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  يقضي بقبول طلب رد قاض عن نظر بعض الملفات
  
  

  رئيس المحكمة العليا/   نحن السيد ولد الغي�ني
ــــى د اإلبعــــ ــــالرد المقــــدم مــــن طــــرف رئــــيس الغرفــــة الجزائيــــة بمحكمــــة طــــالع عل ــــب اإلذن ب طل

  .االستئناف في انواكشوط

  .لعليا حول الطلبوبعد اإلطالع على طلبات النيابة العامة لدى المحكمة ا

 609 ، 604 ، 603وحيــث اســتند القاضــي فــي تأسيــسه لطلــب العــزل علــى مقتــضيات المــواد 

مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائيــــة وأرفـــق طلبـــه بنــــسخ مـــن قـــرارات شــــارك فـــي بعـــضها بــــصفته 

  .مستشارا في حين شارك في بعضها اآلخر بصفته ممثال للنيابة العامة

 على انه من األسباب التي تجيز رد القاضـي أو 603لمادة وحيث نصت الفقرة الخامسة من ا

عزلـــه عـــن البـــت فـــي قـــضية مـــا ان يكـــون قـــد ســـبق لـــه نظرهـــا كقـــاض، وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى 

 والتـــي شـــارك فيهـــا طالـــب العـــزل بـــصفته مستـــشارا أمـــا بقيـــة 769/07، 92/07الملفـــات رقـــم 

 فيها على الفقرة المـذكورة أعـاله الملفات والتي مثل فيها النيابة العامة فإن تأسيس طلب العزل

غير وارد لتناقضه مع أهـم خـصائص النيابـة العامـة أي عـدم قابليتهـا للـرد والتـي كرسـته الفقـرة 

، »ال يجــوز رد النيابــة العامــة«  مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة بقولهــا 604الثانيــة مــن المــادة 

 هـو عـدم قابليـة عـضو النيابـة العامـة ٕواذا كـان المتبـادر مـن داللـة هـذه الفقـرة أن المقـصود بهـا

للرد حالة شغله لوظيفة النيابة العامة بحيث يكون له أن يمثلهـا فـي ملـف سـبق أن أصـدر فيـه 

 قـــرارا، فـــأحرى أال يجـــوز رده لمجـــرد كونـــه ســـبق أن قـــدم طلبـــات أو وجـــه اتهامـــا ألن حكــــما أو

 مـــن قـــانون 603 مـــن المـــادة 9المـــدار مـــن جـــواز طلـــب الـــرد أو العـــزل هـــو مـــا أوردتـــه الفقـــرة 

أن يكـون بـين القاضـي وبـين أحـد األطـراف مـا تكفـي خطورتــه ألن « اإلجـراءات الجنائيـة وهـو 

  » كميشتبه في عدم تحيزه في الح
 



2  
وذلـــك ال يكـــون إال فـــي الحـــاالت التـــي يكـــون للقاضـــي أو احـــد قرابتـــه مـــصلحة فـــي النـــزاع، أو 

يكون قد أصدر فيه قرارات أو أحكاما مخافة أن يحجزه التعصب لسابق قضائه عن أن يحـسم 

 ال 603 مـن المـادة 5النزاع بكل تجرد وموضوعية، وهو مـا يرتـب أن النظـر الـوارد فـي الفقـرة 

ــــي المطلـــوب رده قــــد يقـــصد بـــه ٕ مجـــرد النظـــر أو اإلطـــالع، وانمـــا يقـــصد بـــه أن يكـــون القاضـ
أصـدر أوشـارك فـي إصــدار قـرارات أو أحكـام وبالتــالي تكـون غيـر منطبقــة علـى عـضو النيابــة 

  .ٕالعامة ألنه اليصدر األحكام وانما يقدم طلبات

 ، 606 ، 605 ، 604 ، 603ٕ      وانطالقا مما تقدم وتأسيسا عليه واعمـاال ألحكـام المـواد 

  : المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية فإننا 036/2007 من األمر القانوني رقم 609

  القرار

ر عــن نظــر الملفــات موضــوع الطلــب .د.      نقــرر قبــول طلــب الــرد المقــدم مــن القاضــي ل

لعامـة التي شارك فيها بصفته مستشارا ونرفض عزله عن تلك التي شارك فيها كممثل للنيابـة ا

  . ونأمر بإبالغ قرارنا هذا للمعني وللنيابة العامة
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