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  24/08/2010 بتاريخ 43/2010وارد في األمر رقم 

  يةـت قضائاراءـال إجـطبـإالقاضي ب

  

  

  رئيس المحكمة العليا/ نحن السيد ولد الغي�ني
   :بعد ا#ط�ع علىو

، س.ح.مو  س.ب.أو  د.غ.م و أ.ه.د:  من طرف األساتذة 06/12/2010ـ العريضة المقدمة بتاريخ 

 بتاريخ 43/2010األمر رقم الهادفة إلى طلب تصحيح خطإ مادي وارد في الحيثية الثانية من 

 من جهة و ر.س.هـفي النزاع المشمول فيه العارض  ،القاضي بإبـطـال إجـراءات قضائـية 24/08/2010

  أ من جهة أخرى؛.م.م

القاضي بإبـطـال لمحكمة العليا،  الصادر عن رئيس ا24/08/2010 بتاريخ 43/2010ـ األمر رقم 

    ،إجـراءات قضائـية

 الصادر عن رئيس الغرفة التجارية بمحكمة االستئناف 10/05/2009 بتاريخ 16/2009ـ األمر رقم 

  بانواكشوط المحدد لثمن وتاريخ عرض عقار؛ 

 بين XXلي رقم  المضمن في عقد اإليجار الماXXـ تقرير الخبرة المعمارية المحددة لقيمة العقار رقم 

  ؛ر.س.هـ و أ.م.م

 الصادر عن رئيس 24/08/2010 بتاريخ 43/2010ـ وحيث ورد في الحيثية الثانية من األمر رقم 

 الصادر 32/08حيث إن القرار رقم «   :نصهما  ،القاضي بإبـطـال إجـراءات قضائـيةالمحكمة العليا، 

 عن الغرفة التجارية بمحكمة االستئناف بانواكشوط اآلمر بالعرض األول لبيع 30/11/2008بتاريخ 

ن  أوقية ألنه كان من الالزم أXXالعقار المرهون قد انطلق من فراغ  بتحديده قيمة العقار بمبلغ 

   ».أوقية XXينطلق مما توصلت إليه الخبرة وهو 

ي في األمر القاضي بإبطال اإلجراءات القضائية، في جانبه المتعلق برقم ـ وحيث تبين وقوع خطإ ماد

األمر الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط، وهو األمر المنوه عن رقمه وتاريخه أعاله، 

  .إضافة إلى خطإ في تحديد المبلغ المقدم في الخبرة المذكورة سابقا

  . من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية301المادة ـ وتأسيـسا على الفقرة األخيرة من 



  لهذه األسباب

  :   من مجلة المرافعات المدنية والتجارية واإلدارية فإننا نأمر بما يلي301وعمال بالمادة 

 24/08/2010 بتاريخ 43/2010الخطإ المادي الوارد في الحيثية الثانية من األمر رقم   ـ إصالح1   

المنوه عن محتواها أعاله،  ،القاضي بإبـطـال إجـراءات قضائـيةعن رئيس المحكمة العليا، الصادر 

 XX عن الغرفة 10/05/2009 الصادر بتاريخ 16/09حيث إن األمر رقم «  :كالتالي  وتعديلها

 بمحكمة االستئناف بانواكشوط اآلمر بالعرض األول لبيع العقار المرهون قد انطلق من فراغ  بتحديده

 XXأوقية ألنه كان من الالزم أن ينطلق مما توصلت إليه الخبرة وهو مبلغ  XXقيمة العقار بمبلغ 

   ».أوقية

  .                                                                  تبليغ هذا األمر إلى األطراف   ـ2    

  

  الرئيس                                                      
  

  

  
 


