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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

   :مقدمة�

مجددا�وبعد�أن�قدر�لها�الظهور��ي�عددها��ول،�ها��ي�مجلة�ا�حكمة�العليا�بعد�أن�

شبت�عن�الطوق،�وسبي�4'ن�يقوى�عودها،�ت0/غ��ي�عددها�الثاني�ا�تضمن�'هم�القرارات�

  .2014الصادرة�عن�مختلف�تشكي4ت�ا�حكمة�سنة�

�دفت �بIن �العدد �هذا �مويحوي �رحم �من �خرجت �قرارات �مجموعة �جادة�يه داوRت

  .ل�تشكي4ت�غرفها�بقدر�عال�من�الجد�وا�ثابرةورصينة،�وخطTUا�أنام

ويتضمن�هذا�العدد�قرارات�مبدئية�تضمنت�نقاطا�قانونية�إجرائية�جديرة�باRح^[ام�

�بالتقادم�تلقائيا�: من�طرف�محاكم�ا�وضوع�مثل� عدم�شرعية�القضاء�بسقوط�الدعوى

طرف�القاmno،�عدم�شرعية�الحكم�بما�يخالف�توجTkات�ا�حكمة�العليا،�مدى�أحقية��من

��صلية� �الوظيفة �ي� �التقاعد �بIن �الجمع �ي� �خصوصية �هيئات �لدى �ا�عارين ا�وظفIن

�تطبيق� �التجاري، �ا�جال �ي� �vثبات �حرية �الثانية، �الوظيفة �عن �الناتجة �التقاعد وحقوق

عدم�وجود�نص�قانوني،�إذا�نقضت�ا�حكمة�العليا�قرارا�مشهور�مذهب�vمام�مالك�حالة�

��ح �ليس ��صل �لقرار�محكمة �vحمؤكدا �كمة �تعريف�أالة �الحكم، �ذلك �بتأكيد �تحكم ن

ن^/اع�القطع�ا�منوحة�قبل�انقضاء�أجل�إا�رض�ا�خوف،�تحديد�مفهوم�القرار�السكوتي،�

� �هو �سنوات �الجماخمس �ال�/اع �ضوابط �للقانون، �مخالف �إجراءات�ن^/اع �بط4ن ا�ي،

إجراءات�ا�عاينة�لدى�البت��ي�غ�الحجز�التنفيذي�للمحجوز�عليه،�يلبالتنفيذ�إذا�لم�يتم�ت

� �الدعوى، �رقابة�أصل �النكاح، �لعاقد �الزوج �أثر�توكيل �غI[�العدول، �شهادة �الهبة، حوز

�العليا ���ا�حكمة �ا�تطلبة �الشروط �الوقائع، �ا�وثق،�ع�ى �العقد �صفة �العقد كتساب

�القطع�ش �منح �إلغاء �مقررات �لصحة �ا�طلوبة �الشروط �توكيل، �ع�ى �بناء �التوثيق روط

� �عدم�رضية �ا�كتسب، �الحق �vدارة، �طرف �v �من ��صوات �ا�ع0[�ع�Tا�صحة نتخابية

بصفة�خاطئة�خارج�الخانة�ا�عدة�لذلك،�التعارض��نتخابي�النس�m،�عدم��نسجام�بIن�

� �لو الحيثيات �موجب �عيب �ا�نطوق �محكمة �تعديل �يجعلها�v لنقض، �للحكم ستئناف

  .مختصة�بتنفيذ�قرارها،�عدم�شرعية�التعامل�بالربا�بIن��شخاص�الطبيعيIن

ولقد�رو�ي��ي�إصدار�هذا�العدد�وإخراجه��ي�حلته�الجديدة�ا�4حظات�والتصويبات�

�الندوة �خ4ل ��ول �العدد �صدور �بمناسبة �مراعا¡Tا �بالحدث �ا�هتمون �ارتأى m£العلمية��ال

  .ا�صاحبة�ل¤ع4ن�عنه
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وإذ�نصدر�هذا�العدد�يظل�يساورنا�أمل�تم�التعبI[�عنه�بمناسبة�العدد��ول�أ�Rوهو�

�وباحثIن� �محامIن �من �و�ختصاص �vهتمام �ذوي �من �القرارات �ع�ى �التعليق �نتلقى أن

  .ما�سينI[�العمل�ويصوب�الخطأ�وصو�Rبالجهد�إ¨ى�مبتغاه�ا�نشود�،قانونيIن

  

  �من�وراء�القصدوهللا

  

         يحفظ�محمد�يوسف�سيدي
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  12/2014: القرار رقم 

  27/02/2014: بتاريخ 

المادة  ،ويطلب ال يشرع القضاء لطرف بما لم يدع    ----1

  .ا.ت.م.ا.من ق 2

ال يشرع قضاء محكمة اإلحالة بما يخالف  -2

  .ا.ت.م.ا.من ق 223العليا، المادة توجيهات المحكمة 

ال يشرع القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم إال إذا   -3

  .ع.ا.من ق 37كان المحكوم له مثيره، المادة 

ختصة مالسلطة المختصة بالمنح والسلطة ال -4

بإعداد المخططات العمرانية واالستصالح الترابي هما 

في النزاع في المرجع األجدر باالعتماد عليه في أي الطرفين 

القطع األرضية، يتوفر على المنح المشروع وفي أيهما أقدم 

لكل منهما رخصة، وأي حوز أرض في العمران كان منحا إذا  

، 3بدون إذن رسمي من اإلدارة يعتبر غير مشروع، المواد 

 .127/1983، من األمر القانوني رقم 13، 12، 10، 4
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ شرف�             ريتانية����������������������الجمهورية�(س)مية�ا&و 

       ا&حكمــة�العليـــا�              

              الغرف�ا&جمعة              

  

  

  

  2013/ 14: القضية�رقم

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن

   م.ك :الطاعن

� �ولد��/ذيمثله �DمCن محمد

  .بوسحاب

�ضدهم . ش.م.س:   ا�طعون

   .وآخرين

&رابط�ولد�/ممثلIن�با'ستاذين

�ا&صطفي��،السيد ومحمد

  .ولد�ديدي

  

    12/2014القرار�رقم�

   27/02/2014: تاريخه

   

  
  :منطوق القرار

قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�هيئة�

�الطعن� �قبول �ا&جمعة غرفها

أص)�ونقض��بالنقض�شك)�و 

�و(حالة� �فيه القرار�ا&طعون

�للبت� �مغايرة �تشكيلة ع_ي

 .فيما�أخلت�به�سابقa`ا

 

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�يوم� �علنية �جلسة �ا�جمعة �غرفها �تشكيلة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

� ��27/02/2014الخميس�ا�وافق �جلسا¡Tا �قاعة �ا�حكمة�العليا��ي بمب®

  : بنواكشوط،�برئاسة�السيد

  رئيـــــســــــــــا�                                   يحفظ�ولد�محمد�يوسف،�������������

  :وبعضوية�مستشارd`ا�السادة�القضاة��

                             مستشارا؛       لجزائيةرئيس�الغرفة�ا ـ�محمدو�ولد�ولد�أبي،

  مستشارا؛           ،�رئيس�الغرفة�التجارية،�حيمده�ولد�أ&Cن ـ

  مستشارا؛                 ،�رئيس�الغرفة�vدارية،�jي�آمادو�سiCى  ـ

  مستشارا؛                                      ،ـ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه

  مستشارا؛                                                                ـ�بتار�ولد�باب، 

  مستشارا؛                                             ـ�أبه�ولد�محمد�محمود،

  مستشارا؛                                                          ـ�ا&ختار�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؛                        ،�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود ـ

 مستشارا؛�                            ،محمد��ولد�محمد�عبد�الرحمن

  مستشارا؛                                    ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

  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؛                      محمد�DمCن�ولد�أحمد،�ـ

  مستشارا؛                     ـ�دده�ولد�الطالب�زيدان،

  مستشارا؛             ـ�(مام�ولد�محمد�فال،

  مستشارا؛                                    ـ�القاسم�ولد�فال،
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mnoالقا� �نائبمحم/ وبحضور �عمارو �ولد �للنيابة��د �ممث4 �العليا، �ا�حكمة �لدى �العام ا�د�ي

  العامة؛

للجلسة،� كاتباول�بالغرف�ا�جمعة،�� ضبط�الكاتب��محمد�يسلم�ولد�خالد�وبمساعدة��ستاذ

ا�طعون�فيه��14/2013وذلك�للنظر�والبت��ي�ا�لفات�ا�درجة�ع�ى�جدولTUا�ال£�mمن�بي�Tا�ا�لف�رقم�

  .محمد��مIن�ولد�بوسحاب�/ ممث�4با'ستاذ�. م.ك: طرف�بالنقض�من

�رابط�ولد�/با'ستاذينوآخرون�ممثلون� .ش.م.س: وا�شمول�فيه�بصفTUم�مطعونا�ضدهم�

  .السيد�ومحمد�ا�صطفي�ولد�ديدي

 :وقد�أصدر�ت�تشكيلة�الغرف�ا�جمعة��ي�هذه�القضية�خ4ل�هذه�الجلسة�القرار�¶تي�بيانه

 

�wا�القضيةا&راح: أو`xمرت��yzل�ال  

تقـــــــــــدم�بـــــــــــدعوي�مســـــــــــجلة��.م.كتـــــــــــتلخص�ا�راحـــــــــــل�ال£ـــــــــــ�mمـــــــــــرت�¸Tـــــــــــا�القضـــــــــــية��ـــــــــــي�أن�الســـــــــــيد�

أمــــــــام�محكمــــــــة��صــــــــل�بــــــــالحوض�الغربــــــــي�مفادهــــــــا��2007ينــــــــاير��16بمقتºــــــــ�mnمحضــــــــر�دعــــــــوي�بتــــــــاريخ�

حوانيــــــــــــــت�وأن��. د.سوقـــــــــــــد�بنــــــــــــــت�فيــــــــــــــه��.ن.بيدعيــــــــــــــه��21أن�جـــــــــــــزءا�مــــــــــــــن�قطعتــــــــــــــه��رضـــــــــــــية�رقــــــــــــــم�

�ــــــــــي�جز¾Tــــــــــا�الشــــــــــر½ي�حانوتــــــــــا�قيــــــــــد�vنشــــــــــاء�وانــــــــــه�يطلــــــــــب�مــــــــــن�. ذ.نبنــــــــــت��19قطعتــــــــــه��خــــــــــرى�رقــــــــــم�

  .ا�حكمة�إنصافه�والحكم�له�بالقطعتIن�ا�ذكورتIن

وقـــــــال�إن��21و�ـــــــي�اليـــــــوم�ا�ـــــــوا¨ي�وبمقتºـــــــ�mnمحضـــــــر�ســـــــرد�دعـــــــوي�وضـــــــح�حـــــــدود�القطعـــــــة�رقـــــــم�

وطالــــــــــب��19�ـــــــــي�القطعـــــــــة�. ذ.ن�الـــــــــذي�ينازعـــــــــه�أيضـــــــــا�هـــــــــو�و . ش.م.سجزءهـــــــــا�الشـــــــــر½ي�أيضـــــــــا�يدعيـــــــــه�

  .س^[جاع�أرضه�ممن�ادعاهابا

�09.../حكمهـــــــا�البـــــــات��ـــــــي�هـــــــذه�الـــــــدعوي�رقـــــــم) الغرفـــــــة�ا�دنيـــــــة(وقـــــــد�أصـــــــدرت�محكمـــــــة��صـــــــل�

حكمـــــــــــت�ا&حكمـــــــــــة�ابتـــــــــــدائيا�حضـــــــــــوريا�بصـــــــــــحة�:(الـــــــــــذي�جـــــــــــاء��ـــــــــــي�منطوقـــــــــــه�17/11/2009بتـــــــــــاريخ�

. م.ك.وبصــــــــــــــحة�حيــــــــــــــازة��23ذات�الرخصــــــــــــــة�رقــــــــــــــم��17للقطعــــــــــــــة�Dرضــــــــــــــية�رقــــــــــــــم�. ش.م.سحيــــــــــــــازة�

لكــــــــــل��.م.كع_ــــــــــي�أن�يعــــــــــوض��814ا&حــــــــــولتCن�مــــــــــن�الرخصــــــــــة�رقــــــــــم��21-20يتCن�للقطعتــــــــــCن�Dرضــــــــــ

قيمــــــــــة�البنــــــــــاء�ا&وجــــــــــود�Sــــــــــي�القطعتــــــــــCن��نفzــــــــــ�yالــــــــــذكر�بعــــــــــد�تقــــــــــويم�البنــــــــــاء�مــــــــــن�. ذ.ن و د�.سمــــــــــن�

  .)طرف�خب�iCوبرفض�با�ي�الطلبات

�32/010وتــــــــــم�الطعـــــــــــن��ـــــــــــي�هـــــــــــذا�الحكـــــــــــم�فأصـــــــــــدرت�محكمـــــــــــة��ســـــــــــتئناف�فيـــــــــــه�قرارهـــــــــــا�رقـــــــــــم�

قـــــــــررت�ا&حكمـــــــــة�قبـــــــــول�ا&طلـــــــــب�شـــــــــك)�ورفضـــــــــه�:(لـــــــــذي�جـــــــــاء��ـــــــــي�منطوقـــــــــها�03/05/2010بتـــــــــاريخ�

  ).أص)�وتأكيد�حكم�محكمة�Dصل�محل�الطعن

وتــــــــــــم�الطعــــــــــــن��ــــــــــــي�هــــــــــــذا�القــــــــــــرار�فأصــــــــــــدرت�الغرفــــــــــــة�ا�دنيــــــــــــة�و�جتماعيــــــــــــة�با�حكمــــــــــــة�العليــــــــــــا�

قــــــــــــررت�ا&حكمــــــــــــة�قبــــــــــــول�:(الــــــــــــذي�جــــــــــــاء��ــــــــــــي�منطوقــــــــــــه�23/05/2011بتــــــــــــاريخ��81/011قرارهــــــــــــا�رقــــــــــــم�

شـــــــــك)�وأصـــــــــ)�ونقـــــــــض�القـــــــــرار�ا&طعـــــــــون�فيـــــــــه�وإحالـــــــــة�القضـــــــــية�إjـــــــــي�محكمـــــــــة�الطعـــــــــن�بـــــــــالنقض�

  ).�ستئناف�ا&صدرة�للقرار�Sي�تشكيل�مغاير�لتحكم�طبقا�للتوج�`ات�أع)ه
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فأصــــــــــــدرت�فيــــــــــــه�محكمــــــــــــة��ســــــــــــتئناف�بنواكشــــــــــــوط�ا�تعهــــــــــــدة�بمقتºــــــــــــ�mnأمــــــــــــر�vحالــــــــــــة�رقــــــــــــم�

قـــــــــــــــــــررت�( :قــــــــــــــــــهالــــــــــــــــــذي�جــــــــــــــــــاء��ــــــــــــــــــي�منطو �05/12/2012بتــــــــــــــــــاريخ��175/012قرارهــــــــــــــــــا�رقــــــــــــــــــم��10/012

�.م.كدعــــــــــوي��دبــــــــــر ا&حكمــــــــــة�قبــــــــــول�التعهــــــــــد�شــــــــــك)�لــــــــــوروده�عــــــــــن�ا&حكمــــــــــة�العليــــــــــا�وSــــــــــي�Dصــــــــــل�

  .وهذا�القرار�هو�محل�الطعن�).لفوات�أوا�`ا

  (جراءات: ثانيا�

محمـــــــــــــد��مـــــــــــــIن�ولـــــــــــــد�بوســـــــــــــحاب�/عـــــــــــــن�طريـــــــــــــق�ممثلـــــــــــــه��ســـــــــــــتاذ�.م.كلقـــــــــــــد�تقـــــــــــــدم�الطـــــــــــــاعن�

�175/2012ذي�الــــــــــــــــرقم�ون�فيــــــــــــــــه�ا�طعــــــــــــــــ،ضــــــــــــــــد�القــــــــــــــــرار�02/01/2013بـــــــــــــــالطعن�بــــــــــــــــالنقض�بتــــــــــــــــاريخ�

عـــــــــن�الغرفـــــــــة�ا�دنيـــــــــة�و�جتماعيـــــــــة�الثانيـــــــــة�باســـــــــتئنافية�نواكشـــــــــوط،��05/12/2012الصـــــــــادر�بتـــــــــاريخ�

كمـــــــــا�جـــــــــاءت�ا�ـــــــــذكرة� .كـــــــــذلك�كفالـــــــــةوبوصـــــــــل��04/02/2013وأشـــــــــفع�طعنـــــــــه�بمـــــــــذكرة�طعـــــــــن�بتـــــــــاريخ�

يـــــــــره�وتقـــــــــديم�كـــــــــاط�لتقر آالجوابيـــــــــة��ـــــــــي�أجلهـــــــــا�القـــــــــانوني�،وبعـــــــــد�انجـــــــــاز�ا�ستشـــــــــار�ا�قـــــــــرر�جمـــــــــال�ولـــــــــد�

وال£ـــــــــ�mملخصـــــــــها�أن�محكمـــــــــة�vحالـــــــــة��30/10/2013النيابـــــــــة�العامـــــــــة�لطلبا¡Tـــــــــا�ا�كتوبـــــــــة�ا�ؤرخـــــــــة�ب�

لــــــــم�تل^ــــــــ/م�بتوجTkــــــــات�ا�حكمــــــــة�العليــــــــا�ا�نصــــــــبة�ع�ــــــــي�التقيــــــــد�بحــــــــدود�الــــــــدعوي�ولــــــــيس�عــــــــدم�ســــــــماع�

دعـــــــــــــــوي�الطـــــــــــــــاعن،�وأن�أهـــــــــــــــم�مـــــــــــــــا�اعتمـــــــــــــــد�عليـــــــــــــــه�القـــــــــــــــرار�هـــــــــــــــو�معاينـــــــــــــــة�كاتـــــــــــــــب�الضـــــــــــــــبط�بتـــــــــــــــاريخ�

هـــــــــو�اعتمـــــــــاد�واه�معضـــــــــدة�ذلـــــــــك�بالنصـــــــــوص�الفقهيـــــــــة�والقانونيـــــــــة�،وبعـــــــــد�ا�رافعـــــــــات�و �22/04/2012

وضـــــــــــــــعت�القضـــــــــــــــية��ـــــــــــــــي�ا�ـــــــــــــــداوRت�ليـــــــــــــــتم�النطـــــــــــــــق�فTkـــــــــــــــا�يـــــــــــــــوم��25/12/2013�ـــــــــــــــي�القضـــــــــــــــية�يـــــــــــــــوم�

27/02/2014 .  

  من�حيث�الشكل: ثالثا

حيـــــــــث�وردت�عريضـــــــــة�الطعـــــــــن�بـــــــــالنقض�ع�ـــــــــى�كتابـــــــــة�ضـــــــــبط�الغرفـــــــــة�ا�صـــــــــدرة�للقـــــــــرار�محـــــــــل�

ممـــــــــا�يجعلهـــــــــا��12/2012/ 05وكـــــــــان�القـــــــــرار�قـــــــــد�صـــــــــدر�حضـــــــــوريا�يـــــــــوم���2013/ 01/ 02الطعـــــــــن�يـــــــــوم��

مــــــــــن�قــــــــــانون�ا�رافعــــــــــات�ا�دنيــــــــــة�والتجاريــــــــــة��205قــــــــــد�قــــــــــدمت��ــــــــــي��جــــــــــل�ا�نصــــــــــوص�عليــــــــــه�با�ــــــــــادة��

الطعــــــــــــن�بــــــــــــالنقض�،�وتقــــــــــــديم�مــــــــــــذكرة�بأســــــــــــباب�الطعــــــــــــن�يــــــــــــوم��كفالــــــــــــةوvداريــــــــــــة�كمــــــــــــا�تــــــــــــم�تــــــــــــأمIن�

الشــــــــــــــكل�مــــــــــــــن�الطعــــــــــــــن�لجميــــــــــــــع�الشــــــــــــــروط�ممــــــــــــــا�يرتــــــــــــــب�اســــــــــــــتيفاء�الشــــــــــــــق�ا�تعلــــــــــــــق�ب�04/02/2013

 .القانونية�،�ويبقى�النظر��ي�الشق�ا�تعلق�منه�با�وضوع

  من�حيث�Dصل: رابعا�

  ـ�Dطراف�1

  أ�ـ�الطاعن

انصـــــــبت�مآخـــــــذ�الطـــــــاعن�ع�ـــــــى�القـــــــرار�محـــــــل�الطعـــــــن�حســـــــبما�تضـــــــمنته�مـــــــذكرة�طعنـــــــه��ـــــــي�أنـــــــه�

/اع�بمـــــــــا�فTkــــــــا�رخـــــــــص�محــــــــل�ال�ــــــــتغاoــــــــ�nعــــــــن�الوثـــــــــائق�الرســــــــمية�ال£ــــــــ�mتثبـــــــــت�ملكيــــــــة�موكلــــــــه�للقطـــــــــع�

ا�لــــــــف،��ضــــــــمن،�ومحاضــــــــر�اجتمــــــــاع�الســــــــلطات�vداريــــــــة��والتقــــــــارير�الفنيــــــــة�،�ا�وجــــــــودة�كلهــــــــا�الحيــــــــازة

كمـــــا�يأخــــــذ�عليــــــه�مــــــن�جهــــــة�أخــــــرى�حكمــــــه�بتقــــــادم�دعـــــوى�موكلــــــه�رغــــــم�أنــــــه�لــــــم�يÇــــــ[ه�أي�مــــــن��طــــــراف�
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مــــــن��370 �ــــــي�أيــــــة�مرحلــــــة�مــــــن�ا�راحــــــل�ال£ــــــ�mمــــــرت�¸Tــــــا�القضــــــية�،وهــــــو�مــــــا�يشــــــكل�خرقــــــا�'حكــــــام�ا�ــــــادة

عــــن�أنــــه�ــــــــــــــــــــــ�يقــــول�العــــارض�ــــــــــــــــــــــ�خــــ4ف�الواقــــع�'نــــه�منــــذ�أول��قــــانون��ل^/امــــات�والعقــــود�،�هــــذا�فضــــ4 

اعتـــــــداء�ع�ـــــــى�أرضـــــــه�لجـــــــأ�للســـــــلطات�vداريـــــــة�ال£ـــــــ��mـــــــي�الجهـــــــة�ا�انحـــــــة�وال£ـــــــ�mتـــــــدخلت�لحســـــــم�ال�ـــــــ/اع�

يقـــــــة�،�وأTÈـــــــا���ـــــــا�لـــــــم�تنصـــــــفه�لجـــــــأ�إ¨ـــــــى�القضـــــــاء�،�وبالتـــــــا¨ي�يكـــــــون�مـــــــا�ذهـــــــب�إليـــــــه�القـــــــرار�مجافيـــــــا�للحق

هـــــــــذا�با�ضـــــــــافة�إ¨ـــــــــى�إغفـــــــــال�القـــــــــرار�للم4حظـــــــــات�ال£ـــــــــ�mأبـــــــــداها�ع�ـــــــــى�ا�عاينـــــــــة�ال£ـــــــــ�mاعتمـــــــــدت��علTkـــــــــا�

محكمـــــــــة�vحالـــــــــة��وا�تمثلـــــــــة��ـــــــــي�تنـــــــــاقض�تصـــــــــاريح�ا�طعـــــــــون�ضـــــــــدهم�فTkـــــــــا�مـــــــــع�مـــــــــا�أدلـــــــــوا�بـــــــــه�أمـــــــــام�

ا�حكمـــــــــــة�وهـــــــــــو�مـــــــــــا�لـــــــــــم�يعـــــــــــره�القـــــــــــرار�الطعـــــــــــIن�أي�رد�،�وخـــــــــــتم�مذكرتـــــــــــه�با�طالبـــــــــــة�بـــــــــــنقض�القـــــــــــرار�

  .ع�ى�تشكيلة�مغايرة��وvحالة

  ب�ـ�ا&طعون�ضدهم

أمـــــــــــا�ا�طعـــــــــــون�ضـــــــــــدهم�فقـــــــــــد�ردوا�بمـــــــــــذكرة�جوابيـــــــــــة�ضـــــــــــمنوها�أن�مـــــــــــذكرة�الطـــــــــــاعن�تمIـــــــــــ/ت�

بعــــــــدم�الدقــــــــة�والتنــــــــاقض�،�ولــــــــم�تÇــــــــ[�أي�خــــــــرق�للقــــــــانون�وإنمــــــــا�انصــــــــبت�ع�ــــــــى�ســــــــرد�الوقــــــــائع�وبعــــــــض�

واســــــــــتند�مؤســــــــــس�بمــــــــــا�فيــــــــــه�الكفايــــــــــة�،�ا�طعــــــــــون�فيــــــــــه�ا�4حظــــــــــات�ا�تناقضــــــــــة�مضــــــــــيفة�أن�القــــــــــرار�

�mبـــــــه�إ¨ـــــــى�نصـــــــوص�شـــــــرعية�وقانونيـــــــة�،�كمـــــــا�اســـــــتند�مـــــــن�جهـــــــة�أخـــــــرى�إ¨ـــــــى�ا�عاينـــــــة�ال£ـــــــ�nـــــــºفيمـــــــا�ق

أمــــــرت�¸Tــــــا�محكمــــــة�vحالــــــة�وال£ــــــ�mبــــــرر�ا�طعــــــون�ضــــــدهم�أTÈــــــا�أول�تحقيــــــق�جــــــاد�ومحايــــــد��ــــــي�ال�ــــــ/اع�،�

وأTÈــــــا�أثبتــــــت�أTÈــــــم�مــــــن�يحــــــوزون�القطــــــع�محــــــل�ال�ــــــ/اع�،�وقــــــاموا�بتعمI[هــــــا�بالبنــــــاء�وخلصــــــوا��ــــــي�ختــــــام�

  . ذكرة�للمطالبة�بتأكيد�القرار�محل�الطعن�ا�

   ـ�ا&حكمة�2

لـــــــÉن�كـــــــان�مـــــــا�ســـــــلف�عرضـــــــه�هـــــــو�مـــــــا�يأخـــــــذه�الطـــــــاعن�ع�ـــــــى�القـــــــرار�محـــــــل�الطعـــــــن�ومـــــــا�يـــــــرد�بـــــــه�

ا�طعـــــــــون�ضـــــــــدهم�ع�ـــــــــى�تلـــــــــك�ا�آخـــــــــذ�فإننـــــــــا�ســـــــــنقوم�بت�/يـــــــــل�ذلـــــــــك�ع�ـــــــــى�مضـــــــــمون�ا�لـــــــــف�وخاصـــــــــة�

ع�بموجــــــــب�إحالتــــــــه�علTkــــــــا�مــــــــن�ل�ــــــــ[ى�أن�مصــــــــدرة�القــــــــرار�كانــــــــت�تعهــــــــدت�بــــــــال�/ا�ا�طعــــــــون�فيــــــــهالقــــــــرار�

طــــــــرف�ا�حكمــــــــة�العليــــــــا��ــــــــي�غرفTUــــــــا�ا�دنيــــــــة�و�جتماعيــــــــة�الثانيــــــــة�موجهــــــــة�لهــــــــا�بأنــــــــه��Rيعطــــــــي�'حــــــــد�

فــــــــــوق�دعــــــــــواه�،�وأنــــــــــه�لــــــــــيس�لطــــــــــرف�أن�يغIــــــــــ[��ــــــــــي�دعــــــــــواه�بزيــــــــــادة�أو�نقــــــــــص�،�كمــــــــــا�أنــــــــــه��Rيمكــــــــــن�أن�

¨ــــــــى�أن��ســــــــاس�يحكــــــــم�إ�Rبمــــــــا�يــــــــد�ى�فيــــــــه�،�ولوضــــــــع�هــــــــذه�التوجTkــــــــات��ــــــــي�ســــــــياقها�القــــــــانوني�نشــــــــI[�إ

الــــــــواقËي�لهــــــــذه�الــــــــدعوى�يتمثــــــــل��ــــــــي�نــــــــزاع��ــــــــي�قطــــــــع�أرضــــــــية�يــــــــد�ى�الطــــــــاعن�ملكيTUــــــــا�،�وأن�ا�طعــــــــون�

ضـــــــــدهم�قـــــــــاموا�باحت4لهـــــــــا��ـــــــــي�حـــــــــIن�يـــــــــد�ي�أولئـــــــــك�أTÈـــــــــم�مـــــــــن�يحـــــــــوزون�القطـــــــــع��رضـــــــــية�،�وبمـــــــــا�أن�

محـــــــل�ال�ـــــــ/اع�يقـــــــع��ـــــــي�ا�جـــــــال�الحضـــــــري�الــــــــذي��Rيســـــــوغ�قانونـــــــا�تملكـــــــه�أو�حيازتـــــــه�إ�Rب^ـــــــ[خيص�مــــــــن�

جهــــــة�ا�خولـــــــة�بــــــذلك�،�و�ـــــــي�هنـــــــا�vدارة�لــــــذلك�فـــــــ�4منــــــاص�للقضـــــــاء�عنـــــــدما�يتعهــــــد�ب�ـــــــ/اع�كهـــــــذا�أن�ال

يرجـــــــــع�لـــــــــ¤دارة��عرفـــــــــة�مـــــــــن�مـــــــــن�طر�ـــــــــي�ال�ـــــــــ/اع�منحـــــــــت�لـــــــــه��رض�أومـــــــــن�م�Tمـــــــــا�منحـــــــــت�لـــــــــه�أو�Rإذا�

كانــــــــت��رض�ا�تنــــــــازع�علTkــــــــا�محــــــــل�مــــــــنح�مــــــــزدوج�،�وهــــــــذا�مــــــــا�فعلتــــــــه�محكمــــــــة��صــــــــل�عنــــــــدما�كاتبــــــــت�

لـــــــوزارة�vســـــــكان�والعمـــــــران�و�ستصـــــــ4ح�ال^[ابـــــــي�والـــــــذي�أوضـــــــح�أن�القطـــــــع�محـــــــل��ا�نـــــــدوب�الجهـــــــوي 



 9 

�.م.كوال£ـــــــــــــ�mع�ـــــــــــــى�اســـــــــــــم��814مج^ـــــــــــــ/أة�مـــــــــــــن�الرخصـــــــــــــة���21 – 20 – 19ال�ـــــــــــــ/اع�وال£ـــــــــــــ��mـــــــــــــي�القطـــــــــــــع�

  . مضيفا�أTÈا��ي��سلم�و�قدم�و�كÇ[�تمث�4لواقع��رض�وقابلية�ل4نطباق�عليه

م�بنــــــــاء�ع�ــــــــى�طلــــــــب�قضــــــــائي�،�وصــــــــدر��عــــــــن�الجهــــــــة�وحيــــــــث�إنــــــــه�مــــــــا�دام�هــــــــذا�التقريــــــــر�قــــــــد�قــــــــد

ا�ســــــــــــؤولة�عــــــــــــن�ا�خطــــــــــــط�العمرانــــــــــــي�وا�اســــــــــــكة�لوثائقــــــــــــه�فــــــــــــإن�معارضــــــــــــة�مــــــــــــا�تضــــــــــــمنه�مــــــــــــن�طــــــــــــرف�

محكمـــــة�vحالـــــة�بنـــــاء�ع�ـــــى�مجـــــرد�معاينـــــة�مـــــن�جهـــــة�غIـــــ[�فنيـــــة�يكـــــون��ـــــي�غIـــــ[�محلـــــه�خاصـــــة�وأن�جـــــل�

لــــــــTkم�بــــــــالرد�قبــــــــل�حيثيــــــــات�ومســــــــتندات�قــــــــرار�vحالــــــــة�تأخــــــــذ�ع�ــــــــى�محكمــــــــة��صــــــــل�تكليفهــــــــا�ا�ــــــــد�ى�ع

إثبـــــــــات�ا�ـــــــــد�ي�لـــــــــدعواه�،وهـــــــــذا��خــــــــــذ��Rيمكـــــــــن�إيـــــــــراده�بصـــــــــفة�مطلقـــــــــة��ــــــــــا�يـــــــــرد�عليـــــــــه�مـــــــــن�قيــــــــــود�

شـــــــرعية�وقانونيـــــــة�،�فضـــــــ�4عـــــــن�عـــــــدم�انطباقـــــــه�هنـــــــا�'نـــــــه�ح£ـــــــ�وإن�كـــــــان�تقـــــــدير�حجيـــــــة�الـــــــدليل�ممـــــــا�

يســــــــــتقل�بــــــــــه�قضــــــــــاء�ا�وضــــــــــوع�إ�Rأنــــــــــه��Rتمكــــــــــن�ا�حاجــــــــــة��ــــــــــي�أن�ســــــــــج4ت�vدارة�عنــــــــــد�ال�ــــــــــ/اع��ــــــــــي�

قطــــــــع��رضــــــــية�الواقعــــــــة��ــــــــي�ا�جــــــــال�ا�فتقــــــــر�لل^ــــــــ[خيص�أو�vقطــــــــاع�تبقــــــــى��ــــــــي�ا�رجــــــــع�الوحيــــــــد��ــــــــي�ال

تحديـــــــــد�مـــــــــن�يحـــــــــوز�بطريقـــــــــة�شـــــــــرعية�ومـــــــــن��Rيحـــــــــوز�¸Tـــــــــا�،�وقـــــــــد�أثبـــــــــت�التقريـــــــــران�الصـــــــــادران�عـــــــــن�

قســــــــــــم��شــــــــــــغال�العامــــــــــــة��ــــــــــــي�العيــــــــــــون�،�و�ــــــــــــي�ف^ــــــــــــ[تIن�مختلفتــــــــــــIن�ومــــــــــــن�مســــــــــــؤولIن�كــــــــــــذلك�صــــــــــــحة�

�ـــــــى�محكمـــــــة�vحالـــــــة�إذا�لـــــــم�تقتنـــــــع�بمـــــــا�تضـــــــمناه�وهـــــــو�حقهـــــــا�أن�ت0ـــــــ[ر�ا�عطيـــــــات�ا�ـــــــد�ى�¸Tـــــــا�وكـــــــان�ع

Tkتقتنــــــع�بمــــــا�ورد�ف�Rــــــا�TUجعل�mمــــــا�بــــــأي�ذكـــــر�فــــــإن�ذلــــــك�يصــــــم�قرارهــــــا�مـــــ�ســـــباب�ال£ــــــTkإل�]IتشــــــRا�أمــــــا�أ

مـــــــــــــن�قـــــــــــــانون�vجـــــــــــــراءات�ا�دنيـــــــــــــة�والتجاريـــــــــــــة��204بعيـــــــــــــب�نقـــــــــــــض�التســـــــــــــبيب�ا�شـــــــــــــار�إليـــــــــــــه�با�ـــــــــــــادة�

لـــــــــيس�ذلـــــــــك�مـــــــــا�يعيـــــــــب�القـــــــــرار�محـــــــــل�الطعـــــــــن�فحســـــــــب�،�وvداريـــــــــة�كســـــــــبب�مـــــــــن�أســـــــــباب�الـــــــــنقض�و 

وإنمــــــــا�يعيبــــــــه�كــــــــذلك�أن�النتيجــــــــة�ا�ضــــــــمنة��ــــــــي�منطوقــــــــه��Rع4قــــــــة�لهــــــــا�بأســــــــباب�وحيثيــــــــات�القــــــــرار�،�

�ــــــي�حــــــIن�كــــــان�ع�ــــــى�ا�حكمــــــة�إذ��ــــــي�اتجهــــــت�للحكــــــم�بالتقــــــادم�أن�تبــــــIن�قــــــدر�ا�ــــــدة�ال£ــــــ�mتتقــــــادم�فTkــــــا�

ذلـــــــك�ح£ـــــــ�تـــــــتمكن�ا�حكمـــــــة�العليـــــــا�مـــــــن�مثـــــــل�هـــــــذه�الـــــــدعاوي�وبـــــــدء�ســـــــرياTÈا�والـــــــزمن�الـــــــذي�مـــــــر�ع�ـــــــى�

Rي�تطبيق�النص�أو�  .بسط�رقابTUا�ومعرفة�ما�إذا�كان�القرار�أصاب�

  لهذه�Dسباب

 – 222 – 211 – 209 – 205 – 206وتأسيســـــــــــــا�ع�ـــــــــــــى�مـــــــــــــا�ســـــــــــــبق�وإعمـــــــــــــا��Rقتضـــــــــــــيات�ا�ـــــــــــــواد�

انون�مـــــــــــــن�قـــــــــــــ�1179 – 370مـــــــــــــن�قـــــــــــــانون�ا�رافعـــــــــــــات�ا�دنيـــــــــــــة�والتجاريـــــــــــــة�وvداريـــــــــــــة�وا�ـــــــــــــواد��– 223

  .�ل^/امات�والعقود

  : منطوق�القرار

قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�هيئة�غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�و�أص)�ونقض�

  .القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ي�تشكيلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا
  

 

 كاتب�الضبط�Dول ������        ا&قرر����������                الرئيس���������������������������������������������
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

   14/2014القرار رقم 

  27/02/2014: بتاريخ 

اقية في إثبات صدق الدعوى وفي عدم للقرائن المصد -1

  . ع.ا.ق: من  461 :صدقها، المادة 

القرار السليم من مخالفة القانون والمطبق لتوجيهات  -2

، 204، 203المحكمة العليا ال سبيل إلى شرعية نقضه، المواد 

223.  
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�������������������������������������������������������شرف�

  ا&حكمــة�العليـــا            

              الغرف�ا&جمعة            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�يوم� �علنية �جلسة �ا�جمعة �غرفها �تشكيلة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

� �ا�وافق �العليا��27/02/2014الخميس �ا�حكمة �بمب® �جلسا¡Tا �قاعة �ي

  : نواكشوط،�برئاسة�السيداب

  رئيـــــســــــــــا�                      يحفظ�ولد�محمد�يوسف،�������������

  :وبعضوية�مستشارTÎا�السادة�القضاة��

                                      مستشارا؛                رئيس�الغرفة�الجزائية ـ�محمدو�ولد�أبي،

  مستشارا؛           ،�رئيس�الغرفة�التجارية،�حيمده�ولد�أ&Cن ـ

  مستشارا؛                 ،�رئيس�الغرفة�vدارية،�jي�آمادو�سiCى  ـ

  مستشارا؛                                      ،ـ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه

  مستشارا؛                                                                ـ�بتار�ولد�باب، 

  مستشارا؛                                             محمود،�ـ�أبه�ولد�محمد

  مستشارا؛                                                          ـ�ا&ختار�توjي�باه،

  مستشارا؛                             ـ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار،�

  مستشارا؛                                                        ـ�يسلم�ولد�ديدي،

  مستشارا؛                                                ـ�أمبارك�ولد�الكوري�،

  مستشارا؛                                                        ـ�جمال�ولد�آكاط،�

  تشارا؛مس                        ،�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود ـ

 مستشارا؛�                            ،محمد��ولد�محمد�عبد�الرحمن

  مستشارا؛                                    ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

  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�DمCن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛                     لد�الطالب�زيدان،دده�و ـ�

  مستشارا؛             ـ�(مام�ولد�محمد�فال،

  مستشارا؛                                    ـ�القاسم�ولد�فال،

  

  19/2013: القضية�رقم

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن

  .غ.ا.م: الطاعن

يــــــــــرب�ولــــــــــد�با'ســــــــــتاذين��ممــــــــــث4 

  د�ادي�ابراهيم�ولو��أحمد�صالح

  .س.ر.ع: ا�طعون�ضده

أ�Iن�ولد�أحمد�/ ممث�4با'ستاذ

  سالم

  :القرار�ا�طعون�فيه�

الصادر��25/2013القرار�رقم�

عن�الغرفة�ا�دنية�و�

باستئنافية���جتماعية��و¨ي

�ي�تشكيل�مغاير�كشوط�أنوا

  13/03/2013: بتاريخ�

    14/2014القرار�رقم�

   27/02/2014: تاريخه

  :منطوق�القرار

�Sي� �العليا �ا&حكمة قررت

�قبول�� �ا&جمعة �غرفها تشكيلة

�و� �شك) �بالنقض الطعن
  . رفضه�أص)
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لســة�كاتبــا�للج محمــد�يســلم�ولــد�خالــد�كاتــب�الضــبط��ول�بــالغرف�ا�جمعــة/ وبمســاعدة��ســتاذ

نائب�ا�د�ي�العام�لـدى�ا�حكمـة�العليـا،�ممـث�4للنيابـة�العامـة؛�وذلـك��محمد�ولد�عمار / وبحضور�السيد

موضــــوع�طلــــب��19/2013رقــــم�للنظــــر�والبــــت��ــــي�ا�لفــــات�ا�درجــــة�ع�ــــى�جــــدولTUا،�وال£ــــ�mمــــن�بي�Tــــا�ا�لــــف�

عـــن�الغرفـــة�ا�دنيـــة�و��جتماعيـــة��و¨ـــي�باســـتئنافية��13/03/2013:بتـــاريخ�25/2013نقـــض�القـــرار�رقـــم�

ممــث�4با'ســتاذين�يــرب�ولــد�أحمــد�صــالح�و�ابــراهيم�ولــد� ،غ.ا.م: أنواكشــوط��ــي�تشــكيل�مغــاير�ا�قــدم�مــن

وخــ4ل�هــذه�الجلســة�. لــك��ــي�نــزاع�عقــاري�أ�ــIن�ولــد�أحمــد�ســالم�،�وذ/ ممــث�4با'ســتاذ�س.ر.عادي�ضــد�

  :صدر�القرار�¶تي�بيانه

��wا�القضية�ا&: أو`xمرت��yzراحل�ال  

�محكمة�مقاطعة�لكصر�مراحل�تتمثل� �ي�أن� �ـ �ملفها �من�أوراق � �حسب�الثابت هذه�القضية�ـ

ا�د�ي�فقام�للعقار�محل�ال�/اع�،��.غ.ا.مالقا�mnoبصحة�ملكية��081/01كانت�قد�أصدرت�حكمها�رقم�

بالطعن�فيه�باRستئناف�أمام�الغرفة�ا�دنية�الثانية�باستئنافية�نواكشوط�ال£��m.س.ر.ععليه�ا�دعو�

� �رقم �قرارها �بموجب ��118/2002ألغته �ف، �بالنقض �فيه �طعن �و�جتماعية�فأكدته �ا�دنية الغرفة

� �رقم �بقرارها �العليا ��14/2003با�حكمة ،� �فطعن �القانون �لصالح �بالطعن الغرفة��تر صدفافيه

تم�ف هانفسبالطريقة�تم�الطعن�فيه�فبرفض�الطعن�لصالح�القانون��13/2004ا�جمعة�قرارها�رقم�

،�غI[�أن�القرار��خI[�طعن�فيه�لصالح�للمرة�الثانية�04/2008لقرار�رقم�رفض�الطعن�فيه�كذلك�با

يا�بمقت�nºقرارها�القانون��فتم�قبول�الطعن�لصالح�القانون�من�طرف�الغرف�ا�جمعة�با�حكمة�العل

� ��18/2011رقم �رقم �ا�جمعة �قرار�الغرف �نقض �تشكيلة��04/2008ا�تضمن �ع�ى �القضية وإحالة

ويتم�الطعن�فيه�بالنقض�ويعود�ا�لف�للمرة�الثانية��25/2013مغايرة�لتصدر�هذه��خI[ة�قرارها�رقم�

الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة��للمحكمة�العليا�،�مما�يرتب�انعقاد��ختصاص�للغرف�ا�جمعة�وفقا�'حكام

  :تتعهد�بال�/اع�وتقوم�بدراسته�وفق�vجراءات�التالية�فمن�التنظيم�القضائي��22

  (جراءات: ثانيا�

حيث�تمت�إحالة�ا�لف�من�طرف�رئيس�ا�حكمة�العليا�ع�ى�ا�ستشار�ا�قرر��عداد�التقرير،�و�

�ا �لتقديم �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ى �ع�ى �ذلك �بعد �العامة �للنيابة �الكتابية يصبح�ف�لتمسات

ضمن�قائمة�ا�لفات�ا�درجة��ع�ى�جدول�جلسة��لهضبط�الكتابة�إلصاق�ا�لف�جاهزا�للعرض�ويتم�

ا�حكمة�،�ويتم�نشره�بقاعة�الجلسات�ويقوم�ا�ستشار�ا�قرر�القا�mnoيسلم�ولد�ديدي�بت4وة�التقرير�

تم�ختم�ا�رافعة��بوضع�القضية��ي�ا�داولة�وينطق�فيه�،�ويقدم��طراف�ما�لدTÎم�من�م4حظات�،�وي

  : بالقرار�التا¨ي�
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  من�حيث�الشكل: ثالثا�

� �رقم �بالنقض �الطعن �محضر �من �يتضح �الغرفة�38/2013حيث �ضبط �كتابة �أمام ا�نجز

أن�الطعن�قيم�به�من�طرف���ستاذين��يرب�ولد��21/04/2013ا�صدرة�للقرار�محل�الطعن�بتاريخ�

الصادر�عن�محكمة��25/2013ضد�القرار�رقم�. غ.ا.ما�موإبراهيم�ولد�أدي�لفائدة�موكله�احمد�صالح

،�مما�يع®�mأن�الطعن��قدم�من�ذي�الصفة�وا�صلحة�و�ي�¶جال�ووفقا��v13/03/2013حالة�بتاريخ�

لÑشكال�ا�تطلبة�قانونا�،�كما�ورد�مصحوبا�بعقد�توكيل�ورسم�بتأمIن�غرامة�الطعن�،�واشفع�جميع�

مما�يرتب�استيفاءه�لجميع�الشروط�ال4زمة��02/06/2013ذلك�بتقديم�مذكرة�بأسباب�الطعن�يوم�

  .لقبوله�من�حيث�الشكل�

  

  من�حيث�Dصل: رابعا�

  :Dطراف -1

  : ـ�الطاعن��ا

�الطعن� �القرار�محل �شابت �أTÈا �يرى m£ال� �ا�آخذ �من �كثI[ة �مجموعة �الطاعن �مذكرة تضمنت

ه�،�وبته��ي�أشياء�خرقه�للقانون�،�والخطأ��ي�تطبيق: انية�من�مذكرته��ي�أجملها��ي�صدر�الصفحة�الث

ومخالفته�لتوجTkات�ا�حكمة�العليا�ممث�4لخرق�القرار��،،�وكونه�غI[�معلل�و�Rمسببلم�تكن�مطلوبة

للقانون��ي�قبوله�للدفوع�الشكلية�للمطعون�ضده�وال£�mلم�يÇ[ها��قبل�الدخول��ي�ا�وضوع�مما�يخرق�

ما��ذهب�إليه�القرار�من�عدم�اختصاص� إ�،�زد�ع�ى�ذلك�أن.ت�. م�.إ�.من�ق��38 – 31ا�ادتIن�أحكام�

�مرجع� �تحديد �ي� �والع0[ة �لكصر�، �مقاطعة �ي� �فع4 �العقار�يقع �'ن ،� �غI[�سليم ��صل محكمة

قال�يوالmnÒء�نفسه��ختصاص��ي�ال�/اعات�العقارية�للمحكمة�ال£�mيقع�بدائر¡Tا�العقار�محل�ال�/اع�،�

عما�ذهب�إليه�من�عدم�اختصاص�محكمة��صل�لكون�العقار�له�رخصة�حيازة�و�ي�ف^[ة�صدوره�لم�

يكن�قد�صدر�قرار�الغرف�ا�جمعة�الذي�أعطى��ختصاص��حكمة�ا�قاطعة�،�'ن�هذه��خI[ة��ي�

�أن �كما ،� ��ص�ي ��ختصاص �محكمة� صاحبة �حكم �إبطال �ادعاء �من �القرار�الطعIن �إليه �ذهب ما

صل�لقرارات�قضائية�صادرة�من�محكمة�أسم�غI[�صحيح�'ن�الحكم�إنما�أبطل�إجراءات�التنفيذ�� 

وعقد�البيع�وليس�قرار�محكمة��ستئناف�وفرق�بIن��ثنIن�،�هذا�با�ضافة�إ¨ى�أن�اعتبار�القرار�لكون�

� �رقم �البيع ��119/2001عقد � �رقم �البيع �عقد �ع�ى �مقا�42/1998أستند �محكمة �أمام طعة�ا�عد

ستظهر�بصورة�فوتوغرافية�لعقد�االسبخة،�وأن�هذا��خI[�لم�يعÇ[�له�ع�ى�أصل�،�وأن�موكل�الطاعن�

� �رقم �العقد �عن �يختلف �تجاه�4من��42/1998بيع �يعد �مما �وأختامه �وتوقيعاته �ورقمه �صياغته �ي

� �الرقم �أن �من �موكله �أوضحه ��42/1998القرار��ا �بIن �البيع �عقد �وأن ،� �مادي �و �،ح.ك.عهو�خطأ

�تلك��.م.س.م �معاينة �vحالة �محكمة �من �طلب �وقد ،� �السبخة �مقاطعة �محكمة �سج4ت �ي� موجود

�ا�تمثل ،� �ضده �ا�طعون �مستندات �إيراد �القرار�ركز�ع�ى �أن �كما ،� �تفعل �ولم �شرائه��ةالسج4ت �ي



 14 

محل��للعقار�عن�طريق�مسطرة�قضائية�بدأت�بأمر�التنفيذ�الج0[ي�ع�ى�ممتلكات�ا�الك��ص�ي�للعقار 

إ¨ى�'ننا�إذا�رجعنا��ـ�يقول�العارض�ال�/اع��غI[�أنه�تحاشا�تحديد�ما�هو�العقار�ا�نفذ�عليه��،�وأين�يقع�

�محضر�كراسإجراءا �إ¨ى �وتحديدا �التحفيظ ��ت �بتاريخ �البيع���17/01/2001الشروط ومحضر�إع4ن

�ل m®العل� �با�زاد �بيعه �تم �العقار�الذي �أن �سنجد m®العل� �عبا�زاد �س.ر.ــــ ،� ��77هو�العقار�رقم ذو��Õcي

� �رقم �العقاري �2966السند �السبخ� �مقاطعة �ي� �ويقع �أترارزه �مدير��هدائرة �برسالة �هو�مثبت كما

�ا�طعون�فيهوهو�ما�يجعل�القرار�ا�طعون�فيه�العقارات�ومع�ذلك�تم�تجاهل�ذلك�من�طرف�القرار�

  .طالبة�بهظاهر�الفساد�ومستوجب�vلغاء��وهو�ما�ختم�الطاعن�مذكرته�با�

  :ا&طعون�ضده�-ب

� �وكيليه �لسان �ع�ى �جوابية �بمذكرة �رد �فقد �ضده �ا�طعون �بو�أما �ولد �سالم �أحمد �ستاذين

�أمرا��حبIن �أصدرت �قد �كانت �نواكشوط �ي� ��ستئناف �محكمة �أن �ضمناها �سالم �أحمد �ولد و�مIن

بمقاطعة�تفرغ��Õcي��77العقار�وال£�mم�Tا�. م.س.مبالتنفيذ�الج0[ي�ع�ى�جميع�ا�متلكات�¶ئلة�للمسم�

�ل m®العل� �با�زاد �بيعه �تم �والذي �عزينه �العدل�. س.ر.ـــــ �طرف �من �أوقية �مليون �وعشرين �ثمانية بمبلغ

الصادر�عن�رئيس�محكمة��96/2001ا�نقذ�كما�هو�مثبت�بمحضر�البيع�وبكراس�الشروط�و�مر�رقم�

الذي�يد�ي�الطاعن�أنه�من�باع�له�العقار��ح،.ك.ع،�وقد�سبق�للمدعو��02/05/2001ستئناف�بتاريخ�

محل�ال�/اع�أن�قام�بدعوى�استبعاد�العقار�محل�ال�/اع�وتم�توقيف�مسطرة�التنفيذ�إ¨ى�أن�تم�البت�

� �بتاريخ ��ستئناف �محكمة �رفضTUا m£وال� ��ستبعاد �دعوى �رقم��22/02/2001�ي �قرارها بموجب

�ا�طعون�ضده�22/09/2002بتاريخ��117/2002وا�ؤكد�بقرار�ا�حكمة�العليا�رقم��31/2001 ،�ليلجأ

بملكيته�للعقار��81/2001بعد�ذلك�بف^[ة�طويلة�إ¨ى�محكمة�مقاطعة�لكصر�ليستصدر�م�Tا�الحكم�رقم�

،�وإبطال�إجراءات�التنفيذ�رغم�أTÈا�غI[�مختصة���Rترابيا�و�Rنوعيا�،�غI[�أن�حكمها�تم�إلغاؤه�من�

،�وا�ؤكد�من�طرف�ا�حكمة�العليا�بموجب�قرارها��2002/ 118طرف�محكمة��ستئناف�بالقرار�رقم�

والذي�تم�الطعن�فيه�أمام�الغرف�ا�جمعة�لصالح�القانون�ورفض�مرات�قبل�أن�تعود��14/2003رقم�

�بموجب� �حسمته m£وال� ،� �vحالة �محكمة �ع�ى �القضية �القرار�وتحيل �وتنقض ��خI[ة �ا�رة �ي� وتقبله

�¶ن �الطعن �هو�محل �الذي �أن�قرارها �مضيفا ،� �ا�جمعة �الغرف �غI[� أمام �بشأنه �الطاعن �أثاره ما

مؤسس�مثل�ادعائه�أننا�لم�نقدم�الدفوع�الشكلية�إ�Rبعد�الدخول��ي�ا�وضوع�والواقع�بخ4ف�ذلك�،�

�او  �لmnÒء �رخصة�نفسه �أن �حIن �دلي�4�ي �عليه �يقدم �لكصر�فلم �العقار��قاطعة �بتبعية �الزعم عند

وأنه�موجود��ي�مقاطعة�تفرغ�زينه�،�وكذلك�Õcي��77الية�ذكر�فTkا�أن�رقمهالحيازة�الصادرة�عن�وزير�ا

والذي�هو�ا�رجع��ول�و�خI[�للسند�العقاري�ذكر�بأنه�موجود��ي�تفرغ��9107التحفيظ�العقاري�رقم�

زينة�،�بل�ح£�العقود�الصورية�وا�شبوهة�ال£�mيستظهر�الطاعن�نفسه�¸Tا��تذكر�أنه��ي�تفرغ�زينه�،�

وهذا�العقد�ثبت��42/1998ا�أن�أهم�ما�يستظهر�به�الطاعن��لكية�العقار�هو�عقد�البيع�رقم�مضيف

�،� �ع�Tا �صدوره �ا�د�ى �ا�حكمة �سج4ت �ي� �وجود �له �فليس ،� �له �وجود R� �أنه �الشك �يقبل R� بما

  .والكاتب�ا�نسوب�إليه�نفى�صدوره�عنه�
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�جميع� �ي� �ضده �ا�طعون �برد �للمطالبة �الطاعن �مذكرة �القرار�محل��ما�وخلصت �وتأكيد أثاره

  .الطعن

  
  

  :ا&حكمة��-2

�الرقم� ��77حيث�إن�مناط�ال�/اع�يتعلق�بالعقار�ذي بتفرغ�زينه�حيث�يد�ي�الطاعن�أنه�ملكه���Õcي

ويستظهر�لذلك�بعقد�البيع�رقم�. م.س.مالذي��أش^[اه�من�مالكه��ص�ي��.ح.ك.عبموجب�شرائه�من�ا�دعو�

حIن�يستند�ا�طعون�ضده��ي�أدعائه��لكية�العقار�لشرائه�له��ي�إطار�مسطرة��ي��16/06/98بتاريخ���42/98

� �العدل��ا�قومالتنفيذ �الصادر�عن m®العل� �با�زاد �محضر�البيع �بموجب �للعقار�وذلك ��ص�ي �ا�الك �ضد ¸Tا

� �بتاريخ �هللا �عبد �ولد �أس4مه �محكمة��16/03/01ا�نفذ �رئيس �عن �الصادرين �و�مرين �الشروط وكراس

   18/03/01بتاريخ��43/01و�02/05/01بتاريخ��96/2001ستئناف��ي�نواكشوط�ع�ى�التوا¨ي�تحت�الرقم�� 

بمسطرة�التنفيذ�ا�قوم�عليه�. م.س.موحيث�إنه��Rمناكرة�بIن�الطرفIن��ي�أن�ا�الك��ص�ي�للعقار�هو�

خة�وليس��ي�تفرغ�زينه�إ�Rأن�الطاعن�يد�ي�أن�العقار�الذي�تم�بيعه�للمطعون�ضده�يقع��ي�مقاطعة�السب

وذلك�هو�ا�وجود��ي�السبخة��2966'ن�العقار�ا�بيع�ذكر��ي�محضر�بيعه�أنه�يحمل�السند�العقاري�ذا�الرقم�

� �أن �يفنده �vدعاء �هذا �غI[�أن �زينه�. ح.ك.ع، �تفرغ �ي� �العقار�الواقع �ع�ى �التنفيذ �ضد �دعوى�استبعاد رفع

�Rي�السبخة�والذي��يوجد��ي�ا�لف�ما�يربطه�به�ولو�ح£�مجرد�أدعاء�،�كما�لم�وليس�ضد�العقار�الواقع�

� �ولد �طرف �من �ملكه �سابقية �أحد �و . م.س.ميدع �يعلم �العقاري� نأبه �السند �ي� �للبيع �vشارة �من �وقع ما

�إجراءات� �ي� �إص4حه �تم �الرقمIن �اتحاد �من �نشأ � �مادي �خطأ �هو�مجرد �السبخة �ي� �بالعقار�الكائن الخاص

�Rا�طعون�ضده�بعد�استيفائه��جراءات�البيع�البيع�ال4حقة�،�و� ستصدر�من�إدارة�اأدل�ع�ى�ذلك�من�أن

العقارات�سندا�عقاريا�للعقار�ا�بيع�بأمر�من�القضاء�ولو�كان�العقار�ا�بيع�له�يحمل�سندا�سابقا��ا�ساغ�ذلك�

ن��دعاء�بأن�البيع�،�ولكان��مر�بتحويله��ع�ى�اسم�ا�ش^[ي�الجديد�هو�vجراء�السائغ�،�هذا�فض�4عن�أ

�Rة��ساسية�لدفاعه�/Iوقع�ع�ى�العقار�الكائن�بالسبخة�والذي�يتخذ�منه��الطاعن�الرك� با�زاد�العل®�mإنما

ــــ�د�ى�أية�ع4قة�للمنفذ�عليه�¸Tذا�العقار�و�Rلايمكن�ت0[يره�من�خ4ل�ا�لف�ف�4الطاعن��ي�جميع�ما�قدمه�

قام�. ح.ك.ع،�بل�إن�الثابت�أن��م.س.مي�إطار�مسطرة�تنفيذ�ع�ى�الشاري�منه�فكيف�يسوغ�بيعه��. ح.ك.ع

برفع�دعوى�استبعاد�ضد�بيع�العقار�الكائن��ي�تفرغ�زينه�وقد�تم�رفضها�من�طرف�محكمة��ستئناف�،�وتم�

بيعه�للمطعون�ضده��ي�إطار�مسطرة�تنفيذية�موثقة�ومشهودة�،�وبالتا¨ي�ف�4يمكن�أن�تعارض��Rبعقد�البيع�

��179/01رقم� �.ك.عالصادر�عن�vمام�ولد�الرباني�بIن الصادر�عن��42/98و�Rبعقد�البيع�رقم�. م.س.م�و ح

� �بIن �السبخة �.ك.عمحكمة �ل. غ.ا.م�و ح، �بالنسبة �ع'نه �.ك.ـــــــ �للعقار�ح، �به �قام �الذي ��ستبعاد �رفض تم

وة�الحكم�بعدم�ملكيته�،�بمقت�nºقرار�من�محكمة��ستئناف�وتم�تأكيده�من�طرف�ا�حكمة�العليا�فهو��ي�ق

للعقار�ا�د�ى�بيعه��له�فإن�العقد�. ح.ك.عففض�4عن�عدم�ثبوت�ملكية��.غ.ا.م�و ح،�.ك.عأما�عقد�البيع�بIن�

ا�توسل�به�لذلك�لم�يسلم�هو�¶خر�من�العيوب�ا�ؤثرة�ع�ى�حجيته�ح£��Rنقول�ع�ى�وجوده�،�وال£�mم�Tا�

د�ى�صدوره�م�Tا�،�وكذلك�تكذيب�كاتب�الضبط�ا�نسوب�له�عدم�وجود�أي�أثر�له��ي�سج4ت�ا�حكمة�ا�

الذي��40/98لتلك�النسبة�،�بل�ربما�يكون�انتقال�الطاعن�أمام�محكمة�vحالة�عنه�واستظهاره�بالقرار�رقم�
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�وإن �فحسب � �الرقم �ي� �ليس ��ول �عن �ع�ى� يختلف �أك0[�دليل �والتوقيع �والختم �والتصديق �الصياغة �ي� ما

�أن �يعلم �وبه ،� �القرار�ذلك �إليه �ذهب �ما �فيه ��ثبات�ا�طعون �كافيا �الطاعن �به �تقدم � �اعتبار�ما � �عدم من

�القضية �ملف �مشموRت �وتعضده �عرضه، �سبق �مما �يستخلص �هو�ما �ال£�mدعواه �القانونية �والنصوص ،

  . وال^[جيح�بي�Tا�عند�التعددتحكم�تقدير�أدلة�vثبات�

محل�الطعن�لسند�التحفيظ�العقاري�ا�نشأ�بعد��أما�بخصوص�ما�أثاره�الطاعن�حول�اعتبار�القرار 

�القضاء� �أمام �منشور �نزاع �ي� �vدارة �تصدرها �وثيقة �اعتبار�أية �بعدم �العليا �قرار�ا�حكمة �رغم �ال�/اع بداية

فقد�فات�ع�ى�الطاعن�أن�التحفيظ�تم�بأمر�من�القضاء�وقرار�ا�حكمة�العليا�صريح��ي�أن�الذي��Rيقبل�هو�

تصل�بال�/اع��ا��ي�ذلك�من�امن�تلقاء�نفسها�ل^[جيح�حجة�طرف�بعد�أن�يكون�القضاء�قد�ما�تصدره�vدارة�

  .تدخل�vدارة��ي�عمل�القضاء�

كما�أن�ما�عابه�الطاعن�ع�ى�القرار�من��خذ�ع�ى�محكمة��صل�الحكم��ي�عقار�يحمل�رخصة�حيازة��

ني�هو�اعتبار�ال�/اعات�ا�تعلقة�بالعقارات�ما�درج�عليه�القضاء�ا�وريتا هو��ي�غI[�محله�إذ�من�ا�عروف�أن

�الغرف� �قرار� �صدور �ح£ �ذلك ��مر�ع�ى �وظل � �vدارية �الغرف �اختصاص �من �حيازة �رخص �تحمل m£ال

وبالتا¨ي�فتاريخ�صدور�حكم�محكمة��صل�لم�تكن�لها�إذ�ذاك�أية�وRية�ع�ى�ال�/اعات��18/07ا�جمعة�رقم�

ثال�محكمة�vحالة�لتوجTkات�ا�حكمة�تماليس�ا�أخذ�ا�تعلق�بعدم�العقارية�ال£�mتوجد�لها�رخص�حيازة�و 

الذي�عهد�محكمة�vحالة��11/ 18العليا��بأحسن�حا�Rمن�سابقيه�إذ�لم�يتضمن��قرار�الغرف�ا�جمعة�رقم�

� �قوله �سوى �توجTkات �من�((من �الطرفIن �تمكن �أن ��ستئناف �محكمة �ع�ى �كان �يظهر�أنه �بذلك �أنه وحيث

،�وهذا�ما�فعله�القرار�تحديدا�إذ�استعرض�))TÎما�من��حجج�وتقارن�بي�Tا�ثم�تحكم�بما�تراه�عدRتقديم�ما�لد

عتمد�منه�ورد�مارد�ووفقا��ا�يستخلص�من�أوراق�ا�لف�اعتمد�ما�ابه��طراف�وناقشه�ورد�عليه��،�و ما�أد¨ى�

قض�ويحتم�رد�الطاعن��ي�والظروف�ا�كتنفة�للواقعة��كل�ذلك�طبقا�للنصوص�السارية�مما�يحصنه�من�الن

  .جميع�ما�أثاره�
  

  :لهذه�Dسباب

� �ا�واد �'حكام Rوإعما� �عليه �وتأسيسا �تقدم �مما �204وانط4قا ،208،209�� �قانون�222، من

  .ا�رافعات�ا�دنية�التجارية�وvدارية

  :منطوق�القرار

فضه�قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غرفها�ا&جمعة�قبول��الطعن�بالنقض�شك)�و�ر 

                             .  أص)

  

  كاتب�الضبط�Dول ا&قرر�����������������������������  الرئيس
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   :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  15/2014: القرار رقم 

  27/02/2014: بتاريخ 

خلطة بينه وبين المدعى كان  عليه أي إذا أنكر المدعى

لو كان عامال واألول رب العمل، ثباتها على األخير، و عبء إ

  .ع.ا.من ق 397المادة 

س للمحكمة المحالة عليها قضية من المحكمة العليا أن يل

تها وتتصرف كما لو كانت متعهدة تتعامى وتتصامم عن توجيها

  .ستئناف أحد أطرافهابإ

وإذا فعلت كانت مخالفة للقانون وكان قرارها جديرا 

 .ا.ت.م.ا.من ق 223نقض، المادة بال
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية���������������������������������������������������شرف�

  يـــاا&حكمــة�العل                 

              الغرف�ا&جمعة                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  30/2013: القضية�رقم

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن

  شركة�صوريب: الطاعن

ممثلـــــــة�با'ســـــــتاذين�ا�ختـــــــار�ولـــــــد�

أعـــــــــــــــل�و�محمــــــــــــــــد�ولــــــــــــــــد�محمــــــــــــــــد�

  السالك

  .ص.ا: ا�طعون�ضده

أ�Iن�ولد�احمد�/ ممث�4با'ستاذ

  سالم

  : القرار�ا�طعون�فيه��

   137/2013القرار�رقم�

الصادر�عن�الغرفة�ا�دنية�و�

�جتماعية��و¨ى�باستئنافية�

أنواكشوط��ي�تشكيل�مغاير�

  05/06/2013: بتاريخ�

    15/2014القرار�رقم�

   27/02/2014: تاريخه

  :منطوق�القرار

�العل �ا�حكمة �ي�قررت� يا

�قبول�� �ا�جمعة �غرفها تشكيلة

�واص�4 �شك4 �بالنقض الطعن

�فيه� �ا�طعون �القرار ونقض

�مغايرة� �تشكيلة �ع�ي وvحالة

  .للبت��ي�ما�أخلت�به�سابقTUا�
 

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�يوم� �علنية �جلسة �ا�جمعة �غرفها �تشكيلة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

� �ا�وافق �العليا��27/02/2014الخميس �ا�حكمة �بمب® �جلسا¡Tا �قاعة �ي

  : نواكشوط،�برئاسة�السيداب

  حفظ�ولد�محمد�يوسف،�������������رئيـــــســــــــــا�ي

  :وبعضوية�مستشارTÎا�السادة�القضاة��

                                      مستشارا؛       رئيس�الغرفة�الجزائية  ـ�محمدو�ولد�ولد�أبي،

  مستشارا؛           ،�رئيس�الغرفة�التجارية،�حيمده�ولد�أ&Cن ـ

  مستشارا؛                 ،�رئيس�الغرفة�vدارية،�سiCى jي�آمادو� ـ

  مستشارا؛                                      ،ـ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه

  مستشارا؛                                                                ـ�بتار�ولد�باب، 

  مستشارا؛                                             ـ�أبه�ولد�محمد�محمود،

  مستشارا؛                                                          ـ�ا&ختار�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؛                        ،�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود ـ

 مستشارا؛�                            ،لرحمنمحمد��ولد�محمد�عبد�ا

  مستشارا؛                                    ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

  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�DمCن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛                     ـ�دده�ولد�الطالب�زيدان،

  مستشارا؛             ـ�(مام�ولد�محمد�فال،

  مستشارا؛                                    ـ�القاسم�ولد�فال،
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  .للجلسة كاتباول�بالغرف�ا�جمعة،�� ضبط�الكاتب��محمد�يسلم�ولد�خالد /وبمساعدة��ستاذ

�السيد �عمار�نائب/ وبحضور �ولد ��محمد �العليا، �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي � ث�4للنيابة�مم�

  العامة؛

�للنظر� �وذلك �رقم �ا�لف �بي�Tا �من m£وال� �جدولTUا، �ع�ى �ا�درجة �ا�لفات �ي� �30/2013والبت

عن�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى��05/06/2013:تاريخ�137/2013موضوع�طلب�نقض�القرار�رقم�

ولد�أعل��شركة�صوريب�ممثلة�با'ستاذين�ا�ختار : باستئنافية�أنواكشوط��ي�تشكيل�مغاير�ا�قدم�من

 .أ�Iن�ولد�احمد�سالم،�وذلك��ي�نزاع�شغل/ ممث�4با'ستاذ. ص.ا،�ضد�ولد�محمد�السالك�و�محمد

  .وخ4ل�هذه�الجلسة�صدر�القرار�¶تي�بيانه

  

�wا�القضية�: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� �العامل �فصله�. ص.اتقدم �بعد �له �بالتعويض �صوريب �شركة �بمطالبة �محاميه �لسان ع�ى

�قائ �تعسفي �بأنه �وصفه �الذي �عام �بIن �ما �الشركة �ي� �يعمل �كان �إنه 41991�� �التاريخ : وبIن

أوقية�،�وقد�نفت�الشركة�ع4قTUا�¸Tذا�العامل�مع�أTÈا�تقول�إTÈا��35.000براتب�قدره���21/02/2008

الذي�له�تصريح��ي�. ح.م.متتعاقد�مع�عدة�مقاولIن�صغار�و�أرشدت�إ¨ى�استدعاء�ا�عنيIن�بذلك�و�م�Tم�

�73/2009،�فأصدرت�محكمة�الشغل�حكمها�رقم�)ابرنت(ن�العامل�كان�مساعدا�له�ا�لف�يقول�فيه�إ

أوقية�عن�كافة�حقوقه�و�أكدت�محكمة��ستئناف�ذلك�بالقرار�1.046.850ملزمة�الشركة�بدفع�مبلغ�

� �رقم��84/2011رقم �بقرارها �العليا �با�حكمة ��و¨ى ��جتماعية �و �ا�دنية �الغرفة �تنقضه �أن قبل

  : لة�مغايرة�وذلك�لÑسباب�التالية�يل�القضية�ع�ى�تشكوتحي�06/2012

� �القرار�رقم �ا�خولة��84/2011أن �القانونية �ا�راقبة �قيام �معه �تعلي�4يمكن �غI[�معلل ا�ذكور

 .للمحكمة�العليا�ع�ى�أحكام�محاكم�ا�وضوع�

وهذا��ضرورة�البحث�من�أجل�إثبات�الع4قة�ا�هنية�ا�نفية�من�جهة�الشركة�بIن�هذه�الشركة

�أو�بواسطة� �مباشرة �العامل �هذا �حقوق �عن �مسؤولة �الشركة �تجعل m£ال� �الوجوه �من �بوجه العامل

 .مقاولة�ما�

ضرورة�إثبات�هذه�ا�قاولة�وتحديد�جهTUا�والعمل�بعد�ذلك�ع�ي�أساس�ما�يسمح�القانون�به��ي�

 .هذا�ا�جال�من�حيث�احتمال�وجودها�أو�عدم�وجودها�

محل�الطعن�الثاني��05/06/2013بتاريخ��137/013ة�قرارها�رقم�وهكذا�أصدرت�محكمة�vحال

� �رقم �الشغل �محكمة �حكم �بتأكيد mnºق� �أن �بعد �هذه��73/09الحا¨ي �تعمل �أن �دون �أع4ه ا�ذكور

  .ا�حكمة�ع�ي�أساس�امتثال�توجTkات�محكمة�النقض�وvحالة

  (جراءات:ثانيا�

ابة�ضبط�محكمة�vحالة�مصدرة�بكت�90/2013قدم�محامي�الشركة�طعنه�وسجل�تحت�الرقم�

  .القرار�محل�الطعن�،وهذا�ما�يعهد�الغرف�ا�جمعة�طبقا�للمسطرة�القانونية�
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�فيه� �لتقريره �مالك �ولد �سيد �ولد �محمد �ا�ستشار�ا�قرر �وإعداد �ا�لف �إجراءات �اكتمال وبعد

  . ا¡Tم�وقراءته�له�أثناء�الجلسة�وبعد�إفساح�ا�جال��حامي�الطرفIن�من�اجل�إبداء�م4حظ

�إ¨ ��ستماع � ىوبعد �القرار�م4حظات �نقض �طلب �إ¨ي �والهادفة �ا�كتوبة �العامة �النيابة ممثل

وبعد�. وبعد�جعل�ا�لف��ي�ا�داولة�كي�ينطق�فيه�بالتاريخ�أع4ه. وإحالة�القضية�ع�ي�تشكيلة�مغايرة

  : ا�داولة�صدر�القرار�¶تي�بيانه

  :من�حيث�الشكل�:  ثالثا

�الط �هذا �قدم �مما�حيث �القانونية �الشروط �ووفق �و�هلية �وا�صلحة �الصفة �ذي �من عن

  . يستوجب�قبوله�شك4

  :من�حيث�Dصل�: رابعا�

  :Dطراف��-1

  :الطاعن��- ا

�و�أن� �العليا �ا�حكمة �توجTkات �تمتثل �لم �vحالة �محكمة �أن �مذكرته �خ4ل �من �الطاعن يري

�ا �خرق �قد �vحالة �قرار�محكمة �أكده �الذي ��صل �الحكم �حIن��150و�140ادتIن �الشغل �مدونة من

�1992وقال�إن�العامل�اد�ي�أنه�عمل��ي�صورب�منذ�. تصور�وجود�مقاول�من�الباطن�دون�إثبات�ذلك

لم�يثبت��.ب.م.اوقال�إن�.09/08/2000تاريخ�مي4د�احد�الشركاء�فTkا،��ي�حIن�أTÈا�إنما�تأسست�بتاريخ�

� �مع �الشركة �و�Rع4قة �الشركة �هذه �مع �عامل�ع4قته �صفة �تنتفي �بذلك �وانه �الباطن، �من مقاول

�قرار� �أن �كما �سبب، �ب4 �vثراء �باب �من �بحقوق �له �الحكم �يجعل �مما �عنه، �الباطن مباشر�أو�من

من�مدونة�الشغل،�فطبق��خI[ة��ي��151�،140و�. أ.ت.م.إ.من�ق�223محكمة�vحالة�قد�خرق�ا�واد�

  . غI[�محلها

  .لة�مغايرةيوإحالة�القضية�مرة�ثانية�ع�ى�تشك�137/2013وخلص�إ¨ى�طلب�نقض�القرار�

  : ا&طعون�ضده��-ب

�قائ�4 �العامل �محامي �ي�: ورد� �يعمل �كان �حيث �صورب �وشركة �العامل �بIن �قائمة �الع4قة إن

تركيب�أعمدة�شركة�ماتل�والدليل�ع�ى�ذلك�أن�رب�العمل�أقرضه�قرضا�يرده�أقساطا،�وان�مذكرة�

� �بتاريخ �ا�قدمة �استدعاء�19/01/2008الشركة �طلبت �حيث �ا�باشرة، �بالع4قة �اع^[افها �ع�ى �تدل ،

إ¨ى�اسم�) SA(ع�ى�اعتبار�أنه�أحد�ا�قاولIن�الصغار�الذين�كانت�تتعاقد�معهم�وان�إضافة�كلمة�. ح.م.م

،�و�ي�ال£�mكلفت�العامل�بمهمة�إ¨ى�كيفه�ولعيون�عام�2000الشركة�صورب��Rيجعلها�تأسست�عام�

2002.  

  .ب�رفض�الطعن�شك�4وأص�4لعدم�تأسيسه�والحكم�بتأكيد�الحكم��صلوخلص�إ¨ى�طل

من�قانون��397وقد�أشفع��ستاذ�ا�ختار�ولد�أعل�مذكرة�الطاعن�بمذكرة�قال�فTkا�إن�ا�ادة�

العقود�و�ل^/امات�تجعل�عبء�إثبات�الع4قة��ا�هنية�التعاقدية�ع�ى�العامل،�وأن�التجاوز�لذلك�يعد�

  .نون�وخلص�إ¨ى�طلب�إلغاء�القرارخرقا�فادحا�للقا
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  : ا&حكمــــــة -2

�ي�� �أو�الصريح �ا�حتمل �الخطإ �بتصحيح �يقام �بموجTÜا �خاصة �إجراءات �ع�ى �القانون �نص لقد

أحكام�قضاة�ا�وضوع�'ن�تصحيح�الخطإ�خI[�من�التمادي�عليه�ومن�تلك�vجراءات�ما�هو�معروف��ي�

�والطعن�بالنقض�ونحو�ذلك،� �vجراءات�محل�اهتمام�قانوني�بابي��ستئناف �مر�الذي�يجعل�هذه

وهو�ما�يلزم��طراف�ا�ختلفة�ا�عنية�بالنظر�والتطبيق�لتلك�vجراءات،�أن�تنصاع�إ¨ى�مقت�nºهذه�

�وهو�تصحيح�الخطvجراءات�بغية�تحق من�حيث�وجهة�نظر�القانون�من�أجل��إيق�الهدف�ا�قصود

 vنصافإقامة�العدالة�ا�بنية�ع�ى�الحق�و.  

ال£�mتلزم�محكمة�. ت.م.أ.من�ق�223من�ا�ادة��4ومن�هنا�تظهر�ضرورة�اح^[ام�مقت�nºالفقرة�

� فيما�يتعلق�بالنقطة�ال£�mتبت�فTkا�) محكمة�النقض�وvحالة(vحالة�باRمتثال�لقرار�ا�حكمة�العليا

  : هذه��خI[ة،�وهو��متثال�الذي�تمليه�عدة�معطيات�م�Tا�

  لقانونية�نصت�عليه�طبقا�للفقرة�ا�ذكورة�؛�أن�ا�سطرة�ا�-1

  أن�قرارات�ا�حكمة�العليا���ي�مجملها�تشكل�فقها�قضائيا�؛�-2

أن�الفقه�القضائي�الثابت�والدائم��ي�ا�حكمة�العليا�يقوم�مقام�النص�فيما��Rنص�فيه،��-3

�ك �إذا �يستقر�ويستمر�أحرى �عندما �القانون �من �جزءا �يصبح �اجTUادي �فهو�فقه �ا�حكمة�وعليه انت

  .العليا�توجه�وتحث�ع�ى�تطبيق�قوانIن�قائمة�ومعمول�¸Tا�وتراقب��حكام�والقرارات�ع�ى�أساس�م�Tا

4-��mnoمتثال�جاء�من�خ4ل�الفقرة�ا�ذكورة�قبل�التصريح�باح^[ام�حرية�القاRأن�التصريح��با

ار�ا�حكمة�العليا�الناقض�ال£�mيتمسك�¸Tا�بعض�القضاة�متناسيا�ما�سبقها�من�ا�طالبة�باRمتثال�لقر 

  .ا�حيل

Tذه�السبقية��ي�التصريح�يتضح�أن�ا�قصود�بحرية�قا�mnoمحكمة�vحالة�إنما�هو�التصرف� ̧و

�وجود� �إ¨ى �vشارة �من �انط4قا �وvحالة، �النقض �تم �بسبTÜا m£ال� �والنقاط �التوجTkات �تلك داخل

ه�التوجTkات�ع�ى�أساس�التوجيه�قات�قانونية��ي�القرار�موضوع�الطعن�بالنقض،�ولن�تكون�هذو خر 

إ¨ى�الحكم�لصالح�طرف�من��طراف�أو�نحو�ذلك�'ن�ذلك�من�عمل�محكمة�vحالة�بعد�أن�تنظر��ي�

تصحيح�الخرق�ا�حال�إلTkا�بسببه�من�خ4ل�الطريق�الصحيح�ا�وصل�للحق�ع�ى�وجه�واضح�ومسبب�

�الخ �محل �ذلك �ي� �بما �النازلة �ع�ى �القانون nºمقت� �إنزال �حيث �حرية�من �هو�محل �وهذا �ا�ثار، رق

القا�mnoهنا�مع�العلم�بأن�القا�mnoمعزول�عن�النظر��ي�غI[�ما�عهد�به�القانون�إليه،�أما�أن�تكون�

�]Iوارد�وغ�]Iيمتثلها�فإن�ذلك�غ�Rات�أو�Tkن�أن�يمتثل�التوجIه�ب]Iتخي�mnºحالة�تقتvي�مجال��حريته�

من�خ4ل�حكمه���R-ث�أحرى�لسان�القاmno'ن�لسان�العاقل�مصون�عن�العب–منطقي�وغI[�صحيح�

�ي�أع�ى�قمة�الهرم�القضائي،�فعبثية�التوجTkات�غI[�مطروحة�وإ��Rا�كان��mnoسيما�إذا�كان�هذا�القا

  .للنص�علTkا�فائدة�قانونية�و�RغI[�قانونية
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��RينبÞي� �لعمل �حد �وضع �أجل �من �وضعت �إنما �ا�ادة �هذه �من ��خI[ة �الفقرة �أن �علمنا وإذا

ه�وهو�التمادي�ع�ى�الخطإ�أو�عدم��متثال��قت�nºقرار�التوجTkات�،�رأينا�أن�هذه�الفقرة��خI[ة�تكرار 

  : �Rتدل�ع�ى�عدم�إلزامية�الفقرة�الرابعة�وذلك�لسببIن�أساسيIن�هما�

  لدفع�عبثية�القضاء�وDحكام�؛���-أ

  .صرحت�بقولها�مع�امتثال�قرار�ا�حكمة�العليا�4'ن�الفقرة��-ب

�ك �أن�وإذا �vحالة �محكمة �ع�ى �هو�¶خر�فإن �بشري �خطإ �ي� �وقع �قد �وvحالة �قرار�النقض ان

تمتثل�قرار�vحالة�وتناقش�نقاط�التوجيه�فيه،�ثم�تبIن�بالقواعد�وا�واد�القانونية�والوقائع�ا�نضبطة�

هر�أن�غI[�هذه�التوجTkات�هو�الصحيح�وتنص�محكمة�vحالة�ع�ى�هذا�الغI[�وتوضح�محله،�وهنا�تظ

  .الجدية��ي�العمل�ويظهر�ا�ع®�ا�قصود�باح^[ام�حرية�قاv�mnoحالة

كما�هو�الواقع��ي�–أما�أن�تنظر��ي�القضية�كما�لو�كانت���ي�محكمة��ستئناف��ي�طورها��ول�

قبل�النقض�وvحالة�وتنقض�أو�تؤكد�حكم�الدرجة��و¨ى�متجاهلة�لتوجTkات��-قرار�محل�الطعن�¶ن

�الناق �فا�حكمتان�ا�حكمة �القانوني �ولÑساس �ول4متثال �ل4نسجام �يفتقر �ذلك �فإن �ا�حيلة ضة

�طورها��ول�يعهدها� مختلفتان�من�حيث��سم�ومن�حيث�إلزامية�التعهد،�فمحكمة��ستئناف��ي

القانون��ي�قواعده�ومواده�بصفة�مباشرة،�أما�محكمة�vحالة�فإن�ا�عهد�لها��ي�تشكيلTUا�ا�غايرة�هو�

ا�ذكورة�أع4ه،�كما�أن��4محكمة�النقض�وvحالة�فيما�بت�فيه�هذا�القرار�فقط�طبقا�للفقرة��قرار 

�ي�الطور�الثاني�ومن�أجل�النظر��ي�نقاط�محددة��Rتوجد�إ�Rصفة�تشكيلة�مغايرة�ومحكمة�إحالة�

  .من�طرف�آنية�وغI[�دائمة�عكس�محكمة��ستئناف�الطور��ول 

� �مإوحيث ��Rيزال �الطعن �هذا �قرار�ن �ي� �الطعن �علTkا �تأسس m£ال� �ذا¡Tا ��سباب �ع�ى ؤسسا

  .محكمة��ستئناف�الطور��ول 

  ".�Rضرر�و�Rضرار: "وحيث�إن�البحث��ي�هذه��سباب�ضروري�نظرا�للقاعدة��صولية�

�هذه� �لوجود �إثبات �يسبقه �أن �يجب �الباطن �من �مقاولة �وجود �أساس �ع�ى �الحكم �إن وحيث

  .ذلك��ي�صحTUا�أو��ي�بمثابة�عمل�با�قطوعية�طبقا��قت�nºقانون�الشغل�ا�قاولة،�ثم�النظر�بعد

�أص�4كي� �الع4قة �هذه �لوجود �النا�ي �وخصمه �العامل �بIن �ا�هنية �الع4قة �إثبات �بعد �ذلك كل

تتحدد�ما�إذا�كانت�ثمة�ع4قة�وهل��ي�مباشرة�أو�غI[�مباشرة�،�ثم�تطبيق�القواعد�وا�واد�القانونية�

كل�حالة�من�هذه��حوال،�من�أجل�أن�تتحدد�ا�سؤولية��بوجه�تمكن�مراقبته�أمام�ا�نطبقة�ع�ى�

  .ا�حكمة�العليا�ع�ى�وجه��Rلبس�فيه

�mnºيقت� �مما �الكفاية، �فيه �بما �غI[�معلل �فيه �القرار�ا�طعون �أن �العليا �ا�حكمة �رأت وحيث

  .أ.ت.م.أ.من�ق�204نقضه�طبقا��قت�nºا�ادة�

  :لهذه�Dسباب�كلها�

وما�بعدها�من��220وما�بعدها�و��213،�وما�بعدها�و�203�،204�،205بيقا�'حكام�ا�واد�وتط

  .ا.ت.م.ا.ق
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  :منطوق�القرار

قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غرفها�ا&جمعة�قبول��الطعن�بالنقض�شك)�واص)�ونقض�

  .القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ي�تشكيلة�مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سابقa`ا�

  

  

   كاتب�الضبط�Dول�           ا&قرر����������������������                                                             الرئيس
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 . 

  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  18/2014القرار رقم 

  27/02/2014: بتاريخ 

العموميين المعارين للشركات التجارية إن الموظفين  -1

أي الذي للدولة نسبة منه  ذات رأس المال المختلط

وللخصوصين باقيه يجرى عليهم نظام الوظيفة العمومية فيما يتلعق 

، ومن ثم فال يمكنهم الجمع بين عالوة التقاعد عن بتقاعدهم

  .السلك األصلي وعالوته في الوظيفة المعارين لممارستها

ما تفاقية الجماعية فيق عليهم قانون الشغل واإلويطب -2

ذات رأس المال المختلط  يتعلق بدعواهم على الشركات

  .لمختصة في البت فيها محكمة الشغلوا

بتاريخ  09/90من القانون رقم  43-42: ن المادتا

المتعلق بالموظفين العقدويين ووكالء الدولة  20/09/1990

بتاريخ  09/90وني رقم من األمر القان 6و  2ن اوالمادت

والشركات ذات  لمؤسسات العموميةالمنظم ل 04/04/1990

 .ولةرأس المال العمومي وتحديد عالقتها بالد
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ شرف��                               الجمهورية�vس4مية�ا�وريتانية������������������������������������

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم         ا&حكمــة�العليـــا             

                                                                             الغرف�ا�جمعة              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   06/2013:ا�لف�رقم

  تعويض�شغل: طبيعة�القضية

 طعن�بالنقض: نوعية�الطعن

  ط�.س: الطاعن

ممث��4با'ستاذ�محمد�السالك�

  ولد�اسويلم

تل�يشركة�مور : ا�طعون�ضده

مد��مIن�ممثلة�با'ستاذ�مح

  ولد�عبد�الحميد

: القرار�ا�طعون�فيه�رقم

بتاريخ�الصادر� 123/2012

عن�الغرفة��05/12/2013

ا�دنية�و�جتماعية��و¨ى�

  باستئنافية�انواكشوط

  18/2014 :القرار�رقم

  .27/02/2014:بتاريخ

   

  :القرارمنطوق�

�غرفها� �ي� �العليا �ا�حكمة قررت

�بالنقض� �الطعن �قبول ا�جمعة

�و  �القرار�شك4 �ونقض أص4

�ع�ى� �وvحالة �فيه ا�طعون

�ي�� �Rختصاصها مصدرته
  .ا�وضوع

 عقدت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكيلة�غرفها�ا�جمعة�جلسة�علنية�يوم

�ا�وافق �العدل� 27/02/2014: �ربعاء �بقصر �جلسا¡Tا �قاعة �ي

  :السيد�واكشوط،�تحت�رئاسة�رئيسها�بن

  رئيسا                                        يحفظ�ولد�محمد�يوسف،

  :وبعضوية�مستشارd`ا�السادة

  مستشارا؛  ـ��محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،��

  مستشارا��      حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�التجارية،� -

  مستشارا؛  غرفة�vدارية،�ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�ال

  مستشارا؛      ،�ـ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه

  مستشارا؛          ولد�باب��بتار ـ�

  تو�ي�با���������������������������������������مستشارامختار��-

  مستشارا� اب�ولد�محمد�محمود������������������������������ -

  مستشارا؛    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�هللا،�

  ولد�الطالب�زيدان�����������������������������مستشارا�هدد

  مستشارا؛        ر�ولد�الناه،�ـ�بكا

  مستشارا؛    ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،�

  مستشارا؛                               محمدن�ولد�عبد�الرحمن،����� ـ

  مستشارا؛        ـ�الصو�ي�انكي�باه،

  مستشارا؛      محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك،

  مستشارا؛      ـ�محمد��مIن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛                              ـ��ام�ولد�محمد�فال،�
  ـ�القاسم�ولد�محمد�فال�����������������������������مستشارا
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�وب �م/ السيدحضور �ولد � و،عمار حمد �ا�نائب �لدى �العام �ممث�4للنيابة�ا�د�ي �العليا، حكمة

  العامة؛

��ستاذ �� / وبمساعدة �الضبط �كاتب �خالد �ولد �يسلم �كاتبا�محمد �ا�جمعة، �بالغرف ول

  .للجلسة

�بعض� �ي� �للنظر�والبت   06/2013 رقم القضية بي�Tا ومن علTkا، ا�عروضة القضايا وذلك

حيثيات� جميع �ي طاعنا بوصفه يلم،اسو  ولد السالك محمد با'ستاذ  ممث4 ط.س من كل فTkا ا�شمول 

 استئناف بمحكمة �و¨ى و�جتماعية ا�دنية الغرفة عن 05/12/2013 بتاريخ 123/2012 :رقم القرار

 القرار �ي ضده الحميد�مطعونا عبد ولد �مIن محمد با'ستاذ ممثلة مورتل شركة وبIن انواكشوط،

  ،ذاته

�wا�القضية:أو`xمرت��yzا&راحل�ال 

 موريتل شركة ضد له بالتعويض ط.س ممثل مطالبة �ي ال�/اع هذاا�راحل�ال£�mمر�¸Tا� خصتتل 

 إ¨ى إحالته إثر وذلك للشغل، الجماعية �تفاقية من 31 ا�ادة �ي ا�بينة الخدمة TÈاية حقوق  عن

 ةالدرج محكمة استجابت وقد .معارا موظفا بصفته الشركة هذه لدى يعمل كان بأنه علما التقاعد،

 لتشكيلة القضية وأحالت نقضته العليا ا�حكمة لكن ذلك، �ستئناف محكمة وأكدت لطلبه، �و¨ى

 القضية عن بالتخ�ي قnº الذي القرار وهو الحا¨ي، الطعن محل قرارها فيه فأصدرت مغايرة،

  .¸Tا vداري  القضاء Rختصاص

  (جراءات: ثانيا�

ا�جمعة،� الغرف ضبط كتابة لدى إياها تقديمهم وتم �ذكرا¡Tم، �طراف إيداع آجال تمت �ا

 النيابة إ¨ى ا�لف أحيل أنجز�تقريره و�ا القضية، �ي التقرير بإعداد ا�قرر  إ¨ى العليا ا�حكمة رئيس عهد

�ي القضية وأدرجت ا�حكمة، ضبط كتابة إ¨ى ا�لف طي مكتوبة فأعاد¡Tا وطلبا¡Tا، م4حظا¡Tا �يداع 

 فعرضت،�25/12/2013 :يوم انعقادها ا�قرر  ا�جمعة الغرف جلسة �ي ستعرض £mال القضايا جدول 

 م4حظا¡Tم إبداء �ي �طراف ممث�ي وإ¨ى القضية �ي آكاط ولد جمال ا�قرر  تقرير ت4وة إ¨ى واستمع فTkا،

 بما مسكالت �ي تمثلت ال£m طلباته عرض �ي العامة النيابة ممثل إ¨ى �ستماع تم كما طلبا¡Tم،  وتقديم

 وخ4ل ا�والية، الجلسة إ¨ى ا�داولة �ي جعل�القضية ا�حكمة قررت ذلك وعقب ا�لف، طي مكتوبا ورد

 :¶تي واستنتجت ا�لف وثائق ا�حكمة درست ا�داوRت

  الشكل حيث من :ثالثا�

 كلهمو  عن نيابة ا�ذكور  القرار �ي بالنقض بالطعن اسويلم ولد السالك محمد �ستاذ قام حيث

 ال£m القانونية ¶جال �ي التعقيب هذا جاء وقد القرار، ع�Tا الصادر الغرفة ضبط كتابة لدى ط.س

 غرامة تأمIن بوصل وكان�مصحوبا وvدارية، والتجارية ا�دنية vجراءات قانون  من 205 ا�ادة حدد¡Tا
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 vجراءات قانون  من 209 ةا�اد بنص ا�حددة القانونية ¶جال داخل طعنه مذكرة قدم كما التعقيب،

  .ط.س :الطعن مقدم من قانونية وكالة ع�ى الطاعن توفر إ¨ى با�ضافة هذا وvدارية، والتجارية ا�دنية

Tذا   مستوفيا وجاء و�هلية، وا�صلحة الصفة له ممن قدم قد بالنقض الطعن يكون  ̧و

 .شك4 القبول  متعIن يكون  لذلك علTkا، ا�نصوص القانونية للشروط

 لDص حيث من :رابعا�

  : Dطراف -1

 : الطاعن -أ

 :ي�ي كما محاميه مذكرة �ي ورد ما وفق الطعن محل القرار �ي ا�عقب الطرف طعن يتلخص 

 إضافية تكريمية بمنحة وإنما التقاعد، بحقوق  يتعلق R ال�/اع أن عليه فات ا�عقب القرار أن* 

 ا�عاش حقوق  مع تتعارض وR التقاعد إ¨ى الذهاب نحةم وتسم للشغل الجماعية �تفاقية تقرها

 إدارة مجلس ا�نحة هذه أقر وقد الدولة، ووك4ء للموظفIن �ساmnã النظام من 43 ا�ادة �ي ا�نصوصة

 رسالTUا �ي للطاعن الشركة ¸Tا وال^/مت ،20/05/1999 :بتاريخ 005 :رقم با�داولة نفسه ع�ى العمل رب

 فال�/اع لذلك للشغل، الجماعية �تفاقية من 31 ا�ادة ع�ى تأسيسا 08/02/2009 :بتاريخ 299 :رقم

 حساب طريقة ع�ى اع^[ض قد الطاعن لكون  نفسها، ا�نحة بمبدإ وليس ا�نحة احتساب بآلية يتعلق

 تجارية شركة علTkا ا�د�ى لكون  �صل محاكم له فحكمت الخلل، لتصحيح الدعوى  هذه وحرك ا�نحة

 من� 48 ا�ادة تطبيق �ي فأخطأ الطعن محل القرار له ينتبه لم ما وهو الشغل، قانون  Tاعلk ينطبق

  .ا.ت.م.ا .قانون 

 طبقا شغل نزاع القضية واعتبار الطعن محل القرار نقض يلتمس أنه إ¨ى الطاعن وخلص* 

 قانون  نم� 223و 209 و 207و 205و .ع .ا قانون  من 39 و 22 و الجماعية �تفاقية من 31 للمواد

   .ا.ت.م.ا.

  : ا&طعون�ضده��-ب

 الطرف به تقدم ما ع�ى جوابية مذكرة �ي محامTkا رد فقد موريتل شركة ضدها ا�طعون  أما

 محل يحل أن يمكن R ا�نحة هذه للعامل يعطي الشركة مدير من قرار صدور  أن فذكر الطاعن،

�ي الشركة من عليه حصل بما يكتف لم الطاعن أن كما ال�/اعات، حل �ي الحاسم هو الذي القانون  

 إ¨ى ولجأ ثابتا حقا واعت0[ه منحته ما احتساب �ي التقصI[ علTkا عاب إنه بل مساعدة، أو إكرامية شكل

 ا�كتتبIن العقدويIن للعمال إR تمنح R بمنحة عليه للتكرم مستعدة غI[ الشركة جعل ما وهو القضاء،

 يخضع موظف الطاعن أن �ىع ا�حاكم أمام مذكرا¡Tا كافة �ي الشركة نTÜت وقد .الشغل نظام نطاق �ي

 من استفادته اف^[اض تم وإن .للشغل الجماعية �تفاقية من بدR العمومية الوظيفة قانون  ل^[تيبات

 السليم للتطبيق طبقا الشركة منحته قد مما أكÇ[ يعطيه R ذلك فإن للشغل الجماعية �تفاقية
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 به له حكمت ما فإن لذا أوقية، 3.411.825 مبلغ وهو للشغل الجماعية تفاقية� من 31 ا�ادة �ضمون 

 عليه نصت ما ويفوق  قانوني أساس أي إ¨ى يستند R �ستئناف محكمة وأكدته �و¨ى الدرجة محكمة

  .العليا ا�حكمة أمام بالنقض الطعن إ¨ى الشركة دفع ما وهو أع4ه، 31 ا�ادة

 محل القرار لنقض إثبات أي تقديم عن عجز الطاعن إن ضدها ون ا�طع محامي يقول  وأخI[ا،

 .قانوني أساس أي من لخلوه الطعن رفض ا�حكمة من يلتمس لذا الطعن،

 :ا&حكمة   -2

 �ستئناف، محكمة قرار أكده الذي �صل محكمة حكم ومن ا�عقب القرار دراسة من يتبIن حيث

 طعون  من ويتبIن به، vداري  القضاء Rختصاص vحالة محكمة عنه وتخلت العليا ا�حكمة ونقضته

 يتعلق ا�جمعة الغرف هيئة أمام ا�عروضة القضية هذه مثار أن ا�لف وثائق ومن الطرفIن وردود

  .شغل نزاع أم إداري  هو وهل فيه، بالنظر إلTkا يعهد ال£m �ختصاص ومحكمة ال�/اع طبيعة بتحديد

 مال رأس ذات شركة �ي �و¨ى الدرجة محكمة أمام ضدها ا�طعون  موريتل شركة إن وحيث

 مالها رأس من تمتلك R ا�وريتانية الدولة 'ن ا�ختلط، �قتصاد ذات الشركات ضمن تصنف عمومي

Rمحدودة نسبة إ.  

 ا�ؤسسات لقانون  ا�نظم�04/04/1990: بتاريخ الصادر�90/09: رقم القانوني �مر قدم وحيث

 ا�ؤسسة�العامة من لكل تعريفا بالدولة، ع4قا¡Tا وتحديد العمومي ا�ال رأس ذات كاتوالشر  العمومية

�وذلك يحكم الذي القانوني النظام م0[زا العمومي، ا�ال رأس ذات والشركات  النحو ع�ى موظفTkما،

  : التا¨ي

 vداري  الطابع ذات العمومية ا�ؤسسات موظفي أن إ¨ى القانوني �مر هذا من 6 ا�ادة خلصتف

 إمكان مع للدولة ا�ساعدين بالوك4ء الخاص النظام أو العمومية للوظيفة �ساmnã للنظام يخضعون 

 موظفو يخضع حIن �ي. الشغل قانون  لقواعد طبقا مؤقتة أعماR يزاولون  الذين ا�وظفIن بعض اكتتاب

 للشغل الجماعية يةو�تفاق الشغل لقانون  والتجاري  الصنا�ي الطابع ذات العمومية ا�ؤسسات

 لنظمهم يخضعون  حيث العمومية الوظيفة لقانون  طبقا ا�عارين العموميIن ا�وظفIن باستثناء

  .�ساسية

�ا�اد � من الثانية وعرفت �ا��مر هذا ��ا�قصود�أنبلقانوني �ي� �العمومية  هذا مدلول بالؤسسات

  .Dشخاص��عتباريCن�الخاضعCن�للقانون�العام�القانوني Dمر

�Dمر�القانوني �هذا �مدلول �وفق �x`ا �فيقصد �العمومي �ا&ال �رأس �ذات �الشركات  شركات أما

 إما - Dخرى، العمومية الشخصيات أو الدولة م�`ا تمتلك والyz تجارية أم كانت صناعية ا&ساهمة

 ا&ال رأس يملك حCن Sي ا&ال رأس من جزءا وإما  -).الوطنية الشركات عل�`ا ويطلق(ا&ال� رأس كافة

y¡¢سهم با�ي الخصوD  )ا&ختلط �قتصاد ذات الشركات عل�`ا يطلقو (. 
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 ري ادإ طابع ذات عمومية مؤسسة ليست لصالحها العامل يعمل كان ال£m موريتل شركة إن وحيث

 مال رأس ذات شركة لكوTÈا الخاص القانون  يحكمها تجارية شركة �ي وإنما وتجاري، اقتصادي طابع أو

  .الخواص بجانب الدولة فTkا تساهم عمومي

�ا�حاكم� �اختصاص �معه �ينتفي �العامل �طرف �من �ضدها �الدعوى �رفع �أن �ذلك �عن �ينتج وحيث

�أشخاص� �من �شخص �ضد �مرفوعة �الدعوى �Rن �معارا �عموميا �موظفا �ا�د�ي �ولو�كان �ح£ vدارية

  .ية�للشغلالقانون�الخاص�وموضوعها�يتعلق�بع4وة�يحكمها�قانون�الشغل�أو��تفاقية�الجماع

 با�وظفIن ا�تعلق�20/09/1990 بتاريخ الصادر�09/90: رقم القانون  من 42 ا�ادة عرفت وحيث

�بأTÈا ووك4ء العقدويIن �vعارة �وضعية  سلكه خارج ا&وظف ف�`ا يوجد الyz الوضعية £ي: "الدولة

  :أنه ع_ى ادسةالس فقر¥`ا ونصت،�السلك هذا Sي وا&عاش التقدم حقوق  من �ستفادة مع Dص_ي

  ".العام الصالح تخدم خصوصية هيئة أو مؤسسة Sي للعمل ا&وظف إعارة تتم

كان��ي�وضعية�إعارة�ح£�إحالته�ع�ى��–وباع^[افه��–. ط.سحيث�إنه�ع�ى�هذا�النحو�يجزم�بأن�و 

  .التقاعد�لدى�هيئة�تخدم�الصالح�العام�ممثلة��ي�شركة�ذات�رأس�مال�عمومي

�ا �مدار�البحث �إن �مدى�وحيث �هو�تحديد �له �تتصدى �أن �ا�وضوع �محكمة �ع�ى �يتعIن لذي

استحقاق�ا�وظف�العمومي�ا�عار�من�عدمه�لهذه�الع4وة�ال£�mتحكمها��تفاقية�الجماعية�للشغل،�

با�وظفIن� ا�تعلق�20/09/1990الصادر�بتاريخ��90/  09: رقم من�القانون  43 وذلك�ع�ى�ضوء�ا�ادة

 بموجب ا&قرر  ا&عاش اقتطاع ا&عار ا&وظف يتحمل : "أنه ال£�mنصت�ع�ى الدولة ووك4ء العقدويIن

 العامة للخزينة مدينة (عارة من ا&ستفيدة الهيئة أو ا&جموعة وتكون  الدولة، تقاعد نظام

 وا&شاركة �قتطاع ويحدد عادة، الدولة تتحملها الyz ا&عاش Sي ا&ع¬y حقوق  تأسيس Sي با&شاركة

 Sي ا&عار ا&وظف ويخضع .Dص_ي سلكه Sي ا&وظف ورتبة لدرجة ا&قابل القيا¡y الراتب حسب

 وD. wص_ي سلكه ع_ى ا&نطبقة ا&عاش نظام لشروط ا&عاش بحقوق  يتعلق فيما الجديد سلكه

 حقوق  هذه بصفته يكتسب أو�أن الجديدة وظيفته تقاعد لنظام ينتسب أن ا&عار للموظف يمكن

 لدى إعارته حالة عدا فيما .Dص_ي سلكه ع_ى ا&®iتب ا&عاش تعليق لزم وإw اعدتق ع)وة أو معاش

 ."عمومية� وظيفة &مارسة أو دولية هيئة

 :لهذه�Dسباب�كلها

�وإعما�Rللمواد �تقدم، �مما �02: وانط4قا ،25� ، 28،81� ،150،204� ،205� ،207� � من��223و��

الصادر��90/  09:  رقم من�القانون � 43و�� 42وللمادتIن� .قانون�vجراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية

 القانوني �مر من�6و�� 2:الدولة،�وللمادتIن با�وظفIن�العقدويIن�ووك4ء ا�تعلق�20/09/1990بتاريخ�

 رأس ذات والشركات العمومية ا�ؤسسات لقانون  ا�نظم��04/04/1990: بتاريخ الصادر�90/09: رقم

 :بالدولة،�فقد�قررت�ا�حكمة�ما�ي�ي ع4قا¡Tا دوتحدي العمومي ا�ال
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  :القرار منطوق 

 القرار ونقض وأص) شك) بالنقض الطعن قبول  ا&جمعة غرفها Sي العليا ا&حكمة قررت

  .ا&وضوع Sي wختصاصها مصدرته ع_ى و(حالة فيه ا&طعون 

  

  

  

    كاتب�الضبط�Dول            ا&قرر                       الرئيس  
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 :ا&بــــــــدأ�القانوني�

   19/2014: القرار رقم 

  23/04/2014: تاريخ ب

إن المحكمة العليا إذا رفضت قبول الطعن في جزء 

بالنقض  الطعن من قرار مطعون فيه بالنقض أمامها وقبلت

كون ته إلى تشكيلة مغايرة ال حالته الباقي، وأفي جزئ

ض بحكم ال عليها مختصة إال بالنسبة للجزء المنقو المح

 .ا.ت.م.ا.من ق 224المادة 
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ الجمهورية�vس4مية�ا�وريتانية�������������������������������������������شرف�

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم      ا&حكمــة�العليـــا            

              الغرف�ا&جمعة             

  2013/ 18: القضية�رقم

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن

   ك�.م: الطاعن��ول�

احمـــد�ولـــد�الـــدوف�و�يمثلـــه�ذن�

  .الحسن�ولد�ا&ختار

   .ح.أ: الطاعن�الثاني�

الطالـــــــب�أخيـــــــار�ولـــــــد�/ يمثلـــــــه�ذ

  محمد�مولود

  طعنالقرار�محل�ال

   08/2013القرار�رقم�

�17/04/2013بتاريخ�الصادر�

عن�الغرفة�التجارية�

باستئنافية�انواذيبو�Sي�

  .تشكيل�مغاير

    19/2014القرار�رقم�

   23/04/2014: تاريخه

  :منطوق�القرار 

قـــــــــــررت�ا&حكمـــــــــــة�العليـــــــــــا�Sـــــــــــي�

لة�غرفهــــــــــــــــــــا�ا&جمعــــــــــــــــــــة�تشــــــــــــــــــــك

قبــــــــــــــــول�الطعنــــــــــــــــCن�بــــــــــــــــالنقض�

ك،�.شــــــــــــك)�ورفــــــــــــض�طعــــــــــــن�م

،�ح.أ أصــــــــــــــــــ)�وقبــــــــــــــــــول�طعــــــــــــــــــن

ة�لأصــــــــ)�و(حالــــــــة�ع_ــــــــي�تشــــــــك

مغـــــــــــايرة�للبـــــــــــت�فيمـــــــــــا�أخلـــــــــــت�

 .به�سابقa`ا

 

�يوم �علنية �جلسة �ا�جمعة �غرفها �تشكلة �ي� �العليا �ا�حكمة  عقدت

�ي�قاعة�جلسا¡Tا�بمب®�ا�حكمة�العليا���23/04/2014ربعاء�ا�وافق�

  .نواكشوط،�برئاسة�رئيسهااب

  رئيسا����������              ،يحفظ�ولد�محمد�يوسف�:السيد

  :وبعضوية�مستشارTÎا�القضاة�التالية�أسماؤهم�ووظائفهم�

  مستشارا؛  محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،��. 

  ؛مستشارا�        حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�التجارية،� .

  مستشارا؛               ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�vدارية،� 

  مستشارا،                   بيداهولد�محمدعبد�هللا�. 

  مستشارا،                                                 اب�ولد�محمد�محمود��. 

  مستشارا؛                                                             ـ�ا�ختار�تو¨ي�باه،

  ارا؛مستش                    ـ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار،

  ؛�مستشارا                                                          امبارك�ولد�الكوري�. 

  مستشارا؛            ـ�جمال�ولد�آكاط،

  مستشارا؛                     يسلم�ولد�ديدي،. 

  مستشارا؛       ـ�محمدن�ولد�عبد�الرحمن،

  مستشارا؛                       ـ�محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن،�

 مستشارا؛        ـ�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود،�

  مستشارا؛           ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

مستشارا،��������������������������������������������                       محمد�سالم�ولد�عبد�الوهاب�

  تشارا؛مس�                       ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،�

  مستشارا؛             ـ�الصو�ي�انكي�باه،

  مستشارا؛           ـ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك،

  مستشارا؛                           ـ�دده�ولد�الطالب�زيدان،

  مستشارا؛           ـ�محمد��مIن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛              ـ��ام�ولد�محمد�فال،�

  مستشارا؛                            ـ�القاسم�ولد�فال،
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mnoنائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا،�محمد�محمود�ولد�اسلم�ولد�طلحة/ وبحضور�القا�،

   ممث�4للنيابة�العامة؛

وبمساعدة��ستاذ�محمد�يسلم�ولد�خالد�كاتب�الضبط��ول�بالغرف�ا�جمعة،�كاتبا�للجلسة،�

ا�طعون�فيه��18/2013ال£�mمن�بي�Tا�ا�لف�رقم� وذلك�للنظر�والبت��ي�ا�لفات�ا�درجة�ع�ى�جدولTUا�و

�ي�نزاع�هذا��خI[��.ك.ماحمد�ولد�الدوف�والحسن�ولد�ا�ختار�لصالح�/ ستاذينبالنقض�من�طرف��� 

� �با'ستاذ�.ح.أضد �مولود/ا�مثل �محمد �اخيار�ولد �الجل .الطالب �هذه �ا�حكمة�و�خ4ل �أصدرت � سة

  :لة�غرفها�ا�جمعة�القرار�¶تي�بيانهالعليا��ي�تشك

wا�القضية:أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

�ـــــــــي���-حســــــــبما�يستوضــــــــح�مــــــــن�مشــــــــموRت�ملفهــــــــا�-مــــــــرت�¸Tــــــــا�القضــــــــية�ال£ــــــــ�m تــــــــتلخص�ا�راحــــــــل

قــــــــــــد�تقــــــــــــدم�بعريضــــــــــــة�فاتحــــــــــــة�للــــــــــــدعوي�أمــــــــــــام�الغرفــــــــــــة�التجاريــــــــــــة�بمحكمــــــــــــة�وRيــــــــــــة��.ح.أأن�ا�ــــــــــــدعو�

بــــــــــــــأن�يــــــــــــــدفع�لــــــــــــــه�مبلــــــــــــــغ��.ك.مالقاoــــــــــــــ�mnبإدانــــــــــــــة��16/09واستصــــــــــــــدر�م�Tــــــــــــــا�الحكــــــــــــــم�رقــــــــــــــم� نواذيبــــــــــــــو،

ي�مـــــــا�يبـــــــدو�فطعنـــــــا�فيـــــــه�باRســـــــتئناف�أوقيـــــــة�،والـــــــذي�لـــــــم�يكـــــــن�محـــــــل�رoـــــــ�mnالطـــــــرفIن�ع�ـــــــ�12947265

ــــــــ�أمـــــــام�الغرفـــــــة�التجاريـــــــة�باســـــــتئنافية�نواذيبـــــــو�ال£ـــــــ�mقضـــــــت�بتعديلـــــــه�ورفـــــــع�ا�بلـــــــغ�ا�حكـــــــوم�بـــــــه� �.ح.ألـ

أوقيــــــة�،غIــــــ[�أن�الطــــــرفIن�طعنــــــا��ــــــي�قـــــــرار�هــــــذه��خIــــــ[ة�أيضــــــا�بــــــالنقض�أمــــــام�الغرفـــــــة��31299921 ىإ¨ــــــ

ا�تضــــــــــــمن�قبــــــــــــول�الطعنـــــــــــــIن��16/2012فيـــــــــــــه�قرارهــــــــــــا�رقــــــــــــم�فأصــــــــــــدرت�التجاريــــــــــــة�با�حكمــــــــــــة�العليــــــــــــا�

أصــــــــــ�4وإحالــــــــــة�القضــــــــــية�ع�ــــــــــي�تشــــــــــكلة�مغــــــــــايرة�وال£ــــــــــ�mحســــــــــمته�. ح.أبــــــــــالنقض�شــــــــــك�4وقبــــــــــول�طعــــــــــن�

تم�يـــــــــــــففض�طلبـــــــــــــات�الطـــــــــــــرفIن�لعـــــــــــــدم�تأسيســـــــــــــها،�القاoـــــــــــــ�mnبـــــــــــــر �08/2013بموجـــــــــــــب�قرارهـــــــــــــا�رقـــــــــــــم�

للمحكمـــــــة�العليـــــــا�للمـــــــرة�الثانيـــــــة�وهـــــــو�مـــــــا�يرتـــــــب�انعقـــــــاد�فعـــــــاد�الطعـــــــن�فيـــــــه�بـــــــالنقض�مـــــــن�الطـــــــرفIن�

مـــــــــن��مـــــــــر�القــــــــــانوني��22اص�للغـــــــــرف�ا�جمعـــــــــة�طبقـــــــــا�'حكـــــــــام�الفقـــــــــرة�الرابعـــــــــة�مـــــــــن�ا�ـــــــــادة��ختصـــــــــ

  :ا�تضمن�للتنظيم�القضائي،وقد�درسته�حسب�vجراءات�التالية�012/07رقم�

  (جراءات: ثانيا�

بعــــــــد�انTUــــــــاء�آجــــــــال�تقــــــــديم�الــــــــردود�وتوصــــــــل�ا�حكمــــــــة�¸Tــــــــا�تمــــــــت�إحالــــــــة�ا�لــــــــف�ع�ــــــــي�ا�ستشــــــــار�

د�الــــــــرحمن��عــــــــداد�التقريـــــــــر�ومــــــــن�ثــــــــم�ع�ــــــــي�ا�ـــــــــد�ي�العــــــــام�لــــــــدي�ا�حكمـــــــــة�ا�قــــــــرر�محمــــــــدن�ولــــــــد�عبـــــــــ

ا�.ت.م.ا.مــــــــن�ق�216العليــــــــا�لتقــــــــديم�ملتمســــــــات�النيابــــــــة�العامــــــــة�الكتابيــــــــة�تطبيقــــــــا��قتضــــــــيات�ا�ــــــــادة�

ضـــــــــمن�قائمـــــــــة�ا�لفـــــــــات��لـــــــــه�كتابـــــــــة�ضـــــــــبط�ا�حكمـــــــــة�قالصـــــــــإليصـــــــــبح�ا�لـــــــــف�جـــــــــاهزا�للعـــــــــرض�ويـــــــــتم�

  .من�القانون�أع4ه�217الجاهزة�للعرض�تطبيقا�'حكام�ا�ادة�

وحيـــــــث�تـــــــم�نشـــــــر�القضـــــــية��ـــــــي�الجلســـــــة�العلنيـــــــة�ا�نعقـــــــدة��ـــــــي�قاعـــــــة�الجلســـــــات�بالتـــــــاريخ�ا�نـــــــوه�

  .عنه�أع4ه

وحيـــــــــــــــــث�قـــــــــــــــــام�الـــــــــــــــــرئيس�بالنـــــــــــــــــداء�ع�ـــــــــــــــــي�أطـــــــــــــــــراف�القضـــــــــــــــــية،وأحال�التقريـــــــــــــــــر�ع�ـــــــــــــــــي�ا�قـــــــــــــــــرر�

لت4وتــــــــه،ومن�ثــــــــم�الســــــــماح�لÑطــــــــراف�بتقــــــــديم�م4حظــــــــا¡Tم�ليــــــــتم�خــــــــتم�ا�رافعــــــــة�وحجــــــــز�القضــــــــية��ــــــــي�

  :تية�أسبابه¶ا�داولة�وينطق�فTkا�بالقرار�
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  من�حيث�الشكل: ثالثا�

وفقــــــــــــــا�لÑشــــــــــــــكال�والشــــــــــــــروط�قـــــــــــــدم�مــــــــــــــن�ذي�الصــــــــــــــفة�وا�صـــــــــــــلحة�حيـــــــــــــث�إن�كــــــــــــــ�4الطعنــــــــــــــIن�

  .هما�شك4لبة�قانونا�فانه�يتحتم�التصريح�بقبولا�تط

من�حيث�Dصل: رابعا�  

  Dطراف-1

  :الطاعن�Dول -أ

موعــــــــة�مــــــــن�ا�آخــــــــذ�نجملهــــــــا��ــــــــي�اعتبــــــــاره�أن�القــــــــرار�مج. ك.محيــــــــث�تضــــــــمنت�مــــــــذكرة�الطــــــــاعن�

محـــــــل�الطعـــــــن�شـــــــابته�عيـــــــوب�تتمثـــــــل��ـــــــي�ســـــــوء�الفهـــــــم�والشـــــــطط�وعـــــــدم�التطبيـــــــق�الســـــــليم�للقـــــــانون�

ا�.ت.م.ا.مـــــــن�ق�204وتحريـــــــف�قـــــــرار�ا�حكمـــــــة�العليـــــــا�وهـــــــو�مـــــــا�يجعلـــــــه�متحـــــــتم�الـــــــنقض�طبقـــــــا�للمـــــــادة�

العيــــــــوب�يكــــــــون�متحــــــــتم��يقــــــــع��ــــــــي�أحــــــــد�هــــــــذهحــــــــIن�ال£ــــــــ�mعــــــــددت�أوجــــــــه�النقض،واعت0ــــــــ[ت�أن�القــــــــرار�

الطـــــــاعن�مـــــــن�خـــــــ4ل�عـــــــدم�اســـــــتجابته�للـــــــدفوع�الشـــــــكلية�ال£ـــــــ�mأثارهـــــــا�رأي��ـــــــي�الـــــــنقض،�وتمثـــــــل�ذلـــــــك�

رغــــــــم�أنــــــــه�كــــــــان�قــــــــد�أثارهــــــــا�أمــــــــام�جميــــــــع�درجــــــــات�التقاoــــــــmn،�كمــــــــا�يتمثــــــــل�خطــــــــأ�القــــــــرار��ــــــــي�التطبيــــــــق�

 والتأويـــــــــل��ـــــــــي�أن�القـــــــــرار�النـــــــــاقض�لـــــــــم�يحـــــــــدد�نقطـــــــــة�قانونيـــــــــة�واحـــــــــدة،ومجرد�إشـــــــــارته�لـــــــــنص�ا�ـــــــــادة

ا�،والــــــــذي�يحــــــــاول�الطــــــــرف�¶خــــــــر�تفســــــــI[ه�لصــــــــالحه��Rيعــــــــدو�أن�يكــــــــون�مــــــــن�بـــــــــاب�.ت.م.ا.مــــــــن�ق�224

التـــــــــدليل�بالـــــــــذكر�لÑســـــــــاس�الـــــــــذي�تتصـــــــــرف�عليـــــــــه�ا�حكمـــــــــة�العليـــــــــا،�ذلـــــــــك�'ن�الـــــــــنص�الســـــــــابق�إنمـــــــــا�

يحـــــــــدد�vطـــــــــار�العـــــــــام�الـــــــــذي�يمكـــــــــن�للمحكمـــــــــة�العليـــــــــا�أن�تـــــــــنقض�بمقتضـــــــــاه��حكـــــــــام�ا�طعـــــــــون�فTkـــــــــا�

عليــــــــــه�توجTkـــــــــــا��نتــــــــــوج�البــــــــــاخرة�وهــــــــــو�أمـــــــــــر�مــــــــــن��ختصــــــــــاص�البــــــــــات�لقاoـــــــــــ��mnأمامهــــــــــا�إذ�لــــــــــم�ترتــــــــــب

ا�وضــــــــــوع�و�Rتقيـــــــــــده�فيــــــــــه�توجTkـــــــــــات�ا�حكمــــــــــة�،�وقـــــــــــد�خلــــــــــص�الطـــــــــــاعن�إ¨ــــــــــي�أنـــــــــــه��Rخــــــــــ4ف��ـــــــــــي�أن�

كــــــان�قــــــد�عــــــIن�حارســــــا�قضــــــائيا�للبــــــاخرة،�وأنــــــه�قــــــدم�للمحكمــــــة�تقريــــــرا�عــــــن�تســــــيI[ه�لهــــــا�ك،�.مموكلــــــه�

ملكيـــــــة�البــــــاخرة�و�Rتتعلـــــــق�بالتســــــيI[�وبالتـــــــا¨ي�فـــــــ��4ولــــــم�يع^ـــــــ[ض�عليــــــه�أحـــــــد،�ودعــــــوي�الخصـــــــم�محلهــــــا

  .¸Tا�. ك.ملــــ�ع4قة�

  :الطاعن�الثاني-ب

فIـــــــــ[ي�أن�القـــــــــرار�محـــــــــل�الطعـــــــــن�أبطـــــــــل�مضـــــــــمون�قـــــــــرار�الغرفـــــــــة�التجاريـــــــــة��ح،.أمـــــــــا�الطـــــــــاعن�أ��

الـــــــــذي�أكـــــــــد�التعـــــــــويض�الـــــــــذي�حـــــــــدده�حكـــــــــم�محكمـــــــــة��ســـــــــتئناف��15/2012با�حكمـــــــــة�العليـــــــــا�رقـــــــــم�

أحقيــــــة�موكلــــــه��ــــــي�تعــــــويض�إضــــــا�ي�عــــــن�منتــــــوج�البــــــاخرة�فضــــــ�4عــــــن�اعتبــــــاره�لــــــه،�وورد�فيــــــه�صــــــراحة�

قائمـــــــــــة،�ولـــــــــــم�ي^ـــــــــــ[ك��حكمـــــــــــة�vحالـــــــــــة�غIـــــــــــ[�الحكـــــــــــم�لـــــــــــه�بـــــــــــالتعويض�عـــــــــــن�غلـــــــــــة�. ك.مأن�مســـــــــــؤولية�

البـــــــاخرة،�وبــــــــه�يكـــــــون�القــــــــرار�محـــــــل�الطعــــــــن�قـــــــد�أخطــــــــأ��ـــــــي�تطبيــــــــق�القـــــــانون�عنــــــــدما�لـــــــم�يل^ــــــــ/م�بقــــــــرار�

ا�تعلقــــــة�بمســـــــؤولية�الحـــــــارس�ومـــــــا�ينجـــــــر�ع�Tـــــــا�مـــــــن��ا�حكمــــــة�العليـــــــا��ـــــــي�خصـــــــوص�النقطـــــــة�القانونيـــــــة

مســــــــؤولية�مدنيــــــــة��ــــــــي�تعــــــــويض�العــــــــارض�عــــــــن��ضــــــــرار�ال£ــــــــ�mلحقــــــــت�بــــــــه،�وهــــــــو�مــــــــا�يعرضــــــــه�للــــــــنقض�
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�ـــــــــي�فقر¡Tـــــــــا��خIـــــــــ[ة�لـــــــــيخلص�للمطالبـــــــــة�بـــــــــنقض�القـــــــــرار�محـــــــــل�الطعـــــــــن،�وإحالـــــــــة��223طبقـــــــــا�للمـــــــــادة�

  .القضية�من�جديد

  

:ا&حكمة-2  

�ول��Rنجـــــــــد�لزومـــــــــا��ناقشـــــــــته�والـــــــــرد�عليـــــــــه�بشــــــــــكل��حيـــــــــث�إنـــــــــه�بالنســـــــــبة��ـــــــــا�أثـــــــــاره�الطـــــــــاعن

تفصـــــــــــي�ي�'ن�طرفيتـــــــــــه�أمـــــــــــام�محكمـــــــــــة�vحالـــــــــــة�أقـــــــــــل�مـــــــــــا�يمكـــــــــــن�أن�يقـــــــــــال�ع�Tـــــــــــا�أTÈـــــــــــا�محـــــــــــل�نظـــــــــــر�

�Rــــــــا،�والــــــــذي�Tkــــــــي�نظــــــــر�ا�وضــــــــوع�مــــــــن�قــــــــرار�ا�حكمــــــــة�العليــــــــا�ا�حيــــــــل�لل�ــــــــ/اع�عل�Rســــــــتمدادها�الوRيــــــــة�

ســـــــس�علTkــــــــا�ذلـــــــك�ا�نطـــــــوق�أيضــــــــا�يتضـــــــح�مـــــــن�منطوقـــــــه�فحســــــــب�بـــــــل�وإنمـــــــا�مــــــــن�الحيثيـــــــات�ال£ـــــــ�mيتأ

وأحـــــــــال�ع�ـــــــــي�محكمـــــــــة�ح،�.أنـــــــــه�إنمـــــــــا�نقـــــــــض�قـــــــــرار�محكمـــــــــة��ســـــــــتئناف�الســـــــــابقة�لفائـــــــــدة�الطـــــــــاعن�أ

vحالــــــــــــة�الجــــــــــــزء�فقــــــــــــط�ا�تعلــــــــــــق�بطلبــــــــــــه�التعــــــــــــويض�عــــــــــــن�منتــــــــــــوج�البــــــــــــاخرة،�حيــــــــــــث�ورد�منطوقـــــــــــــه�

ح�.أقــــــــــررت�الغرفــــــــــة�التجاريــــــــــة�با&حكمــــــــــة�العليــــــــــا�قبــــــــــول�الطعنــــــــــCن�شــــــــــك)�وقبــــــــــول�طلــــــــــب�:(كــــــــــا'تي

فاقتصـــــــار�القـــــــرار�بعــــــــد� ،)ا.ت.م.ا.مــــــــن�ق�224الـــــــة�القضـــــــية�ع_ـــــــي�تشــــــــكلة�مغـــــــايرة�طبقـــــــا�للمـــــــادة�وإح

صــــــــريح��ــــــــي�ك،�.موعــــــــدم�ذكــــــــره�لقبــــــــول�طلــــــــب�ح،�.أذكــــــــره�لقبــــــــول�الطعنــــــــIن�شــــــــك�4ع�ــــــــي�قبــــــــول�طلــــــــب�

إن�كــــــــــان�ثمــــــــــة�حاجــــــــــة��زيــــــــــد�-أن�طلــــــــــب�هــــــــــذا��خIــــــــــ[�إنمــــــــــا�قبــــــــــل�شــــــــــك�4فقــــــــــط،�ويتضــــــــــح�ذلــــــــــك�أكÇــــــــــ[�

حيـــــــــث��الغرفـــــــــة�التجاريـــــــــة�با�حكمـــــــــة�العليـــــــــا�ال£ـــــــــ�mيتأســـــــــس�علTkـــــــــا،بـــــــــالرجوع�لحيثيـــــــــات�قـــــــــرار��-ايضـــــــــاح

بخصـــــــــوص�دفوعـــــــــه�حــــــــــول��ختصـــــــــاص�والصـــــــــفة�ذكــــــــــرت�أن�ك،�.منراهـــــــــا�بعـــــــــد�أن�ردت�ع�ـــــــــي�دفــــــــــاع�

مــــــــن�قــــــــانون��ل^/امــــــــات�والعقــــــــود�صــــــــريحة�بــــــــأن�الحــــــــارس�ملــــــــزم�بــــــــرد��شــــــــياء�ا�وضــــــــوعة��771ا�ــــــــادة�

لــــــــف�ا�ـــــــودع�بســـــــبب�القـــــــوة�القــــــــاهرة�نصــــــــت�ع�ـــــــي�ضـــــــمانه�ولـــــــو�ت�772تحـــــــت�تصـــــــرفه،�كمـــــــا�أن�تاليTUـــــــا�

واعت0ــــــ[ت�ذلــــــك�دلــــــي�4ناهضــــــا��ــــــي�أحقيــــــة�مالــــــك�ا�ــــــودع��ــــــي�التعــــــويض�رادة�بــــــذلك�ع�ــــــي�مــــــا�أثــــــاره�دفــــــاع�

ومــــــن�ا�عــــــروف�فقهــــــا�وقانونــــــا�ح،�.أحــــــول�مــــــا�ألزمــــــه�قــــــرار�محكمــــــة��ســــــتئناف�بــــــه�مــــــن�تعــــــويض�ك،�.م

يـــــــة��ـــــــي�حـــــــIن�نـــــــري�قـــــــرار�أن�الحيثيـــــــات�ال£ـــــــ�mيتأســـــــس�علTkـــــــا�ا�نطـــــــوق�تحـــــــوز�مـــــــا�لهـــــــذا��خIـــــــ[�مـــــــن�حج

 وحيـــــــــث�إن�الطـــــــــاعن�±خـــــــــر:( ح،�.أا�حكمـــــــــة�العليـــــــــا�يقـــــــــول��ـــــــــي�احـــــــــدي�حيثياتـــــــــه�ا�تعلقـــــــــة�بالطـــــــــاعن�

اخرة�وهـــــــذا�ركـــــــز�ع_ـــــــي�طلـــــــب�نقـــــــض�الحكـــــــم�Sـــــــي�جزئـــــــه�ا&تعلـــــــق�بعـــــــدم�الحكـــــــم�لـــــــه�بمنتـــــــوج�البـــــــح،�.أ

فعبــــــــارة�وهــــــــذا�مــــــــا�اســــــــتجابت�لــــــــه�ا�حكمــــــــة�صــــــــريحة��ــــــــي�أن�الــــــــنقض�،�)مــــــــا�اســــــــتجابت�لــــــــه�ا&حكمــــــــة

التعــــــويض�لــــــه�عــــــن�منتــــــوج�البــــــاخرة�وأنمــــــا�ســــــوي�ذلــــــك�ممــــــا�ح،�.أمــــــا�يتنــــــاول�الجــــــزء�ا�تعلــــــق�بطلــــــب�إن

  .ستئناف�السابقة��Rيتناوله�النقضق�mnºبه�قرار�محكمة�� 

مــــــــــــــن��224وقــــــــــــــد�أعقبــــــــــــــت�ا�حكمــــــــــــــة�العليــــــــــــــا�هــــــــــــــذه�الحيثيــــــــــــــة�مباشــــــــــــــرة�بــــــــــــــإيراد�نــــــــــــــص�ا�ــــــــــــــادة�

رهــــــــــا،�وتأصــــــــــي�4�ــــــــــي�أحقيTUــــــــــا�أ�Rا�بحروفــــــــــه�ربمــــــــــا�دفعــــــــــا�'ي�إTÎــــــــــام�قــــــــــد�يشــــــــــوب�منطــــــــــوق�قرا.ت.م.ا.ق

تـــــــــنقض�إ�Rجـــــــــزء�القـــــــــرار�إذا�مـــــــــا�رأت�أن�الـــــــــبط4ن��Rيشـــــــــوب�غIـــــــــ[ه�ممـــــــــا�قºـــــــــ�mnبـــــــــه�القـــــــــرار�ا�طعـــــــــون�

  .مها�كما�هو�صريح�النص�ا�ستدل�بهفيه�بالنقض�أما
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اســــــــــــتنفد�قانونــــــــــــا� ك.ملــــــــــــــــ�وحيــــــــــــث�إنــــــــــــه�ممــــــــــــا�ســــــــــــلف�عرضــــــــــــه�يتضــــــــــــح�أن�التقاoــــــــــــ�mnبالنســــــــــــبة�

التجاريــــــــة�لطعنــــــــه�موضــــــــوعا�اللهــــــــم�إ�Rأن�يلجــــــــأ�للطعــــــــن�لصــــــــالح�بــــــــرفض�ا�حكمــــــــة�العليــــــــا��ــــــــي�غرفTUــــــــا�

القــــــــانون،�وأن�محكمــــــــة�vحالــــــــة�غIــــــــ[�متعهــــــــدة�قانونــــــــا،�و�Rمختصــــــــة��ــــــــي�نظــــــــر�طلباتــــــــه�ا�تعلقــــــــة�¸Tــــــــذا�

ا�لـــــف،�إذ��Rســـــند�لهـــــا��ـــــي�ذلـــــك�غIـــــ[�vحالـــــة�علTkـــــا�مـــــن�ا�حكمـــــة�العليـــــا�وهـــــو�مـــــا�لـــــم�يكـــــن�كمـــــا�ســـــلف�

ت�خرقـــــــــا�لقواعـــــــــد��ختصـــــــــاص�ومساســـــــــا�بحجيـــــــــة�الÒـــــــــmnء�تبيانـــــــــه،�وبـــــــــه�يكـــــــــون�نظرهـــــــــا�لهـــــــــذه�الطلبـــــــــا

ا�قºــــــ�mnبــــــه�ممــــــا�يشــــــكل�أساســــــا�كافيــــــا�لــــــنقض�القــــــرار�مــــــن�غIــــــ[�مــــــا�حاجــــــة��ناقشــــــة�مــــــا�أثــــــاره�الطــــــاعن�

'نـــــــــه�إنمـــــــــا�ح،�.ألعـــــــــدم�طرفيتـــــــــه�قانونـــــــــا�كمـــــــــا�ســـــــــلف،�و��Rناقشـــــــــة�مـــــــــا�أثـــــــــاره�دفـــــــــاع�ك�.م�ول�دفـــــــــاع�

تقصــــــر�نظرهــــــا��نحكمــــــة�vحالــــــة�الثانيــــــة�أيتوســــــل��لــــــنقض�القــــــرار�وهــــــو�متحــــــتم،�غIــــــ[�أنــــــه�يلــــــزم�ع�ــــــي�م

ع�ـــــــي�مـــــــا�طالـــــــه�الـــــــنقض�مـــــــن�قـــــــرار�محكمـــــــة��ســـــــتئناف�الســـــــابقة�وتحكـــــــم�فيـــــــه�بمـــــــا�يتقـــــــرر�لـــــــدTÎا�ممـــــــا�

تقتضــــــــــــيه�النصــــــــــــوص�الشــــــــــــرعية�والقانونيــــــــــــة�ال£ــــــــــــ�mتحكــــــــــــم�الواقعــــــــــــة،�وأن�تت4�ــــــــــــى�مــــــــــــا�وقعــــــــــــت�فيــــــــــــه�

در�لحجيــــــــــــة�محكمــــــــــــة�vحالــــــــــــة��و¨ــــــــــــي�مــــــــــــن�خــــــــــــرق�للقواعــــــــــــد�الجوهريــــــــــــة�ا�تعلقــــــــــــة�باRختصــــــــــــاص�وهــــــــــــ

  .الmnÒء�ا�ق�mnºبه

  

  :لهذه�Dسباب�

ومــــــــــا�بعـــــــــــدها�مــــــــــن�قـــــــــــانون��206وانط4قــــــــــا�ممـــــــــــا�تقــــــــــدم�وتأسيســـــــــــا�عليــــــــــه�وع�ـــــــــــي�أحكــــــــــام�ا�ـــــــــــواد�

  .vجراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية
  

  :منطوق�القرار

قـــــــــــررت�ا&حكمـــــــــــة�العليـــــــــــا�Sـــــــــــي�تشـــــــــــكلة�غرفهـــــــــــا�ا&جمعـــــــــــة�قبـــــــــــول�الطعنـــــــــــCن�بـــــــــــالنقض�شـــــــــــك)�

أصـــــــ)�و(حالـــــــة�ع_ـــــــي�تشـــــــكلة�مغـــــــايرة�للبـــــــت�فيمـــــــا�،�ح.أقبـــــــول�طعـــــــن�أصـــــــ)�و ك،�.ورفـــــــض�طعـــــــن�م

 .أخلت�به�سابقa`ا
 

  
  

  كاتب�الضبط�Dول�          ا&قرر�����������������������������                                 الرئيس�
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            :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  20/2014رقم القرار 

  23/04/2014: تاريخ ب

طلب الرجوع عن قرار بات في األصل من بال بد لقبول الطعن 

  :خمس شروط 

  .ضى بهالشيء المق أن يكون القرار حائزا على قوة: أحدها 

  .سترجاع من ذي الصفة، وفي األجلأن يكون اإل: والثاني 

أن يؤسس على أحد البنود األربعة المذكورة في المادة : الثالث 

  .ا.ت.م.ا.من ق 198

دالء بما يثير من ن ال يكون المسترجع قد مكن من اإلأ: الرابع 

 ن الحكم أو القرار حائزا على قوةسترجاع قبل أن يكو بب اإلس

  .المقضي به الشيء

  .هئك السبب كائنا من خطأن ال يكون ذل: الخامس 

 .   ا.ت.م.ا.من ق 200إلى  197من : المواد 
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  شرف�ـ�إخاء�ـ�عدل������������������������������                               الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية���

  ا&حكمة�العليا�              

  الغرف�ا&جمعة�             

 بسم�هللا�الع_ي�العظيم

�يوم� �علنية �جلسة �ا�جمعة �غرفها �تشكلة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

العليا���ي�قاعة�جلسا¡Tا�بمب®�ا�حكمة��23/04/2014ربعاء�ا�وافق�

  : نواكشوط�،�برئاسة�رئيسها�السيد�اب

  رئيسا������������������������،يحفظ�ولد�محمد�يوسف�:السيد

  :وبعضوية�مستشارTÎا�القضاة�التالية�أسماؤهم�ووظائفهم�

  مستشارا؛  محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،��. 

  ؛ا�مستشار         حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�التجارية،� .

  مستشارا؛               ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�vدارية،� 

  مستشارا،                  بيداهمحمدعبد�هللا�ولد�. 

  مستشارا،                                                 اب�ولد�محمد�محمود��. 

  مستشارا؛                                                                ـ�ا�ختار�تو¨ي�باه،

  مستشارا؛                    ـ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار،

  ؛�مستشارا                                                         امبارك�ولد�الكوري�. 

  مستشارا؛                     يسلم�ولد�ديدي،. 

  را؛مستشا       ـ�محمدن�ولد�عبد�الرحمن،

  مستشارا؛                       ـ�محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن،�

  مستشارا؛           ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

مستشارا،��������������������������������������������                       محمد�سالم�ولد�عبد�الوهاب�

  مستشارا؛�                       ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،�

  مستشارا؛             ـ�الصو�ي�انكي�باه،

  مستشارا؛           ـ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك،

  مستشارا؛                           ـ�دده�ولد�الطالب�زيدان،

  مستشارا؛           ـ�محمد��مIن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛              ـ��ام�ولد�محمد�فال،�

 مستشارا؛                            ـ�القاسم�ولد�فال،

 40/2013: رقم��القضية

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن�

  .م.م: الطاعن�

�ذ �ولد�/يمثله �الرحمن �عبد محمد

  .محمد�الحسن�

   .ح.ع: ا&طعون�ضده�

  �رابط�ولد�السيد: يمثله�ذ�

  عقارية: طبيعة�القضية�

  : القرار�محل�الطعن�

  30/2013: القرار�رقم�

  30/04/2013: الصاد�بتاريخ�

��جتماعية� �و �ا�دنية �الغرفة عن

�نواكشوط� الثانية باستئنافية

  )تشكلة�مغايرة�(

  

  20/2014 رقم�القرار

  23/04/2014: تاريخه�

  :منطوق�القرار�

�تشكلة� �ي� �العليا �ا�حكمة قررت

�الطعن� �قبول �ا�جمعة غرفها

�القرار� �ونقض �وأص4 �شك4 بالنقض

�تشكلة� �ع�ى �وvحالة �فيه ا�طعون

 .ت�فيما�أخلت�به�سابقTUاغايرة�للبم
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mnoالقا� ��وبحضور �محمد �ا�و عمار ولد �نائب �العليا، �ا�حكمة �لدى �العام �للنيابة� د�ي ممث4

��و  ؛العامة �الضبط �كاتب �خالد �ولد �يسلم �محمد ��ستاذ �كاتبا�وبمساعدة ،� �ا�جمعة �بالغرف ل

  .للجلسة

� �ا�درجة �ا�لفات �ي� �للنظر�والبت �بي��يوذلك �من m£وال� �القرار�جدولTUا �ضد �بالنقض �الطعن �Tا

��30/2013رقم �بتاريخ �باستئنافية��30/04/2013الصادر �الثانية �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عن

ممث�4با'ستاذ�محمد�عبد�الرحمن�ولد�محمد�الحسن�من�. م.انواكشوط�ا�تعلق�بال�/اع�القائم�بIن�م

  :وأصدرت�القرار�¶تي�بيانه�،�لثانيةابط�ولد�السيد�من�الجهة�اممث�4با'ستاذ��ر . ح.جهة�،�وع

�wجــــراءات( : أو   

�ا�وصل�ا�لف�إ¨ى�كتابة�الغرف�ا�جمعة�وتلقت�مذكرة�الطاعن�وبلغTUا�إ¨ى�ممثل�ا�طعون�ضده�

�التشكف �رئيس �عIن �بجوابية �علTkا �رد �القضية �ي� �مقررا �ا�د�ي�. لة �إ¨ى �ا�لف �أحيل �أنجز�تقريره و�ا

�ا�كتوبة،�وأعيد�إ¨ى�كتابة�ضبط�الغرف�ا�جمعة�العام�لدى�ا�حكمة�ال �طلبا¡Tا �وأودعته�النيابة عليا

� �يوم �ا�عقودة �ا�جمعة �الغرف �جلسة �ي� �للعرض �ا�عدة �القضايا �جدول �ي� �القضية �أدرجت : حينئذ

محمد�سيديا�ولد�محمد�محمود�لتقريره�فTkا�،�: فعرضت�فTkا�واستمع�إ¨ى�ت4وة�ا�قرر��25/12/2013

ى�ممث�ي��طراف��ي�عرض�م4حظا¡Tم�،وإ¨ى�ممثل�النيابة�لعرض�طلباته�،�وعقب�ذلك�قرر�واستمع�إ¨

ال£�mقرر�فTkا�التمديد��ي�ا�داولة��زيد�من�الدرس�إ¨ى���27/02/2014: جعلها��ي�ا�داولة�إ¨ى�جلسة�يوم�

  .جلسة�يوم�النطق�بالقرار�فTkا

  .إ�. ت. م�. إ�. من�ق��219ـ��218ـ��217ـ��216ـ��214ـ��213ـ��212: كل�ذلك�تتبعا�'حكام�ا�واد�

  : وخ4ل�ا�داولة�استكمل�درس�القضية�فتبIن�¶تي�

    من�حيث�الشكل : ثانيا

محمد��\فطعن�فيه�ذ�30/04/2013: ا�طعون�فيه�صدر�يوم��30/2013حيث�إن�القرار�رقم�

وبة�قدمها�لكتابة�بعريضة�مكت�26/06/2013: يوم�م،�.عبد�الرحمن�محمد�الحسن�بالنقض��وكله�م

�طعنه�لكتابة�الغرف� �مذكرة �مصحوبة�بوصل�دفع�خمسة�آRف�للخزينة�وقدم مصدرته��ي�نسختIن

�شكR�4ستيفائه��شكال�ا�نصوص�ع�ى��25/08/2013: ا�جمعة�يوم� فإن�طعنه�مستوجب�القبول

  .  إ.ت�.م�. إ. من�ق��211 – 210 – 209 – 208 – 207 – 205 – 63: اعتبارها�با�واد�

  

   من�حيث�Dصل : ثالثا�

  : Dطراف -1

  :الطاعن�  - أ

ورد��ي�مذكرة�الطاعن�أنه�اضطر�إ¨ى�عملها�قبل�أن�يحرر�القرار�فيحصل�ع�ى�نسخة�منه�لي�4

� �تقديمها �أجل �عليه �القرار�ليبدي�. يفوت �من �نسخة �ع�ى �حصوله �يوم �من ��جل �منحه �يطلب وأنه

  : ثم�ضم�Tا�. مآخذه�عليه
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 1 (�� بçي�الربط�من�دار�النعيم��1121إ¨ى��1116: ق�أن�اش^[ى�وحاز�القطع�من�أن�موكله�سبـ

  :    وأن�لديه�ع�ى�شرعية�حوزه�لها�الرخص�ذات��رقام�والتواريخ�ا�بينة��ي�الجدول�¶تي�

                 

تاريخ�إصدارها������������������������  رقم�القطعة�  رقم�الرخصة�������������

1121  28/01/2002                           2174  

1120  28/01/2002                           2193  

1119 10/03/2002                          2059 

1118    28/01/2002 1118 

1117   05/02/2001 4929 

1116 05/02/2001                          5229 

vدارة�قد�استنتج�م�Tا�حسب�إفادة�حاكم�ا�قاطعة�ا�ؤرخة��أن�التحقيقات�ال£�mقامت�¸Tاـ�) 2

. م.موحسب�التحقيق�الذي�قام�به�فتواغرا�ي��ي�ا�قاطعة�أن�القطع�ال£�mيحوزها��23/03/2007: ب�

  . تقع��ي�موقعها��ي�ا�خطط�العمراني�لçي�قطاع�الربط�

إ¨ى��1218: ى�القطع�من�فاقد�الصفة��ي�دعوى�هذه�القطع�'ن�دعواه�منصبة�ع�. ح.أن�عـ�)  3

وأTÈا��ي��16/10/2007: م��طبق�ما�أثبتته�ا�عاينة�ا�قوم�¸Tا�يوم��500. م.مال£�mتبعد�عن�قطع��1223

  . مكان�يسم�الحدائق

أن�ك�4من�حكم�محكمة��صل�وقرار�محكمة��ستئناف�ا�ؤكد�له�مؤسسان�ومعل4ن�ما��ـ�)  4

  .حوز�لهذه�القطع�لكونه�لديه�الوثائق�ا�نصبة�علTkا�هو�ا�شروع�ال. م.قضيا�به�ومبينان�أن�م

  . ولكونه�ا�ستثمر�فTkا�،�ولكون�وثائق�خصمه�متأخرة�التاريخ�ع�Tا��

ونفذ�له�ا�نفذ�سيدنا��20/05/2007: أن�الطاعن�قد�صدر�له�أمر�بالتنفيذ��الج0[ي�بتاريخ�ـ�) 5

  .  تثمار�عا¨ي��بن�محمد�الصغI[�فأكمل�ما�كان�قد�بدأ�به�من�بناء�واس

ثم�تنازل�عن�ذلك��70/2009: أن�خصمه�قد�طعن�بالنقض��ي�قرار�محكمة��ستئناف�رقم�ـ�) 6

  .  02/06/2009: الطعن�وفق�vفادة�الصادرة�عن�كاتب�ضبط�مصدرته�بتاريخ��

��س^[جاع� �ذلك �ي� �بTUا �فكان �مصدرته �لدى �القرار�نفسه �ي� �الرجوع �طلب �الطعن �ذلك وبعد

بوله�شك�4غI[�موفق�'TÈا�بحكم�الطعن�بالنقض�السابق�الذكر�قد�خرجت�القضية�بالقرار�الرافض�لق

  . من�عهد¡Tا�إ¨ى�عهدة�ا�حكمة�العليا�فكان�من�واجTÜا�أن��Rتتعهد�بطلب�الرجوع�

وكان�من�واجب�ا�حكمة�العليا�حIن�طعن�لدTÎا�بالنقض��ي�القرار�القا�mnoبرفض�طلب�الرجوع�

  . �R :70/2009محل�له�ما�دام�لم�يبت��ي�الطعن�بالنقض��ي�القرار�رقم�شك�4أن�تقول�إن�هذا�القرار�

�والعدل� �بالحق �ال�/اع �هذا �حسم �ع�ى ��دلة �من �ا�لف �ي� �ما �تتناول �لم �وإذ ،� �تفعل �لم � وإذ

  . لصالح�الطاعن�فإن�قرارها�لم�يكن�موفقا�و�Rمؤسسا�ع�ى�نصوص�قانونية�
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ي�إ¨ى�نقض�القرار�ا�طعون�فيه�،�وإحالة�ا�لف�وأسس�الطاعن�ع�ى�هذه�ا�ذكورات�طلبه�الرام

  . إ¨ى�استئنافية�ذات�تشكيل�مغاير،�وتوجTkها�لتصحيح�ما�أخلت�به�سابقTUا�،�وإ¨ى�رد�الكفالة��ؤم�Tا�

� �يوم �القرار��29/10/2013: و�ي �من �نسخة �ع�ى �حصل �ما �بعد �ثانية �مذكرة �الطاعن �هذا قدم

  : ابقة�وأضاف�إليه�أن�القرار�ا�طعون�فيه�معيب�ب�ا�طعون�فيه�أعاد�فTkا�ذكر�ما�ذكر��ي�الس

  . عدم�مناقشة�التحقيقات�ال£�mقامت�¸Tا�كل�من�محكمة��صل�و�ستئناف�ـ��1ـ�

  . من��قدمية��و�مما�له�من��ستثمار�. م.حصر�ال�/اع��ي�ا�وقع�هربا�مما��ي�وثائق�مـ��2ـ�

  . ماره�بعIن�ا�كان�ا�نصبة�عليه�وثائقه�عدم�اعتبار�تصريح�vدارات�ا�ختصة�أن�استثـ��3ـ�

� ��4ـ مقدمة�خارج��جل�ا�ضروب�لتقديمها�،��17/05/2009: �عتماد�ع�ى�خ0[ة�معدة�بتاريخ�ـ

�مخطط� �لها ��Rيوجد �vسكان �وزارة �أن �من �ا�ختصة �السلطات �وتحقيقات �تقريرات �ي� ��ا ومناقضة

  . رسم�mيتناول�محل�ال�/اع�

� ��5ـ �ا�ـ �التشكلة �أن ��مرين �أصدرت �قد �فيه �للقرار�ا�طعون �40/2012و��38/2012:صدرة

. ح.،�وأن�موقع�رخص�عم.وكانت�مؤكدة�صحة�دعوى�م�25/12/2012: بإعداد�خ0[ة�فأوتيت�¸Tا�يوم�

� �رقم �الرسالة �ي� � �ورد �ما �طبق �العام �للنفع �الوطنية �الوكالة �قبل �صودر�من وأكده��738/2013: قد

لهذا�فإن�عدول�هذا�القرار�عن�هذه�الخ0[ة�ال£�mأمرت�¸Tا��870/2013: رقم�حاكم�ا�قاطعة��ي�الرسالة�

�ا �والرجوع �تشكمصدرته �¸Tا �أمرت �قد �خ0[ة �إ¨ى ��جل�لقهقرى �انTUاء �بعد �تنتظرها �ولم �سابقة لة

�هذا� �نقض �ويوجب �فيه �والخطأ � �القانون �لتطبيق �vساءة �وفيه �أمر�مستغرب �لتقديمها، ا�ضروب

ذكر�الخ0[ة�السابقة�صفحا�،�ولم�يتناولها�بشطر�كلمة�،�ثم�أكدت�هذه�ا�ذكرة�القرار��الذي�ضرب�عن�

  ... ما��ي�سابقTUا�من�طلب�نقض�القرار�وvحالة�

 : أما�ا&طعون�ضده�  - ب

  :�رابط�ولد�السيد�ضم�Tا��\فقد�رد�بجوابية�بقلم�وكيله�ذ

  أن�ال�/اع�بIن�الطرفIن�ليس��ي�غI[�تحديد�قطع�كل�م�Tما�ـ�)  1

�الط �مصدرة�وأن �لكن �ا�حكمة �تضليل �بغية �جانبه �ويرجح �مزدوج �بمنح �يكيفه �أن �يحاول اعن

�]Iغ� �ي� �ليس �ال�/اع �أن �لدTÎا �ا�طعون �ع�ى �يخفى �ولن ،� �فطنTUا �بفضل �السبيل �عليه القرار�قطعت

  . تحديد�محال�القطع�

2 (� �بمحاـ �فوêئ �أن �إ¨ى �إياها �اش^[ائه �منذ �القطع �هذه �يك�Ñوير�ى �كان �ضده �ا�طعون ولة�أن

�لم� �الطاعن �إ�Rأن �الطرفIن �عمل �فأوقف �vداري �الحاكم �لدى �منه �فشكى �علTkا �يده �بسط الطاعن

يمتثل�حيث�تمادى��ي�محاولة��خلق�لواقع�ع�ى��رض�وكان�ا�طعون�ضده��يستوقف�محاوRته�لدى�

عياد�كل�درجة�من�درجات�ا�حاكم�كان�ا�لف�لدTÎا�فتوقف�عمله�و�Rيمتثل�بل�ينTUز�فرص�العطل�و� 

  . ح£�ب®�أساس�سور�هش��ي�القطع�ع�ي�نمط�بيوت��حياء�العشوائية�

3  (� �ا�صالح�ـ �تنفي �فTkا �ا�تنازع �القطع �فيه �الذي �الçي �أن �من �الطاعن �مذكرة �ي� �ورد �ما أن

�له�� �إن �بل �غI[�صحيح �عليه �منصب �مخطط �لدTÎا �يكون �أن �حاليا �والعمران �vسكان �لوزارة التابعة
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�ه �تنف �ولم �إحدى�مخططا �لدى �وجوده �عدم �لها �رسالة �ي� �جاء �وإنما �قط �لدTÎا �وجوده � �الوزارة ذه

�منه� �صورة �ع�ى �صدقت �وقد �لدTÎا �هو�موجود �بل �لدTÎا �وجوده � �عدم �ع�ى �يدل R� �وذلك إدارا¡Tا

  . للمطعون�ضده�

وإنما�الذي�ليس�موجودا�لدTÎا��هو�ا�خطط�الذي�يتمسك�به�الطاعن�طبق�ما�ورد��ي�الخ0[ة�

  . لTkا�القرار�ا�طعون�فيه�ا�عتمد�ع

�تسلسل� �ذات �أرقام �ع�ى �تعتمد �الحقيقية �ا�خططات �أن �بدليل �مزور� �ا�خطط �هذا �إن بل

ي�ت تصاعدي�أو �ي�ا�خطط�الذي�هو�لصالح�ا�طعون�ضده�نا̈ز�Rيتوفر�إ�Rوذلك�ما� .  

لة�ع�ى�ملك�أن�الحيازة�قسمان�قانونية�و�ي�بالنسبة�للعقارات�ملك�الوثائق�الصحيحة�الداـ�)  4

  .ا�تمسك�¸Tا�لتلك�العقارات�

  . وهذا�ما�ينفرد�به�ا�طعون�ضده�،�'ن�وثائق�خصمه�غI[�منصبة�ع�ى�موقع�ال�/اع��

  .وقسم��مادي�والسابق�به�ا�طعون�ضده�

وما�عمل�الطاعن�أثناء�ال�/اع�فاقد��ثر�'ن�القانون�ينص�ع�ى�أن�الحيازة�ال£�R�mتعتمد�ع�ى��

  . سند�باطلة�

أن�ما�ورد��ي�مذكرة�الطاعن�من�أنه�ما�كان��حكمة��ستئناف�أن�تتعهد�بطلب�الرجوع��ـ�) 5

�ويعهد� �القضية �ع�ى ��ستئناف �محكمة �وRية mëين� �بالنقض �قرارها �ي� �ضده �ا�طعون �طعن 'ن

  . ا�طعون�لدTÎا�كان�عليه�أن�يثI[ه��ي�وقته�أما�¶ن�ف�4مع®��ثارته�

لنقض�يكون�لدى�كتابة�مصدرة�القرار�و�Rتتعهد�ا�حكمة�العليا�ينضاف�إ¨ى�ذلك�أن�الطعن�با

وإنما�تعهدت�بالطعن�. وذلك�لم�يقع��لتنازل�مقدم�هذا�الطعن�عنه�. إ�Rبعد�وصول�ا�لف�إ¨ى�كتابTUا�

�ي�القرار�الرافض�لقبول�الرجوع�� .  

�أ)  6 �وكاـ �طعنه �القرار�محل �صدور �ع�ى �سابقة �بأمور �طعنه �مذكرة �شحن �الطاعن �من�ن ن

  . أكÇ[ها�إسهابا�فيه�ما�أثار�حول�قرار�ا�حكمة�العليا�

�ي�مذكرته��و¨ى�أنه�خرق�أي�نص�قانوني�أو�فق�mëع�ى�الرغم�من��]Çأما�القرار�محل�طعنه�فلم�ي

إ�،�تلزمه�أن�يثI[��جميع�أسباب�طعنه�وأن�يذكر�النصوص�ال£�mتم�. ت�. م�. من�ق�إ��209أن�ا�ادة�

  . خرقها�

�ى�مذكرة�الطاعن�الثانية�فأعاد�فTkا�ما��ي�جوابيته�السابقة�ولم�يزد�عليه�إ�Rما�عوأما�جوابه�

  :خ4صته�

  .تنص�ع�ى�أنه���Rيجوز�للطاعن�أن�يأتي�بعد�مذكرته��و¨ى�بأسباب�جديدة��209أن�ا�ادة��ـ

  .وأن�الطاعن�لم�يÇ[�قادحا��ي�القرار��ـ

  . ا�حكمة�العليا�وأن�القرار��مؤسس�تأسيسا�قويا�و�مطبق�لتوجTkات�ـ�

  . 204أن�الطعن�بالنقض��Rيشرع�قبوله�إ�Rإذا�أسس�ع�ى�أحد�بنود�ا�ادة�ـ�

  . وإن�هذا�القرار�خال�من��تصاف�بmnÒء�من�تلك�البنود��ـ 
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  . رفض�طعن�الطاعن�شك�4وأص�4طلب�وأسس�ع�ى�هذه�الردود�

  : ا&حكمـــةـ��2

  : إن�القرار�ا�طعون�فيه�قاض�بث4ث�نقاط�حيث�

   06/05/2009بتاريخ���70/2009: قبول�الرجوع�عن�الحكم�رقم�: Dوjى�

  . إلغاء�حكم�الدرجة��و¨ى�: والثانية�

  .بالقطع�محل�ال�/اع�ح،�.ــــ�عالحكم�ل: والثالثة�

إذ�أن�الحكم�مب®�mع�ى�غش�لصالح�...  «إنه�لم�يعلل�قضاءه�بالنقطة��و¨ى�إ�Rبما�لفظه�وحيث�

ه�ب®�mالحكم�د¨ى�ا�حكوم�عليه�بمخطط�عمراني�ينا�ي�ا�خطط�الذي�ع�ى�أساسا�حكوم�له�،�حيث�أ

  . »مما�يجعل�هناك�غشا

�ك��4وحيث �أن �ي� �يتمثل �غش �ع�ى m®مب� �عنه �القرار�ا�س^[جع �أن ��لفاظ �هذه �مضمون إن

  . الخصمIن�قدم�إ¨ى�مصدرة�القرار�مخططا�وأTÈا�بنت�قرارها�ع�ى�مخطط�من�قضت�لصالحه�م�Tما�

ن�هذا�ـ�إذا�كان�فيه�غش�ـ�غI[�صحيح�لكون�القرار�ا�س^[جع�عنه�لم�ي0ن�مثقال�ذرة�مما�إ�وحيث

ق�nºبه�ع�ى�أي�من�ا�خططIن�،�بل�إن�مصدرته�نبذت�ا�خططIن�وراء�ظهرها�،�ومن�أجل�هذا�كان�

  .بعلة���Rوجود�لها��70/2009: القرار�ا�طعون�فيه�معل�4قبول�الرجوع�عن�القرار�رقم�

  .ذلك�أنه�لم�ينسب�للمس^[جع�إدعاء�أن��ي�هذا�القرار�غشا��ينضاف�إ¨ى�ـ

�بالنقطتIن� �القضاء �كان �معدوما �الرجوع �قبول �عليه m®ا�ب� �السبب �إذاكان �أنه �ا�علوم ومن

  .�خI[تIن��Rسبيل�إ¨ى�مشروعيته�

�إن�النقطة�الثانية�ال£��mي�إلغاء�حكم�الدرجة��و¨ى:لكن�ذلك��Rيحول�بIن�ا�حكمة�أن�تقول��

  .لم�يعللها�هذا�القرار��بأية�علة��

�الذكر�أن� �القرار�السابق �عن �الرجوع �بقبول mnºق� �حIن �عليه �إن �إذ ،� �له �يشرع Rما� وذلك

�m£ا�وا�ؤلفة�من��مور�الTkعل�m®يتصدى�لنسف��سس�ا�ب:  

  .تمسك�ا�ق�mnºلصالحه�بوثائق�لم�يقم�دليل�ع�ى�عدم�انصبا¸Tا�ع�ى�موضع�ال�/اع�: أحدها� 

  . كون�هذه�الوثائق�أقدم�تاريخا�من�وثائق�ا�ق�mnºعليه��:�`ا�وثان�

نتائج�ما�قامت�به�مصدرته�من�مكاتبات�للوا¨ي�والحاكم�ومدير�vسكان��وما�قامت�به�: وثال´`ا�

من�معاينات�أثبتت�أن�موضع�ال�/اع�محوز�من�قبل�ا�ق�mnºله�،�وأنه�هو�العامل��ا�فيه�من�استثمار�،�

بمسك�ا�خططات�العمرانية�ليس�لدTÎا�مخطط�عمراني�للçي�الذي�فيه�موضع�وأن�الجهات�ا�ختصة�

� � �. ال�/اع �القرار�رقم �علTkا �ا�ؤسس ��سس �هذه �نسف �'ساس��70/2009: فإذا �يتصدى �أن �له كان

حكم�محكمة��صل�فإذا�هدمه�ساغ�له�أن�يلغيه�،�أما�أن�ينسفه�قبل�نسف�أساس�القرار�ا�س^[جع�

�أس �لهدم �تصد �ودون �القرار�عنه �هذا �به �يأت �لم �وإذ ،� �ي0[ره �قانوني �نص �إ¨ى �يحتاج �هو�فعمل اسه

  .فسيكون�مخ�4بما�أوجب�القانون�من�تعليل�القرارات�ويكون�مستوجب�النقض�

  :القطع�فإن�هذا�القرار�قد�علله�بعلتIن�ح،�ب.ــــ�عالنقطة��خI[ة�ال£��mي��الحكم�لأما�
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م،�.ـــــــ�م�خطط�الذي�ع�ى�أساسه�تم�الحكم�لط4ن�اأن�ا�حكمة�أمرت�بخ0[ة�أثبتت�ب: إحداهما�

وهذه�العلة�قد�ذكرنا�آنفا�أTÈا�معدومة�'ن�ك�4من�حكم�محكمة��صل�وقرار��ستئنافية�ا�ؤكد�له�

  . لم�يؤسس�أي�م�Tما�ع�ى�أي�من�ا�خططIن�

لعلة�غI[�،�فهذه�اح.�ي�أن�تلك�الخ0[ة�أثبتت�صحة�ا�خطط�الذي�أد¨ى�به�ع: والعلة�الثانية�

  :كافية�ل¤ستحقاق�'مور�

  .أن�ما�أثبتت�تلك�الخ0[ة��يحتاج�التسليم��به�إ¨ى�ذكر��دلة�ا�ضادة�له�وا�وازنة�بي�Tما�: م�Tا��ـ�

� � �أصله � �موجودا �ضده �ا�طعون �مخطط �كون �الخ0[ة � �هذه �مضمون �من �أن �إدارة�ذلك لدى

  .vسكان�ومعتمدا�لدTÎا

�مجيب� �رسالتIن �ي� ��ا �مضاد �ذينك�وهذا �عن �ا�حكمة �رئيس �استخبار�من m£رسال� �ع�ى تIن

  :ا�خططIن

  . من�مدير�العمران��28/07/2009بتاريخ��35/2009الرسالة�رقم�: ـ�إحداهما�

  .من�وزير�التجهI/�والنقل��27/12/2008بتاريخ��31/2008الرسالة�رقم�: ـ�والثانية�

مخطط�للمنطقة�ا�سماة�ربط�دار��تفيد�كل�م�Tما�أن�إدارة�vسكان�و�العمران��Rيوجد�لدTÎا

  . النعيم�ال£�mتوجد�فTkا�القطع�ا�تنازع�فTkن�

� �وم�`ا �خريطة�: ـ �أصل �من �نسخة ��عدها �قدم �الطاعن �أن �من �نفسها �الخ0[ة �هذه �ي� �ورد ما

�ويتفق�مضموTÈا�مع�مضمون�ا�خطط�ا�نسوب�إليه�،�ولم�تبIن�هذه� تحمل�وسام�إدارة�التبوغرافيا

،�والذي�نعتته�ح.ت0[�لتلك�الخريطة�وزنا�مقاب��4ا��ي�مضمون�ا�خطط�الذي�بحوزة�عالخ0[ة��ه�لم�تع

  . هذه�الخ0[ة��بكÇ[ة�التكرار�وعدم��نسجام�

فكان�ع�ى�مصدرة�القرار�أن�توازن�بIن�مضمون�الرسالتIن�السابق£�mالذكر�وبIن�مضمون�الخ0[ة�

عليا�ـ�'TÈا�محكمة�قانون��ـ�أن�تسلط�علTkا�وتدرس�ما��ي�الخ0[ة�نفسها�من�مآخذ��RينبÞي�للمحكمة�ال

  . الضوء�'ن���تمحيصها�من�اختصاص�محاكم�ا�وضوع��

  .إTÈا�لم�تعمل�بواجTÜا��ي�هذا�السبيل�وحيث�

�نتيجTUا��وحيث  �كانت �بخ0[ة �القرار�أمرت �هذا �مصدرة �أن �من �الطاعن �مذكرة �ي� �ورد �ما إن

  .لقرار�بإهمال�ذكرها�معاكسة�لنتيجة�هذه��الخ0[ة�،�وعاب�الطاعن�هذا�ا

  . إن�مذكرة�ا�طعون�ضده�لم�ترد�عليه��فيما�يتعلق�¸Tذه�الخ0[ة��وحيث

إن�سكوته�ع�Tا�يحجب�عن�ا�حكمة�معرفة�السبب��ي�استبعادها�ويريب��ي�مصداقية��وحيث

vثبات�ا�عتمد�عليه��ي�تعليل�ا�ق�mnºبه��ي�هذا�القرار�من�استحقاق�ا�طعون�ضده��وضع�ال�/اع�

معتمدا�إ�Rع�ى�إثبات�خ0[ة�لم�يورد�نصا�يشرع�للمحاكم�أن�تق�mnºباRستحقاق�غI[�معتمدة�إ��Rليس

  .ع�ى�ما�أثبتت�خ0[ة�

  .علما�بأن�القانون�ا�دني�لم�يعد�الخ0[ات��ي�وسائل�vثبات��
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ينضاف�إ¨ى�ذلك�أن�محكمة�ا�وضوع�ملزمة�بفض�ال�/اع�وذلك�لن�يحصل�بالعدل�إ�Rإذا�تناول�

ع�ى�هذه�القطع�من�بناء��ي�حالة�ما�إذا�كان�محكوما�لغI[�بانيه��مر�الذي�هو�من�جملة�ما��القرار�ما

  . أخل�به�هذا�القرار�و�الذي�هو��من�جملة�ما�يوجب�نقضه�

  

  :لهذه�Dسبــاب�

  : إ�،�فقد�قررت�ا�حكمة�ما�ي�ي�. ت�. م�. إ�. من�ق��223 – 220 – 204وعم�4با�واد�

  

  :منطوق�القـــرار

رت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكلة�غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وأص)�ونقض�قر 

  .القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ى�تشكلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا�

  

  

  

  كاتب�الضبط�Dول                   ا&قرر���������������������                                                            الرئيس
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            :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  23/2014: القرار رقم

  23/04/2014: تاريخب

إن المحكمة المحال عليها من المحكمة العليا إذا اتبعت  -1

ط القانونية لم يعد هناك توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقا

  .ا.ت.م.ا.من ق 223مادة ن آخر، المجال لطع

ثبات في المجال التجاري ال يقتصر فيه على ن اإلإ -2

  .المثبتات العامة في غيره، بل يكاد أن يكون حرا

القانون من  8والمادة . ع.ا.، من ق431 – 430: ن المادتا

 . التجاري
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  23/2013 :ا&لف�رقم�

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن�

 SAMA-PECHE شركة: الطاعن

  غاjي�ولد�محمود/ يمثلها�ذ

  س�.م.س: ا&طعون�ضده

   احمد�ولد�محمد�السالك/ يمثله�ذ

  

القرار�رقم�: القرار�ا&طعون�فيه�

  .13/03/2013بتاريخ��04/2013

الصادر�عن�الغرفة�التجارية�

  باستئنافية�انواذيبو

  

  23/2014: القرار�رقم

  23/04/2014: تاريخه

  

  :منطوقه

العليا�Sي�تشكلة�قررت�ا&حكمة�

غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعن�

  بالنقض�شك)�ورفضه�أص)

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�تشك �ي� �العليا �ا�حكمة �بمب®�عقدت �ا�جمعة �الغرف لة

ا�حكمة�العليا�جلسة�علنية�بقاعدة�جلسا¡Tا،�وذلك�ع�ى�تمام�

  :برئاسة�رئيسها�23/04/2014صباحا�من�يوم��11الساعة�

  رئيسا          يحفظ�ولد�محمد�يوسف������������������-

  :وبعضوية�مستشارd`ا�السادة

  محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،��مستشارا؛. 

  ؛مستشارا حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�التجارية،� .

  مستشارا؛       ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�vدارية،� 

  ستشارا،م                  محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه،��-

  مستشارا؛                      لد�باب،�بتار�و �-

  مستشارا؛                    اب�ولد�محمد�محمود���-

  مستشارا؛                                                  ا�ختار�توRي�با�-

  مستشارا�                                   امبارك�ولد�الكوري،��-

  مستشارا؛             سيد�ابراهيم�ولد�محمد�ختار������-

  مستشارا؛     �mnïر محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن�الخ�-

  مستشارا؛��                                 ،�يسلم�ولد�ديد�-

  مستشارا؛                                                   بكار�ولد�الناه،��-

  تشارا؛س                    الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،��-

  مستشارا؛                   محمدن�ولد�عبد�الرحمن،��-

  ستشارا؛م    محمد�سيديا�ولد�محمد�محمود،��-

  مستشارا؛                                  الصو�ي�انكي�باه،�-

  مستشارا؛                   محمد�ولد�سيد�ولد�مالك،��-

  مستشارا؛                                   دده�ولد�الطالب�زيدان�-

  مستشارا،                   محمد��مIن�ولد�أحمد،�-

  مستشارا؛                                   vمام�ولد�محمد�فال،�-

  ؛مستشارا                                    القاسم�ولد�فال،��-
  

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل�-إخاء��-شرف�        الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليا                

  الغرف�ا&جمعة                 
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�عمار وب �ولد �محمد �السيد �للنيابة�و حضور �ممث4 �العليا، �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب ،

�كاتبا� �ا�جمعة، �بالغرف ��ول �الضبط �كاتب �خالد، �ولد �يسلم �محمد ��ستاذ �وبمساعدة العامة؛

  .للجلسة

�رقم �ا�لف �بي�Tا �من m£وال� �جدولTUا، �ي� �ا�درجة �ا�لفات �ي� �للنظر�والبت ،�23/2013: وذلك

-SAMAة�وأصدرت�القرار�¶تي�البيان��ي�الطعن�الذي�تقدم�به��ستاذ�غا¨ي�ولد�محمود�لصالح�شرك

PECHEبتأكيد�حكم�محكمة��صل��13/03/013بتاريخ��04/013: الرامي�إ¨ى�نقض�القرار�رقم��mnoالقا

 والصادر�عن�الغرفة�التجارية�باستئنافية�نواذيبو؛

  

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� �تتلخص �¸Tا �مرت m£ال� �ا�دعو�ا�راحل �كون �ي� �القضية �تقس.م.سهذه �التاجر�بانواذيبو، دم�،

�بانواذيب �التجارية �ا�حكمة �أمام ��و بدعوى �بشركة��20/01/2011بتاريخ �جمعته �معام4ت �أن ضم�Tا

للصيد�تحتاج�لها�البواخر��ي�عملها،�وأنه�ترتبت�له�بموجب��اتصاما�ابيش�واد�ى�أنه�زودها�بمستلزم

ى�ذلك�وطالب�إضافة�إ¨�2008و�2007أوقية�تعود�إ¨ى�سن£9.890.000��mذلك�مطالبة�حددها�بمبلغ�

�ذ �رقم �حكمها �ي� �الدين �بأصل �ا�حكمة �له ��ضرار�فحكمت �عن �بتعويض بتاريخ��0/2011ا�بلغ

بتاريخ��6/2011،�فاستأنفه�وكيل�الشركة�الذي�رفض�استئنافه�شك�4بموجب�القرار�رقم�6/6/2011

�بقراره�23/11/2011 �العليا �با�حكمة �التجارية �الغرفة �طرف �من �نقضه �تم �الذي �الصفة، ا�Rنعدام

� ��020/012رقم �تشك�16/7/012بتاريخ �إ¨ى �القضية �يوأحالت �القرار�رقم �أصدرت �أخرى �04/013لة

  القا�mnoبتأكيد�حكم�محكمة��صل،�والذي�هو�محل�هذا�الطعن�بالنقض؛�13/03/013بتاريخ�

  (جراءات: ثانيا�

�عداد�تقريره�حالته�إ¨ى�ا�ستشار�ا�قرر�امبارك�ولد�الكوري�إ توبعد�اكتمال�إجراءات�ا�لف�تم

�وتم �العلنية �الجلسة �ي� �أدرج �ثم �رأTÎا، ��بداء �العامة �النيابة �ع�ى �أحيل �ثم �التقرير�من��تفيه ت4وة

�ستماع�إ¨ى�م4حظات��طراف�ع�ى�التقرير�وكذلك�ممثل�النيابة�العامة�طرف�ا�ستشار�ا�قرر،�وتم�

�ي�عرضه��4حظاته�ال£�mتمسك�فTkا�بطلباته�ا�كتوبة؛ 

  

  من�حيث�الشكل:   ثالثا

الصادر�بتاريخ��04/013ضد�القرار��27/3/2013حيث�إن�الطاعن،�تقدم�بعريضة�طعن�بتاريخ�

عن�محكمة�vحالة،�وحيث�إن�الطعن�قيم�به�أمام�كتابة�ضبط�ا�حكمة�ال£�mأصدرت��13/03/013

�بتاريخ �بمذكرة �أشفعها �وحيث �ت�26/5/2013: القرار، �بعقد �وأصحTÜا �طعنه، �أسباب وكيل�ضم�Tا

  الطعن،�وبعد�مراعاة�ما�يتطلبه�مبدأ�الحضورية�حول�مذكرات��طراف،�كفالةووصل�تأمIن�

�طبقا� �شك4 Rمقبو� �تجعله m£ال� �الشكلية �للشروط �مستوفيا �الطعن �يجعل �ذلك �إن وحيث

  ؛.ا.ت.م.ا.ق�خI[ة�من��وما�بعد�207و�205: للمادتIن
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  :من�حيث�Dصل: رابعا�

  :Dطراف�-1

  :الطاعنة�-أ

  :Ëى�محامي�صاما�ابيش�ضمن�مذكرته�ما�يمكن�تلخيصه��ين

�ع�ى��-1 �أحد ��Rيصدق �إذ �إثبات �دليل �الفاتورة �كانت �م£ �فيه �القرار�ا�طعون �مناقشة عدم

  دعواه،�

عدم�الرد�ع�ى�م4حظات�الطاعنة�ا�تعلقة�بزعمها�أن�القرار�اعت0[�الشك�والكمبيالة�جزء�من��-2

  ا�ديونية�ا�وجودة��ي�الفواتI[؛

  من�ق�ا�ع�؛�421و�398و�v397ساءة��ي�تطبيق�ا�واد��-3

ولهذا�كله�يطلب�قبول�الطعن�شك�4وأص�4ونقض�القرار�والتصدي�'صل�القضية�والحكم�ع�ى�

  من��وقية؛�5000000السد�العا¨ي�بمبلغ�

  :ا&طعون�ضده  - ب

�ي�مذكرة�رده ،س.م.سمحامي�/ وأورد�ذ:  

  أن�دعوى�الطاعن�مضطربة�وغI[�مؤسسة،�-1

أن�حجية�الفاتورات�ال£�mاستظهر�¸Tا�موكله��Rمجال�للشك�فTkا�لتوقيع�ا�دين�علTkا�حIن��-2

�398وا�ادة���R397تقدم�إ�Rبعد�إنجاز�العمل�وذلك�طبقا�للمادة�تسلم�ف�mëبمثابة�إيصاRت��هاتسلم

ال�التجارية�بكل�من�ذات�القانون�صريحة��ي�أنه�يمكن�إثبات��عم�8من�ق�ا�ع�وأن�ا�ادة��421وا�ادة�

  الوسائل�بالنسبة�للتجار�ما�لم�يقتض�القانون�غI[�ذلك؛�

�لعدم��-3 �الطعن �برفض �يطالب �وعليه �الكفاية؛ �فيه �بما �ومعل4 �متماسكا �القرار�جاء وأن

  تأسيسه؛

  

  :ا&حكمة -2

من�ق�ا�م�ت�ا�ال£�mحصرت�أسباب�النقض��ي�ثماني�حاRت�محددة؛�ونظرا��204نظرا�للمادة�

ر�ا�لف�ال£�mمن�حق،�بل�من�واجب�ا�حكمة�أن�تستمد�م�Tا�اقتناعها؛�وحيث�إن�الطعن�لجميع�عناص

بالنقض�أمام�ا�حكمة�العليا��Rيع®�mطرح�ا�وضوع�للفصل�فيه،�وإنما�يع®�mمخاصمة��حكام،�ببيان�

�طلبات� �من �ا�وضوع �محكمة �ع�ى �عرض �قد �يكون �فيما �للقانون �أو�مخالفة �موافقة �كانت �إذا ما

TÎدف�الطعن�إ¨ى�إثبات�ا�حكمة�العليا�عدم�: "من�ق�ا�م�ت�ا�ال£�mتقول �203،�طبقا�للمادة�وبراهIن

  ؛"مطابقة�الحكم�ا�طعون�فيه�للقواعد�القانونية

�تتجه� �ا�جمعة �الغرف �رقابة �أصبحت �إحالة �قرار�محكمة �ع�ى �منصبا �الطعن �هذا �كان و�ا

  .ة�للقضيةليحكمة�العليا�ا�حأساسا�إ¨ى�مدى�ال^/ام�محكمة�vحالة�بتوجTkات�غرفة�ا�
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-168-167اح^[ام�مقتضيات�ا�واد�: وحيث�إن�هذه��خI[ة�انصبت�توجTkا¡Tا�نحو�نقطتIن�هما

  .ت�ا�وكذا�التعليل�الكا�ي�للقرار�من�ق�ا�م�178

  :Sي�الفرع�Dول�ا&تعلق�بعدم�التعليل�-

  :عن�السبب�ا&أخوذ�من�خرق�القانون�وعدم�التعليل

�وجود�الفواتI[�ا�ستظهر "ه�من�أن�قرار�عللت�قرارها�بما�ورد��ي�إحدى�حيثياتحيث�إن�مصدرة�ال

� �التجاريتIن �بالورقتIن �وتعضيدها �لطابعها، �وحاملة �ابيش �مدير�صاما �باسم �موقعة كمبيالة�(¸Tا

،�و�ي�حيثية�ثانية�أن�"،�كل�ذلك�يجعل�نفي�ا�د�ي�علTkا�أي�تعامل�لها�مع�ا�د�ي�غI[�ذي�أثر)وشيك

من�مدونة�التجارة��8حر��ي�ا�يدان�التجاري�و�Rيلزم�فيه�شكل�معIن�كما�بينت�ذلك�ا�ادة�vثبات�"

يمكن�إثبات��عمال�التجارية�بكل�الوسائل�بالنسبة�للتجار�ما�لم�يقتض�القانون�: "ال£�mتنص�ع�ى�أنه

يمكن�أن��دفاتر�التاجر "بنص�القانون�ع�ى�أن�" وتتأكد�هذه�القاعدة: "،�كما�يضيف�القرار"غI[�ذلك

  ).من�م�ت�26ا�ادة�" (القانونية�تشكل�حجة�لصالحه�إذا�كانت�ممسوكة�بالطريقة

وحيث�إن�هذه�القيمة�vثباتية��ي�نفسها�ال£�mمنحها�ا�شرع�لكشوف�الحسابات�لصالح�البنك�

،�و�ي�ك��4مرين�خروج�عن�مبدأ�منع�أي�شخص�من��حتجاج�بحجة�)من�م�ت�1027(الذي�أعدها�

نعه،�إ�Rأن�انبناء�القانون�التجاري�ع�ى�خاصية�السرعة�و�ئتمان�جعل�حرية�vثبات�كانت�من�ص

�الدفاتر� �كون �ذلك �ومثل �خصائصه، �من �خاصية ��خرى ��ي �أصبحت �ح£ �ضروراته �من ضرورة

،�وغI[�بعيد�)من�م�ت�26ا�ادة�(التجارية�يعت0[ها�وسيلة�إثبات�و�ي�من�إعداد�التاجر�الذي�يحتج�¸Tا�

إذا�تضمنت�دفاتر�: "تقول �430ا�ادة�فه�ا�ذكور�نحت�نصوص�قانون��ل^/امات�والعقود،�من��تجا

�هذا� �يد �ي� �موجودا �نظI[ا �طابقت �أو�إذا �مكتوبا �¶خر�أو�اع^[افا �الخصم �من �صادرا التاجر�تقييدا

�ي�الدفاتر�ما�يقيده�: "ال£�mجاء�فTkا�أن�431،�وا�ادة�"عليه وأالخصم،�فإTÈا�تكون�دلي�4تاما�لصاحTÜا�

� �بالحسابات �أو�ا�كلف �¸Tا �ا�كلف �الكاتب �تالتجارية �كون �له �نفس �vثبات �قوة �لو�قيده التاجر�كما

  ؛"الذي�كلفهنفسه�

� �الطاعن �يدعيه �ما �عكس �vحالة �محكمة �إن �ما��- وحيث �ع�ى �اقتصرت �القرار�أTÈا �من يتضح

ديونية�ولم�تحكم�للدائن�طلبه�ا�طعون�ضده،�حيث�نزعت�قيمة�الشيك�والكمبيالة�من�مجموع�ا�

�Rو� �بتعويض �له �تحكم �لم �أTÈا �مع �طلب، �بأكÇ[�مما �له �تحكم �أن �تحاشت �تكون �ولذا بالفارق،

  بمصاريف؛

  وعليه�يكون�قرار�محكمة�vحالة�اتبع�توجTkات�ا�حكمة�العليا�وجاء�معل�4بما�فيه�الكفاية؛

  :Sي�الفرع�الثاني�ا&تعلق�بخرق�القانون 

من�ق�ا�م�ت�ا،�إ�Rأنه�لم�يذكر�كيف�كان��178 -168 -  167خرق�ا�واد��حيث�إن�الطاعن�يد�ي

�دون�تعليل�قانوني�وأنه� �vحالة�جاء �كان�الطاعن�لم�يثبت�أن�قرار�محكمة �و�ا ذلك�و�Rأين�يكمن؛

حصل�فيه�إخ4ل�با�واد�ا�حددة�أع4ه،�فإن�طعنه�تعرض��للرفض،�ذلك�أن�ا�شرع�اش^[ط�لقبول�

ا�ونص�.ت.م.ا.من�ق�81تسبيب��حكام�ا�طعون�فTkا،�وذلك�ما�أوردته�ا�ادة��الطعن�بالنقض�عدم
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�قوله �عند �خليل �مطلقا«: عليه �السبب �وبIن ��RتلÞى�» ونقض �القضائية ��حكام �أن �ذلك nºومقت

بمجرد�الطعن�فTkا،�'TÈا�محمولة�ع�ى�الصحة،�و�Rبد�من�توضيح�أسباب�نقضها�كخرق�القانون�الذي�

من�ق�ا�ج��529من�القانون�نفسه،�وكذا�ا�ادة��200ا�م�ت�ا�وا�ادة�. من�ق�204ة�نصت�عليه�ا�اد

  .من�قانون�التنظيم�القضائي�5وا�ادة�

�النق �يقع �أين �يحدد �لم �الطاعن �كان �بم0[رات��صو�ا �إليه �توصل �ما �والقرار�علل �التعليل، �ي

� �حجية �تقدير �ولكون �ا�وضوع، ��حاكم �التقديرية �السلطة �صميم �ي� �من�تدخل �vثبات وسائل

اختصاص�محاكم��صل،�ال£�mلها�واسع�النظر��ي�تقدير�قيمة�الدليل�الكتابي�عند�التصدي�إ¨ى�أصل�

�الوقائع�. الحق �من �تستخلصه �ما �ع�ى �ا�وضوع �محكمة �تؤسسه �vثبات �تقدير�وسائل �أن بعلة

�تحر  �يقع �لم �ما �العليا، �ا�حكمة �رقابة �إليه ��Rتمتد �وهو�ما �علTkا، �مؤثران،�ا�عروضة �أو�تناقض يف

�حجية،� �غI[�ذي �الطعن �وسيلة �من �الفرع �هذا �فإن �ب^/وير�الوثائق �طعنا �أمامها �يقدم �لم والطاعن

� �ا�ادة �تقره �الذي �التجاري، �ا�جال �ي� �vثبات �بحرية ��مر�يتعلق �أن �عن��8خاصة �خروجا �ت �م من

من�ق�ا�ع�ع�ى��379ال£�mجاءت��ي�ا�ادة�) مبدأ�vثبات�ا�قيد(ا�بادئ�العامة�ل¤ثبات��ي�ا�يدان�ا�دني�

  .نحو�ما�سبق�بيانه

من��2وحIن�إن��ستدRل�¸Tذه�القواعد��ي�نزاع�تجاري�غI[�سليم�قانونا،��ا�نصت�عليه�ا�ادة�

يفصل��ي�ا�سائل�التجارية�بمقت�nºقوانIن�وأعراف�وعادات�التجارة�أو�بمقت�nº: "م�ت�ال£�mتقول 

  ؛"ل£�R�mتتعارض�فTkا�قواعده�مع�قواعد�القانون�التجاري القانون�ا�دني��ي�الحاRت�ا

�والقانون�غI[�مقبولIن،�مما� �الواقع �فTkما �اللذين�اختلط وعليه�تكون�وسيلة�الطعن��ي�فرعTkا

ا�م�ت�ا�حول�م0[رات��من�ق�204يجعل�رفض�طعنه�بالنقض�م0[را،�حيث�لم�يÇ[�ما�فيه�خرق�للمادة�

  ل�وvنصاف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون؛�وبناء�ع�ى�قواعد�العد،�ضوأوجه�النق

  

  : لهذه�Dسباب

من�ق�ا�م��204و�203: من�ق�ا�م�ت�ا�وبا�واد�178-168-167ونظرا�إ¨ى�ما�سبق�وعم�4با�واد�

  من�ق�ا�ع؛�431و�430من�ق�م،�وا�ادة��26و�8ت�ا�وما�بعدها�من�فصلها�وا�ادتIن�
  

  :منطوق�القــــرار

  .تشكلة�غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�ورفضه�أص)�قررت�ا&حكمة�العليا�Sي
  

  
  

  Dول كاتب�الضبط�             ا&قرر �                         الرئيس�  
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                :ا&بــــــــدأ�القانوني�

    24/2014القرار رقم 

   23/04/2014: بتاريخ

ن التشكيلة المغايرة ملزمة بتوجيهات ال جدل في أ -1

المحكمة العليا في المجال الجزائي بال قيد وال شرط وأن في 

  .ج.ا.من ق) 560المادة (مخالفتها مخالفة للقانون 

المادة (يل المقبول أحد أركان كل قرار قضائي، لتعالن إ -2

  .)ج.ا.من ق 547

لفة ن في عدم الرد على طلبات األطراف أو بعضهم مخاإ -3

  .)ج.ا.قمن  545من بنود المادة  5البند (للقانون 
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ الجمهورية�vس4مية�ا�وريتانية�������������������������������������������شرف�

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم           حكمــة�العليـــاا&            

              الغرف�ا&جمعة            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2009/ 362: القضية�رقم

  جزائية: طبيعة�القضية�

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن

  شركة�مازوف�: الطاعن�

محمـــــــد�ســـــــيدي�/ ممثلـــــــة�با'ســـــــتاذ

  .منعبد�الرح

شــــركة�ســــانتياكو�: الطــــاعن�الثــــاني�

  اكليسياس�

احمـد�سـالم�ولـد�/ ممثلة�با'ستاذ�

�]Iمحمد�البش  

  عن�مكتب�بتاح�وصالح

  :  القرار�محل�الطعن

بتاريخ��01/2013القرار�رقم�

عن�الغرفة��28/01/2013

الجزائية�باستئنافية�انواذيبو��

  )تشكيلة�مغايرة(

  

    24/2014القرار�رقم�

   23/04/2014: تاريخه

  :منطوق�القرار 

قررت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكيلة�

غرفها�ا�جمعة�قبول�الطعنIن�

بالنقض�شك�4وأص�4ونقض�

القرار�ا�طعون�فيه�وvحالة�ع�ى�

تشكيلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�

 .به�سابقTUا
 

  عقدت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكيلة�غرفها�ا�جمعة�جلسة�علنية�يوم

بمب®�ا�حكمة�العليا��ي�قاعة�جلسا¡Tا��23/04/2014 �ربعاء�ا�وافق

  .رئاسة�رئيسهاببنواكشوط،�

  رئيسا��������               ،يحفظ�ولد�محمد�يوسف: السيد�

  :مستشارTÎا�القضاة�التالية�أسماؤهم�ووظائفهموبعضوية��

  مستشارا؛  محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،�� ـ

  ؛مستشارا�        حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�التجارية،� .

  مستشارا؛               ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�vدارية،� 

 مستشارا،��������� لد�بيداه�����������محمد�عبد�هللا�و . 

  اب�ولد�محمد�محمود��������������������������مستشارا،�.

    مستشارا؛   ـ�ا�ختار�تو¨ي�باه،���������������������������������

    مستشارا؛                      ـ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار،�

  مستشارا؛           ـ�يسلم�ولد�ديدي،�����������������������

  مستشارا                                              امبارك�ولد�الكوري،

  مستشارا؛     ـ�محمد��ولد�محمد�عبد�الرحمن،�

  مستشارا؛                        ـ�جمال�ولد�آكاط،�����������������

      مستشارا؛                 ،ـ�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود

  مستشارا؛                             ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،

  مستشارا؛                              ـ�محمدن�ولد�عبد�الرحمن، 

  مستشارا،        محمد�سالم�ولد�عبد�الوهاب���������������

  مستشارا؛                   ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،�

  مستشارا؛                                              نكي�باه،ـ�الصو�ي�ا

  مستشارا؛                       ـ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك،�

  مستشارا؛                                   محمد��مIن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛                               دده�ولد�الطالب�زيدان،ـ�

  مستشارا؛                                          محمد�فال،��ام�ولد
  مستشارا؛                                               القاسم�ولد�فال،
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mnoا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا،��محمد�محمود�ولد�اسلم�ولد�طلحة،�نائب/ وبحضور�القا

  ممث�4للنيابة�العامة؛

  .للجلسة كاتباول�بالغرف�ا�جمعة،�� ط�ضبالكاتب��محمد�يسلم�ولد�خالد�وبمساعدة��ستاذ

�� �رقم �ا�لف �بي�Tا �من m£وال� �جدولTUا �ع�ى �ا�درجة �ا�لفات �ي� �للنظر�والبت �362/2013وذلك

عن�الغرفة�الجزائية��28/01/2013الصادر�بتاريخ��01/2013موضوع�الطعن�بالنقض�ضد�القرار�رقم�

محمد�سيدي�عبد�الرحمن�/ با'ستاذممثلة��شركة�مازوف: باستئنافية�انواذيبو�ا�شمول�فيه�كل�من�

ول�من�جهة،�وشركة�سانتياكواكليسياس�ممثلة�با'ستاذ�احمد�سالم�ولد�محمد�البشI[�عن�� طاعن�ال

�ثانية، �جهة �من �وصالح �بتاح �بIن� مكتب �بحري �اصطدام �حادث �عن �ناتج �جزائي �نزاع �ي� وذلك

غرق��خI[ة،�وقد�أصدرت�تشكيلة�الغرف�،�نجم�عنه��3السفينتIن�باهيا�ديبورتو�سانتو�والسلطانة�

  :القرار�¶تي�بيانه. ا�جمعة��ي�هذه�القضية

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

تــــــتلخص�ا�راحــــــل�ال£ــــــ�mمــــــرت�¸Tــــــا�القضــــــية��ــــــي�أن�الحــــــادث�البحــــــري�ا�ــــــذكور�أعــــــدت�الضــــــبطية�

ي�قاoـــ�mnالتحقيـــق�مـــن�القضــائية�بشـــأنه�محضـــرا�وأحالتـــه�إ¨ــي�وكيـــل�الجمهوريـــة�الـــذي�أحـــال�القضــية�إ¨ـــ

أجـــل�فـــتح�تحقيـــق�فTkـــا�وبعـــد�اكتمـــال�التحقيـــق�أحـــال�القضـــية�ع�ـــي�الغرفـــة�الجزائيـــة�بمحكمـــة�الوRيـــة�

الــذي�بموجبــه�تمــت�إدانــة��14/03/2011بتــاريخ��39/2011بــداخلت�نواذيبــو�فأصــدرت�فTkــا�الحكــم�رقــم�

مــال�ومخالفــة�قواعــد�بارتكــاب�مخالفــة�بحريــة�خطIــ[ة�جــدا�بســبب�vه،ب.م.خ�ســم�mاقبطــان�الســفينة�

الـــــنظم�البحريـــــة،�وبحبســـــه�موقوفـــــا�ســـــتة�أشـــــهر�وتغريمـــــه�مليـــــون�أوقيـــــة،�وبا�ســـــؤولية�ا�دنيـــــة�لشـــــركة�

ؤمنـــة�ا�ســـؤولية�ا�دنيـــة�ا�وبـــإلزام�شـــركة�ميتيـــا�بيســـكا�إن�كانـــت�مالكـــة�الســـفينة،�ســـانتياغو�غليســـياس�

نيـــة�عشـــر�ألـــف�أوقيـــة،�وبـــرفض�بـــأن�تعـــوض�للطـــرف�ا�ـــدني�مبلـــغ�ث4ثمائـــة�وســـبعة�وأربعـــIن�مليونـــا�وثماو 

   .با½ي�طلبات�الطرف�ا�دني

ول�ؤ ن�أجـــل�رفـــع�التعـــويض�وا�ـــTUم�وا�ســـفاســـتأنف�الطرفـــان�الحكـــم�ا�ـــذكور�،فـــالطرف�ا�ـــدني�مـــ

عـــن�الحـــادث،�فأصـــدرت��3مـــدنيا�وا�ـــؤمن�مـــن�أجـــل�بـــراءة�ا�ـــTUم�والحكـــم�بمســـؤولية�قبطـــان�الســـلطانة�

الـــــذي��13/06/2011بتـــــاريخ��40/2011ضـــــية�القـــــرار�رقـــــم�الغرفـــــة�الجزائيـــــة�بمحكمـــــة��ســـــتئناف��ـــــي�الق

عدل�حكم�محكمة�الدرجة��و¨ي�بخصوص�التعويض�الذي�حدده�بمبلـغ�مـائتIن�وث4ثـة�وأربعـIن�مليونـا�

،فقـــــام�الطرفـــــان�بـــــالطعن��243.990.533(وتســـــعمائة�وتســـــعIن�الفـــــا�وخمســـــمائة�وث4ثـــــة�وث4ثـــــIن�أوقيـــــة�

ر�فأصـدرت�الغرفــة�الجزائيـة�با�حكمــة�العليـا��ــي�ذلــك�بـالنقض�ضــد�هـذا�الحكــم�كـل�لهدفــه�سـالف�الــذك

ونقضـــت�الحكـــم�محـــل�الطعـــن�وأمـــرت�بإحالـــة�القضـــية�إ¨ـــي��14/05/2012بتـــاريخ��25/2012القـــرار�رقـــم�

�ـي�تشـكيل�مغـاير�لتت4�ــى�مـا�أخلـت�بـه�سـلفها�م0ـ[رة�ذلــك�بـأن�الحكـم�اعتمـد�ع�ـي�بعــض� هانفسـا�حكمـة�

ن�يبIن��اذا�أعمـل�الـبعض�و�ـاذا�أهمـل�الـبعض�¶خـر،�وأنـه�معطيات�الخ0[ة��وترك�البعض�¶خر�دون�أ

إيجاب�ع�ي�طلبات�تعويض�تكاليف�vنقاذ،�كما�أنه�لم�ي0[ر�ما�توصـل�إليـه�مـن�إلـزام��Rبسلب�و لم�يرد�

ا�ســــئول�مــــدنيا�بتعــــويض�رخصــــة�الصــــيد،�وقــــد�تعهــــدت�التشــــكيلة�ا�غــــايرة��ــــي�القضــــية�وأصــــدرت�فTkــــا�
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الـــذي�بموجبـــه�حـــددت�التعـــويض�بمبلـــغ�ث4ثمائـــة�وخمســـة��28/01/2013بتـــاريخ��01/2013القـــرار�رقـــم�

،و�ـــــي��مـــــور��خـــــرى�قـــــررت�مـــــا�ســـــبق�أن�) 355.018000(وخمســـــIن�مليونـــــا�وثمانيـــــة�عشـــــر�ألـــــف�أوقيـــــة�

حكمــــت�بــــه�التشــــكيلة�العاديــــة�ومحكمــــة�الدرجــــة��و¨ــــي�،فقــــام�الطرفــــان�بــــالطعن�بــــالنقض�ضــــد�القــــرار�

  .صده�ا�ذكور�سابقاا�ذكور�أمام�الغرف�ا�جمعة�كل��ق

  (جراءات: ثانيا

��عداد� �فال �ولد �القاسم �ا�ستشار�ا�قرر �إ¨ي �إحالTUا �تمت �ا�حكمة �ع�ي �القضية �ورود بعد

�للنيابة� �الكتابية �الطلبات �لتقديم �العليا �ا�حكمة �لدي �العام �ا�د�ي �ع�ي �أحيلت �ثم التقرير�فTkا،

�ا�قرر  �العلنية �الجلسة �جدولة �ي� �أدرجت �ثم �العامة، �يوم �بت4وة��27/02/2014ة �ا�قرر �قام وفTkا

التقرير�ثم�أعطت�ا�حكمة�الك4م�للدفاع�للتعليق�عليه�ثم�أحيل�الك4م�إ¨ي�ممثل�النيابة�العامة�الذي�

وهو��23/04/2014تمسك�بطلباته�ا�كتوبة،�عندها�حجزت�القضية�للمداوRت�للنطق�بالقرار�فTkا�يوم�

  .ما�تم�فع4

  من�حيث�الشكل: ثالثا

و�ـي�اليـوم�ا�ـوا¨ي�لصـدوره�تـم�الطعــن��28/01/2013لقـد�صـدر�القـرار�محـل�الطعـن�بـالنقض�يــوم�

الصـــادر�عـــن�كاتـــب��03/2013فيـــه�بـــالنقض�مـــن�قبـــل�دفـــاع�الطـــرف�ا�ـــدني�وفقـــا��حضـــر�التعقيـــب�رقـــم�

وقــــد�قــــدم�الــــدفاع�مــــذكرة�طعــــن�بــــالنقض��29/01/2013الضــــبط��ول�بالغرفــــة�مصــــدرة�القــــرار�بتــــاريخ�

كمــــا�قــــدم�وصــــ25/02/2013��4بعــــد�أن�تـــم�إشــــعاره�بتحريــــر�القــــرار�بتـــاريخ��26/03/2013ريخ�واصـــلة�بتــــا

  .بالكفالة�ا�قررة�وقدم�كذلك�وكالة�موثقة

كمــا�تــم�الطعــن�بــالنقض�أيضــا�ضــد�القــرار�مــن�طــرف�دفــاع�ا�ــTUم�وا�ســؤول�مــدنيا�وا�ــؤمن�بتــاريخ�

عــن�كاتــب�الضــبط�نفســه�التــاريخ�بالصــادر��04/2013وذلــك�طبقــا��حضــر�التعقيــب�رقــم��11/02/2013

بعـد�أن�تـم�إشـعاره���24/03/2013ول�ا�ذكور�الذي�استقبل�من�الدفاع�مذكرة�طعن�بالنقض�بتـاريخ�

  .،�وقد�قدم�الدفاع�كذلك�وص�4بالكفالة�ا�قررة�25/02/2013بتحرير�القرار�يوم�

-535-530 وبـــذلك�يكـــون�كـــل�مـــن�الطعنـــIن�قـــد�تـــوفرت�فيـــه�أســـباب�القبـــول�شـــك�4طبقـــا�للمــــواد

  .ج.ا.من�ق�536-537-540-541

  من�حيث�Dصل: رابعا

  Dطراف-1

  :الطاعن�بالنقض�Dول -أ

تقـدم�دفـاع�الطـرف�ا�ـدني�بمـذكرة�طعـن�بـالنقض�تعـرض�فTkـا�أو�Rلشـكل�الطعـن�واعت0ـ[ه�متـوفرا�

ب�ع�ــي�شــروط�القبــول�شــك4،�كمــا�تعــرض�ثانيــا�لوقــائع�القضــية�وا�راحــل�ال£ــ�mمــرت�¸Tــا�ثــم�تنــاول�أســبا

  :طعنه�ضد�القرار�ثالثا�معددا�ث4ثة�أسباب��ي

قصــــور��ســــباب،�شــــارحا�كــــل�-3.عــــدم�البــــت��ــــي�الطلبــــات-2.خــــرق�القــــانون�والخطــــأ��ــــي�تطبيقــــه-1

  :،ونجمل�من�ذلك�ما�ي�يهتسبب�ع�ي�حد
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  : خرق�القانون�والخطأ�Sي�تطبيقه-1

ض�ع�ـي�طلـب�الحكـم�و�Rرفـبقبـول�يري�الدفاع�حول�هذه�النقطة�أن�القرار�محـل�الطعـن�لـم�يـرد�

له�بتكاليف�vنقاذ�ال£�mتـم�تحملهـا�مـن�شـركة�مـازوف��ـي�محاولـة�إنقـاذ�السـفينة�الغارقـة�ال£ـ�mلـم�تـنجح�

ت�وإن�كانت�نصت�ع�ي�عـدم�اسـتحقاق�أجـرة�.ب.من�ق�174�ي�ذلك�وإنما�تم�إنقاذ�طاقمها،�وأن�ا�ادة�

نفســـــها�لمـــــادة�لتعويضـــــها�طبقـــــا��ع�ـــــي�إنقـــــاذ��شـــــخاص�إ�Rأن�ا�صـــــاريف�ا�ســـــتعملة��ـــــي�vنقـــــاذ�يمكـــــن

ال£ـ�mتفيـد�أن�عمـل�أي�إغاثـة�مفيـدة�يرتـب�أجـرة�عادلـة،�نفسـه�مـن�القـانون��173مس^[شدا�بـنص�ا�ـادة�

ذاكرا�بأن�هذا�الطلب�كان�أحد�أسباب�نقض�القرار��ول�إ¨ي�آخر�ما�سـاقه�الـدفاع�حـول�هـذه�النقطـة،�

حــددة��فهــوم�الضــرر�ذاكــرا�كــذلك�بــأن�القــرار�ع�ا�.ا.مــن�ق�118ومنــه�أن�القــرار�أخطــأ��ــي�تطبيــق�ا�ــادة�

  .ج.ا.من�ق�545بذلك�قد�دخل�نطاق�الوجه�السابع�من�أوجه�النقض�الواردة��ي�ا�ادة�

  :عدم�البت�Sي�الطلبات-2

يــري�الــدفاع�أن�ا�حكمــة�لــم�تبــت��ــي�مجموعــة�مــن�الطلبــات�تقــدم�¸Tــا�أمامهــا�م�Tــا�التعــويض�عــن�

من��تفاقيـة�الجماعيـة�لعمـال��42ت�وا�ادة�.ب.من�ق�314ادة�حقوق�الطاقم��ي�حالة�الغرق�طبقا�للم

البحـــر�وكـــذلك�أغـــراض�الطـــاقم�الشخصـــية�وقيمـــة�الوقــــود�ا�وجـــود��ـــي�خزانـــات�الســـفينة�وقطـــع�الغيــــار�

ا�حمولــــة�ع�ــــي�مت�Tــــا�معت0ــــ[ا�أن�ذلــــك�يــــدخل�القــــرار��ــــي�نطــــاق�الوجــــه�الخــــامس�مــــن�أوجــــه�الــــنقض�وفقــــا�

  .ج.ا.من�ق�545للمادة�

3- Dسبابقصور�:  

يعت0ـــ[�الـــدفاع�أن�القـــرار�لـــم�يســـبب�مـــا�قºـــ�mnبـــه�وأن�ذلـــك�يدخلـــه�نطـــاق�الوجـــه�الرابـــع�مـــن�أوجـــه�

  .النقض�طبقا�للمادة�أع4ه

و�ــي�ختــام�مذكرتــه�طالــب�الــدفاع�بقبــول�طعنــه�شــك�4وأصــ�4ونقــض�القــرار�وإحالــة�القضــية�ع�ــي�

. ع.ا.مــــن�ق��118ا�ــــواد�تشــــكيلة�مغــــايرة�للبــــت��ــــي�طلبــــات�الطــــرف�ا�ــــدني�وتقــــدير�التعــــويض�ع�ــــي�ضــــوء�

  .ت.ب.من�ق�174-173وا�ادتIن�

  الطاعن�بالنقض�الثاني-ب

صــفحة�تعــرض�فTkــا�للشــكل�أو17��Rلقــد�تقــدم�دفــاع�ا�ــTUم�وا�ســئول�مــدنيا�وا�ــؤمن�بمــذكرة�مــن�

�mـــي�نظـــره�ثانيـــا،�ثـــم�تنـــاول�وقـــائع�القضـــية�وا�راحـــل�ال£ـــ�واعت0ـــ[ه�واجـــب�القبـــول�ثـــم�تنـــاول�عيـــوب�القـــرار�

  :ثالثا�من�خ4ل�ا�حاور�التاليةمرت�¸Tا�

  .حول�ا�سؤولية��ي�التسبب��ي�حادث��صطدام�-

  .مجريات�وظروف��صطدام�-

  .حول�عدم�تقديم�إثباتات�للضرر�ا�د�ي�به�-

  .حول�الخ0[ة�ا�عدة�أمام�محكمة��صل�-

  :أو�wعيوب�القرار�بإجمال

  :حددة�بالنقاط�التاليةيري�الدفاع�أن�القرار�تجاهل�توجTkات�ا�حكمة�العليا�ا�
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عدم�ت0[ير�الزيادة�ع�ي�ما�جـاء��ـي�الخ0ـ[ة�ال£ـ�mتـم��عتمـاد�ع�ـي�بعـض�مـا�جـاء�فTkـا�دون�الـبعض�-1

¶خــر�وذلــك�مــع�عــدم�وجــود�ت0[يــر�قــانوني�ودون�إضــافة�أي�تعــويض�خــارج�مــا�ضــمته�الخ0ــ[ة�ي0ــ[ر�الزيــادة�

  .ا�ذكورة

نقـــــاذ�ا�تمثلـــــة��ـــــي�طلبـــــه�التعـــــويض�بمبلـــــغ�عـــــدم�الـــــرد�ع�ـــــي�طلبـــــات�الطـــــرف�ا�ـــــدني�ا�تعلقـــــة�با� -2

  . 3أورو�عما�يعت0[ه�إنقاذ�السفينة�السلطانة��24000

أوقية�مع��8.000.000بمبلغ��عدم�ت0[ير�إلزام�ا�سئول�مدنيا�عن�التعويض�عن�رخصة�الصيد-3

�ع�إمكان �افتقادها �يتم m£ضرار�ال�� �من �ليست �وأTÈا �البحرية �ا�4حة �مجال �ي� �استغ4لها ند�متابعة

من��118تحطم�السفينة�أوغرقها،�ويري�الدفاع�أن�احتساب�رخصة�الصيد�مخالف��قتضيات�ا�ادة�

  .ع.ا.ق

وخلص�الدفاع��ي�TÈاية�النقاط�القانونية�الث4ث�إ¨ي�أTÈا��ي�النقاط�ال£�mأثار¡Tا�ا�حكمة�العليا�

�ا� �من �توجTkات �وأTÈا �بالنقض �الطعن �القرار�محل �أصابت m£ال� �العيوب ��ي �ملزمة�وأTÈا �العليا حكمة

ج�إ¨ي�آخر�ما�ورد��ي�ا�ذكرة�.ا.من�ق��560حكمة�vحالة�بقوة�القانون�طبقا�للفقرة��خI[ة�من�ا�ادة�

  .حول�النقاط�القانونية�أع4ه

�عن�� �ترتب �ما �وإزالة �ا�TUم �ت0[ئة �إ¨ي �و¡Tدف �بالوقائع �تتعلق �فإTÈا �السابقة �ا�حاور وبخصوص

أمينية،�و�ي�ختام�ا�ذكرة�طالب�الدفاع�بقبول�طعنه�شك�4وأص�4وإلغاء�إدانته�من�مسؤولية�مدنية�وت

  .القرار�وإحالة�القضية�ع�ي�تشكيلة�مغايرة�لعدم�التأسيس�وعدم��ل^/ام�بتوجTkات�ا�حكمة�العليا

  :النيابة�العامة-ج

ول�تقدم�ا�د�ي�العام�لدي�محكمة��ستئناف�بمذكرة�تعقيبيه�اعت0[�من�خ4لها�أن�الطعن�مقب

شك�4و�ي��صل�رأي�أن�القرار�مؤسس�بما�فيه�الكفاية�مطالبا�بتقرير�العدل�وvنصاف،��ي�حIن�رأت�

النيابة�العامة�لدي�ا�حكمة�العليا��ي�طلبا¡Tا�ا�كتوبة�أن�القرار�لم�يل^/م�بتوجTkات�ا�حكمة�العليا�وأن�

القرار�وإحالة�القضية�نقض�و �الطرفIن�بينا�أنه�جدير�بالنقض،�مطالبة�بقبول�الطعنIن�شك�4وأص4 

  .جTkات�ا�حكمة�العليا�القانونيةع�ي�تشكيلة�مغايرة�وإلزامها�بتو 

  

  :ا&حكمة-2

  .حيث�إن�ك�4من�الطرفIن�قدم�طعنا�بالنقض�ضد�القرار

وحيـــث�إن�الطـــاعن�بـــالنقض��ول�اعت0ـــ[�أن�القـــرار�أخطـــأ��ـــي�تطبيـــق�القـــانون�ولـــم�يبـــت��ـــي�بعـــض�

مــن��314-174-173ســباب�وأثــار�بعــض�النصــوص�القانونيــة�وم�Tــا�ا�ــواد�طلباتــه�وأنــه�مصــاب�بقصــور�� 

ع�باعتبارهــا�نصوصــا�قــد�تــم�خرقهــا�مــن�طــرف�محكمــة�vحالــة�وأن�القــرار�.ا.مــن�ق�118ت�وا�ــادة�.ب.ق

  .ج�.ا.من�ق�545من�ا�ادة��7-5-4قد�وقع��ي�أوجه�النقض�

كــم�بمــا�زاد�ع�ــي�مــا�ورد��ــي�الخ0ــ[ة،��ــي�حــIن�اعت0ــ[�الطــاعن�بــالنقض�الثــاني�أن�القــرار�لــم�ي0ــ[ر�الح�

وأنـــــه�لـــــم�يـــــرد�ع�ـــــي�طلبـــــات�الطـــــرف�ا�ـــــدني�ا�تعلقـــــة�بتكـــــاليف�vنقـــــاذ�ولـــــم�ي0ـــــ[ر�إلـــــزام�ا�ســـــئول�مـــــدنيا�
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مــــن�ا�حكمــــة�¸Tــــا�توجTkــــات�هــــذه�النقــــاط�صــــدرت��حكمــــة�vحالــــة�بــــالتعويض�عــــن�رخصــــة�الصــــيد�وأن�

ج�ذاكـــرا�أن�ا�حكمـــة�.ا.مـــن�ق�560مـــن�ا�ـــادة�العليـــا�لـــم�تل^ـــ/م�¸Tـــا،�وأن�ذلـــك�يعـــد�خرقـــا�للفقـــرة��خIـــ[ة�

�223ق�و.ت.مــن�ق�22ع��وأن�أسـباب�إلغـاء�القـرار�بينـة�طبقـا�للمـواد�.ا.مـن�ق�118أسـاءت�تطبيـق�ا�ـادة�

  .ج.ا.من�ق�560ا�و.ت.م.ا.من�ق

وحيث�إن�محكمة�vحالة�لم�تل^ـ/م�تمامـا�بتوجTkـات�ا�حكمـة�العليـا�الـواردة�ضـمن�أسـباب�قرارهـا�

  .التشكيلة��ستئنافية�العادية،��مر�الذي�اتفق�عليه�دفاع�الطرفIنالناقض�لحكم�

ج��ــي�فقر¡Tــا��خIــ[ة�ألزمــت�محكمــة�vحالــة�بمراعــاة�قــرار�ا�حكمــة�.ا.مــن�ق�560وحيــث�إن�ا�ــادة�

العليـــــا��ـــــي�النقطـــــة�القانونيـــــة�ا�ثـــــارة�مـــــن�طرفهـــــا�دون�أن�ت^ـــــ[ك�للقاoـــــ�mnحريـــــة��ـــــي�عـــــدم��ل^ـــــ/ام�¸Tـــــذه�

  ا�.ت.م.ا.من�ق��223ا�نصت�عليه�ا�ادة�التوجTkات�عكسا�

وحيث�إنه�بالرجوع�إ¨ي�القـرار�محـل�الطعـن�نجـد�أنـه�اعتمـد�بعـض�ا�بـالغ�الـواردة��ـي�الخ0ـ[ة�وتـرك�

بأTÈــا�مــع�العلــم�الــبعض�¶خــر�ولــم�تبــIن�ا�حكمــة�تعليــل�اعتمادهــا�هــذا�الــبعض�و�إهمالهــا�الــبعض�¶خــر�

ث�والتحقيــق�فكــان�قصــور�تعليــل�القــرار��ــي�هــذه�الناحيــة�محكمــة�وقــائع�أتــاح�لهــا�القــانون�صــ4حية�البحــ

  .باديا

كمـــا�كـــان�كـــذلك�بخصـــوص�رخصـــة�الصـــيد�هـــل�يمكـــن�تجديـــدها�أم�R،�فـــان�ا�حكمـــة�لـــم�تكلـــف��

نفســها�عنــاء�البحــث�مــن�خــ4ل�الجهــات�ا�ختصــة�عــن�ذلــك�،ومثــل�ذلــك�اعتمــاد�ا�حكمــة��ــي�مجــال�ربــح�

دون�أن�تبــIن�ع�ــي�أي�أســاس�تــم�ذلــك،�با�ضــافة�إ¨ــي�الرحلــة�ع�ــي�مــا�حكمــت�بــه�محكمــة�الدرجــة��و¨ــي�

  .بتصديق�و�Rتكذيببعض�طلبات�ا�تضرر�وال£�mم�Tا�طلبه�ا�تعلق�با�نقاذ�فلم�ترد�عليه�ا�حكمة�

�مــــر�بإحالــــة�القضــــية�ع�ــــي�تشــــكيلة�مغــــايرة�تقتºــــ�mnوهــــذه��كلهــــا�أمــــور�تعــــرض�القــــرار�للــــنقض�و �

  .'خذها�بعIن��عتبار

  :لهذه�Dسباب

  .ج.ا.من�ق�560-554-553-547-  4،5،7البنود��545با�واد�السابقة�ذات�الصلة�وا�واد��وعم4 

  

  :منطوق�القرار

قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعنCن�بالنقض�شك)�وأص)�

  .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه،�و(حالة�ع_ي�تشكيلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا

  

  كاتب�الضبط�Dول�ا&قرر�����������������������������������������                                                  الرئيس
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

   25/2014قم القرار ر 

  23/04/2014: تاريخ ب

المفروض على محكمة األحوال الشخصية إذا لم تجد نص النازلة  -1

في مسطرتها أن تطبق فيها مشهور مذهب مالك، وال تعدل عنه إلى اجتهادها 

  .ش.أ.م.من ق 311وال إلى اجتهاد غيرها عمال بالمادة 

  ن تكيف النازلة تكييفا صحيحا، أعلى المحكمة  -2

ن كال منهما موجب ألن يكون أالعنة يتفقان في حكم و عتراض اإل -3

و فسخه بثالثة أبقاء الزواج إين ب ة المدعية أحدهما على الزوج الخيارأللمر 

  :شروط 

  .أن ال تكون علمت به قبل العقد -1

  .أن ال ترضى به بعد العقد -2

شروط فإن اختل أحد ال. أن ال يتلذذ بها بعد علمها به وبعد العقد -3

  .فال خيار

ويختلف حكمهما في أن العنة إذا أثبتت بإقرار أو بينة قضي فيها فورا 

  .ألنها ال يرجى زوالها

لعالج من لأما االعتراض فإذا أثبت على الزوج بإقرار أو بينة أجل سنة 

يوم الحكم بثبوته فإن شفي استمر النكاح وإال كان التطليق عليه ألنه ال يرجى 

  .زواله
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية������������������������������������������������������شرف�ـ�إخاء�ـ�عدل�

  &حكمة�العليا�ا            

  الغرف�ا&جمعة�            

  الع_ي�العظيمبسم�هللا�

�جلسة� �ا�جمعة �غرفها �تشكيلة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

� �ا�وافق ��ربعاء �يوم �جلسا¡Tا��23/04/2014علنية �قاعة �ي

  : بمب®�ا�حكمة�العليا�بنواكشوط�،�برئاسة�رئيسها�السيد�

  رئيسا�������              يحفظ�ولد�محمد�يوسف�،

  : وبعضوية�مستشارTÎا�القضاة�التالية�أسماؤهم�ووظائفهم��

  مستشارا؛  محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،��. 

  ؛مستشارا�        حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�التجارية،� .

   مستشارا؛               ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�vدارية،� 

  مستشارا�؛�                                ولد�بيداه������ـ�محمد�عبد�هللا

  مستشارا�؛�                            ـ�اب�ولد�محمد�محمود������������

  ؛��امستشار                               ـ�ا�ختار��تو¨ي�باه��������������������

  مستشارا�؛�                     ـ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار�،�������

  ستشارا�؛�م                        ،�������������������������ـ�يسلم�ولد�ديد

  مستشارا�؛�                   ـ�امبارك�ولد�الكوري�����������������������

  مستشارا�؛�                  ـ�محمدن�ولد�عبد�الرحمن�،�������������

  مستشارا�؛�                  حمن،��������ـ�محمد�ولد�محمد�عبد�الر 

  مستشارا�؛�                  ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا�،�������������

  ستشارا�؛م                  ـ�محمد�سالم�ولد�عبد�الوهاب�،���������

  مستشارا�؛�                 ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه�،��������

                          اه�،��������������������������ـ�الصو�ي�انكي�ب

  ستشارا�؛�م

  مستشارا�؛�                   ـ�محمد�ولد�سيد�ولد�مالك�،������������

  مستشارا�؛�               ـ�محمد��مIن�ولد�أحمد�،������������������

  مستشارا�؛�                   دده�ولد�الطالب�زيدان�،����������������ـ�

  مستشارا�؛�                ـ��ام�ولد�محمد�فال�،�����������������������

 مستشارا�؛�                              ـ�القاسم�ولد�فال�،�����������������

   27/2013: القضية�رقم�

  طعن�بالنقض�: طبيعة�الطعن�

   . ا.ذ.م: الطاعن�

  . ادر�الداه�ولد�عبد�الق�/ يمثله�ذ

  . م.ك.ا: ا�طعون�ضدها�

  . أحمد�بزيد�ولد�ا�امي�/ يمثله�ذ

  أحوال�شخصية�: طبيعة�القضية�

  : القرار�محل�الطعن�

  08/2013القرار�رقم�

   25/04/2013: الصاد�بتاريخ�

عن�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��

تشكيلة�( الثانية�باستئنافية�نواكشوط�

  )مغايرة�

   25/2014القرار�رقم�

  23/04/2014: ريخه�تا

  :منطوق�القرار�

�تشكيلة� �Sي �العليا �ا&حكمة قررت

غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�

�القرار�ا&طعون� �ونقض �وأص) شك)

�مغايرة� �تشكيلة �ع_ى �و(حالة فيه

 . للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا�
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mnoللنيابة�العامةممث4  ،ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا،�نائب�محمد�عمار�/وبحضور�القا�.   

  .ل�بالغرف�ا�جمعة�،�كاتبا�للجلسةوبمساعدة��ستاذ�محمد�يسلم�ولد�خالد�كاتب�الضبط��و 

موضوع��27/2013وذلك�للنظر�والبت��ي�ا�لفات�ا�درجة�ع�ى�جدولTUا�وال£�mمن�بي�Tا�ا�لف�رقم�

�رقم �القرار �ضد �بالنقض ��08/2013الطعن �بتاريخ �الغر �25/04/2013الصادر �ا�دنية�عن فة

ه�ولد�الدا�/ممث�4با'ستاذ��.ا.ذ.و�جتماعية�الثانية�باستئنافية�انواكشوط�ا�تعلق�بال�/اع�القائم�بIن�م

ممثلة�با'ستاذ�أحمد�بزيد�ولد�ا�امي�كمطعون�ضدها�من�جهة�. م.ك.ا عبد�القادر�كطاعن�من�جهة�و

  .ثانية�

  :لقرار�¶تي�بيانه�ا. وقد�أصدرت�تشكيلة�الغرف�ا�جمعة��ي�هذه�القضية�

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

لفرج�ا�سم��ع^[اض�بداء�ااب�صمنذ�أربعة��أعوام�وأنه�م�.ا.ذ.مأTÈا�تزوجت�من�. م.ك.اادعت�

ولذلك�أمرته�بالع4ج�ثم�أخ0[ها�أن�الطبيب�قال�إنه�لم�ير�فيه�شيئا�ولك�Tا��ي�لم�تعد�تص0[�ع�ى�هذا�

بفسخ�نكاحهما� 01/2011ع�Tا�فأصدرت�محكمة�مقاطعة�اركI/�حكمها�رقم��الحال�وطلبت�رفع�الضرر 

وعندما�اطلع�القا�mnoع�ى�هذا�النفي�اعت0[ه��،ما�قالته�الزوجة�عنه�غI[�صحيح نإبعد�أن�اد�ى�الزوج�

�اليمIن� �وجهت �وكي�4ثم �أخوه �يحضر�وحضر�عنه �لم �ولكنه �بيانه �أجل �من �الزوج مجم�4واستد�ي

�نفي �ع�ى �فحلفت �بالقرار��للزوجة �ذلك �وتأكد �ا�ذكور �بالفسخ �ا�حكمة �فصرحت �الزوج س4مة

قبل�إلغائه�من�طرف�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا���163/2011ستئنا�ي�رقم�

بحجة�وجوب�إثبات�وجود�هذا�العيب�أو�Rثم�تأجيل�الزوج�سنة�من�أجل��30/2012�ي�قرارها�رقم�

محل�الطعن��08/2013م�الحكم�بالتأجيل�فأصدرت�محكمة�vحالة�القرار�رقم�الع4ج�ابتداء�من�يو 

  .¶ن�وهو�يق�mnºبتأكيد�حكم�الدرجة��و¨ى�ا�شار�إليه�أع4ه�

  

  (جــــــــراءات: ثانيا�

عن�كتابة�ضبط��05/06/2013الصادر�بتاريخ��67/2013بعد�تلقي�محضر�الطعن�بالنقض�رقم�

بعد�اكتمال�إجراءات�ا�لف�وإعداد�ا�ستشار�ا�قرر�محمد�عبد�هللا�بن�مصدرة�القرار�محل�الطعن�،�و 

�له�أثناء�الجلسة�العلنية� وبعد�إفساح�ا�جال��حامي�الطرفIن�من�أجل�. بيداه�لتقريره�فيه�وقراءته

وبعد��ستماع�إ¨ى�طلبات�النيابة�العامة�ا�قدمة�مكتوبة�والهادفة�إ¨ى�طلب�قبول�. إبداء�م4حظا¡Tم�

لطعن�شك�4وأص�4ونقض�القرار�وإحالة�القضية�ع�ى�تشكلة�مغايرة�مرة�ثانية�وبعد�جعل�ا�لف�هذا�ا

�ي�ا�داولة�وبعد�ا�داولة�صدر�القرار�¶تي�بيانه.  

  من�حيث�الشكـــــل: ثالثا�

�فهو� �القانونية �الشروط �ووفق �وا�صلحة �و�هلية �الصفة �ذي �من �الطعن �هذا �قدم حيث

  . مستوجب�القبول�شك�4
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  من�حيث�Dصـــل: رابعا�

  :ـ�Dطراف��1

  :الطاعن�  - أ

�Rتر�noبالبقاء�معه�ع�ى�هذه�الحالة�وتطلب�من�«يرى�محامي�الطاعن��ي�مذكرته�أن�عبارة�

�وذلك�بدليل�كتابTUا�>> ا�حكمة�رفع�الضرر�ع�Tا� عبارة�زائدة�ع�ى�أصل�الدعوى�ا�تعلقة�باRع^[اض

رجل�وقال�إن��.ا.ذ.مقال�إن�الزوجة�تعرف�أن�زوجها�بخط�مغاير�للخط�الذي�سجلت�به�الدعوى�و 

من��223من�ا�ادة��02محكمة�vحالة�لم�تمتثل�توجTkات�ا�حكمة�العليا�خ4فا��ا�تنص�عليه�الفقرة�

  .إ�. ت�. م�. إ�. ق�

وأخذ�ع�ى�القرار�أنه�لم�يبحث�موضوع�القضية�وأنه�لم�يعذر�للزوج�ثم�أسس�ع�ى�الفقه�ا�الكي�

  .طلب�نقض�القرار�إ�وما�بعدها�. ت�. م�. من�ق�إ��223 .ش. إ�. من�م��102ن�ا�ادتIع�ى�و 

  :ا&طعون�ضدها�  - ب

�وأنه�� ��سس �أبسط �القرار��Rترتكز�ع�ى �ع�ى �الطاعن �مآخذ �بأن �ضدها �ا�طعون �محامي ورد

يحق�للزوجة��أن�تكتب�السطر�كما�تراه�وحسب�ا�تاح�لها�من�الوسائل�وأن�امتثال�توجTkات�ا�حكمة�

إ��وأن�النقض�بسبب�. ت�. م�. إ�. من�ق��223عليا�يجب�أن��Rيمس�من�حرية�القا�mnoطبقا�للمادة�ال

ربعة�أعوام�ووجهته�للع4ج�أوقد�ص0[ت�عليه��2007عدم�التأجيل�غI[�وارد�'ن�الطرفIن�زوجان�منذ�

أن�طبيبا��ولكنه�لم�يصارحها��ي�بالحقيقة�حIن�قال�إن�الطبيب�قال�عنه�إنه�لم�ير�فيه�شيئا�والواقع

�Rن�وثالث�بأنه�Iآخر�بذوبان�الخصيت�mسينغاليا�قال�إنه�مصاب�باختفاء�الخصية�ووصفه�تقرير�ط�

� �إصابة �تبIن �طبية �شهادات mëف� �vنجاب �إنزال��.ا.ذ.ميمكنه �ي� �الجراحة �تنجح �ولم ��ع^[اض بعيب

�م �ذلك �محاولة �من �الرغم �ع�ى �الخصيتIن ��طباءهاتIن �طرف �إضافيةن �سنة �فمنحه �عبث��، للع4ج

�ومعاناة�هذه�الفتاة�بعIن��عتبار�فالقرار�معلل� والقرارات�القضائية�مصونة�عنه�وينبÞي�أخذ�تضرر

بما�فيه�الكفاية�وأحسن�تطبيق�الشريعة�والقانون�وأسس�ا�حامي�ع�ى�قرار�قال�إنه�للغرف�ا�جمعة�

أ��ش�. م�. من�ق���102ادة�يو�mnûبإنقاذ�ا�رأة�عند�عجزها�عن�إثبات�الضرر�وع�ى�ا�21/2010رقمه��

  .08/2013الطعن�بالنقض��ي�القرار��وطلب�رفض¡Tا�الرابعة�إ�فقر . ت�. م�. من�ق�إ��223ادة�وا�

  

  :ـ�ا&حكمة��2

ت�. م�. إ�. من�ق��223إن�محكمة�vحالة�قد�وظفت�ما�جاء��ي�الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة�: حيث�

اس�بحرية�القا�mnoالذي�سيحكم��ي�ا�وضوع�ا�حال�به�من�الدRلة�ع�ى�لزوم�عدم�التعرض�للمس. إ�. 

�فيه�مسألة� �مفهوم�الضرر�فأدخلت �فاجTUدت�بذلك�السبب�فتوسعت��ي إليه�بعد�النقض�وvحالة

  . عدم�vنجاب�جاعلة�إياها�ضررا�يجوز�بسببه�تطليق�الزوجة�ع�ى�زوجها��ي�باب�دعوى��ع^[اض�
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ولها�إجراءات�تختص�¸Tا��ي�مشهور�ا�ذهب�إن�مسألة�دعوى��ع^[اض�مسألة�خاصة��وحيث

ا�الكي�و�ي�vجراءات�ال£�mتبدأ�بإثبات�وجود�العيب�حيث�يصدق�الزوج��ي�نفيه�مع�يمينه�ال£�mيجوز�

قلTÜا�ع�ى�الزوجة�كي�تحلف�فتثبت�وجود�هذا�العيب�بزوجها�غI[�أنه��Rينتج�التطليق�أو�الفسخ�عن�

�ع� �ا�نقلبة �اليمIن �بواسطة �vثبات �أجل�هذا �ضرب �بعد �أو�الفسخ �التطليق �ينتج �وإنما �الفور ى

�الشخصية� ��حوال �مدونة �ي� �عليه �ينص �لم �ما �كل �ي� �به �ا�عمول �ا�الكي �الفقه �ي� �عليه منصوص

وحلف�ع�ى�نفيه�ب0[ص�إ¨ى�قوله�وبخصائه�وجبه�: م�Tا�قال��ي�مختصر�الشيخ�أخليل��311طبقا�للمادة�

فقد�ألزم�) ع^[ض�سنة�بعد�الصحة�من�يوم��الحكم�وإن�مرضوأجل�ا�: (وعنته�واع^[ض�إ¨ى�أن�قال�

هذا�النص�بأن�يحكم�بالتأجيل�بعد�ثبوت�وجود��ع^[اض�وأن�هذا��جل�سنة�تبدأ�من�يوم�صحة�

الزوج�من�مرض�غI[��ع^[اض�وعللوا�ذلك�بإفساح�ا�جال�أمامه�من�أجل�الع4ج�خ4ل�هذه�السنة�

  . ة�هذا��جل�ابتداء�من�TÈاية�مرض�بالزوج�سابق�عليه�و�Rيعت0[�ا�رض�الحادث�له�بعد�بداي

إنه�بحكم�وجود�هذا�النص�ا�عمول�به�فقها�وقانونا�يكون�اجTUاد�محكمة�vحالة�واردا��وحيث

�ي�معرض�النص�و�Rمحل�ل4جTUاد�مع�وجود�نص�صريح��ي�محله�وذلك�لحديث�معاذ�ر�mnoهللا�عنه�

لسنة�فإن�لم�يجد�فإنه�يجTUد�وهو�ما�أقره�عليه�رسول�هللا�وفيه�أنه�يحكم�بالكتاب��فإن�لم�يجد�فبا

�m®اد�ع�ى�عدم�اط4عه�ع�ى�نص�كتابي�أو�سTUص�ى�هللا�عليه�وسلم�والحديث�مشهور�فقد�رتب��ج

فا�بدأ�العام�هو�ترتيب��جTUاد�ع�ى�عدم�وجود�أي�نص�معت0[�شرعا�أو�قانونا�قياسا�ع�ى�صريح�هذا�

  . الحديث�

ة��حوال�الشخصية�و�Rالنصوص�الفقهية�عند�ا�الكية�تنص�ع�ى�اعتبار�إنه��Rمدون�وحيث

�من� �'حد �و�Rدخل �وتعا¨ى �تبارك �هللا �بمشيئة �أمر�يرتبط �أو�عدمه �vنجاب �'ن �ضررا �vنجاب عدم

��سوى�القيام�با'سباب�ا�ؤدية�إ¨ى�vنجاب�وقد��Rتجدي�هذه��سباب�ا�ذكورة�قال� الزوجIن�فيه

�ن�يشاء�إناثا�وTÎب��ن�يشاء�الذكور�أو�يزوجهم�ذكرانا�وإناثا�ويجعل�من�يشاء�عقيما�TÎب�<< تعا¨ى�

  .>> ¶ية�

�يستجب��وحيث �لم �عندما �لد �قد �أنه �بحجة �أص4 �للزوج �توجه �لم �ا�ذكورة �اليمIن إن

�اللدد� �صفة �عنه �ينفي �الذي �الحضور �وهو� �أخوه �وحضر�عنه ��صل �محكمة �طرف �من ل4ستدعاء

كمة�ا�ؤكد�حكمها�أن�تنيب�قاضيا�آخر�يتقا�noهذه�اليمIن�من�الزوج�حيث�هو�ثم�فكان�ع�ى�ا�ح

 ترتب�ع�ى�ذلك�vجراء�ا�ناسب

وهو�ما�لم�تفعله�و�ي�ذلك�عدم�vعذار�للزوج�كما�أشار�إليه�الطاعن��ي�مذكرته�فحضور��خ�

تمع�إ¨ى�وكيل�واستماع�محكمة��صل�إليه�قائما�عن�أخيه�يجعل�محكمة��صل��ي�تناقض�ف�mëتس

�للمادة� �طبقا �النقض �أسباب �من �سبب �والتناقض �اللدد �بسبب �غائبا �الخصم �هذا �تجعل �ثم خصم

  . إ�. ت�. م�. إ�. من�ق��204

هذا�ع�ى�اف^[اض�جواز�تأكيد�. ف�4يجوز�تأكيده�عند�ئذ�'ن�التناقض�يؤدي�إ¨ى�عدم�التعليل�

�تشك �إ¨ى �vحالة �مع �نقضه �تم �قد �الذي ��صل �محكمة �النقاط�يلحكم �ع�ى �يقتصر�نظرها �مغايرة ة
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ا�حال�¸Tا�إلTkا�دون�اعتبار�أن�ليس�لدTÎا�أن�تجول��ي�نواÕي�القضية�كما�شاءت�وإ��Rا�كان�للنقض�

  .وvحالة�بموجب�خرق�معIن�مع®�يعول�القانون�عليه�

ن�أما�إذا�اف^[ض�أنه�ليس��حكمة�vحالة�أن�تؤكد�ما�قد�سبق�للمحكمة�العليا�أن�نقضته�فإ�

�ضد� �السلبية �ا�آخذ �من �مأخذا �يكون �هذه �نازلتنا �ي� ��صل �محكمة �لحكم �vحالة �محكمة تأكيد

  . قرارها�محل�الطعن�

إن�تعبI[�منطوق�حكم�محكمة��صل�ا�ؤكد�بعبارة�فسخ�النكاح�بIن�الطرفIن�مستساغ��وحيث

  : 'نه�تفريق�بIن�زوجIن�إثر�عقد�بموجب�العيب�الفرêي�ولقول�صاحب�الكفاف�

  أي�برص. لك�4الزوجIن�فسخ�إن�وضح���������������بالثاني�جن�أوجذام�أو�وضح�و 

  .فقد�ع0[�بالفسخ�بموجب��خذ�بخيار�أحد�الزوجIن�بموجب�وجود�عيب�ال0[ص�ونحوه�

إ�Rأن�vجراء�الصحيح�'خذ���اليمIن�من�الزوج�ولتأجيل�الزوج�تحت�ا�راقبة�خ4ل�عام�ابتداء�

�أن�تصحح�الخطأ�من�الحكم�بذلك��Rيزال� كل�ذلك�غائبا�ح£�أمام�محكمة�vحالة�ال£�mكان�علTkا

الفق�mëأو�القانوني�ا�حال�إلTkا�قبل�الذهاب�لتأكيد�حكم�الدرجة��و¨ى�وأكÇ[�من�ذلك�أTÈا�أكدته�ع�ى�

اعتبار�اجTUادها�بأن��ع^[اض�يؤدي�إ¨ى�عدم�vنجاب�وأن�هذا��خI[�ضرر��Rيضرب�له�أجل�مع�أن�

�صل�كان��ي�مجرد��ع^[اض�مما�يجعل�الحكم�ا�ؤكد�والقرار�ا�ؤكد��Rيتواردان�ع�ى�محل��الحكم

�القيام� �معالجة �باب �عن �منفصل �باب �ي� �فقهية �ونصوص �بقواعد �الفرج �عيب �يعالج �فالفقه واحد

ا�بالضرر�ع�ى�ما�هو�معلوم��ي�الكتب�الفقهية�عندنا�وبعدم�التوارد�هذا�يكون�القرار�قد�أوقع�انفصام

بينه�وبIن�الحكم�ا�ؤكد�من�طرفه�وهو�خ4ف��صل�ا�عروف��ي�نظر�الدرجة�الثانية��ي�أعمال�الدرجة�

  . �و¨ى�فالتأكيد�يتطلب�السI[�بIن�ا�حكمتIن��ي�النسق�ذاته

إن�القا�mnoمقيد�بما�يرد�عليه�من�دعوى�ا�د�ي�دون�أن�يذهب�إ¨ى�تأويل�وذلك�لحديث��وحيث

أق�mnºله�بنحو�ما�أسمع�وهو�متفق�عليه�وا�سموع�من�ا�دعية�هنا�هو�دعوى�إنما�أنا�بشر�إ¨ى�قوله�ف

�أن� �لو�اعت0[نا �ح£ �نفسه �الخصم �يرفعها �لم �أخرى �دعوى �معالجة �ف�4تجوز �فقط ��ع^[اض عيب

�عند� �الرغبة ��ي ��خI[ة �هذه ��Rتكون �فقد �vنجاب �عدم �ضرر �دعوى �إ¨ى � �تئول �الفرج �عيب دعوى

  .ا�دعية�

ة�قضية�عيب�من�عيوب�الفرج�يسم��ع^[اض��Rعنة�و�Rضرر�فاRع^[اض�إن�القضي�وحيث

عدم�انتشار�الذكر�عند�الرجل�بحيث��Rينعظ�بينما�العنة�عبارة�عن�صغر�الذكر�بحيث��Rيتأتى�منه�

الوطء�و�Rيرêى�زوال�هذا��خI[�مما�يجعل�vجراءات�بي�Tما�مختلفة�ع�ى�الرغم�من�جواز�إط4ق�العنة�

) �ع^[اض�( [اض�بجامع�العجز�عن�الوطء�فيجب�أن�تعالج�من�منطلق�الدعوى��صلية�ع�ى��ع^

  . دون�الخلط�بي�Tا�وبIن��ع^[اض�والضرر�ا�تصور�من�خ4له�

�وهو�سبب��وحيث �التعليل �عدم �بموجب �الطعن �القرار�محل �نقض �إ¨ى �ذكر�يؤدي �ما �كل إن

  . إ�. ت�. م�. إ�. من�ق��204ناقض�طبقا��قت�nºا�ادة�
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� �تطبيق�وحيث �ع�ى �العمل �أجل �من �أخرى �مرة �القضية �القرار�وإحالة �نقض �ا�حكمة رأت

  . vجراءات�الفقهية�ا�شار�إلTkا�

  

  

  :لهـــذه�Dسبـــــــاب�

  :تقدم�ولقول�صاحب�التحفة� نظرا�&ا

  وحيــــــــــــــــــــــــث�عيــــــــــــــــــــــــب�الــــــــــــــــــــــــزوج�بــــــــــــــــــــــــاع^[اض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�عـــــــــــــــــ   أجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�إ¨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4قوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ذا�يحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم�بالطــــــــ
  

  mnــــــــــــــــــــــــــــــــــــoأو�بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص�وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم�عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�القا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذام   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�والجــ

  إن�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم�ال0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ء�ع�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�vطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4ق
  

�للمواد� �. م��311واستنادا �و��205و��204و��203ش�. إ �بعدها �و��213وما �بعدها وما��220وما

  . إ�. ت�. م�. إ�. بعدها�كل�ذلك��ي�بابه�من�ق�

  

  :منطـــوق�القــــــرار�

ا�Sي�تشكلة�غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وأص)�ونقض�قررت�ا&حكمة�العلي

  .القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ى�تشكلة��مغايرة��للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا

   

  

  

   الضبط�Dول��كاتب   ا&قــرر���������������������������������������                                                          الرئيس�
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   :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  29/2014: رقم�القرار
  23/04/2014: بتاريخ

إن كال من القضاء بما لم يطلب وعدم التعليل الكافي أمر 

  غير مشروع ويوجب النقض للقرار المتصف بهما أو بأحدهما ، 

  .ا.ت.م.ا. ، من ق204، 81ن االمادت
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  سم�هللا�الرحمن�الرحيمب

  عدل~ إخاء�~ الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية���������������������������������������������������شرف�

  ا&حكمــة�العليـــا            

              الغرف�ا&جمعة            

  

  

  

  

  

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�علنية� �جلسة �ا�جمعة �غرفها �تشكيلة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

� �ا�وافق �الخميس �بمب®��27/02/2014يوم �جلسا¡Tا �قاعة �ي

  : نواكشوط،�برئاسة�السيداا�حكمة�العليا�ب

  يحفظ�ولد�محمد�يوسف،�������������رئيـــــســــــــــا�

  :القضاة�وبعضوية�مستشارTÎا�السادة��

                                      مستشارا؛                        ـ�محمد�ولد�أحمد�سالم�ولد�أبي،

  مستشارا؛           ،�رئيس�الغرفة�التجارية،�حيمده�ولد�أ&Cن ـ

  مستشارا؛                 ،�رئيس�الغرفة�vدارية،�jي�آمادو�سiCى  ـ

  مستشارا؛                                      ،يداهـ�محمد�عبد�هللا�ولد�ب

  مستشارا؛                                                                ـ�بتار�ولد�باب، 

  مستشارا؛                                             ـ�أبه�ولد�محمد�محمود،

  مستشارا؛                                                          ـ�ا&ختار�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؛                        ،�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود ـ

 مستشارا؛�                            ،محمد��ولد�محمد�عبد�الرحمن

  مستشارا؛                                    ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

  مستشارا؛                           ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،�

  مستشارا؛                                                             بكار�ولد�الناه،�

  مستشارا؛                          ،محمدن�ولد�عبد�الرحمن

  مستشارا؛                                     كي�باه،ـ�الصوSي�ان

  مستشارا؛           ـ�محمد�ولد�سيد�ولد�مالك،

  مستشارا؛                      ـ�محمد�DمCن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛                     ـ�دده�ولد�الطالب�زيدان،

  مستشارا؛             ـ�(مام�ولد�محمد�فال،

  مستشارا؛                                    ـ�القاسم�ولد�فال،

  43/2013: لقضية�رقما

  طعن�بالنقض: نوع�القضية

  . ح.أ: الطاعن

� �ذ �ولد�: يمثله �أحمد اشريف

  .شيخنا

  . ب.ا.م: ا�طعون�ضده

  .الحسن�ولد�ا�ختار/ يمثله�ذ

   القرار�ا�طعون�فيه

   07/2013: القرار�رقم

� عن��19/03/2013الصادر�بتاريخ

�بمحكمة�الغر  �التجارية فة

  .�ستئناف�بانواكشوط

  29/2014: رقم�القرار

  23/04/2014: تاريخ

  :منطوق�القرار

�تشكيلة� �ي� �العليا �ا�حكمة قررت

�الطعن� �قبول �ا�جمعة غرفها

�ونقض� �وأص4 �شك4 بالنقض

�وإحالة� �فيه �ا�طعون القرار

�ي�� �التجارية �ا�حكمة �ع�ى القضية

  .انواكشوط�للبت��ي�أصل�القضية
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�جدول �ع�ى �ا�درجة �ا�لفات �ي� �للنظر�والبت �وذلك �رقم �ا�لف �بي�Tا �من m£وال� �TU43/2013ا

. ب.ا.ماشريف�أحمد�ولد�شيخنا�من�جهة�و / يمثله�ذ. ح.اا�طعون�فيه�بالنقض�وا�شمول�فيه�كل�من�

�ذ �/ يمثله �القرار�رقم �ضد �ثانية �جهة �ا�ختار�من �ولد ��07/2013الحسن عن��19/03/2013بتاريخ

  .الغرفة�التجارية�بمحكمة��ستئناف�بانواكشوط

wا�القضيةا&راحل�:  أو`xمرت��yzال  

بوننا�ولد�سيد�تقدم�أمام�ا�حكمة�التجارية�بانواكشوط�/ تتلخص�وقائع�هذه�القضية��ي�أن�ذ

ا�الك��حطة�ب�/ين،�طالبا�تنفيذ�عقد�إيجار�تلك�ا�حطة�ا�وثق�أمام�موثق��.ح.ابصفته�ممث�4للمدعو�

،�فأصدر�رئيس�هذه�ا�حكمة��مر�06/06/2006بتاريخ�. ب.ا.مالعقود�محمد�ولد�بديده�مع�ا�ستأجر�

بالتنفيذ�الج0[ي�للعقد�ا�ذكور،�وبعد�طلب�العدل�ا�نفذ�تذليل��16/02/2009بتاريخ��30/2009رقم�

بتذليل�تلك��08/04/2009بتاريخ��70/2009ر�رقم�مصعوبة�تنفيذية�أصدر�رئيس�ا�حكمة�ا�ذكور�� 

ا�نفذ�عليه�الرجوع�عن��مر�أع4ه،�فأصدرت�ا�حكمة�الصعوبة�بتنفيذ�العقد�ث4ث�سنوات�ثم�طلب�

� هانفس �رقم ���64/2009مر �التجارية��30/03/2009بتاريخ �الغرفة �أكدته �الذي �الرجوع برفض

ا�ؤكد�بقرار��17/05/2009بتاريخ��14/2009باستئنافية�انواكشوط�بعد�استئنافه�أمامها�بقرارها�رقم�

�10/2012قرارها��ستعجا¨ي�رقم�نفسها�لذي�أصدرت�فيه�الغرفة�الغرفة�التجارية�با�حكمة�العليا�وا

بإلغاء�القرار�ا�طعون�فيه�وإحالة�القضية�إ¨ى�تشكيلة�مغايرة�لتدارك��خطاء��02/05/2012بتاريخ�

  .ال£�mاكتنفت�عملية�التنفيذ

� �هذه�التشكيلة �ع�ى�التشكيلة�ا�غايرة�أصدرت �القضية��-وبعد�إحالته �ي�بعد�تعيي�Tا�ونشرها

� ��ستعجالية �ا�سطرة �لهذه �علنية ��- جلسة ��07/2013القرار�رقم �حكم��19/03/2013بتاريخ الذي

بسنة�من�vيجار�وهذا�القرار�هو�محل�هذا�الطعن�بالنقض�أمام�هذه�التشكيلة�من�طرف�. ح.الصالح�

�ذ �الطاعن �/ ممثل �بتاريخ �شيخنا �ولد �أحمد �بتاريخ06/05/2013اشريف �ا�حكمة �إ¨ى �وصل �وقد ، 

�التقرير��02/12/2013 �فيه �فأعد �مقررا، �فال �ولد �القاسم mnoالقا� �العليا �ا�حكمة �رئيس �له فعIن

  .ا�لف��يا�وجود�

� �بتاريخ �ا�جمعة �الغرف �جلسة �ي� �عرض �vجراءات �جميع �استكمال ليتم��27/02/2014وبعد

  .23/04/2014بتاريخ��29/2014: ال^[افع�فيه�ويحجز�للمداوRت�ليصدر�فيه�هذا�القرار�ذو�الرقم

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

�ي��جل�القانوني�طبقا�لÑشكال�والشروط�ن�بالنقض�ممن�له�الصفة�وا�صلحة�لقد�قدم�الطع

� �ا�واد �ي� �مما��211-210-207-205ا�نصوصة �وvدارية �والتجارية �ا�دنية �vجراءات �قانون من

  .يستوجب�قبوله�شك4
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  :من�حيث�Dصل: ثالثا�

  Dطراف�-1

  : طاعنال  - أ

  :ما�ي�ي�تاشريف�احمد�ولد�شيخنا�بمذكرة�طعن�تضمن/ تقدم�ممثل�الطاعن�ذ

  .أن�طعنه�استو�ى�جميع�الشروط�و�شكال�القانونية�مما�يستوجب�قبوله�شك�4-

  .وعدم�استناده�'ي�نص�قانوني�ا�طعون�فيهنقص�تعليل�القرار��-

  .نشره�للقضية��ي�جلسة�علنية�-

  .من�الطرفIنقضاؤه�بما�لم�يطلبه�أي��-

  من�ق�إ�م�ت�إ�223من�ا�ادة��4عدم�تطبيقه�للفقرة��-

أن�تسجيل�العقد�لسنة�واحدة��Rيع®�mعدم�إلزامه�للمطعون�ضده�بمدته�ا�نصوص�علTkا��-

  .سنوات�خاصة�بعد�عمل��خI[�به�أكÇ[�من�سنة�وإقراره�بذلك�5فيه�ال£��mي�

�طعون�فيه�وإحالة�القضية�إ¨ى�تشكيلة�طالب��ي�TÈاية�مذكرته�بقبول�طعنه�ونقض�القرار�ا�-

  .مغايرة�لت4�ي�ما�أخلت�به�سلفها

  : ا&طعون�ضده�-ب

  :أما�ممثل�ا�طعون�ضده��ستاذ�الحسن�ولد�ا�ختار�فقد�قدم�مذكرة�جوابية�تضمنت�ما�ي�ي

  من�ق�إ�م�ت�إ�208-204عدم�اح^[ام�مذكرة�الطاعن��ضمون�ا�ادتIن��-

  .ال£�mتق�mnºبتسجيله�سنة�واحدة�من�العقد�6تمسكه�با�ادة��-

أن�ا�ادة��خI[ة�من�العقد�نصت�ع�ى�أن�أي�خ4ف��ي�تأويل�العقد�أو�تنفيذه�يرجع�فيه�إ¨ى��-

  .ا�حاكم�ا�ختصة�وهذا�من�متعلقات��صل�ويخضع�للتدرج�القضائي

  .س4مة�القرار�الطعIن�مطالبا�برفض�الطعن�-

�تضمن �فقد �النيابة �مذكرة �أد�تأما �ما �بإحالة�مضمون �وطالبت �مذكرتTkما �ي� �الطرفان �به ¨ى

�2القضية�إ¨ى�محكمة�الدرجة��و¨ى�ا�ختصة�للبت��ي��صل�محل�ال�/اع�بIن�الطرفIن�تطبيقا�للفقرة�

  .من�ق�إ�م�ت�إ�223من�ا�ادة�

  

  ا&حكمة�-2

- 6-1أنه�وقع��ي�حاRت�النقض�الواردة��ي�الفقرات�طعون�فيه�حيث�عاب�الطاعن�ع�ى�القرار�ا�

  .ق�إ�م�ت�إ�204من�ا�ادة��7

  ق�إ�م�ت�إ�204فبخصوص�حالة�النقض�ا�أخوذة�من�الفقرة��و¨ى�من�ا�ادة�-

�القرار�ا� �أن �من �الطاعن �أثاره �ما �إن �حيث �فيه �ضررا�طعون �وألحق �ال�/اع �أصل �ي� �بت قد

من�مسارها��بموكله�محي�4ع�ى�النص�ا�ذكور�أع4ه،�هو�دفع�مؤسس�قانونا،�إذ�انتقل�القرار�بالقضية

�لذلك� �vيجار�مدفوعا �من �بسنة �الحكم �خ4ل �من ��صل �ي� �البت �إ¨ى �بالتنفيذ �ا�تعلق �ستعجا¨ي
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بطعن�لصالح�القانون�وإحالة�ع�ى�تشكيلة�مغايرة��ي�مادة��ستعجال،�وهما�إجراءان�غI[�مؤسسIن،�

�القرار�ا� �يكون �وبذلك �فيه �دطعون �عليه �ا�حكوم �ع�ى ��صل �ي� �ببته �فوت �درجات�قد �من رجة

التقا�mnoال£�mتعت0[�من�ا�بادئ��ساسية�للتقا�mnoا�كرسة�بموجب�قانون�التنظيم�القضائي�وخاصة�

  .وعدم�اح^[امها�يعرض�القرار�الطعIن�للنقض�29-38�ي�مادتيه�

وبخصوص�حالة�النقض�ا�أخوذة�من�نقض�التسبيب�الواردة��ي�الفقرة�السادسة�من�ا�ادة��-

  من�ق�إ�م�ت�إ�204

لم�يتضمن�أية�أسباب�واقعية�أو�قانونية�يرتكز�علTkا�قضاؤه�تمكن�طعون�فيه�يث�إن�القرار�ا�ح

�وقائ �ع�ى �القانونية �النصوص �ت�/يل �رقابة �من �العليا �القرارات��عا�حكمة �يعت0[�تسبيب �إذ القضية،

التطبيق��من�رقابة�العلياالقضائية�ركنا�أساسيا�من�أركاTÈا�وضمانة�جوهرية�لÑطراف�تمكن�ا�حاكم�

السليم�للقانون�ع�ى�وقائع�القضية�من�جهة،�كما�تمكن��طراف�من�حقهم��ي��ط4ع�ع�ى��سس�

�81القانونية�والواقعية�للقرارات�الصادرة�لصالحهم�أو�علTkم�من�جهة�أخرى،�وهذا�ما�أوجبته�ا�ادة�

  .فاستوجب�النقضفيه�طعون�ا�القرار�من�قانون�vجراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية�وجانبه�

وبخصوص�حالة�النقض�ا�أخوذة�من�القضاء�بما�لم�يطلبه�أحد��طراف�الواردة��ي�الفقرة��-

  ق�إ�م�ت�إ�204السابعة�من�ا�ادة�

�ي�منطوقه�بما�لم�يطلبه��طراف�فقد�أورد��ي�سرده��ا�أد¨ى�به��nºن�قIحيث�إن�القرار�الطع

�nºما�ق�]Iي�الجلسة�غ�به�منطوقه�من�الحكم�للطاعن�بسنة�من�vيجار�وهو�ما��طراف�من�طلبات�

  .يعت0[�قضاء�منه�بما�لم�يطلب�و�ي�إحدى�الحاRت�ا�وجبة�للنقض

استوجب�النقض�وvحالة�إ¨ى�ا�حكمة�التجارية��طعون�فيها�القرار�وتأسيسا�ع�ى�ما�تقدم�فإن�

وتقديم�دعاوTÎم�أمامه�مما�بانواكشوط�لتمكIن��طراف�من�التقا�mnoأمام�قضا¾Tم�الطبËي�ا�ختص�

  .يضمن�مساوا¡Tم�أمامه��ي�vجراءات�والطعون 
  

  لهذه�Dسباب

  .من�ق�م�ت�إ�223 - وما�بعدها��204-81وا�واد��- ق�-ت-من�ق�38 -  29 - 22  -7وإعما�Rللمواد�
  

  منطوق�القرار

ض�قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غرفها�ا&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وأص)�ونق

  .القرار�ا&طعون�فيه�وإحالة�القضية�ع_ى�ا&حكمة�التجارية�Sي�انواكشوط�للبت�Sي�أصل�القضية
  

  كاتب�الضبط�Dول�                                                          ا&قرر         الرئيس
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   :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  32/2014: رقم�القرار
   15/07/2014: بتاريخ

أحدهما محفظ واآلخر غير  يندعى أحد الورثة أن عقار إذا ا -1

كان بإمكان   ،أجاب أحد الورثة أنه ملكه وليس منهاو محفظ من التركة 

ن االمحكمة المختصة بغير المحفظ أن تتعهد بدعواه فيهما معا المادت

  .ا.ت.م.ا.من ق 48، 21

ضت المحكمة بنقض قرار مؤكد لحكم محكمة األصل قإذا  -2

لة المحال عليها من المحكمة العليا أن تقضي بتأكيد حكم يفليس للتشك

  .محكمة األصل مرة ثانية، ألن نقض مؤكده بمثابة نقضه

إن تعريف المرض المخوف المجيز للورثة الحجز على صاحبه  -3

ش حتى يضاف إليه ما ورد .أ.من م 75ال يتم بمجرد ما ورد في المادة 

ييد محققي المالكية الحجز من المدونة نفسها لتق 311في المادة 

  .هيبالمرض المخوف بغير المتطاول إلى أن يلزم المصاب به الفراش ويضن

ن المورث وهبه له أثبت أقد حاز ما  هإذا ادعى أحد الورثة أن -4

بت اجر، وأنكر ذلك أحد الورثة ولم تقبل المانع من موت أو مرض ح

بت الحوز ا أن تثفي دعوى الحوز فليس للمحكمة العليمحاكم الموضوع 

وال أن تنفيه قبل أن تقضي محكمة الموضوع بثبوته أو نفيه ويطعن لديها 

في الرقابة على ما إذا كان القانون طبق في  تصاصهاحصر اخل في قرارها

  .النازلة أم خولف

: المرموز إليه ب  12/2007من األمر القانوني رقم  11المادة 

       .ق.ت
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ شرف�                                                  الجمهورية�vس4مية�ا�وريتانية�����������������

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم           ا&حكمــة�العليـــا

             ا�جمعةالغرف� 

              

  

   

  2013/ 03: القضية�رقم

  طعن�بالنقض: طبيعة�الطعن

   . د.ط.ت: اعنالط

m£ممثلة�با'ستاذ�إبراهيم�ولد�أب. 

   .د.ع.إ:  ا�طعون�ضده

  . إسماعيل�ولد�جمال�/يمثله�ذ

  :القرار�ا�طعون�فيه�

بتاريخ��161/2012القرار�رقم��

08/11/2012.  

الصادر�عن�الغرفة�ا�دنية�

و�جتماعية�الثانية�باستئنافية�

  .انواكشوط��ي�تشكلة�مغايرة

    32/2014القرار�رقم�

   15/07/2014: تاريخه

  :منطوق�القرار�

قررت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكلة�

غرفها�ا�جمعة�قبول�الطعن�

بالنقض�شك�4وأص�4ونقض�

القرار�ا�طعون�فيه�وvحالة�ع�ي�

تشكيلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�
  .به�سابقTUا

عقدت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكيلة�غرفها�ا�جمعة�جلسة�علنية�يوم�

� �ا�وافق �عشرة�15/07/2014الث4ثاء �الحادية �الساعة �تمام �ع�ى ،

نواكشوط،�برئاسة�اصباحا��ي�قاعة�جلسا¡Tا�بمب®�ا�حكمة�العليا�ب

  :رئيسها�السيد�

  رئيسا�������������������������������يحفظ�ولد�محمد�يوسف، −

  :وية�مستشارd`ا�القضاة�التالية�أسماؤهم�ووظائفهموبعض  −

  مستشارا؛  محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،��. 

  ؛مستشارا�        حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�التجارية،� .

                                     مستشارا؛               ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�vدارية،� 

  مستشارا                                   محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه −

  مستشارا؛                            بتار�ولد�باب، −

  مستشارا                             أب�ولد�محمد�محمود��������� −

  مستشارا؛                                          ا�ختار�تو¨ي�باه، −

  مستشارا؛                            اهيم�ولد�محمد�ختارسيد�إبر  −

  مستشارا؛                                          يسلم�ولد�ديدي، −

  مستشارا؛                                          امبارك�ولد�الكوري، −

  مستشارا؛                     محمد��ولد�محمد�عبد�الرحمن،� −

  مستشارا؛                           ط،جمال�ولد�آكا −

 ستشارا؛م                   محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود،� −

  مستشارا؛                         محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،� −

  مستشارا؛                          الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه −

  مستشارا                         محمد�سالم�ولد�عبد�الوهاب� −

  مستشارا؛                                                  الصو�ي�انكي�باه، −

  مستشارا                                    محمدن�ولد�عبد�الرحمن −

  مستشارا؛                          محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك، −

  ستشارا؛م                           محمد��مIن�ولد�أحمد، −

  مستشارا؛                            دده�ولد�الطالب�زيدان، −

  ستشارا؛م                              �ام�ولد�محمد�فال،� −

  مستشارا؛                                                             القاسم�ولد�فال،
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mnoممث�4للنيابة�العامة؛� أحمد�ولد�الو¨ي،�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا،�/ وبحضور�القا  

د�يسلم�ولد�خالد�كاتب�الضبط��ول�بالغرف�ا�جمعة،�كاتبا�للجلسة،�وبمساعدة��ستاذ�محم

ضد�القرار�رقم�. د.ط.تابراهيم�ولد�أب£�mبالنقض��وكلته�/وأصدرت�القرار��تي�بيانه��ي�طعن��ستاذ

161/2012� �بتاريخ �الصادر �باستئنافية�08/11/2012، �الثانية �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة �عن ،

  . 03/07/2009بتاريخ���mno12/2009بتأكيد�حكم�محكمة��صل�رقم�انواكشوط،�القا

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� �القضية �¸Tا �مرت m£ال� �ا�راحل �ملفها�–تتلخص �مشموRت �من �يستبان �العرائض��-حسبما �ي

�/من�طرف�ذ�26/05/2008و�21/05/2008ا�قدمة�إ¨ي�محكمة�مقاطعة�تفرغ�زينه�ع�ي�التوا¨ي�بتاريخ�

وبحجز��2008مايو��14ا�تو�ي�يوم�. د.م.أصالة�عن�نفسه�مطالبا�بحصر�ورثة�والده�ا�رحوم�ع�.د.ع.ا

� ��ي �ا�I[اث �ي� �داخلة �:عقارات ��1282العقار�ذو�السند mرقم� �القطعتIن �ع�ي �و�ا�شيد ،�79وÕ75ي

 مالحيازة�رقالحامل��رخصة��140والعقار�الكائن��ي�الçي�ف�شما�Rا�شيد�ع�ي�القطعة��رضية�رقم�

527�� �04/10/1995بتاريخ �رقم ��رضية �القطعة �ع�ي �ا�شيد �ك �الçي �ي� �والعقار�الكائن ،180  .

Rستقصاء�ما�لدTÎا�من�معلومات�عن�با½ي�م^[وكه،�وبجرد�جميع�ا�^[وك��.د.ط.تواستدعاء�زوجته�

ا�^[وكة�وبالبت��وتعليق�قسمته�ح£�يبت��ي��صل�،�وبالحجز�التحفظي�ع�ي�كل�ا�نقوRت�والعقارات

]Iبدون�تأخ.  

� �الرقم �ذا �حكمها �القضية �ي� �زينه �تفرغ �مقاطعة �محكمة �أصدرت ��12/2009وهكذا �14بتاريخ

��2009يوليو� mرقم� �الهبة �عقدي �بإبطال mno3632/1997القا�� �9779/2003و�08/10/1997بتاريخ

� �ا��10/11/2003بتاريخ �وبتوزيع �ا�رحوم، ��^[وك �ا�بطلIن �الهبة �عقدي �ورثة�وبضم �كام�4بIن ^[وك

  .ا�رحوم�

واستؤنف�هذا�الحكم�فأصدرت�فيه�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�باستئنافية�نواكشوط�

القا�mnoبرفض��ستئناف�شك�4لورود�ا�ذكرة�خارج��2010يوليو��07بتاريخ��70/2010القرار�ذا�الرقم�

�القانوني �القرار�ا�ذك. �جل �ي� �بالنقض �الطعن �تم �الثانية�وقد �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة � �أمام ور

� �الرقم �القرار�ذا �فيه �فأصدرت �العليا ��01/2011با�حكمة �بالنقض��24/01/2011بتاريخ mnoالقا

�.وvحالة �الرقم �القرار�ذا �vحالة �محكمة ��42/2011فأصدرت �بتأكيد��24/03/2011بتاريخ mnoالقا

هذا�القرار�فأصدرت�فيه�الغرف�ا�جمعة�القرار��حكم�محكمة�الدرجة��و¨ي�فتم�الطعن�بالنقض��ي

فأصدرت�محكمة�vحالة�القرار�. القا�mnoبالنقض�وvحالة�20/12/2011بتاريخ��43/2011ذا�الرقم�

� �الرقم ��161/2012ذا �الطعن��08/11/2012بتاريخ �فتم ��و¨ي �الدرجة �محكمة �حكم �بتأكيد mnoالقا

� �طرف �من �بالنقض �با'ستاذ�.د.ط.تفيه �أب£m/ ممثلة �ولد �طبقا�. إبراهيم �ا�جمعة �الغرف �يعهد مما

  .ة�لثلورود�الطعن�بالنقض�للمرة�الثا�ق.ت.من�ق�22للمادة�
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(جراءات�: ثانيا  

�إ¨ى�ممثل� �مذكرة�الطاعنة�وبلغTUا �وتلقت �ملف�القضية�كتابة�ضبط�الغرف�ا�جمعة �ا�وصل

�  .ي�القضيةا�طعون�ضده�فرد�علTkا�بجوابية،�عIن�رئيس�التشكيلة�مقررا�

�طلبا¡Tا�� �العامة �النيابة �فأودعته �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �إ¨ى �ا�لف �أحيل �أنجز�تقريره و�ا

ا�كتوبة�وأعادته�إ¨ى�كتابة�ضبط�الغرف�ا�جمعة�أدرجت�القضية��ي�جدول�القضايا�ا�قرر�عرضها��ي�

� �يوم �عقدها �ا�قرر �العلنية �واستم19/06/2013جلسTUا �فTkا �فعرضت �ولد�، �يسلم �ا�قرر �ت4وة �إ¨ى ع

  .ديدي�لتقريره�فTkا

،�نائب�ا�د�ي�Tم�وطلبا¡Tم،�وإ¨ى�محمد�ولد�عمارواستمع�إ¨ى�ممث�ي��طراف��ي�عرض�م4حظا¡�

  .العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ا�مثل�للنيابة�العامة��ي�عرض�طلبات�النيابة

ال£�mقرر�فTkا�تمديد��29/10/2013وعقب�ذلك�تقرر�جعل�القضية��ي�ا�داولة�إ¨ى�جلسة�يوم��

� �يوم �جلسة �إ¨ى �القضية �ي� �من��25/12/2013ا�داوRت ��زيد �ا�داوRت �تمديد �قرر �أيضا �هذه و�ي

�m£ي�جلس�إ¨ى�أن�تم��النطق�بالقرار��23/04/2014و��27/02/2014الدرس�ليتم�هذا�التمديد�كذلك�

من��212�،213�،214�،215�،216،217�،218�،219،�كل�ذلك�تطبيقا�للمواد��15/07/2014�ي�جلسة�

  : وخ4ل�ا�داوRت�تم�درس�القضية�فتبIن�¶تي� .أ.ت.أم.ق

 من�حيث�الشكل: ثالثا�

،�فطعن�فيه��ستاذ�إبراهيم�ولد�أب£08/11/2012�mحيث�إن�القرار�ا�طعون�فيه�قد�صدر�يوم�

مصحوبة��02/12/2012بواسطة�عريضة�مكتوبة�قدمها�لكتابة�ضبط�مصدرته�يوم��د.ط.ت�وكلته�

�يوم� �ا�جمعة �الغرف �ضبط �لكتابة �قدمها �طعن �بمذكرة �وأتبعها �ومحضر�توكيل �كفالة �دفع بوصل

�اعتبارها��23/01/2013 �ع�ى �ا�نصوص �الشكلية �القبول �لشروط �مستكمل �طعنه �فإن �نسختIن، �ي

  .أ.ت.م.أ.،�من�ق205�،207�،208�،209�،210�،211با�واد�

 من�حيث�Dصل: رابعا�

  :Dطراف�-1

 : لطاعن�ا  - أ

ابراهيم�/ خاطبت�الطاعنة�الغرف�ا�جمعة�بمذكرة�طعن�مكونة�من�سبع�وث4ثIن�صفحة�بقلم�ذ

  :ولد�أب£�mمن�أهم�ما�تضمنته�

نعت�القرار�ا�طعون�فيه�با�خ4ل�بمبدإ�ا�ساواة�بIن��طراف�حيث�أخذت�مصدرته�بحجج��-1

  .الطرف�الذي�قضت�له�وأهملت�حجج�الطرف�¶خر

�تس�-2 �لم �يوم�أTÈا �ال^[افع �جلسة �ي� �صرحت �حيث �ا�ستقيم، �الصراط �إجراءا¡Tا �ي� لك

،�08/11/2012ونطقت�بالقرار�يوم��11/11/2012بوضع�القضية��ي�ا�داوRت�إ¨ى�يوم��12/07/2012

ال£�mتنص�ع�ى�أن�الدعوى�إما�أن�يق�nºفTkا�حا�Rأو�. ا.ت.م.ا.ق: من��80قبل��جل�خارقة�للمادة�

  .ى�جلسة�مقبلة�يحددها�الرئيستجعل��ي�ا�داولة�إ¨
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وأن�مصدرة�القرار�سمحت�لخصم�الطاعنة�بممارسة�ا�رافعة�أمامها�مخلة�بالنص�ع�ى�إجبارية�

  .التمثيل�بمحام�أمام�محكمة��ستئناف

جهل�أو�تجاهل�ان�قرار�الغرف�ا�جمعة�ا�حيل�القضية�إ¨ى�مصدرة�هذا�القرار�قاض�بنقض��-3

��حكمة �السابقة �بإبطال��قرار�التشكيلة mnoالقا� ��صل �محكمة �لحكم �مؤكدا �كان �الذي �ستئناف

الهبات�وبتوزيع�ا�وهوب�ع�ى�الورثة�وبذلك�النقض�يصI[�حكم�محكمة��صل�منقوضا�بقرار�الغرف�

ا�جمعة�و�Rسبيل�إ¨ى�تأكيده�إذ�لو�كان�ممكنا�Rكتفت�الغرف�ا�جمعة�بتأكيد�قرار�محكمة��ستئناف�

ع�ى�هذا�ال�/اع�وإذ�لم�تؤكده�ونقضت�فإن�ذلك�النقض�يجعل�ما�ق�mnºبه��ا�ؤكد�له،�وقضت�بذلك

هذا�القرار��من�تأكيد�حكم�محكمة��صل�مخالفا�للقانون،�وأن�ما�ورد��ي�قرار�الغرف�ا�جمعة�مما�

يوهم�التناقض�بIن�بعض�حيثياته�ومنطوقه�موجب�للتقيد�با�نطوق�'نه�هو�الذي�فيه�حجية�الmnÒء�

حجية�الmnÒء�ا�ق�nºبه��Rتثبت�«ال®�mنصها�. ع.ا.من�ق�458حيثيات�بدليل�ا�ادة�ا�ق�nºبه�دون�ال

  .»إ��Rنطوق�الحكم،�و�Rتقوم�إ�Rبالنسبة�إ¨ى�ما�جاء�فيه�و�ما�يعت0[�نتيجة�حتمية�ومباشرة�له

أن�مصدرة�هذا�القرار�لم�تأخذ�بتوجTkات�ا�حكمة�العليا�الواردة��ي�قرار�إحالة�القضية�إلTkا،��-4

  .يث�عهدت�إلTkا�ان�تحكم�بصحة�او�بط4ن�الهبة�باعتبار�ذلك�حسما�لل�/اعح

  .وأن�تنظر�فيما�يد�ى�ع�ى�ا�رحوم�من�قصد�حرمان�أحد�الورثة�من�أثر

لكن�ا�حكمة�تعدت�النقطتIن�ا�حال�إلTkا�النظر�فTkما،�حيث�ورد��ي�منطوق�هذا�القرار�ضم�العقارات�

  .موضوع�الهبة�إ¨ى�ا�^[وك

ا�لزمة�. ا.ت.م.ا.ق: من��223: هذا�خروجا�عن�توجيه�محكمة�النقض�وإخ�R4بحكم�ا�ادة��لذلك�كان�

  .�حكمة�vحالة�أن�تنصاع�لتوجيه�محكمة�النقض�عند�vحالة�للمرة�الثانية

وخالفTUا�عندما�عهدت�إلTkا�باRل^/ام�بمشهور�مذهب�مالك�فلم�تأخذ�منه�إ�Rبما�كان�لصالح�

تعريف�خليل�للمرض�ا�خوف�الذي�لم�يكن�مفص�4وتعامت�عن�ما�فصله��الطرف�الذي�قضت�له�من

  .شراحه�وغI[هم�من�علماء�ا�ذهب

أTÈا�لم�ترد�ع�ى�ما�أثاره�الطاعن�من�عدم�اختصاصها��ي�البت��ي�العقار�ا�حفظ�إ�RبmnÒء��-5

�بعدم �الشك�ي �الدفع �من �مصدرته �إ¨ى �قدم �ما �عن �ا�تصامم ��صل �محكمة �حكم �ع�ى �الثناء �من

�ختصاص�م0[رة�ذلك�بكون�محاكم�ا�قاطعات�ذات�اختصاص�عام��ي�ال�/اعات��مر�ا�خالف�لنص�

� �ق�25ا�ادة �اد�ى�. ا.ت.م.ا.من �قد �مماثلة �نزاعات �ي� �العليا �ا�حكمة �لدى �القضائي �للفقه وا�خالف

ا�فيه�بعض�أطرافها�أن�موضوع�دعواه�هبة�وأن�ذلك�يعطي��ختصاص��حكمة�ا�قاطعة،�و�ي�ذلك�م

�عقارا� �كان �فإذا �عليه �تنصب �الذي �الmnÒء �ا�تمول �وإنما Rمتمو� �شيئا �ليست �الهبة �'ن �الخطإ من

�أن� �ا�حاكم �ع�ى �وكان �الوRية �بمحكمة �ا�دنية �الغرفة �ع�ى �مقصورا �فيه ��ختصاص �كان محفظا

  .تعت0[�ذلك�ولو�لم�يدفع�به�أحد��طراف�'ن��ختصاص�النو�ي�من�النظام�العام

القرار�ا�طعون�فيه�خصص�جزءا�كبI[ا�منه�Rستنساخ�الكثI[�من�قرار�الغرف�ا�جمعة�أن��-6

ا�حيل�للقضية�إ¨ى�مصدرته�من�دون�أن�يذكر�الدا�ي�إ¨ى�هذا��ستنساخ�فكان�حشوا�خاليا�من�ذكر�
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السبب�الدا�ي�إليه�وكان�غI[�م0[ر��ا�ذهب�إليه�القرار�ا�طعون�فيه�من�تأكيد�حكم�محكمة��صل�

أكيد�الذي�يتناقض�مع�منطوق�قرار�الغرف�ا�جمعة�ا�ستنسخ�الكثI[�منه��ي�هذا�القرار،�ذلك�'نه�الت

  .قاض�بنقض�حكم�محكمة��صل

. ش.ا.من�م�175أن��ي�هذا�القرار�تناقضا�يتج�ى��ي�ما�ورد�فيه�من�عدم�تعارض�حكم�ا�ادة��-7

  :مع�النصوص�والفتاوي�ا�ش^[طة��ي�وصف�ا�رض�با�خوف

  .قعد�ا�صاب�بهأن�ي�-

  .وأن�يكون�غI[�متطاول �-

  .وأن�يكون�ملþئ�ا�صاب�به�ل4ستعانة�بغI[ه�-

�Rا�Tkراجح�وإذا�كان�ما�ف�Rمشهور�و�]Iي�هذه�النصوص�غ�ثم�ما�لبث�هذا�القرار�أن�قال�إن�ما�

  .يتعارض�مع�ما��ي�تلك�ا�ادة�فمع®�ذلك�أن�ما�فTkا�غI[�مشهور�و�Rراجح�و�Rيجوز�القضاء�به

أن�ما�كان�من�ا�رض��Rيخاف�«جاء�هذا�القرار��ي�الحيثية�ا�والية�بما��ي�ا�دونة�عن�مالك�من�و 

يعيش�زمانا�يقبل�ويدبر�فهؤRء�وما�أشTÜهم�يجوز�... ع�ى�صاحبه�منه�يكون�مثل�الصحيح�فرب�مفلوج

�قد�وم�Tم�من�يكون�ذلك�منه�قد�أضناه�ا�رض�فيكون�مرضا�من��مرا. هم��ي�جميع�ا�الؤ قضا ض

�ي�ثلث�ماله�Rيجوز�قضاءه�إ�Rألزمه�الفراش�ويخاف�عليه�منه�فهذا�«.  

�أجمع� �وقد �و�Rمشهور �غI[�راجح �شاكلته �ع�ى �جرى �وما �ا�دونة �ي� �مالك �قول ��Rيكون فكيف

  .العلماء�ع�ى�أن��رجح�و�شهر��ي�كل�نازلة�اختلف�علماء�ا�ذهب�فTkا�هو�قول�مالك��ي�ا�دونة

ك�وعدم�نقل�قول�عنه�غI[�هذا�القول�مغنية�عن�التشهI[�و�Rيعقل�التملص�بل�إن�نسبته��ال

من�قول�مالك�بقول�خليل�بل�إن�من�غI[�ا�عقول�أن�يخالف�خليل�مالكا�لكن�مختصره�لم�يتعرض�

  .للتفصي4ت��ي�أمراض�ا�ر�noا�خوفة�وغI[�ا�خوفة�لشدة�اختصاره

و�جلهم�ع�ى�أن�vقعاد�وم4زمة�الفراش�لكن�شارحيه�تعرضوا�لتفصيل�جزئيا¡Tا�واتفق�كلهم�أ

  .و�ستعانة�بالغI[�وعدم�التطاول�مش^[طات��ي�ا�رض�ا�وجب�للحجر�ع�ى�ا�تلبس�به

وأن�مسطرة��حوال�الشخصية�مماثلة�للمختصر��ي��ختصار�وعدم�التفصيل�ولذلك�أحالت�

  .م�ما�سكتت�عنهم�Tا�ع�ى�مشهور�ا�ذهب�ا�الكي��ي�بيان�ما�غمض�م�Tا�وحك�311ا�ادة�

أن�هذا�القرار�قلل�من�قيمة�فتوى�كل�من�ا�رحوم�محمد�سالم�ولد�عدود�وحمدا�ولد�التاه��-8

�ا�وريتانية� �الشخصية ��حوال �مدونة �ع�ى �اطلع �ممن �بأTÈما �التقليل �ذلك �وعلل �النازلة �هذه �مثل �ي

كوTÈما�اطلعا�أو�لم�يطلعا�ع�ى�وهذا�التعليل��Rمع®�mله�'نه��Rينقص�من�قيمة�فتواهما�و��Rيزيد�فTkا�

  .تلك�ا�دونة

أن�ما�ورد��ي�هذا�القرار�من�أن�الفتوى�تتغI[�بحسب�الزمان�وا�كان��Rحجة�للمحكمة�فيه��-9

ع�ى�ما�قضت�به،�وإنما�هو�حجة�علTkا�'ن�ا�فتIن�باش^[اط�م4زمة�الفراش�وعدم�التطاول��ي�ا�رض�

ا�ولد�التاه�وهما��ي�زمان�ومكان�هذه�النازلة�وما�أفتيا�الحاجر�من�بي�Tم�محمد�سالم�ولد�عدود�وحمد

� �مثل �البلد �ي� �معاصرTÎما �من �بمثله �غI[هم �أف£ �بما Rاحمدو�: إ� �ولد �الحسن �محمد الفقيه
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� �مثل �علTkما �تقدموا �ابراهيم،�: الخديم،وممن �الحاج �ولد �هللا �عبد �وسيد �مايابا، �ابن �العاقب محمد

  .ظم�من�فقهاء�ا�ذهبومحنض�باب�ولد�اعبيد،�والسواد��ع

�سبعة��-10 �وصف �من �الطاعنة �به �وافTUا �بما �الحائط �عرض �القرار�ضربت �هذا �مصدرة أن

وأربعIن�عا�ا�من�أعيان�علماء�ا�ذهب�للمرض�ا�خوف�بأنه��Rبد�أن�تتوفر�فيه�م4زمة�الفراش�وقصر�

�واستعانة�ا�صاب�به��ي�تصرفاته�وحركاته�بغ I[ه،�ولم�ترد�مصدرة�ا�دة�بIن�حصوله�والوفاة�بسببه

القرار�ع�ى�ما�اش^[طوا�فيه�إ�Rبما�نسبت�إ¨ى�نصيحة��رابط�ولد�احمد�زيدان�مما�ليس�فTkا،�حيث�إن�

�من� �هو�إ�Rواحد �ما �الذي �مختصر�خليل �من �ا�خوف �للمرض �تعريفه �ي� �اختصارا �أشد �الشرح هذا

  .شروحه�ال£�R�mتح��mnلكT¡]Çا

رد�ع�ى�ما�ورد��ي�تصانيف�وفتاوي�هؤRء�الذين�احتج�مع�أن�من�واجب�مصدرة�هذا�القرار�أن�ت

وإذا�كان�خ4ف�بIن�العلماء��ي�ذلك�. ما�كان�مرضا�مخوفا�و�Rحاجرا�.د.م.عبأقوالهم�ع�ى�أن�مرض�

  .فع�ى�القرار�أن�يبIن�الراجح�من�ا�رجوح�با'دلة�ا�فصلة

نازلة�وال£�mلصالح�أن�هذا�القرار�لم�يكن�مقتصرا�ع�ي�تجاهل�النصوص�ا�نطبقة�ع�ى�ال�-11

الطاعنة�بل�أعطى�التقارير�الطبية�أكÇ[�مما�تدل�عليه�ليتوصل�بذلك�إ¨ى�ما�ق�nºبه�من�تأكيد�حكم�

  .محكمة��صل

كان�مخوفا،�و�Rأنه��.د.م.عوذلك�أن�هذه�التقارير�محصورة��ي�ث4ثة�ولم�يرد�فTkا�ما�يثبت�أن�مرض��

  .مات�بسببه�عكس�ما�ذهب�إليه�هذا�القرار

  .ذه�مآخذ�ا�ذكرة�ع�ي�ذات�هذا�القراركانت�ه

و�ا�فرغت�هذه�ا�ذكرة�من�تجريح�هذا�القرار�كرت�ع�ي�حكم�محكمة��صل�لتؤكد�أن�إبطاله��

  :للهبتIن�غI[�مشروع�وأنه�أدخل��ي�إحداهما�ما�ليس�م�Tا�،�واستدلت�ع�ى�ذلك�ب

�ا¨-1 �عزوها �بدليل �ا�خوف �با�رض �مصابا �الهبتIن �وقت �يكن �لم �الواهب �وعشرين�أن �اثنIن ي

مصنفا�تذكر��ي�بعض��حيان�جزء�ا�صنف�ذي��جزاء�ورقم�الصفحة�ا�نسوب�الTkا�الحكم�بادئة�

�ؤلفه�محمد�) مرام�ا�جتدي�ع�ي�كفاف�ا�بتدئ(برواية�ابن�القاسم��ي�ا�دونة�عن�مالك�وخاتمة�ب

�ا� �ا�رض �ي� �تش^[ط �أTÈا �ا�صنفات �لتلك �عازية �أحمدو�الخديم �ولد �به�الحسن �ا�صاب �إقعاد خوف

  .وإلزامه�الفراش�وعدم�التطاول�والحاجة�ل4ستعانة�بالغI[�وقرب�موت�ا�صاب�به�

ولم�يتوف���بعد�ث4ث�عشرة��1995وأن�الفقيد�كان�سليما�من�هذه��مور�'ن�مرضه�اكتشف�

�ا �أرجاء �والكثI[�من �الصحراء �أدغال �ا¨ي �قادته �وسافر�أسفارا �مهامه �فTkا �يزاول �كان �ولم�سنة لوطن

  .يثبت�أنه�مات�بسببه

2-�]Iن�تتعلق�بعقار�محفظ�ع�ي�اسم�ا�وهوب�لها�مما�يجعل�محكمة��صل�غIأن�احدي�الهبت

مختصة��ي�إبطال�هبته�لكون�ال�/اع�ا�تعلق�بالعقار�ا�حفظ�من�اختصاص�الغرفة�ا�دنية�بمحكمة�

  .ا�.ت.م.ا.من�ق�25الوRية�بنص�ا�ادة�
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�ي�ال�/اع�فيه���بأحكام�ا�رسوم�ا�ؤرخ�بو'ن�العقار�ا�حفظ��Rي�mnºالذي��26/07/1932: ق

�121و'ن�ا�ادة���13/04/1933: لم�يزل�ساري�ا�فعول�ع�ي�ما�وراء�البحار�بموجب�ا�قرر�ا�ؤرخ�ب

  .من�هذا�ا�رسوم�تنص�ع�ي�ان�السند�العقاري�TÈائي�وغI[�قابل�للطعن�

وموضع��و¨ي��527/95و�526/95موضع�الرخصتIن��ن�الهبة�الثانية�تتعلق�بعقار�مشيد�ع�يو' 

  .ع�ي�اسمها�110/94كان�ولم�يزل�للطاعنة�بدليل�أن�ك�4من�رخصته�ورسالة�منحه�ذات�الرقم�

  فكيف�يمكن�اعتبار�موضعها�داخ�4�ي�الهبة؟

  وكيف�يمكن�أن�يدخل��ي�ال^[كة؟

� �إ¨ى �ملكها �فيعود �الفقيد �اسم �ع�ي ��ي m£ال� ��خرى �الرخصة �موضع �'ن�أما �أيضا الطاعنة

  .القطعتIن�منحهما�لها�وزير�ا�الية�إ�RأTÈا�فضلت�أن�تجعل�إحداهما�ع�ي�اسم�الزوج

و'TÈا��ي�ال£�mشيدت�ما�علTkما�من�البناء،�وأن�القا�mnûوالداني�بمن�فTkم�ا�د�ي�يعلمون�ذلك�

�1991عد�سنة�ويعلمون�أن�التشييد�حصل��ي�الوقت�الذي��Rدخل�فيه�للفقيد�'نه�أحيل�إ¨ى�التقا

�محل� �ي� �للعقار�ا�شيد �الهندسية �والتصميمات �البناء �رخصة �طلب �من �ك4 �و'ن �زهيد، بمعاش

الرخصتIن�وأوصال�دفع�الضرائب��Rتحمل�إ�Rاسمها�وقد�قدمت�وثائق�ذلك�للمحاكم�ال£�mتعمدت�

  .غض�الطرف�ع�Tا

رها�بأن�موضع�الرخصة�وأن�ما�استدلت�به�تلك�ا�حاكم�من�توقيعها�ع�ي�وثيقة�الهبة�ع�ي�إقرا

�دلي�4ع�ي��526/95 �إمضاؤها �إ�Rليكون �العقد �ذلك �ي� �توقع �لم �لكوTÈا �فيه �و�Rدليل �كذب لزوجها

لهبة�موضع�الرخصة�ال£�mع�ي�اسم�الزوج�وع�ي�الحوز��وضعها�الذي�هو��ي�واقع��مر�ملك�اقبولها�

  .لها�قبل�الهبة�وبعدها

  .ج�أن�موضع�رخصTUا�لم�يدخل��ي�ا�وهوب�لهاوأن�من�تدبر�ذلك�العقد�بقلب�سليم��يستنت

�وأن��-3 �والرسمية �العرفية �بالوثائق �وا�ادي �القانوني �بنوعيه �تم �قد �الهبتIن �موضع �حوزها أن

  .خصمها�لم�يدع�علTkا�قط�عدم�الحوز�مما�يدل�ع�ي�إقراره�لها�به�

�الق �نقض �لدTÎا �ا�طعون �من ��لتماس �إلTkا �نسبنا �ما �ع�ي �ا�ذكرة �هذه رار�وإحالة�وأسست

�Rي�دوامة��القضية�ع�ي�تشكيلة�مغايرة�مع�تحديد�منطوق�القرار�الواجب��تخاذ�لكي�4تظل�القضية�

  .انTUاء�لها،�وإعادة�الكفالة�إ¨ي�مؤم�Tا

 : ا&طعون�ضده�  - ب

  : إسماعيل�ولد�جمال�ضم�Tا�/أما�ا�طعون�ضده�فقد�رد�بجوابية�من�ثمان�عشرة�صفحة�بقلم�ذ

�مذ -1 �ي� �ورد �ما �القرار�نطقتأن �مصدرة �أن �من �الطاعنة �غI[��كرة �بالنطق �موعدها �قبل به

  .وأن�ما�أفاد�به�الكاتب�من�ذلك�كذلك� صحيح،

ولو�سلم�به��ا�كان�له�أثر��ي�صحة�القرار�ما�دام��طراف�قد�مكنوا�من�تقديم�وسائل�الدفاع��

�ي�جلسة�علنية�وقدموا�ما�شاءوا�أن�يقدموا�وأعذر�إلTkم.  
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43/2011�ي�هذا�القرار�من�وجود�تناقض�بIن�منطوق�قرار�الغرف�ا�جمعة�رقم�أن�ما�ورد��-2�،

وبIن�حيثياته��Rوجود�له�لكونه�ق�nºبنقض�قرار�التشكيلة�ا�غايرة��و¨ى�لعدم�نقاش�¶راء�الفقهية�

� �ا�ادة �ي� �الواردة �النقض �أسباب �من �سبب �أي �لوجود �وليس �الطاعنة �¸Tا �أدلت m£من��204ال

�مع�التوجTkات�الواردة��ي�قرار�ا،�و .ت.م.ا.ق �منطوق�القرار�ا�طعون�فيه�يتفق تأسيسا�ع�ى�ذلك�فإن

  .الغرف�ا�جمعة

ع�ى�أن�منطوق�قرار�. ع.ا.ق: من��458: أن�ما�ورد��ي�مذكرة�الطاعنة�من�استدRل�با�ادة��-3

 '� �له ��Rمع® �ا�نطوق �ل4قتصار�ع�ى �موجب �ذلك �وأن �حيثياته �مع �يتعارض �ا�جمعة �تلك�الغرف ن

  .ا�ادة��Rتتعلق�إ�Rبإثبات��ل^/امات�وإثبات�ال0[اءة�م�Tا�بالقرائن�

��أن�جميع�ما�جاء��ي�مذكرة�الطاعنة�من�دفاع�قد�أجاب�عنه�قرار�الغرف�ا�جمعة�وأبطله� 4 ـ

إبطا�Rيجعل�إثارته�أمامها��ي�هذه�ا�رة�غI[�مستساغ�،�وأن�ما�ورد�فTkا�من�تخصيص�ا�رض�ا�خوف�

للفراش�،�وقصر�ا�دة�بIن�vصابة�به�والوفاة�بسببه�استنادا�إ¨ى�آراء�وفتاوى�لبعض�أهل�العلم��با�لزم

� �ا�ادتIن �ي� �و�ا �ا�جمعة �قرار�الغرف �ي� �جاء ��ا �التجاهل ��203و��175فيه �م �. من �و�Rدا�ي�. إ ،� ش

  ل4حتجاج�به�لث4ثة�أسباب�

  .من�م�أ�ش��175دة�وجود�النص�ع�ى�تعريف�ا�رض�ا�خوف��ي�ا�ا: أحدها�

أن�مسطرة��حوال�الشخصية�نصت��ي�مقدمTUا�ع�ى�أTÈا�شرعت�لوضع�حد�للخ4ف�:  والثاني

�ي�مسائل�موضوعها�ليل^/م�القضاء�بالعمل�¸Tا�.  

أن�قرار�الغرف�ا�جمعة�قد�عرف�ا�رض�ا�خوف�بأنه�هو�الذي��Rيتعجب�من�وقوع�:  والثالث

  . �Rاعتمادا�ع�ى�مشهور�ا�ذهب�وراجحه�ا�وت�بسببه��تطاول�أم��Rأقعد�أم�

ـ�أن�ما�ورد��ي�مذكرة�الطاعنة�من�أن�الفقيد�مات�بنوبة�قلبية�غI[�صحيح��ا�جاء��ي�شهادة��5

الدكتورة�فأبيIن�شريف�من�أنه�مات�بتوقف�نبضات�القلب�وما��ي�تقرير�الدكتور�الطيب�ولد�محمد�

  .ال�كبI[�وخاصة�توقف�نبضات�القلبرضه�احتممحمود�من�أن�احتمال�موته�با�ضاعفات�ا�توقعة��

ـ�أن�ما�ورد��ي�مذكرة�الطاعنة�من�أن�ا�طعون�ضده�مدع�وعليه�عبء�إثبات�دعواه��Rمع®��6

� �سنة �أكتشف �وقد �مناكرة �محل �يكن �لم �والده �مرض �'ن �التقارير��1995له �وأثبتت �الهبات �قبل م

بI[�وأن�النصوص�صريحة��ي�الحجر�ع�ى�الطبية�أنه�مميت�وأن�احتمال�موته�بمضاعفاته�احتمال�ك

  . ا�صاب�بمثل�مرضه�

ش�،��Rينطبق�إ�Rع�ى�ا�ريض�الçي�. إ�. من�م��175ـ�أن�ما�ورد��ي�تلك�ا�ذكرة�من�أن�ا�ادة��7

  .�Rدليل�عليه

وإن��طباء�إذا�حكموا�بكÇ[ة�ا�وت�با�رض�كانت�الت0[عات�الصادرة�من�ا�صاب�به�باطلة�ولكل�

  .أن�يقوم�بإبطالها��من�تضرر�¸Tا

8��]Iي�ا�ذكرة�من�أن�الطاعنة�حازت�ا�وهوب�لها�بنو�ي�الحيازة�القانوني�وا�ادي�غ�ـ�أن�ما�ورد�

�2003وأستمر�ساكنا�فيه�ح£�سنة��1997سنة��Fnordصحيح�'ن�الواهب�وهب�لها�العقار�الذي�ب�
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وذلك��2008ل�فيه�إ¨ى�أن�تو�ى�سنة�انتقل�إ¨ى�العقار�محل�الهبة�الثانية�ا�وثقة��ي�تلك�السنة�ولم�يز 

  .ما�ينفي�حيازة�ا�وهوب�لها�'ي�من�العقارين�إذا�سلم�أن�الزوجة��ي�الساكنة�مع�الزوج��Rالعكس�

وأن�تحويلها�السند�العقاري�ع�ى�اسمها�باطل�بفقه�ا�حكمة�العليا��ي�نازلة�مشا¸Tة�تجسد��ي�

� ��57/2001القرار�رقم �فيه�20/01/2001بتاريخ �صحة��ا�نصوص �ي� �الحوز �شرط �ع�ى ��تفاق ع�ى

  .الهبة�قبل�ا�انع�من�ا�وت�أو�ا�رض�ا�تصل�به�

�أن�ما�ختمت�به�مذكرة�الطاعنة�من�طلب�نقض�القرار�ا�طعون�فيه�وإحالة�القضية�ع�ى��9 ـ

تشكيلة�مغايرة�مستغرب�'ن�ا�طعون�لدTÎا��ي�هذه�ا�رحلة�محكمة�قانون�ووقائع�و�بإمكاTÈا�التصدي�

�وكان�د��ع�ى�سوء�النية�وإرادة�بقاء��طراف��ي�ال�/اع�لÑص �الطلب��ي�غI[�محله ل�لذلك�كان�هذا

  . أبدا�

�223ا�ادة�ورتبت�هذه�الجوابية�ع�ى�ما�نسب�إلTkا�من�ردود�وأسست�ع�ى�الفقرة��خI[ة�من�

وع�ى�قرار�ش�،. إ�. من��م��311و��175ادتIن�،�وا�ع. إ�. من�ق��74إ،�وع�ى�ا�ادة�. ت�.م�. إ�. من�ق�

� �رقم �ا�جمعة �43/2011الغرف �ال� �طعن �رفض �لدTÎا �ا�طعون �من �القرار�التماسها �وتأكيد طاعنة

  . ا�طعون�فيه

� �تعا¨ى �بقوله �أ�Rهو�له�<< : وختمت ��Rإله �وهو�هللا �يعلنون �وما �صدورهم �تكن �ما �يعلم وربك

  .>> الحمد��ي��و¨ى�و¶خرة�وله�الحكم�وإليه�ترجعون�

  :كمة�ا&ح-2

  : يستنتج�من�درس�مذكرات�الطرفIن�وبا½ي�وثائق�ا�لف�أن�اخت4فهما�يحتدم��ي�ثمان�مسائل�

وحيث�إن�بيان�الصواب��ي�هذه�ا�سائل�كفيل�بالرد�ولو�ضمنيا�ع�ى�حجج�كل�من�الطرفIن،�

فع�ى�ا�حكمة�وبيان�ا�قبول�وغI[�ا�قبول�من�طلبا¡Tما،�وما�إذا�كان�القرار�معل�4تعلي�4كافيا�أم��R؟�،�

  :الشروع��ي�بياTÈا�

   هل�&حكمة�(حالة�أن�تؤكد�حكم�محكمة�Dصل�أم��w؟ :Dوjى�

لو�كانت�مصدرة�القرار�قضت�بما�حكمت�به�محكمة��صل�بدون�ارتباط�بحكمها�،��ا�كان�ع�ى�

من�نقض�شكل�قرارها�تÇ[يب،�لكون�قرار�الغرف�ا�جمعة�ا�حيل�القضية�علTkا�غI[�معلل��ا�ق�nºبه�

�حكم� �تؤكد �أن �لها ��Rيظهر�أن �لكن �نقضه، �موجبات �اتقاء �علTkا �الواجب �من �فيكون ��ول، قرارها

  : محكمة��صل�'سباب�

�ي�القضية�:  أحدها�mnºا�كان�لها�أن�تلغيه�وتقTÎأنه�إذا�كان��حكم�محكمة��صل�مستأنفا�لد

ا�يمكن��حكمة�vحالة�أن�تعت0[�أن�بقرار�مستقل،�و�ي�هذه�الحالة�إذا�نقضت�ا�حكمة�العليا�قراره

نقض�القرار�ا�لÞي�لحكم�محكمة��صل�قد�أعاد�إ¨ى�حكم�محكمة��صل�روحه�فتنظر�فيما�إذا�كان�

  يستحق�التأكيد�أم��R؟�

�بإحالة� �متعهدة ��ي �وإنما �باستئنافه، �غI[�متعهدة �دامت �النظر�ما �عنه �تصرف �أن ويمكن

  .م��ي�القضية�ا�حكمة�العليا�وبعهدها�إلTkا�أن�تحك
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��صل� �محكمة �بحكم �مم^/جا �قرارها �يكون �وعندئذ ��صل �محكمة �حكم �تؤيد �أن �لها وكان

�ا�كون� �الحكم �ذلك �ي� ��خI[�طعنا �جسم �ي� �بالنقض �الطعن �ويكون �واحدا �حكما �يجعلهما ام^/اجا

  .م�Tما�معا�ويكون�نقضه�نقضا�لهما

�ول�م�Tما��ي�حكم�ا�ؤكد�لحكم�: ن�إن�مصدرة�هذا�القرار�قد�أصدرت�قرارين�قبله�وكا�وحيث

  .محكمة��صل،�والثاني�مؤكد�له�حقيقة�وحكما

إن�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا�قد�نقضت�القرار��ول،�ونقضت�وحيث�

�والقرار� ��صل �محكمة �حكم �من �ا�كون �الحكم �نقضت �تكون �وبذلك �القرار�الثاني، �ا�جمعة الغرف

  .بها�ؤكد�

ويكون�هذا�القرار�ا�طعون�فيه��ي�حكم�الناقض�لقرار�ا�حكمة�العليا�'ن�التأكيد�نقض�للنقض�

�أو� �تنقض �أن �م�Tما �لكل �أن �ي� �و�ستئناف �النقض m£محكم� �تساوي �ذلك �من �ويلزم �له، ونقيض

  .تناقض�قرار��خرى�ويلزم�من�ذلك�الدور�والتسلسل�و�هما�من�نماذج�ا�ستحيل�عق4

أن�الغرف�ا�جمعة�ال£��mي�الجاعلة��حكمة�vحالة�ما�لها�من�وRية�ع�ى�القضية�لم�:  وثان�`ا

تجعل�لها�أن�تؤكد�حكم�محكمة��صل�وإنما�جعلت�لها�القضاء�بما�ستستنتج�من�درس�القضية�أنه�

  .مشهور�مذهب�مالك

�ي�ا�سا�طر��أن�هذا�القرار�لم�يؤسس�هذا�التأكيد�ع�ى�نص�قانوني�و�Rيبدو�أنه�موجود:  وثال´`ا

  .ا�عمول�¸Tا��ي�البلد

أن�حكم�محكمة��صل�لو�كان�مشروع�التأكيد��ا�كان�مشروعا�للمحكمة�العليا�أن�:  ورابعها

  . تنقض�القرار�ا�ؤكد�به

وترتيبا�ع�ى�ما�تقدم�يكون�ما�توهمت�ا�حكمة�من�أTÈا�منشور�لدTÎا�حكم�مستأنف�غلطا�ويكون�هذا�

  .التأكيد�مخالفا�للقانون�

  هل�حكم�الطب�أن�مرض�عبد�هللا�داداه�مخوف�أم��w؟: الثانية� 

�هذه� �ضربت �أطباء �تقارير�لث4ثة �ث4ثة �عن �فيه �والقرار�ا�طعون ��طراف �مذكرات تحدثت

ا�حكمة�عن�التحدث�عن�اثنIن�م�Tما�صفحا�'TÈما�غI[�قانونيIن�لكوTÈما��ي�حكم��خ0[تIن�مخلتIن�بما�

من�أن�الخ0[ة�يجب�دائما�أن�يكون��مر�. ا.ت.م.ا.ها�من�فصلها�من�قوما�بعد�91وجب�بأحكام�ا�واد�

  ...¸Tا�بواسطة�حكم�تمهيدي�

و'TÈما�مبنيتان�ع�ى�طلب�أحد��طراف�و�كل�طرف�يرى�أن�الحق�معه�و�RيسËى�إ�Rإ¨ى�ما�يقوي�

� �ع�ى �لزيد �أكان �لدTÎا �سواء �إظهار�الحق �من �ا�حكمة �إليه �ترمي �أن �ينبÞي ��ا �خ4فا عمر�أم�حجته

  .العكس

� �رقم �التمهيدي �الحكم �ع�ى m®ا�ب� �التقرير�الثالث ��صل�01/2009أما �محكمة �الصادر�عن ،

� �محمود،�19/01/2009بتاريخ �محمد �ولد �الطيب �الصدرية ��مراض �ي� �ا�ختص �للدكتور �ا�نسوب ،

  .فيجب�ع�ى�ا�حكمة�أن�تستو�ي�الحديث�عن�مضمونه�وقيمته
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  :  ا&ضمون . ا

�التقري ر�تضمن�ستة�أجوبة�عن�ستة�أسئلة�معهود�إليه��ي�الحكم�التمهيدي�أن�يجيب�ع�Tا�إن�هذا

  : و�ي�

  ما�مرض�ا�رحوم�عند�وفاته�وما�سبب�موته�؟��-1

  ما�مرض�في0[وز�بيلمونI[؟�-2

  ما��ي�طبيعة�هذا�ا�رض�؟�-3

  هل�مرض�في0[وز�بيلمونI[�مميت�؟�-4

  ضات�القلب�؟هل�يتسبب�هذا�ا�رض��ي�ا�وت�عن�طريق�توقف�نب�-5

  هل�في0[وز�بيلمونI[�من��مراض�ا�عدية�أم��R؟�-6

  :  ملخص�Dجوبة

�وأن� �واحدا، �سؤ� �الث4ثة �يكون �بحيث ��ول �ي� �داخ4ن �والثالث �الثاني �السؤال �أن ي4حظ

�سنة� �الداء �السؤال�يتلخص��ي�أن�ا�رحوم�أصيب�¸Tذا م،�وأن�صورة�1995جواب�التقرير�عن�هذا

وأن�هذا�ا�رض�مزمن�ويظهر�. ،�تبIن�تلفا��ي�رئتيه�وزيادة��ي�حجم�قلبه15/03/2007شعاعية�بتاريخ�

�فيحدث� �بسرعة �يتطور �وقد �لعجز�صçي �فيؤدي �أكÇ[�خطورة �يكون �أن �ويمكن �حميد �داء �شكل �ي

حدهما�أ،�الوفاة،�ويتمI/�بصعوبة�التشخيص�Rش^[اكه�مع�أنواع�متعددة�من�أمراض�الرئة��ي�عرضIن

  .والثاني�كحة�يابسة�،�لتنفس�كلما�قام�ا�صاب�به�بحركةا�ضيق�غI[�عادي��ي

  :ويصاحب�هذين�العرضIن��ي�ا�رحلة��و¨ى��

 .نقص�القدرة�ع�ى�القيام�بأي�جهد� -1

 .فقد�الشهية� -2

 . vحساس�بالتعب� -3

 . انخفاض��ي�الوزن� -4

 .آRم��ي�الصدر� -5

  :    و�ي�مرحلة�ثانية�تكون�له��عراض�التالية�

  .تناول�الغذاء�ولو�كان�ا�صاب�به�غI[�قائم�بجهد�ضيق��ي�التنفس�حIن -1

 .تمI/�باللون��زرق��ي�الشفتIن�و�ظافر�وأحيانا��ي�الجلد -2

 .تشوه��ي�شكل�أظافر��صابع -3

  .و�ي�أكÇ[�الحاRت�تبدأ�vصابة�¸Tذا�ا�رض�عند�من�بلغت�أعمارهم�الخمسIن�سنة

ا�رض�مضاعفات�خطI[ة�كارتفاع�ضغط��أما�أجوبة��سئلة�الث4ثة��خI[ة�فتتلخص��ي�أن�لهذا

الدم�الرئوي�بسب�نقص�حاد��ي�كمية��وكسجIن�ا�وجودة��ي�الدم�ا�ار�إ¨ى�القلب�عن�طريق�الوريد،�

  . وكا'زمات�القلبية�والدماغية�وخطر��لTUابات�الرئوية



 83 

�الداء�يعرف�بتليف�الرئة�ا�زمن�وله�أك �هذا �وأن �مميتة، Ç[�من�وهذه�ا�ضاعفات�تكون�أحيانا

�ولذلك�يسم� �vصابة�به�تبقى�مجهولة�السبب��ي�نصف�عدد�تلك��سباب �وأربعIن�سببا�وأن مائة

  ) .تليف�الرئة�مجهول�السبب(

�القلب� �نبضات �توقف �وخاصة �له �ا�توقعة �ا�ضاعفات �بسبب �ا�رحوم �وفاة �احتمال وأن

]Iاحتمال�كب.  

  .وأن�هذا�ا�رض�غI[�معد

  : قيمة�هذه�الخiÂة��-ب

�إن ��حيث �ا�ادة �بقول �تع^[ف �التمهيدي �الحكم �م�175مصدرة �ا�صاب�. ( ش.ا.من يحجر�ع�ى

  ....).بأحد��مراض�ال£�mيحكم��طباء�بكÇ[ة�ا�وت�¸Tا��ي�ت0[عه�

  ).وع�ى�مريض�حكم�الطب�بكÇ[ة�ا�وت�به: (... وقول�خليل��ي�مختصره�

�هو� �للطبيب �سؤالها وحIن��1997ه��و¨ى�سنة�هل�كان�ا�رحوم�عند�هبت(كان�ينبÞي�أن�يكون

،�'ن�هذا�السؤال�هو�) مصابا�بأحد��مراض�ال£�mيكÇ[�ا�وت�بسبTÜا�أم�R؟��2003هبته�الثانية�سنة�

وحيث�إTÈا�الذي�يتبIن�من�جوابه�ما�إذا�كان�ا�رحوم�مصابا�با�رض�ا�خوف�بتاري�ي�الهبتIن�أم��R؟�،�

ما�إذا�كان�هذا���وت�،�وعن�سبب�ا�وت�،�وعنعدلت�عن�هذا�السؤال�إ¨ى��سئلة�عن�ا�رض�عند�ا

  .ا�رض�مميتا�،�وعما�إذا�كان�مميتا�بتوقف�نبضات�القلب�،�وعما�إذا�كان�معديا�

إن�كل�هذه��سئلة�خارجة�عن�ا�وضوع�و�Rي^[تب�ع�ى�أجوبTUا�أي�حكم�يتعلق�بالنازلة��وحيث

�هو� �الذي �الرابع �السؤال �ا�وضوع �إ¨ى Tا �هو�مميت: ( وأق̧ر �'ن�) ؟�هل �جوابه �ي� ��Rفائدة �يبقى لكنه

�الحجر�با�رض� �يقيدان �الذكر�'TÈما �السابقي �النصIن �بحكم �مخوفا ��Rتجعله �با�رض �vماتة مطلق

  .بحكم��طباء�بكÇ[ة�ا�وت�به��

�هذه��سئلة�غI[�حازة��ي�مفصل�الصواب�،�وذلك�موجب�أن�تكون��جوبة�علTkا�� �كانت لهذا

  .كذلك

� �: بل �كثI[ا �هذا�إن �ذكر�أعراض �ي� �أسهبت �حيث ��سئلة �موضوع �عن �خرج ��جوبة �هذه من

  .ا�رض�و�أسبابه�وعسر�اكتشافه�و�ي�أمور�لم�ترد��ي��سئلة

�وصف� �و�أن �مميتة �أحيانا �تكون �مضاعفات �للمرض �أن �من �الخ0[ة �هذه �ي� �ورد �ما �إن وحيث

�وخاصة�توقف�نبضات�ا �ا�رض لقلب�احتمال�كبI[�كل�احتمال�وفاة�ا�رحوم�بسبب�مضاعفات�هذا

�قوله �أن �بدليل �الداء �¸Tذا �ا�وت �بكÇ[ة �الطبيب �هذا �حكم �م�Tا �يستنبط �أن ��Rيصح �الفقرات : هذه

�وقوله) يمكن( �غI[�مستحيل �أي �مميتة: (معناه �أحيانا ��عراض�) تكون �¸Tذه �vماتة �تقليل �ع�ى يدل

حوم�بتلك�ا�ضاعفات�بالكب�R�]Iو'ن�وصف�احتمال�موت�ا�ر . ال£��mي�جمع�قلة) أحيانا(لتقييدها�ب

  . يخرجه�عن�كونه�احتما�Rولكل�احتمال�احتمال�آخر�مقابل�له

�يكون� �'ن �موجبا �به �موته �كان ��ا �قطعا �الداء �بذلك �مات �ا�رحوم �جد�Rأن �لو�اف^[ضنا و'ننا

ة�أنه�مرضه�مخوفا�حIن�الهبتIن��ا�نسب�التسو¨ي��ي�شرحه�للتحفة�إ¨ى�ابن�الحاجب�و�للخم�mو�ا�دون



 84 

إذا�كان�ا�رض�وقت�الت0[ع�غI[�مخوف�ثم�صار�مخوفا�أنه��Rيعت0[�إ�Rوقت�الت0[ع�'ن�ا�دار�ع�ى�كون�

ا�رض�مخوفا��Rع�ى�حصول�ا�وت�به�'ن�ا�رض�غI[�ا�خوف�له�حكم�الصحة�و�الصحيح�إذا�وهب��ي�

  .الصحة�ثم�مرض�لم�يكن��رضه�بعد�الهبة�أثر��ي�إبطالها

من��مراض�ال£�mتكÇ[�ا�وت��.د.م.ع�طباء�لم�يحكموا�ح£�¶ن�بأن�مرض��ويستنتج�من�هذا�أن

من��T¸175ا�،�وبناء�ع�ى�ذلك�يكون�إستدRل�القرار�ا�طعون�فيه�وحكم�محكمة��صل�با�ادة�

  . ليس��ي�محله�ويكون�مجسدا�للخطإ���ي�تطبيق�القانون�و�ي�تأويله�. ش. ا�. م�

يد��ي�أول�أمره�وبأنه�من��مراض�ا�زمنة�ما�يدل�ع�ى�عدم�بل�إن��ي�وصفه�هذا�ا�رض�بالحم

  .صحة�تصور�حكم�محكمة��صل�و�القرار�ا�طعون�فيه

  

  هل�الحجر�با&رض�ا&خوف�مقيد�بقيود�أم��w؟: الثالثة��

ش،�.ا.من�م��R175ضرورة��ثارة�هذه�ا�سألة��ي�هذه�النازلة�ما�دام�القرار�مؤسسا�ع�ى�ا�ادة�

�بأن�مرض�)وع�ى�مريض�حكم�الطب�بكÇ[ة�ا�وت�به(ل�وع�ى�قول�خلي ،�وما�دام��طباء�لم�يحكموا

  .ا�رحوم�من��مراض�ال£�mيكÇ[�ا�وت�¸Tا

��حوال� �مسطرة �أن �من �ضده �ا�طعون �مذكرة �ي� �ورد �ما �ع�ى �للرد �أيضا �ضرورة R� كما

مقت�nºتلك�ا�ادة�الشخصية�وضعت�لتوحيد�القضاء��ي�ا�سائل�ا�ختلف�فTkا،�مما�يوجب�العمل�ب

�إ�Rأن�إسهاب�مذكرات�الطرفIن��ي�هذه�ا�سألة�وتناول�القرار�ا�طعون�فيه� �يخالفها ويوجب�نبذ�ما

إياها�أمور�تحدوا�بالغرف�ا�جمعة�أن�تسلط�الضوء�علTkا�لكي�4يكون�لÑطراف�حجة�ع�ى�أن�ا�حكمة�

  :فتقول . هذا�ا�وضوع�لم�تناقش�حججهم�ولتكون�محكمة�vحالة�ع�ى�بصI[ة�إذا�طرح�علTkا

�ي���mي�مناهج�التحصيل�ع�ى�ا�دونة،واللخم�إن�أعيانا�من�علماء�ا�الكية�من�بي�Tم�الرجراêي�

�نكاح� �ع�ى �الك4م �عند �للرسالة �م�Tما �كل �شرح �ي� �وزروق �ناêي �وأبن �الذخI[ة، �ي� �والقرا�ي التبصرة

  : ا�رض�إ¨ى�ث4ثة�أقسام��اا�ريض�وط4قه�قد�قسمو 

  خوف�مرض�غI[�م�-

  مرض�مخوف�متطاول��-

  مرض�مخوف�غI[�متطاول��-

  .واتفقوا�ع�ي�أن��ول��Rيحجر�ع�ى�ا�صاب�به�مطلقا

��Rيحجر�عل� �الثاني �فيه�وأن �فيكون �ا�طاولة �قبل �أماته �إ�Rإذا �الفراش �يلزمه �ح£ �أوله �ي� يه

  .خ4ف

  .فيه�خ4فوأن�الثالث�يحجر�ع�ى�ا�صاب�به��ي�ت0[عاته�إذا�مات�بالقرب�وإ�Rكان��

  .وشرح�التسو¨ي�والتاودي�القرب�با'شهر�اليسI[ة

� �الحجر�ع�ي �أن �التقسيم �هذا �من �هفتبIن �عند �مقيد �ا�خوف �با�رض �ع�ي�ا�صاب �ومن ؤRء

Rيكون�متطاو�Rم�بأن�TUشاكل.  
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هل�يتعارض�ما�Sي�مذكرة�الطاعنة�من�تعريفات�فتاو�وأنقال�للمرض�ا&خوف�مع�ما� :الرابعة�

  �w؟ ش،�من�تعريفه�أم. إ�. من�م��175يل�و�ا&ادة�Sي�مختصر�خل

��ومن�قلدوه� �Rيكاد�يصدق�ا�ثقف��ي�ا�ذهب�ا�الكي�بأن�بIن�تعريف�خليل�للمرض�ا�خوف

�العلم� �من �بمكانة �خلي�4ومقلديه �'ن �مذهبه �وفحول ��الك �ا�نسوبة �التعريفات �مع �حقيقيا تعارضا

ما��الك��ي�ا�دونة�Rتفاق�علماء�ا�ذهب�ع�ى�أنه�هو�أقوي��والنبالة�تجعل�من�غI[�ا�عقول�أن�يخالفوا

  .ما�فيه،�و'TÈم�لو�خالفوه�لقالوا�أولقيل�ع�Tم�إTÈم�خالفوه

�الجمهور� �أو�أن �تعريفهم �ي� �الجمهور �خالفوا �أTÈم �غI[هم �و�Rعن �ع�Tم �نقل �من �نجد �لم وإذ

�ي�وتعريفات�الفريق�ا�الكي،�بأن�خالفهم،كان�من�الواجب�أن�يلجأ�إ¨ى�الجمع�بIن�تعريف�الفريق�الخلي

�وبIن� noا�ر� �ت0[عات �من �ا�ستفيدين �بIن �مثار�جدل �ا�خوف �ا�رض �موضوع �أن �رأوا �قد الخليليIن

�ذلك�يقت�mnºأن�يسند�الحكم��ي�وصف�ا�رض�با�خوف�أو�نفي� ا�تضررين�من�تلك�الت0[عات�و�أن

ف�تعريف�جامع�مانع�و�أن�ذلك�ذلك�الوصف�عنه�إ¨ى�أهل�العلم�بالطب،�وأن�يجعل�للمرض�ا�خو 

التعريف�حاصل��ي�وصفه�بكÇ[ة�ا�وت�به،�وهذا��Rتعارض�فيه�مع�تعريفات�الفريق�¶خر�'ن�حكم�

  .�طباء�بكÇ[ة�ا�وت�با�رض�يستلزم�إلزامه�الفراش��ي�إحدى�مراحله�

ون�لذلك�لم�ينسب�أحد�الفريقIن�الخطأ�إ¨ى�¶خر�إ�Rأن�شدة�اختصار�مختصر�خليل�حالت�د

 .بيانه�للتفصي4ت�الواردة��ي�ا�صنفات�والفتاوي�الوارد�ذكرها��ي�مذكرة�الطاعنة

و�Rيفوتنا�هنا�أن�ننبه�أن�كل�التعريفات�وإن�كانت�مختلفة��ي��لفاظ�فإTÈا�متحدة��ي�ا�عاني�

�وإقعاده� �وإضناء�ا�رض�للمريض �مع®�وأن�إلزام�الفراش 'ن�ا�وت�بالقرب�وعدم�ا�طاولة�متحدان

وإشرافه�له�ع�ى�ا�وت�وإلجاءه�إ¨ي��ستعانة�بغI[ه�وضعفه�عن�القيام�بأمره�كل�هذه�العبارات�وما��ي�

  . معناها�من�التعريفات��ترجع�إ¨ي�مع®�mواحد

��الك�وسحنون� وع�ى�كل�حال�فمن�الواجب�أن�يعلم�علم�اليقIن�أنه��Rتمكن�ا�وازنة�بIن�ما

ا�ذهب�من�تعريفات�وقيود�وبIن�ما�لغI[هم�إذا�كان�هناك��وابن�القاسم��ي�ا�دونة�وغI[هم�من�فحول 

توهم�اخت4ف�'ن��مة�مجمعة�ع�ى�أن�مالكا�مجTUد�مطلق�من�مجTUدي�القرون�ا�زكاة�وأنه�ا�قصود�

�عليه� �قوله �من ��شعري nãمو� �وأبي �هريرة �أبي �حديث �من �والحاكم �ال^[مذي �رواه �بما �الجمهور عند

  ).ب�الناس�أكباد�vبل�شرقا�وغربا�ف�4يجدون�عا�ا�كعالم�ا�دينةيوشك�أن�يضر (الص4ة�والس4م�

�مخالفته��Rيد�ي��جTUاد�لنفسه�و�Rيدعيه�له�غI[ه�وقد�أوجب��ي� �إن�كان�ا�توهمة �Rسيما

ِدِه�بفتحها�عند�قوله�
ٌ
أهل�القضاء�عدل�ذكر�فطن�(مختصره�ع�ى�ا�قِلِد�بكسر�ال4م�القضاَء�بقول�مقل

ِدهِ ... إ�Rفامثل�مِقلٍد�مجTUد�إن�وجد،�و 
ٌ
ل   ) " .فحكم�بقول�ُمقَ

لهذا�كان�ما�ورد��ي�القرار�ا�طعون�فيه�من�أن�ما�نسب��الك��ي�ا�دونة�يحتمل�أن�يكون�رجع�

  .عنه�وأنه�ليس�مشهورا�و�Rراجحا،�وأن�ا�شهور�والراجح�ما��ي�ا�ختصر�غI[�متماسك



 86 

وصفه�بالراجح�و�Rبا�شهور�و�Rبعكسهما��'ن�قول�مالك�هو�مذهبه�و�إذا�كان�كذلك�ف�4يتأتى

،��و'ن�احتمال�الرجوع��Rيرفع�...ما�دام��Rمخالف�له�من�مجTUدي�مذهبه�مثل�سحنون�وابن�القاسم

  .حكم�ا�حقق�ا�دون��ي�ا�دونة�ما�دام�لم�ينقل�أحد�الرجوع�عنه

  

� �: الخامسة �وهب �تل�د.م.عهل �.ط.ــــــــ �إw د �لها ��wوثيقة yzال� �Sي��القطعة �وهل �اسمها، ع_ى

  دليل�ع_ى�ملكه�للقطعة�أم��w؟�–إذا�كان�وهÅ`ا�لها��–هبته�

��حدى� �حيازة �ورخصة �منح �رسالة �من �للطاعنة �ما �أن �فيه �القرار�ا�طعون �ي� �ورد حيث

�ي��m£ما�العمارة�الTkن�ا�شيدة�علIالقطعتF NORDي���ع�ى�اسمها�صوري�لتكذيTÜا�لنفسها�الحاصل�

�ي��حتجاج�¸Tبة�تلك�� �ع�ى�أن�القطعتIن�للواهب،�حيث�ورد�هذا العمارة�لها،�'ن�تلك�الهبة�قرينة

�Rإ� �فيه �تجد �فلم �الطاعنة �باسم �ا�حاكم �إ¨ى �قدم �ما �كل �تتبعت �ا�حكمة �فإن �فيه، القرار�ا�طعون

نسبة�القول�لها�إن�تلك�القطعة�ال£�mع�ى�اسمها�لم�تخرج�من�ملكها�ولم�تدخل�فيما�وهبه�لها�زوجها�

Tاوأن�م ُÈِو
ٌ
  . ا�اعت0[ه�القرار�قرينة�منضبطة�لم�تر�ا�حكمة�أنه�ُيك

وأن�الظاهر�أن�خصمها��ي�مركز�ا�د�ي�أن�تلك��القطعة�كانت�من�ممتلكات�والده،�وأن�عليه�

�حكم� �عليه m®ب� �ما �'ن �صدقها، �ع�ى �ا�قبولة �البينة �من �خال �ا�لف �وأن �دعواه �صدق �ع�ى البينة

كد�له�هو�وثيقة�هبة�والد�ا�د�ي�لزوجته�تلك�البناية،�وهذا��Rدليل�محكمة��صل�و�هذا�القرار�ا�ؤ 

  :فيه�ع�ي�ملك�الواهب�'مرين�

�اسم�:  أحدهما �ع�ى �القطعة �تلك �أن ��ع^[اف �وفTkا �ذكر�ا�وهوب، �م�Tا �محذوف �الوثيقة أن

  .الطاعنة

ثر�'ن�الهبة�والبيع�أنه�لو�ثبت��ي�هذه�الوثيقة�أن�الواهب�وهTÜا�للطاعنة��ا�كان�لذلك�أ:  والثاني

وغI[هما�من�التصرفات��Rتدل�ع�ى�ملك�الواهب�أو�البائع��ا�وهب�أو�باع�إذا�أنكر�الحائز�أنه�له،�و'نه�

  . ليس�يواخذ�أحد�بتصرف�غI[ه

�متمسكة� �هذه�الوثيقة�من�إمضاء�للطاعنة��ي�تلك�الوثيقة�مادامت و�Rحجة�للمد�ي�فيما�تضمنت

  .   د�به�إ�Rقبول�هبة�ما�ليس�ع�ى�اسمها�مما�هو�ع�ى�اسم�الواهببالقول�إن�ذلك�vمضاء��Rتري

  .هل�مصدرة�القرار�ا&طعون�فيه�مختصة�Sي�العقار�ا&حفظ�أم��w؟�: السادسة�

�بالعقار�ا�حفظ� �ا�تعلق �القضاء �ي� �ا�حكمة �اختصاص �بعدم �الطاعنة �دفع �قبول �يجب R

m£سباب�الÑل:  

�رام�إ¨ى�إبطا:  أحدها ل�عقد�هبة�وهذا�الطلب�يؤول�إ¨ى�دعوى�إرث��ي�ذلك�أن�طلب�خصمها

  .العقار�وكل�من�الهبة�و�ا�I[اث�من�اختصاص�محكمة�ا�قاطعة�ومن�له�النظر��ي�أحكامها�

أن�طلبه�هذا��Rيكاد�يكون�منفص�4عن�طلبه��ي�العقار�غI[�ا�حفظ�و�ا�سلم�بأن�ال�/اع�:  وثان�`ا

  .فيه�من�اختصاص�مصدرة�القرار�
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�لقضا¾Tا��: وثال´`ا �القرار�مستلزم �مصدرة �إ¨ى �مرتIن �العقارين �قضية �العليا �ا�حكمة �إحالة أن

  .باختصاص�محكمة�vحالة�وموجب�علTkا�التعهد�بالقضية

�:  ورابعها �ا�ادة �من��21كون �لها �وجاعلة �النازلة �هذه �ع�ى ��نطباق �ممكنة �ا �ت �م �ا �ق من

  .اختصاص�محكمة�ا�قاطعة�

  .نة�ا&وهوب�لها�أم��w؟�هل�حازت�الطاع: السابعة�

إن�ما�ورد��ي�مذكرة�الطاعنة�من�أTÈا�حازت�مواضع�الهبتIن�حوزا�ماديا�وقانونيا�و�أن�خصمها�

�ي�حكم�ا�ع^[ف�لها�بذلك.  

�لها� �أن �ا�حكمة �هذه ��Rترى �انكار�ذلك �ي� �vسهاب �من �ضده �ا�طعون �جوابية �ي� �ورد و�ما

أي�من�القرار�ا�طعون�فيه�و�Rالحكم�ا�ؤكد�به�،�ولم�مناقشته�'ن�الحيازة�لم�يناقش�موضوعها��ي�

�ذكر�لها �به nºق� ��ا �أحدهما �تسبيب �ي� �اختصاص�. يكن �من �فTkا �الخ4ف �ي� �البت ��Rيزال وبذلك

  .محاكم�ا�وضوع�و�Rيسوغ��حكمة�القانون�أن�تخوض�فيه�إ�Rبعد�قضاء�تلك�ا�حاكم

   

  .الغرف�ا&جمعة�أم��w؟��هل�طبقت�مصدرة�القرار�توج�`ات�قرار  :الثامنة�

�من�توجTkات�قرار�الغرف� إن�ما�جاء��ي�مذكرة�الطاعنة�من�أن�القرار�ا�طعون�فيه�لم�يطبق

  .إ�Rما�كان��ي�صالح�ا�طعون�ضده��20/12/2011: بتاريخ��43/2011ا�جمعة�رقم�

لحيثيات�وأن�بIن�حيثيات�هذا�القرار�و�منطوقه�تناقضا�يوجب�اعتبار�ا�نطوق�وعدم�اعتبار�ا�

  .من�ق�ا�ع��458طبقا�لحكم�ا�ادة�

و�ما�جاء��ي�جوابية�ا�طعون�ضده�من�انكار�ذلك�كله�،�فسبق�لهذه�ا�حكمة�أن�قالت�إن�القرار�

�محكمة� �يوجه �لم �ا�جمعة �قرار�الغرف �و�أن ��صل �محكمة �حكم �إ�Rبتأكيد nºق� �ما �فيه ا�طعون

� �ي� �تحكم �أن �إلTkا �عهد �و�إنما �تؤكده �بأن �التو vحالة �طبق �ذلك�القضية �تأكيد �م�Tا �وليس جTkات

  .الحكم

و�إذا�كانت�محكمة�vحالة�أو�أحد��طراف�يعتقد�ذلك�فإن�مع®�معتقده�أن�الغرف�ا�جمعة�

�ووجهت� ��صل �محكمة �لحكم �مؤكدا �قرارا �نقضت �قد �كانت �إذا �'TÈا �الب4دة �من ��سفل �الدرك �ي

� �هذا �تصرفها �فإن �تأكيده �إ¨ى �vحالة �إتعاب�محكمة �من �الجسيمة �ا�فاسد �ويجر�إ¨ى �فيه �Rحكمة

  .القضاة�و�ا�تقاضIن�و�إضاعة��موال�و�إطالة�أمد�ال�/اع�

ومن�كان�هذا�حاله�فجدير�أن�تسحب�محكمة�vحالة�و��طراف�الثقة�من�توجTkاته�و�Rيبالون�

  .¸Tا�

رف�ا�جمعة�ما�فيه�فللغ�43/2011أما�خ4ف�الطرفIن��ي�تناقض�منطوق�وحيثيات�القرار�رقم��

  . من�محاسن�و�علTkا�ما�فيه�من�ضدها�ولم�يعد�يمس�حقوق��طراف�من�ذلك�mnïء

  : حيث�إن�خ4صة�ما�تقدم�أن�هذا�القرار�قد�خالف�القانون��ي�

 . 2011/ 43تأكيده�لحكم��ي�حكم�ا�نقوض�بقرار�الغرف�ا�جمعة�رقم� -1



 88 

2- Iي�أن�هذا�القرار�و�الحكم�ا�ؤكد�له�مبنيان�ع�ى�غ�[�الواقع�من�أن��طباء�قد�حكموا�بأن�و

 .من��مراض�ال£�mتكÇ[�ا�وت�¸Tا��.د.م.عمرض�

أن�هذا�القرار�و�الحكم�ا�ؤكد�به�مؤسسان�ع�ى�النصوص�ال£�R�mتنطبق�إ�Rع�ى�مريض� -3

�و�ي� �القانون �تطبيق �ي� �الخطأ �علTkا �التأسيس �ي� �فكان �بمرضه �ا�وت �بكÇ[ة ��طباُء َم
َ

ك حَ

 .تأويله

�قد -4 ��أTÈما �ملك �بثبوت �منح��.د.م.عقضيا �وثيقتا ��حداهما �أرض m£قطع� �ع�ى لعقار�مشيد

 .وترخيص�ع�ى�اسم�الطاعنة�بدون�بينة�مع�إنكارها�أTÈا�قد�خرجت�من�ملكها�

 .أن�القرار�ا�طعون�فيه�لم�يجب�بمقنع�من�معقول�أو�منقول�ع�ى�حجج�وبراهIن�الطاعنة� -5

�صل�عن�الحسم��ي�خ4ف�الطرفIن��ي�أن�هذا�القرار�قد�استغ®�بتأكيد�حكم�محكمة� -6

 . حوز�الطاعنة�للموهوب�لها�قبل�ا�انع�من�موت�الواهب�أو�مرضه�إذا�كان�حاجرا

7-  
  

  :لهذه�Dسباب�

  .من�ق�ا�م�ت�ا��204��،220��،223: وعم�4بما�سبقت�vشارة�إليه�من�نصوص�و�با�واد�

  
  

  :منطوق�القرار

&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وأص)�ونقض�قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غرفها�ا

  .القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ى�تشكيلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا

  

 

كاتب�الضبط�Dول����������                           ا&قرر����������������       الرئيس�
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   :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  34/2014: رقم�القرار
   15/07/2014: بتاريخ

إن المحكمة العليا ال يشرع لها أن تتخلى عن القضية  -1

ما تعهدت بالطعن بالنقض فيها لديها وانما لها أن تنقض القرار بعد

المطعون فيه إذا كانت مصدرته غير مختصة وتعين المحكمة 

  .المختصة

إلى مختصة وإذا ذهلت عن التصريح بالنقض وأحالت  -2

  .لنقض المذهول عنهكانت إحالتها مستلزمة 

   . ا.ت.م.ا.من ق 223، 204: المادتين 
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ شرف����������                                     انية��������������������������الجمهورية�vس4مية�ا�وريت

  ا&حكمــة�العليـــا           

  هللا�الع�ي�العظيمبسم�                                                                             الغرف�ا&جمعة           

                                                                       

  

 

  عقدت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكيلة�غرفها�ا�جمعة�جلسة�علنية�يوم

بمب®�ا�حكمة�العليا��ي�قاعة�جلسا¡Tا��15/07/2014 اء�ا�وافقالث4ث

  : رئاسة�رئيسها�بنواكشوط،�اب

  رئيسا���������������������������،يحفظ�ولد�محمد�يوسف: السيد

  :القضاة��السادةمستشارd`ا�وبعضوية��

  مستشارا؛  محمدو�ولد�ابي،�رئيس�الغرفة�الجزائية،��. ـ�

  ؛مستشارا�        الغرفة�التجارية،��حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس .

  مستشارا؛               ـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�vدارية،� 

  مستشارا؛            ،�بيداهولد��ـ�محمد�عبد�هللا

  مستشارا؛              ،محمود�ولد�محمد�ـ�أبه

  ستشارا؛م��������        ـ�ا�ختار�تو¨ي�باه،

  مستشارا؛             ـ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار،�

  مستشارا؛               ـ�يسلم�ولد�ديدي،

  مستشارا؛                    أمبارك�ولد�الكوري�،�������������������ـ�

  مستشارا؛               ـ�جمال�ولد�آكاط،�

  مستشارا؛            ـ�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود،�

 مستشارا؛                    محمد��ولد�محمد�عبد�الرحمن،

  مستشارا؛              ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

  مستشارا؛              ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،�

  مستشارا؛                 ـ�الصو�ي�انكي�باه،

  مستشارا؛               ـ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك،

  مستشارا؛                 ـ�محمد��مIن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛                             لطالب�زيدان،دده�ولد�اـ�

  مستشارا؛                  ـ�vمام�ولد�محمد�فال،

  مستشارا؛                 ـ�القاسم�ولد�فال،

ول�� ضبط�الكاتب��محمد�يسلم�ولد�خالد /وبمساعدة��ستاذ

  .للجلسة كاتبا�بالغرف�ا�جمعة،�

����������لعام�لدى�ا�حكمة�العليا،�ا�د�ي�اأحمد�ولد�الو¨ي�/ وبحضور�السيد

   ث�4للنيابة�العامة؛مم

   26/2013: القضية�رقم

  تعارض�قرارات: طبيعة�الطعن

   ل.ي: الطاعن

محمــــد��مــــIن�ولــــد�محمــــد�/ يمثلــــه�ذن

�مــIن�و�محمــد�ولـــد�أحمــد�ســالم�ولـــد�

  طال0ن

  .ب.ل:  ا�طعون�ضده

محمد��مIن�ولد�صالح�ولد�/ يمثله�ذ

  أزياد

القرار�:  هماطعون�بتعارضا� نالقرارا

عن�الغرفة�ا�دنية�و��41/09رقم�

�جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا�

و�القرار�رقم��06/07/2009: بتاريخ�

عن��25/03/2012:بتاريخ�03/2012

  الغرفة�التجارية�با�حكمة�العليا�

    34/2014القرار�رقم�

   15/07/2014: تاريخه

  :منطوق�القرار�

�ا�حكمة �تشكيلة��قررت �ي� العليا

غرفها�ا�جمعة�قبول�طلب�التعارض�

�القضاء�بصحة�ما� شك�4و��ي��صل

�ا�دنية� �الغرفة �إليه اتجهت

�العليا� �با�حكمة �الثانية و�جتماعية

�ي�� �التجارية �ا�حكمة �اختصاص من

�ع�ى� �ي^[تب �ما �و �بال�/اع انواكشوط

ذلك�تلقائيا�من�نقض�حكم�محكمة��

� �الرقم �ذي �039/2008السبخة

  02/04/2008: الصادر�بتاريخ�
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موضوع��26/2013جدولTUا،�وال£�mمن�بي�Tا�ا�لف�رقم���يوذلك�للنظر�والبت��ي�ا�لفات�ا�درجة�

عن�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا��41/09طلب�إزالة�التعارض�بIن�القرارين�رقم�

� ��06/07/2009 :بتاريخ �با�حكمة��25/03/2012:بتاريخ�03/2012و�القرار�رقم �التجارية �الغرفة عن

�من �كل �فيه �مشمول �عقاري �نزاع �ي� �.ي: العليا �و�ل ��مIن �محمد �ولد ��مIن �محمد ممث�4با'ستاذين

محمد��مIن�ولد�صالح�/ ممث�4با'ستاذ. ب.لو�من�جهة��امحمد�ولد�أحمد�سالم�ولد�طال0ن��طاعن

  :وخ4ل�هذه�الجلسة�صدر�القرار�¶تي�بيانهضده�من�جهة�ثانية،��امطعونلد�أزياد�و 

�wا�القضية�:أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

أمام�محكمة���2008 مارس�12يوم�. ب.ل¸Tا�السيد�تعود�وقائع�هذه�القضية�إ¨ي�دعوي�تقدم�

الكائن�بسوق�السبخة��،�ضم�Tا��ي�عريضة�استعجالية�بأنه�قد�أجر�جزءا�من�حانوتهمقاطعة�السبخة

،�وهو�الجزء�ا�حاذي�للسلم�ا�لصق�بالحانوت�،�معل�4دعواه�بأن�ا�ستأجر�أقام�ل.يا�ركزي�للمدعو�

،�و�أنه�أصبح�يد�ي�ملكية�مسلوكادا�بذلك�ممرا�كان�معروفا�و�بناء�ربط�فيه�بIن�الحانوت�و�السلم�سا

رر�و�الحكم�بالتعويض�عن�vضرار�ا�ادية�و�هذا�الجزء�،�وطلب�ا�د�ي�بإخ4ء�الجزء�ا�ذكور�رفعا�للض

فأصدرت�محكمة�مقاطعة�،�أوقية�1.500.000مقدرا�لها�بمبلغ�ا�عنوية�ال£�mتسبب�فTkا�ا�د�ى�عليه�

ع�ى�.ب.لالذي�حكمت�بموجبه�لصالح��02/04/2008: بتاريخ��039/2008الرقم��االسبخة�حكمها�ذ

  .محل�ال�/اع�و�بالرسوم�و�ا�صاريفبالدكان�. ل.ي

�القراران� �هما �بشأنه �يصدران �آخر�قرارين �وكان mnoالتقا� �درجات �بمختلف �ا�لف �مر�هذا وقد

� �رقم �التوا¨ي ��41/09ع�ى �الثانية��06/07/2009بتاريخ ��جتماعية �و �ا�دنية �الغرفة �عن الصادر

العليا�عن�الغرفة�التجارية�با�حكمة��25/03/2012الصادر�بتاريخ��03/12با�حكمة�العليا�و�القرار�رقم�

،�هذان�القراران�اللذان�هما�موضوع�طلب�إزالة�التعارض�ا�قدم�بموجب�عريضة�مش^[كة�من�طرف�

�ستاذين�محمد�ولد�محمد��مIن�و�محمد�ولد�أحمد�سالم�ولد�طال0ن�،�الواصلة�إ¨ى�كتابة�ضبط�

�22يبات�ا�ادة�،�مما�جعلها�تتعهد�فيه�طبقا�ل^[ت�23/06/2013الغرف�ا�جمعة�با�حكمة�العليا�بتاريخ�

  .من�ق�ت�ق�وتدرسه�و�فق�ما�هو�وارد�أدناه�

 (جراءات:ثانيا�

� �ع�ي �vط4ع �ال عريضةالبعد �قضائية �قرارات �بIن �التعارض �إزالة �إ¨ى �طرف�رامية �من ا�قدمة

القرارين�ع�ى�التوا¨ي�رقم�ضد��ستاذين�محمد�ولد�محمد��مIن�و�محمد�ولد�أحمد�سالم�ولد�طال0ن�

الصادر�عن�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا�و�القرار��06/07/2009خ�بتاري�41/09

عن�الغرفة�التجارية�با�حكمة�العليا�وع�ى�ا�ذكرة�الجوابية��25/03/2012الصادر�بتاريخ��03/12رقم�

ليغ�عريضة�طلب�بعد�تب. ب.ل�مIن�ولد�صالح�ولد�ازياد�نيابة�عن�موكله�محمد�� �ستاذ�ال£�mتقدم�¸Tا

  .تمت�إحالة�ا�لف�ع�ى�ا�ستشار��ا�قرر�بتار�ولد�باب.إزالة�التعارص�
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أحمد�: السيد�ى،�و�إ¨أثناء�جلسة�العرض��وبعد��ستماع�إ¨ي�ا�ستشار�ا�قرر��ي�ت4وته�لتقريره

�ىابية،�وإ¨الشفهية�والكت�النيابة�العامة�د�ي�العام��لدى�ا�حكمة�العليا��بداء�م4حظاتا� ولد�الو¨ي�

 : وبعد�ا�داولة�طبقا�للقانون�اتخذ�القرار�التا¨ي�،محامي��طراف�

  من�حيث�Dصل�: ثالثا�

 :Dطراف� -1

   :الطاعن� -أ

قرارين�ال�أن محمد�ولد�محمد��مIن�و�محمد�ولد�أحمد�سالم�ولد�طال0ن/  ان�ستاذ�يرى 

  :ما�ي�يا�ميتعIن�النظر�فTkما�انط4ق ا�طلوب�إزالة�التعارض�بي�Tما

قانوني�يفيد��نص��ي�منطوقه�ع�ى�وصف�039/08الرقم��احكم�محكمة�مقاطعة�السبخة�ذ�أن

الذي� ،�مما�جعله��Rي^[ك�للمتضرر�منه�إ�Rممارسة�حق�الطعن�بالنقض�وهو�vجراءبأنه�ابتدائي�TÈائي

� �الرقم �ذي �العليا �با�حكمة �الثانية �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة �قرار �عنه بتاريخ��41/09نتج

الذي�قرر��ي��صل�التخ�ي�عن�ال�/اع�لعدم��ختصاص�وأحال�القضية�ع�ى�ا�حكمة��06/07/2009

 .التجارية�بانواكشوط

أن�الطرف�ا�ستفيد�من�قرار�محكمة�السبخة�حاول�أن�يجد�فهما�غI[�موفق�وسايرته��ي�ذلك�

من�ق�ا�م��224مقتضيات�ا�ادة�بعض�القرارات�القضائية�متجاهلة�قرارات�ا�حكمة�العليا�ا�قيدة�ب

 .ت�ا�

�و� �أع4ه �ا�ذكور �العليا �قرار�ا�حكمة �بموجب �تعهدت �قد �بانواكشوط �التجارية �ا�حكمة أن

� �رقم �حكمها ��05/2010أصدرت �الغرفة��10/05/2010بتاريخ �فيه �أصدرت �و �استئنافه �تم الذي

� �رقم �قرارها �أنواكشوط �باستئنافية ��25/2011التجارية �فيه��30/06/2011بتاريخ �طعن �وقد ،

،�25/03/2012بتاريخ��03/2012ر�رقم�،�فأصدرت�فيه�الغرفة�التجارية�با�حكمة�العليا�القرابالنقض

�وما� �¶مرة �القانونية �ظاهر�النصوص �يخالف �فهم �ع�ى �حيثياته �ي� �استند �إنه �الطاعن �يقول الذي

�،�بالقول�إن�قرار  الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��استقر�عليه�الفهم�و�التطبيق��ي�فقه�ا�حكمة�العليا

 .القرار�ا�طعون�فيه��محكمة�التجارية�بانواكشوط�لم�يلغالثانية�ا�ذكور�سابقا�و�ا�عهد�لل

وخلص��ستاذان�إ¨ى�أن�ترك�فهم�الغرفة�التجارية�وعدم�إزالة�اللبس�الناتج�عنه�يشكل�خطرا�

  .لة�التعارض�بIن�القرارين�ا�ذكورينو�ي��خI[�طلبا�إزاسن�سI[�العدالة�و�مخالفة�للقانون،�ع�ى�ح

  :ا&طعون�ضده -ب

  :ي�ي بماصالح�ولد�أزياد�ولد���مIن�ع�ي�لسان�ممثله��ستاذ�محمدا�طعون�ضده�رد��وقد

الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا�قد�أجابت�ع�ى�الطعن�بالنقض�ا�وجه��أن�

�بق �السبخة �محكمة �الصادر�عن �الحكم �اخضد �بانواكشوطرارها �التجارية �ا�حكمة �و�أن�تصاص ،
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الغرفة�التجارية�با�حكمة�العليا�وبعد�وصول�ا�لف�إلTkا�قد�صرحت�بأن�الحكم�الصادر�عن�محكمة�

 .السبخة�لم�يلغ�

من�ق�ا�م�ت�ا�،�لم�يصادف�صوابا�و��Rمح�4فلو�كان�ذكرها�جديا��204أن�ذكر�الطاعن�للمادة�

 .لة�قبل�اللجوء�إ¨ى�ا�حكمة�التجارية�بانواكشوطلطلب�مراجعة�قرار�vحا

لغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا�اأن�طالب�إزالة�التعارض�سبق�أن�طلب�من�

وقد�أجابته�بأن�حكم�محكمة�السبخة�لم�ينقض��،�و�أن�مقدم�العريضة��41/2009تفسI[�قرارها�رقم�

الذي�ق�nºبرفض��06/2013طلبه�بقرارها�رقم��ى£�mأجابت�ع�لجأ�إ¨ى�غرفة�مشورة�ا�حكمة�العليا�ال

 .ا�طلب�شك�4لعدم��ختصاص

أن�طالب�إزالة�التعارض�تجاهل�أن�القرارين�أو�الحكمIن�ال�TائيIن��ي�حالة�التعارض�يجب�أن�

 .يكونا�قد�بتا��ي��صل

 .قانونيا�وخلص�إ¨ى�طلب�سماع�القول�و�التصريح�بأن�مطالب�مقدم�العريضة�لم�تصادف�مح4 

  ا&حكمة: رابعا�

  :أوراق�ا�لف�ما�ي�ي�لقضية�فتبIن�لها�بعد�ا�داولة�و�مطالعةحيث�درست�ا�حكمة�ا

 :من�حيث�الشكل�  - أ

� �إن�حيث �بل ،� �القرارات �بIن �التعارض �إزالة �طلب �لتقديم �خاص �شكل �ع�ى �القانون �ينص لم

�و  �لها �تبIن �م£ �تعهدها �ع�ى �يسري �الدول �بعض �ي� �العليا �ا�حاكم �القرارات�عمل �بIن �تعارض جود

  .ما�يستد�ي�التئام�تشكيلة�خاصة�م�Tا�لهذا�الغرض) فرنسا�( الصادرة�عن�غرفها�أو�إمكان�ذلك�

�ملف� �بفتح �العليا �ا�حكمة �رئيس �طرف �من �التأشI[�عليه �تم �بطلب �تقدم �العارض �إن وحيث

Rللقضية�ما�يجعل�الشكل�مقبو.  

 :من�حيث�Dصل����  - ب
�و  �ا�دنية �الغرفة �إن �الرقم��حيث �ذي �قرارها �خ4ل �من �العليا �با�حكمة �الثانية �جتماعية

�العليا��41/09 �ا�حكمة �'ن ،� �صدر�منطوقها �ي� �القضية �عن �التخ�ي �من �به �قضت �ما �ي� �توفق لم

��ختصاص �لعدم �التخ�ي �لها �يتاح R� �وقائع �محكمة �وليست �قانون �محكمة �كوTÈا سوى�- بسبب

يجب�علTkا�م£�تبIن�لها�عدم�اختصاص�محكمة�ا�وضوع�ا�طعون��ي�،�و�إنما���-�ستثناء�الوارد�Rحقا

�ا�خت �ا�حكمة �وتحدد �السبب �لذلك �تنقض �أن �قرارها �.( صة ��223ا�ادة �ا �ت �م �ا �ق �وحالة�)من ،

�ستثناء��ي�تلك�الناتجة�عن�اختصاص�غرفة�أو�تشكيلة�أخرى��بالطعن�با�حكمة�العليا�و�ينبÞي��ي�

�مب® �تبIن �أن �الحالة �إحالة��هذه �إ�Rودون �ليس �ا�ختصة �أو�التشكيلة �الغرفة �لصالح �التخ�ي ذلك

  .ودون�التعرض�للطعن
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�ا�حكمة� �إ¨ى �القضية �إحالة �عجز�ا�نطوق �ي� �قررت �حIن �للنقض �اتجهت �إراد¡Tا �إن وحيث

،�وهو�ما�ر�وتعلق�موضوعه�بإيجار�محل�تجاري التجارية�بانواكشوط�م0[رة�ذلك�بوجود�نزاع�بIن�تجا

  . من�ق�ا�م�ت�ا���27ا�ادة��ينسجم�ونص

اعتمادا�ع�ى�جزء�منطوق�الغرفة��–وحيث�إن�ما�اتجهت�إليه�الغرفة�التجارية�با�حكمة�العليا�

من�أن�حكم�محكمة�السبخة�ا�طعون�فيه���-ا�دنية�و��جتماعية�الثانية�بالتخ�ي�لعدم��ختصاص�

ض�لعدم�تصريح��خI[ة�بذلك�هو�قول�غI[�بالنقض�أمام�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�الثانية�لم�ينق

أن�vحالة��Rتكون�إ�Rبعد�النقض��–بالرغم�من�عدم�نصها�ع�ى�النقض�صراحة��-مؤسس�إذ�ا�علوم�

وبداهة�كذلك�أنه��Rيمكن�أن�تحيل�ا�حكمة�العليا��حكمة�درجة�أو¨ى�قضية�ل4ختصاص�وتبقي�ع�ى�

�غ �ا�حكمة �الصادر�عن �أو�القرار�ا�نقوض �خصوصالحكم ،� �نافذا �ليس�I[�ا�ختصة �النقض �و�أن ا

  .جزئيا

  

  :لهذه�Dسباب�

  .من�ق�ا�م�ت�ا��27��،223: من�قانون�التنظيم�القضائي�و�ا�ادتIن�22وتطبيقا�للمادة�

  
  :منطوق�القرار

قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غرفها�ا&جمعة�قبول�طلب�التعارض�شك)�و�Sي�Dصل�" 

إليه�الغرفة�ا&دنية�و��جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�من�اختصاص��القضاء�بصحة�ما�اتجهت

�محكمة�� �حكم �نقض �من �تلقائيا �ذلك �ع_ى �ي®iتب �و�ما �بالÆÇاع �انواكشوط �Sي �التجارية ا&حكمة

  " . 02/04/2008: الصادر�بتاريخ��039/2008السبخة�ذي�الرقم�

  

 

   كاتب�الضبط�Dول �������������������������ا&قرر������                                                              الرئيس�
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   :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  38/2014: رقم�القرار
   15/07/2014: بتاريخ

على التشكيلة المحال عليها ملف من المحكمة العليا أن إن  -1

  .تبت فيه، وليس لها أن تتخلى عن البت في موضوعه

  .ا.ت.م.ا.من ق 223من المادة  4الفقرة 

  :إن للطعن لصالح القانون واجبين -2

 .أن يؤسس على مخالفة القرار محل الطعن للقانون :أحدهما  -

       .له مخالفة للقانون الستجابةأن ال تكون في ا :الثاني  -

  كل من الطعن والقرار المستجيبفإذا أخل بهذين الواجبين فقد  

  .ا.ت.م.ا.من ق 231المادة  .كل مصداقية
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل~ إخاء�~ الجمهورية�vس4مية�ا�وريتانية�������������������������������������������شرف�

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم           ا&حكمــة�العليـــا            

              الغرف�ا&جمعة             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�علنية� �جلسة �ا�جمعة �غرفها �تشكيلة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

�ا�وافق يوم ��15/07/2014 الث4ثاء �جلسا¡Tا �قاعة بمب®��ي

  : رئاسة�رئيسها�السيدبنواكشوط،�ابا�حكمة�العليا�

  رئيسا                                          ،يحفظ�ولد�محمد�يوسف

  :القضاة��السادةمستشارd`ا�وبعضوية��

  ـ�محمدو�ولد�أحمدو�سالم�ولد�أبي،����������������مستشارا؛

  مستشارا؛  ،�التجاريةـ�حيمده�ولد�أ�Iن،�رئيس�الغرفة�

  مستشارا؛  ،�vداريةـ�¨ي�آمادو�سI[ى،�رئيس�الغرفة�

  مستشارا؛                   ،�بيداهولد��ـ�محمد�عبد�هللا

  مستشارا؛       ،محمود�حمدولد�م�ـ�أبه

  مستشارا؛        ـ�ا�ختار�تو¨ي�باه،

  ستشارا؛م    ـ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار،�

  مستشارا؛                     ـ�يسلم�ولد�ديدي،

  مستشارا؛   أمبارك�ولد�الكوري�،�������������������������������ـ

  مستشارا؛                                 ـ�جمال�ولد�آكاط،

  مستشارا؛    ـ�محمــد�سيديا�ولد�محمد�محمود،�

 مستشارا؛              محمد��ولد�محمد�عبد�الرحمن،

  تشارا؛مس                    ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،�

  مستشارا؛                 ـ�الحاج�ولد�محمدن�ولد�الطلبه،�

  مستشارا؛                     ـ�الصو�ي�انكي�باه،

  مستشارا؛                   دي�ولد�مالك،ـ�محمد�ولد�سي

  مستشارا؛                   ـ�محمد��مIن�ولد�أحمد،

  مستشارا؛                   دده�ولد�الطالب�زيدان،ـ�

  مستشارا؛                   ـ�vمام�ولد�محمد�فال،�
  مستشارا؛                     ـ�القاسم�ولد�فال،

   02/2014: القضية�رقم

  طعن�بالنقض: الطعن�طبيعة

   .ش.ا.ع.م: الطاعن

�ذ �ولد�ا/ يمثله �أحمد شريف

  شيخنا�

�ضده  .س.م.وز .م.س.ن: ا�طعون

�ذ �ب �ولد��/نيممثلتIن اك0[و

  .أحمدو�و�الكتاب�ولد�ا�ختار

�رقم� �فيه �ا�طعون القرار

�و��201/2013 �ا�دنية �الغرفة عن

�باستئنافية� ��و¨ى �جتماعية

   05/12/2013: أنواكشوط�بتاريخ�

   .38/2014القرار�رقم�

   15/07/2014: تاريخه

  :منطوق�القرار 

�تشكيلة� �ي� �العليا �ا�حكمة قررت

�الطعن� �قبول �ا�جمعة الغرف

�نقض� ��صل �شك�4و��ي بالنقض

القرار�ا�طعون�فيه�و�إلغاء�قراري�

�عليه� �السابقIن �العليا ا�حكمة

� �رقم �التوا¨ي �08/2010ع�ى

�و� �vدارية �الغرفة �عن الصادر

الصادر�عن��18/2010لقرار�رقم�ا

 الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى

 



 97 

  .للجلسة كاتباول�بالغرف�ا�جمعة،�� ضبط�الكاتب��محمد�يسلم�ولد�خالد /وبمساعدة��ستاذ

  ث�4للنيابة�العامة؛مما�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا،�أحمد�ولد�الو¨ي�/ وبحضور�السيد

�02/2014ى�جـــــدولTUا،�وال£ـــــ�mمـــــن�بي�Tـــــا�ا�لـــــف�رقـــــم��رقـــــم�وذلـــــك�للنظـــــق��ـــــي�ا�لفـــــات�ا�درجـــــة�ع�ـــــ

عــــــن�الغرفــــــة�ا�دنيــــــة�و��05/12/2013:بتــــــاريخ�201/2013موضــــــوع�الطعــــــن�بــــــالنقض�ضــــــد�القــــــرار�رقــــــم�

�ممــــــث4 �.اش.ع.م: �جتماعيـــــة��و¨ــــــى�باســــــتئنافية�انواكشــــــوط،��ـــــي�ال�ــــــ/اع�العقــــــاري�القــــــائم�بـــــIن�كــــــل�مــــــن

اك0ـــ[و�/ ممثلتــIن�با'ســتاذين��.س.م.وز .م.س.نو�جهــة�،��مــن�اطاعنـــبا'ســتاذ�اشــريف�أحمــد�ولــد�شــيخنا�

وخــ4ل�هــذه�الجلســة�صــدر�القـــرار� .ولــد�احمــدو�و�الكتــاب�ولــد�ا�ختــار�كمطعــون�ضــدهما�مــن�جهــة�ثانيــة

  :¶تي�بيانه

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

  :تتلخص�ا&راحل�ال�yzمرت�x`ا�هذه�القضية�Sي�

،�و�م.س.نع�ى�اسم��2200وا¨ي�انواكشوط�رخص£�mالحيازة�رقم�mألÞى�حيث�: ا&رحلة�Dوjى� -أ

كرفور�عرفات�ا�نصبتIن�ع�ى�قطع£�mأرض�ب 30/09/1993: صادرتIن�بتاريخ�ال .س.م.زع�ى�اسم��2199

� �رقم ��11بقراره � .24/04/1994بتاريخ �ا�ذكورتIن �ا�رأتIن �وكيل �الغرفة�. خ.م.سفتقدم �إ¨ى بطعن

�فأ �العليا �با�حكمة �vدارية �رقم �قرارها nºبمقت� �قرار�الوا¨ي �السيدتIن��20/1995لغت �وكيل فتقدم

�الغرفة� �فأصدرت �له �و�التعويض �لصالحه �القطعتIن �بإخ4ء �مطالبا �ا�ختلطة �الغرفة �إ¨ى ا�ذكور

و�احتج��ول�. م.ا.او��.ش.ا.ع.ملصالحه�فعارضه��14/02/1996بتاريخ��12/1996ا�ختلطة�قرارها�رقم�

� ��حدى �حيازة �برخصة �برقم �اسمه �ع�ى ��8083القطعتIن �لدى��30/07/1994بتاريخ �تكن �لم �بينما ،

�21/07/2002مؤرخة�ب��16087'ن�رخصة�حياز¡Tا�رقم��988الثانية�رخصة�حيازة�بعد�للقطعة�رقم�

� �رقم �حكمها �ا�ختلطة �الغرفة �فأصدرت ،26/97�� �وبأن��29/04/1997: بتاريخ �للمعارضة الرافض

�مبل �لصالحهما �ا�حكوم �فأصدرت�يعوض ،� �الحكم �ي� �الطعن �وتم ،� �البناء �عن �للمعارضIن �محددا غا

� �رقم �قرارها �بانواكشوط ��ستئناف �بمحكمة �ا�ختلطة �حكم��210/1997الغرفة �بتأكيد mnoالقا

� �فطلبت ،� ��و¨ى ��.س.م.زالدرجة �الغرفة �ورفضت �رقم� هانفسمراجعته �قرارها nºبمقت� �الطعن هذا

دم�الطرفان�بطعن�ضد�هذا�القرار�فأصدرت�الغرفة�ا�دنية�و�،�فتق�25/06/1998: بتاريخ��134/98

شك��4ورفض�. ش.ا.ع.او�. ع.ا.ا القا�mnoبرفض�طعن�38/1999رها�رقم�التجارية�با�حكمة�العليا�قرا

Tذا�القرار�يكون�هذا�ال�/اع�استو�ى�جميع�درجات�التقا�mnoودرج�القضاء��طعن الطرف�¶خر�أص�4،�̧و

�.30/09/1993بتاريخ��تIنالصادر الرخصتIن��وليIن�ر�ع�ى�أن�أصحاب�فيه�ع�ى�نسق�واحد�و�استق

 .هم�أصحاب�الحق

�بعريضة�طعن�: ا&رحلة�الثانية� -ب �تقدمت�النيابة�العامة�لدى�ا�حكمة�العليا وبدأت�عندما

� �ب �مؤرخة �القانون �رقم��19/08/2009لصالح �الرسالة nºبمقت� �وزير�العدل �من �أمر �ع�ى بناء

و�العريضة�موجهة�إ¨ى�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى�با�حكمة��30/07/2009 :بتاريخ��32/2009

وما�(  06/04/1995: بتاريخ��20/95: العليا�و�تتضمن�الطعن�لصالح�القانون�ضد�القرارين�ع�ى�التوا¨ي�
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(  10/05/1999:  بتاريخ�38/99،�و�القرار�) هذا�إ�Rقرار�الغرفة�vدارية�ال�4ي�لقرار�الوا¨ي�ا�ذكور�آنفا�

 ) .وهو�القرار�الذي�استقر�عليه�القضاء�ا�ذكور�

� �رقمه �العليا �با�حكمة �vدارية �الغرفة �صدر�قرار�عن �الطعن �هذا �ع�ى بتاريخ��08/2010وبناء

قررت�الغرفة�vدارية�با�حكمة�العليا�قبول�الطعن�لصالح�القانون�شك�4و�" منطوقه��25/03/2010

  " .عن�الغرفة�vدارية�با�حكمة�العليا��06/04/95: بتاريخ��20/95قم�أص�4و�إلغاء�القرار�ر 

وهذا�القرار�هو��ساس�الذي�بنيت�عليه�ا�رحلة�الثانية�،�وقد�تم�الطعن�فيه�بطلب�الرجوع�

قررت�الغرفة�vدراية�با�حكمة�العليا�رفض�طلب�" الذي�جاء�منطوقه��56/2011فصدر�القرار�رقم�

  " .من�ق�ا�م�ت�198ع�ى�ا�0[رات�الواردة��ي�ا�ادة�الرجوع�لعدم�تأسيسه�

لصالح�القانون�ا�ذكور�صدر�قرار�ولكن�هذه�ا�رة�عن�الغرفة�ا�دنية�و�نفسه�وبناء�ع�ى�الطعن�

قررت�الغرفة�" جاء�منطوقه��21/04/2010: بتاريخ���18/2010جتماعية��و¨ى�با�حكمة�العليا�رقمه�

با�حكمة�العليا�قبول�الطعن�لصالح�القانون�شك�4و�أص�4و�إلغاء�القرار�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى�

عن�الغرفة�ا�دنية�و�التجارية�با�حكمة�العليا��و�إحالة�القضية�إ¨ى��10/05/1999: بتاريخ��38/99رقم�

  " .محكمة�استئناف�انواكشوط�بتشكيلة�مغايرة�

� �القرار�رقم �ا�غايرة �التشكيلة �فيه �بت�201/2013فأصدرت �جاء��05/12/2013: اريخ الذي

حكمت�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى�بقبول�vحالة�شك�4لورودها�من�ا�حكمة�العليا�" منطوقه�

  ".و��ي��صل�التخ�ي�عن�القضية�لعدم�إلغاء�حكم�محكمة��ستئناف�السابق

عد�تقديم�النيابة�وقد�تم�الطعن��ي�هذا�القرار�ع�ى�النحو�¶تي�لتعرض�القضية��ي�الجلسة�ب

العامة�لطلبا¡Tا�ا�كتوبة�الرامية�إ¨ى�التفويض�للمحكمة،�وت4وة�ا�ستشار�ا�قرر�محمد�عبد�هللا�ولد�

  .بيداه�تقريره�وتم�وضعها��ي�ا�داوRت

 من�حيث�الشكل�: ثانيا�

وما�بعدها��ي�فرعها�من�ق�ا�م�ت�ا�،��205قد�جاء�الطعن�مستوفيا�الشروط�الواردة��ي�ا�واد�

  .هو�بذلك�مقبول�شك�4ف

  من�حيث�Dصل�: ثالثا�

 :Dطراف� -1

� -أ �ملخصه: الطاعن �ما �ضم�Tا �بالنقض �طعن �بمذكرة �تقدم �يحوزان�: وقد �كانا �موكليه أن

� mرقم� ��رض m£986قطع�� ،988�� �إحياء �ال�/اع �رخصتمحل �ولدTÎما �استثمارا �بتاري�ي��او حيازة

تثمار�يعطيان��ولوية�لصاحTÜما�'ن�vحياء�شاهد�،�و�أن�vحياء�و��س�21/07/2002و��30/07/94

ع�ى�ا�لكية�الخصوصية�،�و�أضاف�أن�محكمة�vحالة�ليس�لها�أن�تفسر�قرار�vحالة�،�و�أن�القرار�

�وقع �فيه �عن��ا�طعون �منطوقه �ي� �وتخ�ى �حيثياته �ي� ��ستئناف �قرار�محكمة �زكى �عندما �تناقض �ي

من�ق�ا��231أنه�كان�عليه�أن�يبت��ي�أصل�ال�/اع�بمقت�nºا�ادة��النظر��ي�القضية�،�و�أنه�فات�عليه
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 ،��عندما�فرق�بIن�. ع.من�ق�ا��458،�و�أنه�خرق�ا�ادة�رقم��وليس�له�أن�يتخ�ى�عن�القضية�م�ت�ا�،

يلزم�قبول�الطعن�لصالح�القانون�" منطوق�قرار�vحالة�و�حيثياته�حيث�جاء��ي�فقرته��خI[ة�ع�ى�انه�

و�إن�لم�"  210/97،�وقرار�محكمة��ستئناف�السابق�له�رقم��38/99رقم� هانفسر�الغرفة�و�إلغاء�قرا

�أثناء �إعداده �تم �فإنه �عقاري �بسند �خصمه �تقدم �إذا �أنه �وأضاف ،� �منطوقه �ي�]Iخ��  يذكر�هذا

� �للمادة �طبقا �لذلك �النظر�عنه �فليصرف mno10التقا� �� �رقم �ا�رسوم �إ¨ى��80/2010من �وخلص ،

و�التصدي�لÑصل�،�و�الحكم�بقطع£��mرض�ا�ذكوري^ن�ا�طعون�فيه�غاء�القرار�الطعIن�ا�طالبة�بإل

 ."و�بالرسوم�و�ا�صاريف�ع�ى�خصمه�. ش.ا.ع.لصالح�م

أنه��Rوجه�لطلب�الطاعن���ي�مذكرة�: تقدم�بمذكرة�رد�ضم�Tا�ما�ملخصه�: ا&طعون�ضده -ب

رفض�طعنه�ما�دام�طلبه�غI[�قانوني�،�و�أن��طعنه�التصدي�لÑصل�و�البت�لصالحه�،�وبالتا¨ي�ينبÞي

من�ق�ا�م�ت�ا�،�وإن�كان�أشار�إ¨ى��204الطاعن�لم�يستند�إ¨ى�أي�من�أسباب�الطعن�الواردة��ي�ا�ادة�

و�الواقع�أن�هذه�ا�ادة�تنص�ع�ى�أن�حجية�الmnÒء�ا�ق�mnºبه�. من�ق�ا�ع��458ما�اعت0[ه�خرقا�للمادة�

ف�أن�السؤال�ا�طروح�هو�أنه�كيف�لغرفة�من�ا�حكمة�العليا�أن��Rتكون�إ��Rنطوق�الحكم�،�و�أضا

الطعن�شك�4لعدم�تقديم�الطاعن�مذكرة�طعنه��ي��جل�القانوني�و�أن��رفضتلÞي�قرارا�لغرفة�م�Tا�

 .وخلص�إ¨ى�ا�طالبة�برفض�الطعن�أص4. يكون�هذا�vلغاء�لصالح�القانون�

   ا&حكمة -2

  :أوراق�ا�لف�ما�ي�ي�ط4ع�ع�ى�لها�بعد�ا�داولة�و�حيث�درست�ا�حكمة�القضية�فتبIن

�wن�: أوCالقرار�الطع  

�أن�قرار�vحالة�لم�يلغ�قرار�محكمة��ستئناف�السابق� �واحدة�مؤداها وقد�أسس�ع�ى�حيثية

ى�وبذلك�يبقى�قرار�محكمة��ستئناف�عنوان�الحقيقة�قار�محل�الطعن�لصالح�القانون�ا�لع�ى�القر 

  :قرارها�بالتخ�ي�عن�القضية�وهذا�غI[�سليم�من�عدة�أوجه�وبنت�ع�ى�ذلك�

أن�هذا�غI[�صحيح�ذلك�أن�قرار�vحالة�نص��ي�أسبابه�ع�ى�أنه�يلزم�إلغاء�قرار�محكمة��ستئناف� -1

 .السابق�ع�ى�القرار�ا�لÞى�ومن�هنا�يكون�خالف�توجTkات�ا�حكمة�العليا��ي�قرار�vحالة�210/97رقم�

�قرار� -2 �تزكية �ل¤جراءات�أن �مخالف �وهذا �له �يعت0[�تأكيدا �لقرار�سالفTUا �vحالة محكمة

�،�ولكن�إذا�رأت�س4مة�ما�ذهبت�إليه�سالفTUا� القانونية�إذ��Rيمكن��حكمة�أن�تؤكد�حكم�سالفTUا

فعلTkا��ي�أن�تصوغ�النتيجة��ي�منطوق�خاص�¸Tا�دون�إشارة�أو�تصريح�يتعلق�بالقرار�ا�لÞي�ولها�الحق�

�ي�قناعته�ال£�mنصت�علTkا�ا�ادة��ي�ذلك�و �mnoي��223هذه��ي�نتيجة�س4مة�حرية�القا�من�ق�ا�م�ت�ا�

 .فقر¡Tا�الرابعة�ولكن�بطريقة�سليمة�قانونا�

فإذا�" من�ق�ا�م�ت�ا�ال£�mتقول��ي�فقر¡Tا��خI[ة��231أن�القرار�الطعIن�أخطأ��ي�فهم�ا�ادة� -3

،�ويحال��طراف��ي�وضعيTUم�السابقة�ع�ى�الحكم�....... -تع®�mالطعن�لصالح�القانون��–قبل�الطعن�
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�محكمة�vحالة� �با�ادة�" ا�لÞى�،�أمام �مرتبطة�ارتباطا�واضحا �هذه�ا�ادة �ذلك�أن ،223��m£ال� قبلها

�للفقرة� �طبقا �و�vحالة �الحق��ي�النقض�دون�إحالة�عند��قتضاء�و�النقض تعطي�للمحكمة�العليا

وتحيل�القضية�إما�ع�ى�نفس�ا�حكمة�ال£�mأصدرت�.....إذا�صرحت�بالنقض�"  :الثالثة�م�Tا�ال£�mتقول�

�و� �الصنف �نفس �من �أخرى �محكمة �ع�ى �و�إما �ذلك �أمكن �تشكي�4آخر�إن �مشكلة �ا�نقوض الحكم

،�ثم�تأتي�الفقرة�الرابعة�ا�ذكورة�آنفا�فكان�ع�ى�محكمة�vحالة�هنا�أن�تعرف�أن�القانون�" الدرجة�

� �بالتصدي �ي�يلزمها� �بالبت �vحالة �محكمة �يلزم �قرار�إحالة �كل �'ن ،� �إحالة �محكمة �ككل لÑصل

 .موضوعه�بالضرورة

من�ق�ا�م�ت�ا�وهذه��Rع4قة�لها��109اعتمد�ع�ى�مادتIن�هما�ا�ادة��ا�طعون�فيهأن�القرار� -4

 .ا�و�كما�سيأتيقد�خرقها�كما�رأينمن�ق�ا�م�ت�ا�و �223با�وضوع�'TÈا�تتعلق�بآجال��ستئناف�و�ا�ادة�

�203أن�التخ�ي�هنا��Rيعت0[�بتا�البتة�و�بالتا¨ي�فهو�غI[�مطابق�للقواعد�القانونية�طبقا�للمادة� -5

� � �للمادة �وخرق ،� �ا �ت �م �ا �ق ��223من �الرابعة �فقر¡Tا �ي� �تقول m£ع�ى�: " ال� �يجب �الحاRت �جميع �ي

وبالتا¨ي�فقد�وقع�تحت�........" . عليا�محكمة�vحالة�أن�تبت��ي�أجل�شهرين�مع�امتثال�قرار�ا�حكمة�ال

� �ا�ادة ��204طائلة �الفقرات �ي� �ا �ت �م �ا �ق ��7- 6-1من �هذه �تقول �الحكم�" حيث �نفس �ي� �كان إذا

 " .مقتضيات�متناقضة�

   18/2010قرار�(حالة�رقم�: ثانيا�

�القرار� �هو�مستند �و�الذي �فيه �القرار�ا�طعون �بIن �جسر�قانوني �مجرد �أنه �الواضح ومن

¶تي�ذكره�،�وي4حظ�أن�الفارق�الزم®�mبينه�وبIن��08/2010وقرار�الغرفة�vدارية�رقم��عون�فيها�ط

�ي�عريضة�الطعن�لصالح�القانون�ا�ؤرخة�و هذا��خI[�أقل�من�شهر�و�أن�طريقة�التعهد�¸Tما�واحدة�

ة�كل��ذكور ا�30/07/2009بتاريخ��32/2009ا�نفذة�'مر�وزير�العدل��ي�رسالته�رقم��19/08/2009ب�

سابقا�،�ا�وجهة�لرئيس�هذه�الغرفة�،�و�أTÈما�جاءا�ملبيIن�لطلب�الطعن�لصالح�القانون�،�وأن��م�Tما

  .هذا�تأخر��ي�الصدور�عن�ذلك�رغم�أن�العريضة�موجهة�لرئيس�هذه�الغرفة�

هم�م�Tا�هو�أن�وهذه�ا�4حظات�رغم�أهميTUا�ليست�ا�آخذ�الوحيدة�ع�ى�هذا�القرار�و�إنما�� 

�القرار� �ي� �جاء �ما �حسب �طعنه �ب® �القانون �لصالح � هنفسالطاعن �القرار�رقم �أن محل��38/99ع�ى

الطعن�ألحق�الضرر�با�طعون�لهما�إذ�أكد�عدم�أحقيTUما��ي�قطع£��mرض�اللتIن�كانا�قاطنIن�فTkا�

 .بإحيا¾Tما�قبل�ا�حكوم�لهما�

�ي �mnïء �يذكر�أي �لم �الطاعن �أن �يتضح �هذا �ومن �رقم �vدارية �بقرار�الغرفة �08/2010تعلق

ا�ذكور�الذي�هو�أساس�هذا�القرار�أحرى�أن�يب®�mعليه�طعنه�وذلك�'نه�لم�يصدر�بعد�،�ورغم�ذلك�

  فإن�هذا�القرار�لم�يناقش�أساس�الطاعن�أص4،�



 101 

�القرار�بد�Rمن�ذلك�لتؤكد�وتوضح�أن�أساسه�الوحيد�هو� �سيقت�جميع�أسباب�هذا و�إنما

ا�ذكور�،�وهو�ما�يدعو�إ¨ى�مناقشة�مدى�ص4حية�هذا�القرار�'ن��08/2010فة�vدارية�رقم�قرار�الغر 

  .يكون�أساسا�قانونيا�لكل�ما�ب®�mعليه

  

   08/2010قرار�الغرفة�(دارية�رقم�: ثالثا�

�قانونيا� �أساسا �يكون �'ن �وهو��Rيصلح �رأينا �كما �ال�/اع �هذا �من �الثانية �ا�رحلة وهو�أساس

 : تية�لÑسباب�¶

أنه�مب®�mع�ى�طعن�لصالح�القانون�مقدم�إ¨ى�رئيس�غرفة�أخرى�كما�رأينا�آنفا�و�Rيشفع�له� -1

أن�رقم�سلفه�جاء��ي�عريضة�ذلك�الطعن�مع�رقم�قرارها�ا�ذكور�،�و�Rأن�القدر�وافق�أن�يكون�رئيس�

اعية��و¨ى�با'صالة�ال£�mالغرفة�vدارية�بالنيابة�ال£�mأصدرته�هو�نفسه�رئيس�الغرفة�ا�دنية�و��جتم

� �رقم �عليه �القرار�ا�ؤسس ��18/2010أصدرت �ا�ادة �أن �ذلك ،� ��231ا�ذكور �تقول �ا �ت �م �ا �ق " من

ومعلوم�ضرورة�أن�الغرفة�....." أن�يطعن�أمام�الغرفة�ا�ختصة�با�حكمة�العليا�......يجوز�لوزير�العدل�

تا¨ي�فليس�الطعن�أمام�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�vدارية�ليست�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�،�وبال

 .طعنا�أمامه�و�Rيمكن�أن�تتعهد�بمقتضاه�قانونا

ال£�mساقها�قرار�) الضرر�الذي�لحق�ا�حكوم�علTkما�،�الحيازة�،�vحياء�( أن�نفس��سباب� -2

ال£�mساقها�هذا�vحالة�ع�ى�لسان�الطاعن�ا�ذكورة��ي�نفس��سباب�بل�وبنفس�الحروف�و�الكلمات�

القرار�نق�4عن�الطاعن�هنا�أيضا�،�و�بالتا¨ي�فإن�الطاعن�تقدم�بمذكرة�واحدة��حكمتIن�مختلفتIن�

ضد�قرارين�مختلفIن�بناء�ع�ى�أسباب�متحدة�من�أجل�هدفIن�مختلفIن�هما�إلغاء�قرارين�مختلفIن،�

 .ورغم�هذا�كله�فقد�تم�له�ما�أراد�رغم�مخالفته�ل¤جراءات�و�النصوص�

 : إن�هذا�القرار�اعتمد�ع�ى�أربعة�أركان�كلها�واهية��ي� -3

. الوا¨ي�ع�ى�إفادة�ف®�mمعماري�و�أهمل�وثائق�اللجنة�العقارية�أن�سلفه�اعتمد��ي�إلغاء�قرار� -ا

وهذا�ساقط�وغI[�سليم�'ن��ساس�هو�أن�قرار�الوا¨ي�ألÞى�رخص�حيازة�بدون�وجه�قانوني�و�Rقيمة�

 .فع4لعقارية�بعد�تمام�ا�نح�الشر�ي�قانونا�لوثائق�اللجنة�ا

�حيازة -ب �أكد �الذي �العقارية �اللجنة �محضر �ع�ى �اعتمد �الوا¨ي �قرار ش�.ا.ع.مو . م.ا.ا�أن

�لقرار�اللجنة� �العليا �ا�حكمة �تجاهل �و�أن �¶خر�، �الطرف m£رخص� �إلغاء �الوا¨ي �من �وطلب للقطعتIن

أوضح�أن�قرار�الوا¨ي�مب®�mع�ى�طلب�أشخاص��يعت0[�خرقا�للقانون�وهذا�أو�ى�من�سابقه��ا�سبق�و'نه

ق�ا�م�ت�ا�و28��RعاديIن�بعد�تمام�تنازل�الدولة�عن�محل�ال�/اع�الوارد��ي�الفقرة�الثالثة�من�ا�ادة�

� �ا�ادة �نفس �من �الرابعة �الفقرة �ي� �الوارد �العام �النفع �بسبب �ا�لكية �ب�/ع �له �نفس��28ع4قة � من

 .اء�إذن،�وبالتا¨ي�فهو�واجب�vلغالقانون 
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أنه�اعت0[�أن�رخصة�الحيازة�ليست�قرارا�إداريا�و�إنما��ي�إجراء�تمهيدي�وقع�ع�ى�غI[�محل��-ج

ذلك�أن�ما�قبل�رخصة�الحيازة�: وهذا�واه�وساقط�قانونا�أيضا��–لوقوعه�بعد�حيازة�الطرف�¶خر��–

� �إن �بل ،� �التمهيدية �هو�vجراءات ، )� �ا�نح �أو�رخصة ،� � �أو�الرخصة ،� �عامة��)vقطاع �يسميه كما

ا�راد�به�vقطاع�الشر�ي��80/2000نصوص�القانون�العقاري�وبعض�مواد�ا�رسوم�ا�طبق�له�رقم�

� �ا�ادتان �إلTkا �تحيل m£ال� �النصوص �ي� �و��27ا�عروف �العقاري �القانون �وهو��1971من ،� �ع �ا �ق من

�سلم��أن��Rيلجأ�إ¨ى��و ) رخصة�الحيازة�( ا�ذكور��80/2000نفسه�الذي�تسميه�بعض�مواد�ا�رسوم�

هذا��سم�'نه�ليس��ي�القانون�و�إنما��ي�بعض�مواد�ا�رسوم�ا�طبق�له�كما�رأينا�،�و'ن�لفظة�الحيازة�

  .هنا�تخلق�لبسا��ي�ذهن�البعض�

،��12��،27وع�ى�كل�فهو�قرار�إداري�يتضمن�إقطاعا�لصالح�ا�ستفيد�منه�،�وذلك�طبقا�للمواد�

ا�طبق�له��80/2000من�ا�رسوم�رقم��22��،53��،122��،127��،128��،131��،135من�ق�ع�و��28

النافذ�حي�Tا،�و�بالتا¨ي�فإن�رخصة�ا�نح�تنقل�حق�ا�لكية�من�ا�انح�للممنوح�له�بمجرد�توقيعها�و�عليه�

فإن�أي�تصرف��ي�ا�منوح�من�غI[�ا�منوح�له�ولو�من�ا�انح�هو�الذي�لم�يصادف�مح�4كما��ي�الحال�

سبة�للجنة�العقارية�وبالنسبة�للوا¨ي�وهو�ما�كرسته�ا�حكمة�العليا��ي�قرار�غرفها�ا�جمعة�رقم�هنا�بالن

  .12/12/2012: بتاريخ��2012/ 19،�وقرارها�رقم��26/10/2007بتاريخ��18/2007

أنه�استند�إ¨ى�أن��صل��ي��حكام�الصحة�و�الس4مة�و�أن�سلفه�غI[�سليم�وهذا�غI[�سليم�-د

  .كما�أنه�تارة�يقول�إن�الطعن�لصالح�القانون�،�وتارة�إنه�لصالح�ا�طعون�لهما�كما�رأينا�،�

�12من�ق�ت�ق�،�و�ا�واد��11��،22أنه�انط4قا�من�مبادئ�العدل�و�vنصاف�و�من�ا�واد�:   رابعا

من�ق�ا�م�ت�ا�،�فإنه�من�واجب�الغرف�ا�جمعة�أن�تمارس�حقها��ي�الرقابة�ع�ى�القرار��203��،238،�

الطعن�وكل�ما�أسس�عليه�بما��ي�ذلك�كافة�القرارات�و��حكام�السابقة�عليه�لتطبيق�القاعدة��محل

�ما�أسس�ع�ى�باطل�فهو�باطل�: " الذهبية�ال£�mتقول� �،�وكما�فعلته�مث�4�ي�كما��ي�الحا" إن �هنا ل

،�حIن�26/10/2007: بتاريخ��15/2007،�و�القرار�رقم��13/12/2006بتاريخ��18/2006رقم�: ها�قرار 

  .ألغت�قرارات�صادرة�عن�تشكيT¡4ا��خالفTUا�للقانون 

� �أن�ا�ادة �الحق��ي�أن�تنقض�بدون��223وبما �ا�م�ت�ا�صريحة��ي�أن�للمحكمة�العليا من�ق

إذا�نقضت�ا�حكمة�العليا�القرار�ا�عروض�علTkا�فإTÈا�تحيل�النظر�" إحالة�حيث�تقول��ي�فقر¡Tا��و¨ى�

حاكم�ا�ختصة�بالنظر�فTkا�إ�Rإذا�كان�النقض��Rيقت�mnºالبت�من�جديد��ي�موضوع�القضية�ع�ى�ا�

  ".أو�إذا�كان�النقض�لم�ي^[ك�شيئا�يحكم�فيه�و�ي�هذه�الحالة�تبت�ا�حكمة�دون�إحالة�

  

  لهذه�Dسباب�

  .من�ق�ا�م�ت�ا��223وما�بعدها��ي�فصلها�من��203و�ا�واد�22وتطبيقا�للمواد�آنفة�الذكر��
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  :منطوق�القرار

قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�الغرف�ا&جمعة�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�و�Sي�Dصل�" 

�08/2010نقض�القرار�ا&طعون�فيه�و�إلغاء�قراري�ا&حكمة�العليا�السابقCن�عليه�ع_ى�التواjي�رقم�

� �و�القرار�رقم �(دارية �الغرفة �الغر �18/2010الصادر�عن �و��جتماعية�الصادر�عن �ا&دنية فة

  ."Dوjى

  

 

  كاتب�الضبط�Dول�������&قرر���������������������������ا        الرئيس�
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  :القانوني��ا&بــــــــدأ

  13/2014القرار رقم 

  24/04/2014: بتاريخ 

نتساب إليها بمعايير محددة إن هيئة عملت بقبول اإل -1

  .ألشخاص ال يشرع لها أن ترفضه لمن تتوفر فيه تلك المعايير

 لهيئةل، المنظم 24/1995من القانون رقم  25المادة 

  .لمحامينالوطنية ل

  .مساواة الدستوريمبدأ ال
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل�–إخاء��-شرف              الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليا              

  غرفة�ا&شورة�             
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

        

        

        

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

جلســـــــــة�يـــــــــوم��غرفـــــــــة�مشـــــــــورة�ا�حكمـــــــــة�العليـــــــــاعقـــــــــدت�

  /رئاسة��السيد�ب،���24/04/2014

يحفــــــــــــــظ�ولـــــــــــــــد�محمـــــــــــــــد�يوســـــــــــــــف�،��رئـــــــــــــــيس�ا�حكمـــــــــــــــة��

   العليا

  : وبعضوية�السادة�القضاة�

محمــــــدو�ولــــــد�أحمــــــدو�ســــــالم�ولــــــد�أبــــــي�،�رئــــــيس�الغرفــــــة�. 

  مستشارا                                                       الجزائية

   يمده�ولد�أليمن�،�رئيس�الغرفة�التجارية�،ح. 

  مستشارا                                                                      

  مستشارا ¨ي�آمادو�سI[ى�،�رئيس�الغرفة�vدارية�،

عبــــــــــد�هللا�ولــــــــــد�هــــــــــدو��،�كاتــــــــــب�الضــــــــــبط�/ وبمســــــــــاعدة�ذ

  .كاتبا�للجلسة��             �ول�للغرفة������������������

محمــــــــــــــد�محمــــــــــــــود�ولــــــــــــــد�طلحــــــــــــــة�،�نائــــــــــــــب�/ وبحضــــــــــــــور��

        ،�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا

  .ممث�4للنيابة�العامة                                                 

وذلـــــــــك�للنظــــــــــر�والبـــــــــت��ــــــــــي�بعــــــــــض�القضـــــــــايا�ال£ــــــــــ�mمــــــــــن��

بي�Tــــــــــــــا�طلــــــــــــــب�الطعــــــــــــــن�با�لغــــــــــــــاء�ا�قــــــــــــــدم�مــــــــــــــن�طــــــــــــــرف�

محمــــــــد�محمــــــــود�ولــــــــد�بابــــــــاه�ديــــــــداه�نيابــــــــة�عــــــــن�: �ســــــــتاذ

ضـــــــــد�القـــــــــرار�رقـــــــــم��16/03/2014ا��بتـــــــــاريخ�.ل.موكلـــــــــه�م

حــــــــــــامIن�الصــــــــــــادر�عــــــــــــن�الهيئــــــــــــة�الوطنيــــــــــــة�للم�09/2014

،�و�ــــــــــي�هــــــــــذه�الجلســــــــــة�أصــــــــــدرت� .12/02/2014بتــــــــــاريخ�
  .ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانه

  06/2014: رقم�ا�لف

  ا.ل.م: الطاعن

محمــــــــد�محمــــــــود�ولــــــــد�: مــــــــث�4با'ســــــــتاذ

 باباه

الهيئــــــــــــة�الوطنيــــــــــــة�:  ا�طعــــــــــــون�ضــــــــــــده

 للمحامIن

 

  13/2014: رقم�القرار

  24/04/2014: تاريخه

  

  :منطوقه

العليـــــــــــــــــــــــا�Sـــــــــــــــــــــــي�قـــــــــــــــــــــــررت�ا&حكمـــــــــــــــــــــــة�

قبـــــــــــــــول�تشــــــــــــــكيلة�غرفـــــــــــــــة�ا&شــــــــــــــورة�

�وإلغــــــــــــــــــاء�أصــــــــــــــــــ) و شــــــــــــــــــك)��الطعــــــــــــــــــن

: بتـــــــــــــــــــاريخ��09/2014م�القـــــــــــــــــــرار�رقـــــــــــــــــــ

12/02/2014.  

  
        .وهللا�ا�وفق
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�wراءات(ج: أو  

محمد�محمود�ولد�باباه�ديداه�نيابة�عن�/ بعد�vط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�ا�قدمة�من�طرف�ذ

  .ا�شار�إليه�أع4ه�09/2014ضد�القرار�رقم�. ا.ل.موكله�م

  .وبعد�vط4ع�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�وع�ى�مذكرتي�الطعن�والرد�وع�ى�جميع�وثائق�ا�لف

مود�ولد�طلحة�،�نائب�ا�د�ي�العام��ي�عرض�م4حظاته�وبعد��ستماع�إ¨ى�السيد�محمد�مح

  .الشفهية�والكتابية��ي�الجلسة�ا�ذكورة�أع4ه

  :وبعد�ا�داولة�طبقا�للقانون�تقرر�ما�ي�ي�

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

حيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة�و�ي��جل�القانوني�مطابقا��ا�نصت�عليه�ا�واد�

�ي��149� �بعدها �وvدارية،�وا�ادة�وما �vجراءات�ا�دنية�والتجارية من��04فقرة��23با¸Tا�من�قانون

  .قانون�ا�حاماة�فهو�مقبو�Rشك4

  من�حيث�Dصل: ثالثا

1-� Dطراف� : 

  :كان�من�أهم�ما�أثاره�محامي�الطاعن�أن���:الطاعن� -أ

يخ�موكلــــــــــــــــه�تقــــــــــــــــدم�بطلــــــــــــــــب�اعتمــــــــــــــــاده�كمحــــــــــــــــام�أمــــــــــــــــام�الهيئــــــــــــــــة�الوطنيــــــــــــــــة�للمحــــــــــــــــامIن�بتــــــــــــــــار 

  .مصحوبا�بجميع�الشهادات�و�الوثائق�ا�طلوبة�12/12/2013

مــــــــــن�القــــــــــانون��25الهيئــــــــــة�الوطنيــــــــــة�للمحــــــــــامIن�أسســــــــــت�قرارهــــــــــا�الطعــــــــــIن�ع�ــــــــــى�نــــــــــص�ا�ــــــــــادة�

يعفـــــــى�مـــــــن�شـــــــهادة�الكفـــــــاءة��زاولـــــــة�مهنـــــــة�ا�حامـــــــاة�" ا�عـــــــدل�ال£ـــــــ�mتـــــــنص�عـــــــل�أنـــــــه��24/1995رقـــــــم�

  ...." .لك�التعليم�العا¨ي��ساتذة�الحاصلون�ع�ى�درجة�أستاذ��ي�الجامعة�من�س

جامعــــــــــة�انواكشــــــــــوط�،�: موكلــــــــــه�حاصــــــــــل�ع�ــــــــــى�الدرجــــــــــة�ا�طلوبــــــــــة�مــــــــــن�ثــــــــــ4ث�جامعــــــــــات��ــــــــــي�

ا�درســـــــــــة�الوطنيـــــــــــة�لـــــــــــ¤دارة�،�جامعـــــــــــة�عمـــــــــــر�ا�ختـــــــــــار�بليبيـــــــــــا�،�و�إضـــــــــــافة�ع�ـــــــــــى�ذلـــــــــــك�حصـــــــــــل�ع�ـــــــــــى�

قــــــــرر�ا�نشــــــــور��ــــــــي�الجريــــــــدة�شــــــــهادة�ا�اجســــــــتI[�و�ال£ــــــــ�mتعــــــــادل�الــــــــدكتوراه��ــــــــي�نظامنــــــــا�كمــــــــا�يؤكــــــــد�ا�

 . 879العدد�لرسمية،�ا

وأخIـــــــــ[ا�خلــــــــــص�محــــــــــامي�الطــــــــــاعن�إ¨ـــــــــى�طلــــــــــب�إلغــــــــــاء�القــــــــــرار�ا�طعـــــــــون�فيــــــــــه�واعتمــــــــــاد�موكلــــــــــه�

  .ل4ئحة�الك0[ى�للمحامIنامحاميا�و��مر�بتسجيله�ع�ى�

 : ا&طعون�ضدها� -ب

أمـــــــــا�ا�طعـــــــــون�ضـــــــــدها�الهيئـــــــــة�الوطنيـــــــــة�للمحـــــــــامIن��فقـــــــــد�ردت�بمـــــــــذكرة�جوابيـــــــــة�جـــــــــاء�فTkـــــــــا�

  :أن
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درجـــــــــــة�" إذ�اعت0ـــــــــــ[��ا�عـــــــــــدل�24/1995مـــــــــــن�القـــــــــــانون�رقـــــــــــم���25ـــــــــــادة�العـــــــــــارض�أســـــــــــاء�فهـــــــــــم�ا

تع®ـــــــ�mالعمـــــــل�بالتـــــــدريس��ـــــــي�الجامعـــــــة�وهـــــــو�بعيـــــــد�عـــــــن�الدرجـــــــة�العلميـــــــة�ا�عروفـــــــة�" جامعات�أســـــــتاذ

 .و�الطاعن�احتج�بإفادات�تدريس�فقط" درجة�أستاذ�جامعات�" �ي�سلك�التعليم�العا¨ي�

درجـــــــــــة�أســـــــــــتاذ�"  الشـــــــــــرطتعـــــــــــود�إ¨ـــــــــــى�أن��25العلـــــــــــة��ـــــــــــي�أن�ا�اجيســـــــــــتI[�لـــــــــــم�تشـــــــــــ^[طها�ا�ـــــــــــادة�

 .يتطلب�بداهة�الحصول�ع�ى�ما�يخولها�من�شهادات" جامعات

ـــــــــى�طلـــــــــب�رفـــــــــض�الطعـــــــــن�شـــــــــك��4خالفتـــــــــه�ل¤جـــــــــراءات�الشـــــــــكلية�ولعـــــــــدم�تأمينـــــــــه� وخلصـــــــــت�إ¨

�09/2014بـــــــــــدفع�الغرامـــــــــــة�ا�حـــــــــــددة�بالقـــــــــــانون�،�وتأكيـــــــــــد�قـــــــــــرار�الهيئـــــــــــة�الوطنيـــــــــــة�للمحـــــــــــامIن�رقـــــــــــم�

  . 12/02/2014: بتاريخ�
  

  :ا&حكمة� -2

� �با�ادة �ا�بينة �للشروط �مستوف �الطاعن �إن �و�ال£25��mحيث �للمحاماة �ا�نظم �القانون من

  .تعفي�أساتذة�الجامعات�من�التدريب�و�تتيح�لهم�الولوج�ا�باشر�للمهنة

�القانون� �ي�]Iماجست� �شهادة �ع�ى m®ا�ع� �حصول �ي� �ا�ذكورة �الشروط �إستيفاء �يتج�ى وحيث

  .من�الجريدة�الرسمية��873الدكتوراه�طبقا�للمقرر�ا�نشور��ي�العدد��معادلة�محليا�لدرجة

�جامعات� �ي� �جامËي �كأستاذ m®ا�ع� �طرف �من �القانون �تدريس �بإفادات �ذلك �يتعزز وحيث

  .وطنية�و�أجنبية

،�ؤخرا�أشخاصا�يحملون�نفس�ا�ؤه4توحيث�إن�الهيئة�ذا¡Tا�اعتمدت�¸Tذه�الصفة�سابقا�وم

سنة�أو�( الذي�اعتمد�حائزا�ع�ى�درجة�الدبلوم��02/2010شأن��عتماد�رقم�بل�و�أقل�م�Tا�كما�هو�

دون�أن�يرد�فيه�ما�يثبت�معادلة�شهادته�ع�ى�ا�ستوى�الوط®�mلدرجة�) سنتIن�ع�ى��كÇ[�بعد�ا�^[يز�

الدكتوراه،�وقرارا¡Tا�هذه�تفند�ما�ادعته��ي�مذكر¡Tا�من�كون�سبب�رفض�طلب�الطاعن�كونه�ليس�

� �ع�ى �حائزا �جامËي" درجة �"أستاذ �التعليم �ي� �السلم �درجات �تعت0[�أع�ى m£ال� ،� �من �ا�كونة : العا¨ي

�مساعد �أسأستاذ �محاضر، �تاذ �ا�ادة �لنص �طبقا �جامËي �أستاذ �و�أخI[ا �مؤهل �أستاذ من��03،

ا�حدد�للنظام�الخاص�با�درسIن�الباحثIن�الجامعيIن�و�vستشفائيIن،�فلو��126/2006ا�رسوم�رقم�

هيئة�تأخذ�¸Tذا�التفسI[�ا�زعوم��ا�اعتمدت�هؤRء��شخاص�غI[�الحائزين�ع�ى�هذه�الدرجة�كانت�ال

�ي�سلم�التعليم�العا¨ي�العلياالعلمية�.  

� �ا�ادة �لنص �خرقا �لذلك �قرار�الهيئة �يشكل �ومبدأ��25وحيث ،� �للهيئة �ا�نظم �القانون من

�قرار�الهي �و�إلغاء �الطلب �قبول mnºيقت� �ما �الدستوري �ورفض�ا�ساواة �الطاعن �Rعتماد �الرافض ئة

  .الطلبات��خرى�ا�تعلقة�بالتعويض�لعدم��ختصاص
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  :لهذه�Dسباب

من��25وما�بعدها��ي�با¸Tا�من�ق�ا�م�ت�ا�و�ا�ادة��149كلها�وعم�4بما�تقدم�واستنادا�إ¨ى�ا�ادة�

  .لمحامIن�ا�نظم�للهيئة�الوطنية�ل�1995يوليو��19: الصادر�بتاريخ��24/95القانون�رقم�

  

  :منطوق�القرار

�وإلغاء�القرار�رقم�أص) و شك)��الطعنقبول�العليا�Sي�تشكيلة�غرفة�ا&شورة�قررت�ا&حكمة�

09/2014�� �م�12/02/2014: بتاريخ �واعتماد �wستيفائه�.ل.، �ا&وريتانية �ا&حاكم �لدى �محاميا ا

  .�ختصاص�الشروط�القانونية�ال)زمة�لذلك�،�ورفض�طلبه�ا&تعلق�بالتعويض�لعدم

  
        

  اتب�الضبط�Dول���ك                                                                                                                    الرئيـــــــس
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  24/2014القرار رقم 

  26/06/2014: بتاريخ 

  .إ..ت.م.ا.من ق 258المادة 

يفترض في تنازع االختصاص أن يكون بين محاكم  -1

ة في د، ومتح)أكثر من محكمة واحدة(عددة مت

   .الدرجة
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  شرف�ـ�إخاء�ـ�عدل                                     الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية��������

  ا&حكمة����العليا�������������������������������������������������

  غرفة�ا&شورة�                  

  

  

  

  

                            

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا&راحل�ال�yzمرت�x`ا�القضية: وwأ

�ي�دعوي�تقدم�¸Tا�ا�دعو�-�لفحسبما�يتضح�من�مشموRت�ا�–القضية��مراحل�هذهتتلخص�

�. ش.أ �رقم �الحكم �بشأTÈا �أصدرت m£ال� �دار�النعيم �مقاطعة �محكمة �بصحة��78/2008أمام mnoالقا

ملكية�ا�د�ي�لقطع£��mرض�محل�ال�/اع،�فتم�استئناف�هذا�الحكم�أمام�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�

الصادر��27/2010ك�بموجب�قرارها�رقم�الثانية�بمحكمة��ستئناف�ال£�mرفضت��ستئناف�شك�4وذل

� �ي��03/03/2010بتاريخ� �فبتت �دار�النعيم �مقاطعة �محكمة �أمام �رجوع �بطلب �العارض �تقدم بعدها

   15/2014 رقم�ا�لف

  تنازع�اختصاص��: نوع�القضية

  .م.ا: العارض

  .محمد�معروف�ولد�بوصبيع/ ذيمثله�

  .ش.ا: ا�عروض��ضده

  .حمد��مIن�ولد�ازيادم/ يمثله�ذ

  : القرار�ا�طعون�فيـه

الصادر�بتاريخ��78/2008الحكم�رقم��

  نعيمعن�مقاطعة�دار�ال�03/11/2008

  2014/ 24:    رقم�القرار

  26/06/2014: تاريخه�

  :قرارمنطوق�ال

قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غرفة�

ا&شورة�رفض�طلب�تنازع��ختصاص�

  .شك)

  

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�بمكتب� � �مشور¡Tا �غرفة �تشكيلـة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

� �مشورة �جلسة �العليا �ا�حكمة �بمب® ��ربعاء��رئيسها يوم

  :و�ي��ي�التشكيل�التا¨ي��26/06/2014

  .رئيـسا�          يحفظ�ولد�محمد�يوسف����������-

  :وعضوية�مستشارd`ا�السادة�

  محمدو�ولد�أبي�،�رئيس�الغرفة�الجزائية،�. 

                                  مستشارا���������������                                                                      

  حيمده�ولد�أليمن�،�رئيس�الغرفة�التجارية�،�. 

  مستشارا                                                                      

  ¨ي�آمادو�سI[ى�،�رئيس�الغرفة�vدارية،

  مستشارا������������������������������������������������

عبــــــــــد�هللا�ولــــــــــد�هــــــــــدو،�كاتــــــــــب�ضــــــــــبط�/ اعـــــــــــدة��ســــــــــتاذ�وبمس 

  .أول�بالغرف�ا�جمعة�كاتبا�للجلسة�

� �السيد �لدى�/ وبحضور �العام �ا�د�ى �الو¨ي، �ولد أحمد

  .ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�العامة

وذلك�للنظر�والبت��ي�ا�لفات�ا�درجة�ع�ى�جدولTUا�وال£�mمن�

� �رقم �ا�لف �الب�15/2014بي�Tا �طلب �تنازع�موضوع �ي� ت

��ستاذ �طرف �من �ا�قدم �ولد�/اختصاص �معروف محمد

�ا �موكله �لصالح � �. م.بوصبيع �رقم �الحكم �78/2008ضد

عن�محكمة�مقاطعة�دار�النعيم��03/11/2008الصادر�بتاريخ�

� �و �ي �جهة �من �ا�ذكور �الطرف �بIن ممث�4. ش.ا�ل�/اع

�هذه�/با'ستاذ �و�ي �ثانية، �جهة �من �ازياد �ولد ��مIن محمد

  :لسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار��تي�بيانهالج
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� �رقم �بحكمها �الطلب ��27/2011هذا �تقدم��05/07/2011بتاريخ �ثم �الرجوع، �طلب �برفض mnoالقا

�05/06/2013بتاريخ��79/2013ا�ع®�mبطلب�اع^[اض�بتت�فيه�محكمة��ستئناف�بموجب�القرار�رقم�

أمام�غرفة�مشورة�الغرف��27/04/2014حيث�أكدت�الحكم�ا�ع^[ض،�وأخI[ا�تقدم�العارض�بتاريخ�

  . ا�جمعة�¸Tذا�الطلب�الهادف�إ¨ي�فض�تنازع��ختصاص�وهو�الطلب�محل�النظر�حاليا

  (جراءات:ثانيا    

�ا�ذكورة - �العريضة �خاصة �ا�لف �لوثائق �ا�حكمة �تلقي �العليا��بعد �ا�حكمة �أمر�رئيس أع4ه

  .بإب4غ�تلك�العريضة�للنيابة�العامة��بداء�الرأي�بشأTÈا�

- � �وإعادته�إ¨ي�ا�حكمة�بتاريخ �ا�كتوب��ي�ا�لف ��21/05/2014وبعد�إيداع�النيابة�العامة�رأTÎا

  .هأصبحت�القضية�جاهزة�للعرض�فتمت�برمجTUا�لجلسة�غرفة�ا�شورة�ا�نوه�عن�تاريخها�أع4 
 

  من�حيث�Dصل�: ثالثا

  : Dطراف -1

  :العارض -أ

محمـــــــــــــــــد�معـــــــــــــــــروف�ولـــــــــــــــــد�بوصـــــــــــــــــبيع�بعريضــــــــــــــــــة��/تقـــــــــــــــــدم�العـــــــــــــــــارض�عـــــــــــــــــن�طريـــــــــــــــــق�محاميــــــــــــــــــه�ذ

  :ضم�Tا�ما�ملخصه

وإن�كـــــــــــــــــــــــــــان�قـــــــــــــــــــــــــــد��78/2008أن�حكـــــــــــــــــــــــــــم�محكمـــــــــــــــــــــــــــة�مقاطعـــــــــــــــــــــــــــة�دار�النعـــــــــــــــــــــــــــيم�ذا�الـــــــــــــــــــــــــــرقم� -

ه�أصــــــــــــبح�TÈائيــــــــــــا�بعــــــــــــد�تأكيــــــــــــده�مــــــــــــن�طــــــــــــرف�محكمــــــــــــة��ســــــــــــتئناف�فإنــــــــــــه�يبقــــــــــــي�قــــــــــــاب�4للرجــــــــــــوع�فيــــــــــــ

خاصــــــــــــــــــة�وأن�موكلــــــــــــــــــه�عÇــــــــــــــــــ[�فيمــــــــــــــــــا�بعــــــــــــــــــد�ع�ــــــــــــــــــي�. ا.ت.م.ا.مــــــــــــــــــن�ق�198وفــــــــــــــــــق�مقتضــــــــــــــــــيات�ا�ــــــــــــــــــادة�

  .مقرر�يلÞي�رخصة�خصمه

أنـــــــــــــــه�تقـــــــــــــــدم�أمـــــــــــــــام�ا�حكمـــــــــــــــة�ا�ـــــــــــــــذكورة�بطلـــــــــــــــب�رجـــــــــــــــوع�عـــــــــــــــن�حكمهـــــــــــــــا�فرفضـــــــــــــــت�طلبـــــــــــــــه� -

بحجـــــــــــــــــــــة�عـــــــــــــــــــــدم��ختصـــــــــــــــــــــاص،�وهـــــــــــــــــــــو��مـــــــــــــــــــــر�الـــــــــــــــــــــذي�أكدتـــــــــــــــــــــه�فيمـــــــــــــــــــــا�بعـــــــــــــــــــــد�الغرفـــــــــــــــــــــة�ا�دنيـــــــــــــــــــــة�

بقيــــــــــــــــــــــــــــت�مســـــــــــــــــــــــــــــألة� -يقــــــــــــــــــــــــــــول�العــــــــــــــــــــــــــــارض–و�جتماعيــــــــــــــــــــــــــــة�بمحكمــــــــــــــــــــــــــــة��ســــــــــــــــــــــــــــتئناف،�وهكــــــــــــــــــــــــــــذا�

�ختصــــــــــــــــاص�عالقــــــــــــــــة�لــــــــــــــــم�يــــــــــــــــتم�حســــــــــــــــمها�ممــــــــــــــــا�ألجــــــــــــــــأ�العــــــــــــــــارض�إ¨ــــــــــــــــي�غرفــــــــــــــــة�مشــــــــــــــــورة�الغــــــــــــــــرف�

ا�جمعــــــــــــــــــة�با�حكمــــــــــــــــــة�العليــــــــــــــــــا�لتحديــــــــــــــــــد�ا�حكمــــــــــــــــــة�ا�ختصــــــــــــــــــة��ــــــــــــــــــي�البــــــــــــــــــت��ــــــــــــــــــي�طلــــــــــــــــــب�الرجــــــــــــــــــوع�

الصـــــــــــــــــــــــادر��78/2008ا�قــــــــــــــــــــــدم�أمــــــــــــــــــــــام�محكمــــــــــــــــــــــة�مقاطعــــــــــــــــــــــة�دار�النعـــــــــــــــــــــــيم�ضــــــــــــــــــــــد�حكمهــــــــــــــــــــــا�رقــــــــــــــــــــــم�

  . 03/11/2008بتاريخ�
  

  :امةالنيابة�الع-ب

طالبـــــــــــــــــــــــت�النيابـــــــــــــــــــــــة�العامـــــــــــــــــــــــة�ا�حكمـــــــــــــــــــــــة�بتطبيـــــــــــــــــــــــق�النصـــــــــــــــــــــــوص�ذات�الصـــــــــــــــــــــــلة�با�وضـــــــــــــــــــــــوع�

�mبوصــــــــــــــــــفها�الجهــــــــــــــــــة�ا�خولــــــــــــــــــة�بتقــــــــــــــــــدير�مــــــــــــــــــدي�انطبــــــــــــــــــاق�أقــــــــــــــــــوال�العــــــــــــــــــارض�ع�ــــــــــــــــــي�الوقــــــــــــــــــائع�ال£ــــــــــــــــــ

  .ذكرها�وت�/يل�النصوص�ع�ي�تلك�الوقائع
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  : ا&حكمة -2

  :من�حيث�الشكل

ائي،�و�ي�مادة�غI[�ذات�من�قانون�التنظيم�القض�49حيث�أسس�العارض�طلبه�ع�ي�نص�ا�ادة�

  .صلة�بموضوع�تنازع��ختصاص�وإنما�تتضمن�تنظيم�محكمة�الشغل�

وحيث�إن�القضية�برمTUا�بدأت�أمام�محكمة�مقاطعة�دار�النعيم�ال£�mحكمت�لخصمه�وأكدت�

ذلك�محكمة��ستئناف�فعاد�وطلب�الرجوع�أمام�محكمة�دار�النعيم�فرفضت�طلبه�تأسيسا�ع�ي�عدم�

  .[ض�ع�ي�ذلك�فرفض�طعنه�باRع^[اض�اختصاصها�فاع^

�مسطرة�تنازع�اختصاص�ذلك�أنه�يف^[ض��ي�تنازع� �النحو�ليست �هذا وحيث�إن�ا�سطرة�ع�ي

� �متعددة �محاكم �بIن �يكون �أن �واحدة(�ختصاص �محكمة �لنص�) أكÇ[�من �طبقا �الدرجة �ي� ومتحدة

Tkا�تعدد�فالحكمان�صادران�عن�ا،�والنازلة�ا�عروضة��Rيوجد�ف.ت.م.ا.من�ق) فقرة�أو¨ي( 258ا�ادة�

محكمة�ابتدائية��ي�محكمة�دار�النعيم�والقراران�ا�ؤكدان�لهما�صادران�عن�نفس�الغرفة�بمحكمة�

  .�ستئناف

�حالة� �قيام �Rنعدام �العليا �با�حكمة �ا�شورة �غرفة �اختصاص �عدم �هذا �ع�ي �يتأسس وحيث

  تنازع�اختصاص�تتعهد�فTkا�

  .قانون�التنظيم�القضائي�ما�ي^[تب�عليه�رفض�الطلب�شك4فقرة�أو¨ي�من��24طبقا�للمادة�
  

  :لهذه�Dسباب

فقرة��258من�قانون�التنظيم�القضائي�وا�ادة��1فقرة��24وتأسيسا�ع�ي�ما�تقدم�وعم�4بأحكام�ا�ادة�

  .من�قانون�vجراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية�1
  

  :منطوق�القرار

  ).رفة�ا&شورة�رفض�طلب�تنازع��ختصاص�شك)قررت�ا&حكمة�العليا�Sي�تشكيلة�غ(

  

 كاتب�الضبط�Dول�                                                                            الرئيس                        
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  26/2014القرار رقم 

  26/06/2014: بتاريخ 

  .أ.ت.م.ا.من ق 150المادة  -

مبرر وجود القرار اإلداري السكوتي هو مواجهة تعنت أو  -

على الطلبات الموجهة لها  تعسف اإلدارة حالة تعمدها عدم الرد

  .قبوال او رفضا

انت إذا ك) سكوتي(ال محل للقول بوجود قرار ضمني   -

عن إرادتها، وبالتالي يكون توجيه طلب لها بعد  عبرتاإلدارة قد 

حين مكرر لنفس مضمون الطلب غير مبرر لوروده على أمر 

د عليه وجود قرار ضمني، معلوم ومفصح عنه، ولن ينتج عدم الر 

قديم المعني بعد تبليغه بالقرار تستثناء التي ترد عليه هي حالة اإلو 

الصريح طلبا والئيا لمصدرته خالل شهرين للعدول عنه، إذ من 

شأن هذه الحالة أن تطيل له أمد الطعن في القرار الصريح حالة 

  .سكوت اإلدارة عن الرد على طلبه الجديد
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  شرف�ـ�إخاء�ـ�عدل�����                         الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية������

  ا&حكمة��العليا�������������������������������������������������

  غرفة�ا&شورة                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

wا�القضية�: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

�ي�طلب�اعتماد�-حسبما�يتضح�من�مشموRت�ا�لف�–لقضية�ا�راحل�ال£�mمرت�¸Tا�اتتلخص�

�ب �تقدم �ا�دعو �ذ�.ص.مه �محاميه �طريق �/عن �أمام �بوصبيع �ولد �معروف �الوطنية�محمد الهيئة

  ،27/11/2013بتاريخ� للمحامIن

اعت0[�العارض�الهيئة�وبعد�م�mnºأربعة�أشهر�من�تاريخ�تقديم�الطلب�ا�ذكور�دون�رد�من�طرف�

بعريضة�أمام��05/05/2014أTÈا�بذالك�قد�أصدرت�قرار�سكوتيا�برفض�اعتماد�ا�ع®�mفتقدم�بتاريخ�

غرفة�مشورة�الغرف�ا�جمعة�با�حكمة�العليا�رامية�إ¨ي�الطعن�با�لغاء�ضد�القرار�vداري�السكوتي�

  .ا�نوه�عنه�أع4ه،�وهذا�الطعن�هو�محل�النظر�حاليا

  

  17/2014رقم�ا�لف�

  اعتماد�محام: نوع�القضية

  .ص.م: العارض

  .محمد�معروف�ولد�بوصبيع/ يمثله�ذ

  الهيئة�الوطنية�للمحامIن: ا�عروض��ضده

قرار�سكوتي�بتاريخ�:القرار�ا�طعون�فيـه�

الهيئة�الوطنية�عن��27/03/2014

  للمحامIن

  2014/ 26:    القرار�رقم

  26/06/2014: تاريخه�

  : القرارمنطوق�

قررت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكيلة�غرفة�

  .ا�شورة�رفض�الطعن�با�لغاء�شك4

  

  

  

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�بمكتب� � �مشور¡Tا �غرفة �تشكيلـة �ي� �العليا �ا�حكمة عقدت

��ربعاء� �يوم � �مشورة �جلسة �العليا �ا�حكمة �بمب® رئيسها

  و�ي��ي�التشكيل�التا¨ي.  26/06/2014

  رئيسا����������������������������يحفظ�ولد�محمد�يوسف�-

  :عضوية�مستشارd`ا�السادة�بو 

  مستشارا�������محمدو�ولد�أبي�،�رئيس�الغرفة�الجزائية،. 

  مستشارا��حيمده�ولد�أليمن�،�رئيس�الغرفة�التجارية،. 

�����������ة،¨ــــــــــــــــــــــــــــــــي�آمــــــــــــــــــــــــــــــــادو�ســــــــــــــــــــــــــــــــI[ى�،�رئــــــــــــــــــــــــــــــــيس�الغرفــــــــــــــــــــــــــــــــة�vداريــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مستشارا�

عبد�هللا�ولد�هدو،�كاتب�ضبط�أول�/ بمساعـدة��ستاذ�و 

  .كاتبا�للجلسة                           بالغرف�ا�جمعة�

أحمد�ولد�الو¨ي،�ا�د�ى�العام�لدى�ا�حكمة�/ وبحضور�السيد�

  .ممث�4للنيابة�العامة                         ،العليا

� �للنظر�والبت �وال£�mمن�وذلك �جدولTUا �ع�ى �ا�لفات�ا�درجة �ي

موضوع�الطعن�با�لغاء�ا�قدم�من��17/2014بي�Tا�ا�لف�رقم�

ضد��.ص.ممحمد�معروف�ولد�بوصبيع�لصالح�موكله�/طرف�ذ

� �صادر�عن �،قرار�سكوتي �للمحامIن �الوطنية يتجاهل��الهيئة

�بتاريخ� m®ا�ع� �طرف �من �ا�قدم ��عتماد �طلب �ع�ي الرد

،�و�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار��تي� 27/11/2013
 .بيانه
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  (جراءات:ثانيا

�العلي - �ا�حكمة �أمر�رئيس �أع4ه �ا�ذكورة �العريضة �خاصة �ا�لف �لوثائق �ا�حكمة �تلقي ا�بعد

  .للرد�علTkا�خ4ل�أجل�ثمانية�أيام للهيئة�الوطنية�للمحامIنبإب4غ�تلك�العريضة�

  . 14/05/2014،�وتم�الرد�علTkا�بتاريخ�06/05/2014بتاريخ� للهيئة بلغت�العريضة�ا�ذكورة -

  . 15/05/2014بعدها�تلقت�ا�حكمة�مذكرة�تكميلية�مقدمة�من�قبل�العارض�بتاريخ� -

  . 01/06/2014،�وتم�الرد�علTkا�بتاريخ��18/05/2014بتاريخ��للهيئةذكورة�بلغت�ا�ذكرة�ا� -

�للنيابة� - �الكتابية �الطلبات ��بداء �العليا �ا�حكمة �لدي �العام �ا�د�ي �ع�ي �ا�لف �أحيل بعدها

  .العامة

�ي� -� �برمجته �وتمت �للعرض �جاهزا �ا�لف �أصبح �الكتابية �لطلبا¡Tا �العامة �النيابة �إيداع وبعد

  . ا�شورة�ا�نوه�عن�تاريخها�أع4ه�جلسة�غرفة

  

  من�حيث�Dصل�: ثالثا

  Dطراف -1

  :العارض�-أ

محمــــــــــــــــد�معــــــــــــــــروف�ولــــــــــــــــد�بوصــــــــــــــــبيع�نيابــــــــــــــــة�عــــــــــــــــن�موكلــــــــــــــــه�بعريضــــــــــــــــة�طعــــــــــــــــن�ثــــــــــــــــم�/تقــــــــــــــــدم�ذ -

  :مذكرة�ضم�Tما�ما�ملخصه

أن�موكلــــــــــــــــــه�يــــــــــــــــــدرس�بجامعــــــــــــــــــة�محمــــــــــــــــــد��مــــــــــــــــــIن�الشــــــــــــــــــنقيطي�بنواكشــــــــــــــــــوط�وقــــــــــــــــــد�زودتــــــــــــــــــه� -

  .ليم�العا¨يتلك�الجامعة�بشهادة�خ0[ة��ي�التع

أنــــــــــــــه�حاصــــــــــــــل�ع�ــــــــــــــي�شــــــــــــــهادتIن�أكــــــــــــــاديميتIن�مكنتــــــــــــــاه�مــــــــــــــن�الحصــــــــــــــول�ع�ــــــــــــــي�رتبــــــــــــــة�أســــــــــــــتاذ� -

�ـــــــــــــــــي��]Iـــــــــــــــــي�القـــــــــــــــــانون�مـــــــــــــــــن�جامعـــــــــــــــــة�نواكشـــــــــــــــــوط�والثانيـــــــــــــــــة�ا�اجســـــــــــــــــت�جـــــــــــــــــامËي�إحـــــــــــــــــداهما�ا�^[يـــــــــــــــــز�

  .العلوم�القانونية�و�قتصادية�من�جامعة�أم�درمان�بجمهورية�السودان

مــــــــــــــــن�القــــــــــــــــانون��25-15ا�ــــــــــــــــواد�مــــــــــــــــن�أنــــــــــــــــه�تتــــــــــــــــوفر�فيــــــــــــــــه�شــــــــــــــــروط��نتســــــــــــــــاب�ا�بينــــــــــــــــة��ــــــــــــــــي� -

  .ا�نظم��هنة�ا�حاماة

ملفـــــــــــــــــا�مكتمـــــــــــــــــل�العناصـــــــــــــــــر�مســـــــــــــــــتوجب�القبول،إضـــــــــــــــــافة�إ¨ـــــــــــــــــي�وصـــــــــــــــــل� للهيئـــــــــــــــــةأنـــــــــــــــــه�قـــــــــــــــــدم� -

رغــــــــــــم�أنــــــــــــه�غIــــــــــــ[�ملــــــــــــزم�بــــــــــــدفع�هــــــــــــذا�ا�بلــــــــــــغ��.م.و.هـــــــــــــأوقيــــــــــــة��ــــــــــــي�حســــــــــــاب��1.200.000بــــــــــــدفع�مبلــــــــــــغ�

  .نظرا��عفائه�من�التدريب

اســــــــــــــــــتعمال�الســــــــــــــــــلطة�ممــــــــــــــــــا��أن�القــــــــــــــــــرار�محــــــــــــــــــل�طلــــــــــــــــــب�vلغــــــــــــــــــاء�معيــــــــــــــــــب�بالشــــــــــــــــــطط��ــــــــــــــــــي -

  .ا.ت.م.ا.من�ق�163يعرضه�ل¤لغاء�طبقا�للمادة�

عنـــــــــــــــدما�لـــــــــــــــم�يأخـــــــــــــــذ��ـــــــــــــــي��لهيئـــــــــــــــةامـــــــــــــــن�قـــــــــــــــانون��15أن�هـــــــــــــــذا�القـــــــــــــــرار�أيضـــــــــــــــا�خـــــــــــــــرق�ا�ـــــــــــــــادة� -

  .�عتبار�ا�ؤهلIن��كاديميIن�الذين�تقدم�¸Tما�العارض
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قـــــــــــــــــــــــد�اعتمـــــــــــــــــــــــد�ملفـــــــــــــــــــــــات�أســـــــــــــــــــــــاتذة�يحملـــــــــــــــــــــــون�نفـــــــــــــــــــــــس�ا�ـــــــــــــــــــــــؤه4ت��الهيئـــــــــــــــــــــــةأن�مكتـــــــــــــــــــــــب� -

  . �mتقدم�¸Tا�العارضالعلمية�ال£

وخــــــــــــــتم�العــــــــــــــارض�بطلــــــــــــــب�قبــــــــــــــول�الطعــــــــــــــن�با�لغــــــــــــــاء�شــــــــــــــك�4وأصــــــــــــــ�4وإلغــــــــــــــاء�القــــــــــــــرار�محـــــــــــــــل�

  .الطعن

  :ا&عروض�ضده-ب

الهيئـــــــــــــــــــــــة�الوطنيـــــــــــــــــــــــة�أثـــــــــــــــــــــــارت��01/06/2014�ـــــــــــــــــــــــي�مـــــــــــــــــــــــذكر¡Tا�الجوابيـــــــــــــــــــــــة�الـــــــــــــــــــــــواردة�بتـــــــــــــــــــــــاريخ�

  :الردود�التالية�للمحامIن

مجلــــــــــــــــــس� وقــــــــــــــــــد�أصــــــــــــــــــدر�الهيئــــــــــــــــــةأن�ا�ع®ــــــــــــــــــ�mكــــــــــــــــــان�قــــــــــــــــــد�تقــــــــــــــــــدم�بطلــــــــــــــــــب�اعتمــــــــــــــــــاد�أمــــــــــــــــــام� -

القاoــــــــــــــــــــــــ15/02/2013��mnبتــــــــــــــــــــــــاريخ��01/2013بشــــــــــــــــــــــــأن�طلــــــــــــــــــــــــب�ا�ع®ــــــــــــــــــــــــ�mالقــــــــــــــــــــــــرار�رقــــــــــــــــــــــــم��الهيئــــــــــــــــــــــــة

بــــــــــــــــــرفض��عتمــــــــــــــــــاد�لعـــــــــــــــــــدم�تــــــــــــــــــوفر�الشـــــــــــــــــــروط�القانونيــــــــــــــــــة��ـــــــــــــــــــي�ا�لــــــــــــــــــف،�فتقـــــــــــــــــــدم�ا�ع®ــــــــــــــــــ�mأمـــــــــــــــــــام�

ا�ـــــــــــــــذكور،�و�Rيـــــــــــــــزال��الهيئـــــــــــــــةالغرفـــــــــــــــة�vداريـــــــــــــــة�با�حكمـــــــــــــــة�العليـــــــــــــــا�بطعـــــــــــــــن�با�لغـــــــــــــــاء�ضـــــــــــــــد�قـــــــــــــــرار�

لغرفـــــــــــــــــة�vداريـــــــــــــــــة�با�حكمـــــــــــــــــة�العليـــــــــــــــــا�كمـــــــــــــــــا�ملـــــــــــــــــف�القضـــــــــــــــــية�منشـــــــــــــــــورا�لحـــــــــــــــــد�الســـــــــــــــــاعة�أمـــــــــــــــــام�ا

  .تثبت�ذلك�vفادة�الصادرة�عن�كتابة�ضبط�الغرفة�ا�عنية

�الهيئــــــــــــــــــةأن�مــــــــــــــــــا�ورد��ــــــــــــــــــي�مــــــــــــــــــذكره�العــــــــــــــــــارض�مــــــــــــــــــن�كونــــــــــــــــــه�قــــــــــــــــــدم�طلــــــــــــــــــب�اعتمــــــــــــــــــاد�أمــــــــــــــــــام� -

�Rيعتمـــــــــــــــــــد�ع�ـــــــــــــــــــي�أي�أســـــــــــــــــــاس،�وح£ـــــــــــــــــــ�mع�ـــــــــــــــــــي�اف^ـــــــــــــــــــ[اض�صـــــــــــــــــــحته�فهـــــــــــــــــــو�27/11/2013��Rبتـــــــــــــــــــاريخ�

موجـــــــــــــــــب�قـــــــــــــــــرار�تـــــــــــــــــم�الطعـــــــــــــــــن�فيـــــــــــــــــه�أمـــــــــــــــــام�نظـــــــــــــــــر�قضـــــــــــــــــية�ســـــــــــــــــبق�أن�حســـــــــــــــــمTUا�ب�للهيئـــــــــــــــــةيخـــــــــــــــــول�

  .ا�حكمة�العليا�ولم�يتم�البت��ي�ذلك�الطعن

أن�الشــــــــــــــــهادات�ال£ــــــــــــــــ�mصــــــــــــــــحب�¸Tــــــــــــــــا�ا�ع®ــــــــــــــــ�mملفــــــــــــــــه�القــــــــــــــــديم��Rتخولــــــــــــــــه�الولــــــــــــــــوج�للمهنــــــــــــــــة� -

الصــــــــــــــادر�بتــــــــــــــاريخ��R024/95نعــــــــــــــدام�الشــــــــــــــروط�ا�حــــــــــــــددة�مــــــــــــــن�قبــــــــــــــل�ا�شــــــــــــــرع��ــــــــــــــي�القــــــــــــــانون�رقــــــــــــــم�

  .والقوانIن�ا�عدلة�له�19/07/1995

د��ـــــــــــــــي�مـــــــــــــــذكرة�الطـــــــــــــــاعن�مـــــــــــــــن�تـــــــــــــــدريس�ا�ع®ـــــــــــــــ�mبالجامعـــــــــــــــات�فهـــــــــــــــو�وان�صـــــــــــــــح�أمـــــــــــــــا�مـــــــــــــــا�ور  -

�Rيعطيـــــــــــــــــــــه�حـــــــــــــــــــــق��نتســـــــــــــــــــــاب��هنـــــــــــــــــــــة�ا�حامـــــــــــــــــــــاة�فملـــــــــــــــــــــف�الطـــــــــــــــــــــاعن��Rتتـــــــــــــــــــــوفر�فيـــــــــــــــــــــه�الدرجـــــــــــــــــــــة�

مـــــــــــــــن�القـــــــــــــــانون�ا�ـــــــــــــــنظم��43مـــــــــــــــن�قـــــــــــــــانون�ا�حامـــــــــــــــاة�وا�ـــــــــــــــادة��25ا�طلوبـــــــــــــــة�وا�حـــــــــــــــددة��ـــــــــــــــي�ا�ـــــــــــــــادة�

   .للتعليم�العا¨ي

  .شك�4وأص�4رفض�الطعن الهيئةو�ي�ختام�ا�ذكرة�طلبت�

  ا&حكمة:رابعا

�العارض �طعن �يرد �دعواه-حيث � - حسب m®قرار�ضم� �لــــضد �للمحامIن �الوطنية إثر�صمTUا�لهيئة

  . 27/11/2013مدة�تزيد�ع�ي�أربعة�أشهر�منذ�تقديم�طلبه�لها�بتاريخ�

� �إن �للمحامIنوحيث �الوطنية �الرامي� الهيئة �طلبه �ع�ي �ردا �الطاعن، �بحق �أصدرت �وان سبق

القا�mnoبرفض�طلب��عتماد�وهو��15/02/2013بتاريخ��01/2013ه�محاميا،�قرارها�ذا�الرقم�Rعتماد

�11/03/2013بتاريخ��27/2013القرار�الذي�طعن�فيه�العارض�بموجب�الطعن�ا�سجل�تحت�الرقم�
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�¸Tا mnالرئي�� �الضبط �كاتب �عن �الصادرة �vفادة �تبينه ��ا �طبقا �العليا �با�حكمة �vدارية �الغرفة �أمام

  .وا�وجودة�طي�ا�لف

لسكوتي�هو�مواجهة�تعنت�او�تعسف�vدارة�حالة�تعمدها�عدم�اوحيث�إن�م0[ر�وجود�القرار�

  .الرد�ع�ي�الطلبات�ا�وجهة�لها�قبو�Rأو�رفضا

�إن �للمحامIن�وحيث �الوطنية �قرار�صريح��الهيئة �خ4ل �من �إراد¡Tا �عن �أفصحت �قد �دامت ما

طلبه�وبالتا¨ي�ف�4محل�للقول�بوجود�القرار�الضم®�mا�طعون�مطعون�فيه�من�العارض�تكون�ردت�ع�ي�

فيه،�Rن�طلبه��خI[�ا�قدم�إلTkا�بعد�صدور�قرارها�vداري�الصريح�وا�كرر�لنفس�مضمون�الطلب�

السابق�سيكون��ي�هذه�الحالة�غI[�م0[ر�لوروده�ع�ي�أمر�معلوم�ومفصح�عنه،�ولن�ينتج�عن�عدم�الرد�

�m®عليه�وجود�قرار�ضم.  

�ي�قيام�-وال£�R�mتتفق�مع�حالة�الطاعن-وحيث�إن�حالة��ستثناء�الوحيدة�ع�ي�ا�ذكور�آنفا�

�فيه� �يطلب ��صدرته �وRئي �طلب �بتقديم �بالقرار�الصريح، �إب4غه �من �شهرين �أجل �وخ4ل ،m®ا�ع

عن��العدول�عنه،�وهذه�الحالة�إنما�تطيل�له�فقط�أمد�الطعن��ي�القرار�الصريح�حالة�سكوت�vدارة

  .الرد�ع�ي�طلبه�الجديد

وحيث�إنه�ما�دام��Rيوجد�قرار�سكوتي�ف�4مناص�من�رفض�الطعن�شك�4تطبيقا�لنص�ا�ادة�

  .ا.ت.م.ا.من�ق) الفقرة��و¨ي( 150
  

  لهذه�Dسباب

من�قانون�vجراءات�ا�دنية�والتجارية��150وعم�4بما�تقدم�وتأسيسا�عليه�وع�ي�أحكام�ا�ادة�

  .وvدارية
  

  :وق�القرارمنط

  ).قررت�ا�حكمة�العليا��ي�تشكيلة�غرفة�ا�شورة�رفض�الطعن�با�لغاء�شك4(
  

  

كاتب�الضبط�Dول����������������������������������������                                                                                                              الرئيس�
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  05/2014: القرار رقم 

  18/02/2014: بتاريخ 

م، والمادة .ت.م.ا: من ق  204 و 7 المادتان -

، المتضمن لنظام الوظيفة 09/93رقم  من القانون 42

  .العمومية

الحكم بأكثر مما طلب الطرف في الدعوى يشكل  -

  .سببا من أسباب النقض

ال يمكن للموظف المعار أن ينتسب لنظام تقاعد  -

وظيفته الجديدة أو أن يكتسب بصفته هذه حقوق معاش أو 

عالوة تقاعد وإال لزم تعليق المعاش المترتب على سلكه 

 ةلية أو لممارسة وظيفصلي فيما عدى إعارته لدى هيئة دو األ

  .عمومية
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل/ إخاء/ شرف������������������������������������الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية����

  ا&حكمة�العليا��������������

      Dوjىالغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�

  

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� �العليا�وبحضور �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب �طلحة �بن �إسلم �بن �محمود �محمد السيد

 .ممث�4للنيابة�العامة

/ وذلك�للنظر�والبت��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف��ستاذ

بتاريخ�الصادر��141/11: عبد�الحميد�بوصفه�و�كي�4عن�شركة�موريتل��الرامى�ا¨ى�نقض�القرار�رقم�

  . عن�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى��باستئنافية�انواكشوط��20/12/2011

  .21/11/2014غرفة�ا�نعقدة�بتاريخ�وبعد�عرض�القضية��ي�الجلسة�العلنية�لهذه�ال

� �ت4وته �ي� � �مالك �ولد �سيدى �ولد �محمد �ا�ستشار�ا�قرر �إ¨ى ��ستماع �و�إفساح�لوبعد تقريره

  راف��بداء�ما�لدTÎم�من�م4حظات�،�و��ستماع�إ¨ى�ممثل�النيابة�العامة��بداء�رأيه�ا�جال��حامي��ط

  :  فصدر�القرار�¶تي��18/02/2014حجزت�القضية�للمداولة�للنطق�¸Tا��ي�جلسة�يوم�

  38/2012القضية�رقم

  شركة�موريتل� : الطاعن�

  عبد�الحميد�/ يمثله�ذ

   .ر.ع.ص:ا�طعون�ضده�

  كابر�بن�اميجن�/ يمثله�ذ�

  

  05/2014:القرار�رقم�

 18/02/2014: تاريخه�����

 : منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�الطعن� �قبول �العليا �با&حكمة Dوjى

�القرار�ا �نقض �و �وأص) &طعون�شك)

�للبت� �مغايرة �تشكيلة �إjى �و(حالة فيه

 .Sي�ما�أخلت�به�سالفa`ا�

 وهللا�ا�وفق����������

�با�حكمة� ��و¨ى �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

العليا�جلسة�علنية�بقاعة�الجلسات�وذلك�ع�ى�تمام�

  :برئاسة��21/01/2014صباحا�من�يوم��11الساعة�

  .  ارئيس       يحفظ�ولد�محمد�يوسف�/ السيد

  :وعضوية�مستشارd`ا�السادة

                      ـ��امبارك�ولد�الكوري�

       ـ��محمد�سالم�ولد�بارك�هللا�

  ـ��دد�ولد�الطالب�زيدان

        ـ��محمد��مIن�ولد�احمد����

محمد�/ وبمساعدة�كاتب�الضبط�الرئي��mnذ
 ا�صطفى��ولد�محمد�سالم�قلما�للجلسة
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�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال   

واكشوط�ضد�شركة�أمام�محكمة�الشغل�بن�.ر.ع.صتتلخص�وقائع�القضية��ي�دعوى�تقدم�¸Tا�

و� موريتل�مطالبا�بحقوقه�ا�^[تبة�عن�التقاعد�بوصفه�عام�4لها��بعد�أن�أحالته�لها�مؤسسة�ال0[يد

ا�واص4ت�بموجب�خوصصTUا�،�و�قد�أبلغ�بتقاعده�من�طرف�وزارة�الوظيفة�و�العمل�،�و�بموجب�هذه�

� �رقم �حكمها �الشغل �محكمة �أصدرت ��08/11: الدعوى �بتعويض� 31/03/2011: بتاريخ nºق� الذى

و�تم�استئنافه�أمام�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى�بمحكمة��ستئناف�5.955.816للعامل�بمبلغ�

فتم�الطعن�فيه�بالنقض�من��20/12/2011بتاريخ��141/2011: الرقما�بنواكشوط�فأصدرت�قرارها�ذ

ووصلت�مذكر�ة��12/02/2012بتاريخ��13/2012: عبد�الحميد�وذلك�بمحضر�الطعن�رقم�/ ذ�طرف

  .جن�يما�ولدكابر�/ و�تم�الرد�علTkا�من�طرف�محامي�ا�طعون�ضده�ذ�01/04/2012طعنه�بتاريخ�

  

  من�حيث�الشكل�:  ثانيا

حيث�قدم�الطعن�بالنقض�ممن�له�الحق�و�ا�صلحة��ي�تقديمه�و��ي�آجاله�القانونية�مما�يجعله�

 Rا. ت�. م�. ا. ـ��من�ق��209ـ��205 ،63 : �وادشك�4طبقا��قتضيات�ا�مقبو.  

  

  من�حيث�Dصل�: ثالثا�

  :Dطراف��-1

 ـ��الطاعن�ا

ا�طعون�فيه�تتلخص�لقرار�احول�ة�مذكر بلحميد�بوصفه�ممث�4لشركة�موريتل�عبد�ا/ ذتقدم�

�ي�:  

- � �رقم �الشغل �محكمة �يعت0[�حكم ��ا �تصدى �ب�15/2011أنه �14/08/2011تاريخ �أن�، �حIن �ي

فهذا�عيب��ي��31/03/2011يخ�بتار �08/2011:علق�بال�/اع�إنما�يحمل�رقم�حكم�محكمة�الشغل�ا�ت

�Rتخول�ا�نظم�للوظيفة�العمومية��18/01/1993بتاريخ� 09/93ترتيبات�القانون��،�كما�ذكر�أنالشكل

من��تفاقية�الجماعية��31دمن�منحة�التقاعد�ا�نصوص�علTkا��ي�ا�استفادة�� لموظفIن�العموميIن�ل

  .للشغل

�تفاقية�من��31: بقدر�ما�خرق�ترتيبات�ا�ادة�طعون�فيه�أن�القرار�ا�عبد�الحميد�/ ذكر�ذو�

  .حتساب�منحة�التقاعدابقدر�ما�أيضا�أساء�الجماعية�للشغل�

أن�العريضة�الفاتحة�للدعوى��ي�ال£�mتحدد�طبيعة�الطلبات�و�أسبا¸Tا�و�عبد�الحميد�/ و�ذكر�ذ

  .بلغ�تلك�الطلباتبعدم�تجاوز�م�أسسها�و�القا�mnoملزم
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أن�العامل�يت0ن�) الفقرة��و¨ى�من�الصفحة�الثانية(طعون�فيه�القرار�ا�ويرى�أنه�بتصفح�

�مقاب4 �يطالب �ل لم �ا�زعومة �(حقوقه �التقاعد ��نتظارو منحة �السفر�و �) تكاليف Rمبلغ�بإ

  .ما�يؤكد�أن�القرار�محل�الطعن�منحه�ما�لم�يطلب،�2.932.343

  .بإلغاء�القرار�و�إحالة�القضية�إ¨ى�تشكيلة�مغايرةعبد�الحميد�/ ذو��ي��خI[�طالب��

  : ا&طعون�ضده���ب

كابر�اميجن�الذي�يرى��ي�مذكرة�رده�أن�الطاعن�إنما�يسËى�من�خ4ل�طعنه�/ يمثله�ذ. ر.ع.ص

قانونية�جديدة�ت0[ر�طعنه�،�و�R مجرد�كسب�الوقت�و�ا�ماطلة�،�فلم�يبIن��ي�مذكرة�طعنه�أسبابا�

� .ي�ما�أثاره��ي�مذكرته�ني�4من�أسس�القرار�ال£�mب®�علTkا�و�بالتا¨ي�فانه�يتعIن�تأكيده�يرى�

  :ا&حكمــــــــــة� -2

  .ا�. ت�. م�. ا�. من�ق��7فقرة��204: ـ���حول�السبب�ا&ؤسس�ع_ى�خرق�ا&ادة���ا

�صل�حIن�ن�القرار�ا�طعون�فيه�قد�خالف�القانون�بسI[ه�ع�ى�درب�حكم�محكمة�إحيث�       

) منحة�التقاعد(جل�أأوقية�من��2.932.343بمبلغ��حكم�للمد�ى�بما�لم�يطلب�،�فا�د�ى�طلب�الحكم

منحة�للخروج��أوقية�10.477.075: عن��ضرار�،�فحكمت�له�محكمة��صل��بمبلغ�أوقبة� 3.000.00و

لطرف�بأكÇ[�لي�الحكم��خالفة��اللتقاعد�وهو�الحكم�ا�ؤكد�من�طرف�قرار�محكمة��ستئناف�و�تتج�ى�

ال£�mتنص�ع�ى�أنه�. ا.ت.م.ا.من�ق  7فقرة��204ما�يمثل�سببا�للنقض�طبقا�لنص�ا�ادة��،مما�طلب

  ."...إذا�حصل�البت�Sي�أشياء�لم�تكن�مطلوبة�أو�Sي�أك�iÈمن�ما�هو�مطلوب�"

)�ممث) 1فقرة��204ا&ادة�( حول�السبب�ا&ؤسس�ع_ى�خرق�القانون�والخطأ�Sي�تطبيقه�ـ��  ب

  .نظام�Dسا¡�yللوظيفة�العموميةSي�ال

Rي�وضعية�إعارة�إ¨ى�أن�أحيل�. ر.ع.صمناكرة�من�طرف� حيث�إنه���ي�أنه�موظف�عمومي�كان�

  .عن�وزارة�الوظيفة�العمومية��22/07/2009ع�ى�التقاعد�بموجب�ا�قرر�الصادر�بتاريخ�

وظيفة�العمومية�vعارة�بأTÈا�ا�تضمن�لنظام�ال�93/ 9من�القانون�رقم��42و�حيث�تعرف�ا�ادة�

وق�التقدم�و�ا�عاش��ي�الوضعية�ال£�mيوجد�فTkا�ا�وظف�خارج�سلكه��ص�ي�مع��ستفادة�من�حق"

�السلك �هذا �أنه �ع�ى �السادسة �فقر¡Tا �و�نصت �أو‘‘ ، �مؤسسة �ي� �للعمل �ا�وظف �إعارة هيئة�� تتم

  ‘ .‘خصوصية��تخدم�الصالح�العام

نص�أن�ا�ع®�كان��ي�وضعية�إعارة�لدى�هيئة�خصوصية�تخدم�و�حيث�إنه�يؤسس�ع�ى�هذا�ال

و�أالصالح�العام�ذلك�أن�شركة�موريتل�ليست�مؤسسة�عمومية�ذات�طابع�اداري�أو�طابع�اقتصادي�

حكمها�القانون�الخاص�لكوTÈا�شركة�ذات�رأس�مال�عمومي�تساهم�يتجاري�و�إنما��ي�شركة�تجارية�

  .فTkا�الدولة�بجانب�الخواص

ه�مادامت�الدعوى�مرفوعة�من�ا�وظف�ضد�شخص�من�أشخاص�القانون�الخاص�و�حيث�إن

وتعلق�موضوع�الدعوى�بع4وة�تحكمها��تفاقية�الجماعية�للشغل�فإن��ختصاص�بالفعل��حكمة�
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�مدى� �هو�تحديد �له �تتصدى �أن �ا�وضوع �محكمة �ع�ى �يتعIن �الذي �مدار�البحث �غI[�أن ،� الشغل

ر�من�عدمه��نحة�التقاعد�ال£�mتحكمها��تفاقية�ا�ذكورة�،�و�ذلك��استحقاق�ا�وظف�العمومي�ا�عا

  ..ا�تضمن�لنظام�الوظيفة�العمومية�ال£�mتنص�ع�ى�أنه��09/93من�القانون��43ع�ى�ضوء�نص�ا�ادة�

وتكون�ا�جموعة�أو�. ا�قرر�بموجب�نظام�تقاعد�الدولة�طاع�ا�عاشتقإيتحمل�ا�وظف�ا�عار�"

ا�عاش�ال£�mمن�vعارة�مدينة�للخزينة�العامة�با�شاركة��ي�تأسيس�حقوق�ا�ع®��ي�الهيئة�ا�ستفيدة��

�عادة �الدولة �و�رتبة�. تتحملها �لدرجة �ا�قابل mnãسا�� �الراتب �حسب �و�ا�شاركة ��قتطاع ويحدد

� ��ص�ي �سلكه �ي� �ا�عاش�. ا�وظف �بحقوق �يتعلق �فيما �الجديد �سلكه �ا�عار��ي �ا�وظف و�يخضع

�ن �لنظام�لشروط �ينتسب �ا�عار�أن �للموظف �و��Rيمكن ،� ��ص�ي �سلكه �ع�ى �ا�نطبقة �ا�عاش ظام

�و� �تقاعد �أو�ع4وة �معاش �حقوق �هذه �بصفته �يكتسب �أو�أن �الجديدة �وظيفته �تعليق� Rإتقاعد لزم

  ."ة�دولية�أو��مارسة�وظيفة�عموميةا�عاش�ا�^[تب�ع�ى�سلكه��ص�ي�فيما�عدا�إعارته�لدى�هيئ

  

 Dسباب�لهذه�:  

. ا��م�. ق�. من�ا��223و��02��،25��،28��،81��،150��،204��،205��،207: و�تأسيسا�ع�ى�ا�واد�

� �. ت �. ا ��42: وا�ادتIن ،43�� �القانون ��93/ 09من �النظام��20/03/1993الصادر�بتاريخ ا�تضمن

  ‘�سا�mnãللوظيفة�العمومية�

  :القرار�منطوق�

�و��جتماعي �ا&دنية �الغرفة �شك)�و�قررت �بالنقض �الطعن �قبول �العليا �با&حكمة �Dوjى ة

�به� �أخلت �ما �Sي �للبت �مغايرة �تشكلة �ع_ى �و�(حالة �فيه �ا&طعون �القرار�ا&طعون �ونقض أص)

   .لفa`اسا

  

  

  كاتب�الضبط�Dول       ا&قــــــــــرر�����������������       الرئيــــــــــــــس�
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  10/2014: القرار رقم 

  18/03/2014: بتاريخ 

 039/67من القانون النظامي رقم  54المادة  -

  .المؤسس لنظام الضمان االجتماعي

تطبيق المحكمة للمرسوم الصادر بتاريخ  -

شكل إخالال ي، على وقائع سابقة عليها 25/01/2006

     . مبدأ عدم رجعية القوانينب
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل/ إخاء/ شرف�        هورية�(س)مية�ا&وريتانية���������������������������الجم

  الـمـحـكـمـــة�الـعـلـــــــيا����            

  الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�Dوjي�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

 2013/  47: رقم�القضية

  

�للضمان�:  الطاعن m®الوط� الصندوق

 �جتما�ي،

 سيدى�ولد�سيد�ام/ يمثله�ذ

 عمال�صوملك�:  عون�ضدها&ط

 كابر�ولد�إميجن/ يمثلهم�ذ

  

 10/2014: رقم��القرار

 2014/ 03/  18: تاريخه�

  

 : منطوقه

قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�

Dوjى�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�

بالنقض�شك)�وأص)�و�نقض�القرار�

ا&طعون�فيه�و�(حالة�ع_ى�تشكيلة�
          .ه�سابقa`امغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�ب

  بـــــسم�هللا�الع_ي�العظــــــيم

�عقدت�الغرفة��2014مارس�سنة��18ي�يوم�الث4ثاء�

�جلسة� �العليا �با�حكمة ��و¨ى �و�جتماعية ا�دنية

�رئاسة� �تحت �العليا �با�حكمة �جلسا¡Tا �بقاعة علنية

  : السيد

  ،ارئيس                      ،�محمد�يوسف�يحفظ�ولد

  :وعضوية�مستشارd`ا�السادة

 ،اار مستشــ                          امـبــارك�ولد�الكــــوري،�

  ،اار مستشــ                 محمد�سالم�ولد�بارك�هللا،

 ،اار مستشــ                     محمد��مCن�ولد�احمد،

 ،اار مستشــ                     دده�ولد�الطالب�زيدان،

�ذ �سالم�/ وبمساعدة �محمد �ولد �ا�صطفى محمد

  كاتب�الضبط��ول�بالغرفة�قلما�للجلسة،

�طلحة� �بن �إسلم �بن �محمود �محمد �السيد وبحضور

نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�

    العامة،

�ال�/اع� 2013/  47: رقم القضية �ي للنظر وذلك �ي

�ا �بIن �للضمان� : من كل لقائم m®الوط� الصندوق

�ذ �جتما�ي، �جهة،�/ يمثله �من �ام �سيد �ولد سيدى

�ذ �يمثلهم �صوملك �ي� �متقاعدين �عمال / ومجموعة

 ¶تي القرار وأصدرت ثانية، جهة كابر�ولد�إميجن�من

�الوط®�m طرف من ا�قدم الطعن �ي الصندوق

�بصفته ،� ��جتما�ي �بعد� للضمان �وذلك طاعنا،

�الذى��  �العامة �النيابة �ممثل �طلبات �إ¨ي ستماع

�قبول� �اق^[اح �ي� �وا�تمثلة �ا�كتوبة، �بطلباته تمسك

�القانون� �اح^[ام ��صل �و�ي �شك4 �الطعن طلب
 .إ.ت.م.إ.قمن��204وخاصة�ا�ادة�
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  : أو�wا&راحل�ال�yzمرت�x`ا�القضية

أن�مجموعة� ،��يمشوRت�ملفها�من يستشف� كما القضية هذها�راحل�ال£�mمرت�¸Tا� تتلخص

�يعت0[ونه� �ما �تسديد ��جتما�ي �للضمان m®الوط� �الصندوق �من �طلبوا �سوملك �من �متقاعدين عمال

أمام�أن�ا�وضوع�يحتاج�إ¨ي�طلب�للتصالح�مبلغ�الزيادات�ا�تعلقة�برفع�الحد��دنى�لÑجور،�فتعلل�ب

£�mحكمت�لصالحهم�بمبالغ�مالية�،�وا�إ¨ي�ا�حكمة�الأ،�فلجقبل�كل�دعوى�لجنة�ال^[ا�mnoبالصندوق�

ما�أدى�بالصندوق�إ¨ي�استئناف�الحكم�أمام�الدرجة�الثانية�ال£�mأصدرت�القرار�ا�طعون�فيه�بالنقض�

  .ستأنفأمام�هذه�الغرفة�والقا�mnoبتأكيد�الحكم�ا�

  (جراءات�:ثانيا

�تقدم إن حيث �الغرفة إ¨ي الطاعن �القرار�رقم� بالنقض الطعن إ¨ي رامية بعريضة هذه ضد

:24/2013�� �بتاريخ �باستئنافية��28/02/2013الصادر ��و¨ى �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عن

  انواكشوط؛

  لة،وبعد�مراعاة�ما�يتطلبه�مبدأ�الحضورية�حول�مذكرات��طراف�والجدو 

�جلسةلف��ي��ي�ا��هلتقرير ا�ستشار�ا�قرر�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك�وبعد��ستماع�إ¨ي�ت4وة�

تمسات�ا�قدمة�من�وإ¨ى�ا�ل�،�وإ¨ي�ما�تقدم�به�من�حضر�من�محامي��طراف�من�م4حظات،العرض

  :النيابة�العامة،�وبعد�ا�داولة�طبقا�للقانون�تقرر�ما�ي�ي�

  :من�حيث�الشكل��-أ

� �عريضة�حيث �بواسطة �القرار، �أصدرت m£ال� �ا�حكمة �ضبط �كتابة �أمام �به �قيم �الطعن إن

،��2013/ 3/4: يصحTÜا�وصل�تأمIن�غرامة�الطعن�بالنقض�ا�ؤرخ�ب�2013/  3/  19وردت�بتاريخ��

�طعن �بمذكرة �محاميه، �لسان �ع�ي �الصندوق �تقدم �بتاريخ�كما �2013/  5/  15: بالنقض �يكون�، لذا

وما�بعدها�من��205: ميع�الشروط�الشكلية�ال£�mتجعله�مقبو�Rشك�4طبقا�للمادةالطعن�مستوفيا�لج

  ؛.  ا. ت.م.ا.فرعها�من��ق

  من�حيث�Dصل:  ب�

  :Dطراف�-1

  :دعوي�الطاعن  - أ

� �ضمن �الطاعن �ذ�مذكرته�ي �محاميه �¸Tا �تقدم m£ال.� �مآخذ ،� �ام �سيد �ولد �القرار��سيدى ع�ى

  : من�بي�Tا�ا�طعون�فيه�

ا�مذكرة�الطاعن�ي�مذكرة�ا�ستشار�القانوني�للصندوق�ا�رفقة�و�ال£�mأحالت�إلTkعدم�الرد�ع� -

  .أمام�محكمة��صل

�ا�ذكورين، - �العمال �تقاعد �احتساب �ي� �خطأ �ي� �وقعتا �ا�وضوع m£محكم� �مآخذه� أن ومن

�دفوعالقانو  �وبا½ي ��جتماعية �الشؤون �ي�]Iخب� �تعيIن �طلب �ع�ي �الرد �عدم �القرار�ا�ؤكد �ع�ي �و�نية ه
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� �اشتمل �كونه �ا&ادة �وخاصة �الصلة �ذات �القانونية �النصوص �كافة �خرق �القانون��54ع_ي من

  .ما�يعرضه�لÊلغاءا&ؤسس�لنظام�الضمان��جتماÉي،� 4/2/1967الصادر�بتاريخ��039/67

�إ¨ي� �القضية �شك�4وأص�4وإحالة �بالنقض �الطعن �قبول �عليه �ي^[تب �ذلك �بأن �الطاعن وختم

  .مغايرة�لت4�ي�ما�أخلت�به�سلفها�تشكيلةمحكمة�استئناف��ي�

  :رد�ا&طعون�ضده�-ب

  :كابر�ولد�إميجن،��ي�مذكرته�الجوابية�بما�ملخصه. ذ لقد�رد�العمال�ع�ي�لسان�محامTkم

  .عن�غI[هااطــ�أن�الرد�الذي�تقدم�به�الطاعن�جاء��ي�غI[�محله�وأن�حجج�ال

  .عا�محكمة�قانون�وليست�محكمة�وقائــ�أن�ا�حكمة�العلي

                                                    .ــ�أن�القرار�جدير�بالتأكيد�وطالب�برفض�الطعن�أص4

                                     

  :الـمــحــكــمـــــــــة -2

� �ا�ادة �ي� �ورد ��ا �غI[ �5نظرا �كانت �إذا �والقرارات ��حكام �إبطال �وجوب �حول �القضائي �التنظيم �من

   مسببة؛

� �القانون، �تطبيق �Sي �و(ساءة �الطاعن �طلبات �ع_ي �الرد �عدم �من �ا&أخوذ �السبب �من�عن ا&تخذ

  : أساسا�له��7ـ���6ـ��1ات�الفقر �204: خرق�ا&ادة

�يستحق� �بسبTÜا m£ال� �الوقائع �يحدد �أن �بدون ��صل �محكمة �حكم �أكد ��ا �القرار�ا�ذكور �إن حيث

� �أكÇ[�من �مبلغا �ا�تقاعدون �بما�العمال �إليه �توصل �ما �يعلل �لم �فإنه �حاليا، �يتقاضوTÈا m£ال� �ا�عاشات مبلغ

�m£ال� �لم�تعت0[�ا�بالغ �به،�دون�أن�ي4حظ�أن�محكمة��صل يفيد�استحقاق�العمال�للمبلغ�الذى�حكم�لهم

وتعزيزا�لطعنه،�فإن�الصندوق�يثبت�أنه�دفع�مبالغ��ع�4من�يوم�تقاعدهم،�وإنه�بالفعليتقاضاها�العمال�ف

لعمال�تفوق�ما�حكم�لهم�به،�مع�التنبيه�إ¨ي�كون�العمال�ا�عنيIن��Rيطلبون�و��Rيحق�لهم�الحصول�ع�ي�ل

عندما�حكم�لهم�بمبلغ�ع�ي�أساس�الحد��دنى�للراتب��ي�خطإ�تطبيق�القانون�مبلغ�ا�عاش�مرتIن،�كما�وقع�

ون�معه�محكمة��ستئناف�لم�تعلل�إضافة�إ¨ي�مبلغ�ا�عاش�الذى�كانوا�يتقاضونه�من�يوم�تقاعدهم،��مما�تك

�أTÈم� �حIن �ي� �معاشا¡Tم، �مبلغ �كامل �من �يستفيدوا �لم �العمال �كون �ع�ي �أسسته ��ا �الكفاية �فيه �بما قرارها

�كما� �ا�بلغIن �إ�Rأحد ��Rيستحقون �بأTÈم �العلم �مع �يتقاضوTÈا m£ال� �ا�بالغ �بكثI[�من �أقل �بمبالغ يطالبون

�ي�أن�ما�حكم�لهم�به��Rيستحقونه�وفيه�إثراء�ب�4اضونه�فع�4هو��كÇ[�فبدلذي�يتقأسلفنا،�و�ا�كان�ا�بلغ�ا

�ع�ي� �سابق �احتساب �حسب �معاشا¡Tم �يتقاضون �ا�عنيIن �أن �يفيد �بما �يد¨ي �الصندوق �أن �خاصة سبب،

� �تطبيقه�2006مرسوم �ي� �أساءت �تكون �رجعية �بصفة �النازلة �ع�ي ��صل �محكمة �طبقته �عندما ما��،الذي

�ؤكد�لحكمها�للنقض�ع�ي�هذا��ساس�أيضا،�ذلك�أن�مبدأ�عدم�الرجعية�يقف�دون�تطبيق�يعرض�القرار�ا

  .2004ع�ي�وقائع�تمت�منذ��25/01/2006الصادر�بتاريخ��2006مرسوم�

وحيث�إن�عدم�الرد�ع�ي�طلب�الطاعن�الوارد��ي�وثيقة�ا�ستشار�القانوني�للصندوق�ال£�mتحيل�إلTkا�

�ي�الصندوق،�يعرض��اب�معاش�العمال�حسب�القانون�والنظم�ا�عمول�¸Tامذكرة�محاميه�وا�تعلقة�باحتس

  .القرار�للنقض



 129 

�54من�ا�ادة��4حيث�إن�النقطة�القانونية�ا�طروحة�تتعلق�بطريقة�احتساب�ا�عاشات�طبقا�للفقرة�و 

     .ا�ؤسس�لنظام�الضمان��جتما�ي�4/2/1967الصادر�بتاريخ��039/67من�القانون�

  :من�ذات�القانون�يتطلب�البحث��ي�ما�ي�ي�54من�ا�ادة��4ق�السليم�للفقرة�وحيث�إن�التطبي

ــ�التأكد�من�أن�العمال�لم�يحصلوا�ح£�m¶ن�ع�ي�معاشا¡Tم�أم�العكس�هو�الصحيح�،�فإن�كان��مر�

كذلك�حكم�لهم�باحتساب�معاشا¡Tم�ع�ي�أساس�معدل�رواتTÜم�طبقا�للنص�ا�ذكور�أع4ه،��وإن�كان�العمال�

ضون�معاشا¡Tم�منذ�تاريخ�تقاعدهم�طبقا�للنص�ذاته�إ¨ي�اليوم،�كما�يزعم�الصندوق،�فالحكم�لهم�بغI[�يتقا

  .القانون�ومبادئ�vنصاف�والعدالةذلك�يعت0[�إثراء�ب�4سبب�يمنعه�

إ¨ي�أن�مشتم4ت�ا�لف�تفيد�أن�الصندوق�دفع�للعمال�ا�طعون�ضدهم�معاشات�تم�التنبيه�ويجدر��

�أسا �ع�ي �مبالغ�احتسا¸Tا �بتأسيس �يطالبون �الذى �لÑجور ��دنى �بكثI[�الحد �يفوق �الذي �رواتTÜم �معدل س

معاشا¡Tم�عليه،�إ�Rأن�زيادة�الحد��دنى�ال£�mيذكرون��Rتضاف�إ¨ي�ا�عاشات�كما�فعلت�محكمة��صل�بل�

  .ساسا�Rحتسا¸Tاتكون�فقط�أ

�العمال �تقاعد �احتساب �ي� �خطأ �ي� �وقعت ��صل �محكمة �تكون �محكمة��وعليه �ع�ي �كان ا�ذكورين

��RغI[ه ��جتما�ي، �الضمان �ي� �خ0[ة �إ¨ي �أو�باللجوء �بنفسها �تصحيحه �كان��ستئناف �ذلك �تفعل �لم �و�ا ،

  .قرارها�معرضا�للنقض

وحيث�إن�قضاة�ا�وضوع�عندما�بتوا��ي�الدعوى�ع�ي�النحو�ا�شار�إليه��ي�قرارهم،�فإTÈم�لم�يركزوا�

�م �قانوني، �أساس �ع�ي �طبقا�قضاءهم �للنقض �القرار�وموجب �ع�ي �وارد �السبب �ي�]Iأث� �ما �أن �منه �يتبIن ما

  .ا. ت. م.ا. من�ق�204و��I203ن�لنص�ا�ادت

�ا�حكمة� �نفس �ع�ي �القضية �إحالة � �يقتضيان ��طراف �ومصلحة �سI[�العدالة �حسن �إن وحيث

                            بتشكيلة�مغايرة�للبت�فTkا؛

  

  ــابلــهــــذه�Dســبــ

ا�،�. ت. م. ا. وما�بعدها�من�فصلها�من�ق�204و����203و��26: ونظرا�إ¨ي�ما�سبق�وعم�4با�واد

ا&ؤسس��4/2/1967الصادر�بتاريخ��039/67من�القانون� 54من�التنظيم�القضائي�و�ا�ادة��5وا�ادة�

  ؛��لنظام�الضمان��جتماÉي

  

  :الــقـــــــــــرارمنطوق�

�جتماعية�Dوjى�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وأص)�قررت�الغرفة�ا&دنية�و

  .ايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سابقa`او�نقض�القرار�ا&طعون�فيه�و�(حالة�ع_ى�تشكيلة�مغ
  

  

  ب�الضبط�كـاتـ��            الـمـقــــــرر����������������������                الـرئـــيـــس����������������������������
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  11/2014: القرار رقم 

  18/03/2014: بتاريخ 

رقم العقاري من المرسوم  .156، 150، 19: المواد  -

080/2010.  

قية المنح في حالة المنح الترجيح على أساس أسب -

المزدوج يتعين على محاكم الموضوع األخذ به باعتباره فقها 

  .قضائيا راسخا

 على الممنوح لهم استغالل قطعهم خالل خمس سنوات -

اع التلقائي طبقا لنص المادة نتز من تاريخ المنح، وإال تعرضوا لإل

  .080/2010من المرسوم العقاري رقم 156

نتزاع قبل انقضاء األجل ص أن اإلويستنتج من هذا الن

  .المذكور هو انتزاع خارج القانون
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل/ إخاء/ شرف������������������������������������الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية����

  ا&حكمة�العليا��������������

    Dوjىالغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�.م.ن.م :عض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�وذلك�للنظر�والبت��ي�ب

رفة�عن�الغ�02/05/2012الصادر�بتاريخ��34/2012: ضد�القرار�رقم��،أحمد�فال�ولد�امبارك/ يمثله�ذ

  .�جتماعية��و¨ى�باستئنافية�انواكشوطا�دنية�و

  ا&راحل�ال�yzمرت�x`ا�القضية :و�wأ

� �تتلخص �ا�راحل �الهذه �ي� �ا�سم �¸Tا �تقدم m£ال� ��.م.ع.سدعوى أمام��24/05/2010بتاريخ

� �للقطعتIن �الشر�ي �هو�ا�الك �أنه �و�ا�تضمنة �عرفات �مقاطعة ��1618و��1616محكمة �9بالقطاع

� �رقمها �لهما �حيازة �رخصة �و�يحوز ��3387بعرفات �ووصل��28/04/2005بتاريخ �منح �رسالة و�لديه

� �رقم ��734128: مخالصة �19/12/2004بتاريخ �ا�سم �خصمه �ع�ى �له �الحكم الذي��.م.ن.مو�يطلب

� �بتاريخ �الدعوى �هذه �ع�ى �هو��خر�برد �ذ�2010/ 23/06تقدم �محاميه �لسان �ولد�/ ع�ى �فال أحمد

�بموجب� �إليه �وصلتا �قد �كانتا �اللتIن �ا�ذكورتIن �للقطعتIن �الشر�ي �هو�ا�الك �إنه �فيه �قال � امبارك

 01/2014القضية�رقم

     .م.ن.م : الطاعن�

  ولد�امبارك��احمد�فال/ يمثله�ذ

   .م.ع.س�:ا�طعون�ضده�

  محمد�تقي�هللا�ولد�الدا�ى�/ ذيمثله�

   34/2012: القرار�ا�طعون�فيه��

  

  11/2014:القرار�رقم�

  18/03/2014: تاريخه�����

 : منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�الطعن� �قبول �العليا �با&حكمة Dوjى

�القرار� �وأص)�و�نقض �شك) � بالنقض

�تشكيلة�ا& �إjى �و(حالة �فيه طعون

  .مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سالفa`ا�

  

  بـــــسم�هللا�الع_ي�العظــــــيم

�ب ��و¨ى �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة ا�حكمة�عقدت

العليا�جلسة�علنية�بقاعة�الجلسات�وذلك�ع�ى�تمام�

� ��11الساعة �يوم �من برئاسة��21/01/2014صباحا

  / السيد

  .  رئيس�الغرفة�              يحفظ�ولد�محمد�يوسف�

  :وعضوية�مستشارd`ا�السادة

  ـ��امبارك�ولد�الكوري�

  ـ��محمد�سالم�ولد�بارك�هللا�

 ـ��دده�ولد�الطالب�زيدان���

  محمد��مIن�ولد�احمد������ـ�

�ذ mnالرئي�� �الضبط �كاتب محمد�/ وبمساعدة

  .ا�صطفى��ولد�محمد�سالم�قلما�للجلسة

وبحضور�السيد�محمد�محمود�بن�إسلم�بن�طلحة�

نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�

  .العامة
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: للقطعة�رقم��29/04/2000بتاريخ��10509حم4ن�تتان�عقدي�بيع�و�يتمسك�برخص£�mحياز¡Tما�و�الل

1616�� �الرقم �يحمل �مخالصTUا ��137437ووصل ��0506و��05/01/2000بتاريخ �23/04/2000بتاريخ

  .05/01/2000بتاريخ��134738ووصل�مخالصTUا�يحمل�الرقم��1618للقطعة�رقم�

ال�/اع�وذلك�بموجب��للقطعتIن�محل�.م.ع.سو�قد�بتت�ا�حكمة��ي�هذه�الدعوى�بصحة�حيازة�

تم�استئنافه�من�طرف�محامي�ا�د�ى�عليه�أمام�الغرفة�ف 16/05/2011بتاريخ��50/2011: قم�حكمها�ر 

  .بمحكمة��ستئناف�بانواكشوطو¨ى�ا�دنية�و��جتماعية�� 

�02/05/2012بتاريخ��34/012و�قد�قضت�فيه�بتأييد�حكم�محكمة��صل�و�فقا�لقرارها�رقم�

و�قد�.با�حكمة�العلياو¨ى�النقض��ي�هذا�القرار�أمام�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية�� حيث�تم�الطعن�ب

  :بتت�فيه�بمنطو�قها��¶تي�بيانه�

  :(جراءات�: ثانيا�

� �و��جتماعية �ا�دنية �الغرفة �تعهدت �أن �بعد �ا�ستشار��و¨ى �إ¨ى �ا�لف �أحيل �العليا با�حكمة

العامة��بداء�طلبا¡Tا�ا�كتوبة�ليتم�عرض�ا�لف��ي�جلسة�العرض�ثم�النيابة��،ا�قرر��عداد�التقرير

  .21/01/2014ا�نعقدة�بتاريخ�

�mnoالقا� �و�ت�4ا�ستشار�ا�قرر �القضية �ع�ى �نودي �العمومية �القاعة �ي� �الجلسة �افتتاح وبعد

�التقرير�ثم �حول �الشفهية �بم4حظا¡Tم ��طراف �محامي �و�تقدم �تقريره �هللا �بارك �ولد �سالم �محمد

� �إ¨ى �الكلمة �أحيلت �حضر�من �وإ¨ىممث�من ��طراف �ال�ي �العامة ��£النيابة �طالب بتطبيق�ممثلها

  .T18/03/2014ا��ي�جلسة�يوم�فkلنطق�يتم�او القضية��ي�ا�داوRت��جعل،�لتالقانون 

  

  الشكلمن�حيث�: ثالثا�

�جا �بالنقض �فيه �الطعن �أن �تبIن �حيث �القانونية �ا�داولة �خ4ل �ا�لف �تفحص �تم �وفقا�لقد ء

  .لÑشكال�القانونية�فهو�بذلك�واجب�القبول�شك�4

  من�حيث�Dصل�: رابعا

  :Dطراف���-1

  :  الطاعن-أ

�ذ �تقدم �/ لقد �موكله �عن �نيابة �امبارك �ولد �فال �بعد��.م.ن.مأحمد �فTkا �قال �نقضية بمذكرة

ن�اله��Rتوجداستفاضة��ي�الوقائع�إن�الدفع�الذي�يدفع�به�خصمه�من�أن�القطعتIن�ا�ملوكتIن��وك

� �القطاع �عرفات�9�ي ��،من �هو�القطاع �محلهما �R �9و�إنما �مدير�ر�كما �¸Tا �يرد m£ال� �الرسالة تفيده

� �الرقم �تحت �انواكشوط �وا¨ى �ع�ى ��150العقارات � 21/04/2010بتاريخ m£وص�ي�ال� �بصحة �فTkا يقول

  .بعرفات�9ر�تم�تحويله�إ¨ى�القطاع�R �9ويضيف�أن�القطاع�. م.ن.م

� �ا�آخذ �ولم�أما ��طراف �حجج �يناقش �لم �أنه �يرى �فإنه �الطعن �القرار�محل �حول �يثI[ها m£ال

يكلف�نفسه�عناء�تطبيق�النصوص�علTkا�وإنما�اكتفى�بإشارة�مقتضبة�إ¨ى�أن�حكم�الدرجة��و¨ى�كان�
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ا�،�ولم�يشر�إليه�من�. ت�. م�. ا�. من�ق��81معل�4بما�فيه��الكفاية��وقد�خرق�بذلك�مقت�nºا�ادة�

�Rبالغاية�إهذه�ا�اد�ة�نجد�أTÈا��Rتتعلق��و�بالرجوع�إ¨ى،�ا.ت.م.ا. ق�من� 167اد�القانونية�إ�Rا�ادة�ا�و 

�با�وضوع �لها ��Rع4قة �فإTÈا �جملة �إلTkا �أحال m£و�ال� �بعدها m£ال� �ا�واد �أما ��ستئناف ��،من يرى�كما

و�ذلك�عندما�تقدم��،.ع.ا.ق 546و��545ا�و�.ت.م.ا.ق�من�131: كذلك�ا�واد�الطاعن�أن�القرار�خرق�

�إ�RأTÈا� �ا�عنية �باستدعاء �ا�حكمة �له �استجابت �و�هو�ما �ال�/اع �ي� �له �البائعة �إدخال �بطلب موكله

تجاهلت�هذه�vجراءات��ي��خI[�وحكمت�بتأكيد�حكم�محكمة��صل�إهدرا�لحق�موكله��ي��رض�أو�

�  .ي�الثمن�الذي�خرج�من�يده�للبائعة

�أن �العارض �القانون �ويضيف �كذلك ��127/83 رقم�القرار�خرق �رقم بتاريخ��080/10وا�رسوم

31/03/2010�� �يرالا�طبق �فلم �و ه �و�الوثائق �ا�نح �ي� ��قدمية �يتعلع �فيما �كحجة �مرجع ��ي m£ق�ال

  .با�نح�ا�زدوج

 ]Iخلص�الطاعن�إ¨ى�طلبه�قبول�مطلب�الطعن�بالنقض�شك�4و�أص�4و�نقض�القرار�محل��اوأخ

  .مغايرة�لت4�ي�ما�أخلت�به�سلفها�قض�و�إحالة�القضية�إ¨ى�تشكلةالطعن�بالن

   

  :ا&طعون�ضده��-ب

� �ضده �ا�طعون �تقدم �بمذكرة��.م.ع.سلقد �الدا�ى �ولد �هللا �تقي �محمد �محاميه �لسان ع�ى

من�عرفات�وله��9بالقطاع��1616�،1618ش^[ى�القطعتIن�محل�ال�/اع��ان�موكله�قد�إجوابية�قال�فTkا�

�.ل.مبناء�حائط�من�خمسة�رفوف�وقد�ظهر�له�شخص�اسمه�بفTkا� يازة�وقد�استثمرعلTkا�رخصة�ح

قد�تنازل�هذا�الشخص�عن�دعواه�أمام�vدارة�و �2007و�ذلك��ي�سنة��1618عة�رقم�يد�ى�ملكية�القط

ا�ع�ى�أساس�يد�ى�هو��خر�ملكية�القطعتIن�مستظهرا�بوثائق�لهم�.م.ن.م،�ثم�تفاجأ�بعد�ذلك�بالسيد�

وص�4الدفع�،�كما�أنه��Rيوجد��ي�ا�لف�و��ماكما�تبIن�ذلك�رخصتاهما�و�يبي��T،رR �9القطاع��أTÈما��ي

Tا��من�طرف� �ي�الوثائق�ا�ستظه̧ر�Rن�قد�تم�بيعهما�تأية�وثيقة�بيع�أو�تنازل��.م.ن.مIفيد�بأن�القطعت

� ��.س.فللمدعوة �رقم �الرخصة �صاحب �أن ��1469ذلك �ر �12/01/2000بتاريخ �ع�ى سية�أا�وجودة

تعلق�و  .س.فقد�تنازل�ع�Tا�لصالح��.وليس�فTkا�ما�يدل�ع�ى�أن�صاحTÜا�ا�سم��10509الرخصة�رقم�

  .1618هذه�الرخصة�بالقطعة�رقم��

� �رقم �القطعة ��1616أما �اسم �ع�ى �م�Tما �كل �رخصتان �الرخصتIن��.س.ففلها �إحدى و�تحمل

  .وقد�تم�تحويلهما�خ4فا�للطريقة��ا�ألوفة�لذلك� Rر�9القطاع�

من��9و�ع�ى�العموم�يذهب�العارض�إ¨ى�إن�القطعتIن�اللتIن�يد�ى�خصمه��Rتوجدان��ي�القطاع�

عرفات�أمر�عار���R9ر�حول�إ¨ى�القطاع��9و�أن��دعاء�بأن�القطاع� رR  9نما�هما��ى�القطاع�إعرفات�و�

� �القطاع �أن �سبق �ما �كل �ا¨ى �العارض �و�يضيف �الصحة �م�9من �مصادرته �تمت �قد �كانت ن�بعرفات

الصادر�عن�وا¨ى�انواكشوط�و�قد��30/01/2002بتاريخ��06/2002: طرف�الدولة�بمقت�nºا�قرر�رقم�

  .عرفات�9نص�ع�ى�أنه�يعاد�إ¨ى�ا�لك�العمومي�القطع�السكنية�الواقعة��ي�القطاع�
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�يطلب� �فإنه �و�بالتا¨ي �الكفاية �فيه �بما �معلل �أنه �يرى �فإنه �الطعن �محل �بالحكم �يتعلق وفيما

  .تأكيده

  : طلبات�النيابة�العامة� -ج

�أثاره�الطاعن��ي�مذكرته�النقضية��Rيكفي� �أن�ما �طلبا¡Tا �Rحظت��ي ��فقد �النيابة�العامة أما

Èسببا�للنقض�و�أن�القرار�كان�معل�4تعلي�4كافيا�ولم�يتضمن�خرقا�جوهريا�و�عليه�فإTقبول��ا�نطلب

  .ا.ت.م.ا.ق�من�  222 :ل�تطبيق�مقت�nºا�ادة�صالطعن�بالنقض�شك�4و�ى�� 

  

  : ا&حكمةــ��2

لقد�أثار�الطاعن��ي�مذكرته�النقضية�عدم�رد�القرار�محل�الطعن�ع�ى�عريضته�ا�قدمة�بتاريخ�

الرامية�إ¨ى�إدخال�الطرف�الذي�باع�له�القطعتIن�موضوع�ال�/اع��ي�ملف�القضية�طبقا��16/06/2011

ع�ى�هذا� القرارجب��طعن�إذ�لم�ياثارة�هذا�اعن��ي�إو�قد�أصاب�الط�.ا.ت.م.ا.من�ق�131'حكام�ا�ادة�

و�هو�ما�يعد�خرقا�للقانون��لزامية�الرد�ع�ى�طلبات��طراف�و�با'حرى�إذا��،ذكراح£�الطلب�رفضا�أو�

� �الطالب �حق �إسقاط �علTkا �الرد �عدم �ع�ى �ي^[تب �جوهرية �طلبات �كانت �يوضح �أو ولم �رفضها �و�جه

  .النظر�ع�Tاصرف�

�اح^[  �عدم �أثار�كذلك �القرار�كما ��ام �رقم �القانون nºو��127/83قت� �العقارات �بتنظيم ا�تعلق

ا�طبق�له�و�يتمثل�ذلك��ي�عدم�اعتباره�'سبقية�ا�نح�ال£�mقدم�موكله�الحجج��080/10ا�رسوم�رقم�

من�القانون��19الدالة�علTkا�،�و�يعد�هذا�ا�أخذ�و�جTkا�و�يتأكد�ذلك�و�يتضح�بالرجوع�إ¨ى�صريح�ا�ادة�

� �و�ا�127/83ر�قم �ذ�156ادة �له �ا�طبق �ا�رسوم ��امن �لتفصيله��،80/10الرقم �سنتعرض �ما و�ذلك

  .القانونية�حول�القرار�محل�الطعن�عند�إبداء�ا�4حظات

أما�ما�يتمسك�به�ا�طعون�ضده�من��،و��Rشك�ان��ي�هذين�ا�طعنIن�ما�يعرض�القرار�للنقض

�هو�القطاع �الطاعن �قطعتا �به �توجد �الذي �ا�وضع ��9 أن �القطاع �Rر�و�ليس �فإن��9من �عرفات من

و��ي��05/09/2011رسالة�الوا¨ي�ال£�mيرد�¸Tا�ع�ى�استخبار�رئيس�محكمة�عرفات�و�الواردة�إليه�بتاريخ�

حل�آخر�رد�من�vدارة�يجيب�ع�ى�إشكا�Rت�ا�حكمة�كانت�فيص�4قاطعا�و�حجة�حاسمة��ي�تحديد�م

  .القطعتIن�با�قاطعة�و�القطاع

�ع�ى�رسالتكم�رقم�....  لحرفحيث�قال�با �ع�ى�ا�علومات��02/01/2011بتاريخ��230ردا و�بناء

  :ا�وثقة�با�صلحة�العقارية�بالوRية�يشرف®�mأن�أطلعكم�ع�ى�ما�ي�ي�

� �ــ �التحويليةأن ��الرخصة ��10506رقم ��23/04/00بتاريخ �باسم ��.س.فمسجلة �1618القطعة

  .عرفات��9القطاع�

�التحويلية �الرخصة � ��10509  رقم�ــ ��23/04/00بتاريخ ��س.فباسم �ا 1616القطعة �9لقطاع

  .عرفات�



 135 

�هاتIن �أن �علما �نفيدكم �كما � �وضعيTUما�ــ �تصحيح �سبق �قد �الرخصتIن �كانتا�، �اTÈما حيث

Iى�القطاع�مسجلت�الرياض�. رR ��9تصحيح�هذا�الخطأ�حيث�أن�القطاع��الرياض�بالخطأ�و�تم�.رR �9ن�

تأكد�من�هذا�التصحيح�ميدانيا�بناء�ع�ى�رسالة�حاكم�ا�قاطعة�رقم�وتم�ال�،لم�يصل�إ¨ى�هذا�الرقم

و�هكذا�،�13/03/2011بتاريخ��138قاطعة�رقم�وإفادة�ا�خطط�الف®�mللم�13/03/2011بتاريخ��1186

هذه�الرسالة�ردا�ع�ى�كل�ما�يحتج�به�ا�طعون�ضده�من�أن�موقع�قطع£�mغريمه�هو�القطاع�تضمنت�

  .عرفات��9بينت�أTÈما�بالقطاع�بمقاطعة�الرياض�و��.ر.ل 9

�فإنه� �الطاعن �و�كيل �طر�ف �من �فيه �ا�ثارين �العيبIن �إ¨ى �فبا�ضافة �الطعن �القرار�محل أما

�يجعل� �الذي �الmnÒء ��صل �محكمة �حكم �حيثيات �ع�ى �التعليل �ي� �آخر�و�هو�اعتماده �عيبا يتضمن

  .هذا�القرارالتعرض�لÑخI[�هو�بمثابة�التعرض�لسبب�من��سباب�ال£�mتأسس�علTkا�

� �رقم �ا�قرر �و��ي �و�احدة �قاعدة �ع�ى ��صل �محكمة �حكم �تأسس بتاريخ��006/2002لقد

�9عن�وا¨ى�انواكشوط�و�يق�nºهذا�ا�قرر�بمصادرة�القطع�السكنية�الواقعة�بالقطاع��30/01/2002

�يناير� �قبل �رخصها ��ستثمار�أو�الصادرة �من �الخالية �عرفات �بعنوا�2000من �رخصها ن�أو�الصادرة

  .تحويل�أيا�كان�تاريخها�

�و� ��ستدRلية �القيمة �تعرف �أن �ا�قررات �من �النوع �هذا �ع�ى �ا�بنية ��حكام �ع�ى �كان لقد

ا�ادة�و��127/83 رقم�قانون المن��19الحجية�القانونية�لها�عند�ما�تكون��صادرة�خارج�نطاق�ا�ادة�

  .من�ا�رسوم�ا�طبق�له�156

منه��19ا�ادة�و  127/83 رقم�ا�طبق�للقانون �080/10رقم�من�ا�رسوم��156فقد�نصت�ا�ادة�

با�نح�ا�ؤقت�للقطع�السكنية�أن�ع�ى�ا�منوح�لهم�استغ4ل�قطعهم�خ4ل�خمس�سنوات�من��ةا�تعلق

� �التلقائي �باRن^/اع �يستتبع ��ستغ4ل �و�إ�Rفإن �ا�نح �قبل�. تاريخ ��ن^/اع �أن �النص �هذا �من و�يدرك

� �ا�ذكور ��جل �القانقضاء �نطاق �خارج �الشرعيةان^/اع �فهو�عديم �و�بالتا¨ي �و�انون �للقانون ��خالفته ،

�ا�ؤقت� �اعتبار�ا�نح �يمكن �حيث �ا�كتسبة �ا�لكية �حق �مبدأ �مثل �راسخة �قانونية �بمبادئ اصطدامه

إنشاء�لحقوق�مكتسبة�بالقوة�'ن�ا�منوح�له�م£�ما�و�ى�بالشروط�الواردة��ي�دف^[��الشروط�ا�لحقة�

من��155نطوق�ا�ادة�سوم�ا�شار�إليه�من�قبل�يصبح�له�الحق��ي�الحصول�ع�ى�منح�TÈائي�طبقا��با�ر 

،�و�مثل�مبدأ�عدم�سريان�النص�القانوني�بأثر�رجËي�ع�ى�الوقائع�ال£�mتقدمت�عليه�ولم�نفس�ا�رسوم

  : يستÇن�من�ذلك�ا�شرعون�إ�RحالتIن�

  ـ�. أن�ينص�ع�ى�الرجعية��ي�القانون�نفسه�� -ا

�ي�ا�جال�الجزائي�حيث�يطبق�النص��صلح�للمTUم�-ب.  

أما�القرارات�ال£�mتصدرها�vدارة�و�ال£��mي�ادني�مستويات�التشريع�فإTÈا��Rيمكن�أن�تسرى�بأثر�

  . رجËي�ع�ى�ما�تم�منحه�من�قطع�أرضية�أصبحت�ملكا�للغI[�إ�Rبمقت�nºالقانون�

 vللقرار�� �ونفاذإن �صحته ��Rيكسب �شروطا �فقه�يداري �ي� �هو�مقرر �ما �حسب �إ�Rبتوافرها ته

و�من�أهم�هذه�الشروط�إب4غه�بمن�هو�طرف�فيه�و�من�يمس�مصلحته�تقريرا��بدأ��،القانون�vداري 
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الحضورية�ويكون�vب4غ�شخصيا�و��Rيكفي�أن�يكون�عن�طريق�وسائل�vع4م�،�كما�يجب�أن�يكون�

التنظيمm،�و�ير�ى�بعض�الفقهاء�أن�سحب�القرار�vداري�القرار��vداري�علنيا�مادام��يتجاوز�الجانب�

صدر�وفقا�للشروط��006/2002ن��Rنعرف�هل�ا�قرر�حوكا�ن�صادرا�من�السلطة��ع�ى�ونممنوع�و�ل

�Rداري�و�إمكانية��حتجاج�به�أم�vا�طلوب�توفرها�من�أجل�صحة�القرار�‘.  

  .فذلك�ج�ي�من�خ4ل�التواريخ 127/83أما�كونه�صدر�مخالفا��قت�nºنصوص�القانون�

�و  �اإحيث �و �vلغاء �حيث �من �vدارية �للقرارات �التعرض �القضاء�ن �اختصاص �من لتأكيد

�حد�صرف�النظر�ع�ى��حتجاج�با�قررات�vدارية�ال£�mتصدر�خارج�نطاق�،�vداري  �عند فإننا�نقف

�رقم� �يكون�ا�قرر انواكشوط��Rيصلح��الصادر�عن�وا¨ى�006/2012النصوص�التشريعية،�و�من�هنا

  .أساسا�لبناء�حكم�قضائي�عادل�و�يجب�صرف�النظر�عنه�

  

  :لهذه�Dسباب�

. م�. ا�. ق�: كلها�من��203��،204��،207��،209��،211��،223��،131: ما�سبق�و�بناء�ع�ى�ا�واد�م

  .من�ا�رسوم�ا�طبق�له��155و��15و�ا�ادة��83/ 127من�القانون�رقم��19ا�و�ا�ادة�. ت�

  

  :ا&نطوق�منطوق�

فقد�قررت�الغرفة�ا&دنية�و��جتماعية�Dوjى�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�

  .و�أص)�ونقض�القرار�ا&طعون�فيه�و�(حالة�ع_ى�تشكيلة�مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سابقa`ا�

  

  

  

  ــــــــــرر������������������������������������كاتب�الضبط�Dول ا&قـــ��                         الرئيـــس�����������������������
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  22/2014:  القرار رقم

  20/05/2014: بتاريخ 

  .من قانون الشغل 350، 330المادتان  -

ضوابط النزاع الجماعي للشغل كما حددتها المادة  -

أن يكون موضوعه االستجابة  ،تعدد أطراف النزاع: هي  330

ترام لمطالب مشتركة، أن تكون الغاية منه إما الحصول على اح

الحصول على امتياز اقتصادي قاعدة قانونية قائمة بالذات، وإما 

أو اجتماعي جديد عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدة، أو 

  .ير او إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذاتيغت

من نص  شفتيضاف إلى هذه الضوابط ضابط آخر يسو 

القة العمل إلى من قانون الشغل، أال وهو استمرار ع 350المادة 

       .غاية رفع النزاع
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل~ إخاء�~ شرف�        الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�

  ا&حكمة�العليا

       العظيمبسم�هللا�الع_ي�                                           الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�Dوjى�

                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

 مجموعــة�عمــال�مشــروع�آفطــوط�الجنـــوبيتــتلخص�ا�راحــل�ال£ــ�mمــرت�¸Tــا�هــذه�القضـــية��ــي�أن�  

حيـــــث�أعـــــدت�هـــــذه��خIـــــ[ة��2قـــــدموا�طلـــــب�تصـــــالح�أمـــــام�مفتشـــــية�الشـــــغل�بانواكشـــــوط�رقـــــم�) باســـــك(

و�أحيـــــــل�ا�حضـــــــر��24/02/2010: بتـــــــاريخ��042/2010محضـــــــرا�يتضـــــــمن�عـــــــدم�تصـــــــالح��طـــــــراف�بـــــــرقم�

و�أشـــــفعته��273/2010ا�ـــــذكور�إ¨ـــــى�لجنـــــة�الوســـــاطة�حيـــــث�أعـــــدت��ـــــي��خـــــرى�محضـــــرا�يحمـــــل�الـــــرقم�

يس�بتوصــــيات�ثــــم�أحيلــــت�القضــــية�مــــن�طــــرف�الــــوزير�ا�كلــــف�بالشــــغل�إ¨ــــى�رئــــيس�محكمــــة�الشــــغل،�رئــــ

 40/2013: القضية�رقم

  طعن�بالنقض�: موضوع�الطعن�

  تحكيم: طبيعة�الطعن�

 مجموعة�عمال�: الطاعن�

 .بون�ولد�الحسن/ Dستاذ�ميمثله

مشــــروع�آفطــــوط�: ا&طعــــون�ضــــده

  )باسك�( الجنوبي،�

  22/2014: رقم�القرار

  20/05/2014 :تاريخه

  

  :منطوقه

قــــــــــــــــــــــــــــــــررت�الغرفــــــــــــــــــــــــــــــــة�ا&دنيــــــــــــــــــــــــــــــــة�

و�جتماعيــــــــــــــة�Dوjــــــــــــــى�با&حكمــــــــــــــة�

العليــــــــــا�قبــــــــــول�الطعــــــــــن�بــــــــــالنقض�

        .شك)�ورفضه�أص)

        

عقــدت�الغرفــة�ا&دنيــة�و�جتماعيــة�Dوjــى�با&حكمــة�العليــا�

جلســــة�علنيــــة�بقاعــــة�الجلســــات�وذلــــك�ع_ــــى�تمــــام�الســــاعة�

برئاســـــــــة��20/05/2014صـــــــــباحا�مـــــــــن�يـــــــــوم�الحاديـــــــــة�عشـــــــــر�

 :السيد

   ارئيس        يحفظ�ولد�محمد�يوسف� - - - - 

 :القضاة��وبعضوية�السادة

  مستشارا������������������؛امبارك�ولد�الكوري �

  مستشارا�������      ؛بارك�هللا�ولد��سالممحمد �

 مستشارا��������������؛دده�ولد�الطالب�زيدان� �

  مستشارا��������������؛ محمد�DمCن�ولد�أحمد �

؛��كاتـــب� صـــطفى�ولـــد�محمـــد�ســـالممحمـــد�ا&/ وبمســـاعدة�ذ

  . الضبط�Dول�بالغرفة�قلما�للجلسة

نائــب�ا&ــدÉي��؛محمــد�محمــود�ولــد�طلحــة�/ حضــور�الســيدوب

  . العام�لدى�ا&حكمة�العليا

: وذلــك�للنظـــر�و�البـــت�Sـــي�عـــدة�ملفـــات�مـــن�بي�`ـــا�ا&لـــف�رقـــم�

  : Sي�الÆÇاع�القائم� 40/2013

 .بون�ولد�الحسن�/ مجموعة�عمال�يمثلهم�ذ - - - - 

 ) .باسك�( روع�آفطوط�الجنوبي�مش - - - - 

  :وSي�الجلسة�صدر�القرار�±تي�بيانه�
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دم�القاoــــــــ�mnبعــــــــ�08/03/2012: بتــــــــاريخ��21/2012التحكــــــــيم�حيــــــــث�أصــــــــدر�فTkــــــــا�القــــــــرار�رقــــــــم��سمجلــــــــ

اع�لطبيعTUــا�الفرديــة�ال£ــ�mتجعلهــا�مــن�اختصــاص�القضــاء�،�فتقــدم�/ �ــاختصاصــه��ــي�الطلبــات�موضــوع�ال

  : بون�ولد�الحسن�وكيل�مجموعة�العمال�بالطعن�بالنقض�ضد�هذا�القرار�وهو�محل�النظر�¶ن�/ ذ

  (جراءات: يا�ثان

بعد�اكتمال�إجراءات�ا�لف�وإعداد�ا�ستشار�ا�قـرر�امبـارك�ولـد�الكـوري�لتقريـره�فيـه�وقراءتـه�لـه�

  .أثناء�الجلسة�العلنية

طلبــــات�النيابــــة�العامــــة�الهادفــــة�إ¨ــــى�م4حظــــات�مــــن�حضــــر�مــــن��طــــراف�وإ¨ــــى�وبعــــد��ســــتماع�إ¨ــــى�

وبعــد�جعــل�ا�لــف��ــي�ا�داولــة��،ذي�حــق�حقــه�تطبيـق�القــانون�مــع�مراعــاة�العــدل�وvنصــاف�وإعطــاء�كـل

  :صدر�القرار�¶تي�بيانه

  ن�حيث�الشكلم: ثالثا�

�يلــــزمحيـــث�قـــدم�هــــذا�الطعـــن�مـــن�ذي�الصــــفة�و�ا�صـــلحة�فيــــه�وفـــق�vجـــراءات�القانونيــــة�لـــذلك�

  .قبوله�شك4

  من�حيث�Dصل: رابعا�

 : Dطراف� -1

 : الطاعن�  - أ

أن�قرار�مجلس�التحكيم��04/06/2012حكمة�يوم�يرى�الطاعن��ي�مذكرته�الواردة�ع�ى�هذه�ا�

�طرف� �من �وتأويلها �فهمها �أmnãء �نصوص �ع�ى �أسس �أنه �كما �القضاء �أعمال �مألوف �ونشاز�ع�ى زيغ

ش�ال£�mتنص�ع�ى�أنه�. من�ق��330محكمة��صل�،�ذلك�أن�القرار�أستند�ع�ى�الفقرة��و¨ى�من�ا�ادة�

احب�عمل�أو�عدة�أصحاب�عمل�d`دف�للحصول�يعت�iÂجماعيا�كل�نزاع�قائم�بCن�عدة�عمال�وص"

وقد�بدأت��-ش�تنص��ي�فقر¡Tا�الثانية�.من�ق�354و�أن�ا�ادة�" .....ع_ى��ستجابة�&طالب�مش®iكة�

� �يجوز ��جور�... -بعبارة �مسائل �ي� �سيما R� ��خرى �النقاط �ي� �العدالة �قواعد �ع�ى �بناء ويفصل

 �� �هذه �كانت �إذا �العمل �شروط �وكذلك �أو�وملحقا¡Tا �تشريعية �أحكام �بموجب �غI[�محددة خI[ة

فقد�أورد�القرار�الطعIن�الفقرتIن��و¨ى�و�الثانية�وكأTÈما�وردتا�بصفة�vلزام�..." تنظيمية�أو�اتفاقية�

  .ويوضح�ذلك�سوء�فهم�غI[�مسبوق�للنصوص�بدليل�انسجام�النص�مع�تعهد�ا�جلس��ي�ال�/اع

جت�ع�ى�فقه�ا�حكمة�العليا�ا�كرس��ي�تعاطTkا�مع�كما�أثار�الطاعن�أن�مصدرة�القرار�قد�خر 

من��204قضايا�التحكيم�مما�يتعIن�معه�إلغاء�القرار�ا�طعون�فيه�و�أن�القرار�قد�وقع��ي�مطال�ا�ادة�

  : ق�ا�م�ت�ا�ال£�mتحدد�الحاRت�ال£�mيقبل�الطعن�بالنقض�فTkا�،�وذلك�ع�ى�النحو�التا¨ي�

�ي�التأويل�و�التطبيقخرق�النصوص�القانونية�و�الخطأ� -1 . 

التجاوز��ي�استعمال�السلطة�،�لكون�مجلس�التحكيم�مارس�مهمة�ا�حكمة�العليا�وتناقض� -2

 .مع�سابق�عملها
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عدم�اح^[ام��شكال�،�وذلك�بتجاوز�الشكل�إ¨ى�إصدار�حكم�تمهيدي�و�إجراء�خ0[ة�ليحكم� -3

 .بعدم��ختصاص

�ا�و  -4 �بعض �ع�ى �استند �حيث �القرار�، �لها�تسبيب �ع4قة Rو� ��ضموTÈا �يتعرض �لم m£ال� اد

  .با�نطوق 

� �القرار�رقم �شك�4و�أص�4و�إلغاء �بالنقض �الطعن �قبول �طلب �إ¨ى ��21/2012وخلص : بتاريخ

  .و�إحالة�القضية�إ¨ى�مجلس�التحكيم��ي�تشكيل�مغاير�Rحتساب�حقوق�العمال�08/03/2012

 

 : ا&طعون�ضده�  - ب

ع�ى�مذكرة�الطعن�بالنقض�رغم�تبليغها�إليه�من�) ك�باس( لم�يرد�مشروع�آفطوط�الجنوبي�

  . 13/06/2013طرف�العدل�ا�نفذ�سيد�ولد�الزامل�بتاريخ�

  

  :ا&حكمة�-2

  .ا�حصرت�أسباب�النقض��ي�ثمان�حاRت�محددة.ت.م.ا.من�ق�204حيث�إن�ا�ادة�

TUا�قناعTمن�حق،�بل�من�واجب�ا�حكمة�أن�تستمد�م��m£اونظرا�لجميع�عناصر�ا�لف�ال.  

�جماعيا،� �ال�/اع �كان �إذا �التحكيم ��جلس �يتحدد �الشغل �قضايا �ي� ��ختصاص �إن وحيث

  .و�حكمة�الشغل�إذا�كان�ال�/اع�فرديا

عن�السبب�ا&أخوذ�من�خرق�النصوص�القانونية�و�الخطأ�Sي�تطبيق�القانون�خرقا�للمادة�

  :ا.ت.م.ا.من�ق�204

�ال �لتحديد �ضوابط �جملة �ا�وريتاني �ا�شرع �وضع �ي�حيث� �م�Tا �ث4ثة �ووردت �الجماعية �/اعات

  :من�مدونة�الشغل��ي�330ترتيبات�ا�ادة�

  تعدد�أطراف�ال�/اع�بحيث�يكون�ال�/اع�بIن�عدة�عمال�وصاحب�عمل�أو�عدة�أصحاب�عمل-1

2-� �مش^[كة ��طالب ��ستجابة �موضوعه �يكون �الدعوي (أن �فمعيار�العدد�) موضوع وبالتا¨ي

ول�بجماعية�ال�/اع�إذ�يمكن�أن�يشمل�ال�/اع�عددا�من�العمال�دون�أن�السابق�ليس�معيارا�كافيا�للق

�وا�راد� �عامل، �لكل �فردية �مصلحة �حماية �ا¨ي �TÎدف �ال�/اع �كان �إذا �وذلك �الفردية �صفة �ذلك يفقده

با�صالح�ا�ش^[كة��ي�ا�صالح�أو�الحقوق�ا�ش^[كة�بIن�سائر�العمال�ما�يجعل�ال�/اع�حIن�يطالب�فيه�

  .بحق�أو�مصلحة��Rتخص�إ�Rشخصه�نزاعا�فردياكل�واحد�م�Tم�

  :أن�تكون�الغاية�منه-3

إما�الحصول�ع�ي�اح^[ام�قاعدة�قانونية�قائمة�بالذات،وهو�ما�يحصل��ي�حالة�دعوي�العمال���-

أن�رب�العمل�امتنع�عن�تطبيق�قاعدة�قانونية�أقرت�حقا�أو�مجموعة�حقوق�لهم،�و�ي�هذه�الحالة�
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يكون�ممكنا�اللجوء��جلس�التحكيم�ليفصل��ي�-وبتوافر�الضوابط��خرى –ني�ا�عروفة�بال�/اع�القانو 

�بذلك �ا�رتبطة �vجراءات ��سطرة �طبقا �بحقوقهم �للعمال �ويحكم �بشأTÈا �كذلك�. ال�/اع �يبقي غI[�أنه

�مسطرة� �إتباع �وعدم �الشغل �محكمة �أمام �فردية �وبصفة �مباشرة �دعاواهم �رفع �العمال �حق من

  .التحكيم

�مجلس �¸Tا��ومستند �ا�عمول �الجماعية �و�تفاقية �والتنظيمات �هو�القوانIن �البت �ي� التحكيم

�صدق� �له �يتبIن m£ال� �ا�طلوبة �بالحقوق �أساسها �ع�ي �يحكم �بحيث �م�Tا، �للملتبس �أو�تأوي4 تطبيقا

  .الدعوي�فTkا�ويرفض�غI[ها

ونية�جديدة�وإما�الحصول�ع�ي�امتياز�اقتصادي�أو�اجتما�ي�جديد�عن�طريق�إنشاء�قاعدة�قان�-

� �الذات �قائمة �قانونية �قاعدة �تغيI[�أو�إلغاء �طريق �مادي(أو�عن �جما�ي �هدف�)نزاع �فان �وبالتا¨ي ،

ا�طالب�هو�اكتساب�مزايا�جديدة�بحيث�يشكل�الحكم�الصادر�بشأTÈا�إنشاء�لقاعدة�قانونية�جديدة�

ا¸Tا��ي�حق�العمال�ا�نازعIن�أو�تعدي�4أو�إلغاء�لقاعدة�قانونية�قائمة،�وا�كاسب�ا�حكوم�¸Tا�يتم�احتس

  .من�تاريخ�مطالبTUم�لرب�العمل�¸Tا�ويستفيد�نظراؤهم�من�القياس�علTkا��ي�ا�ستقبل�

ش�ضابط�آخر�يجب�توافره�.من�ق�330وحيث�يضاف�إ¨ي�الضوابط�السابقة�الواردة��ي�ا�ادة�

ش�حIن�.من�ق�350ة�أ�Rوهو�استمرار�ع4قة�العمل�إ¨ي�غاية�رفع�ال�/اع�حسبما�يستشف�من�نص�ا�اد

�اعت0[�أن�:(تقول  �ما �إذا �التحكيم �إجراءات �إ¨ي �الجما�ي �ال�/اع �إخضاع � �يقرر �أن �لوزير�الشغل يجوز

�العامة �ا�صلحة �مع �أو�يتنا�ي �العام �بالنظام �ضررا �يخلق �أو�الغلق �) vضراب �تعت0[��362وا�ادة m£ال

� �غI[�شر�ي �و (vضراب ��طراف �الوساطة �لجنة �يدعو�رئيس �أن �الوساطة�بعد �مرحلة �اختتام قبل

  ...)بعد�تبليغ�قرار�وزير�الشغل�باRلتجاء�إ¨ي�التحكيم...بموجب�محضر�لجنة�الوساطة�

وحيث�إن�مستند�هذا�الضابط�ا�ستمد�من�نص�ا�ادتIن�ا�ذكورتIن�يتجسد��ي�أنه��Rيمكن�أن�

�من�نتائج�قد�تكون�سلبية�من�عمال�فصلوا�قبل �-نشوب�ال�/اع�يحصل�vضراب�وما�قد�ينجر�عنه

� �أحدهم �فصل �بسبب �الجما�ي �ال�/اع �يحصل �أن �يمكن �كان �با�شغل�–وإن �ع4قTUم أو�انقطعت

'سباب�أخري�عادية�وبالتا¨ي�فإن�وجود�ع4قة�العمل�حIن�نشوب�ال�/اع��Rمناص�م�Tا�للقول�بوجود�

  .نزاع�جما�ي

� �با�ضراب �العمال �قيام �من �العمومية �السلطات �تخوف �كان ��ا �إنه �العمل�وحيث �رب أو�غلق

للمؤسسة�وانعكاسات�ذلك�ع�ي��وضاع�العمالية�ومساسه�با�صلحة�العامة�وما�يتطلبه�ذلك�قطعا�

�R� �الذي �ال�/اعات �من �النوع �غI[�هذا �فإن �ال�/اع، �لجماعية �كضابط �التعاقدية �استمرار�الع4قة من

مل�ذا¡Tا�قبل�ال�/اع،��Rمسوغ�يتأتي�من�ورائه�vضراب�و�Rغلق�ا�ؤسسات�Rنعدام�استمرار�ع4قة�الع

قانوني�لخضوعه��سطرة�التحكيم،�بل�يكفي�أن�يتقدم�ا�عنيون�فرادي�إ¨ي�محاكم�الشغل�للحصول�

  .ع�ي�حقوقهم�ا�ضمونة�قضائيا�بنصوص�قانونية�نافذة

�لتحديد� �أو�الغلق �با�ضراب �ا�رتبط �الضابط �لهذا �السابق �ي� �العليا �ا�حكمة �استندت وحيث

  ). 22/04/2002الصادر�بتاريخ��10/2002القرار�رقم�(الجما�ي�مفهوم�ال�/اع
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� �مشروع �بIن �قائم �أنه �ال�/اع �أطراف �بIن �محضر�الوساطة �أثبت �من��paskوحيث ومجموعة

  .عماله�السابقIن�و�يعززذلك�مطالبة�العمال�بالتعويض�عن�الفصل�و�بدل�vخطار

بع4وة�النقل�و�البعض�¶خر��وحيث�إن�مطالب�العمال�غI[�مش^[كة�إذ�يطالب�البعض�منفردا

�يطالب� �بينما ،� ��سبوعية �العطل �بع4وة �منفرد �بشكل �البعض �ويطالب ،� ��سبوعية �العطل بع4وة

  .....  .البعض�¶خر�بع4وة�ا�واظبة�،�و�البعض�¶خر�بالساعات�vضافية�و�ع4وة�الخطر�

لطعن�بالنقض�ليس�فTkا�ما�وحيث�إن�ما�اثاره�الطاعن�من�مآخذ�ع�ى�القرار�التحكيم�mمحل�ا

يجيب�ع�ى�انتفاء�صفة�عمال�حاليIن�عن�موكليه�و�Rما�يثبت�وجود�مطالب�مش^[كة�بي�Tم�،�ما�يؤدي�

ش�،�ويرجعهم�.من�ق��330��،350��،362إ¨ى�إخراج�دعواهم�من�إطار�ال�/اع�الجما�ي�طبقا�للمواد�

  .قانون من�نفس�ال�306فرادى�إ¨ى�اختصاص�محكمة�الشغل�ا�حصور�با�ادة�

�]Iا�عاي� �من �مستمدة �كانت �بالنقض �الطعن �محل mالقرار�التحكيم� �تأكيد �أسباب �إن وحيث

�350و��330والضوابط�ال£�mرأت�ا�حكمة�العليا�أTÈا�تشكل�تحديدات�ال�/اع�الجما�ي�الواردة��ي�ا�واد�

  .ش�.من�ق�362و�

� �ا�ادة �بنود �تحت �محصورة �النقض �أسباب �إن �ق�204وحيث �ولم.ت.م.ا.من �ا�حكمة��ا تطلع

  .العليا�ع�ي�أي�م�Tا،�كما�أن�الطاعن�لم�يذكر�واحدا�م�Tا�اكتنف�القرار�محل�الطعن�بالنقض

 

  :لهذه�Dسباب

من��330��،350��،362: وما�بعدها�من�ق�ا�م�ت�ا�و�ا�واد��205ـ��204ـ��203: واستنادا�ع�ى�ا�واد

  .ش.ق�

  :منطوق�القرار

 Dـــــى�با&حكمـــــة�العليـــــا�قبـــــول�الطعـــــن�بـــــالنقض�شـــــك)�قـــــررت�الغرفـــــة�ا&دنيـــــة�و�جتماعيـــــة�jو

  .ورفضه�أص)

  

  

 كاتب�الضبط�Dول                               ا&قرر �                                                الرئيس
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  24/2014: القرار رقم 

  20/05/2014: بتاريخ 

  .من قانون الشغل 354، 350، 330 : ادو الم -

يكون ممكنا بتوافر في حالة النزاع الجماعي ذي الطابع القانوني  -

مجموع الضوابط المحددة لجماعية النزاع، اللجوء لمجلس التحكيم 

ال جماعيا بحقوقهم غير أنه يبقى كذلك من حق ليفصل فيه ويحكم للعم

باع تإواهم مباشرة وبصفة فردية أمام محكمة الشغل وعدم االعمال رفع دع

  .مسطرة التحكيم

المكاسب المحكوم بها من طرف مجلس التحكيم في حالة  -

النزاع الجماعي االقتصادي يتم احتسابها في حق العمال المنازعين من 

هم من القياس عليها في ؤ العمل بها، ويستفيد نظراتاريخ مطالبتهم لرب 

  .المستقبل

المراد بالمصالح المشتركة هي المصالح أو الحقوق المشتركة  -

كل واحد منهم بحق أو بين سائر العمال ما يجعل النزاع حين يطالب فيه  

  .ه نزاعا فرديا حتى لو تعدد العمالشخصص إال مصلحة ال تخ

شأن الحقوق المدعى عدم في ل حكم مجلس التحكيم هو فص -

الوفاء بها بسبب عدم احترام النصوص المقرر لها، وليس مجرد تقرير 

  .لألحقية في المطالبة بتلك الحقوق أمام القضاء من عدمه

من قانون الشغل بناء  354مجلس التحكيم يفصل طبقا للمادة  -

كمه العدالة، كما يجب أن يكون ح على المستندات والقوانين، وقواعد

  .مسببا وهذه هي نفس مرتكزات أي حكم أو قرار قضائي
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 شرف�ـ�إخاء�ـ�عدل�����������������  (س)مية�ا&وريتانية�الجمهورية

  ا&حكمة�العليا���������

                               الغرفة�ا&دنية��جتماعية�Dوjى

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

وزير�ا�كلف�بالشغل�تحت�تنحصر�ا�راحل�ال£�mمرت�¸Tا�هذه�القضية��ي�vحالة�الواردة�من�ال

إ¨ى�مجلس�التحكيم�وا�قتضية�إحالة�نزاع�جما�ي��جموعة�عمال���31/10/2011بتاريخ��0561الرقم�

�07وع�ى�محضر�عدم�التوفيق�رقم��28/03/2011بتاريخ��325بناء�ع�ى�محضر�لجنة�الوساطة�رقم�

بتاريخ��07/2013ه�رقم�وقد�ق�nºمجلس�التحكيم��ي�هذه�vحالة�بموجب�قرار �10/10/2010بتاريخ�

بعدم��ختصاص��ي�ا�وضوع�بناء�ع�ى�فردية�ال�/اع�،�وقد�تم�الطعن�بالنقض��ي�هذا��21/02/2013

  .بيانهالقرار�أمام�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية��و¨ى�با�حكمة�العليا�وال£�mقضت�فيه�بقرارها��تي�

  38/2013:ا�لف�رقم�

  مجموعة�عمال��: الطاعن

  .بونا�ولد�الحسن�/ ذب�ممثلIن�

   MPSSشركة�: ا�طعون�ضده�

  . ستاذ�ب4ل�ولد�الديك� يمثلها�

  24/2014:القرار�رقم�

   20/05/2014بتاريخ�

  

  : منطوقة�

قــــــــــــــــــــــــــــــــررت�الغرفــــــــــــــــــــــــــــــــة�ا&دنيــــــــــــــــــــــــــــــــة�

و�جتماعيــــــــــــــة�Dوjــــــــــــــى�با&حكمــــــــــــــة�

يــــــــــا�قبــــــــــول�الطعــــــــــن�بــــــــــالنقض�العل

شــــــــــــــك)�وأصـــــــــــــــ)�ونقـــــــــــــــض�القـــــــــــــــرار�

ا&طعون�فيه�و(حالـة�إjـى�مجلـس�

 التحكــيم�wختصاصــه�Sــي�ا&وضــوع

.        

        

  

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�العليا� �با�حكمة � ��و¨ى �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الساعة� �تمام �ع�ى �وذلك �الجلسات �بقاعة �علنية جلسة

   :برئاسة�السيد��20/05/2014الحادية�عشر�صباحا�من�يوم�

  .  ارئيس           يحفظ�ولد�محمد�يوسف�،���

  : وعضوية�مستشارd`ا�السادة�

  امبارك�ولد�الكوري� -

  محمد�سالم�ولد�بارك�هللا� -

  دد�ولد�الطالب�زيدان -

  محمد��مIن�ولد�أحمد� -

محمد�ا�صطفى�ولد�محمد�سالم�كاتب�/ وبمساعدة��ستاذ

  . للجلسة�الضبط��ول�بالغرفة�قلما�

�نائب� �طلحة � �بن �إسلم �بن �محمود �محمد �السيد وبحضور

  . ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�العامة�

: وذلك�للنظر��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�ا�لف�رقم�

  : ا�شمول�فيه�كل�من��38/2013

 .بون�ولد�الحسن�/مجموعة�عمال�يمثلهم�ذ -

 . MPSSشركة� -
  :القرار�¶تي�بيانه��و�ي�الجلسة�صدر 
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  (جراءات�: ثانيا�

  .18/03/2014لهذه�الغرفة�ا�نعقدة�بتاريخ��بعد�عرض�القضية��ي�الجلسة�العلنية

وبعد��ستماع�إ¨ى�ا�ستشار�ا�قرر�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا��ي�ت4وته�لتقريره�وإفساح�ا�جال�

�م4حظ �من �لدTÎم �ما ��بداء ��طراف �ات�حامي �ي�،� �رأيه ��بداء �العامة �النيابة �ممثل �إ¨ى و�ستماع

ليتم�النطق�¸Tا��20/05/2014لة�حيث�مددت�فTkا�إ¨ى�جلسة�القضية�حجزت�ا�حكمة�القضية�للمداو 

  : فاتخذت�القرار�¶تي�

  من�حيث�الشكل�:  ثالثا�

  .حيث�قدم�الطعن�بالنقض�وفقا�لÑشكال�والشروط�القانونية�فهو�بذلك�واجب�القبول�شك4

  من�حيث�Dصل�: رابعا�

  :Dطراف� -1

 : الطاعن��  - أ

�بمذك �الحسن �ولد �بونا ��ستاذ �تقدم �القرار�محل�لقد �إن �فTkا �قال �موكليه �عن �نيابة �طعن رة

� �ا�ادة �مقتضيات �ع�ى �تأسس ��330الطعن �الوقائع��. ق �ع�ى �سحTÜا �سبي�4إ¨ى �محاو�Rب^[�نصها ،� ش

ش�. ق��354وبعد�أن�أورد�الطاعن�التعريف�الوارد��ي�هذه�ا�ادة�لل�/اع�الجما�ي�،�انتقل�إ¨ى�ا�ادة�

Tا��خI[ة�ال£�mسبقت�صيغة�vلزام�وا�تعلقة�بأن�ا�جلس�يفصل�ليقول�إن�ا�جلس�لم�يتقيد�بفقر¡

  . Tا�¡ملحقاو بناء�ع�ى�قواعد�العدالة��ي�النقاط��خرى��Rسيما��ي�مسائل��جور�

إ�،�ال£�mتحدد�حاRت�. ت�. م�. إ�. من�ق��204ويضيف�الطاعن�أن�القرار�وقع��ي�مطال�ا�ادة�

� �النصوص �خرق �خاصة �بالنقض �الطعن �ي�قبول� �والتجاوز �والتطبيق �التأويل �ي� �والخطأ القانونية

استعمال�السلطة�وأخI[ا�يخلص�الطاعن�إ¨ى�طلب�قبول�طعنه�شك�4وأص�4وإلغاء�القرار�محل�الطعن�

  .لة�مغايرة�Rحتساب�حقوق�العمال�يبالنقض�وإحالة�القضية�إ¨ى�مجلس�التحكيم��ي�تشك

  :ا&طعون�ضده�  - ب

ان�محامTkا�ب4ل�ولد�الديك�بمذكرة�جوابية�قال�فTkا�إن�لقد�تقدمت�ا�طعون�ضدها�ع�ى�لس

ن�القرار�وفق��ي�عدم�تجاوزه�أالطعن�يجب�رفضه�شك�4'ن�الطاعن�لم�يقدم�ما�ي0[ر�نقض�القرار�و 

ش�،�ال£�mتوضح�بصفة�جلية��ي�الفقرة�الثانية�م�Tا�أن�. ق��330اختصاصه�ا�حدد�بمقت�nºا�ادة�

بة�باح^[ام�القواعد�القانونية�ال£�mتجسد�مطالب�جديدة�اثر�قواعد�ال�/اع�الجما�ي�محصور��ي�ا�طال

  . قانونية�جديدة�أو�موجودة�،�ويضيف�أن�تعدد��طراف��ي�ال�/اع��Rيع®�mبالضرورة�أن�ال�/اع�جما�ي�

  .لقد�أورد�العارض�هذه�ا�4حظات�تحت�ت0[ير�رفض�الطعن�بالنقض�شك�4

Tkا�تح^[م�أما�ردوده�تحت�عنوان��صل�فلم�يرد�فTÈا�سوى�أن�موكلته�ليست�مدينة�'ي�عامل�وأ

  . قوانIن�الشغل�واتفاقية�الشغل��ي�كل�ما�يربطها�مع�العمال�

� �ا�ادة �ع�ى �وتأسيسا ��230وأخI[ا �و.ق �من�و  330ش �يلتمس �فإنه �القانون �نفس �من �بعدها ما

   .ا�حكمة�رفض�طلبات�مجموعة�العمال�شك�4وأص�4لعدم�تأسيسها�
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  :ـ�ا&حكمة�2

  .ا�حصرت�أسباب�النقض��ي�ثمان�حاRت�محددة.ت.م.ا.من�ق�204حيث�إن�ا�ادة�

  .ونظرا�لجميع�عناصر�ا�لف�ال£�mمن�حق،�بل�من�واجب�ا�حكمة�أن�تستمد�م�Tا�قناعTUا

�جماعيا،� �ال�/اع �كان �إذا �التحكيم ��جلس �يتحدد �الشغل �قضايا �ي� ��ختصاص �إن وحيث

  .و�حكمة�الشغل�إذا�كان�ال�/اع�فرديا

عن�السبب�ا�أخوذ�من�خرق�النصوص�القانونية�وتناقض�الحيثيات�وعدم�التأسيس�خرقا�

  .ا.ت.م.ا.من�ق�204للمادة�

لقد�تأسس�الطعن�الذي�تقدم�به�وكيل�الطاعنIن�ع�ى�أن�القرار�محل�الطعن�ب®�ما�ذهب�إليه�

محاو�RسحTÜا�،�إ�Rأنه�حاول�ب^[�نصها�ش. ق�من� 330من�عدم��ختصاص�ع�ى�مقتضيات��ا�ادة�

� �ا�ادة �من ��خI[ة �الفقرة �أن �ع�ى �كذلك �تأسس �كما ،� �الوقائع �  354ع�ى �من �ش. ق m£ال� تناول�ت،

سلطات�مجلس�التحكيم�و�ي�فقرة�ملزمة�للمجلس�وقد�عدل�ع�Tا�القرار�إ¨ى�الفقرة��و¨ى�ال£�mجاءت�

  بصيغة�يجوز،

�ا�ذكورت �ا�ادتIن �ع�ى �تأسيسا �الطاعن �أراده �مما �يفهم �بتوافر�معايI[�ال�/اع�وحيث �قوله Iن

�ي�ال�/اعات�ا�حالة��mnºي�هذه�القضية�و�أن�ا�جلس�يق�ليه�بقرارات�قاطعة�للخصومات�عالجما�ي�

  .بمقت�nºالعدالة

�ي�� �م�Tا �ث4ثة �وردت �الجماعية �ال�/اعات �لتحديد �ضوابط �جملة �ا�وريتاني �ا�شرع �وضع وحيث

  :من�مدونة�الشغل��ي�330ترتيبات�ا�ادة�

  دد�أطراف�ال�/اع�بحيث�يكون�ال�/اع�بIن�عدة�عمال�وصاحب�عمل�أو�عدة�أصحاب�عملتع-1

2-� �مش^[كة ��طالب ��ستجابة �موضوعه �يكون �الدعوي (أن �فمعيار�العدد�) موضوع وبالتا¨ي

السابق�ليس�معيارا�كافيا�للقول�بجماعية�ال�/اع�إذ�يمكن�أن�يشمل�ال�/اع�عددا�من�العمال�دون�أن�

�ا �صفة �ذلك �وا�راد�يفقده �عامل، �لكل �فردية �مصلحة �حماية �ا¨ي �TÎدف �ال�/اع �كان �إذا �وذلك لفردية

با�صالح�ا�ش^[كة��ي�ا�صالح�أو�الحقوق�ا�ش^[كة�بIن�سائر�العمال�ما�يجعل�ال�/اع�حIن�يطالب�فيه�

  .كل�واحد�م�Tم�بحق�أو�مصلحة��Rتخص�إ�Rشخصه�نزاعا�فرديا

  :أن�تكون�الغاية�منه-3

�ي�اح^[ام�قاعدة�قانونية�قائمة�بالذات،وهو�ما�يحصل��ي�حالة�دعوي�العمال��إما�الحصول�ع -

أن�رب�العمل�امتنع�عن�تطبيق�قاعدة�قانونية�أقرت�حقا�أو�مجموعة�حقوق�لهم،�و�ي�هذه�الحالة�

يكون�ممكنا�اللجوء��جلس�التحكيم�ليفصل��ي�-وبتوافر�الضوابط��خرى –ا�عروفة�بال�/اع�القانوني�

�بشأ �بذلكال�/اع �ا�رتبطة �vجراءات ��سطرة �طبقا �بحقوقهم �للعمال �ويحكم �. TÈا �كذلك�غI[�أنه يبقي

�دعاو  �رفع �العمال �حق �مسطرة�Îمن �إتباع �وعدم �الشغل �محكمة �أمام �فردية �وبصفة �مباشرة Tم

  .التحكيم
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�¸Tا� �ا�عمول �الجماعية �و�تفاقية �والتنظيمات �هو�القوانIن �البت �ي� �التحكيم �مجلس ومستند

�صدق��تطبيقا �له �يتبIن m£ال� �ا�طلوبة �بالحقوق �أساسها �ع�ي �يحكم �بحيث �م�Tا، �للملتبس أو�تأوي4

  .الدعوي�فTkا�ويرفض�غI[ها

وإما�الحصول�ع�ي�امتياز�اقتصادي�أو�اجتما�ي�جديد�عن�طريق�إنشاء�قاعدة�قانونية�جديدة��-

� �الذات �قائمة �قانونية �قاعدة �تغيI[�أو�إلغاء �طريق �ماد(أو�عن �جما�ي �هدف�)ينزاع �فان �وبالتا¨ي ،

ا�طالب�هو�اكتساب�مزايا�جديدة�بحيث�يشكل�الحكم�الصادر�بشأTÈا�إنشاء�لقاعدة�قانونية�جديدة�

أو�تعدي�4أو�إلغاء�لقاعدة�قانونية�قائمة،�وا�كاسب�ا�حكوم�¸Tا�يتم�احتسا¸Tا��ي�حق�العمال�ا�نازعIن�

  .القياس�علTkا��ي�ا�ستقبل��من�تاريخ�مطالبTUم�لرب�العمل�¸Tا�ويستفيد�نظراؤهم�من

ش�ضابط�آخر�يجب�توافره�.من�ق�330وحيث�يضاف�إ¨ي�الضوابط�السابقة�الواردة��ي�ا�ادة�

ش�حIن�.من�ق�350أ�Rوهو�استمرار�ع4قة�العمل�إ¨ي�غاية�رفع�ال�/اع�حسبما�يستشف�من�نص�ا�ادة�

�إجرا:(تقول  �إ¨ي �الجما�ي �ال�/اع �إخضاع � �يقرر �أن �لوزير�الشغل �اعت0[�أن�يجوز �ما �إذا �التحكيم ءات

�العامة �ا�صلحة �مع �أو�يتنا�ي �العام �بالنظام �ضررا �يخلق �أو�الغلق �) vضراب �تعت0[��362وا�ادة m£ال

� �غI[�شر�ي �الوساطة�(vضراب �مرحلة �اختتام �وقبل ��طراف �الوساطة �لجنة �يدعو�رئيس �أن بعد

  ...)باRلتجاء�إ¨ي�التحكيمبعد�تبليغ�قرار�وزير�الشغل�...بموجب�محضر�لجنة�الوساطة�

وحيث�إن�مستند�هذا�الضابط�ا�ستمد�من�نص�ا�ادتIن�ا�ذكورتIن�يتجسد��ي�أنه��Rيمكن�أن�

�قبل�نشوب�ال�/اع �من�نتائج�قد�تكون�سلبية�من�عمال�فصلوا �-يحصل�vضراب�وما�قد�ينجر�عنه

� �أحدهم �فصل �بسبب �الجما�ي �ال�/اع �يحصل �أن �يمكن �كان �ع4–وإن �با�شغل�أو�انقطعت قTUم

'سباب�أخري�عادية�وبالتا¨ي�فإن�وجود�ع4قة�العمل�حIن�نشوب�ال�/اع��Rمناص�م�Tا�للقول�بوجود�

  .نزاع�جما�ي

ق�رب�العمل�4 غإوحيث�إنه��ا�كان�تخوف�السلطات�العمومية�من�قيام�العمال�با�ضراب�أو�

لعامة�وما�يتطلبه�ذلك�قطعا�للمؤسسة�وانعكاسات�ذلك�ع�ي��وضاع�العمالية�ومساسه�با�صلحة�ا

�R� �الذي �ال�/اعات �من �النوع �غI[�هذا �فإن �ال�/اع، �لجماعية �كضابط �التعاقدية �استمرار�الع4قة من

ا�ؤسسات�Rنعدام�استمرار�ع4قة�العمل�ذا¡Tا�قبل�ال�/اع،��Rمسوغ�إغ4ق�يتأتي�من�ورائه�vضراب�و 

ا�عنيون�فرادي�إ¨ي�محاكم�الشغل�للحصول�لخضوعه��سطرة�التحكيم،�بل�يكفي�أن�يتقدم��اقانوني

  .ع�ي�حقوقهم�ا�ضمونة�قضائيا�بنصوص�قانونية�نافذة

 vي�السابق�لهذا�الضابط�ا�رتبط�با�ضراب�أو��ق�لتحديد�غ4 وحيث�استندت�ا�حكمة�العليا�

  ). 22/04/2002الصادر�بتاريخ��10/2002القرار�رقم�(مفهوم�ال�/اع�الجما�ي

ر�محل�الطعن��ي�فهم�مقتضيات�ا�واد�ا�حددة�لضوابط�ال�/اع�الجما�ي�وحيث�لم�يوفق�القرا

ا�شار�إلTkا�آنفا�لدى�ت�/يلها�ع�ى�هذه�القضية�،�إذ�تتوافر�فTkا�كل�الضوابط�ممثلة��ي�تعدد�العمال�

ا�رتبطIن�وقت�ال�/اع�بعقود�عمل�نافذة�،�و�ا�طلب�ا�ش^[ك�ممث�4�ي�اح^[ام�تطبيق�قاعدة�قانونية�
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الذات�متعلقة�بالحصول�ع�ى�ع4وة�ا�واظبة�ال£�mيستفيد�م�Tا�عمال�البناء�و�ا�قررة�باRتفاقية�قائمة�

  .1973الجماعية�ا�رتبطة�با'شغال�العمومية�لسنة�

اتفاقات�وحيث�إن�ا�قصود�باح^[ام�قاعدة�قانونية�الذات�مرتبة�لحقوق�تأسيسا�ع�ى�قانون�أو�

ا�جلس��من�ى�أساسها�بالحقوق�ا�قررة�بموجTÜا�و�ا�طلوب�،�هو�الحكم�عجماعية�أو�تنظيمات�سارية

  .البت�فTkا

� �ا�ادة �إن ��354وحيث �ق �الجماعية�. من �ال�/اعات �ي� �التحكيم �مجلس �بت �كيفية �بينت ،� ش

ا�حالة�عليه�فبينت�أنه�يفصل�بناء�ع�ى�ا�ستندات�و�القانون�و�ع�ى�قواعد�العدالة�بحسب�الحاRت�

  .ببا�،�وهذه�ا�رتكزات��ي�نفسها�ال£�mيب®�علTkا�كل�حكم�أو�قرار�قضائيكما�يجب�أن�يكون�حكمه�مس

وحيث�إنه��Rمراء��ي�أن�مجلس�التحكيم�حIن�يبت��ي�نزاع�جما�ي�قانوني��Rسبيل�له�سوى�

الحكم�بناء�ع�ى�القانون�أو��تفاقية�الجماعية�أو�التنظيمات�ا�قررة�لتلك�الحقوق�ومن�ثم�فحكمه�

ق�ا�د�ى�عدم�الوفاء�¸Tا�بسبب�عدم�اح^[ام�النصوص�ا�قررة�لها�وليس�مجرد�هو�فصل�بشأن�الحقو 

  .تقرير�لÑحقية��ي�ا�طالبة�بتلك�الحقوق�أمام�القضاء�من�عدمه�

�نتيجة� �ا�ستحقة �بالحقوق �يحكم �فإنه �قانونية �قاعدة �تطبيق �عدم �يقرر �حIن �فالحكم وعليه

Iن�يقرر�ا�جلس��حقية��ي�حالجما�ي�ا�ادي��عدم�تطبيقها�ع�ى�ضوء�طلبات��طراف�،�خ4فا�لل�/اع

�قاعدة� �أو�تعديل �جديدة �قانونية �قاعدة �إنشاء �خ4ل �من �الجديد �و��جتما�ي �متياز��قتصادي

�الف^[ة� �بخصوص �أثر�رجËي �له �و�Rيكون �¸Tا �ا�طالبة �تاريخ �من �يبدأ �بالحقوق �الحكم �فإن ،� موجودة

  . السابقة�ع�ى�تلك�ا�طالبة

،�وأنه��ي�. ش�. من�ق��356ذه�القرارات�بقوة�النفاذ�حسبما�صرحت�به�ا�ادة�وحيث�تتسم�ه

حالة�عدم�قيام��طراف�بذلك�يج0[ون�عليه�بكافة�الطرق�القانونية�،�والقضاء�هو�أنسب�تلك�الطرق�

  .لتنفيذ�قرارات�مجلس�التحكيم

  : لهذه�Dسباب

  . من�ق�ا�م�ت�ا��222و��212و�2010و��208و��207و��204وتأسيسا�ع�ى�ما�سبق�و�ع�ى�ا�واد�

  . ش�. من�ق��354��،356و�و��330وا�واد�

  :منطوق�القرار�

الطعن�بالنقض�شك)�وأص)��قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�Dوjى�با&حكمة�العليا�قبول 

  .القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ى�مجلس�التحكيم�wختصاصه�Sي�ا&وضوع�نقض�و 
  

  
  

 كاتب�الضبط�Dزل ا&قرر������������������������������������������������          الرئيس
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  30/2014: القرار رقم 

  20/05/2014: بتاريخ 

  .من االتفاقية الجماعية للشغل 31المادة  -

اعد طبقا احتساب التعويض عن الخروج للتقإن  :المبدأ  -

ساس كون على أيالفقرة األخيرة ذكورة، الم 31لنص المادة 

  .يض الفصل عن العملو عالنسبة المئوية المحددة من ت

             

    

  



 150 

 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/ إخاء/ شرف�        الجـمـهـوريــة�(سـ)مـيــة�الـمــوريـتــانـيــة�������������

 الـمـحـكـمـــة�الـعـلـــيـــــا�����              

  جـتـمــاعـيــة�Dولــىالـغـرفـة�ا&ـدنــيــة�و� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�العليا� �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب �طلحة �بن �إسلم �بن �محمود �محمد �السيد وبحضور

ممث�4للنيابة�العامة،�وذلك�للنظر��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�

�ا�ختار �الحاج �ولد �السالك �القرار إسكان�مؤسسة عن وكي4 �ستاذ �نقض �إ¨ى � الرامي  :رقم

عن�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية��و¨ى�باستئنافية�نواكشوط،�،�25/04/2013الصادر�بتاريخ�86/2013

وبعد��ستماع�إ¨ى� 2014//22/4وبعد�عرض�القضية��ي�الجلسة�العلنية�لهذه�الغرفة�ا�نعقدة�بتاريخ

ي�ت4وته�لتقريره�وإفساح�ا�جال��حامي��طراف��بداء�ما�� محمد�سالم�ولد�بارك�هللا ا�ستشار�ا�قرر 

�القضية� �حجزت �القضية، �ي� �رأيه ��بداء �العامة �النيابة �ممثل �إ¨ى �و�ستماع �م4حظات، �من لدTÎم

  :فاتخذ�القرار�¶تي20/05/2014للمداولة�للنطق�¸Tا��ي�جلسة�يوم

Rا�القضية:  أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

�والقرار يستفاد كما قضيةال هذه وقائع تتلخص ��صل �محكمة �حكم أن� فيه،�ي ا�طعون  من

�أTÈا� �ادعوا �حقوقا �الشركة �لهم �احتسبت �وقد �التقاعد �سن �بلغوا �إسكان �شركة �عمال �من مجموعة

  42/2013 رقم لقضيةا

 )سوكوجيم�سابقا(إسكان�: الطاعنة

  السالك�ولد�الحاج�ا�حتار/ يمثلها�ذ

�ضده �عمال� :ا&طعون �من مجموعة

 شركة�إسكان

 بون�ولد�الحسن/ يمثلهم�ذ

 30/2014: رقم� القرار

 20/05/2014: بتاريح

  

 : منطوقه

�ا& �الغرفة �و�جتماعية�قررت دنية

�الطعن� �قبول �العليا �با&حكمة Dوjى

�القرار� �ونقض �واص) �شك) بالنقض
  .ا&طعون�فيه

  بـــــسم�هللا�الع_ي�العظــــــيم

� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة با�حكمة���و¨ىعقدت

تمام��العليا�جلسة�علنية�بقاعة�الجلسات�وذلك�ع�ى

� �يوم11الساعة �من برئاسة� 20/05/2014 صباحا

  :السيد�

 رئيسا��                      يحفظ�ولد�محمد�يوسف

  : وعضوية�مستشارd`ا�السادة

 امبارك�ولد�الكوري� -

 محمد�سالم�ولد�بارك�هللا -

  دده�ولد�الطالب�زيدان -

 محمد��مIن�ولد�أحمد -

سالم��محمد�ا�صطفى�ولد�محمد/ .وبمساعدة�ذ
  كاتب�الضبط��ول�بالغرفة�قلما�للجلسة
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�بمبالغ �لهم �فقضت �الشغل �محكمة �إ¨ي �ثم �الشغل �مفتشية �إ¨ي �فتقدموا �القانون �ي� ��ا �R منافية

�لهم �احتسبت �ما �عن �كثI[ا �السابقة�تختلف � مشغلTUم �رقم �تحت �حكم 68/2012�ي� بتاريخ��

إ¨ي�استئناف�الحكم�أمام�الدرجة�الثانية�ال£�mأصدرت�القرار�ا�طعون� ،�مما�أدى�بالعمال�28/6/2012

�شك�4وأص4  ��ستئناف �بقبول mnoوالقا� �الغرفة �هذه �أمام �بالنقض �ا�ستأنف��فيه �الحكم وتعديل

  ؛حكم�للعمال�بمبالغ�معت0[ةوذلك�بال

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

�الغرفة تقدم الطاعن إن حيث �هذه �القرار� بالنقض الطعن إ¨ي رامية بعريضة إ¨ي  /86ضد

  انواكشوط، عن�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية��و¨ى�باستئنافية25/04/2013الصادر�بتاريخ�2013

  وبعد�مراعاة�ما�يتطلبه�مبدأ�الحضورية�حول�مذكرات��طراف�والجدولة،

�ستماع�إ¨ي�ت4وة�التقرير��ي�الجلسة،�وإ¨ي�ما�تقدم�به�من�حضر�من�محامي��طراف�من��وبعد

  م4حظات،

�عريضة� �بواسطة �القرار، �أصدرت m£ال� �ا�حكمة �ضبط �كتابة �أمام �به �قيم �الطعن �إن وحيث

� � �بتاريخ �2013/  5/ 7وردت �ولد�� �السالك �محاميه، �لسان �ع�ي �الطاعن �تقدم �كما ،� �وكالة تصحTÜا

�ا�حتارالحا �بتاريخ ج �بالنقض �طعن �لجميع�2013/  5/  19: بمذكرة �مستوفيا �الطعن �يكون �ولذا ،

  ؛.  ا. ت.م.ا.وما�بعدها�من�فرعها�من��ق��205: الشروط�الشكلية�ال£�mتجعله�مقبو�Rشك�4طبقا�للمادة

  :من�حيث�Dصل:  لثا�ثا

  Dطراف��-1

  :الطاعنة�-أ

  :صهتضمنت�ما�ملخ لطاعنةا�إن�مذكرة�وكيل

من��تفاقية��31تطبيق�ا�ادة�من�ق�ا�م�ت�ا�عندما�أخطأ��ي�فهم�و��204أن�القرار�خرق��ا�ادة�

للشغل�وذلك�باحتسابه��نحة�ا�غادرة�ل4ستفادة�من�التقاعد�خ4فا�للقواعد�ال£�mوضع�لها�جماعية�ال

  العمل��؛يقول�إTÈا�تحسب�ع�ى�نفس��سس�ال£�mيحسب�علTkا�تعويض�الفصل�عن��الذيا�شرع�

ول�بس4مة�وصحة�قبول�الطعن�بالنقض�شك�4وأص�4والوختم�الطاعن�بأن�ذلك�ي^[تب�عليه�ق

  ا�طلوبة؛ احتساب�محكمة�الشغل�للتعويضات

  :ب�ا&طعون�ضدهم

�رد �ضده لقد �محامTkم ما�طعون �لسان �بما�. ذ: ع�ي �الجوابية �مذكرته �الحسن،�ي �ولد بون

  :ملخصه

�مفت �رأي �اعتمدت �إسكان �شركة �مفتشيات�أن �لدى �استقر�العمل �قد �كان �متقاعد �شغل ش

� �تفسI[�ا�ادة �حول �القضية �هذه �ي� �الجدل �اطراد �وأن �خ4فه �ع�ي �وإدارته ��تفاقية��31الشغل من

  الجماعية�للشغل،�واللبس�يفسر��ي�قانون�الشغل�لصالح�العامل�؛��

  فض�الطعن�أص4؛ــ�وأن�القرار�جدير�بالتأكيد،�حيث�جاء�معل�4تعلي�4كافيا،�وطالب�بر 
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  :الـمــحــكــمـــــــــة -2 

من�التنظيم�القضائي�حول�وجوب�إبطال��حكام�والقرارات�إذا�كانت��5نظرا��ا�ورد��ي�ا�ادة�

�  غI[�مسببة؛ �القانون �و�تطبيق �فهم �Sي �الخطأ �من �ا&أخوذ �السبب �(عن ��تفاقية��31ا&ادة من

 ):1:الفقرة(  204: خرقا�للمادة)الجماعية

ث�إن�القرار�ا�طعون�فيه��ا�عدل�حكم�محكمة��صل�وحكم�للعمال�ا�تقاعدين�بمبالغ�عن�منحة�حي

�عن� �الفصل �تعويض �علTkا �يحسب m£ال� �و�سس �القواعد �نفس �أساس �ع�ي �احتسTÜا �للتقاعد، الذهاب

ي�نفس�يحسب�هذا�التعويض�ع�: " ال£�mتقول�فع4. ش. ج. من�ا�31العمل،�فإنه�أساء�فهم�وتطبيق�ا�ادة�

� �العمل �عن �الفصل �تعويض �علTkا �يحسب m£ال� �والقواعد �هذا�"�سس �بعد �مباشرة �تضيف �ا�ادة �لكن ،

�القرار�"وية�من�تعويض�الفصل�عن�العمل�ئمبلغه�بنسبة�مويحدد�: " الشطر �دون�أن�ي4حظ عكس� -،

��صل ��-محكمة �مقصوده، �وتحديد �ولدقة �باRعتبار�لتأخI[�وروده �الشطر��خI[�أو¨ى �يعت0[�النص�أن حيث

سس�قرارها�من�ؤ ا�تأخر�يلÞي�ويحل�محل��ول��ي�حالة�تعارضهما،�مما�تكون�معه�محكمة��ستئناف�لم�ت

ن��Rيتعارضان�وهما�قطعيا�الدRلة�والورود،�كما��ي�الحال،�بل�ينسخ�لIليلناحية�القانونية،�وذلك�أن�الدا

ن��ي�ذلك��خذ�با'خف،�حيث�إن��صل�ال0[اءة؛�أحدهما�¶خر،�و�رجح�أن�ينسخ��خI[��ول،�خاصة�أ

�ا� �نص �أسماه �ما �احتساب �بطريقة �تتعلق �ا�طروحة �القانونية �النقطة �إن �وحيث ��تفاقية��31ادة من

،�وذلك��ى�الفقرة��خI[ة��من�ا�ادة�ا�ذكورة�"التعويض�عن�الخروج�للتقاعد: "للشغلجماعية�الجماعية�ال

ا�ذكور�يتم�ع�ى�وضوح��Rي^[ك�مجا�Rللتأويل،�ولذلك�يكون�حساب�التعويض�من�ذات�النص،�الذى�يتمI/�ب

�ا� �النسبة �ئأساس �ا�ادة �من ��خI[ة �للفقرة �طبقا �العمل �عن �الفصل �تعويض �من �ا�حددة من��31وية

   .ته�محكمة��صل�فكان�حكمها�مؤسسا�تفاقية�الجماعية�العامة�للشغل،�وهو�ما�اعتمد

�ي�قرارهم،�لم�يركزوا���ي�الدعوى�ع�ي�النحو�ا�شار�إليه�الثانية�عندما�بتو وحيث�إن�قضاة�الدرجة�ا

�ي�السبب�وارد�ع�ي�القرار�وموجب�للنقض�]Iن�منه�أنما�أثIقضاءهم�ع�ي�أساس�قانوني،�مما�يتب.  

ع�ى�ان�ا�حكمة�العليا�إذا�نقضت�يحق�لها�أ�Rتحيل�. ا. ت. م. ا. من�ق��223وحيث�نصت�ا�ادة�

  ض�لم�ي^[ك�شيئا�يحكم�فيه؛إذا�كان�النق

  :لــهــــذه�Dســبــــاب

�31وا�ادة�.  ا. ت. م. ا. وما�بعدها�من�فصلها�من�ق�204و����203:ونظرا�إ¨ي�ما�سبق�وعم�4با�واد

  للشغل؛جماعية�المن��تفاقية�الجماعية�

  :الــقـــــــــــرارمنطوق�

العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وأص)�قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�Dوjى�با&حكمة�

                             .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه

  

  كـاتـب�الضبط�    الـمـقــــــرر������������������������    الـرئـــيـــس����������������������������



 153 

  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  58/2014: القرار رقم 

  19/11/2014: بتاريخ 

يد لطلبات الخصم ال يمكن أن يفعدم استجابة المحكمة  -

ه ألنه ال يلحق به ضررا وال يمنعه الطرف بل يفترض أنه من مصلحت

يكون احتجاج فع أو دفاع، وعليه دمن إيصال حجة أو تقديم 

  .ير واردالطاعن بهذا المأخذ غ

لتزامات ال تلزم إال من  اإلالعقد حجة بين طرفيه وملزم لهما ألن  -

  . كان طرفا فيها

             



 154 

 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  شرف�ـ�إخاء�ـ�عدل�                           الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليا�             

  ا&دنية�و�جتماعية�Dوjى�الغرفة�

       31/2014:ا�لف�رقم�

البنــــــــــــــــــك�الــــــــــــــــــوط®�mا�وريتــــــــــــــــــاني��: الطــــــــــــــــــاعن�

  vمام�ولد�الشيخ�/ �ستاذ: يمثله�

   .ن.و.ت.خ: ا�طعون�ضده�

  الكتاب�وبونا�/ �ستاذان: يمثلها�

     58/2014م�القرار�رق

   19/11/2014: تاريخه�

  :  همنطوق

قـــــــــــــــــررت�الغرفـــــــــــــــــة�ا�دنيـــــــــــــــــة�و�جتماعيـــــــــــــــــة�

�و¨ــــــــــــى�با�حكمــــــــــــة�العليــــــــــــا�قبــــــــــــول�الطعــــــــــــن�

  .بالنقض��شك�4ورفضه�أص�4

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم                          

عقدت�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية��و¨ى�با�حكمة�العليا�

�بقاعة �علنية �الساعة��جلسة �تمام �ع�ى �وذلك الجلسات

  : برئاسة�السيد���21/10/2014صباحا����من����يوم���11

  ارئيس                                يحفظ�ولد�محمد�يوسف�

 : وعضوية��مستشارd`ا�السادة��

                                             ـ�أمبارك�ولد�الكوري�

    ـ�محمد�سالم�ولد�بارك�هللا

  دد�ولد�الطالب�زيدانـ�

  ـ�محمد��مIن�ولد�أحمد�

لضبط��ول�أحمد�ولد�أجه��كاتب�ا/ �ستاذ  ةوبمساعد

�للجلسة �قلما �محمود�بالغرفة �محمد � �السيد �وبحضور ،

� �طلحة �بن �إسلم �ا�حكمة�بن �لدى �العام �ا�د�ي نائب

  .ممث�4للنيابة�العامةالعليا،�����

�ام�ولد�/ �ستاذ� من�طرف الطعن�بالنقض�ا�قدم�mمن�بي�Tا�وذلك�للنظر��ي�بعض�القضايا�ال£

� �القرار�رقم �نقض �إ¨ى �الرامي � �ا�وريتاني m®الوط� �البنك �وكي�4عن الصادر�بتاريخ��138/2013: الشيخ

  . طعن�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية��و¨ى�بمحكمة���ستئناف�بانوا�كشو �05/12/2013

wا�ال: أو`xمرت��yzقضيةا&راحل�ال:  

أن�ا�دعيـــــــــة�تقـــــــــدمت�بعريضـــــــــة�فاتحـــــــــة���ـــــــــيهـــــــــذه�القضـــــــــية�تـــــــــتلخص�ا�راحـــــــــل�ال£ـــــــــ�mمـــــــــرت�¸Tـــــــــا�

للـــــــــــدعوى�تفيـــــــــــد�بـــــــــــأن�زوجهـــــــــــا�كـــــــــــان�يمتلـــــــــــك�الكثIـــــــــــ[�مـــــــــــن�العقـــــــــــارات�ا�وجـــــــــــودة�با'حيـــــــــــاء�الهامـــــــــــة��ـــــــــــي�

وأنـــــــــه�م،�.ب.س.مبتفـــــــــرغ�زينـــــــــه�¶يـــــــــل�إليـــــــــه�مـــــــــن�الســـــــــيدة��Oبـــــــــالçي��68العاصـــــــــمة�ومـــــــــن�بي�Tـــــــــا�العقـــــــــار�

وأنـــــــــه�بعــــــــــد�خروجـــــــــه�مـــــــــن�الــــــــــب4د��،د�التنـــــــــازل�ا�وقـــــــــع�أمــــــــــام�موثـــــــــق�العقـــــــــودتنـــــــــازل�لهـــــــــا�بموجـــــــــب�عقــــــــــ

وعنــــــــد�عــــــــودة�زوجتــــــــه�بــــــــدأت�باســــــــ^[جاع�هــــــــذا�العقــــــــار� ،و¨ى�بعــــــــض�أقاربــــــــه�ع�ــــــــى�بعــــــــض�ممتلكاتــــــــهاســــــــت

فوجــــــــــدت�البنــــــــــك�الــــــــــوط®��mوريتانيــــــــــا�يمتلكــــــــــه�بموجــــــــــب�عقــــــــــد�تنــــــــــازل�بــــــــــدون�رقــــــــــم�منســــــــــوب��حكمــــــــــة�

أنكــــــــرت�علمهــــــــا�. م.ب.س.ـــــــــــ�مك�،و�ـــــــا�اتصــــــــلت�بوالبنــــــــ�.م.ب.س.ممقاطعـــــــة�تيــــــــارت�يفيـــــــد�بأنــــــــه�تـــــــم�بــــــــIن�

وضـــــــوع�أمـــــــام�¸Tـــــــذا�التنـــــــازل�فرفعـــــــت�دعـــــــوى�بتـــــــت�فTkـــــــا�الدرجـــــــة��و¨ـــــــى�بالزوريـــــــة�فاســـــــتأنف�البنـــــــك�ا�

الغرفــــــــــة�ا�دنيـــــــــــة�و�جتماعيـــــــــــة��و¨ـــــــــــى�باســـــــــــتئنافية�نواكشـــــــــــوط�ال£ـــــــــــ�mبـــــــــــدورها�أكـــــــــــدت�الحكـــــــــــم�رقـــــــــــم�
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وع�الطعـــــــــــــــن�وهـــــــــــــــو�موضـــــــــــــــ�05/12/2013الصـــــــــــــــادر�بتـــــــــــــــاريخ��198/2013بموجـــــــــــــــب�القـــــــــــــــرار��039/2013

  .بالنقض�ا�نشور�أمام�هذه�الغرفة

  (جراءات: ثانيا�

  .21/10/2014غرفة�ا�نعقدة�بتاريخ�بعد�عرض�القضية��ي�الجلسة�العلنية�لهذه�ال

وبعـــــــد��ســـــــتماع�إ¨ـــــــى�ا�ستشـــــــار�ا�قـــــــرر�محمـــــــد��مـــــــIن�ولـــــــد�أحمـــــــد��ـــــــي�ت4وتـــــــه�لتقريـــــــره�وإفســـــــاح�

،�و�ســــــــتماع�إ¨ــــــــى�ممثــــــــل�النيابــــــــة�العامــــــــة�دTÎم�مــــــــن�م4حظــــــــاتطــــــــراف��بــــــــداء�مــــــــا�لــــــــا�جــــــــال��حــــــــامي�� 

��19/11/2014بـــــــداء�رأيــــــــه��ـــــــي�القضــــــــية�،�حجـــــــزت�القضــــــــية�للمـــــــداوRت�للنطــــــــق�¸Tـــــــا��ــــــــي�جلســـــــة�يــــــــوم�

  :فاتخذ�القرار�¶تي�

  من�حيث�الشكل�:لثا�ثا

نونيـــــــــــة�فهــــــــــــو�بـــــــــــذلك�واجــــــــــــب�حيـــــــــــث�قـــــــــــدم�الطعــــــــــــن�بـــــــــــالنقض�وفقــــــــــــا�لÑشـــــــــــكال�والشــــــــــــروط�القا

  .القبول�شك4

  من�حيث�Dصل:  رابعا

  ـ�Dطراف�1

  : الطاعن���-أ

ببانــــــــــه�و�عمــــــــــر�ولــــــــــد�ا�ختــــــــــار�بمــــــــــذكرة��ســــــــــاتذة�يســــــــــلم�ولــــــــــد�يçــــــــــي�ومحمــــــــــد�ولــــــــــد�حيــــــــــث�تقــــــــــدم�

نقضــــــــية�جــــــــاء�فTkــــــــا�أن�القــــــــرار�ا�عقــــــــب�لــــــــم�يقــــــــم�بÒــــــــmnء�ســــــــوى�تأكيــــــــد�أعمــــــــ�لحكــــــــم�محكمــــــــة��صــــــــل�

I[ه�البــــــIن��ــــــي�وهــــــو�بــــــذلك�حمــــــل�بــــــIن�طياتــــــه�كــــــل�العيــــــوب�ال£ــــــ�mشــــــابت�ذلــــــك�الحكــــــم�إضــــــافة�إ¨ــــــى�تقصــــــ

  . وك4ء�الطاعنةدرس�القضية�وفشله��ي�الرد�ع�ى�ا�آخذ�الجدية�ال£�mتقدم�¸Tا�

وبعــــــــد�استفاضــــــــة�الطاعنــــــــة�ع�ــــــــى�لســــــــان�محامTkــــــــا��ــــــــي�الوقــــــــائع�واع^ــــــــ[اف��خIــــــــ[ين�بــــــــأن�عمليــــــــة�

قـــــــام�¸Tـــــــا�أحـــــــد�وكـــــــ4ء�إدارة��.ر.ش.ل.وممحـــــــو�وتحريـــــــف�حصـــــــلت��ـــــــي�عقـــــــد�التنـــــــازل�ا�0ـــــــ[م�بـــــــIن�البنـــــــك�

أجـــــــل�تخفيـــــــف�رســـــــوم�التســـــــجيل�ليصـــــــبح�التنـــــــازل�واقعـــــــا�مـــــــن�ا�الكـــــــة��و¨ـــــــى�للقطعـــــــة�العقـــــــارات�مـــــــن�

وأن��.ر.ش.ل.ممــــــــــــع�أن�عقـــــــــــــد�التنــــــــــــازل��صـــــــــــــ�ي��Rيــــــــــــزال�يحمـــــــــــــل�اســـــــــــــم��،لصــــــــــــالح�البنـــــــــــــك�.م.ب.س.م

سماســــــــــرة�ع�ــــــــــى�مســــــــــتوى�إدارة�العقـــــــــــارات�Rحظــــــــــوا�مــــــــــا�حصــــــــــل�فقـــــــــــاموا�بف0[كــــــــــة�إفــــــــــادة�تنــــــــــازل�بـــــــــــIن�

  .ن.و.ت.خوحرمه�السابقة��.ز.ع.بالسيد�

  . وقد�ب®�وك4ء�ا�دعية�مسلمات�ونتائج�ع�ى�فرضية�أن�عقد�التنازل��خI[�مزور�

وبعـــــــــد�ذلـــــــــك�يخلـــــــــص�العارضـــــــــون�إ¨ـــــــــى�العيـــــــــوب�ال£ـــــــــ�mتكتنـــــــــف�القـــــــــرار�محـــــــــل�الطعـــــــــن�بـــــــــالنقض�

،�15/12/2011نـــــــــه�لـــــــــم�يبـــــــــت��ـــــــــي�دعـــــــــوى��ال^/ويـــــــــر�ا�قدمـــــــــة�مـــــــــن�طـــــــــرف�البنـــــــــك�بتـــــــــاريخ�إحيـــــــــث�قـــــــــالو�

كانـــــــــــت�قـــــــــــد��.ن.و.ت.خبـــــــــــالرغم�مـــــــــــن�أن��.ر.ش.ل.معاء�وأن�ا�حكمـــــــــــة�مصـــــــــــدرته�امتنعـــــــــــت�مـــــــــــن�اســـــــــــتد

وع�ــــــــى�ا�حكمــــــــة�أن�تحكــــــــم��ــــــــي�ر،�.ش.ل.و�مرفعــــــــت�دعواهــــــــا�ضــــــــد�كــــــــل�مــــــــن�البنــــــــك�الــــــــوط®��mوريتانيــــــــا�

  . حدود�طلبات��طراف
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. ز.ع.بحيــــــــــــث�أن�القضــــــــــــائي،�كمـــــــــــا�أن�القــــــــــــرار�الطعـــــــــــIن�تجاهــــــــــــل�مضـــــــــــمون�العقــــــــــــود�والصـــــــــــلح�

ــــــــ�مكـــــــان�قـــــــد�قـــــــام�ببيـــــــع�القطعـــــــة��رضـــــــية� وأن��خIـــــــ[�تنـــــــازل�ع�Tـــــــا�لصـــــــالح�البنـــــــك�بموجـــــــب�ر،�.ش.ل.لـــ

حســـــــــب�مـــــــــا�يـــــــــراه�-صـــــــــلح�م0ـــــــــ[م�بي�Tمـــــــــا�وهـــــــــذا�الصـــــــــلح�حجـــــــــة�قاطعـــــــــة�مـــــــــا�لـــــــــم�يطعـــــــــن�فTkـــــــــا�بـــــــــال^/وير�

  .  -العارضون 

إ�. مــــــــن�ق��815ويضــــــــيفون�كــــــــذلك�أن�القــــــــرار�محــــــــل�الطعــــــــن�بــــــــالنقض�خــــــــالف�مقتºــــــــ�nا�ــــــــادة�

وهـــــــذا�مـــــــا�لـــــــم�يحصـــــــل��،ب�لـــــــه�للموهـــــــوبع��ا�تعلقـــــــة�بـــــــأن�الهبـــــــة��Rتصـــــــح�إ�Rبشـــــــرط�حيـــــــازة��ا�وهـــــــو . 

1992�ي�النازلة�إذ��Rتصح�الحيازة��ي�عقار�تتناقله��يدي�منذ� .  

وأخIــــــــــ[ا�يخلــــــــــص�العارضــــــــــون�إ¨ــــــــــى�طلــــــــــب�نقــــــــــض�القــــــــــرار�محــــــــــل�الطعــــــــــن�بــــــــــالنقض�بعــــــــــد�قبولــــــــــه�

  .ص4ح��ما�أخلت�به�سلفهاشك�4وأص�4وإحالة�القضية�إ¨ى�تشكلة�مغايرة�� 

   

  :ا&طعون�ضدها���-ب

الكتــــــــــاب�ولــــــــــد�ا�ختــــــــــار�/ �طعــــــــــون�ضــــــــــدها�بمــــــــــذكرة�جوابيــــــــــة�ع�ــــــــــى�لســــــــــان�محامTkــــــــــا�ذتقــــــــــدمت�ا

بســــــــيدة�تســــــــكن�مــــــــرآب�العقــــــــار��2009الـــــــذي�اســــــــتعرض�الوقــــــــائع�قــــــــائ�4إن�موكلتــــــــه�فوجئــــــــت��ــــــــي�ســــــــنة�

ذي�محــــــــل�ال�ــــــــ/اع�فلمــــــــا�استفســــــــرت�عــــــــن�ذلــــــــك�إذا�¸Tــــــــا�مســــــــلطة�عليــــــــه�مــــــــن�أحــــــــد�مــــــــوظفي�البنــــــــك�الــــــــ

وكلتـــــــــه�بمراســـــــــلة�إدارة�العقـــــــــارات�فـــــــــردت�علTkـــــــــا�،�حيـــــــــث�قامـــــــــت�ماد�ـــــــــى�ملكيـــــــــة�العقـــــــــار�لهـــــــــذا�البنـــــــــك

�BNMوقـــــــــــد�جـــــــــــاء�فTkـــــــــــا�أن�العقـــــــــــار�مســـــــــــجل�باســـــــــــم�بنـــــــــــك��15/03/2011بتـــــــــــاريخ��43بالرســـــــــــالة�رقـــــــــــم�

عــــــــن��.م.ب.س.ممنســــــــوبة��حكمــــــــة�تيــــــــارت�تفيــــــــد�تنــــــــازل��15/05/2004بموجــــــــب�وثيقــــــــة�تنــــــــازل�بتــــــــاريخ�

بالســــــــــــــيدة��.ن.و.ت.خ،�فــــــــــــــور�ذلــــــــــــــك�اتصــــــــــــــلت�مقابــــــــــــــل�مليــــــــــــــوني�أوقيــــــــــــــة�BNMهــــــــــــــذا�العقــــــــــــــار�لصــــــــــــــالح�

فأكـــــــدت�لهـــــــا�عـــــــدم�علمهـــــــا�با�حضـــــــر�ا�تعلـــــــق�بالتنـــــــازل�وأTÈـــــــا��Rع4قـــــــة�لهـــــــا�¸Tـــــــذا�ا�صــــــــرف��.م.ب.س.م

وقامـــــــت�بإعـــــــداد�تصـــــــريح�أمـــــــام�موثـــــــق�العقـــــــود�إســـــــحاق�ولـــــــد�أحمـــــــد�مســـــــكه�أكـــــــدت�فيـــــــه�أTÈـــــــا�لـــــــم�تبـــــــع�

وأTÈـــــــــــا��Rعلـــــــــــم�لهـــــــــــا�بـــــــــــه�مـــــــــــن�الوثـــــــــــائق�إ�Rالوثيقـــــــــــة�ا�عـــــــــــدة�أمـــــــــــام�موثـــــــــــق�ز،�.ع.بالعقـــــــــــار�إ�Rللســـــــــــيد�

وتقـــــــــول�الوثيقـــــــــة��ـــــــــي�مقـــــــــدمTUا�أTÈـــــــــا�أعـــــــــدت��ـــــــــي�،�265/1991رقـــــــــم��العقـــــــــود�بـــــــــأنواذيبو�وال£ـــــــــ�mتحمـــــــــل�

  .م.س.ب.و�م .ز.ع.بسبعينيات�القرن�ا�ا�mnoبIن�

ويقـــــــول�العـــــــارض��ـــــــي�معـــــــرض�رده�ع�ـــــــى�ا�آخـــــــذ�ال£ـــــــ�mأثارهـــــــا�الطـــــــاعن�إن�مذكرتـــــــه�جـــــــاء�فTkـــــــا�أن�

هـــــــــــذه�الوثيقـــــــــــة��Rتع^ـــــــــــ[ف�¸Tـــــــــــا�و ،�1972ز،�ســـــــــــنة�.ع.بقامـــــــــــت�بتوثيـــــــــــق�بيعـــــــــــة�بي�Tـــــــــــا�وبـــــــــــIن��.م.س.ب.م

وأن�الوثيقـــــــــــة�ال£ـــــــــــ�mإســـــــــــحاق�ولـــــــــــد�أحمـــــــــــد�مســـــــــــكه،��حســـــــــــب�مـــــــــــا�صـــــــــــرحت�بـــــــــــه�أمـــــــــــام�موثـــــــــــق�العقـــــــــــود

ليســــــــت�موثقــــــــة�وإنمــــــــا�تحمــــــــل�تصــــــــديق�نســــــــخة�م�Tــــــــا�طبــــــــق��صــــــــل�مــــــــن�طــــــــرف� .B.N.Mاســــــــتظهر�¸Tــــــــا��

  .ضابط�شرطة�

تـــــــــوب�بموجـــــــــب�ســـــــــند�مك  .ر.ش.ل.لــــــــــــ�م .ز.ع.بكمــــــــا�جـــــــــاء��ـــــــــي�مــــــــذكرة�البنـــــــــك�أن�العقـــــــــار�باعـــــــــه��

بالفرنســــــــية�وقــــــــد�تقــــــــدم�البنــــــــك�بعــــــــد�ذلــــــــك�أمــــــــام�vدارة�ا�ختصــــــــة�بتنــــــــازل�منســــــــوب��حكمــــــــة�تيــــــــارت�

لصـــــــــــالح�البنـــــــــــك�وظــــــــــــل��.م.س.ب.ميخـــــــــــالف�مـــــــــــا��ــــــــــــي�هـــــــــــذه�الوثيقـــــــــــة�وهــــــــــــو�أن�التنـــــــــــازل�حاصـــــــــــل�مــــــــــــن�
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قـــــــال�إن�الكشـــــــط�الـــــــذي�طـــــــرأ�ع�ـــــــى�الوثيقـــــــة�ا�نســـــــوبة�و يتمســـــــك�¸Tـــــــذا�التنـــــــازل�إ¨ـــــــى�أن�ثبتـــــــت�زوريتـــــــه،�

ــــــــــ�وأبـــــــــدلوه�ب،� .ر.ش.ل.مموظفـــــــــو�إدارة�العقـــــــــارات�حيـــــــــث�قـــــــــاموا�بمحـــــــــو�اســـــــــم���حكمـــــــــة�تيـــــــــارت�ســـــــــببه ــــــــ

   . م.س.ب.م

ــــــــى�والقــــــــرار�ا�طعــــــــون�فيــــــــه�وقعــــــــا��ــــــــي�خطــــــــأ� ويقــــــــول�البنــــــــك��ــــــــي�مذكرتــــــــه�إن�حكــــــــم�الدرجــــــــة��و¨

و�يفنــــــــد��هــــــــذا��.ن.و.ت.خوهــــــــو�عــــــــدم�ردهــــــــم�ع�ــــــــى�دعــــــــوى�ال^/ويــــــــر�ا�تعلقــــــــة�بالهبــــــــة�ال£ــــــــ�mتقــــــــدمت�¸Tــــــــا�

  .�نطوق�باعتماد�الهبة�سندا��لكية�العارضة�للعقار�الدفع�ما�جاء��ي�ا

وأخIــــــــــ[ا�يخلــــــــــص�العــــــــــارض�إ¨ــــــــــى�طلــــــــــب�رفــــــــــض�الطعــــــــــن�بــــــــــالنقض�أصــــــــــ�4وتأكيــــــــــد�القــــــــــرار�محــــــــــل��

  .الطعن�

  

  :ا&حكمــة��-2

�التنازل� �لصحة �به �يحتج �الذي �السند �أن �من �صريح �باع^[اف �صدر�مذكرته �الطاعن �إن حيث

أحد�موظفي�العقارات�اختصارا�وحذفا��حدى�وسائط�أحدث�فيه�� B N Mو�.ر.ش.ل.موا�وقع�بIن�

البيع�شفقة�ع�ى�البنك�من�دفع�رسوم�أك0[�وتخفيفا�عليه�وهو�يريد�استصدار�سند�عقاري��صلحته،�

ما�الذي�حمل�موظف�إدارة�العقارات�ع�ى�هذا��vجراء�ما�دامت�مصاريف�: وهنا�يرد�السؤال�التا¨ي�

� �البنك �طرف �من �التسديد �واجبة �يزور�التسجيل �جعله �الذي �؟�وما �ا�وظف �هذا �طرف �من وليست

�ي�مواجهة�حجة�ا�طعون�ليستفيد�غI[ه�؟�ومن�هنا�تكون�ذريعة�ا�حو�أو�الكشط�عديمة��ثر�والت�]Iأث

  .ضدها

حيث�إن�الطاعن�أخذ�ع�ى�القرار�أنه�لم�يبت��ي�دعوى��ال^/وير�ا�قدمة�من�طرف�البنك�بتاريخ�

�تد��15/12/2011 m£ال� �الهبة �ضد �الذي�ن.و.ت.خي ��صل �محكمة �حكم �منطوق �ي� �جاء �وقد ،

�Oبالçي��68للعقار�رقم��.ن.و.ت.خاعتمدته�وأيدته�محكمة��ستئناف�التصريح�بصحة�وثبوت�ملكية�

  .بانوا�كشوط�وما�ورد��ي�هذا�ا�نطوق�يكفي�لنفي�زورية�عقد�الهبة�

طلب�ا�دعية�إستدعاء�حيث�إن�الطاعن�أخذ�كذلك�ع�ى�القرار�محل�الطعن�أنه�لم�يستجب�ل

�الرد�ر.ش.ل.م �القانون �أوجب m£ال� �طلباته �ي� ��Rيدخل �أنه �طا�ا �ي4حظه �أن �للطاعن �ليس �ما �وهذا ،

�Rيمكن�أن�يفيده�بل�يف^[ض�أنه�من�مصلحته�'نه��Rا�فعدم�استجابة�ا�حكمة�لطلبات�خصمه�Tkعل

  .يلحق�به�ضررا�و�Rيمنعه�من�إيصال�حجة��أو�تقديم�دفع�أو�دفاع

�م �محل �يحل �البنك �أن �اعت0[ت �ا�حكمة �أن �العقار�وإنما���ر،.ش.ل.مع �ع�ى �منصب �ال�/اع 'ن

فلماذا�لم�تتقدم���.ر.ش.ل.مترفع�دعوى�العقار�ع�ى�حائزه�،�وإذا�كانت�البنك�لها�مصلحة��ي�استدعاء�

  .بطلب�بذلك��حكمة�ا�وضوع�ل^[تب�ع�ى�عدم��ستجابة�لطلTÜا�ما�ي^[تب�عليه�إجرائيا�

لــــ� .ز.ع.بإن�الطاعن�أخذ�ع�ى�القرار�محل�الطعن�تجاهله�لصحة�بيع�العقار�من�طرف�حيث�

�.ش.ل.م �ما�ر، �ا�أخذين �هاذين �ي� �وليس ��وريتانيا، m®الوط� ��خI[�والبنك �بIن �ا�وقع �الصلح وتجاهله

ده�عجزت�الطاعنة�عن�إثبات�وجو ر،�.ش.ل.م و�.ز.ع.بيستد�ي�نقض�القرار�'ن�العقد�ا�د�ى�به�بIن�
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��.ر.ش.ل.ممباشرة�فولد� ��.ف.س.ي.بيد�ي�أن�من�باع�له�ا�سم الذي��.ز.ع.بولم�يدع�الشراء�من

�لم� �عرفية �ورقة �يكون ��Rيعدو�أن �الذي �ا�زعوم �العقد �حجة �ضعف �ع�ى �ع4وة �العقار�،هذا بإسمه

�العر�ي �التوثيق �حد ��،تصل �ولد �جعل �الذي �ما �يتساءل �أن �.ر.ش.ل.موللمرء �تحصل�� �قد � �كان إذا

� �من �بالبيع �إفادة �ع�ى �الوثيقة �أي��.ز.ع.بحسب �بينه �البيع �يصدق �العقد �أن �بم4حظته �يرفقها أن

  . طا�ا�قد�باع�له�ا�الك��صيل. ف.س.ي.وب .ر.ش.ل.م

�Rتلزم�إ�Rن�طرفيه�وملزم�لهما�فقط�'ن��ل^/امات�Iي�جميع��حوال�فإن�هذا�البيع�حجة�ب�و

ف�4يمكن�أن�يحتج�علTkا�¸Tذا��.ن.و.ت.خع��أما�ا�دعية�. إ�. من�هو�طرف�فTkا�حسبما�نص�عليه��ق�

�من� �وحده�هو�ا�ختص��ي�حسم�رجحان�ماله �والقضاء �وأدلTUا �مدعية�تحوز�حججها �ما�دامت البيع

  .مؤيدات�لدعواها�من�مرجو�حيته

ف�4يمكن�أن�يكون�حجة�أمام�ا�حاكم�ما�دام��BNMو���.ر.ش.ل.موبخصوص�الصلح�ا�0[م�بIن�

الذي�أبرم�عليه�مشكوكا��ي�صحة�ملكية�من�أبرم�عليه�له�فإذا�لم�يصح�البيع�ا�د�ي�به�بIن��ا�حل

��.ر.ش.ل.م و�.ز.ع.ب �بIن �ا�0[م �الصلح �قيمة��BNMو��.ر.ش.ل.مفإن �أية �له �وليست م�Tار��ساس

Tذا��قانونية�'ن�الشخص��Rيصالح�إ�Rفيما�يملك�وتنازله�عن�ملك�الغI[�لم�يمنحه�القانون�أية�قيمة ̧و

  . يتضح�¡Tافت�ا�أخذين�اللذين�ينËي�¸Tما�الطاعن�ع�ى�القرار�محل�الطعن�بالنقض�

��Rت �الطاعن �¸Tا �تقدم m£ال� �الحجج �إن �ومحتملةحيث �مرجوحة �إ�R'دلة �ستند �والدليل كما�- ،

  .إليه��حتمال�سقط�به��ستدRل�إذا�تطرق  -تقول�القاعدة

مختلفة�يفند�بعضها�البعض�فتارة�اد�ى�التنازل�حيث�إن�ا�صرف�تنقل��ي�خصومته�بIن�حجج�

وتارة�اد�ى�أن�كشطا�وتحريفا�قام�به�أحد�وك4ء�إدارة�العقارات�وتارة�. م.س.ب.معن�العقار�من�طرف�

كل�هذه��مور�مجتمعة�تجعل�بينته�مضطربة��.ر.ش.ل.ماد�ى�أن�التنازل�عن�العقار�كان�من�طرف�

�m®ا�موضوعيااستحالة���عتماد�عوم^/لزلة�مما�يعTkل .  
  

  :لهذه�Dسبــاب�

  . إ�. ت�. م�. إ�. كلها���من�ق���222 – 212 – 209  - 208 – 207 – 204وعم�4با�واد�

  

  :منطوق�القـــرار�

�شك)� � �بالنقض �الطعن �قبول �العليا �با&حكمة �Dوjى �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

  .ورفضه�أص)�
  

كاتب�الضبط                                          ا&قرر���������                                    الرئيس
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  04/2014: م القرار رق

  28/01/2014: بتاريخ 

  .ا.ت.م.ا.من ق 372المادة 

تبليغ األمر بالحجز التنفيذي للمحجوز عليه يعد خرقا عدم  -

  .إلجراء جوهري يترتب عليه بطالن إجراءات التنفيذ

العلنية أثناء الجهة المعنية بالتنفيذ ملزمة بالحضورية و  -

    .اظا على حقوق المدينإجراءات التنفيذ حف
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل/ إخاء/ شرف�          ا&وريتانية الجمهورية��س)مية

  الـمـحـكـمـــة�الـعـلـــــــيا����           

  الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�Dوjي�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

�العليا� �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب �طلحة �بن �إسلم �بن �محمود �محمد �السيد وبحضور

  ممث�4للنيابة�العامة،

يçي�/ .وذلك�للنظر��ي�بعض�الطلبات��ستعجالية�من�بي�Tا�العريضة�ا�قدمة�من�طرف��ستاذ�

� �القرار�رقم �نقض �إ¨ى �عبدو�الرامية ��13/2013: ولد �ا�دنية� 23/05/2013الصادر�بتاريخ �الغرفة عن

  و�جتماعية�باستئنافية�انواذيبو؛

�الجميع� �حول �النيابة �وراي �عليه �والرد �ا�ذكور ��ستاذ �طلب �والنظر��ي �القضية �عرض وبعد

  :وبعد�ا�داولة�طبقا�للقانون�اتخذ�القرار�التا¨ي

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� �بتاريخ �أنه �ي� �القضية �هذه �وقائع �لوRية��2013/  5/  2تتلخص �الشغل �محكمة أصدر�رئيس

� ةلداخ �بتاريخ �تم �الذى m®العل� �با�زاد �البيع �إجراءات �بإبطال mno2013/  4/  21انواذيبو��مر�القا��

�ا�سطرة� �اح^[ام �لعدم �وذلك ،� �البيع �إجراء �قبل �عليه �كانت �ما �إ¨ى �ال�/اع �أطراف �أوضاع وإعادة

يçي�ولد�عبدو�. تقدم�ذ�2013/  5/  2بيع�ا�نقوRت؛�وبتاريخ��القانونية�ال£�ألزم�ا�شرع�بمراعا¡Tا��ي

 استعجالية�25/2013رقم��القضية

 .ف.م.ف.م:  الطاعن

 يçي�عبدو/ يمثله�ذ

 EPIC sarlآبيك�سارل :  ا&طعون�ضده

 vمام�ولد�الشيخ/ يمثلها�ذ

  

 04/2014: رقم��القرار

 28/01/2014: تاريخه�

  

  :منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�با&حكمة �الطعن� Dوjى �قبول العليا
 .بالنقض�شك)�ورفضه�أص)

  بـــــسم�هللا�الع_ي�العظــــــيم

�با�حكمة� ��و¨ى �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

العليا�جلسة�مشورة�بمكتب�رئيسها�وذلك�ع�ى�تمام�

� ��11الساعة �يوم �من برئاسة��28/01/2014صباحا

 :السيد�

  ارئيس                      ،��يحفظ�ولد�محمد�يوسف

 :وعضوية�مستشارd`ا�السادة

 امـبــارك�ولد�الكــــوري -

  محمد�سالم�ولد�بارك�هللا -

 محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك -

 دد�ولد�الطالب�زيدان -

 محمد�ا�صطفى�ولد�محمد�سالم/ وبمساعدة�ذ
 للجلسة، رفة�قلماكاتب�الضبط��ول�بالغ
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باستئناف��مر�السابق�ذكره،�فأصدرت�فيه�الغرفة�ا�دنية�و��جتماعية��و¨ى�باستئنافية�انواذيبو،�

والقا�mnoبتأكيد��مر�ا�ستأنف؛�23/05/2013الصادر�بتاريخ��13/2013:�ي�غرفة�مشورة،�القرار�رقم

�ذ �ول. وقام �النحو�يçي �ع�ى �الغرفة �هذه �طعنه �لتنظر��ي �القرار�ا�ذكور �ضد �بالنقض �عبدو�بالطعن د

  :التا¨ي

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

�انواذيبو��� �باستئنافية �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة � �ضبط �قلم �إ¨ي � �تقدم � �الطاعن �إن حيث

�رام �بعريضة �بتاريخ � �بالنقض �الطعن �إ¨ي �26/5/2013ية �القرار�رقم، الصادر�بتاريخ��13/2013:ضد

23/05/2013� �ا�دنية �الغرفة ��مر�وعن �بتأكيد mnoالقا� �انواذيبو،و �باستئنافية ��و¨ى �جتماعية

  ا�ستأنف،وبعد�مراعاة��ما�يتطلبه�مبدأ�الحضورية�حول�مذكرات��طراف،

  وحيث�إن�الطعن�قيم�به�أمام�كتابة�ضبط�ا�حكمة�ال£�mأصدرت�القرار،

،�مما�يجعل� 2013/  6/  2:ة�طعن�وصلت�بتاريخبمذكر  ان�محاميهوإن�الطاعن��تقدم�ع�ي�لس

وما�بعدهما��207و��205: الطعن��مستوفيا�للشروط�الشكلية�ال£�mتجعله�مقبو�Rشك�4طبقا�للمادتIن

  ؛.  ا. ت.م.ا.من�فرعهما�من��ق

  من�حيث�Dصل: ثالثا�

  :   ــ�Dطراف�1

 عبدويÎي�ولد�/ يمثله�ذ. ف.م.ف.م :ــ�دعوي�الطاعنا

�ي�تطبيقه��إأن��القرار�محل�الطعن�يحتوى�ع�ى�خرق�سافر�للقانون�وخط يرى�محامي�الطاعن

�قانونيا�ع�ى� �ردا �يرد �غI[�مسبب�و��Rمعلل�ولم �يرى�أنه وتأويله�ويظهر�ذلك��ي�تحريفه�للوقائع،�كما

    طلبات��طراف؛

  وأن�البيع�قد�تم�وأن�ا�ش^[ى�حاز�ا�بيع؛

  ؛. ا. ت. م. ا. من�ق��204ادة�ا�خرق�ترتيبات�و�أن�القرار�محل�الطعن�

  وختم�بطلب�قبول�الطعن�شك�4وأص�4والتصريح�بإلغاء�القرار؛

   :ــ�ردت�ا&طعون�ضدها�ب

vمام�ولد�الشيخ�أن�الطاعن�عجز�عن�تقديم�طعن�مقبول�/ آبيك�سارل�ع�ى�لسان�محامTkا�ذ

  قرار�معيب�به؛لذى�يد�ى�أن�الاقانونا�حيث�لم�يحدد�الخرق�و��Rالخطأ��

  وأن��صل��ي��حكام�الصحة�وأن�القرار�مؤسس�قانونا�ومعلل؛

  وخلص�إ¨ى�ا�طالبة�برفض�الطعن�وتأكيد�القرار�موضوع�الطعن�بالنقض؛

  :الـمــحــكــمـــــــــة -2

حيث��إن�هذا�الطعن��يتعلق��بالقضاء��ستعجا¨ي�الذي�يخضع�لرقابة�ا�حكمة�العليا��طبقا�

تمارس�ا�حكمة�العليا�سلطTUا�الرقابية��ي�شرعية�القرارات�: "ال£�mتقول . ا. ت. م. ا. من�ق�238: للمادة

  :،�وانط4قا�منه."ال�Tائية��ي�ا�واد��ستعجالية
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من���204: ا&ادة( Sي��تطبيقه�وتأويله،��إا&أخوذ�من�خرق�القانون�و�الخط�ـ�حول��السبب�1

  .) :ا. ت.  م.ا. ق

من�قانون���جراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية���ي�فقر¡Tا���203دة�حيث�إن�مؤدى�نص��ا�ا

�فيه� �ا�طعون �الحكم �مطابقة �العلياعدم �ا�حكمة �إثبات �إ¨ى �TÎدف �بالنقض �الطعن �أن الوحيدة،

  للقواعد�القانونية،

من�القانون�نفسه�صريحة��ي�أن�الطعن��Rيقبل�إ�Rعند�توفر�أحد�أوجه��204وحيث�إن�ا�ادة�

��ستئناف�النق �و�جتماعيةبمحكمة �ا�دنية �الغرفة �تكون �وعليه �ا�ادة، �هذه �ي� �ا�حصورة ض

ع�ي�أن�ا�لف�خال�مما�يثبت�أن�العدل�ا�نفذ� بانواذيبو��ا�استندت��ي�حيثيات�قرارها�محل�الطعن

�،�قد�أصابت��ي�تطبيق�ا�ادة�ا�ذكورة��372قام�با�جراءات�ا�قررة��ي�ا�ادة� عندما�من�ق�ا�م�ت�ا

�انواذيبو� �ي� �الشغل �محكمة �أمر�رئيس ��مر��اوفـقم اعت0[ت �تبليغ �عدم �أن �إ¨ى �الوصول �حيث من

�جراء�جوهري�ي^[تب�عليه�بط4ن�إجراءات�التنفيذ،�ذلك� بالحجز�التنفيذي�للمحجوز�عليه،�يعد�خرقا

الخصوص�أثناء��من�ق�ا�م�ت�ا��وع�ى�وجه��2أن�ا�شرع�حرص�ع�ى�اح^[ام�مبدأ�الحضورية��ي��ا�ادة�

من�ق�ا�م�ت�ا�،ال£��372إجراءات�التنفيذ�وخاصة�مسطرة�البيع�با�زاد�العل®�mكما�ورد�ضمن�ا�ادة�

ومقت�nºذلك��ي�... ألزمت�العدل��ا�نفذ��با�ع4ن�عن�البيع�للعموم�بواسطة�جميع�وسائل��شعار

ية�و�ع4ن�عنه��ي�بعض�أقرب�هذه�النازلة�هو�إشعار�العموم�بالبيع�عن�طريق�وسائل��ع4م�ا�حل

�به� �يقم �لم �أنه �ا�حكمة �أمام �صرح �ا�نفذ �العدل �أن �الطعن �القرار�محل �أثبت ��مر�الذى �سواق،

  مكتفيا�بتعليق�أربعة�إع4نات�للبيع�فقط؛

�إن �مبدأ��هوحيث �اح^[ام �ع�ى �بالحرص �التنفيذ �جهة �إلزام �ا�شرع �قصد �يتج�ى �سبق فيما

� �أثناء �والعلنية �أكدت�الحضورية ��ا �حصل �ما �وذلك �ا�دين، �حقوق �ع�ى �حفاظا �التنفيذ إجراءات

�جا �الذى ��مر�با�بطال ��ستئناف �خطمحكمة �دون �الكفاية، �فيه �معل�4بما �تأويل���إء �أو� �تطبيق �ي

  الmnÒء�الذي�يحصن�القرار��من�النقض�طبقا�للنصوص�ا�شار�إلTkا�أع4ه؛ القانون 

  ما�لم�تخالف�نصا�أو�ج�ي�قياس؛وحيث�إن��حكام�مبنية�ع�ى�الصحة�

  إن�أسباب�الطعن�ا�ثارة�غI[�مقبولة�من�الناحية�القانونية؛�حيث�و 

  لــهــــذه�Dســبــــاب

وما�بعدها�.  ا. ت. م. ا. من�ق204و���203و�12و��2: ونظرا�إ¨ي�ما�سبق�وبناء�ع�ي�مقتضيات�ا�واد

  ؛. ا. ت. م. ا. من�ق��238و�372و��369من�فصلهاو�

  :الــقـــــــــــرارق�منطو 

بالنقض�قررت�الغرفة��ا&دنية�و�جتماعية�Dوjى��با&حكمة�العليا�قبول�مطلب�الطعن��

  .شك)�ورفضه�أص)
  

  كـاتـــب��الضبط�          لـرئـــيــــــس����������������������������������ا
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  17/2014: القرار رقم 

  15/04/2014: بتاريخ 

وجود دعوى بجوهري للقول ستعجال إلعنصر اام يق -

    .استعجالية، وفي غياب الجزم بوجوده يكون مصيرها الرفض
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل/ إخاء/ شرف�          ا&وريتانية(س)مية�الجمهورية�

  الـمـحـكـمـــة�الـعـلـــــــيا����           

  الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�Dوjي�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الزعيم�ولد�/ ذة: والبت��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�العريضة�ا�قدمة�من�طرف�وذلك�للنظر�

ولد�سيدينا�ولد�اكاه،�ممثلIن��همد�فال،�سيد�محمد�ولد�سيدي،�النعمة�ولد�احمد�زيدان،�ومحمد

� �ولد��.ا.س.ا.خللطاعن �وديدي �اباه، �ولد �السالك �ا�ختار، �ولد �الكتاب �اعل، �ا�ختار�ولد و�ساتذة

   . ف.ا.س.م: محمد�الشيخ،�ممثلIن�للمطعون�ضده�

� �القرار�رقم �نقض �إ¨ى �الرامية �العريضة �10/2014و�ي �الصادر�بتاريخ �عن�12/02/2012، ،

  .�جتماعية��و¨ى�باستئنافية�انواكشوطالغرفة�ا�دنية�و

�طل �النظر��ي �ا�ذكورين،وبعد ��ساتذة �ع�ى�ب �للقانون��والرد �طبقا �ا�داولة �وبعد �النيابة، رأي

  : اتخذ�القرار�التا¨ي�

�wا�القضية�: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

ن�تقدموا�يالزعيم�وسيدي�محمد�وآخر . تتلخص�وقائع�هذه�القضية��ي�كون�محامي�الطاعن�ذة  

�إصدار�أمر�ع�ى� �إ¨ى �ترمي �استعجالية �بعريضة �بانواكشوط �الوRية �بمحكمة �ا�دنية �الغرفة �رئيس إ¨ى

  10/2014رقم�القضية��ستعجالية�

 .ا.س.ا.خ:  الطاعن

الزعيم،�سيد�محمد،�النعمة،�/ ةيمثله�ذ

 .محمد�سيدينا

  .ف.ا.س.م:  ا&طعون�ضده

�ذ �السالك�: / ةيمثلها �الكتاب، ا�ختار،

 ديدي�

  

 17/2014: رقم��القرار

 15/04/2014: تاريخه�

  

  :منطوقه

�ا&دني �الغرفة �و�جتماعية�قررت ة

��Dوjى �العليا �الطعن�با&حكمة قبول
 .بالنقض�شك)�ورفضه�أص)

  بـــــسم�هللا�الع_ي�العظــــــيم

� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة با�حكمة���و¨ىعقدت

� �جلسة �ع�ى�العليا �وذلك �رئيسها، �بمكتب مشورة

� �الساعة �الث4ثاء��11تمام �يوم �من صباحا

  :  ،�برئاسة�السيد15/04/2014

  رئيسا�������������� يحفظ�ولد�محمد�يوسف

 :بعضوية�السادة�ا&ستشارين�و 

 امـبــارك�ولد�الكــــوري -

  محمد�سالم�ولد�بارك�هللا -

  دد�ولد�الطالب�زيدان -

-� Dن�ولد�احمدمحمد�Cم 

أحمد�ولد�إجه،�كاتب�الضبط��ول�. ذوبمساعدة�

وبحضور�السيد�محمد�  .بالغرفة�قلما�للجلسة

طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�بن�اسلم�بن�د�محمو 
  ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�العامة،
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�m£نتخابات��حادية�ل4تحاد�ا�وريتاني�للرماية�التقليدية،�الRالعريضة�بتوقيف�جميع�آثار�ما�أسموه�با

نظرا�للخطر�ا�حدق�الواضح��ي�،�م0[رين�ذلك�بأن�القضية�استعجالية�25/01/2014تم�إجراؤها�يوم�

،�فأصدر�11/014أن�ما�جرى�يغI[�من�مراكز��طراف�ومصالحهم،�وأTÈا�مسجلة��ي��صل�تحت�رقم�

القا�mnoبوقف�وتعليق�vجراءات�و¶ثار�ا�^[تبة�ع�ى�عملية��نتخاب�إ¨ى�حIن�البت��ي���09/014مر�

�هاا�ذكور،�فأصدرت�محكمة��ستئناف�قرار �أصل�ال�/اع،�وقام�محامي�ا�طعون�ضده�باستئناف��مر 

  موضوع�الطعن�بالنقض�والقا�mnoبإلغاء��مر�ا�ستأنف؛�10/014رقم�

  

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

� �إحيث �بتاريخ �القرار�ا�ذكور �ضد �بالنقض �طعن �بعريضة �تقدم �الطاعن ،�27/01/2014ن

� �بتاريخ �بمذكرة �11/03/2014أشفعها �مما �ا�خالصة، �بوصل �مصحوبة �مستوفيا�، �الطعن يجعل

،�وما�بعدها�من�فرعها�من�205�،206�،207: للشروط�الشكلية�ال£�mتجعله�مقبو�Rشك�4طبقا�للمواد�

  .ا،�وبعد�مراعاة�ما�يتطلبه�مبدأ�الحضورية�حول�مذكرات��طراف.ت.م.أ.ق

  

  من�حيث�Dصل�: ثالثا�

  : Dطراف��-1

  : الطاعن��-أ

نفيذه�يحدث�ضررا�يمس�أصل�ال�/اع،�إذ�يعت0[�الجمعية�القرار�أن�تع�ى�حيث�يعيب�الطاعن�

�الجارية� �بتسيI[�الشؤون �ا�كلفة �الوحيدة �الهيئة ��ي �للطاعن �التابعة �التقليدية �للرماية ا�وريتانية

�هيئاته� �وتشكيل �عنه �ا�نوه �ل4تحاد �التنظيمية �النصوص �اكتمال �حIن �إ¨ى �وذلك �التقليدية، للرماية

  .26/5/2013بتاريخ��1252ثقافة�رقم�رة�الطبقا��ا�ورد��ي�رسالة�وزا

�أن� �ي�ممارسة�. ف.ا.س.موحيث�يرى�أيضا� �هذه�الشروط�كلها،�وقد�بدأ تم�انتخابه��ي�غياب

�ي� �بما ��تحاد �ع�ى �كاملة ��سلطته �يضر�ذلك �بأنه �يرى �وهو�ما �الهيئات، �أمام �وتمثيله �ا�الية ذمته

ية�ا�كلفة�بتسيI[�شؤون�الرماية�ال£�mيشرف�فTkم�العارض�والجمع�نبمصالح�جميع�أعضاء��تحاد�بم

  علTkا؛

  .نقض�القرار�لعدم�تعليلهو�ي��خI[�طالب��ساتذة�ب

  

  : ا&طعون�ضده��-ب

� �ا�رسوم �عليه �نص �الرماية �اتحادية �هيئات �انتخاب �بأن �ضده �ا�طعون �رد �118/2013وحيث

�الرما �وأندية �جمعيات �لكل �الحصري �بالتمثيل �إلTkا �وعهد �لها �nÒلحق�ا�ن� �وجود Rو� �التقليدية، ية

�vدارية� �اللجنة �إشراف �وتحت �النصوص �طبق �تمت ��نتخابات �وأن �علTkا، �شخص �'ي مسلوب

  .ف.ا.س.ما�ختصة�ال£�mأعدت�محضرا�بفوز�
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وأن�توقيف�نشاطات��تحاد�ا�وريتاني�للرماية�يشكل�خطرا�وكارثة�خاصة�أن��نتخابات�جرت�

  نصوص�علTkا�قيم�¸Tا��ي�وقTUا؛حسب�القانون�وكل�vجراءات�ا�

الذي�كان�مسببا�بما�طعون�فيه�وأن�عنصر��ستعجال�ليس�قائما�كما�أبرزت�ذلك�مصدرة�القرار�ا�

  فيه�الكفاية؛

�عدم� �إ¨ى �إضافة �هذا �vدارية، �الغرفة �إ¨ى �فTkا ��ختصاص �يعود �إدارية �بأعمال �تتعلق �القضية وأن

  لوب،�مما�ي^[تب�معه�رفض�الطعن�وتأكيد�القرار؛توفر�أي�خطر�محدق�ي0[ر�وقف�التنفيذ�ا�ط

  

  ا&ـحكــمـــة -2

تمارس�ا�حكمة�العليا�سلطTUا�الرقابية��ي�شرعية�: "ال£�mتقول . ا. ت. م.ا. من�ق�238: نظرا�للمادة

  ،"القرارات�ال�Tائية��ي�ا�واد��ستعجالية

�mيخ�nÒعلTkا�من�فوات�وحيث�إن�قضاء��مور�ا�ستعجلة�يقصد�به�الفصل��ي�ا�نازعات�ال£

الوقت�فص�4مؤقتا��Rيمس�أصل�الحق،�وإنما�يقتصر�ع�ى�الحكم�باتخاذ�إجراء�وق£�mملزم�للطرفIن�

�الطرفIن� �مصالح �صيانة �أو �الظاهرة �الحقوق �اح^[ام �أو �القائمة ��وضاع �ع�ى �ا�حافظة بقصد

  ا�تنازعIن؛

�ل �تخضع �التقليدية �الرماية �أن �عناصر�ا�لف �من �يستفاد �وحيث بتاريخ��118/2013لمرسوم

�و �02/07/2013 �ل4تحاد، �هو�vطار�القانوني ��64/98 رقم�لقانون لالذي ونصوصه��9/6/1964بتاريخ

ية�ومحضر�من�ا�رسوم�سالف�الذكر،�وإ¨ى�نصوص��تحاد�الداخل�4ا�ادة�ا�عدلة�الذي�تحيل�إليه�

  .الجمعية�العامة�لناخبيه

ينشأ�اتحاد�ذو�هدف�غI[�ربçي�"وم�ا�ذكور�تنص�ع�ى�أنه�من�ا�رس�4وحيث�إنه��ا�كانت�ا�ادة�

فإن�ذلك�يعت0[�انط4قة�ل4تحاد�خ4فا�للجميعات�العادية�" �تحاد�ا�وريتاني�للرماية�التقليدية: "يد�ى

ال£�mتتشكل�وتمارس�نشاطا¡Tا�انط4قا�من�إذن�مسبق�من�طرف�وزير�الداخلية،��مر�الذي�تختلف�

إنشاء�كل�م�Tما،�حيث�ينشأ��تحاد�ا�وريتاني�للرماية�التقليدية�بمرسوم�بينما�فيه�الهيئتان�باخت4ف�

  �Rيتطلب�إنشاء�الجمعية�العادية�سوى�ترخيص�من�وزير�الداخلية؛

�ي�� �التقليدية �الرماية �ممارسة �ينظم �أنه ��و¨ى �مادته �ي� �ورد �ل4تحاد �nÒا�ن� �ا�رسوم �أن وبما

�ر  �و�ي�مادته�الرابعة،�كما �مادته�الخامسة�ع�ى�موريتانيا �بموجبه��تحاد�ا�ذكور،�و�ي أينا،�أنه�ينشأ

�بنظ: "أنه ��تحاد �هيئات �وسI[�وص4حيات �تشكيلة �يحددان�اتكمل �اللذين �والداخ�ي mnãسا�� ميه

فإن�." بواسطة�مقرر�مش^[ك�لوزير�الدفاع�الوط®�mوالوزير�ا�كلف�بالداخلية�والوزير�ا�كلف�بالثقافة

� �ع�ى �ا�ؤسس �الوحيدة�السبب �الهيئة ��ي �للطاعن �التابعة �التقليدية �للرماية �ا�وريتانية �الجمعية أن

�التنظيمية� �النصوص �اكتمال �حIن �إ¨ى �وذلك �التقليدية، �للرماية �الجارية �بتسيI[�الشؤون ا�كلفة

ل4تحاد�ا�نوه�عنه�وتشكيل�هيئاته،�سبب�مردود�لكون�إنشاء��تحاد�تم�فع�4بصدور�ا�رسوم�،�أما�
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ص�الداخلية�ح£�لو�اف^[ضنا�عدم�وجودها،�فذلك��Rيؤثر�ع�ى�نشأة��تحاد،�'ن�ذكرها�قد�النصو 

  ورد�فقط�ع�ى�سبيل�التكملة��Rكشروط�نشأة؛

وحيث�لم�يكل�ا�رسوم�لهذه�النصوص�ا�كملة�مسألة�الهيئات�ا�كونة�ل4تحاد�وانتخاب�رئيسه�

محل�محاججة�وظن�فذلك��تخI[ة�إن�كانالذي�نص�ع�ى�أنه�يتم�من�طرف�الجمعية�التأسيسية،�و� 

  .�صل�وليس�ل4ستعجال�إليه�سبيل�شأن�محله

وحيث�إن�عنصر��ستعجال�ليس�قائما�كما�أبرزت�ذلك�مصدرة�القرار�موضوع�الطعن�الذي�

  .كفايةكان�مسببا�بما�فيه�ال

يا�أو�ا�أو�إجماعا�قطعوحيث�إن�القرارات�القضائية��Rتنقض�إ�Rإذا�كانت�تخالف�نصا�قانوني

  .قياسا�جليا

  لهذه�Dسباب

،�. ا.ت.م.ا.من�ق�238وما�بعدها�من�با¸Tا�و�232ونظرا�إ¨ى�ما�سبق�وبناء�ع�ى�مقتضيات�ا�واد�

  ؛9/6/1964بتاريخ��64/98والقانون��2/7/2013بتاريخ��118/013وا�رسوم�

  

  :القـــــرارمنطوق�

�العليا �با&حكمة �Dوjى �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة �شك)��قررت �بالنقض �الطعن قبول

  .ورفضه�أص)

  

  

  كاتب�الضبط    الرئيس
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

   06/2014 :القرار رقم 

  16/02/2014: بتاريخ 

  .من قانون األحوال الشخصية 147رقم  المادة

الدعوى كانت فاقدة األثر في إثبات  قبالشهادة إذا لم تطا -1

  .صدقها

االنفاق على الزوجة غير المدخول بها غير واجب على  -2

    .  الزوج إال إذا طلبت الزوجة منه الدخول وامتنع عن ذلك
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

       عدل/إخاء/شرفالجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�������������������������������������������������

  ا&حكمة�العليا�������               

    &دنية�و�جتماعية�الثانية���الغرفة�ا

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�wجرءات: أو)  

�ذ �طرف �من �ا�قدمة �بالنقض �الطعن �عريضة �ع�ى ��ط4ع �عن�/ بعد �نيابة �السيد، �ولد �رابط

  .ضد�القرار�السابق�الذكر. ص.أموكله�

�والرد،�وع�ى�جميع�وثائق�ا�لف،�وبعد��ستماع�إ¨ى�ا�س تشار�ا�قرر�آبه�وع�ى�مذكرتي�الطعن

�طلحة� �محمد�محمود�ولد �محمود��ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��و¨ى�لعرض�القضية،�وإ¨ى ولد�محمد

   145/2012: ا&لف�رقم

  . ص.أ: الطاعن

  ولد�السيد���رابط /ذ: يمثلها

   .ج.ت�:ا&طعون�ضده

  درام�محمد/ ذ�يمثلها

  06/2014 :رقم�القرار

  16/02/2014 :تاريخه

   :منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�ال �با&حكمة �الطعن�الثانية �قبول عليا

�شك)  �القرار�بالنقض �ونقض �وأص)

�فيه �تشكيلة�ا&طعون �ع_ى ،و(حالة

  .مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سلفها

  وهللا�ا&وفق

  

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم

�با�حكمـة �الثانية �و�جتماعيـة �ا�دنيـة �الغـــرفــة  عقدت

� �جلسة �بمبانينعلالعليا �الك0[ى �بالقاعة �ا�حكمة�ة ي

� ��حد �يوم �ا�وافق�15/04/1435العليا هـ،

  .ا�حكمة�العليا�تحت�رئاسة�رئيس،�16/02/2014

  رئيســـــــــــــا�                  حفظ�ولد�محمد�يوسفي/ السيد�

 :وبعضوية�السادة�

  ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه���������������������مستشارا

  مستشارا                                   ــــــ�بتار�ولد�بابا������

  مستشارا   ــــــ�أبه�ولد�محمد�محمود�����������������������

  مستشارا           ــــــ�مختار�ت�ي�با������������������������������

يخ�الو¨ي�شال/بالغرفة�ذ�ول�وبمساعدة�كاتب�الضبط�

د�محمد�محمو / وبحضور�السيدولد�محمد�فاضل،�

ولد�اسلم�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�

  .العليا�ممث�4للنيابة�العامة

وذلك�للنظر�والبت��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�

�رابط�ولد�السيد�/ الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�ذ

،�ضد�07/06/2012بتاريخ�. ص.أنيابة�عن�موكله�

ية�الثانية�جتماع القرار�الصادر�من�الغرفة�ا�دنية�و�

،�92/2012باستئنافية�نواكشوط�تحت�عدد�

  . .ص.أ و�.ج.توا�شمول�فيه�كل�من�

  :  و�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانه�
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نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�الشفهية�والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف��

  : وبعد�ا�داوRت�تقرر�¶تي�

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

: ن�ممن�له��هلية�وا�صلحة�و�ي��جل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�ا�واد�حيث�قدم�الطع

02� ،63� ،205� ،207� ،208� ،209� ،210� �ق211، �من �. أ.ت.م.أ. ، �فهو��04وا�ادة �ا�حاماة �قانون من

  .مقبول�شك4

  

  من�حيث�Dصل: ثالثا�

 Dطراف� -1

  : الطاعن -أ

  :نعت�الطاعن�ا�طعون�فيه�بــ�

قد�اش^[طت�عليه�. ص.أوقائع�عندما�أسس�قضاءه�بإلغاء�محكمة��صل�ع�ى�أن�تحريف�ال�-1

�تسف�I.ج.ت �الزواج �عقد �ا�طعون�إ [�ي ��Rتدعيه �الذي ��ش^[اط �بلجيكا �ي� �عمله �محل �إ¨ى �معها ب�Tا

ضدها��ي�عريضTUا�الفاتحة�للدعوى�ولم�تتضمنه�وثيقة�العقد�ولم�يشهد�به�شاهد�وإنما�تقوله�هذا�

أTÈما�شهدا�¸Tذ�الشرط�إذ��Rوجود�له��ي�محضر�ما��.س.آ. ف.ص: تقول�ع�ى�الشاهدين�القرار�كما�

نسب�إلTkما�من�تصريح�موجود��ي�ا�لف،�من�ثم�يتبIن�أنما�علل�به�هذا�القرار��إلغاء�حكم�محكمة�

و�ا�غI[�صحيح،�وأن�هذا�القرار��ا�تقول�ه�صل�من�نسبة�الخطأ�إليه��ي�تكييف�النازلة�تكييفا�قانوني

  .�جدر�بالنقض�حقا

مخالفته�للنصوص�والخطأ��ي�تطبيقها�ويتج�ى�ذلك��ي�عدم�التسبيب�الواجب�بحكم�ا�ادة��-2

�مذكرة��81 �ي� �غI[�ا�طلوب � �بالتطليق �حكم �عندما �يطلب �لم �بما �وبالقضاء �ا، �ت، �م، �أ، �ق، من

  .غI[�ذلكبا�ستأنف�حيث�اقتصرت�ع�ى�طلب�إلغاء�الحكم�فقط،�ولم�تطلب�الحكم�

�استعداده�ي ��ستئناف �محكمة �¸Tا �خاطب m£ال� �مذكرته �ي� �أورد �الطاعن �أن �ذلك �إ¨ى نضاف

�التطليق� �من ��مر�ا�انع �معها �تسفI[�الولد �وإمكان �ذووها �يسكن �حيث �انواكشوط �ي� �زوجته �بقاء

بسبب�عدم�تسفI[��بن�معها��حل�عمله�فكان�من�الواجب�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�أن�يرد�ع�ى�هذا�

�ال �ا�ادة �من �السابقة �الفقرة �ي� �هو�منصوص �ما �طبق �للقانون �خارقا �يكون �يفعل �لم �وإذ �81عرض

  .ا.ت.م.أ.من�ق�204من�ا�ادة��7- 3:  السابقة�الذكر،�وذلك�موجب�لنقضه�طبقا�لنص�الفقرتIن�

�كانت� �القرار�من�أن�مصدرته�لم�تعذر��ي�شهادة�الشاهدين�ا�زعومة�'TÈا ثم�إنما�ورد��ي�هذا

من��448ا�عفية�لها�من�التسوية�بIن�الخصمIن��Rع�ى�أساس�ا�ادة�. ع.ا.من�ق�449ساس�ا�ادة�ع�ى�أ

القانون�نفسه�ا�لزمة�للمحكمة�التسوية�بIن�الخصمIن��Rمع®�له�'نه�ما�من�نص�قانوني�و�Rشر�ي�

�449ادة�يعفي�أية�محكمة��ي�حال�من��حوال�من�التسوية�بIن�الخصمIن�ال£��mي�لب�العدل�و'ن�ا�
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ا�ؤسس�هذا�القرار�علTkا�شرعية�عدم��عذار��Rتدل�عليه�بل�عكسه�وهو�ا�نصوص�عليه�. ع.ا.من�ق

  .ا.ت.م.ا.من�ق�114ا�ادة�ب

3- �Rخ4ل�بالشرط�ا�زعوم�التطليق�مع�أنه�vي�تطبيق�القانون�وذلك�عندما�رتب�ع�ى��الخطأ�

ا�ورد��ي�القرار�من�تعليل�تلك��عذار�باRحتياط�أنه�موجود،�وكذلك��Rمع®���ناي^[تب�عليه�لو�سلم

  : ¨ى�بدليل�قول�محمد�مولود��ي�الكفاف�اهللا�تع�وق لحق�هللا�تعا¨ى�'ن�vعذار�من�حق

  ........ �عذار��من�حقوقه�عز�وجل��

�أخطاء� �لتتو½ى �مغايرة �لتشكيلة �القضية �وإحالة �القرار �نقض �بطلب �ا�ذكرة �هذه وختمت

  .سابقTUا

  : عون�ضده�ا&ط�-ب

محمد�للرد�ع�ى�مآخذ��دراما/رة�جوا¸Tا�ا�وقعة�بقلم�ذاأما�ا�طعون�ضدها�فلم�تتصد��ي�مذك

�فيه� �ا�طعون �القرار� �وأن �ضدها، �إv�Rضرار�با�طعون ��Rيريد �الطاعن �أن �ع�ى �ركزت �بل الطاعن

  .مصيب

�الحديث� ) الضرر�يزال(والقاعدة�" �Rضرر�و�Rضرار"حيث�طبق�النصوص�الشرعية�ال£�mم�Tا

،�ح£�¶ن،�و��Rي�م^/وجة�و��Rي�2009ذلك�أن�ا�طعون�ضدها�لم�تزل�ت^[دد�ع�ى�القضاء�منذ�سنة�

 Rقانونا،�وأن�ع�ى�ا�أيم،�وهذا�ما��R15�،17: وع�ى�محاميه�أن�يرجعا�إ¨ى�ا�واد�. ص.يجوز�شرعا�و�،

�ا�18 �مذكرة �قبول �ا�حكمة �هذه �من �بطلبه �وختم �ا، �ت، �م، �ا، �ق، �من �الجوابية،�، �ضدها طعون

  .ورفض�طلبات�الطاعن�لعدم�تأسيسها،�وتأكيد�القرار�ا�طعون�فيه

  

  :ا&حكمة� -2

حيث�إن�مذكرة�ا�طعون�ضدها�لم�تتضمن�إنكار�ا�آخذ��ال£�mنعت�¸Tا�الطاعن�القرار�ا�طعون�

�من�إلغاء�حكم�محكمة��صل�وتطليق�ا�طع �القرار�لم�يؤسس�ما�ق�mnºبه ون�فيه،�وحيث�إن�هذا

  : ضدها�من�زوجها�إ�Rع�ى�أساسIن�

ثبوت�شرطها�ع�ى�زوجها�أن�تسافر�إليه�بولدها�بشهادة�من�ورد�فيه�تمام�تعديلهما�:   أحدهما�-

أحدهما�: ،�وحيث�إن�هذا��ساس�م�Tار�من�عدة�اوجه�س.وآ�.ف.ج: من�طرف�أئمة�مساجد،�وهما�

�ع�ى �الط4ق �طلب �تأسيس ��صل �محكمة �لدى �الزوجة �دعوى �الزوج،��عدم �ع�ى �إياه اش^[اطها

  .والشهادة�إذا�لم�تطابق�الدعوى�كانت�فاقدة��ثر��ي�إثبات�صدقها

أن�محضري�تصريح�هذين�الرجلIن�خاليان�من�شهاد¡Tما�¸Tذا�الشرط�ومن�هذا�يتبIن�:  وثان�`ا

  .عدم�صدق�القرار��ي�ثبوت�وجود�هذا�الشرط

تطليق�ما�دام�غI[�معلق�به�الط4ق�'ن�مثله�من�أنه�لو�اف^[ض�وجوده��ا�كان�موجبا�لل:   وثال´`ا�

الشروط�ال£�mي^[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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  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ^[اط�لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�

  و�Rكـــــــــــــــــــــــــــن�لوفـــــــــــــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــــــــــــه�نـــــــــــــــــــــــــــدب�وقـــــــــــــــــــــــــــد
  

  لــــــــــــــــــــــــــــــــه�كنقلهــــــــــــــــــــــــــــــــا�ونكــــــــــــــــــــــــــــــــح�مــــــــــــــــــــــــــــــــن�ومــــــــــــــــــــــــــــــــق  

  قºـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�nبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�أئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ذوو�رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

�¶خر� �معه �يسكن �أن �من ��متناع �الزوجIن �من �لكل �أن �قول�إوذلك �بدليل �حاضن �له �كان ن

  ...).كولد�صغI[�'حدهما�إن�كان�له�حاضن�(خليل�

فعدم��نفاق�وهو�م�Tار�ايضا�لعدم�وجوبه�ع�ى�الزوج�للزوجة�بدليل�قول�:  Dساس�الثاني�وأما

ه�ع�ى�غI[�ا�دخول�¸Tا�إ�Rإذا�طلبت�من�الزوج�أن�،�لعدم�وجوب)الخ.... يجب��مكنة�مطيقة�(خليل�

...) �نفاق�بالبناء�مطلقا�يجب�إن�يغب�وطلبت�ولو�قرب�: (يدخل�¸Tا�وامتنع�بدليل�قوله��ي�الكفاف�

  .ش.أ.م.من�ق�147: وبدليل�ا�ادة�

�القرار� �هذا �أن �ذلك �إ¨ى �ع�ى�حينضاف �أسس �من �شهادتي �vعذار��ي �بعدم �صلبه �ي� صره

  .و�ي��Rتدل�عليه. ع.من�ق،�أ�449ومستدل�ع�ى�ذلك�با�ادة�شهادتTkما�

�القرار�وأمام� �مصدرة �أمام �مذكرتيه �من �يستفاد �ما �حسب �الطاعن �هذا �أن �ذلك �إ¨ى وينضاف

�عدم� �ع�ى �مصرا �وليس �ببلجيكا، �عمله �محل �إ¨ى �الزوجة �تسفI[�هذه �غI[�مصر�ع�ى �أنه �الغرفة هذه

ومستعد�ل¤نفاق،�وترتيبا�ع�ى�ذلك�يكون�التطليق�عليه���RتسفI[�الولد�معها�إليه�إذ�وجد�لذلك�سبي4 

وأن�له�أثرا�ما�دام�التسفI[�يمكن��ق�ما�تقوله�القرار�من�ثبوت�الشرط،موجب�له�ع�ى�اف^[اض�صد

  .التنازل�عن،�وما�دام�سفر��بن�مع�أمه�إذا�حصل�التسفI[�موعودا�به�إذا�أمكن

الفة�القانون�ومن�خطإ��ي�تطبيقه�وتأويله�ومن�مما�تقدم�يتبIن�أن�هذا�القرار�غI[�سليم�من�مخ

  .عدم�التعليل

  .استصوبته�هذه�ا�حكمةما� وهو�مور�موجب�لنقضه��هذهوحيث�إن�كل�

  

  :لهذه�Dسباب�

فقد�قررت�. من�ق،�م،�ا،�ش�311وا�ادة�. ،�من�ق،�ا،�م،�ت،ا204�،220�،223: وعم�4با�واد�

  :ا�حكمة�¶تي�

                    

  :وق�القرار�منط

�شك)  �بالنقض �الطعن �قبول �العليا �با&حكمة �الثانية �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة �وأص)�قررت

 .،و(حالة�ع_ى�تشكيلة�مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سلفهاونقض�القرار�ا&طعون�فيه

  

  كاتب�الضبط�Dول��������������ا&قرر����������������              الرئيس���������������������������������������
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  :القانوني�ـــــدأ�ا&بـــــــــــــــ

  09/2014: القرار رقم 

  16/02/2014: بتاريخ 

  .ا.ت.م.ا.من ق 100المادة 

المعاينة لدى البت في أصل الدعوى ال يمكن أن تجرى من غير  -

  .لتهايرئيس المحكمة او أحد أعضاء تشك

علو المنح الحضري على المنح الريفي من حيث القوة ال يجد  -

    . سندا من القانون
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/شرف                            الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�������������������������������������������

  ا&حكمة�العليا��������������

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم                                             الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

ه��15/04/1435 :حدبمباني�ا�حكمة�العليا�يوم�� 

� �رئيس� م�16/2/2014ا�وافق � �رئاسة تحت

  : ا�حكمة�العليا�السيد

 رئيســــــــــا���يحفظ�ولد�محمد�يوسف����

 : ا&ستشارين�وبعضوية�السادة

  ولد�بيداه���������������������هللاــــ�محمد�عبد

 ــــــ�بتار�ولد�باب���������������������������

  ــــــ�أبه�ولد�محمد�محمود�������������������

  ــــــ�مختار�ت�ي�با�������������������������

الشيخ�/ل�بالغرفة�ذوبمساعدة�كاتب�الضبط��و 

  .الو¨ي�ولد�محمد�فاضل

محمد�محمود�ولد�طلحه�نائب�/ وبحضور�السيد�

ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�

 .    العامة

  57/2013: ا�لف�رقم

 .ح.لا�لقب�ا�.ع: الطاعن

 ف£�و�الكتاب�ولد�ا�ختارولد��يçي/ يمثله�ذ

 .ف.ب:  ا�طعون�ضده

  أمباركولد��فالأحمد�/ يمثله�ذ

   09/2014:رقم�القرار

   16/02/2014: تاريخه

  

  : منطوقه

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

�شك)�و� �بالنقض �الطعن �قبول �العليا با&حكمة

ونقض�القرار�ا&طعون�فيه�و�إحالته�ع_ى��أص) 

  .. تشكيلة�مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سابقa`ا

 . وهللا�ا�وفق����                        

�طرف� �من �ا�قدم �بالنقض �الطعن �طلب �بي�Tا �من m£ال� �القضايا �بعض �ي� �للنظر�والبت وذلك

ضد�القرار��02/12/2012:بتاريخ. ح.لا�لقب�ا�.ع مانيابة�عن�موكلهولد�ا�ختار� ف£�والكتابولد��يçي/ذ

�131/2012واكشوط�تحت�عدد�نب�ستئنافو�جتماعية�الثانية�بمحكمة�� الصادر�من�الغرفة�ا�دنية�

�ا�ذكورين�07/11/2012:بتاريخ �الطرفIن �من �كل �فيه �ا�حكمة�و .وا�شمول �أصدرت �الجلسة �هذه �ي

  :القرار�¶تي�بيانه

wجراءات:  أو)  

يçي�ولد�ف£�والكتاب�ولد�/ بعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدمة�من�طرف��ستاذ

  .ا�شار�إليه�أع4ه�131/2012:ا�ذكور�ضد�القرار .ح.ل ا�لقبا�.عنيابة�عن�ا�ختار�

  .عن�والرد�وع�ى�جميع�وثائق�ا�لفوبعد��ط4ع�ع�ى�القرار�ا�عقب�وع�ى�مذكرتي�الط

�ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��سيدي�مالكولد��محمد�وبعد��ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر 

  .�و¨ى�لعرض�القضية
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د�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�محمد�محمو : وإ¨ى�السيد

  :والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر  الشفهية

  

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

ـــ��2:نصت�عليه�ا�ادة�ا�حيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة�و�ي��جل�القانوني�طبقا�

من�قانون�ا�حاماة��4: وا�ادة. ا.ت.م.ا.من�ق�212ـــ��211ــــ��210ـــ��209ــــ��208ـــ��207ـــ��205ــــ��204ــــ��63

  .فهو�مقبول�شك4

  

  حيث�Dصل�:ثالثا�

  :Dطراف�-1

   : الطاعن�- ا

ا�.ع¡Tما�لصالح�موكلTkما�بمذكر اللذان�تقدما� ف£�والكتاب�ولد�ا�ختارولد��يçي/ �ستاذان�يرى 

�ا� �ح.للقب �القرار�الطع، �ا�ادةIأن �خرق ��81:ن �قانون �ال£�mمن �وvدارية �والتجارية �ا�دنية ا�رافعات

وما�بعدها�من�قانون�vجراءات�ا�دنية�ال£100��m:تلزم�أن�تكون��حكام�مسببة،�كما�أنه�خرق�ا�ادة

  .تلزم�بأن�تكون�ا�عاينة�معدة�من�طرف�رئيس�ا�حكمة�أو�أحد�أعضا¾Tا

  .رار�أيضا�غI[�مسبب�وغI[�معللوأن�الق

ن�تسبيب��حكام�هو�صمام�أماTÈا�فهو�الذي�ي0[هن�ع�ى�أن�حجج��طراف�قد�درست�إوحيث�

  .لهذه��سباب�يطلب�قبول�طعنه�شك�4وأص4 .ونوقشت�بكل�أمانة

  

  :ا&طعون�ضده�-ب

� �ضده �ا�طعون �ف.بأما ،� ��ستاذفقد �محاميه �لسان �ع�ى �أمبارك/ جاء �ولد �فال �أن�أحمد ،

�100: القرار�مسبب�قانونا�كما�يتبIن�من�حيثياته�وأن�ما�ذهب�إليه�الطاعن�من�أن�القرار�خرق�ا�واد

�من��101و �ا�عاينة �إجراء �وأن ،mnoللقا� �إلزامي �طابع �أي ��Rتشكل �ا�عاينة �'ن �للنقض �موجبا ليس

�ي�نطاق�إجراءات�التحقيق�ال£�mيقوم�¸Tا�mnoطرف�الكاتب�قد�يلجأ�إليه�القا.  

�ا�عاينة�وأ �من �ا�س �محاولة �القرار�ويركز�ع�ى �وبط4ن �ا�عاينة �بط4ن �عليه �اختلط �الطاعن ن

�Rو� �الصحة �ع�ى �محمولة �القضائية ��حكام �أن nãتنا� �الطاعن �وأن ،� �القرار�الطعIن �من �ا�س بدل

لك�يجوز�نقضها�إ�Rاستنادا�إ¨ى�أحكام�قانونية�أو�شرعية�ت0[ر�ذلك�وقد�عجز�الطاعن�عن�تقديمها�لذ

  .يطلب�من�ا�حكمة�رفض�الطعن�ا�قدم�إلTkا
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  :ا&حكمة�-2

  .ا.ت.م.ا.من�ق�)4( فقرة 204:رق�(جراءات�طبقا�للمادةـــــــ�حول�السبب�ا&ؤسس�ع_ى�خ�أ

بإجراء�معاينة�وعينت��17/09/2012:بتاريخ�17/2012 : حيث�إن�ا�حكمة�أصدرت�قرارها�رقم

  .ا.ت.م.ا.من�ق�100:قا�سافرا�لنص�ا�ادةكاتTÜا��جراء�تلك�ا�عاينة�ما�يعد�خر 

إذ�تجعل�هذه�ا�ادة�مسألة�ا�عاينات��ي�نزاع��صل�من�اختصاص�رئيسها�أو�أحد�أعضاء�تشكيلTUا،�

  .وتأسيسا�عليه�يكون�هذا�السبب�مدعاة�للنقض

��ب �نقصه �أو �التسبيب �عدم �ع_ى �ا&ؤسس �السبب �حول �(ـــــــ ��6فقرة �ا&ادة �204من

    ).ا.ت.م.ا.ق

قرارها�ع�ى�ما�أوردته�ا�عاينة�من�كون�ا�نح�الريفي�يبعد�عن�ا�دينة�يث�إن�ا�حكمة�أسست�ح

�ذلك��ةث4ث �تسند �أن �دون �الريفي �ا�نح �القانونية �القوة �ي� ��Rيساوي �الحضري �ا�نح �وأن كيلوم^[ات

� �ا�دينة �عن �البعد �فمسألة ،� �التسبيب �ناقص �قرارها �يجعل �ما �أو�القانون، �الواقع �من ث4ث�بسبب

كيلوم^[ات�تقت�mnºمعرفة�حدود�ا�دينة�حIن�تاريخ�ا�نح�الريفي�وما�إن�كانت�ا�دينة�قد�تمددت�أم�

R،�هذا�ع4وة�ع�ى�أن�القول�بعلو�شأن�ا�نح�الحضري�ع�ى�ا�نح�الريفي،�هو�قول�مجرد�يحتاج�تسبيبه�

  . اإ¨ى�نص�قانوني�قاطع�وهذا�كله�ما�يجعل�السبب�ا�ؤسس�ع�ى�نقص�التسبيب�ناهض

وحيث�يتعIن�ع�ى�محكمة�vحالة�ت4�ي�ا�أخذين�السابقIن�من�خ4ل�إجراء�معاينة�طبقا�لنص�

�ق�100:ا�ادة �والفقه�. ا.ت.م.ا.من �القانونية �القواعد �ع�ى �بناء �الحيازة �ي� ��حقية �ذلك �بعد ولتقرر

  .  القضائي�السائد

  :لهذه�Dسباب

لدى�ا�حكمة��ا�د�ي�العام/ ر�وع�ى�طلبات�السيدا�ستشار�ا�قر / وبعد��ط4ع�ع�ى�تقرير�السيد

�ا�ادتIن �تطبيق ��صل �و�ي �شك4 �بالنقض �الطعن �قبول �يطلب �الذي ��100: العليا من��204و

  .من�التنظيم�القضائي�32:وا�ادة.ا.ت.م.ا.ق

�5ـــ�3ــــــ2ـــــ1: وعم�4با�واد �6ـــ ��7ـــ ��8ــ ��13ـــ�11ـــ ��14ـــ ��15ــــ ـــ ��16ـ ��19ــــ ��20ــــ ��25ــــ من�التنظيم��26ــــ

ـــ��205ـــــ��204ـــــ��203ـــــ��2ــــ��1: القضائي�اعتمادا�ع�ى�ا�واد ــ��214ـــ�213ـــــ��212ــــ��211ــــ��209ــــــ��208ـــــ��207ــ ـــ

216�� ��217ـــــ ��218ــــ ��219ــــ ��220ـــــ ��221ـــــ �ا�رافعا�223ـــــ �قانون �وvدارية�من �والتجارية �ا�دنية ت

  .ا�وريتانية

  :منطوق�القرار

�شك)� �بالنقض �الطعن �قبول �العليا �با&حكمة �الثانية �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

  .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه�وإحالته�ع_ى�تشكيلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا�وأص) 

  

  

  كاتب�الضبط�Dول�ا&قرر���������������������������������������������������الرئيس�����������������������������
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  :القانوني��ا&بــــــــــــــــــــدأ

  28/2014: القرار رقم 

  16/03/2014: بتاريخ 

   .ع.ا.من ق 418، 417المادتان 

جعلها ملزمة يالطعن باالعتراض أمام المحكمة المختصة ترابيا ونوعيا 

عنه ستئناف وقع خطأ وتم العدول ت فيه وال يعفيها من ذلك طعن باإلبالب

  .القرار محل الطعن باالعتراض في األجل ن القانوني السليم فيإلى الطع

اخذ به الطاعن ما دام ؤ يال عدم جرد كتابة الضبط لمحضر الطعن 

هذا المحضر مستوفيا لمميزات الوثيقة الرسمية المكونة للدليل القطعي 

  . على صدق مضمونه
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/شرف                                 الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية���������������������

    بسم�هللا�الع�ي�العظيم�                                                                       ا&حكمة�العليا��������������

                                                      الثانية�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د�يçي�ول/ ذوذلك�للنظر�والبت��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�

ضد�القــرار��29/05/2013:بتاريخ�.ب.ح.ا مامكتب�شنقيط�للمحاماة�نيابة�عن�موكلهالطالب�معزوز�و 

�29/05/2013:بتاريخ�18/2013تحت�عدد��كيفه يةالصادر�من�الغرفــــــــــــة�ا�دنية�و�جتماعية�باستئناف

  :¶تي�بيانه القرارو�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة� .وا�شمول�فيه�كل�من�الطرفIن�ا�ذكورين

  

 (جراءات: ثانيا�

مكتب�يçي�ولد�الطالب�معزوز�و / ذبعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدمة�من�طرف�

  .ا�شار�إليه�أع4ه�18/2013:ا�ذكور�ضد�القرار .ب.ح.انيابة�عن�شنقيط�للمحاماة�

�ج �وع�ى �والرد �الطعن �مذكرتي �وع�ى �القرار�ا�عقب �ع�ى ��ط4ع �وبعد�وبعد �ا�لف، �وثائق ميع

�ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��و¨ى�لعرض�القضية�بتار�ولد�باب��ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر�.  

  72/2013: ا�لف�رقم

 .ب.ح.ا: الطاعن

مكتب�يçي�ولد�الطالب�معزوز�و�/ ذيمثله�

 شنقيط�للمحاماة

 .ه.س.س�: ا�طعون�ضده

 بوصبيع�ولد�محمد�معروف/ يمثله�ذ

  28/2014:رقم�القرار

   16/03/2014: تاريخه

  : منطوقه

�ال �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة ثانية�قررت

�شك)� �بالنقض �الطعن �قبول �العليا با&حكمة

�و(حالة��و�أص)  �فيه �القرار�ا&طعون ونقض

  . ع_ى�مصدرته�للبت�Sي�الطعن�باwع®iاض
 .وهللا�ا�وفق�                

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

�15/04/1435: ا�يوم��حدبمباني�ا�حكمة�العلي

� �رئيس��16/2/2014ه�ا�وافق � �رئاسة �تحت م

  :ا�حكمة�العليا�السيد�

     رئيسا�                .يحفظ�ولد�محمد�يوسف

 : ا�ستشارين��وبعضوية�السادة

             ــــ�محمد�عبدهللا�ولد�بيداه����

                       ــــــ�بتار�ولد�باب������������

                        ــــــ�مختار�ت�ي�با������������

        سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار�ــــــ

�بالغرفة� ��ول �الضبط �كاتب وبمساعدة

  .الشيخ�الو¨ي�ولد�محمد�فاضل/ذ

�السيد� �طلحه�/ وبحضور �ولد �محمود محمد

�ممث�4 �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي نائب
 .للنيابة�العامة
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محمد�محمود�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�: وإ¨ى�السيد

  :بقا�للقانون�تقرر والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�ط الشفهية

  :من�حيث�الشكلــــ��1

ـــ��2:ادو حيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة��ي��جل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�ا�

63�� ��205ــــ ��207ـــ ��208ـــ ��209ــــ ��210ـــ من�قانون�ا�حاماة�فهو�مقبول��4: وا�ادة. ا.ت.م.ا.ق�:من�211ــــ

  .شك4

  صلمن�حيث�D  : ثانيا

  :Dطراف -1

  :الطاعن� - ا

� �مذكرة �ي� �قطع£��m.ب.ح.اورد �ي� �دعواه �عرض �معزوز�أنه �الطالب �ولد �يçي �وكيله �لسان ع�ى

بالرصد�الجوي�بالعيون�ع�ى�غرفة�محكمة�الوRية�ا�دنية�فقضت�فTkا�بالحكم��.ه.س.سأرض�ضد�

فه�ا�د�ى�نفسه�وبعد�القا�mnoبالتخ�ي�لعدم��ختصاص�فاستأن�21/11/2012:بتاريخ�47/2012:رقم

ما�وكل��ستاذ�يçي�ولد�الطالب�معزوز�وتنازل�عن��ستئناف�طعن�وكيله�باRع^[اض��ي�ذلك�الحكم�

�بتاريخ �مصدرته �كتابة �تناول��06/12/2012:لدى �عن �عدلت �كيفه �استئنافية �أن Rإ� ��جل داخل

� �رقمالطعن �بقرارها �باRستئناف �الطعن �إ¨ى �مر�الذي��29/04/2013:بتاريخ�14/2013:باRع^[اض

حدى�بوكيل�الطاعن�أن�يس^[جعها�عن�قرارها�ويلتمس�م�Tا�البت��ي�طعنه�باRع^[اض�فأصدرت�القرار�

�فطعن�فيه�بالنقض�الطعن�ا�ستو�ي�للشروط��27/05/2013: بتاريخ�18/2013: رقم برفض�الرجوع

  .عون�فيه�من�حيث��صلالشكلية�مما�يوجب�ع�ى�ا�طعون�لدTÎا�أن�تعت0[�مآخذه�ع�ى�القرار�ا�ط

�أحدها m£ب: وال� �ا�رقوم �باRع^[اض �طعنه �ي� �النظر �أهمل �قد �القرار �هذا �10/2012: أن

�الفقرة�06/12/2012:بتاريخ �القرار�بنص �لنقض �وموجب �غI[�مشروع �vهمال �ا�ادة7:وهذا �204:من

  . ا.ت.م.ا.ق:من

�ب �الطعن �لتناول �إهماله �يسبب �القرار�لم �هذا �أن �ذلك �إ¨ى �إ�Rبخلو�محضر�يضاف اRع^[اض

�الفقرتIن �بحكم �النقض �القرار�مستوجب �يجعل �هش �وهو�تعليل �تضمنه �من ��01:الجرد من��06ـــ

'ن�الطاعن�ما�عليه�من�إجراء�غI[�تسليم�اع^[اضه�إ¨ى�كتابة�ضبط�مصدرة�. ا.ت.م.ا.ق:من�204:ا�ادة

  . الحكم

�تم�وفق�ا�نصوص�عليه��ي�القانون�و�Rيشرع�أن�يوا �ما �كتابة�وذلك �موكل�الطاعن�بعدم خذ

  .ا�وظف�العمومي�محضر�اع^[اضه��ي�قائمة�مراسلة�إدارية

ـــــ��43: وحيث�أورد�أيضا�وصف�القرار�بخرق�vجراءات�ا�سطرية�ا�نصوص�علTkا��ي�ا�واد�من

وال£�mلم�تتضمن�أن�للجرد�قيمة،�بل�القيمة�القانونية�إنما�تحصل��ي�تصريح�. ا.ت.م.أ.ق: من�49إ¨ى�

الطرف�أمام�كتابة�الضبط�داخل��جل�وهو�ما�توفر��ي�هذا�الطعن�باRع^[اض�حيث�حصل�ممن�له�

  .الحق�فيه��ي��جل�وضمن�ورقة�رسمية�تعت0[�بحكم�القانون�حجة�قاطعة
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لنقضه�مما�جعل�الطاعن�يطالب��الهذا�كان�تجاهل�ا�حكمة�لها��ي�قرارها�ا�طعون�فيه�موجب�

�استئناف �إ¨ى �وبا�حالة �الرسوم�به، �وتحميل �سابقTUا �به �أخلت �ما �لت4�ي �مغاير �تشكيل �ذات ية

  .وا�صروفات�ع�ى�الطرف�¶خر

  : ا&طعون�ضده��-ب

�س �ضده �ا�طعون �ذ�.ه.س.أما �وكيله �بقلم �بجوابية �رد �أن�/فقد �ضم�Tا �بوصبيع �ولد معروف

^[ائه�إياها�من��ي�Õي�ا�طار�من�عاصمة�وRية�الحوض�الغربي�باش�210:موكله�يملك�قطعة��رض�رقم

��.ب.س.م �ع�Tا �له ��.ك.ا.عا�تنازل �سنة �الوا¨ي �من �له �رقم1986ا�منوحة �بالرخصة �638:م

��15/09/1986:بتاريخ �بدعوى �فوêئ �ح£ �فيه �شرع �وقد �علTkا �بالبناء �له �يملكها��.ب.ا.اوا�أذون أنه

�19/20:لرقمIنتتضمن�منح�قطع£��mرض�ذاتي�ا�724:مستد�Rع�ى�ملكه�لها�برخصة�حيازة�تحمل�رقم

�بتاريخ �لعيون �مقاطعة �حاكم �عن �لعدم��08/04/1984: صادرة �لعيون �مدنية �دعواه �عن فتخلت

�]Iبغ� �الحكم �لكون �استئنافه �برفض �فقضت �كيفه �استئنافية �لدى �حكمها �فأستأنف �ختصاص

�ختصاص��Rيطعن�فيه�إ�RباRع^[اض�فطلب�الرجوع��ي�قرارها�محتجا�بمحضر�اع^[اض�أمام�كتابة�

�برفض�م �فقضت �إياها �مغالطته �تقبل �لم �ا�حكمة �إ�Rأن �الخاصة �بجهوده �إياه �مختلقا �لعيون دنية

و�ي��ي�الواقع�حجة�. ع.ا.ق:من�480:اس^[جاعه�بالقرار�ا�طعون�فيه�بالنقض�من�قبله�محتجا�با�ادة

�ا�اد �وع�ى �الرد، �هذا �ع�ى �الذكر�وأسس �السابق �استئنافه �عن �غI[�متنازل �تجعله �'TÈا �222:ةعليه

  .طلبه�من�ا�طعون�لدTÎا�رفض�الطعن�ضد�القرار�ا�طعون�فيه. ا.ت.م.ا.ق:من

  

  :ا&حـكــــــمة -2

�مرقوما�ب �بالطعن�باRع^[اض �محضرا �06/12/2012: مؤرخا�ب�10/2012:حيث�إن��ي�ا�لف

يçي�/محمد�ولد�أباي�رئيس�كتابة�ضبط�محكمة�وRية�الحوض�الغربي�يفيد�طعن�ذ/ محررا�بقلم�ذ

�رقمول �الحكم �ضد �معزوز�باRع^[اض �الطالب �الغرفة��21/11/2012: الصادر�بتاريخ�47/2012:د عن

موكل��.ب.ح.اا�شمول�فTkا�كل�من��28/2012:بمحكمة�الوRية�بالحوض�الغربي��ي�القضية�رقم ا�دنية

  .ا�تعلقة�ب�/اع��ي�عقار��ي�العيون �.ه.س.سا�ع^[ض�ضد�

 Rي�الحكم�ا�ع^[ض�عليهحيث�إن�هذا�ا�حضر�يجسد�طعنا�با�  .ع^[اض�

وحيث�إن��ا�تمسك�به�له�الحق�فيه�فيجب�ع�ى�ا�ع^[ض�لدTÎا�ا�ختصة�نوعيا�وترابيا�أن�تبت�

فيه�و�Rيسقط�ع�Tا�ذلك�البت��ي�استئناف�يبدو�أنه�حصل�غلطا�ثم�عدل�عنه�إ¨ى�الطعن�القانوني��ي�

  .القرار�محل�الطعنIن�باRستئناف�و�ع^[اض

بيTÜا�عدم�قبول�الرجوع�عن�قرار�ها��ول�بكون�هذا�ا�حضر�لم�يرد��ي�الجرد�لهذا�ولكون�تس

تعليل�واهم�لكون�عدم�جرده��ي�قائمة�أوراق�ا�لف�تقصI[�من�كتابة�الضبط��و�Rيشرع�أن�يواخذ�به�

وفيا��مI/ات�الوثيقة�الرسمية�ا�كونة�للدليل�القطËي�ع�ى�صدق�تا�س^[جع�ما�دام�هذا�ا�حضر�مس

  . ع.ا.ق: من�416�،417: بأحكام�ا�ادتIنمضمونه�
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  :لهذه�Dسباب

� �وعم4 �من ��خI[ة ��204�،220،:وبا�واد 48: ةا�ادبالفقرة �قررت�.ا.ت.م.ا.ق: من�223، فقد

  :ا�حكمة�ما�ي�ي

  

  :منطوق�القــــــرار

قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�

  .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه،�و(حالة�ع_ى�مصدرته�للبت�Sي�الطعن�باwع®iاض�وأص) 

                                         

  

  

الضبط�Dول���كاتب                               الرئيس���������������������������������������ا&قرر����������
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  :القانونيا&بــــــــــــــــــــدأ�

  29/2014: قم القرار ر 

  16/03/2014: بتاريخ 

  .غ.ا.من ق 815المادة 

عدم حوز الموهوب له الهبة قبل حصول المانع من تفليس أو موت  -

مبطل لها إال في حالة إذا ما جد الموهوب له في الحوز ومنعه الواهب منه 

    . إلى أن مات
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 بسم�هللا�الع�ي�العظيم

 عدل�/إخاء/شرفية�(س)مية�ا&وريتانية�����������������������������������������������������الجمهور 

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم��������������������������������������������������������������ا&حكمة�العليا����          

                                                     الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: محمد��مIن�ولد�عبيد��وك4ته/ وأصدرت�القرار�¶تي�البيان��ي�الطعن�بالنقض�القائم�به�ذ

�القرار�رقم�.ي.ب.يف.ي �باستئنافية��179/2012:�ي �الثانية �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة الصادر�عن

�يوم �رقما�ؤك�05/12/2012:انواكشوط �النعيم �دار �مقاطعة �محكمة �لحكم �37/2011:د

بأن�دار�أبTkم��.ي.ب.يف.يع�ى�أخوا¡Tما��.ي.ب.و.بم�القا�mno'خوي�الطاعنات�01/11/2011:بتاريخ

 .تركة�بIن�الطاعنات�وا�طعون�ضدهما

�wجراءات: أو)  

ا�طعون���ا�وصلت�القضية�إ¨ى�كتابة�ضبط�هذه�الغرفة�وتلقت�مذكرة�الطاعنات�وبلغTUا��مثل

قررا��ي�القضية،فأعد�النعمه�ولد�أحمد�زيدان�ورد�علTkا�بجوابية�عIن�رئيس�التشكيلة�م/ ضدهما�ذ

ا�لف�إ¨ى�ا�د�ي�العام�فجعلت�فيه�النيابة�العامة�طلبا¡Tا�مكتوبة،�وأعادته�إ¨ى�كتابة��ل�تقريره�فأحي

�عقدها �ا�قرر �العلنية �جلسTUا �قضايا �ي� �جدولته �فتمت �الغرفة �هذه وفTkا�16/02/2014:يوم�ضبط

  .عرضت�القضية��

   46/2013: ا&لف�رقم

  .ي.ب.يف.ي: الطاعنات

   د��مIن�ولد�عبيدمحم/ ذيمثلهن�

  .ي.ب.و.ب: ا&طعون�ضدهما

  النعمه�ولد�أحمد�زيدان/ ذ�يمثلهما

  29/2014:رقم�القرار

  16/03/2014: تاريخه

  :منطوقه

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

�شك)  �بالنقض �الطعن �قبول �العليا �با&حكمة

  .ورفضه�أص)

  
 وهللا�ا&وفق

�و�جتما �ا�دنية �الغرفة �الثانية�عقدت عية

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

�15/04/1435: بمباني�ا�حكمة�العليا�يوم��حد

� �رئيس��16/2/2014ه�ا�وافق � �رئاسة �تحت م

�محمد� �ولد �يحفظ �السيد �العليا ا�حكمة

 .       يوسف

 :ا&ستشارين�وبعضوية�السادة�

 ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه�����������

 ــ�بتار�ولد�باب���������������������������ــــ

    ــــــ�مختار�ت�ي�با��������������������������

          ــــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار

�بالغرفة� ��ول �الضبط �كاتب وبمساعدة

  .الشيخ�الو¨ي�ولد�محمد�فاضل/ذ

�السيد� �طلحه�/ وبحضور �ولد �محمود محمد

�ا�ح �لدى �العام �ا�د�ي �ممث�4نائب �العليا كمة

 .للنيابة�العامة
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�م4حظا¡Tم� ��بداء ��طراف �ممث�ي �وإ¨ى �فTkا، �لتقريره �بابه �بتار�ولد �ا�قرر �قراءة �إ¨ى واستمع

�قرر� �ذلك �وعقب �النيابة، �طلبات �لعرض �طلحة �ولد �محمود �محمد �العام �ا�د�ي �نائب �وإ¨ى وطلبا¡Tم

�Tk :213��،216��،217�،218��،219ا�تطبيقا�للموادجعلها��ي�ا�داوRت�إ¨ى�يوم�جلسة�النطق�با�تخذ�ف

  :وخ4ل�ا�داولة�تم�درس�وثائق�ا�لف�فاستنتج�¶تي. ا.ت.م.ا.من�ق

  من�حيث�الشكل�:ثانيا�

بعريضة��03/02/2013: وتم�الطعن�فيه�بالنقض�يوم�05/12/2012:حيث�إن�القرار�صدر�يوم

محضر�توكيل�ا�طعون�لهن�للطاعن�واتبع�مكتوبة�مصحوبة�بوصل�دفع�خمسة�آRف�أوقية�للخزينة�وب

  .فهو�مستوف�لشروط�القبول�الشكلية�03/04/2013 :الطعن�بمذكرة�قدمت�يوم

  

  من�حيث�Dصل�:ثالثا�

  :Dطراف  -1

  : الطاعن��- ا

ورد��ي�مذكرة�الطاعن�إنكار�وجود�السبب�ا�سبب�به�القرار�ما�ق�nºبه�من�عدم�الصحة�لهبة�

الذي�هو�عدم�حوزهن�للموهوب��ي�حياة�الواهب�حيث�إTÈن�حزن�الدار�رحمه�هللا�للطاعنات��.ك.ي

  .وسكن�فTkا�بأسرهن�من�تاريخ�الهبة�إ¨ى�¶ن

  .ع.ا.من�ق�815: وتأسيسا�ع�ى�ذلك�يكون�القرار�ا�طعون�فيه�قد�خالف�ا�ادة

ويكون�ما�اعتمدت�عليه�محكمة��صل�من�شهادات��Rيعتمد�عليه�لتناقض�تلك�الشهادات�مع�

  . ا.ت.م.ا.ق: من�110:ا�ادةحكم�

�R. . .) ودار�سكناه�إ�Rأن�يسكن�اقلها�:( . . . ويكون�ما�اعتمد�عليه�ذلك�الحكم�من�قول�خليل

  .ينطبق�ع�ى�النازلة�لكون�الواهب�لم�يسكن�الدار�بعد�هبته�إياها�مستثنيا�دكاTÈا�مادام�حيا

�طب �الهبة �ذلك �أبطل ��ا �الحانوت �ذلك �ي� �سكناه �لو�فرض �عليه�و'نه �ا�ؤسس �خليل �لنص قا

  .حكم�محكمة��صل�لهذا�كان�القرار�ا�طعون�فيه�والحكم�ا�ؤكد�به�مخالفIن�لنص�خليل

�زوجة� �الدار�واستدعاء �معاينة ��صل �محكمة �من �طل0ن �لهن �ا�طعون �أن �ذلك �إ¨ى ينضاف

�إبان�الهبة�و�ا�استدعيت�اعتذرت�بعدم�الصحة�فقررت�ا�حكمة�مق ابلTUا�حيث�الواهب�ا�^/وج�¸Tا

تسكن�ثم�عدلت�عن�ذلك�وعن�ا�عاينة�من�غI[�أن�يعرف�الطاعنات�السبب�وبذلك�تكون�ا�حكمة�قد�

  .حرمTUن�من�استخدامهن�لوسائل�دفاع�كفيلة�بإعطاء�كل�ذي�حق�حقه

�الدار� ��عاينة �قاض �بعث ��ستئناف �محكمة �من �طل0ن �الطاعنات �أن �أيضا �ذلك �إ¨ى وينضاف

� � �الجI[ان �إ¨ى �لهذا�و�ستماع �لهن �تستجب �فلم �الطاعنات �سك�Tا �الدار�وم£ �يسكن �كان �من �عرفة

ا�طعون�فيه�غI[�سليم�من�خرق�القانون�والخطإ��ي�تأويله�و�ي�تطبيقه�وناقص�التسبيب�� يكون�القرار

  .ا.ت.م.ا.من�ق�204:ومستوجب�النقض�طبقا��قتضيات�ا�ادة
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نة�الدار�وإنصافهن�بقبول�طع�Tن�وإلغاء�لذلك�فإن�ا�طعون�لهن�يطل0ن�من�ا�طعون�لدTÎا�معاي

  . القرار�ا�طعون�فيه�وvحالة�إ¨ى�تشكيلة�مغايرة

  

  : ا&طعون�ضدهما��-ب

�ذ �ممثلهما �رد �فقد �ضدهما �ا�طعون �مذكرة�/ أما �أن �ضم�Tا �بجوابية �زيدان �أحمد �ولد النعمه

�ثا �حقيقة �ع�ى �وا�ؤسس �فيه �القرار�ا�طعون �نقض �يوجب �ما �تتضمن �لم �و�يالطاعنات أن�: بتة

�دام��.م.ك.يا�زعومة�هبته� �دار�سكناه�ح£��.ك.يلبناته�الطاعنات��Rتصح�بحال�ما �ساكنا لم�يزل

  .تو�ي�فTkا،�و�Rيمكن�أن�يعت0[�سك®�البنت�مع�والدها��ي�الدار�تحويزا�لها�'نه�من�ا�ألوف

  .هلذلك�يطلب�من�ا�طعون�لدTÎا�رفض�طعن�الطاعنات�وتأكيد�القرار�ا�طعون�في�

  

  :ا&حكمة -2

�لسبب� �الهبة �صحة �بعدم mnoالقا� ��صل �محكمة �لحكم �مؤكد �فيه �القرار�ا�طعون �إن حيث

واحد�وهو�عدم�حوز�ا�وهوب�لهن�للدار�قبل�موت�الواهب�،�وحيث�إن�حكم�محكمة��صل�قد�ورد�

يث�فيه�اتفاق�الطرفIن�ومن�أحضرا�من�شهود�لدTÎا�ع�ى�أن�الواهب�تو�ي�وهو�يسكن�تلك�الدار�وح

�Rي�الفقه�والقانون�أن�عدم�حوز�الهبة�قبل�ا�انع�من�تفليس�أو�موت�مبطل�لها�إ�إنه�من�ا�تفق�عليه�

�ي�حالة�ما�إذا�جد�ا�وهوب�له��ي�الحوز�ومنعه�الواهب�منه�إ¨ى�أن�مات�،�وحيث�إن�مقت�nºهذا�

  .اف�تفاق�بIن�الفقه�والقانون�هو�الذي�ق�nºبه�كل�من�حكم�mمحكمة��صل�و�ستئن

��Rيعدو�كونه� �من�أTÈن�حزن�الدار��ي�حياة�الواهب �ما�ورد��ي�مذكرة�ا�طعون�لهن وحيث�إن

�ي�الدعوى�بإقرار�الطاعنات�أن�الواهب�لم�يزل��ي��mnºدليل�ع�ى�صدقها�تجددت�بعد�ما�ق�Rدعوى�

  .الدار�ح£�مات�فTkا

TÈن�كوT¡ا�وحيث�إنه�يمكن�الفهم�من�هذه�ا�ذكرة�أن�ا�قصود�بدعوى�حيازTkن�كن�مع��ب�ف

وهذا��Rيجعلهن�حائزات�'ن�تعريف�الفقهاء�للحوز�هو�رفع�يد�الواهب�عن�ا�وهوب�وتمكIن�ا�وهوب�

  :له�من�التصرف��ي�الmnÒء�ا�وهوب�طبق�ما�سيأتي

لهذا�كان�هذا�الطعن��ي�هذا�القرار�غI[�مؤسس�ع�ى�موجب�لنقضه�ما�دام�قاضيا�بتأكيد�حكم�

ع�ى�ذلك��Rأثر��ا�ورد��ي�حيثيات�هذا�القرار�الث4ث�قبل��خI[ة�م�Tا�من�قاض�بما�هو�الحق�وترتيبا�

أمور�مستغ®�عن�التأسيس�علTkا�وغI[�صالحة�'ن�يؤسس�علTkا�ـــ�كما��Rضرر�أيضا�ع�ى�حكم�محكمة�

�عاصم� �مختصر�خليل�ومن�التحفة�Rبن �من غI[�منصبة�: �صل��ي�التأسيس�ع�ى�بعض�النصوص

تعلق�بحوز�الواهب��حجوريه�وذلك�أن�الطاعنات��RيدعIن�أن�أباهن�كان�حائزا�ع�ى�النازلة�حيث�ت

�815:لهن�و��RأTÈن�كن�محجورات�،�لذلك�كان�ع�ى�هذا�الحكم�أن�يكتفي�بالتأسيس�ع�ى�نص�ا�ادة

�مع�القانون�أن�يأتي�بالنصوص�ا�نطبقة�ع�ى�ما�. ع.ا.من�ق �ي�التأسيس�ع�ى�الفقه� �كان�يرغب وإذا

  :حوز�الهبة�ح£�مات�الواهب�مثل�قول�الكفاف�يلزم�من�عدم
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  والشــــــــــــرط��ــــــــــــي�اســــــــــــتمرارها�الحــــــــــــوز�فــــــــــــإن

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــد�فيـــــــ ــــــــــــــــــك�جـــــــــ ــــــــــــــــــم�يـــــــــــــــ   تـــــــــــــــــرد�مـــــــــــــــــا�لــــــــ
  

  يفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــس�الواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�أو�يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

  مTUـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�وعاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيه
  

  : وقوله�أيضا�Sي�تعريف�الحوز�

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�إذا�أردت�أن�يعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�

kــــــــــــــــــــــــا�يـــــــــــــــــــــــــدهفTــــــــــــــــــــــــا�ورفــــــــــــــــــــــــع�واهـــــــــــــــــــــــــب�ع�T  
  

  أن�ي�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ا�نTUــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفا  

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطه�بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهده
  

  :لهذه�Dسباب

فقد�قررت� .ا.ت.م.ا.ق:من�63�،205�،207�،208�،209�،210�،211�،220�،222:وعم�4با�واد

  :ا�حكمة�ما�ي�ي

  

  :القرارمنطوق�

عن�بالنقض�شك)�قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول�الط

  .ورفضه�أص)

  

  

  الضبط�الرئيس���������������������������������������ا&قرر�����������������������������������������كاتب
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  :ا&بــــــــــــــــــــدأ�القانوني

  30/2014: القرار رقم 

  16/03/2014: بتاريخ 

  .الدعوى غير المحققة ال أثر للدليل على صدقها
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/شرفالجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�����������������������������������������������������

  ا&حكمة�العليا����          

  الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

  : بمباني�ا�حكمة�العليا�يوم��حد

�� �ر 16/3/2014ا�وافق �تحت �رئيس�م ئاسة

  : يدا�حكمة�العليا�الس

   رئيسا�������يحفظ�ولد�محمد�يوسف���

 :ا&ستشارين�وبعضوية�السادة�

   ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه����������

  ــــــ�بتار�ولد�باب���������������������������

     ــــــ�مختار�ت�ي�با��������������������������

  ــــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار������

�كا �ذوبمساعدة �بالغرفة ��ول �الضبط الشيخ�/تب

  .الو¨ي�ولد�محمد�فاضل

محمد�محمود�ولد�طلحه�نائب�/ وبحضور�السيد�

�للنيابة� �ممث4 �العليا �ا�حكمة �لدى �العام ا�د�ي

 .    العامة

  134/2012: ا&لف�رقم

  قائما�عن�نفسه� .م.ك.م :الطاعن

  . ب.ع.وم

 محمد�ولد�مسعود/ ذيمثله�

 . ز.ت: ا&طعون�ضده

  أحمد�ولد�عبد�الدائم�/ ذ�ثلهايم

   30/2014:رقم�القرار

   16/03/2014: تاريخه

   :منطوقه

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

�م �طعن �رفض �العليا �.ع.با&حكمة شك)�ب

  . شك)�ورفضه�أص)�.م.ك.موقبول�طعن�

  

   .وهللا�ا&وفق����������������������������

 

�الطعنIن �ي� �للنظر �طرف وذلك �من �ا�قدمIن �نفسه��.م.ك.م/ ذ بالنقض �عن قائما

�/ و�ذ�10/07/2012:بتاريخ �ممث��4وكله �مسعود �ولد �الحكم��16/10/2012:بتاريخ�.ب.ع.ممحمد ضد

،�و�ي�هذه�ك.ت�و .  ز.ت�ا�شمول�فيه�كل�من�الطاعنIن�و �14/06/2012:الصادر�بتاريخ�40/2012:رقم

  :نهالجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيا

  Ðجراءات: ثانيا�

��ط4ع � ع�ى بعد �طرف �من �ا�قدمة �بالنقض �الطعن �نيابة�عريضة �مسعود �ولد �محمد �ستاذ

  .ا�شار�إليه�أع4ه�40/2012:ا�ذكورين�ضد�القرار. ب.ع.م�و�م.ك.عن�م

�وبعد� �ا�لف، �وثائق �جميع �وع�ى �والرد �الطعن �مذكرتي �وع�ى �القرار�ا�عقب �ع�ى ��ط4ع وبعد

إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه��ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��و¨ى�لعرض���ستماع

  .القضية
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محمد�محمود�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�: وإ¨ى�السيد

  :والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر ،�الشفهية

  من�حيث�الشكل: الثا�ث

من�محكمة�مقاطعة��14/06/2012:ا�طعون�فيه�قد�صدر�يوم�40/2012:حيث�إن�الحكم�رقم

محمد�ولد�كوف�القائم�عن�نفسه�قد�طعن�فيه�/بال�Tائي�الحضوري،�وحيث�إن�ذ�ادار�النعيم�موصوف

�يوم �ثم��10/07/2012:بالنقض �للخزينة �أوقية �آRف �خمسة �دفع �بوصل �مصحوبة �مكتوبة بعريضة

�يوم �الغرفة �هذه �ضبط �لكتابة �قدمها �طعن �بمذكرة �مستوجب�01/08/2012:اتبعها �طعنه �فإن م

  .عن�نفسه�Rنص�ع�ى�عدم�قبوله�ول�شك�4مادام�قيام�ا�حامي�القب

. ب.ع.محمد�ولد�مسعود�لصالح�موكله�م/ وحيث�إن�هذا�الحكم�قد�طعن�بالنقض�فيه�أيضا�ذ

� �خم�16/10/2012: يوم �دفع �بوصل �مصحوبة �مكتوبة �طعن�بعريضة �بمذكرة �اتبعها �ثم �آRف سة

  . 2012ـــــ��12ــــ��16رفة�يوم�مها�لكتابة�هذه��الغقد

ة�ورد�فTkا�أن�موكله�لم�يكن�ممث�4بمحام�و�Rحاضرا�وقت�النطق�بالحكم�وحيث�إن�هذه�ا�ذكر 

�ا�ادة �ي� �ا�نصوص �القانوني ��جل �عن �تأخر�طعنه �النظر�عن �غض �يسوغ �مما �ذلك من��205: فإن

أنه�شهران�إ�Rأن�تقديم�مذكرته�لم�يكن�خ4ل�الشهرين�ا�نصوص�ع�ى�تحتم�تقديمها�. ا.ت.م.ت.ق

�ا�ادة �بنص �ق�209: خ4لها �الشهر��إذا�. ا.ت.م.ت.من �تحديد �من �نعت0[ه �أن �علينا �يجب �ما اعت0[نا

Iن�،�ع.ا.من�ق�151: ن�يوما�بحكم�ا�ادةبث4ثIي�اليوم�الواحد�والست�ذلك�أن�تقديم�هذه�ا�ذكرة�كان�

��16م�الث4ثاء�من�يوم�الطعن�وكان�يو  ��10ــــ ما�يدل�ع�ى�أن�آخر�يوم�من��جل�لم�يكن�يوم�،�2012ــــ

طلة�لهذا�كان�هذا�الطعن�غI[�مستوف�لشرط�من�شروط�القبول�وذلك�ما�يوجب�رفضه�من�حيث�ع

  .الشكل�

  حيث�Dصلمن� :ثالثا�

  :Dطراف -1

  :الطاعن��- ا

�ذ �مذكرة �ي� �خمس��.ك.م/ ورد �قبل �بدار�النعيم �أرضية �قطعا �ملك �شك�4أنه �الطعن ا�قبول

�القطعة�رقم �محل�منح�مزدوج�بينه�وبIن�مال£) 2(بالقطاع��1083:عشرة�سنة�وم�Tا وأن� ،ع.ا.�mكانت

�29:وحصل�ع�ى�رخصة�حياز¡Tا�يوم�. 1998ــــ�02ـــ��21:الطاعن�قد�دفع�ع�Tا�ا�بلغ�ا�طلوب�للخزينة�يوم

ــ��09ــــ��16:ودفعه�ثم�Tا�يوم��.ع.ا.لــــــــ�موكان�منحها��1595: ذات�الرقم��2005ــــ��03ــــ� وكان�حصوله��1998ــ

  .  1998ــــ��11ــــ��29: بتاريخ�19157: صة�حياز¡Tا�ذات�الرقمع�ى�رخ

�ح£�وصلت� �هذه�القطعة �من�يده�وثائق وأنه�أي�الطاعن�لم�يتذكر�لطول�الزمن�م£�خرجت

�تبائع�القطعة�ل�.ب.ع.م شيد�فTkا�بيتا�من��سمنت�والذي�ليست�له�و��Rن�اش^[ى�منه�الذي�. ك.ـــــ

وكان�تاريخ�. ع.ا.مملكها�باRش^[اء�ممن�آلت�إليه�من��.ف.تال£�mتد�ى�وثيقة�تدل�ع�ى�ملكه�للقطعة�
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� �ع�ى ��.ك.تدعواها ��06:يوم ��03ـــــ �وا�دعية���2011ـــــ �الطاعن �استدعت m£ال� �دار�النعيم �محكمة لدى

  وا�د�ى�عليه��وذلك�بعد�ما�اتصل�ا�د�ى�عليه��بالطاعن��ليسأله�عن�الوثائق�ال£�mيتمسك�¸Tـــــا،

m£ل�.ك.م�ي�ع�ى�اسم��وال�mnoالقا� �صدرت�ا�حكمة�حكمها �تفطلب�إدخاله��ي�ال�/اع�فا . ز.ــــ

� �وبرجوع �. كبالقطعة ��.ب.ع.مع�ى �ا�ادتIن �بحكم �مخل �'نه �الحكم �هذا �ي� ��464: فطعن من��465،

النية�ا�ستثمر�أجدر�بالmnÒء�ا�تنازع�فيه�من�الطرف�معه�ولو��لكوTÈما�تجع4ن�الحائز�الحسن. ع.ا.ق

  .كان�سابق�ا�نح

ا�عت0[�ترجيح��2005ــــ��08ـــ��12: بتاريخ��2005ــــ��07:ما�ورد��ي�قرار�ا�حكمة�العليا�رقمبو�خ4له�

  .جانب��قدم�وثيقة

التسبيب�ومخالف��بادئ�العدل�حيث�أعطى�استثمار��صينضاف�ع�ى�ذلك�أن�هذا�الحكم�ناق

�تل�.ر.ك �. ز.ـــ �وحمل �موجب �الثمن�.ب.ع.مب4 ��ستثمار��رد �وتعويض �إليه �تا�دفوع �وب®�. ك.لـــــ ،

الطاعن�ع�ى�هذه�ا�آخذ،�وع�ى�أن�وصف�الحكم�بال�Tائي�غI[�صواب�لكون�مصدرته�بنته�ع�ى�الثمن�

�mnºمن�ا�قدار�الذي�يق�]Çن�التعويض�وحده�أكRا�الحقيقية�وTUيمثل�قيم�Rا�ش^[اة�به�القطعة�وهو�

�ا�آخ �هذه �ع�ى m®ب� �TÈائيا، �فيه �ا�حكمة �من �طلبه �مغاير��نقضذ �تشكيل �ذات �إ¨ى �وvحالة الحكم

  . لتت4�ى�ما�أخلت�به�سابقTUا

  : ا&طعون�ضدها��-ب

أحمدو�ولد�عبد�/ فقد�ردت�ع�ى�مذكرة�الطاعن�بجوابية�بقلم�وكيلها�ذ. ز.أما�ا�طعون�ضدها�ت

�مخالفة �من �ذلك �ي� ��ا �لنفسه �يطعن �أن �له �كان �ما �الطاعن �أن �تضمنت �ا�ادة�الدائم من��04:روح

  .قانون�ا�حاماة�لذلك�يكون��ي�صفته�ما�يقدح��ي�الشكل

�.ع.ا.مو�ي�ما�يتعلق�با'صل�فإن�vقرار��ي�مذكرة�الطاعن�أن�للقطعة�منحا�مزدوجا�بينه�وبIن�

� �ب �مؤرخة �رخصته ��19/03/2005: وان ��.ع.ا.مورخصة �ب �أن��29/11/1998: مؤرخة �منه يستنتج

من�الرخصة�ال£�mع�ى�اسمه،�وتأسيسا�ع�ى�ذلك�يكون��Rحق�له�فTkا�بحكم��أقدم�تاريخا�.ز.ترخصة�

�رقم.ا.ق:من�465:ا�ادة �ا�جمعة �قرار�الغرف �وفقه �السطر�الرابع��18/2007: ع، �ي� �أن �إ¨ى با�ضافة

�ا�حكمة� �جعل �مما �الدفع �وصل �مبلغ �سدد ��Rيتذكر�انه �الطاعن �أن �فيه �ا�طعون �الحكم عشر�من

� �ي� �شاك �من�تعت0[�أنه �'ن �رفضها �يوجب �وذلك �غI[�محققة �دعواه �وأن �القطعة �ي� �الحق �له أن

..." فيد�ى�بمعلوم�محقق�وإ�Rلم�تسمع�:" ... ا�شروط��ي�صحة�الدعوى�أن�تكون�بمحقق�لقول�خليل

�غI[�مؤسس�وكذلك�عيبه�له�برجوع� �كان�عيبه�للحكم�بصحة�حوز�ا�طعون�ضدها ع�ى��.ك.تلهذا

  .'ن�ذلك��Rيعنيه�.ب.ع.م

الذي�لم�يطعن�فمن�أين�له�أن�. ك.وان�الحيازة�ال£�mيتذرع�¸Tا�الطاعن��ي�مذكرته��ي�حيازة�ت

  .ع.ا.ق:من�464:يتوصل�¸Tا�إ¨ى�حكم�ا�ادة

وأن�ما�عاب�به�الحكم�من�نقص�التسبيب�ومخالفة�مبادئ�العدل�ومستد�Rعليه�بمنح�استثمار�

ا�قتصرة�ع�ى�إلزام��.ر.كلم�يقض��ي�طلبات��بدون�وجه�شر�ي��Rمع®�له�Rن�الحكم. ز.ـــــ�تلك�.ت
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وبنت�هذه�الجوابية� .ما�دفع�له�من�ثمن�القطعة�إذ��Rيشرع�الحكم�'حد�بغI[�ما�طلب�عبإرجا�.ب.ع.م

  . ع�ى�هذه��جوبة�الطلب�برفض�طعن�الطاعن�شك�4وأص4

  :ا&حكمة:  -2

ما�استنتج�من�أTÈا�: وحيث�إن�القرار�ا�طعون�فيه�قاض�بعدم�دعوى�الطاعن�بسبب�واحد�وه

  .غI[�محققة�وان�تحقيق�الدعوى�شرط��ي�قبولها

  .وحيث�إن�الطاعن�لم�يتعرض��ي�مذكرته�للقدح��ي�هذا�السبب�الوجيه

وحيث�إنه�أسس�طعنه�ع�ى�أربع�أسباب��Rأثر�'حدها��ي�التوصل�إ¨ى�ما�يطلب�من�نقض�القرار�

  .وvحالة

  .ماله�من�وثائق:  أحدها

  .للقطعة�واستثماره�فTkا�.ك.تحوز�:  وثان�`ا

�باستثمار��ةمخالف:  وثال´`ا �القضاء �ي� �ا�تمثلة �العدل ��بادئ �ل. ك.تالحكم وبتحميل�. ز.تـــــ

  . . ك.ـــــ�تالتعويض�عنه�ل�.ب.ع.م

  .خطأ�الحكم��ي�وصفه�لنفسه�بال�Tائي�: ورابعها

�ي�الحكم�فÑن�قبوله�الدليل��أما�عدم�جدوى�السبب�Dول �]Iالذي�هو�الوثائق�ففرع�من�التأث

عن�صحة�الدعوى،�فالدعوى�ما�دامت�غI[�محققة��Rأثر�للدليل�ع�ى�صدقها،�ذلك�أن��ي�تصريحه�

بالشك��ي�كونه�هو�الذي�دفع�مبلغ�الوصل،وانه��Rيتذكر�السبب�الذي�جعل�الوثائق�بيد�غI[ه�يستلزم�

  .شكه��ي�الدليل�وشكه��ي�حقه��ي�القطعة�ا�ستدل�به�ع�ى�حقه�فTkا

�خليلو  �قول �بدليل �تحقق �كوTÈا �الدعوى �سماع �شروط �أن �ا�علوم �بمعلوم�:(... من فيد�ى

�ي�...) محقق�]Iينضاف�ع�ى�ذلك�أنه�لو�فرض�أن�الدعوى�مستكملة�الشروط��ا�كان�لهذه�الوثائق�تأث

  .'ن�ك�4من�وصل�دفعها�ورخصTUا�أقدم�تاريخا�من�وصل�دفع�الطاعن�ورخصته�.ز.تالطعن�ضد�

للقطعة�واستثماره�فTkا�ف�4حجة�فيه�للطاعن�ما�دام��.ر.كالذي�هو�حوز��الثانيوأما�السبب�

� �ذلك �إ¨ى �ينضاف �إ�Rلنفسه، �طاعنا �قانونليس �مشروع �ضدها �ا�طعون �حوز �إصدار�أن �حIن �من ا

�لم� �وإن �قانوني �حوز �لهم �كان �لذلك �إلTkا �وصلت �ح£ �القطعة �تلك �تداولوا �من �لكل �بالنسبة وثائقها

�ماد �حوز �لهم �يكن �حوز �بعكس ��.ك.تي �أن �القواعد �ومن �فقط، �مادي �حوز �قانونا�( فإنه � ا�عدوم

  ).كا�عدوم�حسا

�تالذي�هو�مخالفة�الحكم��بادئ�العدل��ي�قضائه��وأما�السبب�الثالث . ك.تثمار�باست.ز.لـــــ

اف�إ¨ى�فTÈÑا�أمور��Rتع®�mالطاعن�مادام��Rيمثل�إ�Rنفسه�،�ينض. ر.ـــ�كالتعويض�ل. ب.ع.موتحميل�

بدليل�عدم�وجود�ذلك��ي�منطوق�الحكم��.ز.ـــــ�تليس��ي�الحقيقة�محكوما�به�ل�.ك.تذلك�أن�استثمار�

�تأن�يدفع��ل�.ب.ع.م،�وبدليل�أن�ما��ي�ا�نطوق�من�أن�ع�ى� معلق�بثبوته�وا�حكوم�به�حكما��.ك.ــــ

]Iي�حكم�غ�أد�ى�أن�له�أساسا��Rيفيد��.ك.تا�حكوم�به�TÈائيا�،�والذي��ي�أول�الحكم�من�أن� معلقا�

  .أن�له�استثمارا�ذا�قيمة��ي�القطعة
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�الرابع �السبب �بالنسبة��وأما �له �مع® �ف4 � �بال�Tائي �نفسه �وصف �ي� �الحكم �هو�خطأ الذي

للطاعن��'ن�دعواه�ليست�منصبة�إ�Rع�ى�ذات�القطعة�،�وإذ�لم�تقبل�فTkا�بسبب�عدم�تحقيقه�أن�

  ــاف�له�الحق�فTkا�فكيف��ينضــــــــــ

� �ع�ى �معلقا �به mnºق� �ما �دعواه �كل�.ب.ع.مإ¨ى �فTkا��.ر.ـــــ �الحكم �ليكون �القطعة �إ¨ى وينضاف

  .بالنسبة�إليه��ابتدائيا�

لهذا�فانه�ليس�له�القدح��ي�وصف�الحكم�بال�Tائي�ما�دام�لم�يواف�بالدليل�ع�ى�أن�ما�استند�

  . �ى�قيمTUا�إليه�الحكم�من�اعتبار�ثمن�القطعة�ا�حدد�بمائ£�mألف�دلي�4ع

  

  :لهذه�Dسباب

  . ا.ت�. م. ا. ق: من�222ــــ��221ــــ��220ــــ��211ــــ��210ــــ��209ــــ��208ــــ��207ــــ��205: وعم�4با�واد

  

  :فقد�قررت�ا&حكمة�ما�ي_ي

شك)�وقبول��.ب.ع.مقررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�رفض�طعن�

  .شك)�ورفضه�أص)� .ك.مطعن�

  

  

  

  كاتب�الضبط                                    ا&قرر       الرئيــــــس�����������������������������������
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  :القانوني��ا&بــــــــــــــــــــدأ

  36/2014: القرار رقم 

  13/04/2014: بتاريخ 

  .إ.ت.م.ا.من ق 204المادة 

الطعن بالنقض لكي يكون مقبوال يتعين وبشكل بين تأسيسه  -

من  204و بعض أو كل األسباب المحصورة بالمادة أعلى أحد 

ترق ثم مناقشة النص القانوني المخ ببيان السبب ذكرا للبند.ا.ت.م.ا.ق

    .و الحكم أو األمر المحاجج قانونا أمام المحكمة العلياأمن القرار 
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 بسم�هللا�الع�ي�العظيم

 عدل�/أخاء/شرف�����������������الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية������������������������������������

 ا&حكمة�العليا��������������

   بسم�هللا�الع_ي�العظيم�����������������������������������������الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

  

  

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يçي�ولد�/ذوذلك�للنظر�والبت��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�

� �موكله �عن �معزوز�نيابة �القرا�01/07/2013:بتاريخ�.ع.شالطالب �ا�دنية� :الصادر�من/ رضد الغرفة

� باستئناف �تحت �الطرفIن��27/05/2013:بتاريخ�19/2013 :الرقمكيفه �من �كل �فيه وا�شمول

  :و�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانه .ا�ذكورين

wجراءات:  أو)  

يçي��ولد�الطالب�معزوز�/ �ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدمة�من�طرف��ستاذ�بعد

  .ا�شار�إليه�أع4ه�19/2013::ا�ذكور�ضد�القرار�رقم�.ع.شنيابة�عن�

�وبعد� �ا�لف، �وثائق �جميع �وع�ى �والرد �الطعن �مذكرتي �وع�ى �القرار�ا�عقب �ع�ى ��ط4ع وبعد

  .ا�ختار�ت�ي�با��ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��و¨ى�لعرض�القضية قرر ا�ستشار�ا� �ستماع�إ¨ى�السيد

محمد�محمود�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�: وإ¨ى�السيد

  :ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر  الشفهية�والكتابية،وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد

  96/2013: ا�لف�رقم

 .ع.ش: الطاعن

 يçي�ولد�الطالب�معزوز: يمثلهما

  .م.م: ا�طعون�ضده

  د�ولد�عبد�الودود�محم/ يمثله�ذ

   36/2014: رقم�القرار

   13/04/2014: تاريخه

  : منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�الطعن� �قبول �العليا �با&حكمة الثانية

  .بالنقض�شك)�ورفضه�أص)�
 وهللا�ا�وفق                           

عقدت�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�با�حكمة�

جلسة�علنية�بالقاعة�الك0[ى�بمباني�ا�حكمة��العليا

 13/04/2014: العليا�يوم��حد

   ه1435الخامس�عشر�من�جمادى��و¨ى��ا�وافق

  :تحت�رئاسة�رئيس�ا�حكمة�العليا

     رئيسا�          يحفظ�ولد�محمد�يوسف�/ السيد�

 :ا&ستشارين�وبعضوية�السادة�

             ولد�بيداه���������هللا�ــــ�محمد�عبد�

 ــــــ�بتار�ولد�باب���������������������������

  ــــــ�ا�ختار�ت�ي�با�������������������������

  ــــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار�

�ذ �بالغرفة ��ول �الضبط �كاتب الشيخ�/وبمساعدة

  .الو¨ي�ولد�محمد�فاضل

نائب� طلحه ولد محمود محمد/السيد وبحضور 
 ممث�4للنيابة ا�حكمة�العليا ىا�د�ي�العام�لد
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  من�حيث�الشكل: ثانيا�

ـــ��63ــ��2:ممن�له��هليـــــة�وا�صلحــة�و�ي��جـل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليـه�ا�واد�حيث�قـدم�الطعن

من�قانون�ا�حاماة�فهو�مقبول��4: وا�ادة. ق�ا�م�ت�ا�: من�212ـــ���211ـــ��210ـــ��209ــ��208ــــ��205ــــ��204

  .شك4

  من�حيث�Dصل: ثالثا�

  :Dطراف�-1

  : أ�ـــــ�الطاعن

أن�قرار�محكمة��ستئناف�وقع��ي�نفس���.ع.شيçي�ولد�الطالب�معزوز�لصالح�موكله�/ رى�ذي

يرد��ي�لم�،�وأن�قرار�محكمة��ستئناف�انصب�فيما�وقع�فيه�حكم�محكمة�الدرجة��و¨ىالخطأ�الذي�

شهادة�الشهود�'ن�الشهود�شهدوا�ع�ى�الجزء�الشر½ي�من��رض،�وأن�الحكم�غI[�معلل�وغI[�مسبب�

�تشكيلة�و  �إ¨ى �القضية �القرار�وإحالة �نقض �ويطلب �فهو�باطل �باطل �ع�ى m®ب� �وما �باطل �ع�ى m®ب� أنه

  .مغايرة

  : ا&طعون�ضده��-ب

�ضده �ا�طعون �/ ذ: أما �الودود �عبد �ولد �فمحمد �غI[�صحيح �ا�ذكرة �إليه �ذهبت �ما �أن ما�I[ى

ب�رفض�الطعن�بالنقض�ب�والتعليل�ويطليسبتوواضح�ال�اتيستوجب�رده�وان�الحكم�مكتمل�vجراء

  .وتأكيد�القرار

  

  :ةـــكمـا&ح -2

�ا�ادة �ي� �الواردة �الحصرية ��سباب �من �سبب �أي �ا�ذكرة �تتناول �لم . ا.ت.م.ا: من�204:حيث

  .واكتفت�با�شارة�إلTkا�تلميحا��ي�آخر�سطر�م�Tا�قبل�تقديم�الطلبات

�يكن �لم �ما �بالنقض �الطعن ��Rيقبل �أنه �ع�ى �ا�ادة �هذه �تنص �هذه��وحيث �أحد �ع�ى مؤسسا

� �ومؤدى �الطاعن �أغفله �ما �وهذا �الحصرية، �الثمانية �الطعن�ال�سباب �أن ��سباب �هذه �ع�ى نص

بالنقض�لكي�يكون�مقبو�RيتعIن�ويشكل�بIن�تأسيسه�ع�ى�أحد�أو�بعض�أو�كل�هذه��سباب�ببيان�

�أ �القرار�أو�الحكم �من �ا�خ^[ق �القانوني �النص �مناقشة �ثم �للبند �ذكرا �قانونا�السبب و��مر�ا�حاجج

  .أمام�ا�حكمة�العليا�تحت�سبب�النقض�ا�ثار

وحيث�لم�يسلك�الطاعن�هذا�ا�نهج�مكتفيا�بذكر�خام�من�ا�آخذ�ا�رتبطة�بشهادة�الشهود�

  .لعمته�ونحو�ذلك�اوكون�موكله�وارث
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  :لهذه�Dسباب

ذي�تمسك�بالطلبات�ا�كتوبة،�بعد��ستماع�إ¨ى�ت4وة�ا�ستشار�ا�قرر�وممثل�النيابة�العامة�ال

،�1�،2�،3�،5�،6�،7�،8�،11�،13�،14�،15�،16�،19�،20: وبعد�ا�داوRت�القانونية�وبناء�ع�ى�ا�واد

  .من�التنظيم�القضائي�25�،26

،�213�،211�،210�،209�،208�،207�،205�،204�،3،2،1�،217�،214�،221�،220: وا�واد

  .م.ا.ت.ا.م.ق: من�219�،218�،222

  

  :طوق�القرارمن

  .قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�ورفضه�أص)�

  

  

   كاتب�الضبط�Dول       ا&قرر�������������������������������������������������������������������الرئيس���������
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  : القانوني�ا&بــــــــــــــــــــدأ

  44/2014: القرار رقم 

  13/04/2014: بتاريخ 

شهادة غير العدول ال يعتد بها ولو بلغ عددهم ما بلغ إال 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 

    .  أقل من ذلكبالفقهاء باثني عشر والبعض 
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/شرف�                             س)مية�ا&وريتانية����������������������������������الجمهورية�( 

 ا&حكمة�العليا��������������

 بسم�هللا�الع�ي�العظيم                                                            الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

�ا� �الغرفة �الثانية�عقدت �و�جتماعية دنية

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

��حد �يوم �العليا �ا�حكمة �عشر��بمباني الخامس

� �عام ��و¨ى �جمادى  :ا�وافق .ه1435من

  .م13/04/2014

   : ئاسة��رئيس�ا�حكمة�العليا�السيدتحت�ر �

      رئيسا���������يحفظ�ولد�محمد�يوسف�ــــــ�

 :ا&ستشارين�لسادة�وبعضوية�ا

 ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه���

 ــــــ�بتار�ولد�باب������������������������

 ــــــ�مختار�ت�ي�با������������������������

  إبراهيم��ولد�محمد�ختار�ــــــ�سيد�

الشيخ�/وبمساعدة�كاتب�الضبط��ول�بالغرفة�ذ

  .كاتبا�للجلسة�الو¨ي�ولد�محمد�فاضل

محمد�محمود�ولد�طلحه�نائب�/ ر�السيدوبحضو �

ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�

 .    العامة

  64/2013: ا�لف�رقم

 .أ.وورثة�م. ص.ف�و . ح.م: ون الطاعن

�إبراهيمو شيخنا�حمد�ولد�شريف�أا /نذ�اميمثله

  ولد�ميلودولد�محمد�

  كل�من�الطاعنIن�ضد�¶خر�:ا�طعون�ضده

�إبراهيمو شيخنا�حمد�ولد�شريف�أا/ نذ�اميمثله

 ولد�ميلودولد�محمد�

  44/2014:رقم�القرار

   13/04/2014: تاريخه

  

  : منطوقه

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

بالنقض�شك)��Cنبا&حكمة�العليا�قبول�الطعن

�و(حالة��أص)  و �فيه �القرار�ا&طعون ونقض

�به� �أخلت �فيما �للبت �مغايرة �تشكيلة إjى

  .ابقa`ا�س

  .قيوفتالو¨ي�وهللا�

 

إبراهيم�ولد�ميلود�/ ل�ذأصدرت�القرار�¶تي�البيان��ي�الطعنIن�بالنقض�ا�قدم�أحدهما�من�قبو 

  . ص.ف.و. ح.الوكيل�لـــــــ�م

� �قبل �من �ثانTkما �/ ذوا�قدم �لورثة �الوكيل �شيخنا �ولد �أحمد �ضد��.أ.مأشريف وك�4الطعنIن

�بتاريخ�الصادر�من�219/2012:القرار�رقم �نواكشوط �باستئنافية �الثانية �و�جتماعية �ا�دنية : الغرفة

26/12/2012.  

�wجراءات�: أو)  

�ا�وصل�ملف�القضية�إ¨ى�كتابة�ضبط�هذه�الغرفة�وانTUت�¶جال�ا�منوحة�لتقديم�الطاعنIن�

قرير��ي�عIن�رئيس�التشكيلة�مستشارا�للت. مذكرات�طعنTkما�ومذكرات�رد�كل�م�Tما�ع�ى�مذكرة�خصمه

و�ا�جعل�فيه�طلباته�ا�كتوبة�وأعاده�إ¨ى�كتابة�. و�ا�أنجز�تقريره�أحيل�ا�لف�إ¨ى�ا�د�ي�العام،�القضية
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ثم�عرضت��13/3/2014: ضبط�الغرفة�أدرجت�القضية��ي�جدول�قضايا�جلسTUا�ا�زمع�عقدها�يوم

  .فTkا،�واستمع�إ¨ى�ت4وة�ا�قرر�بتار�ولد�باب�لتقريره�فTkا

  .Dطراف�Sي�عرض�م)حظا¥`موإjى�ممثل�

�العامة� �النيابة �ممثل �طلبات �عرض �تتبعا�. و�إ¨ى �ا�داولة �ي� �القضية �جعل �قرر �ذلك وعقب

�ا�داولة�قيم�بدرس�.ا.ت.م.ا.ق: من�212�،213�،214�،216�،217�،218�،219: 'حكام�ا�واد و�خ4ل

 :وثائق�القضية�فتبIن�¶تي

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

لطعنIن�بالنقض�قد�استو�ى�جميع�شروط�القبول�الشكلية�ا�نصوص�ع�ى�إن�ك�4من�احيث�

  .فإTÈما�مقبوRن�شك4. ا.ت.م.ا.ق: من�63�،205�،207�،208�،209�،210�،211: اعتبارها��ي�ا�واد

  

  :من�حيث�Dصل: ثالثا�

  :طرافD ــــــ��1

  :الطاعن��-أ

ضطر�إ¨ى�ااهيم�ولد�محمد�ميلود�أنه�إبر / ا�كتوبة�بقلم�وكيلهما�ذ. ص.ف�و �.ح.مورد��ي�مذكرة�

�ع�ى� �مآخذه �ستكون �لذلك �تحريره �لعدم �فيه �القرار�ا�طعون �منطوق �ع�ى �الحصول �قبل كتابTUا

  :ا�نطوق�وحده�وتتلخص��ي

: ال£�mكان�محكوما�لها�ب�.ص.ف�و �.ح.مـــــ�أنه�عدل�حكم�محكمة��صل�تعدي�4سوى�فيه�بIن��1

ل�أوقية،�حيث�ق�nºهذا�القرار�لك�3195055: محكوما�له�ب�الذي�كان�.ح.مأوقية�وبIن��9519653

�ومليون  �أوقية �ألف m£بمائ� �و�Rا�عيار�الذي��م�Tما �بي�Tما �ساوى �بموجبه �ا�عيار�الذي �يبIن �ولم واحد

  .بمقتضاه�ق�nºلكل�واحد�م�Tما�بما�ق�nºله�به�مع�اخت4ف�مقدار�دي�Tما

�أنه�لم�يعت0[�شهادات�ا�ستفيضة�ال£�mزكى�2 إمامان�عا�ان�ورعان��ثمانية�م�Tا�ا�ؤسس�علTkا�ـــــ

  . حكم�محكمة��صل

� �ا�رحوم �بيد �وا�وقعة �يعت0[�الفواتI[�ا�خطوطة �با�بالغ��.أ.مولم �للطاعنIن �مدين �أنه ا�تضمنة

  .ا�حكوم�لهما�¸Tا�بحكم�محكمة��صل

kشهدت�مجموعة�ع�ى�صحة�نسبة�الخط�والتوقيع�ف�]Iا�للمرحوم�وتعديل�ـــ�ولم�يعت0[�أن�الفواتT

  .أربعة�من�تلك�ا�جموعة

وبسقوط�. ــــ�أن�هذا�ا�نطوق�ألزم�الطاعنIن�بأداء�يمينIن�إحداهما�مكملة�و�خرى�يمIن�قضاء3

و�ي�هذا�تجاهل��ا�جاء��ي�صفحة�حكم�محكمة��صل��خI[ة�من�أTÈما�قاما�بأداء� دعواهما�إن�نك4

  . ل�الحكم�لهمايمIن�القضاء�ع�ى�ا�صحف�أمام�مصدرته�قب

�ي�الخط�والتوقيع�4�]Iن�خبIـــ�أن�مصدرة�هذا�القرار�قد�أصدرت�قبل�إصداره�قرارا�تمهيديا�بتعي

وقدم�تقريرا��ي�صفحة�واحدة�ولم�يشر�فيه�إ¨ى�أنه�استخدم�أجهزة�لتحليل�الخط�والتوقيع�،�ولم�يأت�
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� �دلي�4قانونيا �يشكل �أن �يمكن �ما �إ¨ى �فيه �يستند �موضو�ي �استنتاج �الورثة�بأي �إنكار�محام يعضد

  .صحة�تلك�الفاتورات�

حيث�إن�هذا�التقرير�يقوي�صحTUا�وصدق�دRلTUا�ع�ى�مضامي�Tا�عكس�ما�ذهب�إليه�منطوق�

هذا�القرار،�وأسس�ع�ى�هذه�ا�آخذ�طلبه�الرامي�إ¨ى�قبول�طعنه�بالنقض�شك�4وأص4،�ونقض�القرار�

  .ا�طعون�فيه�لخرقه�للقانون�والفقه�ا�الكي

  

  : ا&طعون�ضده� -ب

ا�حصورة��ي�أبوTÎما�فقد�ضمن�مذكرة�طعنه��.أ.ما�مثل�لورثة��.أ.عأما�الطاعن�الثاني�الذي�هو�

�ذ �بقلم �/ ا�كتوبة �أن �شيخنا �ولد �أحمد ��.ح.مأشريف �هو�ا�دين �مكان �دف^[�' . أ.لـــــــ �سوى نه��Rيملك

  : لة�¶تيةتقاعده�الذي�قد�باعه�للمرحوم�أكÇ[�من�مرة�حسب�ما�تفيده��د

�رقم1 �الشهادة ��15/05/2006:بتاريخ�295/2006:ـــ ��.ر.م.مأمام �ب�.ح.مبأن �للمرحوم : مدين

  .أوقية�تؤدى�مقسطة��ي�ستة�وعشرين�شهرا�ثمن�دف^[�تقاعده�620022

أوقية�تقسط�شهريا�من��161006:تفيد�أنه�مدين�له�أيضا�ب�605/2006:ـــــ�شهادة�البيع�رقم2

  .الشهر�التاسع�من�تلك�السنة�إ¨ى�TÈاية�2007يناير�

�رقم3 �الشهادة دف^[�معاشه��للمرحوم�ع�ى�سحب�مستحقات�.ح.ما�فيدة�لتوكيل��10/2007:ـــــ

  .2009إ¨ى�TÈاية�الشهر�التاسع�من�سنة��01/2007:�دة�سنتIن�وثمانية�أشهر�ابتداء�من

أوقية�تقسط�شهريا��135889: ب�.ح.لــــ�مال£�mتفيد�مطالبة�ا�رحوم��321/2008:ـــ�الشهادة�رقم4

  .2009إ¨ى�TÈاية�يونيو��2008ح£�تتم�سنة�ابتداء�من�نوفم0[�

. �Rدليل�عليه�يشرع�قبوله�'ن�ما�لديه�من�فواتI[�مزورة�.ح.مينضاف�إ¨ى�هذا�أن�ما�تقدم�به�

وأن�ما�شهد�به�بعض�الشهود�من�أنه�. وأنه�يحاول�أن�يسبق�دعوى�الورثة�عليه�بالدعوى�ع�ى�ا�ورث

�ممسارا�كان�س ع�ى�اف^[اض�حصوله�تكون�الع4قة�بي�Tما�محكومة�بالعرف��ي�مجال�السمسرة�. أ.لـــــــ

وهو�أن�تكون�عمولة�السمسار�ع�ى�من�يدل�الراغبIن��ي�بيع�الدفاتر�ع�ى�من�يش^[TÎا�منه�أما�أن�تكون�

  .ع�ى�ا�ش^[ي�فذلك�غI[�معروف

� �كان �وذو . ص.وف�.ح.موإذا �ا�ال �اس�و لدTÎما �ي� �اش^[اء�مهارة ��Rيباشران �فلمه �الزبناء تمالة

  .الدفاتر�ويستق4ن�عن�ا�رحوم�و�Rيغرقانه��ي�الديون�وحدهما

�من�كان�يش^[ي�� �مات�عن�ديون�له�ع�ى �له�بدين�ع�ى�vط4ق�وإنما ذلك�أنه�لم�ي^[ك�مطالبا

  .ح.مم�Tم�الدفاتر�وم�Tم�

م�Tم�ما�يفيد�القطع�أن�ا�رحوم��ثم�إن�الشهود�الذين�اعتمد�الحكم�علTkم�لم�يرد��ي�شهادة�أي

لم�تثبته��.ح.ممن�معام4ت�مع��.ص.فتو�ي�مطالبا�بمبلغ�محدد�من�قبل�أحد�ا�دعيIن�وأن�ما�تدعيه�

  .ولم�تثبت�كيف�كانت�تسدد�النقود�أو�تقmnº،أو�تسهل
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�غI[�الصحيحة� �الوثائق �بعض �استبعاده �ي� �للصواب �وفق �فقد �فيه �القرار�ا�طعون �حول أما

�ي�اعتماده�ع�ى�باقTkا�و�ي�الحكم�ع�ى�أساسه�بما�لم�يثبت�ا�دعيان�كيف�وم£�استدان�لكنه�أخطأ�

الخبI[�لم�يجزم�بصحة�نسبة�تلك�الخطوط�والتوقيعات�للمرحوم�وإنما�أوضح�أن� به�ا�رحوم،�ذلك�أن

  .بIن�بعضها�وبعضها�اخت4فا�وتباينا

�أ �دون �بمبالغ �الورثة mلخصم� �حكم �فيه �القرار�ا�طعون �إن �دليل�وحيث �إ¨ى �ذلك �ي� �يستند ن

من�ا�حكمة�العليا�ذات�الرقابة�ع�ى�تطبيق��النقضمنطقي�أو�عق�ي�أو�مادي�فإنه�يكون�مستوجب�

�ي��� القانون�ع�ى�الرغم�من�أن�هذه�ا�ذكرة�معدة�قبل�تحرير�القرار�حرصا�من�معدها�ع�ى�تقديمها

  .�جل

القرار�ا�طعون�فيه�وإحالة��نقضوتأسيسا�ع�ى�ما�ذكر�فإن�موكل�مقدمها�يطلب�قبول�طعنه�و �

  .القضية�إ¨ى�ذات�تشكيل�مغاير�لت4�ي�ما�أخلت�به�مصدرته

� �طعن �مذكرة �ع�ى �ا�ذكرة �هذه �مقدم �من �جوابية �مذكرة �ا�لف �ي� ��Rتوجد �إنه �.ح.موحيث

  . 02/06/2013:ى�الرغم�من�تبليغها�له�بتاريخع�. ص.وف

�ى�هذه�ا�ذكرة�تتضمن�ا�وافقة�ع�ى�أن�ع�. ص.وف�.ح.موحيث�إن��ي�ا�لف�جوابية�من�وكيل�

�لحكم� �تعديله �تصويب �ي� �معها �تختلف �لك�Tا �التسبيب �لفقده �جدير�بالنقض �فيه القرار�ا�طعون

  . �صل

  . .ا.مديونا�ع�ى�. ص.وف�.ح.لــــــ�مو�ي�التشكيك��ي�أن�

  .و��ي�أن��ي�ا�لف�من�الشهود�والفواتI[�ما�يثبTUا

�ا �ممثل �مذكرة �ي� �ورد �ما �وأن �بيع �وثائق �من ��.ح.ملورثة �ملدفاتر�معاشه �ويؤكد�. ح.لـــــ صحيح

  .فإن�ذلك�صحيح. ح.تو�ي�ولديه�دف^[�معاش�م�.أ.مالع4قة�بي�Tما،�وفيما�يخص�أن�

� �طلب �عليه�.ح.موقد �ا�تبقى �القليل �ا�بلغ �الدف^[�ودفع �تسليم �ا�حكمة �لكن��من �ثمنه، من

  .يطالب�به. ح.و�Rيزال�مالورثة�رفضوا�ذلك،�

ونعتت�هذه�الجوابية�ممثل�الورثة�بعدم�الجدية��ي�الطعن،�حيث�لم�يÇ[�أي�نص�قانوني�خرق،��

�تشكيلة� �إ¨ى �وvحالة �فيه �القرار�ا�طعون �بنقض �طلTÜا �وأكدت �تطبيقه، �يريد �قانوني �نص �أي Rو

  .    جديدة،�لت4�ي�ما��ي�القرار�ا�طعون�فيه�من�خلل

               

  :ـــــةا&حكمـــــــــــ -2

  . حيث�إن�القرار�متصف�بما�اتفق�الطاعنان�ع�ى�وصفه�به�من�عدم�التسبيب��ا�ق�nºبه

�1.270.419 : من. ص.الذي�أسس�عليه�مقدار�ما�ق�nºبه�لـــــ�فوحيث�إنه�لم�يبIن��ساس��

  .أوقية�بناء�ع�ى�ما�لدTÎا�من�فواتI[�9.519.653:أوقية�مع�أTÈا�كانت�محكوما�لها�ب

 �� �يبIن �الذيولم �م�ساس �لــــ �به nºق� �ا�قدار�الذي �عليه �هو. ح.ب® أوقية��1229411:والذي

  .أوقية�بناء�ع�ى�ما�لديه�من�فواتI[�3.195.055 :والذي�كان�محكوما�له�بحكم�محكمة��صل�ب
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  .وحيث�إنه�لم�يتصد�لهدم�mnïء�مما�كان�مؤسسا�عليه�حكم��صل

م��ي�الحكم�لم�يبلغ�اث®�mعشر�وما�داموا�لم�إ�Rما�ورد�فيه�من�أن�لفيف�الشهود�الوارد�ذكره

  .يبلغوها�فشهاد¡Tم��Rتساوى�شهادة�العدلIن�وإنما�تساوى�شهادة�عدل�واحد�'TÈم�مستورو�الحال

  :وحيث�إن�هذا�التعليل�ضعيف�جدا�'مور 

أن�جملة�ما�ورد�ذكرهم��ي�الحكم�من�شهود�أكÇ[�من�اث®�mعشر�ولم�يشهدوا�ع�ى�mnïء�: ـــــ�أحدها

  .واحد

  .أ.مـــ�فم�Tم�من�شهدوا�ع�ى�ا�عام4ت�بIن�ا�دعيIن�وبIن��

  .وحدها�.ص.فلــــ�ــــ�و�م�Tم�من�شهدوا�

  .وحده. ح.لـــــ�مــــ�وم�Tم�من�شهدوا�

  .ا.لـــــ�مــــ�وم�Tم�من�شهدوا�ع�ى�صحة�نسبة�الخطوط�والتوقيعات�

ث®�mعشر�ح£�يعلم�أن�شهاد¡Tا�فكان�ع�ى�هذا�القرار�أن�يبIن�أي�فرق�هؤRء�الشهود�لم�تبلغ�ا�

  .�Rتساوي�إ�Rنصف�بينة

� �للمشهود��: وثان�`اـــــ �اعذر�فTkم �وأنه �م�Tم �مجموعة �تعديل �ع�ى �نص ��صل �محكمة �حكم أن

  . علTkم�وبناء�ع�ى�ذلك�يكون�وصفهم�بمستوري�الحال�محتاجا�إ¨ى�تسبيب

حدهم�بل�إن�أساسه�الرئي��mnهو�أن�حكم�محكمة��صل�ليس�مؤسسا�ع�ى�الشهود�و :  وثال´`اــــــ�

الفواتI[�ال£�mيتمسك�¸Tا�الطرفان�وال£�mشهد�ستة�شهود�ع�ى�صحة�نسبة�كتابTUا�وتوقيعها�للمرحوم�

  . وقد�ورد��ي�الحكم�أن�بعضهم�تمت�تزكيته�من�قبل�إمامIن�.أ.م

  .وورد��ي�مذكرة��محمد�و�فاطمة�أن�أربعة�م�Tم�تمت�تزكيTUم

�ي�القرار�من�حد�اللفيف�ا�ساوي�لشهادة��العدلIن�باث®�mعشر�لم�ينسبه�أن�ما�ورد�:  ورابعهاـــــ�

هذا�القرار�لقائل�معروف�وإنما�نسبه�للناظم،�والناظم�غI[�ا�سم�مجهول،�وا�جهول��Rيعتد�بنسبة�

  .�حكام�إليه

�بل�ا�نصوص�عليه�أن�شهادة�غI[�العدول��Rيعتد�¸Tا�ولو�بلغ�عددهم�ما�بلغ�إ�Rإذا�تعذر��ي�

البلد�وجود�العدول،�وعندئذ�يكون�ا�عيار��ي�قبول�شهادة�اللفيف�هو�ما�يحصل�العلم�به�أو�الظن�

�ذلك� �من �بأقل �عشر�وبعضهم m®باث� �حده �قد �بعضهم �كان �وإن �لعدد �تحديد �دون �من � �منه القريب

]Çوبعضهم�بأك.  

ي�ق�nºبه�وأن�ا�قدار�الذ. مما�تقدم�يتبIن�أن�تعديل�القرار�لحكم�محكمة��صل�غI[�مسبب

وأن�ما�ورد�من�تقويم�لفيف�الشهود�بشهادة�. وأن�القضاء�بالحدس�باطل. غI[�متوصل�إليه�بمعيار

mëن�مكملة. عدل�واحد�ليس�مبنيا�ع�ى�أساس�فقIموجب��ا�ورد�فيه�من�يم�Rوأن�ما�ورد�. وبالتا¨ي�

  .لبعدما�أداها�ا�دعيان�لدى�محكمة��ص. فيه�من�إلزام�يمIن�القضاء��Rموجب�له

�R. بأدا¾Tما�ليمينIن�وسقوط�دعواهما�إن�نك4. ص.ف�و . ح.لــــــ�موأن�ما�ورد�فيه�من�تعليق�ما�ق�nºبه�

  .وأنه�يجعل�هذا�القرار�مصبوغا�بصبغة�القرار�التمهيدي�،�من�غI[�داع�أن�يكون�تمهيديا. موجب�له
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  :لهذه�Dسباب

  :ا�حكمة�ما�ي�يفقد�قررت��.ا.ت.م.ا.ق: من�223 ،220 ،204 :وادا�وعم�4ب

  

  :منطوق�القرار

ن�بالنقض�شك)�و�نCالطع قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول 

  .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه،�و(حالة�إjى�تشكيلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا،�أص)

  

  

كاتب�الضبط                                     الرئيس���������������������������������������ا&قرر����
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        :::: القانوني�ـــــــــــــدأا&بـــــــ

  57/2014: القرار رقم 

  11/05/2014: بتاريخ 

إن القاضي محصور االختصاص في القضاء بين الطرفين وال يسوغ 

له بحال من األحوال أن ينوب عن أحدهما في الحجج إذ أن قصارى ما 

له من تدخل في هذا السبيل أن يلقن العاجز منهما بعض الحجج ال أن 

    .في تقديمها إذا كانت جلية أحرى إذا كانت متكلفة وغير بينةينوب عنه 
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/شرفالجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�����������������������������������������������������

  ا&حكمة�العليا����          

  الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

��حد �يوم �العليا �ا�حكمة شعبان��13: بمباني

�ه1435 �رئاسة���11/05/2014: ا�وافق، �تحت م

   :رئيس�ا�حكمة�العليا�السيد

  رئيسا���������������يحفظ�ولد�محمد�يوسف����

 :تشارين�ا&سوبعضوية�السادة�

         ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه����

 ــــــ�بتار�ولد�باب���������������������������

  ــــــ�أبه�ولد�محمد�محمود����������������

  ــــــ�سيد�إبراهيم��ولد�محمد�ختار�����

الشيخ�/وبمساعدة�كاتب�الضبط��ول�بالغرفة�ذ

  .الو¨ي�ولد�محمد�فاضل

محمد�محمود�ولد�طلحه�نائب�/ وبحضور�السيد�

�للنيابة� �ممث4 �العليا �ا�حكمة �لدى �العام ا�د�ي

 .    العامة

  63/2013: ا&لف�رقم

 .س.م.م: الطاعن

�مIن�ولد�أحمد�سالم�ومحمد�ولد�/ ذانيمثله�

 .محمد�الحسن

 .ا.ح.عورثة�: ا&طعون�ضده

  الحسن�ولد�ا�ختار/ ذ�يمثلها

   57/2014:رقم�القرار

   11/05/2014: تاريخه

  

   :منطوقه

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

�شك)� �بالنقض �الطعن �قبول �العليا با&حكمة

�و(حالة� �فيه �ا&طعون �القرار �ونقض وأص)

�أخلت� �ما �Sي �للبت �مغايرة �تشكيلة ع_ى

  .سابقa`ا

   .وهللا�ا&وفق����������������������������

 

�القضايا �بعض �ي� �للنظر�والبت �ذ�وذلك �طرف �من �ا�قدم �بالنقض �الطعن �بي�Tا �من m£نيال /

� �موكلهما �عن �نيابة �الحسن �محمد �ولد �ومحمد �سالم �أحمد �ولد �16/01/2013:بتاريخ�.س.م.م�مIن

�رقم �القرار �نواكشوط��205/2012: ضد �باستئنافية �الثانية �ا�دنية �الغرفة �من الصادر

 .بقي�الذكروا�شمول�فيه�كل�من�الطرفIن�السا�26/12/2012:بتاريخ

  :و�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانه

�wجراءات: أو)  

��ط4ع �الذكر ع�ى بعد �السابقي ��ستاذين �من �ا�قدمة �بالنقض �الطعن �القرار عريضة  ضد

  .ا�ذكور�آنفا

  .وبعد��ط4ع�ع�ى�القرار�ا�عقب�وع�ى�مذكرتي�الطعن�والرد�وع�ى�جميع�وثائق�ا�لف
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ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه��ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة�وبعد�� �

  .�و¨ى�لعرض�القضية

�السيد �عرض�/ وإ¨ى �ي� �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب �طلحة �ولد �محمود محمد

  م4حظاته�الشفهية

  :قرر والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�ت

  :من�حيث�الشكل�: ثانيا

ـــ��2:حيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة�و�ي��جل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�ا�واد

63�� ��205ــــ ��207ـــ ��208ـــ ��209ــــ ��210ـــ من�قانون�ا�حاماة�فهو�مقبول��4: وا�ادة. ا.ت.م.ا.ق: من�211ــــ

  .شك4

  من�حيث�Dصل�:ثالثا�

1-   Dطراف:  

  : الطاعن��- ا

�مIن�ولد�أحمد�سالم�ومحمد�ولد�/ لطاعن�ا�وقعة�من�قبل�وكيليه��ستاذيناورد��ي�مذكرة�

) 17.000.000:(محمد�الحسن�ــــ�أنه�قد�وعد�خصمه�قبل�ال�/اع�أن�يبيع�له�حانوتIن��ي�سوق�ا�يناء�ب

�أوقية �عشر�مليون �ك. سبعة �فيما �الحانوتIن �هذين �رهن �وثيقة �وهو�وأعطاه �البنك �به �يطالبه ان

  .أربع�م4يIن�وستمائة�ألف�أوقية�4.600.000

�بديده� �ولد �محمد �ا�وثق �مكتب �لدى �محضر�بيعة �وعمل �للبنك �ا�بلغ �هذا �دفع �ا�ش^[ي وأن

�لهذه� �بمضمونه �للطاعن �ا�حضر��Rعلم �هذا �وأن ،� �سيارة �منه �وأخذ �الثمن �تسلم �البائع �أن تضمن

�للطا ��صل �محكمة �قضت �ألف��سباب �و�ربعمائة �عشر�مليونا ��ث® �يسدد �بأن �خصمه �ع�ى عن

  .ا�تبقية�من�الثمن�بعد�تسديده�مبلغ�الرهن

  :و�بعد�هذا�العرض�تعرضت�هذه�ا�ذكرة�للمآخذ�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�فأوردت

�تشمله� �لم �وبما �يطلبه، �لم �بما �للطاعن �حكم �قد ��صل �محكمة �حكم �أن �فيه �ورد �قد �أنه ــــ

�و  �للدعوى�دعواه �الفاتحة �الطاعن �عريضة �تضمنته �قد �به �ا�حكوم �ا�بلغ �لكون �غI[�صحيح هذا

  .وا�وجودة�ضمن�أوراق�ا�لف،�و�ي�محضر�الجرد�ا�عد�من�كتابة�ضبط�محكمة��صل

�و�أن�هذا�القرار�أسس�ع�ى�بعض�فقرات�محضر�البيع�الذي�حكمت�محكمة��صل�بإبطال� ــــ

  .مضمونه�لكون�ذلك�البعض�مزورا

�القرار� �مصدرة �لدى �حكمها �ع�ى �مأخذ �أي �يقدم �لم ��صل �محكمة �لحكم �ا�ستأنف �وأن ـــــ

  .ا�طعون�فيه�ولم�يطلب�أي�من�الطرفIن�تفسI[ا��حضر�البيع�و�Rتأوي�4له

. ع.ا.ق: من�474ــــ��473: ــــ�و�تأسيسا�ع�ى�ذلك�يكون�ما�ورد��ي�القرار�محل�الطعن��ي�ذكر�ا�ادتIن

  .حله�ويكون�هذا�القرار�قاضيا�بما�لم�يطلب�منه�وذلك�موجب�لنقضهغI[�وارد��ي�م
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ـــــ�وأن�السيارة�ا�زعوم�دفعها��ي�سبعة�م4يIن�من�ثمن�الحانوتIن�قد�حجز¡Tا�محكمة��صل�إ¨ى�

أن�تبIن�لها�أTÈا�لم�تدخل�قط��ي�ملك�أي�من�مش^[ي�الحانوتIن�و�Rبائعهما�وذلك�بعد�ما�تقصت�هذه�

وها��ي�عدة�عقود�بيع�متسلسلة�ولم�يكن��ي�هذه�السلسلة�أي�من�الطرفIن��ي�هذا�ا�حكمة�من�تداول

  .ال�/اع

ـــــ�و�أن�ما�ورد��ي�هذا�القرار�من�نسبة�العجز�للطاعن�بالنقض�عن�إثبات�دعواه��Rمع®�له�'نه�

  .صاحب�أصل�ولم�يزل�متمسكا�به،�وأن�الذي�عجز�عن�إثبات�دعواه�إنما�هو�خصمه

�و  �ما �و�أن �بتسلم�ـــــ �إقرار�الطاعن �و�ي �العقود، �ي� �جواز�التشكيك �عدم �من �القرار�أيضا �ي� رد

  .الثمن��Rوجود�له��ي�الواقع�و�إنما�الواقع�هو�عكسه

ــــ�وأنه�يتضح�مما�تقدم�أن�القرار�ا�طعون�فيه�غI[�معلل،�وأن�حكم�محكمة��صل�كان�معل�4

  .بما�فيه�الكفاية

�طلبه �ا�آخذ �هذه �ع�ى �الطاعن �إ¨ى��وأسس �القضية �القرار�وإحالة �نقض �لدTÎا �ا�طعون من

  .استئنافية�ذات�تشكيل�مغاير�لتدارك�ما�وقعت�فيه�مصدرة�هذا�القرار�من��غ4ط

  : ا&طعون�ضده��-ب

الحسن�/ فقد�ردوا�ع�ى�مذكرة�الطاعن�بجوابية�بقلم�ممثلهم��ستاذ�وأما�ورثة�ا&طعون�ضده

  :ولد�ا�ختار�ضم�Tا

لطاعن�لم�تسلك�سبيل�الطعن�الجدي��ي�القرارات�لدى�ا�حكمة�العليا�عندما�لم�ــــ�أن�مذكرة�ا

  . ا.ت.م.ا.ق:من�204: تؤسس�طع�Tا�ع�ى�أحد�أسباب�قبول�الطعن�بالنقض�ا�حصورة��ي�ا�ادة

وبعد�ذلك�صوب�سهام�طعنه�إ¨ى�حكم�محكمة��صل�ا�لÞى�بالقرار�ا�طعون�فيه�واصفا�إياه�

�nºي�عقد�البيع�بعدم�التوفيق�فيما�ق�به�من�إبطال�الفقرة�الخاصة�باع^[اف�الطاعن�بقبضه�للثمن�

� �ا�رحوم �وبIن �الطاعن �بIن �البائع��.ا.ح.عا�0[م �أن �فيه �ا�صرح �بديده �ولد �محمد �ا�وثق �لدى ا�وثق

  .سحب�الثمن�ناضا�من�ا�ش^[ي��ولم�تبق�بي�Tما�مطالبة

. ا.س.رد�النصوص�ع�ى�أن�البيع�بIن�مو�بعد�ما�فرغ�من�القدح��ي�حكم�محكمة��صل�شرع�يو �

قد�استكمل�جميع�الشروط�وسلم�من�العيوب�ال£�mتؤثر��ي�صحته،�وطالب�برفض�قبول�الطعن�. ح.وع

ــــ�ولعله�كان�يريد�القرار�ا�طعون�فيه�بالنقض�فغلط�ـــــ�مؤسسا�. شك�4وأص�4وتأكيد�الحكم�ا�ستأنف

ــ��248ــ��247ــ��246ــ��203ــ��198ـــ��64ــــ�60ــ��59ــ��5ــ��1: طلبه�ع�ى�ا�واد ـــ��341ـــ��399ـــ��333ـــ��321ـــ��319ـ

  .ع.م.ق: من�1179ــ��582ـــ��500ـــ��487ــــ�467ـــ��437ـــ��417

�العقد� �وأن �وشروطه �أركانه �جميع �الطرفIن �بIن �البيع �استيفاء �ع�ى �النصوص �¸Tذه Rمستد

  .ها�وثق�بي�Tما�أساس�Rبد�من�اعتبار 

  :ا&حكمة�-2

  . ا.س.حيث�إن�القرار�ا�طعون�فيه�بالنقض�قاض�بإلغاء�حكم�محكمة��صل،�ورد�دعوى�م

  .وحيث�إنه�لم�يعلل�قضاءه�¸Tذين��مرين�تعلي�4واضحا
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� �البائع �باع^[اف �الخاصة �الفقرة �بإبطال �قاضيا �كان �بإلغائه mnoالقا� �الحكم �أن .) ا.س.م(ذلك

بتسديد�اث®�mعشر�مليونا�وأربعمائة�ألف�أوقية�. ح.وبإلزام�ع�2472/2009: بقبضه�للثمن��ي�العقد�رقم

 "12400000."  

�هذه�الفقرة��ي�ذلك�العقد�بكونه�ورد�فيه�أن�الثمن�مركب�من�� �معل�4إبطال وحيث�إنه�كان

� �م4يIن �بسبعة �مقومة �السيارة�" 7000000"سيارة �حجزت �ما �بعد �مصدرته �لدى �أثبت �الواقع وأن

ا�أن�ا�ش^[ي�لم�تدخل��ي�ملكه�قط،�ونتيجة�لذلك�يكون�ا�بلغ�الوارد��ي�العقد�واطلعت�ع�ى�أوراقه

  .أTÈا�مدفوعة�فيه�باق��ي�ذمة�ا�ش^[ي 

�ا �سلم �ا�ش^[ي �أن �من �العقد �ذلك �ي� �ورد �ما �بقبضهوأن �اع^[ف �البائع �وأن �كله �قول�لثمن ،

بض�الثمن�فطبق�علTkا�كذب�لذلك�أبطل�ما�أبطل�من�العقد�وكيف�النازلة�باخت4ف�ا�تبايعIن��ي�ق

�مختصره �ي� �خليل �بقاؤهما( ... قول �فا'صل �أو�السلعة �الثمن �قبض ــ�...) و�ي �ـــ �ا�دونة �ي� �مالك وقول

لذلك�ق�nº...) أن�القول��ي�قبض�الثمن�قول�البائع�وعليه�اليمIن�إلخ( حسب�ما�ورد��ي�هذا�الحكم�ـــــ�

  .هذا�الحكم�للبائع�بيمينه�بعد�ما�حلفها

ذا�القرار�ا�طعون�فيه�كان�عليه�أن�يتناول�هذا�التكييف�للنازلة�وهذه�النصوص�وحيث�إن�ه

ا�طبقة�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�و�Rالنصوص�ا�طبقة�بشطر�كلمة�فإن�

  .ك�الحكم�يكون�غI[�مسببإلغاءه�لذل

و�حيث�إن�هذا�القرار�هام��ي�واد��Rصلة�بينه�وبIن�تكييف�حكم�محكمة��صل�للنازلة�و�RبIن��

النصوص�ا�ؤسس�علTkا�هذا�الحكم�حيث�شرع�يسرد�أسماء�من�تداولوا�السيارة�باش^[اء�بعضهم�من�

عد�توثيق�العقد�السابق�الذكر�الذي�باعها�ب. ح.ابعضهم�و�يستنتج�من�ذلك�أن�من�سلسلة�متداولTkا�

  .�ا�كان�له�سلطان�ع�ى�بيعها. ا.عبيومIن�وأTÈا�لو�لم�تكن�'خيه�

��حكمة�� �قدم �قد ��صل �محكمة �لحكم �ا�ستأنف �أن �فيه �يرد �القرار�لم �هذا �إن وحيث

�ستئناف�بعد�استئنافه�له�أي�حجة�مكتوبة�أو�ملفوظة�و�Rأي�طلب��مر�الذي�يجعل�من�ا�ستغرب�

  .هءتأنفه�أن�فيه�عيبا�ولم�يطلب�إلغايق�mnºبإلغاء�حكم�لم�يذكر�مسأن�

�mnoالقا� �'ن �ا�ستأنف، �الحكم �نقض �يشرع R� ��ستئناف �مجرد �أن �به �ا�سلم �من �إن إذ

�مع� �جامعا �يكون �أن ��حوال �من �بحال �له �و�Rيسوغ �الطرفIن �بIن �القضاء �ي� ��ختصاص محصور

�و��Rالنيابة �الخصمIن �أحد �وظيفة �هذا��وظيفته �ي� �تدخل �من �له �ما �قصارى �إن �إذ �الحجج �ي� عنه

السبيل�أن�يلقن�العاجز�م�Tما�بعض�الحجج��Rأنه�ينوب�عنه��ي�تقديمها�إذا�كانت�جلية�أحرى�إذا�

  .كانت�متكلفة�وغI[�بينة

  :لهذا�ولكون�التكييف�الصحيح��لهذه�النازلة�أن�البائع�وا�ش^[ي�يختلفان��ي�أمرين

�ح: أحدهما �ويقول�مقدار�الثمن �عشر�مليونا �سبعة �الحانوتIن �ثمن �إن �يقول �البائع �إن يث

  .ا�ش^[ي�إن�الثمن�اث®�عشر�مليونا
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مما�يختلفان�فيه�دفع�الثمن�حيث�إن�البائع�يقول�إن�ا�ش^[ي�لم�يدفع�من�الثمن�إ�R:  والثاني

  .ا�4يIن��ربعة�والستمائة�ألف�ال£�mكان�الحانوتان�مرهونIن�فTkا�للبنك

  .ش^[ي�إنه�دفع�الثمن�كلهويقول�ا�

وترتيبا�ع�ى�ذلك�يكون�من�الواجب�ع�ى�هذا�القرار�أن�يطبق�النصوص�الفقهية�ا�نصبة�ع�ى��

  . اخت4ف�ا�تبايعIن��ي�مقدار�الثمن�و�ي�دفعه

��خافته� �نقضه �يوجب �مما �ذلك �فإن �النصوص �تلك �القرار�بتطبيق �هذا �مصدرة �تقم �لم و�إذ

�ع�ى�التشكيلة�. للقانون  �أن�تطبقها�عv�]0جراءات�القانونية�ال£�mأخلت�¸Tا�ويكون �سيحال�علTkا m£ال

  .سابقTUا

  :لهذه�Dسباب

  ،�ع.ا.ق: من�1179: وا�ادة. ا.ت.م.ا.ق: من��223ـــ��220ـــ��204: وعم�4با�واد

  :فقد�قررت�ا&حكمة�ما�ي_ي

  

  :منطوق�القرار

�ال �با&حكمة �الثانية �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة �وأص)�قررت �شك) �بالنقض �الطعن �قبول عليا

  .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�إjى�تشكيلة�مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سابقa`ا

  

  

  

  الضبط�الرئيس���������������������������������������ا&قرر�����������������������������������������كاتب
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  :القانوني�ا&بــــــــــــــــــــدأ�

  60/2014: القرار رقم 

  11/05/2014: بتاريخ 

  .ش. من ق 311: المادة 

لزم لقبول الزوج توكيل الزوج لعاقد النكاح أن يخطب له مست

    .ال له لما طلبهلم يكن قابلو  لهذا النكاح، إذ
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

                     عدل/إخاء/شرف(س)مية�ا&وريتانية�������������������������������������������������الجمهورية�

  ا&حكمة�العليا�������               

  الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية���

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم��������   

�الثاني �و�جتماعيـة �ا�دنيـة �الغـــرفــة �با�حكمـةعقدت  ة

� �جلسة �ا�حكمة�العليا �بمباني �الك0[ى �بالقاعة علنية

� ��حد �يوم �11/05/2014 : ا�وافقالعليا �رئاسة�، تحت

  :السيد�رئيس�الغرفة�رئيس�ا�حكمة�العليا�

  ـــــــــ�يحفظ�ولد�محمد�يوسف��������������������رئيســـــــــــــا

 :ا&ستشارين��وبعضوية�السادة

  د�هللا�ولد�بيداه���������������������ــــ�محمد�عب

                                                        ــــــ�بتار�ولد�باب

             ولد�محمد�محمود������������������������ــــــ�أب

  سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار������������������

خ�الو¨ي�الشي�/بالغرفة�ذ�ول�وبمساعدة�كاتب�الضبط�

  .ولد�محمد�فاضل

طلحة�نائب�ا�د�ي�محمد�محمود�ولد�/ وبحضور�السيد

  . العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�العامة

�طلب� �بي�Tا �من m£ال� �القضايا �ي� �والبت �للنظر وذلك

�ذ �طرف �من �ا�قدم �بالنقض �عبد�/ الطعن �ولد محمد

�،23/07/2012: بتاريخ�. ا.س.الودود�نيابة�عن�موكلته�ل

�من �الصادر �القرار �و�جتماعية� ضد �ا�دنية الغرفة

،�بتاريخ�31/2012الثانية�باستئنافية�كيفه�تحت�الرقم�

�وا�ش28/05/2012 �الطرفIن�م، �من �كل �فيه ول

�القرار� �ا�حكمة �أصدرت �الجلسة �هذه �و�ي ا�ذكورين،

  :¶تي�

  . 22/2013:ا�لف�رقم

 .ح.س.ل: ة�الطاعن 

  لودودولد�عبد�امحمد� /ذ: يمثلها

 .ط.ا.ا�: ا�طعون�ضده

�معزوز،�:  /انذ�يمثله �الطالب �ولد يçي

   والداه�ولد�عبد�القادر�

  

  60/2014 :رقم�القرار

   .11/05/2014 :تاريخه

  

   :منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�الطعن� �قبول �العليا �با&حكمة الثانية

�القرار� �ونقض �وأص) �شك) بالنقض

ع_ى�تشكلة�مغايرة�و(حالة��ا&طعون�فيه

  .    للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`ا

  

 وهللا�ا&وفق
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�wجراءات: أو)  

محمد�ولد�عبد�الودود�نيابة�عن�/ بعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدمة�من�طرف�ذ

  .،�ا�شار��إليه�أع4ه31/2012ا�ذكورة�ضد�القرار�رقم�. ا.س.موكلته�ل

�القرار�ا� �ع�ى ��ط4ع �وبعد�وبعد �ا�لف، �وثائق �جميع �ع�ى �والرد �الطعن �مذكرتي �وع�ى عقب

� �ا�ستشار�ا�قرر �السيد �إ¨ى �لعرض�أ�ستماع �بالجلسة�و¨ى �لتقريره �ت4وته �ي� �محمود �محمد �ولد ب

�عرض� �ي� �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب �طلحة �ولد �محمود �محمد �السيد �وإ¨ى القضية،

  : وإ¨ى�محامي��طرف،�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر��م4حظاته�الشفهية�والكتابية،

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

،�02�،63: حيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة�و�ي��جل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�ا�واد�

  .من�قانون�ا�حاماة�فهو�مقبول�شك04�4وا�ادة�. أ.ت.م.أ. ،�من�ق205�،207�،208�،209�،210�،211

  

  من�حيث�Dصل:  ثالثا�

  : Dطراف��-1

  : الطاعن��- ا

ه�لحكم�محكمة��صل،�ئورد��ي�مذكرة�الطاعن�أن�القرار��ا�طعون�فيه�لم�يكن�موفقا��ي�إلغا

سبيل�إ¨ى�إلغائه�لتعلقه�بنتيجة�زواج�مستوف��ركان�من�زوجIن��R'نه�معلل�بما�فيه�الكفاية،وأنه�

  .وصداق،�وكل�ذلك�ثابت�بإقرار��ا�ستأنف�وبالشهود�خاليIن�من�موانعه�وو¨ي�وصيغة

�سمعه�من �ما رئيس�محكمة��هحيث�إن�الزوج�سبب�خ4فه�مع�زوجته�برفضها�ل¤جهاض�وفق

  .الدرجة��و¨ى

  .حيث�أقر�ا�طعون�ضده�أمامه�بتوكيله�ع�ى�الخطبة�له�وvيجاب�له�إذا�قبلت�ا�خطوبة�وأهلها

و�والد�الزوجة�بحضرة�أمها�وإخو¡Tا��ودفع�ا�هر�وفق�ما�وحيث�إن�هذا�الزواج�قد�أبرم�بو¨ي�ه

  .شهد�به�الشهود�من�أهلها�وأهل�بلدها

وحيث�إن�الزوج�قد�عاشر��الزوجة�معاشرة��زواج،�وعلم�الناس�بذلك�واشTUر�بي�Tم�فلم�يبق�

�إلغا �إ¨ى �ع�ى��ئهسبيل �كان ��وكله �توكيله �أن �بسبب �تارة �الفساد �بدعوى �منه �الزوج �تنصل بمجرد

لخطبة�وقد�افتات�عليه�بالعقد،�وكل�ذلك��Rمع®�له�وقد�تم�نقاشه�لدى�محكمة��صل�وقومت�ا

ص�ا�نطبقة�علTkا�عكس�ما��ي�هذا�القرار�من�إلغاء�لحكم�محكمة�و تلك��دعاءات�وطبقت�علTkا�النص

  .�صل�بدون�تسبيب�وبدون�مناقشة

الطعن�وvحالة�إ¨ى�محكمة�أخرى��وأسس�ع�ى�هذه�اا�آخذ�طلبه�الرامي�إ¨ى�إلغاء�القرار�محل

  .لتصحيح�ما�أخلت�به�سابقTUا
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  : ا&طعون�ضده��-ب

الداه�ولد�عبد�القادر�ورد�فTkا�أن�مذكرة�/ قلم�محاميه�ذبجوابية�أما�ا�طعون�ضده�فقد�رد�ب

�يذكر� �سرد �فTkا �ورد �وإنما �ضده، �القرار�ا�طعون �خرقه �قانونيا Rو� �شرعيا �تذكر�نصا �لم الطاعن

�ا�طعون��بمقامات �القضية،وأن �وتجاوزته �ألÞي �الذي ��صل �محكمة �حكم �إطراء �ي� �أسهب الحريري

ضده�قد�بIن��ي�مذكرته��ستئنافية�النصوص�الشرعية�والقانونية�ال£�mأخل�¸Tا�حكم�محكمة��صل�

  .ف�4دا�ي��عاد¡Tا�'TÈا�موجودة��ي�ا�لف

طاعن�لم�يقدح�فيه�بما�يوجب�نقضه�وأن�القرار�ا�طعون�ضده�معلل�بما�فيه�الكفاية،وأن�ال

� �وعم�4با�واد �الردود �لهذه �موضوع �محكمة �وليست �قانون �محكمة �لدTÎا �ا�طعون �221: وأن ،221�،

،�من�ق،�ا،�ت،�ا،�وعم�4بالنصوص�ال£�mأشار�إ¨ى�تضمن�مذكرته��ستئنافية�إياها�فإنه�يطلب�222

  .ون�ضدهمن�ا�حكمة�رفض�هذا�الطعن�بالنقض�وتأكيد�القرار�ا�طع

  

  :ا&حكمة��-2

  : حيث�إن�حكم�محكمة��صل�كان�قاضيا�بث4ثة�أمور�

  . ا.س.ط�بـــ�ل.ا.صحة�وثبوت�زواج�ا:  أحدهما -

  .بــــ�إ. لحوق�البنت�س:  والثاني -

  .حمل�ا�صروفات�ع�ى�خاسر�الدعوى :  والثالث -

سوم�وا�صروفات�ع�ى�وحيث�إن�القرار�ا�طعون�فيه�لم�يقض�منطوقه�إ�Rبإلغاء�الحكم�وبالر 

  .خاسر�الدعوى 

�فTkا،�ومؤدى� ��و¨ى�قل�إصدار�أي�حكم وحيث�إن�هذا��Rيزيد�ع�ى�إعادة�القضية�إ¨ى�سT¡]Iا

  .ذلك�أن�الدعوى�لم�يخسرها�ولم�يربحها�أحدهما�ويكون�الحكم�با�صروفات��Rمحل�له

�ي�منطوق�–بحكم�أن�مصدرته�محكمة�موضوع��-وحيث�إنه�كان�عليه��mnºي�جميع�ما�أن�يق�ه�

  .كان�قاضيا��ي�الحكم�ا�لÞى

 R4ذا�الواجب�إخT¸ي�إخ4له��  .من�ق،�ا،�ت،�ا�204: من�بنود�ا�ادة��7بحكم�البند��وحيث�إن�

ما�ق�mnºبه�من�إلغاء�حكم�محكمة��صل�لم�يعلله�تعلي�4كافيا،�و�ي�ذلك�ما�فيه�من� وحيث�إن

  .الذكر�ةمن�ا�ادة�¶نف��06خ4ل�بحكم�البند�

ذلك�أن�هذا�القرار�علل�هذا�vلغاء�بأن�النكاح�ا�حكوم�بصحته�بIن�الزوجIن�السابقي�الذكر�

  .خال�من�أحد�أركانه�وهو�الزوج�لعدم�اع^[افه�وعدم�وجود�بينة�تثبت�أنه�عقد�ع�ى�ا�رأة

�التعليل��ي�غاية�الضعف�لكون�الزوج�مقرا�إقرارا�صريحا�بأنه�وكل�عاقدالنكاح�ع�ى�أن� وهذا

  .ا�رأة،�وأن�و¨ي�ا�رأة�الذي�هو�أبوها�قد�وكله�ع�ى�عقد�النكاح�يخطب�له

تلزما�قبول�الزوج�لهذا��ي�التماس�عقد�النكاح�كان�ذلك�مس�–وإذا�كانت�الخطبة�بكسر�الخاء�

  .لم�يكن�قابله��ا�طلبه�النكاح�إذ�لو 
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��� �ذلك �منه �إ�Rجزءا �الزوج �ليس �الذي �الركن �مستكمل �النكاح �يكون �ذلك �ع�ى أن�وتأسيسا

وركنه�(الزوجIن�معا�الخاليIن�من�ا�وانع�يشك4ن�أحد�أركان�النكاح�طبقا��ا�نص�عليه�خليل��ي�قوله�

  ....).و¨ي�وصداق�ومحل�

: أما�با½ي�أركانه�الث4ثة�بعد�هذا�الركن�فإن�هذا�القرار�لم�يرد�فيه�ذكر��لفقدان�أحدها�و�ي�

  .الو¨ي،�الصيغة،�والصداق

أن�الزوج�أنكر�توكيل�العاقد�وان�هذا�التوكيل�لم�يثبت�رغم�إدعاء�وما�ورد��ي�هذا�القرار��من�

�دام��ي�الصفحة�الثانية�من�حكم�محكمة��صل�أTÈا�استمعت�إ¨ى�حجج� العاقد�له�ف�4مع®�له�ما

�أن �أقر�امامها �عليه �ا�د�ى �وأن �م�ه�طراف �العاقد �وكل �ل. ا.ا.قد �لـــــ �له �ويعقد �يذهب 'ن�. ا.س.أن

رار��بما�فيه�حق�لغI[�هللا��Rيفيد�الراجع�عنه��لك�ا�قر�له�بفتح�القاف�ما�له�من�حق�الرجوع�عن�vق

  .فيه�بمجرد�ذلك�vقرار

  .وحيث�إن�هذا�vقرار��ي�حكم�محكمة��صل�بشهادات�ستة�رجال

  .وحيث�إن�حكم�محكمة��صل�مؤسس�ع�ى�كثI[�من�¶ثار��وأقوال��ئمة�-

�و�Rما�أسس�نبالنقض�لم�يتصد�لتف�وحيث�إن�القرار�ا�طعون�فيه�- �شهد�به�الشهود، يذ�ما

�من� �خاليا �الحكم �ذلك �نقض �من �به nºق� �ما �كان �لذلك �أئمة �آثار�وأقوال �من �الحكم �هذا عليه

  .وحيث�إن�ذلك�موجب�لنقضه. التسبيب

  

  :لهذه�Dسباب�

  ...). بواخذ�ا�كلف�ب�4حجز�بإقراره: (وبقول�خليل�. ش.ا.م. من�ق�311: وعم�4با�ادة�

  ).لم�يرض�وبزوج£�mفيفعل�وإن: (.... ه�أيضا�وبقول

  : فقد�قررت�ا�حكمة�ما�ي�ي�. ،�من�ق،�ا،م،�ت،�ا204�،220�،223: وعم�4با�واد�

  

  :منطوق�القرار�

�شك)� �بالنقض �الطعن �قبول �العليا �با&حكمة �الثانية �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

  .    احالة�ع_ى�تشكلة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سابقa`و( �وأص)�ونقض�القرار�ا&طعون�فيه

  

  

          كاتب�الضبط�Dول�����������������    ا&قرر�         الرئيس�
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  :  القانونيا&بــــــــدأ�

  65/2014: القرار رقم 

  08/06/2014: بتاريخ 

�ا&وضوع��- �محاكم �قرارات �ع_ى �العليا �للمحكمة �wرقابة

  .هاففيما�يتعلق�بالوقائع�ما�لم�يتم�تحري

�أو�تأويلها��- �(دارية �القرارات �تقدير�شرعية �Sي �البت إن

�(داري �الغرفة �اختصاص �صميم �من �العليا،�هما �با&حكمة ة

� �ا&ادة �بموجب �للمحاكم �ا&منوح �التأويل �Sي من��8و�ختصاص

�است. ا.ا.ت.م.ا.ق �هو �تتصدى�ثناء �أن �يمك�`ا �إذ �Dصل ع_ى

�بمناسبة� �عل�`ا �تعرض yzال� �بالغموض �ا&شوبة �القرارات لتأويل

نزاع�من�اختصاصها�دون�ان�يمنعها�ذلك�من�التوقف�و(حالة�

  .طلبا�للتأويل�ع_ى�الغرفة�(دارية

�ا&دنية� �للمحاكم �فيمكن �تقدير�ا&شروعية �بخصوص أما

�با&حكمة� �(دارية �للغرفة �و(حالة �نفسها �تلقاء �من التوقف

    .العليا،�ويلزمها�ذلك�م�Òzطلب�م�`ا�من�أحد�Dطراف
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�����������������������������������������������������شرف

 ا&حكمة�العليا����            

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم�������������������������������������   الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�طرف �من �ا�قدم �بالنقض �الطعن �طلب �بي�Tا �من m£ال� �القضايا �بعض �ي� �للنظر�والبت / وذلك

ضد�القرار�الصادر�من�الغرفة��31/12/2012:ريخبتا�.ع.م.منيابة�عن�موكله��سيد�ا�ختار�ولد�سيدي

�الرقم �تحت �نواكشوط �باستئنافية �الثانية �و�جتماعية �05/12/2012:بتاريخ�177/2012:ا�دنية

�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانه .وا�شمول�فيه�كل�من�الطرفIن�ا�ذكورين: 

�wجراءات: أو)  

�سيد�ا�ختار�ولد�سيدي/ بالنقض�ا�قدمة�من�طرف��ستاذ�بعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن

  .ا�شار�إليه�أع4ه�177/2012:ا�ذكور�ضد�القرار .ع.م.سنيابة�عن�

�وبعد� �ا�لف، �وثائق �جميع �وع�ى �والرد �الطعن �مذكرتي �وع�ى �القرار�ا�عقب �ع�ى ��ط4ع وبعد

  .لتقريره�بالجلسة��و¨ى�لعرض�القضية��ي�ت4وتهاب�ولد�ب�بتار  /�ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر 

�السيد �عرض�/ وإ¨ى �ي� �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب �طلحة �ولد �محمود محمد

  :الكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر  و م4حظاته�الشفهية

  45/2013: ا�لف�رقم

 .ع.م.س: الطاعن

 سيد�ا�ختار�ولد�سيدي/ مثلهي

 .م.ا: ا�طعون�ضده

 د�مسكهحممحمد�ولد�أ/ يمثله�ذ

  65/2014:رقم�القرار

  08/06/2014: تاريخه

  

 : منطوقه

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

�الطعن�بالنقض�شك) �قبول با&حكمة�العليا�

  .ورفضه�أص)
 وهللا�ا�وفق

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

��حد �يوم �العليا �ا�حكمة ا�وافق� :بمباني

08/06/2014� �العليا�رئبم �ا�حكمة �رئيس � اسة

  /السيد

    رئيسا�����يحفظ�ولد�محمد�يوسف�

 :ا&ستشارين��و�بعضوية�السادة

  بيداهولد�هللا�ــــ�محمد�عبد�

 لد�محمد�محمودــــــ�أبه�و 

  ــــــ�مختار�ت�ي�با��������������������������

 ـــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار�������������

�بالغرفة�وبم ��ول �الضبط �كاتب ساعدة

 .الشيخ�الو¨ي�ولد�محمد�فاضل/ذ

�السيد� �طلحه�/ وبحضور �ولد �محمود محمد

�ممث�4 �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي نائب
 للنيابة�العامة
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  من�حيث�الشكل: ثانيا�

���2:ي��جل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�ا�وادحيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة�و ــــ��63ــــ

204�� ��205ــــ ��207ــــ ��208ــــ ��209ـــ ��210ـــ ��211ـــ من�قانون�ا�حاماة�فهو��4:وا�ادة. ا.ت.م.ا.ق: من�212ـــ

  .مقبول�شك4

  من�حيث�Dصل: ثالثا�

wطراف: أوD:  

  : الطاعن��- ا

  :باب�التاليةس�  Iنعطال القرارللمطالبة�بنقض�ية��ي�مذكرته�التعقبالطاعن�ر�اثأ

�ي�غياب�� �تحريف�القرار�لوقائع�ال�/اع�ا�تمثل��ي�الجزم�بأن��رض�محل�ال�/اع�تم�اغتصا¸Tا ـــــ

  .ا�د�ي�للع4ج

�ع�ى� �طرف ��صلحة �العام �النظام �T¡�Rم �قانونية �أثار�قاعدة �أنه �بحيث mnoالقا� �حياد �عدم ـــــ

  .حساب�¶خر

ت�.م.م.م:من�81:رة�الثانية�من�ا�ادةطعIن�ا�تمثل��ي�خرقه�السافر�للفقعدم�تسبيب�القرار�الــــ�

  .ال£�mتنص�ع�ى�إلزامية�تسبيب��حكام�القضائية

  .ــــ�الخطأ��ي�فهم�القانون�الناتج�عن�عدم�التميI/�بIن�الحيازة�القانونية�والحيازة�ا�ادية

ا�طبق�للقانون��19/01/84:الصادر�بتاريخ�009/84:وم�رقمــــ�خرق�القرار�الطعIن�ل^[تيبات�ا�رس

  .ا�تعلق�بالنظام�العقاري�'م4ك�الدولة�127/1983:رقم

  :ا&طعون�ضده��-ب

محمد�ولد�أحمد�مسكه�ما�مضمونه�أن�ا¡Tام�/فقد�جاء��ي�مذكرة��ستاذ: أما�ا�طعون�ضده�

  .سTUزاء�بالقضاء�ومساس�¸Tيبتهمحكمة��ستئناف�بالحيف�الوارد��ي�مذكرة�الطعن�إنما�هو�ا

  .وأما�ا¡Tام�القا�mnoبعدم�الحياد�فهو�كذلك�مردود�ع�ى�صاحبه�'نه�يفتقر�إ¨ى�دليل

�]Iن�من�عدة�أوجه�غIوأضافت�ا�ذكرة�الجوابية�أن�الطاعن�حاول�النيل�من�س4مة�القرار�الطع

� �ي� �موفقا �والتعليل �التسبيب �متماسك �القرار�جاء �'ن �ذلك �ي� �يوفق �لم �وتطبيق�أنه �النازلة فهم

  .القانون�علTkا�بصفة�سليمة

�بمطالبة�ا�حكمة�تأكيد�القرار�موضوع�الطعن�بالنقض�لعدم�إثارة� وخلصت�ا�ذكرة�الجوابية

  . الطاعن�'سباب�جدية�تمكن�ا�حكمة�من�إلغائه

   

  :ا&حكمة�-2

الوقائع،�حيث�أثار�الطاعن�جملة�من�ا�آخذ�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�تمحورت�حول�تحريف�

  .ما�يقت�mnºمناقشTUامعدم�حياد�القاmno،عدم�التسبيب،�الخطأ��ي�فهم�القانون�وعدم�تطبيقه�
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  : ـــ�حول�السبب�ا&تعلق�بتحريف�الوقائع�1

إن�ا�حكمة�العليا�ليس�لها��ي��صل�رقابة�ع�ى�قرارات�محاكم�ا�وضوع�فيما�يتعلق�بالوقائع�ما�

حرفت�الوقائع�ع�ى�(الطاعن�من�القول�بأن�محكمة��ستئناف��لم�يتم�تحريفها،�غI[�أن�ما�ذهب�إليه

لم�تطلع�ا�حكمة��ي�م^ن�القرار�ع�ى�ما�يفيده،�و�Rيشكل�قولها�) نحو�صورت�معه�موكله�بأنه�غاصب

� �عليه(عرضا �هو�ا�د�ى �ا�حتل �يكن �لم �م�Tا�) إن �جزما �ضده �ا�طعون �عن ��حت4ل �صفة �نفي لدى

�محضر�اللجنة�الوزارية�الصادربنعت�أي�من�الطرفIن�با�حتل، �1992: وإنما�استطردته�لنفي�أهمية

  .والذي�يحل�ا�شاكل�ا�تعلقة�ب�/اعات�أخرى�تختلف�عن�هذا�ال�/اع

2�y¡Óـــــ�حول�السبب�ا&رتبط�بعدم�حياد�القا:  

إنما�أثاره�الطاعن�¸Tذا�الخصوص��Rيقوى�قوة�نعت�القا�mnoبعدم�الحياد،�ذلك�أن�ا�حكمة�

�استن �تعلق�حينما �سواء �سليمة �دعامة �ع�ى �قناعTUا �بنت �قد �تكون �ا�لف �ي� �موجودة �وثائق �ع�ى دت

�Rمر�با�عاينة�أو�الوثيقة�الطبية�ا�وجودة�طي�ا�لف�هذا�فض�4عن�أن�هذا�السبب�ع�ى�غموضه��

  .يكفي�لهدم�القرار�مادام�ب®�mع�ى�أسباب�أخرى�كافية

  :ــــ�حول�عدم�التسبيب�3

أن�يقدم�ت0[يرا�وجTkا��ا�طعن�به�من�عدم�التسبيب�فا�حكمة�بنت�قرارها�لم�يفلح�الطاعن��ي�

ع�ى�أساس�وجود�منح�مزدوج،�وأعطت�لصاحب��سبقية��ي�ا�نح��ولية�بعد�أن�أجهزت�ع�ى�مرجح�

ما�يفقد�صاحبه�سمة�حسن�النية،�م�ستثمار�لدى�الطرف�¶خر�'ن�صاحبه�أجراه�بعد�قيام�ال�/اع�

الطاعن��ي�مذكرة�سابقة�لدى�بداية�ال�/اع�مقدمة�أمام�الغرفة�vدارية�بمحكمة��وعللت�ذلك�بأقوال

�يظهر�من�خ4لها�تصريحه�بحصوله�ع�ى�إذن�البناء�بعد�فتح�ال�/اع�أمام� �محاميه، الوRية�من�طرف

  .ا�حكمة

  :  ــــ�حول�السبب�ا&تعلق�بالخطأ�Sي�تطبيق�القانون �4

� �أثاره �ما �إن �حيث �الخصوصالطاعن �القانونية��¸Tذا �الحيازة �بIن �خلط �ي� �وقعت �كوTÈا من

�وثائق� �وجود �ي� �متمثلة �قانونية �حيازة �بوجود �ا�حكمة �سلمت �إذ �إط4قه �ع�ى �ليس �ا�ادية والحيازة

�ـــ� �الطاعن �أورده ��ا �خ4فا �ـــ �تخالف �لم �فا�حكمة �ثم �ومن �لت0[ير�ال^[جيح �ان0[ت �ثم �الطرفIن، لدى

  .�حددتIن�لل^[جيح��ي�حالة�تساوي�السنداتا.  ع.ا.ق:من�465،464: ا�ادتIن

  :ـــــ�حول�السبب�ا&ؤسس�ع_ى�التطبيق�الس�ÔÕللقانون 5

حيث�أثار�الطاعن�تحت�هذا�البند�النصوص�ا�نظمة�للمنح�العقاري�ناعيا�ع�ى�القرار�مخالفTUا�

ه�تجاوز�وذلك�فيما�يتعلق�بدعوا�127/83:ا�طبق�لÑمر�القانوني�رقم�19/01/1984وخصوصا�ا�رسوم�

: من�8:الوزير�لسلطته�وأن�ا�حكمة�لم�تعمل�سلطTUا�الرقابية�ع�ى�القرار�vداري�تأسيسا�ع�ى�ا�ادة

  .ا.ت.م.ا.ق

وحيث�إن�الطاعن�اختلط�عليه�تقدير�مشروعية�القرار�vداري�وتأويله�وك4هما�من�اختصاص�

حIن�تتحدث��ي�فقر¡Tا��و¨ى�عن�. ا.ت.م.ا.ق:من�25:الغرفة�vدارية�با�حكمة�العليا�طبقا�لنص�ا�ادة
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�أو�التنظيم �الفردي �الطابع �ذات �vدارية �القرارات �تقدير�شرعية �ي� �التأويل���mختصاص �طلبات و�ي

�القرارات� �بخصوص �ا�دنية �للمحاكم �ا�منوحة �التأويل �سلطة �اعت0[�أن �الطاعن �أن �الخلط ووجه

�الوزير�با�ن �قيام �شرعية �عدم �النظر��ي mnºتقت� �عن�vدارية �البعد �كل �وهو�أمر�بعيد �رأيه �حسب ح

  .مقت�nºالتأويل

�ع�ى� �استثناء ��ي �التأويل �بخصوص �ا�دنية �للمحاكم �ا�منوحة �السلطة �هذه �إن وحيث

¶نف�ذكرها�ع�ى�سبيل�الجواز�إذ��8:اختصاص�الغرفة�vدارية�با�حكمة�العليا�ووروده��ي�نص�ا�ادة

بمناسبة�نزاع�من�اختصاصها��Tkابالغموض�ال£�mتعرض�عليمك�Tا�أن�تتصدى�لتأويل�القرارات�ا�شوبة�

�م£� �للتأويل �طلبا �العليا �با�حكمة �vدارية �الغرفة �ع�ى �وvحالة �التوقف �من �ذلك �يمنعها �أن ودون

  .قررت�ضرورة�ذلك�لوجود�غموض�يكتنف�القرار�vداري 

محكمة�مدنية،�وإذ�لم��أما�تقدير�شرعية�القرارات�vدارية�فتطلع�به��خI[ة�بناء�ع�ى�إحالة�من

تقدر�محكمة��ستئناف�ا�طعون��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�Dسباب�

  .ع.ا.من�ق�465ــــ��464:وا�ادتان�.ا.ت.م.إ.ق: ها�منبعد�وما 204، 8،25: ا�واد�وعم�4بمقتضيات

  

  :منطوق�القرار

ورفضه��الطعن�بالنقض�شك) �قبول قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�

  .أص)

  

  كاتب�الضبط   الرئيس���������������������������������������ا&قرر��������������������������������������
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  :  القانونيا&بــــــــدأ�

  77/2014: القرار رقم 

  08/06/2014: بتاريخ 

عن�الطعن�بالنقض�Sي�القرار�إjى�طلب��إن�عدول�الطاعن

الرجوع�عنه�سيجعل�طعنه�ال)حق�بالنقض�منصبا�ع_ى�القرار�

�wول،�وإDيتيح�له�التعرض�للقرار��wومحددا�بالوارد�فيه�و�iCخD

Îض×� �بطعن �يحظى �أن �متقاض �كل �بمقدور �مرحلة�بى بCن

قدام�ع_ى�الطعن�ناف��والنقض�يجرب�فيه�حظه�قبل�(ستئ( 

  .ضبالنق

 

 



 223 

 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�����������������������������������������������������شرف

 ا&حكمة�العليا�����           

   الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�/ذ�ال£�mمن�بي�Tا�طلب�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�وذلك�للنظر�والبت��ي�بعض�القضايا

�ن �بوصبيع �ولد �معروف �محمد �موكله �عن �04/08/2009:بتاريخ�.م.س.ميابة �القرار�الصادر�من�، ضد

�الرقم �تحت �نواكشوط �باستئنافية �الثانية �و�جتماعية �ا�دنية ،�100/2009 :الغرفة

 .ذكورينوا�شمول�فيه�كل�من�الطرفIن�ا�،�01/07/2009:بتاريخ

�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانهو:  

  

�wجراءات�: أو)  

يابة�عن�معروف�ولد�بوصبيع�ن/ بعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�ذ

  .،�ا�شار�إليه�أع4ه100/2009القرار�رقم��ا�ذكور�ضد. م.س.موكله�م

  ع�ى�جميع�وثائق�ا�لف،�و كرتي�الطعن�والرد�وبعد��ط4ع�ع�ى�القرار�ا�عقب�وع�ى�مذ

  50/2013: ا�لف�رقم

 .م.س.س.م: الطاعن

 معروف�ولد�بوصبيع�/ ذ��تمثله

 .ب.ا.م: ا�طعون�ضده

 سيد��محمد�ولد�اعل�اعبيد/ يمثله�ذ

  77/2014:رقم�القرار

  08/06/2014: تاريخه

  

 : منطوقه

قررت�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�

�الطعن�بالنقض�شك4 �قبول با�حكمة�العليا�

  .ورفضه�أص4
 وهللا�ا�وفق

عقدت�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�

با�حكمة�العليا�جلسة�علنية�بالقاعة�الك0[ى�

: بمباني�ا�حكمة�العليا�يوم��حد

م��08/06/2014ا�وافق�،�ه�10/08/1435

/ ت�رئاسة��رئيس�ا�حكمة�العليا�السيدتح

  رئيسا����������يحفظ�ولد�محمد�يوسف����

 :ا&ستشارين��و�بعضوية�السادة

  ولد�بيداه����هللا�ــــ�محمد�عبد�

 ــــــ�أبه�ولد�محمد�

  ــــــ�مختار�ت�ي�با

  ـــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�

وبمساعدة�كاتب�الضبط��ول�بالغرفة�

 .د�محمد�فاضلالشيخ�الو¨ي�ول/ذ

محمد�محمود�ولد�طلحه�/ وبحضور�السيد�

نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4

  للنيابة�العامة
 

  50/2013: ا�لف�رقم

 .م.س.م: الطاعن

 معروف�ولد�بوصبيع�/ ذ��تمثله

 .ب.ع.م: ا�طعون�ضده

 سيد��محمد�ولد�اعل�اعبيد/ يمثله�ذ

  77/2014:رقم�القرار

  08/06/2014: تاريخه

  

 : منطوقه

�الثانية�قر  �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة رت

�الطعن�بالنقض�شك) �قبول با&حكمة�العليا�

  .ورفضه�أص)
 .وهللا�ا�وفق

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

��حدا�وافق�ب �يوم �العليا �ا�حكمة مباني

رئيس�ا�حكمة�العليا��رئاسة�بم��08/06/2014

 .رئيسايحفظ�ولد�محمد�يوسف�/ السيد

 :ا&ستشارين��و�بعضوية�السادة

  ولد�بيداه����هللا�ــــ�محمد�عبد�

 ــــــ�أبه�ولد�محمد�

  ــــــ�مختار�ت�ي�با

  ـــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�

�بالغرفة� ��ول �الضبط �كاتب وبمساعدة

 .الشيخ�الو¨ي�ولد�محمد�فاضل/ذ

�� �طلحه�/ السيدوبحضور �ولد �محمود محمد

�ممث�4 �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي نائب

  .للنيابة�العامة
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رض�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��و¨ى�لعوبعد��ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر�بتار�ولد�باب��ي�

  .القضية

وإ¨ى�السيد�محمد�محمود�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�

  : وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر�الشفهية�والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�

  من�حيث�الشكل:  ثانيا

دم�الطعن�ممن�له�الصفة�و�هلية�وا�صلحة،�و�ي��جل�القانوني�ا�حدد�طبقا��ا�قحيث�

�4وا�ادة�. ا.ت.م.ا.،�من�ق2�،63�،204�،205�،205�،208�،209�،210�،211�،212نصت�عليه�ا�واد�

  .�4من�قانون�ا�حاماة�فهو�مقبو�Rشك

  

  من�حيث�Dصل: ثالثا�

  : Dطراف��-1

  : الطاعن�-أ

. م.س.محمد�معروف�ولد�بوصبيع�بمذكرة�طعن�بالنقض�لفائدة�موكله�م/ لقد�تقدم�الطاعن�ذ

� �ملخصه �ما �: ضم�Tا �ا�ادة �'حكام �طبقا �القانوني ��جل �ي� �بطعنه �تقدم �من�205أنه �بعدها �وما ،

ا¨ي�فإن�تعقيبه�كان�مستوفيا�لجميع�الشروط�القانونية�هذا�وأنه�أمن�وصل�الكفالة�وبالت. ا.ت.م.ا.م

  .من�حيث�الشكل

م�400فإن�نزاعه�يتمثل��ي�قطعة�أرضية��ي�وادي�تيارت�قرب�أطار�طولها�:  أما�من�حيث�Dصل

ومن�ر،�.م.عم�من�الشمال�إ¨ى�الجنوب،�ويحدها�من�الجنوب�آل�75من�الشرق�إ¨ى�الغرب،�وعرضها�

ال£�mتوجد��ي�. م.س.رب�تمتد�إ¨ى�علوي�ازيرة،�ومن�الشرق�يحدها�نخل�أهل�اومن�الغ�.ي.ك.االشمال�

�أمتار�قليلة� �طول �ع�ى �الشر½ي �الشما¨ي �جانTÜا �من �كذلك �تحدها �إ�RأTÈا �الغربية، �ناحيته �من قبالته

. ج.آلت�إ¨ى�ق. ج.ب.ألـــ�وأن�القطعة�ال£�mكانت�. ج.وفTkا�سبع�نخ4ت�كانت�قد�اش^[¡Tا�من�عند�ع. م.ب.ا

حاز�أكÇ[�. ب.ع.ا�ذكورة�آنفا�إ�Rأن�م�نخ4ت�السبعإ�Rأن�ما�آل�لها��Rيتجاوز�فضاء�ال. ب.ع.والدة�م

 .من�حريم�تلك�النخ4ت

�ا�وجدوا�أنفسهم�أمام�هذه�الوضعية�رفعوا�دعواهم�هذه�وأن�أرضهم�كانت�فTkا�. م.ل�سهوان�أ

�عد �هم �الشهود �هؤRء �وأن �ذلك �ع�ى � �بالشهود �أتوا �وقد �أكواخ، �القول �خ4صة �وأن يقول�-ول،

�س�-العارض �أهل �ملكي. م.أن �ع�ى �البينة �والوثائققدموا �بإقرار�الخصم �لÑرض �الشهود�TUم �،وشهادة

من�الغرفة�الثانية�با�حكمة�العليا�قبول�. ا.ت.م.ا.من�ق�204ة�لهذه��سباب�فإنه�يطلب�وطبقا�للماد

ة�مغايرة�للبت�وإحالة�القضية�إ¨ى�تشكل�،100/2009الطعن�بالنقض�شك�4وأص�4ونقض�القرار�رقم�

  .س�قانوينة�ي�ا�وضوع�ع�ى�أس
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  : أما�ا&طعون�ضده��-ب

ممث�4با'ستاذ�سيد�محمد�ولد�اعل�اعبيد�فقد�نقدم�بمذكرة�جوابية�ضم�Tا�ما�ملخصه�. ب.ع.م

�ي�: � ��بتدائية �ا�حكمة �عن �الصادرة ��حكام �ذلك �اكدت �كما �حق �صاحب �موكله �بأن �يتشرف أنه

،�01/07/2009 ،�بتاريخ100/2009بالقرار�رقم��،�وا�ؤكدة08/06/1993،�بتاريخ�24/1993حكمها�رقم�

من�طرف�نفس�ا�حكمة�وأن�ا�تتبع�لهذه�القضية�يجد�أTÈا��Rتعدو�أن�تكون�دعوى�كيدية�ا�راد�م�Tا�

ه�الدعوى�كسب�الوقت�فالذي�ينظر�إ¨ى�العرائض�وتواريخ�الطعون�يكتشف�عدم�الجدية�التامة��ي�هذ

ى�ومسمع�ستغلها�أكÇ[�من�عشرين�سنة�ع�ى�مرأحاز�هذه�القطعة�وا. ب.ع.يقول�العارض�وأن�موكله�م

  .من�خصمه

برفض�طلب�الرجوع�لعدم�تقديمه�وفق�الشكل�القانوني،��،�ق100/2009nºن�القرار�وحيث�إ

ن�و�Rفائدة��ي�سرد�وأن�ا�حكمة�العليا�محكمة�قانو . ا.ت.م.ا.،�من�م200وأنه�جاء�تأسيسا�ع�ى�ا�ادة�

  . الوقائع�أمامها

�تتضم �لم �الطاعن �مذكرة �و�Rإجراءاوأن �خرقه، �تم �واحدا �نصا �الرد��ن �يستوجب �تجاوزه تم

  .100/2009لهذه��سباب�فإنه�يطلب�رفض�مطلب�الطعن�أص4،�وتأكيد�القرار�رقم��،وا�ناقشة

  .أما�النيابة�فقد�طلبت�تطبيق�القانون 

  

  :ا&حكمة��-2

  .طاعن�إنما�يطعن��ي�قرار�رافض�لطلب�رجوع�عن�قرار�سابق�عليهحيث�إن�ال

ض��ي�القرار��ول�إ¨ى�طلب�الرجوع�عنه�يجعل�طعنه�يث�إن�عدول�الطاعن�عن�الطعن�بالنقوح

�Rيتيح�له�التعرض�للقرار��ول�وإ�Rبالوارد�فيه�و� الحا¨ي�منصبا�ع�ى�القرار�الرافض�للرجوع�ومحددا

ض�يجرب�فيه�حظه�ى�بطعن�بIن�مرحلة��ستئناف�والنقله�أن�يحظ'ضçى�بمقدور�كل�متقاض�مث

قبل�vقدام�ع�ى�الطعن�بالنقض،�بل�وزيادة�ع�ى�ذلك�سيتيح�لبعض�ا�تقاضIن�الذين�فاتت�علTkم�

�بالنقض� �الطعن �عليه �وتأسيسا �رجوع �طلب �تقديم �خ4ل ��مر�من �تدارك �بالنقض �الطعن آجال

  .تقديم�مآخذه�مجددا�م£�تم�رفضه�وع�ى�نحو�يمكنه�من

�القرار� �سيقتصر�ع�ى �بالنقض �طعنه �محل �فإن �الرجوع �اختار�طلب �حIن �الطاعن �إن وحيث

� �ليس �عليه �تأسس �وما �للرجوع �الرافض �الثاني �ف�4مناإ�Rوليس �ثم �ومن �معا، �القرارين �ي� ص�طعنا

�تصويب �من �من��أمامه �عليه �تأسس �فيما �فقط �فيه �القرار�ا�طعون �دائرة �حدود �ي� �طعنه سهام

  .بابأس

ا�حال�مموحيث�إن�القرار�ا�طعون�فيه�استند��ي�تسبيبه�ع�ى�عدم�توفر��سبب�القبول�شك�4

�محل�ال�/اع�من�بينه�ونظر��صل،��ي�حIن�و¨ى� �م0[رات�استحقاق �شطره�نحو�الحديث�عن الطاعن

ا��ي�حيث��صل،�وبالتا¨ي�تكون�مآخذه�موجهة�للقرار��ول�وليس�للثاني�ا�طعون�فيه�مما�يجعلها�حز 

  .غI[�مفصل�وترتيبا�ع�ى�ذلك�يكون�طعنه�بالنقض�حريا�بالرفض
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  :لهذه�Dسباب�

  :فقد�قررت�الغرفة�ما�ي_ي� .ا.ت.م.ا.من�م�204وعم�4با�ادة�

             

  :منطوق�القرار�

�و�جتم �ا&دنية �االغرفة �قبو قررت �العليا �با&حكمة �الثانية �شك)�اعية �بالنقض �الطعن ل

  .ورفضه�أص)

  

  كاتب�الضبط�Dول ��������������    ا&قرر                 يس�الرئ



 227 

  :  القانونيا&بــــــــدأ�

  78/2014: القرار رقم 

  13/07/2014: بتاريخ 

�هع_ى�جماعية�الÆÇاع��wيحول�دون�الطعن�فيالقرار� تأسيس

� �كان �إذا �القرار�ونقضه �غ�iCمؤسس�Sي �&عيار�الجماعية تكييفه

  .قانونا
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 هللا�الرحمن�الرحيم�بسم

 عدل�/إخاء/الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�����������������������������������������������شرف

 ا&حكمة�العليا��������������

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم������������            الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية��������

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

��حد �يوم �العليا �ا�حكمة رمضان��15: بمباني

� ه 1435 �رئاسة���13/07/2014:ا�وافق، �تحت م

  /رئيس�ا�حكمة�العليا�السيد

  رئيسا�يحفظ�ولد�محمد�يوسف������

 : ا&ستشارين��وبعضوية�السادة

 ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه����������������

  أبه�ولد�محمد�محمود����������������

  ــــــ�مختار�ت�ي�با���������������������

  ـــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار��������

�ذ �بالغرفة ��ول �الضبط �كاتب الشيخ�/وبمساعدة

  .الو¨ي�ولد�محمد�فاضل

محمد�محمود�ولد�طلحه�نائب�/ بحضور�السيدو �

�للنيابة� �ممث4 �العليا �ا�حكمة �لدى �العام ا�د�ي

 .    العامة

  66/2013: ا�لف�رقم

 .ا�لقب�ل. م.م.س: الطاعن

  السيدولد���رابط/ يمثله�ذ

  .ا.م.م: �طعون�ضدها

 أدىولد�إبراهيم�/ يمثله�ذ

   78/2014:رقم�القرار

   13/07/2014: تاريخه

  : وقهمنط

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

�شك)� �بالنقض �الطعن �قبول �العليا با&حكمة

�ال �ونقض �وأص) �و�حكم �فيه حالة�( ا&طعون

  .ع_ى�مصدرته�ل)ختصاص

  . وهللا�ا�وفق����������������������������

 

��رابط/ من�طرف�ذوذلك�للنظر�والبت��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�الطعن�بالنقض�ا�قدم�

الصادر� 11/2013:رقمضد�القرار��19/06/2013:بتاريخ�لا�لقب��.م.م.سنيابة�عن�موكله��السيدولد�

� �ا�دنية �الغرفة �الغربيمن �الحوض �الطرفIن��06/05/2013:بتاريخ�بوRية �من �كل �فيه وا�شمول

�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانهو .ا�ذكورين:  

�wا�القضيةا: أو`xمرت��yzراحل�ال&  

�يوم �م�30/12/2012: �ي �. م.تظلم �اعتداء �من �الغربي �الحوض �وRية �محكمة ع�ى�. ا.م.ملدى

عن�وا¨ي�الحوض�الغربي�،�28/07/1993:بتاريخ�18/1993:ر�رقمقطعة�أرض�يستدل�ع�ى�ملكها�با�قر 

ضوري��بتدائي�ال�Tائي�ا�وصوف�بالح�06/05/2013:بتاريخ�11/2013:فأصدرت��ي�تظلمه�القرار�رقم

�فيه� �فطعن �ا�د�ى �ع�ى �وا�صروفات �وبالرسوم ��ختصاص �لعدم �القضية �ع�ى �بالشطب mnoالقا

  . ا�تظلم�بالنقض�الطعن�ا�بتوت�فيه�¸Tذا�القرار
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  (جراءات: ثانيا�

�من�طرف��ستاذ �عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدمة نيابة�السيد�ولد���رابط/ بعد��ط4ع�ع�ى

  .ا�شار�إليه�أع4ه�11/2013:ا�ذكور�ضد�القرار�.م.م.سعن�

  .وع�ى�مذكرتي�الطعن�والرد�وع�ى�جميع�وثائق�ا�لفا�عقب�وبعد��ط4ع�ع�ى�القرار�

�ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��بيداهولد��محمد�عبد�هللاوبعد��ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر�

  .�و¨ى�لعرض�القضية

مود�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�محمد�مح: وإ¨ى�السيد

  الشفهية

  :والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر 

  من�حيث�الشكل: ثالثا�

ـــ���63ـــ��2:حيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة��ي��جل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�ا�واد

  .من�قانون�ا�حاماة�فهو�مقبول�شك4�4:وا�ادة. ا.ت.م.ا.ق: ـــ��من�211ــــ��210ــــ��209ـــ��208ــــ��207ـــ��205

  من�حيث�Dصل:  رابعا�

  :Dطرافــــ��1

  : الطاعن��- ا

ه�أن�القرار�ا�طعون�فيه�مخالف�ا�قدمة�من�قبل�مكتب�حند�وشركائ�ي�مذكرة�الطاعن��ورد

  .بعمومية�موضع�ال�/اع�ع�ى�من�تع^[ف�مصدرته�أن�له�رخصة�استغ4ل�للقانون��ي�قضائه

  .و�ي�ترك�ا�وضع�بيد�من��Rوثيقة�له�'ن��ي�ذلك�تشريعا�للظلم�والغصب�

�m®يع�Rي�تعليله�لقضائه�بعمومية�ا�وضع�بجهل�مساحته�وجهل�موضع�رخصته�'ن�كل�ذلك��و

  .مصدرته�وإنما�يع®v�mدارة

  .مصدرته�بالشرط�الفاسخ�'نه�من�اختصاص�vدارةو�ي�تعليله�أيضا�بأخذ�

�ذلك�� �ع�ى �وترتيبه �Rغية �التقليدية �ا�لكية �أن �اعتباره �ي� �القرار�بالخطأ �هذا �ا�ذكرة ووصفت

إذ��ي�غR�]Iغية�وغI[�موجية�لعمومية��رض�بل��ي�محمية�والشطب�ع�ى�قضاياها�. عمومية�ا�وضع

  .رة��ي�وحدها�ا�ختصة��ي�تفريد�ا�لكيةليس�لكوTÈا�عمومية�وإنما�هو�لكون�vدا

وب®�الطاعن�ع�ى�هذه�ا�آخذ�طلب�إلغاء�القرار�وvحالة�إ¨ى�مصدرته��ي�تشكيل�مغاير�لت4�ي�ما�

  .أخلت�به�تشكيلة�القرار�ا�طعون�فيه

  : ا&طعون�ضده��-ب

م�Tا�أن�إبراهيم�ولد�أدى�ض/ا�د�ى�عليه�لدى�محكمة��صل�فقد�رد�بجوابية�بقلم�ذ�.م.مأما�

  .وآخرين. ش.لـــــ�مالطاعن�فاقد�الصفة�'نه�قد�سبق�أن�تنازل�عن�موضع�ال�/اع�

�127/1983:وأن�القرار�ا�طعون�فيه�غI[�قابل�للطعن�طبقا��ا�ينص�عليه�القانون�العقاري�رقم

  .ا�طبق�له80/2010:وا�رسوم�رقم
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�م �بموجب ��جموعة ��ي m£ال� �ادويراره �منطقة �ي� �داخل �ا�وضع �قضائية�و'ن �وأحكام �إداري نح

�م�Tا �وحائز�لجزء �للمنطقة �ا�الكة �ا�جموعة �هذه �أفراد �أحد �عليه �ا�طعون�. وا�د�ى �ع�ى �يوجب مما

  .رفض�الطعن�شك4بلدTÎا�بالنقض�قبول�طلبه�

  ا&حكمة -2

ع�ى�الرغم�من�أن�مذكرة�الطاعن�اختلطت�علTkا�دعوى�ا�لكية�التقليدية�وا�لكية�الجماعية��

  ى�دعوى فرتبت�ع�

  .ا�لكية�التقليدية�أحكام�الجماعية�إ�RأTÈا�مع�ذلك�طعنت��ي�القرار�بمآخذ��Rتخلو�من�الجدية�

ــــ�م�Tا�أن�اع^[اف�ا�حكمة�بأن�ا�د�ى�لديه�رخصة�حيازة�وأن�ا�د�ى�عليه��Rوثيقة�لديه�و�ذلك��

  .موجب�للقضاء�لذي�الرخصة�ع�ى�من��Rوثيقة�لديه

�قض �تعليل �أن �وم�Tا �غI[�ــــ �موضعها �و�Rمساحة �الرخصة �موضع �تعرف �لم �بكوTÈا �بالشطب ا¾Tا

�بيان� �ع�ى �بالرخصة �ا�ستدل �تكليف �يوجب �وإنما �الشطب �من �به mnºبا�ق� �له �تعلق R� �إذ وجيه

�ا�وضع �ع�ى �Rنصبا¸Tا �منكرا �عليه �ا�د�ى �كان �إذا �ومساحته �ا�ختصة�. موضعها �الجهة �من أو�يطلب

كم�بالشطب�بعدم��ختصاص�الذي�له�أكÇ[�من�موجب�والذي��Rيوجب��Rأن�يعلل�الح. بيان�موضعها

  .القضاء�بالشطب�وإنما�يوجب�التخ�ي�عن�القضية

�م�Tا�أن�ا�حكمة�ليس�لها�أن�تأخذ�بالشرط�الفاسخ�و�Rأن�تلÞي�رخص��ستغ4ل�'ن�ذلك� ـــــ

  .خارج�عن�اختصاصها

عليه،�و�حيث�إن�ما�ركزت�عليه�من��وحيث�إن�هذه�ا�آخذ�لم�تتصد�للرد�علTkا�مذكرة�ا�د�ى

وآخرين��Rيوجد�له�دليل��ي��.م.ــــــــ�شأن�الطاعن�فاقد�الصفة��ي�ال�/اع�'نه�قد�تنازل�عن�موضعه�ل

وحيث�إنه��Rيقبل��عتماد�ع�ى�قول�طرف�ضد�خصمه�إ�R.ا�لف�أكÇ[�من�دعوى�ا�د�ى�عليه�ذلك

  .بدليل�ع�ى�صدق�الدعوى 

 Rوآخرين��ا�كان�ذلك�موجبا�. م.أن�الطاعن�قد�سلم�من�ا�وضع�لـــــ�م��وحيث�إنه�لو�صدق�جد

للشطب�الذي��Rموجب�له�غI[�جماعية�ال�/اع�وإنما�يوجب�تسليمه�عدم�قبول�دعواه�إذا�كان��Rيد�ى�

  .سببا��لكه�له��بعد�التسليم�منه

ذا�كان�القضاء�وحيث�إن�ما�ورد��ي�مذكرة�ا�د�ى�عليه�من�أن�القرار�غI[�قابل�للطعن،�محله�إ

بالشطب�قانونيا،أما�إذا�كان�القضاء�به�غI[�قانوني�ف�4أثر��جرد�تسميته�قضاء�بالشطب�يحول�بIن�

  . محكمة�القانون�وبIن�النقض

وحيث�إن�ما�ورد��ي�هذه�ا�ذكرة�من�أن�ا�وضع�تناولته�أحكام�قضائية��Rأثر�له�ما�دامت�تلك�

. ضع�ا�تنازع�فيه�بIن�ذين�الطرفIن،�و�Rتلك��حكام�بي�Tما�حكام��Rدليل�ع�ى�أTÈا�منصبة�ع�ى�ا�و 

�]Iغ� �لها �ا�جموعة �تلك �ملك �أدلة �مادامت �عليه �ا�د�ى ��جموعة � �ادويريره �أن �أثر�للدعوى R� كما

�4: �جموعة�ليست�شخصية�طبيعية�و�Rمعنوية�ومادامت�ا�ادةا�مصحوبة�¸Tذه�ا�ذكرة�ومادامت�تلك
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ع�ى�أنه��Rيعت0[�حق�ملك��Rيرتبط�مباشرة�بشخصية�طبعية�أو�اعتبارية�من�القانون�العقاري�تنص�

  .   وليس�ناتجا�عن�استثمار�يحميه�الشرع�vس4مي

  

  :لهذه�Dسباب�

  .ا.ت.م.ا.ق: من�220،223،،�204:وا�واد�127/83:من��مر�القانوني�رقم�7: با�ادةوعم�4

  :فقد�قررت�ا�حكمة�ما�ي�ي

  :نص�القرار

فة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�قررت�الغر 

                                      .ع_ى�مصدرته�ل)ختصاصحالة�( ا&طعون�فيه�وحكم�وأص)�ونقض�ال

  

  

  

  Dول�كاتب�الضبط�الرئيس�����������������������������������ا&قرر�����������������������������������������
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  :  القانوني��ا&بــــــــدأ

  82/2014: القرار رقم 

  13/07/2014: بتاريخ 

  .ع.ا.من�ق�464ا&ادة�

�با&ادة ��464: �ستدwل �ق �الحائز�. ع.ا.من �جانب �ترجيح Sي

الذي�بيده�سند�ملكية�ناقص�ع_ى�خصمه�الذي�بيده�سند�ملكية�

   .كامل�خطا�Sي�تطبيق�القانون 
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/إخاء/الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية������������������������������������������������شرف

 ا&حكمة�العليا��������������

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم                                                         الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ا�ختار/وذلك�للنظر�والبت��ي�بعض�القضايا�ال£�mمن�بي�Tا�الطعن�بالنقض�ا�قدم�من�طرف�ذ

الصادر�من� 78/2012:  رقمضد�القرار��06/06/2012:  بتاريخ�.م.بنيابة�عن�موكله��اعلولد�

وا�شمول�فيه�كل�من��06/06/2012:  بتاريخ�نواكشوط يةالثانية�باستئنافو�جتماعية��الغرفة�ا�دنية

�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانهو .الطرفIن�ا�ذكورين:  

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال:  

� �ذ�.م.باد�ى �وكيله �/ بلسان �ع�ى �بوكى �مقاطعة �محكمة �لدى �اعل أنه��.ص.د.صا�ختار�ولد

�ا� �تلك �ي� �له �أرض �قطعة �رقم قاطعة،يحوز �الحكم �دعواه �ي� :  بتاريخ�05/2010:  فأصدرت

  .القا�mnoبعدم��ختصاص�03/03/2010

  181/2012: ا�لف�رقم

  .م.عن�ب.ا.س: الطاعن

  اعلولد��ا�ختار / يمثله�ذ

  ص.د.ص: ا�طعون�ضده

  جلو�الحاج/ يمثله�ذ

  82/2014:رقم�القرار

  13/07/2014: تاريخه

  :منطوقه

�الثانية� �و�جتماعية �ا&دنية �الغرفة قررت

 �وبا&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك) 

ونقض�القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ى��أص) 

  تشكيلة�مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سابقa`ا

  وهللا�و¨ي�التوفيق

  

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�بالقا �علنية �جلسة �العليا �الك0[ى�با�حكمة عة

��حد �يوم �العليا �ا�حكمة �عشر��بمباني الخامس

�عام �رمضان �ه1435من : ا�وافق،

�ر  م13/07/2014 �ا�حكمة�تحت �رئيس � ئاسة

  :العليا�السيد

      رئيسا�����يحفظ�ولد�محمد�يوسف�

 :ا&ستشارين�وبعضوية�السادة�

   بيداه�ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد

           أب�ولد�محمد�محمود���������ــــــ�

  مختار�ت�ي�با������������������������� -

 ــــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار������������

�بالغرفـــة� ��ول �الضبط �كاتب وبمساعدة

 .الشيخ�الو¨ي�ولد�محمد�فاضل/ذ

محمد�محمود�ولد�طلحه�/ وبحضور�السيد�

نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4

    .  للنيابة�العامة
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�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة �فيه �فأصدرت �باRع^[اض، �ا�د�ي �وكيل �فيه فطعن

القا�mnoبإلغاء�الحكم�وباختصاص��04/08/2010بتاريخ��29/2010:باستئنافية�نواكشوط�القرار�رقم

  .مصدرته

�ع�ى��27/07/2011:بتاريخ�27/2011:فأصدرت��خI[ة��ي�القضية�الحكم�رقم القا�mnoللمد�ى

�فيه �با�د�ى �عليه �ذ .ا�د�ى �عليه mnºا�ق� �وكيل �ا�دنية�/فأستأنفه �الغرفة �فأصدرت �الحاج جلو

�القرار�رقم �استئنافه �ي� �نواكشوط �باستئنافية �الثانية �06/06/2012:بتاريخ�78/2012:و�جتماعية

ا�ختار�ولد�اعل�/ فطعن�فيه�وكيله�ذ�.م.ع�ى�ب. ص.د.ــــ�ص�mnoبإلغاء�الحكم�ا�ستأنف،�والحكم�لالقا

  .   بالنقض�الطعن�ا�بتوت�فيه�¸Tذا�القرار

 (جراءات: ا�ثاني

نيابة�عن�اعل�ولد��ا�ختار / بعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدمة�من�طرف��ستاذ

  .آنفاا�شار�إليه��78/2012:ضد�القرار. م.بموكله�

  .وبعد��ط4ع�ع�ى�القرار�ا�عقب�وع�ى�مذكرتي�الطعن�والرد�وع�ى�جميع�وثائق�ا�لف

�ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��و¨ى�لعرض��بتار�ولد�بابوبعد��ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر��

  .القضية

�حكمة�العليا��ي�عرض�م4حظاته�محمد�محمود�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا: وإ¨ى�السيد

  :وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�تقرر �.والكتابية الشفهية

  من�حيث�الشكل: ثالثا�

و�هلية�وا�صلحة��ي��جل�القانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�الصفة�حيث�قدم�الطعن�ممن�له�

ن�قانون�ا�حاماة�فهو�مقبول�م�4: وا�ادة. ا.ت.م.ا.ق:من�2�،63�،205،207،208،209،210،211: ا�واد

  .شك4

  من�حيث�Dصل: رابعا�

  :Dطراف�-1

  : الطاعن��-أ

  .ا�ختار�ولد�اعل�أن�القرار�ا�طعون�فيه�فاقد�التسبيب/ورد��ي�مذكرة�الطاعن�ا�كتوبة�بقلم�ذ

�خ0[ته�� �فأثبتت �الطرفIن �وثائق �ي� �للتحقيق �خبI[ا �عينت �أن �القرار�سبق �هذا �مصدرة �أن ذلك

صل�با�خططات�العمرانية�وأصول�الوثائق�ذات��صول�أن�ما�لدى�ا�طعون�ضده�من�صورة�بعد�التو 

  .رخصة��Rأصل�لها��ي�أرشيف�vدارة�ا�نسوبة�إلTkا

وأن�لدى�الطاعن�رخصة�أصلية�محفوظة��صل�لدى�vدارة�مكتملة�شروط�القبول�منصبة��

  .ع�ى�موضع�ال�/اع

  .اع�للمطعون�ضده�غI[�مؤسس�وغI[�قانونيلهذا�كان�قضاء�هذا�القرار�بموضع�ال�/ 
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�بIن� �الخ4ف �عن �خارج �'نه �له �مع® R� �للمصالح �بموافقته �ت0[يره �من �مصدرته �حاولت وما

  .الطرفIن��ي�أTÎما�له�الدليل�ع�ى�ملك�القطعة�ا�تنازع�فTkا

  .ا.ت.م.ا.ق:من�204:فكان�جديرا�بالنقض�بحكم�ا�ادة�

�ال �طلبه �ا�آخذ �هذه �ع�ى �الطاعن �تشكيل�وأسس �ذات �إ¨ى �ا�لف �القرار�وإحالة �إلغاء �إ¨ى رامي

  .مغاير�لت4�ي�ما�أخلت�به�مصدرة�هذا�القرار

  : ا&طعون�ضده��-ب

�296:جلو�الحاج�ضم�Tا�أن�القطعة�رقم/ فقد�رد�بجوابية�بقلم�ذ. ص.د.صأما�ا�طعون�ضده�

�بتاريخ �ضده �ا�طعون �لوالد �منحت �قد �بوكى �طرق �12/04/1985:بملتقى �وكانت �'سرته�م �بستان �ي

�ال�/اع� �نشوب �وبعد �vدارة �بإذن �فTkا �وبنت �منه �القطعة �¸Tذه ��سرة �هذه �واحتفظت �vدارة قسمته

� �التوبوقرا�ي �كلفت �وفق��.ب.ك.هفTkا �ضده �ا�طعون �'سرة �ممنوحة �أTÈا �فأكد �موضعها �عن بالبحث

� �و�ي �حاليا �العمل �به �الجاري �حاك�07/01/2008ا�خطط �يرأسها �لجنة �أن�اجتمعت �وRحظت �بوكى م

�Bوأنه��Rوجود��ي�ا�وضع�للتقييد�بالحرف��296�،295�،297�،298:القطع�ال£�mتحد�هذه�القطعة��ي

وكلفت�هذه�اللجنة�ا�ندوب�الجهوي�للعمران�بالبحث��ي�أرشيف�الوRية�عن�دليل�يمكن�من�التعرف�

ينت�أن�هذا�الرقم�أجن��mع�ى�بوثيقة�منحها�له�بعدما�تب. ح.ر.م.بال£�mيتمسك��B 41:ع�ى�القطعة�رقم

  .ا�وضع

� �اسم�.ا.سوأن �¸Tذه��ها�وجود �قام �هو�الذي �للتقاعد �إحالته �بعد �ا�حاكم �قضايا �كثI[�من �ي

�وما� �غI[�صحيح �القانون �لتطبيق �وم�mnء �التسبيب �القرار�فاقد �هذا �إن �الطاعن �قول �وأن vجراءات

ضده�حائز�وحاصل�ع�ى�هذا�القرار�ا�علل�استدل�به�من�مواد��Rع4قة�لها�با�وضوع،�وأن�ا�طعون�

  .والذي�أصبح�حائزا�ع�ى�قوة�الmnÒء�ا�ق�mnºبه

وأن�مذكرات�الطاعن�مقدمة�خارج��جل�مما�يوجب�رفض�طعنه�شك�4طبقا��ا�تنص�عليه��

ونظرا�لذلك�فإن�موكله�يطالب�برفض�طعنه�شك�4و�ي�حالة�تجاوز�الشكل�. ا.ت.م.ا.ق:من�209:ا�ادة

  .�4وتأكيد�القرار�ا�طعون�فيهيطلب�رفضه�أص

    

  :&حكمةا�-2

� �أن�حيث �خ4له �من �استنتجت �قد �تحقيق �من �به �قامت �ما �أن ��صل �محكمة �حكم �ي� ورد

  :القطعة�رقم

41 Bيد�ي���m£ا�القطعة��رق�.ص.د.ص�ي�ذات�القطعة�الTÈا�ممنوحة�منحا�صحيحا��296:مأTÈوأ

�ب �للتحقيق�الذي��2/07/1999: بتاريخ��63:  برخصة��ستغ4ل�رقم. م.لــــــ �كان�مطابقا وأن�تحقيقها

  .قامت�به�مصدرة�هذا�القرار�ا�طعون�فيه�من�قبل

�رقم� �حيازة �رخصة �من �ضده �ا�طعون �لدى �ما �إ�Rصورة��12/04/1985:بتاريخ�15:وأن ليست

نه�بيان�وقد�كتبت�محكمة��صل�إ¨ى�وا¨ي�وRية�ل0[اكنه�تطلب�م. يقر�ا�تمسك�¸Tا�أنه�ليس�لديه�أصلها
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� �لدى m£وبال� �¸Tا، �ا�تعلقة �ضده�. م.با�علومات �ا�طعون �يتمسك m£ال� �'صل ��Rوجود �بأن �علTkا فرد

  ..م.ببصورة�م�Tا،�وأن�لدى�الوRية�أصل�ال£�mيتمسك�¸Tا�

�فيه� �و�Rالقرار�ا�طعون �ضده �ا�طعون �جوابية �من �أي �ي� �يرد �لم �ا�علومات �هذه �إن وحيث

  .بالنقض�تفنيد�لها

  .ن�ما��ي�ا�لف�من�ا�عاينات�والخ0[ات�يصدقهاوحيث�إ�

وحيث�إن�Rزم�ا�ضمون�لهذه�الحقائق�أن�وثيقة�ا�ق�mnºله�¸Tذا�القرار�غI[�ذات�قيمة�قانونية�

  . لكوTÈا��Rتعدو�صورة�غI[�مصدقة�من�رخصة��Rوجود�'صلها�لدى�الوRية�ا�نسوبة�إلTkا

�القرار�مستكمل �¸Tذا �عليه mnºا�ق� �وثيقة �إن �وموجودة�وحيث �أصلية �'TÈا �القانونية �القوة ة

�]Iي�القيمة�القانونية�يكون�هذا�القرار�غ��صل�لدى�الجهة�ا�نسوبة�إلTkا،�وترتيبا�ع�ى�هذا�التفاوت�

  .موفق�فيما�ق�nºبه�من�إلغاء�حكم�محكمة��صل،�والقضاء�بعكس�ما�كان�قاضيا�به�ذلك�الحكم

قي�ما�دامت�إحدى�الرخصتIن�غI[�مقبولة�قانونا،�ويكون�تكييفه�النازلة�بمنح�مزدوج�غI[�حقي

� �ال�/اع �موضع �استثمار��ي �من �له �بما �لهما �ا�منوح �أحد �وثيقة �ترجيحه ��Rويكون �الذي �وثيقة ع�ى

ع�ى�شرعية�ما�ق�nºبه�. ع.ا.ق:من�464:ونتيجة�لذلك�الخطأ�يكون�استشهاده�با�ادة�استثمار�له�خطأ

ق�القانون�و�ي�تأويله�لكون�ما�يستدل�به�من�هذه�ا�ادة�هو�غI[�وارد��ي�محله�ويمثل�الخطأ��ي�تطبي

كون�الحوز�مرجحا�لدليل�الحائز�و�Rيخفى�أن�محل��ستدRل�الصحيح�¸Tذا�النص�هو�ما�إذا�كانت�

�ذوا¡Tا �ي� �متساوية �الخصمIن �ف�4. سندات �النازلة �هذه �ي� �هو�واضح �كما �غI[�متساوية �كانت �إذا أما

�ي�ذا¡Tا�ومرجحا�لها�ع�ى�الكاملة��ي�آن�واحديكون�الحوز�مكم�4للناقصة�     . 

  

  :لهذه�Dسباب

  .ا.ت.م.ا.ق:من�204�،220�،223 :و�ا�واد.ع.ا.ق:من�437�،438�،439: ا�وادعم�4بو 

  :فقد�قررت�ا�حكمة�ما�ي�ي

  

  :منطوق�القرارـ

ك)�قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�ش

                                           .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه�و(حالة�ع_ى�تشكيلة�مغايرة�للبت�Sي�ما�أخلت�به�سابقa`ا�وأص) 

  

  

  كاتب�الضبط�Dول�الرئيس���������������������������������������ا&قرر�����������������������������������������
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  :  قانوني�الا&بــــــــدأ�

  85/2014: القرار رقم 

  13/07/2014: بتاريخ 

عدم�تأسيس�طلب�الرجوع�ع_ى�أي�من�الشرطCن�الواردين�

  .يعرض�الطعن�للرفض�شك). إ.ت.م.ا.من�ق�S198ي�ا&ادة�
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 الرحمن�الرحيمبسم�هللا�

 عدل�/خاءإ/الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�����������������������������������������������������شرف

  ا&حكمة�العليا��������������

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم                                                الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� �طلب �بي�Tا �من m£ال� �القضايا �بعض �ي� �للنظر�والبت �باوذلك �طرف��ةعراج�الطعن �من ا�قدم

ضد��27/08/2013:بتاريخ�.م.س.بتعاونيات� مانيابة�عن�موكلهإبراهيم�ولد�أدى�وسيد�ولد�باتى�/نيذ

�من �الصادر ��:القرار �العليا �با�حكمة �الثانية �و�جتماعية �ا�دنية �عددالغرفة �81/2013:تحت

 .وا�شمول�فيه�كل�من�الطرفIن�ا�ذكورين�30/07/2013:بتاريخ

�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانه:  

�wجراءات: أو)  

إبراهيم�ولد�أدى�وسيد�/ ينا�قدمة�من�طرف��ستاذ�راجعةبعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�با�

  .ا�شار�إليه�أع4ه�81/2013:القرار�ا�ذكورة�ضد�.م.س.بتعاونيات�نيابة�عن��ولد�باتى

�القرار�ا� �ع�ى ��ط4ع �طلو وبعد �ب �عنه �وثائق�الرجوع �جميع �وع�ى �والرد �الطعن �مذكرتي وع�ى

�ي�ت4وته�لتقريره�بالجلسة��بيداهولد��محمد�عبد�هللا�لف،�وبعد��ستماع�إ¨ى�السيد�ا�ستشار�ا�قرر�

  مكرر �196/2012: ا�لف�رقم

  .م.س.بتعاونيات�: با�راجعة�الطاعن

  .يإبراهيم�ولد�أدى�وسيد�ولد�بات/انيمثله�ذ

  .ا.م: با�راجعة�ا�طعون�ضده

لد�غا¨ي�و vمام�و�ولد��الشيخ�أحمد/ ةيمثله�ذ

  .حمود�والعربي�ولد�محمدم

  85/2014:رقم�القرار

  13/07/2014: تاريخه

  :منطوقه

قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�

�راجعةبا&حكمة�العليا�رفض�الطعن�با&

  .شك)
 .وهللا�ا�وفق

�الثانية� �و�جتماعية �ا�دنية �الغرفة عقدت

�الك0[ى� �بالقاعة �علنية �جلسة �العليا با�حكمة

�1435رمضان��15 :حد�حكمة�العليا�يوم�� بمباني�ا

  .م�13/07/2014 :ا�وافق،�ه

  /تحت�رئاسة��رئيس�ا�حكمة�العليا�السيد

     رئيسا���������������يحفظ�ولد�محمد�يوسف����

 :ا&ستشارين�وبعضوية�السادة�

 ــــ�محمد�عبد�ولد�بيداه

  ــــــ�أبه�ولد�محمد�محمود

  ــــــ�مختار�ت�ي�با�

  يد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار�ــــ�سـ

الشيخ�/وبمساعدة�كاتب�الضبط��ول�بالغرفة�ذ

  .الو¨ي�ولد�محمد�فاضل

محمد�محمود�ولد�طلحه�نائب�/ وبحضور�السيد�

ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�

 .العامة
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د�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا��ي�محمد�محمو �/وإ¨ى�السيد .�و¨ى�لعرض�القضية

  :والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر  عرض�م4حظاته�الشفهية

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

�ا�ادتا �نصت �إمكانية��197،198: نحيث �ع�ى �وvدارية �والتجارية �ا�دنية �vجراءات �قانون من

�.م.س.بوحيث�إن�وكي�ي�تعاونيات��،حكام�والقرارات�وفقا�لشروط�وضوابط�محددةطلب�مراجعة�� 

�بتاريخ �بالرجوع �بالطعن �تقدما �باتى �ولد �وسيد �أدى �ولد �إبراهيم واشفعا��27/08/2013:�ساتذة

�ضمنا �بمذكرة �ا�نوه�طع�Tما �الحالتIن �من �أي �ع�ى �تؤسس �لم �ا�ذكرة �هذه �إ�Rأن �الطعن �أسباب ها

�با�ادة غI[�أنه��Rيقبل�الطعن�بطلب�الرجوع�ضد�قرارات�... وال£�mنصت�ع�ى�.ا.ت.م.ا: من�198ع�Tما

�ي�الحالتIن�التاليتIن�Rا�حكمة�العليا�إ:  

  .إذا�ظهر�أن�قرارها�صدر�بناء�ع�ى�وثائق�مزورة�قدمت�أمامها�'ول�مرة )1

  .إذا�أدين�الطرف�بسبب�عدم�تقديم�خصمه�وثيقة�حاسمة )2

الب�الرجوع�طلبه�ع�ى�أي�من�الشرطIن�الواردين�أع4ه�يعرض�طعنه�وحيث�إن�عدم�تأسيس�ط

  .سالفة�الذكر. ا.ت.م.ا.ق: من�198: للرفض�شك�4طبقا��قتضيات�ا�ادة
  

  :لهذه�Dسباب

�ي�فقر¡Tا��خI[ة�198ـــ��197:وعم�4بنص�ا�واد�.  
  

  :منطوق�القرار

  .عليا�رفض�الطعن�با&راجعة�شك)قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�ال��

  

                                                                                           

كاتب�الضبط�Dول ������������������������������ا&قرر                                                         الرئيس�           
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  :  القانونيا&بــــــــدأ�

  07/2014: القرار رقم 

  05/03/2014: بتاريخ 

،�38�،40�،44ا&واد�و . ع.،�من�ق�ا417�،412�،422ا&واد�

  .،�من�النظام�Dسا¡�yللموظفCن56

�م�- �له �وتوقيعه �للعقود �تحرير�ا&وثق �يعت��iÂعإن Dطراف

بمثابة�شهادة�منه�أضفى�عل�`ا�ا&شرع�صفة�الرسمية،�وبالتاjي�

  .ع_ى�الغ�iCحجيةتصبح�ورقة�رسمية�لها�

-�Ð� �ث)ثة�يش®iط �ا&وثق �العقد �صفة �العقد كتساب

  :شروط�£ي�

  .ضور�Dطراف�Sي�العقدح�-أ

  .توقيعه�من�Dطراف�-ب

  .توقيع�العقد�من�طرف�ا&وثق�-ج

إ�wإن�إيداع�الوثيقة�العرفية��wيكسÅ`ا�صفة�السند�التنفيذي��-

  :Sي�حالتCن�

�اقرار �-أ �ذلك �Sي �×ن �Dطراف �من �ا&وثق �لدى م�`م��اإيداعها

  .بمحتواها

 .إيداعها�من�الطرف�ا&دين�x`ا�&صلحة�الدائن -ب
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 هللا�الرحمن�الرحيم�بسم

    عدل/إخاء/شرفالجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�������������������������������������������������

  ا&حكمة�العليا�������             

    الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�طلب �بي�Tا �من m£ال� �القضايا �بعض �ي� �للنظر�والبت �طرف��وذلك �من �ا�قدم �بالنقض الطعن

�بتاريخ/ذ �كوفك �شركة �موكلته �عن �نيابة ��رابط �أحمد �ولد ��مIن �القرار��09/01/2014:محمد ضد

مول�فيه�كل�من�وا�ش�19/12/2013:بتاريخ�54/2013الصادر�من�استئنافية�نواكشوط،�تحت�عدد�

  :تي�بيانهو�ي�ختام�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶،�الطرفIن�ا�ذكورين

  

�wجراءات: أو)  

بعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�،�ا�قدمة�من�طرف��ستاذ�محمد��مIن�ولد�أحمد�

  ا�شار�إليه�أع4ه��54/2013: �رابط�نيابة�عن�موكلته�ا�ذكورة�ضد�القرار�رقم

�ا �وثائق �جميع �وع�ى �والرد �الطعن �مذكرتي �وع�ى �القرار�ا�عقب �ع�ى ��ط4ع �وبعد�وبعد �لف،

�السيد �ستماع �عرض�/ إ¨ى �ي� �العليا �ا�حكمة �لدى �العام �ا�د�ي �نائب �طلحة �ولد �محمود محمد

  :والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر ،�م4حظاته�الشفهية

 ) استعجا¨ي�(  06/2014: ا&لف�رقم

  

 الطعن�بالنقض: موضوعه

 

 covecشركة�كوفك�: الطاعن

  د��رابطمحمد��مIن�ولد�أحم/ذ: يمثلها

smsشركة�اسماس : ا&طعون�ضده� 

  محمد�ولد�محمد�السالك/ ذ�يمثلها

  07/2014:رقم�القرار

   05/03/2014 :تاريخه

   :منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�الطعن� �قبول �العليا �با&حكمة الثانية

�القرار� �ونقض �وأص) �شك) بالنقض

  .ا&طعون�فيه

  

  لعظيمبسم�هللا�الع_ي�ا

 عقدت�الغـــرفــة�ا�دنيـة�و�جتماعيـة�الثانية�با�حكمـة

�بمقر�ا�حكمة� �رئيسها �بمكتب �مشورة �جلسة العليا

�يوم ��1:العليا �سنة ��ول ه��1435جمادى

تحت�رئاسة�رئيس�الغرفة�رئيس�،�02/03/014:ا�وافق

  : /ا�حكمة�العليا��ستاذ

  رئيســـــــــــــا�������ـــــــــ�يحفظ�ولد�محمد�يوسف�������������

 :وبعضوية�السادة�

  ــــ�محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه���������������������مستشارا

  مستشارا          ــــــ�بتار�ولد�بابا�������������������������������

  مستشارا   ــــــ�أبه�ولد�محمد�محمود�����������������������

  مستشارا                                ــــــ�مختار�ت�ي�با���������

محفوظ�ولد�/وبمساعدة�كاتب�الضبط�بالغرفة�ذ

  محمد��مIن

محمد�محمود�ولد�اسلم�ولد�طلحة�/ وبحضور�السيد

نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�

  .العامة
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  :من�حيث�الشكل: ثانيا�

قانوني�طبقا��ا�نصت�عليه��هلية�وا�صلحة�و�ي��جل�الالصفة�وحيث�قدم�الطعن�ممن�له�

��2:ا�واد ��63ـ ��204ــ ��205ــ ��207ــ ��208ـــ ��209ـــ ��210ـــ ��211ـــ من�قانون��4:وا�ادة. ا.ت.م.ا.من�ق�212ـــ

  .ا�حاماة�فهو�مقبول��شك4

  من�حيث�Dصل: ثالثا�

  :Dطراف -1

  :أ�ـــ�الطاعن

�يوم �ا�حكمة �هذه �إ¨ى �الواصلة �مذكر¡Tا �ي� �الطاعنة �ذ�12/01/2014:ترى �وكيلها �لسان / ع�ى

  :أن�القرار�ا�طعون�فيه�تضمن�عدة�خروقات�قانونية��ي�رابط� محمد��مIن�ولد�أحمد�

�زينه� �تفرغ �مقاطعة �محكمة �أن �ذلك �قائما، �يعد �لم �القرار�الطعIن �بموجب ��مر�ا�ؤكد �أن ـــ

�رقم �أمرها �فيه �عن�13/08/2013:بتاريخ�228/2013: أصدرت �بالرجوع mnoرقم�القا� : أمر�التنفيذ

  .13/08/2013:بتاريخ�184/2013

ـــــ�أن�القرار�الطعIن�ق�nºبتأكيد�أمر�صادر�عن�محكمة�غI[�مختصة��ي�نظر�ال�/اعات�ا�تعلقة�

  .ا.ت.م.ا.من�ق�26:بالقضايا�التجارية�طبقا�لنص�ا�ادة

ذ�أمر�التنفيذ�رغم�ــــ�أن�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�باستئنافية�انواكشوط�قضت�بتنفي

رجوع�مصدرته�عنه،�هذا�فض�4عن�كون�الوثيقة�العرفية�ا�أمور�بتنفيذها��Rتصلح�'ن�تكون�سندا�

كما�. ا.ت.م.ا.من�ق�298:من�الناحية�القانونية،�'TÈا�لم�ت0[م�أمام�موثق�عقود�حسب�ما�تنص�ا�ادة

  .يتفقوا�ع�ى�ذلك�أن�إيداعها�من�طرف�واحد��RيعطTkا�صفة�vلزام�'ن�أطرافها�لم

  .19/12/2013:بتاريخ�54/2013: وخلص�إ¨ى�طلب�نقض�القرار�رقم

  :ب�ــــ�ا&طعون�ضده��

ع�ى��2014/ 01/ 21 : يرى�ا�طعون�ضده��ي�عريضته�الجوابية�الواصلة�إ¨ى�هذه�ا�حكمة�يوم�

  محمد�ولد�محمد�السالك�أن�الطاعن�أثار�عدة�نقاط�متناقضة��ي�مذكرته/ لسان�وكيله�ذ

��حضر��ستئناف��- �طبقا �باستئنافه �قام �ذلك �ومع �له �وجود R� �أمر�التنفيذ �أن �صرح �أنه ذلك

�رقم�18/08/2013:بتاريخ�27/013:رقم �العريضة �ع�ى �بأمرها ��ستئناف �محكمة �له �استجابت : وقد

  .القا�mnoبتعليق�التنفيذ�39/013

دفع�بعدم��ختصاص�أن�ما�أثاره�من�عدم�اختصاص�محكمة��صل��Rمحل�له،�ذلك�أن�ال�-

  . ا.ت.م.ا.من�ق��R:37يجوز�بعد�الدخول��ي��صل�طبقا�للمادة

أن�التنفيذ�يتعلق�بسند�رسم�mموثق�ومح�ى�بالصيغة�التنفيذية�وTÈائي�وحائز�ع�ى�قوة�الmnÒء��-

  :وال£�mنصت��ي�بندها�الثالث�ع�ى�أنه. ا.ت.م.ا.من�ق�298: ا�ق�nºبه�طبقا�للمادة

  :جيلها�وتحليTUا�بالصيغة�التنفيذيةتكون�نافذة�بعد�تس" 

1- ... 
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2- ... 

  ".العقود�ا�وثقة�ومحاضر�ا�صالحة�وغI[ها�من�السندات�التنفيذية -3

�مقتضيات��- �حسب mفهو�رسم� �وبالتا¨ي �عليه �ا�نفذ �من �صراحة �به �مع^[ف �ا�نفذ �العقد أن

  . ع.ا.من�ق�421: ا�ادة

لعقد�هو�محل�تنفيذه،�وا�نفذ�علTkا�نصت�ع�ى�أن�محل�إبرام�ا. ا.ت.م.ا.من�ق�307أن�ا�ادة��-

  .تقع��ي�دائرة�اختصاص�محكمة�تفرغ�زينه،�وخلص�إ¨ى�طلب�رفض�طعن�كوفك�لعدم�تأسيسه

  

  :ا&حكمة�-2

�ا�ادة �تنص �أنه.ق،ا،ت،ا: من�298:حيث �بالصيغة�: "ع�ى �وتحليTUا �تسجيلها �بعد �نافذة تكون

  . التنفيذية

  .ــ��حكام�ا�صرح�بتنفيذها�مؤقتا�1

  .ة�للطعون�العاديةغI[�القابلـ��حكام�ــ�2

  ".ـــ�العقود�ا�وثقة�ومحاضر�ا�صالحة�وغI[ها�من�السندات�3

�ا�ادة �نصت �رقم�56: وحيث �القانون ا�تضمن��1997يوليو��16:الصادر�بتاريخ�97/019:من

�ع�ى �العدالة �أمام �قاطعة �حجة �ا�وثقة �العقود �تشكل �أنه �ع�ى �كذلك �للموثقIن mnãسا�� �للنظام

m®ن��طراف�ا�تعاقدين�و�ي�قابلة�للتنفيذ�ع�ى�امتداد�ال^[اب�الوطIتفاق�الذي�تضمنته�ب�.  

  :وحيث�إن�ا�قصود�بالعقود�ا�وثقة��ي�تلك�العقود�ال£�mتتوفر�فTkا�العناصر�التالية

�العقد�� -1 �Sي �Dطراف �وأهليTUم�: حضور ��طراف �هوية �ا�وثق �يفحص �أن �ذلك �من والهدف

  :بقولها�40: ولة�لهم�،�وإ¨ى�هذا�ا�ع®�تشI[�ا�ادةوالسلطات�ا�خ

تحوي�أعمال�ا�وثقIن��سماء�الكاملة�لÑطراف�ومح4ت�إقامTUم�وكذلك�الحال�بالنسبة�لكل�"

  .."ا�وقعIن�ع�ى�تلك��عمال�وتحرر��ي�محرر�واحد�بدون�فراغ

لم�يكونوا�معروفIن�لديه�يعرف�ا�وثق��طراف�وحالTUم�ومسك�Tم�إذا�: "حIن�تقول ��58: وا�ادة�

  ".بواسطة�الوثائق�ا�بينة�لذلك

�Dطراف� -2 �وأهليTUم��:توقيع ��طراف �هويات �من �ا�وثق �يتأكد �أن �بعد �إذ �ثاني، وهو�شرط

للتعاقد�وتفرغ�إراد¡Tم��ي�التعاقد��ي�محرر�مكتوب�يقرأه�علTkم�ويدعوهم�إ¨ى�التوقيع�عليه،�وإ¨ى�هذا�

  :ا�ع®�تحيل

يوقع�ا�وثق�وموقعو�الوثيقة�با'حرف��و¨ى�ع�ى�كل�ورقة�وتكون�الورقة�غI[�: "لهابقو �42ا�ادة�� -

 .."ا�وقعة�باطلة

 .."يشار��ي�TÈاية�الوثيقة�إ¨ى�توقيع��طراف... يوقع�الوثائق��طراف�"  44ا�ادة� -
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وذلك�بصفته�مأمورا�عموميا�بحيث�يمنح�توقيعه،�الصفة�:  توثيق�العقد�من�طرف�ا&وثق� -3

من�القانون��40�،42�،44: لرسمية�للعقد�ا�قدم�أمامه�ويلزم�بمحتواه�وتاريخه،�وذلك�ما�تبينه�ا�وادا

  .$نف�الذكر

�علTkا� �أضفى �منه �شهادة �يعت0[�بمثابة ��طراف �مع �له �وتوقيعه �للعقد �تحرير�ا�وثق �إن وحيث

  :بقولها. من�ق،�ا،�ع�417: ا�شرع�صفة�الرسمية�وبالتا¨ي�يصبح�ورقة�رسمية�ولهذا�ا�ع®�تشI[�ا�ادة

�الذي�"  �العمومي �ا�وظف �يشهد m£ال� �و�تفاقات �الوثائق �ي�]Iالغ� �ع�ى �حجة �الرسمية الورقة

  ".حررها�بحصولها

�مقاطعة� �محكمة �الصادر�عن �الج0[ي ��مر�بالتنفيذ �بموجب �بتنفيذه �ا�أمور �العقد �إن وحيث

��ستئنا �محكمة �بالقرار�الصادر�عن �وا�ؤكد �زينه �ي�تفرغ� �ا�حكمتان �وقعت � �وقد �عر�ي �هو�عقد ف

  .خطإ�حIن�اعت0[تا�أن�إيداعه�بصفة�منفردة��من�طرف�الدائن�يضفي�عليه�صفة�العقد�ا�وثق

وحيث�إن�ا�وثق�إنما�يشهد�من�خ4ل�وثيقة�vيداع�الصادرة�عنه�لهذا�العقد�العر�ي�ع�ى�تاريخ�

�ا �وليتم �حفظه �ذلك �من �الغرض �ليكون Rإ� �ليس �لديه �منه�إيداعه �أو�ملخص �نسخة �أي ستخراج

  . من�ق�،�ا�،�ع�422: من�ا�ادةثانية�واجهة�الغI[�طبقا�لنص�الفقرة�الوليكون�دلي�4ع�ى�تاريخه��ي�م

وا�وثق��ي�هذه�النازلة��Rيشهد�ع�ى�مضمون�هذا�العقد�'نه�لم�يتم�التوقيع�ع�ى�محتواه�من�

�وبال ��حتوى�العقد�العر�ي�إ�RالطرفIن�بحضوره�طبقا�لشروط�التوثيق�¶نف�ذكرها تا¨ي�ف�4رسمية

  .بخصوص�تاريخ�إيداعه�'نه�محل�شهادة�ا�وثق

�Rا�صفة�السند�التنفيذي�إTÜيمكن�أن�يكس�Rوحيث�ي^[تب�ع�ى�ذلك�أن�إيداع�الورقة�العرفية�

  .إيداعها�لدى�ا�وثق�من�أطرافها�'ن��ي�ذلك�إقرارا�م�Tم�بمحتواها: أوRهما: �ي�حالتIن

  . إيداعها�من�الطرف�ا�دين�¸Tا��صلحة�الدائن،�ما�ير½ي�¸Tما�لدرجة�العقد�ا�وثق:  ةوالثاني�

وحيث�إنه�من�ا�نا�ي�للفهم�السليم�القول�بأن�الورقة�العرفية�عندما�يقر�¸Tا�من�نسبت�إليه�

س�ع�ى�أن�ذلك�إنما�يكسTÜا�قوة�الدليل�ـــ�ولي. ع.إ.من�ق�421:تتحول�إ¨ى�سند�تنفيذي�إذ�تنص�ا�ادة

�والبيانات�ال£�mتضمنTUا،�ولو�كان��مر�غI[�ذلك� �الذي�للورقة�الرسمية�ع�ى�التعهدات قوة�التنفيذ�ـــ

�من� �يطلب �أن �أو�ضمنا �صراحة �خصمه ��Rينكرها �عرفية �ورقة �حائز�ع�ى �متداع �أي لصار�بمقدور

لتنفيذية،�كما�القا�mnoوقف�نظر�الدعوى�ا�فتوحة�أمامه�وتحلية�الوثيقة�العرفية�ا�ذكورة�بالصيغة�ا

وسيكون�بمقدور�أي�متداع�أن�يختصر�vجراءات�القضائية�بإيداع�أي�وثيقة�عرفية�ثم�يقدمها�كسند�

   .للتنفيذ

وحيث�يتأسس�ع�ى�كل�هذا�أنه��Rبد�للطرف�الحائز�ع�ى�عقد�عر�ي��صلحته�ولو�كان�مودعا�

لكي�يمكنه�التنفيذ�من�من�طرفه�فقط،�أن�يحصل�ع�ى�حكم�بات�وحائز�ع�ى�قوة�الmnÒء�ا�قت�nºبه�

  خ4له�كسند�تنفيذي
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  :لهذه�Dسباب

من���38��،40��،44��،56: وا�واد. ق�،�ا�،�ع: ،�من�417��،421��،422: وتأسيسا�ع�ى�ا�واد�

فقد�قررت�ا&حكمة� .ا. ت. ا. ق: من�204��،298: القانون�ا�تضمن�للنظام��سا�mnãللموثقIن�وا�ادتان

  :ما�ي_ي

  

  :منطوق�القرار

قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�"

  .وأص)�ونقض�القرار�ا&طعون�فيه

  

                                                                                     

  

                                                                                             كاتب�الضبط                                                                                                                  الرئيس���  
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  :  القانوني�ا&بــــــــدأ�

  26/2014: القرار رقم 

  03/07/2014: بتاريخ 

� �20: ا&واد �ق420، �من �. ع.ا.، �41: وا&ادتان �من�60، ،

  .النظام�Dسا¡�yللموثقCن

-�� �ا&وثق �ع_ى �يجب �Dطراف �×حد �توكيل �وجود أن�حالة

ي�Sأنه�قد�اودعها��أو�يشS�iCي�الوثيقة�إjىيرفق�الوثيقة�بالوكالة�

  .صنف�النسخ�Dصلية�تحت�طائلة�البط)ن

�عدم��- �بسب �الصفة �لهذه �الرسمية �الوثيقة فقدان

�الشكل� �Sي �عيب �أو�بسبب �ا&وظف �أهلية �أو�عدم اختصاص

�من� �موقعة �كانت �إذا �العرفية �الوثيقة �مصاف �إjى ينحدر�x`ا

  .  Dطراف
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل�- إخاء��–شرف�           الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�

  ا&حكمة�العليا            

  الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم

عقدت�الغرفة�ا�دنية�و�جتماعية�الثانية�با�حكمة�العليا�

  :جلسة�مشورة�بمكتب�رئيسها�بمقر�ا�حكمة�العليا�يوم

�هـ1435رمضان�01 �رئاسة��2014-06-29:ا�وافق، �تحت م

  /السيد�كمة�العليارئيس�ا�ح  رئيس�الغرفة

  رئيسا�����������������������������يحفظ�ولد�محمد�يوسف -

 :ا&ستشارين��وبعضوية�السادة

  محمد�عبد�هللا�ولد�بيداه -

 سيدابراهيم�ولد�محمد�ختار -

 أب�ولد�محمد�محمود -

 مختار�ت�ي�با -

�ذ �بالغرفة �الضبط �كاتب �محمد�/وبمساعدة �ولد محفوظ

�السيد �وبحضور �محمود/ �مIن، �ولد��محمد �إسلم ولد

طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�

 .العامة

�طلب� �بي�Tا �من m£ال� �القضايا �بعض �ي� �للنظر�والبت وذلك

�بالنقض �ذ/ الطعن �طرف �من �عن�/ ا�قدم �صيدو�نيابة ¨ى

ضد�القرار�الصادر�من��2013-12- 25:بتاريخ�M C  M: موكله

�عدد �تحت �انواكشوط -12-19بتاريخ�56/2013:استئنافية

2013�� �ا�ذكورين �الطرفIن �من �كل �فيه و�ي�. وا�شمول

 :ختام�هذه�الجلسة�أصدرت�ا�حكمة�القرار�¶تي�بيانه

  )استعجا¨ي( 07/2014:ا&لف�رقم

  الطعن�بالنقض��:موضوعه

�النحاس: الطاعنة �استغ)ل  شركة

  .بآكجوجت

  ¨ى�صيدو: ذ/يمثلها

  .ط.ل.م :ا&طعون�ضده

  ولد�اعل�ختار ا��/يمثله�ذ

  26/2014 :رقم�القرار

  2014-07-03: تاريخه

  

  : منطوقه

�و�جتماعية� �ا&دنية �الغرفة قررت

�قبول� �العليا �با&حكمة الثانية

�Dصل� �وSى �شك) �بالنقض الطعن

�بالتنفيذ� �القرار�ا&تعلق �جزء تأكيد

الجiÂي�ع_ى�مؤسسة�اعل�ولد�دمب�

�بالتنفيذ� �ا&تعلق �جزئه ونقض

 MCM    الجiÂي�ع_ى�شركة

   

  

  

 

�wجراءات: أو)   

ي�صيدو�نيابة�عن�موكلته�¨�/بعد��ط4ع�ع�ى�عريضة�الطعن�بالنقض�ا�قدمة�من�طرف��ستاذ

  .ا�شار�إليه�أع4ه. 56/2013: .ا�ذكورة�ضد�القرار�رقم.
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ا�طعون�فيه��بالنقض�وع�ى�مذكرتي�الطعن�والرد�وع�ى�جميع�وثائق�/ وبعد��ط4ع�ع�ى��القرار

محمد�محمود�ولد�إسلم�ولد�طلحة�نائب�ا�د�ي�العام�لدى�ا�حكمة�/ �لف،�وبعد��ستماع�إ¨ى�السيدا

  :العليا��ي�عرض�م4حظاته�الشفهية�والكتابية،�وإ¨ى�محامي��طراف�وبعد�ا�داوRت�طبقا�للقانون�تقرر 

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

 -2: قانوني�طبقا��ا�نصت�عليه�ا�وادحيث�قدم�الطعن�ممن�له��هلية�وا�صلحة�و�ي��جل�ال

�فهو��4: وا�ادة. إ.ت.م.إ.ق: من�211-212 -210 - 209 -208 -207 -205 -204 -63 �ا�حاماة �قانون من

  .مقبول�شك4

  من�حيث�Dصل: ثانيا�

  :Dطراف -1

  : الطاعن��-أ

سيس�،خارقا�بذلك�قو 
ْ
يه�عن�التعليل�والتا

ْ
اعد�قانونية�عاب�الطاعن�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�نا

  :جوهرية،�ويتج�ى�ذلك��ي��مور�التالية

�و� �- � �الحضورية �مبدأ �بالفقرتIنخرق �علTkما �ا�نصوص �ا�ادة5و3:عذار�الشر�ي جديدة�2من

  ا.ت.م.م.م

باسم�الشركة�يعت0[�باط�4وعديم��ثر�'ن�. ت.س.م.اأن�عقد�البيع�ا�قوم�به�من�طرف�السيد��-

  .البائع�من�باع�باسمه��Rيمثله

أن�ما�جاء��ي�القرار�ا�طعون�فيه�من�عدم�طعن�الشركة��ي�وثيقة�البيع�غI[�وارد،�إذ�كيف��-

  تطعن�فيما�لم�تحط�به�علما؟

  ؟.ط.ا.م�و  من�جهة،. د.إن�من�نظر��ي�عقد�البيع�يجده�وقع�بIن�مؤسسة�ا�-

ن�يـــد�ي�أن�ا�ـــدير�العـــام�وا�مثـــل�القـــانوني�للشـــركة�نفـــى�أن�يكـــون�قـــد�اســـند�مهمـــة�أي�تمثيـــل��ـــ�-

  .البيع�باسمها

فاقـــد�الصـــفة��ـــي��عقـــد�البيـــع��.ت.س.م.اانـــه�انط4قـــا�مـــن�هـــذه�الحقـــائق�وا�4حظـــات�يتضـــح�أن��-

  ا�نوه�عنه�

وخلص�محامي�الشركة�إ¨ى�الطلب�من�ا�حكمة�قبول�طع�Tا�شـك�4واصـ�4ونقـض�القـرار�ا�طعـون�

Uي�ما�أخلت�به�سالف�  Tافيه�وإحالة�القضية�ع�ى�تشكيلة�مغايرة�لت4

  :أما�ا�طعون�ضده�فقد�رد�بمذكرة�جوابية�شملت�النقاط�التالية

 204:ــ�أن�طعن�الطاعن�مرفوض�شكR�4فتقاره��ا�نصت�عليه�ا�ادة�

ت�بالنظر�ي�شرعية�العقود�.م.م.م238: من�ا�ادة�4ـ�أن�ا�حكمة�العليا�تتعهد��طبقا�للفقرة�

 :ا�وثقة�وينحصر�مضموTÈا��ي�النقاط�الث4ث�التالية

 ـ�هل�الوثيقة�صادرة�عن�موثق�عقود؟

 ـ�هل�حليت�بالصيغة�التنفيذية�؟
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  ـ�وهل��ي�مسجلة؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  وكل�هذه�الحاRت�الث4ث�تنطبق�ع�ى�هذه�النازلة

� �إوحيث �ا�ادة �ي��R �238ن� �و�هو�الدخول �ا�وثقة �والعقود �ال�Tائية ��حكام �توقيف �عن تتكلم

  �صل�بعينه

�خارج� �التنفيذ �إن �وحيث �vستعجا¨ي �القضاء �ي� �العليا �ا�حكمة ��Rتحيل �آن ��صل �إن وحيث

  .التقا�mnoوإنما�هو�Rحق�عليه

  .وحيث�إن�توقيف�تنفيذ�القرار�من�طرف�ا�حكمة�العليا�يعت0[�إعداما�له

�ا�واد�وحيث �ا�تعاقدين �شريعة �والعقد �حجة �ا�وثقة �العقود �او.م.م.م�418-417:إن - ت

  .ق�ع�ل�448و447

  .أص�4وعدم�إعدام�هذا�العقد�بغI[�حق�شر�يو وعليه�يطلب�رفض�التعقيب�شك�4
  

  &حكمة�������������������������������������������������������������ا -2

  .إ.ت.م.ا.من�ق298سندا�تنفيذيا�طبقا�لنص�ا�ادة�حيث�إن�العقد�ا�وثق�يعت0[�

�نظر�ا�حكم �محل �إن �ال�/اعوحيث صل
ً
�ا �ولوج �؛ودون �العليا �شر ة �هو�النظر��ي �القرار�ع، ية

مور�بتنفيذه�'ن�يكون�سندا�تنفيذيا
ً
  .ا�طعون�فيه�فيما�يتعلق�بمدى�حجية�العقد�ا�ا

اسمه�كممثل�للشركة��ي�العقد�ا�وثق�الوارد��.ت.س.م.ا/ أن�السيد> الشركة<حيث�آثار�الطاعن�

ا�يجعل�العقد�فاقد�الص4حية�بالنسبة��لها�'TÈا�م�Rيمثلها�ولم�تنتدبه�ولم�تعطه�أي�وكالة�لتمثيلها�م

  .ليست�طرفا�فيه

إ¨ى�جانب��طراف�بوصفه�ممث�4لشركة��.ت.س.م.احضر�« :وحيث�ورد��ي�العقد�ا�وثق�ما�نصه

MCMطبقا�لبنود�العقد�ط.ا.مذكورة�للمش^[ى�وتعهد�بتسليم�الحاويات�ا��«.  

  :للشركة�و�الواردة��ي�العقد�ا�وثق��Rتخلو�من�آمرين�ت�.س.م.اوحيث�إن�صفة�تمثيل�

وهنا�يكون�التمثيل�للشخص��"بكسر�الثاء"أن�تكون�بمقت�nºالقانون�بالنظر�إ¨ى�مركز�ا�مثل� -1

حIن�تنص�ع�ى�. ع.ا. ق:من�20ه�ا�ادة��عتباري�من�طرف�الشخص�ا�سؤول�عن�تسيI[ه�وهذا�ما�تقرر 

� �هو�"أن �كما � �ا�ساهمة �لشركات �بالنسبة �نحو�اخص �وع�ى �إرادته �يع0[�عن �نائبا ��عتباري للشخص

� ن
ً
��MCMشا �ا�ادتان �تنص �أو�ا�دير��457ــ�456إذ �vدارة �مجلس �رئيس �أن �ع�ى �التجارة �مدونة من

  ." �غيار�العام�مسئوRن�عن�vدارة�والتمثيل��ي�الع4قات�مع

ف�4صفة�له���MCMلم�يثبت�انه�رئيس�مجلس�vدارة�أو�ا�دير�العام�لشركة��.ت.س.م.اوبما�أن�

  .إذن��من�هذا�ا�نطلق��ي�تمثيلها�تأسيسا�ع�ى�هذا�ا�قت�nºالقانوني

أن�تكون��بمقت�nºوكالة�ممنوحة�له�من�الجهة�ا�مثلة�للشركة�تثبت�توكيله��ي�تمثيلها�وصفة�-2

�ه �ا�ادةالتوكيل �نص �بذلك �مخالفا �علTkا �استند �أنه �ا�وثق �العقد �يثبت �لم �القانون��41:ذه من

وvشارة��019/97:رقم
ً
ا�تضمن�لنظام��سا��mnãللموثقIن�ال£�mتلزم�ا�وثق�بإرفاق�الوكالة�مع�الوثيقة�ا
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�تقول  �حIن ��صلية، �النسخ �صف �ي� �أودعها �قد �أنه �إ¨ى �الوثيقة �ا�« :�ي ��وراق �تحمل �أن لحقة�يجب

  .بالوثيقة�إشارة�تثبت�ذلك�vلحاق�وتحمل�توقيع�ا�وثق

و�ى�هذه�. وترفق�الوكاRت�بالوثيقة�ما�لم�تودع�مع�النسخ��صلية�عند�ا�وثق�ا�حرر�للوثيقة�

  .»قد�أودعت��ي�صف�النسخ��صلية�الحالة�يشار��ي�الوثيقة�إ¨ى�أن�الوكالة

� �إوحيث �ا�وثق �العقد �هذا �ا�اد–ن �لنص �السابقةخ4فا �طر�ف�-ة �من �توكيل �بأي غI[�مرفق

MCMي�صف�النسخ��صلية. ت.س.م.ــــــ�ال��  .كما�أنه�لم�يتضمن��ي��صلبه�vشارة�إ¨ى�إيداع�التو�كيل�

أي�الفة�هذه�ا�ادة�ا�ذكورة�آنفا�من�نفس�القانون�¶نف�الذكر�ع�ى�مخ�60وحيث�رتبت�ا�ادة�

� �الوث 41ا�ادة �لصفة �ا�وثق �العقد �الورقة�فقدان �و�نحدار��صاف � �للبط4ن �به �آيلة � �الرسمية يقة

إ¨ى��5��،36:كل�وثيقة�أو�عقد�تم�بشكل�مخالف��قتضيات�ا�واد�«العرفية�بشروط��وذلك�حIن�تقول�

�يعت0[�باط�4ما�لم�يحل�بتوقيعات��طراف��غI[�أن�العقد�يعت0[�بمثابة�ورقة�عرفية�إذا�45؛44؛41؛39

  .»�تعاقدةح�ي�بتوقيعات��طراف�ا

ن�العيب��الشك�ي��ي�الوثيقة�. ع.ا�.من�ق�420وحيث�تشI[�ا�ادة�
ً
إ¨ى�نفس�ا�ع®�عند�ما�تقرر�با

�بقولها �الصفة �هذه �يفقدها �عدم�" الرسمية �بسبب ،� �رسمية �تكون �'ن �تصلح R� m£ال� � الوثيقة

ا�،�إذا�كان�اختصاص�أو�عدم�أهلية�ا�وظف�أو�بسبب�عيب��ي�الشكل�،�تصلح�Rعتبارها�محررا�عرفي

  ."اف�الذين�يلزم�رضاهم�لصحة�الورقةموقعا��علTkا�من��طر 

� �مؤسسة �أي �¶خرين �الطرفIن �تربط m£ال� �ا�وثق �العقد �بنود �إن �تليس. ط.ا.م�و �.د.موحيث

  .موضوع�نظر�هذه�ا�حكمة�حاليا

  : لهذه�Dسباب

من��4: وا�ادة. ات�.م.ا.من�ق�212-211- 210-209-208-207-205- 204-63-2 : وعم�4با�واد�

  .من�القانون��سا�mnãللموثقIن�41،60وا�واد. ع.ا. من�ق�420و20: قانون�ا�حاماة،�وا�ادتIن

  

  :منطوق�القرار

قررت�الغرفة�ا&دنية�و�جتماعية�الثانية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وSى�

ونقض�جزئه�ا&تعلق�بالتنفيذ�. د.اسة�Dصل�تأكيد�جزء�القرار�ا&تعلق�بالتنفيذ�الجiÂي�ع_ى�مؤس

  .MCMالجiÂي�ع_ى�شركة�

                                                    
  

 كاتب�الضبطالــــرئيس��������������������������������������������������������������������������
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  :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  05/2014: م القرار رق

  24/02/2014: بتاريخ 

�ا&سؤول��- �بتحديد �مرهون �الضرر �عن �بالتعويض الحكم

عنه،�وبالتاjي�تقع�القرارات�Sي�مطال�نقص�التسبيب�حCن��wتراÉي�

  .ذلك
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل�/ إخاء/س)مية�ا&وريتانية����������������������������������������������������������شرفالجمهورية�( 

 ا&حكمة�العليــا������������������

                                                                                 الغرفة�(دارية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 بسم�هللا�الع�ي�العظيم

عقدت�الغرفة�vداريــة��24/02/2014�ي�يوم��ثنIن�ا�وافق�

با�حكمة�العليـــا�جلسة�علنية��بمقرهــــا�فـــي�انواكشوط��

 :تحت�رئاسة

 ارئيس�                       لـي�آمدو�سI[ى������: السيد

  :وبعضوية�السادة�ا&ستشارين

 الحاج�ولد�الطلبة����������������������������������� -

 بكار�ولد�الناه������������������������������������� -

 إبراهيم�ولد�أنداه����������������������������������� -

                     محمد�ولد�السالك������������������� -

          .أحمد�ولد�باب�مفوض�للحكومة/ وبحضور�السيد

 الناتي�ولد�محمد�الحاج�كاتب�الضبط��ول�/ وبمساعدة�ذ

 .لدى�هذه�الغرفة

�رقم �القرار �ضد �بالنقض �الطعن �ي� �للبت �17/08: وذلك

عن�الغرفة�vدارية�باستئنافية��18/02/2008بتاريخ� الصادر

 :الجلسة�صدر�ما�ي�يوأثناء�،�انواكشوط

 41/2008القضية�رقم�

 وزارة�ا�الية�:الطاعن

سيدي�محمد�ولد�اغربط��: ا�حامي�

  .ب.م.شو �.م.م.ي: ا&طعون�ضده

 05/2014: القرار�رقم

  24/02/2014 :تاريخ�النطق�به

 

 :منطوقه

�با&حكمة� �(دارية �الغرفة قررت

�بالنقض� �الطعن � �قبول العليــا

�القرا �وأص)�ونقض ر�محل�شك)

�إjى� �القضية �وإحالة الطعن،

�ما� �لتصحيح �مغايرة تشكيلة

 .أخلت�به�سلفها�

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

هذه�القضية�حسبما�يتضح�من�مشموRت�ملفها��ي�عريضة�الطعن�بالنقض�ضد�مراحل�تتمثل�

��17/08: القرار�رقم ��18/02/2008الصادر�بتاريخ �باستئنافية �vدارية �الغرفة �تقدم�عن انواكشوط،

¸Tذه�العريضة��ستاذ�سيد�محمد�ولد�اغربط�نيابة�عن�موكلته�وزارة�ا�الية�أمام�كتابة�ضبط�الغرفة�

  .لتتعهد�هذه�الغرفة�بالقضية�v :30/03/2008دارية�بمحكمة��ستئناف��بتاريخ

  (جراءات: ثانيا�

�أع4ه،�وحيث� �جلسة�ا�حكمة�ا�نوه�ع�Tا تمت�ت4وة�تقرير�ا�قرر��ي�حيث�تم�نشر�القضية��ي

�م4حظاته� �الحكومة �مفوض �وقدم �وحجج، �م4حظات �من �لدTÎم �ما ��طـــــــــراف �وقدم �النازلة هذه

  :ا�وجودة�طي�ا�لف�ليتم�ختم�ا�رافعة�ووضع�القضية��ي�ا�داولة�وينطق�فTkا�بالقرار�التالية�أسبابه
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  الشكلمن�حيث�: ثالثا�

�18/02/2008وحيث�صدر�القرار�ا�طعون�فيه�بالنقض�يوم��حيث�تعهدت�ا�حكمة�بالقضية،

وأشفعت�العريضة�بمذكرة�تكميلية�وصلت�ا�حكمة��30/03/2008وتم��الطعن�فيه�بالنقض�بتاريخ�

  .وبذلك�كان�الجانب�الشك�ي��ي�هذه�النازلة�صحيحا�15/04/2008بتاريخ�

  من�حيث�Dصل: رابعا�

   :Dطراف� -1

  : الطاعن  - أ

  : كرة�طعنه�بالنقض�عدة�مآخذ�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�م�Tاأورد�الطاعن��ي�مذ

  .لم�يكن�معل�4و�Rمسببا�بما�فيه�الكفايةأنه�� -

وأنه�لم�يتطرق�إ¨ى�ما�أثI[�أمام�ا�حكمة�إ�Rبصفة�مقتضبة�حIن�طلب�الطاعن�من�ا�حكمة��-

� �العدل �وزارة �وR استدعاء �طرفا �تكن �لم m£ال� �ا�الية �وزارة �ع�ى �بالحكم �الضرر��ففوêئ �عن مسؤولة

  .ا�زعوم�ا�د�ى�به

تربطها�بوزارة�ا�الية�ال£�R�mع4قة�لها�بأي�وأن�هذه�الدعوى��Rبد�لها�من�أساس�وم0[رات���-

  .mnïء��ي�هذه�ا�وضوع

  

  : ا&طعون�ضده��-ب

�ع�ى�عارضة�الطاعن�بالنقض�ورد�ع�ى�لسان�ذ محمد�ولد�محمد�/ وقد�توصلت�ا�حكمة�برد

�ا �عن �نيابة �الصفة�السالك ��Rيتوفر�ع�ى �الطاعن �أن �ذكر�فTkا �فيه، �القرار�ا�طعون �من �ستفيدين

  .لغياب�توكيله�من�الوزارة،�وأن�مذكرته�لم�تقدم�بعدد�النسخ�ا�نصوصة��ي�القانون 

�ي �لم �غI[�مؤسسة، �¸Tا �تقدم m£ال� �حججه ��ي�قوأن �ا�الية �وزارة �وأن �خرقه، �تم �نص �أي دم

دولة،�و'ن�موضوع�الدعوى�ما¨ي�والوزارة��ي�من�تمثل�الدولة��ي�ا�عنية�لكون�هذه�الدعوى�تع®�mال

�الرواتب� �وان �محل، �له �يعد �لم �للدعوى �ا�اضية �وvجراءات �ا�راحل �عن �الحديث �وأن �ا�قام، هذا

  .ليست��ي�التعويض�عن��ضرار�ا�ادية�وا�عنوية�ال£�R�mيمكن�ج0[ها

    

  :ا&حكمة��-2

�ا��- �مشموRت �من �يتبIن �حيث �والثانية�لف ��و¨ى �الدرجة �محكمة �أمام �الدعوى �مثار�هذه أن

يتعلق�بدعوى�تعويض�ضد�الدولة�ا�وريتانية�عن��ضرار�ا�ادية�وا�عنوية�ا�^[تبة�ع�ى�إدانة�السيدين�

  .جراء�قرارات�قضائية�تم�إلغاؤها. ب.م.و�ش. م.م.ي

 �� �بمحكمة �vدارية �الغرفة �الصادر�عن �الطعن �القرار�محل �إن �ناقص�وحيث �كان ستئناف

لضرر�الذي�لحق�لالتسبيب�والتعليل�واتسم�بالتناقض،�إذ�أقر�بأن�وزارة�ا�الية�ليست�ا�سبب�ا�باشر�



 256 

با�عنيIن،�ثم�اعت0[�خزينة�الدولة�ا�وريتانية��ي�ا�دانة،��ي�حIن�أن�الخزينة�ما��ي�إ�Rجهاز�من�أجهزة�

  .وزارة�ا�الية

�علي �كان �الطعن �القرار�محل �إن �اوحيث �أو�Rتحديد �ا�باشر�لهذاه �يرتب���سبب �ح£ الضرر

  .ا�سؤولية�ومن�ثم�الحكم�عليه

حيث�إن�محتويات�ا�لف�لم�تتضمن�ما�يثبت�طرفية�وزارة�ا�الية��ي�هذه�القضية�و�RكوTÈا�و 

  .ما�تعرض�له�ا�عنيان�من�ضرر�مادي�أو�معنوي ن�عأو�ذات�مسؤولية��تسبب

وظفان�عموميان�يتبعان�لوزارة�العدل�من�حيث�التسيI[�وحيث�إن�ا�حكوم�لهما�بالتعويض�م

�من� �إلTkا �ا�حالة �وحقوقهما �رواتTÜما �صرف �ي� �ا�الية �بوزارة �تقتصر�ع4قتمها �حIن �ي� و�ستغ4ل،

�مختلف� �ي� �الدولة �ووك4ء �موظفي �با½ي �كافة �مثل �علTkما �والوصية �لهما �وا�ستغلة �ا�سI[ة وزار¡Tما

  .الوزارات

تمت�من�قبل�وزارة�العدل�وأجهزة�قطاع�العدالة�ال£�mتقع��عنيIن�وإدانTUما�وحيث�إن�متابعة�ا

  .علTkا�ا�سؤولية�ا�باشرة،�و�Rع4قة�لوزارة�ا�الية�¸Tما

�أن� �يشر�إ¨ى �فلم �أو�قانونية، �موضوعية �بصفة �م0[را �يكن �لم � �الطعن �القرار�محل �إن وحيث

�m£ما�كاملة�عن�الف^[ة�الT¡ن�قد�تقاضيا�مرتباIلهما�ا�عني�nºا،�وإنما�قTيريدان�التعويض�ا�عنوي�ع�

بتعويضات�ومبالغ�إضافية�لم�يحدد�مسوغا¡Tا�و�سس�ال£�mبناها�علTkا،�وألزم�بدفعها�جهة�لم�تكن�

  .طرفا��ي�ال�/اع�وليست�مسؤولة�عن�الضرر�ا�د�ى�به

             
  

  :لهذه�Dسباب�

�204�،205��،209�،211��،223،�،02��،28��،150�،151وانط4قا�مما�تقدم،�وإعما�Rللمواد�

  . إ.ت.م.إ.من�ق

  : القــــــــــرارمنطوق�

قررت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�العليــا�قبول�الطعن�شك)�وأص)�ونقض�القرار�ا&طعون�

  .فيه،�وإحالة�القضية�إjى�تشكيلة�مغايرة�لتصحيح�ما�أخلت�به�سلفها

  وهللا�ا&وفـــــــق
  

  ضبط�أول الكاتب�                                                   ا&قرر                                            الرئيـــــــــــــس                   
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  24/2014: القرار رقم 

  25/03/2014: بتاريخ 

دأ�تدرج�القوانCن�ع_ى�الجهة�ا&صدرة�للتعميم�أن�تتقيد�بمب�-

من�حيث�القوة�والدرجة�وأن�تسلك�لذلك�سبيله�وطرقه،�فإن�كان�

�السار ا& �القواعد �هو�مراجعة �أساسها�قصود �ع_ى yzوال� �ا&فعول ية

�wالقطاع،�فإن�عل�`ا�كي�تضمن�لعملها�الس)مة�والشرعية�أن��iCس

 .    تغ�iCأي�نص�إ�wبنص�مساو�له�Sي�الدرجة�او�آع_ى�منه
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم����

 عدل�/ إخاء/شرف�       الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�������������������������������������

 ا&حكمة�العليــا������������������

  الغرفة�(دارية�������������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�wا�القضية�ا&راحل: أو`xمرت��yzال  

�تت � مراحللخص �القضية �هذه �مجموعة �الطعن �مقدمي �أن �ي� �الصنا�ي�أمناء �الصيد سفن

�إيد �مهنة �منايمارسون �رسمية �إدارية � �تراخيص �ظل �ي� �الصناعية �الصيد �سفن �ا�ختصة���ع الجهة

الصادر��99ـــــ��05وتحكم�مهنTUم��ونشاطهم�قواعد��ونصوص�قانونية�تم��ضبطها�بموجب�ا�رسوم�رقم�

�R 876،�وكذلك�القرار�رقم�ط��ممارسة�وترخيص�ا�هن��البحريةا�تعلق�بشرو �1999يناير��25بتاريخ�

� �ال^[ �1998نوفم0[��10الصادر�بتاريخ �بمنح �الخاصة �بالشروط �إيداع�ا�تعلق �نشاط �وممارسة خيص

� �رقم �ا�قرر �إ¨ى �با�ضافة �البحرية ��2454السفن �السعر��2007اكتو�بر� 11الصادر�بتاريخ ا�تضمن

� �الطاعنون�نشاط�vيداع��ي�موريتانياوعوائد�الدخل�الناتج�عن �Rزالت�إ،�ويقول� ن�هذه�النصوص

� �vيداع �نشاط �ع�ى �ا�فعول �والسارية �ا�طبقة ��ي �¶ن �أو�تعديلهاالبحر ح£ �إلغا¾Tا �لعدم �وإTÈم�ي ،

: بعنوان��2012ــــــ��12ــــــ��25بتاريخ���991تفاجأوا�بإصدار�وزير�الصيد�و�قتصاد�البحري��للتعميم�رقم�

  16/2013: القضية�رقم

  أمناء�سفنمجموعة�: الطاعن

  الصيد�الصنا�ي

  بتاح�ومحمد�صالح/نذ: ا�حامي�

  صيدوزارة�ال: ا�طعون�ضده

  و�قتصاد�البحري 

  2014/ 24: القرار�رقم

  03/2014/ 25: تاريخ�النطق�به

  :منطوقه

�با&حكمة� � �(دارية �الغرفة قررت

�شك)� �باÐلغاء �الطعن � �قبول العليــا

�ال �وإلغاء �وأص)� �رقم  00991تعميم

� الصادر �و�قتصاد�عن وزير�الصيد

� ��البحري طبقا� 2012 /25/12بتاريخ

  005199من�ا&رسوم�رقم��3للمادة�

  

 بسم�هللا�الع�ي�العظيم

عقدت�الغرفة��28/07/2013�ي�يوم��حد�ا�وافق�

vداريــة�با�حكمة�العليـــا�جلسة�علنية��بمقرهــــا�فـــي�

 :السيد��تحت�رئاسة�انواكشوط�

 .رئيسا���������������������������    لـي�آمدو�سI[ى��������

 :وبعضوية�السادة�ا&ستشارين

 ـــــــ�بكار�ولد�الناه�������������������������������������مستشارا

 ـــــــ�الحاج�ولد�الطلبة�������������������������������مستشارا

 ستشارامأنداه������������������������������ـــــــ��إبراهيم�ولد�

ـــــــ�محمد�ولد�السالك�����������������������������مستشارا�����

  أحمد�ولد�باب�مفوض�للحكومة/ وبحضور�السيد

الناتي�ولد�محمد�الحاج�كاتب�الضبط�/ وبمساعدة�ذ 

 .                 لدى�هذه�الغرفة�ول�

رقم��تعميم�لغاء�ضد�البا�� وذلك�للبت��ي�الطعن

  . 25/10/012بتاريخ�عن�وزير�الصيد� الصادر�00991

  : وإثناء�الجلسة�صدر�ما�ي�ي
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يد��الصنا�ي�،�وأنه�بذلك�غI[�النصوص�وط��الخاصة�بممارسة�نشاط��سفن�الصتعميم�مكمل�للشر 

ومقررات��اع�ي�درجة�من�التعميم��مما�غI[�القواعد�ال£�mوالقواعد��ذات��الصلة�الواردة��ي�مراسيم�

�اعت0[ه� �وهو�ما ،� �القانونية � �والقوة �الصفة �فTkا �تنعدم � �بأخرى �ا�هن � �لهذه �ومنظمة �متبعة كانت

�جلي �وضرره �معيبا � �التعميم �هذا �يجعل �مما � ،� �السلطة � �استعمال �ي� � �شططا � �االطاعنون �اوبالغ�

  .ء��الطعن��ا�نظور�أمام�الغرفة��بموجب�هذا�ا�لف�ومن�هنا�قدم��هؤR. بالنسبة�لهم�

   من�حيث�الشكل�: ثانيا�

،�وقدمت�عريضة�بطعن��مدموغة�بتاريخ��2012ـــــ��12ــــ��25تعميم�ا�طعون�فيه��بتاريخ�صدر�ال

24�� ��02ـــــ �واشفعت���2013ـــــ ،� �الطاعنة � �للمؤسسات �موثقة �وكاRت �وث4ث �غرامة �بوصل ومرفقة

� � �بمذكرة � �بتاريخ � ��21أسباب ��04ــــ �الناحية��2013ـــــ �ومكتم�4من � �صحيحا � �الطعن �يكون ولذلك

  .الشكلية�

  Dصلمن�حيث�: ثالثا�

  :Dطراف��-1

  :الطاعن��-أ

أوردت�مذكرة�الطعن�مجموعة�مآخذ�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�م�Tا�أنه�اسTUدف�تغيI[�مراسيم�

�و  �أنشأت �قد �كانت �منه �درجة �اع�ي �الومقررات �سفن �إيداع �مهنة �شروط �الصنا�ي،�صحددت يد

فالطاعنون�يمارسون�نشاطهم�وفق�تراخيص�رسمية�من�الجهات�vدارية�ا�ختصة�ويضبط�نشاطهم�

� �رقم ��05ا�رسوم �بش�1999ــــ �البحريةا�تعلق �ا�هن �وترخيص �ممارسة �روط �رقم �ا�قرر �وكذا ،876��

الخاصة�بمنح�ال^[اخيص�وممارسة�نشاط��إيداع��السفن�ا�حدد�للشروط��1998ــــ��02ــــ��10الصادر��ي�

� �رقم �وا�قرر ��2454البحرية ��11بتاريخ ��10ــــ �نشاط��2007ـــــ �عن �الناتج �الدخل �بسعر�وعائد ا�تعلق

يفسر���vيداع��ي�موريتانيا�وهو�ما�اعت0[ه��الطاعنون�فاقدا�للصفة�والقوة�القانونية�لكونه�لم�يكمل��أو 

وانما�انشأ�قواعد�وشروطا�جديدة��مارسة��الصيد�الصنا�ي�،�مما�شكل��ضررا���،�النصوص�السارية

  :بينا�بالطاعنIن�،��وأهم��العيوب�ال£�mيثI[ها�الطاعنون��ي�

��أن�التعميم�يد�1 ،�فهو�مكمل��لشروط�ممارسة�نشاط��خل��ي�نطاق�التعميمات�التنظيميةــــــ

�تج �إجرائية �بعيوب �فهو�مشوب �لذلك �الصنا�ي �فالصيد �الخارجيةعله �الشرعية �اقد �فا�ادة من��3،

نصت�ع�ى�أن�الشروط�الخاصة��بكل�مهنة�بحرية�يتم�تحديدها�بمقرر�صادر���99ــــ��05ا�رسوم�رقم�

من�قانون�البحرية�التجارية�،���464عن�الوزير�ا�كلف�بالبحرية��التجارية�،��وهو�ما�نصت�عليه�ا�ادة�

  .لتعميمتم��إلغاء�هذا�اوهذا�عيب�جوهري��يح

�أنه��خرق��مبدأ�حرية�التجارة��الذي��كرسته�ا�ادة��2 من�الدستور�ا�وريتاني�بأTÈا�حرية��10ـــــ

�وحرية�� � �التسيI[�والتشغيل � �لحرية �وعوائق �قيودا �وضع � �الطعن �محل �والتعميم ،� �وغI[�مقيدة عامة

  .قط�ف�200التنافس��بحصره�عدد�السفن��ي�عشرة�لكل�أمIن�إيداع�وعدد�ا�4حIن�ب�
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رجعية�القرارات�vدارية�وذلك��بتطبيقه�ع�ى�الحاصلIن�ع�ى�تراخيص���مــــــ�أنه�خرق�مبدأ�عد�3

� سابقة �ا�ادة �نص �يخالف �وهو�ما ��2لصدوره، �أن �ع�ى �تنص m£ال� �والعقود ��ل^/امات �قانون ." من

� �يسرى R� �القانون Rإ� �ا�ستقبل �س"ع�ى �تراخيص �ع�ى �الحاصلIن �يعت0[�إخضاع �لهذا�وبالتا¨ي ابقة

�ا �وعدد �السفن �حصر�عدد �مثل �ا�بدألتعميم �لهذا �صارخا �خرقا �ا�4حIن �إلغاء �يستد�ى �مما هذا�،

  . التعميم�لعدم�شرعيته

  .و�ي�الختام�طالب�الطاعنون�بقبول��الطعن�شك�4وأص��4وإلغاء�التعميم��ا�ذكور 

  :  ا&طعون�ضدها��-ب

دها�،�فقد�جاء�ردها�ع�ى�الطعن�ا�قدم�من�أما�وزارة�الصيد�و�قتصاد�البحري�،�ا�طعون�ض

  :سيد�محمد�ولد��اغربط�،�وملخصها�ما�ي�ي/ خ4ل�مذكرة�جوابية��صادرة�من�مكتب��ستاذ

�Rأن�التعميم�ا�ذكور�مكمل�ومفسر�للشروط�الخاصة�بممارسة�نشاط��أمناء�الصيد�الصنا�ي�و

صدر�من�) أي�التعميم( ،�وبكونه�النشاطنظيمية�ال£�mتحكم�هذا�يتعارض�مع�ال^[تيبات�القانونية�والت

� �للمادة �تطبيقا �وزير�الصيد ��2طرف �رقم �ا�رسوم ��079من ��2009ـــ �ثم �لص4حياته، �هذا�إا�حدد ن

،�وإنما�جاء�¸Tاالتعميم�لم�يعدل�أو�يغI[��أي�نص�ينظم�هذه�ا�هنة�و�Rأي�مركز�قانوني�سابق�يتعلق�

��خت �وتداخل �بالفوضوية �مطبوعا �قطاعا �السفن�لينظم �إيداع �نشاط �بIن �يمI/�فيه �ف4 صاصات،

� �سفن �إيداع �ونشاط �الصنا�يالتجارية �بعض�الصيد �وتوضيح �القطاع ��صلحة �خدمة �جاء �لذلك ،

  .،�وهذا�ما�يجعله�معل�4ومسببا�بشكل��كاف�مارسة�غI[��الشرعية��لهذا�النشاط�مور�ال£��mفرضTUا�ا�

  

  ا&حكمــــــة�-2

يتبIن�أن�التعميم�ا�طعون�فيه�،�بدل�أن�يتجه�إ¨ى�تفسI[�الغموض�من�دراسة�محتويات�ا�لف�

�غموضا� �ثمة �أن �اف^[اض �ع�ى ،� �الصنا�ي �الصيد �قطاع �تنظم m£ال� �النصوص �ي� �الحاصل أو�اللبس

�نح �ذلك �من Rبد� ،�]Iتفس� �إ¨ى �ا�تعلقة��ىمن�çايحتاج �النشاطات � �بعض �تنظيم � �هو�إعادة آخر،

تباعها�اواعد�جديدة�ملزمة�يتعIن�ع�ى�ممار�mnãالصيد�الصنا�ي�أي�وضع�ق. بممارسة�ا�هن�البحرية�

�m£ال� �الجهة �ع�ى �وكان ،� �ا�تبعة �التنظيمية �للنصوص �منافية �وضعية �ي� �وإ�Rسيكونون �¸Tا والتقيد

�تدرج�القوانIن�من�حيث�القوة�والدرجة�،�وان�تسلك�لذلك�سبله� أصدرت�التعميم�أن�تتقيد�بمبدأ

�هو  �ا�قصود �كان �فإذا ،� �يسI[�القطاع���وطرقه �أساسها �ع�ى m£وال� �ا�فعول �السارية �القواعد مراجعة

 ]Iتغ�Rي�الدرجة�أو�أع�ى�منه،��أ�وح£�تضمن�لعملها�الس4مة�والشرعية�أن��ي�نص�إ�Rبنص�مساوله�

نفس�الدرجة�أو��Rيمكن�تغيI[ها�إ�Rبمرسوم�من���99ـــــ��05وهكذا�فان�القواعد�ال£�mأرساها�ا�رسوم�

،�وما��كان�من�مشموRت�مقرر�وزاري�يجب�أن�يغI[�بمقرر�وزاري��مساو�له�وهكذا�،��منهقانون�أسم

�]Iقواعد�سطرها�مرسوم�أو�مقرر�وزاري�،�فأمر�غ�]Iأما�أن�تعكس��القاعدة�ويصدر�تعميم�بقصد�تغي

  .وواجب�التطبيق�امستساغ�ويفتقر�إ¨ى��سس��والدعائم�ال£��mتجعله�مشروع
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�تقدم�يكون  الطعن�الذي�تقدم�به�أمناء�سفن�الصيد�الصنا�ي�ضد�التعميم��وع�ى�أساس�ما

� � الصادر�991رقم �ــ�25بتاريخ ��12ــ �ومقبوR،�2012ــــ �التعميم���مؤسسا �هذا �إلغاء � �معه � �يتعIن مما

ن�اعدم�مراعاته�لجملة�من�ا�بادئ�ال£�mكرسها�الفقه�والقضاء�vداريلRتصافه�بعدم�الشرعية�وذلك�

�ب �التدرج �مبدأ �مثل �للنصوص �الحق��القانونيةالنسبة �ومبدأ �vدارية �القرارات �رجعية �عدم �ومبدأ ،

  . ا�كتسب�وما�ي^[تب�عليه

  ع�ى�رأي�النيابة�العامة�ا�ودع��ي�ا�لف�،� عط4 بعد�� و 

  

  :لهذه�Dسباب�

� ��150 ،�02�،63:ا�وادوعم�4بنص ،151�،152� ،163�� ،209�� �ا�دنية��211، �vجراءات �قانون من

   :أصدرت�الغرفة�ما�ي�ي��99ـــــ��05ا�رسوم�رقم�من���3جارية�وvدارية�،�وا�واد�والت

  

  :القــــــــــرارمنطوق�

التعميم�رقم�قررت�الغرفة�(دارية��با&حكمة�العليــا�قبول��الطعن�باÐلغاء�شك)�وأص)��وإلغاء�

  . 2012ـــــ��12ـ�ــــ�25بتاريخ��عن�وزير�الصيد�و�قتصاد�البحري��الصادر � 00991

  

  وهللا�ا�وفـــــــق��������������������������������������������������������������

  

  كاتب�الضبط�Dول                                              ا&قرر                                                         الرئيس
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    :ــــدأ�القانوني�ا&بــــ

  36/2014: القرار رقم 

  26/05/2014: بتاريخ 

  : ا&واد��-

مقررات�إلغاء�منح�القطع�Dرضية�Sي�حالة�ا&نح�ا&زدوج�أو�

  : غiCه�ليكون�شرعيا�ينبÜي�أن�

�(جراءات��-أ �ذلك �Sي �بما �ا&طلوبة �(جراءات �ف�`ا تراÉى

�ممثلة�Sي�اللجنة�ا&ختصة�ا&نصوصة�ب �ا&طبق�التمهيدية ا&رسوم

  .83/127لÝمر�القانوني�

�تراÉي��-ب �وأن �موضوعية �بأسباب �مiÂرا �(لغاء �يكون أن

ف�`ا�الشكلية�ا&تمثلة�Sي�تأشرة�مديرية�التشريع�طبقا�للمادة�Dوjى�

،�القا1989�y¡ÓفiÂاير��01،�الصادر�بتاريخ�11/89من�ا&رسوم�رقم�

� �مديرية �لتأشiCة �إلزاما �الخاضعة �النصوص �ال�yzبتجديد التشريع

�الحكومة� �مندوب �عن �الصادرة �القرارات �خضوع �ع_ى تنص

     .     بمنطفة�انواكشوط�لها
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 مبسم�هللا�الرحمن�الرحي

  شرف�ـ�إخاء�ـ�عدلالجمهورية�(س)ميـة�ا&وريتانيـة������������������������������������������������

  ا&حكمة�العليا���������

  الغــــرفــة�(داريــــة���������

  2013/ 116: القضية�رقم�

   .ك.ل.م: الطاعن

  السالك�ولد�الن®m/ ذ: ا�حامي

  وRية�انواكشوط: ا&طعون�ضده

  36/2014:  لقرار�رقما

  26/05/2014: تاريخ�النطق�به

  

  :القرار��منطـوق 

�العليا� �با&حكمة �(دارية �الغرفة قررت

�واص)،� �شك) �باÐلغاء �الطعن قبول

�رقم �ا&قررات �1549: وإلغاء ،1550�،

1552�� �واjي��1553و �عن الصادرة

� �بتاريخ لعدم��27/08/2009انواكشوط

  .        تأسيسها

  و�هللا�ا&وفق                         

  

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم

� �ا�وافق �الث4ثاء �يوم �الغرفة��27/01/2014�ي عقدت

�بقصر�العدالة� �علنية �جلسة �العليا �با�حكمة vدارية

�ي�انواكشوط�تحت�رئاسة :  

  .رئيسا�  ¨ي�امادو�سI[ي��������������������������: السيد

  :وبعضوية�السادة�ا�ستشارين

  كار�ولد�الناه��ـ�ب

  ـ�الحاج�ولد�الطلبة�

  ـ�إبراهيم�ولد�انداه�

  ـ�محمد�ولد�السالك�

�السيد �للحكومة�/ وبحضور �مفوض �باب �ولد أحمد

�ذ �الضبط�/ وبمساعدة �كاتب �الحاج �محمد �ولد الناتي

  .�ول�لدى�هذه�الغرفة

�رقم� �ا�قررات �ضد �با�لغاء �الطعن �ي� �للبت : وذلك

1549� ،1550� ،1552�� �وا¨ي�الص�1553و �عن ادرة

،�وأثناء�الجلسة�صدر�27/08/2009انواكشوط�بتاريخ�

 :ما�يلـي

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال 

� �تتمثل �¸Tا�مراحل �تقدم m£ال� �الدعوى �ي� �ملفها �مشموRت �من �يستبان �حسبما �القضية هذه

،�1549: ا�قررات�رقموالهادفة�إ¨ى�الطعن�با�لغاء�ضد�. ك.ل.م�ستاذ�السالك�ولد�ال�ن�لفائدة�موكله�

1550� ��1553و��1552، �بتاريخ �انواكشوط �وا¨ي �عن �ا�حكمة�27/08/2009الصادرة �هذه �لتتعهد ،

  :وتقوم�بدراسته�حسب�vجراءات�التالية. ا.ت.م.ا.من�ق�150با�لف�طبقا��قتضيات�ا�ادة�

 (جراءات: ثانيا�

تقريـــــر�بعـــــد�انقضـــــاء�آجـــــال�حيـــــث�تمـــــت�إحالـــــة�ملـــــف�القضـــــية�ع�ـــــى�ا�ستشـــــار�ا�قـــــرر��عـــــداد�ال

الردود،�كما�تمت�إحالته�بعد�انTUاء�التقريـر�ع�ـى�مفـوض�الحكومـة�لتقـديم�ملتمسـاته�الكتابيـة،�ومـن�ثـم�

�مــــر�بلصــــقه�بكتابــــة�ضــــبط�ا�حكمــــة�ضــــمن�قائمــــة�ا�لفــــات�ا�جدولــــة�للعــــرض��ــــي�الجلســــة�ا�نــــوه�عــــن�

  .تاريخها�أع4ه
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�ستشــــار�بـــت4وة�تقريـــره��ــــي�القاعـــة،�وقــــدم�وحيـــث�تـــم�نشــــر�القضـــية��ـــي�الجلســــة�العلنيـــة�وقـــام�ا

�طــــراف�مـــــا�لـــــدTÎم�مــــن�م4حظـــــات،�وأشـــــفع�جميــــع�ذلـــــك�بتقـــــديم�مفــــوض�الحكومـــــة�لطلباتـــــه�الشـــــفوية�

  :ليتقرر�بعد�ذلك�حجز�القضية��ي�ا�داوRت�وينطق�فTkا�با$تي

  من�حيث�الشكل�: ثالثا�

: الطعــــن�بتــــاريخوقــــدمت�عريضــــة��27/08/2009حيــــث�صــــدرت�ا�قــــررات�محــــل�الطعــــن�بتــــاريخ�

وحيــث��10/12/2013: بنــاء�ع�ــى�تبليــغ�بــا�قرر�محــل�الطعــن�صــادر�عــن�عــدل�منفــذ�بتــاريخ�10/12/2013

تـــوفرت�الوكالـــة�والدمغـــة�ع�ـــى�العريضـــة�وا�ـــذكرة�التفصـــيلية�واح^[مـــت�¶جـــال�القانونيـــة��ـــي�ذلـــك،�ممـــا�

  .يستوجب�التصريح�بصحة�الجانب�الشك�ي��ي�هذا�الطعن

  صلD من�حيث� : رابعا�

  : Dطراف��-1

  :الطاعن��-أ

حيث�تضمنت�مذكرة�الطرف�الطاعن�أن�ا�قرر�ا�طعون�فيـه�غIـ[�مسـبب�ويتنـاقض�مـع�مبـادئ�

العــدل�وvنصــاف�ومــع�الفقــه�القضــائي�ا�عمــول�بــه��ــي�هــذا�ا�جــال،�وأن�رخــص�العــارض�ا�لغــاة�ســابقة�

  .ع�ى�تلك�ا�لÞى�لصالحها�بعدة�سنوات

ى�الطــــرف�ا�طعــــون�ضــــده�دون�أن�تتوصــــل�ا�حكمــــة�بــــأي�رد�وحيــــث�بلغــــت�مــــذكرة�الطــــاعن�إ¨ــــ��

  . منه

  : ا&حكمة-2

: حيث�يتضح�من�دراسة�ملف�القضية�أن��سباب�ال£�mأثارها�الطاعن�بغية�إلغاء�ا�قررات�رقم

،�وجTkة�ومؤسسة�27/08/2009الصادرة�عن�وا¨ي�انواكشوط�بتاريخ��1553و��1549�،1550�،1552

،�ذلك�أنه�صدر�من�سلطة�غI[�مختصة،�ومن�غI[�ا�ستساغ�قانونا�أن�وأبرزت�عيوب�القرار�الطعIن

تصدر�السلطة�vدارية�منحا�لقطعة�أرضية�في^[تب�عنه�التمتع�بحقوق�مكتسبة�لفائدة�ا�منوح�له،�

�ا�حددة� �القانونية �ا�رور�با�سطرة �دون �ا�نح �ذلك �بإلغاء �جديدا �مقررا �السلطة �تصدر�نفس ثم

  .ح�وvلغاءوا�نظمة��جراءات�ا�ن

وحيــث�إن�vلغــاء�الجديــد�يكــون�وا�ــي�الت0[يــر�والتعليــل�لعــدم�مراعاتــه��جــراءات�ا�ــنح�وvلغــاء�

: الصــادر�بتــاريخ�2010/080: مــن�ا�رســوم�رقــم�134وا�ــرور�باللجنــة�ا�قاطعيــة�ا�نصــوص�علTkــا��ــي�ا�ــادة�

�2000يوليـــــو��17: اريخالصـــــادر�بتـــــ�2000/089: الـــــذي�يلÞـــــي�ويحـــــل�محـــــل�ا�رســـــوم�رقـــــم�2010مـــــارس��31

القاoـ�mnبإعـادة�التنظـيم�العقـاري،��1983يونيـو��05: الصـادر�بتـاريخ�83/127: ا�طبق�لÑمر�القـانوني�رقـم

  .و�ي�اللجنة�ال£�mتتثبت�من�استغ4ل��قتطاعات�ا�ؤقتة�وتقوم�بتحرير�محضر�بوضعية��قتطاعات
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والتسبيب�إذ�لم�تتضمن�نزع�ا�لكية�لفائدة��وحيث�إن�ا�قررات�ا�طعون�فTkا�با�لغاء�فاقدة�للتعليل�

ا�نفعة�العامة،�ولم�تسق�ل�/ع�ا�لكية�ت0[يرا�موضوعيا�آخر�مهما�كان،�ولم�تتدرج�فTkا�السلطة�vدارية�

  .بإلغاء�الرخص��و¨ى�قبل�منح�الثانية�توخيا�لس4مة�vجراءات

�رقم �ا�رسوم �إن �النصوص�ا�1989ف0[اير��01: الصادر�بتاريخ�11/89: وحيث �بتحديد mnoلقا

تخضع�إجباريا�النصوص�: الخاضعة�للرقابة�القانونية�وشروط�تطبيقها�نص��ي�مادته��و¨ى�ع�ى�أنه

�التشريع �مديرية �من �تأشiCة �ع_ى �لذلك �تبعا �وتحصل �القانونية �للرقابة مشاريع��-: ....التالية

  .مة�بمنطقة�انواكشوطالقرارات�الصادرة�عن�مندوب�الحكو �–: .... النصوص�ا&تعلقة�بما�ي_ي

  .وحيث�إن�ا�قررات�محل�الطعن�لم�تخضع�ل¤جراء�ا�نصوص�عليه��ي�ا�رسوم�أع4ه

من�قانون�vجراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية�نصت�ع�ى�إلغاء�القرارات��163وحيث�إن�ا�ادة�

�لق �بخرقها �الداخلية �مشروعيTUا �ي� �بعيب �مشوبة �كانت �إذا �فTkا �ا�طعون �أو�vدارية �قانونية اعدة

  . تجاوزها�لحدود�السلطة

  

  :لهذه�Dسباب�

مــن�قــانون��211 -209 -163 -152 -151 -150 -63 -02: وانط4قــا�ممــا�تقــدم،�وإعمــا�Rللمــواد�رقــم

ف0[ايـر��01: الصـادر�بتـاريخ�v :11/89جراءات�ا�دنيـة�والتجاريـة�وvداريـة،�وا�ـادة��و¨ـى�مـن�ا�رسـوم�رقـم

ومـا��132: ديد�النصوص�الخاضـعة�للرقابـة�القانونيـة�وشـروط�تطبيقهـا،�وا�ـواد�رقـمالقا�mnoبتح�1989

الــذي�يلÞــي�ويحــل�محــل��2010مــارس��31: الصــادر�بتــاريخ�2010/080: مــن�ا�رســوم�رقــم�139بعــدها�إ¨ــى�

الصــادر��83/127: ا�طبــق�لÑمــر�القــانوني�رقــم�2000يوليــو��17: الصــادر�بتــاريخ�2000/089: ا�رســوم�رقــم

  .وبعد�ا�داولة�القانونية،�القا�mnoبإعادة�التنظيم�العقاري �1983يونيو��05: خبتاري

  

  القـــــــــرارمنطوق�

قررت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�باÐلغاء�شك)�واص)،�وإلغاء�ا&قررات�

�1549: رقم ،1550� ،1552�� ��1553و �بتاريخ �انواكشوط �واjي �عن م�لعد�27/08/2009الصادرة

  .        تأسيسها
  

  
  

كاتب�الضبط�Dول                                ا&قرر                                                  الرئيس�
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  38/2014: القرار رقم 

  26/05/2014: بتاريخ 

�ب®iتيبات� �يتأثر w� �القديم �القانون �ظل �Sي �ا&كتسب الحق

ب�قد�تعزز�Sي�ظل�القانون�الجديد،�أحرى�إن�كان�هذا�الحق�ا&كتس

 ءات�صادرة�عن�الجهة�ا&عنية�بذلكالقانون�الجديد�من�خ)ل�إجرا

�ضدها( �مكان��)ا&طعون �إjى �عمل �مكان �من y¬ا&ع� �تحويل �Sي ممثلة

 .          آخر�بنفس�الصفة
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  شرف�ـ�إخاء�ـ�عدلالجمهورية�(س)ميـة�ا&وريتانيـة������������������������������������������������

  ا&حكمة�العليا������   

  الغــــرفــة�(داريــــة���������

  91/2012:  القضية�رقم

   .ي.م.ل: الطاعن

  محمد�معروف�بو�صبيع/ ذ: ا�حامي

  وزارة�العدل: ا&طعون�ضده

  38/2014: القرار�رقم

  26/05/2014:تاريخ�النطق�به

  

  :منطـوقه

�العليا� �با&حكمة �(دارية �الغرفة قررت

Ðبا� �الطعن �واص)،�قبول �شك) لغاء

  .        وإلغاء�القرار�الضم¬�yمحل�الطعن

                           

  

  بسم�هللا�الع_ي�العظيم

� �ا�وافق ��ثنIن �يوم �الغرفة��26/05/2014�ي عقدت

�بقصر�العدالة� �علنية �جلسة �العليا �با�حكمة vدارية

�ي�انواكشوط�تحت�رئاسة :  

  .رئيسا�����������������¨ي�آمدو�سI[ي����������: السيد

  :وبعضوية�السادة�ا&ستشارين

  ـ�بكار�ولد�الناه

  ـ�الحاج�ولد�الطلبة�

  ـ�محمد�سالم�ولد�عبد�الوهاب����������������������

  ـ�محمد�ولد�السالك���

  أحمد�ولد�باب�مفوض�للحكومة�/ وبحضور�السيد

�ذ �الضبط�/ وبمساعدة �كاتب �الحاج �محمد �ولد الناتي

ه�الغرفة،�وذلك�للبت��ي�الطعن�با�لغاء��ول�لدى�هذ

�بتاريخ �العدل �وزير �عن �صادر m®ضم� �قرار : ضد

 :وأثناء�الجلسة�صدر�ما�يلـي،�05/11/2012

�wاالقضية�: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� �با�لغاء��مراحلتتمثل �الطعن �دعوى �ي� �ملفها �مشموRت �من �يستبان �حسبما �القضية هذه

�طعن�مدموغة من�طرف��20/12/2012: وصلت�كتابة�ضبط�هذه�الغرفة�بتاريخ�ا�قدمة��ي�عريضة

��ستاذ �/ مكتب �موكله �عن �نيابة �بو�صبيع �معروف �وزير��.ي.م.لمحمد �صادر�عن m®قرار�ضم� ضد

،�يرفض�فيه�تصحيح�وضعية�العارض�بإبقائه�عد�Rمنفذا�لدى�محكمة�05/11/2012: العدل�بتاريخ

�طب �با�لف �ا�حكمة �فتعهدت �اترارزة، �وRية �ا�ادة ��قتضيات �ق�150قا �بدراسته�. إ.ت.م.إ.من وقامت

  :وفق�vجراءات�التالية�

  (جـــــراءات: ثانيا�

�آجال���� �انقضاء �التقرير�بعد ��عداد �ا�ستشار�ا�قرر �ع�ى �القضية �ملف �إحالة �تمت حيث

ابية،�ومن�ثم�الردود،�كما�تمت�إحالته�بعد�انTUاء�التقرير�ع�ى�مفوض�الحكومة�لتقديم�ملتمساته�الكت
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�عن� �ا�نوه �الجلسة �ي� �للعرض �ا�جدولة �ا�لفات �قائمة �ضمن �ا�حكمة �ضبط �بكتابة �مر�بلصقه

  .تاريخها�أع4ه

�القاعة،���� �ي� �تقريره �بت4وة �ا�ستشار�ا�قرر �وقام �العلنية �الجلسة �ي� �نشر�القضية �تم وحيث

ض�الحكومة�لطلباته�الشفهية،�وقدم��طراف�ما�لدTÎم�من�م4حظات�وأشفع�جميع�ذلك�بتقديم�مفو 

  :ليتقرر�بعد�ذلك�حجز�القضية��ي�ا�داوRت�وينطق�فTkا�با$تي

  من�حيث�الشكل�:ثالثا�

ومضت�أربعة�أشهر��03/07/2012: حيث�قدم�العارض�تظلمه�إ¨ى�الجهة�مصدرة�القرار�بتاريخ���

�بتاريخ �صادرا �الطعن �محل m®الضم� �القرار �واعت0[ �م�Tا �رد �يوم��،05/11/2012: دون �فيه وطعن

20/12/2012� �للمادة �طبقا �مدموغة �العريضة �وكانت �ق�151، �غرامة�. ا.ت.م.إ.من �بوصل ومرفقة

الشيخ�لدى�مكتب��10592/2012تحمل�الرقم�و �17/12/2012وبوكالة�منجزة�لدى�موثق�عقود�بتاريخ�

  .سيديا�ولد�موnã،�وبذلك�تم�اح^[ام��شكال�القانونية�ا�نصوصة

  

  صلمن�حيث�D �:رابعا

  :Dطراف��-1

  :الطاعن��-أ

�كعدل� �vدارية �وضعيته �لتسوية �الرافض �القرار�السكوتي �أن �الطاعن �مذكرة �تضمنت حيث

منفذ�شابته�عدة�عيوب�م�Tا�أن�ربطه�بIن�وظيفة�كاتب�ضبط�ووظيفة�عدل�منفذ�وحرمانه�للعارض�

�إ¨ �ويفتقد �حيف �فيه �متقاعد �ضبط �كاتب �أنه �بحجة �منفذ �كعدل �مهمته �متابعة �ا�شروعية�من ى

ال£�mتنص�بأن�العدل�ا�نفذ�يعينه�وزير��18/1997: من�مقتضيات�القانون�رقم�8ويخالف�نص�ا�ادة�

وبذلك�فإنه�حصل��02/02/1988: بتاريخ�117: العدل،�وهو�ما�يتوفر�عليه�من�خ4ل�قرار�تعيينه�رقم

انون�العدول�ا�نفذين�من�ق�27ع�ى�حق�مكتسب�يصونه�القانون�و�Rيمكن�إTÈاؤه�إ�Rوفق�نص�ا�ادة�

  .سنة�أو�استقال�أو�عجز�وهو�ما��Rيتوفر�فيه�65إما�بمقرر�من�وزير�العدل�إذا�بلغ�من�العمر�

  :  اون�ضدها&طع -ب  

أما�ا�طعون�ضدها�وزارة�العدل�فقد�ورد��ي�جوا¸Tا�ع�ى�مذكرة�العارض�أن�وضعية�الطاعن�

ا�تضمن�النظام��سا15/07/1997��mnãريخ�الصادر�بتا�97/018: تتناقض�مع�مقتضيات�القانون�رقم

�مادته� �نصت �إذ �منه، �تعاني �كانت �الذي �الخلل �ويسد �التنفيذ �مهنة �ينظم �والذي �ا�نفذين للعدول

�mن�الرسمIتتوفر�فيه�حالة�التعي�Rوأن�الطاعن��،mالعدل�ا�نفذ�الرسم�m®الثانية�ع�ى�أن�أحكامه�تع

�ا� ��ستثناء �حالة Rو� �القانون �هذا �يتمسك�بمفهوم �زال R� �وإنما �ا�ختصة، �ا�حكمة �لرئيس خول

�وجود� �مع �¸Tا ��حتجاج �و�Rيمكن �القانوني �الفراغ �ف^[ة �ي� �سابقIن �عدل �وزراء �عدة �تداولها بمذكرة

  .النص،�و�Rحجة�لقرار�إداري�يتعارض�مع�قانون�صادر�عن�إجماع��مة
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  : ا&حكمة -2

�ال£ ��سباب �أن �القضية �ملف �دراسة �من �يتضح �القرار�حيث �إلغاء �بغية �الطاعن �أثارها m

�القرار� �عيوب �وأبرزت �ومؤسسة �وجTkة �منفذ �كعدل �vدارية �وضعيته �لتسوية �الرافض السكوتي

  .الطعIن

�القرار�رقم �بموجب �عد�Rمنفذا �تعيينه �تم �قد �كان �العارض �إن �وزير��117: وحيث الصادر�عن

�بتاريخ �02/02/1988: العدل �¸Tذا �العدل �وزارة �له �واحتفظت �بمحكمة�، �عد�Rمنفذا �فحولته الحق

�القرار�رقم �بموجب �اترارزة �وRية �بمحكمة �عد�Rمنفذا �ذلك �من �ف^[ة �بعد �حولته �ثم �لعصابة، : وRية

  .11/02/2003: الصادر�عن�وزير�العدل�بتاريخ�108

ا�تضمن�النظام��سا�mnãللعدول�ا�نفذين�قد�صدر�بتاريخ��97/018: وحيث�إن�القانون�رقم�

�رقم�15/07/1997 �قراره �القانون �هذا �صدور �بعد �سنوات �ست : بتاريخ�108: وأصدر�وزير�العدل

�ممارسا��11/02/2003 �عليه �وvبقاء �اترارزة �محكمة �بدائرة �منفذا Rعد� �العارض �بتحويل mnoالقا

  .لهذه�ا�هنة،�مما�يثبت�تمتعه�بحق�مكتسب��ي�ظل�القانون�الجديد�ا�نظم��هنة�العدول�ا�نفذين

: من�القانون�رقم�8ا�علوم�أن�العدل�ا�نفذ�يعينه�وزير�العدل�طبقا�لنص�ا�ادة��وحيث�إنه�من

  .ا�تضمن�النظام��سا�mnãللعدول�ا�نفذين�97/018

� �ا�ادة �إن �رقم�27وحيث �القانون �ا�نفذين��97/018: من �للعدول mnãسا�� �النظام ا�تضمن

� �نصت �مقرر : أنهع�ى �بموجب �ا�نفذ �العدل ��هام �TÈاية �من��توضع �اق^[اح �ع�ى �بناء �وزير�العدل من

ا�د�ي�العام�لدى�محكمة��ستئناف�إذا�كان�عمره�قد�بلغ�خمسا�وستIن�سنة�أو��ي�حالة��ستقالة�أو�

  .العزل�أو�العجز�ا�0[ر�أو�ا�انع�القانوني

�الواردة� ��خرى �الشروط �و�Rتتوفر�فيه �سنة �وستIن �العمر�ث4ثا �من �يبلغ �العارض �إن وحيث

  . أع4ه

من�قانون�vجراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية�نصت�ع�ى�إلغاء�القرارات��163وحيث�إن�ا�ادة�

�أو� �قانونية �لقاعدة �بخرقها �الداخلية �مشروعيTUا �ي� �بعيب �مشوبة �كانت �إذا �فTkا �ا�طعون vدارية

  . تجاوزها�لحدود�السلطة

  :لهذه�Dسباب�

: ا�Rللنصوص�القانونية�ا�ذكورة�أع4ه�خاصة�ا�وادوانط4قا�مما�تقدم�وتأسيسا�عليه،�وإعم���

،�8: من�قانون�vجراءات�ا�دنية�والتجارية�وvدارية�وا�ادتIن�02�،63�،150�،151�،152�،209�،211

�رقم�27 �القانون ��97/018: من �بتاريخ �للعدول��15/07/1997الصادر mnãسا�� �النظام ا�تضمن

  .ا�نفذين



 270 

  :القــرارمنطوق�

لغرفة�(دارية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�باÐلغاء�شك)�واص)،�وإلغاء�القرار�قررت�ا

  .  الضم¬�yمحل�الطعن

  

  

كاتب�الضبط�Dول       ا&قرر   الرئيس����������������������������������
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        ::::أ القانوني أ القانوني أ القانوني أ القانوني ددددــــــــــــــــــــــــــــــــالمبالمبالمبالمب

  17/2014: القرار رقم 

  07/01/2014: بتاريخ 

،�ا&حدد�Ðجراءات�الحملة�275/2012من�ا&رسوم��31ا&ادة��-

  . �نتخابية�وعمليات�التصويت�ل)نتخابات�البلدية

-��yzا�ع�`ا�البطاقات�الiÂأصواتا�مع�iÂتعت�wي�jغية�وبالتاw�iÂتعت

           .  صدقها�الناخبون�بصورة�خاطئة
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/إخاء/شرف                                                                         الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليــا��������

  الغرفة�(دارية��������

 بسم�هللا�الع�ي�العظيم

عقدت�الغرفة��07/01/2014�ي�يوم�الث4ثاء�ا�وافق�

vدارية�با�حكمة�العليـــــا�جلســـة�مشورة�بمقــــرهـــــا�فـــــي�

 :سةانواكشوط�تحت�رئا

    ارئيس             ¨ي�آمادو�سI[ى������������������: السيد

  : وبعضوية�السادة�ا�ستشارين

  ـــــــ��الحاج�ولد�الطلبة���������������������������

ــــــ��بكار�ولد�الناه������������������������������        ـ

  ـــــــ��محمد�ولد�السالك��������������������������

  وه�����������������������������ـــــ��سيدي�ولد�الدــ

  .أحمد�ولد�باب��مفوض�للحكومة/ وبحضور�السيد

محمد�ولد�لحجور�كاتب�الضبـط�لدى�/ وبمساعدة�ذ

  .هذه�الغرفة

  وذوذلك�للبت��ي�الطعن�با�لغاء�ضد�قرار�ضم®�mللجنة

الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات،�وأثناء�الجلسة�صدر�ما�

 :ي�ي

  84/2013: ية�رقمالقض

Rئحة��تحاد�من�اجل��:الطاعن

 الجمهورية�ببلدية�النعمة

  سيد�محمد�ولد�سيد�اب/ ذ: ا�حامي

  اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة: ا&طعون�ضده

  ل4نتخابات�����������������

   17/2014: القرار�رقم

  07/01/2014: تاريخ�النطق�به

  

  :منطوقه

عليـــا�قررت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�ال

فـــــــي�غرفة�مشور¥`ا�قبول�الطعن�باÐلغاء�

  .شك)�ورفضه�أص)�لعدم�تأسيسه

 

  

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

تتمثل�وقائع�هذه�القضية�حسبما�يتضح�من�محتويات�ملفها��ي�العريضة��ستعجالية�ا�قدمة�

�29/12/2013ذه�الغرفة�بتاريخ�سيد�محمد�ولد�سيد�اب�الواصلة�لكتابة�ضبط�ه/ من�قبل��ستاذ

�من� �الثاني �الشوط �لنتائج �ا�علن �ل4نتخابات �ا�ستقلة �الوطنية �اللجنة �قرار �إلغاء �إ¨ى والهادفة

�vجراءات� �حسب �بدراسته �وتقوم � �با�وضوع �ا�حكمة �لتتعهد �النعمة، �لبلدية �البلدية �نتخابات

  :التالية

  (جراءات: ثانيا�

ريضة�الطاعن�إ¨ى�الجهة�vدارية�ا�طلوب�إلغاء�قرارها،�وتم�ذلك�حيث�أمرت�ا�حكمة�بتبليغ�ع

،�وبعد�انTUاء�أجــــل�30/12/2013بموجب�محضر�vب4غ�الصادر�عن�كتابة�ضبط�هذه�الغرفة�بتاريخ�

�لتتم� �الكتابية، �العامة �النيابة �ملتمسات �تقديم �اجل �من �الحكومة �مفوض �ع�ى �ا�لف �أحيل الــــــرد
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Rئحة�ا�لفات�ا�عروضة�ع�ى�غرفة�ا�شورة،�ويقام�بوضعها��ي�ا�داولة�وينطق��برمجة�القضية�ضمن

  :فTkا�بالقرار�التالية�أسبابه

  من�حيث�الشكل: ثالثا�

� �يوم �ا�حكمة �ع�ى �با�لغاء �الطعن �عريضة �وردت �مدموغة�30/12/2013حيث �وكانت ،

بوصل�غرامة�الطعن،�مما��ومصحوبة�بوكالة�رسمية�تحمل�رأسية�وشعار�وتوقيع�رئيس�الحزب�ومرفقة

  .يحتم�قبول�الطعن�شكR�4ستيفائه�الشروط�وvجراءات�ا�طلوبة

  

  من�حيث�Dصل: رابعا�

عدة�مآخذ��30/12/2013: عن��ي�عريضته�الواردة�ع�ى�كتابة�ضبط�ا�حكمة�بتاريخاقدم�الط

  : ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه،�م�Tا

�� �بدل �شعار�الحزب �ع�ى �أشروا �الناخبIن �بعض �فاعت0[ها�أن �لذلك �ا�خصصة �الفارغة الخانة

�التأشI[�ع�ى� �من �الشعار�أكÇ[�دRلة �ع�ى �التأشI[ة �أن �رغم �Rغية، �بطاقات �التصويت �مكاتب رؤساء

  .الخانة�وتساوTÎا��ي�القصد

وأن�ممث�ي�الحزب��ي�ا�كاتب�قد�منعوا�من�وضع�م4حظا¡Tم�ع�ى�محضر�النتائج�وهو�ما�وصم��

  . ق^[اعالنتيجة�بأغ4ط�مبطلة�ل4

وقد�ردت�اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات�ع�ى�دعوى�الطاعن�برسالة�موجهة�إ¨ى�ا�حكمة�

  :ضمنTUا�05/01/2014: بتاريخ

  .أن�قضية�إلغاء�بطاقات�التصويت�ينظمها�القانون��نتخابي

�النتائج� �صحة �هنا ��صل �'ن �دعواه �صحة �ع�ى �وال0[اهIن ��دلة �بتقديم �مطالب �الطاعن وأن

  .�علنة�من�قبل�اللجنةا

  :ا&حكمة�-2

�وضع� m£ال� �التصويت �بطاقات �صحة �مدى �ع�ى �ينصب �مثار�ال�/اع �أن �ا�حكمة �رأت حيث

�الفارغة�ا�خصصة� �ي�الخانة� �ع�ى�شعار�الحزب�الذي�يختارون�بدل�وضعها الناخبون�تأشT¡]Iم�فTkا

  .لها

ا�حدد��جراءات��2012دجم0[��6 :الصادر�بتاريخ�2012/ 275: من�ا�رسوم�رقم�31وحيث�إن�ا�ادة�

�ي�ي تعتw�iÂغية�وبالتاjي��w: الحملة��نتخابية�وعمليات�التصويت�ل4نتخابات�البلدية�نصت�ع�ى�ما

  : تعت�iÂأصواتا�معiÂا�ع�`ا،�البطاقات�التالية

�Sي� - �ل)نتخابات �ا&ستقلة �الوطنية �اللجنة �وضعته �الذي �للنموذج �غ�iCا&طابقة البطاقات

 لناخبCنمتناول�ا

 البطاقات�غ�iCا&صدقة�أو�ال�yzصدقها�الناخبون�بصورة�خاطئة -
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البطاقات�ال�yzتحمل�Sي�واجهa`ا�أو�مقلوx`ا�ع)مات�ممÆCة�أو�مفرطة�مثل�ا&حو�أو�التوقيع� -

 .أو�الكلمات�أو�ع)مات�التعرف

  .البطاقات�ا&مزقة�أو�ا&شطوب�عل�`ا�أو�ا&بتورة -

�ا �من �الثالثة �الفقرة �إن �بطاقات�حيث �لكون �النازلة �هذه �ع�ى �محتواها �ينطبق �أع4ه �ادة

  .التصويت�قد�تم�تصديقها�بصورة�خاطئة

وحيث�إن�الفقرة��و¨ى�من�ا�ادة�السابقة�نصت�ع�ى�أن�توفر�أحد�الشروط�ا�نصوصة�يجعل�

  .البطاقات�Rغية،�و�Rتعت0[�أصواتا�مع0[ا�ع�Tا

  

  :لهذه�Dسباب�

من�قانون�vجراءات��02��،150��،151��،164��،209��،211: وإعما�Rللموادوانط4قا�مما�تقدم��������

�2012دجم0[��6: الصادر�بتاريخ�2012/ 275: من�ا�رسوم�رقم�31ا�دنية�والتجارية�وvدارية،�وا�ادة�

  .ا�حدد��جراءات�الحملة��نتخابية�وعمليات�التصويت�ل4نتخابات�البلدية

  

  رالقـــــــــرامنطوق�

ررت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�العليـــا�فـــــــي�غرفة�مشور¥`ا�قبول�الطعن�باÐلغاء�شك)�ق

  .ورفضه�أص)�لعدم�تأسيسه

  

  

ضبطالكاتب�                الرئيس�
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  24/2014: القرار رقم 

  09/01/2014: بتاريخ 

�ا&اد �110تان ،111� �القانون �من �للبلديات�289/87، Ô¡ßا&ن� ،

  .032/2012وا&عدل�بالقانون�

�وظيفة� �ممارسة �مع �نسبيا �ا&ستشار�البلدي �وظيفة تتعارض

�ووك)ء� �العمومية، �وا&ؤسسات �للدولة �الجهوية �ا&صالح مديري

             .البلديات�Sي�الدائرة��نتخابية�ال�yzيزاولون�ف�`ا�عملهم
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/ إخاء�/ شرف�              الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية������������������������������

  ا&حكمة�العليا�����������

   الـغـرفـة�(دارية������������� 

  74/2013: القضية�رقم

�Rئحــــة�حــــزب��تحــــاد�مــــن�اجــــل: الطــــاعن

  الجمهورية�ا�^[شحة�لبلدية�مقامة�

  سيد�محمد�ولد�سيد�اب�: ا&حامي

اللجنـة�الوطنيـة�ا�سـتقلة�: ا&طعون�ضده

  ل4نتخابات�

  2014/ 24  : القرار�رقم

  2014/ 01/  09: نطق�بهتاريخ�ال

  :منطوقه�

قـــررت�الغرفـــة�(داريـــة�با&حكمـــة�العليـــا��

Sــــي�غرفــــة�مشــــور¥`ا�قبــــول�الطعــــن�شــــك)�

مفـــــــتش��.ص.ف.د.موSـــــــي�Dصـــــــل�اعتبـــــــار�

�yáي�تعـارض�نسـSالبيئة�بمقاطعة�مقامة�

�3مــع�ا&نصــب�ا&نتخــب�لــه�طبقــا�للفقــرة�

: مـــن�Dمــــر�القـــانوني�رقــــم�110مـــن�ا&ــــادة�

اكتـــــــــــــــوبر��20: ريخالصـــــــــــــــادر�بتـــــــــــــــا�87/289

ا&نßــــــــــــــــــــــ¡�Ôللبلــــــــــــــــــــــديات�وا&عــــــــــــــــــــــدل��1987

الصـــــــــــــــــادر��032/2012: بالقـــــــــــــــــانون�رقـــــــــــــــــم

 . 2012ابريل��12: بتاريخ

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

عقــــــدت�الغرفــــــة��09/01/2014�ــــــي�يــــــوم�الخمــــــيس�ا�وفــــــق�

vداريـــــــــة�با�حكمــــــــــة�العليــــــــــا�جلســـــــــة�مشــــــــــورة�بمقرهــــــــــا��ــــــــــي�

  :انواكشوط�تحت�رئاسة

    ارئيس�����������������  jي�آمادو�سiCى�����: السيد 

  : ــــ�وبعضوية�السادة�ا&ستشارين

  الحاج�ولد�الطلبه��������������������������������������ــ

  ــــ�بكار�ولد�الناه����������������������������������������

  محمد�ولد�السالك��-

  ــــ�سيدي�ولد�ادوه

  .أحمد�ولد�باب��مفوض�للحكومة/ وبحضور�السيد

�ذ �/ وبمساعدة �الضبط �كاتب � �احجور �ولد لدى�محمد

  .هذه�الغرفة

وذلك�للبت��ي�الطعن�با�لغاء�ضد�قرار�صادر�عن�رئيس�

�بإع4ن� �يتعلق �ل4نتخابات �ا�ستقلة �الوطنية اللجنة

 .ا�ستشارين�الناجحIن�ببلدية�مقامة

�wا�القضية�: أو`xمرت��yzا&راحل�ال   

ضـــة��ســـتعجالية�يواضـــح�مـــن�مشـــموRت�ملفهـــا��ـــي�العر �هـــذه�القضـــية�حســـبما�هـــو �مراحـــلتتمثـــل�

سـيد�محمـد�ولـد�سـيد�اب�لفائـدة�موكلـه�حـزب��تحـاد�مـن�أجـل�الجمهوريـة،�/ ا�قدمة�مـن�قبـل��سـتاذ

،�والهادفـــة�إ¨ـــى�طلـــب�إلغـــاء�القـــرار�الصـــادر�عـــن�25/12/2013الواصـــلة�لكتابـــة�ضـــبط�هـــذه�الغرفـــة�يـــوم�

ع�ـــــى�رأس�Rئحـــــة�الحـــــزب� .ص.ف.د.م قاoـــــ�mnبانتخـــــاب�الســـــيداللجنـــــة�الوطنيـــــة�ا�ســـــتقلة�ل4نتخابـــــات�ال
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الفـــائزة��ـــي��نتخابـــات�البلديـــة�ع�ـــى�مســـتوى�بلديـــة�مقامـــة،�لتتعهـــد� الجمهـــوري�للديمقراطيـــة�والتجديـــد

  :ا�حكمة�¸Tذا�ا�وضوع�وتقوم�بدراسته�حسب�vجراءات�التالية

  

  (جراءات: ثانيا�

ن�قبل�الطاعن�إ¨ى�الجهـة�vداريـة�ا�طلـوب�إلغـاء�حيث�أمرت�ا�حكمة�بتبليغ�العرائض�ا�قدمة�م

وا�سـتلم�مـن��26/12/2013: قرارها،�وتم�ذلك�بموجب�محضر�vب4غ�الصادر�عـن�كتابـة�الضـبط�بتـاريخ

  .26/12/2013: قبل�الجهة�vدارية�بتاريخ

وبعــــــد�انTUــــــاء�أجــــــل�الــــــرد�تمــــــت�إحالــــــة�ملــــــف�القضــــــية�ع�ــــــى�مفــــــوض�الحكومــــــة�مــــــن�أجــــــل�تقــــــديم�

يابـــة�العامـــة�الكتابيـــة�لتـــتم�برمجـــة��القضـــية�ضـــمن�Rئحـــة�ا�لفـــات�ا�عروضـــة�ع�ـــى�غرفـــة�ملتمســـات�الن

  :ا�شورة،�وبعدها�وضعت��ي�ا�داولة�لينطق�فTkا�بالقرار�التالية�أسبابه

  من�حيث�الشكل: ثالثا�

حيث�يتعلـق�الطعـن�بقـرار�اللجنـة�الوطنيـة�ا�سـتقلة�ا�علـن�لنتـائج�الشـوط�الثـاني�مـن��نتخابـات�

  .ديةالبل

مدموغــــة�ومرفقــــة�بوكالــــة�رســــمية�تحمــــل��25/12/2013: وحيــــث�قــــدمت�عريضــــة�الطعــــن�بتــــاريخ�

  .رأسية�وختم�وشعار�الحزب�الطاعن،�ومرفقة�كذلك�بوصل�غرامة

ممــــا�يحــــتم�قبــــول�الطعــــن�شــــكR�4ح^[امــــه�¶جــــال�ا�حــــددة�واســــتيفائه�كافــــة�الشــــروط�القانونيــــة��

  .ا�نصوص�علTkا

  من�حيث�Dصل: رابعا�

1-� Dطراف�:  

  : الطاعن� -أ

طلـــب�طعنـــه�با�لغـــاء�لقـــرار�اللجنـــة�الوطنيـــة�ا�ســـتقلة�ل4نتخابـــات�انط4قـــا��عـــارضالحيـــث�أســـس�

الضـابط��ـي�قـوات�أمـن� .ص.ف.د.ممن�أنـه�كـان�قـد�رشـح�Rئحـة�منافسـة�ل4ئحـة�ال£ـ�mع�ـى�رأسـها�السـيد�

خــــب�ع�ــــى�رأس�RئحTUــــا�الغابــــات�و�ــــي�نفــــس�الوقــــت�رئــــيس�مصــــلحة�حمايــــة�البيئــــة�بمقاطعــــة�مقامــــة�ا�نت

: الصــادر�بتــاريخ�87/289: مــن��مــر�القــانوني�رقــم�112و��111البلديــة�وهــو�مــا�يتنــاقض�مــع�نــص�ا�ــادتIن�

ا�تعلـــــق�بالبلــــــديات،�لــــــذلك�فــــــإن�قــــــرار�اللجنــــــة�الوطنيــــــة�ا�ســــــتقلة�ل4نتخابــــــات�بــــــه�خــــــرق���20/10/1987

  . واضح�للقانون 

  :طعون�ضده�ا&  - ب

: بتــاريخ�0650: لوطنيــة�ا�ســتقلة�ل4نتخابــات��ــي�رســالTUا�رقــمحيــث�ردت�ا�طعــون�ضــدها�اللجنــة�ا

ــــــى�ا�حكمــــــة�بــــــأن�مــــــا�أثــــــاره�الطــــــاعن��Rينطبــــــق�ع�ــــــى�هــــــذه�الحالــــــة�'ن�الســــــيد��05/11/2013 ا�وجهــــــة�إ¨

ضابط��ـي�قـوات�أمـن�الغابـات�ولـيس�مـن�أفـراد�القـوات�ا�سـلحة�و�Rمـن�أفـراد��مـن�الـوط®�m .ص.ف.د.م
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مـن��مـر�القــانوني��110مـن�ا�ـادة���3طلقـة�ل4نتخـاب�حسـب�نـص�الفقـرة�وهـم�الـذين�يفقـدون��هليـة�ا

  .87/289: رقم

  

  :ا&حكمة�-2

� .ص.ف.د.محيــث�رأت�ا�حكمــة�أن�مثــار�ال�ــ/اع�ينصــب�ع�ــى�الوضــعية�الوظيفيــة�وvداريــة�للســيد�

  .  ومدى�تعارض�وظيفته�الحالية�مع�ا�نصب��نتخابي�الذي�أعلن�فائزا�به

القاoــــــــ06/01/2014��mn: بتــــــــاريخ�05/2014: كمــــــــة�قرارهــــــــا�التمهيــــــــدي�رقــــــــموحيــــــــث�أصــــــــدرت�ا�ح

بانتـــــداب�أحـــــد�قضـــــا¡Tا�للقيـــــام�بمعاينـــــة�لـــــدى�وزارة�البيئـــــة�والتنميـــــة�ا�ســـــتدامة�ا�ســـــI[ة�إداريـــــا�للســـــيد�

  .،�وذلك�للوقوف�ع�ى�حقيقة�وضعيته�vدارية�الحاليةص.ف.د.م

ينــــاير��07: الصــــادرة�بتــــاريخ�005: وحيــــث�بينــــت�الــــوزارة�هــــذه�الوضــــعية��ــــي�مضــــمون�الرســــالة�رقــــم

�41589: صــــــاحب�الــــــرقم�ا�ــــــا¨ي�.ص.ف.د.مبــــــأن�الســــــيد��تأفــــــادال£ــــــ�mعــــــن��مــــــIن�العــــــام�للــــــوزارة��2014

ح£ــــ�تــــاريخ�توقيــــع�هــــذه��2009مهنــــدس�اقتصــــاد�ريفــــي�وأنــــه�مفــــتش�البيئــــة�بمقاطعــــة�مقامــــة�منــــذ�ســــنة�

  .الرسالة

ع�ــــى�مســــتوى�ا�قاطعــــة�ينطبــــق��وحيــــث�إن�مفــــتش�البيئــــة�با�قاطعــــة�هــــو�رئــــيس�مصــــلحة�محليــــة�

عليـه�الوصـف�الــوارد��ـي�حـاRت�التعــارض�مـع�تقلــد�وظـائف�انتخابيـة�ع�ــى�مسـتوى�دائرتـه�ال£ــ�mيعمـل�¸Tــا�

  . 'نه�مع®�mبالتسيI[�الجهوي��ي�عموم�الحI/�الجغرا�ي�للمقاطعة

��ا��1987اكتـــوبر��20: الصـــادر�بتـــاريخ�87/289: مـــن��مـــر�القـــانوني�رقـــم�110وحيـــث�إن�ا�ـــادة�nـــÒن

نصـــت��ـــي�فقر¡Tـــا�الثالثـــة��2012ابريـــل��12: الصـــادر�بتـــاريخ�032/2012: للبلـــديات�وا�عـــدل�بالقـــانون�رقـــم

فبالنســبة�&ـديري�ا&صــالح�الجهويــة�للدولـة�وا&ؤسســات�العموميـة�ووكــ)ء�البلــديات��ومــع�ذلـك": ع�ـى

�wــي��جتماعــات�السياســية�Sأو�ا&شــاركة��y¡خــ)ل�فــإن�ا&نــع�مــن�مزاولــة�أي�نشــاط�سياــ�wينطبــق�إ

  ."ف®iات��نتخابات�وضمن�الوwية�القضائية�للمنطقة�ال�yzيمارسون�ف�`ا�عملهم

�1987اكتـوبر��20: الصـادر�بتـاريخ�87/289: مـن��مـر�القـانوني�رقـم  )جديدة( 111وحيث�إن�ا�ادة�

��للبلــــــديات�وا�عــــــدل�بالقــــــانون�رقــــــمnــــــÒع�ــــــى�نصــــــت��2012ابريــــــل��12: الصــــــادر�بتــــــاريخ�032/2012: ا�ن :

  .أع)ه�110من�ا&ادة��3تتعارض�وظائف�مستشار�بلدي�مع�الوظائف�ا&شار�إل�`ا�Sي�الفقرة�

�1987اكتـوبر��20: الصـادر�بتـاريخ�87/289: مـن��مـر�القـانوني�رقـم )جديدة(  112وحيث�إن�ا�ادة�

��للبلـــديات�وا�عـــدل�بالقـــانون�رقــــمnـــÒأي�: ع�ــــى�نصـــت��2012ابريـــل��12: الصـــادر�بتـــاريخ�032/2012: ا�ن

: عضــو�Sــي�مجلــس�بلــدي�يقــع�Sــي�واحــدة�مــن�حــاwت�عــدم�Dهليــة�أو�التعــارض�ا&شــار�إل�`ــا�Sــي�ا&ــادتCن

أع)ه�تعتiÂه�سلطة�الوصاية�مستقي)�بالفعل،�إS�wي�حالة�الطعن�لدى�الغرفـة�(داريـة��111و��110

   .للمحكمة�العليا

�ـي�ا�ـواد�أعـ4ه�مـن�حيـث�التعـارض�تنطبق�عليه�ا�واصفات�الواردة� .ص.ف.د.موحيث�إن�السيد�

  .النس��mالقائم�بIن�وظيفته�ال£�mيشغلها�حاليا�والوظيفة��نتخابية�ا�نتخب�من�اجلها
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  :لهذه�Dسباب�

مـــــن�قـــــانون�vجـــــراءات��211،209،164،163،151،150،63،02: نظـــــرا��ـــــا�تقـــــدم�وإعمـــــا�Rللمـــــواد

�289/87: جديــدة�مــن��مــر�القــانوني�رقــم�112يــدة،�جد�110�،111ا�دنيــة�والتجاريــة�وvداريــة�،�وا�ــواد�

  .  2012ابريل��12: الصادر�بتاريخ�032/2012: وا�عدل�بالقانون�النظامي�رقم

  

  :القــــــرارمنطوق�

�Dصل� �شك)�وSي �الطعن �قبول �مشور¥`ا �غرفة �Sي � �العليا �با&حكمة �(دارية �الغرفة قررت

تعارض�نس�yáمع�ا&نصب�ا&نتخب�له�وضعية�مة�Sي�مفتش�البيئة�بمقاطعة�مقا�.ص.ف.د.ماعتبار�

� �للفقرة ��3طبقا �ا&ادة �رقم�110من �Dمر�القانوني �1987اكتوبر��20: الصادر�بتاريخ�87/289: من

  .2012ابريل��12: الصادر�بتاريخ�032/2012: ا&ن�Ô¡ßللبلديات�وا&عدل�بالقانون�رقم

  

  

  

   كاتب�الضبط���                                              الرئيس��������������������������������������
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    :بــــــــدأ�القانوني�ا&

  25/2014: القرار رقم 

  12/01/2014: بتاريخ 

�قرار� �Sي �بالطعن �ت)فيه ��wيمكن �قرار�إداري �Sي �الطعن فوات

             .إداري�منفصل�عنه�ح�Òzولو�تعلق�Dمر�بنفس�ا&وضوع
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/إخاء/شرف����������������������������������������������������������������الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليــا��������

  الغرفة�(دارية��������

 �ي�العظيمبسم�هللا�الع

� �ا�وافق ��حد �يوم �الغرفة��12/01/2014�ي عقدت

�فـــــي� �بمقــــرهـــــا �مشورة �جلســـة �العليـــــا �با�حكمة vدارية

 :انواكشوط�تحت�رئاسة

  ¨ي�آمادو�سI[ى������������������رئيس�الغرفة�: السيد

  : وبعضوية�السادة�ا&ستشارين

  ـــــــ��الحاج�ولد�الطلبة

     بكار�ولد�الناهـــــــ��

  ـــــــ��محمد�ولد�السالك�����

  ـــــــ��سيدي�ولد�الدوه�

  .أحمد�ولد�باب��مفوض�للحكومة/ وبحضور�السيد

حجور�كاتب�الضبـط�هذه�امحمد�ولد�/ وبمساعدة�ذ

  .الغرفة

  وذوذلك�للبت��ي�الطعن�با�لغاء�ضد�قرار�ضم®�mللجنة

ة�صدر�ما�الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات،�وأثناء�الجلس

 :ي�ي

  73/2013: القضية�رقم

Rئحة��تحاد�من�اجل��:الطاعن

 الجمهورية�ببلدية�حا�mnãاهل�احمد�بشنة

  سيد�محمد�ولد�سيد�اب/ ذ: ا�حامي

  اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة: ا&طعون�ضده

  ل4نتخابات�����������������

  25/2014: القرار�رقم

  12/01/2014: تاريخ�النطق�به

  

  :منطوقه

ت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�العليـــا�قرر 

فـــــــي�غرفة�مشور¥`ا�قبول�الطعن�باÐلغاء�

  .شك)�ورفضه�أص)�لعدم�تأسيسه

 

wا�القضية:  أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� ��ستعجالية��مراحلتتمثل �العريضة �ي� �ملفها �محتويات �من �يتضح �حسبما �القضية هذه

��ستاذ �قبل �من �ولد/ ا�قدمة �محمد �بتاريخ��سيد �الغرفة �هذه �ضبط �لكتابة �الواصلة �اب سيد

والهادفة�إ¨ى�إلغاء�قرار�اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات�القا�mnoبمنع�سكان�قرية��25/10/2013

لكواوين�من�ممارسة�حقهم��نتخابي��ي�بلدية�حا�mnãاهل�احمد�بشنة،�وتحويلهم�إ¨ى�بلدية�الف4نية،�

  :م�بدراسته�حسب�vجراءات�التاليةلتتعهد�ا�حكمة�با�وضوع�وتقو 

  (جراءات: ثانيا�

حيث�أمرت�ا�حكمة�بتبليغ�عريضة�الطاعن�إ¨ى�الجهة�vدارية�ا�طلوب�إلغاء�قرارها،�وتم�ذلك�

،�وبعد�انTUاء�أجــــل�26/12/2013بموجب�محضر�vب4غ�الصادر�عن�كتابة�ضبط�هذه�الغرفة�بتاريخ�

�مفوض �ع�ى �ا�لف �أحيل �لتتم��الــــــرد �الكتابية، �العامة �النيابة �ملتمسات �تقديم �اجل �من الحكومة
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برمجة�القضية�ضمن�Rئحة�ا�لفات�ا�عروضة�ع�ى�غرفة�ا�شورة،�ويقام�بوضعها��ي�ا�داولة�وينطق�

  :فTkا�بالقرار�التالية�أسبابه

  من�حيث�الشكل: رابعا

�ب �ومصحوبة �مدموغة �ا�حكمة �ع�ى �با�لغاء �الطعن �عريضة �وردت �موثقة�حيث �رسمية وكالة

تحمل�رأسية�وشعار�وختم�الحزب�الطاعن�ومرفقة�بوصل�غرامة،�وأشفعت�بمذكرة�طعن�تفصيلية،�

  .فهو�مقبول�شك4

  من�حيث�Dصل: ثانيا

 :Dطراف� -1

  : الطاعن��-أ

  : قدم�الطاعن��ي�عريضة�طعنه�عدة�مآخذ�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه،�م�Tا

�أسماؤهم �ظهرت �لكواوين �قرية �سكان ��أن �رقم �ا�كتب �ي� ��نتخابية �ال4ئحة ببلدية��16ع�ى

�ولم� �الف4نية، �بلدية �غلطا �علTkا �ظهرت �الناخب �بطاقات �أن �بحجة �التصويت �من �وحرموا ،mnãالحا

  .يسبق�لهم��ي�ا�ا�mnoأن�صوتوا�فTkا

أن�لجنة��نتخابات�ارتكبت�خطأ�فادحا�بحرماTÈا�لهؤRء�السكان�من�ممارسة�حقهم��نتخابي،�

  . ذلك�مسؤولة�عن�تقصI[ها��ي�هذا�ا�جال�وتتحمل�تبعاتهو�ي�ب

  .أن�اللجنة��نتخابية�قد�تم�إشعارها�¸Tذا�الخطإ�ا�رتكب��ي�حق�جماعة�بعي�Tا

  : ا&طعون�ضدها��-ب

�0649: وقد�ردت�اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات�ع�ى�دعوى�الطاعن�برسالة�تحمل�الرقم

  :ضمنTUا�29/12/2013: موجهة�إ¨ى�ا�حكمة�بتاريخ

موجود��ي�بلدية�الف4نية�وال4ئحة��نتخابية�وبطاقات�الناخب�كلها�ظهرت�علTkا��16أن�ا�كتب�

  .بلدية�الف4نية،�وأن�الطاعن�يطعن�باسم�بلدية�الحا�mnãبينما�ا�كتب�ا�ذكور��ي�بلدية�الف4نية

  :ا&حكمة� -2

�قرار�أصدرته �ع�ى �ينصب �مثار�ال�/اع �أن �ا�حكمة �رأت �بتحديد��حيث �يتعلق ��نتخابات لجنة

موقع�مكتب�انتخابي�لسكان�قرية�لكواوين،�وهو�ما�أدى�إ¨ى�عدم�مشاركTUم��ي��نتخابات�بحجة�أTÈم�

  . تابعون�لبلدية�الحا�mnãو�Rع4قة�لهم�ببلدية�الف4نية�ال£�mظهرت�أسماؤهم�ضمن�قوائمها��نتخابية

�وتحد �قرار�تعيIن�ا�كاتب��نتخابية �وتبعيTUا�vدارية�كان�قد�وحيث�إن �الجغرافية �مواقعها يد

تاريخ�TÈاية�آخر�تمديد�ل¤حصاء��نتخابي،�وكان�ع�ى�الطاعنIن�حي�Tا�أن��2013اكتوبر��16صدر�يوم�

  .يتأكدوا�من�مواقعهم��نتخابية

�بلدية� �ي� �سيكون �تصويTUم �أن �علمهم �بعدم �وقTUا �معذورين Rجد� �اعت0[وا �إذا �إTÈم وحيث

أسبوعا�قبل�الشوط��ول�من��نتخابات��2013نوفم0[��17فإن�هذا�العذر�ينتفي�منذ�يوم�الف4نية،�
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�توزيع� �ي� ��نتخابات �لجنة �وشرعت �التصويت، �مكاتب �ع�ى �تعليقها �تم �قد ��نتخابية �اللوائح 'ن

  .بطاقات�الناخب�ووضعها�رهن�إشارة�الناخبIن

لشوط��ول�من��نتخابات،�وهو�ما�وحيث�إن�الطاعنIن�حصل�لهم�العلم�يقينا�حIن�تنظيم�ا

  .26/11/2013يؤكده�تظلمهم�ا�وجود�طي�ا�لف�وا�ؤرخ�ب

وحيث�إن�القرار�ا�طعون�فيه�أمام�ا�حكمة�قد�فات�محله،�و�Rيمكن�ربطه�حاليا�بقرار�إع4ن�

بتحديد�نتائج�الشوط�الثاني�من��نتخابات،�'ن�ك�4القرارين�مستقل�عن�¶خر،�فالقرار��ول�يتعلق�

وإع4ن�وتسمية�ا�كاتب��نتخابية،�والقرار�الثاني�يتعلق�بإع4ن�نتيجة�الشوط�الثاني�من��نتخابات�

  .   البلدية

���12/04/2012الصادر�بتاريخ��027/2012من�القانون�النظامي�رقم��2وحيث�إن�ا�ادة�nÒا�ن

كامل�السلطات�لتحضI[�وتنظيم��للجنة�الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات�نصت�ع�ى�أن�اللجنة�تتوفر�ع�ى

مجموع�العملية��نتخابية�وvشراف�علTkا�بدءا�بمرحلة�التصديق�ع�ى�ا�لف��نتخابي�ولغاية�vع4ن�

  .ا�ؤقت�عن�النتائج

� �ا�ادة �إن �رقم�117وحيث ��مر�القانوني �بالقانون��289/87: من �وا�عدل �للبلديات �nÒا�ن

� �رقم �الصادر�بتار �032/2012النظامي �ا�ستقلة��12/04/2012يخ �الوطنية �اللجنة �أن �ع�ى نصت

�وعمليات� �التصويت �مكاتب �وتنظيم �سI[ها �وحسن ��نتخابية �العمليات �صحة �تسهر�ع�ى ل4نتخابات

  .الفرز�وتعلن�النتائج

  

  :لهذه�Dسباب�

�من�قانون�vجراءات�02��،150��،151��،164��،209��،211: وانط4قا�مما�تقدم�وإعما�Rللمواد�

� �وا�ادة �وvدارية، �والتجارية ��2ا�دنية �رقم �النظامي �القانون �بتاريخ��027/2012من الصادر

12/04/2012�� �وا�ادة �ل4نتخابات، �ا�ستقلة �الوطنية �للجنة �nÒرقم��117ا�ن� �النظامي �القانون من

��للبلديات�289/87: ا�عدل�لÑمر�القانوني�رقم�032/2012nÒا�ن  .  

    

  ـرارالقــــــــمنطوق�

قررت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�العليـــا�فـــــــي�غرفة�مشور¥`ا�قبول�الطعن�باÐلغاء�شك)�

  .ورفضه�أص)�لعدم�تأسيسه

  
  

  ضبط�الكاتب�                الرئيـــــــــــــس
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   :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  30/2014: القرار رقم 

  13/01/2014: بتاريخ 

  .275/2012من�ا&رسوم�رقم��39ادة�ا&�-

-� � �العليا�� �ا&حكمة ��wيمنع �النتيجة �بإلغاء ��نتخابي الطعن

�دون� �النتائج �تعديل �إjى �(لغاء �لطلب ��ستجابة �عن �العدول من

 .          إلغاã`ا�بناء�ع_ى�ما�تتوصل�له�من�نتائج�البحث�Sي�القضية
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/إخاء/شرف                                                                            الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليــا��������

  الغرفة�(دارية��������

 بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�ا�وافق ��ثنIن �يوم �الغرفة��13/01/2014�ي عقدت

�فـــــي� �بمقــــرهـــــا �مشورة �جلســـة �العليـــــا �با�حكمة vدارية

 :انواكشوط�تحت�رئاسة

   ارئيس                 ¨ي�آمادو�سI[ى������������������: يدالس

  : وبعضوية�السادة�ا&ستشارين

    ـــــــ��الحاج�ولد�الطلبة���������������������������

  ـــــــ��بكار�ولد�الناه

  ـــــــ��محمد�ولد�السالك

  ـــــــ��سيدي�ولد�الدوه

  .للحكومة�ااحمد�ولد�باب�مفوض/ وبحضور�السيد

لدى�محمد�ولد�احجور�كاتب�الضبـط�/ وبمساعدة�ذ

  .هذه�الغرفة

وذلك�للبت��ي�الطعن�با�لغاء�ضد�قرار�اللجنة�الوطنية�

ا�ستقلة�ل4نتخابات�ا�علن�لنتائج�الشوط�الثاني�من�

�نتخابات�البلدية�لبلدية�ام�افنادش�التابعة��قاطعة�

 :النعمة،�وأثناء�الجلسة�صدر�ما�ي�ي

  83/2013: القضية�رقم

Rئحة��تحاد�من�اجل��:الطاعن

 الجمهورية�ببلدية�ام�افنادش�

  سيد�محمد�ولد�سيد�اب/ ذ: ا�حامي

  اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة: ا&طعون�ضده

  ل4نتخابات�����������������

   30/2014: القرار�رقم

  13/01/2014: تاريخ�النطق�به

  :منطوقه

�العليـــ �با&حكمة �(دارية �الغرفة ا�قررت

فـــــــي�غرفة�مشور¥`ا�قبول�الطعن�باÐلغاء�

�Sي� �النتائج �تصحيح �Dصل �وSي شك)

�رقم �افنادش��06: ا&كتب �ام ببلدية

�البلدية� ��نتخابات �من �الثاني للشوط

�ي_ي �نحو�ما �ال)غية: ع_ى ،�6: البطاقات

� �ا&حايدة �اجل�2:البطاقات �من ��تحاد ،

صوتا،�الحراك�الشبابي��211: الجمهورية

 .صوتا�38: اجل�الوطن�من

�wا�هذه�القضية�: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� ��ستعجالية��مراحلتتمثل �العريضة �ي� �ملفها �مشموRت �من �يتضح �حسبما �القضية هذه

��ستاذ �قبل �من �بتاريخ�/ ا�قدمة �الغرفة �هذه �ضبط �لكتابة �الواصلة �اب �سيد �ولد �محمد سيد

�قرار�اللج�29/12/2013 �إلغاء �إ¨ى �الشوط�والهادفة �لنتائج �ا�علن �ل4نتخابات �ا�ستقلة �الوطنية نة

الثاني�من��نتخابات�البلدية�لبلدية�ام�افنادش�التابعة��قاطعة�النعمة،�لتتعهد�ا�حكمة�با�وضوع�

  :وتقوم�بدراسته�حسب�vجراءات�التالية

  (جراءات: ثانيا�

ا�طلوب�إلغاء�قرارها،�وتم�ذلك�حيث�أمرت�ا�حكمة�بتبليغ�عريضة�الطاعن�إ¨ى�الجهة�vدارية�

،�وبعد�انTUاء�أجــــل�30/12/2013بموجب�محضر�vب4غ�الصادر�عن�كتابة�ضبط�هذه�الغرفة�بتاريخ�
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�لتتم� �الكتابية، �العامة �النيابة �ملتمسات �تقديم �اجل �من �الحكومة �مفوض �ع�ى �ا�لف �أحيل الــــــرد

ة�ا�شورة،�ويقام�بوضعها��ي�ا�داولة�وينطق�برمجة�القضية�ضمن�Rئحة�ا�لفات�ا�عروضة�ع�ى�غرف

  :فTkا�بالقرار�التالية�أسبابه

  من�حيث�الشكل�:ثالثا�

�بوكالة� �ومصحوبة �مدموغة �وكانت ��جل �ي� �ا�حكمة �إ¨ى �با�لغاء �الطعن �عريضة �وردت حيث

�قبول� �يحتم �مما �غرامة، �بوصل �ومرفقة �الطاعن �الحزب �وشعار�وختم �رأسية �تحمل �موثقة رسمية

  .شكR�4ستيفائه�كافة�الشروط�وvجراءات�ا�طلوبة�الطعن

  من�حيث�Dصل: ثانيا

  :Dطراف��-1

  : الطاعن��-أ

  : قدم�الطاعن��ي�عريضته�الفاتحة�للدعوى�عدة�مآخذ�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه،�م�Tا

  .أن�النتائج�ال£�mتم�إعTÈ4ا�رسميا�غI[�صحيحة�ومخالفة��ا�حصل�نتيجة�الفرز 

�رقم �ا�كتب �بصفة��6: أن �أعلنت �وإنما �به، �ا�حضر�الخاص �ي� �وا�ثبتة �الحقيقية �نتيجته �تعلن لم

صوتا��36مغايرة�ومقلوبة،�إذ�أعلنت�اللجنة�ا�ستقلة�ل4نتخابات�أن��تحاد�من�اجل�الجمهورية�حصل�ع�ى�

�صوتا��ي�217صوتا،�وأعلنت�أن�الحراك�الشبابي�من�اجل�الوطن�حصل�ع�ى��217�ي�حIن�أنه�حصل�ع�ى�

  .صوتا�فقط�36حIن�أنه�حصل�حقيقة�ع�ى�

  .أن�ممث�ي�ال4ئحة�الطاعنة�لم�يسمح�لهم�بوضع�م4حظا¡Tم�ع�ى�محاضر�النتائج

  :ا&طعون�ضده��-ب

موجهة��005: وقد�ردت�اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات�ع�ى�دعوى�الطاعن�برسالة�تحمل�الرقم

  :ضمنTUا�05/01/2014: إ¨ى�ا�حكمة�بتاريخ

�النتائج�سجلت��ي�ا�حاضر�ووقعها�رئيس�ا�كتب�أن�ال �يقدم�دلي�4ع�ى�صحة�دعواه،�وأن طاعن�لم

  . وأعلنت�باع^[اف�الطاعن

  :ا&حكمة�- 2

حيث�رأت�ا�حكمة�أن�مثار�ال�/اع�ينصب�ع�ى�التناقض�الفارق�بIن�النتائج�الرسمية�ا�علنة�من�قبل�

. Tk :6ا�كل�Rئحة�م^[شحة�ع�ى�حدة��ي�ا�كتب�رقماللجنة�ا�ستقلة�وما�ادعاه�الطاعن�من�أرقام�حصلت�عل

وهو�ما�طلبت�اللجنة�ا�ستقلة��ي�ردها�ع�ى�حجج�الطاعن�ضمن�ا�ذكرة�ال£�mوجهTUا�إ¨ى�ا�حكمة�تجاهله�من�

  .قبل�ا�حكمة�لعدم�تقديم�أدلة�عليه

�رقم - �التمهيدي �قرارها �أصدرت �ا�حكمة �إن �وR �13/2014:وحيث �محكمة �رئيس �بتعيIن mnoية�القا

�ي�بلدية�أم�افنادش�بمقاطعة�النعمة��06: الحوض�الشر½ي��جراء�معاينة�بإعادة�فرز�صندوق��ق^[اع�رقم

  .للوقوف�ع�ى�حقيقة�ما�أثاره�الطاعن��ي�دعواه

�رئيس� - �قبل �من �العليا �با�حكمة �vدارية �الغرفة �إ¨ى �نتيجTUا �ووردت �إنجازها �تم �ا�عاينة �إن وحيث

�ي�تقرير�مفصل�11/01/2014: ½ي�با�حضر�الصادر�بتاريخمحكمة�وRية�الحوض�الشر.  
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  :وحيث�توصلت�ا�عاينة�إ¨ى�الحصيلة�التالية  -

  ،�06: صوتا��ي�ا�كتب�رقم�211: حصل��تحاد�من�اجل�الجمهورية�ع�ى -

،�وكان�مجموع�البطاقات�06: صوتا��ي�ا�كتب�رقم�38: وحصل�الحراك�الشبابي�من�اجل�الوطن�ع�ى -

  .01: ،�ومجموع��صوات�ا�حايدة06 :ال4غية

وحيث�إنه�بالرجوع�إ¨ى�ما�توصلت�إليه�ا�عاينة�تكون�ال4ئحتان�ا�^[شحتان��ي�الشوط�الثاني�لبلدية� -

  :ام�افنادش�قد�حصلتا�ع�ى�النتائج�ال�Tائية�التالية

 صوتا�R :2666ئحة��تحاد�من�اجل�الجمهورية -

 صوت�3537: نRئحة�الحراك�الشبابي�من�اجل�الوط -

�البلدية �هذه �ي� �ا�سجلIن �عدد �إن �ا�صوتIن�7164: وحيث �وعدد �البطاقات�6358: ناخبا، �وعدد ،

�ا�حايدة�106: ال4غية ��صوات �وعدد �ا�ع0[�ع�Tا�46: بطاقة، ��صوات �والقاسم��6252: أصوات، صوتا،

  .مستشارا�19: 'ن�عدد�مستشاري�البلدية�329: �نتخابي

�توصل �ما �إن �ام�وحيث �لبلدية �الثاني �الشوط �ي� �ا�^[شحة �اللوائح �لنتيجة �مخالف �ا�عاينة �إليه ت

�و�ي �ل4نتخابات، �ا�ستقلة �اللجنة �أعلنTUا m£ال� �الجمهورية: افنادش �اجل �من �الحراك��2491: �تحاد صوتا،

�الوطن �اجل �من �ال4غية�3716: الشبابي �البطاقات �ا�حايدة�102: صوتا، ��صوات ،�صوتا�49: بطاقة،

  329: صوتا،�القاسم��نتخابي�6256: �صوات�ا�ع0[�ع�Tا

� �ا�ادة �إن �رقم�39وحيث �ا�رسوم ��جراءات��2012دجم0[��6: الصادر�بتاريخ�2012/ 275: من ا�حدد

�ي�ي �ما �ع�ى �نصت �البلدية �ل4نتخابات �التصويت �وعمليات ��نتخابية �أن�: الحملة �wئحة �وكيل �لكل يجوز

��نتخ �بإلغاء �اللجنة�يطالب �طرف �من �للنصوص �طبقا �ا&بلغة ��نتخابات �نتائج �أساس �ع_ى ابات،

الوطنية�ا&ستقلة�ل)نتخابات،�أمام�ا&حكمة�العليا�ال�yzيجب�أن�تبت�Sي�أجل�خمسة�عشر�يوما�اعتبارا�

  . من�است)م�الطعن

  :لهذه�Dسباب�

�وإعما�Rللمواد �تقدم �مما ��02: وانط4قا ،150�� ،151�� ،164�� ،209�� �vجراءات��211، �قانون من

ا�حدد��2012دجم0[��6: الصادر�بتاريخ�2012/ 275: من�ا�رسوم�رقم�39ا�دنية�والتجارية�وvدارية،�وا�ادة�

  .�جراءات�الحملة��نتخابية�وعمليات�التصويت�ل4نتخابات�البلدية
    

  القـــــــــرارمنطوق�
ا�فـــــــي�غرفة�مشور¥`ا�قبول�الطعن�باÐلغاء�شك)�وSي�Dصل�تصحيح�قررت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�العليـــ      

البطاقات�: ببلدية�ام�افنادش�للشوط�الثاني�من��نتخابات�البلدية�ع_ى�نحو�ما�ي_ي�06: النتائج�Sي�ا&كتب�رقم

: اجل�الوطن�صوتا،�الحراك�الشبابي�من�211: ،��تحاد�من�اجل�الجمهورية2:،�البطاقات�ا&حايدة�6: ال)غية

  .           صوتا�38
  

  

  
  

  كاتب�الضبط                                                                                     الرئيس
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  31/2014 :القرار رقم 

  15/01/2014: بتاريخ 

  .275/2012من�ا&رسوم�رقم��39ا&ادة��-

-� � �العليا�� �ا&حكمة ��wيمنع �النتيجة �بإلغاء ��نتخابي الطعن

�دون� �النتائج �تعديل �إjى �(لغاء �لطلب ��ستجابة �عن �العدول من

 .          إلغاã`ا�بناء�ع_ى�ما�تتوصل�له�من�نتائج�البحث�Sي�القضية

 



 290 

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/إخاء/شرف��                                                                   الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

 ا&حكمة�العليــا��������

  الغرفة�(دارية��������

 بسم�هللا�الع�ي�العظيم

عقدت�الغرفة��15/01/2014�ي�يوم��ربعاء�ا�وافق�

vدارية�با�حكمة�العليـــــا�جلســـة�مشورة�بمقــــرهـــــا�فـــــي�

 :انواكشوط�تحت�رئاسة

  ارئيس�                    ¨ي�آمادو�سI[ى�������������: السيد

  : وبعضوية�السادة�ا&ستشارين

  ـــــــ��الحاج�ولد�الطلبة

  ـــــــ��بكار�ولد�الناه�

  ـــــــ��محمد�ولد�السالك���

  ـــــــ��سيدي�ولد�الدوه�

  .احمد�ولد�باب�مفوض�للحكومة/ وبحضور�السيد

لدى�محمد�ولد�احجور�كاتب�الضبـط�/ ذ�وبمساعدة

  .هذه�الغرفة

وذلك�للبت��ي�الطعن�با�لغاء�ضد�قرار�اللجنة�الوطنية�

ا�ستقلة�ل4نتخابات�ا�علن�لنتائج�الشوط�الثاني�من�

�نتخابات�البلدية�لبلدية�الدفعة،�وأثناء�الجلسة�صدر�

 :ما�ي�ي

  84/2013: القضية�رقم

Rئحة�التجمع�الوط®�mل¤ص4ح��:الطاعن

 والتنمية�ببلدية�الدفعة�

 شيخ�ولد�باه�الداهال/ ذ: ا�حامي

  اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة: ا&طعون�ضده

  ل4نتخابات�����������������

   31/2014: القرار�رقم

  15/01/2014: تاريخ�النطق�به

  :منطوقه

قررت�الغرفة�vدارية�با�حكمة�العليـــا�فـــــــي�

غرفة�مشور¡Tا�قبول�الطعن�با�لغاء�شك�4

�ا� �اعتبار�البطاقات ��صل �ع�ى�و�ي كتوب

��نتخابات� �من �الثاني �الشوط �ي� Tا مقل̧و

�رقم �ا�كتب �ي� �الدفعة��7: البلدية ببلدية

� �والبالغة �الطينطان، ��قاطعة �115التابعة

�اجل� �من ��تحاد �لحزب �بالنسبة بطاقة

�و� �لحزب��111الجمهورية، �بالنسبة بطاقة

�والتنمية� �ل4صط4ح m®الوط� التجمع

�للمادة �طبقا �Rغية من� 31: بطاقات

�رقم �فقر¡Tا��275/2012: ا�رسوم �ي

 .       الثالثة،�ورفض�با½ي�الطلبات

�wا�القضية: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� �تتمثل ��ستعجالية�مراحل �العريضة �ي� �ملفها �مشموRت �من �يتضح �حسبما �القضية هذه

�بتا �الغرفة �هذه �ضبط �لكتابة �الواصلة �الداه �باه �ولد �الشيخ ��ستاذ �قبل �من ريخ�ا�قدمة

�الشوط�26/12/2013 �لنتائج �ا�علن �ل4نتخابات �ا�ستقلة �الوطنية �قرار�اللجنة �إلغاء �إ¨ى �والهادفة ،

�حسب� �بدراسته �وتقوم �با�وضوع �ا�حكمة �لتتعهد �الدفعة، �لبلدية �البلدية ��نتخابات �من الثاني

  :vجراءات�التالية
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  (جراءات: ثانيا�

¨ى�الجهة�vدارية�ا�طلوب�إلغاء�قرارها،�وتم�ذلك�حيث�أمرت�ا�حكمة�بتبليغ�عريضة�الطاعن�إ

،�وبعد�انTUاء�أجــــل�26/12/2013بموجب�محضر�vب4غ�الصادر�عن�كتابة�ضبط�هذه�الغرفة�بتاريخ�

�لتتم� �الكتابية، �العامة �النيابة �ملتمسات �تقديم �اجل �من �الحكومة �مفوض �ع�ى �ا�لف �أحيل الــــــرد

ت�ا�عروضة�ع�ى�غرفة�ا�شورة،�ويقام�بوضعها��ي�ا�داولة�وينطق�برمجة�القضية�ضمن�Rئحة�ا�لفا

  :فTkا�بالقرار�التالية�أسبابه

  من�حيث�الشكل: ثالثا�

�بوكالة� �ومصحوبة �مدموغة �وكانت ��جل �ي� �ا�حكمة �إ¨ى �با�لغاء �الطعن �عريضة �وردت حيث

�الط �قبول �يحتم �مما �طعن، �بمذكرة �وأشفعت �غرامة، �بوصل �ومرفقة �موثقة �شك�4رسمية عن

  .Rستيفائه�كافة�الشروط�وvجراءات�ا�طلوبة

  من�حيث�Dصل�:رابعا�

  : Dطراف��-1

   :الطاعن��-أ

  : قدم�الطاعن��ي�عريضته�الفاتحة�للدعوى�عدة�مآخذ�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه،�م�Tا

�بكتابة� �خرقه �تم �قد �تأثI[�أو�غش �أي �من �وس4مته �التصويت �سرية �ع�ى �الحفاظ �مبدأ أن

  .12و��7: اء�ع�ى�بطاقات�التصويت��ي�ا�كتبIن�رقم�سم

صوتا�ع�ى�عدد��صوات�ا�ع0[�ع�Tا�وا�دونة��ي��18قد�زاد�ب��12وأن�عدد�ا�صوتIن��ي�ا�كتب�

  .محضر�الفرز،�وهو�ما�يبطل�ويلÞي�نتائج�هذا�ا�كتب

ة�إ¨ى�قد�تم�ضبطه�متلبسا�بعدة�حاRت�من�تسريب�بطاقات�إضافي�12وأن�أحد�أعضاء�ا�كتب�

  .الصندوق 

�بدف^[� �مقارنة �دف^[�البلدية �وخاصة �الدفاتر، �ع�ى �البطاقات �من �العديد �فقدان �تم �قد وأنه

  .مسرحا�له�12النواب،�مما�يدل�ع�ى�مستوى�ال^/وير�الذي�كان�ا�كتب�

  .12وأن�ممثل�ال4ئحة�الطاعنة�لم�يسمح�له�بوضع�م4حظاته�ع�ى�محضر�نتيجة�ا�كتب�

  :ا&طعون�ضدها��-ب

�0648: ردت�اللجنة�الوطنية�ا�ستقلة�ل4نتخابات�ع�ى�دعوى�الطاعن�برسالة�تحمل�الرقم�وقد

  :ضمنTUا�29/12/2013: موجهة�إ¨ى�ا�حكمة�بتاريخ

�ا�سجلIن،� �عدد �ع�ى �التصويت �بطاقات �بزيادة �يتعلق �فيما �الطاعن �دعوى �ثبوت �حال �ي� أنه

ا�حكمة�لتتخذ�ما�تراه�قانونيا��ي�هذا��وكذا�كتابة��سماء�ع�ى�بعض�البطاقات،�فإن�اللجنة�تفوض

  .الشأن،�وأما�با½ي�الطلبات�فان�الطاعن�لم�يقدم�دلي�4ع�ى�صحة�دعواه�فTkا
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  : ا&حكمة��-2

�وعدد� �ا�ع0[�ع�Tا ��صوات �عدد �بIن �التناقض �ع�ى �ينصب �مثار�ال�/اع �أن �ا�حكمة �رأت حيث

أسماء�الناخبIن�ع�ى�بطاقات�التصويت��،�وكذا�كتابة12البطاقات�ا�وجودة��ي�صندوق�ا�كتب�رقم�

� �ا�كتب �الطاعن�7�ي �دعوى �رقم. حسب �التمهيدي �قرارها �أصدرت �ا�حكمة �إن �01/2014: وحيث

: القا�mnoبتعيIن�رئيس�محكمة�وRية�الحوض�الغربي��جراء�معاينة�بإعادة�فرز�صندو½ي��ق^[اع�رقم

  .حقيقة�ما�أثاره�الطاعن��ي�دعواه��ي�بلدية�الدفعة�بمقاطعة�الطينطان�للوقوف�ع�ى�12و��07

�قبل� - �من �العليا �با�حكمة �vدارية �الغرفة �إ¨ى �نتيجTUا �ووردت �إنجازها �تم �ا�عاينة �إن وحيث

�ي�تقرير�مفصل�12/01/2014: رئيس�محكمة�وRية�الحوض�الغربي�با�حضر�الصادر�بتاريخ.  

  :وحيث�توصلت�ا�عاينة�إ¨ى�الحصيلة�التالية��-

  ،�265كان�عدد�ا�صوتIن��7: �ي�ا�كتب�رقم

Tا��115صوتا،�تلÞى�م�Tا��130: حصل��تحاد�من�اجل�الجمهورية�ع�ى�-     بطاقة�مكتوب�ع�ى�مقل̧و

  . بطاقة�صحيحة�15بالقلم�أسماء�ا�صوتIن�وتبقى�

بطاقة�مكتوب��111صوتا،�تلÞى�م�Tا��122: وحصل�حزب�التجمع�الوط®�mل¤ص4ح�والتنمية�ع�ى�-  

Tا� ،�11: بطاقة�صحيحة،�وكان�مجموع�البطاقات�ال4غية�11بالقلم�أسماء�ا�صوتIن�وتبقىع�ى�مقل̧و

�15،�وبذلك�تكون�Rئحة��تحاد�من�اجل�الجمهورية�قد�حصلت�ع�ى�02: ومجموع��صوات�ا�حايدة

  .7صوتا��ي�ا�كتب��11ع�ى�التجمع�الوط®�mل¤ص4ح�والتنمية�صوتا،�وحصلت�Rئحة�

 ،�341ان�عدد�ا�صوتIن�ك�12: و�ي�ا�كتب�رقم

  صوتا،���240: حصل��تحاد�من�اجل�الجمهورية�ع�ى�-    

: صوتا،�وكان�مجموع�البطاقات�ال4غية�97: وحصل�حزب�التجمع�الوط®�mل4ص4ح�والتنمية�ع�ى�-  

  .02: ،�ومجموع��صوات�ا�حايدة02

ا�حدد��جراءات��2012م0[�دج�6: الصادر�بتاريخ�2012/ 275: من�ا�رسوم�رقم�31وحيث�إن�ا�ادة�

�ي�ي تعتw�iÂغية�وبالتاjي��w: الحملة��نتخابية�وعمليات�التصويت�ل4نتخابات�البلدية�نصت�ع�ى�ما

  : تعت�iÂأصواتا�معiÂا�ع�`ا،�البطاقات�التالية

البطاقات�غ�iCا&طابقة�للنموذج�الذي�وضعته�اللجنة�الوطنية�ا&ستقلة�ل)نتخابات�Sي�متناول� -

  الناخبCن

 البطاقات�غ�iCا&صدقة�أو�ال�yzصدقها�الناخبون�بصورة�خاطئة -

البطاقات�ال�yzتحمل�Sي�واجهa`ا�أو�مقلوx`ا�ع)مات�ممÆCة�أو�مفرطة�مثل�ا&حو�أو�التوقيع�أو� -

 .الكلمات�أو�ع)مات�التعرف

 .البطاقات�ا&مزقة�أو�ا&شطوب�عل�`ا�أو�ا&بتورة -
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�ال4ئحتان�ا�^[شحتان��ي�الشوط�الثاني�وحيث�إنه�بالرجوع�إ¨ى�ما�توصلت�إليه�ا�ع اينة�تكون

 :لبلدية�الدفعة�قد�حصلتا�ع�ى�النتائج�ال�Tائية�التالية

 صوتا���1973=  115 -  2088: �تحاد�من�اجل�الجمهورية -

 صوتا�1950=  111 - 2061: التجمع�الوط®�mل¤ص4ح�والتنمية -

��� �ا�ادة �إن �رقم�39وحيث �ا�رسوم ا�حدد��2012دجم0[��6: الصادر�بتاريخ 2012/ 275: من

�ي�ي �ما �ع�ى �نصت �البلدية �ل4نتخابات �التصويت �وعمليات ��نتخابية �الحملة �لكل�: �جراءات يجوز

وكيل�wئحة�أن�يطالب�بإلغاء��نتخابات،�ع_ى�أساس�نتائج��نتخابات�ا&بلغة�طبقا�للنصوص�من�

�ا �أمام �ل)نتخابات، �ا&ستقلة �الوطنية �اللجنة �أجل�طرف �Sي �تبت �أن �يجب yzال� �العليا &حكمة

  . خمسة�عشر�يوما�اعتبارا�من�است)م�الطعن

  

  لهذه�Dسباب

�للمواد�� Rوإعما� �تقدم �مما ��02: وانط4قا ،150�� ،151�� ،164�� ،209�� �قانون��211، من

�وا�ادتان �وvدارية، �والتجارية �ا�دنية �رقم�39و��v :31جراءات �ا�رسوم ادر�الص�2012/ 275: من

  .ا�حدد��جراءات�الحملة��نتخابية�وعمليات�التصويت�ل4نتخابات�البلدية�2012دجم0[��6: بتاريخ

  

  القـــــــــرارمنطوق�

قررت�الغرفة�(دارية�با&حكمة�العليـــا�فـــــــي�غرفة�مشور¥`ا�قبول�الطعن�باÐلغاء�شك)�وSي� 

الشوط�الثاني�من��نتخابات�البلدية�Sي�ا&كتب�Dصل�اعتبار�البطاقات�ا&كتوب�ع_ى�مقلوx`ا�Sي�

��7: رقم �والبالغة �الطينطان، �&قاطعة �التابعة �الدفعة ��تحاد��115ببلدية �لحزب �بالنسبة بطاقة

�و� �الجمهورية، �اجل �بطاقات��111من �والتنمية �ل)ص)ح y¬الوط� �التجمع �لحزب �بالنسبة بطاقة

   .Sي�فقر¥`ا�الثالثة،�ورفض�با�ي�الطلبات�275/2012: من�ا&رسوم�رقم�w :31غية�طبقا�للمادة

  

  

  

كاتب�الضبط�                                                                                   الرئيس�
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    :ـــــدأ�القانوني�ا&بـــ

  12/2014: القرار رقم 

  23/06/2014: بتاريخ 

  .ا.ت.م.من�ا�6فقرة��91/204ا&ادة��-

�يرتبط�   - �مسألة �الطرفCن �بCن �التجارية �العقود تكييف

�تدخل� �قانونية �بنقاط �لتعلقها �با&حكمة �وتقديرها �ف�`ا الحسم

  .ضمن�معارف�القا�y¡Óو�wيؤول�النظر�ف�`ا�للخiÂات

�فيه��الحكم - �نحو�يحصل �ع_ى �يؤسس �أن �ينبÜي بالتعويض

عن��ةئ�نسجام�بCن�الحيثيات�وا&نطوق،��wأن�يتوصل�لنتيجة�منب

            .  ص�التعليلمسببا¥`ا�وإ�wكان�القرار�ناق
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 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 شرف�ـ�إخاء�ـ�عدل���������������������  ية�ا�وريتانيةالجمهورية�vس4م

 ا�حكمة�العليا��������

  الغرفة�التجارية�������

  29/2013:ا�لف�رقم�

  NORD-MILCKشركة�نورد�ميلك:الطاعن�

  .  يمثلها�مكتب�بتاح�و�صالح��

  SIREXشركة�سI[كس��: ا�طعون�ضده�

  .  إسماعيل�ولد�جمال�/ ذيمثلها��

  12/2014:القرار�رقم�

   23/06/2014الصادر�بتاريخ�

  :منطوقه�

  قررت�الغرفة�التجارية�با&حكمة�العليا�قبول 

�القرار�ا&طعون� �ونقض �وأص) �شك) ا&طلب

�مغايرة� �تشكيلة �إjى �القضية فيه،وإحالة

  .لت)Sي�ما�أخلت�به�سلفها

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم��������������

� � �ا�وافق �الث4ثاء �يوم عقدت� 25/02/2014�ي

�ي�� �علنية �جلسة �العليا �با�حكمة �التجارية الغرفة

�مشكلة� �و�ي �العليا �بقصر�ا�حكمة �جلسا¡Tا قاعة

  : ع�ى�النحو�التا¨ي�

حيمده�ولد��مIن��������������������������������رئيســـــــا��

  مستشـــارا���  ـ�يسلم�ولد�ديد�ي������������������������

  مد�محمود���������مستشـــاراـ�محمد�سيديا�ولد�مح

  ـ�الصو�ي�انكياباه�����������������������������مستشـــارا

  ـ�القاسم�ولد�فال�����������������������������مستشـــارا

�عمارو  �ولد �محمد �السيد �ا�د�ي��،وبحضور نائب

  .العام�لدى�ا�حكمة�العليا�ممث�4للنيابة�العامة�

� �خ�/ذبمساعدة �ولد �يسلم كاتب��،الدمحمد

 . الضبط��ول�بالنيابة�كاتبا�للجلسة

ا�شمول�فTkا��29/2013وذلك�للنظر�والبت��ي�جملة�من�القضايا�وال£�mمن�بي�Tا�القضية�رقم�

 :  كل�من

 .بتاح�وصالح��من�جهة�/ يمثلها��ستاذان��NORD-MILCKــ�شركة�نورد�ميلك�

  . جمال�من�جهة�أخرى�يمثلها��ستاذ�إسماعيل�ولد��SIREXشركة�سI[كس��ــ�

 : أو�wا&راحل�ال�yzمرت�x`ا�القضية�

،�34/2011نشرت�هذه�القضية�أمام�ا�حكمة�التجارية�بانواكشوط�فأصدرت�فTkا�حكمها�رقم�

� �16/03/2011بتاريخ �باRختصاص mnoالقا� �نور ، �شركة �ضد �سI[كس �شركة �طلب ميلك�دوبرفض

�الت �عقد �فسخ �عن �التعويض �بطلب �ا�تعلق ،� �ليتم���انية ،� �موريتانيا �روز��ي �البان �وتوزيع مثيل

� �بانواكشوط ��ستئناف �بمحكمة �التجارية �الغرفة �أمام �باRستئناف �فيه �الطعن m£ي�ال�� �فيه بتت

والذي�قررت�فيه�قبول��ستئناف�شك21/05/2013��4الصادر�بتاريخ���32/2013خرى�بقرارها�رقم�

�نورميلك�لحلصا�،أورو) 1.239.729(وأص�4والحكم�بمبلغ� � �وهو�القرار��شركة�سI[�كس�ضد�شركة ،

   . محل�الطعن�بالنقض�حاليا
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  (جراءات: ثانيا�

،��12/06/2013بتاريخ��31/2013تعهدت�هذه�الغرفة�Sي�القضية�بموجب�محضر�الطعن�رقم�

�باسم� �وصالح �بتاح �مكتب �¸Tا �تقدم �عريضة �ع�ى �بناء �القرار� �مصدرة �ضبط �كتابة �طرف �من ا�عد

� �طعن�وصلت�هذهملك�والذي�شركة�نورد الغرفة�بتاريخ� أردف�ذلك�بــوصل�تأمIن�الغرامة�وبمذكرة

  .06/10/2013،�وتم�الرد�علTkا�بمذكرة�جوابية�وصلت��ي��خرى�بتاريخ��07/08/2013

تــم�نشــر�القضــية�أمــام�هــذه�الغرفــة�و�ــي��ــي�الجلســة�العلنيــة�حيــث�بــدأت��25/02/2014ــــــ�وبتــاريخ�

وإبـــداء��طـــراف��،ر�مـــن�طـــرف�معـــده�ا�ستشـــار�محمـــد�ســـيديا�ولـــد�محمـــد�محمـــودالقضـــية�بـــت4وة�للتقريـــ

م4حظــا¡Tم�حولــه�،�ثــم�أعطيــت�الكلمــة��مثــل�النيابــة�العامــة�حيــث�تمســك�بطلباتــه�ا�كتوبــة�ثــم�جعلــت�

  .وهو�ما�تم�بالفعل�23/06/2014القضية��ي�ا�داولة�لينطق�فTkا�بالقرار�التا¨ي�يوم�

  

  من�حيث�الشكل: ثالثا�

وما�بعدها�من��205: الطعن�جاء�مستكم�4جميع��شكال�القانونية�ا�حددة��ي�ا�وادن�إ

  .فهو�بذلك�متحتم�القبول�شك4. ا.ت.م.ا.ق

  من�حيث�Dصل: رابعا�

1-� Dطــــراف�� :  

  شركة�نورميلك�:  أ�ـ�الطاعنة

  : تتلخص�مآخذ�الطاعنة�ع�ى�القرار�كما�ضمنTUا��ي�مذكر¡Tا�التعقبية��ي

ــــ�أ نـــه��Rيوجـــد�أي�عقـــد�إطـــار�للتمثيـــل�والتوزيـــع�بي�Tـــا�وبـــIن�ا�دعيـــة�،�ســـI[كس�بـــا�فهوم�القـــانوني�ـــ

  . للكلمة،�أي�بمع®�اتفاق�مبدئي�يمهد��برام�عقود�تطبيقية�Rحقة�له

�ل4ختصاص� �ا�انح �الواضح �للشرط �طبقا �انواكشوط �ي� �التجارية �ا�حكمة �اختصاص �عدم ـــــ

من�العقود�الخاصة�ا�0[مة�بIن�الطرفIن�الذي�يعطي��ختصاص��حكمة��09القضائي�الوارد��ي�ا�ادة�

ابريمن�بأ�انيا�،�والعقد�شريعة�ا�تعاقدين�،�والقانون�ا�وريتاني�يدخله��ي��ستثناء�الوارد��ي�ا�ادة�

إ،�خاصة�أTÈما�شركتان�تجاريتان�،�والغريب�كون�القرار�الطعIن�لم�يول�هذا�الدفع�.ت.م.إ.من�ق�33

  . اهتمام�أو�نقاش�أي

ف��385ــــ�أن�دعوى�سI[كس�متقادمة�إذا�ما�تم�تأسيسها�ع�ى�أساس�عقد�التمثيل�طبقا�للمادة�

  . ع�ال£�mتجعلها�تتقادم�بمرور�سنة�واحدة.أ.من�ق�3

  . منعدم�،�وأسس�التعويض�غI[�متوفرةـــ�أن�الضرر�مفتعل�وإثباته�

  . مقتضياته��ـــ�أن�القرار�الطعIن�معيب�بالغموض�والتناقض��ي

  . ـــ�التمادي��ي�قصد�غموض�القرار�وعدم�تسبيبه�

  . ـــ�تجاوز�القرار�للشكل�القانوني�للحيثيات�وا�نطوق 

  .  لمقياس�وا�عيار�القانوني�لتحديد�الضرر�وقياسهل هـــ�عدم�إتباع
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  . شركة�سiCكس: ب�ـ�ا&طعون�ضدها�

ذكرته�بطلب�رفض�الطعن�شك�4لعدم�لقد�رد��ستاذ�إسماعيل�ولد�جمال�لصالح�موكلته��ي�م

  . توكيل�ا�حامي�وبتثمIن�واعتماد�ما�تأسس�عليه�القرار�ا�طعون�فيه

  : وخ)صة�هذه�ا&ذكرة�ما�ي_ي

ة�شك4،�ذلك�أن�توكيل�ا�حامي�الوحيد�ا�وجود��ي�ا�لف�حـــ�أن�الطعن�وقع�بصورة�غI[�صحي

�م ��ستاذ �توكيل �ي� �ينحصر�موضوعه �بالطعن �القيام �صالحوقت �محمد �ولد �محمـــود لتمثيـــل��،حمد

الطاعنــــة�أمام�ا�حكمة�التجاريــــة�وهــذه�الوثيقة��Rتمنح�الصـــفة��كتب�ا�حاماة�أمام�ا�حكمة�العليا�،�

من�القانون�ا�ذكور�حول�الصفة��2وا�ادة�. إ.ت.م.إ.من�ق�63ع�و�.أ.من�ق�832و�ي�ذلك�خرق�للمواد�

�الع �النظام �من ��ي m£ال� �للمادة �شك�4طبقا �الطعن �رفض �يتعIن �لذا �تجاوزها �و�Rيجوز من��221ام

  . إ.ت.م.إ.ق

وشملت�توزيع�مادة�ل0ن�روز�ومراقبة��1998ن�تعود�إ¨ى�سنة�Iـــ�أن�الع4قة�التجارية�بIن�الشركت

الجودة�وتعبئة�الكرتون�وإت4ف�الكميات�الفاسدة�من�ا�ادة�بعد�سحTÜا�من�السوق�وترويج�ا�نتج�،�

  . �ى�ذلك�تشهد�ا�راس4ت�اليومية�بIن�الطرفIنوع

ــــ�أن�حكم�ا�حكمة�التجارية�تحصن�فيما�يتعلق�باRختصاص�والقانون�الواجب�التطبيق�بمجرد�

من��179عدم�استئنافه�من�طرف�الطاعنة�،�ولم�تعد�ممكنة�إثارة�هذا�ا�وضوع�بعد،�طبقا�للمادة�

  .من�القانون�ا�ذكور �12إ��وا�ادة�.ت.م.إ.ق

ــــ�أن�ما�جاء�كأساس�للطعن�يتمI/�بعدم�الدقة��ي�تحديد�موجبات�النقض،�فالقرار�متناسق�مع�

�منذ� �ع�ى�وضع�حد�لع4قة�تجارية �مقتضياته�ذلك�أنه�ينصب �سI[كس�و�Rتناقض��ي طبيعة�دعوى

بIن�ا�وزعIن�الث4ثة�ال£�mتعت0[�سI[كس��ي�ا�وزع��2002مبنية�ع�ى�عقود�حصرية�منذ��1998سنة�

  . ،�وعليه�تكون�أسس�الطاعنة�ضعيفةمن�ا�نتوج�ا�وزع% T�55م�بنسبة�رئي��mnمن�بيال

لم�يكن�سيئا�فقطع�الع4قة�التجارية�. ت.م.من�1232ــــ�أن�تأويل�القرار�عند�إحالته�ع�ى�ا�ادة�

�فجأة�دون�سابق�إنذار�ألحق�أضرارا�بينة�بموكلته�وافقدها�نصيTÜا�من�توزيع�هذه�ا�ادة�ال£�mطور¡Tا

�إ¨ىوساعدت��ي�إدخالها��ي�العادات�الغذائية��ي�الب4د�،�والتوزيع�يختلف�عن�البيع�،�واستناد�القرار�

  .حكم�أجن��mيعت0[�سابقة�حميدة�تدخل��ي�تحصIن�القرار

�كون�� �منه �يكفي �وقياسه �الضرر �لتحديد �وا�عيار�القانوني �ا�قياس �إتباع �عدم �ع�ى �الرد �أن ــــ

� �تق�280ا�ادة �سلطة �وعريضة�تمنح �بالخ0[ة �ذلك �ع�ى �مستعينة �الضرر �تحديد �ي� �للمحكمة ديرية

  .سI[كس�الفاتحة�للدعوى�وحجم��عمال�دون�مبالغة��ي�ا�بلغ

�ي��صل�بالتعويض��nºــــ�أن�القرار�لم�يتجاوز�الشكل�القانوني�بل�قبل��ستئناف�شك�4،�وق

  .والقرار�جاء�مؤسسا�وكان�متماسكا�وعاد�R،�ا�ذكور 

  .يه�يلتمس�رفض�الطعن�شك�4وأص�4لعدم�تأسيسهوعل�
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  ا&حكمــــــــــة� -2

  : حيث�درست�ا�حكمة�ا�لف�وتداولت�فيه�طبقا�للقانون�فتبIن�لها�ما�ي�ي

بعد�أن�أطلعت�ا�حكمة�ع�ى�وثائق�القضية�،�وخاصة�القرار�الطعIن�وما�أد¨ى�به�الطرفان��ي� -

  .مذكرتTkما

�أثار��ي �الطاعن �إن �وحيث ��ــــ �النقض �أسباب �من �سببIن �القرار�الطعIن�امذكرته �علTkما شتمل

  :وهما

  .ـــ�قصور�التسبيب

  .ـــ�مخالفة�القانون 

وهمــــــا�مطعنــــــان�واردان�،�إذ�القــــــرار�الطعــــــIن�خصــــــص�حIــــــ/ا�كبIــــــ[ا�مــــــن�مناقشــــــته�لنــــــوع�الع4قــــــة��

تب�ع�ـى�vخـ4ل�بالعقـد�التجارية�بIن�الطرفIن،�والحديث�عـــــن�الضــــرر�من�حيث�نوعـــه،�والتعويض�ا�^[ 

ــــة�توصـــله�إ¨ـــى ــــه�،�دون�أن�يوضـــح�كيفيـــــ نتيجـــة�قضـــائه�بـــا�بلغ�ا�حكـــوم�بـــه�ع�ـــى�الطاعنـــة�بحيـــث� وفسخــــ

ترتــــب�عــــن�ذلــــك�عــــدم�انســــجام�بــــIن�حيثياتــــه�ومنطوقــــه�فلــــم�يــــول�القــــرار�الطعــــIن�أي�اهتمــــام�لتســــبيب�

جعله�ناقص�التسبيب�قاصرا��ـي�تطبيـق�منطوقه�،�وكيفية�احتساب�وتقدير�ا�بلغ�ا�حكوم�به�،�وهو�ما�

النصوص�القانونية�ذات�الصلة�بالوقائع�ا�عروضة�عليه�بطريـق�تمكـن�هـذه�ا�حكمـة�مـن�بسـط�رقابTUـا�

مـــن��6ع�ـــى�التطبيـــق�الســـليم�للقـــانون�و�ـــي�حالـــة�مـــن�الحـــاRت�ال£ـــ�mتوجـــب�الـــنقض�ا�نصوصـــة�بـــالفقرة�

شـتمل�عليـه�اة�أخـرى�ـــــ�وهـو�ا�طعـن�الثـاني�الـذي�ن�القرار�الطعIن�من�جهإثم�. ا.ت.م.ا.من�ق�204ا�ادة�

  : القرار�الطعIن�وأثاره�الطاعن��ــــ�قد�وقع��ي�خروقات�قانونية�واضحة�نذكر�م�Tا

ــــ�أنه�أورد��ي�معرض�حديثه�عن�الخ0[ة�القضـائية�ال£ـ�mأعـدها�الخبIـ[�بحكـم�تمهيـدي�مـن�مصـدرة�

و�ـي�خـدمات�أكـدت�ا�سـتندات�ا�قدمـة�"... لطـرفIن�أكدت�وجود�الع4قة�التجارية�بـIن�ا"القرار�الطعIن�

و�ـــي�أمـــور�تتعلـــق�بتكييـــف�العقـــود�التجاريـــة�بـــIن�الطـــرفIن�" �ـــي�الخ0ـــ[ة�مـــن�طـــرف�العارضـــة�ع�ـــى�وجودهـــا

يـــرتبط�الحســـم�فTkـــا�وتقـــديرها�با�حكمـــة�ع�ـــى�أســـاس�وثـــائق�القضـــية�ا�ـــد¨ى�¸Tـــا�مـــن��طـــراف�وتعت0ـــ[�مـــن�

وهـــو�مـــا�كـــان�ع�ـــى�القـــرار�الطعـــIن�معالجتـــه�وتوضـــيحه�ع�ـــى�صـــميم�العمـــل�القضـــائي��ـــي�هـــذه�الـــدعوى�،�

أســـــس�قانونيـــــة�واضـــــحة�دون�vعـــــراض�عنـــــه�وتكليـــــف�الخبIـــــ[�بالقيـــــام�بـــــه�إذ��Rيعت0ـــــ[�ذلـــــك�خارجـــــا�عـــــن�

مــــن�قـــانون�vجــــراءات�ا�دنيـــة�والتجاريـــة�وvداريــــة�ع�ـــى�إمكانيــــة��91معـــارف�القضـــاة�ال£ــــ�mنصـــت�ا�ـــادة�

بـــأن�مـــا�يتوصـــل�إليـــه�الخبIـــ[��ـــي�هـــذا�ا�جـــال�ـــــــ�وغIـــ[ه�ـــــــ�لـــيس�ملزمــــا��اللجـــوء��ـــي�ذلـــك�إ¨ـــى�الخ0ـــ[اء�،�علمـــا

للمحكمــــة�وعلTkــــا�مناقشــــته�وتوضــــيح�مــــدى�ســــ4مته�،�ووجــــه�أخــــذها�بــــه�والجوانــــب�القانونيــــة�ا�ؤسســــة�

�Rن�باعتبـاره�مسـلمة�قانونيـة�Iـي�صـلب�القـرار�الطعـ�لذلك�بدل��عتماد�عليه�والتسليم�به�واستعراضـه�

  .�ى�ا�حكمة��خذ�¸Tامناكرة�فTkا�وع

هـــذا�مـــا�كـــان�ع�ـــى�القـــرار�الطعـــIن�مراعاتـــه�ونقاشـــه�وال^[كIـــ/�عليـــه��ـــي�حيثياتـــه�ح£ـــ�يتأســـس�ع�ـــى��

أســـــس�قانونيـــــة�صـــــلبة�،�وتنســـــجم�حيثياتـــــه�مـــــع�مـــــا�قºـــــ�nبـــــه��ـــــي�منطوقـــــه�،�وكـــــان�vخـــــ4ل�بـــــه�مطعنـــــا��
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�ـي��عتبـار�عنـد�البـت��سـتحق�بموجبـه�الـنقض�وvحالـة�ع�ـى�تشـكيلة�مغـايرة�'خـذ�هـذه�ا�آخـذاجوهريـا�

  .من�جديد��ي�هذه�الدعوى�ح£�تت4�ى�ما�أخلت�به�سابقTUا

  

  :لهذه�Dسباب�

  .إ.ت.م.إ.وما�بعدها�من�ق�91: وما�بعدهما��ي�با¸Tما�وا�واد�204و�203: واعتمادا�ع�ى�ا�واد

  

  :منطوق�القرار

قض�القرار�ا&طعون�قررت�الغرفة�التجارية�با&حكمة�العليا�قبول�ا&طلب�شك)�و�أص)�ون

  .فيه�،�وإحالة�القضية�إjى�تشكيلة�مغايرة�لت)Sي�ما�أخلت�به�سلفها

  

   

  الضبط�Dول �الـرئيس��������������������������������������������ا&قرر����������������������������كاتب�
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  16/2014: القرار رقم 

  13/07/2014: بتاريخ 

رجة�Dوjى�دون�مناقشة�إلغاء�محكمة��ستئناف�لحكم�الد�-

Dسباب�ال�yzب¬�yعل�`ا�ببيان�نقاط�عدم�تأسيسها�و�ستعاضة�عن�

  .ذلك�بأقوال�مجملة�يجعل�القرار�ال)äي�منعدم�التسبيب

�موجب��- �طلبا¥`م �ع_ى �والرد �Dطراف �حجج �مناقشة عدم

 .              إ..ت.م.من�ق�إ�204للنقض�طبقا�للمادة�
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل��-إخاء��-شرف                  الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليا�������

  الغرفـة�التجارية�����

   2014/ 03:  ا�لف�رقم

  .ن.ف.م: الطاعن��-

�ذن �ولد�: / يمثله �ا�ختار�ويربه �ولد الكتاب

   احمد�صالح�

  البنك�الوط®�mا�وريتاني: ا�طعون�ضده

  إدوم�ولد�ختار�: با'ستاذ��ممث4 

   16/2014:  القرار�رقم

  .13/07/2014: تاريخ�الصادر�ب

  

  : ا&نطوق�

�العليا� �با&حكمة �التجاريـة �الغرفـة قررت

� �قبول �شك)�وأص)�مطلب �بالنقض الطعن

إحالة�القضية�و  هونقض�القرار�ا&طعون�في

�به� �اختلت �ما �لت)Sي �مغايرة �تشكيلة إjى

  .سلفها�

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

� �ا�وافق �الخميس �يوم 01/04/2014�ي� عقدت�،

��الغرفـة �العليا �با�حكمـة �ي�التجاريـة� �علنية جلسة

كلة�ع�ى�شقاعة�جلسا¡Tا�بقصر�ا�حكمة�العليا�و�ي�م

  : النحو�التا¨ي�

  رئيسا��                 ،حميده�ولد�محمد�DمCن

                                   مستشارا                                       يسلم�ولد�ديدي

  ،�مستشارا�ديا�ولد�محمد�محمودمحمد�سي -

  مستشارا�                        ،الصوSي�ولد�انكياباه -

  مستشارا                                 القاسم�ولد�فال -

،�نائب�ا�د�ي�العام�محمد�ولد�عمارو وبحضورالسيد�

 .لدي�ا�حكمة�العليا��ممث�4للنيابـة�العامـة�

��ستاذ �/ ةوبمساعدة �الرحمن�آسية �عبد �محمد بنت

  .للجلسـة�ةبالغرفـة،�كاتب�و¨ى�ضبط�ال ةكاتب

،�03/2014بعض�القضايا�ا�تعلقة�با'صل�وال£�mمن�بي�Tا�القضية�رقم�وذلك�للنظر�والبت��ي�

  : ا�شمول�فTkا�كل�من�

  .ن�الكتاب�ولد�ا�ختار��ويربه�ولد�أحمد�صالح�من�جهةيممث�4با'ستاذ�.ن.ف.م -

  . ®��mوريتانيا�ممث�4با'ستاذ�إدوم�ولد�ختار�من�جهة�أخرى البنك�الوط�-

  : القرار�¶تي��ه،�أصدرت�في13/07/2014بتاريخ�و �-

�wا�القضية�ا&: أو`xمرت��yzراحل�ال :  

وا�د�ى�عليه�البنك�الوط®��mوريتانيا�حول�ا�ديونية�ال£��m.ن.ف.مبعد�نشوب�ال�/اع�بIن�ا�د�ي�

�تضم�Tا��تفاق�بIن�الطر  �لتلك�ا�ديونية�2006فIن�سنة ��ربعة�ضمانا �بموجTÜا�عقاراته ،�وال£�mرهن

بشروط�معينة�تمسك�ا�د�ى�عليه�بصحTUا��وطالب�ا�د�ى�ببطTÈ4ا�وبعد�رفع�الدعوى�أمام�ا�حكمة�

� ��خI[ة �هذه �أصدرت �بانواكشوط �التجارية �الحكم ��38/2013رقم �ببط4ن�05/11/2013بتاريخ ،

�شرط�ابروتكول��تفاق�ب �وابطال �عقارين�أخI[ين ��ربعة�وصحته��ي Iن�الطرفIن�وا�تعلق�بالعقارات
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لغته�الغرفة�التجارية�بمحكمة�ستئناف�بانواكشوط�جزئيا�أتملكهما�والتنازل�ع�Tما�وهو�الحكم�الذي�

،�30/10/2013،�بتاريخ�60/2013ابروتكول��تفاق�وتأكيده�فيما�سوى�ذلك�بقرارها�رقم�بفيما�يتعلق�

  .ومحل�الطعن�بالنقضوه

  من�حيث�الشكل: ثانيا�

حيث�قدم�الطعن�من�ذي�صفة�و�ي�¶جال�ووفق�الشروط�و�شكال�القانونية�فهو�مستوجب�

  .القبول�شك4

  من�حيث�Dصل�: ثالثا�

  :Dطراف� -1

  : الطاعن�

ت�ن�الكتاب�ولد�ا�ختار�ويربه�ولدأحمد�صالح�بمذكرة�طعن�تضمن�الطاعن��ستاذاتقدم�ممث4 

  :ما�ي�ي�

استيفاء�الطعن�لÑشكال�القانونية�الواردة��ي�ا�واد�ذات�الصلة�من�قانون�vجراءات�ا�دنية��-

  .والتجارية�مما�يوجب�قبوله�شك4

  : ع�ى�النحو�التا¨ي, من�ق،�إ،�م،�ت،�إ��204خرق�القرار�الطعIن�لبعض�بنودا�ادة��-

،�إ،�م،�ت،�إ،�ال£�mتنص�ع�ى�إلزامية�من�ق�2خرق�القانون�وسوء�تطبيقه�حيث�خرق�ا�ادة��-

البت��ي�طلبات��طراف�دون�أن�تعدل�ع�Tا،�بخ4ف�ما�ذهب�إليه�القرار�الطعIن�من�تعديل�طلبات�

  .ا�تعلقة�بالبط4ن�دون�vبطال�-ا�صرف�–ا�ستأنف�

ر�القرا�وتسبيTÜا،�إذيل��حكام�القضائية�لمن�نفس�القانون�ال£�mتوجب�تع�81كما�خرق�ا�ادة�

  .الطعIن�خال�من�التعليل�والتسبيب

- � �ا�ادتIن �وإسا�1043و��1038خرق �ع، �إ، �ق، �تطبيقهءمن �النصوص�مة �ان �ع�ى �نص �حيث ا

�التجاري، �القانون �نصوص ��ي �ا�وضوع �ع�ى �اعتمد� ا�نطبقة �ثم �ا�صرفية، �الديون �تحصيل وقانون

  . ع�ى�النصIن�ا�ذكورين�أع4ه�وهما�من�قانون��ل^/امات�والعقود

ول�القرار�الطعIن�أن�قوذلك�يظهر�من�خ4ل�: انعدام�التسبيب�وقصوره�وتحريف�الوقائع�   -

مليون�موزعة��ي��تفاق�با�ضافة�إ¨ى��170مليون��ي�حIن�أن�مبلغ�القرض��120^[ض�مبلغ�قالطاعن�ا

بنك�قوله�إن��تفاق�بIن�الطرفIن�موثق�لدى�موثق�العقود،�بينما�هو�مودع�لدى�ا�وثق�من�طرف�ال

  .و�ي�غياب�الطاعن

  .كما�ورد�فيه�أن�العقارات�قدمت�كرهن�بينما�يعت0[�البنك�أTÈا�ملك�له�-

ورد��ي�القرار�الطعIن�أن�محكمة�الدرجة��و¨ى�اولت�النصوص�ا�نطبقة�ع�ى�النازلة�تاوي�4�ي��-

  .غI[�محله�لكون��مر�يتعلق�بالقانون�التجاري�وتحصيل�الديون�ا�صرفية�وهذا�تناقض
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�بغض��- �ا�تعاقدين �شريعة �العقد �وأن �'صحا¸Tا �ملزمة ��تفاقيات �إن �القرار�الطعIن �ي� ورد

النظر�عن�ا�شروعية،وهذا�مخالف�للنصوص�ا�تعلقة�بمشروعية�ا�حل�والسبب��ي�العقود�وبط4ن�

  .�ل^/امات�وإبطالها�ا�كرسة��ي�مدونة�vل^/امات�والعقود

-�� �يطلب �لم �فيما �القر : البت �أن �إذ �ار�الطعIن �لم �فيما �فيه�بت �يبت �لم �فيما �وبت �منه يطلب

�-ا�صرف–الحكم�ا�ستأنف�إذ�أن�حكم�الدرجة��و¨ى�حكم�ببط4ن��تفاق�بIن�الطرفIن�وا�ستأنف�

بطال�الذي�لم�يتضمنه�الحكم�والقرار�محل�الطعن�ق�mnºبإلغاء�v طالب�بإلغاء�البط4ن�ا�حكوم�به�

�ف �بت �قد �يجعله �وهوما �ا�ستأنف �وعليه ��طراف �من �أي �يطلبه �لم �الطاعن–يما فالقرار��-يضيف

�حالتا� �وهما �يطلب �لم �فيما �وبالبت �وقصوره �التسبيب �عدم �ي� �لوقوعه �النقض �يستحق الطعIن

� �الفقرتIن �ي� �الواردتان ��7و��6النقض �ا�ادة �ق204من �من �القرار�محل�. إ. ت. م. إ. ، �بنقض مطالبا

�ب �قالطعن �ا�تعلق �الجزئي �طعنه �مختصة�بول �محكمة �إ¨ى �القضية �وإحالة ��تفاق �ابروتكول بإبطال

  .لتحديد�ا�طالبة�بدقة�او�إ¨ى�تشكيلة�مغايرة�لت4�ي�ما�وقعت�فيه�سلفها

  .فلم�نعÇ[�له�ع�ى�مذكرة�جوابية��ي�ا�لف:  أما�ا&طعون�ضده -ب

  .زلةذات�الصلة�ع�ى�النا�يةاما�السيد�ا�د�ى�العام�فقد�طالب�بتطبيق�النصوص�القانون

  

  :ا&حكمة� -2

حيث�رأت�ا�حكمة�أن�القرار�ا�طعون�فيه�اشتمل�ع�ى�عيبIن�يوجب�كل�واحد�م�Tما�نقضه����

  :وهما�

نه�لم�يناقش�النصوص�الشرعية�والقانونية�ال£�mساقها�الحكم�ا�ستأنف�ب�' يعدم�التسب�-1

� ��تفاق �بط4ن �بخصوص ��صل �محكمة �حكم �أثاره �ما �ع�ى �ردود �أية �يتضمن �الطرفIن�فلم بIن

�أثار¡Tا� m£ال� �النقاط �من �وغI[�ذلك �ا�دين �وفاء �عدم �عند �الرهن �تملك �وشرط �الثنيا �بيع لتضمينه

�يناقش� �أن ��ستئناف �ي� �بت �القرار�الذي �ع�ى �فكان ��ستئناف، �موضوع �حكمها �ي� ��صل محكمة

رقابTUا�ع�ى�س4مة�جميع�ما�أثاره�هذا�الحكم�ويرد�عليه�ردودا�واضحة�تمكن�ا�حكمة�العليا�من�بسط�

فهذا�ليس�تعلي�4) العقد�شريعة�ا�تعاقدين(تطبيق�القانون،�أما�مجرد�إيراد�نصوص�قانونية�عامة،�

و�Rتسبيبا�قانونيا�كافيا�'ن�ذلك�مبدأ�عام�تردعليه�الكثI[�من�القيود�ال£�mتحكم�العقود�بصفة�عامة�

  .لحاRتوعدم�التقيد�¸Tا�يمكن�أن�يعرضه�للبط4ن�أو�vبطال�حسب�ا

د�كان�ع�ى�القرار�ا�طعون�فيه�أن�يناقش�قالغ0ن�ال£�mأثارها�الطاعن�فدعوى��عدم�البت��ي�-2

��طراف، �طلبات �كافة �ي� �وجميع� ويبت �الفائدة �ونسبة �الغ0ن �دعوى �ذلك �ي� �بما �حججهم ويناقش

و�أTUا�قبو�Rا�طاعن�ال£�mأثارها�الطاعن��ي�مذكرته�أمام�محكمة��ستئناف،�وعدم�البت�فTkا�ومناقش

  .إ،�م،�ت،�إ: من�ق204رفضا�يعرض�القرار�للنقض�بصريح�ا�ادة�

يلزم�نقض�القرار�ا�طعون�فيه،�وإحالة�القضية�إ¨ى��هوحيث�رأت�ا�حكمة�تأسيسا�ع�ى�ذلك�أن

�طلبا¡Tم،ويناقش�النصوص� تشكيلة�مغايرة�لتصدر�فTkا�حكما�عاد�Rيناقش�حجج��طراف�ويبت��ي
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ع�هذا�م�انطباقها�ع�ى�واقم�محكمة��صل�ا�ستأنف�ويبIن�مدى�انطباقها�أو�عدال£�mاعتمد�علTkا�حك

TUا�ا�تمثلة��ي�الرقابة�عليا�أن�تمارس�ع�ى�هذا�الحكم�سلطال�/اع�ليتس®�من�خ4ل�ذلك�للمحكمة�ال

  .ع�ى�س4مة�تطبيق�القانون 

  

  :لهذه�Dسباب�

  .،�إ،�م،�ت،�إوما�بعدهما��ي�با¸Tا�من�ق�204واعتمادا�ع�ى��ع�ى�ا�واد�

   

  :منطوق�القرار�

�وأص)� �شك) �بالنقض �الطعن �مطلب �قبول �العليا �با&حكمة �التجارية �الغرفة �قررت فقد

  .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه،�وإحالة�القضية�إjى�تشكلة�مغايرة�لت)Sي�ما�اخلت�به�سلفها

  

  

  كاتب�الضبط�Dول       ا&قرر�                                      الرئيس
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    :ي�ا&بــــــــدأ�القانون

  53/2014: القرار رقم 

  01/10/2014: بتاريخ 

  .إ.ت.م.إ.من�ق�186ا&ادة��-

�التنفيذ�ع_ى�يد��- �ا&طعون�فيه�يكون �الحكم �وقع�تأكيد إذا

ا&حكمة�ال�yzأصدرته�فإذا�ألÜي�كليا�يكون�التنفيذ�بالنسبة�لنفس�

Dطراف�ع_ى�يد�محكمة��ستئناف�طبقا�للمادة�ا&ذكورة،�وبما�أن�

� �محكمة �الحكم �عدلت �ف�yçب�ستئناف �فيه �ا&حكوم �ا&بلغ رفع

�التصرف� �هذا �اعتiÂت �سواء �قناعa`ا �بتنفيذ �مختصة �تكون لذلك

  .    إلغاء�جزئيا�أم�تأكيدا�جزئيا�×�`ا�£ي�صاحبة�التصرف

�موجب��- �طلبا¥`م �ع_ى �والرد �Dطراف �حجج �مناقشة عدم
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  عدل��-إخاء��-شرف                  الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

  ا&حكمة�العليا�������

  الغرفـة�التجارية������

  

  

  

  

  36/2014لف�رقما�

  .ح.ا: الطاعن�

  الطالب�أخيار�محمد�مولود/ يمثله�ذ

  .ك.م: ا�طعون�ضده

  الحسن�ولد�ا�ختار/ يمثله�ذ

  10/2014القرار�رقم�: القرار�ا�طعون�فيه�

عن�الغرفة��11/06/2014: بتاريخ�

  التجارية

  .باستئنافية�أنواذيبو

  53/2014: القرار�رقم

  01/10/2014بتاريخ�

  

  :ا&نطوق�

قررت�الغرفـة�التجاريـة�با&حكمة�العليا�

قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وأص)�

  .ونقض�القرار�ا&طعون�فيه

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�غرفـة� �ي� �العليا �با�حكمـة �التجاريـة �الغرفـة عقدت

مشور¡Tا�جلسـة�مشورة�و�ي��ي�تشكيلـة�خاصـة�بتاريخ�

�رئ�29/09/2014 �و�ي�بمكتب �العليا �ا�حكمـة يس

  : التا¨ي�مشكلة�ع�ى�النحو�

  رئيسا�                    يحفظ�ولد�محمد�يوسف

  مستشارا�                              جمال�ولد�اكاط�، -

  مستشارا،�محمد�سيديا�ولد�محمد�محمود -

  مستشارا  ،�����محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك -

  مستشارا                                 القاسم�ولد�فال -

� �بابوبحضورالسيد �ولد �ااحمد �نائب �العام�، �د�ي

 .ممث�4للنيابـة�العامـة،�لدي�ا�حكمة�العليا

��ستاذ �DمCن/ وبمساعدة �محمد �ولد كاتب��محفوظ

�با�حكمـة� �الثانِيـة �و�جتماعيـة �ا�دنيـة �بالغرفـة ضبط

  .العليا،�كاتبا�للجلسـة

� �للنظر�والبت �وذلك �رقم �ا�لف موضوع� 36/2014�ي

� �القرار �ي� �بالنقض �الطعن ��10/2014رقم : بتاريخ

�باستئنافية� 11/06/2014 �التجارية �الغرفة عن

� � أنواذيبو �من �كل �بIن �القائم �ال�/اع ممث��4ح.ا�ي

�جهـة،� �من �مولود �محمد �أخيار�ولد �الطالب با'ستاذ

�جهـة��.ك.وم �من �ا�ختار �ولد �الحسن �با'ستاذ ممث4

  .وا�تعلق�بتنفيذ�قرار�أخرى 

  صدر�القرار�¶تي�بيانه�01/10/2014و�ي�
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�wا�القضيـة: أو`xمرت��yzا&راحل�ال  

� �ا�سم �أن �القضيـة ��.ح.املخص �ا�سم �محل �ا�سم��.س.م.سحل �ل¤سباني �شريكا فأصبح

من�رأسمال�هذه�الشركـة�والبا½ي�% 51فهو�يمتلك�نسبـة�) ابرما(�ي�الشركـة�البحريـة�ا�سماة��.و.ر.م.ت.ا

  .لشريكـه�vسباني�الجنسية

�حجزا� �انواذيبو �وRيـة �بمحكمـة �التجاريـة �الغرفـة �حجزت �الشريكIن �هذين �بIن �خ4ف وبعد

مع��22/2/2000وذلك�بتاريخ�) 1ابرما(سماة�تحفظيا�ع�ى�الباخرة�الوحيدة�ا�ملوكـة�لهذه�الشركـة�وا�

حارسا�. ك.مالنص�ع�ى�أن�هذا�الحجز��Rيمنع�من�استغ4ل�هذه�الباخرة�وعينت�هذه�الغرفـة�ا�سم�

قضائيا�ومسI[ا�للباخرة�مع�تكليف�إدارة�التحكم�البحري�بمراقبTUا�وإلزام�الشركـة�ا�شغلـة�ا�سماة�ابار�

وبعد��ستئناف�والطعن�بالنقض�'مر�الحجز�. كتابـة�ضبط�ا�حكمـة�بوتIن�بدفع�كفالـة�مصرفيـة�لدى

 ��mnoي�أصل�القضيـةتأكد�هذا��مر�مع�إضافـة�أن�الحراسـة�تقع�تحت�رقابـة�قا�  .صل�لغايـة�البت�

بإحضار�الباخرة�إ¨ى�ميناء�انواذيبو��.ك.مألزمت�الغرفـة�ا�ذكورة�الحارس��11/04/2001وبتاريخ�

�حسابا �يقدم �إ¨ى��وبأن �الحارس �فكتب �للشريكIن �لديـه �ما �يسلم �وأن �هذه �حراسـته �ف^[ة مفص�4عن

� �بتاريخ ��25/4/2001ا�حكمـة �ا�شغلـة �الشركـة �إن �إن�) ابار�يوتIن( قائ4 �فيه �تقول �فاكس أرسلت

� �هو �خبI[�محاسب �تعيIن ��مر�إ¨ى �آل �ثم �اسبانيا، �ي� �التصليح �قيد بتاريخ��.ن.ج.ت.ب.االباخرة

I[�أن�ا�حكمـة�التجارية�بانواذيبو�ال£�mآل�البت��ي�أصل�القضيـة�إلTkا�بد�Rمن�الغرفـة�غ�،9/5/2005

  .التجاريـة�بمحكمـة�الوRيـة�لم�تعتمد�هذه�الخ0[ة

� �إثم ��.ح.ان �الحارس �استدعاء �. ك.مطلب �05/08/2008بتاريخ �بمبلغ�، �عليه والحكم

�أوقية( أوقية�300.000.000 �مليون �مائة �عن) ث4ثة �إيداع��تعويضا �طالبا �وا�عنوية �ضرار�ا�ادية

مليون�ابسيطـة�اسبانية�مع�الحجز�ع�ى�ا�بالغ�ا�ودوعـة��54.000.000محصول�الباخرة�ا�قدر�بمبلغ�

  .أن�الخ0[ة�نسبت�النقص�ا�فرط��ي�عمل�الباخرة�إ¨ى�عمل�منظم�.ح.اوأضاف�ممثل��GBMلدى�بنك�

� �ممثل �جواب �مملوكـة�.ك.موكان �الباخرة ��هو�أن �شريكا�) أبار�يوتIن(لشركـة �مسI[ها �كان m£ال

�Rيملك�الصفـة�للمطالبة�بالباخرة�. ح.اوأن�). مليوني�أوقية( 2.000.000للمد�ى�برأسمال��Rيتجاوز�

لم�يكن�مسؤو�Rعن�استغ4ل��.ك.موأن�). أترمان(من�الباخرة�% 51وشكك��ي�صحـة�ملك�ا�د�ى�ب�

ا�الك�الحقيقي�) باريوتIن(  ¡Tا�ونفقا¡Tا�وأن�ا�ستغل�هو�ا�شغلالباخرة�وإنما�هو�حارس�ومراقب�لعائدا

يملك�هذه�النسبـة�فع��4.ح.اقائ�4إنه�إذا�كان��- إ¨ى�آخر�ما�جاء�عنه��ي�الحكم��صل�- لهذه�الباخرة�

  .فلماذا��Rيذهب�إ¨ى�اسبانيا�بوثائقه�هناك

� ]Iالخب� � �خ0[ة �رفض �لطلب ��.ن.ج.ت.ب.اوخلص �ا�د�ى �دعوى �الصفـة��.ح.اورفض لعدم

�16/09ثم�أصدرت�ا�حكمـة�التجاريـة�بانواذيبو�حكمها�رقم�. القانونية�ولعدم�تأسيس�الدعوى�أص4

� ��16/04/2009بتاريخ �بإلزام mnoك.مالقا.�� �يدفع �ابأن ��. ح.لــــ �ثبت��12.947.265مبلغ �أن �بعد أوقيـة

شركـة��ي�ال£�mتملك�أبرما�واعت0[ت�وأن�هذه�ال). أبرما( من�رأسمال�الشركـة�% 51يملك��.ح.اعندها�أن�

مسؤول�بموجب�تعيينه�حارسا�قضائيا�وأنه�هو�نفسه�كان�يخاطب�ا�حكمـة�¸Tذه�الصفـة�إ¨ى��.ك.مأن�
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�]Iالخب� �ا�ذكور�قائلـة�إن�خ0[ة�أعدها �سببت�به�حكمها حول�الحسابات�ا�قدمـة�من��.ع.د.سآخر�ما

ه�ولم�يع^[ض�أحد�علTkا�تقول�إن�منتوج�الباخرة�وال£�mاستند�علTkا�ا�د�ى�علي�2001عام��.ك.مطرف�

يحدد�ثمن��27/1/1996أوقية�وأن�عقد�البيع�بتاريخ��8.213.205وصل�إ¨ى�رصيد�سل��mبخسارة�مبلغ�

من�البا½ي�% 51نزعت�ا�حكمـة�منه�الخسارة�ا�ذكورة�ثم�حكمت�بنسبـة��336.000.00الباخرة�بمبلغ�

[ته�الدرجـة��الثانية�خطأ�ماديا�فحسبت�النسبـة�بالعملـة�vسبانية�وهو�ما�اعت0. بحساب��وقية. ح.لــــ�ا

�.ك.ع�ى�الحارس�م�.ح.ت�النسبـة�ا�حكوم�¸Tا�لصالح�أفكان�16/010لتعدل�الحكم��صل�بحكمها�رقم�

�هو�مبلغ� �الباخرة �محصول �من �نصيبه �نسبـة �دون �الشركـة �رأسمال �ي� �مشاركته �نسبـة �عن تعويضا

  .إجراء�خ0[ة�ع�ى�الفارق�بIن�العملتIن�أوقية�بعد�31.299.921

�ي�رأسمال�% 51�ي�ا�شاركـة�ب��.ح.ض�عن�نسبـة�أيعو تائه�ا�تعلق�بالوقد�تأكد�الحكم��ي�إجر 

� �للباخرة �فقط �ا�الكـة �ا) ابرما(الشركـة �جزئه �ي� �أونقض �نصيب �طلب �ي� �بته �بعدم من��.ح.�تعلق

�التجاريـة �الغرفـة �طرف �من �وذلك �الباخرة �هذه ��محصول �رقم �قرارها �ي� �العليا �15/2012با�حكمـة

�نIنا�حكمـة�العليا�قبول�الطعبقررت�الغرفـة�التجاريـة�(ونص�منطوقه��14/06/2012الصادر�بتاريخ�

  )..إ.ت.م.إ.من�ق�224أص�4وإحالـة�القضيـة�إ¨ى�تشكيلـة�مغايرة�طبقا�للمادة��.ح.اشك�4وقبول�طلب�

برفض�طلبات�الطرفIن�ونص�منطوقـه�ع�ي��8/13رقم��وهكذا�أصدرت�محكمـة�vحالـة�قرارها

صل�رفض�طلبات�الطرفIن��.ك.قبول�التعهد�شك�4ورفض�الدفوع�الشكلـية�ا�قدمـة�من�دفاع�م
ً
و�ي��

�تأسيسها �. لعدم �رقم �ا�جمعة �بقرار�الغرف ��19/14وهو�القرار�ا�نقوض �2014/  23بتاريخ �ي�وجاء

أص�4وvحالـة�إ¨ى��ح.أص�4وقبول�طعن�أ�.ك.ض�طعن�م�طعنIن�بالنقض�شك�4ورفمنطوقه�قبول�ال

  .تشكلـة�مغايرة�للبت�فيما�أخلت�به�سلفها

ا�عدل�للحكم��صل��16/10تنفيذ��الجزء�ا�ؤكد�من�الحكم��ستئنا�ي�رقم��.ح.وطلب�ممثل�أ�

� �بمبل�16/09رقم �ا�تعلق �أوهو�الجزء �نصيب �عن �التعويض ��.ح.غ �الباخرة �) أبرما(�ي ��ي m£محور�ال

� �رقم �قرارها �انواذيبو �ي� ��ستئناف �بمحكمـة �التجاريـة �الغرفـة �فأصدرت بتاريخ��10/14الشركـة

وهذا�هو�محل�الطعن�بالنقض��16/10القا�mnoبعدم�اختصاصها�با'مر�بتنفيذ�الحكم��11/06/2014

  .الحا¨ي�

  

  (جراءات: ثانيا�

ـة�العليا�القا�mnoبعزل�القا�mnoعن�رئيس�ا�حكم�2014/ 22/06بتاريخ��19/14صدر��مر�رقم�

حيمده�بن�أ�Iن�رئيس�الغرفـة�التجاريـة�با�حكمـة�العليا�عن�النظر�والبت��ي�مشموRت�هذا�ا�لف�بناء�

. ع�ى�طلبه�وبتعيIن�رئيس�وأعضاء�الغرفـة�ا�دنيـة�و�جتماعية�الثانيـة�¸Tذه�ا�حكمـة�للنظر�والبت�فيه

�است �جلسـة �ي� �ا�لف �هذا �أدرج �أعوعليه �عنه �ا�نوه �بالتاريخ �طلبات�. 4هعجاليـة �إ¨ى ��ستماع وبعد

�القانونيـة�ينال �النصوص �تطبيق �طلب �إ¨ى �والهادفـة �مكتوبـة �ا�قدمـة �العليا �ا�حكمـة �لدى �العامة ايـة
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�للقانون�صدر�. ذات�الصلـة�با�وضوع،�وبعد�جعل�ا�لف��ي�ا�داولـة �طبقا وبعد�القيام�¸Tذه�ا�داولـة

  .تي�بيانهالقرار�¶

  من�حيث�الشكل: ثالثا�

حيث�ورد�هذا�الطعن�بالنقض�وفق�الشروط�القانونية�وممن�له�الصفـة�وا�صلحـة�مما�يجعله�

  .مقبو�Rشك4

  من�حيث�Dصل: رابعا�

  : Dطراف��-1

   :الطاعن��-أ

� �الطاعن �محامي �الحكم��.ح.ايرى �ع�ى �به nºا�ق� �الmnÒء �صبغـة �أضفت �العليا �ا�حكمـة أن

وأTÈا�أحالت�. مليون�اوقية�ا�ذكور�أع4ه�31ا�طلوب�تنفيذ�جزئـه�ا�تعلق�با�بلغ��16/10ستئنا�ي�رقم�� 

� �رقم �لقرارها �طبقا �مغايرة �تشكيلـة �ع�ى �الباخرة �بمحصول �ا�تعلق �الجزء �ي� �15/2012النظر�فقط

يطال�سوى�الجزء� ت�وقال�إن�اختصاص�محكمـة�vحالـة�R.م.إ..من��ق�224ا�ب®�mع�ى�أحكام�ا�ادة�

� �الحكم �من �با�بلغ��16/10ا�نقوض �ا�تعلق �ا�ؤكد �الجزء �تنفيذ �ي� ��ختصاص �ويبقى �علTkا ا�حال

�186الغرفـة�التجاريـة�باسئنافيـة�انواذيبو�طبقا��قت�nºا�ادة�(ا�ذكور�عائدا�إ¨ى�مصدرة�هذا�الحكم�

�ق �ا�ؤك). إ.ت.م.ا.من �الجزء �تنفيذ �ي� ��ختصاص �يبقى �ا�ذوعليه �با�بلغ �ا�تعلق �إ¨ى�د �عائدا كور

� �الحكم �هذا �انواذيبو(مصدرة �باستئنافيـة �التجاريـة �) الغرفـة �ا�ادة nºقت�� �ق�186طبقا . إ.ت.إ.من

ا�طعون�فيه�¶ن�قد�وقع��ي�خرق�سافر�للقانون�عندما�رفض�التعهد��10/14وعليه�فإن�القرار�رقم�

من��204عدم��ختصاص�فيلزم�نقضه�طبقا�للمادة��بحجـة�16/10بتنفيذ�الجزء�ا�ؤكد�من�الحكم�

  .وتعيIن�ا�حكمـة�ا�ختصـة�وإحالـة�القضيـة�علTkا�10/14وخلص�لطلب�نقض�القرار� .إ.ت.م.إ.ق

  

 : ا&طعون�ضده�  - أ

إ�وبما�أن�.ت.م.إ.من�ق�204بأنه�يجب�أن�يؤسس�الطعن�بالنقض�ع�ى�ا�ادة��.ك.مرد�محامي�

  . فإنه�يجب�التصريح�برفضه�شك4هذا�التأسيس�غائب��ي�هذا�الطعن�

� �الحكم �ألغت �قد �العليا �با�حكمـة �التجاريـة �الغرفـة �فإن ��صل �حيث �من ا�طلوب��16/10أما

� �رقم �بقرارها �وذلك ��15/12تنفيذه �قرارها �أصدرت m£ال� �مغايرة �تشكيلـة �ع�ى �القضيـة �8/13وأحالت

� �الحكم �مصدرة �نفسها �ا�حكمـة �و�ي �الطرفIن �طلب �ي�ف�16/10برفض� �الحق �يعطTkا �الحكمIن أي

هل�هو�القرار�ا�لÞى�أو�الحكم�السابق�عليه�فالتنفيذ�الج0[ي��Rيرتبط�بالفهم�الذي�. التعهد�بالتنفيذ

يريده�طرف�ما�دام�هذا�الفهم�غI[�متضح�بشكل��Rغموض�فيه�و�Rتأويل�وإنما�يرتبط�بتصرفات�أو�

لذي��Rينتج�أثره�'نه�نقض�مرتIن�إحداهما�ا�16/10سندات�TÈائيـة�ليست��ي�حكم��ا�عدوم�كالحكم�

والثانيـة�من�طرف�التشكيلـة�ا�غايرة�وقد�ألÞى�الكل�من��،من�طرف�الغرفـة�التجاريـة�با�حكمـة�العليا

  .وخلص�لطلب�رفض�الطعن�لعدم�التأسيس�شك�4وأص�4 .طرف�الغرف�ا�جمعـة
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  ا&حكمـة -2

�حك �ي� �الواردة ��طراف �طلبات �استقراء �إن �قرار�الغرفـة�حيث �و�ي �والثانيـة ��و¨ي �الدرجـة م

� �رقم �العليا �با�حكمـة �الطلبات��15/12التجاريـة �هذه �من �وا�رفوض �ا�قبول �استيضاح �ع�ي معIن

  .حسب�مناطق�هذه��حكام�الث4ثـة

ت^[كز�ع�ى�القول�بعدم��16/09�ي�الحكم��ول�رقم��.ك.موانط4قا�من��ستقراء�فإننا�نجد�طلبات��

�الصف �ي� mnoللتقا� �القانونية �ا�حكمـة��.ح.اـة �هنا �تعت0[ها �لم m£وال� �أع4ه �ا�شار�إلTkا �اعتبار�الخ0[ة وعدم

غI[�مسؤول�عن�استغ4ل�هذه�الباخرة�وإنه�إنما�هو�حارس�ومراقب�لعائدات��.ك.مثم�اعتبار�أن�. التجاريـة�

�الباخرة �واعتب) ابرما( ونفقات � �رحT¡4ا �متابعـة �عن �غI[�مسؤول �الباخرة�وأنه �بإعادة �تلزم �لم �ا�حكمـة ار�أن

خلص�لرفض�الدعوى�و�ي�الحكم�'TÈا�تدرك�أنه��Rيتو¨ي�تشغيلها�و�RرقابTUا�وv�Rشراف�علTkا�أثناء�رحT¡4ا�و 

�ي�و. ح.لـــــ�اـة�وتمسك�بقوله��ي�عدم�الصفـة�عدم�اختصاص�ا�حكمـة�التجاري�.ك.مأثار��16/10ي�رقم��نائ�ست

��15/12القرار� ��.ك.متمسك �الشكليIن �صفة(بدفعيه �تسيI[�) اختصاص �به �يتعلق �إنما �أنه �ع�ى �التأكيد مع

مليون��300بمبلغ�. ك.م�ي�الحكم��ول��ي�الحكم�ع�ى��.ح.اوكانت�طلبات��ا�د�ى�. الباخرة�فقط�mnï�Rء�آخر

مليون��600زيادته�بمبلغ��أوقية�تعويضا�عن��ضرار�ا�ادية�وا�عنوية�و�ي�الثاني�تأكيد�ا�بلغ�ا�حكوم�به�مع

�محصول� �شأن �ي� �بالبت �وا�طالبـة �قائما �التجاريـة �ا�حكمـة �باعتبار�اختصاص �التمسك �الثالث �و�ي أوقية

  .الباخرة

قد�رد�ع�ى�الدعوى�بجانبTkا�الشك�ي�و�ص�ي�مما�يجعل�القضيـة�قد��.ك.محيث�يظهر�مما�تقدم�أن�

  .ثـة�ا�ذكورة�مرت�بكل�مراحل�التقا�mnoمن�خ4ل��حكام�الث4

وحيث�إن�الحكم�الثاني�إنما�أكد�مضمون�الحكم��ول�وزاد�عليه�بسبب�الخطأ�ا�ادي��ي�الحساب�

�ي�منتوج�الباخرة�وهذا�ما�نقضه�من��.ح.اوذلك�فيما�يخص�ا�بلغ�ا�حكوم�به��ي�حIن�أهمل�الرد�ع�ى�طلب�

  .وأحال�من�أجله�ع�ى�محكمـة�vحالة��و¨ي�15/12أجله�القرار�

هو�تعمI[�. ح.اvجما¨ي�هو�ت0[ئـة�ذمته�من�كل�الدعوى��ي�حIن�أن�طلب�. ك.موحيث�إن�مضمون�طلب�

  .¸Tذه�الدعوى�إجماR. ك.مذمـة�

وحيث�إن�التصريح�بأن�طلب�ا�د�ى�مقبول�وهو�تعمI[�ذمـة�ا�د�ى�عليه�كاف��ي�قيام��ل^/ام�ع�ى�هذا�

]Iي�عدم�قيا�،�خ�وهذا�ما�ذهب�إليه�قرار�الغرف�ا�جمعـة�. م�هذا��ل^/امكما�أن�رفض�دعوى�ا�د�ى�كاف�

�ي�القرار��19/14رقم�� أص�4مقابل�قبول�. ك.محيث�صرح�برفض�طعن��15/12الذي�صرح�با�فهوم�الوارد

  .أص�4فإقرار�النقيض�نفي��قابلـه�Rستحالـة�اجتماع��النقيضIن��ي�آن�واحد. ح.اطلب�

الصفـة�وليست�فيه�الصفـة،��.ح.امختصة�وليست�مختصـة،��ي��ف�4يجتمع�أبدا�الحكم�بأن�ا�حكمـة 

  .الحق��ي�بحث�جوانب�القضيــة�كلها�وليس�له�الحق��ي�ذلك. ح.ــــــ�ال

�Rيؤثر�عليه�ما��15/12من�تأكيد���ي�تصريح�بما�جاء��ي�القرار��19/14وحيث�إن�ما�ذهب�إليه�القرار�

آخذ�عليه�تجاوزه��ي��19/14فض�لطلب�الطرفIن�'ن�القرار�من�ر �2013/ 08جاء��ي�قرار�محكمة�vحالـة�رقم�

� �جعل �حIن ��.ك.مالسلطـة �ع�ى �به �ا�حكوم �وهو�ا�بلغ �فيه mnoالتقا� ëانت� �قد �فيما ��.ك.مطرفا . ح.الصالح

� �ا�ادة nºقت�� �طبقا �التصحيح nºيقت� �وإنما �للقانون ��خالفـته �أثرا �يرتب R� �السلطـة من��204وتجاوز

  .إ�.ت.م.إ.ق
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Sي�: إ�ال£�mجاء�فTkا.ت.م.إ.من�ق�223تجاوز�السلطـة�هنا��ي�مخالـفة�الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة��ويتج�ى

جميع�الحاwت�يجب�ع_ى�محكمة�(حالة�أن�تبت�Sي�أجل�شهر�مع�امتثال�قرار�ا&حكمـة�العليا�فيما�يرجع�

  . للنقطـة�القانونية�ال�yzتبت�ف�`ا�هذه�ا&حكمـة

فيما�يتعلق�با�بلغ�وإنما�له�الرد�والدفع�فيما��15/12قبل�أو�يرفض�بعد�القرار�لم�يعد�له�ما�ي. ك.ــــ�مف

  .يتعلق�بمحصول�الباخرة�الذي�بقي�منشورا�أمام�القضاء�بموجب�vحالـة��و¨ى�والثانيـة

  .منقوض�ليس�ع�ى�إط4قه�كما�رأينا�16/10بأن�الحكم�. ك.موحيث�إن�قول�

  . 19/14ا�حكوم�به�ع4قــة�با�حالة�بموجب�القرار��وحيث�يتضح�مما�سبق�أنه�لم�تعد�للمبلغ

إذا�وقع�تأكيد�الحكم�ا&طعون�فيه�يكون�التنفيذ�ع_ى�يد�: إ�ونصها.ت.م.إ.من�ق�186ونظرا��للمادة�

�،لÜي�كليا�يكون�التنفيذ�بالنسبـة�لنفس�Dطراف�ع_ي�يد�محكمـة��ستئنافأا&حكمة�ال�yzأصدرته�فإذا�

�جز  �إلغاؤه �وقع �إذا �Dطرافأما �لنفس �بالنسبـة �التنفيذ �فيكون ��ستئناف�،ئيا �&حكمـة وإما��،إما

��ختصاص�بأحكام�قانونيـة�خاصـة�إjى�محكمـة� للمحكمـة�ال�yzتعي�`ا�باستثناء�الحاwت�ال�yzيسند�ف�`ا

  .أخرى 

�مصدر  �إن ��ةوحيث �ال£16/10��mالحكم �و�ي �بقيامـه �اقتنعت m£ال� ��ي �ا�ادي �الخطأ �قيام �ادعت m£ال

��قتناع�� �يعود �تصرفا ��صل �الحكم �مضمون �ي� �تصرفت �قد �تكون �وعليه �به �ا�حكوم �ا�بلغ �سقف رفعت

فيه�إلTkا��ي�مما�يجعلها��ي�ا�ختصـة�بتنفيذ�قناعTUا�سواء�اعت0[�هذا�التصرف�إلغاء�جزئيا�أم�تأكيدا�جزئيا�

  .'TÈا��ي�صاحبـة�التصرف�

�ا�ختص �ا�حكمـة �أن �سبق �ما �كل �يظهر�من �وحيث �الحكم �بتنفيذ �با�بلغ��16/10ـة �ا�تعلق �جزئه �ي

  .ا�حكوم�به�فيه��ي�الغرفـة�التجاريـة�بمحكمـة��ستئناف�بانواذيبو�مصدرة�الحكم�ا�ذكور 

  : Dسبابلهذه�

  .إ.ت.م.إ.وما�بعدها�من�ق�220وما�بعدها��213وما�بعدها��203�،204�،205لذلك�وعم�4با�واد�
  

  منطوق�القرار

�الغرفـ �القرار�قررت �شك)�وأص)�ونقض �بالنقض �الطعن �قبول �العليا �با&حكمـة �التجاريـة ة

  .ا&طعون�فيه

  

  كاتب�الضبط�Dول                                                                                                         الرئيس�        
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  16/2014: القرار رقم 

  10/03/2014: بتاريخ 

�والرد��- �مناقشته �تجب �الخصم �به �يدjى �ما �كل إن

  .    عليه�وإ�wسبب�ذلك�نقصا�Sي�التعليل�ا&وجب�للنقض�
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  مبسم�هللا�الرحمن�الرحي

 عدل/إخاء/شرف         الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

               ا&حكمة�العليا�        

  الغـــــــرفـــــة�الجــــــزائيــــة              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�Rجراءات: أو) 

ار�ا�نـــوه�أصـــدرت�الغرفـــة�الجزائيـــة�بمحكمـــة��ســـتئناف�بانواكشـــوط�القـــر �19/05/2013ــــــــ�بتـــاريخ�

عـــن�الغرفـــة�الجزائيـــة��30/01/2013الصـــادر�بتـــاريخ��41/2013عنـــه�أعـــ4ه�القاoـــ�mnبتعـــديل�الحكـــم�رقـــم�

الثانيــة�بمحكمــة�وRيــة�انواكشــوط�كــي�يصــبح�الحــبس�للمــTUم�ث4ثــة�أشــهر�موقوفــة�غIــ[�نافــذة�ولكــي�يعــوض�

�15000ه�ســديدوبت ألــف�أوقيــة�47.000ضــرار�بــد�Rمــن�ألــف�أوقيــة�عــن�جميــع�� �170.000للطــرف�ا�ــدني�

      . ألف�أوقية�بعد�اليمIن

  102/2013: رقم�ا�لف

كابر�ولد�/النيابة�العامة�وذ: الطاعنان

  اميجن�عن�الطرف�ا�دني

  60/2013: القرار: ا�طعون�ضده

  16/2014:رقم�القرار

  10/03/2014:تاريخه

  :نطوقهم

�العليا� �با&حكمة �الجزائية �الغرفة قـررت

�وأص)� �شك) �بالنقض �الطعنCن قبول

� �رقم �القرار الصادر��60/2013ونقض

� �الغرفة��19/05/2013بتاريخ عن

�Sي� ��ستئناف �بمحكمة الجزائية

انواكشوط�وإحالة�القضية�ع_ى�محكمة�

�ما� �Ðص)ح �مغايرة �تشكيلة �Sي �ستئناف
 أخلت�به�سلفها

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

علنية� عــقدت�الغرفة�الجزائية�با�حكمة�العليا�جلسة 

�العليا مب® بقاعة �يوم� ا�حكمة �كشوط بانوا

10/02/2014 .  

 : و£ي�Sي�التشكيل�التاjي

ــ   رئيسا/    محمدو�ولد�احمدو�سالم�ولد�أبي�� ــــ

  .مستشارا/ ـــــ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك�����������

 .مستشارا/ ـــــ�محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن���������

  .مستشارا/                        ـــــ�محمدن�ولد�عبد�الرحمن

 .مستشارا/                               ـــــ�vمام�ولد�محمد�فال

رئيس�كتابة�الضبط�/ د�سيدي�محمدالسالك�ول/ ـــــ�ذ

  .كاتبا�للجلسة بالغرفة

Tـذه�م�Îنائـب�ا�ـد�ي�العـا/ ــــــ�وبحضور�السيد�احمد�ولد�باب

  . ممث�4للنيابة�العامة��� ا�حكمة

وذلـــــك�للنظـــــر�والبـــــت��ـــــي�بعـــــض�القضـــــايا�ا�طعـــــون�فTkـــــا�

  :وال£�mمن�بي�Tا بالنقض�أمـــام�هذه�الغرفة

�19/05/2013ر�بتاريخ�الصاد��60/2013القرار�رقم�

�عن�الغرفة�الجزائية�بمحكمة��ستئناف�بانواكشوط

  :  و�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�القرار�التا¨ي
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كـابر�/ يابـة�العامـة�وذتم�الطعن�بالنقض��ي�هـذا�القـرار�مـن�طـرف�الن�23/05/2013ــــ��21ــــ�وبتاريخ�

تـــاريخ�أعـــ4ه��عـــن�الالصـــادرين�ب�84/2013ــــــ��63وذلـــك�طبقـــا��حضـــري�الطعـــن�بـــالنقض�رقـــم�،�ولــد�امـــيجن

  .رةكاتب�الضبط��ول�بالغرفة��ا�ذكو 

تـــم�نشـــر�القضـــية�أمـــام�هـــذه�الغرفـــة�بحضـــور�ممثـــل�النيابـــة�العامـــة�الـــذي��10/02/2014وبتـــاريخ�

وإحالــة�القضــية�ع�ــى�تشــكيلة�مغــايرة�بالنســبة�لطعــن�النيابــة�العامــة��60/2013طالــب�بــنقض�القــرار�رقــم�

  . كابر�شك4/ ورفض�طعن�ذ

بتقــــديم�م4حظــــا¡Tم�ع�ــــى�بعــــد�تــــ4وة�ا�ستشــــار�ا�قــــرر�ملخــــص�تقريــــره،�وبعــــد�أن�ســــمح�لÑطــــراف�

  .وهو�ما�تم�بالفعل�10/03/2014التقرير�ليتم�حجز�القضية��ي�ا�داولة�وينطق�فTkا�بالقرار�التا¨ي�يوم�

  

  :Dطــــــــــراف -1

ن�القــــرار�ا�عقــــب�لــــم�يكــــن�مســــببا�و�Rمعلــــ�4تعلــــي��4وافيــــا�إجــــاء��ــــي�مــــذكرة�النيابــــة�العامــــة�قولهــــا�

وأن�الوقــائع�ا�نســوبة�للمــTUم�تتســم�بــالخطورة�وجــاء��ــي�طلبا¡Tــا��،مســتندا�إ¨ــى�نصــوص�واضــحة�وســليمة

وأن�قــراره�لــم�ينــاقش�غIــ[�أســباب�وقــف�التنفيــذ�مــع��،أن��ســاس�الــذي�ب®ــ�عليــه�التخفيــف�غIــ[�واضــح

�ـي�ملـح�واع^ـ[ف�بـذلك��ــي��.أأن�ا�ـTUم�اع^ـ[ف�أمـام�الضـبطية�القضـائية�بأنـه�أتلـف�حــائط�الطـرف�ا�ـدني�

  .مشوب�بنقص�التعليل¸Tذا�فالقرار��،جميع�ا�راحل�ال4حقة

وإحالــــة�القضــــية�ع�ــــى�تشــــكيلة�مغــــايرة�وجــــاء��ــــي��60/2013وطلبــــت�النيابــــة�العامــــة�إلغــــاء�القــــرار�

  .كابر�ولد�اميجن/ طلبا¡Tا�طلب�رفض�طعن�ذ

للمــــــرة�الثانيــــــة�فتســــــبب��ــــــي�فقــــــد�حقيبــــــة��.و.د.أحطــــــم�بنــــــاء��.د.ب.عكــــــابر�أن�/ وجــــــاء��ــــــي�مــــــذكرة�ذ

�،أوقيـة�وأشـياء�أخــرى �170.000كـان�بـداخلها�دراعتـان�مـن�بـزاه�ومبلـغ�نقـدي�قـدره�. و.د.الصـاحب�البنـاء�

يض�الــذي�حكمـت�بــه�الدرجــة��و¨ــى�ولـم�تقــدر�محكمــة��سـتئناف�ذلــك�حــق�قــدره�فقامـت�بــنقص�التعــو 

ـــــ�ال �3000.000كمــــا�أن�خســــارة�الطــــرف�ا�ــــدني�تبلــــغ��،دون�ســــبب�ودون�ت0[يــــر�ولــــم�تنــــاقش�حججــــه�.و.د.ــــــ

ار�جانــب�الصــواب�و�ضــرار��Rتــزال�ماثلــة�للعيــان�فهــو�منعــدم��ســاس�القــانوني�وا�وضــو�ي�أوقيــة�فــالقر 

ن�ا�ـTUم�مـن�أصـحاب�السـوابق�إحIن�أوقف�تنفيـذ�ث4ثـة�أشـهر�بعـد�قولـه�. ج.ا.من�ق�658وخارق�للمادة�

ه�وهـــذه�ا�ـــادة�تشـــ^[ط��ـــي�وقـــف�تنفيـــذ�العقوبـــة�أن��Rيكـــون�ا�ـــTUم�ا�حكـــوم�عليـــه�قـــد�ســـبق�الحكـــم�عليـــ

  .   وطلب�إلغاء�القرار�وإحالة�القضية. ج.ا.وما�بعدها�من�ق�535: وأسس�ع�ى�ا�واد

  

  :ا&حكمة -2

  :حيث�درست�ا�حكمة�ا�لف�وتداولت�فيه�طبقا�للقانون�فتبIن�لها�ما�ي�ي

ــــ�أن�مطلـــب�الطعـــن�جـــاء�مســـتوفيا�لجميـــع��شـــكال�القانونيـــة�ا�حـــددة��ـــي�ا�ـــواد� ومـــا��530�،535ــــ

  .فهو�لذلك�متحتم�القبول�شك4. ج.ا.بعدها�من�ق
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ــــرار�ا�طعـــون�فيـــه�جـــاء�غIـــ[�معلـــل�تعلـــي�4وافيـــا�يمكـــن�ا�حكمـــة�العليـــا�مـــن�بســـط�رقابTUـــا� ــــ�أن�القــــ ــــ

كما�أنه�لم�يناقش�حجج��طراف�بما�فيـه�الكفايـة�مـع�أن�مناقشـة�الحجـج��،القانونية�حول�ما�جاء�فيه

مــن�حيــث�النــوع��ــي�الطريــق�ا�وصــل�إ¨ــى�إعطــاء�كــل�ذي�بعــد�التأكــد�مــن�قواعــد��ختصــاص�واح^[امهــا�

حق�حقه�من�خ4ل�حجج�كل�طرف�وبيناته�ال£�mيجـب�أن�يكلـف�بـا�دRء�¸Tـا�قبـل�الحكـم�ع�ـى�أن�تكـون�

فبا�ناقشـة�يـتم�استيضـاح��،نتائج�هذه�البينات��ي�السـبب�ا�وجـه�للحكـم�ع�ـى�مـن�سـيحكم�ضـده�أو�لـه

�ــــي�مقتºــــ�nحكــــم�الدرجــــة��و¨ــــى�يجــــب�أن�يكــــون�مســــببا�كــــذلك�فــــإن�أي�نقــــص��،الحــــق�ســــلبا�أو�إيجابــــا

ومعلــ�4بالنصــوص�أو�الوقــائع�ا�نضــبطة�والقــرائن�ســواء�كــان�ذلــك��ــي�بــاب�الــدعوى��صــلية�أم��ــي�بــاب�

،�يمـــةدعـــوى��ضـــرار�الناجمـــة�عـــن�الجريمـــة�أم��ـــي�بـــاب�دعـــوى�ضـــياع�ا�وجـــودات��ـــي�محـــل�ارتكـــاب�الجر 

عليــــه�وإ�Rســــبب�عــــدم�ذلــــك�نقصــــا��ــــي�التعليــــل�ا�وجــــب��فكلمــــا�يــــد¨ي�بــــه�الخصــــم�تجــــب�مناقشــــته�والــــرد

  .  وهذا�ما�رأته�ا�حكمة�حIن�درست�القضية��ي�صمت�مداوT¡Rا��،للنقض�وvحالة

  

  :لهذه�Dسباب

  : فقد�قررت�الغرفة�الجزائية�ما�ي�ي. ج.ا.وما�بعدها�من�ق�530��،535: وعم�4بأحــــكام�ا�واد  

  

  :القرارمنطوق�

جزائيــة�با&حكمــة�العليــا�قبــول�الطعنــCن�بــالنقض�شــك)�وأصــ)�ونقــض�القــرار�قـــررت�الغرفــة�ال

عــــــــــن�الغرفــــــــــة�الجزائيــــــــــة�بمحكمــــــــــة��ســــــــــتئناف�Sــــــــــي��19/05/2013الصــــــــــادر�بتــــــــــاريخ��60/2013رقــــــــــم�

  .انواكشوط�وإحالة�القضية�ع_ى�محكمة��ستئناف�Sي�تشكيلة�مغايرة�Ðص)ح�ما�أخلت�به�سلفها

  

   الضبط�Dول كاتب������������������������           ا&قرر          الرئيس�
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  19/2014: القرار رقم 

  10/03/2014: بتاريخ 

  .نون��ل®Æامات�والعقودمن�قا�814ا&ادة��-

�فعل��- �هو �الطبيعيCن �Dشخاص �بCن �بالربا �التعامل إن

محظور�بمقت�Ò¡êنصوص�القانون�ا&دني،�ما�يقت�y¡êنقض�القرار�

  .    بخصوص�الحكم�ف�`ا�وتأكيده�فيما�سوى�ذلك



 320 

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/إخاء/شرف                                                              الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

               ا&حكمة�العليا�        

  الغـــــــرفـــــة�الجــــــزائيــــة    

  1387/2012: م�ا&لفرق

  محمد�ولد�محمد�السالك/ ذ: الطاعن

 82/2013: القرار: ا&طعون�ضده

     19/2014 :رقم�القرار

   10/03/2014 :تاريخه

 

  :منطوقه

ائيـة�با&حكمــة�العليــا�قــررت�الغرفــة�الجز 

�صـلSـي�D بـالنقض�شـك)�و�قبول�الطعـن

فيمـــــا�يتعلـــــق�بجـــــزء�نقـــــض�القـــــرار�جزئيـــــا�

للطــــــرف�ا&ــــــدني��التعــــــويض�ا&حكــــــوم�بــــــه

وا&ـــــــدÉي�فيـــــــه�بأنـــــــه�فائـــــــدة�ربويـــــــة�. ع.ر.م

وتأكيــــد�القــــرار�فيمــــا�ســــوى�ذلــــك�وإحالــــة�

لت)Sـــــي�مـــــا�القضـــــية�ع_ـــــى�تشـــــكلة�مغـــــايرة�

 به�سلفها�أخلت

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�جلسة  �العليا �با�حكمة �الجزائية �الغرفة  عــقدت

بانوا�كشوط�يوم� ا�حكمة�العليا مب® علنية�بقاعة

10/02/2014   

 : و£ي�Sي�التشكيل�التاjي

ــ   رئيسا/   محمدو�ولد�احمدو�سالم�ولد�أبي��� ــــ

  .مستشارا/ ـــــ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك�����������

 .مستشارا/ ـــــ�محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن���������

  .مستشارا/                        ـــــ�محمدن�ولد�عبد�الرحمن

 .مستشارا/                               د�فالـــــ�vمام�ولد�محم

رئيس�كتابة�/ السالك�ولد�سيدي�محمد/ ـــــ�ذ

  .كاتبا�للجلسة الضبط�بالغرفة

م�نائــب�ا�ــد�ي�العــا/ ــــــــ�وبحضــور�الســيد�احمــد�ولــد�بــاب

  . ممث�4للنيابة�العامة��� Tذه�ا�حكمة

وذلك�للنظـر�والبـت��ـي�بعـض�القضـايا�ا�طعـون�فTkـا�

  :وال£�mمن�بي�Tا نقض�أمـــام�هذه�الغرفةبال

�19/06/2013الصــادر�بتــاريخ��82/2013القــرار�رقــم�

عــــــــــــــــن�الغرفــــــــــــــــة�الجزائيــــــــــــــــة�بمحكمــــــــــــــــة��ســــــــــــــــتئناف�

 :  و�ي�هذه�الجلسة�أصدرت�القرار�التا¨ي�بانواكشوط

  

�wجراءات: أو) : 

كشـــوط�القـــرار�ا�نـــوه�أصـــدرت�الغرفـــة�الجزائيـــة�بمحكمـــة��ســـتئناف�بانوا�19/06/2013ــــــــ�بتـــاريخ�

بالحبس�النافـذ�خمـس�سـنوات�عـن�جريم£ـ��m.ت.ن.كوع�ي��.د.ه.ب.ععنه�أع4ه�القا�mnoبإدانة�ا�TUمIن�

  .التحايل�وال^/وير�

  . محمد�ولد�محمد�السالك/ تم�الطعن�بالنقض��ي�هذا�القرار�من�طرف�ذ�02/09/2013ــــ�وبتاريخ������

تاريخ�أعـ4ه��عـن�كاتـب�الضـبط��ول�الالصادر�ب�73/2013وذلك�طبقا��حضر�الطعن�بالنقض�رقم������

  .بالغرفة��ا�ذكورة
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تـــم�نشـــر�القضـــية�أمـــام�هـــذه�الغرفـــة�بحضـــور�ممثـــل�النيابـــة�العامـــة�الـــذي��10/02/2014وبتـــاريخ�

  . طالب�باعتماد��طلباته�ا�كتوبة

Tم�ع�ــــى�بعــــد�تــــ4وة�ا�ستشــــار�ا�قــــرر�ملخــــص�تقريــــره�،�وبعــــد�أن�ســــمح�لÑطــــراف�بتقــــديم�م4حظــــا¡

  .وهو�ما�تم�بالفعل�10/03/2014التقرير�ليتم�حجز�القضية��ي�ا�داولة�وينطق�فTkا�بالقرار�التا¨ي�يوم�

  

  :Dطــــــــــراف -1

  : الطاعن�بالنقض��-أ

،�كمـــا�اتســــم�بقصــــور�جوهريــــة�حيـــث�يــــرى�الطـــاعن�أن�القــــرار�محــــل�الطعـــن�جــــاء�مخالفـــا�لقواعــــد

: �4ذلـــك�بـــأن�القـــرار�حكـــم�للضـــحية�بالربـــا�ممـــا�يخـــرق�ا�ـــوادالتســـبيب�والخطـــأ��ـــي�تطبيـــق�القـــانون�مفصـــ

وهـــــو�مـــــا�لـــــم�تعـــــره��،مضـــــيفا�أن�موكلـــــه�لـــــم�يرتـــــب�أي�جـــــرم��ـــــي�العمليـــــة. ع.ا.مـــــن�ق�319��،814��،1179

تجاهلـه��بـدأ�فرضـية��ا�حكمة�أي�اعتبار�،�كما�يتج�ى�حسب�الطاعن�خطأ�القـرار��ـي�تطبيـق�القـانون��ـي

  .ه�با�طالبة�بنقض�القرار�وvحالة�ع�ى�تشكيلة�مغايرة،�وختم�الطاعن�مذكرتحسن�النية

  : Dطراف�ا&دنية�-ب  

محمـــد�يçـــي�الطيـــب�/ أمـــا��طـــراف�ا�دنيـــة�فقـــد�ردت�بمـــذكرتIن�جـــوابيتIن�أحـــداهما�مـــن�مكتـــب�ذ

�.ع.ر.موالثانية�من�ا�كتب�ا�ش^[ك�لكابر�ولد�اميجن�وبـونن�ولـد�اعثيمـIن�لفائـدة��.م.ح.االخر�mnïلفائدة�

العريضـــتIن�انصــبت�ع�ـــى�خلـــو�مــذكرة�الطـــاعن�مــن�أي�دفـــوع�قانونيـــة�يمكــن�الركـــون�لهــا��ـــي�نقـــض��وكلتــا

  .القرار�محل�الطعن

  :النيابة�العامة��-ج

أمـا�النيابـة�العامـة�لـدى�ا�حكمـة�العليـا�فقـد�طالبـت�بـنقض�جـزء�القـرار�ا�تعلـق�بالـدعوى�ا�دنيـة�

ضــية�إ¨ــى�تشــكيلة�مغــايرة�أو�إ¨ــى�محكمــة�أخــرى�وإحالــة�الق�.ع.ر.مفيمــا�يخــص�ا�بلــغ�ا�حكــوم�بــه�لصــالح�

  .   من�نفس�الدرجة�لت4�ي�ما�أخلت�به�سلفها�

  :ا&حكمة -2

  :حيث�درست�ا�حكمة�ا�لف�وتداولت�فيه�طبقا�للقانون�فتبIن�لها�ما�ي�ي

   :ـــــ�من�حيث�الشكل

ومــــا��530�،535ن�مطلــــب�الطعــــن�جــــاء�مســــتوفيا�لجميــــع��شــــكال�القانونيــــة�ا�حــــددة��ــــي�ا�ــــواد�إ

  .فهو�لذلك�متحتم�القبول�شك4. ج.ا.بعدها�من�ق

  :ـــــ�من�حيث�Dصل

يأخــــذ�ع�ــــى�القــــرار�تكريســــه�للربــــا�ممــــا� -حســــبما�تضــــمنته�مــــذكرة�طعنــــه�بــــالنقض–فــــإن�الطــــاعن��

،�كمـا�يأخـذ�عليــه�مـن�جهــة�مـن�قــانون��ل^/امـات�والعقــود�319�،814�،1179 يشـكل�خرقـا�'حكــام�ا�ـواد

ة،�واســند�قعــة�وال£ــ�R�mيمكــن�أن�ينســب��وكلــه�فTkــا�غIــ[�أنــه�عرضــت�عليــه�صــفقأخــرى�ســوء�فهمــه�للوا

ممـــا��،،�وجميـــع�عناصـــر�ا�لـــف�تؤكـــد�أنـــه�لـــم�يقـــم�بـــأي�فعـــل�مـــادي��ـــي�هـــذه�النازلـــةإليـــه�القيـــام�بإجراءا¡Tـــا
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يع®ــ�mانعــدام�الــركن�ا�ــادي،�وهــو�أمــر�لــم�يناقشــه�القــرار�محــل�الطعــن�ممــا�يجعلــه�صــدر�ع�ــى�غIــ[�أســاس�

  .لقانون�وبالتا¨ي�يتحتم�نقضهسليم�من�ا

كـابر�ولــد�امــيجن�/ أمـا�دفــاع�الطـرف�ا�ــدني�فقــد�رد�بمـذكرتي�جــواب�أحــدهما�مقدمـة�مــن�مكتــب�ذ

والثانية�مـن�مكتـب�محمـد�يçـي�الطيـب�ولـد�الخرïـ�mnلفائـدة�الطـرف�ا�ـدني��.ع.ر.ملفائدة�الطرف�ا�دني�

ي�مأخــذ�جــدي�يمكــن�الركــون�إليــه��ــي�وقــد�انصــبت�ا�ــذكرتان�ع�ــى�أن�الطــاعن�لــم�يقــدم�أ�.ح.و.االثــاني�

  .نقض�القرار�محل�الطعن�

الـــذي�يـــد�ي��.ت.ك.عن�ا�لـــف�نجـــد�أن�و نـــه�لت�/يـــل�تلـــك�ا�آخـــذ�وهـــذه�الـــردود�ع�ـــى�مضـــمإوحيـــث�

صــــــرح��ــــــي�محضــــــر�الضــــــبطية�القضــــــائية�أن��.د.ه.ب.عالضــــــحية�أنــــــه�مــــــن�كــــــان�وســــــيطا�بينــــــه�مــــــع�ا�ــــــTUم�

يتطـابق�مـع�مـا�ذكـره�ا�ـTUم�أمـام�محكمـة��سـتئناف�إذ��الضحية�لم�يدفع�إ�Rمبلغ�ستة�م4يـIن�،�وهـو�مـا

وقـــال�إنـــه�إنمـــا�اســـتدان�بمبلـــغ�ســـتة�م4يـــIن��،ورد��ـــي�القـــرار�محـــل�الطعـــن�عازيـــا�للمـــTUم�أنـــه�أنكـــر�الTUمـــة

أوقيـــة�ع�ـــى�أن�يـــرد�ع�Tـــا�لدائنـــه�بعـــد�ثمانيـــة�أشـــهر�مبلـــغ�ثمانيـــة�م4يـــIن�أوقيـــة�،�وقـــد�عضـــد�ذلـــك�أيضـــا�

نفـس�ا�حكمـة�،�إذ�أكـد��فيــه�أن�الضـحية�لـم�يسـلم�ا�ـTUم�إ�Rسـتة�م4يــIن�أمـام��.ت.ك.عتصـريح�ا�ـدعو�

،�وهــــــو�مــــــا�يســـــــتخلص�أيضــــــا�مـــــــن�الظــــــروف�وا�4بســــــات�ال£ـــــــ�mاكتنفــــــت�الواقعـــــــة�إذ��Rيعقــــــل�أن�يقـــــــوم��

الضـحية�بتسـليم�مبلـغ�كهــذا�لشـخص�صـرح��ـي�جميــع�ا�راحـل�بأنـه��Rيعرفـه�،�وليســت�بينـه�معـه�ع4قــة�

ع�ــى�أن�تصــريح�الــدافع��ــي�محضــر�الضــبطية��،كــان�مضــمونا�برهنيــة�عقاريــةع�ــى�وجــه�الســلف�ح£ــ�ولــو�

ع�ــى�أنــه�لــم�يعــاين�ولــم�يــر�العقــار�ا�رهــون�إنمــا�يعــزز�فرضــية�أن�القضــية�لــم�تكــن�أكÇــ[�مــن�عمليــة�ربويــة�

،�وهـــو�مـــا�لـــم�يعـــره�القـــرار�محـــل�الطعـــن�أي�ما�مبلغـــا�يتقاoـــ�nعنـــه�مبلغـــا�زائـــداتجســـدت��ـــي�دفـــع�أحـــده

ليـــه�بكلمــة�رغــم�ذكــره�للتصـــاريح�ال£ــ�mتدعيــه�وهــو�مـــا�يصــمه�بعيــب�عــدم�التســـبيب�نقــاش�بــل�ولــم�يشــر�إ

وخرقــه�لنصــوص�قــانون��ل^/امــات�والعقــود�ال£ــ�mتحظــر�التعامــل�بالربــا�بــIن��شــخاص�الطبيعيــIن�ممــا�

  .مستوجبا�للنقض�بخصوص�هذه�الحيثيةيجعله�

  

  :لهذه�Dسباب�

ومــا�بعــدها�مــن�قــانون�vجــراءات��529: ا�ــواد�وانط4قــا�ممــا�تقــدم�وتأسيســا�عليــه�وإعمــا�R'حكــام

  .من�قانون��ل^/امات�والعقود�814الجنائية�وا�ادة�

  :القــــرار�منطوق�

قـررت�الغرفة�الجزائية�با&حكمة�العليا�قبول�الطعن�بالنقض�شك)�وSـي�Dصـل�جزئيـا�نقـض�

&ـدÉى�فيـه�بأنـه�فائـدة�ربويـة�وا�.ع.ر.مالقرار�فيما�يتعلق�بجـزء�التعـويض�ا&حكـوم�بـه�للطـرف�ا&ـدني�

  .وتأكيد�القرار�فيما�سوى�ذلك�وإحالة�القضية�ع_ى�تشكيلة�مغايرة�لتت)Sى�ما�أخلت�به�سلفها�

  

  Dول�الضبط�كاتب���������������������������������  ا&قرر          الرئيس
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  38/2014: القرار رقم 

  01/07/2014: بتاريخ 

�ا&�- �ا&حكمة �إن �لم �للقرار�حCن �قانون�تصدرة �استبعاد قبل

من�التطبيق�ع_ى�أساس�أنه�تال�Sي�الصدور�لحدوث�الوقائع،�يتعCن�

�وموضحة� �حدة �ع_ى �مa`م �كل �حالة �مبينة �ذلك �Sي �تفصل �ان عل�`ا

�و  �بعضهم �بحق �مواده �بعض �Sي �حكمها �سبب �لذلك �wكان�إخ)فا

قابa`ا�عليه�القرار�غ�iCمعلل�تعلي)�يمكن�ا&حكمة�العليا�من�بسط�ر 

  .    لتتأكد�من�اح®iام�تطبيق�القانون 
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 لعد/إخاء/شرف           الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

               ا&حكمة�العليا�        

  الغـــــــرفـــــة�الجــــــزائيــــة    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�wجراءات: او) 

أصـــدرت�الغرفـــة�الجزائيـــة�بمحكمـــة��ســـتئناف�بانواكشـــوط�القـــرار�ا�نـــوه��13/07/2009ــــــــ�بتـــاريخ�

بحيـث�صـارت�عقوبـة��31/07/2007بتـاريخ��الصـادر �128/2007عنه�أع4ه�القا�mnoبتعديل�الحكم�رقـم�

ســــبع�ســــنوات�بعــــد�مــــا�كــــان��ول�الحــــبس�خمــــس�ســــنوات��.ك.س.و�طالســــجن�ثمــــان�ســــنوات� .ر.ط.س

  .والثاني�ث4ثة

لــدى�محكمــة��تــم�الطعــن�بــالنقض��ــي�هــذا�القــرار�مــن�طــرف�ا�ــد�ي�العــام�28/07/2009وبتــاريخ��-

الصــــادر�بالتــــاريخ�أعــــ4ه���42/2009: رقـــم�وذلــــك�طبقـــا��حضــــر�الطعــــن�بــــالنقض،��ســـتئناف�بانواكشــــوط

  .عن�كاتب�الضبط��ول�بالغرفة��ا�ذكورة

  571/2006: لفرقم�ا&

احمد�ولد�/النيابة�العامة�وذ: الطاعن

  اع�ي�لصالح�ا�TUمIن

  .خ.ل.ع�و �.ر.ط.س

  36/2009: القرار: ا&طعون�ضده

  38/2014:رقم�القرار

  01/07/2014:تاريخه

  :منطوقه

�با&حكمة� �الجزائية �الغرفة قـررت

�بالنقض� �الدفاع �طعن �رفض العليا

�العامة� �النيابة �طعن �وقبول شك)

�وأص �رقم�شك) �القرار �ونقض (

�بتاريخ��36/2009 الصادر

�الجزائية��13/07/2009 �الغرفة عن

�انواكشوط�� �Sي ��ستئناف بمحكمة

وإحالة�القضية�ع_ى�تشكيلة�مغايرة�

  .لت)Sي�ما�أخلت�به�سلفها

  وهللا�ا&وفق

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�جلسة  �العليا �با�حكمة �الجزائية �الغرفة علنية� عــقدت

�العليا مب® اعةبق �يوم� ا�حكمة �كشوط بانوا

 : و£ي�Sي�التشكيل�التاjي  30/06/2014

ــ   رئيسا�������محمدو�ولد�احمدو�سالم�ولد�أبي���� ــــ

  .ـــــ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك����������������مستشارا

 .ـــــ�محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن�������������مستشارا

  .مستشارا�                           منـــــ�محمدن�ولد�عبد�الرح

 .مستشارا                                    ـــــ�vمام�ولد�محمد�فال

رئيس�كتابة�الضبط�/ السالك�ولد�سيدي�محمد/ ـــــ�ذ

  .كاتبا�للجلسة بالغرفة

نائـب�ا�ـد�ي�العـام�لـدى�/ ــــــ�وبحضـور�السـيد�احمـد�ولـد�بـاب

  . �للنيابة�العامةممث4 ��،�هذه�ا�حكمة

وذلــــــك�للنظــــــر�والبــــــت��ــــــي�بعــــــض�القضــــــايا�ا�طعــــــون�فTkــــــا�

  :وال£�mمن�بي�Tا بالنقض�أمـــام�هذه�الغرفة

عن��13/07/2009الصادر�بتاريخ��36/2009القرار�رقم�

و�ي��الغرفة�الجزائية�بمحكمة��ستئناف�بانواكشوط

  هذه�الجلسة�أصدرت�القرار�التا¨ي
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احمــد�ولــد�أع�ــي�لصــالح�ا�TUمــIن�/ تــم�الطعــن�بــالنقض�كــذلك�مــن�طــرف�ذ�09/08/2010وبتــاريخ�

الصـــادر�بالتـــاريخ�أعـــ4ه��44/2009وذلـــك�طبقـــا��حضـــر�الطعـــن�بـــالنقض�رقـــم��خ.ل.ع�و �.ر.ط.س .ر.ط.س

  .  ول�ا�ذكور الضبط��  عن�كاتب

تـــم�نشـــر�القضـــية�أمـــام�هـــذه�الغرفـــة�بحضـــور�ممثـــل�النيابـــة�العامـــة�الـــذي��30/06/2014وبتـــاريخ�

تمســـك�بطلباتـــه�ا�كتوبـــة�الراميـــة�إ¨ـــى�قبـــول�الطعـــن�بـــالنقض�شـــك�4وأصـــ�4ونقـــض�القـــرار�محلـــه�وإحالـــة�

  . القضية�إ¨ى�نفس�ا�حكمة��ي�تشكيل�مغاير�أو�إ¨ى�محكمة�أخرى�من�نفس�الدرجة

د�تــــ4وة�ا�ستشــــار�ا�قــــرر�ملخــــص�تقريــــره�،�وبعــــد�أن�ســــمح�لÑطــــراف�بتقــــديم�م4حظــــا¡Tم�ع�ــــى�بعــــ

  .وهو�ما�تم�بالفعل�01/07/2014التقرير�ليتم�حجز�القضية��ي�ا�داولة�وينطق�فTkا�بالقرار�التا¨ي�يوم�

  

  من�حيث�الشكل�:ثانيا�

شـــكليات�ا�طلوبـــة�وفقــــا�لقـــد�اســـتو�ى�الطعـــن�بـــالنقض�ا�قـــدم�مـــن�طــــرف�النيابـــة�العامـــة�كافـــة�ال

فيلزم�قبوله�شك�4بينمـا�قـدم�الطعـن�بـالنقض�ا�قـدم�مـن�. ج.ا.من�ق�530��،535��،540��،541: للمواد

  .فيلزم�رفضه�شك�4. ج.ا.من�ق�530قبل�الدفاع�خارج��جل�القانوني�خرقا�للمادة�

  

  من�حيث�Dصل�:ثالثا�

  :النيابة�العامة/ أ

ة�طعن�بالنقض�تعرضت�فTkا�أو�Rللشكل�ورأته�مقبو�Rوتناولت�لقد�قدمت�النيابة�العامة�مذكر  

  :الوقائع�ثانيا�ثم�أسباب�النقض�ثالثا�ومن�أهم�ما�تقدمت�به��ي�هذا�ا�جال

ـــــ�أن�القــــرار�وإن�عــــدل�حكــــم�محكمــــة�الدرجــــة��و¨ــــى�الــــرافض�للحكــــم�ع�ــــى�ا�TUمــــIن�وفــــق�وقــــائع�� ــــ

مــع�أن�ا�حكمـــة�. ع.مــن�ق�67ة�الــواردة�ضــمن�ا�ــادة�إ�Rأنــه�مــع�ذلــك�لــم�يطبــق�العقوبـــة�ا�ناســب �غيطــي

قـد�حملـوا�السـ4ح��ن ،�وأTÈـم�بـذلك�يكونـو العسـكرية �غيطـينسبت�للمTUمIن�تبنTkم�ل4عتداء�ع�ى�حاميـة�

ي0ـــ[ر�إلغـــاء�القـــرار�جزئيـــا�بخصـــوص��،�مـــاوأن�ذلـــك�يعـــد�خطـــأ��ـــي�تطبيـــق�الـــنص�ا�ـــذكور ،�ضـــد�موريتانيـــا

  .فا�بما�نسب�إلTkما�من�أفعالباعتبارهما�قد�اع^[ . ر.ط.سو �.ك.س.ط

�ــي�منطوقــه�وبالتــا¨ي�يكــون�القــرار��.ك.س.طـــــــ�أن�القــرار�لــم�ي0ــ[ر�رفــع�عقوبــة��Rذكــر�لــذلك�إ�Rوأنــه�

مــن�التســبيب�وأن�ذلــك�عيــب�جــوهري�يــؤدي�للــنقض�باعتبــاره��Rيمكــن�ا�حكمــة�العليــا�مــن�بســط��يــاخال

   .ج.ا.من�ق�547رقابTUا�عليه�وأن�ذلك�يعد�خرقا�للمادة�

رغــم�كوTÈــا�تــرى�. د.ا.بو �.ن.د.سو �خ.ل.عـــــــ�أن�القــرار�أكــد�حكــم�محكمــة�الدرجــة��و¨ــى�بخصــوص�

  .أTÈا�قدمت�ما�يكفي�من��دلة�بضلوعهم��ي�جناية�ا�شاركة�محل�ا¡Tامهم

ـــــ�أن�تأجيــــل�البــــت�بخصــــوص�بعــــض�ا�TUمــــIن�لــــم�يكــــن�موفقــــا�وكــــان�با�مكــــان�محــــاكمTUم�غيابيــــا�� ــــ

فإنــه�. ع.مـن�ق�67مـة��ــي�ختـام�مـذكر¡Tا�إ¨ــى�أن�القـرار�عنـد�مــا�لـم�يطبـق�نــص�ا�ـادة�وخلصـت�النيابـة�العا
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ورتبــت�النيابــة�العامــة�ع�ــى�ذلــك�طلبــا�بقبــول�طع�Tــا�. ج.ا.مــن�ق�7فقــرة��545بــذلك�قــد�خــرق�نــص�ا�ــادة�

  .شك�4وأص�4وإلغاء�القرار�محله�وإحالة�القضية�ع�ى�تشكيلة�مغايرة�لت4�ي�ما�أخلت�به�سلفها

  : دفاعال/ ب�

لقد�قدم�الدفاع�طعنه��بالنقض�خارج��جل�القانوني�كما�تقدم�،��مر�الذي��Rيسمح�بالتجاوز�

  . ج.ا.من�ق�556إ¨ى��صل�وفقا�للمادة�

  :ا&حكمة/ج�����������

إنــــه�بــــالرجوع�إ¨ــــى�حكــــم�ا�حكمــــة�الجنائيــــة�ن4حــــظ�أTÈــــا�اســــتبعدت�تطبيــــق�قــــانون�vرهــــاب��حيــــث

وأعـــــادت�التكييـــــف�وطبقـــــت�عقوبـــــة�اســـــتعمال�ا�ـــــزور�ا�جـــــرم��،�غيطـــــي�ئعواعت0[تـــــه�قـــــد�صـــــدر�بعـــــد�وقـــــا

قــــد�اع^ــــ[ف�بمــــا�يســــتوجب� .ر.ط.سواعت0ــــ[ت�أن�ا�ــــTUم�. ع.مــــن�ق�150و��149: وا�عاقــــب�عليــــه�با�ــــادتIن

وقــد�بــرأت�مجموعــة�مــن�ا�TUمــIن�باعتبــار��دلــة��ــي�نظرهــا�لــم�تقــم�. ع.مــن�ق�247و��246تطبيــق�ا�ــادتIن�

محكمــة�الدرجــة�الثانيــة�قامــت�بتعــديل�بعــض�مقتضــيات�الحكــم�ا�ــذكور�ورفعــت�وي4حــظ�أن��،ضــدهم

ــــــى�الســــــجن�ثمــــــان�.ع.م.طعقوبــــــة� ســــــنوات�باعتبــــــاره�قــــــد�اع^ــــــ[ف�أمــــــام�قاoــــــ�mnالتحقيــــــق��ــــــي�محضــــــر��يإ¨

مـــــن��.ك.س.طكمـــــا�رفعـــــت�عقوبـــــة��،�ســـــتجواب�بـــــأن�لـــــه�ع4قـــــة�بالجماعـــــة�الســـــلفية�للـــــدعوة�والقتـــــال

وإنمــا�وردت�العقوبــة�¸Tــذا��،ســنوات�دون�أن�ت0ــ[ر�الــدا�ي�لــذلكالحــبس�ثــ4ث�ســنوات�إ¨ــى�الســجن�ســبع�

: ا�ســــتوى��ــــي�منطــــوق�القــــرار�فقــــط�وقــــد�أكــــدت�ا�حكمــــة�الحكــــم�بخصــــوص�خمســــة�مــــن�ا�TUمــــIن�وهــــم�

وحكمت�بإنقضاء�الدعوى�العمومية��ـي�حـق�ا�تـو�ى�ق،�.ع.م.م�و . د.ا.بو��.ن.د.سو�.س.م.س.م و. خ.ل.ع

  .بخصوص�الستة�الباقIن�إ¨ى�أن�يتم�استدعاؤهم�وقد�أرجأت�ا�حكمة�البت�.ظ.ي.م.ا

عابــــت�ع�ــــى�محكمــــة�الدرجــــة��و¨ــــى�اســــتبعادها�لقــــانون�إن�محكمــــة�الدرجــــة�الثانيــــة�وإن��وحيــــث

بســنة�إ�RأTÈــا�مــع�ذلــك�لــم�تحــدد��ــي�رجوعهــا�إ¨ــى�قــانون�� �غيطــيvرهــاب�وبينــت�أنــه�قــد�صــدر�بعــد�واقعــة�

مــن�قــانون�vرهــاب�ومــع��2فقــرة��8وا�ــادة��6فقــرة���6ــادة�vرهــاب�أيــا�مــن�ا�TUمــIن�تقصــد�برجوعهــا�إ¨ــى�ا

  .ذلك�أيضا�لم�تكن�العقوبة�ا�طبقة��ي�العقوبة�الواردة��ي�النصIن�ا�ذكورين�أع4ه

وقـــانون��30/05/2006إن�أول�العلـــم�بـــدخول�بعـــض�أفـــراد�ا�TUمـــIن�إ¨ـــى�الـــوطن�كـــان�يـــوم�حيـــث�و

ممــا�يــدل�ع�ــى�أن�قــانون�vرهــاب�قــد�صــدر��26/07/2005صــادر�بتــاريخ��v047/2005رهــاب�ا�لÞــى�رقــم�

   .�غيطيقبل�وقائع�

إنـــه�ممـــا�ســـبق�يتضـــح�أن�القـــرار�الطعـــIن�لـــم�يكـــن�معلـــ�4تعلـــي�4يمكـــن�ا�حكمـــة�العليـــا�مـــن��وحيــث

بســط�رقابTUــا�عليــه�لتتأكــد�مــن�اح^ــ[ام�تطبيــق�القــانون��ــي�منطــوق�القــرار�،��مــر�الــذي�يعرضــه�للــنقض�

ليحـال�محلــه�إ¨ـى�تشــكيلة�مغـايرة�تتــدارك�مـا�أخلــت�بـه�التشــكيلة�. ج.ا.مــن�ق 547وvبطـال�طبقــا�للمـادة�

  .العادية�لتصدر�فيه�قرارا�مبينا��ا�تذهب�إليه�
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  :منطوق�القرار

لـذلك�وبنـاء�عليـه�فقـد�قــررت�الغرفـة�الجزائيـة�با&حكمـة�العليـا�رفـض�طعـن�الـدفاع�بــالنقض�

الصــــــادر�بتــــــاريخ��36/2009لقــــــرار�رقــــــم�شــــــك)�وقبــــــول�طعــــــن�النيابــــــة�العامــــــة�شــــــك)�وأصــــــ)�ونقــــــض�ا

عــــــن�الغرفــــــة�الجزائيــــــة�بمحكمــــــة��ســــــتئناف�Sــــــي�انواكشــــــوط��وإحالــــــة�القضــــــية�ع_ــــــى��13/07/2009

  تشكيلة�مغايرة�لت)Sي�ما�أخلت�به�سلفها

  

  

                                          كاتب�الضبط�Dول                                             ا&قرر�                                                             الـرئــيس�      
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  39/2014: القرار رقم 

  01/07/2014: بتاريخ 

ما�دام�القتل�ثابتا�ونسبته�للمa`م�كذلك�ووقع�أثناء�شجار� -

وهو�ما�تقوم�معه�قرينة�إرادة�الفعل�الضار�الذي�ترتب�عليه�القتل�

تنصرف�إرادة�الجاني�لنتيجة�الفعل�الذي��فإن�العمد�قائم�ولو�لم

�yzي�ظل�مقتضيات�القانون�الجنائي�ا&وريتاني�الSهو�القتل�خاصة�

�إ�wنوعCن� ��wيعرف �الذي �ا&الكي �ا&ذهب �ع_ى �مقتضيا¥`ا ترتكز�Sي

من�القتل�هما�القتل�العمدي�ويقوم�الركن�ا&عنوي�فيه�ع_ى�قصد�

أ�الذي�يقع�من�غ�iCالفعل�بغض�النظر�عن�الوسيلة،�والقتل�الخط

�الض �يقصد �و£ي�حأن �واحدة �حالة �ذلك �من Ò¬ويستث� �بالفعل، ية

وفة�بشبه�العمد�Dب�Ðبنه�ع_ى�وجه��wيحتمل�التأديب�و£ي�ا&عر 

  .وتغلظ�فيه�الدية
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/إخاء/شرف           الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية

               ا&حكمة�العليا�        

  الغـــــــرفـــــة�الجــــــزائيــــة    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�wجراءات: أو) 

ــــ�بتـــاريخ� أصـــدرت�الغرفـــة�الجزائيـــة�بمحكمـــة��ســـتئناف�بانواكشـــوط�القـــرار�ا�نـــوه��18/07/2013ـــ

�mnــoيـة�انواكشـوط�والقاRبتعـديل�الحكــم�الصـادر�عـن�ا�حكمـة�الجنائيــة�بمحكمـة�و�mnـoعنـه�أعـ4ه�القا

يــث�قºــ�nالقــرار�الطعــIن�بعــد�بجريمــة�القتــل�العمــد�ومعاقبتــه�بالقتــل�قصاصــا�ح�.ز.م.شبإدانــة�ا�ــTUم�

تعــديل�حكــم�محكمــة�الدرجــة��و¨ــى�باســتفادة�ا�ــTUم�مــن�العــذر�ا�عفــى�مــن�العقــاب�ومعاقبتــه�بــالحبس�

  .دية�مغلظة��.ن.ط.ن.دالنافذ�سنتIن�وبأن�يعوض�لورثة�

  891/2011: رقم�ا&لف

يرب�ولد�/النيابة�العامة�وذة: الطاعن

احمد�صالح��والزعيم�ولد�همد�فال�

ومحمد�ولد�سيدي�محمد�ولد�

  ا�صطفى

  179/2013: القرار: ا&طعون�ضده

  39/2014:رقم�القرار

  01/07/2014:تاريخه

  :منطوقه

�با&حكمة� �الجزائية �الغرفة قـررت

�شك)� �بالنقض �الطعن �قبول العليا

�179/2013رقم�وأص)�ونقض�القرار�

� �بتاريخ عن��18/07/2013الصادر

الغرفة�الجزائية�بمحكمة��ستئناف�

�ع_ى� �القضية �وإحالة �انواكشوط Sي

�به� �أخلت �ما �لتت)Sى �مغايرة تشكيلة

  .سلفها�

  

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

علنية� عــقدت�الغرفة�الجزائية�با�حكمة�العليا�جلسة 

 30/06/2014وط�يومبانوا�كش ا�حكمة�العليا مب® بقاعة

 : و£ي�Sي�التشكيل�التاjي 

ــ   رئيسا/         محمدو�ولد�احمدو�سالم�ولد�أبي���� ــــ

  .مستشارا/ ـــــ�محمد�ولد�سيدي�ولد�مالك������������������

 .مستشارا/ ـــــ�محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن���������������

  .مستشارا/                               ـــــ�محمدن�ولد�عبد�الرحمن

 .مستشارا/                                       ـــــ�vمام�ولد�محمد�فال

رئيس�كتابة�الضبط�/ السالك�ولد�سيدي�محمد/ ـــــ�ذ

  .كاتبا�للجلسة بالغرفة

ــــ�وبحضـــور�الســـيد�احمـــد�ولـــد�بـــاب نائـــب�ا�ـــد�ي�العـــام�لـــدى�/ ـــــ

  . امةممث�4للنيابة�الع���،�هذه�ا�حكمة

وذلــــــــك�للنظــــــــر�والبــــــــت��ــــــــي�بعــــــــض�القضــــــــايا�ا�طعــــــــون�فTkــــــــا�

  :وال£�mمن�بي�Tا بالنقض�أمـــام�هذه�الغرفة

عن��18/07/2013الصادر�بتاريخ�179/2013القرار�رقم

و�ي�هذه��الغرفة�الجزائية�بمحكمة��ستئناف�بانواكشوط

  :الجلسة�أصدرت�القرار�التا¨ي
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ـــــ�وبتــــاريخ النيابــــة�: تــــم�الطعــــن�بــــالنقض��ــــي�هــــذا�القــــرار�مــــن�طــــرف��25/07/2013و�21/07/2013ـ

�97/2013و�93: وذلــــــك�طبقــــــا��حضــــــري�الطعــــــن�بــــــالنقض�رقمــــــm،�تذة�ا�ــــــذكورين�أعــــــ4هلعامــــــة�و�ســــــاا

  .الصادرين�بالتاريخ�أع4ه��عن�كاتب�الضبط��ول�بالغرفة��ا�ذكورة

تــــم�نشــــر�القضــــية�أمــــام�هــــذه�الغرفــــة�بحضــــور�ممثــــل�النيابــــة�العامــــة�الــــذي��01/07/2014وبتــــاريخ

س�ا�حكمــة�بتشــكلة�مغــايرة�،�أو�إ¨ــى�محكمــة�أخــرى�طالــب�بــنقض�القــرار�الطعــIن�وإحالــة�القضــية�إ¨ــى�نفــ

  .من�نفس�الدرجة�لت4�ي�ما�أخلت�به�سلفها�

بعـــد�تــــ4وة�ا�ستشــــار�ا�قــــرر�ملخـــص�تقريــــره،�وبعــــد�أن�ســــمح�لÑطـــراف�بتقــــديم�م4حظــــا¡Tم�ع�ــــى�و 

  .علوهو�ما�تم�بالف�01/07/2014التقرير�ليتم�حجز�القضية��ي�ا�داولة�وينطق�فTkا�بالقرار�التا¨ي�يوم�

  

  :أو�wمن�حيث�الشكل�

وفقـا��ـا�هـو�مثبـت��ـي��21/07/2013حيث�يتضح�أن�طعن�النيابة�العامة��ي�القرار�قـيم�بـه�بتـاريخ�

،�واشــــفعته�بتقــــديم��18/07/2013،�وكــــان�القــــرار�محــــل�طع�Tــــا�قــــد�صــــدر�يــــوم��93/2013ا�حضــــر�رقــــم�

وهــو��17/02/2014ار�بتــاريخ�بعــد�أن�تــم�إشــعارها�بتحريــر�القــر �27/02/2014مــذكرة�بأســباب�طع�Tــا�يــوم�

مــا�يرتــب�إســتفاء�طع�Tــا�للشــروط�ا�تطلبــة�قانونــا�ليصــبح�الطعــن�مقبــو�Rشــك�4�ــي�حــIن�تــم�تقــديم�طعــن�

مرفقــــا�بعقــــد�توكيــــل�ورســــم�بتــــأمIن�غرامــــة�الطعــــن�،�وأشــــفع��25/07/2013دفــــاع�الطــــرف�ا�ــــدني�يــــوم�

وهــو��07/01/2013قــرار�بتــاريخ�بعــد�أن�أشـعروا�بتحريــر�ال�15/02/2013بمـذكرة�بأســباب�الطعــن�بتــاريخ�

مــا�يجعلــه�كــذلك�مقــدما�مــن�ذي�الصــفة�وا�صــلحة�و�ــي��جــل�ووفقــا�لÑشــكال�ا�قــررة�قانونــا�ممــا�يحــتم�

 .التصريح�بمقبوليته�شك�4

  : ثانيا�من�حيث�Dصل

  : ــ�Dطراف1

  :أ�ـــ�النيابة�العامة

�4تعلي�4وافيـا�و�Rمسـببا،�وأن�حيث�تضمنت�مذكرة�النيابة�العامة�أن�القرار�ا�عقب�لم�يكن�معل

مــن�القــانون�الجنــائي�،�لــذا�فهــو�مســتوجب�الــنقض�،��271��،280: الجــرائم�محــل�ا�تابعــة�تعاقTÜــا�ا�ــواد

  . وهو�ما�ختمت�مذكر¡Tا�با�طالبة�به

  : ب�ــــ�دفاع�الطرف�ا&دني�

القـرار�محـل�حيث�تضمنت�مذكرة�دفاع�الطرف�ا�دني�مجموعة�كثI[ة�من�ا�آخذ�رأى�أTÈـا�شـابت�

�297ما�اسـتند��قتضـيات�ا�ـادة�أخطـأ��ـي�تطبيـق�القـانون�عنـدالطعن�،�وسنجملها��ـي�اعتبـاره�أن�القـرار�

ومـنح�ا�ـTUم�العـذر�ا�عفـى��ـي�حـIن�أنـه�يشـ^[ط�لتطبيـق�هـذا�الـنص�أن�يكـون�الجـاني�دفـع�Rق^ـ[اف�الجـرم�

^[ط�كـذلك�لتطبيـق�مقتضـيات�بالضرب�والعنف�الشديدين�،�وهو�ما�لم�يتوفر��ي�هذه�الواقعـة�كمـا�يشـ

،�وا�ـTUم��ــي�ا�رافعــات�ـــــ�يقـول�العــارض�ـــــ�مــن�الجــاني�مـن�أصــحاب�الســوابق�العدليــةهـذا�الــنص�أ�Rيكــون�

كمـــــا�اعت0ـــــ[ت��،أصـــــحاب�الســـــوابق�ومتـــــابع�بعـــــدة�قضـــــايا�إجراميـــــة�بعضـــــها�صـــــدرت�فTkـــــا�أحكـــــام�بإدانتـــــه
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ون�vجــراءات�الجنائيـــة�،�وذلــك�بعـــدم�مـــن�قــان�415عريضــة�دفــاع�الطـــرف�ا�ــدني�أن�القــرار�خـــرق�ا�ــادة�

Rم�،�وهــــو�مــــا�يشــــكل�إهمــــاT¡ــــي� تعرضــــه�للــــرد�ع�ــــى�مــــذكر�البــــت��ــــي�أحــــد�أوجــــه�طلبــــات�أطــــراف�الــــدعوى�

  .من�قانون�vجراءات�الجنائية�كسبب�من�أسباب�النقض�545ا�نصوص�عليه�با�ادة�

لقــرار�لقواعــد�جوهريــة��ــي�أمــا�ا�أخــذ�الثالــث�ع�ــى�القــرار�فIــ[ى�دفــاع�الطــرف�ا�ــدني�أنــه�مخالفــة�ا�

vجراءات�،�وذلك�لحكمه�لصالح�الطرف�ا�دني�بالدية�ا�غلظة�رغم�أنه�لم�يطلـب�الحكـم�لـه�¸Tـا�قـط�،�

كمـــا�يأخـــذ�ع�ـــى�القـــرار�مـــن�جهـــة�أخـــرى�انعـــدام���ســـاس�القـــانوني�'ن�الديـــة�ا�غلظـــة��Rيحكـــم�¸Tـــا�ع�ـــى�

�ـــي�حالـــة�قتـــل��ب�إبنـــه�،�وكـــذ�Rلك�يأخـــذ�عليـــه�صـــدوره�عـــن�تشـــكيلة�لــــم�ا�عتمـــد�مـــن�مـــذهب�مالـــك�إ

يحضــر�جميــع�أعضــا¾Tا�كافــة�جلســات�ا�حكمــة�،�وغيــاب�التقريــر�الشــفوى�للمستشــار�و�ســتناد�لشــهادة�

  .شهود�لم�يؤدوا�اليمIن�القانونية�وصرحوا�أTÈم�أصدقاء�للمTUم

�Uأثارهـــا�الطـــاعنون�ع�ـــى�القـــرار�محـــل�الطعـــن�وســـنقوم�بمناقشـــ�mا�هـــذه�باختصـــار�أهـــم�ا�آخـــذ�ال£ـــT

  .وفق�الثابت�من�أوراق�ا�لف

  :ــــ�ا&حكمة�2

يتضـــح�بـــالرجوع�إ¨ـــى�مشـــموRت�ملـــف�القضـــية�أن�ا�ـــTUم�مع^ـــ[ف��ـــي�جميـــع�ا�راحـــل�بوقـــوع���حيـــث

أنـــا�« ا�شـــاجرة�بينـــه�مـــع�الضـــحية�،�وخاصـــة��ـــي�محضـــر�الضـــبطية�القضـــائية�الـــذي�صـــرح�فيـــه�بـــالحرف�

،�» ...تجاذبنــا�لــه�ممــا�أصــابه�بكــل�الجــروح�كنـت�فوقــه�،�ودخــل�ا�ــوس��ــي�صــدره�مــن�تحــت�الثـدي�خــ4ل�

وهــذا�مــا�يكفــي��ثبــات�الواقعــة�ونســبTUا�للمــTUم�،�وهــذا�مــا�صــدر�بــه�القــرار�محــل�الطعــن�حيثيتــه�الثانيــة�

�.ع.م.شثبـــت�كــــذلك�مــــن�محضــــر�الضـــبطية��ومــــن�تصــــريحات�ا�ــــTUم��وحيــــث« حيـــث�أورد�فTkــــا�بــــالحرف�

ا�ــTUم�والضــحية�قــد�اشــ^[كا�عراكــا�تبــاد�Rفيــه��ومــن�أقــوال��شــخاص�الــذين�اســتمعت�لهــم�ا�حكمــة�أن

إ¨ــى�ا�ستشــفى�حيــث�قºــ���n.ن.ط.دالضــحية� ع.م.شالضــرب�والطعنــات�بــآRت�حــادة�نقــل�بعــدها�ا�ــTUم�

وحيـث�« ويقـول��ـي�حيثيـة�أخـرى�أوردهـا��ـي�صـدر�صـفحته�الرابعـة�« ع�ى�إثر�الطعنات�بسـكIن��ـي�صـدره�

  .» ن.ط.دهو�من�قتل�الضحية� ع.م.شبذلك�يكون�ا�TUم�

،�ونســبته�للمــTUم�كــذلك�ووقــع�أثنــاء�شــجار�وهــو�مــا�تقــوم�منــه�قرينــة��اإنــه�مــادام�القتــل�ثابتــ�وحيــث

صـرف�إرادة�الجـاني�لنتيجـة�الفعـل�الـذي�هـو�القتـل�نالذي�ترتب�عليه�القتل�ولو�لـم�ت�إرادة�الفعل�الضار 

T¡ـــي�مقتضـــيا�ا�ع�ـــى�ا�ـــذهب�ا�ـــالكي�،�خاصـــة��ـــي�ظـــل�مقتضـــيات�القـــانون�الجنـــائي�ا�وريتـــاني�ال£ـــ�mترتكـــز�

والــذي��Rيعــرف�إ�RنــوعIن�مــن�القتــل�همــا�القتــل�العمــدي�ويقــوم�الــركن�ا�عنــوي�فيــه�ع�ــى�قصــد�الفعــل�

فمـــن��أخـــذ�عـــود�ســـواك�وضـــرب�شخصـــا�قاصـــدا�ضـــربه�فمـــات�اعت0ـــ[�القتـــل�قـــت�4عمـــدا�ولـــو�لـــم�يقصـــد�

  .النتيجة�ال£��mي�القتل

يوانـــا�كمـــا�لـــو�رمـــى�ح�،د�الضـــحية�بالفعـــلالقتـــل�الخطـــأ�فهـــو�أن�يقـــع�القتـــل�مـــن�غIـــ[�أن�يقصـــ�أمـــا

،�و�Rيخــرج�عــن�هــذا�التقســيم�إ�Rحالــة�واحــدة�و�ــي��ب��بنــه�ع�ــى�فوقعــت�الرميــة�ع�ــى�شــخص�فمــات

وجـــه��Rيحمـــل�التأديـــب�و�ـــي�ا�عروفـــة�بشـــبه�العمـــد�وتغلـــظ�فTkـــا�الديـــة�،�و�Rيمكـــن�بحـــال�مـــن��حـــوال�

صــــيفها�قانونــــا�إ�Rع�ــــى�أTÈــــا�قتــــل�عمــــد�أو�قتــــل�إســــقاطها�ع�ــــى�واقعــــة�الــــدعوى،�ال£ــــ�R�mيمكــــن�أن�يــــتم�تو 
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خطأ،�و�ي�حالة�التوصيف��ول�فإن�سلطات�ا�حكمة�مقيدة�فيما�تحكم�به�بطلبـات�الطـرف�ا�ـدني�أو�

فعنــدما�تقــرر�أن�الجريمــة��ــي�جريمــة�قتــل�عمــد،�وتقــرر�ثبــوت��-بحســب�ا�صــطلح�الفقëــm-أوليــاء�الــدم�

لقصـاص�أو�يعفـوا�بمقابـل�دني�الـذي�يحـق�لـه�أن�يطلـب�ااق^[افها�من�طرف�ا�TUم�تنـادى�ع�ـى�الطـرف�ا�ـ

  .أو�بغI[ه

إذا�رأت�أن�الجريمــة�تشـكل�جريمــة�قتـل�خطــأ�فكـان�علTkــا��ـي�هــذه�النازلـة�أن�تعت0ــ[�التكييــف��وأمـا

ــــرارها�محـــل� ــــم�تفعلـــه�ا�حكمـــة��ـــي�قــــ ــــطى�للواقعـــة�وتحكـــم�بالعقوبـــة�ا�قـــررة�بعـــد�ذلـــك�،�وهـــذا�مـــا�لـــــ ا�عـــ

�mــëالتكييـــــــف�،�ومــا�منحتــــــــه�مـــن�العــذر�ا�عفــي�لــم�ت0ــ[ره�ت0[يــرا�يمــــــــكنالطعــن�ف�]Iا�حكمــة�العليــا� لــم�تغــــــــ

مــن�بســط�رقابTUــا�،�فكــون�ا�ــTUم�كــان��ــي�حالــة�دفــاع��Rتكفــي��ــي�جــرائم�القتــل�،�وإنمــا��Rبــد�أن�يثبــت�أن�

ن�يدفعـه�بالضـرب�ع�ـى�الرجـل�،�وضـربه�الوسيلة�ال£�mلجـأ�إلTkـا�كانـت��ـي�وحـدها�ا�تاحـة�،�فـإن�أمكنـه�أ

ع�ى�الرأس��Rيكون�ذلك�دفاعا�شرعيا�كما�أن�ما�ذهب�إليه�القـرار�مـن�الحكـم�للضـحية�بالديـة�ا�غلظـة�

  . يرهدستند�له��ي�تقاهو�حكم�بغI[�ما�طلب�،�ولم�يبIن��ساس�الذي�

عنون�حولــــه�وانط4قــــا�ممــــا�ســــبق�عرضــــه�يكــــون�القــــرار�معيبــــا�ومســــتوجبا�للــــنقض�ومــــا�أثــــاره�الطــــا

  .مؤسسا�وتتعIن��ستجابة�له

  

  :لهذه�Dسباب

قــــررت�الغرفـــة�الجزائيـــة�با&حكمـــة�العليـــا�قبـــول�الطعـــن�بـــالنقض�شـــك)�وأصـــ)�ونقـــض�القـــرار�

عـــــــــن�الغرفـــــــــة�الجزائيـــــــــة�بمحكمـــــــــة��ســـــــــتئناف�Sـــــــــي��18/07/2013الصـــــــــادر�بتـــــــــاريخ��179/2013رقـــــــــم�

  .ما�أخلت�به�سلفها�مغايرة�لتت)Sىانواكشوط�وإحالة�القضية�ع_ى�تشكيلة�

  

  

   كاتب�الضبط�Dول ا&قرر�������������������������������������                                                                    الرئيس
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    :ا&بــــــــدأ�القانوني�

  145/2014: القرار رقم 

  23/07/2014: بتاريخ 

  .ج.إ.من�ق�537�،569ا&ادتان� -

نصف�مدة�(كراه�البدني�هو�Ðسقاط�يجب�توفره��إن�ما�-

�y¬شهادتان�واحدة�من�محصل�البلدية�او�ا&نطقة�(دارية�أن�ا&ع

�لم� �فإن �البلدية �عمدة �من �أخرى �وشهادة �الضرائب، �من معفي

أو�مفوض�(داري��ز ا&قاطعة�او�رئيس�ا&ركحاكم�يوجد�كانت�من�

  . ما�عليهن�ا&ع¬�yلفقره��wيمكن�أن�يؤدي�أتثبت��ةشرط
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 عدل/إخاء/ شرف�            الجمهورية�(س)مية�ا&وريتانية�

                                               ا&حكمة�العليا

  الغـــــــرفـــــة�الجــــــزائيــــة

  بسم�هللا�الع�ي�العظيم

�جلسـة� �العليـا �با�حكمة �الجزائية �الغرفة عـقدت

�العليا� �ا�حكمة �بمب® �رئيسها �بمكتب مشورة

  .2014/ 21/07بانواكشوط�يوم

 : و£ي�Sي�التشكيل�التاjي

ــ  رئيسا/  مدو�سالم�ولد�أبي��محمدو�ولد�اح ــــ

 مستشارا/ ـــــ�محمد�ولد�محمد�عبد�الرحمن�������

 مستشارا/ ـــــ�سيد�إبراهيم�ولد�محمد�ختار���������

  مستشارا/                                       ـــــ�الصو�ي�انكياباه

  ارامستش/                                      ـــــ�جمال�ولد�آكاط�

كاتب�الضبط��ول�/ السالك�ولد�سيد�محمد/ ـــــ�ذ

 .بالغرفة�كاتبا�للجلسة

نائب�ا�د�ي�العام�/ ـــــــ�وبحضور�السيد�احمد�ولد�باب�

  .لدى�هذه�ا�حكمة�ممث�4للنيابة�العامة

وذلك�للنظر��ي�بعض�القضايا�ا�طعون�فTkا�بالنقض�

 :أمام�هذه�الغرفة�وال£�mمن�بي�Tا

 550/2004: رقم�ا&لف

الطالب�/ النيابة�العامة�وذة:  الطاعن

أخيار�ولد�محمد�مولود�ويرب�ولد�احمد�

 صالح�وإبراهيم�ولد�أدي�

      103/2014 :القرار�رقم ا&طعون�ضده

     145/2014:رقم�القرار

  23/07/2014: تاريخه

  : منطوقه

قــــررت�الغرفــــة�الجزائيــــة�با&حكمــــة�العليــــا�

ن�بـالنقض�Sي�غرفـة�مشـور¥`ا��قبـول�الطعـ

شـــــــــــــــــك)�وأصـــــــــــــــــ)�ونقـــــــــــــــــض�القـــــــــــــــــرار�رقـــــــــــــــــم��

عــــــــــــــــــــن��22/05/2014بتــــــــــــــــــــاريخ��103/2014

الغرفــــــــــة�الجزائيــــــــــة�بمحكمــــــــــة��ســــــــــتئناف�

 .بانواكشوط

عــــن�الغرفـــة�الجزائيـــة�بمحكمـــة��ســـتئناف��22/05/2014الصـــادر�بتـــاريخ��103/2014:القـــرار�رقـــم

 :بانواكشوط�و�ي�هـذه�الجلسة�صدر�القرار�التا¨ي

�wجراءات: أوÐ  

أصـــدرت�الغرفـــة�الجزائيـــة�بمحكمـــة��ســـتئناف�بانواكشـــوط�القـــرار�ا�نــــوه��22/05/2014ــــــ�بتاريــــخ�ـ

  : عنه�أعـ4ه�القا�mnoب

عــــــــــن�رئــــــــــيس�محكمــــــــــة�الوRيــــــــــة� 10/04/2012الصــــــــــادر�بتـــــــــاريخ��003/2012ـــــــــــــ�إلغــــــــــاء��مــــــــــر�رقــــــــــم�

  .بانواكشوط

بموجـــب�أمـــر�vيـــداع��.ح.د�لقـــب�ا�.د.م.د.ســــــ�قصـــر�إجـــراءات�vكـــراه�البـــدني�ا�قامـــة�ضـــد�ا�ـــدان�

  .ع�ى�مبلغ�عشرة�م4يIن�أوقية��14/02/2012بتاريخ��01/2012رقم�
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مـــن�الحـــبس�مراعـــاة��اـــــــ�تخفـــيض�مـــدة�الحـــبس�الـــوارد��ـــي�أمـــر�vيـــداع�إ¨ـــى�النصـــف�أي�ســـنة�ونصـــف

غ�عن�عمـدة�بلديـة�تفـر �20/05/2014الصادرة�بتاريخ��355/2014لعجز�ا�دان�الذي�ثبت�بالشهادة�رقم�

  .زينة

ابـة�العامـة�الني: تم�الطعن�بالنقض�فيه�من�طـرف��02/06/2014و��05/2014/ 29و�22ــــ�وبتاريخ�

الصــادرة��22،20�،21/2014: وذلــك�طبقــا��حاضــر�الطعــن�بــالنقض�ذات��رقــام،�ا�ــذكورين�أعــ4ه/ وذة

  .بالتاريخ�أع4ه�عن�كاتب�الضبط��ول�بالغرفة�ا�ذكورة

تـــم�نشـــر�القضـــية�أمـــام�هـــذه�الغرفـــة�بحضـــور�ممثـــل�النيابـــة�العامـــة�الـــذي��21/07/2014ـــــــ�وبتـــاريخ

  .طالب�باعتماد�طلباته�ا�كتوبة�ا�وجودة��ي�ا�لف�

وهــو�مــا�تــم��23/07/2014: وبعــد�ذلــك�تــم�حجــز�القضــية�للمداولــة�لينطــق�فTkــا�بــالقرار�التــا¨ي�يــوم

  .بالفعل

  :Dطــــــــــراف -1

  :النيابة�العامة/ أ

�م �تضمنت �و�Rمعل�4تعلي�4وافيا�حيث �مسببا �يكن �لم �القرار�ا�عقب �أن �العامة �النيابة ذكرة

لذا�فهو��376��،379: وأن�الجرائم�محل�ا�تابعة�تعاقTÜا�ا�واد�،إ¨ى�نصوص�واضحة�وسليمة�امستند

  .مستوجب�النقض�،�وهو�ما�ختمت�مذكر¡Tا�با�طالبة�به

  :الدفاع/ ب

�.د.ح.ن.جمولـــود�بمـــذكرة�طعـــن�بـــالنقض�لصـــالح�موكلـــه�الطالـــب�أخيـــار�ولـــد�محمـــد�/ لقـــد�تقـــدم�ذ

  : ضم�Tا�أن

وأنــــه��152/2007القــــرار�ا�طعــــون�فيــــه�أغفــــل�البــــت��ــــي�طلباتــــه،�وأنــــه�قºــــ�nبتعــــديل�القــــرار�رقــــم�

��R.ت.مخفـــض�مـــدة�vكـــراه�ع�ـــى�أســـاس�شـــهادة�مـــن�البلديـــة،�وأن�مـــا�ســـماه�نفـــي�ا�حـــاكم�طرفيـــة�بنـــك�

وأن�القــرار�ا�طعـــون��،حــد�ا�تضــامنIن��Rيمنــع�مطالبـــة�¶خــر�بحقــه،�وأن�vبــراء�مـــن�ا.ح.ديســتفيد�م�Tــا�

  .من�قانون�vجراءات�الجنائية�664فيه�خرق�مقتضيات�ا�ادة�

وخلـص�إ¨ـى�طلـب�قبــول�طعنـه�شـك�4لــوروده�ممـن�لـه�الصـفة�وا�صــلحة�وطبقـا�ل.جـال�و�شــكال��

  .القانونية�والحكم�بنقض�القرار�الطعIن�دون�إحالة

يـــــرب�ولـــــد�احمـــــد�صـــــالح�وإبـــــراهيم�ولـــــد�أدي�فقـــــد�ردا�بمـــــذكرة�جوابيـــــة�مشـــــ^[كة�/ ســـــاتذةأمـــــا�� ــــــــ� 

ضـمناها�أن�الطـاعن�لــم�يـذكر�تلـك�الطلبــات�ال£ـ�mيـد�ي�أن�القــرار��.ح.دا�لقــب��.د.م.د.سلصـالح�مـوكلهم�

الطعــIن�لــم�يبــت�فTkــا�هــل��ــي�موجــودة�أصــ4،�ح£ــ�يغفــل�القــرار�البــت�فTkــا�وهــل��ــي�إن�كانــت�داخلــة��ــي�

ومـــادام�الطـــاعن�لـــم�يقـــدم�الـــرد�ع�ـــى�هـــذه�التســـاؤRت�الجوهريـــة�يبقـــى�نقـــده��،حـــل�ال�ـــ/اع��أم�Rصـــميم�م

  .للقرار�ا�طعون�فيه�مجرد�قول��Rدليل�عليه

وحـــول�زعــــم�الطـــاعن�أن�القــــرار�ا�طعـــون�فيــــه�اســــتند��ـــي�تخفــــيض�ف^ـــ[ة�الحــــبس�إ¨ـــى�شــــهادة�مــــن��

ذلــك�أن�الشــهادة�الصــادرة�عــن��،أوجــهالبلديــة�وأن�القــانون�يــنص�ع�ــى�شــهادة�الشــهود�مــردود�مــن�عــدة�
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�416البلديــة�ال£ــ��mــي�جهــة��ختصــاص�وثيقــة�إداريــة�رســمية�لهــا�مــن�الحجيــة�مــا�هــو�منصــوص��ــي�ا�ــادة�

مـــن�قـــانون��ل^/امـــات�والعقـــود�وهـــذه�الوثيقـــة�الرســـمية�معـــدة�بنـــاء�ع�ـــى�شـــهادة�الشـــهود�وهـــذا�الشـــرط�

  .الذي�يستلزمه�القانون 

وأن�هــذا��02/2010تــم�نفTkــا�بموجــب�القــرار��.ت.مرفيــة�بنــك�كمــا�أن�زعــم�الطــاعن�حــول�عــدم�ط

لكـــن�الطـــاعن�تجاهـــل�أن�مـــا��152/2007القـــرار��RيلÞـــي�و�Rيعلـــق�التعـــويض�ا�حكـــوم�بـــه�بموجـــب�القـــرار�

بـــل��.ت.مذهبــت�إليـــه�ا�حكمـــة�العليـــا��Rيمكـــن�تفســـI[ه�و�Rتأويلـــه�بأنــه�مجـــرد�الحكـــم�بعـــدم�طرفيـــة�بنـــك�

  .بإحالته�ال�/اع�إ¨ى�ا�حكمة�التجارية�ل4ختصاص��ذهب�القرار�إ¨ى�أبعد�من�ذلك

�ضد�� �العارض �مذكرات �واعتماد �تأسيسه �لعدم �بالنقض �الطعن �رفض ��خI[�إ¨ى �ي� وخلصا

  .ا�وجودة�طي�ا�لف�22/05/2014بتاريخ��103/2014القرار�رقم�

  

  :ا&حكمة -2

   :ما�ي�ي��ـــــ�حيث�درست�ا�حكمة�ا�لف�وتداولت�فيه�طبقا�للقانون�فتبIن�لها

ـــ� ومــا�بعــدها�مــن�قــانون�vجــراءات��530أن�الطعــن�جــاء�وفــق�الشــروط�القانونيــة�الــواردة��ــي�ا�ــادة�ـــ

  . الجنائية

إن�vكراه�البدني�نتيجة�يرتTÜا�بشروط�منصوصة�امتناع�أو�تعنت�مدين�مـا�عـن�الوفـاء�بمـا�ــــ�حيث�

  .غدا�لزاما�عليه�بمقت�nºحكم�نافذ

ـــ�وهــ� ـــ�كــان�أمــره�مقضــيا�اللهــم�إ�Rإذا�ســلك�ا�كــره�ســبيل�الوفــاء�طبقــا�وإذا�صــI[�إليــه�ـــ و�آخــر�الــدواء�ـــ

مــــن�vجــــراءات��669مــــن�vجــــراءات�الجزائيــــة�أو�تــــوفر�شــــرطا�إعمــــال�مــــا�نصــــت�عليــــه�ا�ــــادة��674للمــــادة�

والــــذي�تجــــاوزت�فيــــه�نقض�مــــة��ســــتئناف�ا�نظــــور�بــــالطعن�بــــالالجزائيــــة�وهــــو�الــــذي�ب®ــــ�mعليــــه�قــــرار�محك

�ســــتئناف�حــــدود�نظرهــــا�ومتعلقاتــــه�فتحولــــت�مــــن�بانيــــة�ع�ــــى�أســــاس�هــــو�ا�ســــتأنف�لــــدTÎا�إ¨ـــــى�محكمــــة�

TUـــا�فنفـــذت�دون�ســـند�مـــن�اختصـــاص�أو�صـــفة�إ¨ـــى�ا�نفـــذ�بـــا�كراه�ففســـرت�قــــرار�لمنشـــئة�لخـــارج�عـــن�إيا

  .الغرف�ا�جمعة�بما�ترى�وعدلت�فيما�حكم�به�وغI[ت��ي�ا�حكوم�عليه

  .ريب�من�إيالة�الغرفة�الجزائية�بمحكمة��ستئناف�و�Rيخفى�أن��ي�ذلك�ما�ليس�دون �

لـتلج�¸Tـا�إ¨ــى��.ج.ا.مـن�ق�669ثـم�عـن�لهـا�أو�تـذكرت�بعـدما�عـدلت��ـي�ا�حكـوم�بـه�أن�ترجـع�إ¨ـى�ا�ـادة�

ال£ــ�mتحيــل�. ج.ا. مــن�ق�537خصــم�نصــف�مــدة�vكــراه�البــدني�لك�Tــا�لــم�توفــق�أو�تعجلــت��ــي�قــراءة�ا�ــادة�

ات�الجزائيـة�فاكتفـت��ـا�قضـت�بـه�بإفـادة�مـن�خـامس�مسـاعدي�عمـدة�بلديـة�من�vجراء�669علTkا�ا�ادة�

  .تفرغ�زينه�بفقر�ا�كره�بنيت�ع�ى�تصريح�من�شخصIن�لم�يعرف�حالهما�و�Rكيف�أديا�ما�شهدا�به

والواقع�بنص�هذه�ا�ادة�أن�ما�يجب�توفره�لطرح�نصـف�مـدة�vكـراه�البـدني�هـو�شـهادتان�واحـدة��

نطقــة�vداريــة�أن�ا�ع®ــ�mمعفــى�مــن�الضــرائب�وشــهادة�أخــرى�مــن�عمــدة�البلديــة�مــن�محصــل�البلديــة�أو�ا�

فـإن�لــم�يوجـد�كانــت�مــن�حـاكم�ا�قاطعــة�أو�رئــيس�ا�ركـز�vداري�أو�مفــوض�شــرطة�تثبـت�أن�ا�ع®ــ�mلفقــره�

  .�Rيمكنه�أن�يؤدي�ما�عليه
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زائيــة�ببنودهــا�مــن�vجــراءات�الج�545وإن�كــل�ذلــك��إ�Rهنــات�يحصــل�م�Tــا�مــا�نصــت�عليــه�ا�ــادة��

  .واحد�واثنIن�وث4ثة�وأربعة�وخمسة�وسبعة�وثمانية�من�أسباب�النقض

  

  :لهذه�Dسباب�

  .من�قانون�(جراءات�الجنائية�556 ،535��،540: وعم)�با&واد

  

  : منطوق�القرار

قــــررت�الغرفــــة�الجزائيــــة�با&حكمــــة�العليــــا�Sــــي�غرفــــة�مشــــور¥`ا��قبــــول�الطعــــن�بــــالنقض�شــــك)�

عـــــــــن�الغرفـــــــــة�الجزائيـــــــــة�بمحكمـــــــــة��22/05/2014بتـــــــــاريخ��103/2014لقـــــــــرار�رقـــــــــم��وأصـــــــــ)�ونقـــــــــض�ا

  .�ستئناف�بانواكشوط

  

   

                                       اتب�الضبط�Dول��������������������������ك                                                                                                                       الرئيس�
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