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 رئيس المحكمة العليا/ نحن السيد ولد الغي�ني

في  XXد قاضي التحقيق بالديوان .م.بعد اإلطالع على طلب الرد المقدم من طرف القاضي ش

  .انواكشوط

  .وبعد اإلطالع على رأي النيابة العامة لدى المحكمة العليا حول الطلب المذكور

أ الموقوف في مخافر .س.أسس القاضي طلبه على وجود عالقة مصاهرة بينه مع المدعو توحيث 

  .XXالضبطية القضائية بسبب االشتباه في حيازته 

للتحقيق الذي يرأسه طالب الرد هو وحده المختص في التحقيق في قضايا  XX      وحيث إن الديوان 

XX االتهام توجيه االتهام وطلب فتح تحقيق مع مما يرتب حتمية إحالته عليه إذا ما قررت سلطة 

  .الموقوف المذكور

      وحيث إن تقديم طلب الرد قبل إحالة المسطرة على مقدمه أضمن لحسن سير العدالة خاصة وأنه 

غالبا ال تنتهي مسطرة البحث االبتدائي في مثل هذا النوع من الجرائم إال بعد أن تنقضي  فترة الحراسة 

 تمديدها، وهو ما يجعل تقديم طلب الرد بعد اإلحالة وانتظار ما يتقرر بشأنه يفرض على النظرية وآجال

 من قانون اإلجراءات 609طالب العزل التعهد والتحقيق في الملف رغم قيام أسباب العزل لنص المادة 

ئيا بل ال الجنائية في فقرتها األولى على أنه ليس للقاضي المطلوب رده أن يتخلى عن نظر القضية تلقا

ٕبد أن ينتظر اإلذن من رئيس المحكمة العليا بذلك واذا كان المطلوب رده من الغير ر يجوز له ذلك 
تلقائيا فأحرى أال يكون  ذلك لمن يطلب رد نفسه لكون الشبهة أقوى في األول منها في الثاني، هذا فضال 

لى اطمئنان األطراف وثقتهم في عن أنما يتوخاه المشرع من فتح باب طلب الرد والعزل هو الحفاظ ع

 603مقدرة القاضي على حسم النزاع بكل نزاهة وتجرد وهو ما لخصته الفقرة التاسعة واألخيرة من المادة 

إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد األطراف من المظاهر ما تكفي خطورته ألن يشتبه في «بقولها 

  .»عدم تحيزه في الحكم

االطمئنان وتلك الثقة ال يمكن إبقاؤهما مع نظر القاضي في ملف توفرت فيه أسباب       وحيث أن ذلك 

  .الرد أو أحدها بغض النظر عما سيؤول إليه األمر من قبول طلب العزل أو رفضه



يتمثل في وجود مصاهرة بينه مع طالب العزل  أن السبب الواقعي المثار من طرف          وحيث

ته عليه، وهذا السبب وهو وجود عالقة مصاهرة بين القاضي مع أحد أطراف المشتبه فيه المتوقع إحال

 من قانون اإلجراءات 603القضية يكاد يكون هو السبب الرئيسي للرد أو طلب العزل ذلك ألن المادة 

الجنائية ذكرت تسعة أسباب يجيز توفرها أو توفر واحد منها طلب رد القاضي وهذه األسباب كلها 

أي أن النص المذكور » .....إذا كان القاضي أو زوجه «ب الخامس منها وردت بصيـغة باستثناء السب

أعطى اعتبارا كبيرا لما قـد يكون لعالقة المصاهرة من تأثير على حياد القاضي وتجرده، وبالتالي يكون 

أحد التطبيق السليم لهذا النص هو قبول طلب العزل متى ما كان القاضي أو زوجه من أصول أو فروع 

أطراف القضية وهو ما ينطبق على واقعة الطلب المثارة ويرتب بالتالي ضرورة االستجابة لطلب القاضي 

أ إذا ما أحيل عليه تطبيقا للمقتضيات القانونية التي .س.المذكور وعزله عن التحقيق مع المشتبه في ت

  .تحكم الواقعة

  من األمر 609 ، 607 ، 606 ، 603:  المواد ٕ       وانطالقا مما تقدم وتأسيسا عليه واعماال ألحكام

  : المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية فإننا 2007 ـ 036القانوني رقم 

  

   :ــرارالق

د وعزله عن التحقيق في الملف المشمول فيه .م.ـ نقرر قبول طلب العزل المقدم من طرف القاضي ش

  .أ.س.المشتبه فيه ت

  .للقيام بالتحقيق في الملف المذكور XXيوان أ قاضي التحقيق بالد.ه.ـ تعيين س

  .ـ نأمر بتبليغ قرارنا هذا للنيابة العامة والمعنيين
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