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  أمر بالتوقف عن البت في قضية : الموضوع 
  
  

  نحن السيد ولد الغي�ني رئيس المحكمة العليا 
  

ـــى         ـــى .ب.أ.د . وي. أ.ص: العريـــضة المقدمـــة مـــن طـــرف األســـتاذين بعـــد اإلطـــالع عل ـــة إل  الرامي

شورة أمامهــا إلــى أن نــم ال140/10 عــن البــت فــي القــضية رقــم XXمقاطعــة إصــدار أمــر بتوقيــف محكمــة 

 الصادر عن غرفة مشورتها والقاضي 13/05/10 بتاريخ 02/10: تقوم المحكمة العليا بتفسير قرارها رقم 

بتجميــد البــت فــي النــزاع المنــشور أمــام الغرفــة التجاريــة بمحكمــة االســتئناف بانواكــشوط حتــى تبــت محكمــة 

  .في مسألة الوكاالت المنشورة أمامها XXمقاطعة 

ضي  يفـ18/10/10 بتـاريخ قـــد أصـدرت قـرارا XX  ونظرا إلى أن العريـضة قـد ورد فيهـا أن محكمـة      

  .من بين أمور أخرى إلى الدخول في أصل القضية

  .       ونظرا إلى أن هذا الطلب وجيه وله ما يبرره حسب معطيات القضية

فقـد تـنجم عنهـا أمـور ال يمكـن تـداركها، ٕ      ونظرا إلى أن هذه القضية قضية استعجالية، واذا لـم تتـدارك 

  .تؤدي إلى أضرارا جسيمة بأصل القضية

      ونظرا إلى أن قرار غرفة المشورة بالمحكمة العليا والذي طلب األطراف تفسيره ما زال قيد الدرس ولـم 

إلــى يفـسر بعـد، وربمــا ينـتج عــن تفـسيره وضـع قــانوني آخـر يبقــي الوضـعية علـى مــا كانـت عليــه أو يغيرهـا 

  .وضع قانوني آخر

يمكـن لـرئيس المحكمـة حتـى مـع وجـود «: إ التي تقول بالحرف .ت.م.إ. من م234      ونظرا إلى المادة 

ســـتعجالية بكافـــة اإلجـــراءات التحفظيـــة التـــي يراهـــا ضـــرورية أو إعـــادة اعتـــراض مؤســـس، أن يـــأمر بـــصفة ا

وتمتــد صــالحيات رئــيس ... األمــور إلــى وضــعها لــدرء ضــرر يوشــك أن يقــع، أو وقــف عمــل غيــر مــشروع 

  »المحكمة المذكورة أعاله إلى كل المسائل االستعجالية التي لم تنظمها إجراءات خاصة

فــي مــا عــدى األيــام، «: لمجلــة تــأتي معــززة لــسابقها حيــث تقــول  مــن نفــس ا235      وحيــث أن المــادة 

والــساعات المخصــصة لقــضايا االســتعجال يجــوز فــي حالــة االســتعجال القــصوى أن تقــدم الــدعوى لقاضــي 

األمور المستعجلة بمقر المحكمة قبل تقييد الطلـب فـي الـسجل المعـد لـذلك بكتابـة ضـبط وحتـى بمقـر سـكن 



  .»لبت حتى في أيام عطلة األسبوع واألعياد ويجوز للقاضي ا... القاضي 

تطبــق القواعــد المتعلقــة بالطلبــات القـــضائية، « : إ تقـــول .ت.إ.م. مــن م229       ونظــرا إلــى أن المــادة 

والتحقيـــق، والحكـــم المطبقـــة أمـــام محـــاكم الدرجـــة األولــــى المقـــررة بالكتـــاب الثـــاني مـــن هـــذا القـــانون علــــى 

  » بوصفها محكمة نقض في كل ماال يتعارض مع أحكام هذا الفصل اإلجراءات أمام المحكمة العليا

  

  لهذه األسباب

  .ت.إ.م.إ. من م259 ـ 235 ـ 234 ـ 233 ـ 232 ـ 229:        وعمال بالمواد 

 حتــى يفــسر قــرار المحكمــة 140/10 بــالتوقف عــن البــت فــي القــضية رقــم XXمقاطعــة فإننــا نــأمر محكمــة 

  .كر اآلنف الذ02/2010العليا رقم 
  و
 الموفق                                          

  

 الرئيس                                                                       


