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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  تقــــديــــــــم

مـــــــرآة ملســــــتوى تطـــــــور القضــــــاء داخـــــــل تلــــــك الدولـــــــة، مــــــا تعتــــــرب القــــــرارات الصـــــــادرة عــــــن احملـــــــاكم داخــــــل دولـــــــة 
وتعكــــــــس القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن احملكمــــــــة العليــــــــا علــــــــى وجــــــــه اخلصــــــــوص مســــــــتوى ذالــــــــك األداء بــــــــالنظر إىل 

تطبيــــــق القــــــانون ، واجتهاداــــــا القضــــــائية الــــــيت مــــــا تلبــــــث أن  مهمتهــــــا ودورهــــــا الريــــــاديني يف الرقابــــــة علــــــى حســــــن
تأخــــــذ طريقهــــــا إىل التشــــــريع بعــــــد حــــــني إذ ترتســــــخ فتصــــــبح قــــــرارات مبدئيــــــة تتقفــــــى أثرهــــــا احملــــــاكم يف التطبيـــــــق 

  .عليها الباحثون يف دراسام واستنتاجام ئيتكو 
ـــــى نشـــــر هـــــذ ـــــالنظر إىل هـــــذه األمهيـــــة املتأصـــــلة فقـــــد حـــــرص املشـــــرع صـــــراحة عل ه القـــــرارات مـــــن خـــــالل نشـــــرية ب

ــــم  ــــل ومتقاضــــني عــــاديني اإلطــــالع عليهــــا فريتقــــي عل ــــاحثني قــــانونيني ب ــــني مــــن قضــــاة وب دوريــــة كــــي يتســــىن للمعني
ـــــــة يسرتشـــــــدون ـــــــا يف أحكـــــــامهم ويســـــــتبني األ تذة ســـــــاالقضـــــــاة باالجتهـــــــادات القضـــــــائية لتشـــــــكل إضـــــــافة علمي

ـــــــه ليوظفوهـــــــا يف إعـــــــداد ع ـــــــك احملـــــــامون فحواهـــــــا ومـــــــا اســـــــتقرت علي رائضـــــــهم ومـــــــذكرام فيحصـــــــل مـــــــن كـــــــل ذل
اســــــتقرار قضــــــائي مضــــــطرد مث أخــــــريا ليجــــــد فيهــــــا القــــــانونيون مــــــن أســــــاتذة وطــــــالب جمــــــاال للدراســــــة والتعليــــــق مــــــا 

  .سيؤدي إىل إثراء النقاش القانوين سبيال إىل بناء تراكمات قانونية ثابتة وقوية
ا أدى إىل ركــــــــن معظــــــــم ولقــــــــد حالــــــــت يف املاضــــــــي بعــــــــض الصــــــــعوبات دون حتقيــــــــق هــــــــذا املطلــــــــب مــــــــ

القــــــرارات الصــــــادرة عــــــن احملكمــــــة جانبــــــا فأصــــــبحت جمهولــــــة املضــــــمون رغــــــم أمهيتهــــــا الكبــــــرية ، غــــــري أن احملكمــــــة 
  .خطت خطوة هامة يف سبيل بعث تلك القرارات من خالل أرشفتها بشكل دقيق سبيال إىل نشرها

اهلامـــــــة فإـــــــا إذ تدشـــــــن  وبعـــــــد أن نشـــــــرت احملكمـــــــة العليـــــــا علـــــــى موقعهـــــــا اإللكـــــــرتوين بعـــــــض القـــــــرارات
اليـــــوم كـــــذلك مرحلـــــة النشـــــر الـــــورقي مـــــن خـــــالل هـــــذا العـــــدد الـــــذي حـــــوى معظـــــم القـــــرارات املبدئيـــــة الصـــــادرة يف 

لتـــــدرك بـــــأن هـــــذا اهـــــود لـــــن يكـــــون لــــه صـــــداه ولـــــن يلتحـــــف حبلتـــــه الباهيـــــة مـــــا مل جيـــــد  2013-2012ســــنيت 
  .املتابعة من املعنيني متحيصا وتعليقا

بدئيــــــــــة حلـــــــــوال لــــــــــبعض اإلشـــــــــكاالت القانونيــــــــــة الـــــــــيت طاملــــــــــا شـــــــــكلت مصــــــــــدر وتتنـــــــــاول القـــــــــرارات امل
اضـــــــطراب يف األحكـــــــام الصـــــــادرة عـــــــن حمـــــــاكم املوضـــــــوع مـــــــن قبيـــــــل االختصـــــــاص النـــــــوعي يف جمـــــــال الضـــــــرائب، 
إجـــــراءات الطعـــــن العـــــارض بــــــالتزوير كأحـــــد إجـــــراءات دراســــــة القضـــــايا، تنفيـــــذ األحكــــــام األجنبيـــــة، عـــــدم قبــــــول 

اجلزائيـــــــة، حجيــــــة وثيقـــــــة رخصــــــة احليـــــــازة يف املــــــنح املـــــــزدوج، مفهــــــوم القـــــــرار اإلداري طلــــــب الرجـــــــوع يف املســــــطرة 
  .الكاشف

ا ملســــــار احملكمــــــة العليــــــا يومــــــن جهــــــة أخــــــرى يتضــــــمن العــــــدد قــــــرارات أخــــــرى تشــــــكل منعطفــــــا تصــــــحيح
عـــــدم اختصـــــاص تشـــــكلة الغـــــرف امعـــــة بشـــــق الطعـــــن لصـــــاحل القـــــانون اخلـــــاص بتجـــــاوز الســـــلطة، : مـــــن حيـــــث 

ة التعـــــــارض بـــــــني القـــــــرارات النهائيـــــــة، عــــــــدم قانونيـــــــة اإلحالـــــــة علـــــــى التشـــــــكلة املغـــــــايرة يف مــــــــادة إجـــــــراءات إزالـــــــ
  .االستعجال
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ـــــــا بســـــــوابق هامـــــــة هـــــــذه القـــــــرارات املبدئيـــــــة فقـــــــد احتفتنـــــــ وباإلضـــــــافة إىل ا قـــــــرارات غـــــــرف احملكمـــــــة العلي
ـــــــد  ـــــــق مبســـــــائل مـــــــن أمههـــــــا حتدي ـــــــزاع، مفهـــــــوم االســـــــتث: تتعل ـــــــة الن ـــــــة، مفهـــــــوم مجاعي مار يف األرض، مفهـــــــوم الغيل

  .تهماالزوجية بني الزوجني إذا شقت ألفاملسؤولية التقصريية الناجتة عن املفاوضات، إاء الرابطة 
ولســــــوف تفــــــتح األعــــــداد الالحقــــــة بــــــإذن اهللا أذرعهــــــا لكــــــل التعليقــــــات والدراســــــات القانونيــــــة املرتبطــــــة 

ــــرأ ىمبرفــــق القضــــاء عســــ ــــتج القضــــائي وال ــــك كلــــه ولعــــل أن حيصــــل التالقــــي بــــني املن ي الفقهــــي القــــانوين فيثمــــر ذل
  .قضاء مميزا وفقها قانونيا راقيا

  
ْصَالَح َما اْسَتطَْعُت «    ِإْن أُرِيُد ِإالٌ اْإلِ

  .»َوَما تـَْوِفيِقَي ِإالٌ بِاِهللا َعَلْيِه تـَوٌَكْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب 
  

  يحفظ محمد يوسف سيدي
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  جم� احملمكة العليا
        ::::هيئة إالرشافهيئة إالرشافهيئة إالرشافهيئة إالرشاف

 د يوسف ، رئ�س احملمكة العلياد يوسف ، رئ�س احملمكة العلياد يوسف ، رئ�س احملمكة العلياد يوسف ، رئ�س احملمكة العلياحيفظ و� محمحيفظ و� محمحيفظ و� محمحيفظ و� محم -

  محمدن و� 0ٔ/ه و� -امد ، أ,مني العام 'لمحمكة العليامحمدن و� 0ٔ/ه و� -امد ، أ,مني العام 'لمحمكة العليامحمدن و� 0ٔ/ه و� -امد ، أ,مني العام 'لمحمكة العليامحمدن و� 0ٔ/ه و� -امد ، أ,مني العام 'لمحمكة العليا -

        محمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليا محمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليا محمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليا محمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليا أ,س4تاذ أ,س4تاذ أ,س4تاذ أ,س4تاذ  - - - - 

            ::::الهيئة العلميةالهيئة العلميةالهيئة العلميةالهيئة العلمية
        ة العلياة العلياة العلياة العليامحمد @سمل و� ا�مني ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية الثانية /حملمكمحمد @سمل و� ا�مني ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية الثانية /حملمكمحمد @سمل و� ا�مني ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية الثانية /حملمكمحمد @سمل و� ا�مني ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية الثانية /حملمك/ / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

    امحد محمود و� الش4يخ ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية أ,وىل /حملمكة العلياامحد محمود و� الش4يخ ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية أ,وىل /حملمكة العلياامحد محمود و� الش4يخ ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية أ,وىل /حملمكة العلياامحد محمود و� الش4يخ ، رئ�س الغرفة املدنية و JجHعية أ,وىل /حملمكة العليا/ / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

        مسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامحمد عبد هللا و� بيداه ، محمد عبد هللا و� بيداه ، محمد عبد هللا و� بيداه ، محمد عبد هللا و� بيداه ، / / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

        اVتار توالي / ، مسSشار /حملمكة العليااVتار توالي / ، مسSشار /حملمكة العليااVتار توالي / ، مسSشار /حملمكة العليااVتار توالي / ، مسSشار /حملمكة العليا/ / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

    @سمل و� ديدي ، مسSشار /حملمكة العليا@سمل و� ديدي ، مسSشار /حملمكة العليا@سمل و� ديدي ، مسSشار /حملمكة العليا@سمل و� ديدي ، مسSشار /حملمكة العليا/ / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

    مسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليا0ٔمYارك و� الكوري ، 0ٔمYارك و� الكوري ، 0ٔمYارك و� الكوري ، 0ٔمYارك و� الكوري ، / / / / لقايض لقايض لقايض لقايض اااا - - - - 

        مسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العلياجامل و� 0ٓاكط ، جامل و� 0ٓاكط ، جامل و� 0ٓاكط ، جامل و� 0ٓاكط ، / / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

        محمد س4يد_ و� محمد محمود ، مسSشار /حملمكة العليامحمد س4يد_ و� محمد محمود ، مسSشار /حملمكة العليامحمد س4يد_ و� محمد محمود ، مسSشار /حملمكة العليامحمد س4يد_ و� محمد محمود ، مسSشار /حملمكة العليا/ / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

    محمدن و� عبد الرمحن ، مسSشار /حملمكة العليامحمدن و� عبد الرمحن ، مسSشار /حملمكة العليامحمدن و� عبد الرمحن ، مسSشار /حملمكة العليامحمدن و� عبد الرمحن ، مسSشار /حملمكة العليا/ / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

    حملمكة العلياحملمكة العلياحملمكة العلياحملمكة العليامسSشار /مسSشار /مسSشار /مسSشار /محمد و� س4يدي و� ماa ، محمد و� س4يدي و� ماa ، محمد و� س4يدي و� ماa ، محمد و� س4يدي و� ماa ، / / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

        مسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العليامسSشار /حملمكة العلياإالمام و� محمد فال ، إالمام و� محمد فال ، إالمام و� محمد فال ، إالمام و� محمد فال ، / / / / القايض القايض القايض القايض  - - - - 

  محمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليامحمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليامحمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليامحمد @سمل و� =ا� ، رئ�س كتابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليا/ / / / س4تاذس4تاذس4تاذس4تاذا,ٔ ا,ٔ ا,ٔ ا,ٔ  -

        ::::فbية فbية فbية فbية الهيئة ال الهيئة ال الهيئة ال الهيئة ال 
    عبد هللا و� الش4يخ املعلوم ، رئ�س مصلdة الشؤون إالدارية و املالية /حملمكة العلياعبد هللا و� الش4يخ املعلوم ، رئ�س مصلdة الشؤون إالدارية و املالية /حملمكة العلياعبد هللا و� الش4يخ املعلوم ، رئ�س مصلdة الشؤون إالدارية و املالية /حملمكة العلياعبد هللا و� الش4يخ املعلوم ، رئ�س مصلdة الشؤون إالدارية و املالية /حملمكة العليا - - - - 

    ا,ٔمني و� محمد ، الاكتب اخلاص لرئ�س احملمكة العلياا,ٔمني و� محمد ، الاكتب اخلاص لرئ�س احملمكة العلياا,ٔمني و� محمد ، الاكتب اخلاص لرئ�س احملمكة العلياا,ٔمني و� محمد ، الاكتب اخلاص لرئ�س احملمكة العليامحمد محمد محمد محمد / / / / أ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذ - - - - 

     /حملمكة العليا  /حملمكة العليا  /حملمكة العليا  /حملمكة العليا وىلوىلوىلوىلمحمد املصطفى و� محمد سامل ، رئ�س كتابة ضبط الغرفة املدنية ا,ٔ محمد املصطفى و� محمد سامل ، رئ�س كتابة ضبط الغرفة املدنية ا,ٔ محمد املصطفى و� محمد سامل ، رئ�س كتابة ضبط الغرفة املدنية ا,ٔ محمد املصطفى و� محمد سامل ، رئ�س كتابة ضبط الغرفة املدنية ا,ٔ / / / / أ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذ - - - - 

    عبد هللا و� هدو ، اكتب ضبط 0ٔول /لغرف ا5معة عبد هللا و� هدو ، اكتب ضبط 0ٔول /لغرف ا5معة عبد هللا و� هدو ، اكتب ضبط 0ٔول /لغرف ا5معة عبد هللا و� هدو ، اكتب ضبط 0ٔول /لغرف ا5معة / / / / أ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذ - - - - 

    مكة العليا مكة العليا مكة العليا مكة العليا محمد و� 0ٔجحور ، اكتب ضبط /لغرفة إالدارية /حملمحمد و� 0ٔجحور ، اكتب ضبط /لغرفة إالدارية /حملمحمد و� 0ٔجحور ، اكتب ضبط /لغرفة إالدارية /حملمحمد و� 0ٔجحور ، اكتب ضبط /لغرفة إالدارية /حمل/ / / / أ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذأ,س4تاذ - - - - 

   أ,شpاص /حملمكة العلياأ,شpاص /حملمكة العلياأ,شpاص /حملمكة العلياأ,شpاص /حملمكة العلياعبد هللا / ، رئ�س قسم عبد هللا / ، رئ�س قسم عبد هللا / ، رئ�س قسم عبد هللا / ، رئ�س قسم  -
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  15/2012: ر�� ا���ار

  12/12/2012:��ر
	 ا���ار

  )ا���(ا���ف ا�����: ا������

  ا����أ

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 223و  204ن 	ـ ا��	د��.  

ا-��2	$� �1'&� $	�!)0 - ��/ إ- $,+*ل ا�)�ار ا��'&�ن  �% $#"� ا��!�د ا��اردة  � ا��	دة 
+8 $;	 ا�)�ار ا��!)�ض وا�&;� ا���7: ا�����% - �879 إ- $�&��� ا�!�7ص ا��� أأ5*ه، و

� ا�!�7ص ا��<�1=�  أو�ا��A!� $�'��);	 $#�5	�;	 - أن ��!� ا�)�ار ا�!	�0 15@ +	م 
  .ا���ا�B وا��--ت

  
� �	��ن ا�&)�د وا-��Cا�	ت 1107ـ ا��	دة �.  

ا����;� - �7: ��7ف ا��اھ�   � ا��ھ� 5�D	 و- �	���	 إ- $&� �A	ء ا���� أو $&� ���ل  

� ق 1107وإ- J	ن ا���7ف � ��I	 G!$ H ا��	دة ���ھ�ن (و��ل +8�1 . ع. ا.  Mوو�

%!;��� @N15@ ر( .  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل~ إخاء ~ اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية                                   شرف 

  احملكمــة العليـــا
                                    الغرف امعة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  10/2010: امللف رقم

  عقارية: يةطبيعة القض

  طعن بالنقض: طبيعة الطعن

  م.ق: الطاعن

  ف ولد بوصبيعو حممد معر / ميثله األستاذ

  ن.ذ.م: املطعون ضده

  حيي الطيب/ ميثله االستاذ

   05/2010القرار رقم : القرار املطعون فيه
عن الغرفة 24/02/2010الصادر بتاريخ

املدنية واالجتماعية الثانية باستئنافية 
  .نواكشوط

  
  15/2012:ر رقمالقرا

  12/12/2012:بتاريخ
  

  :منطوق القرار
قررت المحكمة العليا في تشكلة  غرفها 

الطعن بالنقض  شكال  المجمعة قبول
 .ورفضه أصال

  بسم اهللا العلي العظيم
يــــوم  zلنيــــة عقــــدت احملمكــــة العليــــا يف vشــــكu� غرفهــــا ا5معــــة sلســــة

  :�رئاسة مببىن احملمكة العليا بنوا�شوط،  يف قاzة sلساهتا 12/12/2012أ,ربعاء
  حيفظ و� محمد يوسف، رئ�س احملمكة العليا،  رئ�ســــــا/ الس4يد  -

  :ية السادةوبعضو 
  وJجHعية  محمد @سمل و� الش4يخ محمد اخلضري، رئ�س الغرفة املدنية -

  مسSشارا؛              الثانية /حملمكة العليا، 
  مسSشارا؛ وJجHعية أ,وىل، املدنية 0ٔمحد محمود و� الش4يخ، رئ�س الغرفة/ د -
  مسSشارا؛    حميده و� 0ٔملني، رئ�س الغرفة اجلزائية،  -
  مسSشارا؛    0ٓمادو سريى، رئ�س الغرفة الت�ارية،  يل -
  مسSشارا؛  محمدن و� عبد الرمحن، رئ�س الغرفة إالدارية،   -
  مسSشارا؛                 محمد عبد هللا و� بيداها،  -
  مسSشارا؛                 بتار و� /ب             -
  مسSشارا؛                   اب و� محمد محمود                        -
 مسSشارا؛             اVتار توالي /                                 -
  مسSشارا؛               محمد و� 0ٔمحدو سامل و� 0ٔيب               -
  مسSشارا؛                 س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار،    -
  مسSشارا؛                 محمد س4يد_ و� محمد محمود -
  مسSشارا؛                                          @سمل و� ديدي  -
  مسSشارا؛                  د سامل و� /رك هللا، محم  -
  مسSشارا؛                  محمد سامل و� عبد الوهاب،   -
  مسSشارا؛                  احلاج و� محمدن و� الطلبه،   -
  مسSشارا؛                                 الفقuهمحمد اVتار و�  -
  مسSشارا؛                     الصويف ا�كuا /ه،  -
-  ،aشارا؛                   محمد و� س4يدي و� ماSمس  
  مسSشارا؛                   محمد أ,مني و� 0ٔمحد،  -
  مسSشارا؛                     ملام و� محمد فال، -

  محمد @سمل و� =ا� ، اكتب الضبط أ,ول /لغرف ا5معة، /تاذومبساzدة أ,س4 
  اكتبا 'ل�لسة،                                                        

ـــة /وحبضـــور الســـ4يد ـــثال 'لنياب ـــا، مم ـــام �ى احملمكـــة العلي ـــدعي الع ـــويل امل 0ٔمحـــد و� ال
  العامة؛

ـــدو�هت s ـــة يف sـــات املدر ـــت يف امللف ـــر والب ـــف رمق  . اوذa 'لنظ ـــا املل ـــن ب�هن ـــيت م وال
10/2010  

محمـــد معــروف �ـــن / و0ٔصــدرت القــرار ا,ٓيت بيانـــه يف الطعــن /لـــنقض ا¤ي قــام بــه ذ
  .بوصبيع

  الصادر عن الغرفة املدنية وJجHعية05/2010: ضد القرار رمق 
 .24/02/2010: بتارخي. الثانية /س4تbªافuة نوا�شوط 
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  المراحل التي مرت بها القضية : أوال 
حـــي ب بتفـــرغ زينـــه 207هـــذه القضـــية يف نـــزاع عقـــاري يف صـــحة شـــراء املنـــزل رقـــم املراحـــل الـــيت مـــرت ـــاتـــتلخص 

  .م.قو . ن.ذ.مدائرة اترارزة بني   4397موضوع  السند العقاري رقم
بصـحة  شـراء   شوط يف غرفتهـا املدنيـة الـيت حكمـتواكوبعد أن مر هذا النزاع بعدة مراحل بداية من حمكمة والية ان

ن  املنــزل بشــأ. م.قــا م املنــزل لــه  ورفــض الــدفوع  والــدعوى والطلبــات الــيت تقــد للعقــار املــذكور وتســليم  .ن.ذ.م
ومت تأكيد احلكم  مـن حمكمـة االسـتئناف بانواكشـوط يف غرفتهـا املدنيـة و االجتماعيـة  . أعاله وبالرسوم  واملصاريف

ـــالقرار رقـــم ا ـــة ب ـــا حضـــوريا بقبـــول االســـتئناف شـــكال 2006\12\6بتـــاريخ  2006\64لثاني الـــذي قضـــي ائي
بواسـطة  وكيلـه  أمـام احملكمـة  . م.قمت الطعن فيه بالنقض مـن قبـل و خاسر الدعوى  أصال وباملصروف  علىورفضه 

ـــــا يف غر  ـــــا  حيـــــث نقضـــــته احملكمـــــة العلي ـــــة واالجتماعيـــــة األوىلالعلي ـــــالقرار  رقـــــم   فتهـــــا  املدني بتـــــاريخ   08\08ب
صــال  ونقــض القــرار املطعــون فيــه  وإحالــة القضــية  ، و قــررت قبــول  الطعــن بــالنقض شــكال  وأ  2008\02\18

مبحكمـة االسـتئناف بانواكشـوط  يف تشـكيلة  مغـايرة  لـتاليف  مـا أخلـت  1علـى الغرفـة  املدنيـة  واالجتماعيـة  رقـم 
  .به سابقتها 

قرارهـا رقـم ) مبحكمـة االسـتئناف بانواكشـوط غرفـة املدنيـة واالجتماعيـة  األوىلال( يلة املغـايرة وهكذا أصدرت التشك
بتـاريخ  2009\36األمـر ة  صحة تعهدها  يف القضية  مبقتضـى قررت احملكم:" الذي جاء منطوقه 2010\05
ررت ائيـا حضـوريا  صـحة الصادر عن رئيس احملكمة العليا  املعني هلا  يف تشكيلة مغايرة  كما ق 2009\5\10

حـــي ب  تفـــرغ زينـــه  وبقطعـــة األرض املقـــام عليهـــا ذات الســـند العقـــاري  رقـــم  207للمنـــزل  رقـــم   .ن.ذ.مملكيـــة 
وبــرفض بــاقي طلبــات  لرســوم واملصــاريف علــى خاســر الــدعوىوبا .ا.ع.مه  وبــني مبقتضــي عقــد البيــع  بينــ 4397

  .األطراف 
  .نقض املقدم إىل الغرف امعة حالياوهذا القرار هو موضوع هذا الطعن بال

  اإلجراءات: ثانيا
ملــا متــت آجــال إيــداع األطــراف ملــذكرام ومت تقــدميهم إياهــا لــدى كتابــة ضــبط الغــرف امعــة عهــد رئــيس احملكمــة 

امللــف العليــا إىل املستشــار املقــرر القاضــي حممــد عينــني ولــد امحــد اهلــادي  بإعــداد التقريــر يف القضــية وملــا أجنــزه أحيــل 
إىل النيابة إليداع مالحظاا وطلباـا فأعـدا مكتوبـة وأعـادت امللـف إىل كتابـة ضـبط احملكمـة فأدرجـت القضـية يف 

فعرضــت فيهــا  26/06/2012جــدول القضــايا الــيت  ســتعرض يف جلســة الغــرف امعــة العلنيــة املقــرر عقــدها يــوم 
أراد أن يبدي مالحظـات ويقـدم طلبـات مـن ممثلـي األطـراف، و  ر حض واستمع إىل تالوة املقرر لتقريره فيها وإىل من

وإىل ممثـل النيابـة العامـة إلبـداء مالحظاتـه وتقـدمي طلباتــه، وعقـب ذلـك قـررت احملكمـة جعلهـا يف املداولـة يف اجللســة 
ت مـــن قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة والتجاريـــة واإلداريـــة، وخـــالل املـــداوال 219، 216، 213املواليـــة، عمـــال بـــاملواد 

 :درست احملكمة وثائق امللف فاستنتجت اآليت
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  من حيث الشكل: ثالثا 
وذلـك . م.ق حممد معروف ولد بوصبيع  بالطعن بالنقض ضد القرار املذكور نيابة عـن موكلـه  /حيث تقدم األستاذ

عـن كتابـة ضـبط الغرفـة املدنيـة  14/03/2010الصـادر بتـاريخ   2010\31مبوجب حمضر الطعـن بـالنقض رقـم 
مبحكمــة اســتئناف انواكشــوط الصــادر عنهــا القــرار، وقــد جــاء هــذا الطعــن يف اآلجــال القانونيــة  األوىلالجتماعيــة وا

مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة، ومصــحوبا بوصــل تــأمني مخســة آالف  205الــيت حــددا املــادة 
مــن  209قانونيــة احملــددة بــنص املــادة ضــمن اآلجــال ال2010\5\13أوقيــة ، كمــا قــدم مذكرتــه بتــاريخ  5000

، وبـــذلك . م.قمدونــة اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة، باإلضــافة إىل تــوفر الطــاعن علــى وكالــة قانونيــة مــن 
  .تكتمل الشروط الشكلية املطلوبة لقبول طعنه بالنقض شكال

  من حيث األصل: رابعا 

  األطراف .1

  :أثار الطاعن املآخذ التالية اليت
بــاع . أ.ع.مالعقــار حمــل النــزاع  مــدة مــن الــزمن  بعــد أن كــان باعــه لــه  ،مث إن  . م.قأجــر لــه . ا.ع.مأن : دها أحــ

وبالتــايل فقــد بــاع مــا ال ميلــك  . ن.ذ.ممث باعــه مــرة ثالثــة  للمــدعو . ا.ع.مزوجــة . ا.ع.م.مالعقــار املــذكور للمســماة 
ن النيابــة العامــة  بتهمــة  النصــب  والتحايــل  يف امللــف رقــم متابعتــه  مــ يء  الــذي جيعلــه  متحــايال  ممــا أدى إىلالشــ

ـــــة انواكشـــــوط  الـــــيت أدانتـــــه  بـــــاحلكم  رقـــــم   2003\533 ـــــت ملفـــــه  أمـــــام الغرفـــــة اجلزائيـــــة  مبحكمـــــة والي وأحال
ـــــاريخ   2007\100 ـــــة  املنصـــــوص عليهـــــا  يف املـــــادة   2007\07\11بت ـــــة  اجلزائي ـــــانون  376بالعقوب مـــــن ق

يســتأنف  هــذا . م.قاملدنيــة التابعــة  الشــيء الــذي جعــل   رفــة  اجلزائيــة  مل حتكــم يف الــدعوىالعقوبــات ، إال أن الغ
  .احلكم  وامللف اجلزائي  ما زال  منشورا  أمام الغرفة اجلزائية  باستئنافية انواكشوط 

ـــدف   كشـــوط أمـــام الغرفـــة املدنيـــة  مبحكمـــة واليـــة انوا . م.قضـــد   أن املطعـــون ضـــده  تقـــدم  بـــدعوى: وثانيهـــا 
 هــو شــريك فيهــا ، ذلــك أنــه قــد اشــرتىاجلزائيــة  املتعلقــة  جبرميــة النصــب  والتحايــل  الــيت  حتاشــي  تبعــات  الــدعوى

 . ا.ع.مذلـــك  يف بنـــد مـــن بنـــود عقـــد شـــرائه الـــذي تضــــمن أن   مـــع علمـــه بوجـــود  مشـــكلة فيـــه ويتجلـــى العقـــار 
 .ن.ا.ع.وم. ا.ع.موهكذا متـت  املكيـدة  بـني   ،يتعرض للمشرت الشريك الثاين  يف اجلرمية  يضمن  أي مشكلة  ت

  .مشروعة عقاره بطريقة غريبغية انتزاع . م.ق من أجل التحايل  على. ا.ع.م. ن.ذ.و م
العموميــة املنشــورة حاليــا  أمــام الغرفــة   مرتبطــة  بالــدعوى. ن.ذ.ماملدنيــة املقــام ــا مــن طــرف  أن الــدعوى:  وثالثهــا

اجلزائيـة  وفـق مـا نصـت   شوط وال جيوز  البت  يف الدعوى  املدنية  قبل البت  يف الـدعوىواكاجلزائية  باستئنافية ان
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية  4عليه  املادة 

. م.قأن القرار حمل الطعـن  مل يتضـمن مناقشـة  أسـباب االسـتئناف الـواردة يف املـذكرة املقدمـة مـن طـرف :  ورابعها
  .من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية  81خمالف للمادة  مل جيب عليها وذلك على حنوو 
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أن حمكمــــة اإلحالــــة مل تلتــــزم  بتوجيهــــات احملكمــــة العليــــا  الــــيت تتمثــــل يف وجــــوب تطبيــــق  النصــــوص  :  وخامســــها
ـــة  واملـــواد  4القانونيـــة الـــيت ذكرهـــا القـــرار بشـــكل مفصـــل  وهـــي املـــادة   417، 416مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائي

مـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــانون   612،  609،  608،  607،  606،  499،  464 423، 422،  421، 420،
مــن مرســوم  178املتعلــق بــالتوثيق  واملــادة  97\019مــن القــانون  36، 23، 2، 1االلتزامــات والعقــود  واملــواد 

  .املتعلق  باإلجراءات  اخلاصة  بالسندات  العقارية  وامللكية احملصنة   1932يوليو  26
بتــــاريخ  2010\05وخـــتم بطلبــــه  قبــــول الطعــــن شــــكال ويف املوضــــوع  قبـــول الطعــــن أصــــال  ونقــــض القــــرار رقــــم  

باسـتئنافية انواكشـوط  وإحالـة   رفـة املدنيـة  واالجتماعيـة  األوىلالصادر عن التشكيلة املغايرة  للغ 2010\2\24
 .حبــي 207للعقــار رقـم . م.قملـك   أســس سـليمة  بصــحة كمـة  إحالــة للحكـم  يف املوضــوع علـىحم إىل  القضـية

  . بتفرغ زينه  .ب 
حممــد حيــي  الطيــب  ولــد اخلرشــي /  مــن خــالل مــذكرة جوابيــة تقــدم ــا األســتاذ. ن.ذ.مكمــا ورد علــى احملكمــة رد 

  :وملخص هذا الرد يتمثل فيما يلي
  :من حيث الشكل .أ

مـر الـذي  جيعلـه متسـما  بسـوء النيـة  لـذلك  أن الطاعن بالنقض أمهل تعقيبه  وماطـل  يف إكمـال اإلجـراءات  األ -
  . يرجو جعل ذلك يف االعتبار

   :الموضوعمن حيث . ب
عقـارا  حمفظـا  ومرهونـا  ملصـرف  مبديونيـة  وأنـه مل يتسـلمه ماديـا  وال   اشرتى. م.ق تدعي أن مذكرة الطاعنأن  -

أنـه  ف  ومل يدخلـه ومل حيـزه إال  بـدعوىملصـر  قانونيا  فهو مل يتسلم  سند حتفيظه  مع علمه بأنه حمفظ  وأنه مرهـون
املــدعي ) .ا.ع.م(كــان  يف ذمــة  البــائع املزعــوم    أن الــثمن  عبــارة  عــن ديــن ه للبــائع  ومل يــدفع مثنــا لــه بــدعوىأجــر 

  .ن.ذ.ملتربير  احتالله  لدار  . م.قوهي القصة  اليت يسوقها  . م.قاالشرتاء من 
قد اشرتي  الدار  ودفـع مثنهـا  وحـرر رهنهـا  مـن البنـك  بـالثمن . ن.ذ.مأن  يعرتف  وال ميكن  أن ينكرم .قأن  -

  .البنك  يظها الذي كانت مرهونة به  لدىالذي  دفع  وتسلم  سند  حتف
ب .حـي 207 املنـزل رقـم زينـه مبواصـفات منزال بتفـرغيقبل أن  يسمح أوفكيف يقبل القانون أو املنطق أن جييز أو 

مــن دون أن يتســلم ســند حتفيظــه  املرهــون  ومــا قيمــة االشــرتاء  مــن دون  يبــاع  أو يشــرتى بتفــرغ زينــة ، ميكــن أن. 
تســلم  ســند حتفيظــه  املرهــون  ومــا هــي قيمــة  االشــرتاء إن كــان الــرهن  جيعــل البنــك  صــاحب األولويــة  وهــل تصــح 

لـه الـدار وأقـر لـه  بكـل  وهـذا األخـري سـلم. ا.ع.ممـن  اشـرتى. م.قهـو أثرهـا إذا كـان   معاملة مـن هـذا النـوع  ومـا
وال   2003ســنة   ، وملــاذا تفــتح الــدعوى مطالبــه  فلمــاذا يشــتكيه  ويتهمــه  بالتحايــل  ومــا هــي النتيجــة املتوخــاة 

وأن .  2006وبعـــد صـــدور حكـــم مـــدين  يف القضـــية  بدايـــة ســـنة   2007حتـــرك  ليبـــت فيهـــا  إال بعـــد  منتصـــف 
دنيا  بالــدار  مــ. م.ق حيكــم لـــــــأن  جزائيــا دون .ا.ع.م قيــب  حكــم علــىج  بــه يف مــذكرة  التعاحلكــم  اجلزائــي  احملــت
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. ا.ع.مضــد . م.ق بعــدم جديــة  اجلانــب املــدين مــن دعــوىأن القضــاء  اجلزائــي  مقتنــع   جــة  تــدل  علــىوهــي نتي
 .باعتبار  أن ما قدم منها  ال ينهض  سببا  إلدخال  مسألة  العقار  وبيعه يف القضية 

التابعـة  الـيت جتـد أصـلها  وسـببها  اجلزائية  اليت تعلق عليها الدعوى املدنية  هي تلك الدعوى  دعوىإن املقصود بال
معاقــــب  جزائيــــا   أي أن يكــــون  هنــــاك فعــــل   أو خطــــأ  املعاقــــب  جزائيــــا ،أ يف الفعــــل املعاقــــب  جزائيــــا  أو اخلطــــ

فـال   املتضـررشـكاية مـن ئيـة  يف القضـية قبـل للطـرف املـدين  ويـتم حتريـك الـدعوى اجلزاوترتتب  عنه أضرار  مدنيـة  
اجلزائـي   طـأاملدنيـة  الـيت ال جتـد  أصـلها  يف اخل  أمـا الـدعوى. أن حيرك  دعوى  مدنيـة مسـتقلة يكون له  بعد ذلك 

إخـالء  بـدأها بطلـب ظلـت دعـوى مدنيـة حبتـة ألنـه. م.قعلـى . ن.ذ.معـوى مدنيـة  مسـتقلة  ودعـوى ا تظل  دفإ
ـــزاع بـــني ســـتحقاق والواملـــك  دعـــوى مث ـــه تكـــون دعـــوى . زائـــي اجلانـــب اجل يف. م.قو . ن.ذ.م ن علـــى ن .ذ.موعلي
كـــان   فقـــط لـــو اجلنائيـــة تنطبـــقمـــن املســـطرة  4.3.2واملـــواد . ا.ع.م اجلزائيـــة علـــى. م.ق مرتبطـــة بـــدعوىري غـــ. م.ق
العكــس  احلكــم اجلزائـــي  ء املــدين مل يتعهــد  ويبــت  بـــل علــى اجلزائيــة  ولــو كـــان القضــا طرفــا  يف الــدعوى  .ن.ذ.م

 .رفض الدخول  يف اجلانب املدين وتركه  للقضاء املدين املختص 
يف هـذا النـزاع  ذات طـابع  مـدين  يتمحـور حـول أيهمـا أسـلم  و أصـح  اشـرتاءا، ن .ذ.مو . م.قأن العالقة  بـني  -

 ورية متخــذة  ملواجهــة  نقــصفإــا  صــ. ا.ع.ملــى ع. م.قأمــا دعــوى  .وبالتــايل  يكــون مالــك  املنــزل  حمــل النــزاع 
قـد ال تكـون    املدنيـة  ألن الـدعوى تعـرف  بأـا الـدعوى الـيت  ال ـدف  إيل غايـة  أخـرى. م.قوهشاشة  حجـة  

. ا.ع.موألي غـــرض  مـــادام   .م.قشـــرعية  أو متاحـــة  يف األحـــوال  العاديـــة  لإلجـــراءات  وإال  فلمـــاذا يشـــتكي  
فلــو كانــت األمــور ســليمة  ويف إطــار   .ن.ذ.ميشــهد لــه ضــد  نــزل ودخلــهســلم لــه امل يف كــل مــا يدعيــهم .قيصــدق 

 يعارضـه يف ينازعـه والالـذي ال . ا.ع.مومل يشتك  من   .ن.ذ.مقد استمر يف النزاع  املدين  مع م .قالقانون لكان 
 .دعواه

يوليــو  املتعلــق بنظــام   26مــن املرســوم   179العقوبــات  الــواردة  يف املــادة   أن إحالــة  مــذكرة  التعقيــب  علــى - 
يف تلـــك   ومغالطـــة  للقضـــاء  ألن الفقـــرات الـــواردة يـــة  الفرنســـية  أمـــر  يف غـــري حملـــهامللكيــة  العقاريـــة  بافريقيـــا  الغرب

ويف .  مــا  بالتــدليس  أو بــالغشالتحفــيظ  العقــاري  ومنــع التالعــب محايــة  الســجل  و املــادة  كلهــا تنصــب  علــى 
ن  دون أن يســجل دة  ضــد املعقــب  ألنــه يــدعي  أنــه تعامــل بشــأن عقــار حمفــظ  ومرهــو احلقيقــة  فــإن  مضــمون املــا

 123 122، 11،  3،.2، 1السند العقاري  ودون أن حيـرر  مـن الـرهن  وقـد نصـت  املـواد   تلك املعاملة  على
ن العقــــار  بشــــأ احلجيـــة املطلقــــة  لســــند  التحفــــيظ العقـــاري  واعتبــــار  أي معاملــــة  مـــن املرســــوم أعــــاله علــــى  124

  .أساسه باطلة  وال ترتب أي أثر احملفظ  ال تتم على
يسـجل أن  يسـلم سـنده ودونأن  الـرهن ودونأن حيـرر مـن  دون ملصـرفمنـزل مرهـون  يـتم شـراءأنـه ال يعقـل أن  - 

 .رمسيا  تسجيال
وحيــدة  الــيت قــدمها   ال الغــري  والورقــة متــت بينهمــا فقــط  ومل تشــهر  إىل. ا.ع.م و. م.قة اخلاصــة  بــني أن العالقــ -

 ا حتفـــظ وقـــال إنـــه يضـــع  طابعـــه علـــىوقـــوع البيـــع  بينهمـــا مل يقـــدم أصـــلها  ومـــن وضـــع الطـــابع عليهـــ كـــدليل  علـــى
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مـــن ق  423 ،418توقيعهمــا  الـــذي مل يقــع أمامـــه  وال يتحمـــل  أي مســؤولية  عـــن تارخيـــه وال مضــمونه و املـــواد 
تاريخ توقيع املوثق  بالنسبة للغري الـذي مل يكـن طرفـا  وقـد اعـرتف   التاريخ  السابق  علىتؤكد  أنه ال عربة  ب. ع .ا

ـــه  . م.قدفـــاع   دون إشـــهاد أو توثيـــق  وأن الطـــابع وضـــع . ا.ع.مو . م.قن هـــذه  الورقـــة  وقعـــت بـــني أيف مذكرت
اإلشــهاد  عليهــا بالتصــديق وتــاريخ . ن.ذ.مال تعــين . ا.ع.م و. م.قبــني  -إن صــحت  -الحقــا  فهــي إذن ورقــة  

 .ورقة عدمية القيمة  إثباتا الحق على اشرتائه للمنزل  فهي ذا املعىن
أن املقارنــة القانونيــة  بــني الوثــائق  املقدمــة  مــن الطــرفني  إذا مــا ربطــت  بوقــائع القضــية  وطبيعــة العقــار  احملفــظ   -

البيــع  الصــحيح  يف حــني أن مــن شــراء  مل تتــوفر  فيــه شــروط . م.قومســألة الرهنيــة  وحتريرهــا  تؤكــد  أن مــا يدعيــه  
ممــثال يف وثيقــة  الشــراء  املصــدقة  واملعــرتف  ــا  ودفعــه الــثمن  احملــدد وتســلمه  للســند العقــاري . ن.ذ.ممــا يقدمــه 

ويف ختـــام مذكرتــــه  طلــــب رفــــض   207األصـــلي أمــــور  جتعلــــه املشـــرتي  الصــــحيح  املالــــك القـــانوين للمنــــزل  رقــــم 
  .كم لسالمتهالتعقيب لعدم تأسيسه  وتأكيد احل

  :المحكمة . 2
مــا كــان يثــري يف مجيــع املراحــل الــيت مــرت ــا  يزيــد مضــمونه علــىحيــث إن مــا أثــاره الطــاعن يف مــذكرة طعنــه ال  •

  .القضية وهو أن الدار املتنازع فيها ملك للمطعون له 
واملـؤرخ . ا.ع.مو االتفـاق املطبـوع واملوقـع بيـدي كـل مـن الطـاعن  حمضـريف  وينحصر دليله على صدق هـذه الـدعوى

  . 16/08/1998: ب 
أنــه  تصــرف فيهــا تصــرف املالــك يف ملكــه ، وأن دليلــه علــي ذلــك التصــرف ينحصــر يف حمضــر التــأجري  هفيــجــاء و  

املــــــؤرخ و . ا.ع.لــــــــــــ ماملطبـــــوع واملوقــــــع بقلـــــم املــــــوقعني للمحضــــــر الســـــابق الــــــذكر واملتضـــــمن تــــــأجري الطــــــاعن الـــــدار 
  . 30/12/2001:ب
ملــك الطــاعن للــدار املتنــازع فيهــا  عا وال قانونــا أن يكونــا دلــيال علــىحملضــرين ال يصــح شــر وحيــث إن هــذين ا •

هـو يف صـلب األول منهمـا والـيت يعتـرب كـل واحـد منهـا كافيـا  هـو خـارج عنهمـا ومـا للموانـع الثمانيـة الـيت منهـا مـا
  .وحده يف الداللة علي بطالن االستدالل ما

م ثبـــوت مضـــمونه وتارخيـــه ألن احملـــتج ـــذا املطبـــوع مـــادام ثـــاين أثنـــني مهـــا عـــد:  أمـــا الخارجـــة عـــن األول فأحـــدها
 اهللا بــه مــن إســناد التوثيــق إىلغــري صــاحبه ألن إخالهلمــا مبــا أمــر  ميكــن أن يســتدل بــه علــى املنشــئان لــه وحــدمها ال

البيـع يف  ا أمـر بـه مـن اإلشـهاد علـىا أيضا مبـوإخالهلم...) لِ دْ عَ الْ ب بِ اتِ كَ   مْ كُ نَ يْـ بَـ  بْ تُ يكْ لْ وَ :(...غريمها يف قوله جل 
مـــا يثبتهـــا  جمـــردة  حمتاجـــة إىل جيعـــل مضـــمون هـــذا املطبـــوع وتارخيـــه دعـــوى ...) مْ تُ عْ ايَـ َبـــا تَـ ذَ وا إِ دُ هِ أْشـــوَ : (...  قولـــه

وفاقــدة لــه وذلــك جيعلهــا هــي ودعــوى ملــك الطــاعن للــدار ســاقطني ألن مــن املعلــوم أنــه ال يصــدق أحــد يف دعــواه ، 
حــد أن يشــهد لنفســه ،وال يقبــل شــرعا أن يقــوي هــذا املطبــوع تصــديق الطــرف الثــاين  لــه وال شــهادته وال يقبــل مــن أ

  :على مضمونه وتارخيه بالنسبة لغري نفسه ملا يلي من
 .أنه ما من أحد تقبل شهادته على فعل نفسه - أ
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 .ميه أن دعوى الطاعن عليه النصب والتحايل جتعله هو أول من يسحب بساط العدالة من حتت قد -ب
عرتاف الطاعن يف هـذا احملضـر أنـه أنعـم عليـه خبمسـني مليونـا مـن مثـن البـاخرة جيعـل املـنعم عليـه متهمـا أن ا -ج

  .مبكافأة النعمة يف كل ما يصرح به لصاحل املنعم 
  :صدق توقيع الطرفني له لألمور التالية  ما يف هامشه وأسفله من تصديق على وال يقويه أيضا

 .توقيع كل منهما لهيل للحاصل، ألما متفقان على حتصأن هذا التصديق  -1
 .أن املصدق مل يسم نفسه وبذلك يكون جمهوال -2
 .أنه تربأ من املسؤولية عن ما يف املضمون  -3

  رهن الدار : والثاني
حيث إنه لو افرتض ما مل يكن من ثبوت املضمون والتـاريخ كائنـا ملـا كـان هلـذا املطبـوع أثـر ألن املطعـون لـه ال ينكـر 

الــراهن إذ ال يصــح تصــرف الــراهن   طبــوع مرهونــة للبنــك يف ديــن لــه علــىأن الـدار يف الوقــت الــذي أنشــئ فيــه هــذا امل
 1107غـري نافـذ بـنص املـادة  يف الرهن شرعا وال قانونا إال بعد قضاء الدين أو بعد قبول املرن وإال كـان التصـرف

  .) مرتهنه ى رضىووقف مرهون عل(وقول خليل . ع. ا. من ق
  عدم التسجيل: والثالث 

حيث إنه لو اعترب ما مل يقع من ثبوت تـاريخ ومضـمون هـذا املطبـوع واقعـا مل يكـن لـه أثـر بالنسـبة لغـري الطـرفني فيـه 
  .ع .ا. من ق 500ألنه مل يسجل يف الشكل احملدد يف القانون لبيع العقار احملفظ طبقا ملا تنص عليه املادة 

ن هذا املطبوع مل يشهد عليـه، ومل ينشـر يف وسـيلة إعـالم فلـه حكـم السـري وهـذا الوصـف السرية حيث إ :عــرابــــوال
  .ع  .ا.من ق  43جيعله فاقد األثر بالنسبة لغري الطرفني فيه طبقا ملا تنص عليه املادة 

  أما الموانع من االستدالل بهذا المطبوع التي في صلبه 
والـذي يف نـص هـذا املطبـوع أن موكلـه بـائع وأن . ا.ع.مدار مـن أن الطاعن يدعي أن موكله مشـرت هلـذه الـ :فأحدها

  .مشرت إذ البد للدليل أن يتطابق مع الدعوى . ا.ع.م
قعـة علــى يتعهـد املشـرتي بالقيـام بوضـع الفـيال الوا(.. أن مـا ورد يف املـادة الرابعـة مـن هـذا املطبـوع ممــا نصـه : والثـاني

إنشــاء بيــع هــذه الــدار وال اشــرتائها يــدل علـى ال .. ) ثالثــون مليونــاذمــة البــائع بـثمن قــدره  علــى 207:القطعـة رقــم 
ذمـة الطـاعن إن كـان للوضـع علـى الذمـة معـىن، إذ مـن  إياهـا علـى. ا.ع.موإمنا يدل على الوعـد يف املسـتقبل بوضـع 

  .ع.ا.من ق 35املعلوم  أن جمرد الوعد ال ينشئ التزاما طبقا لنص الفقرة األوىل من املادة 
 منـه مـا يف هـذا املطبـوع أنـه يف. ا.ع.مأن مثن الباخرة الوارد يف  هـذا املطبـوع أن الطـاعن باعهـا فيـه البـن  : والثالث

مـن  . ع.ا.مـن ق 71ويف هذا من التنكري  واإلـام مـا جيعلـه خمـال مبـا وجـب يف املـادة ) شكل قطع أرض وسيارات(
  .ل االلتزام البد أن يكون معيناكون حم
ادة السادسـة مـن هـذا املطبـوع مـن بقـاء سـتة عشـر مليونـا مـن مثـن البـاخرة يف ذمـة املشـرتي يـتم أن مـا يف املـ :والرابع

  :أمورثالثة  دل علىدفعها أقساطا يف أجل سيحدد الحقا، 
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. مــن ق 41الوعــد بتحديــد األقســاط يف املســتقبل وذلــك جيعــل البيــع غــري تــام طبقــا ملــا يســتفاد مــن املــادة  :أحــدها
  .ع.ا

ادير األقساط وجهل الزمن الفاصل بني كـل قسـط وتلـوه إذ مـن املعلـوم أن اجلهـل املتعلـق بـأي مـن جهل مق: وثانيها
  .الثمن واملثمن موجب لفساد عقد البيع

  :وهيثالث حاالت  خيلو من إحدى عدم ذكر األجل هلذا الدين ومن املعلوم أن الثمن ال :وثالثها
  .أجل معلوم  بعضه مؤجال إىل و بعضه حاال وجل معلوم ،أأ يكون كله حاال ، أوكله مؤجال إىل أن

وال تقبل حالة رابعة مثل هذه احلالة بل يبطل اإللتزام ولو ترك حتديد األجل إلرادة املدين طبقا ملا يسـتفاد مـن املـادة 
  .ع.من ق ا 148

تصـرف احملـتج  حـتج بـه عليـه مـنامـا  لتـأجري فاقـد األثـر يف الداللـة علـىوإذا كان هذا حال هذا احملضـر كـان حمضـر ا
 غـري املالــك يف مـاال ســلطان لـه علــى ملكــه للـدار، وكــان التـأجري تصــرف ملكـه لعــدم داللـة احملضــر األول علـىبـه يف 

املضـمون ويف كومـا  اثل احملضرين يف عدم اإلشهاد علـىذلك أن مت ينضاف إىل. فيه وهو أمر غري مشروعالتصرف 
وحـــدمها كفيـــل بتماثلهمـــا يف عــدم ثبـــوت املضـــمون و عـــدم ثبـــوت . ا.ع.مليســا معمـــولني بغـــري يـــد احملـــتج مــا ويـــد 

  .التاريخ ويف أثر السرية
النصــب . ا.ع.ماملطعــون لــه علــى  ورد يف مــذكرة الطــاعن مــن أن الــدعوى العموميــة تعقــل املدنيــة وأن دعــوىأمــا مــا 

درة القـرار املطعـون فيـه ومتـت مصـ متـت إثارتـه إيـاه لـدىواكشوط فهـذا مـا استئنافية انمازالت منشورة أمام  واالحتيال
إجابتهـا عليـه يف مــنت القـرار مبـا مل تســتطع هـذه املــذكرة القـدح فيـه بشــطر كلمـة لــذلك فـال داعـي للمزيــد عليـه مــادام 

  .مسلما به أو مستسلما له 
وأمــا مــا ورد فيهــا جممــال مــن أن هــذا القــرار مل ينــاقش أســباب اســتئناف هــذا الطــاعن ومل جيــب عليهــا وأن يف ذلــك 

هـــذه املــذكرة أن تبـــني للغــرف امعـــة األســباب الـــيت مل  فكـــان علــى .ا.ت .م .ا.مــن  ق  81إخــالال حبكــم املـــادة 
رد عليهــا يناقشــها هــذا القــرار ومل جيــب عليهــا واحــدا تلــو اآلخــر لــيمكن هلــا أن تعــرف مــا إذا كانــت مل تنــاقش ومل يــ

  .عليهذلك ما يرتبه القانون وترتب على 
وسع الغرف امعة إال أن تـدرس كـال مـن أسـباب اسـتئنافه والقـرار املطعـون فيـه وهـو مـا بالغـت وإذ مل تفعل فليس ب

  .فيه فلم جتد أن يف القرار تقصريا يف مناقشتها وال يف الرد عليها
عنـدما مل يتبــع . ا. ت. ا م. مـن ق 223وأمـا مـا جـاء يف مذكرتـه أيضـا مـن أن القـرار املطعـون فيـه قـد خـرق املـادة  

 18/02/2008: بتــاريخ 08/2008ت الغرفــة املدنيــة واالجتماعيــة األوىل باحملكمــة العليــا يف قرارهــا رقــم توجيهــا
  .اليت سبق سردها يف املذكرة، وأنه قد خرق تلك املواد  شرينبتطبيق املواد الع

تلــك العشــرين املصــداقية لكــون هــذا القــرار مل يوجــه حمكمــة اإلحالــة بتطبيــق واحــدة مــن فــإن هــذا املطعــن يفتقــر إىل 
ر إثـــالرتتيــب التسلســلي الـــوارد يف املــذكرة حرفيــا  الطــاعن وإمنــا ســردها يف خامتتـــه علــىمــادة الــوارد ســردها يف مـــذكرة 
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جممــل اإلحــدى والثالثــني مــادة مــا قضــي بــه مــن نقــض  مؤسســا علــى. مــادة مــن ق،ا،م،ت،اســرده إلحــدى عشــرة 
  .صدرة املطعون فيه يومنا هذا لتاليف ما أخلت به سلفهام يه يومئذ لدى مصدرته واإلحالة إىلالقرار املطعون ف

  .توجيه حمكمة اإلحالة بتطبيق تلك النصوص بعينها فهذا يتعذر منه االستدالل على
الطاعن أن يبني أين التوجيه بتطبيق تلك النصوص وأيـن خـرق القـرار املطعـون فيـه أحكامهـا وإذ مل يفعـل  وكان على

  رف؟فمن أين للمطعون لديها أن تع
مـن ق  4هيكل هذا القرار جنده قد أورد هذه النصـوص مفرقـة قبـل أن يسـردها مسـتدال باملـادة  إال أنه بالرجوع إىل 

مــن   422،423،  420،421،  417،  416،ا، ج علــي عقــل الــدعوى العموميــة للمدنيــة ومســتدال بــاملواد 
ن كــال مــن وثيقــيت أليســت رمسيــة و  .ن.ذ.مة أن وثيقــ مــن قــانون املــوثقني علــى 36،  23،  2،  1: ع وبــاملواد.ا.ق

  .مادام القرار املطعون فيه مسلما بصحة  ما أستدل ا عليه؟ الطرفني عرفية فأين التوجيه يف هذه املواد العشر
تكييــف مضــمون  علــى 499وباملــادة .ا لوثيقتــه ن يف حــوز املطعــون لــه للــدار مرجحــأ علــى 464ومســتدال باملــادة 

، ع .ا.الكــل مــن قــانون ق 612، 611، 610، 609، 608، 607،  606وبــاملواد . بعقــد بيــع. م.قوثيقــة 
  يكـون التوجيــه إذا؟ مــادام القـرار مل يبــني أي التكييفــني أحــق بــأي التكييفــنيتكييــف مضــمونه بعقـد معاوضــة ف علـى

. ا.ع.مأن  علـــى 1932مـــايو  26مـــن مرســـوم  178دة ومســـتدال باملـــا. وأي شـــيء يفيـــد أي منهمـــا . أن يتبـــع 
فأين الصلة بني هذا وبني القضاء املدين ؟ وأين التوجيـه ؟ ومـن هـذا العـرض لألهـداف الـيت . مرتكب جرمية التحايل

: يرمي إليها هذا القرار من إيراد العشرين مادة يف صلبه يستنتج أنه هو والقـرار املطعـون فيـه ال خيتلفـان إال يف نقطـيت
لدى القضاء اجلزائـي لـدعوى خصـمه عليـه لـدى القضـاء املـدين . ا.ع.مالنصب واالحتيال على عقل ادعاء الطاعن 

  .ويف القيمة االثباتية لوثيقة األول 
حيث إن حماكم املوضوع كافة ومن ضمنها مصدرة القرار املطعون فيه ال ترى أن بـني الـدعويني أي ارتبـاط وتسـتدل 

حمــاكم وتــرى .  8/2008لقــرار رقــم يفهــم مــن اقنــع املنصــف عكــس مــا أنــه أفحــم الطــاعن و ذلــك مبــا ســبق أ علــى
صــدق دعــواه ومــن بعــدها الغــرف  قــوادح مــاال يبقــي هلــا أي داللــة علــىاملوضــوع أيضــا أن يف وثيقــة املطعــون لــه مــن ال

  . امعة حسب ما سبق بيانه
قهـا وحيث إن التوجيه ال حيصل إال بتعيني النصـوص الـيت أخـل ـا القـرار املنقـوض والعهـد الصـريح أو الضـمين بتطبي

خــام مــن النصــوص املختلفــة املراجــع والــدالالت فــإن القــرار املطعــون فيــه مل  ال أن يبــين القــرار النــاقض علــى بأعياــا
  . خيالف توجيها
ك مـادام سابقيت الذكر يعترب خمالفا لتوجيهه فليقـل إن لـه احلـق يف ذلـجرد االختالف معه يف النقطتني وإذا قيل إنه مب

 مـن ق ،ا،م،ت ،ا حـىت 223كـم املـادة كـل حـال فـإن القـرار املطعـون فيـه مل خيـرق ح  ما ذهب إليه هو احلق وعلـى
وذلـك دون مسـاس بحريـة القاضـي الـذي (...لو فرض جدال أنه خالف التوجيه ملا يف هذه املادة نفسها مما نصه 

قضـاة احلكـم ال خيضـع (من النظام األساسـي للقضـاء عنـدما تقـول  07و ملا يف املادة ...) سيحكم في الموضوع 
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كما أنه بـريء أيضـا ممـا نعتـه بـه الطـاعن مـن خـرق العشـرين مـادة ). يف ممارسة وظائفهم القضائية إال لسلطة القانون
  .السابق ذكرها

هلذا ولكون الطاعن مل يثر يف مذكرة طعنه أن القرار املطعون فيه قد أخل ببند واحد من البنـود الـوارد حصـر أسـباب 
  . من ق،ا،م،ت،ا  204النقض فيها من املادة 

  .ولكون وثيقة املطعون ضده سليمة من كل القوادح املوجودة يف وثيقة الطاعن 
ولكوــا حمصــنة املضــمون بــإقرار  ولكوــا معــززة املضــمون بتمكــني البــائع لــه مــن ســند التحفــيظ للــدار املتنــازع فيهــا،

حملـاكم املدنيـة واجلزائيـة فـإن الغـرف امعـة الطاعن يف كل املذكرات اليت خاطب ا من مـرت بـه القضـية مـن قضـاة ا
 . مل جتد سبيال لنقض هذا القرار

  :لهذه األسباب
 222، 220، 211،  210، 209، 208، 207، 205، 204: وعمال بكل مـا سـبق ذكـره وعمـال بـاملواد 

  :فقد قررت احملكمة ما يلي.ا .ت.م.ا.من ق
  :منطوق القرار

  .فها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكال ، ورفضه أصالقررت المحكمة العليا في تشكيلة غر 
  
  موفقواهللا ال

  
  الرئيس          لمقررا               كاتب الضبط األول
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  19/2012: ر�� ا���ار

  12/12/2012:��ر
	 ا���ار

  )ا���(ا���ف ا�����: ا������

  ا����أ

� ا�)	��ن ا��!O/ �&)	رات وأراN� ا��و�� وا156و  152و 147و12ـ ا���اد �%� P�'�2م ا�����.  

 Q=� دة " ر+�7"ورد	ا�� �ر�/  12  ����	ا�) ��Rا ��ا��!O/ �&)	رات وأراN� ا��و��  127/83
�&% ��7ھ	 15@ ر+�7 ا��9	زة ا��� أ�@ 15@  �=�!� 	�� M�T�� ة دون ����9 أو�U!15@ 8��2 ا�

��ط� وا"� �  P�'ا����2م ا�� 	ھ�Jذ.  

�� ا�)	���� اM�X ا��JH، ا��'�O�2000-089  P/ ا����2م ر�/ Y� @Z1�2م ر�/  ا��&�ل وا�����	$
080/2010 �� ��5�� ��$ 	��=�  .ا��=�زة ا��'	5	ت، �]'�ة �!: أراN� ا��و�� 

�]1[ ا�دارة $\#ن� M1�> ة�'[�� ا���!	�� ا�Hّي �!�O% ا��	دة  U[ن أ5*ه، 152ا���	ا�) ��إذ  
�$ 	���a ر2	�� �!: T	درة 5� ا��ا�� ���� 15@ ��9 �	زم ���ھ	 �]1` اR �اد 15@ ا��'	5	ت إ

 ���، وإ�	 $���a أ�&� b1��	��]��� وأ"�	�	 $و�'&� �!: ا�)'&� �G>\1 ا��&!@ �B د%��5 ��]��� 
�&Cزة $)]���  :!��$�97� $'BADGE ���[� a1أ+�ى $�ا2'� ر2	�� � ��Iا�، و a��	2ت أ	5	'�

d	eو �ھ 	رة و15@ ا+�*ف أ��ا5;�JHا�� �T P	درة 5� ا�دارة وذات T=� ر���2 ��7ورھ	 5
������5 ���ر�#�.  

 @fffع إ��fffا��� %fff� �fff"�!ا��� G>fff\ا� @fff15 ��fff&�� ��fff&� 8fffب أ��fffN �fff� �fff1>� ع	fff'ا�� Pd	fffeإن و
 :!fff9@ ا��fffNزة وإ- أ	fff�9ا� �fff7+�$ %���fff[� @fff15 :1'fffTا 	fff� @fff15 ل�fff791� دا�fff�� %fff�*+ �fff�-ا��

 �fff  Pfff9� afff[U� �fff�I ق�fff(9ا� ���fff[ط* و�	fff$ع	زة ،وا��'	fff�" �!fff2 Pd	fffeه ا��Hfff8 ھfffO� ]fff8 ذ�fff�R
 a�ffff[�� ا�دارة ��ffffار ffff5 ر�ffff7� زة، أو	ffff�" Gffff+ر 	$;	9ffffTR ر�ffff7� أن @ffffإ� �ffff"�!ا��� Bffff'(1�

	;!� /;&!��.  
� إ�fffTارھ	 ��fff'1ف ا�fff(� �fff+Xم أو  -fff���!Bfff إ�fffTار ر+�fff"R �fff7 اRط�fffاف  fff� ا��fff!: ا��Cfffدوج 

fff\� أن �fffU�� - %fff�15 	fff[�2#؛ و����fff[ا�� �fff  �+#fff� @fff15 �fff�"8 ا�����fffزة ا�	fff�9ا� �fff7+ر jر�	fff� 8U
  .أ�2)�� ا��!:  � "� ذا�%

� ا��ffff	دة ffff� �ffff��	kة ا��ffff(=ا� G!ffff�147  دة	ffff156وا��  l��ffff[�$ ت	ffff5	'ب ا��	9ffffTام أCffffإ� @ffff15
� �fff	ر�j ر+�fff7 ا�fff�9	زة fff� m�fffع و�	fff'ا�� jر�	fff� ع أو	fff'ا�� �fff(�eو �fff� ���!fff2 8fffل أ�*fff+ /fff;&'�

 Pd	ffeر و	ff��5ا @ff15 *�ff0 د�;!ff� 	ff���ff�I �ff ذ�ff�� ]ff	 دff5	 ا�)ff	��ن Rن ا	ffJ �ffزة و�	ff�" �!ff2 :!ffا��
� ا�k�2	ر ��8 "��7;/ 15@ ر+�7 "�	زة�  .ا��]�=���� ��]���;	 و�	 ��'�1% ذ�[ 

إن �!: ا�دارة ���دا �)'&� أرP�2 ��N وأن �!�9;	 و��8 أن �)�ر إ�Z	ء ا��!: اRول أو %�92 �&��� 
	T P" 2)�ط a��� -دارة وn� ىC&� #'+a" ولRا��!: ا.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  عدل –إخاء  –شرف                         اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

  احملكمة العليا      
  الغرف امعة      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  04/2012: رمق القضية
  طعن /لنقض: طبيعة الطعن

  .ح.ع.م: الطاعن 
  ديدي و� محمد الش4يخ/ ميث° ذ

  .ز.ن: املطعون ضده
  .س4يد محمد و� zل اعبيد/ ميث° ذ

القــــــــرار رمق : رمق القــــــــرار املطعــــــــون فuــــــــه
ــــــارخي  215/2011 ــــــادر بت  20/12/2011الص

عــن الغرفــة املدنيــة وJجHعيــة الثانيــة مبحمكــة 
  .Jس4تbªاف /نوا�شوط

  
        2012201220122012////19191919: : : : رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

        2012201220122012////12121212////12121212::::¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه
  

        ::::القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق

العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة 

ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ 

        ....ورفضه 0ٔصالورفضه 0ٔصالورفضه 0ٔصالورفضه 0ٔصال

        

  عظميºسم هللا العيل ال
 12/12/2012عقدت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة sلسة zلنية يوم أ,ربعاء املوافق 

، حيفظ و� محمد يوسف /:ىن احملمكة العليا بنوا�شوط، �رئاسة الس4يد يف قاzة sلساهتا مبب
  .رئ�ســـــــا                                                     رئ�س احملمكة العليا ، 

  :وبعضوية مسSشارهيا السادة
ــة / ري محمــد @ســمل و� الشــ4يخ محمــد اخلضــ - ــة الثاني ــة وJجHعي ــة املدني ــ�س الغرف حملمكــة رئ

  مسSشارا؛                                                            العليا، 
  0ٔمحد محمود و� الش4يخ، رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل /حملمكة العليا -

  مسSشارا؛                                
 مسSشارا  ة العليامحمدو و� 0ٔمحد سامل و� 0ٔيب، رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمك -
 مسSشارا                حميده و� 0ٔملني ، رئ�س الغرفة الت�ارية -
 مسSشارا      يل 0ٓمدو سريى،رئ�س الغرفة إالدارية -
 مسSشارا        محمدن و� عبد الرمحن -
 مسSشارا        محمد عبد هللا و� بيداها -
 مسSشارا          بتار و� /ب -
 مسSشارا                    0ٔبه و� محمد محمود -
-  Vشارا          تار تويل /هاSمس 
 مسSشارا                  س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار -
 مسSشارا          @سمل و� ديدي -
 مسSشارا                  محمد س4يد_ و� محمد محمود -
 مسSشارا        محمد سامل و� /رك هللا -
 مسSشارا                  محمد سامل و� عبد الوهاب -
 مسSشارا        لبهاحلاج و� محمدن و� الط  -
 مسSشارا        محمد اVتار و� الفقuه -
 مسSشارا        محمد أ,مني و� داداه -

 مستشارا          الصويف ا�يك /ه -
 مستشارا        حممد ولد سيد ولد مالك -
 مستشارا        حممد األمني ولد أمحد -
 مستشارا        ملام ولد حممد فال -

لغرف امعة،   حممد يسلم ولد خالد ،كاتب الضبط األول با/ ومبساعدة ذ
امحد ولد الويل ،املدعي العام لدى احملكمة / كاتبا للجلسة، وحبضور السيد

العليا،  ممثال للنيابة العامة؛ ، وذلك للنظر والبت يف امللفات املدرجة على 
املطعون فيه بالنقض  04/2012دولتها، واليت من بينها امللف رقم ج

ديدي ولد حممد الشيخ من جهة،  / ذ: ميثله. ح.ع.م:  واملشمول فيه كل من
  .سيد حممد ولد عل اعبيد من جهة ثانية/ ذ: ميثله. ز.ون
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  مراحل التي مرت بها القضيةال: أوال
تقـــــــدم بـــــــدعوى مضـــــــموا أنـــــــه ميتلـــــــك . ح.ع.مأن : هـــــــذه القضـــــــية يف اآليت املراحـــــــل الـــــــيت مـــــــرت ـــــــاتـــــــتلخص 

فأصـــــــدرت  .ي.موأنـــــــه باعهـــــــا لشـــــــخص يـــــــدعى  H27حـــــــي  2325قطعـــــــة أرض بـــــــدار النعـــــــيم حتمـــــــل الـــــــرقم 
لصـــــــــاحله بصـــــــــحة ملكيتـــــــــه للقطعـــــــــة  30/10/2008بتـــــــــاريخ  70/2008حمكمـــــــــة دار النعـــــــــيم احلكـــــــــم رقـــــــــم 

  .املنوه عنها أعاله
ـــــاع  ـــــد الـــــودود فأصـــــدرت فيـــــه حمكمـــــة االســـــتئناف / ذ .ز.نفاســـــتأنف هـــــذا احلكـــــم مـــــن طـــــرف دف ـــــد عب حيـــــي ول

ــــــــــاريخ  45/2009قرارهــــــــــا ذا الــــــــــرقم  الــــــــــذي أكــــــــــد احلكــــــــــم املســــــــــتأنف فطعــــــــــن الطــــــــــرف  06/05/2009بت
ـــــالنقض يف هـــــذا القـــــرار فأصـــــدرت الغرفـــــة ا ـــــة واالجتماعيـــــة الاخلاســـــر للـــــدعوى ب انيـــــة باحملكمـــــة العليـــــا قرارهـــــا ثملدني

الــــــــذي نقضــــــــت بــــــــه قــــــــرار حمكمــــــــة االســــــــتئناف أعــــــــاله، وأحالتــــــــه  15/03/2010بتــــــــاريخ  61/2010رقــــــــم 
إىل حمكمـــــــة اســـــــتئناف أخـــــــرى بتشـــــــكيلة مغـــــــايرة لـــــــتاليف مـــــــا أخلـــــــت بـــــــه ســـــــابقتها فأصـــــــدرت حمكمـــــــة اإلحالـــــــة 

  .وهو القرار املطعون فيه اآلن 20/12/2011بتاريخ  215/2011قرارها ذا الرقم 
  اإلجراءات: ثانيا

ـــــــــــة الثانيـــــــــــة مبحكمـــــــــــة االســـــــــــتئناف بانواكشـــــــــــوط قرارهـــــــــــا رقـــــــــــم ـــــــــــة واالجتماعي ـــــــــــة املدني : لقـــــــــــد أصـــــــــــدرت الغرف
  :الذي جاء يف منطوقه ما يلي 20/12/2011بتاريخ  215/2011

بصـــــــحة ملكيتــــــــه  .ز.نقـــــــررت احملكمـــــــة ائيـــــــا حضـــــــوريا قبـــــــول اإلحالـــــــة شـــــــكال، ويف األصـــــــل احلكـــــــم لصـــــــاحل 
مببلــــــــغ مائــــــــة  .ح.ع.مبــــــــدار النعــــــــيم، واحلكــــــــم كــــــــذلك لصــــــــاحل  H27حــــــــي  2325: للقطعــــــــة األرضــــــــية رقــــــــم

  .ألف أوقية قيمة بنائه قائما
. 28/12/2011ديــــــدي ولــــــد حممــــــد الشــــــيخ يف هــــــذا القــــــرار بتــــــاريخ / بواســــــطة حماميــــــه ذ. ح.ع.موقــــــد طعــــــن 

ني لـــــــه رئـــــــيس احملكمـــــــة العليـــــــا املستشـــــــار املقـــــــرر فعـــــــ 30/04/2012: وقـــــــد وصـــــــل إىل احملكمـــــــة العليـــــــا بتـــــــاريخ
  .اإلمام ولد حممد فال إلجناز التقرير املوجود طي امللف

ليصــــــدر فيــــــه  27/06/2012وبعـــــد اســــــتكمال مجيــــــع اإلجــــــراءات عــــــرض يف أول جلســـــة للغــــــرف امعــــــة يــــــوم 
  .12/12/2012بتاريخ  19/2012القرار رقم 

 من حيث الشكل: ثالثا

مــــــــن  214لــــــــه الصــــــــفة واملصــــــــلحة واألهليــــــــة ويف اآلجــــــــال القانونيــــــــة طبقــــــــا للمــــــــادة لقــــــــد قــــــــدم التعقيــــــــب ممــــــــن 
مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة  211، 210، 209، 207، 205إ، وطبقــــــــــــــــا للشــــــــــــــــروط املنصوصــــــــــــــــة يف املــــــــــــــــواد .ت.م.إ.ق

  .اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية مما يستوجب قبوله شكال
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  من حيث األصل: رابعا
 :األطراف - 1

ضـــــــمنها مـــــــا . ح.ع.مديـــــــدي ولـــــــد حممـــــــد الشـــــــيخ مبـــــــذكرة تعقيبيـــــــة لصـــــــاحل موكلـــــــه / لقـــــــد تقـــــــدم ذ: الطـــــــاعن -ا
أنــــــه يعيــــــب علــــــى القــــــرار حمــــــل الطعــــــن أنــــــه أســــــاء تطبيــــــق قــــــرار الغــــــرف امعــــــة باحملكمــــــة العليــــــا رقــــــم : ملخصــــــه

  .الذي اعترب أن املنح األول للقطع األرضية هو املعترب 18/2007
  .نه يعترب ذلك سببا من أسباب نقض القراربينما القرار الطعني اعترب املنح الثاين، وأ

 أن القرار مل حيرتم احليازة اليت يرى العارض أا حبسن نية -
ــــــه كــــــان جيــــــب أن يصــــــدر خــــــالل شــــــهرين طبقــــــا  - أن هــــــذا القــــــرار مل يصــــــدر إال بعــــــد تســــــعة أشــــــهر، وأن

ـــــنص املـــــادة  ـــــه املـــــادة .ت.م.إ.مـــــن ق 223ل ـــــه تضـــــمن يف منطوق مـــــن نفـــــس القـــــانون وهـــــي  224إ، وأن
 .لق باإللغاء اجلزئي، وأن ذلك خارج عن اختصاص حمكمة االستئنافتتع

ــــه  ــــازة موكل ــــول طعنــــه شــــكال وأصــــال وإلغــــاء القــــرار حمــــل الطعــــن واحلكــــم بصــــحة حي ــــه طالــــب بقب ويف ختــــام مذكرت
بــــــدار النعــــــيم تطبيقــــــا لقــــــرار الغــــــرف امعــــــة باحملكمــــــة العليــــــا رقــــــم  H27حــــــي  2325للقطعــــــة األرضــــــية رقــــــم 

18/2007.  
ـــــــة اســـــــتعرض فيهـــــــا أوال أن دفـــــــاع : طعـــــــون ضـــــــدهامل -ب ـــــــاع املطعـــــــون ضـــــــده فقـــــــد تقـــــــدم مبـــــــذكرة جوابي أمـــــــا دف

إ، خبصــــــــوص هويــــــــة األطــــــــراف كمــــــــا أنــــــــه مل حيــــــــرتم .ت.م.إ.مــــــــن ق 208الطــــــــاعن مل حيــــــــرتم مقتضــــــــيات املــــــــادة 
  .من نفس القانون وطالب برفض الطعن شكال 223من املادة  5الفقرة 

ر أن قــــــرار حمكمــــــة اإلحالــــــة كــــــان مــــــربرا ومتماشــــــيا مــــــع توجيهــــــات أمــــــا مــــــن حيــــــث األصــــــل فإنــــــه بعــــــد أن ذكــــــ
  :احملكمة العليا ذكر بعض األمور نلخصها فيما يلي

ــــــــــواردة يف املــــــــــادة   - ــــــــــة ال ــــــــــى نقطــــــــــة مــــــــــن النقــــــــــاط الثماني مــــــــــن  204أن الطــــــــــاعن مل يركــــــــــز دفاعــــــــــه عل
 .إ،.ت.م.إ.ق

 .وأنه مل يكن حسن النية لكونه قام بفتح باب كبري يف حائط مملوك للغري -
أن احملكمـــــــــة العليـــــــــا وجهـــــــــت حمكمـــــــــة اإلحالـــــــــة إىل القيـــــــــام بـــــــــإجراءات املعاينـــــــــة وتوجيـــــــــه الرســـــــــائل إىل  -

 .لتزمت بذلكااجلهات املختصة، وأا 
 -حــــــل النــــــزاع طلـــــــب غريــــــب ال نــــــص عليـــــــه مــــــن احملكمـــــــة العليــــــا احلكــــــم ملوكلـــــــه مبأن طلــــــب الطــــــاعن  -

 .-يقول العارض
 .ا.ت.م.ا.من ق 5فقرة  223أن طلب الطاعن متعارض مع املادة  -
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ويف ختــــــام مذكرتــــــه طالــــــب بــــــرفض الطعــــــن شــــــكال ويف حالــــــة قبولــــــه شــــــكال فإنــــــه يطلــــــب رفضــــــه أصــــــال وتأكيــــــد 
  .القرار حمل الطعن

  :المحكمة .2
عقـــــــــارات وأراضــــــــي الدولــــــــة مســـــــــألة املــــــــنظم ل 127/83مــــــــر القـــــــــانوين رقــــــــم مــــــــن األ 12حيــــــــث تــــــــنظم املـــــــــادة 

ــــــة بقوهلــــــا  ــــــة، إن أي فــــــرد ير "احلصــــــول علــــــى أراضــــــي الدول ــــــى ملــــــك أراضــــــي الدول غــــــب فــــــي الحصــــــول عل
بتحويـــــل  ييـــــة ولـــــن تقضـــــئيجـــــب عليـــــه أن يحصـــــل علـــــى رخصـــــة بـــــذلك، وهـــــذه الرخصـــــة لـــــن تصـــــبح نها

الملكيـــــة إال بعـــــد اســـــتثمار تلـــــك األرض طبقـــــا لقائمـــــة الشـــــروط المفروضـــــة فـــــي التســـــجيالت العقاريـــــة أو 
  ".التي يحددها قرار الرخصة

ــــث ورد لفــــظ  علــــى ســــبيل النكــــرة دون حتديــــد أو توصــــيف ممــــا ينتفــــي معــــه قصــــرها  يف هــــذه املــــادة" رخصــــة"وحي
  .على رخصة احليازة اليت أتى على ذكرها املرسوم املطبق يف موطن واحد على حنو ما سيجري بيانه

  .وحيث إن األرض حمل التداعي هي يف األصل أرض للدولة مت احتالهلا
الـــــــذكر حـــــــني تقضـــــــي بأنـــــــه  نـــــــفاآلمـــــــر القـــــــانوين مـــــــن األ 13وحيـــــــث إن تشـــــــريع األرض احملتلـــــــة تنظمـــــــه املـــــــادة 

  ".وفي مثل هذه الحالة يمكن للدولة أن تستعيد األرض أو تشرع احتاللها".... 
  .وحيث إن التشريع هو إقرار لوضعية قائمة واعرتاف حبيازة سابقة

ــــــم  ــــــث نظــــــم املرســــــوم رق ــــــذي اكتســــــبت احلقــــــوق  089-2000وحي ــــــذكر، ال ــــــف ال ــــــق لألمــــــر القــــــانوين اآلن املطب
فيمــــــا  -، والـــــذي ال خيتلـــــف عنـــــه كثـــــريا 080/2010ل النـــــزاع يف ظلـــــه قبـــــل تعديلـــــه وإلغائـــــه باملرســــــوم رقـــــم حمـــــ

  :املفرزة مها طاعاتاإلقمسطرة منح أراضي الدولة مفرقا بني نوعني من  -سيتم بسطه

قطـــــــــع مفـــــــــرزة وتشـــــــــمل القطـــــــــع ذات الطـــــــــابع الصـــــــــناعي أو التجـــــــــاري وكـــــــــذا الســـــــــكين ذي املخطـــــــــط  -
ـــــــاز  ـــــــوجيهي وميت ـــــــاطق الســـــــكنية الت ـــــــدا ختضـــــــع املن ـــــــاء خاصـــــــة وحتدي ـــــــوع خبضـــــــوعه لشـــــــروط إحي هـــــــذا الن

 ).من املرسوم 144، م141م (لقواعد عمرانية خاصة 
 .عمرانية خاصة تنامي وهذا النوع ال خيضع لقواعدقطع مفرزة للسكن امل -

ــــــث جهــــــة توجيــــــه الطلــــــب، وتشــــــكيل ــــــوعني مــــــن حي ة وحيــــــث ختتلــــــف اإلجــــــراءات املتبعــــــة يف املــــــنح خبصــــــوص الن
  .اللجان االستشارية املكلفة بدراسة الطلبات، مث اجلهة اليت ختتص باملنح

خبصـــــــوص النـــــــوع األول علـــــــى توجيـــــــه طلـــــــب املـــــــنح إىل وزيـــــــر املاليـــــــة الـــــــذي يبلـــــــغ  147وحيـــــــث نصـــــــت املـــــــادة 
االقتطاعـــــات للمســـــتفيدين منهـــــا مث يصـــــدر بعـــــد ذلـــــك رخصـــــة حيـــــازة خاصـــــة بعـــــد تســـــديد كـــــل احلقـــــوق املرتتبـــــة 

  .عليها
ــــث  أن " خاصــــة"إن هــــذه املــــادة هــــي وحــــدها الــــيت ورد فيهــــا ذكــــر رخصــــة احليــــازة ويتبــــني مــــن وصــــفها بأــــا وحي

ــــــه املــــــادة  ــــــاء خاصــــــة حســــــبما ذكرت ومــــــن  141إصــــــدارها ينصــــــرف إىل كــــــون األرض املمنوحــــــة ذات شــــــروط إحي
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مث يتعــــــــني أن يبــــــــني ذلــــــــك يف رخصــــــــة احليــــــــازة خالفــــــــا للســــــــكن املتنــــــــامي الــــــــذي ال يفــــــــرض القــــــــانون خضــــــــوعه 
 12شـــــروط إحيـــــاء خاصـــــة وهـــــذا مـــــا يفســـــر كـــــون الشـــــروط قـــــد تـــــرد يف الســـــجالت العقاريـــــة طبقـــــا لـــــنص املـــــادة ل

  .من األمر القانوين
الــــــيت حـــــــددت اختصـــــــاص الـــــــوايل  142املـــــــادة ) الســــــكن املتنـــــــامي(وحيــــــث بينـــــــت مســـــــطرة مــــــنح النـــــــوع الثـــــــاين 

االقطــــــاع املؤقــــــت للحــــــاكم  الــــــيت فصــــــلت إجراءاتــــــه مــــــرورا بتوجيــــــه طلــــــب احلصــــــول علــــــى 151مبنحــــــه مث املــــــادة 
  .الذي حيدد مبساعدة جلنة خاصة الئحة املستفيدين

خالفـــــا ملـــــا عليـــــه احلـــــال بالنســـــبة لـــــألول علـــــى أن وثـــــائق اإلقطـــــاع املؤقـــــت تســـــتخرج  152وحيـــــث نصـــــت املـــــادة 
  .من ملزمة ذات ثالث قسائم

اعـــــات إمـــــا مبوجـــــب وحيـــــث اختلـــــف مســـــلك اإلدارة بشـــــأن هـــــذه املســـــطرة إذ جنـــــدها تســـــلط األفـــــراد علـــــى اإلقط
ــــــه  ــــــى حنــــــو جــــــازم وقطعــــــي مــــــنح القطعــــــة للشــــــخص املعــــــىن مــــــع دعوت ــــــني عل ــــــوايل تب رســــــالة مــــــنح صــــــادرة عــــــن ال

وأحيانــــا أخــــرى بواســــطة  ORDRE DE PAIEMENTلتســــديد مبلــــغ معــــني، وإمــــا مبوجــــب أمــــر التســــديد 
  .غري مصحوبني بطلب تسديد BADGEرسالة منح معززة بقسيمة 
ـــــــث إن أســـــــاليب اإل ملـــــــذكورة وعلـــــــى اخـــــــتالف أنواعهـــــــا هـــــــي وثـــــــائق صـــــــادرة عـــــــن اإلدارة وذات قطاعـــــــات اوحي

  .صفة رمسية لصدورها عن مأمورين عموميني
وحيـــــــث إن وثـــــــائق اإلقطـــــــاع ختلـــــــو مـــــــن ضـــــــرب أجـــــــل معـــــــني يتعـــــــني علـــــــى الشـــــــخص املمنوحـــــــة لـــــــه الرجـــــــوع إىل 

نح بــــــاطال الواليــــــة خاللــــــه جمــــــددا للحصــــــول علــــــى مــــــا اصــــــطلح علــــــى تســــــميته برخصــــــة احليــــــازة وإال أضــــــحى املــــــ
  .وتسديد احلقوق غري مكسب حلق يف اإلقطاع

رخــــــص  انــــــه ألجـــــل ذلــــــك تظـــــل هــــــذه الوثــــــائق ســـــند حيــــــازة للقطـــــع املمنوحــــــة إىل أن تصـــــدر ألصــــــحاإوحيـــــث 
  .حيازة، أو يصدر عن اإلدارة قرار مسبب مينعهم منها

خـــــــر تقـــــــدم أو وحيـــــــث مل مينـــــــع إصـــــــدار رخصـــــــة ألحـــــــد األطـــــــراف يف املـــــــنح املـــــــزدوج مـــــــن إصـــــــدارها للطـــــــرف اآل
تــــــأخر يف التســــــديد؛ وتأسيســــــا عليــــــه ال ميكــــــن أن يشــــــكل تــــــاريخ رخصــــــة احليــــــازة الــــــدليل الوحيــــــد علــــــى أســــــبقية 

  .املنح يف حد ذاته
علــــــــى إلــــــــزام أصــــــــحاب اإلقطاعــــــــات بتســــــــييج  156واملــــــــادة  147وحيــــــــث تــــــــنص الفقــــــــرة الثانيــــــــة مــــــــن املــــــــادة 

ولـــــيس مـــــن تـــــاريخ ) 156املـــــادة (إلقطـــــاع أو تـــــاريخ ا) 147(قطعهـــــم خـــــالل أجـــــل ســـــنتني مـــــن وثيقـــــة اإلقطـــــاع 
ـــــك ملـــــا دعـــــا  ـــــو كـــــان األمـــــر غـــــري ذل ـــــازة ول ـــــائق املـــــنح ســـــند حي ـــــار وث ـــــيال علـــــى اعتب ـــــازة مـــــا يـــــنهض دل رخصـــــة احلي

  .القانون املستفيدين لتسييجها وما يتطلبه ذلك من استثمار قبل حصوهلم على رخصة حيازة
ا وقبــــــل أن تقــــــرر إلغــــــاء املــــــنح األول أو ســــــحبه وحيــــــث إن مــــــنح اإلدارة جمــــــددا لقطعــــــة أرضــــــية ســــــبق وأن منحتهــــــ
  .يعترب خطأ يعزى لإلدارة وال يرتب سقوط حق صاحب املنح األول
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ة حملـــــل النـــــزاع، وراســـــلت اجلهـــــات ات احملكمـــــة العليـــــا حـــــني أجـــــرت معاينـــــوحيـــــث اتبعـــــت حمكمـــــة اإلحالـــــة توجيهـــــ
ــــــازة مــــــع أســــــبقية التســــــديد مــــــن طــــــرف ــــــى رخصــــــيت حي ــــــني هلــــــا توفرمهــــــا عل ــــــة فتب ــــــى  املعني أحــــــدمها، ورجحــــــت عل

  .أساس ذلك أسبقيته يف املنح
  :لهذه األسباب

- 147 -144 -142 -141مـــــــــــــن القـــــــــــــانون العقـــــــــــــاري، واملـــــــــــــواد  13-12: وعمـــــــــــــال بأحكـــــــــــــام املـــــــــــــواد
ــــــــم  152 -151 ــــــــق لأل 089/2000مــــــــن املرســــــــوم رق ــــــــم املطب لعقــــــــارات املــــــــنظم  127/83مــــــــر القــــــــانوين رق

مــــــن قــــــانون االلتزامــــــات والعقــــــود  502، واملــــــادة 080/2010م وأراضــــــي الدولــــــة املعــــــدل وامللغــــــي باملرســــــوم رقــــــ
، ا.ت.م.ا.مـــــــــــــــــــــــن ق 229إىل املـــــــــــــــــــــــادة  214 -211 -210- 209 -207 -206 -205: واملـــــــــــــــــــــــواد

  :فقد قررت احملكمة ما يلي
  :القرار منطوق

  .قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكال، ورفضه أصال
  

  واهللا الموفق
  

  الرئيس          المقرر       كاتب الضبط األول  
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  25/2012: ر�/ ا�)�ار

  12/12/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8( ا�TRا(  

  ا����أ
� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 223و 204و 80ـ ا���اد�  

�;	 و � �1]� ��9د $<�7ص	U"#$ P'!ل ا�	���9 آ��$ /J	9م ا��Cم  ,ن ا��\�ع أ�	U"R	$ P'!ا� 	ھ
�&�1م jر�	� �  /U9�	$ P'!ب ا����$ %U[�� �  	(9� �  .رm�d ا���U�  ،��U9ن ا�'	5

Rإن اC;ةا�����U9� BA>� 	;�*�	&���]	ط� وإ��اءات �	����� ��9دة، و P ��ا��� ا�7=)	ت  
إذا  إ- 	ا�&����� ا��� ����;	 ا�دارة �B ا�<�اص، و- ��	ل �*��5اد $�	 ����% ا���ظ=�ن ا�&	��1ن $;

�T	+ إ��اءات P در و	T :��T 8��>� P و /�.  

9�q15	�J ع�N���	!$�7د درس ا� �ازل�وھ  �����ى �'	$)� ا�����'� $	�7=)	ت ا�&�� �  �O!� أن
ا�7=)	ت ا���5@ "��7;	 �B �	��ن ا�7=)	ت ا�&�����؟ وإذا J	ن ذ�[ �/ ��/؛  ;J 8	�s ھ!	�[ ��!� 

� 	���	� ���>�� ھ/ أA5	ؤھ	؟ و15@ أي أ2	س T=)	ت +	�T $	�)'	ع �$�ام �8k ھHه ا�7=)	ت؟ و
� ا���5 �1[ ا��9	�N؟ وھJ 8	ن ا���T	!&  �=T a"� ;$	�	���� �s1U\؟ وأ�� ھ� �9	�Nھ	؟ و

�<�- �&)� ھHه ا�7=)	ت "�@ ��&	�� $	2/ ا��زارة؟  

�A�	(س ا��	م 15@ أ2�(� s�	J �1����ر��ات $#رض �)	��A ا: ورد  � ا�)�ار ا��'&�ن  �% أن ا��&	
�� و5)	رات �&�د ���U1;	 �)'	ع�U" ت	ا�7=) s�	J 8;  ع و- �]���ل	�� - ���*ك ا�&	Rل أن ا	وا�9 ،

  ا������ 15@ ھHا ا�!�9�9T �9؟ أم -؟

@15 ����Nع أن �H;$ #�1ا ا��&)��  	�	J/  � در;2	 �A(	ا��9 ��&� 8d	[ت ا��	�e� ��(�(9� اءات���
  �)��؟ أم أ�;	 ���د �*$ a5	Rوراق وا��e	Pd ا��9	���2 ا��ھ���؟ا-��Cام وھ8 ھ� ")
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل –إخاء  –شرف                                    اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

  احملكمة العليا       
  الغرف امعة       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  14/2012: رمق امللف
  تعويض عن توريدات: نوع القضية

  وزارة الشؤون إالسالمuة والتعلمي أ,صيل: الطاعن 
  س4يدي محمد و� اغربط/ ممث� ذ

  .ر.ر.و ع. ج.م: املطعون ضده
  خطري و� امحد قامس/ ممثلني /ٔ,س4تاذ

الصـــــادر  08/010: القـــــرار رمق: القــــرار املطعـــــون فuـــــه
ـــارخي  ـــ4تbªافuة  20/01/2010بت ـــة /س ـــة إالداري ـــن الغرف ع

  .انوا�شوط يف vشكuل مغاÀر
  

        2012201220122012////25252525: : : : رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار
        2012201220122012////12121212////12121212::::¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

        
        ::::القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق

العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا ا5معـــة العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا ا5معـــة العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا ا5معـــة العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا ا5معـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة 

قYــول الطعــن /لــنقض شــ¸ و0ٔصــال وٕالغــاء القــرار قYــول الطعــن /لــنقض شــ¸ و0ٔصــال وٕالغــاء القــرار قYــول الطعــن /لــنقض شــ¸ و0ٔصــال وٕالغــاء القــرار قYــول الطعــن /لــنقض شــ¸ و0ٔصــال وٕالغــاء القــرار 

ــه وإال-ــاz Âــىل vشــكu� مغــاÀرة 'لبــت  uرة 'لبــت املطعــون فÀمغــا �uشــكv ــىلz Âــه وإال-ــا uرة 'لبــت املطعــون فÀمغــا �uشــكv ــىلz Âــه وإال-ــا uرة 'لبــت املطعــون فÀمغــا �uشــكv ــىلz Âــه وإال-ــا uاملطعــون ف

        ....0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها    وتاليف ماوتاليف ماوتاليف ماوتاليف ما

        

        عظميعظميعظميعظميºسم هللا العيل الºسم هللا العيل الºسم هللا العيل الºسم هللا العيل ال
ــوم أ,ربعــاء املوافــق  ــة ي ــا ا5معــة sلســة zلني ــا يف vشــكu� غرفه عقــدت احملمكــة العلي

يف قاzــــة sلســــاهتا مببــــىن احملمكــــة العليــــا، ويه يف  الSشـــــكuل  12/12/2012
  ، رئ�س احملمكة العليا، رئ�ســــــاحيفظ و� محمد يوسف/الس4يد : التايل

  :وعضوية  السادة
ـــ�س  - ـــني ، رئ ـــة /حملمكـــة محمـــد @ســـمل و� ا�م ـــة الثاني ـــة وJجHعي ـــة املدني الغرف

  مسSشارا؛                                                     العليا،
                    

ـــة  - ـــة أ,وىل /حملمك ـــة وJجHعي ـــة املدني ـــ�س الغرف ـــ4يخ، رئ ـــود و� الش 0ٔمحـــد محم
  مسSشارا؛      العليا                                                 

 مسSشارا    حميده و� 0ٔملني ، رئ�س الغرفة الت�ارية -
 مسSشارا    يل 0ٓمدو سريى، رئ�س الغرفة إالدارية -
 مسSشارا      محمد عبد هللا و� بيداها -
 مسSشارا        بتار و� /ب -
 مسSشارا        0ٔبه و� محمد محمود -
-  Vشارا        تار تويل /هاSمس 
 Sشارامس       محمدو و� امحد سامل و� 0ٔيب -
 مسSشارا      س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار -
 مسSشارا        @سمل و� ديدي -
 مسSشارا      محمد س4يد_ و� محمد محمود -
 مسSشارا      محمد سامل و� /رك هللا -
 مسSشارا      محمدن و� عبد الرمحن -
 مسSشارا      محمد سامل و� عبد الوهاب -
 مسSشارا      احلاج و� محمدن و� الطلبه -
 مسSشارا      الفقuه محمد اVتار و� -
 مسSشارا        الصويف ا�كuا /ه -
- aشارا      محمد و� س4يد و� ماSمس 
 مسSشارا      محمد أ,مني و� 0ٔمحد -
 مسSشارا      Jمام و� محمد فال -

اكتبـــا     محمـــد @ســـمل و� =ـــا�،رئ�س كتابـــة الضـــبط /حملمكـــة العليـــا/أ,ســـ4تاذومبســـاzدة 
ـــويل، / وحبضـــور الســـ4يد، 'ل�لســـة ـــاامحـــد و� ال ـــدعي العـــام �ى احملمكـــة العلي  امل

  ممثال 'لنيابة العامة؛
: وذa 'لنظـــر والبـــت يف امللفـــات املدرsـــة يف sـــدو�هتا الـــيت مـــن ب�هنـــا امللـــف رمق

ـــه لك مـــن  14/2012 uـــمي أ,صـــيل : املشـــمول ف وزارة الشـــؤون إالســـالمuة والتعل
 ممثلــــني. ج.ر وم.ر.ســــ4يدي محمــــد و� اغــــربط مــــن Åــــة، وع/ ممــــث� /ٔ,ســــ4تاذ

خطـــري و� امحـــد قـــامس مـــن Åـــة Æنيـــة، و0ٔصـــدرت القـــرار ا,ٓيت يف / /ٔ,ســـ4تاذ
ســـ4يدي محمـــد و� اغـــرابط /لـــنقض لصـــاحل وزارة الشــــؤون / طعـــن  أ,ســـ4تاذ

ـــيل ضـــد القـــرار رمق  ـــالمuة  والتعلـــمي أ,ص ـــادر عـــن الغرفـــة  08/2010إالس الص
ـــــارخي  ـــــاÀر بت ـــــكuل مغ ـــــوط يف vش ـــــ4تbªاف /نوا�ش ـــــة Jس ـــــة،  مبحمك إالداري

20/01/2010.  
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال
علـــــى كتابـــــة الدولـــــة حملـــــو . ج.مو ر .ر.ع:  مـــــر ـــــا هـــــذا النـــــزاع يف دعـــــوى رفعهـــــا املـــــدعيانتـــــتخلص املراحـــــل الـــــيت

 مطالبتهــــــا حبقــــــوق ماليــــــة متأتيــــــة نياألميــــــة قبــــــل أن تــــــؤول إىل وزارة الشــــــؤون اإلســــــالمية والتعلــــــيم األصــــــلي مــــــدعي
  .طلب منهما من أشغال وتوريدات يدعيان قيامهما ا لصاحل القطاع معتربين أما قد قاما بإجناز ما

ـــــــالرف ـــــــل املـــــــدعى عليهـــــــا جلـــــــآوعنـــــــدما وجـــــــه طلـــــــب املـــــــدعني ب إىل القضـــــــاء اإلداري للحصـــــــول علـــــــى  ض مـــــــن قب
ــــــم  ،حقوقهمــــــا ــــــة نواكشــــــوط حبكمهــــــا رق ــــــة  26/2000فأســــــقطت حمكمــــــة والي ــــــة قانوني دعوامهــــــا النعــــــدام عالق

ــــــيت  ــــــة؛ فاســــــتأنفا احلكــــــم أمــــــام حمكمــــــة االســــــتئناف ال ــــــة حملــــــو األمي ــــــة الدول ــــــرفض دعوامهــــــا بينهمــــــا وكتاب قضــــــت ب
لعـــــــدم تقـــــــدمي مــــــذكرما االســـــــتئنافية يف األجـــــــل القـــــــانوين؛ فطعنـــــــا بالتعقيـــــــب  14/2002شــــــكال بقرارهـــــــا رقـــــــم 

ـــــة القضـــــية حملكمـــــة اســـــتئناف  ـــــنقض القـــــرار االســـــتئنايف وإحال ـــــيت قضـــــت ب ـــــا ال ـــــة باحملكمـــــة العلي أمـــــام الغرفـــــة اإلداري
حبقهمــــــــا يف مبلــــــــغ  20/01/2010تــــــــاريخ ب 08/2010نواكشــــــــوط فقضــــــــت غرفتهــــــــا اإلداريــــــــة بقرارهــــــــا رقــــــــم 

ـــــه بـــــالنقض أمـــــام الغـــــرف امعـــــة  40.444.473 ـــــة تدفعـــــه هلمـــــا املـــــدعي عليهـــــا، وهـــــو القـــــرار املطعـــــون في أوقي
  .للمحكمة العليا حاليا

  اإلجراءات: ثانيا
  :بعد اإلطالع على

 09/03/2010عريضة الطعن بالنقض بتاريخ  - 
 05/05/2010مذكرة الطاعن بتاريخ  - 
 .03/04/2012رة املطعون ضده بتاريخ مذك - 
االستماع لتقرير املستشار املقرر أب ولد حممد حممود ومالحظات األطراف وممثل النيابة العامة خالل اجللسة  - 

أدرجت القضية يف املداولة لينطق باحلكم فيها يف جلسة  26/06/2012: العلنية املنعقدة بتاريخ
12/12/2012. 

  األطراف: ثالثا 

غـــــربط إىل القـــــرار املطعـــــون فيـــــه مجلـــــة مـــــن اســـــيدي حممـــــد ولـــــد / لطـــــاعن علـــــى لســـــان وكليـــــه القـــــانوين ذنســـــب ا
  :املآخذ ميكن إمجاهلا يف ثالثة مطاعن رئيسية

ـــــد يـــــوم النطـــــق  -1 ـــــه وقـــــع يف جلســـــة غـــــري مربجمـــــة مل يعلـــــن عـــــن تارخيهـــــا يف خمالفـــــة لواجـــــب حتدي كـــــون النطـــــق ب
 .يف املداوالت مدة ستة أشهر باألحكام مما يثري الريبة رغم خلود امللف

أن الصــــــفقات موضــــــوع الــــــدعوى احملكــــــوم فيهــــــا لصــــــاحل املــــــدعيني كانــــــت خــــــارج أي إطــــــار قــــــانوين أو مــــــايل  -2
ـــــــيس مراكـــــــز حمـــــــو األميـــــــة املســـــــؤولية . أ.سوهـــــــو مـــــــا أورده تقريـــــــر حمكمـــــــة احلســـــــابات الـــــــذي حيمـــــــل املـــــــدعو  رئ

 الكاملة،
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فقات ودخلـــــت يف تفاصــــــيل لـــــيس هلـــــا مســـــوغ وال مــــــربر أن حمكمـــــة اإلحالـــــة اجتهـــــت إىل تشــــــريع هـــــذه الصـــــ -3
 يف الوثائق املوجودة يف امللف،

وطالــــــب الطــــــاعن يف ايــــــة مقالــــــه بقبــــــول مطلــــــب طعنــــــه بــــــالنقض شــــــكال وأصــــــال وإلغــــــاء القــــــرار املطعــــــون فيــــــه، 
  .واحلكم بعدم مساع الدعوى وعلى املدعيني بالرسوم واملصاريف

  :ردود المطعون ضده
ــــه؛ فقــــد قــــاال علــــى لســــان وكيلهمــــا القــــانوين ذأمــــا املســــتفيدان مــــن ا ــــد أمحــــد قاســــم / لقــــرار املطعــــون في خطــــري ول

ـــــــب  ـــــــه بشـــــــكل أساســـــــي طـــــــول مكثـــــــه يف أروقـــــــة احملـــــــاكم وهـــــــو عي إن الطـــــــاعن عـــــــاب علـــــــى القـــــــرار املطعـــــــون في
ـــــأخري  ـــــه لت ـــــائق ومالبســـــاا، أمـــــا إثارت ـــــه إصـــــدار احلكـــــم مـــــن إطـــــالع علـــــى الوث ـــــاقض ملقاصـــــد الشـــــرع ملـــــا يتطلب من

مــــة النطــــق بــــاحلكم إىل مــــا بعــــد اجتمــــاع الــــس األعلــــى للقضــــاء فلــــيس مبعــــرب عــــن ســــوء نيتهــــا بــــل العكــــس احملك
  .ألن التأخري كان قد جنم عنه تغري التشكيلة مما خيرج امللف عن عهدا -كما قاال  –هو الصحيح 

  .وطالب الطاعن يف اية مقاله برفض طلب الطعن شكال وأصال وتأكيد القرار املطعون فيه
  المحكمة: رابعا 

  :من حيث الشكل -أ

، والطــــــاعن معفـــــــي مـــــــن أداء الغرامــــــة طبقـــــــا للمـــــــادة 09/03/2010حيــــــث مت إيـــــــداع عريضــــــة الـــــــنقض بتـــــــاريخ 
ووردت مــــــــــــذكرة الــــــــــــرد  05/05/2010إ، وحيــــــــــــث وردت مــــــــــــذكرة الطــــــــــــاعن بتــــــــــــاريخ .ت.م.إ.مــــــــــــن ق 211

  .يرتتب عليه قبوله شكال فإنه يتضح أن الطعن جاء مستوفيا للشروط مما ،03/04/2012بتاريخ 

  :من حيث األصل -ب

حيـــــث تلخصـــــت وســـــائل الطعـــــن الـــــيت تقـــــدم ـــــا وكيـــــل وزارة الشـــــؤون اإلســـــالمية والتعلـــــيم األصـــــلي ضـــــد احلكـــــم 
  :املطعون فيه يف ثالث وسائل

كـــــــون النطـــــــق بــــــاحلكم يف القضـــــــية وقـــــــع يف جلســــــة غـــــــري مربجمـــــــة ومل يعلــــــن عـــــــن تارخيهـــــــا يف : الوســــــيلة األولـــــــى
خاصــــة وأن التــــأخري تــــزامن  -كمــــا قالــــت الــــوزارة–جــــب حتديــــد يــــوم النطــــق باألحكــــام ممــــا يثــــري الريبــــة خمالفــــة لوا

  مع انعقاد الس األعلى للقضاء وامللف يف املداوالت مدة ستة أشهر،
أن الصـــــفقات موضـــــوع الـــــدعوى احملكـــــوم فيهـــــا لصـــــاحل املـــــدعيني متـــــت كلهـــــا خـــــارج أي إطـــــار : الوســـــيلة الثانيـــــة
رئـــــيس مراكـــــز حمـــــو األميـــــة  ،.ا.سوهـــــو مـــــا أورده تقريـــــر حمكمـــــة احلســـــابات الـــــذي حيمـــــل املـــــدعو  قـــــانوين أو مـــــايل
  .املسؤولية الكاملة



 

27 

أن حمكمـــــــة اإلحالـــــــة اجتهـــــــت إىل تشـــــــريع هـــــــذه الصـــــــفقات ودخلـــــــت يف تفاصـــــــيل لـــــــيس هلـــــــا  :الوســـــــيلة الثالثـــــــة
  .مسوغ وال مربر يف الوثائق املوجودة يف امللف

يف دحـــــــض تلـــــــك الوســـــــائل وقولـــــــه إن طـــــــول مكـــــــث القضـــــــية يف احملـــــــاكم  وحيـــــــث متثلـــــــت ردود املطعـــــــون ضـــــــده
يتماشــــــى مــــــع مقصــــــد الشــــــارع يف التمهــــــل يف إصــــــدار األحكــــــام لإلطــــــالع علــــــى الوثــــــائق واإلحاطــــــة مبالبســــــات 

  القضية،
ــــى للقضــــاء فلــــيس يف  ــــه مــــع انعقــــاد الــــس األعل ــــاحلكم نظــــرا لتزامن أمــــا اــــام احملكمــــة بأــــا إمنــــا أجلــــت النطــــق ب

ــــه إذ ــــت احملكمــــة ســــيئة القصــــد  حمل ــــه خمافــــة أن تتغــــري تشــــكيلتها وخيــــرج  -كمــــا قــــال  –لــــو كان لســــارعت للنطــــق ب
  امللف من عهدا،

وحيــــــث إنــــــه وخبصــــــوص الوســــــيلة األوىل املتعلقــــــة بــــــالنطق؛ باألحكــــــام فــــــإن املشــــــرع ألــــــزم احملــــــاكم بتحديــــــد آجــــــال 
ـــــــيس احملكمـــــــة، فيكـــــــون الطـــــــاعن حمقـــــــ ا يف متســـــــكه بوجـــــــوب النطـــــــق النطـــــــق بأحكامهـــــــا ويف جلســـــــة حيـــــــددها رئ

  باحلكم يف تاريخ معلوم،
ن قــــــرار حمكمــــــة االســــــتئناف يف إبــــــالقول أمــــــا خبصــــــوص الوســــــيلتني األخريتــــــني فإنــــــه ميكــــــن إدمــــــاج الــــــرد عليهمــــــا 

تشــــــكيلتها املغــــــايرة املطعــــــون فيــــــه بــــــالنقض قــــــد تغافــــــل عــــــن معطــــــى جــــــوهري هــــــو أن املــــــدعى عليــــــه هــــــو جهــــــاز 
ءات قانونيــــــة حمــــــددة، وفــــــق قــــــوانني الصــــــفقات العموميــــــة الــــــيت تربمهــــــا حكــــــومي ختضــــــع معامالتــــــه ملســــــاطر وإجــــــرا

اإلدارة مـــــع اخلـــــواص، وال جمـــــال لالعتـــــداد مبـــــا يربمـــــه املوظفـــــون العـــــاملون بـــــه إال إذا مت وفـــــق ختويـــــل صـــــريح صـــــادر 
ــــــل مل تعــــــره احملكمــــــة مــــــا  ــــــة التحقــــــق مــــــن حصــــــوله؛ ب ــــــا الراهن ــــــتم يف حالتن ــــــق إجــــــراءات خاصــــــة وهــــــو مــــــا مل ي وف

  رس،يستحق من د
وحيـــــــث إنـــــــه كـــــــان علـــــــى احملكمـــــــة وهـــــــي بصـــــــدد درس النازلـــــــة أن تنظـــــــر يف مـــــــدى مطابقـــــــة الصـــــــفقات املـــــــدعى 
حصــــوهلا مـــــع قـــــانون الصـــــفقات العموميــــة؟ وإذا كـــــان ذلـــــك مل يـــــتم؛ فهـــــل كانــــت هنالـــــك جلنـــــة صـــــفقات خاصـــــة 

كلت؟ بالقطـــــاع خمولـــــة قانونـــــا إلبـــــرام مثـــــل هـــــذه الصـــــفقات؟ ومـــــن هـــــم أعضـــــاؤها؟ وعلـــــى أي أســـــاس قـــــانوين تشـــــ
صـــــاحب صـــــفة خمـــــوال لعقـــــد هـــــذه  .ا.سوأيـــــن هـــــي حماضـــــرها؟ ومـــــن اعتمـــــد تلـــــك احملاضـــــر؟ وهـــــل كـــــان املـــــدعو 

  الصفقات حىت يتعاقد باسم الوزارة؟
مقايضــــــة التوريــــــدات : وحيــــــث إنــــــه ورد يف القــــــرار املطعــــــون فيــــــه أن املعاملــــــة كانــــــت تقــــــوم علــــــى أســــــاس املقايضــــــة

أن األمــــــــالك العامــــــــة ال تبــــــــاع وال تســــــــتبدل فهــــــــل كانــــــــت بــــــــأرض وعقــــــــارات تعــــــــود ملكيتهــــــــا للقطــــــــاع، واحلــــــــال 
  الصفقات املربمة على هذا النحو صحيحة؟ أم ال؟

ـــــزام  ـــــات املســـــائل موضـــــوع االلت ـــــة إلثب وملـــــاذا مل تلجـــــأ احملكمـــــة يف درســـــها لقضـــــية ـــــذا التعقيـــــد إلجـــــراءات حتقيقي
  ة؟وهل هي حقيقية؟ أم أا جمرد تالعب باألوراق والوثائق احملاسبية الومهي
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ـــــارة  ـــــا يف غرفهـــــا امعـــــة إذ توصـــــلت مـــــن خـــــالل درس القضـــــية إىل أن تلـــــك النقـــــاط املث وحيـــــث إن احملكمـــــة العلي
أعــــــاله مل تــــــوف حقهــــــا مــــــن الــــــدرس والتمحــــــيص فإــــــا تلــــــزم حمكمــــــة اإلحالــــــة، مبوجــــــب هــــــذا القــــــرار، بالبحــــــث 

  .فيها وأخذها يف احلسبان عند تصديها للبت يف القضية على ضوء اإلحالة الراهنة
  :لهذه األسباب

 -218 -217 -211 -209 -208 -205 -204 -203 -80وعمـــــــــــــــــــــــــــال مبقتضـــــــــــــــــــــــــــى املـــــــــــــــــــــــــــواد  
  .إ.ت.م.إ.من ق 223 -220 -219

  :منطوق القرار
ـــــالنقض شـــــكال وأصـــــال وإلغـــــاء  ـــــة قبـــــول الطعـــــن ب ـــــي تشـــــكيلة غرفهـــــا المجمع ـــــررت المحكمـــــة العليـــــا ف ق

  .الفي ما أخلت به سلفهاالقرار المطعون فيه واإلحالة على تشكيلة مغايرة للبت وت
  

  الموفق واهللا
  

  الرئيس          المقرر        كاتب الضبط األول
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  29/2012: ر�/ ا�)�ار

  12/12/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  
  

  ا����أ
  

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 98ـ ا��	دة �  

� إ��اءات درس ا�)A	�	 ا��� ��&��  �;	 �5م  �� ا��������)A	��d ���9ا� ات<��ا�إ��اء �
��	دئ ا�&�ل وا��7	ف  � ا��]	واة $�� اRط�افا� @15 C=( ء	ي $!��;�� /U" ر�T ذا,  ،

 8TRا �  	ت $% أن - ��7ر ��ارھ��15@ طa1 إ��اء +��ة �A	دة،  &1@ ا����U9 ا��� أ
5� $�!���8 إ��	ز ھHه ا�<��ة ��#+H $;	 أو ��7ف ا 	5!; �O!�.  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل –إخاء  –شرف               اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

  احملكمة العليا      
  الغرف امعة     

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عظميºسم هللا العيل ال

م، وzــىل متــام الســاzة احلاديــة 2012مــن شــهر دمجــرب ســ4نة  عشــريف يــوم أ,ربعــاء الثــاين 

  .صبا-ا عشرة
عقــدت احملمكــة العليــا يف vشــكu� غرفهــا ا5معــة sلســة zلنيــة بقاzــة sلســاهتا مبقــر احملمكــة 

  العليا /نوا�شوط، 
ـــــ/ الســـــ4يد : وذa �رئاســـــة  ـــــا ،      و� محمـــــد يوســـــفظ حيف ـــــ�س احملمكـــــة العلي ، رئ

  رئ�ســــــا 
  :وبعضوية  مسSشارهيا السادة

ـــة اخلضـــريمحمـــد @ســـمل و� الشـــ4يخ محمـــد  - ـــة الثاني ـــة وJجHعي ـــة املدني ـــ�س الغرف ، رئ
          /حملمكة العليا، 

  مسSشارا؛  
ـــة أ,وىل /حمل - ـــة وJجHعي ـــة املدني ـــ�س الغرف ـــا 0ٔمحـــد محمـــود و� الشـــ4يخ، رئ مكـــة العلي

  مسSشارا؛
  مسSشارا    محمدو و� 0ٔمحد سامل و� 0ٔيب، رئ�س الغرفة اجلزائية -
 مسSشارا      حميده و� 0ٔملني ، رئ�س الغرفة الت�ارية -
 مسSشارا      يل 0ٓمدو سريى،رئ�س الغرفة إالدارية -
 مسSشارا        محمد عبد هللا و� بيداها -
 مسSشارا        محمد محمود و� س4يد امحد -
 مسSشارا         و� محمد خ�ارس4يد ٕا�راهمي -
 مسSشارا          @سمل و� ديدي -
 مسSشارا      محمد و� س4يدي محمد و� زيدان -
 مسSشارا        محمد و� محمد عبد الرمحن -
 مسSشارا        محمد س4يد_ و� محمد محمود -
 مسSشارا        محمد سامل و� /رك هللا -
 مسSشارا        محمد سامل و� عبد الوهاب -
 مسSشارا        الطلبهاحلاج و� محمدن و�  -
 مسSشارا        محمد أ,مني و� داداه -
 مسSشارا        محمد عين�bا و� امحد الهادي -
 مسSشارا          الصويف ا�كuا /ه -
- aشارا        محمد و� س4يد و� ماSمس 
 مسSشارا        محمد أ,مني و� 0ٔمحد -
 مسSشارا          إالمام و� محمد فال -

ـــ / ومبســـاzدة أ,ســـ4تاذ �س كتابـــة الضـــبط /حملمكـــة العليـــا اكتبـــا محمـــد @ســـمل و� =ـــا� ،رئ
  'ل�لسة،

ـــة / وحضـــور الســـ4يد ـــثال 'لنياب ـــا  مم ـــام �ى احملمكـــة العلي ـــدعي الع ـــويل، امل امحـــد و� ال
  .العامة

   20/2012وذa 'لبت يف zدد من قضا_ الطعون /لنقض من ب�هنا القضية رمق 
  :رخيالصادر بتا 01/2012: املتضمنة طعن وزارة الصdة ضد القرار رمق

ـــة مبحمكـــة Jســـ4تbªاف /نوا�شـــوط بوصـــفها حممكـــة  12/01/2012  ـــة إالداري عـــن الغرف
Âٕا-ا.  

  20/2012 :رمق القضية
  وزارة الصdة والشؤون JجHعية: الطاعن 
  عÍن امحد ال�سع/ حمامuه ذ

  رشكة الوطنية 'لطب: املطعون ضده
  Îايل و� محمود/ ذ: حمامuه

  
        2012201220122012////29292929: : : : رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

        2012201220122012////12121212////12121212::::¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه
  

        ::::القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق

العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة 

ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ 

ــــه  uــــون ف ــــرار املطع ــــاء الق ــــال وٕالغ ــــه و0ٔص uــــون ف ــــرار املطع ــــاء الق ــــال وٕالغ ــــه و0ٔص uــــون ف ــــرار املطع ــــاء الق ــــال وٕالغ ــــه و0ٔص uــــون ف ــــرار املطع ــــاء الق ــــال وٕالغ و0ٔص

ــا  ــتاليف م ــاÀرة ل ــكu� مغ ــىل vش z Âــا ــا وإال- ــتاليف م ــاÀرة ل ــكu� مغ ــىل vش z Âــا ــا وإال- ــتاليف م ــاÀرة ل ــكu� مغ ــىل vش z Âــا ــا وإال- ــتاليف م ــاÀرة ل ــكu� مغ ــىل vش z Âــا وإال-

        ....0ٔ=لت به سابقهتا0ٔ=لت به سابقهتا0ٔ=لت به سابقهتا0ٔ=لت به سابقهتا
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: رة الصحة والشؤون االجتماعية أن تدفع لشركة الوطنية للطب مبلغا قدرهوهو القرار الذي أدان وزا
أوقية من الديون اليت تطالبها ا، فتقدمت الوزارة بعريضة مكتوبة للطعن بالنقض ضد هذا  849.824.476

وقد أحلقتها مبذكرة ضمنتها مجيع  02/02/2012: القرار سجلت لدى كتابة ضبط حمكمة االستئناف بتاريخ
، ومت تبليغها للمطعون ضدها 02/04/2012: باب طعنها سجلت لدى كتابة ضبط احملكمة العليا بتاريخأس

  .02/05/2012: يف نفس اليوم فردت مبذكرة جوابية وردت احملكمة بتاريخ

: وإثــــر ذلــــك أضــــيفت القضــــية يف جــــدول القضــــايا املعــــدة جللســــة احملكمــــة املنعقــــدة يــــوم الثالثــــاء املوافـــــق •
 .وهي اجللسة اليت مت فيها النداء برقم القضية وأطرافها م،26/06/2012

 وقام املستشار املقرر احلاج ولد الطلبه بتالوة تقريره •
 وأذن الرئيس لألطراف بعد ذلك أن يبدوا ما لديهم من مالحظات شفهية  •
 وتناول ممثل النيابة العامة الكالم مؤكدا متسكه برأيه املكتوب يف امللف •
 .ز القضية للمداوالت وحددت جلسة اليوم موعدا للنطق بقرار احملكمة فيهامث أمر الرئيس حبج •

  مراحل التي مرت بها القضيةال: أوال
ب قـــــد رفعتهــــا علـــــى وزارة شــــركة الوطنيـــــة للطــــاليف دعــــوى كانـــــت هــــذه القضـــــية  لخص املراحــــل الـــــيت مــــرت ـــــاتــــت

مهــــــا بــــــدفع مســــــتحقات تــــــرى أــــــا إللزا 2003الصــــــحة أمــــــام الغرفــــــة اإلداريــــــة مبحكمــــــة واليــــــة انواكشــــــوط عــــــام 
مرتتبـــــة هلـــــا إثـــــر إلغـــــاء الـــــوزارة لصـــــفقة صـــــيانة األجهـــــزة الطبيـــــة الـــــيت كانـــــت تربطهـــــا ـــــا، وهـــــي الصـــــفقة العموميـــــة 

والـــــــــيت ألغتهـــــــــا الـــــــــوزارة مـــــــــن جانـــــــــب واحـــــــــد  27/04/1996: املوقعـــــــــة بـــــــــني الطـــــــــرفني بتـــــــــاريخ 53/96رقــــــــم 
  .01/06/1998: بتاريخ

: بتـــــــــــــــاريخ 40/03: كمـــــــــــــــة واليــــــــــــــة انواكشــــــــــــــوط حكمهــــــــــــــا رقــــــــــــــموقــــــــــــــد أصــــــــــــــدرت الغرفــــــــــــــة اإلداريــــــــــــــة مبح
أوقيــــــــة، ورفضــــــــت بــــــــاقي  683.903.617: أدانــــــــت فيــــــــه الــــــــوزارة أن تــــــــدفع للشــــــــركة مبلــــــــغ 28/08/2003

ـــــات ســـــوى طلـــــب التأجيـــــل وهـــــو مـــــا  ـــــأي طلب ـــــرد يف احلكـــــم أـــــا تقـــــدمت ب طلباـــــا، وأمـــــا املـــــدعى عليهـــــا فلـــــم ي
  .رفضته احملكمة معتربة أنه غري جدي

ــــــد أســــــتأنف ــــــة مبحكمــــــة اســــــتئناف انواكشــــــوط فأصــــــدرت فيــــــه  وق ــــــة اإلداري ــــــان احلكــــــم املــــــذكور أمــــــام الغرف الطرف
حضـــــــــوريا االســـــــــتئناف قـــــــــررت حمكمـــــــــة «: ونـــــــــص منطوقـــــــــه 30/06/2004: بتـــــــــاريخ 07/04: قرارهـــــــــا رقـــــــــم

مـــــــــن  152رفـــــــــض االســـــــــتئنافني املقـــــــــدمني شـــــــــكال لعـــــــــدم تقـــــــــدمي املـــــــــذكرتني يف اآلجـــــــــال املنصوصـــــــــة يف املـــــــــادة 
  .»إ.ت.م.إ.ق

ـــــا قرارهـــــا رقـــــم ـــــة باحملكمـــــة العلي ـــــة اإلداري ـــــالنقض ضـــــد هـــــذا القـــــرار فأصـــــدرت الغرف ـــــالطعن ب ـــــان ب ـــــد قـــــام الطرف : وق
نقضــــــــت فيــــــــه قــــــــرار حمكمــــــــة االســــــــتئناف حبجــــــــة أنــــــــه خلــــــــط بــــــــني قضــــــــاء  08/06/2006: بتــــــــاريخ 04/06

ينطبــــــق ، والقضــــــاء التــــــام الــــــذي ا.ت.م.ا . مــــــن ق 152اإللغــــــاء الــــــذي حيــــــدد آجــــــاال للمــــــذكرات وفقــــــا للمــــــادة 
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علـــــى النازلـــــة املنظـــــورة، والـــــذي ال يـــــدخل حتـــــت املـــــادة املـــــذكورة بـــــل حتكمـــــه القواعـــــد العامـــــة، وجـــــاء يف حيثيـــــات 
أن القـــــرار الطعـــــني أيضـــــا قـــــد تغافـــــل عـــــن األمـــــر بـــــإجراء خـــــربة لتحديـــــد املديونيـــــة حمـــــل النـــــزاع، وبالتـــــايل «: القـــــرار

ــــــريا إل ــــــدب خب ــــــة أن تنت ــــــيت ســــــتبت يف النازل ــــــة ال ــــــيت علــــــى حمكمــــــة اإلحال ــــــة ال ــــــغ املديوني ــــــد مبل جــــــراء خــــــربة لتحدي
ــــــذي كــــــان  ــــــل فســــــخ العقــــــد ال ــــــة قب ــــــب ــــــا وزارة الصــــــحة والشــــــؤون االجتماعي ــــــة للطــــــب أــــــا تطال تــــــدعي الوطني

  .»بينهما
وتطبيقـــــــا لقـــــــرار احملكمـــــــة العليـــــــا أحيلـــــــت القضـــــــية إىل حمكمـــــــة إحالـــــــة هـــــــي الغرفـــــــة اإلداريـــــــة مبحكمـــــــة اســـــــتئناف 

صـــــــدرت يف القضـــــــية قرارهــــــا الـــــــذي هـــــــو حمــــــل الطعـــــــن احلـــــــايل، والـــــــذي ل مغــــــاير، فأيشـــــــكتنواكشــــــوط مشـــــــكلة ب
صـــــدر عقـــــب العديـــــد مـــــن األوامـــــر املتتاليـــــة الـــــيت كـــــان رئـــــيس احملكمـــــة العليـــــا يصـــــدرها يف كـــــل مـــــرة بتعيـــــني رئـــــيس 
ـــــت كـــــل تشـــــكيلة أيضـــــا تتخـــــذ يف وقتهـــــا بعـــــض اإلجـــــراءات  ـــــة تبعـــــا لنقـــــل القضـــــاة، وكان وأعضـــــاء حمكمـــــة اإلحال

 01/07اســـــــتبداهلا للســـــــبب املـــــــذكور، ومـــــــن تلـــــــك اإلجـــــــراءات حكـــــــم متهيـــــــدي بـــــــرقم  املطلوبـــــــة قبـــــــل أن جيـــــــري
: أصــــــــــــدرته حمكمــــــــــــة اإلحالــــــــــــة اســـــــــــتجابة لتوجيهــــــــــــات احملكمــــــــــــة العليــــــــــــا ومنطوقــــــــــــه 09/05/2007وتـــــــــــاريخ 

   .»حكمت احملكمة حكما متهيديا بإجراء خربة حماسبية على هذه القضية لتوضيح مالبساا«
ـــــيس نفـــــس التشـــــكيلة أمـــــرا عـــــدليا حيمـــــل رقـــــم وبنـــــاء علـــــى هـــــذا احلكـــــم التمهيـــــدي ـــــاريخب 01/07: أصـــــدر رئ : ت

عـــــني فيـــــه خبـــــريين وحـــــدد هلمـــــا موضـــــوع مهمتهمـــــا وأجـــــل إجنازهـــــا ومبلـــــغ أتعاـــــا البـــــالغ ســـــتة  09/05/2007
  .ماليني أوقية، وألزم وزارة الصحة بأن تودع ذلك املبلغ لدى كتابة الضبط

فأحالتـــــــه إىل الـــــــوزارة  15/06/2008: مـــــــة اإلحالـــــــة بتـــــــاريخوقـــــــد ســـــــلم اخلبـــــــريان تقريرمهـــــــا لكتابـــــــة ضـــــــبط حمك
ــــــر  ــــــك التقري ــــــت عــــــن ذل ــــــر حمكمــــــة احلســــــابات يف املوضــــــوع، فبحث ــــــى تقري ــــــوزارة أمــــــا مل يطلعــــــا عل فالحظــــــت ال

ــــــه يــــــوم  ــــــد اســــــتجاب رئــــــيس  22/06/2008ووجدت ــــــه للمحكمــــــة طالبــــــة منهــــــا أخــــــذه يف احلســــــبان، وق وأحالت
اصــــــلة العمــــــل لــــــدمج مضــــــمون تقريــــــر حمكمــــــة احلســــــابات يف تقريرمهــــــا، احملكمــــــة هلــــــذا الطلــــــب وأمــــــر اخلبــــــريين مبو 

ــــــــك بــــــــأمره رقــــــــم ــــــــاريخ 89/09: وذل لكــــــــن اخلبــــــــريين رفضــــــــا ذلــــــــك يف جوامــــــــا لــــــــرئيس  20/08/2009: بت
وهلـــــــــذا تقـــــــــدمت الــــــــوزارة بطلـــــــــب خـــــــــربة مضــــــــادة فأصـــــــــدر رئـــــــــيس  04/10/2009: احملكمــــــــة املـــــــــؤرخ بتــــــــاريخ

ومســــــى فيــــــه خبــــــريا  14/04/2010: بتــــــاريخ 001/2010م حمكمــــــة اإلحالــــــة أمــــــرا عــــــدليا بــــــذلك حيمــــــل الــــــرق
ــــأخرت يف  ــــوزارة ت ــــة، لكــــن ال ــــوين أوقي ــــذي قــــدره مبلي ــــه مهمتــــه، وأجــــل إجنازهــــا، ومبلــــغ األتعــــاب ال ــــني ل جديــــدا، وب
ـــــاخلربة  ـــــة إىل أن تصـــــرف النظـــــر عـــــن اخلـــــربة املضـــــادة وتكتفـــــي ب تســـــديد أتعـــــاب اخلـــــرباء فاضـــــطرت حمكمـــــة اإلحال

  .حمل الطعن هاالسابقة وتصدرها قرار 
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  اإلجراءات: ثانيا

  :حجج األطراف .1

مــــــــن  204تأخــــــــذ الطاعنــــــــة علــــــــى القــــــــرار املطعــــــــون فيــــــــه مأخــــــــذين أساســــــــيني مــــــــن املآخــــــــذ احملــــــــددة يف املــــــــادة 
  .إ، ومها خرق القانون ونقص التسبيب.ت.م.إ.ق

ــــــــك عنــــــــدها أن القــــــــرار حمــــــــل الطعــــــــن خــــــــرق نــــــــص املــــــــادة  ــــــــيت تســــــــتلزم .ت.م.إ.مــــــــن ق 153وتفصــــــــيل ذل إ، ال
الــــــيت توجــــــب مراعــــــاة احلضــــــورية، والــــــذي خبرقــــــه مــــــن نفــــــس القــــــانون  53يــــــق يف القضــــــايا اإلداريــــــة، واملــــــادة التحق

تـــــتمكن الـــــوزارة مـــــن مواكبـــــة ســـــري اخلـــــربة، كمـــــا مل يـــــتم إعـــــذارها اإلعـــــذار الشـــــرعي الصـــــحيح لعـــــدم علـــــم  هلمـــــا مل
ـــــوزارة  ـــــب ال ـــــه االســـــتدعاء ملكات فلـــــم يشـــــعر » يعقـــــوب حلاجـــــة يف نفـــــس«حماميهـــــا مبوعـــــد اجللســـــة، حيـــــث مت توجي

  .ا.ت.م.ا.قمن  62احملامي مبوعد اجللسة رغم أن مكتبه هو املوطن املختار للوزارة طبقا للمادة 
أمـــــا نقـــــص تســـــبيب القـــــرار حمـــــل الطعـــــن فيتجلـــــى يف أنـــــه اعتـــــرب اخلـــــربة املضـــــادة خـــــربة جديـــــدة تتجـــــاوز توجيهـــــات 

ي تقتضـــــــيه توضـــــــيحات اخلـــــــربة األوىل قـــــــرار اإلحالـــــــة فصـــــــرف النظـــــــر عنهـــــــا، واحلـــــــال أـــــــا جمـــــــرد توضـــــــيح تكميلـــــــ
  .عندما تكون غري كافية كما هو احلال يف هذه النازلة

إن الــــــوزارة مل تــــــف بالتزاماــــــا بإبــــــداع مصــــــاريف اخلبــــــري يف اآلجــــــال «: وفيمــــــا يتعلــــــق بقــــــول القــــــرار املطعــــــون فيــــــه
تبعــــــه مباشــــــرة عــــــن اخلــــــربة املضــــــادة أن التلــــــويح بصــــــرف النظــــــر «نفــــــت الطاعنــــــة ذلــــــك مؤكــــــدة » احملــــــددة لــــــذلك

ـــــ ـــــونني املخصصـــــني للخـــــربة املضـــــادةإي ، وبينـــــت أن صـــــرف النظـــــر عـــــن تلـــــك اخلـــــربة ال ميكـــــن أن يكـــــون »داع امللي
ــــــ  ـــــة للطـــــب مـــــن «مســـــوغا لـ ـــــه الوطني ـــــوزارة علـــــى أســـــاس خـــــربة نتائجهـــــا مبنيـــــة فقـــــط علـــــى مـــــا تقـــــدمت ب ـــــة ال إدان

مــــل أحــــادي وغـــــري واضــــح ويفتقـــــر ، وأكــــدت أن تلـــــك اخلــــربة ال تصــــلح لتأســـــيس إدانــــة الطاعنــــة ألـــــا ع»وثــــائق
ـــــص القـــــرار حمـــــل الطعـــــن نفســـــه  ـــــة ون ـــــه مت جتاوزهـــــا لعـــــدم احتوائهـــــا علـــــى التوضـــــيحات املطلوب ـــــاد، كمـــــا أن إىل احلي

  .»احملكمة ظهر هلا أن اخلربة بالغت يف تقدير األضرار«على أن 
ة ومل يقــــــدم أي ســــــبب وأضـــــافت الطاعنــــــة أن القــــــرار املــــــذكور اســـــتند إىل أرقــــــام ال وجــــــود لبعضــــــها يف تقريـــــر اخلــــــرب 

  .أوقية 849.834.476أوقية إىل  683.903.617منطقي لرفع مبلغ اإلدانة من 
  .وختمت الطاعنة مذكرا بطلب النقض واإلحالة مرة أخرية لتاليف ما فات على التشكيلة املغايرة

ـــــــــــد ردت املطعـــــــــــون ضـــــــــــدها  ـــــــــــة للطـــــــــــب –وق ـــــــــــة أوال مـــــــــــن  -شـــــــــــركة الوطني ـــــــــــة مبين ـــــــــــى مـــــــــــا أثارتـــــــــــه الطاعن عل
ـــــــــــ ـــــــــــة بعـــــــــــد أن حي ـــــــــــل الطاعن ث الشـــــــــــكل أن األســـــــــــتاذ عثمـــــــــــان ســـــــــــيد امحـــــــــــد اليســـــــــــع مل يعـــــــــــد مـــــــــــؤهال لتمثي

ـــــــــــــم  ـــــــــــــة العقـــــــــــــود  16/01/2012: بتـــــــــــــاريخ 002أصـــــــــــــدرت األخـــــــــــــرية تعميمهـــــــــــــا رق املتضـــــــــــــمن إلغـــــــــــــاء كاف
ـــــــــــــوم  ـــــــــــــه ي  02/02/2012الـــــــــــــيت تربطهـــــــــــــا مبحـــــــــــــامني، واحلـــــــــــــال أن األســـــــــــــتاذ عثمـــــــــــــان قـــــــــــــدم عريضـــــــــــــة طعن

مــــــــــــن  61فوافــــــــــــق ذلــــــــــــك اليــــــــــــوم  02/04/2012كرتــــــــــــه يــــــــــــوم أي بعــــــــــــد فقدانــــــــــــه الصــــــــــــفة، كمــــــــــــا قــــــــــــدم مذ 
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مـــــــــــــــــن  209تـــــــــــــــــاريخ العريضـــــــــــــــــة ممـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتوجب ســـــــــــــــــقوطها ألن أجلهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــهران حســـــــــــــــــب املـــــــــــــــــادة 
  .ع، هو ثالثون يوما. إ .من ق  151إ، والشهر طبقا للمادة .ت.م.إ.ق

ين ومـــــن حيـــــث األصـــــل ذكـــــرت أيضـــــا أن حمكمـــــة اإلحالـــــة اســـــتجابت لتوجيهـــــات احملكمـــــة العليـــــا بانتـــــداب خبـــــري 
قامـــــــا بإجنـــــــاز مهمتهمــــــــا، مث ادعـــــــت الـــــــوزارة أن لــــــــديها تقريـــــــرا صــــــــادرا عـــــــن حمكمـــــــة احلســــــــابات تريـــــــد تضــــــــمني 
ــــــأت جبديــــــد يغــــــري مضــــــمون اخلــــــربة فطلبــــــت  ــــــه مل ي ــــــريان لــــــذلك وأوضــــــحا أن مضــــــمونه يف اخلــــــربة فاســــــتجاب اخلب

ـــــوزارة خـــــربة مضـــــادة وهـــــذا  ـــــيت طلبـــــت اخلـــــ -تقـــــول الشـــــركة –ال ـــــوزارة هـــــي ال ربة األوىل رغـــــم غـــــري مستســـــاغ ألن ال
انتفـــــاء مربرهـــــا لوضـــــوح القضـــــية وبســـــاطتها لتعلقهـــــا بعقـــــود حمـــــددة ومبـــــالغ حمـــــددة تتعلـــــق بأعمـــــال طلبـــــت الـــــوزارة 
القيــــام ــــا وأجنزــــا الشــــركة، ومــــا دفــــع منهــــا ومــــا مل يــــدفع معــــروف وال منــــاكرة فيــــه ويوجــــد يف امللــــف، ورغــــم كــــل 

ــــري  ــــت هلــــا خب ــــة خبــــربة مضــــادة عين ــــه أجــــل شــــهر هــــذا أمــــرت حمكمــــة اإلحال ــــة، ومنحت ــــوين أوقي ــــه مبلــــغ ملي ا أمــــرت ل
ــــوزارة متديــــد األجــــل كــــي تــــتمكن مــــن دفــــع أتعــــاب  ــــت ال ــــال نتيجــــة، فطلب إلجنــــاز مهمتــــه وانقضــــى ذلــــك األجــــل ب
اخلبــــــري فأمهلتمــــــا احملكمــــــة أســــــبوعا إليــــــداع املبلــــــغ وإال فســــــيتم صــــــرف النظــــــر عــــــن اخلــــــربة ومل حتــــــرتم الــــــوزارة هــــــذه 

خلـــــربة ألن احملكمــــة ملزمــــة بالبـــــت يف أجــــل حمــــدد ال يتجـــــاوز الشــــهرين واحلـــــال أن املهلــــة فــــتم صـــــرف النظــــر عــــن ا
  .القضية ظلت عندها ست سنوات بسبب مماطالت وزارة الصحة

وقالــــت املطعـــــون ضـــــدها أمنـــــا ذكرتــــه الطاعنـــــة مـــــن أـــــا أودعــــت أتعـــــاب اخلبـــــري عنـــــد التلــــويح بصـــــرف النظـــــر عـــــن 
ـــــونني املشـــــ ةاخلـــــرب  ـــــغ امللي ـــــذ عـــــام عـــــار عـــــن الصـــــحة ألن مبل ـــــذلك موجـــــود من ـــــه ب ـــــة مـــــن   2008ار إلي كدفعـــــة ثاني

، كمــــــا أن زعمهــــــا بأــــــا مل يــــــتم 2010أتعــــــاب اخلــــــربة األوىل بينمــــــا اخلــــــربة املضــــــادة مل يــــــتم األمــــــر ــــــا إال عــــــام 
ـــــــأن  ـــــــاخلربة املضـــــــادة، مـــــــع العلـــــــم ب ـــــــت ب ـــــــت مبـــــــذكرة وطالب اإلعـــــــذار إليهـــــــا غـــــــري صـــــــحيح ألـــــــا اســـــــتدعيت وأدل

حمــــــــامني تعتــــــــرب اإلجــــــــراءات حضــــــــورية بالنســــــــبة هلــــــــم وإن مل حيضــــــــرها احملــــــــامي األطــــــــراف املمثلــــــــني مــــــــن طــــــــرف 
شخصـــــيا، وأمـــــا ادعاؤهـــــا بأـــــا حرمـــــت مـــــن اســـــتغالل تقريـــــر حمكمـــــة احلســـــابات فهـــــو شـــــيء غريـــــب ألن التقريـــــر 

، علمـــــا بأنـــــه عـــــدمي القيمـــــة ألن الدولـــــة مل ترتـــــب 2012والقـــــرار املطعـــــون فيـــــه صـــــادر عـــــام  2001صـــــادر عـــــام 
  .عليه أي إجراء

أن : "جـــــــاء فيـــــــه 03/06/2012وأمـــــــا النيابـــــــة العامـــــــة فقـــــــد أدلـــــــت بـــــــرأي مكتـــــــوب يف القضـــــــية حيمـــــــل تـــــــاريخ 
رقـــــا ملبـــــدأ التحقيـــــق يف القضـــــايا اإلداريـــــة، ومبـــــدأ احلضـــــورية، ونـــــاقص التعليـــــل، ومل يعـــــذر للطاعنـــــة  االقـــــرار جـــــاء خ

هـــــذه اخلــــربة  املضــــادة غـــــري وأن صـــــرف النظــــر عــــن ... كمــــا بــــني حماميهـــــا يف مــــذكرة طعنــــه أمـــــام الغــــرف امعــــة 
ومتديــــــده أســــــبوعا واحــــــدا   01/2012مــــــربر، وحتديــــــد أجــــــل شــــــهر واحــــــد إليــــــداع املصــــــاريف مبوجــــــب األمــــــر 

وتربيــــــر صــــــرف النظــــــر بــــــأن الــــــوزارة مل تــــــف بالتزاماــــــا  02/2012حتــــــت طائلــــــة صــــــرف النظــــــر مبوجــــــب األمــــــر 
ـــــك وال ميكـــــن تأســـــيس قـــــرار قضـــــائي علـــــى مثـــــل هـــــذه ا -جتـــــاه اخلبـــــري غـــــري وارد ملـــــربرات الضـــــعيفة جـــــدا ومثـــــل ذل

أيضــــا االعتمــــاد علــــى جــــزء مــــن اخلــــربة رغــــم وصــــف القــــرار هلــــا بأــــا مبــــالغ فيهــــا، وقــــد جتــــاوزت حــــدود الــــدعوى، 
  .مما ميس من مصداقيتها وتوازا
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ن مــــــــا ورد يف القــــــــرار حمــــــــل الطعــــــــن مــــــــن أن تقريــــــــر حمكمــــــــة احلســــــــابات يتعلــــــــق أكثــــــــر بــــــــاإلدارة غــــــــري إوحيــــــــث  
ـــــــم  مســـــــتقيم ألن حمكمـــــــة ـــــــر بشـــــــأن الصـــــــفقة رق ـــــــاقش مضـــــــامني ومقتضـــــــيات التقري ـــــــة مل تن ـــــــيت  53/96اإلحال ال

  ".هي حمل القضية
  .وختمت النيابة رأيها بطلب النقض واإلحالة إىل تشكيلة مغايرة أخرى

  :المحكمة .2
  :حيث تدارست احملكمة امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبني هلا ما يلي •

  :من حيث الشكل .أ
ومــــــا أثارتــــــه املطعـــــون ضــــــدها مــــــن انتفــــــاء ، مســــــتوفيا جلميـــــع األشــــــكال املشــــــرتطة قانونــــــا لقبولـــــه إن الطعـــــن جــــــاء 

ــــــذي قضــــــ ــــــد توصــــــل احملــــــامي  ىالصــــــفة بعــــــد صــــــدور القــــــرار ال ــــــه لعــــــدم وجــــــود مــــــا يفي بعــــــزل احملــــــامي ال تــــــأثري ل
 إبالغـــــه بــــــه حـــــىت ترتتـــــب علــــــى ذلـــــك اآلثــــــار. ع.إ.مـــــن ق 871ـــــذا القــــــرار الـــــذي اشـــــرتطت املــــــادة ) الوكيـــــل(

  .القانونية له
  :من حيث األصل . ب

ـــــيت كانـــــت صـــــرحية وواضـــــحة يف ضـــــرورة إجـــــراء  • إن القـــــرار املطعـــــون فيـــــه خـــــالف توجيهـــــات احملكمـــــة العليـــــا ال
  .خربة قضائية لتحديد املديونية

إن حمكمـــــة اإلحالـــــة قـــــد وقعـــــت يف ارتبـــــاك كبـــــري أثنـــــاء قيامهـــــا بتنفيـــــذ توجيـــــه احملكمـــــة العليـــــا حيـــــث قضـــــت  •
اخلــــــربة ومت القيــــــام ــــــا بعــــــد كثــــــري مــــــن التعثــــــر وبعــــــد أن أجنــــــزت قــــــام أحــــــد األطــــــراف بطلــــــب أوال بــــــإجراء هــــــذه 

خــــــربة مضــــــادة هلــــــا فاســــــتجابت لــــــه احملكمــــــة أوال مث ســــــارعت إىل إصــــــدار قرارهــــــا يف القضــــــية قبــــــل إجنــــــاز هــــــذه 
  .اخلربة املضادة دون أن تبني يف قرارها مربرا منطقيا لذلك

خـــــرق القـــــانون ومل يلتفـــــت إىل توجيهـــــات احملكمـــــة العليـــــا وقفـــــز  إن القـــــرار املطعـــــون فيـــــه يكـــــون بـــــذلك قـــــد •
علــــــى مبــــــادئ العــــــدل واإلنصــــــاف يف املســــــاواة بــــــني األطــــــراف، ومل يســــــبب تســــــبيبا ميكــــــن احملكمــــــة العليــــــا مــــــن 

  .بسط رقابتها على تطبيق القانون
خـــــــربة إنـــــــه يلـــــــزم نقضـــــــه وإحالـــــــة القضـــــــية إىل تشـــــــكيلة مغـــــــايرة أخـــــــرى لتقـــــــوم بتعيـــــــني خبـــــــري يقـــــــوم بإعـــــــداد  •

ــــــت موجــــــودة  ــــــدعوى هــــــل هــــــي موجــــــودة أصــــــال، ومــــــا هــــــو قــــــدرها إن كان ــــــة موضــــــوع ال قضــــــائية حتــــــدد املديوني
حبيـــــث تتبـــــع يف كـــــل ذلـــــك الطـــــرق القانونيـــــة احملـــــددة يف قـــــانون املرافعـــــات املدنيـــــة واإلداريـــــة، كـــــل ذلـــــك تأسيســـــا 

  .إ،.ت.م.إ.من ق 4و1الفقرتني  223و 98على املادتني رقم 
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  :لهذه األسباب
  .إ.ت.م.إ.من ق 4و 1الفقرتني  223وما بعدها و 204، 98بأحكام املواد  وعمال

  :منطوق القرار
قــــــررت المحكمــــــة العليــــــا فــــــي غرفهــــــا المجمعــــــة قبــــــول الطعــــــن بــــــالنقض شــــــكال وأصــــــال ونقــــــض القــــــرار 

  .المعطون فيه واإلحالة على تشكيلة مغايرة لتالفي ما أخلت به سابقتها
  

  الموفقواهللا 
  

  الرئيس          المقرر        كاتب الضبط األول



 

37 

  01/2013: ر�/ ا�)�ار

  20/02/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 223و 204و 15و 02ـ ا���اد�  

  
� ��G�fff9 ھHfffه ا���!fff	ت أو - fff� %fff�  �fff$- ت	fff!ا��� ��fff$ :���fffط*ا��-	fff$ع  	;��fffTأ @fff15

 �ffھ 	ff�� ا�]ff)�/ و�ff	 ھ�ff�" �ff و$��ff� /ff: و�ff	 ��ff�9$ m�ff وff� 	ff;!� :�9ff7ا� �ff �&�و
�!')Ufff2 �fff!�� و$fff#ي fff� 8UfffD	����، ذ�fff[ أن  @fffرض إ�Rه اHfff8 ھfff��9� /fff� @fff��fff�15%؟ و
 	fff9!� �=fff7ا� ]fff1�$ - أو sfff9!� 	fff;وأ� �fff�5زرا �fff('!� sfff�	J 	fff;أ� @fff15 ن	fff(=�� �� �fff'ا�

Mfff�U  �fff=ل ا���*Z�fff2*� 	fff�d	;�  	fffرھ	��5	م $�fff2���!')Ufff2 �fff!�� ھ�fffT 8fffر  @fffإ� sfff��"
�!')� ذات �=B 5	م أم -؟  

  
@fffff15  ع�fffffNا��� /J	fffff9� �fffff5ه أن ��اHfffffرت ھ	fffffT @fffff��أ��fffff ا-+�fffff7	ص ا�داري أي 

 �ffff&ط	(� �ffff� �ffff('!� 8ffff��9� 8ffffض، وھ	ffffا��� �ffff&ط	(�ا��!')�ffff دا+ffff  �ffff1� ا+�ffff7	ص 
8ffff��9؟ و�ffff	 ھ�ffff+R �ffffى �]$ B���ffff	��ffffAورة $'ffff*ن ��ffffارات ا��ffff!: ا�9	8ffff�� �1ffffT ا��

�<��7 و�/ �'&�  �% $	��Z	ء؟ ��I �;� �����7 ا��!: ا�داري إذا �Tر   
  

�ff  �ffO!ع ا��ffNا��� /J	ff9� @ff15 أن 	ff�J  	ff��!ff;9	 و P�ff2 أرض @ff15 Bffا��ا� :!ffا�� �ffeأ
���x	 أو �;	�d	؟�ھ� "�� 	�;�1J أو �  % $<�7ص ا��5	ر أ"� ا��!�9
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  عدل –إخاء  - شرف                       اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

  احملكمة العليا
  الغرف امعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  16/2011: رمق امللف
  عقارية: نوع القضية

  طعن /لنقض: طبيعة الطعن
  .  ح.م.ذ :الطاعن

  0ٔصاÂ عن نفسه
  .س.ب : املطعون ضده

ـــ4تاذ ـــني /ٔ,س ـــرون ممثل ـــاج / و0ٓخ ـــامل و� احل ج
 .و@س

 102/2011 :رمق القـــرار: القـــرار املطعـــون فuـــه
  17/05/2011بتارخي 

صــادر عــن الغرفــة املدنيــة وJجHعيــة أ,وىل ال
  ./س4تbªافuة نوا�شوط

  
        2013201320132013////01010101: : : : رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

        2012012012013333////02020202////20202020    ::::¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه
        

        ::::مbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرار

قـــررت احملمكـــة العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا قـــررت احملمكـــة العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا قـــررت احملمكـــة العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا قـــررت احملمكـــة العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا 

ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ 

ـــن  ـــوع الطع ـــرار موض ـــض الق ـــال ونق ـــن و0ٔص ـــوع الطع ـــرار موض ـــض الق ـــال ونق ـــن و0ٔص ـــوع الطع ـــرار موض ـــض الق ـــال ونق ـــن و0ٔص ـــوع الطع ـــرار موض ـــض الق ـــال ونق و0ٔص

 Óــ ــت ف ــاÀرة 'لب ــكu� مغ ــىل vش z Âــا ــÓ وإال- ــت ف ــاÀرة 'لب ــكu� مغ ــىل vش z Âــا ــÓ وإال- ــت ف ــاÀرة 'لب ــكu� مغ ــىل vش z Âــا ــÓ وإال- ــت ف ــاÀرة 'لب ــكu� مغ ــىل vش z Âــا وإال-

        ....به سلفهابه سلفهابه سلفهابه سلفهالت لت لت لت 0ٔ=0ٔ=0ٔ=0ٔ=

        

        ºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظمي
 20/02/2013ربعـــاء ا,ٔ لعليـــا sلســـة zلنيــة يـــوم ا/حملمكــة الغـــرف ا5معـــة عقــدت 

  :يف قاzة sلساهتا مبىن احملمكة العليا /نوا�شوط  ويه يف الSشكuل التايل
  حيفظ و� محمد يوسف ، رئ�س احملمكة العليا ،     رئ�ســـــــا/ الس4يد -

  :وبعضوية السادة القضاة

ـــة  - ـــة املدنيـــة وJجHعيـــة الثاني ـــ�س الغرف محمـــد @ســـمل و� الشـــ4يخ اخلضـــري ،رئ
  مسSشارا        العليا/حملمكة 

امحـــد محمـــود و� الشـــ4يخ ، رئـــ�س الغرفـــة املدنيـــة وJجHعيـــة أ,وىل /حملمكـــة  -
 مسSشارا        العليا

 مسSشارا  محمدو و� 0ٔيب ، رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمكة العليا -
 حميده و� 0ٔملني ، رئ�س الغرفة الت�ارية /حملمكة العليا   مسSشارا -
 مسSشارا  فة إالدارية /حملمكة العليايل 0ٓمدو سريى، رئ�س الغر  -
 مسSشارا      محمد عبد هللا و� بيداه -
 مسSشارا        بتار و� /ب -
 مسSشارا        0ٔن و� محمد محمود -
-  Vشارا        تار تيل /اSمس 
 مسSشارا      س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار -
 مسSشارا        @سمل و� ديدي -
 مسSشارا      محمد س4يد_ و� محمد محمود -
 مسSشارا      عبد الرمحنمحمدن و�  -
 مسSشارا      محمد سامل و� /رك هللا -
 مسSشارا        الصويف ا�كuا /ه -
- aشارا      محمد و� س4يد و� ماSمس 
 مسSشارا        إالمام و� محمد فال -

محمد @سمل و� =ا� ،رئ�س كتابة الضبط /حملمكة العليا                                        / ومبساzدة أ,س4تاذ
 اكتبا 'ل�لسة                       

  محمد و� عامرو، Ôئب املدعي العام �ى احملمكة العليا           / وحبضور الس4يد 

  ممثال 'لنيابة العامة                                                             

ــىل z ــة sــات املدر ــت يف امللف ــر والب ــف رمق وذa 'لنظ ــا املل ــن ب�هن ــيت م ــدو�هتا وال s 
بتـــــارخي  102/2011موضـــــوع الطعـــــن /لـــــنقض ضـــــد القـــــرار رمق  16/2011
الصـــــادر عـــــن الغرفـــــة املدنيـــــة وJجHعيـــــة أ,وىل /ســـــ4تbªافuة  17/05/2011

ـــني ذ ـــامئ ب ـــاري الق ـــزناع العق ـــة، وب. ح.م.نوا�شـــوط، يف ال Å ـــن ـــاعن م . س.�ط
يف هــذه اجللســة صــدر القــرار ا,ٓيت و0ٓخــرÀن مكطعــون ضــدمه مــن Åــة 0ٔخــرى، و

  :بيانه
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  المراحل التي مرت بها القضية :أوال
قـــــــد ح .م.ذيف أن  -حســـــــبما يستشـــــــف مـــــــن أوراق امللـــــــف –هـــــــذه القضـــــــية املراحـــــــل الـــــــيت مـــــــرت ـــــــا تـــــــتلخص 

، بعريضــــــة فاحتــــــة للــــــدعوى أصــــــالة عــــــن نفســــــه أمــــــام حمكمــــــة مقاطعــــــة الريــــــاض، 13/04/2009تقــــــدم بتــــــاريخ 
صـــــــلة عرفـــــــات الريـــــــاض، وقـــــــد  9يـــــــدعي فيهـــــــا ملكيـــــــة مســـــــاحة مخســـــــة هكتـــــــارات يف املنطقـــــــة احملاذيـــــــة للقطـــــــاع 

ــــــه بصــــــحة ملكي. س.باعرتضــــــه  ــــــاحلكم ل ــــــب ب ــــــة، وطال ــــــوم وآخــــــرون مــــــدعني حيازــــــا القانوني تهــــــا ويف نفــــــس الي
ــــــت  ــــــزاع حــــــىت تب ــــــق األعمــــــال يف حمــــــل الن ــــــب فيهــــــا تعلي ــــــنفس احملكمــــــة بعريضــــــة اســــــتعجالية يطل تقــــــدم املــــــدعي ل

ـــــــــــم  ـــــــــــا بـــــــــــدأت فصـــــــــــول النـــــــــــزاع  بصـــــــــــدور احلكـــــــــــم رق بتـــــــــــاريخ  52/2009احملكمـــــــــــة يف األصـــــــــــل، ومـــــــــــن هن
ــــــــــــاض، حيــــــــــــث  24/06/2009 وبالرســــــــــــوم . ح.م.ذبــــــــــــرفض دعــــــــــــوى  قضــــــــــــىعــــــــــــن حمكمــــــــــــة مقاطعــــــــــــة الري

ـــــالنقض يف القـــــرار واملصـــــا ـــــاض مث الطعـــــن ب ـــــتم اســـــتئناف احلكـــــم الصـــــادر عـــــن حمكمـــــة مقاطعـــــة الري ـــــه، لي ريف علي
الصـــــادر عـــــن حمكمـــــة االســـــتئناف أمـــــام الغرفـــــة املدنيـــــة واالجتماعيـــــة الثانيـــــة باحملكمـــــة العليـــــا الـــــيت أصـــــدرت قرارهـــــا 

الصـــــــــــادر  112/2010الـــــــــــذي قضـــــــــــي بـــــــــــنقض القـــــــــــرار رقـــــــــــم  24/01/2011بتـــــــــــاريخ  06/2011رقـــــــــــم 
عـــــــــن الغرفـــــــــة املدنيـــــــــة واالجتماعيـــــــــة الثانيـــــــــة باســـــــــتئنافية نواكشـــــــــوط واإلحالـــــــــة علـــــــــى  04/08/2010بتـــــــــاريخ 

 17/05/2011بتـــــــــاريخ  102/2011قرارهـــــــــا رقـــــــــم  ةتشـــــــــكيلة مغـــــــــايرة، وقـــــــــد أصـــــــــدرت التشـــــــــكيلة املغـــــــــاير 
ام الـــــذي قضـــــي بتأكيـــــد حكـــــم حمكمـــــة الدرجـــــة األوىل، وهـــــو القـــــرار موضـــــوع الطعـــــن بـــــالنقض املنشـــــور حاليـــــا أمـــــ

  .ا.ت.م.ا.من ق 223ق واملادة .ت.من ق 22الغرف امعة، مما يعهدها طبقا لرتتيبات املادة 
هــــــذا وجتــــــدر اإلشــــــارة إىل أنــــــه يوجــــــد طــــــي امللــــــف قــــــرار صــــــادر عــــــن الغرفــــــة اإلداريــــــة باحملكمــــــة العليــــــا خبصــــــوص 

ء ، تعهــــــــدت فيــــــــه الغرفــــــــة مبوجــــــــب طعــــــــن باإللغــــــــا08/06/2006بتــــــــاريخ  20/2006القضــــــــية حيمــــــــل رقــــــــم 
وآخــــــرين ضــــــد أمــــــر صــــــادر عــــــن حــــــاكم الريــــــاض، وقــــــد قضــــــت فيــــــه بقبــــــول مطلــــــب  .س.بمقــــــدم مــــــن طــــــرف 

الطعــــــــن باإللغــــــــاء شــــــــكال وأصــــــــال وإلغــــــــاء األمــــــــر الصــــــــادر عــــــــن حــــــــاكم مقاطعــــــــة الريــــــــاض الــــــــذي حيمــــــــل رقــــــــم 
  .08/06/2005بتاريخ  48/2005

  اإلجراءات: ثانيا
واســـــــــتمع إىل تــــــــــالوة  26/06/2012ة ملـــــــــا اســـــــــتكملت اإلجـــــــــراءات املتعلقـــــــــة بـــــــــامللف، مت عرضـــــــــه يف جلســـــــــ

مـــــن صـــــوص امللـــــف، وإىل مالحظـــــات مـــــن حضـــــر املستشـــــار املقـــــرر حممـــــد ســـــيديا ولـــــد حممـــــد حممـــــود لتقريـــــره خب
األطـــــــراف وطلبـــــــام، وإىل ممثـــــــل النيابـــــــة العامـــــــة لتقـــــــدمي ملتمســـــــاته، حجـــــــزت القضـــــــية للمـــــــداوالت فـــــــتم النطـــــــق 

  .20/02/2013فيها يف جلسة 
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 من حيث الشكل: ثالثا 

بعريضــــــة أرفــــــق ــــــا  22/05/2011ومت الطعــــــن فيــــــه يــــــوم  17/05/2011در القــــــرار املطعــــــون فيــــــه يــــــوم صــــــ
، ممــــــا جيعـــــــل الطعـــــــن مقبــــــوال شـــــــكال الســـــــتجابته 19/06/2011وصــــــل الغرامـــــــة وقـــــــدم الطــــــاعن مذكرتـــــــه يـــــــوم 

  .لرتتيبات املواد ذات الصلة

 من حيث األصل: رابعا 
  :األطراف   -1

  :رته أن القرار املطعون فيه مشوب بالعيوب التاليةأورد الطاعن يف مذك :الطاعن-أ
أن قــــــرار التشــــــكيلة املغــــــايرة نســــــب إىل قــــــرار احملكمــــــة العليــــــا أنــــــه حكــــــم يف االختصــــــاص ومل يعــــــط توجيهــــــات  -

  .بينما تناول قرار احملكمة العليا بالنقاش مسألة املنح املزدوج واملواد القانونية املنطبقة عليه
  .عن حاكم مقاطعة الرياض وذلك مردود عليه من عدة أوجهأنه رجح املنح الصادر  -

أن املــــــنح الـــــذي يســــــتظهر هــــــو بــــــه مصــــــحوب مبخطــــــط مــــــن وزارة التجهيــــــز يبــــــني املســــــاحة املمنوحــــــة لــــــه  :أولهــــــا
وأن خصـــــومه عـــــاجزون عـــــن تقـــــدمي خمطـــــط يبـــــني املســـــاحة املمنوحـــــة هلـــــم مـــــع وجـــــود رســـــالة مـــــن حـــــاكم الريـــــاض 

  .به خصومه من مقاطعة الرياض وأن ال أثر له يف أرشيفها تنفي صدور هذا املنح الذي يستظهر
ــــــــه إىل أن : ثانيهــــــــا ــــــــه مل ينتب ــــــــدعوىومجاع. س.بأن القــــــــرار املطعــــــــون في ــــــــه إمنــــــــا يســــــــتظهرون خــــــــالل هــــــــذه ال  ت

ـــــاريخ  ـــــاريخ عـــــن تـــــاريخ مقـــــرر املـــــنح للطـــــاعن واســـــتظهروا مبقـــــرر الحـــــق يف الت بـــــرخص حـــــوز مؤقـــــت متـــــأخرة يف الت
–واعتـــــرب القــــــرار أن القضــــــية ال تتعلـــــق مبــــــنح مـــــزدوج وإمنــــــا مبــــــنح مـــــن مقــــــاطعتني وهــــــذا ومل يســـــتظهروا بــــــاملقررات 

هــــــو املــــــنح املــــــزدوج وأن القــــــرار حــــــني رجــــــح وثــــــائق مقاطعــــــة الريــــــاض جتاهــــــل أن هــــــذه املنطقــــــة   -يقــــــول الطــــــاعن
ــــــت تابعــــــة ملقاطعــــــة عرفــــــات مث أصــــــبحت تابعــــــة ملقاطعــــــة الريــــــاض وال ينكــــــر تبعيتهــــــا هلــــــا أحــــــد، وأن اإلدارة  كان
إذا منحـــــــت منحـــــــا صـــــــحيحا مل يكـــــــن هلـــــــا أن متـــــــنح ثانيـــــــة إال بعـــــــد إلغـــــــاء املـــــــنح األول كمـــــــا يـــــــنص عليـــــــه قـــــــرار 

ومنشــــــور يف اجلريــــــدة  ، وأن القــــــرار مل يطبــــــق املســــــطرة احملــــــددة يف قــــــرار التشــــــريع18/2007احملكمــــــة العليــــــا رقــــــم 
  .الرمسية وطلب إلغاء القرار املطعون فيه

  :ون ضدهم مبذكرة جاء فيهارد حمامي املطع: المطعون ضدهم -ب
الريـــــــاض وقـــــــد كانـــــــت هـــــــذه القطـــــــع  LAR7أن موكليـــــــه مـــــــالكون لقطـــــــع أرضـــــــية يف تكملـــــــة توســـــــعة القطـــــــاع 

مملوكـــــة هلـــــم عـــــن طريـــــق مقـــــررات ائيـــــة قبـــــل أن يتمـــــدد الســـــكن إليهـــــا، وأـــــم دخلـــــوا نزاعـــــا مـــــع حـــــاكم الريـــــاض 
ــــــه ــــــا لصــــــاحلهم ومل يكــــــن الطــــــاعن طرفــــــا في ــــــأن عليهــــــا حســــــمته احملكمــــــة العلي ــــــا صــــــرح ب ، وأن قــــــرار احملكمــــــة العلي

ــــذي اســــتفاد منــــه موكلــــوه ــــائي وأن هــــذا املــــنح مــــن ســــنة  فهــــو أقــــدم مــــن مــــنح الطــــاعن مــــع أن  1992املــــنح ال
  .فات صرح أنه غري خمتص ذه القطعحاكم عر 
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قش نــــــا ةتابعــــــة للريـــــاض، وأن قــــــرار التشــــــكيلة املغــــــاير  مبلــــــك موكليــــــه العرتافـــــه بكــــــون القطــــــعوأن الطـــــاعن يعــــــرتف 
حجـــــج األطـــــراف ورد علـــــيهم وامتثـــــل لقــــــرار احملكمـــــة العليـــــا، وأن حمـــــاكم املوضــــــوع تأكـــــدت مـــــن صـــــحة خمطــــــط 

األرض خبـــــالف الطـــــاعن الـــــذي لـــــيس لـــــه إال وثـــــائق مـــــن ســـــلطة غـــــري خمتصـــــة والحقـــــة يف موكليـــــه وأـــــم اســـــتثمروا 
  .يف التاريخ، وطلب رفض الطعن وتأكيد القرار

  :المحكمة  -2

  :فني يف اآليتتنحصر وثائق ملك الطر 
ــــــــاض  1992رخــــــــص املطعــــــــون ضــــــــدهم وتتمثــــــــل يف مقــــــــررات مــــــــنح ريفــــــــي صــــــــادرة ســــــــنة  - عــــــــن حــــــــاكم الري

ورخـــــص حيــــــازة الحقــــــة صـــــادرة عــــــن وايل انواكشــــــوط وقــــــد مت تصـــــديرها بأــــــا تنفيــــــذ لقـــــرار احملكمــــــة العليــــــا رقــــــم 
20/2006.  

  .1997سنة  989 رخص الطاعن وتتمثل يف منح ريفي ائي منشور يف اجلريدة الرمسية رقم -
وحيـــــث إن الرتجـــــيح بـــــني البينـــــات البـــــد فيـــــه مـــــن متحـــــيص هـــــذه البينـــــات أو ال بـــــاإلطالع علـــــى أصـــــوهلا ومعرفـــــة 
الصــــحيح منهــــا مــــن الســــقيم ومــــا هــــو حجــــة ومب تــــرجح ومـــــا لــــيس حبجــــة ومــــا هــــي علتــــه؟ ومــــىت مت حتويــــل هـــــذه 

أــــــا كانــــــت منطقــــــة زراعيــــــة  األرض إىل منطقــــــة ســــــكنية وبــــــأي شــــــكل قــــــانوين، ذلــــــك أن الطــــــرفني متفقــــــان علــــــى
ــــــت إىل منطقــــــة ســــــكنية هــــــل  ــــــف حول ــــــا لالســــــتغالل الريفــــــي فكي وأــــــا منحــــــت أو ال بتلــــــك الصــــــفة منحــــــا ائي

  صدر مرسوم باعتبارها منطقة ذات نفع عام أم ال؟
مقــــــــررات املــــــــنح الــــــــيت حيــــــــتج ــــــــا احملكــــــــوم  اوحمكمــــــــة األصــــــــل وكــــــــذلك حمكمــــــــة االســــــــتئناف بعــــــــدها مل تدرســــــــ

أم أن األرض الــــــيت منحــــــت للمحكــــــوم ح .م.ذعلــــــق بــــــنفس املكــــــان الــــــذي مــــــنح ملؤسســــــة لصــــــاحلهم هــــــل هــــــي تت
ــــيت منحــــت هلــــم للســــكن أم ال؟ وهــــل هــــي نفســــها الــــيت منحــــت ملؤسســــة  هلــــم لالســــتغالل الريفــــي هــــي نفســــها ال

  .؟ح.م.ذ
كــــــــذلك مل تبحــــــــث حمــــــــاكم املوضــــــــوع أمــــــــر االختصــــــــاص اإلداري أي مــــــــىت صــــــــارت هــــــــذه املنطقــــــــة داخلــــــــة يف 

ة الريـــــــاض، وهـــــــل حتويـــــــل منطقـــــــة مـــــــن مقاطعـــــــة ألخـــــــرى يســـــــتتبع بالضـــــــرورة بطـــــــالن قـــــــرارات اختصـــــــاص مقاطعـــــــ
ـــــه  املـــــنح احلاصـــــلة قبـــــل التحويـــــل؟ ومـــــا هـــــو مصـــــري املـــــنح اإلداري إذا صـــــدر مـــــن جهـــــة غـــــري خمتصـــــة ومل يطعـــــن في

  باإللغاء؟
ــــــر املــــــنح الواقــــــع علــــــى أرض ســــــبق منحهــــــا ومــــــا هــــــي حجتيــــــه خبصــــــوص  ولقــــــد أمهلــــــت هــــــذه احملــــــاكم كــــــذلك أث

  تبار أحد املنحني أو كليهما مؤقتا أو ائيا؟اع
ــــــل البــــــت يف القضــــــية  ــــــيت البــــــد مــــــن حتقيقهــــــا قب وحيــــــث إن قــــــرار حمكمــــــة االســــــتئناف أمهــــــل كــــــل هــــــذه البنــــــود ال

  .مستندا فقط على الرسالة الواردة من حاكم عرفات املبينة لعدم اختصاصه
  .ج األطرافوحيث إنه بذلك يكون قد أساء تطبيق النصوص وأمهل الرد على حج
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ـــــة استفســـــارا عـــــن حتويـــــل املنطقـــــة ملقاطعـــــة الريـــــاض  ـــــة ممثلـــــة يف وزارة الداخلي وحيـــــث يتعـــــني مراســـــلة اجلهـــــات املعني
مــــن عدمـــــه وتارخيـــــه إن كـــــان قـــــد حصـــــل، ووزارة اإلســـــكان والعمـــــران اســـــتبيانا للمخطـــــط املعتمـــــد لـــــديها مـــــن بـــــني 

نطقــــــــة ســــــــكن متنــــــــام مث ملقاطعــــــــة الريــــــــاض املخططــــــــني وســــــــؤاال عــــــــن املرســــــــوم الــــــــذي حــــــــول املنطقــــــــة املــــــــذكورة مل
  .من عدمه 1992استجالء لصحة نسبة صدور املقررات املنسوب صدورها هلا سنة 

  :األسبابلهذه 
  .إ.ت.م.إ.من ق 223-222-221-209-207-205-15-2وعمال باملواد 

  
  :منطوق القرار

ـــــالنقض شـــــكال و  ـــــن ب ـــــول الطع ـــــة قب ـــــي تشـــــكيلة غرفهـــــا المجمع ـــــا ف أصـــــال ونقـــــض قـــــررت المحكمـــــة العلي
  .القرار موضوع الطعن واإلحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها

  واهللا الموفق
  

  الرئيس               المقرر      كاتب الضبط األول
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��	�fff&$ %��fffDم  �fff�(� /fff� ع�fff\أن ا�� 	fff��	ار ط�fff(أو ا� /fffU9ا� Hfff�=!� �fff&$ �fffو� %��fffD	�� �fffU�� �fff&'ا�

  .و ا�)�ار�!=�H ا�U9/ أ
/fff� ط��fff\�  ل	fff�Xام ا�fff7ا� �fff&$ -إ %��fffD	�� �fffU�� - %fffإ- أ� �fff&'ا ا�Hfffة ھ�fffD	��� *fffع أ��fff\ا��

  .ا��� "�دھ	 ا��\�ع;� ا���	"� �Yط�اف وط�)	 �UDY	ل ا�)	����� وأ�	م ا��
��	ffffkدة : ا�	ffffا�� %ffff�15 sffff7� يHffff1'� ا�ffff[وز ا�	ffff�� a�ffff[$ �ffff&'ق 231ا� �ffff�و"�ffffدت . إ.ت.م.إ.

�d	fffA(ا� �ff;ا�� /��fff(� ن�fffU� %ff�15و ،�fff&ف ا�����ffZا� �fff� -�ff$ 	fff�1&ا� �ff�U9��	$ �fff7�>ا�� �ff �Z�	$ �
 	fff=�	>�� ��8fff وز��fff ا�&�fffل $�اfff2'� ا��5�fff� ا�&fff	م fff� �fff&ف ا�����fffZم ا�	fff�� ���fff	وز ا�]1fff'� أfff&'ا�
 �fff&'ا� @fff15 ن��	fff(ا� :�	fff7� �fff&'ا� �fff  �fff&ف ا�����fffZا� �fffO� �fff7� 	fff�� ع�fff\أن ا�� ]fffن، ذ���	fff(1�

�5�fffا�� �fff�� �fff7	�: ا�)fff	��ن ا��)�fffم fff&'ا� �fff  sfffا�� �fff5 	fff;�C5 %fff[=� ء	fff(1� �fff����fff	وز  ا�&fff	م 
 G!fffا� @fffإ� Bfffر� �fff��� $fff% وز��fff ا�&�fffل ا��5�fff� ا�&fff	م ��fffى ا���fff�U9 ا�&fff�1	، و#fff� يHfff1'� ا�fff[ا�
 �ff&'ا� �5�ff� �ff  sffا�� �ff  ص	ff7�+-ا �ff&ف ا�����ffZا� @ffإ� �!ff[� ن	ffJ يHffدة ا�	ffه ا��Hff;� P$	ff[ا�

  .�7	�: ا�)	��ن ��A: �% ذ�[
� �fffN!;	  19ن ا��fff	دة إfff�� �fff	��ن ا��!�fffO/ ا�)fffA	d� �fff"دت �fffIف ا���fff�U9 ا�&fff�1	 و��fff� /fffد fff�

Ufff\���fff&ف ا�����fffZ�1 ا�]�Hfff� ،  *fff�5 �'1fff[وز ا�	fff��� �fff&'ا� �fffO!$ �fff7�>� fff,ن ا�fff�+Rة - ��fffUن 
� ق ffffU"#$231	م ا��ffff	دة ffff�� �ffff	��ن ا��!�ffffO/ ا�)ffffA	d� ا��ffff�  22ا، وHffffJا �Gffff ا��ffff	دة .ت.م.ا.ffff�

Hص ھ	أوردت ا+�7U\�1 "�7ا�ه ا��.  
fff7�s  دة	fff449ا�� �fff��<�fff15" : �fff7@ أ�fff%. إ.ت.م.إ.ق  	fff�1&ا� �fff�U9��	$ �fff&ف ا�����fffZا� @fff(��

Hfff�=!ا�� Cfff�" ����	fff(ا� �fff�Rا اHfffل ھ�fff+8 دfff�� �fff�� " $fff	�fff  �O!� ا�'&�fffن �fff7	�: ا�)fff	��ن ا��)��fff$و
��	fff(ا� �fff�Rل ا�fff+د �fff&$ ن��	fff(ا� :�	fff7� �fff�� أ��fff;=�$ %fffم ا��<	�=fff  �fff,ن ا�'&�fffن ا��)��fffAا��� ��

��ffffO!�1/ ا�)ffffA	d� Cffff�" ا��!=��ffff9� Hffffدت �;ffff	ت ا+�7	;ffffT	 affff[" ا��!�ffff7ص ffff  %ffff�15� �ffff	��ن 
  .ا��!�O/ ا�)A	d� ا���JHر
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  الرمحن الرحيمبسم اهللا 
  عدل –إخاء  –شرف                               اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

  العليااحملكمة        
  الغرف امعة      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  28/2011: رمق القضية
  طعن لصاحل القانون: طبيعهتا
  النيابة العامة: طاعن

ـــــه uـــــون ف ـــــة رمق : املطع ـــــرف ا5مع ـــــرار الغ ق
  26/10/2007بتارخي  15/2007
  

        2013201320132013////05050505: : : : رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار
  2013201320132013////02020202////20202020: : : : ¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

  
        ::::ارارارارالقر القر القر القر     مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق

ـــررت احملمكـــة  ـــررت احملمكـــة ق ـــررت احملمكـــة ق ـــررت احملمكـــة ق ـــا ق ـــا يف vشـــلكة غرفه ـــا العلي ـــا يف vشـــلكة غرفه ـــا العلي ـــا يف vشـــلكة غرفه ـــا العلي ـــا يف vشـــلكة غرفه العلي

ا5معــــة رفــــض الطعــــن لصــــاحل القــــانون ا5معــــة رفــــض الطعــــن لصــــاحل القــــانون ا5معــــة رفــــض الطعــــن لصــــاحل القــــانون ا5معــــة رفــــض الطعــــن لصــــاحل القــــانون 

        ....ش¸ش¸ش¸ش¸

        

        

        عظميعظميعظميعظميºسم هللا العيل الºسم هللا العيل الºسم هللا العيل الºسم هللا العيل ال

'لمـــيالد، وzـــىل متـــام  2013مـــن شـــهر فرباÀـــر ســـ4نة  عشـــرينيف يـــوم أ,ربعـــاء املوافـــق 

ة صــبا-ا، ويف مقرهــا /نوا�شــوط، عقــدت هيئــة الغــرف ا5معــة عشــر الســاzة احلاديــة
  :/حملمكة العليا sلسة zلنية ويه يف vشلكهتا التالية

  رئ�ســـــــا  ف، رئ�س احملمكة العليا،حيفظ و� محمد يوس/ الس4يد  -
  :وبعضوية القضاة التالية 0ٔسامهئم

ــة /حملمكــة  - ــة الثاني ــة وJجHعي ــة املدني ــ�س الغرف محمــد @ســمل و� الشــ4يخ محمــد اخلرضــ، رئ
  مسSشارا؛                     العليا، 

العليــــا0ٔمحــــد محمــــود و� الشــــ4يخ، رئــــ�س الغرفــــة املدنيــــة وJجHعيــــة أ,وىل /حملمكــــة 
  مسSشارا؛          

 مسSشارا  محمد و� 0ٔيب ، رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمكة العليا -
 حميده و� 0ٔملني ، رئ�س الغرفة الت�ارية /حملمكة العليا   مسSشارا -
 مسSشارا  يل 0ٓمدو سريى، رئ�س الغرفة إالدارية /حملمكة العليا -
 مسSشارا      محمد عبد هللا و� بيداه -
 Sشارامس         بتار و� /ب -
 مسSشارا        0ٔن و� محمد محمود -
-  Vشارا        تار تيل /اSمس 
 مسSشارا      س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار -
 مسSشارا        @سمل و� ديدي -
 مسSشارا      محمد س4يد_ و� محمد محمود -
 مسSشارا      محمدن و� عبد الرمحن -
 مسSشارا      محمد سامل و� /رك هللا -
 مسSشارا        الصويف ا�كuا / -
 مسSشارا      � س4يد و� ماaمحمد و -
 مسSشارا        إالمام و� محمد فال -

  محمد @سمل و� =ا�، اكتب الضبط أ,ول /لغرف ا5معة، /ومبساzدة أ,س4تاذ 

  .اكتبا 'ل�لسة                                                              

  ى احملمكة العليا محمد و� عامرو، Ôئب املدعي العام �/ وحبضور الس4يد 

  .ممثال 'لنيابة العامة                                                            

ــية رمق  ــا القض ــيت مــن ب�هن ــون ال ــق يف بعــض الطع ــر والنط املتضــمنة  28/2011وذa 'لنظ
ــــرار رمق  ــــد الق ــــانون ض ــــة لصــــاحل الق ــــة العام ــــن النياب ــــارخي  15/2007طع ــــادر بت الص

ـــن 26/10/2007 ـــون  ع ـــوص دي ـــة خبص ـــرف ا5مع ـــا مصـــرفية الغ ـــب هب  مصـــرفيطال
  .ش4نقuط مؤسسة Îاز_ت دحود
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال
يف نــــــزاع قـــــــدمي متعلــــــق بـــــــديون  -حســــــبما يســـــــتفاد مــــــن مشـــــــموالت أوراقهــــــا –تــــــتلخص مراحــــــل هـــــــذه القضــــــية 

ـــــــدعي  ـــــــزاع املـــــــذكور إىل  مصـــــــرفمصـــــــرفية ي ـــــــات دحـــــــود ـــــــا، حيـــــــث يعـــــــود الن ـــــــه مؤسســـــــة غازي شـــــــنقيط مطالبت
تســــــعينات القــــــرن املاضــــــي، وصــــــدرت فيــــــه أحكــــــام عديــــــدة متضــــــاربة مــــــن خمتلــــــف درجــــــات  النصــــــف األول مــــــن

، 30/01/1994بتـــــــاريخ  27/94القضــــــاء، وأبـــــــرز تلــــــك األحكـــــــام هــــــو حكـــــــم حمكمــــــة الدرجـــــــة األوىل رقــــــم 
باســــــتئنافه، فــــــرفض اســــــتئنافه شــــــكال  املصــــــرفلعــــــدم ثبوــــــا، فقــــــام  املصــــــرفوهــــــو احلكــــــم الــــــذي رفــــــض دعــــــوى 

، وهـــــــو 17/12/1995بتـــــــاريخ  417/95ذلـــــــك بقـــــــرار حمكمـــــــة االســـــــتئناف رقـــــــم لوقوعـــــــه خـــــــارج األجـــــــل، و 
ــــــــم  ــــــــا بقرارهــــــــا رق ــــــــذي نقضــــــــته احملكمــــــــة العلي ــــــــاريخ  75/97القــــــــرار ال ــــــــت 30/06/1997الصــــــــادر بت ، وأحال

بتــــــــــــــاريخ  04/04القضــــــــــــــية إىل حمكمــــــــــــــة اســــــــــــــتئناف مغــــــــــــــايرة، فأصــــــــــــــدرت هــــــــــــــذه األخــــــــــــــرية قرارهــــــــــــــا رقــــــــــــــم 
ــــــذي  29/4/2004 فحســــــب كمــــــا فعلــــــت ســــــابقاا، بــــــل أدانتــــــه  املصــــــرف علــــــى رفــــــض دعــــــوى مل يقتصــــــرال

ــــــون أوقيــــــة، وهــــــذا القــــــرار نقضــــــته الغــــــرف امعــــــة باحملكمــــــة  أن يــــــدفع للمؤسســــــة تعويضــــــات قــــــدرا بســــــتني ملي
ـــــاريخ  02/05العليـــــا بقرارهـــــا رقـــــم  ـــــة العامـــــة نقضـــــه بطعنهـــــا 26/01/2005بت ـــــد النياب ، وهـــــو القـــــرار الـــــذي تري

رت المحكمـــــة العليـــــا فـــــي تشــــــكيلة غرفهـــــا المجمعـــــة قبـــــول الطعــــــن قــــــر ": احلـــــايل، ونـــــص منطوقـــــه كالتـــــايل
الصـــــادر عـــــن الغـــــرف المجمعـــــة بتـــــاريخ  02/2005لصـــــالح القـــــانون شـــــكال وأصـــــال وإلغـــــاء القـــــرار رقـــــم 

ـــــرف المختلطـــــة بمحكمـــــة االســـــتئناف  26/01/2005 ـــــى قـــــرار الغ ـــــرارات الالحقـــــة عل ـــــاء كافـــــة الق وإلغ
  ".17/12/95بتاريخ  417/95بانواكشوط رقم 

هكـــــذا تعهــــــدت الغــــــرف امعـــــة يف هــــــذه القضــــــية بنــــــاء علـــــى عريضــــــة مكتوبــــــة تقــــــدم ـــــا املــــــدعي العــــــام لــــــدى و 
بتــــــــاريخ  57/011احملكمـــــــة العليــــــــا بنــــــــاء علـــــــى أمــــــــر صــــــــريح مــــــــن وزيـــــــر العــــــــدل صــــــــدر إليـــــــه يف الرســــــــالة رقــــــــم 

ـــــــــاريخ19/12/2011 ـــــــــا بت ـــــــــة ضـــــــــبط احملكمـــــــــة العلي  ، وقـــــــــد وردت عريضـــــــــة املـــــــــدعي العـــــــــام املـــــــــذكورة إىل كتاب
تضــــــــــمنت مجيــــــــــع أســــــــــباب  001/2012، وأحلقهــــــــــا مبــــــــــذكرة غــــــــــري مؤرخــــــــــة وحتمــــــــــل الــــــــــرقم 22/12/2011

  .الطعن
  اإلجراءات: ثانيا

ــــيس احملكمــــة  ــــى أمــــر مــــن رئ ــــاء عل ــــة العامــــة بن ــــغ مــــذكرة الطعــــن لصــــاحل القــــانون املقدمــــة مــــن طــــرف النياب بعــــد تبلي
بونـــــا ولـــــد /هـــــا عــــن طريـــــق حماميـــــه األســــتاذالعليــــا للطـــــرفني املشــــمولني يف امللـــــف، أدىل مصـــــرف شــــنقيط جبوابـــــه علي

، كمــــــا أدلــــــت مؤسســــــة غازيــــــات دحــــــود مبــــــذكرة 05/03/2012احلســــــن مبــــــذكرة وردت احملكمــــــة العليــــــا بتــــــاريخ 
جوابيــــــــة عـــــــــن طريـــــــــق حماميهـــــــــا األســـــــــتاذ غـــــــــايل ولـــــــــد حممـــــــــود ســـــــــجلت لـــــــــدى كتابـــــــــة ضـــــــــبط احملكمـــــــــة بتـــــــــاريخ 

ل بعــــــد أحيــــــلـــــد آكــــــاط فأعــــــد تقريـــــره فيــــــه و ، لتـــــتم إحالــــــة امللــــــف إىل املستشـــــار املقــــــرر مجــــــال و 04/03/2012
  .ذلك إىل النيابة العامة إلبداء طلباا فيه
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وبعــــــــــــد اكتمــــــــــــال إجــــــــــــراءات القضــــــــــــية أضــــــــــــيفت إىل جــــــــــــدول القضــــــــــــايا املعــــــــــــدة جللســــــــــــة احملكمــــــــــــة بتــــــــــــاريخ 
 ، وهــــــــي اجللســــــــة الــــــــيت مت فيهــــــــا النــــــــداء بــــــــرقم القضــــــــية وأطرافهــــــــا، وتفضــــــــل املستشــــــــار املقــــــــرر 26/06/2012

ــــــد آكــــــاط ــــــديهم مــــــن مالحظــــــات  مجــــــال ول ــــــداء مــــــا ل ــــــك يف إب ــــــرئيس لألطــــــراف بعــــــد ذل ــــــره، وأذن ال ــــــتالوة تقري ب
  .شفهية، وتناول املدعي العام الكالم مؤكدا متسكه مبلتمساته املكتوبة املوجودة طي امللف

مث أمــــــر الــــــرئيس حبجــــــز القضـــــــية للمداولــــــة للبــــــت فيهـــــــا يف اجللســــــة القادمــــــة الـــــــيت مت متديــــــد املــــــداوالت فيهـــــــا إىل 
  .وذلك ما مت بالفعل 2013فرباير  20ة النطق يوم جلس

  ملخص حجج األطراف: ثالثا
ــــات وردت كلهــــا يف الصــــفحة الثالثــــة  ــــالث حيثي ــــى ث ــــه جــــاء مؤسســــا عل ــــى هــــذا القــــرار أن ــــة العامــــة عل تأخــــذ النياب

النـــــزاع  منــــه، وأول تلــــك احليثيــــات مل تـــــزد علــــى ســــرد القـــــرارات الصــــادرة يف النازلــــة، وأمــــا الثانيـــــة فقــــد اعتــــربت أن
ــــه حمكمــــة االســــتئناف، وأنــــه   ــــت إلي قــــد وقــــع حســــمه بفــــوات أجــــل اســــتئناف حكــــم الدرجــــة األوىل طبقــــا ملــــا ذهب

حمقـــــة يف قوهلــــــا "كـــــان علــــــى احملكمـــــة العليــــــا أن تـــــرفض التعقيــــــب، وأمـــــا احليثيــــــة الثالثـــــة فتقــــــول إن النيابـــــة كانــــــت 
  ".إن قرار الغرف امعة جاء باطال لتأسيسه على باطل

ذكرة النيابــــــة العامــــــة اجلديــــــدة هــــــذه احليثيــــــات، مبينــــــة أن النــــــزاع مل حيســــــم حبكــــــم الدرجــــــة األوىل وقــــــد رفضــــــت مــــــ
ــــالقرار رقــــم  ــــة قرارهــــا الــــذي وقــــع نقضــــه مــــن قبــــل الغــــرف امعــــة ب بــــل اســــتمر حــــىت أصــــدرت فيــــه حمكمــــة اإلحال

  .لصاحل املصرف 02/05
كــــــان بــــــاطال فــــــرتد   02/05القــــــرار رقــــــم  وفيمــــــا يتعلــــــق باستشــــــهاد القــــــرار حمــــــل الطعــــــن بقــــــول النيابــــــة العامــــــة إن

  . عليه املذكرة بأن قول النيابة العامة ليس حبجة لوقوعه مرسال ومفتقرا لنص قانوين حاسم يعضده
ـــــــــة العامـــــــــة أن القـــــــــرار حمـــــــــل الطعـــــــــن يكـــــــــون ـــــــــذا مســـــــــتوجبا للـــــــــنقض وفقـــــــــا للمـــــــــادة  مـــــــــن  204وتـــــــــرى النياب

ب منـــــــه، وهـــــــو إلغـــــــاء كافـــــــة القـــــــرارات الالحقـــــــة لـــــــنقص التعليـــــــل، وأيضـــــــا ألنـــــــه قضـــــــى مبـــــــا مل يطلـــــــ. إ.ت.م.إ.ق
، ذلــــــك القــــــرار الــــــذي أصــــــبح يف نظرهــــــا معــــــدوما مبوجــــــب قــــــرار 417/95علــــــى قــــــرار حمكمــــــة االســــــتئناف رقــــــم 

  .، ومل يكن حمل الطعن لصاحل القانون الذي أمثر القرار املطعون فيه75/97احملكمة العليا رقم 
لعــــــدم مناقشــــــة . إ.ت.م.إ.مـــــن ق 88ن خرقــــــه للمــــــادة وتضـــــيف املــــــذكرة إىل موجبــــــات نقـــــض القــــــرار حمــــــل الطعـــــ

ـــــــك املســـــــتندات رســـــــالة وجهتهـــــــا املؤسســـــــة إىل  ـــــــة، وعلـــــــى رأس تل مســـــــتندات األطـــــــراف املتعلقـــــــة بأصـــــــل املديوني
ـــــــــــــــــرقم املصـــــــــــــــــرف  ـــــــــــــــــاريخ  364ب ـــــــــــــــــغ  21/10/1991وت وتضـــــــــــــــــمنت إقـــــــــــــــــرار املؤسســـــــــــــــــة مبـــــــــــــــــديونيتها مببل

ع املتعلقـــــــني .ا.مـــــــن ق 415-402ني أوقيـــــــة، فشـــــــكل جتاهـــــــل هـــــــذه الرســـــــالة خرقـــــــا للمـــــــادت 49.236.650
حبجيـــــــة اإلقـــــــرار وحجيـــــــة املراســـــــالت يف اإلثبـــــــات، وختمـــــــت املـــــــذكرة اســـــــتدالهلا بطلـــــــب قبـــــــول مطلـــــــب الطعـــــــن 

  .15/07لصاحل القانون شكال وأصال ونقض القرار رقم 
وأمــــــا الطرفــــــان األصـــــــليان يف النــــــزاع فقــــــد قـــــــدما حججهمــــــا يف املـــــــذكرتني املنــــــوه عنهمــــــا أعـــــــاله، حيــــــث اكتفـــــــى 

  .بتأييد املربرات والطلبات اليت ساقتها النيابة العامة يف مذكرا املصرف
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ال ميكـــــــــن الطعـــــــــن يف قراراـــــــــا "وأمـــــــــا مؤسســـــــــة غازيـــــــــات دحـــــــــود فقـــــــــد جـــــــــاء يف مـــــــــذكرا أن الغـــــــــرف امعـــــــــة 
علــــى الطعــــن فيهــــا ألن قراراـــــا فقــــه قضــــائي ــــائي ال يقبـــــل أي  باعتبارهــــا أعلــــى هــــرم القضــــاء ومل يبـــــوب املشــــرع

  ".يربر رفض الطعن شكال ممان طع
مـــــــن قـــــــانون اإلجـــــــراءات املدنيـــــــة  228ن الطعـــــــن املقـــــــدم منـــــــاقض ملقتضـــــــيات املـــــــادة إوحيـــــــث : "وقالـــــــت أيضـــــــا

إذا رفــــــض طلــــــب الــــــنقض فــــــإن الطــــــرف الــــــذي رفعــــــه ال جيــــــوز أن يطعــــــن مــــــن : "والتجاريــــــة واإلداريــــــة الــــــيت تقــــــول
ـــــو كـــــان أجـــــل الطعـــــن ـــــنقض نفـــــس احلكـــــم أو القـــــرار، حـــــىت ول ـــــد ب ـــــض الطعـــــن  جدي ـــــو كـــــان رف مـــــا زال ســـــاريا ول

  ".، مما يتعني معه رفض الطعن شكال"بسبب عيب يف الشكل
ورفــــــض طعنهــــــا  15/2007ن النيابــــــة العامــــــة ســــــبق هلــــــا أن طعنــــــت يف القــــــرار رقــــــم إوحيــــــث : "وواصــــــلت قائلــــــة

ــــــــم  ــــــــاريخ  22/2008مــــــــن طــــــــرف الغــــــــرف امعــــــــة مبوجــــــــب قرارهــــــــا رق ــــــــوم  14/07/2008بت ــــــــال حمــــــــل الي ف
  ".نها يف نفس القرار الذي طعنت فيه من قبل مما يتعني معه رفض الطعن شكاللقبول طع

مــــــــــــن ق، ا، م، ت، ا، وردت بشــــــــــــكل صــــــــــــريح إذ ) جديــــــــــــدة( 231املــــــــــــادة  إن وحيــــــــــــث: "وأضــــــــــــافت قائلــــــــــــة
أعطـــــت لـــــوزير العـــــدل حـــــق الطعـــــن لصـــــاحل القـــــانون بواســـــطة املـــــدعي العـــــام لـــــدى احملكمـــــة العليـــــا ضـــــد القـــــرارات 

غرفــــــة املختصــــــة دون أن تعطيــــــه احلــــــق يف الطعــــــن ضــــــد قــــــرارات الغــــــرف امعــــــة حيــــــث تقــــــول واألحكــــــام وأمــــــام ال
جيــــــوز لــــــوزير العــــــدل، بواســــــطة املـــــــدعي العــــــام لــــــدى احملكمــــــة العليــــــا، أن يطعــــــن أمـــــــام )" جديــــــدة( 231املــــــادة 

انون، الغرفـــــــة املختصـــــــة باحملكمـــــــة العليـــــــا يف القـــــــرارات أو األحكـــــــام الـــــــيت تعتـــــــرب جتـــــــاوزا للســـــــلطة كاخلطـــــــأ يف القـــــــ
  ".مما يتعني معه رفض الطعن شكال" اخل... والتطبيق السيئ له واخلطأ يف تكييف الوقائع القانونية 

ــــــــالرجوع إىل مضــــــــمون املــــــــادة "وأضــــــــافت أنــــــــه   2007ابريــــــــل  07ا، الصــــــــادر بتــــــــاريخ .ت.م.ا.مــــــــن ق 449ب
وجب رفـــــض الطعـــــن يتضـــــح أن الغـــــرف امعـــــة مل يعـــــد الطعـــــن لصـــــاحل القـــــانون أمامهـــــا مقبـــــوال شـــــكال ممـــــا يســـــت

ـــــالنظر فـــــي الطعـــــون لصـــــالح "شـــــكال، حيـــــث تقـــــول  ـــــا مختصـــــة ب تبقـــــى الغـــــرف المجمعـــــة بالمحكمـــــة العلي
  ".القانون المقدمة قبل دخول هذا األمر القانوني حيز التنفيذ

إن الـــــزعم بـــــأن : وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــاحلجج الـــــيت ســـــاقتها النيابـــــة يف مـــــذكرا ردت املـــــذكرة اجلوابيـــــة للمؤسســـــة قائلـــــة 
قضــــــى مبــــــا مل يطلــــــب منــــــه هــــــو دعــــــوى غــــــري صــــــحيحة ألن مــــــربر الطعــــــن لصــــــاحل القــــــانون  15/07ار رقــــــم القــــــر 

وكــــــل القــــــرارات الالحقــــــة علــــــى  75/97هــــــو أصــــــال أن القــــــرار رقــــــم  02/05ضــــــد قــــــرار الغــــــرف امعــــــة رقــــــم 
ــــــم  ــــــات دحــــــود طلبــــــت   417/95القــــــرار رق ــــــة الشــــــكلية، كمــــــا أن مــــــذكرة غازي ــــــت خمالفــــــة للقــــــوانني اإلجرائي كان

، وعليــــــه فــــــإن القــــــرار حمــــــل 417/95هــــــا بشــــــكل صــــــريح إلغــــــاء كافــــــة القــــــرارات الالحقــــــة علــــــى القــــــرار رقــــــم وقت
الطعـــــــن مل يبـــــــت إال فيمـــــــا طلـــــــب منـــــــه، خاصـــــــة وأن النـــــــزاع حســـــــمه فعـــــــال حكـــــــم الدرجـــــــة األوىل عنـــــــدما فـــــــات 

احملكمـــــة أجـــــل اســـــتئنافه فرفضـــــت حمكمـــــة االســـــتئناف اســـــتئنافه وأغلقـــــت القضـــــية بصـــــورة قانونيـــــة، لـــــوال أن قـــــرار 
أعـــــــاد فتحهـــــــا بشـــــــكل غـــــــري قـــــــانوين بـــــــنقض  30/06/1997بتـــــــاريخ  75/97العليـــــــا األول وهـــــــو القـــــــرار رقـــــــم 



 

48 

ــــــاب لألخطــــــاء  ــــــتح الب ــــــة وهــــــو مــــــا ف ــــــا يف هــــــذه احلال ــــــة احملكمــــــة العلي قــــــرار حمكمــــــة االســــــتئناف رغــــــم انتفــــــاء والي
  .الالحقة

فــــــرأت املــــــذكرة  21/10/1991اريخ بتــــــ 364وأمــــــا احتجــــــاج النيابــــــة العامــــــة ومصــــــرف شــــــنقيط بالوثيقــــــة رقــــــم 
ــــــه ــــــداد ب ــــــه ال ميكــــــن االعت كــــــول بشــــــروط حمــــــددة ومل يتبلــــــور هــــــذا اقــــــرتاح ابروت"ألن ذلــــــك كــــــان جمــــــرد  اجلوابيــــــة أن

ـــــرتاح يف أي اتفـــــاق بـــــني الطـــــرفني ومل يـــــتم التجـــــاوب معـــــه مـــــن طـــــرف املصـــــرف ومـــــن املعلـــــوم فقهـــــا وقانونـــــا . االق
طـــــــار ودي ال تعتـــــــرب دلـــــــيال علـــــــى التـــــــزام أي منهمـــــــا مبـــــــا أن املفاوضـــــــات بـــــــني األطـــــــراف يف إ -تقـــــــول املـــــــذكرة –

  ".أبداه من حسن نية وتنازالت إلجياد حل
ــــــــــاريخ  ــــــــــديها رســــــــــائل أخــــــــــرى إحــــــــــداها مؤرخــــــــــة بت تصــــــــــرح فيهــــــــــا  05/08/1992وأضــــــــــافت املؤسســــــــــة أن ل

للمصـــــرف أـــــا ال تعـــــرتف باملديونيـــــة، وطالبتـــــه بعمـــــل مقارنـــــه عـــــن طريـــــق خـــــرباء، ألن املصـــــرف مل يكـــــن يزودهـــــا 
ــــديها إفــــادة مــــن املصــــرف موجهــــة بك ــــه بــــذلك بشــــكل متكــــرر، كمــــا أن ل شــــوف دقيقــــة منتظمــــة رغــــم مطالبتهــــا ل

تبــــــــــــــني أن مــــــــــــــديونيتها يف ذلــــــــــــــك الوقــــــــــــــت كانــــــــــــــت فقــــــــــــــط  23/06/1988إىل البنــــــــــــــك املركــــــــــــــزي بتــــــــــــــاريخ 
أوقيــــــــة، ومت تســــــــديدها بتــــــــوطني الدفعــــــــة األخــــــــرية مــــــــن الصــــــــفقة الــــــــيت تتحــــــــدث عنهــــــــا تلــــــــك  35.888.000
ـــــــــــاريخ  40.060.489ها  الوثيقـــــــــــة، وقـــــــــــدر  ـــــــــــة، مت دفعهـــــــــــا للمصـــــــــــرف بت ـــــــــــك إىل 23/08/1990أوقي ، وذل

أوقيــــــــة، كــــــــان يضــــــــمنها املصــــــــرف لصــــــــاحل شــــــــركة ســــــــاماليدا، وجممــــــــوع  8.180.130جانــــــــب كمبيالــــــــة مببلــــــــغ 
أوقيــــــة، وهــــــو يزيــــــد علــــــى املديونيــــــة الــــــيت صــــــرح املصــــــرف للبنــــــك املركــــــزي  49.060.489هــــــذين املبلغــــــني هــــــو 

نـــــا ونيـــــف، مـــــا تـــــزال ذمـــــة مصـــــرف شـــــنقيط عـــــامرة ـــــا لصـــــاحل مؤسســـــة غازيـــــات دحـــــود، ـــــا، بثالثـــــة عشـــــر مليو 
  .ولكل هذه األسباب طلبت األخرية يف مذكرا رفض املطلب شكال وأصال

  المحكمة: رابعا
حيـــــــــث إن املنظومـــــــــة القانونيـــــــــة املوريتانيـــــــــة ممثلـــــــــة يف األمـــــــــر القـــــــــانوين املتضـــــــــمن للتنظـــــــــيم القضـــــــــائي ذي الـــــــــرقم 

الصــــــــادر  35/2007واألمــــــــر القــــــــانوين رقــــــــم  22مبادتــــــــه  2007ابريــــــــل  08بتــــــــاريخ  الصــــــــادر 012/2007
 230املتضـــــــمن تعـــــــديل قـــــــانون اإلجـــــــراءات املدنيـــــــة والتجاريـــــــة واإلداريـــــــة يف مادتـــــــه  2007ابريـــــــل  10بتـــــــاريخ 

تضـــــــمنتا طعنـــــــا لصــــــــاحل القـــــــانون وطعنـــــــا لتجــــــــاوز الســـــــلطة وإن وردا حتــــــــت عنـــــــوان واحـــــــد هــــــــو الطعـــــــن لصــــــــاحل 
  :القانون

يقـــــوم بـــــه املـــــدعي العـــــام لـــــدى احملكمـــــة العليـــــا مـــــن تلقـــــاء نفســـــه الحـــــرتام األصـــــول واملبـــــادئ العامـــــة ضـــــد   :ولاأل
ـــــة بغيـــــة إـــــاء كـــــل مـــــا مـــــن  كـــــل األحكـــــام والقـــــرارات الـــــيت مل يطعـــــن فيهـــــا أي مـــــن األطـــــراف يف اآلجـــــال القانوني

ق القـــــانون مـــــن إحـــــدى شـــــأنه زعزعـــــة اســـــتقرار املعـــــامالت وإحـــــداث االضـــــطرابات االجتماعيـــــة النامجـــــة عـــــن خـــــر 
ـــــذ  ـــــو بعـــــد تنفي ـــــيس هلـــــذا الطعـــــن أثـــــر بالنســـــبة لألطـــــراف، علمـــــا بـــــأن هـــــذا الطعـــــن متكـــــن مباشـــــرته ول احملـــــاكم، ول

  .احلكم أو القرار طاملا أن املشرع مل يقيد مباشرته بعدم تنفيذ احلكم أو القرار
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إال بعــــــد انصــــــرام اآلجــــــال  ط أجــــــال ملباشــــــرة هــــــذا الطعــــــن إال أنــــــه ال ميكــــــن مباشــــــرتهرت وحيــــــث إن املشــــــرع مل يشــــــ
  .املتاحة لألطراف وطبقا لألشكال القانونية وأمام اجلهات اليت حددها املشرع

ــــــاني ــــــه املــــــادة  :الث ــــــذي نصــــــت علي وحــــــددت اجلهــــــة . إ.ت.م.إ.مــــــن ق 231الطعــــــن بســــــبب جتــــــاوز الســــــلطة ال
مي الطعــــــن لتجــــــاوز القضــــــائية بالغرفــــــة املختصــــــة باحملكمــــــة العليــــــا بــــــدال مــــــن الغــــــرف امعــــــة، وعليــــــه يكــــــون تقــــــد

الســــلطة أمــــام الغــــرف امعــــة مــــن قبــــل وزيــــر العــــدل بواســــطة املــــدعي العــــام خمالفــــا للقــــانون، ذلــــك أن املشــــرع ملــــا 
قصـــــر نظـــــر الغـــــرف امعـــــة يف الطعـــــن لصـــــاحل القـــــانون علـــــى الطعـــــن املقـــــدم مـــــن املـــــدعي العـــــام مـــــن تلقـــــاء نفســـــه 

الـــــذي يـــــأمر بـــــه وزيـــــر العـــــدل املـــــدعي العـــــام لـــــدى  عزهلـــــا عـــــن البـــــت يف الطعـــــن لصـــــاحل القـــــانون لتجـــــاوز الســـــلطة
احملكمـــــة العليـــــا، ومـــــن رجـــــع إىل الـــــنص الســـــابق هلـــــذه املـــــادة الـــــذي كـــــان يســـــند إىل الغـــــرف امعـــــة االختصـــــاص 

  .يف البت يف نوعي الطعن لصاحل القانون يتضح له ذلك
ـــــــث إن املـــــــادة  ـــــــ 19وحي ـــــــا ومل ي ـــــــانون التنظـــــــيم القضـــــــائي حـــــــددت غـــــــرف احملكمـــــــة العلي رد مـــــــن ضـــــــمنها مـــــــن ق

تشــــــكلة الغــــــرف امعــــــة فــــــإن األخــــــرية ال تكــــــون خمتصــــــة بنظــــــر الطعــــــن لتجــــــاوز الســــــلطة عمــــــال بأحكــــــام املــــــادة 
قـــــــانون التنظـــــــيم القضـــــــائي الـــــــيت أوردت اختصـــــــاص هـــــــذه مـــــــن  22ا، وكـــــــذا نـــــــص املـــــــادة .ت.م.ا.مـــــــن ق 231

  .التشكلة حصرا
ــــــه املشــــــرع، فــــــالطو  ــــــني تســــــوغ مــــــا ذهــــــب إلي ــــــث إن طبيعــــــة كــــــل مــــــن الطعن ــــــر العــــــدل حي ــــــه وزي ــــــأمر ب ــــــذي ي عن ال

يســـــتفيد منـــــه األطـــــراف وتعـــــاد القضـــــية فيـــــه إىل قضـــــاء املوضـــــوع إذا اســـــتجيب للطعـــــن، ومـــــن املنطقـــــي أن يكـــــون 
  .أمام غرفة من غرف احملكمة العليا

ــــا مــــن تلقــــاء نفســــه فإنــــه يرمــــي إىل  ــــه املــــدعي العــــام لــــدى احملكمــــة العلي ــــذي يقــــوم ب أمــــا الطعــــن لصــــاحل القــــانون ال
يح واقعـــــة قانونيـــــة حـــــىت ال يبقـــــى الفهـــــم اخلـــــاطئ ســـــابقة قضـــــائية وحمـــــل ذلـــــك الغـــــرف امعـــــة الـــــيت جمـــــرد تصـــــح

  .من مهامها توحيد الفهم القضائي وهي تضم مجيع القضاة اجلالسني باحملكمة العليا
تبقــــــــى الغــــــــرف امعــــــــة باحملكمــــــــة العليــــــــا خمتصــــــــة : "علــــــــى أنــــــــه. إ.ت.م.إ.مــــــــن ق 449وحيــــــــث تــــــــنص املــــــــادة 

ـــــالنظر يف ال ـــــذب ـــــز التنفي ـــــل دخـــــول هـــــذا األمـــــر القـــــانوين حي ـــــه مبفهـــــوم " طعـــــون لصـــــاحل القـــــانون املقدمـــــة قب وبـــــني أن
املخالفـــــة فـــــإن الطعـــــون املقدمـــــة لصـــــاحل القـــــانون بعـــــد دخـــــول األمـــــر القـــــانوين املتضـــــمن للتنظـــــيم القضـــــائي حيـــــز 

  .التنفيذ حتددت جهات اختصاصها حسب املنصوص عليه يف قانون التنظيم القضائي املذكور
ــــــــاين  ــــــــذي يشــــــــكل مســــــــتندا أصــــــــليا للقــــــــانون املوريت ــــــــد الفرنســــــــي ال ــــــــه مــــــــن خــــــــالل االســــــــتئناس بالراف ــــــــث إن وحي
ـــــإن الطعـــــن بســـــبب جتـــــاوز الســـــلطة يقـــــدم أمـــــام إحـــــدى الغـــــرف مبحكمـــــة الـــــنقض  ـــــي، ف وخصوصـــــا شـــــقه اإلجرائ

ـــــــاريخ  523/67مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  18املـــــــادة (الفرنســـــــية  ـــــــد ســـــــايرا يف )1967يوليـــــــو  03الصـــــــادر بت ، وق
ـــــــة املختصـــــــة باحملكمـــــــة العليـــــــا ومل  ـــــــأثرة بنظامهـــــــا القـــــــانوين، إذ جعلـــــــت االختصـــــــاص فيـــــــه للغرف ـــــــك الـــــــدول املت ذل
جتعلــــــــه للغــــــــرف امعــــــــة، بــــــــل إن بعضــــــــها ال تعتمــــــــده إطالقــــــــا وال تأخــــــــذ بــــــــه حفاظــــــــا علــــــــى اســــــــتقرار أحكــــــــام 

  .القضاء
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ــــــا تــــــورده ضــــــمن الطعــــــن وحيــــــث إن مــــــن تأخــــــذ بــــــه عــــــالوة علــــــى إســــــناده للغرفــــــة املختصــــــة باحملكمــــــة العليــــــا فإ
ـــــــــالنقض كمـــــــــا هـــــــــو حـــــــــال القـــــــــانون الســـــــــ وقـــــــــانون اإلجـــــــــراءات ) 2الفقـــــــــرة  -42املـــــــــادة (نغايل لإلجـــــــــراءات يب

ـــــة مـــــايل  ـــــانون اإلجـــــراءات اجلزائـــــري ) 628املـــــادة (جلمهوري ـــــيس إال كمـــــا هـــــو شـــــأن ق ـــــالنقض ل ـــــربه طعنـــــا ب أو تعت
أن قـــــــرارات احملكمــــــــة العليـــــــا ال ميكــــــــن أن ، ومعلــــــــوم )250املـــــــادة (وقــــــــانون املرافعـــــــات املصــــــــري ) 356املـــــــادة (

  .تكون حمال للطعن بالنقض أحرى أن تكون قرارات غرفها امعة عرضة لذلك
  :وللقيام ذا الطعن جيدر

ـــــــدخل القضـــــــاء يف اختصـــــــاص الســـــــلطتني التشـــــــريعية  :أوال  حتقـــــــق جتـــــــاوز الســـــــلطة أو الشـــــــطط يف اســـــــتعماهلا كت
ــــــت يف دســــــت ــــــة أو جتــــــاوز ســــــلطته بالب ــــــه إىل والتنفيذي ورية القــــــوانني أو تفســــــري عمــــــل إداري يرجــــــع االختصــــــاص في

ســــــــرد علــــــــى ســــــــبيل املثــــــــال . إ.ت.م.إ.مــــــــن ق 231الســــــــلطة اإلداريــــــــة، علــــــــى أن املشــــــــرع املوريتــــــــاين يف املــــــــادة 
أعمــــــاال عــــــدها مــــــن نــــــوع جتــــــاوز الســــــلطة كاخلطــــــإ يف القــــــانون والتطبيــــــق الســــــيئ لــــــه واخلطــــــأ يف تكييــــــف الوقــــــائع 

وال ختتلـــــــف . إ.ت.م.إ.مـــــــن ق 204ملهـــــــا األســـــــباب املوجبـــــــة للــــــنقض الـــــــواردة يف املـــــــادة القانونيــــــة، وهـــــــي يف جم
  :هيو عن األسباب اليت استنتجها الشراح الفرنسيون من أسباب 

 التنكر ملبدأ الفصل بني السلط؛ - 1
 القيام بأعمال تنايف عمل سلطة القضاء؛ - 2
 توسيع وتضييق القاضي لسلطته؛ - 3
 إنكار العدالة؛ - 4
 املسطرية؛خرق بعض املبادئ  - 5
 جتاهل حدود النزاع؛ - 6

  :املسائل التالية وسوم بالطعن لتجاوز السلطة حتكمهملا سبق فإن ممارسة هذا الطعن امل
ــــوزير العــــدل ويباشــــره بواســــطة املــــدعي العــــام لــــدى احملكمــــة  -أ ــــه ل جــــواز مباشــــرته إذ تعــــود ســــلطة تقــــدير القيــــام ب

  العليا وحده دون غريه؛
  دى احملكمة العليا بأمر صريح من وزير العدل؛أن يباشره املدعى العام ل -ب
  أن يكون الطعن موجها ضد القرارات واألحكام القضائية؛ -جـ
  أن ينبين الطعن على جتاوز القضاة لسلطام؛ -د
  .أن يوجه الطعن لتجاوز السلطة أمام الغرفة املختصة باحملكمة العليا -ه

ات واألصــــــول القانونيــــــة اآلنفــــــة املنظمــــــة هلــــــذا الطعــــــن غــــــري ومبــــــا أن الطعــــــن املقــــــدم مل يســــــتكمل احــــــرتام املقتضــــــي
العــــادي وقــــدم لوجهــــة غــــري وجهتـــــه، لــــذلك حتــــتم رفضــــه شــــكال دون احلاجـــــة إىل مناقشــــة األســــانيد الــــيت قـــــدمت 

  .يف املوضوع
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الصـــــادر  22/2008وحيـــــث إن هـــــذا املعـــــىن أكـــــده القـــــرار الثالـــــث الصـــــادر يف هـــــذه القضـــــية، وهـــــو القـــــرار رقـــــم 
ه، والذي جاء يف حيثيات 14/07/2008معة بتاريخ عن الغرف ا "  

وحيــــث لــــم يعــــد الطعــــن لصــــالح القــــانون بــــأمر مــــن وزيــــر العــــدل ضــــد قــــرارات المحكمــــة العليــــا فــــي هيئــــة 
الـــــذي ورد فيـــــه أن . إ.ت.م.إ.مـــــن ق 231غرفهـــــا المجمعـــــة مقبـــــوال بـــــالنظر إلـــــى الـــــنص الجديـــــد للمـــــادة 

ــــدل علــــى أن الطعــــن المــــذكور يجــــب أن الطعــــن يــــتم أمــــام الغرفــــة المختصــــة بالمحكمــــة ا لعليــــا وهــــو مــــا ي
ـــــت هـــــذه  يكـــــون موجهـــــا إمـــــا ضـــــد قـــــرار صـــــادر عـــــن محكمـــــة اســـــتئناف أو عـــــن محكمـــــة أصـــــل إذا كان
األخيـــــرة حكمـــــت نهائيـــــا فـــــي قضـــــية معينـــــة، وإمـــــا فـــــي أكثـــــر تقـــــدير، ضـــــد قـــــرار صـــــادر عـــــن غرفـــــة مـــــن 

ل فـــــي الطعـــــن بـــــالرجوع، مـــــع المحكمـــــة العليـــــا إذا جـــــاز قيـــــاس الطعـــــن لصـــــالح القـــــانون علـــــى مـــــا يحصـــــ
  ".اختالف موجبات قبول كال الطعنين

  :لهذه األسباب
  ..إ.ت.م.إ.من ق 449-231-230من قانون التنظيم القضائي واملواد  22-19وعمال باملواد 

  :منطوق القرار
  .قررت المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة رفض الطعن لصالح القانون شكال

  
 واهللا الموفق

  
  

  الرئيس          المقرر        ب الضبط األولكات
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  08/2013: ر�/ ا�)�ار

  20/02/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  

  ا����أ
  

� �	��ن ا�����9 ا���	ر��و466ـ ا��	دة �� �	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د1179و 834�  
  

 �N	(ا�� P" أن �  :��T ن��	ز�� ا�)	ه ا�!Hھ �دة  	8 ا��k� :��T G� ����و��  466- $� �%  ��
��;C ا�]=�!� T*"�� ا���ا B أ�	م :( ا�����9 ا���	ر�� ا��� �)�ل $	��9ف  %��+ 	�� ��1]��دع إذا U��

�=��N(�� و ا�&��م أو ا��=��0 ، أو �=Q +	ص �O=�  /A� ا��J	)ا�)A	ء $	%�2 ��	Jأو و ��	5 ��	Jو (
� ذ�[ �J	 ھ� ��8k ا�)�ا$�  � "�ود �&�!� و- 5*��  �&)� ا���8�k ا��\	ر إ��% $\�ء  �T	+ ��*5 أو

:Nدة  ،وا	ا�� :��T ھ� 	�J 	Aأ� �N	(ا�� �� G+إن ا�17: أ /e834 ق ��ع  وأ�% "�@ �� �!: .ا.
� اR"�ال أن �]�د أي ��P"b1 ا��)	N� و"P ا�17: ����;	 $9	ل C1� - اH;  	� �;.  

  
� أ�;	 أرA�(�$ s�I@ ا�17: 15@ �]��� ا���	�bإ�5� ط��&�  -ن �	 ���5% ا�'	5!�  �O!0 ا�Z$

P�2 	�5م و	Iن   -ا�ر	J %"�@ 15@ ا ��اض أ� 	ھ�N 15@ ا��'&�ن s& د 	ا����ع $� ��  	;!U�� -
1&�	ل �	دا�s �/ �\&�ھ	 $�H[ أ"�ى أن ��Uن ا��'&�ن �Nھ	 طs�1 ذ�[ 15@ ا��'&�ن �Nھ	 أن �� &% �

� ق 1179�!;	 ، وذ�[ $!	ء 15@ ا��	دة �  ع.إ.
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



 

53 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  عدل~ إخاء ~ شرف                                الجمهورية اإلسالمية الموريتانية              

  المحكمــة العليـــا      
  بسم اهللا العلي العظيم            الغرف المجمعة      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  21/2012: امللف رمق

  رشكة سومارßو : الطاعن

  اVتار و� اzل/ : ذ اميثله

  رشكة سÓ4ر: املطعون ضده

  الزييد و� الزييد/ذ: ميثلهام

  38/2012القرار رمق :املطعون فuه 

  29/05/2012:الصادر بتارخي

  .�ارية /س4تbªافuة نوا�شوطعن الغرفة الت

  

        2013201320132013////08080808::::رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

        2013201320132013////02020202////20202020::::¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

        

        ::::مbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرار

قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  

    ....الطعن /لنقض ش¸ و رفضه 0ٔصال الطعن /لنقض ش¸ و رفضه 0ٔصال الطعن /لنقض ش¸ و رفضه 0ٔصال الطعن /لنقض ش¸ و رفضه 0ٔصال 

 

 

 

  ا,ٔربعاء التاسع من ربيع الثاين  عقدت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة sلسة zلنية يوم
   يف قاzة sلساهتا مببىن احملمكة العليا يف نوا�شوط 2013من فرباÀر  20:ه املوافق  z1434ام 

  : ويه مشلكة اكلتايل
  ،ا ــــــئ�سرئ�س احملمكة العليا   ،                              ر   حيفظ و� محمد يوسف ،/ الس4يد 

  :وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر 0ٔسامهئم ووظائفهم
  الثانية /حملمكة العليا  ـ محمد @سمل و� الش4يخ محمد اخلضري، رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية

  مسSشارا؛                                   
  ـ 0ٔمحد محمود و� الش4يخ، رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل

  مسSشارا؛      /حملمكة العليا،                                                                 
  مسSشارا؛                  محمدو و� 0ٔمحد سامل و� 0ٔيب ،رئ�س الغرفة اجلزائية   -

  مسSشارا؛        ـ حميده و� 0ٔملني، رئ�س الغرفة الت�ارية ، 
  مسSشارا؛        ـ يل 0ٓمادو سريى، رئ�س الغرفة إالدارية ، 

  مسSشارا؛          ـ محمد عبد هللا و� بيداها، 
  مسSشارا؛            ـ بتار و� /ب،

  مسSشارا؛            ـ 0ٔب و� محمد محمود،
  مسSشارا؛            ـ اVتار تويل /ه،

  مسSشارا؛          ـ س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار، 
  مسSشارا؛                      ـ @سمل و� ديدي       

 مسSشارا؛          ـ محمãد س4يد_ و� محمد محمود، 
  مسSشارا؛          ـ محمد سامل و� /رك هللا، 

  مسSشارا؛          ـ احلاج و� محمدن و� الطلبه، 
uشارا؛            /ه، اـ الصويف ا�كSمس  

،aشارا؛          ـ محمد و� س4يدي و� ماSمس  
  مسSشارا؛          مام و� محمد فال، Jـ 

  .اكتبا 'ل�لسة     اكتب الضبط أ,ول /لغرف ا5معة، ، محمد @سمل و� =ا�/ ومبساzدة أ,س4تاذ
  .ال 'لنيابة العامةممث           ،Ôئب املدعي العام �ى احملمكة العليا  محمد و� عامرو/وحبضور القايض

  اVتار و� اzل  نيابة عن مولكته رشكة: ،و0ٔصدرت القرار ا,ٓيت بيانه يف الطعن /لنقض القامئ به ذ
  عن الغرفة الت�ارية /س4تbªافuة 29/05/2012الصادر بتارخي  38/2012سومارßو ضد القرار رمق 

Ó4ة،ورشكة سÅ و منß/ٔ,س4تاذ الزييد و� الزييدنوا�شوط يف الزناع القامئ بني رشكة سومار �ر ممث  
  .من Åة Æنية 
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  اتاإلجراء: أوال 
ملــــــــــا متــــــــــت آجــــــــــال إيــــــــــداع األطــــــــــراف ملــــــــــذكرام ومت تقــــــــــدميهم إياهــــــــــا لــــــــــدى كتابــــــــــة ضــــــــــبط الغــــــــــرف امعــــــــــة 
ـــــــــل  ـــــــــر أحي ـــــــــر يف القضـــــــــية وبعـــــــــد اجنـــــــــاز املقـــــــــرر للتقري ـــــــــا إىل املقـــــــــرر إلعـــــــــداد التقري ـــــــــيس احملكمـــــــــة العلي عهـــــــــد رئ

لقضــــــــــــــايا امللـــــــــــــف إىل النيابــــــــــــــة العامـــــــــــــة الــــــــــــــيت أعادتـــــــــــــه مصــــــــــــــحوبا بطلباـــــــــــــا املكتوبــــــــــــــة مث أدرج يف جـــــــــــــدول ا
الــــــــــــــيت مت االســــــــــــــتماع فيهــــــــــــــا إىل تــــــــــــــالوة تقريــــــــــــــر املستشــــــــــــــار  12/12/2012املعروضــــــــــــــة يف اجللســــــــــــــة يــــــــــــــوم 

، مث أتيحـــــــــــت الفرصـــــــــــة ملالحظـــــــــــات األطـــــــــــراف علـــــــــــى التقريـــــــــــر مث محمـــــــــــد ســـــــــــالم ولـــــــــــد بـــــــــــارك اهللاملقـــــــــــرر 
ـــــــــــف يف املـــــــــــداوالت إىل اجللســـــــــــة املواليـــــــــــ ـــــــــــة مث وضـــــــــــع املل ـــــــــــة العامـــــــــــة الـــــــــــيت متســـــــــــكت بطلباـــــــــــا املكتوب ة للنياب

ويف املــــــــــــداوالت متــــــــــــت دراســــــــــــة امللــــــــــــف واســــــــــــتنتجت احملكمــــــــــــة مــــــــــــن كــــــــــــل 20/02/2013املقــــــــــــررة يــــــــــــوم  
  :ذلك ما يلي 

  من حيث الشكل : ثانيا
املختـــــــــــار ولـــــــــــد اعـــــــــــل بـــــــــــالطعن بـــــــــــالنقض نيابـــــــــــة عـــــــــــن موكلتـــــــــــه شـــــــــــركة ســـــــــــوماركو مبقتضـــــــــــى /حيـــــــــــث قـــــــــــام ذ

الصــــــــــــــــــادر  38/12ضــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــم  28/06/2012املعــــــــــــــــــد بتــــــــــــــــــاريخ  27/12احملضــــــــــــــــــر رقــــــــــــــــــم 
عــــــــــــــــــن الغرفــــــــــــــــــة التجاريــــــــــــــــــة مبحكمــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــتئناف بانواكشــــــــــــــــــوط بوصــــــــــــــــــفها  29/05/2012بتــــــــــــــــــاريخ 

و مبــــــــــــــــذكرة الطعــــــــــــــــن  12/07/2012حمكمــــــــــــــــة إحالــــــــــــــــة وأشــــــــــــــــفع طعنــــــــــــــــه بوصــــــــــــــــل الغرامــــــــــــــــة املــــــــــــــــؤرخ ب 
وهـــــــــــو مـــــــــــا يتعـــــــــــني معـــــــــــه قبـــــــــــول الطعـــــــــــن شـــــــــــكال   25/07/2012الواصـــــــــــلة إىل كتابـــــــــــة الضـــــــــــبط  بتـــــــــــاريخ 

  إ.ت.م.م.ن قو ما بعدها يف فرعها م 205طبقا للمواد 
  األطراف: ثالثا 

وقــــــــــد تقـــــــــدم مبذكرتــــــــــه املـــــــــذكورة وضــــــــــمنها مـــــــــا ملخصــــــــــه أن موكلتـــــــــه يربطهــــــــــا بشـــــــــركة ســــــــــيمار  : الطـــــــــاعن-أ
وقــــــــــد نشـــــــــب نــــــــــزاع بــــــــــني  1982عقـــــــــد متثيــــــــــل عـــــــــام يف ميــــــــــدان تســـــــــيري البحــــــــــارة واإليـــــــــداع و العبــــــــــور منـــــــــذ 

امـــــــــــــا وانتهـــــــــــــى ع 15وعماهلـــــــــــــا اســـــــــــــتمر  -يقـــــــــــــول العـــــــــــــارض –موكلتـــــــــــــه بوصـــــــــــــفها ممثلـــــــــــــة لشـــــــــــــركة ســـــــــــــيمار 
ـــــــــــائق يف  ـــــــــــه للعمـــــــــــال مبقتضـــــــــــى وث ـــــــــــغ احملكـــــــــــوم ب ـــــــــــى تســـــــــــديد املبل ـــــــــــه  عل لصـــــــــــاحل العمـــــــــــال  فأرغمـــــــــــت موكلت
امللــــــــــــف مــــــــــــن بينهــــــــــــا الصــــــــــــلح املــــــــــــربم  أمــــــــــــام احملكمــــــــــــة العليــــــــــــا يف إطــــــــــــار التنفيــــــــــــذ اجلــــــــــــربي علــــــــــــى موكلتــــــــــــه 

ــــــــــــغ  ــــــــــــة، 24.577.488وممتلكاــــــــــــا فــــــــــــدفعت مبل ــــــــــــه تقــــــــــــدمت إىل شــــــــــــركة ســــــــــــيمار مــــــــــــن أجــــــــــــل  أوقي وعلي
هلــــــــــا مــــــــــا دفعــــــــــت للعمــــــــــال باإلضــــــــــافة إىل النســــــــــبة املئويــــــــــة املنصوصــــــــــة واملتعــــــــــارف عليهــــــــــا فنشــــــــــب أن تســــــــــدد 

ـــــــــه يف  ـــــــــدين املنصـــــــــوص علي ـــــــــرب العقـــــــــد شـــــــــريعة املتعاق ـــــــــه مل يعت ـــــــــزاع  وعـــــــــاب علـــــــــى القـــــــــرار الطعـــــــــني أن هـــــــــذا الن
ــــــــــــه القــــــــــــرار الطعــــــــــــني  مــــــــــــن أن عقــــــــــــد .ا.مــــــــــــن ق 247املــــــــــــادة  ــــــــــــل و مــــــــــــا جــــــــــــاء ب ع فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالتمثي

ــــــــــــل ال جييــــــــــــز ــــــــــــه  اكتتــــــــــــاب العمــــــــــــال باســــــــــــم ســــــــــــيمار ســــــــــــوء فهــــــــــــم للقضــــــــــــية وغــــــــــــري صــــــــــــحيح   التمثي ملوكلت
مــــــــــــن  834وأضــــــــــــاف العــــــــــــارض أن القــــــــــــرار الطعــــــــــــني أخطــــــــــــأ يف فهمــــــــــــه للقــــــــــــانون عنــــــــــــدما ســــــــــــبب باملــــــــــــادة 

الـــــــــــيت  833ع و هــــــــــي غــــــــــري واردة ألن النـــــــــــزاع جتــــــــــاري وإن كـــــــــــان وال بــــــــــد فـــــــــــالوارد هــــــــــو املـــــــــــادة قبلهــــــــــا .ا.ق
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إىل أن القــــــــــــــرار الطعــــــــــــــني جــــــــــــــاء خمالفــــــــــــــا لرتتيبــــــــــــــات عقــــــــــــــد  تتعلــــــــــــــق بالتمثيــــــــــــــل العــــــــــــــام، وخلــــــــــــــص العــــــــــــــارض
ع وجانـــــــــــب ترتيبـــــــــــات .إ.مـــــــــــن ق 247التمثيـــــــــــل بـــــــــــني موكلتـــــــــــه وشـــــــــــركة ســـــــــــيمار وبالتـــــــــــايل خمـــــــــــالف للمـــــــــــادة 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة التجاري ـــــــــــــه إىل حمكمـــــــــــــة  009/1995قـــــــــــــانون البحري ـــــــــــــه و إحالت ـــــــــــــع حيثيات ـــــــــــــب بنقضـــــــــــــه يف مجي وطال
 .إحالة بتوجيهات صارمة إلصالح ما أفسدته السالفة

ــــــــــون ضــــــــــدها -ب وقــــــــــد تقــــــــــدم مبــــــــــذكرة جوابيــــــــــة ضــــــــــمنها مــــــــــا ملخصــــــــــه أن موكلتــــــــــه ســــــــــيمار ذات :  لمطع
رأس املـــــــــــــال املوريتـــــــــــــاين الرومـــــــــــــاين الـــــــــــــيت تســـــــــــــتغل بعـــــــــــــض البـــــــــــــواخر الرومانيـــــــــــــة أبرمـــــــــــــت عقـــــــــــــد متثيـــــــــــــل مـــــــــــــع 

ـــــــــــــاريخ  ـــــــــــــة بت ـــــــــــــيت  01/04/1982الطاعن ـــــــــــــواخر ال ـــــــــــــك الب ـــــــــــــوفري البحـــــــــــــارة لتل ـــــــــــــة بت ـــــــــــــزم مبقتضـــــــــــــاه الطاعن تلت
الطاعنــــــــــــة عقـــــــــــودا مــــــــــــع جمموعــــــــــــة مــــــــــــن البحـــــــــــارة بوصــــــــــــفها  رب عمــــــــــــل مــــــــــــع  تســـــــــــتغلها موكلتــــــــــــه فأبرمــــــــــــت 

قامــــــــــــــت  1989العمــــــــــــــال وهــــــــــــــي موقعــــــــــــــة مــــــــــــــن الطــــــــــــــرفني فقــــــــــــــط وال عالقــــــــــــــة لســــــــــــــيمار ــــــــــــــا ويف ســــــــــــــنة 
ـــــــــــع درجـــــــــــات التقاضـــــــــــي وانتهـــــــــــى  ـــــــــــزاع معهـــــــــــا مـــــــــــر جبمي ســـــــــــوماركو  بفصـــــــــــل بعـــــــــــض البحـــــــــــارة فـــــــــــدخلوا يف ن

ــــــــــا ســــــــــنة  ــــــــــع صــــــــــلح مــــــــــع البحــــــــــارة أمــــــــــام احملكمــــــــــة العلي ــــــــــك ومل  2005بتوقي تكــــــــــن ســــــــــيمار مشــــــــــمولة يف ذل
النــــــــــــزاع ومل ختــــــــــــول ســــــــــــوماركو  الرتافــــــــــــع عنهــــــــــــا ومل تـــــــــــــدخلها ســــــــــــومار كــــــــــــو فيــــــــــــه ومل تســــــــــــتدعها لـــــــــــــذلك ومل 

ـــــــــــم بـــــــــــه أصـــــــــــال إىل أن تقـــــــــــدمت إليهـــــــــــا ســـــــــــوماركو ســـــــــــنة  بطلـــــــــــب تريـــــــــــد التعـــــــــــويض هلـــــــــــا عمـــــــــــا  2005تعل
ـــــــــــــى مـــــــــــــذكرة الطـــــــــــــاعن قـــــــــــــال إن ـــــــــــــزاع  و يف إطـــــــــــــار رده عل ـــــــــــــك الن ـــــــــــــك  البحـــــــــــــارة يف ذل ـــــــــــــه ألولئ مـــــــــــــا   دفعت

ـــــــــه مـــــــــن كـــــــــون القـــــــــرار الطعـــــــــني خـــــــــرق القـــــــــانون وأخطـــــــــأ يف تطبيقـــــــــه جمـــــــــرد ادعـــــــــاء مل يســـــــــتطع الطـــــــــاعن  ذكرت
ــــــــــــره فاملــــــــــــادة  ــــــــــــاب عمــــــــــــال باســــــــــــم .ا.ق 247تربي ــــــــــــة اكتت ــــــــــــتم خرقهــــــــــــا ألن العقــــــــــــد ال خيــــــــــــول الطاعن ع  مل ي

ــــــــــة والبحــــــــــارة كمــــــــــا هــــــــــو واضــــــــــح  ــــــــــني الطاعن ــــــــــا يف العقــــــــــود املربمــــــــــة ب ــــــــــه طرف ــــــــــه ســــــــــيمار وليســــــــــت موكلت موكلت
ـــــــــــزم إال مـــــــــــن كـــــــــــان طرفـــــــــــا يف  245عقـــــــــــود نفســـــــــــها واملـــــــــــادة مـــــــــــن ال قبلهـــــــــــا صـــــــــــرحية يف أن االلتزامـــــــــــات ال تل
مـــــــــــن نفـــــــــــس القـــــــــــانون طبقـــــــــــت يف حملهـــــــــــا فعـــــــــــال ألـــــــــــا تتعلـــــــــــق بالصـــــــــــلح  834كمـــــــــــا أن املـــــــــــادة .العقـــــــــــد 

وتوضـــــــــح أنــــــــــه مــــــــــن املســــــــــائل الــــــــــيت البــــــــــد مــــــــــن الـــــــــنص عليهــــــــــا يف توكيــــــــــل خــــــــــاص وانتقــــــــــاد ايرادهــــــــــا هنــــــــــا يف 
مل   009/95قـــــــــــانون املـــــــــــدين هـــــــــــو األصـــــــــــل وهـــــــــــو املطبـــــــــــق هنـــــــــــا مـــــــــــا دام القـــــــــــانون غـــــــــــري حملـــــــــــه كمـــــــــــا أن ال

ــــــــــــى الصــــــــــــلح، ــــــــــــنص عل ــــــــــــة خاصــــــــــــة وال .إ.مــــــــــــن ق 832واملــــــــــــادة  ي ــــــــــــة التقاضــــــــــــي وكال ع صــــــــــــرحية يف أن وكال
بعــــــــــــــدها  833تعطــــــــــــــي الصــــــــــــــالحية يف إجــــــــــــــراء الصــــــــــــــلح مــــــــــــــا مل يــــــــــــــنص علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك صــــــــــــــراحة واملــــــــــــــادة 

 -يقـــــــــــول العـــــــــــارض–فـــــــــــع الـــــــــــدعوى ولـــــــــــو فرضـــــــــــنا جـــــــــــدال ال ر إ املتعلقـــــــــــة بالوكالـــــــــــة العامـــــــــــة ال ختـــــــــــول الوكيـــــــــــل
أن الطاعنـــــــــة لـــــــــديها توكيـــــــــل عـــــــــام مـــــــــن موكلتـــــــــه  فإنــــــــــه رغـــــــــم ذلـــــــــك يكـــــــــون  تقاضـــــــــيها مـــــــــع  البحـــــــــارة هنــــــــــا 

مـــــــــن مدونـــــــــة البحريـــــــــة التجاريـــــــــة الـــــــــيت اســـــــــتدل ـــــــــا  466خارجـــــــــا عـــــــــن إطـــــــــار هـــــــــذه املـــــــــادة كمـــــــــا أن املـــــــــادة 
افـــــــــــــع أمـــــــــــــام القضـــــــــــــاء باســـــــــــــم جمهـــــــــــــز الطـــــــــــــاعن ليســـــــــــــت واردة مادامـــــــــــــت تشـــــــــــــرتط ملمارســـــــــــــة املســـــــــــــتودع الرت 

الســــــــــفينة أن خيولــــــــــه هــــــــــذا األخــــــــــري ذلــــــــــك وهــــــــــو مــــــــــامل يقــــــــــع وبالتــــــــــايل فهــــــــــي حجــــــــــة عليــــــــــه،كما أن املــــــــــادة 
ــــــــــــــزام املســــــــــــــتودع بتقــــــــــــــدمي املعلومــــــــــــــات دون تــــــــــــــأخري للمــــــــــــــؤجر ولــــــــــــــو فرضــــــــــــــنا  467بعــــــــــــــدها  صــــــــــــــرحية يف ال
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اذا مل أن الطاعنــــــــــــــة ليســــــــــــــت رب العمــــــــــــــل بالنســــــــــــــبة هلــــــــــــــؤالء البحــــــــــــــارة فلمــــــــــــــ -يقــــــــــــــول العــــــــــــــارض –جــــــــــــــدال 
ــــــــــرفض الطعــــــــــن  ــــــــــة مــــــــــن مراحلــــــــــه، وخلــــــــــص إىل املطالبــــــــــة ب تبلــــــــــغ ســــــــــيمار بنزاعهــــــــــا مــــــــــع العمــــــــــال يف أي مرحل

 .شكال وإن رأت احملكمة غري ذلك فرفضه أصال
وقــــــــــــد خلصــــــــــــت  يف طلباــــــــــــا إىل قبــــــــــــول الطعــــــــــــن شــــــــــــكال وفوضــــــــــــت للمحكمــــــــــــة   :النيابــــــــــــة العامــــــــــــة  -ج

  .يف األصل

  المحكمة: رابعا 

القـــــــــرار الطعـــــــــني هـــــــــو أنـــــــــه مل يعتـــــــــرب العقـــــــــد شـــــــــريعة املتعاقـــــــــدين  وهـــــــــذا  إن أهـــــــــم مـــــــــا عابـــــــــه الطـــــــــاعن علـــــــــى
غـــــــــري صـــــــــحيح ذلـــــــــك أن العقـــــــــد الـــــــــذي حيـــــــــتج بـــــــــه الطـــــــــاعن هـــــــــو احلكـــــــــم فعـــــــــال لكنـــــــــه ال يـــــــــنص وال يـــــــــدعي 
الطـــــــــاعن أنـــــــــه يـــــــــنص علـــــــــى أن موكلتـــــــــه تتـــــــــوىل التقاضـــــــــي  والتصـــــــــاحل عـــــــــن املطعـــــــــون ضـــــــــدها  أصـــــــــال أحـــــــــرى 

تشــــــــــــعرها يف أي مرحلــــــــــــة مــــــــــــن مراحــــــــــــل النــــــــــــزاع مــــــــــــع أن يــــــــــــنص علــــــــــــى أن متــــــــــــارس ذلــــــــــــك بامسهــــــــــــا ودون أن 
العمـــــــــــــال ،مث إن العقـــــــــــــد شـــــــــــــريعة املتعاقـــــــــــــدين فعـــــــــــــال  ولكـــــــــــــن العقـــــــــــــود الـــــــــــــيت خولـــــــــــــت العمـــــــــــــال التقاضـــــــــــــي 
ـــــــــــة ال مـــــــــــن طـــــــــــرف املطعـــــــــــون ضـــــــــــدها  ـــــــــــه  موقعـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف الطاعن ـــــــــــى مـــــــــــا حصـــــــــــلوا علي واحلصـــــــــــول عل

مل اكتتـــــــــــام وبالتـــــــــــايل فهـــــــــــي ربـــــــــــة العمـــــــــــل كمـــــــــــا أن تســـــــــــيري العمـــــــــــال الـــــــــــذي نـــــــــــص عليـــــــــــه العقـــــــــــد ال يشـــــــــــ
وفصـــــــــــــلهم و التقاضـــــــــــــي معهـــــــــــــم وإجـــــــــــــراء الصـــــــــــــلح فهـــــــــــــذه مـــــــــــــن صـــــــــــــميم مهـــــــــــــام الطاعنـــــــــــــة أصـــــــــــــالة وقـــــــــــــد 
ــــــــــــــدخل املطعــــــــــــــون ضــــــــــــــدها  فيهــــــــــــــا ودون أن حيــــــــــــــاول  مارســــــــــــــتها  فعــــــــــــــال دون أن تــــــــــــــدخل أو حتــــــــــــــاول  أن ت
ـــــــــع مراحـــــــــل  ـــــــــزاعهم معهـــــــــا حـــــــــىت مـــــــــر جبمي ـــــــــة واســـــــــتمر ن ـــــــــدعوى علـــــــــى الطاعن ـــــــــك وإمنـــــــــا رفعـــــــــوا ال العمـــــــــال ذل

ــــــــــــه ال التقاضــــــــــــي وانتهــــــــــــى أ ــــــــــــا بالصــــــــــــلح دون أن تكــــــــــــون للمطعــــــــــــون ضــــــــــــدها عالقــــــــــــة ب مــــــــــــام احملكمــــــــــــة العلي
  .مدعية وال مدعى عليها وال داخلة عن طريق إجراء إدخال اخلارج عن اخلصومة

وحيـــــــــــــث إن التمثيـــــــــــــل العـــــــــــــام الـــــــــــــذي نـــــــــــــص عليـــــــــــــه العقـــــــــــــد ال ميكـــــــــــــن  أن يشـــــــــــــمل مـــــــــــــا حتـــــــــــــاول الطاعنـــــــــــــة 
ـــــــــــــل العـــــــــــــام حســـــــــــــب العـــــــــــــرف التجـــــــــــــا ري ال عالقـــــــــــــة لـــــــــــــه بالتقاضـــــــــــــي وال إقحامـــــــــــــه فيـــــــــــــه، ذلـــــــــــــك أن التمثي

يشــــــــمله أصـــــــــال وإمنـــــــــا نــــــــص عليـــــــــه بعـــــــــد ذكـــــــــر أهــــــــم األعمـــــــــال الـــــــــيت تنصــــــــب عليهـــــــــا إرادة الطـــــــــرفني ليشـــــــــمل 
األعمـــــــــــــال الروتينيـــــــــــــة العاديـــــــــــــة الـــــــــــــيت ال  ميكـــــــــــــن حصـــــــــــــرها وال إمهاهلـــــــــــــا ممـــــــــــــا هـــــــــــــو جـــــــــــــزء مـــــــــــــن نشـــــــــــــاطات 

ق التقاضــــــــــــــي مــــــــــــــن مدونــــــــــــــة البحريــــــــــــــة التجاريــــــــــــــة ، ولــــــــــــــو كــــــــــــــان حــــــــــــــ 464املســــــــــــــتودع الــــــــــــــواردة يف املــــــــــــــادة 
ـــــــــــة مـــــــــــع املـــــــــــذكورات يف العقـــــــــــد وال أدل علـــــــــــى  ـــــــــــه باملقارن ـــــــــــه وخلطورت ـــــــــــه صـــــــــــراحة ألمهيت ـــــــــــنص علي مقصـــــــــــودا ل

 466ذلــــــــــك مــــــــــن أن القــــــــــانون صــــــــــريح يف أن حــــــــــق التقاضــــــــــي ال بــــــــــد لــــــــــه مــــــــــن نــــــــــص صــــــــــريح مثــــــــــل املــــــــــادة 
ـــــــــاحلرف  ـــــــــيت تقـــــــــول ب ـــــــــة ال ـــــــــة البحريـــــــــة التجاري ميكـــــــــن للمســـــــــتودع إذا مـــــــــا خولـــــــــه جمهـــــــــز الســـــــــفينة :( مـــــــــن مدون

، أو لفـــــــــــــظ خـــــــــــــاص يضـــــــــــــم  لفظـــــــــــــي الوكالـــــــــــــة و العمـــــــــــــوم أو  ) حية الرتافـــــــــــــع أمـــــــــــــام القضـــــــــــــاء بامســـــــــــــه صـــــــــــــال
ــــــــــــة مفوضــــــــــــة(التفــــــــــــويض  ــــــــــــة عامــــــــــــة أو وكال ــــــــــــة وال ) وكال ــــــــــــة يف حــــــــــــدود معين ــــــــــــل القراب ــــــــــــة خاصــــــــــــة مث أو عالق
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عالقـــــــــة  لعقــــــــــد التمثيــــــــــل املشــــــــــار إليــــــــــه بشــــــــــيء مــــــــــن ذلــــــــــك كمــــــــــا هــــــــــو واضــــــــــح مث إن الصــــــــــلح أخــــــــــص مــــــــــن 
ع  وأنـــــــــــه حـــــــــــىت لـــــــــــو مـــــــــــنح حـــــــــــق التقاضـــــــــــي .ا.مـــــــــــن ق 834املـــــــــــادة التقاضـــــــــــي أيضـــــــــــا كمـــــــــــا هـــــــــــو صـــــــــــريح 

ـــــــــــغ أحـــــــــــرى هـــــــــــذه  وحـــــــــــق الصـــــــــــلح جلهـــــــــــة مـــــــــــا فهـــــــــــذا ال يلزمهـــــــــــا حبـــــــــــال مـــــــــــن األحـــــــــــوال أن تســـــــــــدد أي مبل
دفعـــــــــــت الطاعنـــــــــــة هـــــــــــذه املبـــــــــــالغ أم أن مهنـــــــــــة الوكالـــــــــــة أو النيابـــــــــــة  أو التمثيـــــــــــل  نْ ذَ املبـــــــــــالغ املعتـــــــــــربة فلمـــــــــــاذا إِ 

ــــــــــب أو احملامــــــــــاة تلــــــــــزم القــــــــــائم ــــــــــا أن يســــــــــدد  ــــــــــه  أوال دون أن يشــــــــــعر املوكــــــــــل أو املني ــــــــــه اخلــــــــــاص ب مــــــــــن مال
  .أو املمثل واجلواب طبعا ال

ــــــــــى أن  املطعــــــــــون ضــــــــــدها   ــــــــــنص عل ــــــــــه مل ي ــــــــــا فعــــــــــال  شــــــــــريعة املتعاقــــــــــدين ولكن ــــــــــإن العقــــــــــد هن وعلــــــــــى كــــــــــل ف
ـــــــــــــع عنهـــــــــــــا أمـــــــــــــام القضـــــــــــــاء   ـــــــــــــة حـــــــــــــق الرتاف ـــــــــــــت الطاعن ـــــــــــــالغ-خول و مل    -أحـــــــــــــرى الصـــــــــــــلح وتســـــــــــــديد املب

ملطعــــــــون ضــــــــدها  أمــــــــام القضــــــــاء أصــــــــال  وإمنــــــــا رافعــــــــت أصــــــــالة عــــــــن نفســــــــها طيلــــــــة ترافــــــــع الطاعنــــــــة باســــــــم ا
ـــــــــــزاع  ـــــــــــدعوى  تصـــــــــــطدم بصـــــــــــريح املـــــــــــادة . الن ـــــــــــإن هـــــــــــذه ال ـــــــــــايل ف ـــــــــــة  466وبالت املـــــــــــذكورة ،كمـــــــــــا أن الطاعن

مل تكـــــــــــن تعتـــــــــــرب نزاعهـــــــــــا مـــــــــــع العمـــــــــــال مـــــــــــن األمـــــــــــور املتعلقـــــــــــة بســـــــــــري عملهـــــــــــا املتعلـــــــــــق بـــــــــــاملطعون ضـــــــــــدها 
مـــــــــــن نفـــــــــــس املدونـــــــــــة تلـــــــــــزم مســـــــــــتودع  467طيلـــــــــــة فرتتـــــــــــه و املـــــــــــادة  بـــــــــــدليل أـــــــــــا مل  تشـــــــــــعرها بـــــــــــه أصـــــــــــال

وإذا كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك جمـــــــــــــرد .....).تقـــــــــــــدمي املعلومـــــــــــــات املتعلقـــــــــــــة بســـــــــــــري العمـــــــــــــل دون تـــــــــــــأخري(الســـــــــــــفينة  ب 
مـــــــــــن نفـــــــــــس املدونـــــــــــة صـــــــــــرحية يف أـــــــــــا هـــــــــــي املســـــــــــئولة عـــــــــــن خطئهـــــــــــا  470خطــــــــــأ مـــــــــــن الطاعنـــــــــــة فاملـــــــــــادة 

ة مــــــــــــن  املطعــــــــــــون ضــــــــــــدها أحــــــــــــرى أن تكــــــــــــون هنــــــــــــا، كمــــــــــــا أن الطاعنــــــــــــة مل تــــــــــــدع أصــــــــــــال أن لــــــــــــديها وكالــــــــــــ
وعليــــــــــه فــــــــــإن املــــــــــواد . لــــــــــديها وكالــــــــــة خاصــــــــــة منهــــــــــا بــــــــــذلك ختوهلــــــــــا أخــــــــــذ احملــــــــــامي والصــــــــــلح ودفــــــــــع املبــــــــــالغ

  .ع ال حجة هلا فيها أصال.إ.و ما بعدها يف فرعها من ق 838
ـــــــــــالغ ـــــــــــى تســـــــــــديد املب ـــــــــــة مـــــــــــن أـــــــــــا أرغمـــــــــــت مبقتضـــــــــــى الصـــــــــــلح عل ـــــــــــه الطاعن بغـــــــــــض  -كمـــــــــــا أن مـــــــــــا تدعي

ال ميكنهـــــــــــا  مـــــــــــن الرجـــــــــــوع مبـــــــــــا دفعـــــــــــت علـــــــــــى املطعـــــــــــون   -يعـــــــــــة اإلرغـــــــــــام وعمـــــــــــا ســـــــــــبقالنظـــــــــــر عـــــــــــن طب
ـــــــــه كـــــــــان علـــــــــى املطعـــــــــون ضـــــــــدها أن تدفعـــــــــه للعمـــــــــال مادامـــــــــت مل تشـــــــــعرها  ضـــــــــدها حـــــــــىت علـــــــــى افـــــــــرتاض أن

 1179دة بــــــــــذلك أحــــــــــرى أن تكـــــــــــون املطعــــــــــون ضـــــــــــدها طلبــــــــــت ذلــــــــــك منهـــــــــــا ، وذلــــــــــك بنـــــــــــاء علــــــــــى املـــــــــــا
  :زل  سيد عبد اهللا ولد احلاج إبراهيميابا يف نظمه لنواع وعلى قول ابن م.إ.من ق

  وضامن المضغوط بالنوال          يرجع إن ضمن عن سؤال                  
  و إن يكن من نفسه ابتداه        فليس يرجع بما أداه                  

كمــــــــــا أن الطاعنــــــــــة مل تعــــــــــر أي اهتمــــــــــام ملــــــــــا ينبغــــــــــي أن يكــــــــــون أســــــــــاس ومصــــــــــب طعنهــــــــــا أال وهــــــــــو معاجلــــــــــة 
ى مطابقــــــــــــة أو خمالفــــــــــــة القــــــــــــرار الطعــــــــــــني ملقتضــــــــــــى توجيهــــــــــــات احملكمــــــــــــة العليــــــــــــا ، كمــــــــــــا أن املطعــــــــــــون مــــــــــــد

  .ضدها اعتربت طعنها بالكامل وبنت على ذلك طلبها رفض الطعن شكال 
وعلــــــــى كــــــــل فــــــــإن الطاعنــــــــة مل توفــــــــق فيمــــــــا ذهبــــــــت إليــــــــه وبالتــــــــايل مل يــــــــؤثر مــــــــا اعتربتــــــــه مآخــــــــذ علــــــــى القــــــــرار 

ــــــــــق املطعــــــــــون ضــــــــــدها يف رؤيتهــــــــــا يف رفــــــــــض الطعــــــــــن    الطعــــــــــني كمــــــــــا هــــــــــو واضــــــــــح ممــــــــــا ســــــــــبق، كمــــــــــا مل توف
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ا .ت.م.م.مـــــــــــن ق 223شـــــــــــكال  وذلـــــــــــك ألنـــــــــــه لكـــــــــــي يتضـــــــــــح مـــــــــــدى تطبيـــــــــــق حمكمـــــــــــة اإلحالـــــــــــة للمـــــــــــادة 
  .ال بد من الدخول يف األصل. 
  

  :األسبابلهذه 
مــــــــــــن  223ومــــــــــــا بعــــــــــــدها يف حملهــــــــــــا وخاصــــــــــــة املــــــــــــادة  204لــــــــــــذلك كلــــــــــــه وبنــــــــــــاء عليــــــــــــه وعلــــــــــــى املــــــــــــواد و 
 463ع و املــــــــــــــــادة .إ.مــــــــــــــــن ق 1179ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدها يف فرعهــــــــــــــــا و املــــــــــــــــادة  830واد إ و املــــــــــــــــ.ت.م.ا.ق

  .املتعلق بالبحرية التجارية 009/95وما بعدها يف فصلها من القانون 
  

  منطوق القرار
هـــــــــــا المجمعـــــــــــة قبـــــــــــول الطعـــــــــــن بـــــــــــالنقض  شـــــــــــكال فقـــــــــــررت المحكمـــــــــــة العليـــــــــــا فـــــــــــي تشـــــــــــكيلة غر 

  .ورفضه أصال
  

  واهللا الموفق
  

  الرئيس                              المقرر                               كاتب الضبط األول   
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  16/2013: ر�/ ا�)�ار

  20/02/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
� �	�� 329و  317و 315و  308و  306و  299و 61و 60ـ ا���اد�8Z\ن ا�  

  
2!��� دون ��	م د��8 15@ ط��s %�1 �)	د� ")�ق ا�&	�8 ا�)�ل إن $&0 �A�$ 	;�  8 أوZ\ا� z�=���ى 

��U9م ا��	�� د��ن  ،أ� 8�وأن $&;A	 G�>� - ا����U9  � ا��J %�  s	�!]�� ا��}��� ��	 "87 ا�&	
� ا���Zض �	 J	ن ��a �%  ،ر$� ا�&�8�و����B ھHه ا�9)�ق ا��'9�� �$�1	D	ه أن � 15@ ا�)�ار ا�'&� 

و���� ا���s ا�Hي �	م . وا"�ا ��1 اX+� و��N: ا���s ا�Hي ا����2%  �% ا�&	�8 إن J	ن �� ا%����2
 ��8 و���Zه $	�����5 8	&1� �� و�s ا-���2	ب �P91 وو�s ط%�1 ������$ 	� �% $'�1%، و�)�م $9]	ب 

 %�ا��ا�a  ]��)@ ا����U9  	��ة ا�'��P إ�@ ��	ر�2  وإذا �/ �)/ $;Hا. ا�P9 ا���)	دم ود��8 �)	د
�	 ھ� و�	 د��8 �)	د�% و��2)@ �1&	�8 ا�]��8  	;1;�� 	!d	J دم	ن ا��&0 ا���)	J إذا 	�ا���	$� 15@ 

�	 ��ى أن �% ")	  �%  B��� a1ط �  P9�	$ ][��1� B2ا��ا.  
8��<��7  � طa1 ا�&	 ��I %�7ر��� أن �  /U9ا ا�Hھ �ورد   	��  إن � 87" 	��$	�!]�� ا��}��� 

 m2x� /� دام 	�د��ن ر$� ا�&�8 ��&1)% $&)� ���� 5	دي  �� �;� ��9	ج أن �G� @15 m2x �	���� و
� ا+�7	ص ���U9 ا�\8Z  � ا�)A	�	 ا���&1)� ��U� %�15ن ا��;	دا D	ذا 5� ا��!�7ص وا��#��ف 

 s1�"ب ا�&�8 إذا أ	أر$ �� ا�&�	ل و$��$ ���=�z ا�&�8$	�&)�د ا���� 8�� ��وإذا J	ن �U� ]�HJن . إ��;	 
m2x� ��I د	ا ا-��;Hن ، ھR /U9ا ا�Hق ھ�'!� B� 0�	!� ��� �;� أ+�ى  * �<�1 ھHا ا��&8�1 �و

�<��7  �% $)��ل و- $� 0 s[�� 	��  ��U9ا�� s�� - ص أن	�5م ا-+�7 @A�(�$8 �15;	 أن . 
%!5 �1>��	$ 	;�U" �  �7ح� . Bو� 	� mU5�   ��!'�ق ھHا ا�U9/ "�{ �/ ��د  �% ذ�J ا��<1� 5

  .ا��s  � ھHا ا�'a1 $8 �2ى $�!% و$�� $	�� ا�'�1	ت  � ا�� 0
� �	��ن ا�\8Z 5!� �#�2]% �15;	 ا�����9 ��&��0  61 � �#و�8 ا��	دة ا�)�ار ا�'&�� <'# $ ا�)�ل�

� �	��ن ا�\8Z �= 60ا��Aر ا�k	s$ ا��79ل 5!�ه $�)�A@ ا��	دة �ا��	دة  �RGن ، ��I وارد ]%
��ر ا��'	�a $��ا5	�;	 اR+��ةRه اHھ �����9�)�ار ا��&��0 5� 8J وا"� � ���	N� ،و+	ل 

 �'A�إ�@ ا-��;	د  � �)��� �1[  ا��&��A	ت �	 دام ا�)	��ن �/ ��9دھ	  ;� �<�ل  �% ھ!	 ا����Nع 
�	$� P��'� @15 ا�)	��ن أن �)�ل إن  � و$!	ء 15@ ذ�[  ��U9�� m�1 ا��. 12'�ا-��;	د  � �)���ھ	

ا��;	ده +'# $���د د�5ى ط�ف أ�% �<'~  �% Rن وظ�=�;	 ��79رة  � ا��Cام �'��P ا�!�7ص 
	;�  .ا�)	����� وإ�Cا
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
                                    عدل      –إخاء  –شرف                 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 

  احملكمة العليا        
 الغرف امعة       

                              2012/15القضية رمق   

  شغل                    : طبيعة القضية 

  نقض                    : طبيعة الطعن 

)                       vشلكة مغاÀرة (  2012/01القرار املطعون فuه رمق

       .ش.ا.ع :الطاعن أ,ول

ــاه  uــ4تاذانحمام ــاحل و   /أ,س ــرب 0ٔمحــد ص À aمحمــد الســا

     و� اسويمل

  .       ؤية العامليةالر : املطعون ضده

  .مbظمة الرؤية العاملية: الطاعن الثاين

  الطالب اخuارمحمد مولود/حمامهيا ذ

  .ش.ا.ع: املطعون ضده 

ــاه  uــ4تاذانحمام ــاa :  أ,س ــد الس ــاحل و محم ــد ص ــرب 0ٔمح À

  و� اسويمل

  

                                                                    2013/162013/162013/162013/16: : : : رمق القرار رمق القرار رمق القرار رمق القرار 
                                        2013/02/202013/02/202013/02/202013/02/20: : : : بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي 
       

  : القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوق مbطوق مbطوق مbطوق 

�uشــكv قــررت احملمكــة العليــا يف�uشــكv قــررت احملمكــة العليــا يف�uشــكv قــررت احملمكــة العليــا يف�uشــكv ــول  غرفهــا ا5معــةغرفهــا ا5معــةغرفهــا ا5معــةغرفهــا ا5معــة قــررت احملمكــة العليــا يفYــول قYــول قYــول قYق

ــني ــنيالطعن ــنيالطعن ــنيالطعن ــنقض شــ¸ و0ٔصــال ونقــض الطعن ــنقض شــ¸ و0ٔصــال ونقــض/ل ــنقض شــ¸ و0ٔصــال ونقــض/ل ــنقض شــ¸ و0ٔصــال ونقــض/ل ــون  /ل ــرار املطع ــون الق ــرار املطع ــون الق ــرار املطع ــون الق ــرار املطع الق

Âــه وإال-ــاuفÂــه وإال-ــاuفÂــه وإال-ــاuفÂــه وإال-ــاuف Óرة 'لبــت فــÀمغــا �uشــكv ــىلzÓرة 'لبــت فــÀمغــا �uشــكv ــىلzÓرة 'لبــت فــÀمغــا �uشــكv ــىلzÓرة 'لبــت فــÀمغــا �uشــكv ــىلz   0ٔ=لــت بــه 0ٔ=لــت بــه 0ٔ=لــت بــه 0ٔ=لــت بــه

 . سلفهاسلفهاسلفهاسلفها

 

        ºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظمي

  تاسع من أ,ربعاء ال عقدت احملمكة العليا يف vشلكة غرفها ا5معة sلسة zلنية يوم 

  هتا مببىن احملمكة اقاzة sلس يف 2013فرباÀر 20ه املوافق 1434ربيع الثاين zام 

  :ويه يف الSشكuل التايل العليا يف انوا�شوط 

  ف ، رئ�س احملمكة العليا ،     رئ�ســـــــــاحيفظ و� محمد يوس /الس4يد  -

  :سامهئم ووظائفهم0ٔ وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر   

  و� الش4يخ محمد اخلضري رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية الثانية محمد @سمل  -

  مسSشارا                                /حملمكة العليا

  0ٔمحد محمود و� الش4يخ رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل   - 

  مسSشارا                                         /حملمكة العليا  

  مسSشارا  0ٔمحد سامل و� 0ٔيب رئ�س الغرفة اجلزائية  محمدو و� -

  مسSشارا  حميده و� 0ٔملني رئ�س الغرفة الت�ارية             -

  مسSشارا  رئ�س الغرفة إالدارية               ،يل 0ٓمادو سريى  -

  مسSشارا  محمد عبد هللا و� بيداها                               -

  مسSشارا                                        بتار و� /ب         -

  مسSشارا  0ٔب و� محمد محمود                                      -

  مسSشارا  اVتار توىل /ه                                           -

  مسSشارا  س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار                          -

  مسSشارا  دي                                            @سمل و� دي -

  مسSشارا  محمد س4يد_ و� محمد محمود                            -

  مسSشارا  محمد سامل /رك هللا                                    -

  مسSشارا  احلاج و� محمدن و� الطلبه                              -

  مسSشارا  /ه                                           ا ا�كuالصويف -

-                                   aشارا  محمد و� س4يد و� ماSمس  

  مسSشارا  مام و� محمد فال                                       االٕ  -

، ف ا5معة اكتبا 'ل�لسةول /لغر محمد @سمل و� =ا� اكتب الضبط ا,ٔ / ومبساzدة أ,س4تاذ
  .ثال 'لنيابة العامةمم  محمد و� عامرو Ôئب املدعي العام �ى احملمكة العليا  /وحبضور القايض

اليت تتضمن طليب   15/2012وذa 'لنظر يف قضا_ من ب�هنا  القضية رمق 
عن الغرفة املدنية 26/01/2012الصادر بتارخي  01/2012القرار رمق   نقض

/س4تbªافuة نوا�شوط بوصفها vشكu� مغاÀرة املقدم 0ٔ-دهام  وىلا,ٔ  ة وJجHعي
نيابة عن  من طرف أ,س4تاذÀن Àرب و� 0ٔمحد صاحل ومحمد الساa و� اسويمل 

 .لرؤية العامليةاواملقدم �Æهيام من أ,س4تاذ الطالب اخuار و� محمد مولود   .ش.ا.ع
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  راحل التي مرت بها القضيةالم: أوال
إىل حمكمــــــــة  2009/02/19تقــــــــدم بعريضــــــــة يــــــــوم   .ش.ا.عتــــــــتلخص املراحــــــــل الــــــــيت مــــــــرت القضــــــــية ــــــــا يف أن 

ـــــه عليهـــــا علـــــى  ـــــة العامليـــــة مـــــدعيا أـــــا فصـــــلته تعســـــفيا وأـــــا جلـــــت يف مطلـــــه حبقـــــوق ل الشـــــغل ضـــــد منظمـــــة الرؤي
لـــــد أمحـــــد صـــــاحل فاســـــتدعت املنظمـــــة فمثلهـــــا يـــــرب و /حممـــــد الســـــالك ولـــــد اســـــويلم وذ/ذ: لســـــان أقـــــالم حمامييـــــه 

القاضـــــــي  2009/54فبتـــــــت يف هـــــــذه الـــــــدعوى بـــــــاحلكم رقـــــــم . األســـــــتاذ الطالـــــــب اخيـــــــار ولـــــــد حممـــــــد مولـــــــود 
أوقيــــــة تعويضـــــا عمـــــا رأت أن لـــــه فيــــــه حقـــــا وبـــــرفض بـــــاقي طلباتــــــه 4.736.440للعامـــــل علـــــى ربـــــة العمـــــل ب 

  .اليت مل تر أن له احلق فيها
ــــــة األوىل باســــــتئنافية انواكشــــــوط فــــــتم اســــــتئناف احلكــــــم املــــــذكو  ــــــة واالجتماعي ــــــت الغرفــــــة املدني ر مــــــن الطــــــرفني فبت
ـــــــالقرار رقـــــــم  ـــــــاريخ  2010/57يف اســـــــتئنافهما ب ـــــــه مـــــــن  2010/06/10بت ـــــــغ احملكـــــــوم ب ـــــــادة املبل القاضـــــــي بزي
  .أوقية 20.986.440قبل حمكمة الشغل حىت بلغ  

االجتماعيـــــــــــــة األوىل باحملكمـــــــــــــة فطعـــــــــــــن فيـــــــــــــه حمـــــــــــــامي ربـــــــــــــة العمـــــــــــــل فقضـــــــــــــت يف طعنـــــــــــــه الغرفـــــــــــــة املدنيـــــــــــــة و 
القاضــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــنقض القــــــــــــــــــرار  2011/02/23الصــــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــــاريخ 2011/05العليــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالقرار رقــــــــــــــــــم 

املطعـــــــــــون فيـــــــــــه وإحالـــــــــــة القضـــــــــــية إىل اســـــــــــتئنافية ذات تشـــــــــــكيل مغـــــــــــاير، فقضـــــــــــت حمكمـــــــــــة اإلحالـــــــــــة الـــــــــــيت 
ــــــــــــــــة املدنيــــــــــــــــة األوىل باســــــــــــــــتئنافية انواكشــــــــــــــــوط ذات التشــــــــــــــــكيل املغــــــــــــــــاير لتشــــــــــــــــكيلة حكمهــــــــــــــــا  هــــــــــــــــي الغرف

القاضـــــــــــــــــي بتأكيـــــــــــــــــد حكــــــــــــــــــم  2012/01/26الصــــــــــــــــــادر يـــــــــــــــــوم  2012/01الســـــــــــــــــابق بـــــــــــــــــالقرار رقـــــــــــــــــم 
ــــــــــــني  ــــــــــــدى الغــــــــــــرف امعــــــــــــة الطعن ــــــــــــالنقض ل ــــــــــــه الطرفــــــــــــان ب ــــــــــــذكر، فطعــــــــــــن في حمكمــــــــــــة الشــــــــــــغل الســــــــــــابق ال

  .اللذين حنن بصدد بياما
  اإلجراءات: ثانيا

ــــــوم  ــــــ 2012/12/12عرضــــــت القضــــــية يف جلســــــة الغــــــرف امعــــــة املعقــــــودة ي الوة املقــــــرر حممــــــد واســــــتمع إىل ت
و إيل عـــــــرض طلبـــــــات . وإىل  مالحظـــــــات ممثلـــــــي الطـــــــرفني حـــــــول التقريـــــــر . عبـــــــد اهللا  بـــــــن بيـــــــداه لتقريـــــــره فيهـــــــا 

وخــــــالل املـــــــداوالت مت .وإثــــــر ذلــــــك مت تقريــــــر جعلهــــــا يف املداولــــــة إىل جلســــــة يــــــوم النطــــــق بــــــالقرار. ممثــــــل النيابــــــة
   :درس  وثائق القضية فتبني اآليت

  من حيث الشكل: ثالثا
فطعـــــــــن فيـــــــــه بـــــــــالنقض حماميـــــــــا العامـــــــــل يـــــــــوم  2012/01/26حيـــــــــث إن القـــــــــرار املطعـــــــــون فيـــــــــه صـــــــــدر يـــــــــوم 

ـــــد أحـــــد  2012/02/07 بواســـــطة عريضـــــتني مكتـــــوبتني وأتبعامهـــــا مبـــــذكريت طعـــــن موقعـــــة كـــــل واحـــــدة منهمـــــا بي
يف ثــــــــالث نســـــــــخ  2012/04/03حممــــــــد الســــــــالك ولــــــــد اســـــــــويلم يــــــــوم /األســــــــتاذين قــــــــدمت املوقعــــــــة بيـــــــــد ذ

  .يف نسختني 2012/04/05يرب يوم /د ذواملوقعة بي
الطالـــــب اخيــــــار لصـــــاحل ربــــــة العمــــــل بعريضـــــة مكتوبــــــة مقدمـــــة لكتابــــــة ضـــــبط املصــــــدرة للقــــــرار يف / وطعـــــن فيــــــه ذ

ــــــالث نســــــخ يــــــوم  وأردفهــــــا مبــــــذكرة طعــــــن قــــــدمها لكتابــــــة ضــــــبط الغــــــرف امعــــــة يف ثــــــالث  2012/03/12ث
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حيــــــــث الشــــــــكل لوقوعهمــــــــا يف اآلجــــــــال هلــــــــذا جنــــــــد أن الطعنــــــــني مقبــــــــوالن مــــــــن  2012/05/08نســــــــخ يــــــــوم 
معـــــــف هلمـــــــا  ش .مــــــن ق 329،  309ن  منطـــــــوق املـــــــادتني وألواألشــــــكال القانونيـــــــة ممــــــن هلمـــــــا احلـــــــق فيهمــــــا 

ن وأل.  مــــــن التوكيــــــل يف قضــــــايا الشــــــغلمنــــــه معــــــف للمحــــــامني 319ن مفهــــــوم املــــــادة و أل. مــــــن دفــــــع الكفالــــــة 
راه موجبــــــا لرفضــــــه شــــــكال مل تــــــره احملكمــــــة خــــــر مبــــــا يــــــاآلمــــــا سينســــــب ملــــــذكرام مــــــن نعــــــت كــــــل منهمــــــا لطعــــــن 

  . موجبا له
  من حيث األصل : رابعا

  :األطراف  .1

قــــــدم كــــــل مــــــن ممثلــــــي العامــــــل مــــــذكرة وحيــــــث إن القــــــانون ال يعطــــــي احلــــــق إال يف واحــــــدة فإننــــــا ســــــوف نقتصــــــر 
فيـــــه مل حممـــــد الســـــالك ولـــــد اســـــويلم ، املتضـــــمنة أن القـــــرار املطعـــــون / علـــــى أوالمهـــــا تقـــــدميا وهـــــي املوقعـــــة بقلـــــم ذ

يكـــــن موفقـــــا يف تأكيـــــده حكـــــم حمكمـــــة الشـــــغل ألن هـــــذا احلكـــــم لـــــيس مصـــــيبا إال يف قضـــــائه مبـــــا يرتتـــــب للعامـــــل 
ـــــق بتعســـــف فصـــــله  ـــــات العامـــــل املتعلقـــــة حبقوقـــــه األخـــــرى . مـــــن حقـــــوق تتعل ـــــرفض طلب ـــــد أخطـــــأ يف حكمـــــه ب وق

  :على ربة عمله اآليت بيان أا سبعة
مل تتقـــــادم بـــــالنظر إىل وثيقـــــة اإلنابـــــة عـــــن املشـــــرف، الـــــيت بـــــدأت  املتعلـــــق حبقـــــوق اإلنابـــــة وهـــــي حقـــــوق :أولهـــــا -

ــــــــــــوم  2005/09/30إىل  2005/01/27مــــــــــــن  ــــــــــــب العامــــــــــــل هــــــــــــذا احلــــــــــــق ي ــــــــــــد طل  2007/02/15و ق
أوقيـــــــــة وبـــــــــني راتبـــــــــه مشـــــــــرفا الـــــــــذي هـــــــــو  107.928وهـــــــــذا احلـــــــــق هـــــــــو الفـــــــــارق بـــــــــني راتبـــــــــه وكـــــــــيال وهـــــــــو 

شـــــــــــــــهرا فهـــــــــــــــو يســـــــــــــــاوي  18أوقيـــــــــــــــة مضـــــــــــــــروب يف 50.592أوقيـــــــــــــــة وهـــــــــــــــذا الفـــــــــــــــارق هـــــــــــــــو 158.520
  .أوقية910.656

وقـــــــد . 2007/10/01زيـــــــادة رواتـــــــب العمــــــال الـــــــيت مل يســـــــتفد منهــــــا حـــــــىت اآلن والـــــــيت تبــــــدأ مـــــــن  :ثانيهــــــا -
مــــــن  10%بعــــــد فصــــــله بأربعــــــة أشــــــهر وهــــــي تبلــــــغ  2008/10/30ســــــددت جلميــــــع العمــــــال متــــــأخرة بتــــــاريخ 

  .الراتب
قــــــوم بتســــــديد العــــــوض عــــــن كــــــل املكاملــــــات تعــــــويض مصــــــروف االتصــــــال ، ذلــــــك أن ربــــــة العمــــــل ت :ثالثهــــــا  -

ــــــني املشــــــرف والعمــــــال عــــــن طريــــــق  والــــــيت هــــــي  2005/08/12، حســــــب مــــــذكرة العمــــــل الصــــــادرة  GFUب
  .ألفا أوقية لكل يوم 

وانتهــــــــــــــت يــــــــــــــوم  2007/06/05تعــــــــــــــويض التنقــــــــــــــل عــــــــــــــن املهمــــــــــــــة الــــــــــــــيت بــــــــــــــدأت بتــــــــــــــاريخ  :رابعهــــــــــــــا -
  .والواضح عدم تقادمها 2008/03/16

مهمـــــة الدراســـــة االقتصـــــادية الـــــيت كلفـــــت ـــــا ربـــــة العمـــــل العامـــــل، مبوجـــــب مـــــذكرة التعـــــويض عـــــن  :خامســـــها -
 2008/06/30إىل  2008/04/16، والــــــــــــــيت تبــــــــــــــدأ يــــــــــــــوم 2008/04/15العمــــــــــــــل الصــــــــــــــادرة بتــــــــــــــاريخ 

  .واليت مل تتقادم أيضا
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تعـــــويض الضـــــرر املـــــادي واملعنـــــوي النـــــاتج عـــــن احلجـــــز التعســـــفي جلـــــزء مـــــن رواتـــــب هـــــذا العامـــــل يف  :سادســـــها -
  .2007إىل  2005سنوات من ال
ـــــ :ســـــابعها - ـــــة ممـــــا حصـــــل مـــــن دي ـــــة العمـــــل ألحقـــــه يف النســـــبة املئوي ـــــه بعـــــدم االختصـــــاص مل ن قضـــــاءون رب ه في

أي أســـــاس قـــــانوين، بـــــل خـــــالف مـــــا هـــــو مـــــن البـــــدهي مـــــن أن النزاعـــــات الناشـــــئة عـــــن عقـــــود العمـــــل  يســـــتند إىل
ومـــــــــن بعـــــــــدها الدرجـــــــــة الثانيـــــــــة ، إذا  الفرديـــــــــة أو اجلماعيـــــــــة تـــــــــدخل يف االختصـــــــــاص النـــــــــوعي حملكمـــــــــة الشـــــــــغل

ــــــه املــــــادة  ــــــنص علي ــــــديها طبقــــــا ملــــــا ت مــــــن قــــــانون الشــــــغل وال جيــــــوز االتفــــــاق علــــــى مــــــا خيــــــالف  306اســــــتؤنف ل
ـــــه املـــــادة  ـــــنص علي ـــــوعي طبقـــــا ملـــــا ت ـــــة  4القواعـــــد املتعلقـــــة باالختصـــــاص الن ـــــة والتجاري ـــــانون املرافعـــــات املدني مـــــن ق

  .ن قانون الشغلم 308واإلدارية اليت أحالت إليها املادة 
يـــــزاد علـــــى ذلـــــك أن اختصـــــاص حمكمـــــة الشـــــغل يف نظـــــر النـــــزاع حيـــــدده حمضـــــر عـــــدم املصـــــاحلة طبـــــق املنصــــــوص 

  .وهذا احملضر قد اشتمل على هذه النقطة . من قانون الشغل  299عليه يف املادة 
األوىل مــــــن وأن مــــــن املســــــلم بــــــه أن ســــــبب التــــــزام ربــــــة العمــــــل للعامــــــل ــــــذه النســــــبة هــــــو عقــــــد عمــــــل وأن املــــــادة 

قــــــانون الشــــــغل تــــــنص علــــــى ســــــريان هــــــذا القــــــانون علــــــى العالقــــــات بــــــني العمــــــال وأصــــــحاب العمــــــل ، وأن هــــــذه 
ـــــه  ـــــة عملـــــه وال اســـــتقالل هلـــــا عن ـــــذي يربطـــــه برب ـــــيت أســـــندت هلـــــذا العامـــــل داخلـــــة يف صـــــميم العمـــــل ال . املهمـــــة ال

ـــــة العمـــــل مل تقـــــدم يف مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التقاضـــــي عكـــــس مـــــا يف هـــــذه املســـــلم ـــــرغم مـــــن أن وأن رب ـــــى ال ات عل
قـــــانون الشـــــغل حيمـــــل علـــــى عاتقهـــــا اثبـــــات الـــــرباءة ممـــــا يطالبهـــــا بـــــه العامـــــل مـــــن أجـــــور وملحقاـــــا ومـــــن بـــــدالت 

مـــــن قـــــانون الشـــــغل ، والـــــيت ال ختـــــرج هـــــذه النســـــبة عـــــن أن  223إىل آخـــــر القائمـــــة املنصـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة 
الث املكلفـــــــات بالتحصـــــــيل وهـــــــي الســـــــبخة وأن الكشـــــــف احلســـــــايب يبـــــــني أن املنســـــــقيات الـــــــث. تكـــــــون إحـــــــداها 

يف احلســــــــــــــاب رقـــــــــــــــم  2008/05/30إىل  2006/07/13واملينــــــــــــــاء وعرفــــــــــــــات أودعــــــــــــــن يف الفــــــــــــــرتة مــــــــــــــن 
بالبنــــــك الــــــوطين املوريتــــــاين مليــــــارا ومخســــــمائة وســــــتة وســــــتني مليونــــــا و أربعمائــــــة وواحــــــدا وثالثــــــني ألفــــــا  40159

منـــــــا حصـــــــل عن قـــــــد صـــــــرح يف مذكرتـــــــه أنـــــــه إأن الطـــــــاإال ) أوقيـــــــة 1.566.431.203(ومـــــــائتني وثـــــــالث أواق 
ـــــة  ـــــون أوقي ـــــة ومخســـــة وعشـــــرين ملي ـــــة 125.000.000(مائ ـــــداع ) أوقي ـــــه وصـــــل اإلي ـــــة عمل ـــــه كـــــان يســـــلم لرب وأن

  .ملا حصل فتسجله لديها وفق السلوك املعتاد
 و ربــــة العمــــل ال تنكــــر هــــذا لكنهــــا متاطــــل العامــــل ــــذا احلــــق الثابــــت متذرعــــة بــــأن العقــــد املتضــــمن هلــــذه النســــبة
عقــــــد وكالــــــة ختــــــتص احملــــــاكم املدنيــــــة بالبــــــت يف النــــــزاع املتعلــــــق بــــــه ،  وهــــــذه الذريعــــــة غــــــري مقبولــــــة قانونــــــا ، إذ ال 

وعلـــــى أي حـــــال فعلـــــى ربـــــة العمـــــل إثبـــــات دعواهـــــا ملـــــا تـــــنص عليـــــه املـــــادة . يلتـــــبس عقـــــد العمـــــل بعقـــــد التوكيـــــل 
ة تكـــــــون خالصـــــــته أن القـــــــرار مل مـــــــن قـــــــانون االلتزامـــــــات والعقـــــــود وترتيبـــــــا علـــــــى مـــــــا ورد يف هـــــــذه املـــــــذكر  398

  .حيرتم توجيهات احملكمة العليا يف قرارها الناقض لقرار حمكمة االستئناف السابق
. ا.ت.م.ا.، مـــــــــــن ق204 ، 81،  04: ش واملـــــــــــواد.مــــــــــن ق 308،  306، 1وأنــــــــــه أســـــــــــاء تطبيــــــــــق املـــــــــــواد 

ا نقـــــض القـــــرار حمـــــل وطلـــــب مقـــــدمه. وأنـــــه خـــــال مـــــن التســـــبيب ومناقشـــــة طلبـــــات األطـــــراف وأنـــــه مل يـــــرد عليهـــــا 
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 51.361.974الطعـــــن واحلكـــــم علـــــى أنقاضـــــه مبضـــــمون مـــــا جـــــاء يف عريضـــــة العامـــــل الفاحتـــــة للـــــدعوى وهـــــو 
  .أوقية

يرمـــــــي هـــــــذا الطـــــــاعن إىل االســـــــتدالل ـــــــا  23حـــــــىت  1مرفقـــــــا مرقومـــــــة مـــــــن  23وهـــــــذه املـــــــذكرة مصـــــــحوبة ب 
  .على صدق ما ضمن مذكرته من خطاب للغرف امعة 

فقـــــد ضـــــمن الطـــــاعن هلـــــا بـــــالنقض مـــــذكرة طعنـــــه أن طعـــــن العامـــــل يف هـــــذا القـــــرار  لعالميـــــةا أمـــــا منظمـــــة الرؤيـــــة
  :مستوجب الرفض شكال لعدة أسباب

أن حمـــــاميي العامـــــل قـــــد قـــــدما عريضـــــيت طعـــــن بـــــالنقض وذلـــــك مـــــا ال يســـــمح هلمـــــا بـــــه القـــــانون وإمنـــــا  :أحـــــدها -
  .ا.ت.م.ا.من ق 205يسمح بطعن واحد وفق نص املادة 

  .ا .ت.م.ا.من ق 207حدى هاتني العريضتني غري موقعة ويف ذلك اإلخالل باملادة أن إ :ثانيهما  -
أن العريضــــــــتني مل تعــــــــني أي منهمــــــــا أي الغــــــــرفتني املــــــــدنيتني االجتمــــــــاعيتني باســــــــتئنافية انواكشــــــــوط  :ثالثهــــــــا -

ـــــرار جمهـــــول ، يضـــــاف إىل هـــــذا إغفاهلمـــــا  ـــــع علـــــى ق ـــــك يـــــؤدي إىل كـــــون الطعـــــن مـــــا واق أصـــــدرت القـــــرار ، وذل
  ).التشكيلة املغايرة (لذكر التشكيلة املصدرة للقرار واليت هي 

وأن التعقيــــــب لــــــيس وســــــيلة طعــــــن يف ) عريضــــــة طعــــــن بالتعقيــــــب ( أن كلتــــــا العريضــــــتني معنونــــــة ب  :رابعهــــــا  -
  ).الطعن بالنقض ( القرارات النهائية وإمنا وسيلته الوحيدة 

ـــــــذي ورد يف هـــــــذا احلكـــــــم أن أيضـــــــا أن العامـــــــل طعـــــــن يف جـــــــزء حمكمـــــــة الشـــــــغل بالنوضـــــــمنها  ـــــــة وال ســـــــبة املئوي
ــــــه  ــــــاحلكم في ــــــه (مصــــــدرته غــــــري خمتصــــــة ب ــــــه إمنــــــا هــــــو ) طعــــــن في باالســــــتئناف وهــــــذا خطــــــأ ألن ســــــبيل الطعــــــن في

ـــــه املـــــادة  ـــــك يكـــــون تعهـــــد الغـــــرف امعـــــة .ا .ت.م.ا.مـــــن ق43االعـــــرتاض طبقـــــا ملـــــا تـــــنص علي ـــــا علـــــى ذل وترتيب
  .رار املطعون فيه غري مشروع بالطعن بالنقض يف هذا اجلزء املؤكد ذا الق

أيضـــــــا أن حكـــــــم حمكمـــــــة الشـــــــغل تضـــــــمن أخطـــــــاء مت تأكيـــــــدها بـــــــالقرار املطعـــــــون فيـــــــه ، ومـــــــن هـــــــذه  وضـــــــمنها
األخطـــــاء اعتبـــــاره أن فصـــــل العامـــــل تعســـــفي بانيـــــا ذلـــــك علـــــى أن فصـــــل ربـــــة العمـــــل إيـــــاه مل يـــــنب علـــــى أســـــباب 

ق ألســــــباب اقتصــــــادية ، وأن هــــــذا غــــــري شــــــرعية لكــــــون الفاصــــــلة بنتــــــه علــــــى أن العامــــــل اكتتــــــب يف مشــــــروع أغلــــــ
الواقـــــع بـــــل الواقـــــع أنـــــه اكتتـــــب ملشـــــروع مـــــا زال قائمـــــا واملغلـــــق إمنـــــا أعـــــري لـــــه مؤقتـــــا وهـــــذه العريـــــة ال تفصـــــم حبـــــل 

  .اتصاله باملشروع املكتتب له أصال 
وإذا كــــــان هــــــذا تعليــــــل القضــــــاء بــــــأن الفصــــــل تعســــــفي فــــــإن يف هــــــذا التعليــــــل خطــــــأ يف التكييــــــف ألن فيــــــه عــــــدم 

ـــــيت ختضـــــع حلكـــــم املـــــادة التم ـــــني  اعـــــارة املـــــوظفني العمـــــوميني ال ـــــز ب ـــــة ، وبـــــني  42يي ـــــانون الوظيفـــــة العمومي مـــــن ق
ـــــل للموظـــــف غـــــري العمـــــومي والـــــذي يعتمـــــد فيـــــه علـــــى حكـــــم املـــــادة  ـــــانون الشـــــغل ، ذلـــــك أن  28التحوي مـــــن ق

هــــذه الوظيفـــــة ، و لكنــــه شـــــارك يف مســــابقة ليشــــغل وظيفـــــة يرغــــب فيهـــــا ) باكـــــا (العامــــل اكتتــــب أصـــــال مبشــــروع  
ــــــار  16هلــــــذا كــــــان حتويلــــــه منســــــجما مــــــع املــــــادة ) ابــــــرودف(يف مشــــــروع  مــــــن االتفاقيــــــة اجلماعيــــــة وهلــــــذا فــــــإن آث

إال مـــــا كـــــان ) ابروديـــــف(  قـــــد حماهـــــا عقـــــد هـــــذا التحويـــــل الطـــــوعي إىل مشـــــروع) باكـــــا ( عقـــــد اكتتابـــــه مـــــن قبـــــل 
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هلــــذا كــــان فصــــله خاليــــا . بــــة العمــــل مــــا يتعلــــق منهــــا حبــــق األقدميــــة واالمتيــــازات املكتســــبة الــــذين تعــــرتف لــــه ر 
  .من التعسف 

ش وال مــــن االتفاقيــــة اجلماعيـــــة .ومــــن الــــدليل أن احلكــــم بكونــــه تعســـــفيا خطــــأ أنــــه مل يؤســــس علــــى نـــــص مــــن ق
، ويلــــــــزم أن يكــــــــون للعامــــــــل احلــــــــق يف االحتفــــــــاظ بعقــــــــدين مــــــــع مؤسســــــــة واحــــــــدة يف آن واحــــــــد وذلــــــــك مــــــــا ال 

عــــون فيــــه حلكــــم حمكمــــة الشــــغل فيــــه مــــن العيــــب مــــا يف األخــــري وفيــــه مــــن يستســــاغ ، هلــــذا كــــان تأكيــــد القــــرار املط
ـــــــــواردة يف املـــــــــادة  ـــــــــنقض ال ا خـــــــــرق القـــــــــانون ،  واخلطـــــــــأ يف تأويلـــــــــه ، وعـــــــــدم .ت.م.ا.مـــــــــن ق 204أســـــــــباب ال

  .التسبيب 
يضـــــــاف إىل ذلـــــــك أن هـــــــذا القـــــــرار املؤكـــــــد حلكـــــــم حمكمـــــــة األصـــــــل جتاهـــــــل أو جهـــــــل أن هـــــــذا احلكـــــــم قـــــــاض 

ـــــد أدـــــ ـــــة العمـــــل وهـــــيللعامـــــل حبقـــــوق ق ـــــه رب ـــــة عـــــن الفصـــــل و 593.072: ا إلي ـــــة عـــــن  403.071 أوقي أوقي
ـــــة مـــــن فربايـــــر  74.245أوقيـــــة عـــــن عـــــالوة العطلـــــة و  134.357اإلعـــــالم املســـــبق و  ـــــة عـــــن عـــــالوة اإلناب أوقي

ــــــه  2005إىل ســــــبتمرب  ــــــذلك يصــــــل جممــــــوع املســــــدد إلي ــــــم  1.204.745وب ــــــك بواســــــطة الشــــــك رق ــــــة وذل أوقي
  .ك الوطين املوريتايناملسحوب من البن 604794

يضــــــاف إىل ذلــــــك أن حكــــــم حمكمــــــة الشـــــــغل املؤكــــــد بــــــالقرار املطعــــــون فيـــــــه قــــــاض للعامــــــل إضــــــافة إىل املبـــــــالغ  
مـــــن  61الســـــابقة الـــــذكر براتـــــب شـــــهرين مـــــن كـــــل ســـــنة قضـــــاها يف خدمـــــة ربـــــة العمـــــل بانيـــــا ذلـــــك علـــــى املـــــادة 

  .ش اليت ال تدل على شيء مما بين عليها.ق
لــــــى هــــــذه املآخــــــذ مطالبــــــة مقــــــدمها بــــــرفض طلــــــب العامــــــل بــــــالنقض شــــــكال وبــــــنقض وأسســــــت هــــــذه املــــــذكرة ع 

  ا.ت.م.ا.من ق 223القرار املطعون فيه دون إحالة تطبيقا للفقرة األوىل من املادة 
هــــــذا وقــــــد أرفــــــق مقــــــدم هــــــذه املــــــذكرة إياهــــــا بعريضــــــيت طعــــــن العامــــــل وإحــــــدى مذكرتيــــــه مســــــتدال بــــــذلك علــــــى  

  ) .طعن بالتعقيب ( نة عريضتامها ب صدق ما نسب للعامل من طعنني معنو 
وملـــــــا بلغـــــــت هـــــــذه املـــــــذكرة إىل حمـــــــاميي العامـــــــل رد عليهـــــــا كـــــــل منهمـــــــا جبوابيـــــــة تضـــــــمنت هاتـــــــان اجلوابيتـــــــان أن 
مــــــذكرة ربــــــة العمــــــل ليســــــت جــــــديرة بــــــأن تعتــــــرب مــــــذكرة طعــــــن يف القــــــرار حمــــــل الطعــــــن لكــــــون جانــــــب منهــــــا قــــــد 

وركـــــز جانبهـــــا اآلخـــــر علـــــى املآخـــــذ علـــــى . لـــــى دفاعـــــه أســـــهب يف الطعـــــن يف عريضـــــيت طعـــــن العامـــــل ويف الـــــرد ع
ا ألن أوالمهـــــــــا .ت.م.ا.مـــــــــن ق 214،  209القـــــــــرار وهـــــــــذه االزدواجيـــــــــة جتعلهـــــــــا خمالفـــــــــة ملـــــــــا ورد يف املـــــــــادتني 

حتـــــتم علـــــى الطـــــاعن تقـــــدمي مـــــذكرة طعـــــن يف القـــــرار الطـــــاعن فيـــــه والثانيـــــة تعطيـــــه احلـــــق يف أن جييـــــب علـــــى مـــــذكرة 
ـــــــى مـــــــذكرة اخلصـــــــم وال أن تكـــــــون مـــــــذكرة وهـــــــذه املـــــــذكرة ال. الطـــــــاعن ضـــــــده ـــــــة رد عل  تصـــــــلح أن تكـــــــون جوابي

  . طعن يف القرار لعدم التزامها بأحد األمرين
ـــــه وتضـــــمنتا أيضـــــا ألن كـــــال . أن مـــــا ورد يف هـــــذه املـــــذكرة مـــــن وصـــــم طعـــــن العامـــــل بتعـــــدد عريضـــــتيه ال معـــــىن ل

ــــــــه مبقتضــــــــى املــــــــواد ــــــــذ مــــــــا وكــــــــل علي ــــــــل يلزمــــــــه القــــــــانون بتنفي ــــــــه وكي ع .ا.مــــــــن ق 835 ،832،  830: حماميي
ـــــذلك قـــــام كـــــل منهمـــــا مبـــــا قـــــام بـــــه مـــــن طعـــــن ومل يقـــــم أي منهمـــــا مبـــــا يتعـــــارض مـــــع مـــــا قـــــام بـــــه اآلخـــــر وأن . ل
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وأن العنونــــــة بعريضــــــة تعقيــــــب . القــــــانون مل يــــــرد فيــــــه أن قيــــــام كــــــل مــــــن الــــــوكيلني بطعــــــن قــــــادح يف ذلــــــك الطعــــــن
همــــــا مســــــتعمال يف بعــــــض التشــــــريعات لكــــــون كــــــل من. ليســــــت عيبــــــا لــــــرتادف معــــــىن التعقيــــــب والطعــــــن بــــــالنقض 

  .ومل يسبق قط للمحكمة العليا أن رفضت طعنا معنونا بعريضة التعقيب مع تعدد وروده عليها 
ـــــت  وتضـــــمنتا أن مـــــا ورد يف مـــــذكرة ربـــــة العمـــــل مـــــن أن حكـــــم حمكمـــــة الشـــــغل قـــــاض بعـــــدم االختصـــــاص يف الب

ع تــــــنص علــــــى أن حجيــــــة الشــــــيء .ا.مــــــن ق 458يف طلــــــب العامــــــل بالنســــــبة املئويــــــة غــــــري صــــــحيح ألن املــــــادة 
ــــــان مــــــن  ــــــه خالي ــــــت إال ملنطــــــوق احلكــــــم وأن منطــــــوق هــــــذا احلكــــــم ومنطــــــوق القــــــرار املؤكــــــد ب ــــــه ال تثب املقضــــــي ب

هـــــذا وأن مـــــا أسســـــت عليـــــه املـــــذكرة مـــــن أن الطعـــــن يف هـــــذا .الـــــنص علـــــى عـــــدم االختصـــــاص يف طلـــــب العامـــــل 
ا غـــــــري وارد، ألن تلـــــــك املـــــــادة إمنـــــــا تنصـــــــب .ت.م.ا.مـــــــن ق 43إال بـــــــاالعرتاض بـــــــدليل املـــــــادة  ال يشـــــــرعاجلـــــــزء 

ــــــار أمامــــــه ومصــــــدرة هــــــذا القــــــرار مل تصــــــرح بأــــــا  ــــــة النــــــزاع املث ــــــه خمــــــتص يف نازل علــــــى مــــــا إذا صــــــرح القاضــــــي بأن
  .خمتصة وال أا غري خمتصة يف النازلة

ــــى ذلــــك  وتضــــمنتا أن ــــدليل مــــا قــــدمت عل مــــا ورد يف مــــذكرة ربــــة العمــــل مــــن أن الفصــــل للعامــــل غــــري تعســــفي ب
وأن اجلـــــــواب عليـــــــه مـــــــذكور يف مـــــــذكرات العامـــــــل أمـــــــام حمـــــــاكم املوضـــــــوع وحتـــــــيالن . ن حجـــــــج غـــــــري وجيـــــــه مـــــــ

ــــــى تلــــــك املــــــذكرات وعلــــــى مــــــا ورد يف مجيــــــع األحكــــــام الصــــــادرة يف هــــــذا النــــــزاع، وأسســــــت هاتــــــان  احملكمــــــة عل
  .اجلوابيتان على هذه الردود طلب رفض طعن ربة العمل شكال وأصال

ــــه ال يوجــــد يف امللــــف رد عليهمــــا غــــري مــــا ســــبق  أمــــا مــــذكرتا طعــــن العامــــل فقــــد ــــة العمــــل لكن ــــا إىل حمــــامي رب بلغت
  .ذكر نسبته ملذكرة طعنه

   :المحكمة .2
حيث إن القرار املطعون فيه مل يعلل ما قضى به من االقتصار على تأكيد حكم حمكمة الشغل إال مبا نسب  •

ة املدنية واالجتماعية األوىل باستئنافية من تسبيب لنقضه لقرار الغرف 2011/05لقرار احملكمة العليا رقم 
وأن يف ذلك .بكونه قضى يف النسبة املئوية مما حصل العامل من ديون ربة العمل  2010/57انواكشوط رقم 

  .إمياء إىل حمكمة اإلحالة أن تؤكد حكم حمكمة الشغل 
وال مبفهوم ألنه إمنا سبب  حيث إن ما نسب القرار املطعون فيه لقرار احملكمة العليا ال يدل عليه مبنطوق •

ومل يبني كيف توصل ملا قضى به . نقض قرار حمكمة االستئناف بكونه مل يعلل تعديله حلكم حمكمة الشغل 
وأحال هذا القرار إىل التشكيلة املغايرة لتاليف ما أخلت به . للعامل من مبالغ مل يكن احلكم املعدل قاضيا له ا

  .سابقتها 

وجيه حملكمة اإلحالة إال أن تعلل ما سوف تذهب إليه من تعديل حكم حمكمة الشغل إذا  وهذا ليس فيه من الت
كان لتعديله موجب وأن تبني كيف توصلت إىل ما ستقضي به للعامل من مبالغ إذا كان حريا ا ألن هذا هو ما 

  .وعهدت إىل حمكمة اإلحالة بتالفيهنقضت قرار حمكمة االستئناف لإلخالل به 



 

67 

القرار املطعون فيه ليس معلال إال بعلة معدومة وكان حمل إمجاع من كل من الطاعنني واحملكمة على عدم هلذا كان 
تعليله وبذلك كان مستوجب النقض، لكنه حبكم تأكيده حلكم حمكمة األصل وبكون كل من الطاعنني ينعى 

  . ل مدى تأثري تلك الطعون فيهعليه هذا التأكيد مبا نسبنا إىل مذكرة طعنه فإن على هذه احملكمة أن تتناو 
  :حول مآخذ مذكرة العامل على تاكيد هذا الحكم 

إن ما ورد يف مذكرة العامل من نعت هذا القرار باخلطإ بالنسبة ملا قضى به من رفض طلباته السبعة الواردة 
. عليه قبول مجيعها بالتفصيل يف مذكرته فليس بوسع احملكمة القول مبا يقول دفاع العامل من أنه كان من الواجب

حاضها، ولكن بوسعها أن تقول إنه مل يعلل قضاءه دممثل الرؤية العاملية مل يتصد الوليس هلا سرب أغوارها الن 
الكتفائه يف هذا السبيل بالقول إن بعضها قد تقادم مبضي سنتني دون قيام دليل على طلبه . برفضها تعليال كافيا

وأن بعضها ال ختتص احملكمة يف البت فيه كالنسبة املئوية مما حصل العامل . لدى مفتش الشغل أو أمام احملكمة
  . من ديون ربة العمل

فإن يف هذا من الغموض ما كان جيب عليه أن يتحاشاه ويتتبع هذه احلقوق املطلوبة واحدا تلو اآلخر ويوضح 
فيه بطلبه، ويقوم حبساب ما بني ويبني الوقت الذي قام . الوقت الذي استوجبه فيه العامل إن كان قد استوجبه

وإذا مل يقم . وقت االستيجاب للحق ووقت طلبه ليتبني للعامل ولغريه بالدليل عني احلق املتقادم ودليل تقادمه 
ذا الواجب فستبقى احملكمة فاقدة الطريق إىل ممارسة الرقابة على ما إذا كان البعض املتقادم كائنا جلهلها ما هو 

  .وسيبقى للعامل السبيل الواسع للتمسك باحلق يف طلب مجيع ما يرى أن له حقا فيه  وما دليل تقادمه

وحيث إن ما ورد يف هذا احلكم  من أن مصدرته غري خمتصة يف طلب العامل بالنسبة املئوية مما حصل من  •
سس عليه ديون ربة العمل لتعلقه بعقد مدين عادي فمن جهة حيتاج أن يؤسس على نص قانوين وما دام مل يؤ 

يكون اجتهادا شاذا عن املنصوص واملألوف من اختصاص حمكمة الشغل يف القضايا املتعلقة بالعقود املربمة بني 
وإذا كان كذلك يكون هذا االجتهاد غري . العمال وبني أرباب العمل إذا أحيلت إليها من قبل مفتش العمل

  .مؤسس

نطوق هذا احلكم ألن مقتضى عدم االختصاص أن ال ومن جهة أخرى فال خيلو هذا التعليل من تناقض مع م
عكس ما . بل عليها أن تصرح يف حكمها بالتخلي عنه. تبت احملكمة فيما ليست خمتصة فيه بقبول وال برفض

وقع يف منطوق هذا احلكم حيث مل يرد فيه ذكر التخلي عن البت يف هذا الطلب بل سوى بينه وبني باقي 
  .الطلبات يف الرفض

  .القرار املطعون فيه جمانبا الصواب حني أكد هذا اجلانب من حكم حمكمة األصل اجلدير باإللغاء هلذا كان
  :حول مآخذ الرؤية العالمية على تاكيد هذا الحكم 

أما ما ورد يف مذكرة الرؤية العاملية من كون ما يتعلق حبكم حمكمة الشغل مبطالبة العامل بالنسبة املئوية مما حصل 
وإذا مل يطعن فيه به يف األجل فليس حملكمة ولو كانت الغرف . يشرع قبول الطعن فيه بغري االعرتاضمن ديوا ال
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غري مؤسس مبا يكفي ألن موجب الطعن باالعرتاض أن يكون احلكم املراد الطعن فيه ذلك ف. امعة أن تنظر فيه
  . ةقاضيا باختصاص مصدرته أو بعدم اختصاصها يف مجيع موضوع الدعوى املثار 

وهذا خمتل يف هذه النازلة لكون حمكمة الشغل وأطراف القضية متفقني على اختصاصها يف أكثر موضوع هذه 
وإال لزم  ماال تظهر حكمته . وإذا كان االختالف يف األقل فمن الوجيه أن يعطى األقل حكم األكثر. الدعوى

جهة واحدة عند حمكمة واحدة يف آن  أحدمها باالستئناف واآلخر باالعرتاض يف حكم واحد من: من طعنني 
  .واحد

إىل ذلك أن حكم حمكمة الشغل مل يكن يف منطوقه أنه قاض بعدم االختصاص يف هذا اجلزء من موضوع  يضاف
  .ومن املسلم به أن حجية الشيء املقضى به ليست إال للمنطوق. الدعوى

من االتفاقية اجلماعية على أن فصل 16دة من قانون الشغل واملا28ما ورد فيها من االستدالل باملادة  وأما
إال من ) ابرودف(إىل مشروع ) باكا(املؤسسة للعامل  مشروع لكون صلته ا قد انقطعت فور حتويله من مشروع 

قهما وال مبفهومهما لكون مضمون األوىل أن العامل إذا حول من منشأة أو فال تدالن عليه مبنطو . ذا األخريه
للمؤسسة التابعة هلا احملول منها حيتفظ له حبقه يف األقدمية واالمتيازات املكتسبة قبل شركة إىل أخرى تابعة 

التحويل، ولكون مضمون الثانية أن رب العمل جيب عليه عند شغور وظيفة أو إنشائها أن يتوجه إىل عمال 
لعمله السابق من دون منشأته لسد تلك الوظيفة وإذا أخضع املرتشح هلا لالختبار ومل تكن نتائجه مرضية رجع 

ختفيض لراتبه، فهذان املضمونان خاليان من أي دليل يدل على شرعية فصل هذا العامل أو على انقطاع حبل 
  .من أصل الرؤية العاملية أو  فروعها) ابروديف (صلته بغري مشروع 

املسبق وحق عالوة  فيها من أن هذا احلكم قد قضى للعامل بالتعويض عن حق الفصل وحق اإلعالم وأما ما ورد
: العطلة وحق عالوة اإلنابة يف الوقت الذي قد مت تسديد هذه احلقوق األربعة البالغ جممل تعويضاا

فمن . البنك الوطين املوريتاين  604794أوقية للعامل من قبل املؤسسة بواسطة الشيك رقم 1.200.745
  . مذكرتا العامل اجلوابيتاناملؤكد أن هذا املأخذ وارد ألنه لو كان  غري جدي لفندته 

وليس مغنيا عن ذلك ما ورد فيه .وترتيبا على ذلك يكون حكم حمكمة الشغل مستوجب اإللغاء يف هذه اجلزئية
وأن ذلك يوجب املقاصة بينها وبني العامل لعدم بيان . من أن املنظمة تدعي أا دفعت جزءا من احملكوم به عليها

. ولعدم بيان مقدار اجلزء املدفوع ولعدم وجود موجب للمقاصة بني الطرفني. ثبوت دعوى الدفع يف هذا احلكم 
ألن املقاصة ال تتأتى إال فيما إذا كان كل من الطرفني دائنا لآلخر ومدينا يف وقت واحد حسب تعريف املادة 

من الواجب ع وذلك أن الشركة ال تدعي أن هلا دينا على العامل حىت متكن املقاصة بينهما بل .ا.من ق 355
نه أو عندئذ يقضى برفض طلب العامل ملا ثبت . التأكد من دفع املؤسسة للعامل ما ادعت أا سلمته له فتسلمه

  . سلم له طواعية
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فيها من أن من غري املستساغ احتفاظ العامل بعقدين مع مؤسسة واحدة فال يظهر أن له معىن لكون  وأما ما ورد
ود تربطه ا وال يسوغ ألحد الطرفني أن يتنصل من آثار عقد بال موجب زائد املؤسسة طرفا معه فيما له من عق

  .أنه ثان أو ثالث على
قانون الشغل عند تأسيسه عليها التحديد  من 61فيها من أن هذا احلكم قد أخطأ يف تأويل املادة  وأما ما ورد

فسه براتب شهرين من كل سنة من قانون الشغل ن 60تعويض الضرر الثابت احلصول عنده مبقتضى املادة ل
قضاها يف خدمة ربة العمل، فكان على هذه املذكرة أن تبني التأويل الصحيح هلذه املادة ليمكن للمحكمة أن 

  .تقضي ألحد التأويلني على اآلخر وإذ مل تفعل فماذا تريد من احملكمة أن تفعل ؟
أو تدعي أن  هلا معىن يعفي املؤسسة من تعويض فإذا كانت تريد من احملكمة أن جتعل هذه املادة ال معىن هلا 

عندما تكون املسؤولية على عاتق رب العمل تراعى ( الضرر فهذا ما ال يشرع هلا حبكم ما ورد فيها من أنه 
  .اخل.....العادات وطبيعة اخلدمات املقدمة وأقدميتها وسن العامل 

من هذه األمور املطالب مبراعاا فإن  وحيث إن هذا النص خال من حتديد مقدار التعويض عن كل واحد •
قاضي املوضوع مضطر إىل االجتهاد يف تقدير تلك  التعويضات وأن القانون ما دام مل حيددها فهو خمول  له 

وبناء على ذلك فليس حملكمة الرقابة على تطبيق القانون أن تقول إن يف اجتهاده . سلطة االجتهاد يف تقديرها
  .خمطئ فيه ألن وظيفتها حمصورة يف التزام تطبيق النصوص القانونية وإلزامها خطأ مبجرد دعوى طرف أنه

ملا تقدم من األدلة على إمكان قبول الطعنني بالنقض شكال ومن عدم تعليل القرار املطعون فيه وعدم امتثاله 
  .لتوجيه احملكمة العليا ولتأكيده ما ليس جديرا بالتأكيد من حكم حمكمة األصل

  بلهذه األسبا
ا .ت.م.ا.من ق 204. 207.205. 208-209- 210- 220- 223وعمال باملواد 

  :ش فقد قررت احملكمة ما يلي .من ق329و317و315و308و306و299واملواد
  :منطوق القرار

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكال وأصال ونقض القرار 
         .شكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها المطعون فيه واإلحالة إلى ت

  الموفقواهللا 
         

  كاتب الضبط األول                      المقرر                                         الرئيس
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرف ـ إخاء ـ عدل                         الجمهورية اإلسالمية الموريتانية                            

  الـمـحـكـمــة الـعـلـيـــــــا  
                           الـغـــرف الـمـجــمـعــــة           

  ºسم هللا العيل العظمي
ـ يف مقرهـا /نوا�شـوط ـ عقـدت احملمكـة العليـا يف vشـكu�   2013 / 0 4/  24يف يـوم  

  : ويه مشلكة اكلتايل غرفها ا5معة ـ  sلسة zلنية ـ  بقاzة sلساهتا ـ  
  رئ�س احملمكة العليا ،        رئ�ســـــــا ،يـحãفـــظ و� مـحãمãد يــــوسãف  /الس4يد ـ 
  :ؤمه ووظائفهم القضاة التالية 0ٔسامو بìعــضــويëة  -
/حملمكـة العليـا  2رئ�س الغرفـة املدنيـة و إالجHعيـة : ـ  محمد @سمل و� الش4يخ محمداخلضري  

  مسSشارا؛
  مسSشارا،   أ,وىلرئ�س الغرفة املدنية و JجHعية : امحد محمود و� الش4يخ

  شارا، رئ�س الغرفة اجلزائية                مسS  ـ محمدو و� امحدو سامل و� 0ٔيب 
  شارا،مسS       رئ�س الغرفة الت�ارية : حميده و� 0ٔملني 
  مسSشارا،      رئ�س الغرفة إالدارية يل 0ٓمادو سريى  
  محمد عبد هللا و� بيداها                                            مسSشارا ،                     ـ  
 مسSشارا،                                                  ـ  بتار و� /ب                                 
  مسSشارا،                               اVتار تيل /ه                                              - 
 ì                                          ٔبه و� محمد محمودí           شارا،            مسS             
  مسSشارا،                                ـ �اكر و� الناه   
  مسSشارا ،                    ـ  امìYìارك و�  الìكـوري                            

  سSشارا،   م                                        ـ س4يد ا�راهمي و� محمد خ�ار 
مسSشارا،                                                                                     ـ احلاج و� محمدن و� الطلبه   

  ـ محمدن و� عبد الرمحن                                             مسSشارا ،   
  مسSشارا،                 @سمل و� ديدى                     

  مسSشارا،                  محمود       محمد س4يد_ و� محمد  -
  مسSشارا،                                 ـ الصويف ا�كuا /ه          

       aشارا،                  ـ محمد و� س4يدى و� ماSمس  
  مسSشارا،                            ـ ا�د و� الطالب زيدان  
  مسSشارا،                          محمد Jمني و� امحد                -
  ،  مسSشارا                                 Jمام و� محمد فال                   -  
                                                     مسSشارا     القامس و� فال           -  

  ابة ضبط الغرف ا5معة /حملمكة العليا،محمد @سمل  و� =ا�،رئ�س كت/ و مبساzدة أ,س4تاذ
  اكتبا 'ل�لسة ،                                                                       

                                                                   ، املـــــــدعي العـــــــام �ى احملمكـــــــة العليـــــــا0ٔمحـــــــد و� الويل،/ وحبضـــــــور الســـــــ4يد
   ثال 'لنيابة العامةمم 

، و أصــدرت  2013/  30وذلــك للنظــر والبــت يف امللفــات املدرجــة علــي جــدولتها، الــيت مــن بينهــا امللــف رقــم   
حممـد حيـىي الطيـب ولـد اخلرشـي  ضـد  القـرار  /ذ  .خ.س.مالقرار اآليت يف  طلب الرجـوع  املقـدم مـن طـرف السـيد 

عـــن الغـــرف  امعـــة باحملكمـــة العليـــا  لصـــاحل الطـــرف   2012/  02/  15الصـــادر  بتـــاريخ  2012/  07رقـــم 
امحد باب ولد السباعي؛  وذلك بعـد االسـتماع إيل تـالوة املستشـار الصـويف انكيـا بـاه لتقريـره . ميثله  ذ. د.م: املدين

   2013/  30: القضية رمق 

محمد حيىي الطيب و�  \ميث°  ذ. خ.س.م: الطìاعــن 
  اخلريش

/ب  امحد. ميث°  ذ. د.مالنيابة العامة و : املطعون ضده 
  و� الس4باعي

/  02/  15بتـارخي  2012/  07القرار رمق : موضوع الطعن
2012   

  

        2013201320132013/ / / /     20202020: : : : رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

  2013201320132013/ / / /     04040404/ / / /     24242424: : : : بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي 

  

        ::::مbطوق القرار مbطوق القرار مbطوق القرار مbطوق القرار 

قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة رفض الطعن قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة رفض الطعن قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة رفض الطعن قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة رفض الطعن 
                        .بطلب الرجوع ش¸بطلب الرجوع ش¸بطلب الرجوع ش¸بطلب الرجوع ش¸
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 ، وبعـد االسـتماع إيل مالحظـات األطـراف علـي التقريـر وكـذلك ممثـل النيابـة 2/2013/ 20يف اجللسة املنعقدة يف
العامــة يف عرضــه ملالحظاتــه الــيت متســك فيهــا بطلباتــه املكتوبــة واهلادفــة إىل قبــول مطلــب الطعــن بــالرجوع شـــكال و 
أصــال  و إحالــة القضــية إىل الغرفــة اجلزائيــة باســتئنافية انواكشــوط يف تشــكيلة مغــايرة؛ بعــد ذلــك مت وضــع القضــية يف 

  وذلك ما مت بالفعل؛ 2013/  4/  24املداوالت ليتم النطق فيها يف جلسة يوم 
  المراحل التي مرت بها القـضـيـة: أوال

/  07لقـرار رقـم لطلـب مراجعـة  وجـب راجعة إيل الغـرف امعـة باحملكمـة العليـا مب حيث إن هذه القضية الجزائية
وهــو القــرار  .د.م: عــن التشــكيلة املــذكورة،  لصــاحل الطــرف املــدين  2012/  02/  15الصــادر  بتــاريخ  2012

حممـــد حيـــىي الطيـــب ولـــد اخلرشـــي  /ذى يقضـــي بقبـــول الطعـــن بـــالنقض شـــكال ورفضـــه أصـــال،  والـــذى يلـــتمس  ذالـــ
، املـدان بعقوبـة إصـدار صـك بـدون رصـيد مـع اإلدانـة بـدفع مبلـغ الصـك، لتتعهـد .خ.س.ممراجعته  لصاحل موكلـه، 

  الغرف امعة من جديد ؛
  افحـجــج األطــــر :  ثانيا

أنــه ينعــى علــي القــرار  حمــل طلــب   2012/  3/  13الواصــلة إىل احملكمــة بتــاريخ  اعنحيــث ورد فــي مــذكرة الطــ
  :الرجوع كونه

ـ  نتج عنه احلكم مرتني للطرف املدين علي املتهم منفردا و على  الدولـة دون اتبـاع مسـطرة التضـامن أو الضـمان أو 
  .احللول وهو يرى يف ذلك أساسا لطلب املراجعة

د دون مــراء أن مــا حكــم بــه علــي موكلــه ال ســبب لــه أو مبــين علــي ســبب غــري مشــروع، وبنــاء ـــ وأن كــل الوقــائع تؤكــ
عــــن الغــــرف  2012/  02/  15الصــــادر  بتــــاريخ  2012/  07علــــى ذلــــك فإنــــه يطلــــب مراجعــــة القــــرار رقــــم  

  .عن التشكيلة املغايرة ورفض دعوى املدعي 011/  44امعة ونقض القرار 
جـاء فيهـا أن  2012/  10/  23على لسان حماميـه مبـذكرة وصـلت بتـاريخ  .د.م ، السيدوقد رد المطعون ضده

مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة  اشــرتطت تــوافر  شــرطني لقبــول الرجــوع أمــام احملكمــة  198املــادة 
  :العليا مها كما يلي

  ة ألول مرة،إذا ظهر أن قرارها صادر بناء على وثائق مزورة قدمت أمام احملكم" ـ
  ،"ـ إذا أدين الطرف بسبب عدم تقدمي خصمه وثائق حامسة

  وأن أيا من الشرطني مل يتحقق، وعليه فإنه يلتمس من احملكمة رفض طلب الرجوع لعدم قانونيته؛
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  المـحكـمـة: ثـالثـا

  :     من حيث الشكل . أ

مقـدم مـن  13/03/2013خ بتـاريخ لقد توصلت كتابة ضبط الغرف امعة باحملكمة العليا بطلب يف ثـالث نسـ 
أمحــــد بــــاب / املمثــــل باألســــتاذين .د.مضــــد  .خ.س.محممــــد حيــــىي الطيــــب بــــن اخلرشــــي لصــــاحل / مكتــــب األســــتاذ

الصـادر عـن الغـرف امعـة  07/2012السباعي، حممد أمحـد احلـاج سـيدي، يرمـي الطلـب إىل مراجعـة القـرار رقـم 
رة القانونيـــة الــيت علـــى أساســـها قــدم طلبـــه إال أن موضـــوع ، حيـــث مل يبـــني العــارض املســـط15/02/2012بتــاريخ 

ضــــمن طــــرق الطعــــن هــــا الطلــــب جزائــــي وحتكمــــه املســــاطر اجلزائيــــة الــــيت ال وجــــود فيهــــا للطعــــن باملراجعــــة، وإمنــــا في
، وقـــد ركـــز العـــارض يف طلبـــه علـــى 573إىل  569االســـتثنائية مـــا يعـــرف بالتمـــاس إعـــادة النظـــر املـــنظم بـــاملواد مـــن 

. د.ميـــتم االطـــالع عليـــه مـــن قبـــل احملكمـــة قـــد صـــدر بـــه حكـــم يـــدين الدولـــة بـــنفس املبلـــغ لصـــاحل  وجـــود ملـــف مل
  .املذكور

جنــدها قــد حــددت احلــاالت الــيت جيــوز فيهــا طلــب التمــاس إعــادة النظــر، . ج .إ .ق مــن  569وبــالرجوع إىل املــادة 
ة الــيت يــربر ــا العــارض مطلبــه جنــد املــادة ويف البنـد الرابــع منهــا الــذي يــتكلم عــن ظهــور وثــائق كانــت جمهولـة يف احلالــ

مــن نفــس القــانون، يف الفقــرة الثالثــة جتعــل وزيــر العــدل هــو املخــتص يف حــق طلــب التمــاس إعــادة النظــر بعــد  570
القيــام بــإجراءات ممهــدة لــذلك يف هــذه احلالــة علمــا بــأن احملكمــة العليــا تتعهــد بواســطة املــدعي العــام لــديها حســب 

لنسبة لإلجراءات اجلزائية، وإذا كـان العـارض يقصـد اإلجـراءات املدنيـة الـيت تـنظم طلـب املراجعـة نفس املادة، هذا با
  . فإنه بذلك يكون قد توجه إىل القياس مع وجود النص. من ق إ م ت إ 202إىل  197من املادة 

روطه القانونيـة أم ال وحيث إن احملكمة العليا ملزمة قبل الفصل يف األصل أن تنظر يف الشكل أوال هـل مت بكامـل شـ
 .من ق إ ج  556طبقا للمادة 

  :منطوق القرار
 .لذلك فقد قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض الطعن بطلب الرجوع شكال

  
  واهللا الموفق

  
     الـرئـــيـــس                                                الـمــقــــرر           كـاتـب الضبط األول 
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  22/2013: ر�/ ا�)�ار

  19/06/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 204و  78و 2ـ ا���اد�.  
 

، $���8 أن ا��\�ع وإن �/ ��7ح $��U% ا�)�ل $#ن ���أ ا��A9ر�� - �;/ ا�!O	م ا�&	م ��m 15@ إط*�% 
����� ا��ا�a ، وذ�[  �  %&A� ا���اءات ��!% �Tا"�، إ- أن ا�!�7ص ا�)	����� ا��اردة  � ��ا��

� ق 2�	 ��5ت 5!% ا��	دة���a 15@ ا�)	N� أن ���9م و�&�8 15@ ا"��ام ���أ «إ، Q=1$ .ت.م.إ.
� H;  /eه ا��	دة ���	وز طa1 ا"��ام ھH. »ا��A9ر����Uن �ا ا����أ إ�@ طa1 ا�&�8 15@ ا"��ا�%، و

RاU"	در	ةم ا�7  � )�ة  78&�8 15@ ا"��ا�%، ھHا و��ل ا��	دة ��/  �إن ھ ��&�� �A	ة ا����Nع5
� ق����U9 ا����Nع أن �]��5� ا�'� �� 15@ ا���% ا�Hي ��a .ت.م.إ.أ+��ة  @15 a�� %إ، 15@ أ�

ره ��A9ره D<�7	 أو $�ا2'� ��JHة ��د�5 2	$)	 أو 5!� و�1<7/ $&� ذ�[ أن �)�ر ا�Hي �<�	
  .ا-5��2	ء

���fffNع إ �fff�U9�� ��fffA9ر ��fff[1 ا� /fffU9� fffJ5��fff[	ن fff;�15	 أن �ن ��fff�U9 ا-�fff2}!	ف � �fff'ا�
 	fff;5ة أود�JHfff�� +fff*ل fff� %fff&� 8fff��fff	 �8fffA=� /fff ا�<fff7/ ا��&	 %fff��� 	fff;اف و��fffطRا Bfff� 8fff�و��&	

��5�Nا��� ��U9ى ا����.  
fff�"ب ا�fffأ و��fff��� إن fff�� $�fff	ر��fff[1� j ا��fffA9�� /fffU9ھ	 � �fff'غ ا�*fff$إ �fffA�(� ر���fffA9ام ا��

 Bfff� Hfffd�!5 �fff�U98 ا��fff�	&��  ،	fffAأ� /;!fff�� fffD	ء fff�fffD	ء �fff!;/ و�fff=�U� fff��JH�$% أو �)�fffم ��JHfffة 
 �fff� ن�fffU� 	fff�$ي رHfffا� /fff7>1� رتHfff5أ �fff� ع�fffNا��� �fff�U9�� ا���JHfffات و�fff!5ھ	 ��fffUن fff�ا���fffرج 

 	ff;$ /ff15 @ff15 �ffU� /ff� �ff!�$ %ff��� دت�ff�� �ff� ��ffA(ن ا��ffU� 	ff�$ور ]ffذ� �ff9و� �ff�d	I sff�	J �ff(�eأو و
  .أ+Hت �]	را آ+� ��'a1 "* أو��	 أو ��'a1 ا����M 5!�ه
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل –إخاء  –شرف                                  اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

  احملكمة العليا    
  الغرف امعة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  05/2013: رمق القضية
ا/ه / ميــــث° أ,ســــ4تاذ. س.ك: الطــــاعن /لــــنقض

  .و� امYارك
ميــــث° أ,ســــ4تاذ احــــامه . ع.ا.م: املطعـــون ضــــده

  .هللا و� الراكد
 04/2012القــــرار رمق : القــــرار املطعــــون فuــــه

مـــــن الغرفـــــة  29/03/2012الصـــــادر بتـــــارخي 
ــــــ4تbªافuة  ــــــة /س ــــــة الثاني ــــــة وJجHعي املدني

  .انوا�شوط
  

        2013201320132013////22222222: : : : القرار رمقالقرار رمقالقرار رمقالقرار رمق
  2013201320132013////06060606////19191919: : : : ¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

  
        ::::القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق

العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا العليـــا يف vشـــكu� غرفهـــا قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة قـــررت احملمكـــة 

ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ ا5معــــة قYــــول الطعــــن /لــــنقض شــــ¸ 

ــــن  ــــل الطع ــــرار حم ــــض الق ــــال ونق ــــن و0ٔص ــــل الطع ــــرار حم ــــض الق ــــال ونق ــــن و0ٔص ــــل الطع ــــرار حم ــــض الق ــــال ونق ــــن و0ٔص ــــل الطع ــــرار حم ــــض الق ــــال ونق و0ٔص

ــكu� م ــىل vش z Âــا ــكu� موإال- ــىل vش z Âــا ــكu� موإال- ــىل vش z Âــا ــكu� موإال- ــىل vش z Âــا ــÓ وإال- ــت ف ــاÀرة 'لب ــÓ غ ــت ف ــاÀرة 'لب ــÓ غ ــت ف ــاÀرة 'لب ــÓ غ ــت ف ــاÀرة 'لب غ

        ....0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها

        

        
        عظميعظميعظميعظميºسم هللا العيل الºسم هللا العيل الºسم هللا العيل الºسم هللا العيل ال

 عقــــدت احملمكــــة العليــــا يف vشــــكu� غرفهــــا ا5معــــة sلســــة zلنيــــة يــــوم أ,ربعــــاء املوافــــق
يف قاzـــة sلســـاهتا مببـــىن احملمكـــة العليـــا بنوا�شـــوط، ويه يف الSشـــكuل التـــايل  19/06/2013

:  
  حيفظ و� محمد يوسف ، رئ�س احملمكة العليا ،               رئ�ســــــــا/ الس4يد  

  :وبعضوية السادة القضاة التالية 0ٔسامؤمه ووظائفهم
  /حملمكة العليا، مسSشارا J2جHعيةمحمد @سمل و� ا�مني، رئ�س الغرفة املدنية و -
  0ٔمحد محمود و� الش4يخ، رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل /حملمكة العليا -

  مسSشارا؛          
 مسSشارا  محمدو و� 0ٔمحد سامل و� 0ٔيب ، رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمكة العليا -
 مسSشارا      حميده و� 0ٔملني ، رئ�س الغرفة الت�ارية -
 مسSشارا      0ٓمدو سريى،رئ�س الغرفة إالدارية يل -
 مسSشارا        محمد عبد هللا و� بيداها -
 مسSشارا          بتار و� /ب -
 مسSشارا          0ٔبه و� محمد محمود -
-  Vشارا          تار تويل /هاSمس 
 مسSشارا        س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار -
 مسSشارا          @سمل و� ديدي -
 مسSشارا          0ٔمYارك و� الكوري -
 مسSشارا        محمد س4يد_ و� محمد محمود -
 مسSشارا        محمد و� عبد الرمحن -
 مسSشارا          جامل و� 0ٓاكط -
 مسSشارا        محمد سامل و� /رك هللا -
 مسSشارا        محمدن و� عبد الرمحن -
 مسSشارا          �اكر و� الناه -
 مسSشارا        احلاج و� محمدن و� الطلبه -
 مسSشارا          الصويف ا�كuا /ه -
 مسSشارا        ده و� الطالب زيداند -
 مسSشارا        محمد أ,مني و� 0ٔمحد -
- aشارا        محمد و� س4يد و� ماSمس 
 مسSشارا          إالمام و� محمد فال -
 مسSشارا          القامس و� فال -

  .محمد @سمل و� =ا� اكتب الضبط أ,ول /لغرف ا5معة،  اكتبا 'ل�لسة/ ومبساzدة ذ 
  . الويل املدعي العام �ى احملمكة العليا،        ممثال 'لنيابة العامةامحد و�/ وحبضور الس4يد

.  س.ا/ه و� امYارك عن ك/  و0ٔصدرت القرار ا,ٓيت البيان يف الطعن /لنقض القامئ به أ,س4تاذ 
من الغرفة املدنية وJجHعية  29/03/2012الصادر بتارخي  �04/2012طاعن ضد القرار رمق 

bªة، واملطعون ضده الثانية /س4تÅ ه الطاعن منuة نوا�شوط خبصوص �زاع عقاري مشمول فuاف
  من Åة Æنية. ع.0ٔ .م
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  المراحل التي مرت القضية بها: أوال
) حفــــــــريا(أخــــــــرج مــــــــا أمســــــــاه  س.كدعــــــــى أن املســــــــمى ا.ع.أ.متــــــــتلخص مراحــــــــل هــــــــذه القضــــــــية يف أن املســــــــمى 

ـــــة ـــــه وســـــط أرضـــــه الزراعي ـــــداء مـــــن املمـــــر املـــــائي مـــــارا ب ـــــمث . ابت ه جعـــــل حظريتـــــني يف أمـــــاكن خمتلفـــــة مـــــن أرضـــــه إن
ن احلظــــــــائر يف أرضــــــــه ميلكهــــــــا إوالثانيــــــــة جبانــــــــب مزرعتــــــــه قــــــــائال  املضــــــــافة للمشــــــــروع) اللكــــــــة (إحــــــــدامها قــــــــرب 

    .عنه .س.كوحيوزها وعنده أحكام لصاحله فيها وطلب رفع ظلم 
وعده باإلذن له بأن مير حفريا مارا بأرضه ومر على ذلك الوعد عامان مث إنه  .ع.أ.مقائال إن  .س.كوقد أجاب 

نفسه فلم يلقه فأخذ هو  .ع.أ.محاول لقاءه من أجل إجناز الوعد الذي تأخر اجنازه بناء على ذلك الوعد طلب 
مرتا وأرسل إليه بالتوقف ولكنه مل  40قدر طوله حبوايل ي .ع.أ.ميف االستفادة من الوعد بأن أمر حفريا بأرض 

شكاه للمحاكم، أما احلظائر  .ع.أ.ميفعل إال بعد أن أاه، مث طلب خاله منه التوقف عن احلفري ففعل ولكن 
فإنه يعتربها من أرض عموم القبيلة اليت هو فرد من أفرادها، فأصدرت حمكمة مقاطعة اركيز احلكم رقم 

مع  .ع.أ.م ت دعوى املدعي وسقوط دعوى املدعى عليه، وذلك باالستناد إىل أحكام عندبثبو  12/2009
االعرتاف له بامللك حني اعرتف خصمه بأنه طلب منه اإلذن يف احلفري املذكور، وطلب اإلذن دال على االعرتاف 

حلكم األصل املذكور، بامللكية كما أن املدعى عليه مل يستظهر بشيء يثبت له امللك يف هذه األرض حسب قول ا
استأنف هذا احلكم فصرحت حمكمة االستئناف بانواكشوط بإلغائه وبأن القضاء غري خمتص بالنظر  .س.كمث أن 

يف هذه القضية ولكنه مل حيدد جهة االختصاص يف نظره من خالل منطوقه مع أنه أشار إىل هذه اجلهة يف 
إلدارة مبوجب صفة اختص الغرفة املدنية مبحكمة الوالية أو حيثياته وذلك بسبب أن النزاع يتعلق بتعاونية فامل

فأصدرت الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية  06/2010بالطعن يف هذا القرار ذي الرقم . ع.أ.ماجلماعية، مث قام 
 القاضي بنقض هذا القرار وبإحالة القضية على تشكيلة مغايرة تنظر يف 35/2011باحملكمة العليا قرارها رقم 

الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية يف حمكمة (حلكم األصل، وهكذا أصدرت حمكمة اإلحالة  .س.كاستئناف 
الذي قضي بصحة ملكية الطاعن  23/03/2012بتاريخ  04/2012قرارها رقم  )االستئناف بنواكشوط

أفراد القبيلة ترد عليه امللكية  لألرض موضوع النزاع حبجة أن دعوى املدعى عليه إشاعة األرض بني .ع.ا.ماملذكور 
واإلحياء واحليازة واألحكام القضائية لفائدة املدعي املستأنف ضده وهذا هو حمل الطعن بالنقض اآلن املقام به من 

  .بواسطة حماميه س.كطرف 
  اإلجراءات: ثانيا

  .لى الغرف امعة بالطريقة القانونية مما خيوهلا التعهد بهعحيث أحيل هذا امللف 
ـــــاء اجللســـــة  ـــــه أثن ـــــه وقراءت ـــــره في ـــــرمحن لتقري ـــــد ال ـــــد عب ـــــه وإعـــــداد املستشـــــار املقـــــرر حممـــــدن ول وبعـــــد اكتمـــــال إجراءات

ثـــــر تالوتـــــه، وبعــــــد إمالحظـــــام حــــــول هـــــذا التقريـــــر  ءالعلنيـــــة، وبعـــــد إفســـــاح اـــــال للمحــــــامني مـــــن أجـــــل إبـــــدا
قــــــــض القــــــــرار بســــــــبب خرقــــــــه ملبــــــــدأ االســــــــتماع إىل طلبــــــــات النيابــــــــة العامــــــــة لــــــــدى احملكمــــــــة العليــــــــا اهلادفــــــــة إىل ن

  .احلضورية
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  :وبعد جعل امللف يف املداولة لينطق فيه بالتاريخ أعاله وبعد املداولة صدر القرار اآليت بيانه

 من حيث الشكل: ثالثا

ــــــه  ــــــة ممــــــا يســــــتوجب قبول ــــــة وفــــــق الشــــــروط القانوني حيــــــث قــــــدم هــــــذا الطعــــــن مــــــن ذي الصــــــفة واملصــــــفحة واألهلي
  .شكال

  لمن حيث األص: رابعا
 :األطراف .1

ميلــــــك أرضــــــني بســــــبب اإلرث أبــــــا عــــــن جــــــد ومهــــــا  .س.كتعــــــرض الطــــــاعن يف مذكرتــــــه لوقــــــائع القضــــــية قــــــائال إن 
ـــــــك مبنطقـــــــة  ـــــــارات ) اللكـــــــة(يف ب ـــــــز مســـــــاحة أحـــــــدامها ســـــــتة هكت حتـــــــدها مـــــــن اجلهـــــــة ) 6(التابعـــــــة ملقاطعـــــــة اركي

 .ق.شوجنوــــــا  .ع.سرقها شــــــ) 4(ومســــــاحة الثانيــــــة أربعــــــة هكتــــــارات  .ع.أ.مالشــــــرقية املؤديــــــة للميــــــاه مزرعــــــة 
مــــــن حــــــق االرتفــــــاق  .س.كمنــــــع  .ع.أ.من إوقــــــال . 12اكــــــويليج ومشــــــروع ) ســــــد(ر ويف الغــــــرب والشــــــمال حبــــــ

ــــــــــ ، ف.ع.أ.محيـــــــــث ال منفـــــــــذ هلـــــــــذا األخـــــــــري إىل املـــــــــاء مـــــــــن أجـــــــــل ســـــــــقي مزرعتـــــــــه غـــــــــري حفـــــــــري ميـــــــــر بـــــــــأرض  ــ
حلكــــــــم األصــــــــلي عــــــــدمي األخــــــــري يتجاهــــــــل حــــــــق الطــــــــاعن يف هــــــــذا االرتفــــــــاق حســــــــب قولــــــــه، وقــــــــال إن ا.ع.أ.م

ال بينـــــــه وبـــــــني . م.س.ع.ميف قضـــــــية بـــــــني  12/99األســـــــاس واهـــــــي التعليـــــــل حـــــــني أســـــــس علـــــــى احلكـــــــم رقـــــــم 
  .وموضوع دعواها ليس هو موضوع هذه الدعوى .س.ك

وهكــــــذا نشــــــأت الضــــــبابية يف القضــــــية واســــــتمرت إىل أن أحيلــــــت القضــــــية إىل حمكمــــــة إحالــــــة وهــــــي الــــــيت يتســــــم 
فهـــــــو  23/02/2012حضـــــــر جلســـــــة عاديـــــــة بتـــــــاريخ  .س.كهـــــــا القـــــــول بـــــــأن قرارهـــــــا حمـــــــل الطعـــــــن بعيـــــــوب من

ــــــت  ــــــك كــــــون احملكمــــــة مصــــــدرته قال ــــــى ذل ــــــدل عل ــــــايت وي ــــــل / ن ذإقــــــول افتي ــــــالل مث ــــــن ب أمامهــــــا  .س.كحممــــــد ب
واحلـــــال أن هـــــذا األســـــتاذ أصـــــبح خاضـــــعا لتكـــــوين قضـــــائي ومل يعـــــد حماميـــــا، كمـــــا أنـــــه ال يوجـــــد اســـــتدعاء موجـــــه 

ـــــدأ احلضـــــورية وهـــــو حـــــق جـــــوهري إىل هـــــذا املمثـــــل ومســـــتلم مـــــن ط ـــــذي يرتتـــــب علـــــى هـــــذا هـــــو خـــــرق مب رفـــــه وال
. إ.ت.م.إ.مــــــــن ق 2مــــــــن قــــــــانون التنظـــــــيم القضــــــــائي واملــــــــادة  7مصـــــــان مبقتضــــــــى الدســــــــتور والقـــــــوانني كاملــــــــادة 

 4/2012نقـــــــض هـــــــذا القـــــــرار ذي الـــــــرقم  -إذن –فيجـــــــب  ، مـــــــن هـــــــذا األخــــــري 24-6فضــــــال عـــــــن املـــــــادتني 
احلـــــــــق يف االرتفـــــــــاق  .س.كوأكــــــــد أن ملوكلـــــــــه . إ.ت.م.إ.مـــــــــن ق 204 مــــــــن املـــــــــادة 4وذلــــــــك مبوجـــــــــب البنـــــــــد 

  .الذي هو مصان شرعا وقانونا
والتصــــــــريح  .س.كوخلــــــــص إىل طلــــــــب نقــــــــض القــــــــرار مــــــــع التصــــــــدي ألصــــــــل النــــــــزاع واحلكــــــــم بصــــــــحة ملكيــــــــة 

  .ورد الغرامة إىل مؤمنها .ع.أ.مبأحقية عقاره يف االرتفاق على عقار مزرعة 
اعــــــــرتف أمــــــــام احملكمــــــــة بأنــــــــه شــــــــق قنـــــــــاة يف أرض  .س.كن إه اجلوابيــــــــة قــــــــائال ورد املطعــــــــون ضــــــــده يف مذكرتــــــــ

ــــــدر طوهلــــــا ب .ع.أ.م ــــــوت كــــــون  ،مــــــرتا داخــــــل هــــــذه األرض 40ق ــــــرار كــــــاف يف ثب جمــــــرد معتــــــد  .س.كوهــــــو إق
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ــــــة  .ع.أ.معلــــــى أرض  ــــــت باألدل ــــــني أفــــــراد القبيلــــــة فإــــــا دعــــــوى مل تثب ــــــني ب ، وأمــــــا دعــــــوى إشــــــاعة أرض احلظريت
حيـــــوز وعنـــــده وثـــــائق قضـــــائية تـــــدل علـــــى  .ع.أ.مبأيـــــة وثيقـــــة أمـــــام احملكمـــــة يف حـــــني أن  حيـــــث مل يـــــدل الطـــــاعن

 99وقــــــال إنــــــه ال معــــــىن للتــــــذكري بــــــأن اخلصــــــم يف احلكــــــم الصــــــادر عــــــام ، أنــــــه املالــــــك دون ســــــائر أفــــــراد القبيلــــــة 
ن اآلن، ال معــــــىن هلــــــذا التــــــذكري بســــــبب الفــــــارق بــــــني االثنــــــني وقــــــال إ .ع.أ.ملــــــيس هــــــو خصــــــم  .ع.أ.ملصــــــاحل 

ل، وذلــــك عنــــدما وصــــله االســــتدعاء ومــــع ذلــــك فإنــــه مل يــــذكر أنــــه مل يعــــد غحممــــد بــــن بــــالل تعلــــل بأنــــه منشــــ/ ذ
ــــــا عــــــن  ــــــيس مــــــن  .س.كحمامي ــــــدأ احلضــــــورية ل ــــــازل عــــــن تعهــــــده لصــــــاحله، ورأى أن خــــــرق مب ومل يضــــــع مــــــذكرة تن

  .النظام العام ومل يرتب القانون بطالنا عليه وال جزاء على خمالفة هذا املبدأ
ــــــدل علــــــى اعتبارهــــــا ملــــــا هــــــو موجــــــود يف  وقــــــال ــــــة إــــــا مل تتوصــــــل مبــــــذكرات األطــــــراف ي إن قــــــول حمكمــــــة اإلحال

ورأى أن ، امللـــــف احملـــــال إليهـــــا مشـــــتمال علـــــى مـــــا وضــــــع فيـــــه خـــــالل مراحـــــل التقاضـــــي الســـــابقة علـــــى اإلحالــــــة 
تـــــــه، لضـــــــعف حج س.كالقـــــــرار معلـــــــل مبـــــــا فيـــــــه الكفايـــــــة وأنـــــــه ال جمـــــــال لالرتفـــــــاق ألن القضـــــــاء رفـــــــض دعـــــــوى 

ــــك مبقتضــــ ــــني اجلــــانبني ، هــــذا القــــرار ى وذل وأن ممارســــة حــــق االرتفــــاق تتطلــــب تصــــرفا منشــــئا هلــــذا احلــــق كعقــــد ب
  .أو بإرادة فردية 

  .4/2012وخلص إىل طلب رفض هذا الطعن لعدم تأسيسه وإىل طلب تأكيد القرار 
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  .حسب احلكم األصلي.ع.أ.محيث إن الدعوى مرفوعة من طرف املسمى 
ث جـــــاء هـــــذا االســـــم الكامـــــل ناقصـــــا يف بعـــــض األحكـــــام الصـــــادرة يف هـــــذه القضـــــية بســـــبب حـــــذف جـــــزء وحيـــــ

ـــــــه أو حـــــــذف حـــــــرف غـــــــري أن هـــــــذا احلـــــــذف ال يرتـــــــب فســـــــادا يف هويـــــــة املـــــــدعي مـــــــع أنـــــــه مشـــــــوش واألوىل  من
  .حتاشيه كي يتحدد اسم اخلصم من أول مسطرة القضية إىل آخرها

 شـــــــبه املؤكـــــــد بـــــــه ال يـــــــذكران حتديـــــــدا كافيـــــــا حملـــــــل النـــــــزاع يفوحيـــــــث إن القـــــــرار حمـــــــل الطعـــــــن واحلكـــــــم األصـــــــلي 
  ..ع.أ.مبإقامة قناة سقي يف أرض  .س.ك: ــــــ احلظريتني وال حمل طلب السماح ل

 23/08/2009علـــــــى التـــــــوايل بتـــــــاريخ  .ع.أ.م و .س.كن القـــــــرار تعامـــــــل مـــــــع مـــــــذكرتني لكـــــــل مـــــــن إوحيـــــــث 
ـــــــل قـــــــرار الـــــــنقض و  18/10/2009وتـــــــاريخ املشـــــــار إليـــــــه أعـــــــاله  35/2011اإلحالـــــــة رقـــــــم فهمـــــــا واردتـــــــان قب

  .21/02/2011ذي التاريخ 
وحيـــــث مل يـــــذكر القـــــرار حمـــــل الطعـــــن أن احملكمـــــة اســـــتدعت الطـــــرفني حلضـــــور جلســـــة احلكـــــم علمـــــا بـــــأن حمكمـــــة 
االســــــتئناف حمكمــــــة موضــــــوع وتتعامـــــــل مــــــع األطــــــراف وجهـــــــا لوجــــــه مــــــا مل يفضــــــل اخلصـــــــم التعامــــــل معــــــه مـــــــن 

  .كمة املوضوعيةخالل مذكرة أودعها لدى احمل
وحيـــــث إن مبـــــدأ وجـــــوب احـــــرتام احلضـــــورية يقتضـــــي إبـــــالغ الطـــــرفني بتـــــاريخ جلســـــة احلكـــــم ليحضـــــرها مـــــن شـــــاء 
ــــــذ مــــــع املــــــدرج مــــــن  ــــــه أو يقــــــدم مــــــذكرة مــــــن شــــــاء مــــــنهم أيضــــــا، فتتعامــــــل احملكمــــــة عندئ مــــــنهم ويكتفــــــي مبذكرت
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قـــــد جتـــــددت لديـــــه بينـــــة مل املـــــذكرات وعنـــــدها تكـــــون حمكمـــــة املوضـــــوع قـــــد أعـــــذرت للخصـــــم الـــــذي رمبـــــا يكـــــون 
ــــب  ــــك ورمبــــا تكــــون القضــــية قــــد أخــــذت مســــارا آخــــر يتطل ــــة وحنــــو ذل ــــت غائب ــــم ــــا أو وثيقــــة كان ــــى عل يكــــن عل

  .حال أوليا أو يتطلب التوقف عنده
بــــــدليل أن املشــــــرع وإن مل ، وحيــــــث إن القــــــول بــــــأن مبــــــدأ احلضــــــورية ال يهــــــم النظــــــام العــــــام لــــــيس علــــــى إطالقــــــه 

ـــــــــه صـــــــــراحة، إ ـــــــــه من ـــــــــة يصـــــــــرح بكون ـــــــــواردة يف قـــــــــوانني اإلجـــــــــراءات تضـــــــــعه يف مرتب ـــــــــة ال ال أن النصـــــــــوص القانوني
ـــــــه املـــــــادة، الواجـــــــب  ـــــــك مـــــــا عـــــــربت عن ـــــــرم «إ، بلفـــــــظ .ت.م.إ.مـــــــن ق 2وذل ـــــــى القاضـــــــي أن يحت يجـــــــب عل

ـــــدأ الحضـــــورية ـــــرام مب ـــــى احت ـــــب العمـــــل . »ويعمـــــل عل ـــــدأ إىل طل ـــــب احـــــرتام هـــــذا املب فهـــــذه املـــــادة تتجـــــاوز طل
ــــى احرتامــــه، احلكــــم الصــــادر عــــن القاضــــي علــــى احرتامــــه، ومــــن مث يكــــون  ــــدل معيبــــا إن هــــو مل يعمــــل عل هــــذا وت

إ، علـــــى أنــــــه جيـــــب علــــــى حمكمـــــة املوضـــــوع أن تســــــتدعي الطـــــرفني علــــــى .ت.م.إ.فقـــــرة أخــــــرية مـــــن ق 78املـــــادة 
ـــــاره حلضـــــوره شخصـــــيا أو بواســـــطة مـــــذكرة مودعـــــة  ـــــذي خيت ـــــك أن يقـــــرر ال ـــــذي جيـــــب وللخصـــــم بعـــــد ذل الوجـــــه ال

  .عاءسابقا أو عند االستد
  :نه ال القرار حمل الطعن وال احلكم شبه املؤكد جييب على املسائل التالية وهيإوحيث 

حــــــائزا حمللهمــــــا  .ع.أ.محملــــــل احلظريتــــــني مبــــــا حيــــــاز بــــــه علــــــى اخلصــــــم وهــــــل كــــــان  .س.كطالــــــت حيــــــازة  هــــــل /1
ذي الـــــــــرقم  .ع.أ.مغـــــــــري بالنســـــــــبة للحكـــــــــم املســـــــــتظهر بـــــــــه مـــــــــن طـــــــــرف  .س.كقبلـــــــــه وهـــــــــل متـــــــــت مراعـــــــــاة أن 

ــــــاريخ  12/99 ــــــه  أو هــــــو غــــــري 10/07/1999بت ــــــص وثيقــــــة ، بالنســــــبة ل ــــــأن هــــــذا احلكــــــم يتضــــــمن ن علمــــــا ب
ـــــــة تارخيهـــــــا  ــــــــ متـــــــأذن  07/12/1986إداري ـــــــه ملـــــــك . ع.أ.لـــ ـــــــك بعـــــــد التأكـــــــد مـــــــن أن يف اســـــــتغالل منطقـــــــة ب

ه فرمبــــــا تكـــــــون حمــــــاكم املوضــــــوع مل تنتبــــــه ملـــــــدلول هــــــذه الوثيقــــــة علــــــى الوجـــــــ ،ك.آو وهــــــم أوالد .ع.أ.مجلماعــــــة 
علمــــــا بــــــأن هــــــذا احلكــــــم ال يبــــــت يف ملكيــــــة األرض لصــــــاحل أحــــــد وإمنــــــا يصــــــرح ، الكــــــايف فلــــــم تناقشــــــه كــــــذلك 

ــــــه ـــــــ م بــــــأن احملــــــل املــــــأذون في ــــــذاك  .ع.أ.ملــــــيس هــــــو املــــــأذون فيــــــه مــــــن طــــــرف اإلدارة لصــــــاحل خصــــــم  .ع.أ.لـــ آن
  .م.س.ر.ع

مـــــا أـــــا ذيلـــــت بعبـــــارة تبـــــني أن تشـــــكل وثيقـــــة اإلذن باالســـــتغالل املـــــذكورة ســـــند حيـــــازة طبقـــــا للقـــــانون عل وهـــــل
  .حق االستغالل مشروط بعدم وجود نزاع يف األرض

، علــــــى حمـــــل واحــــــد  14/05/2008بتـــــاريخ  1894هــــــذا احلكـــــم يتــــــوارد مـــــع املقــــــرر الـــــوزاري رقــــــم  وهـــــل/ 2
و مـــــن هـــــو املســـــتظهر بـــــذلك املقـــــرر علـــــى ، ومـــــا هـــــي القيمـــــة القانونيـــــة لالســـــتظهار بكـــــل منهمـــــا يف هـــــذا النـــــزاع 

ن أن هــــــذه الــــــدعوى مل ترفــــــع باســــــم تعاونيــــــة غــــــري أن الــــــرتابط بــــــني املســــــائل يقضــــــي البحــــــث واملقارنــــــة الــــــرغم مــــــ
  .حىت ال يظلم أحد حبكم أو قرار وحىت يستفيد كل طرف مباله من العدل

دعـــــوى حمـــــل النــــزاع مـــــن ضــــمن املشـــــاع بـــــني أفــــراد القبيلـــــة حســــب الـــــوارد يف احلكـــــم ومــــا يرتتـــــب علـــــى  وهــــل/ 3
املـــــنظم للعقـــــارات أم  187/83مـــــن األمـــــر القـــــانوين رقـــــم  3قانونـــــا طبقـــــا لـــــنص املـــــادة  ذلـــــك مـــــن عـــــدم حيازـــــا

  .هي ملكية خصوصية حيميها القانون وهي مسألة تتطلب حال قبل البت بشأن طلب حق االرتفاق
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ــــي  وهــــل/ 4 ــــه عــــن طلــــب شــــقها  .س.كإن ختل ــــه يعــــد تنــــازال من ــــه حســــب قول ــــى طلــــب خال ــــاء عل ــــاة بن عــــن القن
م يعـــــــد الطلـــــــب قائمـــــــا أو هـــــــو لـــــــيس كـــــــذلك، فيبقـــــــى حملكمـــــــة املوضـــــــوع أن تنظـــــــر يف هـــــــذا فلـــــــ .ع.أ.ميف أرض 

ـــــوت الوعـــــد، وهـــــل  ـــــى ثب ـــــب عل ـــــه ومـــــا يرتت ـــــا مـــــن ثبـــــوت الوعـــــد أو عـــــدم ثبوت ـــــب انطالق ــــــ كالطل احلـــــق يف . س.لــ
بـــــه أو البـــــد مــــــن قبولـــــه بـــــه طبقـــــا للشــــــريعة والقـــــانون، مث تصـــــدر حكمهــــــا  .ع.أ.ماالرتفـــــاق حـــــىت ولـــــو مل يقبــــــل 

  .قا من ذلكانطال
يف  .س.كيف منطوقهمـــــــا فلــــــم يفصـــــــال بـــــــني دعـــــــوى وحيــــــث إن القـــــــرار واحلكـــــــم شــــــبه املؤكـــــــد بـــــــه كانــــــا جمملـــــــني 

ـــــدال علـــــى االعـــــرتاف  ـــــه االرتفـــــاق ال ـــــه مشـــــاع بـــــني أفـــــراد القبيلـــــة وبـــــني طلب احلظريتـــــني أن لـــــه احلـــــق يف حملهمـــــا ألن
  .للمحل الذي متر به القناة املطلوبة .ع.أ.محبيازة 

  .عن كان موضوعيا يف معظم ما أثاره من نقاط حول القرار حمل الطعنوحيث إن الطا
ـــــاقص التســـــبيب ممـــــا يقتضـــــي  ـــــة وأنـــــه ن ـــــى أن القـــــرار غـــــري معلـــــل مبـــــا فيـــــه الكفاي ـــــث إن كلمـــــا تقـــــدم يـــــدل عل وحي

إ، وإحالــــــــة القضــــــــية علــــــــى تشــــــــكيلة مغــــــــايرة لتحديــــــــد املــــــــدعي يف .ت.م.إ.مــــــــن ق 204نقضــــــــه طبقــــــــا للمــــــــادة 
والبـــــت ، لـــــى قـــــارئ أحكـــــام القضـــــية وحتديـــــد املـــــدعى عليـــــه يف نفـــــس األمـــــر كـــــذلك نفــــس األمـــــر دون تشـــــويش ع

ــــه القــــانون ابطــــة املــــذكورة أعــــاله مــــن أوهلــــا آليف كــــل هــــذه القضــــايا املرت  ــــذي يســــمح ب ــــك علــــى الوجــــه ال خرهــــا وذل
  .ويتيح للمحكمة العليا أن تبسط رقابتها القانونية على وجه كامل
  :لهذه األسباب

إ، .ت.م.إ.فمـــــــا بعـــــــدها مـــــــن ق 220فمـــــــا بعـــــــدها  213فمـــــــا بعـــــــدها و 205-204-203وعمـــــــال بـــــــاملواد 
  :قررت احملكمة ما يلي

  :منطوق القرار
ـــــالنقض شـــــكال وأصـــــال ونقـــــض  ـــــن ب ـــــول الطع ـــــة قب ـــــي تشـــــكيلة غرفهـــــا المجمع ـــــا ف قـــــررت المحكمـــــة العلي

  .اهالقرار محل الطعن واإلحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلف
  واهللا الموفق

  
    الرئيس        المقرر                  اتب الضبط األولك
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  24/2013: ر�/ ا�)�ار

  19/06/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن ا��!�O/ ا�)A	d� وا��	دة22ـ ا��	دة�� �	��ن ا���  204�اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 
� �	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د 458وا��	دة �.  

  
� ��1J ا��&	رض ا��� وردت  � ا��	دة  � aJ��� �	��ن ا��!�O/  22إن �&	رض ا�)�ارات �&��� �

 �d	A(دة ا�	�15% ا�� s7� يH0 ا��	رض وا��!	ا��& �� �	��ن ا���اءات  204و - ��ى  ��	 $��
J#"� أ�2	ب ا�!)0، و أ�eھ�	 وا"� "�{ �]�H�=!� 8�9 ��ار ���C و��ار وا���	ر�� وا�دار�� ا������ 

� ��1J ا�)�ارات ا��� �&!� اU"R	م وا�)�ارات  ا�)A	��d ا�!;	��d ا��� ��9ز ��ة � aJ���k*، و B!��
%$ �A(ء ا���ا�\.  

T	>د 15@ أن ا�)�ا�5 ا�	و ���ر ا��!��% إ�@ أن ا�2)�ار ا-��; ��� $)�ة ا�\�ء ا��)A� $% ھ� 
 @15 a���� �� �ار ا���NY� 	&!� ،	;���D �  B2ا��� ��ا�)�ا�5 ا��A)� ا��=]�� ا��� ��a ا-"��از 
 ��� �Dوط �]1 ا�)	�5ة  � ا�a�[ أو ا����Nع أو ا�<�7�ذ�[، وأ�% �1J	 ا+��D 8ط أي �Dط 

�  	;!����5ى اRو�@ و�a ا��)��� $	ن - ��ة �U91/ ا���5ى ا�k	��� �5	 J	ن �15%  � ا  $	+�*ف أي 
��	kا���5ى ا� B!�$ ولRا�.  

� ق s7� :458 ا��	دة�  :�C1م ��e	ت "��� ا�\�ء ا��)A� $%: " 15� أ�%. ع. ا. 
�	 P�2 ط%�1 1 m=� ء ا��'�1ب ھ��ن ا�\�U� ـ أن.  
2 a�[ا� m=� �15 ا���5ي m2x� ـ أن.  
� �=m ا 3�$ ��d	� ن ا���5ى�U� ا�7=�ـ أن m=!$ /;�15و /;!� �5� ��  . �<�7م و

 �(!� Pو� �و �#+Hه �15% ھ� �5م ا�7=� ���%، ذ�[   wangMeguiإن ��ار ��!� ا�'&�ن ر 0 ط&
�T B	a" ا�&*�� ا�=&1� 8�  .أ�% ���د 5	

 P"*ع ا�)�ار ا��N��� ط� � ا�!Cاع �$ @A� ولRر ا�)�ار ا	��5	$ :�[� - P�Aو"�{ إن ا��=]�� ا�
��	 ����a �15% �5م ا��&	رض%�15 ، .  

إن ��ارات ا����� ا�&	م ���O!�1 - �&�و ��J;	 ��ارات إدار�� �	�1$ �1'&� أ�	م ا��1!� ا�&�1	 �1'&�ن 
�	 دام  ��d	A(ا�)�ارات ا� B� �Nر	&���  أن ��Uن U�� -  	;و��ارات ا��1!� ذا�،	;[=� ��O!��	$

� ا��P91 ا�k	�=�- }	��� $	�U� �124	دة �ا��\�ع أ�	ز أن ��Z1;	 ھHه اR+��ة ط�)	�  . )��;	 اRو�@  � 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  شرف ـ إخاء ـ عدل                                          الجمهورية اإلسالمية الموريتانية         

  المحكمة العليا         
                                                                      الغرف المجمعة       

  
   2012/  03:  القضية رقم 

 شركة سوكوفل   : الطاعن 
SO.CO.F.L.)  ( ممثلة

باألستاذين امحد باب ولد اسباعي و 
  حممد امحد ولد احلاج سيدي

 )شركة زينغ هينبينغ  :  المطعون ضده
ZONG Jinping)  ممثلة

  باألستاذ الشيخ ولد حندى

  

   2013/  24: رقم القرار

    2013/  06/ 19: بتاريخ

  

  :منطوق القرار 

قــــــــــــررت المحكمــــــــــــة العليــــــــــــا فــــــــــــي 
تشــــــــكيلة غرفهــــــــا المجمعــــــــة رفــــــــض 
ــــــــــــة التعــــــــــــارض لعــــــــــــدم  ــــــــــــب إزال طل

  .وجوده

        ºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظمي                                                                                                                
  ـ   يف مقرها /نوا�شوط ـ    2013/  04/  24يف يوم أ,ربعاء ـ  

  عقدت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة  sلسة zلنية بقاzة 
  : sلساهتا مببين احملمكة العليا،  �رئاسة 

  ، رئ�س احملمكة العليا ،  رئ�ســــــــــا ìفــظ و� مـحìمìد يــوسëفحي/  الس4يدـ 
  :السادة مسSشارهيا وبعضوية

  ـ محمد @سمل و� الش4يخ محمد اخلضري، رئ�س الغرفة املدنية
  مسSشارا؛        ، /حملمكة العليا الثانية وJجHعية 
  مسSشارا؛    Hعية أ,وىل،وJج املدنية ، رئ�س الغرفة0ٔمحد محمود و� الش4يخ ـ 

    مسSشارا؛             ـ محمدو و� امحدو سامل و� 0ٔيب، رئ�س الغرفة اجلزائية،
  مسSشارا؛               ، ت�اريةـ حميده و� 0ٔملني، رئ�س الغرفة ال 

  مسSشارا؛               ، داريةـ يل 0ٓمادو سريى، رئ�س الغرفة االٕ 
  مسSشارا؛                            ـ محمد عبد هللا و� بيداها، 

  مسSشارا؛                              بتار و� /ب         ـ 
 مسSشارا؛       اب و� محمد محمود                                             

  مسSشارا؛                اVتار توالي /                                       
ãYشارا                     ارك و� الكـــورى                        ـ  امS؛ مس  

  مسSشارا؛                           ـ س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار،
         مسSشارا؛                           ،  @سمل و� ديديـ 
  ؛ مسSشار                                    �اكر و� الناه ،           ـ 
  مسSشارا؛                         احلاج و� محمدن و� الطلبه،-

                                                     مسSشارا؛                                           محمدن و� عبد الرمحن،ـ 
  مسSشارا؛                         محمد س4يد_ و� محمد محمود ـ

uشارا؛                                               /ه، اـ الصويف ا�كSمس  
،aشارا؛                      ـ محمد و� س4يدي و� ماSمس  

  مسSشارا؛                  ـ محمد أ,مني و� 0ٔمحد،
  مسSشارا؛                                     ـ Jمام و� محمد فال،

  مسSشارا؛                                   ل،               ـ القامس و� فا
  اكتب الضبط أ,ول /لغرف ا5معة، ، محمد @سمل و� =ا�/ ومبساzدة أ,س4تاذ

  .اكتبا 'ل�لسة                                                                  
ـــ4يد ـــور الس ـــويل،  /وحبض ـــد و� ال ـــام 0ٔمح ـــدعي الع ـــا، امل ـــة العلي ـــة   �ى احملمك ـــثال 'لنياب مم

  العامة؛
  وذa 'لنظر والبت يف امللفات املدرsة يف sدو�هتا، واليت من ب�هنا امللف 

  يف طلب  ٕازاÂ التعارض  هبيانار ا,ٓيت ، و0ٔصدرت القر    2012/  03: رمق 
  ا¤ي تقدم به  أ,س4تاذان امحد /ب و� اس4باعي و محمد امحد و� احلاج س4يدي؛
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ـــورى  المستشــاروذلــك بعــد االســتماع إيل تــالوة  ـــارك ولــد الكــ ة، واالســتماع إيل مالحظــات لتقريــره يف اجللســ امبـ
  األطراف علي التقرير وكذلك ممثل النيابة العامة يف عرضه ملالحظاته اليت متسك فيها بطلباته املكتوبة؛  

  لمن حيث الشك:   أوال
طلــــــب إزالــــــة تعــــــارض بــــــني : وإن موضــــــوعه  3/01/2012تــــــاريخ ورود عريضــــــة الطلــــــب كــــــان يــــــوم   حيــــــث إن

، و كـــــــان  02/01/2013الطلـــــــب ملكتــــــب األســــــتاذ الشــــــيخ حنــــــدى يف    ائيــــــة، وحيــــــث مت تبليــــــغ  قــــــرارات
  ؛ 9/01/013يوم   حندي .تاريخ الرد عليه من طرف ذ

: " نـــــــهأ املتضـــــــمن للتنظـــــــيم القضـــــــائي تـــــــنص علـــــــى  012/2007مـــــــن األمـــــــر القـــــــانوين  22وحيـــــــث إن املـــــــادة 
  : تبت المحكمة العليا في غرفها المجمعة في المسائل التالية

ـــــــ المنازعــــــا ــــــنفس ـ ــــــين نفــــــس األطــــــراف ول ــــــا ب ت المتعلقــــــة بتعــــــارض القــــــرارات واألحكــــــام الصــــــادرة نهائي
  ،."..األسباب من طرف محكمة أو أكثر وكذلك القرارات المتناقضة لغرف المحكمة العليا

 .إ.ت.م.إ.ق مـن 204 املـادة ذكرتـه ٕوإمنـا مسـتقل، كطعـن القـانون عليـه يـنص مل التعـارض إن وحيـث
الغـرف  اختصـاص مـن بأنـه القضـائي التنظـيم.ق مـن 22 املـادة وذكرتـه الـنقض ابأسـب مـن سـبب علـى أنـه
  العليا، باحملكمة امعة

ــــــث إن املــــــادة  ــــــب   22وحي ــــــذا يرتت ــــــت يف التعــــــارض يف قــــــرارات قضــــــائية ول ــــــب الب ــــــا لطل مل تشــــــرتط شــــــكال معين
  قبوله شكال؛،

  من حيث األصل:  ثانيا 
   :وإجـراءات القـضـيـة مراحلأ ـ     

الصــــــيين  (ZONG Jinping )زينــــــغ هينبينــــــغ،   هــــــذه القضــــــية يف أن املــــــدعو   مراحــــــل صتــــــتلخ
ـــــــق وكيلـــــــه ذ ـــــــة بانواكشـــــــوط ، عـــــــن طري ـــــــدعوى أمـــــــام احملكمـــــــة التجاري ـــــــاجر بانواكشـــــــوط، تقـــــــدم ب . اجلنســـــــية، الت

عالمـــــة " حتـــــت عنـــــوان" 2006الشـــــيخ ولـــــد حنـــــدي، مـــــدعيا أنـــــه كـــــان يســـــتورد مـــــادة الشـــــاي مـــــن الصـــــني منـــــذ 
ــــــــــــة مشــــــــــــهو  ــــــــــــة التســــــــــــجيل جبمهوريــــــــــــة الصــــــــــــني الشــــــــــــعبية بتــــــــــــاريخ جتاري رة لــــــــــــه ومســــــــــــجلة بامســــــــــــه لــــــــــــدى هيئ

، و أضــــــــاف بأنــــــــه فــــــــوجئ بوجــــــــود كميــــــــات مــــــــن الشــــــــاي " الصــــــــداقة" ب : وهــــــــي املعروفــــــــة  09/03/2007
صــــــــــــوكو أف : تبــــــــــــاع يف ســــــــــــوق انواكشــــــــــــوط حتمــــــــــــل العالمــــــــــــة نفســــــــــــها، وجــــــــــــد أن شــــــــــــركة صــــــــــــينية تــــــــــــدعي 

ـــــــه  (.SO.CO.F.Lأل ـــــــة حبجـــــــة أـــــــا قامـــــــت تســـــــتوردها وتســـــــتغل عالمت بتســـــــجيل نفـــــــس العالمـــــــة "التجاري
لــــدى املنظمـــــة اإلفريقيـــــة للملكيـــــة الفكريـــــة، واعتـــــرب ذلـــــك ســـــببا لرفـــــع دعـــــوى أمـــــام احملكمـــــة التجاريـــــة بانواكشـــــوط 

ــــــــــــــه " الصــــــــــــــداقة" مــــــــــــــن أجــــــــــــــل بطــــــــــــــالن تســــــــــــــجيل عالمــــــــــــــة  باســــــــــــــم شــــــــــــــركة ســــــــــــــوكو أف أل  و احلكــــــــــــــم ل
يف جلســـــــــة  131/2008ية حتـــــــــت رقـــــــــم أوقيـــــــــة عـــــــــن األضـــــــــرار؛ ونشـــــــــرت القضـــــــــ 80 000 000 بتعـــــــــويض

وقــــــــررت احملكمــــــــة متديــــــــد املــــــــداوالت يف ملفهــــــــا  02/02/09وحجــــــــزت للمــــــــداوالت يف جلســــــــة  19/01/09
  :الذي يلي منطوقه 21/2009حيث أصدرت حكمها رقم  16/02/09إيل جلسة 



 

84 

  
ــ 64ـــ 63ـ  58ـ  2جديــدة ـ  27: هلــذه األســباب و عمــال بــاملواد و .  إ.ت.م.إ.مــن ق 67ـ 66ـ 65ـ

ــــــــ5ـــــــــ4 ــــــــ7ـ ــــــــ8ـ ــــــــ15ـ ــــــــ22ـ ــــــــ23ـ  104و .  ت. مــــــــن م 1214و  1212مــــــــن اتفاقيــــــــة بــــــــانكى واملــــــــادتني  49ـ
  .إ .ت.م.م

ابتــــــــدائيا حضــــــــوريا بــــــــبطالن تســــــــجيل عالمــــــــة الصــــــــداقة باســــــــم شــــــــركة ســـــــــوكو أف أل و   حكمــــــــت احملكمــــــــة
    .بالرسوم واملصاريف عليها

 
ف أل باســـــتئناف احلكـــــم املـــــذكور حممـــــد ولـــــد لغظـــــف نيابـــــة عـــــن موكلتـــــه، شـــــركة ســـــوكو أ  \وبعـــــد ذلـــــك  قـــــام ذ

أمـــــــــــام  كتابـــــــــــة ضـــــــــــبط احملكمـــــــــــة التجاريـــــــــــة بانواكشـــــــــــوط ، واســـــــــــتدعي األطـــــــــــراف   23/06/2009بتـــــــــــاريخ 
  05/11/2009ونشــــــــــرت القضـــــــــــية أمـــــــــــام  الغرفــــــــــة التجاريـــــــــــة مبحكمـــــــــــة االســــــــــتئناف بانواكشـــــــــــوط  بتـــــــــــاريخ 

  :اآليت منطوقه 16/11/2009بتاريخ  37/09فأصدرت القرار املؤكد رقم 
و  ت احملكمــــــــة ائيــــــــا حضــــــــوريا قبــــــــول االســــــــتئناف شــــــــكال و رفضــــــــه أصــــــــال و تأكيــــــــد احلكــــــــم املســــــــتأنفقــــــــرر 

  . بالرسوم واملصاريف علي خاسر الدعوى 
ـــــة ضـــــبط الغرفـــــة املصـــــدرة للقـــــرار  ـــــالنقض حســـــب كتاب ـــــه أي مـــــن الطـــــرفني ب و حيـــــث إن هـــــذا القـــــرار مل يطعـــــن في

بتــــــــاريخ  010/2011لـــــــيت أعـــــــدت اإلفـــــــادة رقـــــــم وهـــــــي الغرفـــــــة التجاريـــــــة مبحكمـــــــة االســـــــتئناف بانواكشـــــــوط ا
  بعدم الطعن بالنقض ضده أمام الغرفة املذكورة؛ 15/03/2011

      ZONG )و مــــوازاة هلــــذه اإلجــــراءات القضــــائية قــــام املــــدعو  ونــــق مقــــي ممثــــل الســــيد زونــــق جينبيــــق   
Jinping)  ـــــــوح لشـــــــركة ســـــــوكو اف ال مـــــــن املـــــــدير العـــــــام للمن ـــــــة بطلـــــــب إلغـــــــاء التســـــــجيل املمن ظمـــــــة اإلفريقي

للملكيــــــة الفكريــــــة الــــــذى رد عليــــــه بــــــالرفض بعلــــــة أن ونــــــق مقــــــي هــــــذا مل يســــــبق لــــــه أن اســــــتعمل بامســــــه اخلــــــاص 
ــــــل التســــــجيل املطلــــــوب إلغــــــاؤه، و لــــــذلك مــــــا كــــــان عليــــــه أن يقــــــوم  ــــــز الــــــرتايب للمنظمــــــة قب تلــــــك العالمــــــة يف احلي

املـــــــذكور تقـــــــدم ونـــــــق مقـــــــي أيضـــــــا باإليـــــــداع و ال أن يـــــــدعي ملكيـــــــة العالمـــــــة بامســـــــه الشخصـــــــي؛ وإثـــــــر الـــــــرفض 
ــــيت أكــــدت رفــــض طلبــــه لألســــباب  ــــة  ال ــــة اإلفريقي ــــا للطعــــون باهليئ بــــالطعن يف قــــرار املــــدير العــــام أمــــام اللجنــــة العلي

  نفسها اليت تأسس عليها رفض املدير العام؛
/ تقـــــدمت علـــــي لســـــان حمامييهـــــا األســـــتاذين   (.SO.CO.F.L )وحيـــــث إن شـــــركة ســـــوكو أف أل  

راميــــــة إيل طلــــــب   3/01/2012لســــــباعي و حممــــــد امحــــــد احلــــــاج ســــــيدي بعريضــــــة بتــــــاريخ امحــــــد بــــــاب ولــــــد ا
البــــــت فيمــــــا يــــــدعيان أنــــــه تعــــــارض يف قــــــرارات صــــــادرة ائيــــــا بــــــني نفــــــس األطــــــراف وقــــــد اســــــتلمها الربيــــــد الــــــوارد 

و بلغـــــــــت  كتابـــــــــة الضـــــــــبط بـــــــــالغرف امعـــــــــة الطلـــــــــب املـــــــــذكور إيل   3/01/2012باحملكمـــــــــة العليـــــــــا بتـــــــــاريخ 
ــــــــب ذ ــــــــدي يف / مكت ــــــــد حن ــــــــاريخ  02/01/2013الشــــــــيخ ول ــــــــه رد  بت ــــــــث ورد من علــــــــي  9/01/2013، حي
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ـــــة مبحكمـــــة االســـــتئناف بانواكشـــــوط مـــــع قـــــرار جلنـــــة الطعـــــون  طلـــــب البـــــت يف التعـــــارض بـــــني قـــــرار الغرفـــــة التجاري
  .علي مستوى املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية

  :حجج األطراف ب 
                                 :الطالب – 1

  :يبين ذان امحد بابا اسباعي و حممد امحد احلاج سيدي طلبهما علي
ــــــ  أن احلكـــــم بـــــبطالن تســـــجيل عالمـــــة الصـــــداقة لـــــدي املنظمــــة اإلفريقيـــــة للملكيـــــة الفكريـــــة الـــــيت كانـــــت مســـــجلة 
باســـــــــم ســـــــــوكو أف أل خـــــــــرق نـــــــــص اتفاقيـــــــــة بـــــــــانكي الـــــــــذى  يـــــــــرى األســـــــــتاذان أنـــــــــه ال يعطـــــــــي االختصـــــــــاص 

ـــــــة ـــــــدة ممـــــــا يعـــــــين حســـــــب رأيهـــــــم أن  للمحـــــــاكم الوطني إال يف القضـــــــايا املتعلقـــــــة بالنظـــــــام العـــــــام واألخـــــــالق احلمي
  ؛ "احملاكم التابعة للمنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية" نزاعات البطالن تظل من صميم اختصاص 

  ؛"القانون احمللي"ــ و أن االتفاقيات يعتربها الدستور فوق 
حكمــــــني يف القضــــــية لصــــــاحل موكلتهمــــــا وبنــــــاء عليــــــه يريــــــان أن مثــــــة  تناقضــــــا ــــــــ و أن املنظمــــــة اإلفريقيــــــة أصــــــدرت 

حاصـــــال بينهمـــــا مـــــع قـــــرار حمكمـــــة االســـــتئناف، وأن هـــــذا األخـــــري الحـــــق علـــــي قـــــرار اللجنـــــة العليـــــا للطعـــــون الـــــيت 
يريـــــان أن قراراـــــا مبثابـــــة أحكـــــام وطنيـــــة؛ و لـــــذا يـــــرى احملاميـــــان أن هـــــذا التعـــــارض تنطبـــــق عليـــــه مقتضـــــيات املـــــادة 

حــــــــول التنظــــــــيم القضــــــــائي الــــــــيت تعطــــــــي االختصــــــــاص للغــــــــرف امعــــــــة  12/2007مــــــــن األمــــــــر القــــــــانوين  22
  للنظر يف هذا التعارض؛

ــــــــ و خلصــــــا إيل طلــــــب القــــــول واحلكــــــم بتعــــــارض القــــــرارات الصــــــادرة ائيــــــا يف املوضــــــوع وتأكيــــــد قــــــرار اللجنــــــة 
  العليا للنزاعات؛

 :اآلخر رد الطرف ـ  2
الشـــيخ ولــــد حنـــدى مبــــا يــــتلخص / ذ علــــي لســـان حماميــــه (ZONG Jinping )لقـــد رد زينــــغ هينبينـــغ  

  :يف
ــــــده مــــــن طــــــرف  ــــــبطالن تســــــجيل عالمــــــة الصــــــداقة باســــــم شــــــركة ســــــوكو أف أل مت تأكي ـــــــ أن احلكــــــم القاضــــــي ب ـ
ـــــــالنقض أمـــــــام احملكمـــــــة  ـــــــه ب ـــــــة مبحكمـــــــة االســـــــتئناف بانواكشـــــــوط، وأن هـــــــذا القـــــــرار مل يطعـــــــن في الغرفـــــــة التجاري

  الصادرة عن كتابة ضبط الغرفة التجارية املصدرة له؛ العليا حسب اإلفادة 
ـــــــ وأن هــــــذه القــــــرارات القضــــــائية مت إيــــــداعها لــــــدى املنظمــــــة اإلفريقيــــــة للملكيــــــة الفكريــــــة وفقــــــا ملقتضــــــيات املــــــادة  ـ

  من االتفاقية، 28
 22/6/2010بتــــــــاريخ  000206: ــــــــــ وأن املنظمــــــــة االفريقيــــــــة للملكيــــــــة الفكريــــــــة قــــــــد أصــــــــدرت قرارهــــــــا رقــــــــم

الـــــــــيت مت إيـــــــــداعها مـــــــــن طـــــــــرف شـــــــــركة ســـــــــوكو أف أل بتـــــــــاريخ " الصـــــــــداقة"ضـــــــــي بإلغـــــــــاء تســـــــــجيل عالمـــــــــة القا
27/01/2008 ،  
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ـــــــــ وأن موكلـــــــه زونـــــــق جينبينـــــــق حصـــــــل مـــــــن طـــــــرف املنظمـــــــة اإلفريقيـــــــة للملكيـــــــة الفكريـــــــة علـــــــى تســـــــجيل شـــــــاي 
  ، 15/09/2011بتاريخ  69086: حتت رقم" الصداقة"

تســـــــجيل عالمتهـــــــا مبوجـــــــب قـــــــرار قضـــــــائي ـــــــائي حـــــــاز علـــــــى قـــــــوة ـــــــــ وأن شـــــــركة ســـــــوكو أف أل قـــــــد مت إبطـــــــال 
القاضـــــــي  22/06/2010بتـــــــاريخ  000206: الشـــــــيء املقضـــــــي بـــــــه، ومت تأكيـــــــد ذلـــــــك مبوجـــــــب القـــــــرار رقـــــــم

  برفض تسجيل عالمة الصداقة بامسها من طرف املنظمة؛
ــــــــ وردا علـــــــى دعـــــــوى التعـــــــارض فقـــــــد أضـــــــاف ذ ذه الشـــــــيخ ولـــــــد حنـــــــدى أنـــــــه ال يوجـــــــد أي تعـــــــارض بـــــــني هـــــــ/ ـ

القــــــرارات، ذلــــــك أن املنظمــــــة اإلفريقيــــــة للملكيــــــة الفكريــــــة قــــــد أبطلــــــت تســــــجيل عالمــــــة خصــــــم موكلــــــه وأكــــــدت 
تســـــــجيل عالمـــــــة موكلـــــــه، الشـــــــيء الـــــــذي يؤكـــــــد عـــــــدم وجـــــــود تعـــــــارض بـــــــني قـــــــرارات املنظمـــــــة وقـــــــرارات احملـــــــاكم 

  املوريتانية،
  ــ وأنه ال يوجد يف هذه املسطرة خرق لإلتفاقيات الدولية،

ــــ وأن قـــرار  ـــة العليـــا للطعـــون يف املنظمـــة رفـــض دعـــوى املـــدعو  ونـــغ مغـــي  ـ ـــه    wang Meguiاللجن لكون
ـــــق زينبينـــــق  الـــــذى هـــــو صـــــاحب العالمـــــة التجاريـــــة    (ZONG Jinping )كـــــان جمـــــرد زبـــــون لزون

  الفعلي،
ـــــــ وأن مقتضــــــيات املــــــادة  مــــــن التنظــــــيم القضــــــائي ال تنطبــــــق علــــــى وقــــــائع هــــــذه القضــــــية، ذلــــــك أن إبطــــــال  22ـ

مـــــة شـــــاي الصـــــداقة مـــــن طـــــرف ســـــوكو أف أل مت تأكيـــــده مـــــن طـــــرف كـــــل مـــــن احملـــــاكم املوريتانيـــــة تســـــجيل عال
  واملنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية،

  .ــ وخلص إيل التماس رفض دعوى التعارض
  المحكمة: ثالثا

بتـــــــــــــــاريخ  37/09حيـــــــــــــــث إن قـــــــــــــــرار الغرفـــــــــــــــة التجاريـــــــــــــــة مبحكمـــــــــــــــة االســـــــــــــــتئناف بانواكشـــــــــــــــوط رقـــــــــــــــم  •
ــــــق فصــــــل يف   16/11/2009 ــــــة لشــــــاي الصــــــداقة لصــــــاحل زون دعــــــوي حــــــول إبطــــــال تســــــجيل العالمــــــة التجاري

ــــــــق  ــــــــوة   (ZONGJinping)جينبين ــــــــه، ممــــــــا جيعلــــــــه حــــــــائزا علــــــــى ق ــــــــالطعن في ومل يقــــــــم أي مــــــــن الطــــــــرفني ب
  .الشيء املقضي به

وحيــــــث إن الطــــــاعن يــــــري أن القــــــرار املــــــذكور يتعــــــارض مــــــع القــــــرار الصــــــادر عــــــن اللجنــــــة العليــــــا للطعــــــون   •
وجبــــــه رفــــــض الطعــــــن باإللغــــــاء املقــــــدم ضــــــد قــــــرار املــــــدير العــــــام للمنظمــــــة اإلفريقيــــــة للملكيــــــة الفكريــــــة الــــــذي مت مب

وهــــــو موضــــــوع  58164: الصــــــداقة، املســــــجلة حتــــــت رقــــــم: والقاضــــــي بــــــرفض دعــــــوى ملكيــــــة العالمــــــة التجاريــــــة
  .    اإلبطال احلاصل من قرار حمكمة االستئناف، املطلوب إلغاؤه

و ال نــــــرى  22ري مركــــــب مــــــن كلمــــــة التعــــــارض الــــــيت وردت يف املــــــادة وحيــــــث إن تعــــــارض القــــــرارات تعبــــــ •
كأحـــــد أســـــباب الـــــنقض، و أثرمهـــــا واحـــــد حيـــــث   204فرقـــــا بـــــني التعـــــارض والتنـــــاقض الـــــذي نصـــــت عليـــــه املـــــادة 



 

87 

ــــــيت تعــــــين األحكــــــام والقــــــرارات   ــــــع مــــــثال، ومركــــــب مــــــن كلمــــــة القــــــرارات ال ــــــز وقــــــرار مين ــــــذ قــــــرار جيي يســــــتحيل تنفي
  . حتوز قوة الشيء املقضي بهة اليتالقضائية النهائي

و جيــــــــدر التنبيــــــــه إىل أن اســــــــتقرار االجتهــــــــاد علــــــــى أن القواعــــــــد اخلاصــــــــة بقــــــــوة الشــــــــيء املقضــــــــي بــــــــه هــــــــي مــــــــن 
القواعــــــد الضــــــيقة التفســــــري الــــــيت جيــــــب االحــــــرتاز مــــــن التوســــــع يف مشوهلــــــا، منعــــــا لألضــــــرار الــــــيت قــــــد ترتتــــــب علــــــى 

عــــــدة يف الســــــبب أو املوضــــــوع أو اخلصـــــــومة ذلــــــك، وأنــــــه كلمــــــا اختــــــل شـــــــرط أي شــــــرط مــــــن شــــــروط تلـــــــك القا
الــــــــدعوى الثانيــــــــة عمــــــــا كــــــــان عليــــــــه يف الــــــــدعوى األوىل وجــــــــب التقريــــــــر بــــــــان ال قــــــــوة   بــــــــاختالف أي منهــــــــا يف

ــــــه  كــــــون طــــــريف اخلصــــــومة يف القضــــــية األوىل مهــــــا ــــــة؛ ومن ــــــدعوى الثاني ــــــع ال شــــــركة ســــــوكو أف : للحكــــــم األول مبن
مــــن جهــــة  (WANG MEGUI) ونــــق مقــــي: مــــن جهــــة و املــــدعو  (.SO.CO.F.L )أل 

ـــــة بـــــني شـــــركة ســـــوكو أف أل  ،أخـــــرى  ـــــت اخلصـــــومة يف القضـــــية الثاني مـــــن  (.SO. CO.F.L)بينمـــــا كان
ــــق و جهــــة و ز  ــــق زينبين ممــــا خيــــل بأحــــد شــــروط القضــــية ، مــــن جهــــة أخــــرى   ZONG JINPINGن

ــــــي أنــــــه. ع. ا. مــــــن ق 458: املــــــادة املقضــــــي ــــــا طبقــــــا ملقتضــــــيات جيــــــة يلــــــزم إلثبــــــات ح: " الــــــيت نصــــــت عل
  :الشيء املقضي به

  .ـ أن يكون الشيء املطلوب هو نفس ما سبق طلبه 1
  .ـ أن تؤسس الدعوي علي نفس السبب 2
  . ـ أن تكون الدعوى قائمة بني نفس اخلصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة 3

و مأخــــذه عليــــه هــــو     wang Meguiوحيــــث إن قــــرار جلنــــة الطعــــون رفــــض طعــــن ونــــق منقــــي  •
  .لديه، ذلك أنه جمرد عامل مع صاحب العالمة الفعليعدم الصفة 

ـــــــزاع موضـــــــوع القـــــــرار  • ـــــــني طـــــــريف الن ـــــــار القـــــــرار األول قضـــــــى ب ـــــــث إن التفســـــــري الضـــــــيق ال يســـــــمح باعتب وحي
   .الالحق عليه، مما يرتتب عليه عدم التعارض

للجنــــــة العليـــــــا وحيــــــث إن قــــــرارات املــــــدير العــــــام للمنظمــــــة ال تعــــــدو كوـــــــا قــــــرارات إداريــــــة قابلــــــة للطعــــــن أمــــــام ا
ــــة للطعــــون باملنظمــــة نفســــها، ــــرارات اللجن ذاــــا  ال ميكــــن  أن تكــــون متعارضــــة مــــع القــــرارات القضــــائية مــــا  وق

ـــــة بـــــانكي ذاـــــا ، حيـــــث صـــــرحت املـــــادة   24دام املشـــــرع أجـــــاز أن تلغيهـــــا هـــــذه األخـــــرية طبقـــــا لنصـــــوص اتفاقي
اء آثــــار تســـــجيل عالمـــــة جتاريــــة علـــــى مســـــتوى إلغـــــ: " مــــن امللحـــــق الثالــــث التفاقيـــــة بـــــانكي يف فقرــــا األوىل بـــــأن

  ،  "الرتاب الوطين تنطق به احملاكم املدنية بطلب من النيابة العامة أو أي شخص معين أو نقابة مهنية 
احملكمـــــة تنطـــــق بـــــبطالن تســـــجيل العالمـــــة كلمـــــا كانـــــت هـــــذه : " مـــــن املـــــادة املـــــذكورة أن 2كمـــــا تضـــــيف الفقـــــرة 

مــــــن هــــــذا امللحــــــق أو تعارضــــــت مــــــع حــــــق ســــــابق، ويف هــــــذه  3و  2دتني األخــــــرية غــــــري مطابقــــــة ملقتضــــــيات املــــــا
، و لعـــــل ذلـــــك هـــــو " احلالـــــة األخـــــرية ال ميكـــــن النطـــــق باإلبطـــــال إال بطلـــــب مـــــن صـــــاحب احلـــــق الســـــابق نفســـــه 

مــــن طــــرف جلنــــة     ZONG JINPINGالســــبب يف رفــــض دعــــوى زبـــــون أو معــــاون زونــــق زينبينــــق  
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ـــــه : "املشـــــار إليهـــــا أعـــــاله 24مـــــن املـــــادة  3الطعـــــون؛ و تضـــــيف الفقـــــرة  ـــــا فإن ـــــرار اإلبطـــــال ائي ـــــدما يصـــــبح ق عن
  ".يبلغ للمنظمة  ؛ فيصبح ساري املفعول فور تسجيله

ـــــث قامـــــت  ـــــاين، حي ـــــة مـــــن طـــــرف القضـــــاء املوريت ـــــإن املنظمـــــة خضـــــعت إللغـــــاء العالمـــــة التجاري ـــــذلك ف وتطبيقـــــا ل
ذا لقـــــرار الغرفـــــة تنفيــــ  ZONG JINPING يف النهايــــة بتســـــجيل العالمــــة لصـــــاحل زونـــــق زينبيــــق

التجاريـــــــة باســـــــتئنافية انواكشـــــــوط، ممـــــــا يـــــــدل مـــــــرة أخـــــــري علـــــــي أن قـــــــرارات املنظمـــــــة االفريقيـــــــة ليســـــــت قـــــــرارات 
قضــــائية ائيــــة مــــا دامــــت قابلــــة للطعــــن أمــــام القضــــاء الــــوطين، الشــــيء الــــذي ينتفــــي معــــه وجــــود تعــــارض هلــــا مــــع 

  .قرار حمكمة االستئناف ذي الصفة النهائية
               

  :ـهــــذه األســبــــابلـ
  

ـ  2جديــــدة ـ  27  24: مــــن قــــانون  التنظــــيم القضــــائي  و  بــــاملواد  22ونظــــرا ملــــا ســــبق وعمــــال باملــــادة  
ــ 64ـــ 63ـ  58 مــن  49ـ  23ـ  22ـ  15ـ  8ـ  7ـ  5ـ  4و   .  إ.ت.م.إ.مــن ق 67ـ 66ـ 65ـ

                   .اتفاقية بانكى
  

  :منطوق القرار
  

  .العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض طلب إزالة التعارض لعدم وجوده قررت المحكمة
  واهللا الموفق

  
  

    لرئيسا          المقرر                 كاتب الضبط األول
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  30/2013: ر�/ ا�)�ار

  29/10/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د 1179و 477و 467ـ ا���اد�.  
  
ذ�[ أن .  �!�;� "�@ ��7ر ��ار $	ت  �;	 ن ا�)�ار ا���;��ي - �!;� و-�� ا����A� @15 ��U9 و-إ

 - 8$  %�� و��دھ	 و��د ا�)�ار و- �5��5�;	 ا�&�م و- �C1م  ��� أm2 ا�)�ار و�C1م �ا����� أ2	س 
��U9أن �!\}% ا�� �$.  

  
ا�9	Cd �1\�ء ��  %�  %�15 @5� ���B اR"�ال "�@ �)�م ا����8 ا�U	 � 15@ �5م ��5�D "�زه Rن 

��1�  � د�5ى ا�&�اء �15;/ �����9ن 15@ �5م ا�&�اء "�@ �)�م �15% ا����8ا�)	�5ة أن ا[��.  
 �"�ز ا�9	Cd ا���\�{ $�1[ ا���9ز �)�م �% $]` ��ه %�15 �)	م ا�\	ھ� 15@ �U1% إ�	ه $���8 ��ل ا$

/T	5:  
  وهاهنا عن شاهد قد يغني          إرخاء ستروا حتياز رهــن

 تكافأت بينتان فاستبن الخ    واليد مع مجرد الدعوى وإن    
� ا�)A	ء  815 ا��]��� أن ا�&�1	ء إ��	 ا9�2]!�ا إ��	ب��� - ��� %�U" �  	�� أو ��� P9�[15@ ا��

 m�" أو ��[��	ل أو  s�$ �� /;�U" �  ھ� 	���s  أو I	ad أو ���/ أو  �� %[=� �5 B ا�� %!U��
� أن ���5;	 ا�Uا��� ���!% $#�% �A@ ذ�[ ا���� أو أ$�أه T	"�% ��1د 15@ د�5ى �)�رة J	ن  P9�[�

 	��!%، وإذا J	�s ھHه ا���5ى ا��)�رة ھ� ا�&�1  � ا9�2]	ن ھHه ا�����  ,�;	 - ��#�� إ-  � ا���� أو 
و�	ل ا��]��� إن ا���اد $���� ا�)A	ء �=� .  � "�H� %�U[ أ2)'�ھ	  � ا9�2)	ق ا�5R	ن ا��&�!�

  . $	�)A	ء ا�U9/ ا�)A	ء ���1� و��m ا���اد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  عدل~ إخاء ~ شرف                             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية              

  مــة العليـــاالمحك   
            الغرف المجمعة     

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  08/2013: امللف رمق

  .م.س: الطاعن

  عبد هللا و� 0ٔمحدو/ : ميثلها ذ

  .س.ع.ز.و: املطعون ضده

  محمد عبد الرمحن و� محمد احلسن/ ذ: ميثلهم

  117/2012القرار رمق :املطعون فuه  

  04/07/2012:الصادر بتارخي

/س4تbªافuة ) 2(عن الغرفة املدنية وJجHعية 

  .نوا�شوط

  

        2013201320132013////    30303030:  :  :  :  رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

            2013201320132013////10101010////29292929::::¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

        

        ::::    مbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرار

قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قYول  

ار ار ار ار الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض القر الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض القر الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض القر الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض القر 

 Óرة 'لبت فÀمغا �uشكv ٕاىل Âه وإال-اuاملطعون ف Óرة 'لبت فÀمغا �uشكv ٕاىل Âه وإال-اuاملطعون ف Óرة 'لبت فÀمغا �uشكv ٕاىل Âه وإال-اuاملطعون ف Óرة 'لبت فÀمغا �uشكv ٕاىل Âه وإال-اuاملطعون ف

        ....0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها0ٔ=لت به سلفها

 

  

 

  بسم اهللا العلي العظيم

   0ٔ2013كتو�ر  29:أ,ربعاء املوافق   عقدت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة sلسة zلنية يوم
  :ويه يف vشلكهتا التالية يف قاzة sلساهتا مببىن احملمكة العليا يف نوا�شوط 

  ا ــــــرئ�س                   رئ�س احملمكة العليا ،                حيفظ و� محمد يوسف ،  /الس4يد
      :وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر 0ٔسامهئم ووظائفهم

  ـ 0ٔمحد محمود و� الش4يخ، رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل
مسSشارا؛                                                                                    /حملمكة العليا،   

  مسSشارا؛      � 0ٔمحد سامل و� 0ٔيب ،رئ�س الغرفة اجلزائية  ـ محمدو و
  مسSشارا؛        ـ حميده و� 0ٔملني، رئ�س الغرفة الت�ارية ، 
  مسSشارا؛        ـ يل 0ٓمادو سريى، رئ�س الغرفة إالدارية ، 

  مسSشارا؛            ـ بتار و� /ب،
  مسSشارا؛            ـ اVتار تويل /ه،

  مسSشارا؛           ـ س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار،
  مسSشارا؛            ـ @سمل و� ديدي       
  مسSشارا؛            ـ 0ٔمYارك و� الكوري،

  مسSشارا؛            ـ جامل و� 0ٓاكط،
  مسSشارا؛            ـ �اكر و� الناه،

  مسSشارا؛          ـ محمد و� محمد عبد الرمحن،
 مسSشارا؛          ـ محمãد س4يد_ و� محمد محمود، 

  مسSشارا؛          ك هللا، ـ محمد سامل و� /ر 
  مسSشارا؛          ـ محمدن و� عبد الرمحن،

  مسSشارا؛          ـ ا�ده و� الطالب زيدان،
  مسSشارا؛          ـ محمد عين�bا و� 0ٔمحد الهادي،
  مسSشارا؛          ـ احلاج و� محمدن و� الطلبه، 

  مسSشارا؛            ـ الصويف ا�يك /ه،
،aشارا          ـ محمد و� س4يدي و� ماS؛مس  

  مسSشارا؛          ـ محمد أ,مني و� 0ٔمحد،
  مسSشارا؛            ـ ملام و� محمد فال، 

  .مسSشارا            ـ القامس و� محمد فال،
  .اكتبا 'ل�لسة         اكتب ضبط 0ٔول /لغرف ا5معة،     عبد هللا و� هدو،/ ومبساzدة أ,س4تاذ
  .العام �ى احملمكة العليا ممثال 'لنيابة العامةمحمد محمود و� ٕاسمل و� طلdة، Ôئب املدعي /وحبضور القايض

عبد هللا و� / zرب العناوÀن ا,ٓتية يف الطعن /لنقض املقدم من قYل ذبيانه و0ٔصدرت القرار أ,يت  ،
: املقدمة zلهيم ضد القرار رمق. 0ٔ .م.مالقامئة عن نفسها و0ٔبناهئا من املتوىف  .م.س0ٔمحدو ملولكته 

zىل  04/07/2012: انوا�شوط يوم  /س4تbªافuة2فة املدنية وJجHعية الصادر عن الغر  117/2012
  .ٕاذا 0ٔدووا ميني القضاء. س.ع.ز.واملطعون لها لصاحل 
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال
برضى . ا.م.معلى ابن وابنيت أخيه املتوىف . م.ع.ميستفاد من درس امللف أن حمكمة دار النعيم قد قدمت 

على أبنائها، مستطردة أنه مدع  الطاعنة وتوكيلها له، مث قامت بعد ذلك بطلب عزله عن التقدمي وتنصيبها مقدمة
لدى احملكمة نفسها، فقضت بقبول عزله وبتقدميها وبقطعة األرض   .أ.م.مملك دار من أمالك زوجها املتوىف 

على  30/06/2010: بتاريخ 64/2010يف دار النعيم لورثة املتوىف حبكمها رقم  195ذات الرقم املكرر 
احلكم فأصدرت يف .س.ع.ز.وارا أو إباء عن أحدمها، فأستأنف من غري أن تنسب له إقرارا أو إنك .م.ع.م

 04/03/2011بتاريخ  69/2011: باستئنافية انواكشوط القرار رقم) 2(استئنافهم الغرفة املدنية واالجتماعية 
يف هذا القرار بالنقض  .م.سحمل النزاع ألمه، فطعنت  .أ.م.مالقاضي بإلغاء احلكم املستأنف وصحة هبة املتوىف 

 19/12/2011: بتاريخ 123/2011: باحملكمة العليا يف طعنها القرار رقم) 2(فأصدرت املدنية واالجتماعية 
على هبة .س.ع.ز.وـــ ير لتوجيه ميني القضاء لالقاضي بنقض القرار حمل الطعن وباإلحالة إىل مصدرته يف تشكيل مغا

  .ك ما ترتبه النصوص واإلجراءات املعمول احوزها له حىت توفيت، وأن ترتب على ذل هلا املوضع و .أ.م.م
 .س.ع.ز.والقاضي بإلزام  04/07/2012بتاريخ  117/2012: فأصدرت حمكمة اإلحالة يف القضية القرار رقم

بالنقض يف هذا القرار لدى الغرف  .م.سميني القضاء وبسقوط دعواهم إن نكلوا، فطعنت . أ.م.مباستثناء املتوىف 
  :حنن بصدد تناوله امعة، الطعن الذي

  اإلجراءات: ثانيا
ملا وصل امللف إىل كتابة ضبط الغرف امعة وتسلمت مذكرة الطاعنة بلغتها إىل املطعون ضدهم وردوا عليها 
جبوابية، عني الرئيس مقررا يف القضية وملا أجنز تقريره فيها بلغت كتابة ضبط الغرف امعة امللف إىل النيابة  العامة 

مة العليا، فأودعت طلباا مكتوبة يف امللف وأعادته إىل كتابة الضبط، فأدرجت القضية يف جدول لدى احملك
فعرضت ونودي عليها واستمع  24/4/2013القضايا املزمع عرضها يف جلسة الغرف امعة املقرر عقدها يوم 

ات ممثلي الطرفني، وإىل املدعي إىل تالوة املستشار املقرر حممد ولد سيدي ولد مالك لتقريره فيها وإىل مالحظ
العام لدى احملكمة العليا أمحد ولد الويل يف عرض طلباته، وعقب ذلك تقرر جعلها يف املداولة إىل جلسة احملكمة 

كل هذا عمال باملواد . 29/10/2013اليت تقرر فيها متديد املداولة إىل جلسة يوم  19/06/2013يوم  
  : ن ق إ م ت إ، وخالل املداولة مت درس القضية فتبني اآليت، م219، 218، 217، 216، 214، 213

  من حيث الشكل: ثالثا

، 211، 210، 209، 208، 207، 205، 63: حيث إن هذا الطعن قد استويف األساسي من أحكام املواد
  .من ق إ م ت إ فهو ممكن القبول من حيث الشكل
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 من حيث األصل: رابعا

  :األطراف .1

أن قرار حمكمة االستئناف األول امللغي حكم  .م.سلصاحل موكلته تاذ عبد اهللا ولد أمحد جاء يف مذكرة طعن األس
باحملكمة العليا، وبناء على ذلك يكون النزاع من ) 2(حمكمة األصل قد نقض كليا بقرار الغرفة املدنية واالجتماعية 

حتكم فيه حكما باتا وأا مل حني ذاك النقض خال من أي حكم ألي من طرفيه ويكون على حمكمة اإلحالة أن 
تقم بذلك ما دام منطوق قرارها مل يتناول القضاء يف املوضع ألي من الطرفني حيث اقتصر على القضاء بإلزام 

وبذلك يكون أخل بتوجيه احملكمة العليا بتوجيه ميني القضاء . أداء ميني القضاء وسقوط دعواهم إن نكلوا. س.ع.ز.و
أدائهم إياها أو نكوهلم عنها وذلك ال ميكن إال قبل النطق بالقرار وإال كان غري بات  ىعلإليهم وترتيب ما يرتتب 

حمل النزاع هلا وال يستدلون عليها بوثيقة وأن حمكمة  .أ.م.ميدعون هبة . س.ع.ز.ويف القضية يزاد علي ذلك أن 
دى حمكمة االستئناف بشهود األصل أعطتهم الوقت الكايف لتقدمي أدلتهم فلم يقدموا شيئا هلا وقد تقدموا ل

وإذ مل . تقدمت سعيدة بآخرين مقابلني هلم وكانت غنية عن تقدميهم ملا هلا من رخصة استغالل على اسم زوجها
وبنت هذه املذكرة على هذه املآخذ . تعترب حمكمة االستئناف الشهادات الواضحة من قبلها مل تكن على صواب

الطاعنة شكال وأصال وإلغاء القرار املطعون فيه وإحالة القضية إىل حمكمة االلتماس من املطعون لديها قبول طعن 
  .ذات تشكيل مغاير

حممد عبد الرمحن بن حممد احلسن ضمنها أن وكالة الطاعنة / أما املطعون ضدهم فقد ردوا جبوابية بقلم وكيلهم ذ
املمنوحة له القطعة  .أ.م.من املتوىف ال تتعلق بالنزاع مع موكليه يف اهلبة وأن ذلك موجب لرفض طعنها شكال، وأ

وأمره . ز.م.ز.مواحضر املهندس  .س.ع.زقام بة نصفها الغريب لوالدته  66/1994: بالرخصة رقم 185: رقم
العامل يف اسبانيا بإرسال املال الكايف لتكليف البناء  .ر.عبقسمها نصفني وسلم الغريب منهما لوالدته، وقام أخوه 

إليها ببناء منزل يف ذلك النصف فتعاقدت مع ذلك املهندس على وضع التصميم الفين للمنزل وعهد . لإىل أخته 
على بناء العمارة يف  املوضع حىت تبلغ السقف يوم . م.شمث أبرمت العقد مع . 01/05/2000يوم 
: على اكمال املنزل مث تعاقدت يوم 13/03/2008مث تعاقدت مع البناء آسي فال يوم  14/05/2000
وأن أدلة هذه  05/05/2005: مع عمال الطالء بعدما تعاقدت مع أصحاب الكهرباء يوم 10/05/2008

التصرفات ضمن امللف، وأن حيازة املوهوب هلا حملل النزاع  متت حبضور الواهب طيلة حياا، ودامت بعد موا 
وذه القرائن . أن يتكلم  من قبل أبنائها يبنون ويهدمون ويسكنون سبع سنني حبضرة الواهب حىت تويف دون

وأن ال معىن لتمسك . إضافة لشهادة مخسة عشر شاهدا مت تعديل مثانية منهم تثبت صحة اهلبة وصحة احلوز
الطاعنة بأن الرخصة على اسم الواهب وأن هلا شهودا على ذلك ما دامت قد أعذر إليها يف شهادة من متت 

هم وما دام الشهود هلا ال يشهدون إال بأن أصل ملك القطعة وعجزت عن القدح في. س.ع.ز.وتزكيتهم من شهود 
لزوجها املتوىف، وما دامت عاجزة عن تزكية أي منهم ألن شهادة غري املزكي كالعدم  وألم لو زكوا ملا كان ذلك 
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مغنيا عنها شيئا ألن الشهادة بنقل امللك مرجحة عند الفقهاء على شهادة استصحاب األصل لعلم شهود النقل 
) 2(ما مل يعلمه شهود االستصحاب، وأن احملكمة العليا عندما طعنت الطاعنة لدى غرفتها املدنية واالجتماعية 

وأصدرت قرارها بأن ليس على  .م.سبالنقض يف قرار حمكمة االستئناف القاضي عليها ملوكليه قد فندت مزاعم 
  .االستئناف حمكمة اإلحالة إال توجيه ميني القضاء للمقضي هلم بقرار حمكمة

وأن ما  ضمنها سوى تكرار أقواهلا أمام حماكم املوضوعاملقدمة إىل الغرف امعة مل ت. م.سوأن مذكرة   
ألن احملكمة العليا ال يطعن لديها إال يف  ،هذا اليس هلم قرار بات يتناقض مع طعنه. س.ع.ز.وورد فيها من أن 
 ال بد أن تؤدي قبل النطق بالبت مل تقدم عليه نصوصا وال أدلة، وأن ما ورد فيها من أن اليمني. القرارات النهائية

وأن ما ورد فيها من أن احملكمة العليا قد ال تنقض إال جزءا من القرار وقد عدلت عن ذلك فنقضته بأا مل تعدل 
م هلم حيث إن قرارها مل يعب على قرار حمكمة االستئناف سوى عدم حتليف احملكو  ،عنه بل  هو ما ذهبت إليه

  .ميني القضاء وهذا التحليف هو ما قامت به حمكمة اإلحالة
وإن ما حتدثت عنه مذكرة الطاعنة من احليازة للموضع حبيازة األوراق أمر غريب ألن العقار غري احملفظ ال   

رة ع وان املتأمل ملذك.أ.من ق 463: حياز إال باإلحياء وألن حيازته مرجحة على أسبقية التاريخ حبكم املادة
إ احملصورة فيها أسباب نقض .ت.م.إ.من ق204الطاعنة سيتبني له أا مل تؤسس طعنها على بند من بنود املادة 

احملكمة العليا ملا طعن لديها فيه من قرار وذلك ما يوجب رفض هذا الطعن غري املبين على خرق نص قانوين 
  .حصل يف هذا القرار املطعون فيه

الردود االلتماس من املطعون لديها أن ترفض هذا الطعن شكال وأصال لعدم  وبنت هذه املذكرة على هذه  
  .تأسيسه

  :المحكمة .2

حيث إن حمكمة اإلحالة بإصدارها لقرارها يف القضية قبل أن توجه اليمني إيل الورثة صار من املتعذر   
وعليهم بسقوط احلق يف . وهاالرتتيب على توجيهها ما يرتتب عليه من احلكم باملوضع املوجهة إليهم اليمني إن أد

ويكون ما جاء يف منطوق قرارها من إلزام . هلذا كانت حمكمة اإلحالة خمالفة ملا عهد إليها به. املوضع إن نكلوا
باحللف ورفض دعواهم إن نكلوا ال ميكن تكييفه إال بقرار متهيدي ومن الضروري أن القرار التمهيدي ال . س.ع.ز.و

ذلك أن اليمني أساس من أسس القرار .  القضية ولن تنتهي حىت يصدر قرار بات فيهاينهي والية احملكمة على 
  .ويلزم من عدمها العدم وال يلزم من وجودها وجود القرار وال عدمه  بل ال بد أن تنشئه احملكمة

إللزام مبعين ليس واردا الن ا. س.ع.ز.ووإذا كان األمر كذلك فكيف يكون إلزام اليمني قرارا بل إن إلزام اليمني 
اإلجياب وليس للمحكمة أن تقضي بإلزام طرف اليمني بل ما هلا إال أن تقول له إن حكمها لصاحله مرهون ا 

  .هلذا يكون القرار املطعون فيه غري قاض مبحل النزاع ألي أحد من طرفيه ، فإن شاء حلفها وإن شاء تركها
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امت به  مصدرته بعد إصداره من حتليف الورثة ما دام قانون وال جيرب هذا اخللل الذي يف منطوق هذا القرار ما ق
حجية الشيء املقضي به ال تثبت إال ملنطوق احلكم وال تقوم : على أن 458االلتزامات والعقود ينص يف مادته 

يف  وما دام هذا القرار خايل املنطوق من القضاء  ، أو ما يعترب نتيجة حتمية ومباشرةإال بالنسبة إىل ما جاء فيه 
  .املوضع ألي من املتنازعني فيه

وحيث إنه لو رفضت الغرف امعة قبول هذا الطعن للزم أن يكون هرم السلطة القضائية يف البلد قد سن قبول  
مثل هذا القرار من القرارات املعلقة حبصول أسباب مل حتصل مع عدم احلاجة إىل ذلك لكون توجيه األميان إىل 

  . إصدار القرار املعلق ا هؤالء الورثة ممكنا قبل
وحيث إن هيئة الغرف امعة حينما يفرض عليها القانون الرقابة على األحكام والقرارات القضائية ال ينبغي هلا أن 
تغض طرفها عما ترى فيها من مآخذ ملا يف ذلك من استصواا ما ليس صوابا وملا جير له ذلك من اقتداء احملاكم 

، هلذا رأت أن تشري إىل بعض املالحظات حول القرارات الصادرة قبل هذا القرار ا يف ذلك االستصواب
  :لغرضني

  .تنبيه حمكمة  اإلحالة اليت ستحيل عليها القضية  لتتقي ما كان فيها  من سليبأحدهما 
ا يف تسليط الضوء علي  بعض الغوامض املتعلقة باملوضوع لتكون حمكمة اإلحالة وغريها على نور من ر  وثانيها

  .هذه النازلة وما شاكلها
أما حكم حمكمة األصل فكفى به خورا أنه حكم ملن مل تتضح دعواها على من مل تنسب له مقاال بإقرار وال 

  .إنكار وال إباء عنهما
ز وأما قرار حمكمة االستئناف األول فإنه مل يوفق يف التمييز بني املدعي واملدعى عليه يف هذه النازلة مع أن التميي 

إن القاضي يف التمييز بينهما كالطبيب إن : بينهما شرط ال غىن عنه يف سالمة ما يتلوه من اإلجراءات إذ قد قيل
عرف العلة سهل عليه عالجها وإال بقي متخبطا، وكذلك القاضي إذا ميز بني املدعي واملدعى عليه وفق يف 

  :القضاء بينهما وإال بقي تائها، وهلذا قال ابن عاصم
  حال المدعي والمدعي             عليه جملة القضاء جمعاتمييز 

مدعى عليها فحمل من تومههم مدعني البينة وهذا  .م.سمدعون ؛وأن . س.ع.ز.ووذلك أن هذا القرار توهم أن 
مدعية لكوا هي اليت ادعت لدى . م.سالتكييف والتحميل ليسا سليمني بل السليم العكس؛ وهو اعتبار 

  .موضع النزاع كان لزوجها ومل يزل حىت تويف  حمكمة األصل أن
فإذا جاءت بالبينة كان . البينة على صدق دعواها .م.سمدعى عليهم ومنكرون هلذه الدعوى ؛ وعلى  .س.ع.ز.وو

للقاضي أن يسأل احلائزين املتشبثني مبلك احملوز عن سبب ملكهم وليس له أن يسأهلم قبل موافاة املدعية ذه 
ملكهم وال أن يرتب على تربعهم ببيانه حكما مادام يف امللف الدليل الكايف على أم هم البينة عن سبب 

 :احلائزون للموضع بدليل قول ابن عاصم يف التحفة
  المدعي استحقاق شيء يلزم             بينـــة مثبتــــة ما يزعــم
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  من قبل ذا بأي وجه ملكه         من غير تكليف لمن تملكـــه   
ك أن احلائز للشيء مدعى عليه فيه يف مجيع األحوال حىت يقوم الدليل الكايف على عدم شرعية حوزه ألن وذل

  .القاعدة أن املسلمني يف دعوى العداء عليهم حممولون على عدم العداء حىت يقوم عليه الدليل
  :ولعل الذي حجب بصرية مصدرة القرار عن رؤية هذه احلقيقة أمران

  .مستأنفون واملستأنف مبنزلة الطالب واملستأنف ضدها مبنزلة املطلوب. س.ع.ز.وأن : أحدهما 
له أصل امللك وذلك يوجب استصحاب هذا األصل حىت تقوم  .أ.م.ماتفاق الطرفني على أن املتوىف : والثاني

  .عليهم مدعنيوالسليم أنه ليس يف هذين األمرين ما جيعل املدعية مدعى عليها، واملدعى  ،البينة على انتقال ملكه
وجيعل . أما األول فألن االستئناف يف األجل يصري احلكم املستأنف كأن مل يكن إال أن الدعوى تبقى كما هي 

  .النزاع مستأنفا أي مفتتحا مما يوجب على املستأنف لديها أن تضع كال من الطرفني يف مركزه القانوين
فإن يف احلوز عليه من قبل أمه مدة حياا  وحوز ورثتها  .أ.م.موأما الثاين فألنه إذا سلم أن أصل امللك للمتوىف  

عليه وتصرفهم يف املوضع بالبناء فيه حبضرته من الدليل على انتقال ملكه إىل والدته ما هو أقوى من استصحاب 
  .األصل

مبا  وألن التسويل نسب للقرايف اإلمجاع على أنه إذا كان أحد اخلصمني مستصحبا لألصل، والثاين متمسكا
اعترب املستصحب لألصل منهما مدعيا، واملتمسك  ،اصطلح الفقهاء على التعبري عنه بالغالب أو العرف أو العادة

بالغالب منهما مدعى عليه إال يف مسألة واحدة وهي ما إذا ادعى املنعوت بالعلم والدين أن له دينا على من 
يدعي ما ليس له ويف هذه املسألة ال يعترب إال مدعيا، و ال ينكره فإن الغالب بالنسبة إىل ذى العلم والدين أن ال 

  .يعترب املطلوب إال مدعي عليه تغليبا للرباءة األصلية على الغالب
أما قضية هذا النزاع  فإن العرف جار بأن ال حيوز حائز ويبين إال فيما هو ملك له، وال حياز على حاضر عقاره 

  .ملتتالية ويسكت عن القيام عليه بال مانع من خوف وحنوهبالبناء السنني ا ويتصرف فيه  احلائز
ينضاف إىل ذلك أن حوز احلائز املتشبث مبلك احملوز يقوم له بسط يده عليه مقام الشاهد على ملكه إياه   

  :بدليل قول ابن عاصم
  وهاهنا عن شاهد قد يغني          إرخاء ستروا حتياز رهــن

 تكافأت بينتان فاستبن الخ    واليد مع مجرد الدعوى أو إن    
وال ينقل هذا الشاهد العريف احلائز من مركز مدعى عليه إىل مركز مدع، شهد له شاهد فتحول ما عليه من ميني 

  :اإلنكار إىل اليمني املكملة للنصاب طبق ما نص عليه التسويل عند شرح قول ابن عاصم
  . ات الثالثة إىل آخر األبي ..........  فالمدعى من قوله مجرد  

فتحصل مما تقدم أن القاضي ليس له أن يسأل احلائزين عن سبب ملكهم حىت توايف املدعية بالبينة على   
أن عني حمل النزاع ملك زوجها ومال من ماله مل يزل يف حوزه وحتت يده يتصرف فيه وينسبه لنفسه من غري منازع 

  .يعلمونه خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حىت تويفله يف ذلك وال معارض مدة من عشرة أشهر فأكثر وال 
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فإن وافت ذه البينة وعجز احلائزون عن القدح فيها ساغ حينئذ أن يسألوا عن سبب ملكهم فإن سببوه   
مبا يفيد انتقال ملك املتنازع فيه من ملك املشهود أنه ملكه باهلبة لوالدم ساغ عندئذ أن يكلفهم بالبينة على 

جاءوا ا بقي املوضع بأيديهم وال ميني عليهم إال  على رأي القائلني بلزوم ميني االستحقاق يف  سبب ملكهم فإن
  .العقار وان عجزوا عن البينة قضي عليهم 

وما دامت املدعية مل تواف بالبينة تبقى مدعية عليها البينة ويبقى احلائزون مدعى عليهم على كل واحد منهم ميني 
تداء منها بالبينة اليت ورد يف قرار حمكمة االستئناف األول أم وافوا ا ألن موافام ا االنكار وليس هلم االف

حصلت وهم مدعى عليهم، وألن املدعي عليه ال ميكنه االفتداء بالبينة مما مل جيعل الشارع عليه غريه وهو اليمني 
  .عند عجز املدعى عن البينة عند اجلمهور

  :م يبني ومل يتبني للغرف امعة باحملكمة العليا  فل 2واالجتماعية  أما قرار الغرفة املدنية  

 ؟ملا ذا مل يسبب نقض قرار حمكمة االستئناف جبعل البينة على املدعي عليهم )1
وملاذا زكى تأسيس قرار حمكمة االستئناف ووجه بالبناء على أسسه وبتكميله بيمني القضاء وقضى  )2

 ؟بنقضه مجلة 
قضاء مليت فكيف . س.ع.ز.وقضاء على ميت ومل يعترب القضاء  .أ.م.مء على ورثة وملا ذا اعترب القضا )3

النازلة بالقضاء مليت علي ميت ، وبني ما إذا كان تعذر حتليف املقضي له ملوته مسقطا ليمني القضاء أم 
 ال؟

لى وملاذا وجه حمكمة اإلحالة أن تستحلف احملكوم هلم ميني القضاء بعد ما زكى شهادة الشهود ع )4
إقرار املتوىف بة موضع النزاع ألمه، وخالف ما نص عليه الفقهاء من أن امليت الثابت اإلقرار مبعني قبل 

: موته ليس على املستحق منه لذلك املعني ميني القضاء طبق مانص عليه  يف الكفاف بقوله 
 :قول ابن عاصم، و ملا نص عليه يف  البهجة يف شرح التحفة عند  ..."وسقطت إن بمعين أقر"...

  وللتي بها القضا وجوب           في حق من  يعدم أو يغيب

وعلل التسويل ذلك بأن العلماء إمنا استحسنوا إجياا على املستحق لدين أو ما يف حكمه ممن ال ميكنه   
 كمهم من بيت مال أو مسجد أو حبس للرد علىالدفع عن نفسه من ميت  أو غائب أو يتيم أو ما هو يف ح

عوى مقدرة كان من املمكن أن يدعيها املستحق منه بأنه قضى ذلك الدين أو أبرأه صاحبه منه، وإذا كانت د
هذه الدعوى املقدرة هي العلة يف استحسان هذه اليمني فإا ال تتأيت إال يف الدين أو ما يف حكمه لذلك 

القضاء نفي القضاء للدين وليس املراد  وقال التسويل إن املراد بيمني. أسقطوها يف استحقاق األعيان املعينة
  . بالقضاء احلكم

ليس يف امللف ما يدل على أا وافت بالبينة على صدق دعواها حىت اآلن، وحيث إن القرار . م.سهلذا ولكون 
املطعون فيه متصف مبا يوجب نقضه مما تقدم ذكره فقد استصوبت هيئة الغرف امعة أن تنقض القرار حمل 
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حتيل القضية إىل استئنافية ذات تشكيل مغاير وتعهد إليها بأن تتوقي ما وقعت فيه سابقتاها من عدم الطعن وأن 
التمييز بني املدعي واملدعى عليهم وتكليف املدعي عليهم ما ليس عليهم من البينة ومن حتليف قبل النطق 

ن تكلف املدعي عليهم ميني االنكار قبل البت وإذا مل تواف املدعية بالبينة بالقيود السابقة الذكر فعليها أ. بالقرار
يف القضية فإذا حلفوها كال قضت بسقوط دعوى املدعية ، وإن نكلوا عنها مجيعا او نكل بعضهم ردت اليمني 
على املدعية فإن حلفتها على طبق دعواها قضي هلا على من نكل منهم، وإن نكلت عنها بعد نكول من نكل 

  .هامن املدعي عليهم سقطت دعوا
  :لهذه األسباب

وقول  " أنكر البينة على المدعي واليمين على من:" وتطبيقا للنصوص السابقة الذكر ولقوله صلى عليه وسلم
 471والفقرة الثانية من املادة  467من املادة  3وعمال بالبند .  والقول قول ذي يد منفرد....ابن عاصم 

  :إ فقد قررت احملكمة ما يلي.ت.م.ا.ق :من223، 204: ع واملادتني.ا.من ق 1179واملادة 
  :القرار منطوق

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكال وأصال، ونقض القرار   
  .المطعون فيه واإلحالة على تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها

  
  .واهللا الموفق

  
    الرئيس          المقرر               كاتب الضبط األول
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  31/2013: ر�/ ا�)�ار

  29/10/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 223ـ ا��	دة�.  
  

� ا$!%،  � "�� أن ا��'&�	دام �� ا��	�[ ا1TR� وإ��	 ا��Dي $�=��0 ��ن ا�'	5� $	��5ا % �/ �\�� 
�&'(1� �1TR[ ا�	ا�� �� B�$ �(5 ه ��9ز�N، ت ا�دار��	ا��; �ا�Hي ��=8J P ا��2	8d ا�7	درة 5

 89� ��NرRا�)'&� ا %� s9!� ��ا��	�U2 ��1=	ت ا�)'&� اRر��N وا��� ھ� ا��;� ا��	��9 أ�% ھ� 
 a��� 	��� ����: $�&� ا��'&�ن �Nه�9T ا�!Cاع،� ��	 ذھa إ��% ا�)�ار �89 ا�'&.  

  
�	 أe	ره  �5� ذ�[ -ن ا�)�ار ا�'	5 M1�>� - و��C�7ص د�5ي ا��>$ ��	�z ھHه ا���5ي ا��� ا�'&�

�!'��% $&� أن �	�\;	 $)��%  �  	;A ور ��J	 ���ي ���U9�1 أن ا��Cو�� وھ� ����Z  � :(أe	رھ	 ا�'	5
� ا��;	ت  اR+�	م وا�����&	ت أو �)��1 أو �M��C �;	 و�Yوراق وا���9رات أن 8J ذ�[��/  ��kه أي 

ا�����2 ا��� ��م إ��;	 ا����Nع $�	  �;	 و-�� ا��اJ\�ط ا��� ھ� �;� ا��!: وا��)'�B 5*وة أن 
  	��k����5% �/ �)�م �%           . (  

  
���1;	 15� ا�)�ار إ��	 ��ور "�ل ���U1 ا�)'&� �89 ا�!Cاع  �  ���+H ا�'	5 s�و"�{ إ�% �	دا

���U9 ا�"	�� ��&�ن �Nه، وJ	�وزور�� ر+�7 ا��' s ورد 	A�=�[� 	D	(� 	�;\�	ت�  �� 	�;�15
� ا��	دة   �Usن �� ���1k+*ل وe	Pd ا��M1 ، و$% �����;	ت ا����U9 ا�&�1	، و�� �s7  ا�=)�ة ا��ا$&� 

� ق  223����U9 ا�"	�� ����;	ت ا����U9 ا�&�1	  ��	 ��P1& $	�!):(ا 15� ا�% .ت.م.ا. s&ط إذا ا��	
  ) . ا�)	����� �/ �&� ھ!	ك ��	ل �)��ل ط&� آ+�

 

 



 

99 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل~ إخاء ~ شرف                                     الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمــة العليـــا
  بسم اهللا العلي العظيم            الغرف المجمعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2012/ 37: القضية رمق

  طعن /لنقض: طبيعة الطعن

/ٔ,سـ4تاذ محمـدي �ـن عبـد /ٔ,سـ4تاذ محمـدي �ـن عبـد /ٔ,سـ4تاذ محمـدي �ـن عبـد /ٔ,سـ4تاذ محمـدي �ـن عبـد     ممثالممثالممثالممثال    بببب....مممم....0ٔ 0ٔ 0ٔ 0ٔ : الطاعن
        ....هللاهللاهللاهللا

الك�اب و� الك�اب و� الك�اب و� الك�اب و� ////ممثال /ٔ,س4تاذ. ج.ع: املطعون ضده
        اVتاراVتاراVتاراVتار

        عقاريةعقاريةعقاريةعقارية::::طبيعة القضية طبيعة القضية طبيعة القضية طبيعة القضية 

  

                2013201320132013////31313131القرار رمق القرار رمق القرار رمق القرار رمق 

            2013201320132013////10101010////29292929: : : : ¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

        

        ::::مbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرار

قررت احملمكة العليا يف هيئة غرفها ا5معة قYول قررت احملمكة العليا يف هيئة غرفها ا5معة قYول قررت احملمكة العليا يف هيئة غرفها ا5معة قYول قررت احملمكة العليا يف هيئة غرفها ا5معة قYول 
    ....الطعن /لنقض ش¸ ورفضه 0ٔصالالطعن /لنقض ش¸ ورفضه 0ٔصالالطعن /لنقض ش¸ ورفضه 0ٔصالالطعن /لنقض ش¸ ورفضه 0ٔصال

 

يف  29/10/2013أ,ربعاء املوافق  عقدت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة sلسة zلنية يوم
  : ويه مشلكة اكلتايلمببىن احملمكة العليا بنوا�شوط،  قاzة sلساهتا

  س احملمكة العليا ،                             رئ�ســـــــا رئ� حيفظ و� محمد يوسف، /الس4يد-

  :وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر 0ٔسامهئم ووظائفهم 
  ـ 0ٔمحد محمود و� الش4يخ، رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل

  مسSشارا؛            /حملمكة العليا،  
  مسSشارا؛      ـ محمدو و� 0ٔمحدو سامل و� 0ٔيب، رئ�س الغرفة اجلزائية

  مسSشارا؛        ـ حميده و� 0ٔملني، رئ�س الغرفة الت�ارية، 
  مسSشارا؛        ـ يل 0ٓمادو سريى، رئ�س الغرفة إالدارية، 

  مسSشارا؛            ـ بتار و� /ب،
  مسSشارا؛            ـ اVتار تويل /ه،

  مسSشارا؛          ـ س4يد ٕا�راهمي و� محمد خ�ار، 
  مسSشارا؛            ـ @سمل و� ديدي،

  مسSشارا؛          دن و� عبد الرمحن،ـ محم
  مسSشارا؛          ـ محمد  و� محمد عبد الرمحن، 

  مسSشارا؛            ـ جامل و� 0ٓاكط،
 مسSشارا؛          ـ محمãد س4يد_ و� محمد محمود، 

  مسSشارا؛          ـ محمد سامل و� /رك هللا، 
  مسSشارا؛          ـ احلاج و� محمدن و� الطلبه، 

  مسSشارا؛            ـ الصويف ا�يك /ه،
،aشارا؛          ـ محمد و� س4يدي و� ماSمس  

  مسSشارا؛          ـ محمد أ,مني و� 0ٔمحد،
  مسSشارا؛          ـ ا�ده و� الطالب زيدان،

  مسSشارا؛            ـ ملام و� محمد فال، 
  مسSشارا؛            ـ القامس و� محمد فال،

اكتبا              ف ا5معة،عبد هللا و� هدو اكتب ضبط 0ٔول /لغر / ومبساzدة أ,س4تاذ
  'ل�لسة

املدعي العام �ى احملمكة العليا، ممثال     محمد محمود و� ٕاسلمو و� طلdة Ôئب/ وحبضور الس4يد
  'لنيابة العامة؛

 37/2012واليت من ب�هنا امللف رمق . ، وذa 'لنظر والبت يف امللفات املدرsة zىل sدو�هتا

محمدي و� عبد هللا / ممثال /ٔ,س4تاذ  .ب.م.0ٔ : لك مناملطعون فuه /لنقض واملشمول فuه 
ممثال /ٔ,س4تاذ الك�اب و� اVتار مكطعون ضده من Åة Æنية، وذa . ج.ع�طاعن من Åة، و 

  :و=الل هذه اجللسة صدر القرار ا,ٓيت بيانه .يف �زاع عقاري
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال 

يف أن نزاعا يتعلق بقطعة أرضية بني كل من  - حسبما يستبان من مشموالت ملفها  - هذه القضية تتمثل مراحل
مت طرحه على حمكمة مقاطعة دار  ،من جهة أخرى. ج.ع.ووبينها وبني ،من جهة . ع.أ.فو  ب.م.أاملدعو 

. و.فوالذي قضى بفسخ البيع الواقع بني  24/01/2008بتاريخ  28/08النعيم فأصدرت فيه حكمها رقم 
وهو ما مل يرق ألطراف النزاع على ما يبدو فطعنوا فيه باالستئناف ،للقطعة حمل النزاع . ب.أبصحة حيازة و  .ع

أمام الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية مبحكمة االستئناف يف انواكشوط واليت أصدرت حسما له القرار رقم 
ت الثالثة شكال ورفض استئناف كل االستئنافا قبول واملتضمن،06/05/2009الصادر بتاريخ  51/2009
حممدي / األستاذ  هذا القرار الذي طعن فيه،مع هذه األخرية . ج.عوصحة عقد البيع بني . ع.أ.فو . ب.أمن 

  05/08/2009بتاريخ  121/2009ولد عبد اهللا بالرجوع لصاحل موكله لدي مصدرته لتبت فيه بالقرار رقم 
 2طعن بالنقض أمام الغرفة املدنية واالجتماعية رقم . ب.أحمامي  غري أن،  الرجوع شكال القاضي برفض طلب

القاضي بنقض القرار وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة  26/10باحملكمة العليا لتصدر هي األخرى قرارها رقم 
املدنية  الصادر عن رئيس الغرفة املدنية باحملكمة العليا بالغرفة 70/2010واليت مت حتديديها مبوجب األمر رقم 

 33/2012لتتعهد هذه األخرية وتصدر فيه القرار رقم ، واالجتماعية األوىل مبحكمة االستئناف بانواكشوط 
ليتم الطعن فيه بالنقض ويعود النزاع لينشر أمام احملكمة العليا للمرة الثانية ،  26/04/2012الصادر بتاريخ 

من قانون التنظيم القضائي، واليت  22وفقا لرتتيبات املادة  وينعقد فيه االختصاص للغرف امعة باحملكمة العليا
  :تعهدت بالنزاع وقامت بدراسته على النحو التايل 

  اإلجراءات:ثانيا 
حيث متت إحالة امللف على املقرر إلعداد التقرير بعد انصرام آجال وضع  املذكرات ، ومن مث على املدعي العام 

ا ليصبح امللف جاهزا .ت.م.ا.من ق 216نيابة العامة ، الكل وفقا للمادة باحملكمة العليا لتقدمي ملتمسات ال
للعرض، ويتم لصقه بكتابة ضبط الغرف امعة ضمن قائمة امللفات املعروضة على جدول اجللسة املنوه عن 

ت ا ، وحيث مت نشر القضية يف قاعة اجللسات العلنية، ومت.ت.م.م.من ق 217تارخيها أعاله تطبيقا للمادة 
بتالوة تقريره ، كما قدم األطراف ما لديهم املقرر حممد ولد سيد ولد مالك املناداة على األطراف وقام املستشار 

  :من مالحظات ليتم ختم املرافعة ووضع القضية يف املداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه

  الشكل من حيث: ثالثا
وضمن اآلجال واألشكال املتطلبة قانونا مما حيتم التصريح  حيث قدم الطعن بالنقض من ذي الصفة واملصلحة

  .مبقبوليته شكال ويبقى النظر فيه من حيث األصل
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  من حيث األصل: رابعا
 : األطراف .1

حيث تضمنت مذكرة الطاعن جمموعة من املآخذ اليت يرى أا شابت القرار حمل الطعن أمجلها يف اعتباره أن 
رأى أن الطعن بالتزوير دعوى ومع ذلك غض النظر عن الرسائل اجلوابية الواردة  القرار حمل الطعن تناقض عندما

من اإلدارة،كما غضه عن كون بيعة خصمه إمنا هي نسخة معيبة، وتأسيس احملكمة لرفض اجلميع على عدم 
لقضية اقتناعها غري كاف ألن قناعة احملكمة ليست مسألة بال ضوابط بل إمنا تقاس مبدى تطابقها مع وقائع ا

وبالتايل يكون القرار إذ هو مل حيرتم تلك املعطيات ومل ينسجم مع وقائع القضية . ومعطياا واألدلة املقدمة بشأا
وإمنا اكتفى بالتأسيس على عدم القناعة اردة قد قصر تقصريا ال مربر له ومتلص من املسؤولية، مضيفا أن القرار 

صة خصمه، ومع ذلك كان عليه حىت يف حالة احلكم بعدم الزورية أن جانب الصواب عندما حكم بعدم زورية رخ
  .حيكم ملوكله الذي ظلت أدلته صامدة ودامغة ومنسجمة مع ما يف  سجالت اإلدارة 

أما املطعون ضده فقد رد علي لسان وكيله الكتاب ولد املختار مبذكرة جوابية ضمنها أن املشرع حصر أسباب 
وهو ما  ا يف مثانية أسباب مل تتعرض مذكرة الطاعن ألي منها،.ت.م.ا.من ق 204الطعن بالنقض يف املادة 

  . ليس أمامها ما تنظره  -يقول املطعون ضده  –جيعل احملكمة العليا 

  المحكمة .2
وخاصة ما  لئن كان ما سلف هو ما دفع به العارض ومارد به املطعون ضده فإنه لتنزيله علي مشموالت امللف،

حمل الطعن وصوال للمحق من املبطل، جند أن حمل النزاع  قطعة أرضية يدعي كل من الطرفني تأسس عليه القرار 
ملكيتها ، ويديل لتلك امللكية بعقد شراء أي أن كال من الطاعن واملطعون ضده إمنا يدعي الشراء ويستظهر 

 يشرت من املالك األصلي برخصة حيازة للقطعة املذكورة ، ويدعي زورية رخصة خصمه، غري أن الطاعن باعرتافه مل
. م.س.نوإمنا اشرتي بتفويض من ابنه، يف حني أن املطعون ضده حيوز عقد بيع من املالك األصلي للقطعة املدعو 

الذي تتفق كل الرسائل الصادرة عن اجلهات اإلدارية املاسكة مللفات القطعة األرضية واليت هي اجلهة املاحنة أنه هو 
مما يرتب أمنا ذهب إليه القرار حمل الطعن من ترجيح بيعة املطعون ضده  ية حمل النزاع،من منحت له القطعة األرض

أما عن الدعوي األصلية فان الطاعن يري أنه اشتري القطعة  محل النزاع من ابن المالك بناء علي :( بقوله 
قوى فال شك أن أ...في حين أن المطعون ضده اشترى من المالك نفسه ....تفويض من المالك 

ترجيح تعضده أوراق  هو) المتداعيين سببا هو المشتري من المباشر بدال من المشتري من مدعي التفويض
 158/2006اشرتي القطعة حمل النزاع بعقد بيع رقمه ) املطعون ضده (. ج.عالقضية، واليت يتضح منها أن 

الواصلة إليه . ز.بحمل النزاع من عند والواصلة إليه القطعة . م.عمن املدعو  ان ولد الصفيموقع أمام اإلمام 
املعد أمام احملكمة، وهذه املعطيات تؤيدها رسالة  113مبوجب عقد البيع ذي الرقم . نبدوره من مالكها األصلي 

بتاريخ  203اليت تؤكد أن رخصة القطعة  حمل النزاع رقم  05/03/2009بتاريخ  601الوايل رقم 
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وأا ال توجد هلا رخصة أخري إال الرخصة رقم . نعلي اسم  مسجلة يف سجالت اإلدارة 16/02/1993
وهو األصل الثاين لبيعات . ز.أ.وهي حمولة من الرخصة السابقة علي اسم ب 12/07/1993بتاريخ  2987

املطعون ضده ، كما أن عدم ذكر هذه الرسالة لرخصة الطاعن يوحي بأا غري واردة علي حمل النزاع الشيء الذي 
م ا سابقا ، ومجيع ذلك ينهض دليال علي أن ما ذهب إليه القرار حمل الطعن من احلكم ااينة املقتعضده املع

مبحل النزاع للمطعون ضده إمنا هو استخالص موفق ملعطيات القضية وتطبيق سليم للمقتضيات القانونية ، وبه 
أن ما أثاره ضده خبصوص دعوي  يكون ما أثاره الطاعن ضده من مآخذ يف غري حمله خبصوص هذه اجلزئية ، كما

التزوير ال خيتلف عن ذلك الن القرار ناقش هذه الدعوي اليت أثارها الطاعن ورفضها يف منطوقه بعد أن ناقشها 
كما تبدي للمحكمة أن التزوير وهو تغيير في األختام والتوقيعات أو تقليد أو تزييف لها ولألوراق :(بقوله 

أي من الجهات الرسمية التي قدم إليها الموضوع بما فيها والية  والمحررات أن كل ذلك لم  تثره
  ) .          انواكشوط التي هي جهة المنح والتقطيع عالوة أن مدعيه لم يقدم له مثبتا  

وحيث إنه مادامت مآخذ الطاعن يف جمملها علي القرار إمنا تدور حول ملكية القطعة حمل النزاع وزورية رخصة 
كان ما تقدم عرضه يوضح جبالء أن القرار حمل الطعن ناقشهما نقاشا مستفيضا ورد عليهما من املطعون ضده، و 

من   223خالل وثائق امللف ، وبه يكون قد متثل توجيهات احملكمة العليا، وقد نصت  الفقرة الرابعة من املادة  
ما يتعلق بالنقاط القانونية لم إذا اتبعت محكمة اإلحالة توجيهات المحكمة العليا في:(ا علي انه .ت.م.ا.ق

  ) . يعد هناك مجال لقبول طعن آخر  
  ا.ت.م .ا.من ق 209،210،211، 204،205وانطالقا مما تقدم وتأسيسا عليه وإعماال ملقتضيات املواد 

  :منطوق القرار

  .قررت المحكمة العليا في تشكيل غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه أصال
  
 وفقواهللا الم

 
    الرئيس          المقرر              كاتب الضبط األول
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  32/2013: ر�/ ا�)�ار

  29/10/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن ا���اءات ا��!	��d وا���اد  560و 478ـ ا���اد ا���;���� و�� �	��ن  179و  91و  2�
  .��ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار

  
P" ����	� أ���� ا�9)�ق 5	م ا�� 	ع �� ا��]'� �ا��!	��d  ةا�����9 و ا���2�U $	��	دة ا���;���� 

. ا��� �s7 15@ و��ب أن ��Uن ا���اءات ا��!	��d 5	د�� و "�Aر�� و �Q=9 ��ازن ")�ق اRط�اف
�s ا����U9 �&� +��	 �;	 و	� 	� %$ �&$ ��A(إ��اءات درس ا� ��أن "��C;	  � $	�<	ذ إ��اء 

]�H$ ط�افRدون أن �\&� ا 	;�  /U9�	$ P'!ا� ��  .ا���او-ت و ��8 ��م وا"� 
J �&� 	� ��	"ا� ��U9� %�15 s�� ق: 2+��	 ��1	دة �	 أ���ا��� أو��s 15@ ا�)	N� أن . ا. ت. م. ا.

� إ��اءات درس ا�). ���9م و �&�8 15@ ا"��ام ���أ ا��A9ر�� �2�$	�� A -�$	�	وذ�[ $)�	�;	 $,��اء 
�<	�=� $�H[ ا��	دة  	���;�� 	�U" ��U9أن ��7ر ا�� ��� ق 91: �ا��� أو��s أن ��Uن . ا. ت. م. ا. 

�� $,��اء ا�<��ة $�اU" �'2/ ��;��يRا. 
� �1)	ء  ���أ آ+� 5	مھ!	ك ���$` ��+8 ا����U9 $���د طA� a1	d� و ��!B 15@ ا�)	N� ��O ا���5ى 

m��U� /� ق �=]%، و�� �� ���	kدة ا���;���� ا�	��	$ ����	ا ا����أ ا�)Hا. ت. م. ا. ھ . s7� �ا�� » s��
� �1)	ء �=];	 أن �&�ل ���Nع أو a�2 ا���5ى� 	;!U�� -ط�اف وRت ا	ود ط�1�" �  ��U9ا��«. 

� ق 179: ��79 ا��	دة����U9 ا-�2}!	ف  � !5	�T ا�U9/ ا��'&�ن  �;	 �Tا"� . ا. ت. م. ا.  �O�
���U9 ا�"	�� ا�)	��نو�N!	 و ا�&!	�T ا�����'� $;�	 ، أ s��+ و��  	�!&� �U� /� '�ف� 	;�	د+,$

<�7�� "�@ و�� J	ن ا���اء ��s إe	ر�% $'a1 ���� ط�)	 ��1	دة �	$181  �U� /� 	�� ا�)	��ن أ5*ه �
���را�% �5* $	��	دة s�� ق 478: ط�1	 �C$	دة �&��0 �	� .ج. ا. 

� ��U9أن ا�� � *�� ��A(ا� 	إ��; s�	"و أ 	$)�;	2 /U" %����$ sA(� �ا�� 	ا�&�1 ��U9اع ��ار ا���� /
 	��+ �&� 	�� U��D	  � ا���5ى وھ� U� /� ل ط�ف	وزت ذ�[ إ�@ إد+	�� ��U98 إن ا��$ ، %$ s1+أ	�

� ا��	دة �� ق 1�560=)�ة اR+��ة �  .ج.ا.
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
        املوريتانيةاملوريتانيةاملوريتانيةاملوريتانية    إالسالمuةإالسالمuةإالسالمuةإالسالمuة    امجلهوريةامجلهوريةامجلهوريةامجلهورية

        العلياالعلياالعلياالعليا    احملمكةاحملمكةاحملمكةاحملمكة

        الغرف ا5معةالغرف ا5معةالغرف ا5معةالغرف ا5معة

 

  24/2011:رمق امللف

  

  طعن /لنقض :نوع القضية

  

  ح .ق.عدفاع  -: الطاعنان 

  

  م .حدفاع  -

  

الصادر  55/2011:القرار رمق::::القرار املطعون فuهالقرار املطعون فuهالقرار املطعون فuهالقرار املطعون فuه
مبحمكة عن الغرفة اجلزائية  12/07/2011:بتارخي

  واذيبو يف vشكu� مغاÀرةJس4تbªاف /ن

        2013201320132013////32323232:  :  :  :  رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

            2013201320132013////10101010////29292929: : : : ¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

  

        ::::مbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرار

قررت احملمكة يف vشكu� غرفها ا5معة قYول الطعنني ش¸ قررت احملمكة يف vشكu� غرفها ا5معة قYول الطعنني ش¸ قررت احملمكة يف vشكu� غرفها ا5معة قYول الطعنني ش¸ قررت احملمكة يف vشكu� غرفها ا5معة قYول الطعنني ش¸ 
�uشكv ىلz Âه، و إال-اuو 0ٔصال و نقض القرار املطعون ف�uشكv ىلz Âه، و إال-اuو 0ٔصال و نقض القرار املطعون ف�uشكv ىلz Âه، و إال-اuو 0ٔصال و نقض القرار املطعون ف�uشكv ىلz Âه، و إال-اuو 0ٔصال و نقض القرار املطعون ف    

    مغاÀرة 'لبت يف ما 0ٔ=لت به سلفهامغاÀرة 'لبت يف ما 0ٔ=لت به سلفهامغاÀرة 'لبت يف ما 0ٔ=لت به سلفهامغاÀرة 'لبت يف ما 0ٔ=لت به سلفها

  zدل -ٕا=اء - رشف                                              

  

  

  ºسم هللا العيل العظمي

�uشكv لنية يوم أ,ربعاء املوافق  عقدت احملمكة العليا يفz لسةs 29/10/2013غرفها ا5معة 
  :التايل بقاzة sلساهتا مببىن احملمكة العليا، ويه يف الSشكuل

  ا؛ــــــرئ�س  ،      سف، رئ�س احملمكة العليافظ و� محمد يو حي/ ـ الس4يد 

  :وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر 0ٔسامهئم ووظائفهم

                                             مسSشارا،          امحد محمود و� الش4يخ،رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل    -

  يب، رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمكة العليا ، مسSشارا؛و� 0ٔ  0ٔمحد سامل  محمدو و� -
  حميده و� 0ٔملني، رئ�س الغرفة الت�ارية /حملمكة العليا،                  مسSشارا؛ -
  ؛يل 0ٓمادو سريى، رئ�س الغرفة إالدارية /حملمكة العليا،                 مسSشارا -
 مسSشارا؛                               بتار و� /ب، مسSشار /حملمكة العليا،  -
-  Vشار /حملمكة العليا، اSشارا؛                               تار توالي / مسSمس 
 مسSشارا؛      س4يدي ٕا�راهمي و� محمد خ�ار، مسSشار /حملمكة العليا،  -
 مسSشارا؛                  العليا، @سمل و� ديدي، مسSشار /حملمكة  -
 مسSشارا؛                   محمد س4يد_ و� محمد محمود مسSشار /حملمكة العليا،  -
 مسSشارا؛         محمد سامل و� /رك هللا، مسSشار /حملمكة العليا،  -
 محمدن و� عبد الرمحن،  مسSشار/حملمكة لعليا،                       مسSشارا؛  -
 ر و� الناه ،  مسSشار/حملمكة لعليا،                                مسSشارا؛ �اك -
 مسSشارا؛                   احلاج و� محمدن و� الطلبه مسSشار /حملمكة العليا،  -
 مسSشارا؛        الصويف ا�يك /ه، مسSشار /حملمكة العليا،  -
 مسSشارا؛                   يا، محمد و� س4يدي و� ماa، مسSشار /حملمكة العل  -
 مسSشارا؛        محمد أ,مني و� 0ٔمحد، مسSشار /حملمكة العليا،  -
 محمد عينني و� امحد الهادي، مسSشار /حملمكة العليا،                 مسSشارا؛ -
 دده و� الطالب زيدان ، مسSشار /حملمكة العليا،                     مسSشارا؛ -
 مسSشارا؛       محمد فال، مسSشار /حملمكة العليا، إالمام و�  -
 .مسSشارا                   القامس و� فال ، مسSشار /حملمكة العليا،  -

  عبد هللا و� هدو  ، اكتب ضبط  اول /لغرف ا5معة /حملمكة العليا/ ومبساzدة أ,س4تاذ

اكتبا                                                                                    
ممثال ، ، ، ، املدعي العام �ى احملمكة العليا     محمد محمود و� اسمل و� طلdة ،Ôئب /وحبضور'ل�لسة،

 .'لنيابة العامة
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املطعون فيه  24/2011وذلك للنظر والبت يف امللفات املدرجة علي جدولة اجللسة واليت من بينها امللف رقم 

ميثله األساتذة الطالب أخيار بن حممد مولود، سيدي بن بايت ، . ح.ق.عفيه كل من الطاعن بالنقض واملشمول 
يرب بن  امحد صاحل، : ميثله األساتذة. م.ح: إبراهيم بن ادي، و النعمة ابن أمحد زيدان من جهة ، والطاعن 

لطعنان ضد احلكم رقم حممد األمني بن التمني، احلسن بن املختار وعبد اهللا  ابن حممد من جهة أخرى، وا
عن الغرفة اجلزائية مبحكمة االستئناف يف انواذيبو بوصفها تشكيلة  12/07/2011الصادر بتاريخ  55/2011

ممثلة يف » مافيش« باحلبس املوقوف أربع سنوات، و بأن يعيد إىل شركة . ح.ق.ع: مغايرة، الذي مبوجبه أدانت 
و باملصاريف و الرسوم عليه، فالطعن األول يستهدف نقض دوالرا أمريكيا   240 642مبلغ  .م.حمسريها 

دوالرا 273 509 1 احلكم و تربئة املدان، يف حني يستهدف الطعن الثاين اجلزئي رفع املبلغ احملكوم به إىل مبلغ 
الة وقد تعهدت حمكمة اإلحالة ذه القضية بناء على اإلح. أمريكيا جربا للضرر ويكون لصاحل القائم باحلق املدين

عن الغرفة  اجلزائية باحملكمة العليا، الذي نقض  28/02/2011بتاريخ  17/2011إليها بعد صدور القرار رقم 
عن الغرفة اجلزائية مبحكمة االستئناف يف انواذيبو  11/11/2009الصادر بتاريخ  33/2009: احلكم رقم 

ن الغرفة اجلزائية مبحكمة والية ع 25/12/2008الصادر بتاريخ  94/2008الذي مبوجبه ألغت احلكم رقم 
تزوير احملررات التجارية : انواذيبو و برأت املتهم و رفضت باقي الطلبات، و ذلك بعد إدانة املتهم بارتكاب جرمييت

  :يت بيانهو يف هذه اجللسة صدر القرار اآل .ع.من ق 147 - 146: و استعماهلا تطبيقا للمادتني 
  اإلجراءات: أوال

و مت  15/02/2012: القضية أمام الغرف امعة يف اجللسة العلنية ألول مرة بتاريخ  لقد مت عرض هذه
اإلمام بن حممد فال مث أعطي الكالم للدفاع للتعليق عليه وقد مت ذلك : االستماع إىل تالوة تقرير املستشار املقرر 

يتمسك بطلباته املكتوبة مث حجزت  باستفاضة مث أعطت احملكمة الكالم ملمثل النيابة العامة الذي خلص إىل أنه
مت متديد املداولة يف  11/04/2012القضية للمداوالت ليصدر القرار فيها يف اجللسة املوالية إال انه بتاريخ 

، بعد 12/12/2012مث مددت فيها املداوالت بتاريخ  27/06/2012القضية لتعاد إىل املرافعة يف جلسة 
ئذ عرضت للمرافعة من جديد يف جلسة وبعد 20/02/2013اريخ ملداوالت بتذلك أخرجت القضية من ا

  .وهو ما مت بالفعل 29/10/2013ليصدر القرار فيها يوم  19/06/2013
  من حيث الشكل: ثانيا

 .ح.ق.عو مت الطعن بالنقض األول فيه من قبل دفاع  12/07/2011حيث صدر القرار حمل الطعنني بتاريخ 
الصادر نفس اليوم عن كاتب الضبط  24/2011: طعن بالنقض رقمحسب حمضر ال 24/07/2011بتاريخ 

بعد أن مت إشعاره  22/08/2011: األول بالغرفة مصدرة القرار، وقد قدم الدفاع مذكرة طعنة بالنقض يف يوم 
، وقد كان الدفاع حاصال على توكيل موثق ، كما مت الطعن بالنقض 31/07/2011: بتحرير احلكم بتاريخ 

، وذلك وفق حمضر الطعن  27/07/2011: القائم باحلق املدين بتاريخ  .م.حكم من طرف دفاع جزئيا ضد احل
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الصادر يف نفس اليوم عن كاتب الضبط األول سابق الذكر ، و من ذات التاريخ قدم  25/2011: بالنقض رقم 
اإلشعار بتحرير  بعد 15/08/2011الدفاع و صال بإيداع غرامة الطعن ، كما قدم مذكرة طعنه بالنقض يوم 

  .و الدفاع متوفر على عقد توكيل موثق 27/07/2011احلكم الواقع بتاريخ 
 535 – 530: نه بناء على ذلك، فان كال من الطعنني قد استوىف اإلجراءات القانونية موضوع املوادإو حيث 

  .و بالتايل حتتم قبوهلما شكال. ج .إ.من ق 541 -540 - 536 –
  من حيث األصل: ثالثا

  األطراف - 1
  :الطاعن بالنقض األول -ا 

مذكرة طعن بالنقض بني من خالهلا أسباب طعنه ضد احلكم ومن ابرز هذه األسباب  .ح.ق.علقد قدم دفاع 
  :باختصار

أن احلكم قضى لشركة مت حلها بوثيقة ثبتت صحتها بأمر اإلحالة املؤكد بقرار غرفة االام وقرار الغرفة اجلزائية  -
يا و اعرتاف القائم باحلق املدين أمام قاضي التحقيق و حمكمة االستئناف بأنه سرح العمال و باحملكمة العل

 . سلم مقر الشركة للمكري و أن احلكم بذلك يكون قد خرق القانون
مل متثل أمام احملكمة يف كافة املراحل،ال مدعية و ال مدعى عليها و أن القائم باحلق » مافيش« أن الشركة  -

 .الصفة و املصلحة : دعواه بامسه الشخصي وأن احلكم بذلك قد خرق قواعد جوهرية ومن أمههااملدين قدم 
أن تعيني احملكمة للقائم باحلق املدين مسريا للشركة دون طلبه يعد قضاء خارج االختصاص اجلزائي يعرض  -

 .احلكم للنقض
كن ألن التصديق على اتفاقية التعاون أن احلكم بين على نتائج إنابة قضائية لدولة اسبانيا، و أن ذلك غري مم -

 .القضائي املوريتاين االسباين مل يقع إال بعد اإلنابة خبمس سنوات
  :أن التزوير املدعى به احنصر يف -

 وثيقة حل الشركة - 1
 إفادة الضرائب - 2
  .توقيع القائم باحلق املدين، و أن الكل ثبتت صحته - 3

مت تأكيده من غرفة االام و أن ذلك يعترب خطأ يف  أن احلكم قد واجه هذه الدفوع بكون قرار اإلحالة قد -
 .ج.إ.من ق 545: من املادة 7تطبيق القانون يوجب نقض احلكم استنادا للفقرة 

أن تكون اإلجراءات اجلنائية عادلة و " ج،  اليت تنص على . إ.أن احلكم قد خرق املادة التمهيدية من ق  -
ك عندما تأسس احلكم على وثيقة جوابية من الشركة وذل، " حضورية و تضمن توازن حقوق األطراف 

املوريتانية لتسويق املنتجات السمكية بيوم و احد قبل النطق بناء على رسالة صادرة من رئيس احملكمة نفس 
»  فيش ما« وأن جواب الشركة بأن  ،اليوم دون أن يتم ذلك حبكم متهيدي ودون علم من الطرف اآلخر
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فيه دليل  31/12/2004إيل  01/01/2002: مرة واحدة من»  ن  بروديكاسيا« تعاملت مع الشركة 
 . حصول هذا التعامل  على

 .أصال و إلغاء احلكم و تربئة موكلهإىل طلبه بقبول طعنه شكال و  وخلص الدفاع

  :الجزئي الثاني الطاعن بالنقض –ب 
زئي ضد احلكم ومن أبرز هذه مبذكرة طعن بالنقض بني فيها أسباب طعنه بالنقض اجل .م.حلقد تقدم دفاع 

  :األسباب بصفة موجزة 

أن احملكمة قد وفقت يف مبدأ إدانة املتهم اعتمادا على األدلة القوية و املتضافرة ضده و حكمت لصاحل شركة  -
دوالرا أمريكيا إال أا مل توفق يف رفضها احلكم على  240 642مببلغ  .م.حممثلة يف مسريها »  مافيش« 

الضرر الذي حلقه وأن احلكم بذلك يكون قاصر التعليل و مستوجب اإللغاء طبقا للفقرة الرابعة املتهم جبرب 
 ج.ا.من ق 545من املادة 

من قانون االلتزامات و  97أن األضرار اليت حلقت القائم باحلق املدين تستوجب التعويض له عمال باملادة  -
عن كل سنة من سنوات عدم الدفع التسع  %15العقود ، على أساس متوسط سعر الفائدة الرمسي البالغ 

دوالرا أمريكيا ، طالبا من احملكمة قبول طعنه بالنقض شكال و أصال    273 509 1 وبذلك يصري املبلغ
باملبلغ املذكور أعاله حمسوبا بسعر الصرف يوم صدور القرار جربا . ح.ق.عجزئيا و ذلك باحلكم على املتهم 

 .سوى ذلك  للضرر و بتأكيد القرار فيما

  :النيابة العامة –ج 
لقد قدمت النيابة العامة مذكرة تعقيبية مت اعتمادها من قبل النيابة العامة لدى احملكمة العليا ومن أبرز ما ورد 

  :فيها

 من ق ا ج على الواقعة؛  529: أن الطاعن مل يقدم ما يفيد انطباق املادة -
 .ج.إ. و ما بعدها من باا من ق 545يف املواد أن النقض ال يبىن إال على أحد األوجه احملددة  -
أن احلكم كان معلال مبا فيه الكفاية و طالبت النيابة العامة بقبول الطعن بالنقض شكال و يف األصل مبا تراه  -

  .احملكمة مناسبا

على ومبا أن كال من الطرفني طاعن بالنقض ضد اآلخر قام كل منهما بإبالغ مذكرته لآلخر ومت رد كل منهما 
  :اآلخر نورد موجزا من ذلك على النحو التايل

I.  م.حدفاع القائم بالحق المدني  
  :من أبرز ما تعرضت له مذكرة القائم باحلق املدين اجلوابية 
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أن كون احلكم صدر لشركة مت حلها جماف للواقع وأن املتهم مدان جبنحة تزوير احملررات التجارية و استعماهلا،  -
سنة و أا الزالت قائمة ومل يتم حلها بصفة  99ن الوثائق املزورة وأن عمر الشركة و أن وثيقة حل الشركة م

 قانونية؛
من نظامها األساسي  11أن القائم باحلق املدين حاصل على الصفة القانونية وأنه مسري الشركة طبقا للمادة  -

. من ق 253ن ق إ ع و املادة م 944ج واملادة .إ. من ق 76وأنه حيق له القيام باحلق املدين عمال باملادة 
 . ا.ت.م.ا

 أن مبدأ احلضورية مل يتم خرقه وأن اإلجراءات كانت حضورية بالنسبة للمتهم و دفاعه؛  -
 . ج. ا. من ق 211أن الدفوع الشكلية مل تعد إثارا واردة لتحصني اإلجراءات مبقتضي املادة  -

  .ويف اخلتام طالب الدفاع مبا سبق أن طالب به 

II. ح.ق.عدان دفاع الم.: 
  :لقد ركز الدفاع يف مذكرته اجلوابية على  

 نفي وجود الصفة القانونية للقائم باحلق املدين وأن ذلك يرتب رفض طعنه شكال؛ -
 أن الطاعن أقر يف مذكرته أن احلكم صدر لصاحل الشركة و ليس لصاحله هو؛ -
 .أن طلب التعويض متفرع عن أصل يزول بزواله -

 .ع برفض طعن القائم باحلق املدين شكال لعدم توفر الصفة واملصلحةويف اخلتام طالب الدفا  

  المحكمة.  2
نه بعد االطالع على أوراق القضية و دراستها تبني أن هذه القضية حتركت بناء على القيام باحلق املدين إحيث 

بتت فيها الغرفة  الذي مت اامه من قبل قاضي التحقيق اثر تلك الدعوى ، اليت .ح.ق.عضد  .م.حالواقع من 
و سبقت اإلشارة إىل  25/12/2008الصادر بتاريخ  94/2008اجلزائية مبحكمة الوالية بانواذيبو باحلكم رقم 

وقد مت إلغاء هذا احلكم من طرف الغرفة اجلزائية مبحكمة االستئناف يف انواذيبو باحلكم رقم  ، ما قضى به
حيث نقض احلكم من  ، هذا احلكم تربئة املتهمومتت مبوجب  11/11/2009الصادر بتاريخ  33/2009

الذي مبوجبه قررت  28/02/2011الصادر بتاريخ  17/2011طرف الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا بالقرار رقم 
فأصدرت تلك التشكيلة احلكم رقم . جل تاليف ما أخلت به سابقتهاأإحالة القضية إىل تشكيلة مغايرة من 

حمل الطعن بالنقض من الطرفني وقد تقدم ذكر ما توصل إليه يف  12/07/2011الصادر بتاريخ  55/2011
  .منطوقه

  :يتبني انه قد مت فيه خرق القانون لألسباب التالية - حمل نظر احملكمة  - وحيث انه بالرجوع إىل احلكم املذكور  
ادة التمهيدية من املساطر لقد خرقت احملكمة مبدأ قانونيا عاما يتعلق حبقوق الدفاع احملمية و املكرسة بامل •

اجلنائية اليت نصت على وجوب أن تكون اإلجراءات اجلنائية عادلة و حضورية و حتفظ توازن حقوق 



 

109 

وذلك عندما قامت احملكمة باختاذ إجراء من إجراءات درس القضية بعد أن حجزا يف  ،األطراف
وهو ما يعد خرقا  ، األطراف بذلك املداوالت و قبل يوم واحد من النطق باحلكم فيها دون أن تشعر 

 أاليت أوجبت على القاضي أن حيرتم و يعمل على احرتام مبد. ا. ت. م. ا.من ق: 2كذلك للمادة 
: وقد مت اإلجراء املذكور برسالة بدال من أن تصدر احملكمة حكما متهيديا خمالفة بذلك املادة . احلضورية 

 .األمر بإجراء اخلربة بواسطة حكم متهيدياليت أوجبت أن يكون . ا. ت. م. ا. من ق 91
لقد خرقت احملكمة يف قرارها كذلك مبدأ آخر عاما يربط تدخل احملكمة بوجود طلب قضائي و مينع  •

 ما« لشركة  - سابق الذكر - على القاضي نظر الدعوى من تلقاء نفسه، و ذلك عندما حكمت باملبلغ 
وقد مت تكريس .  لها مقدمة بامسها أو ملصلحتهادون أن تكون الدعوي يف أي مرحلة من مراح» فيش

تبت احملكمة يف حدود « اليت نصت . ا. ت. م. ا. هذا املبدأ القانوين باملادة التمهيدية الثانية من ق
 .»طلبات األطراف وال ميكنها من تلقاء نفسها أن تعدل موضوع أو سبب الدعوى

اليت حتصر نظر حمكمة . ا. ت. م. ا. ق من 179: وقد خالفت احملكمة أيضا يف قرارها املادة •
وذلك بإدخاهلا ، ضمنا و العناصر املرتبطة ما  االستئناف يف عناصر احلكم املطعون فيها صراحة أو

من  181لطرف مل يكن معنيا باخلصومة حىت ولو كان اإلجراء متت إثارته بطلب جديد طبقا للمادة 
 .ج. ا. من ق 478: قامت مربراته عمال باملادة القانون أعاله ما مل يكن طلبا بزيادة تعويض

أن احملكمة مل تراع قرار احملكمة العليا اليت نقضت مبوجبه حكم سابقتها و أحالت إليها القضية لتاليف ما  •
بل إن احملكمة جتاوزت ذلك إىل إدخال طرف مل يكن شريكا يف الدعوى وهو ما يعد خرقا  ، أخلت به

  .ج.ا.من ق 560للفقرة األخرية من املادة 
و حيث إن احملكمة العليا عندما تلغي القرار حتيل موضوعه إىل تشكيلة مغايرة بنفس احملكمة أو إيل حمكمة أخرى 

  .ج.إ.من ق 560طبقا للمادة 
  :لهذه األسباب

  .ج.إ.من ق 560 – 556 – 553 – 545: وعمال باملواد القانونية السابقة و املواد 
  منطوق القرار                                                   

قررت المحكمة في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين شكال و أصال و نقض القرار المطعون فيه، و 
  .اإلحالة على تشكيلة مغايرة للبت في ما أخلت به سلفها

  واهللا الموفق
  

  الرئيس                          كاتب الضبط األول                          المقرر            
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  41/2013: ر�/ ا�)�ار

  25/12/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  
��و�� ا�\8Z وا���اد 354-350- 347-345-344-340-330: ا���اد ـ  �� 223و  46و  42

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار���.  
  
�<��5�� G	 $	��s  � ھHه ا�)��A، ��7ا�� ��I /�U9ا�� m1���Uن ا���m1 � ھ� ��	ھ8: $#ن 
) �1�U\� ة��	Z�� ط�ف ���U9 ا�!)0 ، و�	 دام �&;� ) �إ��	 ��&;�  � ھHه ا�)a���$ ��A إ"	�� %�15 

$���a إ"	�� �	����� �15%  ,�% - ���ز �% ا����7: $&�م ا-+�7	ص، Rن ھHا ا����7: �!	�0 ����د 
��1k%  � ذ�[  %!����U9 أ15@ در��  ��2 8k	�d ا�]�a ا�Hي �&;� ا���m1 $����%، وھ� ا�"	�� 

� ط�ف �9	J/ ا-�2}!	ف  � ا�)A	�	 ا��� �� ط�ف �9	J/ ا�!)0 و"�@ �ا��9	J/ ا��� �9	ل �15;	 
 /J	9ط�ف ا�� �����Aن ا�"	�� �15;	  �  sد�@ و ا��Rا /J	9ا�� �O!  ، 	;1�9� أن 	ن �;��	ا�) :���

� ق  223، 42،46ا15R@ در�� ھ� ا8TR ط�)	 ��)�A@ ا���اد �  .ا م ت ا )�ة را$&� 
���U9 ا�"	��،  ,ن ذ�[ �� ��Uن  �  �  �N	(�9 ����9 ا�[  sJ�� �� ة��+Rدة ا	ه ا��Hھ s�	J و إذا

  .$	ب ����9 ا-+�7	ص Rن ���د ا�"	�� $&� ا�!)" 0	�N��� /2ع ھHا ا�����9
 ��$ �� m�� م،ش 354-350-347- 345-344-340-330: ا���اد ���	 ���: ا����7: $&�م  

� "�{ ا8TR 15@ و�% ��T:  ,ذا J	ن ����U9 أن �!	�0 ھHا ا-+�7	�ص $	��s  ��	 أ"�%�15 8 
ا�&�ف ا�)A	d�  ,ن �15;	 أن ���� أ�% �5ف �<	���T G!� M: أو ��1� ��	س J� ���ز �;	 أن 
 	=�	>� 	�;  G!أن ���;� و �=;/ ا� 	��<	�M ا�&�ف و ���	ھ8 ����;	ت ���U9 أ15@ در�� �!;	 ، أ

��=;�,  %�15 P	 ��Uن �� ا��;s إ�@ ا�<�وج 15@ �	 ا�2)� �15% "	ل �1&�ف  ��I /;  وھ� �d	A(ا�
�  	9��T m�� ��&� G!� /;  P1'!� �� .�9T ذ�[ ا-��	ه ا�)A	ء $�ون "�� ���� و إ��	 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 امجلهورية إالسالمuة املوريتانية

 احملمكة العليا 

 الغرف ا5معة

 

2012/ 38امللف رمق   

طعن /لنقض:نوع القضية  

 

مجموzة عامل : الطاعن  

ا�راهمي و� مuلود /ميثلهم ذ  

رشكة صومø : املطعون ضده   

ويل صيد/ ميثلها ذ  

 

 40/2012القرار  رمق : القرار املطعون فuه  
عن جملس  08/08/2012الصادر بتارخي 

.  التحكمي يف vشكuل مغاÀر  

2013201320132013////41414141: : : : رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار     

        2013201320132013////12121212////25252525: : : : ¶رخيه¶رخيه¶رخيه¶رخيه

::::القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق     

قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة 
قYول الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض قYول الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض قYول الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض قYول الطعن /لنقض ش¸ و 0ٔصال ونقض 

و إال-اz Âىل جملس و إال-اz Âىل جملس و إال-اz Âىل جملس و إال-اz Âىل جملس القرار املطعون فuه القرار املطعون فuه القرار املطعون فuه القرار املطعون فuه 
التحكمي مش¸ vشكuال مغاÀرا 'لبت يف التحكمي مش¸ vشكuال مغاÀرا 'لبت يف التحكمي مش¸ vشكuال مغاÀرا 'لبت يف التحكمي مش¸ vشكuال مغاÀرا 'لبت يف 

    0ٔصل القضية 0ٔصل القضية 0ٔصل القضية 0ٔصل القضية 

 

zدل-ٕا=اء-رشف                                                 

    ºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظمي

 25/12/2013عقدت احملمكة العليا يف vشكu� غرفها ا5معة sلسة zلنية يوم ا,ٔربعاء املوافق 
:احملمكة العليا، ويه يف الSشكuل التايل بقاzة sلساهتا مببىن  

حيفظ و� محمد يوسف   ، رئ�س احملمكة العليا ،             رئ�ســـــــــــا   / ـ     الس4يد  
:وعضوية القضاة التالية 0ٔسامؤمه ووظائفهم      
  امحد محمود و� الش4يخ،رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل  ، مسSشــــــارا، -
 مسSشــــــارا،          و و� امحدو سامل و� ايب،رئ�س الغرفة اجلزائية ،    محمد -
 مسSشــــــارا،               حميده و� 0ٔملني، رئ�س الغرفة الت�ارية ،              -
 مسSشـــــــارا؛                    يل 0ٓمادو سريى، رئ�س الغرفة إالدارية  ،         -
 مسSشــــــارا،                            سSشار /حملمكة العليا ، بتار و� /ب ، م  -
 مسSشــــــارا،               اب و� محمد محمود ، مسSشار /حملمكة العليا ،  -
-  Vشار /حملمكة العليا ،      اSشــــــارا،              تار توالي / مسSمس 
 مسSشــــــارا،         مكة العليا،  س4يدي ٕا�راهمي و� محمد خ�ار ، مسSشار /حمل -
 مسSشــــــارا؛               @سمل و� ديدي ، مسSشار /حملمكة العليا ،  -
 0ٔمYارك و� الكوري ، مسSشار /حملمكة العليا ،                    مسSشــــــارا ،  -
 Sشـــــــارا؛مس                جامل و� 0ٓاكط  مسSشار /حملمكة العليا ،             -
 مسSشــــــارا؛                    محمد سامل و� /رك هللا، مسSشار /حملمكة العليا -
 مسSشــــــارا                             �اكر و� الناه ، مسSشار /حملمكة العليا،  -
 را،مسSشــــــا      ،احلاج و� محمدن و� الطلبه ، مسSشار /حملمكة العليا،        -
 مسSشــــــارا               محمد س4يد_ و� محمد محمود ، مسSشار /حملمكة العليا، -
 مسSشـــــارا؛           محمدن و� عبد الرمحن ، مسSشار /حملمكة لعليا ،          -
 مسSشــــــارا، محمد و� س4يدي و� ماa، مسSشار /حملمكة العليا،               -
 مسSشـــــارا ،            زيدان ، مسSشار /حملمكة العليا ،         دده و� الطالب  -
 مسSشـــــارا؛                            الصويف ا�يك /ه، مسSشار /حملمكة العليا، -
 مسSشـــــارا           محمد و� اخلريش ، مسSشار /حملمكة العليا ،               -
 مسSشـــــارا؛                ار /حملمكة العليا،     محمد أ,مني و� 0ٔمحد ، مسSش -
 .مسSشـــــارا               إالمام و� محمد فال، مسSشار /حملمكة العليا،  -
 مسSشـــــارا ،                    القامس و� فال ، مسSشار /حملمكة العليا ،         -

  .تابة الضبط /حملمكة العليا اكتبا 'ل�لسةمحمد @سمل و�  =ا�، رئ�س ك / ومبساzدة أ,س4تاذ
  .وحبضور محمد و� عامرو ، Ôئب املدعي العام �ى احملمكة العليا،          ممثال 'لنيابة العامة

  
ا�راهمي و� مuلود لصاحل مولكيه / و0ٔصدرت  القرار ا,ٓيت البيان يف الطعن /لنقض القامئ به ذ

عن جملس  08/08/2012الصادر بتارخي  40/2012مجموzة من العامل ، ضد القرار رمق 
التحكمي يف vشكuل مغاÀر ، يف الزناع القامئ بني مجموzة العامل املذßورÀن z0ٔاله من Åة ، و 

يل صيدو من Åة Æنية ، ويف هذه اجللسة صدر القرار ا,ٓيت / رشكة صومø ممث� /ٔ,س4تاذ
:بيانه   
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  المرحل التي مرت بها القضية: والأ
تســـعة (بـــني طـــريف النـــزاع  04/06/2009: بتـــاريخ  198/09جلنـــة الوســـاطة قـــد أصـــدرت حمضـــرها رقـــم  كانـــت

مـــن  31، حيـــث تضـــمن هـــذا احملضـــر ثـــالث توصـــيات مـــن أمههـــا تطبيـــق الطـــرفني للمـــادة ) عمـــال وشـــركة صـــوملك
امللـف علـى  حول حساب تعويض االستفادة من حق التقاعد، وبعد معارضة العمال هلـذا احملضـر و إحالـة. ش.ج.ا

الــذي يلــزم الشــركة بــأن تســدد  03/12/2009 بتــاريخ   08/09ذا األخــري قــراره رقــم جملــس التحكــيم أصــدر هــ
أوقيــة مقابــل مجيــع حقــوقهم، مث قــام الطرفــان بــالطعن بــالنقض يف هــذا  20.233.019للعمــال مبلغــا إمجاليــا قــدره 

بـــرفض طعـــن  51/2010كمـــة العليـــا قرارهـــا رقـــم القـــرار، حيـــث أصـــدرت الغرفـــة املدنيـــة و االجتماعيـــة األوىل باحمل
الشــركة شــكال وقبــول طعــن العمــال شــكال و أصــال و إلغــاء القــرار و إعــادة القضــية إىل جملــس التحكــيم يف تشــكيلة 

  :مغايرة ، وذلك لألسباب التالية 

يتعذر إيصال  أن املبلغ احملكوم به لتسعة عمال غري مفصل ومل حيدد نصيب كل واحد منهم فيه و بالتايل -  1
  .نصيب الفرد لصاحبه بسبب عدم حتديده

  .أن اللجوء إلجراء خربة ضرورة يف مثل هذا النوع من القضايا  -  2
  .أن القرار مل يرد علي بعض الطلبات املثارة أمام جملس التحكيم يف دوره األول - 3

ن بالنقض احلايل،وهو حمل الطع 08/08/2012بتاريخ  40/2012وهكذا أصدرت هذه التشكلة قرارها رقم 
يقضي بعدم اختصاص الس بالبت يف الطلبات موضوع النزاع بسبب طبيعتها الفردية اليت جتعل القضية من 

  .اختصاص القضاء
  اإلجراءات: ثانيا

بكتابـة ضـبط جملـس التحكـيم مصـدر القـرار وهـو مـا يعهـد  29/2012قدم ممثل العمال طعنه وسجل حتت رقـم 
  .للمسطرة القانونيةالغرف امعة طبقا 

وبعــد اكتمــال إجــراءات امللــف وإعــداد املستشــار املقررابــه ولــد حممــد حممــود لتقريــره فيــه وقراءتــه لــه أثنــاء اجللســة ، 
وإفســاح اــال حملــامي الطــرفني مــن أجــل إبــداء مالحظــام ، واالســتماع إيل طلبــات النيابــة العامــة لــدي احملكمــة 

إحالـــة القضــية علـــي تشـــكلة مغـــايرة، جعـــل امللــف يف املداولـــة لينطـــق فيـــه بالتـــاريخ العليــا اهلادفـــة إيل نقـــض القـــرار و 
  : وبعد املداولة صدر القرار اآليت بيانه. أعاله

  من حيث الشكل : ثالثا 
  . حيث قدم هذا الطعن من ذي الصفة واملصلحة واألهلية ووفق الشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكال
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  من حيث األصل :رابعا
  :ألطرافا .1

 مكتنــف بعيـــوب كثــرية وجوهريـــة ، فهــو قــرار غيـــايب يف شــكله ومضـــمونه 40/2012يــري الطــاعن أن القـــرار رقــم 
بـل إنـه  51/2012كما أنه جتاهل توجيهات حمكمـة الـنقض يف قرارهـا رقـم . إم مل يستدعوا ومل يعذر هلم قائال

ا واملــادة .ت.م.ا.مــن ق 223و204تني ختلــص مــن النازلــة مصــرحا بعــدم اختصــاص جملــس التحكــيم خرقــا للمــاد
مـــن  355مـــن مدونـــة الشـــغل، واســـتند احملـــامي هلـــذه املـــواد وللمـــادة  352مـــن االتفاقيـــة اجلماعيـــة للشـــغل و 31

املدونـــة املـــذكورة وطلـــب قبـــول طعنـــه شـــكال وأصـــال ونقـــض القـــرار وإحالـــة القضـــية  علـــي تشـــكلة مغـــايرة للبـــت يف 
  .النازلة

قـــدم مـــذكرة جوابيـــة وهـــو مـــا تؤكـــده إفـــادة بوضـــعية ملـــف أعـــدا كتابـــة ضـــبط الغـــرف نـــه مل يإأمـــا جانـــب الشـــركة ف
على الرغم من تبليغ مذكرة الطعن إىل املـدير العـام للشـركة بواسـطة عـدل منفـذ  07/04/2013: امعة بتاريخ 

: قـــم حســـب حمضـــر التبليـــغ ر  20/02/2013: بـــراهيم ولـــد ميلـــود ، وذلـــك بتـــاريخ ا/ وبعنايـــة حمـــامي العمـــال ذ
ـــاريخ   ، طـــي امللـــف 3026/2013 : كمـــا أن القـــرار قـــد بلـــغ للشـــركة بواســـطة كاتـــب ضـــبط جملـــس التحكـــيم بت

  .طي امللف 50/2012: طبقا للمحضر رقم  30/10/2012
يل صــيدو ، / ويبــدو أن حمــامي الشــركة قــد اعتــذر عــن اســتالم مــذكرة الطعــن حبجــة أنــه مل يعــد ميثــل الشــركة وهــو ذ

، غـري أن امللـف ال  07/04/2013: الة وجههـا الطـاعن إىل رئـيس احملكمـة العليـا بتـاريخ وهذا ما تدل عليه رسـ
  .يل صيدو / يدل على أن الشركة قدمت ممثال عنها غري األستاذ 

  :المحكمة  .2
  : حيث إن القرار مل يكن موفقا يف ما ذهب إليه من عدة جوانب هي 

) تشكيلة مغايرة ( هذه القضية ، متجاهال كون الس  أنه صرح بأن جملس التحكيم غري خمتص نوعيا بالبت يف - 1
إمنا يتعهد يف هذه القضية مبوجب إحالة عليه من طرف حمكمة النقض ، وما دام تعهد مبوجب إحالة قانونية 
عليه فإنه ال جيوز له التصريح بعدم االختصاص ، ألن هذا التصريح مناقض لوجود السبب الذي تعهد الس 

اإلحالة من حمكمة أعلى درجة منه مثله يف ذلك مثل سائر احملاكم اليت حيال عليها من طرف مبوجبه ، وهو 
 أن حتيلها ، فنظر احملاكم األدىن حماكم النقض وحىت من طرف حماكم االستئناف يف القضايا اليت يبيح القانون هلا

 42،46قا ملقتضى املواد و البت يف مضمون اإلحالة عليها من طرف احملاكم األعلى درجة هو األصل طب
  .فقرة رابعة من ق ا م ت ا 223،

فإن ذلك لن يكون يف باب ، و إذا كانت هذه املادة األخرية قد تركت فسحة حلرية القاضي يف حمكمة اإلحالة 
ألن هذه اإلحالة هي حبكم ، حتديد االختصاص ألن جمرد اإلحالة بعد النقض حاسم ملوضوع هذا التحديد 

  .الذي عهد حمكمة اإلحالة وجعلها خمتصة بالبت يف النزاع من حيث األصل النص القانوين



 

114 

و إذا افرتض أن لرئيس حمكمة اإلحالة أن يصرح بعدم االختصاص يف نزاع أحالته عليه حمكمة النقض ، فإن 
وية عليه أن يعلل قراره ويسببه مبا ال حيتمل الشك وال اخلالف حىت يكون هذا القرار مشكال حلجج ناهضة وق

أمام تعيني حمكمة النقض حملكمته بصفتها حمكمة إحالة، فاألصل أن احلكم مرجح ألحد وجوه النص احملتمل يف 
  .مفهومه ألكثر من وجه

وما  ، وعليه فما دامت حمكمة اإلحالة مل تتوصل بنص صريح مينعها من اإلحالة على تشكيلة معينة تراها خمتصة
حيا يدل على منع أو عدم جواز اعتبارها خمتصة فإن هذه األخرية تبقى دامت حمكمة اإلحالة مل تذكر نصا صر 

  .هي املختصة و امللزمة بالبت يف أصل النزاع احملال عليها
أنه جتاهل توجيهات حمكمة النقض مجيعها وهذا ما فوت عليه احرتام مبدأ أدبيات العالقة القانونية بني حمكمة  - 2

 .أعلى درجة و بني حمكمة أدىن درجة
من م،ش  وليس من بني هذه  354- 350-347- 345-344-340- 330: القرار اعتمد على املواد أن  - 3

املواد ما يبيح له التصريح بعدم االختصاص بالبت فيما أحيل عليه من حيث األصل على وجه صريح ، سوى 
دة عمال وصاحب يعترب مجاعيا كل نزاع قائم بني ع: "املذكورة تعرف النزاعات اجلماعية بأنه  330أن املادة 

انتهت الفقرة األوىل من " عمل أو عدة أصحاب عمل يهدف إىل احلصول على االستجابة ملطالب مشرتكة
وتضيف ما معناه أن النزاع اجلماعي قد يكون نزاعا قانونيا من أجل احرتام قاعدة قانونية قائمة الذات  ، املادة

اجتماعي جديد إىل آخر املادة، فاعتبار القرار هذا النزاع ذا وقد يكون ماديا إذا تعلق األمر بامتياز اقتصادي أو 
طابع فردي و أن النزاع اجلماعي ال بد أن يهدف إىل احرتام قاعدة قانونية أو إنشائها أو تأويلها إىل آخره يدل 

لية عندما على أنه يستند يف ذلك إىل هذه املادة، ولكنه قد فات عليه أن الفقرة األوىل من هذه املادة جاءت مشو 
عرفت النزاع اجلماعي و أن هذه الشمولية هي اليت استقر القضاء املوريتاين عليها منذو زمن و استقرت عليها 

 .من م ، ش   350إحالة وزير الشغل للنزاعات اجلماعية طبقا للصالحيات اليت متنحها له املادة 
ني أنه عرف خمالف لنص صريح أو جللي قياس  فإذا كان حملكمة أن تناقض هذا العرف القضائي فإن عليها أن تب

كي جيوز هلا أن ختالف العرف و تتجاهل توجيهات حمكمة أعلى درجة منها ، أما أن جتتهد و تفهم النص فهما 
خمالفا للعرف القضائي وهو فهم غري متفق عليه فإا تكون قد اجتهت إىل اخلروج على ما استقر عليه حال 

  .منا من منطلق فهم لنص معني ليس صرحيا يف صحة ذلك االجتاهالقضاء بدون حجة قوية و إ
وحيث إن هذه النقاط جمتمعة بل إن النقطة الثانية أعاله كافية وحدها يف جواز نقض هذا القرار طبقا ملقتضى 

من ق ا م ت ا ، اليت تدل على أن قاضي حمكمة اإلحالة هو الذي سيحكم يف  223من املادة  04الفقرة 
  .لى الرغم من مراعاة عدم املساس حبريتهاملوضوع ع

  .وحيث إن إثارة هذه النقاط جتعل القرار غري معلل مبا حيصنه من النقض
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  : لهذه األسباب

  .وما بعدها من ق ا م ت ا  220وما بعدها و  213وما بعدها و  205،  204،  203: و استنادا للمواد 

  :منطوق القرار

غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكال و أصال ونقض القرار قررت المحكمة العليا في تشكيلة 
  .المطعون فيه و اإلحالة على مجلس التحكيم مشكال تشكيال مغايرا للبت في أصل القضية

  واهللا الموفق 
  

    الرئيس          المقرر          كاتب الضبط األول
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  :الفرع الثاني    
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرف ـ إخاء ـ عدل             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  المحكمة العليا      
        غرفة مشورة الغرف المجمعة 

  2012/مكرر 02:امللف رمقامللف رمقامللف رمقامللف رمق

  طلب اعHد حمام : نوعية الطعن

ممثال /ٔ,س4تاذÀن الك�اب و� اVتار واملايم ي .0ٔ .م :العارضالعارضالعارضالعارض

   .ا/بو� 

  هيئة الوطنية 'لمdامني ال  :املعروض ضدهاملعروض ضدهاملعروض ضدهاملعروض ضده

ــرار املطلــوب ٕالغــاؤه ــرار املطلــوب ٕالغــاؤهالق ــرار املطلــوب ٕالغــاؤهالق ــرار املطلــوب ٕالغــاؤهالق ــرار رمق: الق الصــادر  241/2011:الق

  عن الهيئة الوطنية 'لمdامني  29/11/2011:بتارخي

            2012201220122012////03030303::::القرار رمقالقرار رمقالقرار رمقالقرار رمق

        2012201220122012////06060606////20202020::::بتارخيبتارخيبتارخيبتارخي

        

        ::::مbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرارمbطوق القرار

قررت غرفة مشـورة الغـرف ا5معـة /حملمكـة العليـا قYـول قررت غرفة مشـورة الغـرف ا5معـة /حملمكـة العليـا قYـول قررت غرفة مشـورة الغـرف ا5معـة /حملمكـة العليـا قYـول قررت غرفة مشـورة الغـرف ا5معـة /حملمكـة العليـا قYـول 

        ....ل الطعنل الطعنل الطعنل الطعناملطلب ش¸ و0ٔصال وٕالغاء القرار حماملطلب ش¸ و0ٔصال وٕالغاء القرار حماملطلب ش¸ و0ٔصال وٕالغاء القرار حماملطلب ش¸ و0ٔصال وٕالغاء القرار حم

        

        

  

        ظميظميظميظميºسم هللا العيل العºسم هللا العيل العºسم هللا العيل العºسم هللا العيل الع

عقدت غرفة مشورة الغرف ا5معة /حملمكة العليا sلسة مبك�ب رئ�سها zىل متام الساzة احلادية عرشة 
  :ويه يف الSشلكة التاليةمبقر احملمكة العليا بنوا�شوط  20/06/2012صبا-ا من يوم أ,ربعاء املوافق 

  اûرئ�س        ،        رئ�س احملمكة العليا  ، حيفظ و� محمد يوسف/الس4يد ـ 

  :وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر 0ٔسامهئم ووظائفهم

    رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية الثانية /حملمكة العليا مسSشارا ا�مني،ـ القايض محمد @سمل و� 

  مسSشارا    رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل  ،ـ القايض 0ٔمحد محمود و� الش4يخ

  مسSشارا       رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمكة العليا  ،دة و� 0ٔملني حميـ القايض 

  مسSشارا      رئ�س الغرفة الت�ارية /حملمكة العليا  ،ـ القايض يل 0ٓمدو سريي

  مسSشارا       رئ�س الغرفة إالدارية /حملمكة العليا  ، ـ القايض محمدن و� عبد الرمحن 

         /لغرف ا5معة /حملمكة العليا عبد هللا و� هدو اكتب ضبط 0ٔول / ومبساzدة أ,س4تاذ 

  اكتبا 'ل�لسة 

  سلÓن و� محمد معر ، Ôئب املدعى العام �ى احملمكة العليا/ وحبضور القايض

  مفوضا 'لحكومة 

موضـوع طلـب ٕالغـاء القـرار رمق  2012/مكـرر 2وذa 'لنظر والبت يف امللف رمق 

الوطنيـة 'لمdـامني القـايض عـن الهيئـة  29/11/2011الصادر بتارخي  241/2011

�رفض طلب اس4تقYال ملف الطاعن 'لرتحش لولوج þنة احملاماة قYل 0ٔن @سـدد مYلـغ 

وهو القرار املفصح عنه من طرف الهيئة يف رسا�هتا املوÅة ٕاىل 0ٔوقuة،  1.200.000

Ôئـب املـدعي العـام  هاحرض، ويف هذه اجللسة اليت  29/11/2011:املعىن بتارخي

ومتسك فهيا بطلباته املك�وبـة يف امللـف ، صـدر القـرار ا,ٓيت بيانـه  حكومة'ل امفوض

  .ض موجز حلجج الطاعن واملطعون ضدهوبيان 0ٔس4بابه بعد عر 
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  الطاعن: أوال
وجهت اهليئة الوطنيـة للمحـامني رسـالة  29/11/2011: تقدم الطاعن مبذكرة طعن ضمنها ما ملخصه أنه بتاريخ

له أبلغته فيها رفضها استقبال طلبه ما مل يكن مصـحوبا مببلـغ مليـون ومـائيت ألـف أوقيـة وذلـك بعـد أن تقـدم أمامهـا 
مبلف مكتمـل مـن أجـل الولـوج إىل مهنـة احملامـاة حيـث عمـل قاضـيا فـرتة تزيـد عـن عشـر سـنوات بـدون انقطـاع كمـا 

مكتمـــل الشــروط القانونيـــة الشـــكلية لقبولـــه ، وأن مــن قـــانون احملامـــاة ، وأنـــه تقــدم بطعـــن  25هــو مطلـــوب يف املـــادة
رسالة اهليئة الوطنية للمحامني املنوه عنها أعاله تعترب قرارا إداريـا ألـا إفصـاح صـريح عـن إرادـا اجتـاه الطـاعن وألنـه 

فيـه  من املعروف أن كل تصرف يفهم منه إفصاح اإلدارة عن إرادا يعترب قرارا إداريا مهما كان الشـكل الـذي صـدر
احملامـاة الـذي نــص علـى إعفـاء القضـاة الــذين مارسـوا القضـاء ألكثـر مــن .ق 25، وأن هـذا القـرار خـرق نــص املـادة 

مــن النظــام الــداخلي للهيئــة الــذي كــان معمــوال بــه وقــت  33عشــر ســنوات مــن التــدريب ، كمــا خــرق نــص املــادة 
كل رســوم علــى الــدخول ، ولكــن علــى احملــامني صــدور القــرار املطعــون فيــه والــيت جتيــز للهيئــة أن حتــدد مبــالغ يف شــ

  .احملاماة املنوه عنها أعاله.من ق 25املتدربني فقط ، والطاعن ال خيضع للتدريب مبقتضى املادة 
وخلــــــص مــــــن مث إىل املطالبــــــة بقبــــــول طعنــــــه شــــــكال  وأصــــــال وإلغــــــاء قــــــرار اهليئــــــة واعتمــــــاده حماميــــــا لــــــدى احملــــــاكم 

  .املوريتانية 
  المطعون ضده: ثانيا

كمــــــا تقــــــدمت املطعــــــون ضـــــــدها اهليئــــــة الوطنيــــــة للمحـــــــامني مبــــــذكرة رد ضــــــمنتها مـــــــا ملخصــــــه أن املطعــــــون فيـــــــه 
لــــيس قــــرارا إداريــــا مــــن قــــرارات اهليئــــة وإمنــــا هــــو جمــــرد رســــالة مــــن كاتــــب اهليئــــة ، وذلــــك بعــــد إصــــرار الطــــاعن علــــى 

ــــى شــــكل د ــــوب وبعــــد طلبــــه إعطــــاءه مهلــــة لتســــديد هــــذه الرســــوم عل ــــى احلصــــول علــــى جــــواب مكت فعــــات ، وعل
ـــــة قـــــرار إداري فإـــــا كانـــــت جوابـــــا علـــــى طلـــــب إعطـــــاء مهلـــــة للتســـــديد وليســـــت  افـــــرتاض أن الرســـــالة كانـــــت مبثاب

أكثـــــر مـــــن مـــــنح الطـــــاعن فرصـــــة عليـــــه ردا علـــــى طلـــــب التقييـــــد يف اجلـــــدول وإذا مت إلغاؤهـــــا فـــــإن ذلـــــك ال يرتتـــــب 
ة اإلداريــــــة وأن ملــــــف املعــــــىن مل للتســــــديد ، وأن االختصــــــاص يف هــــــذا النــــــوع مــــــن الطعــــــون مــــــن اختصــــــاص الغرفــــــ

يـــــــودع لـــــــدى اهليئـــــــة حـــــــىت يعـــــــرض علـــــــى الـــــــس ، وأن اســـــــم الطـــــــاعن خيتلـــــــف يف الوكالـــــــة الـــــــيت منحهـــــــا حملاميـــــــه 
  .وعريضة الطعن واملذكرة ، وخلصت من مث إىل املطالبة برفض الطعن شكال

ن تقـــــدم مبســـــتندات أن الطـــــاع: كمـــــا تقـــــدم الســـــيد املـــــدعى العـــــام مفـــــوض احلكومـــــة مبـــــذكرة ضـــــمنها مـــــا ملخصـــــه
  .حماميا ي.0ٔ .مقانونية وأنه يطالب بقبول طعنه شكال وأصال واعتماد الطاعن 
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  المحكمة: ثالثا
  :حيث درست احملكمة امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبني هلا ما يلي

  :من حيث الشكل . أ

ومــــا بعــــدها مــــن  207د ن مطلــــب الطعــــن جــــاء مســــتوفيا لشــــروط القبــــول مــــن الناحيــــة الشــــكلية احملــــددة يف املــــواإ
  .ا وهو ما حيتم قبوله شكال.ت.م.ا.ق

  :من حيث األصل . ب

أن الطعن الذي تقدم به الطاعن كان مؤسسا وناهضا ، وما رد به املطعون ضده ال تأثري له على املطـاعن الـيت متـت 
  :إثارا وبيان ذلك كما يلي

احملامـاة بالنسـبة للمرتشـح الـذي ال خيضـع فبخصوص ما أثاره الطاعن من عدم شـرعية فـرض رسـوم علـى ولـوج مهنـة 
م مل يفــرض 21/06/1998: للتــدريب فــإن احملكمــة رأت أن النظــام الــداخلي القــدمي هليئــة احملامــاة الصــادر بتــاريخ

إن حقـوق الـدخول وكـذا (من هذا النظام تقـول بـاحلرف  33رسوما على املرتشحني املعفيني من التدريب ألن املادة 
فهــذه املــادة جــاءت ) حــتم علــى احملــامني املتــدربني دفعهــا يــتم تقــديرها وحتديــدها تبعــا لظــروفهماالشــرتاكات الــيت يت

صـــرحية يف أنـــه ال ميكـــن فـــرض رســـوم الـــدخول إال علـــى احملـــامني املتـــدربني ، وهـــو الـــنص الوحيـــد املوجـــود يف النظـــام 
  .الداخلي القدمي للهيئة الذي يسمح بفرض اشرتاكات أو رسوم من طرف اهليئة

ئة فال ميكن تطبيقه بأثر رجعي علـى املنازعـة اإلداريـة املطروحـة أمامنـا اآلن ، يا بالنسبة للنظام الداخلي اجلديد للهأم
وذلـك  25/12/2011: وذلك ألن هـذا النظـام متـت إحالتـه مـن طـرف اهليئـة للنيابـة العامـة للتصـديق عليـه بتـاريخ

: مت التصــــديق عليــــه مــــن طــــرف النيابــــة العامــــة بتــــاريخبالتــــاريخ أعــــاله ، وقــــد  259/2011بواســــطة الرســــالة رقــــم 
ومـن املعـروف أن القـانون ال  29/11/2011: يف حني مت صدور قرار اهليئة املطعون فيه بتاريخ 11/03/2012

يسرى بأثر رجعي ما مل ينص على ذلك ، كما أنه من املعروف أن النظـام الـداخلي للهيئـة ال يـتم العمـل بـه إال بعـد 
يرســل النظــام : (... مــن قــانون احملامــاة الــيت تــنص علــى أنــه 51ه مــن طــرف النيابــة العامــة طبقــا للمــادة املصــادقة عليــ

الــداخلي إىل املــدعى العــام لــدى احملكمــة العليــا مــن أجــل املصــادقة الــيت ينبغــي أن تــتم خــالل الشــهر املــوايل الســتالم 
  ).النظام الداخلي مصادقا عليه النظام الداخلي من طرف النيابة العامة ، وبعد هذا األجل يعترب

وخبصـوص االخـتالف الــوارد يف اسـم الطــاعن بـني امســه الثنـائي وامســه الثالثـي أو إضــافة امسـه العــائلي فـإن احملكمــة ال 
  .ترى أنه ميكن أن يرتب عليه أثر قانوين يربر رفض طلب الطعن باإللغاء

 23مـن املـادة  4ا النـوع مـن الطعـون فـإن الفقـرة وخبصوص عدم اختصاص غرفة مشورة احملكمة العليا بالبت يف هـذ
  .من قانون احملاماة جاءت واضحة وصرحية الداللة يف هذا اال
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وخبصـــوص مـــا أثارتـــه املطعـــون ضـــدها مـــن أن الرســـالة ال تعتـــرب قـــرارا إداريـــا فإنـــه مـــن األمهيـــة مبكـــان بيـــان التـــايل ـــذا 
  :الشأن
 . القرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية للمحامني أن القانون مل يتطلب شكال معينا يف مثل هذه .1
أن الرسالة وإن كانت ـ حسـب املطعـون ضـده ـ إمنـا كانـت جوابـا علـى طلـب مـنح مهلـة للتسـديد ، إال أـا  .2

 20/7/2011: جتـــاوزت ذلـــك إذ تضـــمنت إبـــالغ الطـــاعن بـــالقرار التنظيمـــي الصـــادر عـــن اهليئـــة بتـــاريخ
مــا مل تكــن مصــحوبة بتســديد املبلــغ ، ومــن مث فقــد أفصــحت اهليئــة والقاضــي بــرفض امللفــات مــن أصــحاا 

عـن إرادــا اجلازمــة القائمــة علــى إرسـاء قاعــدة قانونيــة تقضــي باعتبــار تسـديد املبلــغ مــن طــرف طــاليب ولــوج 
 .املهنة شرطا من شروط اكتمال ملف الرتشح

إال ) يف علــم القــانون ةشــئ آلثــار جديــدالقــرار املن(أن الرســالة وإن مل تكــن يف حــد ذاــا قــرارا إداريــا منشــئا  .3
عـن القـرار التنظيمـي ) القـرار اإلداري الـذي يؤكـد قـرارا سـابقا أو يفسـره(أا اختذت شكل القـرار الكاشـف 

الــوارد ذكــره فيهــا واملتضــمن اســتحداث قاعــدة جديــدة مطبقــة ،  20/7/2011الصــادر عــن اهليئــة بتــاريخ 
حتجاج بتحصن القرار املـذكور بسـبب املـدة ، إذ مـن املعلـوم أن تـاريخ وهنا جيدر التنبيه إىل أنه ال ميكن اال

الصدور الوارد فيـه إمنـا يعتـرب تارخيـا لنفـاذه يف حـق اهليئـة ممـن يفـرتض أن لـه مصـلحة فيـه وال يكـون نافـذا يف 
 ).ا.ت.م.ا.من ق 150املادة(حق األفراد املتضررين منه إال من تاريخ نشره أو إبالغه 

جمرد أمر أو منشور مصلحي يهدف فقط إىل تسيري العمل وإمنا رتبت أثرا قانونيـا قبـل الغـري ممـثال  وحيث إا ليست
  .يف املنع من ولوج مهنة احملاماة حىت تقدمي املبلغ املايل املذكور

وحيــث إن الرســالة املتضــمنة للقــرار اإلداري الكاشــف قــد صــدرت عــن خمــتص ممــثال يف كاتــب اهليئــة املكلــف طبقــا 
مــن النظــام الــداخلي للهيئــة الــيت تــنص علــى اختصاصــه يف اإلبــالغ عــن القــرارات الصــادرة عــن النقيــب  36 للمــادة
  .واهليئة

وحيــث اجتهــت معظــم االجتاهــات الفقهيــة يف فرنســا مهــد القــانون اإلداري إىل القــول بــأن إخــالل اإلدارة بالتزاماــا 
لـــك إذا كـــان القـــرار يتضـــمن رفـــض اســـتقبال امللـــف أصـــال املتمثلـــة يف رفـــض إحالـــة ملـــف يعتـــرب قـــرارا إداريـــا ، فمـــا با

  .تأسيسا على شرط غري مؤسس قانونا يف حق الطاعن ، فذلك عني الشطط يف استعمال السلطة
وحيث يعـرف القـرار اإلداري بأنـه كـل إفصـاح لـإلدارة عـن إرادـا امللزمـة يف الشـكل الـذي يتطلبـه القـانون مبـا هلـا مـن 

  .بقصد إحداث أثر قانوين يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث له هو املصلحة العامة سلطة مستمدة من القوانني
املتعلـق  السـبب :وحيث يتبني من هذا التعريف أن القرار موضـوع الطعـن هـو قـرار تنظيمـي مكتمـل األركـان ممثلـة يف

بـرفض اسـتالم  لصدور قرار كاشف لقرار تنظيمي صـريح عـن اهليئـة يقضـي اإلفصاح. بتقدمي ملف من ذي مصلحة
لـوروده علـى رفـض  المحـل. امللفات من املرتشحني لولوج املهنة ما مل تكن مصحوبة باملبلغ احملـدد مـن طرفهـا كـامال

ــةوأخــريا . قبــول طلــب ولــوج املهنــة بــين علــى االعتقــاد الســائد لــدى جملــس اهليئــة بــأن قــرار رفــض وهــو الــركن امل الغاي
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نظم هلذا املرفق وذلك مبنع قبول طلب ال يسـتكمل صـاحبه الشـروط املطلوبـة االستالم قد مت بدافع تطبيق القانون امل
  .حتقيقا للمصلحة العامة

  .وحيث إن الطاعن قد تضرر من هذا القرار املعيب مما يستوجب إلغاءه
وحيث يبقي من حق اهليئة تقدير توافر الشروط األخرى خلروجهـا حاليـا عـن واليـة نظـر احملكمـة نتيجـة عـدم اإلتيـان 

  .لى ذكرها ضمن القرار موضوع الطعنع
  

  :لهذه األسباب
مــن قــانون احملامــاة واملــادة  25واملــادة . ا.ت.م.ا.ومــا بعــدها مــن ق 207،  163،  152،  150وعمــال بــاملواد 

  .21/6/1998من النظام الداخلي القدمي للهيئة الوطنية للمحامني الصادر بتاريخ  33
  :منطوق القرار

ف المجمعة بالمحكمة العليا قبول المطلب شكال وأصال وإلغاء القرار محل الطعن قررت غرفة مشورة الغر 
.  

  
  واهللا الموفق

الرئيس                    كاتب الضبط األول
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  09/2012: ر�/ ا�)�ار

  01/11/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  ا����أ
  
�  233-232-231و 223 ا���ادـ �  .�	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار��
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Uf\ا�� @f15 	f�1&ا� ��U98�9 ا����R ��	�&�f2-ء ا	fA(ا� �f  ة��	fZ��5 �1 ا���fD ى�f� �f  �fO!� 	fإ�� 	f;�
�ff�� @ffإ� @ffA ي أHffا� �fھ ]ffذ� �ff  #ff'>ا�� ا��ffإ-، و� m�ff� ���	�&�ff2-ارات ا�f(ئا�  ��	�&�ff2-ء ا	ffA(ا�

� �A	�	ه و��];	 ���س ا8TR  � أ"	��� ��kJة� ��kUأدى إ�@ �&)�� ا� 	���U	�� �/ ��دھ	 �% ا��\�ع . 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل- إخاء- شرف        الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمة العليا       
  الغرف المجمعة      
 غرفة المشورة      

  
  26/2012: رقم امللف

  عقارية:طبيعة القضية

  )طعن لصالح القانون(النيابة العامة :الطاعن

الصادر  06/012:القرار رقم: املطعون ضده
  عن غرفة مشورة الغرف المجمعة  01/03/2012:بتاريخ

  012/ 09:القرار رقم

  01/11/2012:بتاريخ

  

  :منطوق القرار

لصالح القانون شكال ورفضه  قررت المحكمة قبول الطعن
  .أصال

  بسم اهللا العلي العظيم

عقدت غرفة مشورة الغرف امعة باحملكمة العليا جلسة 
مشورة مبكتب رئيس احملكمة العليا وذلك يوم اخلميس 

  :وكانت مشكلة كما يلي 01/11/2012:بتاريخ

             ، رئيس احملكمة العليا، رئيســـــاحيفظ ولد حممد يوسف  -
حممد يسلم ولد الدمني،رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية  

 مستشارا                          الثانية باحملكمة العليا      
امحد حممود ولد الشيخ، رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية  - 

 األوىل باحملكمة العليا                               مستشارا

ملني،رئيس الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا                                                     حيمده ولد أ

 مستشارا                                                   

يل آمدو سريي، رئيس الغرفة التجارية باحملكمة العليا                                   

 مستشارا                                                   

حممدن ولد عبد الرمحن،رئيس الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا                                                                    

 مستشارا                                                  

كاتب ضبط أول بالغرف عبد اهللا ولد هدو  /ومبساعدة ذ
  .امعة  كاتبا للجلسة

العليا  امحد ولد الويل املدعي لدى احملكمة/وحبضور السيد
  .ممثال للنيابة العامة
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وذلك للنظر يف بعض القضايا املعروضة أمام هذه الغرفة واليت من بينها الطعن لصاحل القانون املقدم من طرف  
الصادر  06/012:بأمر من السيد وزير العدل ضد القرار رقم السيد املدعي العام لدى هذه احملكمة

  :عن غرفة املشورة بالغرف امعة باحملكمة  العليا، ويف هذه اجللسة صدر القرار التايل 01/03/2012:بتاريخ
  اإلجراءات: أوال

القاضي بصحة  247/93:أصدرت الغرفة املختلطة بانواكشوط حكمها رقم 13/07/1993:بتاريخ -
املوجودة بسوق العاصمة الكربى وذلك طبقا لعقد البيع القائم /60:للقطعة األرضية رقم .م.ي.مملكية 

وقد مت ذلك بناء  .وذلك ضد بلدية انواكشوط 2186:بينه وشركة سوكوجيم وطبقا لسند التحفيظ رقم
يضة وقد تضمنت هذه العر  16/05/1993:على عريضة فاحتة للدعوى تقدم ا احملكوم لصاحله بتاريخ

مرتا  7.3انه طلب احلكم له ذه القطعة وقد حدد هو نفسه مساحتها يف هذه العريضة بأن طوهلا 
سنتآر ، وذكر أن منطقة نواكشوط قد منحت  22مرتا وان مساحتها اإلمجالية تساوي  3.16وعرضها 

ع مساحة جلنة احملاظر واملساجد احلق يف وضع حوانيت صغرية يف سوق العاصمة وقد سبب ذلك اقتطا 
مرت يف العرض من قطعة أرضه املنوه عنها  3.1مرتا يف الطول و 3.8أرضية على شكل مستطيل بساحة 

 .أعاله

تقدمت أمام نفس احملكمة جلنة احملاظر واملساجد بدعوى اخلارج عن اخلصومة  23/05/1995:وبتاريخ -
 .هبالتاريخ أعال 100/95:فتم رفضها من طرف هذه احملكمة مبقتضى حكمها رقم

مت تأكيد احلكم املنوه عنه أعاله من طرف حمكمة االستئناف بانواكشوط  05/04/1997:وبتاريخ -
  .بالتاريخ أعاله 55/97:وذلك بواسطة قرارها رقم

مت تأكيد قرار حمكمة االستئناف أعاله من طرف الغرفة املدنية واالجتماعية  07/07/2005:وبتاريخ -
  .بالتاريخ أعاله 71/05:باحملكمة العليا مبقتضى قرارها رقم

 53/05:أصدر رئيس الغرفة املدنية مبحكمة الوالية بانواكشوط األمر رقم 03/10/2005:وبتاريخ -
 .القاضي مبواصلة التنفيذ اجلربي للحكم األصلي يف القضية

القاضي بعدم وجود  07/06:أصدر رئيس نفس الغرفة أعاله أمره رقم 25/01/2006:وبتاريخ -
مبحكمة األوىل قضية، وهو القرار الذي أكدته غرفة مشورة الغرفة املدنية واالجتماعية صعوبة تنفيذ يف ال

وهو القرار الذي نقضته الغرفة املدنية  16/06:االستئناف بانواكشوط وذلك مبقتضى قرارها رقم
يا إىل على إثر ذلك رئيس احملكمة العل ه، وأحال80/06:بقرارها رقمالعليا باحملكمة  األوىل واالجتماعية

 .الغرفة التجارية مبحكمة االستئناف بانواكشوط بوصفها حمكمة إحالة
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فأصدرت  80/06:وقبل أن تبت حمكمة اإلحالة يف املوضوع مت الطعن لصاحل القانون يف القرار رقم -
القاضي برفض الطعن لصاحل القانون شكال ألن  33/08:الغرف امعة باحملكمة العليا قرارها رقم

 .لة مل تبت بعد والطعن لصاحل القانون ال يقبل مادامت هناك طريقة من طرق الطعن العاديحمكمة اإلحا
القاضي بإلغاء  24/08:أصدرت حمكمة اإلحالة املنوه عنها أعاله قرارها رقم 31/03/2008:وبتاريخ -

دة وجو املخراج احملالت إو  60:وبتذليل صعوبة التنفيذ وحصر حمله يف القطعة رقم 07/06:االمر رقم
 .حتت السلم لوقوعها خارج مساحة القطعة املذكورة

القاضي بنقض  37/08:أصدرت الغرف امعة باحملكمة العليا قرارها رقم 05/11/2008:وبتاريخ -
قرار حمكمة اإلحالة أعاله ومت تعيني الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية مبحكمة االستئناف بانواكشوط 

القاضي بتذليل صعوبة تنفيذ احلكم األصلي وأمرت  56/09:قرارها رقمبوصفها حمكمة إحالة فأصدرت 
مرتا  42وهي  15/05/1980:على املساحة احملددة يف عقد التنازل بتاريخ.م.ي.مبأن ينفذ لورثة 

 .والباقي منها يف عقد التنازل 2186سنتآر حازها بالسند  22مربعا منها 
القاضي بعدم  06/011:حملكمة العليا قرارها رقمأصدرت الغرف امعة با 01/03/2011:وبتاريخ -

مرتا  22ساسها ال تشمل إال أوجود صعوبة تنفيذ أصال يف احلكم األصلي ألن الدعوى اليت صدر على 
 .مربعا

أصدر وزير العدل أمره إىل املدعي العام بالطعن لصاحل القانون ضد القرار  18/06/2012:وبتاريخ -
  .19/06/2012:عي العام بطعنه لصاحل القانون أمام هذه الغرفة بتاريخاملنوه عنه أعاله، فتقدم املد

مت نشر القضية أمام هذه الغرفة حبضرة ممثل النيابة العامة الذي متسك بطلباته  01/11/2012:وبتاريخ -
 .املكتوبة يف امللف وعلى إثر ذلك صدر القرار املبني أدناه

  األطراف: ثانيا
  :ضمنها أسباب طعنه يف القرار حمل الطعن وكان أبرز ما أثاره تقدم املدعي العام مبذكرة طعن

فهو  ²م 22شمل إال تأن القرار املطعون فيه قضى بأن الدعوى اليت صدر على أساسها احلكم املنفذ ال  -
ذا قد خرق أحكام القانون ألن أوامر وقرارات القضاء االستعجايل قرارات مؤقتة ليس هلا أن تتعرض 

  .ا.ت.م.م.من م 233- 232ادتني لألصل طبقا للم
أن احملكمة العليا حمكمة قانون وليست حمكمة وقائع ورقابتها على القرارات االستعجالية ال تتعدى شرعية  -

ألن مقتضيات القرار . ا.ت.م.م.م 238تلك القرارات وانسجامها مع األشكال القانونية طبقا للمادة 
وهذا تناقض بني  ²م 22الة الن الدعوى ال تشمل إال قضى بدون إح ألنهاملطعون فيه جاءت متناقضة 

ويتضح جليا من إحالة رئيس احملكمة العليا القرار حمل الطعن إىل الغرفة املدنية مبحكمة والية انواكشوط 
 .بأن من أسباب نقض القرارات وجود تناقض بني مقتضياا 204لتنفيذه وقد قضت املادة 

 .عللأن القرار املطعون فيه جاء غري م -
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أن قرار حمكمة اإلحالة كان مطبقا لتوجيهات احملكمة العليا السابقة وكان من الالزم تأكيده طبقا ملا  -
 . ا.ت.م.م.م 223تلزمها به املادة 

أن تأويل القرار املطعون فيه يف العريضة الفاحتة للدعوى غري وارد ألنه ال غموض فيه وألنه ال ميكن له أن  -
 .يعدل موضوع أو سبب الطعن

 .أن املواد القانونية اليت اعتمد عليها القرار املطعون فيه ال تربر ما ذهب إليه -
 .م.ي.مكما تقدم األساتذة عبد احلميد وغايل ولد حممود والنعمه ولد أمحد زيدان مبذكرات لصاحل ورثة  -

 :ضمنوها ما ملخصه
  .أن الطعن لصاحل القانون غري حمدد بوقت أو بإجراءات حمددة -
حول القرار املطعون فيه تطابق مع  األسباب والطلبات املقدمة من طرف املدعي .م.ي.مثة إن رؤية ور  -

 .العام
أن القرار املطعون فيه جاء خمالفا للقانون ملا اعتمد عليه من أنه ال وجود لصعوبة لكون الدعوى ال تشمل  -

أن موضوعها هو اجلزء وهو تأويل غريب ألنه بالرجوع إىل العريضة الفاحتة للدعوى يتضح  ²م 22إال 
املقتطع والذي هو حبوزة جلنة املساجد واحملاظر، وألن جزء القطعة حمل التحفيظ العقاري مل يكن يف وقت 

 .من األوقات حمل نزاع
 .أن القرار املطعون فيه تصدى ألصل النزاع مع أن القرارات االستعجالية ال ميكن أن متس باألصل -
 . حدود الطعن بالنقض املقدمأن سلطة احملكمة العليا تنحصر يف -
 56/09:وخلصوا من مث للمطالبة بنقض القرار املطعون فيه وتأكيد مضمون القرار رقم -

 .24/08/2009:بتاريخ
ابراهيم ولد أدي، حممدن ولد السفاح،حممد األمني ولد بوسحاب وعبد اهللا ولد الركاد مبذكرة /كما تقدم األساتذة  

  :جوابية ضمنوها ما ملخصه
  .الطاعنني قاموا بتحريف الوقائع وبرتهاأن  - 
سنوات بعد انتهاء التقاضي وهو ال يتعلق . م.ي.مقد استظهر به من طرف  ²م 42أن عقد التنازل املتضمن  - 

وحمل النزاع منصب على قطعة مقتطعة من السند العقاري  565مبحل النزاع ألنه منصب على التحفيظ العقاري 
  .475رقم 

  .استدل ا الطاعنون مل يبينوا أوجه خرق القانون هلاأن النصوص اليت  - 
  .أنه ال يوجد تناقض بني مقتضيات القرار املطعون فيه - 

  المحكمة: ثالثا
  :حيث درست الغرفة القضية وتداولت فيها طبقا للقانون فتبني هلا ما يلي

  .أن مطلب الطعن لصاحل القانون كان مستوجب القبول شكال -
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يه كان معلال ومؤسسا ومصيبا فيما ذهب إليه من عدم وجود صعوبة يف تنفيذ احلكم أن القرار املطعون ف -
عن الغرفة املختلطة مبحكمة الوالية بانواكشوط، وذلك  13/07/1993:الصادر بتاريخ 247/93:رقم
واليت . م.ي.مبالرجوع إىل حمتويات ملف هذه القضية وخاصة العريضة االفتتاحية املقدمة من طرف  ألنه

بالرجوع إىل كل ذلك يتضح أنه ال  -نقول –على إثرها احلكم املنوه عنه أعاله املطلوب تنفيذه  صدر
توجد أي صعوبة يف تنفيذه سوى صعوبة واحدة وهي حماولة حتميل منطوقه ما مل يتضمنه وبسط مضمونه 

نوين إذ ال يتصور على ما مل يشمله وهذا وإن كان صعوبة باملعين اللغوي إال أنه ليس كذلك باملعين القا
قانونا أن يتم تنفيذ حكم على ما مل يتضمنه منطوقه ومنطوقه ال ميكن أن يتضمن ما مل يطلبه املدعي 

 .احملكوم له يف عريضته الفاحتة للدعوى، إذ ال يتصور قانونا أن حتكم بأكثر مما طلبه األطراف
ملا ورد فيها تضمنت املعطيات  إن العريضة الفاحتة للدعوى واليت صدر حكم حمكمة األصل مستجيبا

 :التالية
  60أن املدعي ميلك قطعة أرض يف سوق العاصمة حتمل الرقم  - 
  م 3.1م وبعرض 7.3أي بطول  ²م22أن مساحتها تبلغ  - 
   16/06/1980:بتاريخ 2186أن سند ملكيته هو السند العقاري رقم  - 
  م3.1م وعرض 3.8من قطعته بطول  أن والية انواكشوط سلطت جلنة احملاظر واملساجد على جزء - 
 .أنه يطلب احلكم له بالقطعة املذكورة - 

يف مذكرته ليس له تأثري على القرار . م.ي.مأن كلما أثارته النيابة يف مذكرة طعنها وكرره دفاع ورثة  -
من  204املطعون فيه وليس فيه سبب جدي واحد من أسباب نقض القرارات القضائية احملددة يف املادة 

وكلما أثاروه إما عيوب ال يتصف ا القرار املطعون فيه يف الواقع كالقول بأنه قد خرق . ا.ت.م.م.م
القانون بتجاوزه إىل أصل القضية، وأن مقتضياته متناقضة، وأنه غري معلل، وأن املواد اليت اعتمد عليها ال 

ال مساس هلا وال تأثري هلا على ختدم منطوقه، و إما تذكري مبقتضيات قانونية ال مناكرة يف صحتها ولكن 
القرار املطعون فيه مثل القول بأن احملكمة العليا حمكمة قانون وليست حمكمة وقائع، وأن رقابتها على 

 .اخل.... القرارات القضائية ال تتعدى النظر يف مدى شرعيتها 
ا ووقوف القرار سنتيآر يف تنفيذ هذا احلكم أمر غري مستساغ قانون 22أن حماولة إدخال أكثر من  -

املطعون فيه يف وجه هذه احملاولة ال يعد تصديا منه ألصل القضية وال جتاوزا لدور احملكمة العليا الرقايب 
وال شططا يف استعمال السلطة وال خرقا للقانون وإمنا هو ايضاح منه وتطبيق منه ملقتضيات قانونية ال 

 .زها كما يعلم بالرجوع إىل امللفحتتمل التأويل مت تنزيلها على وقائع ال ميكن جتاو 
أن تقدمي املدعي بعد أن حاز احلكم على حجية الشيء املقضى به لوثيقة سند ملكية آخر حتت  -

تقدميا لوثيقة مل يصدر احلكم  -بغض النظر عن صحته من عدمها- يعترب  ²م42وملساحة  565:الرقم
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كن ترتيب تنفيذ عليها مل يصرح به احلكم على أساسها ومل يتناوهلا من قريب أو من بعيد ومن مث ال مي
 ..ذاته

وحيث إن ما أثاره الطاعن كذلك وأمساه جتاوز احملكمة العليا لسلطتها يف رقابة شرعية القرارات النهائية يف  -
املادة االستعجالية من خالل البت دون إحالة، هو كذلك قول مردود ال جيد سندا يف نص ذلك أن 

احملكمة العليا على التشكلة املغايرة يف القضاء االستعجايل ألا إمنا تنظر يف املفرتض أصال أن ال حتيل 
مدى شرعية القرارات االستعجالية ليس إال، وتواتر اخلطأ يف ذلك هو الذي أفضى إىل تبوء القضاء 
 االستعجايل مكانة مل يردها له املشرع مما أدى إىل تعقيد الكثري من قضاياه ولبسها لبوس األصل يف

 .أحايني كثرية
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلو سلمنا جدال جبواز اإلحالة من طرف احملكمة العليا يف مادة 
االستعجال، فلن يصل ذلك على األقل حد منعها من ما منحها القانون يف األصل من جواز النقض 

 .)ا.ت.م.ا.من ق 223م (دون إحالة إذا كان النقض مل يرتك شيئا حيكم فيه 
 وأدلته وض أوبغض النظر عن مدى - على من يدعي أكثر من املساحة اليت مشلها احلكم األول أنه  -

عليه أن يتوجه إىل القضاء املختص للحكم له أو عليه كما بينه القرار املطعون فيه وكان  عدم وضها
 .مصيبا يف ذلك عكسا ملا أثاره الطاعن

عليا القرار املطعون فيه إىل رئيس الغرفة املدنية مبحكمة أن ما أثاره الطاعن من إحالة رئيس احملكمة ال -
كل ذلك ليس حمل نظر هذه الغرفة   - نقول–الوالية للتنفيذ وما صدر على إثر ذلك من أوامر قضائية 

اآلن ألنه ليس حمل طعن أمامها، وعلى من يرى فيه خرقا للقانون أو إضرارا حبقوقه أن يطعن فيه أمام 
 .تصة بذلكاجلهة القضائية املخ

  
  : لهذه األسباب

  .من م م م ت ا 233- 232-231:وعمال بأحكام املواد
   

  :منطوق القرار
  .قررت المحكمة قبول الطعن لصالح القانون شكال ورفضه أصال

  

  واهللا الموفق
    

  الرئيس                   كاتب الضبط األول
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  12/2012: ر�/ ا�)�ار

  23/12/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  ا����أ
  
� 128و 127و 123،  88ا���ادـ �  .�	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار��
  

 �ff� Bff$ب ا��ا	ffا�� �ff  اردة�ffا� 	�	ffA(ا� �ff2اءات درا�ffإ� �ff�إن ا�'aff1 ا�&ff	رض $ff	��Cو�� ورد ffJ,��اء 
� ا�'f�1	ت ا��f� ��f&ض $&�f ا�'af1 ا و��m د�5ي �	H$ ��dا�;	 ، و�Hا �8O .ت.م.ا.ق�ط�1	 5	رN	 ��ZJه 

�� $'a1 5	رض $,��اء +��ة أو �P�(9 و��9 ذ�[Rا P1&� �� 	�J �1TRا.  
  

�  88 ا��f	دةإن ا�)�ار ا��'&�ن  �% �� +�ق �)��A	ت f�� ق 128إ�f@  123وا���fاد f�ا "�f{ .ت.م.ا.
�97$ %����$ /U" ��	�&�2ل ��ار ا*+ �����U1 أ"� اRط�اف �1)'&� �89 ا�!Cfاع  $s  � أ8T ا�!Cاع 

�ff;� �ff��  ،ھHfا ff&'ا� �ff  sffد ا���f��� �;�f أ+�ffى  )� �ff	�aff ا��f7اب  ff� �Pff��' ا���ffاءات Rن ff�و
� $&�f ا��f2=	ء �f&�� إذ ،%f"ن ورو��	f(ا� G!f� 	f=�	>� �f��&� ��	�&�f2ار ا�f� ل*+ ��ا�&	رض $	��Cو�� 

� +*ل � 8TRا �ا���5ى   B� %�  sن إ��اءا�% ا��	fد�	ا"� ا���fT %f�15 G!f� 	f�،  U"128/ ، وھHا 
� ق 127�  .ا.ت.م.ا.

  
 �f  �f�	"ر ا��f��� �f� Gf	���� ، ذ�f[ أن f�إن ا�"	��  � ا�)A	ء ا-�2&�	�� $&� ا�!)0، - ��� 2!�ا 
� Z�!� - /e� ا�"	�� f;�15	  f� �fA	ء ��9	J/ ا8TR  � ا����Nع و s$ ورة�N �  ��U� 0(!ا� ��	"

  .ا-�2&�	ل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  شرف ـ إخاء ـ عدل                    الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  المحكمة العليا 
      غرفة مشورة الغرف المجمعة 

  09/2012:امللف رمقامللف رمقامللف رمقامللف رمق

  طعن /لنقض : نوعية الطعن

الساa و� / ممثال /ٔ,س4تاذ .ع.ش :العارضالعارضالعارضالعارض

  النين

/ ممثال /ٔ,س4تاذ ب.ف.م: املعروض ضدهاملعروض ضدهاملعروض ضدهاملعروض ضده

  محمد أ,مني و� ا�متني

 16/2012:القرار رمق: القرار املطلوب توقuفهالقرار املطلوب توقuفهالقرار املطلوب توقuفهالقرار املطلوب توقuفه

ـــارخي ـــة  1/03/2012:الصـــادر بت عـــن الغرف

ـــــة ـــــة وJجHعي أ,وىل /ســـــ4تbªافuة  املدني

  انوا�شوط 

            2012201220122012////12121212::::القرار رمقالقرار رمقالقرار رمقالقرار رمق

        2012201220122012////12121212////23232323::::بتارخيبتارخيبتارخيبتارخي

        ::::القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق

قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة 

ــرار  ــاء الق ــول الطعــن شــ¸ و0ٔصــال وٕالغ Yــرار ق ــاء الق ــول الطعــن شــ¸ و0ٔصــال وٕالغ Yــرار ق ــاء الق ــول الطعــن شــ¸ و0ٔصــال وٕالغ Yــرار ق ــاء الق ــول الطعــن شــ¸ و0ٔصــال وٕالغ Yق

    . . . . املطعون فuه لبطالن إالجراءاتاملطعون فuه لبطالن إالجراءاتاملطعون فuه لبطالن إالجراءاتاملطعون فuه لبطالن إالجراءات

        ºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظمي

  ليا sلسة مشورة مبك�ب رئ�سها عقدت غرفة مشورة الغرف ا5معة /حملمكة الع 

  01/11/2012: صبا-ا من يوم أ,ربعاء املوافق ���ةzىل متام الساzة احلادية 

  :مبقر احملمكة العليا /نوا�شوط ، ويه مشلكة اكلتايل 

  اـــــرئ�س       ،  ـ حيفظ و� محمد يوسف ، رئ�س احملمكة العليا 

  :وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر 0ٔسامهئم ووظائفهم

  رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية الثانية  ا�مني،ـ القايض محمد @سمل و� 

  مسSشارا                                                                /حملمكة العليا 

  مسSشارا     رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل ،ـ القايض 0ٔمحد محمود و� الش4يخ

  مسSشارا       رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمكة العليا  ،و� 0ٔملني هدحميـ القايض 

  مسSشارا       رئ�س الغرفة الت�ارية /حملمكة العليا   ،ـ القايض يل 0ٓمدو سريي

  مسSشارا    رئ�س الغرفة إالدارية /حملمكة العليا ، ـ القايض محمدن و� عبد الرمحن 

  ا5معة /حملمكة  ، اكتب الضبط أ,ول /لغرف هدو عبد هللا و�/ ومبساzدة أ,س4تاذ

  .اكتبا 'ل�لسة العليا

  ، 0ٔمحد و� الويل ، املدعى العام �ى احملمكة العليا / وحبضور القايض
  ممثال 'لنيابة العامة                                                             

ام هذه اجللسة واليت مـن ب�هنـا الطعـن /لـنقض وذa 'لنظر والبت يف بعض القضا_ املعروضة 0ٔم
  .ع.شالساa و� النين /مس / املقدم من طرف أ,س4تاذ

الصـادر عـن غرفـة مشـورة الغرفـة املدنيـة وJجHعيـة  16/2012ضد القـرار Jسـ4تع�ايل رمق 
بـني الطـاعن  05/11وذa يف القضـية رمق  01/03/2012:أ,وىل /س4تbªافuة انوا�شـوط بتـارخي

محمد أ,مني و� ا�متني ، ويف هذه اجللسة / ممثال /ٔ,س4تاذ .ب.ف.مه واملطعون ضده ذßور z0ٔالامل
  : صدر القرار التايل
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  اإلجراءات: أوال
ـــــــ بتـــــــاريخ  ـــــــم  17/02/2010ـ ـــــــوجنني احلكـــــــم رق القاضـــــــي بصـــــــحة  06/2010أصـــــــدرت حمكمـــــــة مقاطعـــــــة ت

الت تــــــوجنني علــــــى أســــــاس أقدميــــــة منحهـــــــا 3قطـــــــاع 1853للقطعــــــة األرضــــــية رقــــــم .ب.ف.مملكيــــــة املســــــمى 
  .له

مبحكمـــــــة االســـــــتئناف بانواكشـــــــوط  2أصـــــــدرت الغرفـــــــة املدنيـــــــة واالجتماعيـــــــة رقـــــــم 12/12/2010اريخ ــــــــ وبتـــــــ
ـــــم  ـــــه  76/2010قرارهـــــا االســـــتعجايل رق ـــــذي تقـــــدم ب ـــــالتزوير ال ـــــرفض الطعـــــن العـــــارض ب ضـــــد  .ع.شالقاضـــــي ب

ام وذلـــــك بعـــــد أن مت اســـــتئناف احلكــــــم املنـــــوه عنـــــه أعـــــاله أمــــــ. ب.ف.مالوثـــــائق الـــــيت اســـــتظهر ـــــا احملكــــــوم لـــــه 
  .هذه الغرفة

ـــــــــاريخ  ـــــــــ وبت ـــــــــة الثانيـــــــــة باحملكمـــــــــة العليـــــــــا قرارهـــــــــا رقـــــــــم  03/03/2011ـ أصـــــــــدرت الغرفـــــــــة املدنيـــــــــة واالجتماعي
ــــــــــة القضــــــــــية إىل تشــــــــــكيلة مغــــــــــايرة حملكمــــــــــة  08/2011 ــــــــــنقض قــــــــــرار حمكمــــــــــة االســــــــــتئناف وإحال القاضــــــــــي ب

  .االستئناف للبت يف الطعن بالتزوير من جديد
ـــــــــــــ وبتـــــــــــــاريخ  شـــــــــــــكيلة املغـــــــــــــايرة حملكمـــــــــــــة االســـــــــــــتئناف القـــــــــــــرار االســـــــــــــتعجايل أصـــــــــــــدرت الت 01/03/2012ـ

  .للقطعة األرضية املذكورة.ب.ف.مبرفض الطعن بالتزوير وبصحة ملكية  16/012رقم
ـــــــ وبتـــــــاريخ  ذكور أعـــــــاله ، لتتعهـــــــد بـــــــذلك بـــــــالطعن بـــــــالنقض يف القـــــــرار املـــــــ .ع.شتقـــــــدم حمـــــــامي  5/4/2012ـ

  .شورة الغرف امعة بالقضية غرفة م
القضــــــــية أمـــــــام هــــــــذه الغرفــــــــة حبضــــــــرة ممثـــــــل النيابــــــــة العامــــــــة الــــــــذي متســــــــك ر مت نشــــــــ 1/11/2012ــــــــ وبتــــــــاريخ 

 :بطلباته املكتوبة فتم وضع القضية يف املداولة لينطق فيها بالقرار التايل
  األطراف: ثانيا

  :السالك ولد النين مبذكرة طعن ضمنها ما ملخصه/ تقدم الطاعن علي لسان حماميه ذ
ــــ أن املعاينــــات والتح ــــر مــــن التأكــــد ـ قيقــــات املقــــام ــــا حلــــد الســــاعة بشــــأن الوثــــائق املــــدعي تزويرهــــا مل تفعــــل أكث

مــــن وجــــود أصــــول هــــذه الوثــــائق عنــــد املصــــدر معتــــربة ذلــــك ســــببا كافيــــا للحكــــم بعــــدم زوريتهــــا وكانــــت ســــطحية 
ذه ومل تصـــــل إىل لـــــب النـــــزاع ، فـــــالطعن ال يتعلــــــق بوجـــــود أصـــــول هـــــذه الوثـــــائق وإمنــــــا التزويـــــر طـــــال مضـــــمون هــــــ

  .على اسم مي بنت أمحد لعبيد 281543الوثائق وذلك باستغالل مزدوج لوصل الدفع رقم 
  .ـ أن القرار املطعون فيه مل يراع توجيهات احملكمة العليا يف قرار اإلحالة

  :أما املطعون ضده فقد تقدم مبذكرة رد ضمنها ما ملخصه
فيهــــا ممـــــن  كم مــــا يثبــــت شــــراءه القطعــــة املتــــداعىـــــ أن الطــــاعن ال ميتلــــك الصــــفة للتقاضــــي ألنــــه مل يقــــدم للمحــــا 

  .توجد الوثائق اليت يديل ا على امسه
ـــــت  ـــــيت ســـــردها كان ـــــائع ال ـــــه والوق ـــــى القـــــرار املطعـــــون في ـــــأثري هلـــــا عل ـــــاره الطـــــاعن مـــــن أســـــباب ال ت ـــــ أن كـــــل مـــــا أث ـ

 .حمرفة
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  المحكمة: ثالثا
  :ا يليـ حيث درست احملكمة امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبني هلا م

  .ـ أن مطلب الطعن جاء مستوفيا األشكال القانونية الالزمة لقبوله وهو ما حيتم قبوله شكال
إن الطلـــــب العـــــارض بـــــالتزوير ورد كـــــإجراء مـــــن إجـــــراءات دراســـــة القضـــــايا الـــــواردة يف البـــــاب الرابـــــع مـــــن ــــــ وحيـــــث 

ــــــ.ت.م.ا.ق ــــــا عارضــــــا كغــــــريه مــــــن الطلب ــــــذا يظــــــل طلب ــــــذاا ، ول ــــــيس دعــــــوي قائمــــــة ب ــــــيت تعــــــرض بعــــــد ا ول ات ال
  .الطلب األصلي كما لو تعلق األمر بطلب عارض بإجراء خربة أو حتقيق وحنو ذلك

إىل  123واملـــــــواد مـــــــن  88ـــــــ وحيـــــــث إن القـــــــرار املطعــــــون فيـــــــه قـــــــد خـــــــرق علــــــي حنـــــــو ســـــــافر مقتضــــــيات املـــــــواد 
 ا حيـــــث بـــــت يف أصـــــل النـــــزاع مـــــن خـــــالل قـــــرار اســـــتعجايل حكـــــم مبوجبـــــه بصـــــحة ملكيـــــة.ت.م.ا.مـــــن ق 128

ــــــق  ــــــب الصــــــواب يف تطبي ــــــزاع ، هــــــذا مــــــن جهــــــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى فقــــــد جان أحــــــد األطــــــراف للقطعــــــة حمــــــل الن
ـــــــنص  ـــــــرب خمالفـــــــا ل ـــــــالتزوير مـــــــن خـــــــالل قـــــــرار اســـــــتعجايل يعت ـــــــت يف الطعـــــــن العـــــــارض ب اإلجـــــــراءات ألن جمـــــــرد الب

، القــــــانون وروحــــــه ، إذ يتعــــــني بعــــــد اســــــتيفاء إجراءاتــــــه البــــــت فيــــــه مــــــع الــــــدعوى يف األصــــــل مــــــن خــــــالل حكــــــم 
  .ا.ت.م.ا.من ق 127،  128وهذا ما تنص عليه صراحة املادتان 

ــــــ وحيـــــث إن اإلحالـــــة يف القضـــــاء االســـــتعجايل بعـــــد الـــــنقض ، ال جتـــــد ســـــندا مـــــن نـــــص قـــــانوين ، ذلـــــك أن مـــــربر 
اإلحالــــــــة يف حالــــــــة الــــــــنقض يكمــــــــن يف ضــــــــرورة بــــــــت حمــــــــاكم األصــــــــل يف املوضــــــــوع ومــــــــن مث ال ينبغــــــــي اإلحالــــــــة 

  .لعليها يف قضاء االستعجا
  

  :لهذه األسباب
 .ا.ت.م.ا.وما بعدها يف باا من ق 205و  127إىل  123،  88وعمال بأحكام املواد

  :منطوق القرار
ــــــن شــــــكال وأصــــــال وإلغــــــاء القــــــرار  ــــــررت المحكمــــــة العليــــــا فــــــي تشــــــكيلة غرفــــــة المشــــــورة قبــــــول الطع ق

  .المطعون فيه لبطالن اإلجراءات
  واهللا الموفق

  
  الرئيس                     كاتب الضبط األول 
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  13/2012: ر�/ ا�)�ار

  23/12/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  ا����أ
  

� 304ـ ا��	دة �	[��  B� �d	A(ون ا�	ا��& ���	ر�� وا�دار��، وا�=	ن ا���اءات ا������ وا�����	�.  
  

�  304إن �5	رة ھHا ا���1 ا��اردة  � ا��	دة ��!���f واf2/ ا�fD	رة ھHfا �&�fد ا �&!� ا��و�� اR.ت.م.ا.ق
 �f(=� 	f��	ر����� �fرة ھ	Dط ذ�[ 15@ أن ا�	وإ2) 	;�U" H�=!� اد�� �ا��و�� ا�� �ھ 	;�R ، ر�JH���Rب 

�&!	ه �� %I�=��9اه و�� G!ا�.  
  

��ر��	��f	،ھ!	ك  �f  Hf�=!�1� �f�!�Rا /fU9$��1 ا�	س �	2R	$ /U9� �ا�� �وط أر$&� ھ�D  8fk���  م�f5 �f 
 %!�A� �f  �7�>� ��U9� �ا��و��� �f	 �$ 8>	R+*ق ا����9ة أو ا�!O	م ا�&	م  � ��ر��	��	، و�Tوره 5
�ff��!�Rإ  ا�ff��� %ff�و�$ %ff��19	��Z�ff7 ا��!=�ff  �ff�H� ا���ff1 ا���JHffر ��ff	 ��ffل ff=� @ff15	ذه $ff  /ffe ،%ff� ا"��ا

� $ا��A9ر�� �U��% أط�ا  /��f(� م�f5 ]�HfJو ،/;��	f9�� ط�fف � 8�kوا��� B ا���ا ��ا�'�fف ا���fU9م 
��ر��	��� ��U9� ��<	�T %� M	در 5 /U" $���د �\� 	ه ���N.  

  
 �ff  درة	ff7م ا�	ffU"Y� 8ffk��	$ �ff1�أ�ff	 ا�\�ffط ا�ff�+R ا��!=ff;!5 8ff7	 وا�Hffي ��ffN 8ff�9!	 إ��ffD @ffط ا��&	

 %f���	� Pf ن و	fJ 	fأ� �f�!�Rا �f1ا�� �f  	��	ر����� f��	=�-ا 	;�f[9ت	  ��f$ ��d	fA(انا��f1وا�� 	f��	ر���� 
  .ا��� �&��� �	���	 �	 Hا  � �1J;�	 �]�� 15@ ا�)�ا��� ا�&	د�� اR+�ى،
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرف ـ إخاء ـ عدل             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  المحكمة العليا 
  الغرف المجمعة 

         غرفة المشورة 

  16/2012:امللف رمقامللف رمقامللف رمقامللف رمق

  تنفuذ حمك 0ٔجbيب   :نوعية الطعننوعية الطعننوعية الطعننوعية الطعن

/ ممثلتني /ٔ,س4تاذ SFIو  PROPARCOرشكة  :العارضالعارضالعارضالعارض
  ٕا�راهمي و� 0ٔبيت

 GMNرشكة مطاحن انوا�شوط الكربى  :املعروض ضدهاملعروض ضدهاملعروض ضدهاملعروض ضده

الصادر  061/2012:القرار رمق :القرار املطلوب فuهالقرار املطلوب فuهالقرار املطلوب فuهالقرار املطلوب فuه
عن رئ�س حممكة والية انوا�شوط يف  09/07/2012:بتارخي

  vشكuل مغاÀر

            2012201220122012////13131313::::رار رمقرار رمقرار رمقرار رمقالقالقالقالق

        2012201220122012////12121212////23232323::::بتارخيبتارخيبتارخيبتارخي

        ::::لقرارلقرارلقرارلقرارمbطوق امbطوق امbطوق امbطوق ا

قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة قYول الطعن قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة قYول الطعن قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة قYول الطعن قررت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة املشورة قYول الطعن 
الصادر الصادر الصادر الصادر     2012201220122012////61616161ش¸ و0ٔصال ، وٕالغاء القرار رمق ش¸ و0ٔصال ، وٕالغاء القرار رمق ش¸ و0ٔصال ، وٕالغاء القرار رمق ش¸ و0ٔصال ، وٕالغاء القرار رمق 

عن رئ�س حممكة والية نوا�شوط ، عن رئ�س حممكة والية نوا�شوط ، عن رئ�س حممكة والية نوا�شوط ، عن رئ�س حممكة والية نوا�شوط ،     2012201220122012////7777////9999::::بتارخيبتارخيبتارخيبتارخي
: : : : بتارخيبتارخيبتارخيبتارخي    RGRGRGRG    2005017474200501747420050174742005017474والقضاء بقابلية احلوالقضاء بقابلية احلوالقضاء بقابلية احلوالقضاء بقابلية احلمكمكمكمك رمق  رمق  رمق  رمق 

        ....حملمكة الت�ارية ببار@س 'لتنفuذ يف موريتانيا حملمكة الت�ارية ببار@س 'لتنفuذ يف موريتانيا حملمكة الت�ارية ببار@س 'لتنفuذ يف موريتانيا حملمكة الت�ارية ببار@س 'لتنفuذ يف موريتانيا عن اعن اعن اعن ا    2005200520052005////5555////8888

 

        ºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظمي

عقدت احملمكة العليا يف vشكu� غرفة مشورهتا مبك�ب رئ�سها مببين احملمكة العليا sلسة مشورة يوم 
  :كuل التايلويه يف الSش  21/11/2012أ,ربعاء 

  اـــــرئ�س      ،  رئ�س احملمكة العليا  ، ـ حيفظ و� محمد يوسف 

  :وبعضوية القضاة ا,ٓيت ذßر 0ٔسامهئم ووظائفهم

  مسSشارا  عية الثانية /حملمكة العليا رئ�س الغرفة املدنية وJجH ،  ا�منيـ محمد @سمل و� 

  مسSشارا    Hعية أ,وىل ـ 0ٔمحد محمود و� الش4يخ ، رئ�س الغرفة املدنية وJج

  مسSشارا       رئ�س الغرفة اجلزائية /حملمكة العليا  ،ـ حميده و� 0ٔملني

  مسSشارا      رئ�س الغرفة الت�ارية /حملمكة العليا  ، ـ يل 0ٓمدو سريي

  اكتبا 'ل�لسة         رئ�س كتابة الضبط /حملمكة العليا ،محمد @سمل و� =ا�/ ومبساzدة أ,س4تاذ

  .سلÓن و� محمد معر Ôئب املدعى العام �ى احملمكة العليا ممثال 'لنيابة العامة/ الس4يد وحبضور 

موضـوع  16/2012وذa 'لنظر والبت يف امللفات املدرsة zىل sدو�هتا واليت من ب�هنـا امللـف رمق 
مولكتيـه  الطعن /لنقض 'لمرة الثانية ، الطعن املقدم من طرف أ,س4تاذ ٕا�راهمي و� 0ٔبـيت نيابـة عـن

عـن رئـ�س  9/7/2012الصادر بتارخي  0061/2012ضد القرار  SFIو  PROPARCOرشكة 
حممكة والية انوا�شوط ، واملشمول فuه لك من الرشـكتني املـذßورتني z0ٔـاله مـن Åـة ، ومطـاحن 

  .نوا�شوط الكربى من Åة Æنية

  :ويف هذه اجللسة 0ٔصدرت احملمكة القرار ا,ٓيت بيانه
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال

ســــــامهة يف أن شــــــركة الرتقيــــــة وامل -حســــــبما يستشــــــف مــــــن مشــــــموالت ملفهــــــا -تــــــتلخص مراحــــــل هــــــذه القضــــــية 
الـــــــيت تعتـــــــرب فرعـــــــا مـــــــن الوكالـــــــة الفرنســـــــية للتنميـــــــة والشـــــــركة املاليـــــــة  PROPARCOللتعـــــــاون االقتصـــــــادي 

اللتـــــــني تعتـــــــربان جهتـــــــني متخصصـــــــتني يف متويـــــــل املشـــــــاريع يف الـــــــدول الســـــــائرة يف طريـــــــق النمـــــــو ،  SFIالدوليـــــــة 
ة مبطــــــــاحن نواكشــــــــوط مــــــــع الشــــــــركة خفيــــــــة االســــــــم املعروفــــــــ 1999قـــــــد أبرمتــــــــا اتفاقــــــــا وقعتــــــــاه يف شــــــــهر مــــــــايو 
  .مليون أورو إلنشاء مطحنة يف نواكشوط 4الكربى ، يتم مبوجبه منح قرض لألخرية مببلغ 

  .وقد اشتمل االتفاق على عدة شروط إلقامة املنشأة 
بفســــــــــخ االتفــــــــــاق حبجــــــــــة أن مطــــــــــاحن انواكشــــــــــوط  PROPARCOقامــــــــــت شــــــــــركة  2000ويف يونيــــــــــو 

ــــــة  الكــــــربى مل تســــــتجب يف اآلجــــــال احملــــــددة لعــــــدد مــــــن الشــــــروط املتمثلــــــة يف الضــــــمانات وتربيــــــر ســــــندات امللكي
  .ومستوى مديونية الشركة ودفع عمولة بدء التشغيل
نواكشـــــــوط الكـــــــربى دعـــــــوى أمـــــــام احملكمـــــــة التجاريـــــــة ببـــــــاريس التبـــــــدأ فصـــــــول النـــــــزاع ، عنـــــــدما رفعـــــــت مطـــــــاحن 

  .رب الضرر الذي حلقها من جراء الفسخ التعسفي لالتفاقجبتطالب فيها 
نواكشــــــوط الكــــــربى واإلجــــــراءات املتبعــــــة أمــــــام احملكمــــــة التجاريــــــة ببــــــاريس ، اطلــــــب شــــــركة مطــــــاحن  وبنــــــاء علــــــى

بــــــــــــرفض  : (القاضــــــــــــي 18/5/2005بتــــــــــــاريخ  RG2005017474أصــــــــــــدرت األخــــــــــــرية حكمهــــــــــــا رقــــــــــــم 
ـــــــة طلبـــــــات شـــــــركة مطـــــــاحن انواكشـــــــوط الكـــــــربى، وإدانتهـــــــا بتســـــــديد  أورو مـــــــن أصـــــــل القـــــــرض  10.000كاف

 30اعتبــــــــارا مــــــــن % 11.75والفوائــــــــد املقــــــــدرة ب SFIو  PROPARCOلكــــــــل واحــــــــدة مــــــــن شــــــــركيت 
أورو لكــــــل  5000، إضــــــافة إىل إدانــــــة شــــــركة مطــــــاحن نواكشــــــوط الكــــــربى بتســــــديد مبلــــــغ  2000ابريــــــل ســــــنة 

ـــــــــة  700طبقـــــــــا للمـــــــــادة  SFIو  PROPARCOواحـــــــــدة مـــــــــن شـــــــــركيت  مـــــــــن قـــــــــانون اإلجـــــــــراءات املدني
ــــــل شــــــركة مطــــــاحن نواكشــــــوط الكــــــربى املصــــــاريف  ــــــد ، وحتمي ــــــة الضــــــبط احملــــــددة اجلدي مبــــــا فيهــــــا مصــــــاريف كتاب

أورو كضـــــــــريبة علـــــــــى القيمـــــــــة املضـــــــــافة واألمـــــــــر بالتنفيـــــــــذ املؤقـــــــــت هلـــــــــذا  07.53أورو مـــــــــن بينهـــــــــا  47.88ب
  ).احلكم دون إيداع ضمانة

ـــــــيس  01/02/2011وبتـــــــاريخ  قـــــــدم األســـــــتاذ إبـــــــراهيم ولـــــــد أبـــــــيت نيابـــــــة عـــــــن موكلتيـــــــه عريضـــــــة موجهـــــــة إىل رئ
  تنفيذ احلكم الصادر عن احملكمة التجارية بباريس املنوه عنه أعاله حمكمة والية انواكشوط ، ل

عـــــــــــن رئـــــــــــيس حمكمـــــــــــة واليـــــــــــة نواكشـــــــــــوط  0054/2011صـــــــــــدر القـــــــــــرار رقـــــــــــم  01/08/2011ويف يـــــــــــوم 
ـــــــواردة يف املـــــــواد  ـــــــذ للحكـــــــم املـــــــذكور لعـــــــدم اكتمـــــــال الشـــــــروط ال ،  304القاضـــــــي بـــــــرفض إصـــــــدار أمـــــــر بالتنفي

  .دنية والتجارية واإلداريةمن قانون اإلجراءات امل 310،  303
إبــــــــراهيم ولــــــــد أبــــــــيت بــــــــالنقض أمــــــــام الغرفــــــــة التجاريــــــــة باحملكمــــــــة العليــــــــا يف / طعــــــــن ذ 27/09/2011وبتــــــــاريخ 
  عن رئيس حمكمة والية انواكشوط 01/08/2011الصادر بتاريخ  0054/2011القرار رقم 
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القاضـــــــــي  04/2012قـــــــــم أصـــــــــدرت الغرفـــــــــة التجاريـــــــــة باحملكمـــــــــة العليـــــــــا قرارهـــــــــا ر  19/02/2012وبتـــــــــاريخ 
  .إبراهيم ولد أبيت شكال وأصال ونقض القرار حمل الطعن/بقبول طعن ذ

ـــــــيس  17/06/2012وبتـــــــاريخ  قـــــــدم األســـــــتاذ إبـــــــراهيم ولـــــــد أبـــــــيت نيابـــــــة عـــــــن موكلتيـــــــه عريضـــــــة موجهـــــــة إىل رئ
 حمكمــــة واليــــة نواكشــــوط يف تشــــكيل مغــــاير ، يرمــــي مــــن خالهلــــا إىل طلــــب تنفيــــذ احلكــــم الصــــادر عــــن احملكمـــــة

  .التجارية بباريس بعد أن قررت الغرفة التجارية قبول طعنه شكال وأصال وألغت القرار الطعني
عــــــــــن رئــــــــــيس حمكمــــــــــة واليــــــــــة نواكشــــــــــوط ،  0061/2012صــــــــــدر القــــــــــرار رقــــــــــم  09/07/2012وبتــــــــــاريخ 

القاضـــــي بـــــرفض تنفيـــــذ احلكـــــم املـــــذكور النعـــــدام أحـــــد الشـــــروط اجلوهريـــــة لتنفيـــــذه وهـــــو التســـــجيل ، وذلـــــك بنـــــاء 
مـــــــــن املعاهـــــــــدة اجلبائيـــــــــة املوقعـــــــــة  35واملـــــــــادة  .ا.ت  .م .ا .مـــــــــن قـــــــــانون  310-304-303: املـــــــــواد علـــــــــى

ــــــــاريخ  ــــــــوفمرب  15بت ــــــــت  1967ن ــــــــيت دخل ــــــــة الفرنســــــــية ، وال ــــــــة  واجلمهوري ــــــــة اإلســــــــالمية املوريتاني ــــــــني اجلمهوري ب
  . 1969حيز التنفيذ فاتح يناير 

املنــــــوه عنــــــه ســــــابقا  0061/2012القــــــرار رقــــــم طعــــــن األســــــتاذ إبــــــراهيم ولــــــد أبــــــيت يف  11/7/2012وبتــــــاريخ 
مبوجـــــــب عريضـــــــة موجهـــــــة إىل كاتـــــــب ضـــــــبط الغرفـــــــة مصـــــــدرة القـــــــرار أرفقهـــــــا بوصـــــــل تـــــــأمني غرامـــــــة التعقيـــــــب ، 

ــــــات املــــــادة  ــــــة مشــــــورة الغــــــرف امعــــــة طبقــــــا لرتتيب ــــــانون التنظــــــيم القضــــــائي  22لينعقــــــد االختصــــــاص لغرف مــــــن ق
  .إ.ت.م.إ.من ق 223واملادة 

  اإلجراءات: ثانيا
أودع األســـــــتاذ إبـــــــراهيم ولـــــــد أبـــــــيت نيابـــــــة عـــــــن موكلتيـــــــه لـــــــدى كتابـــــــة ضـــــــبط احملكمـــــــة  23/07/2012بتـــــــاريخ 

ـــــــاريخ  0061/2012العليـــــــا مـــــــذكرة طعـــــــن يف القـــــــرار رقـــــــم  عـــــــن رئـــــــيس حمكمـــــــة  09/07/2012الصـــــــادر بت
  والية انواكشوط

حــــــه أجــــــل ســــــبعة أيــــــام أمــــــر رئــــــيس احملكمــــــة العليــــــا بــــــإبالغ املــــــذكرة للطــــــرف الثــــــاين ومن 24/7/2012وبتــــــاريخ 
  .من تاريخ التبليغ للرد عليها 

عبــــــد اهللا ولــــــد هــــــدو ، كاتــــــب ضــــــبط أول بــــــالغرف / مت تبليــــــغ املــــــذكرة مــــــن طــــــرف ذ 25/07/2012: وبتــــــاريخ
  . بصفته مالكا لشركة مطاحن انواكشوط الكربى .م.ا.مامعة ، للسيد 

راهيم ولــــــد أبــــــيت مرفقــــــا بنســــــخة مــــــن إبــــــ/علــــــى مــــــذكرة ذ .م.ا.مورد الــــــرد مــــــن الســــــيد  30/07/2012وبتــــــاريخ 
  .السجل التجاري لشركة مطاحن نواكشوط الكربى ونظامها األساسي

إبـــــــــراهيم ولـــــــــد أبـــــــــيت نيابـــــــــة عـــــــــن / ومرفقاـــــــــا لألســـــــــتاذ .م.ا.ممت تبليـــــــــغ عريضـــــــــة رد  16/08/2012وبتـــــــــاريخ 
  .موكلتيه

   .م.ا.م: للسيد ورد رد األستاذ إبراهيم ولد أبيت على العريضة اجلوابية 16/8/2012وبتاريخ 
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وبعــــــد أن اكتملــــــت اإلجــــــراءات يف امللــــــف متــــــت إحالتــــــه إىل النيابــــــة العامــــــة لتقــــــدمي ملتمســــــاا املكتوبــــــة فقــــــدمتها 
ليصـــــــبح امللــــــف جـــــــاهزا للعــــــرض ، وليـــــــتم عرضــــــه الحقـــــــا يف غرفــــــة املشـــــــورة املعقـــــــودة  12/11/2012: بتــــــاريخ
  .21/11/2012بتاريخ 

 من حيث الشكل: ثالثا
 – 63-2ن لــــــه األهليــــــة واملصــــــلحة ويف األجــــــل القــــــانوين طبقــــــا ملــــــا نصــــــت عليــــــه املــــــواد حيــــــث قــــــدم الطعــــــن ممــــــ

ا والفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة .ت.م.ا.مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ق 212 – 211 – 210 – 209 – 208 – 207 – 205 – 204
 38مـــــن قـــــانون احملامـــــاة والفقـــــرة األخـــــرية مـــــن املـــــادة  4ا واملـــــادة .ت.م.ا.مـــــن ق 304قبـــــل األخـــــرية مـــــن املـــــادة 

  .ة املربمة بني موريتانيا وفرنسا ، مما يتعني معه قبوله من حيث الشكلمن االتفاقية القضائي
 من حيث األصل: رابعا

 :األطراف .1
  :ينعي الطاعن يف مذكرته على القرار حمل الطعن ما يلي

ـــــة القـــــرارات واألحكـــــام الصـــــادرة  - ـــــيت حتكـــــم نافذي ـــــة ال ـــــة والنصـــــوص القانوني ـــــل النازل ـــــه أســـــاء فهـــــم وتأوي أن
ـــــــــــة  ســـــــــــواء تعلـــــــــــق األمـــــــــــر بالنصـــــــــــوص الداخليـــــــــــة أو  EXEQUATURعـــــــــــن احملـــــــــــاكم األجنبي

االتفاقيـــــة الدوليـــــة احملـــــددة للعالقـــــات القضـــــائية الـــــيت مـــــن بينهـــــا تنفيـــــذ األحكـــــام بـــــني موريتانيـــــا وفرنســـــا ، 
الصــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــاريخ  119/61وهــــــــــــــــي االتفاقيــــــــــــــــة املصــــــــــــــــادق عليهــــــــــــــــا مبوجــــــــــــــــب القــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم 

ا جيعــــــل القــــــرار عرضــــــة للــــــنقض يقــــــول الــــــيت حتكــــــم مــــــادة تنفيــــــذ األحكــــــام ، وهــــــذا مــــــ 24/06/1961
 .حمامي الطاعن

ـــــذرع القـــــرار الطعـــــني حبجـــــة عـــــدم تســـــجيل احلكـــــم غـــــري وارد ، لوضـــــوح مـــــا نصـــــت عليـــــه االتفاقيـــــة  - أن ت
ــــا الــــيت قبلــــت الطعــــن بــــالنقض  القضــــائية املوريتانيــــة ومــــا يرتتــــب علــــى قــــرار الغرفــــة التجاريــــة باحملكمــــة العلي

ـــــــارة .ت.م.ا.مـــــــن ق 304مـــــــن املـــــــادة  شـــــــكال وأصـــــــال مؤسســـــــة علـــــــى الفقـــــــرة األخـــــــرية ـــــــث إن عب ا حي
ـــــد  ـــــة واســـــم اإلشـــــارة  304الـــــواردة يف املـــــادة هـــــذا البل يعـــــود ألقـــــرب هـــــذا أعـــــاله تعـــــين الدولـــــة األجنبي

مـــــذكور ، ألـــــا هـــــي الدولـــــة الـــــيت يـــــراد تنفيـــــذ حكمهـــــا وإســـــقاط ذلـــــك علـــــى أن اإلشـــــارة هـــــي ملوريتانيـــــا 
ل القــــــرار واجــــــب الــــــنقض طبقــــــا للفقــــــرة األوىل مــــــن يفقــــــد الــــــنص حمتــــــواه ويفرغــــــه مــــــن معنــــــاه ، ممــــــا جيعــــــ

 ا.ت.م.ا.من ق 204املادة 
مــــــن  36أن القـــــرار الطعــــــني مل يكتــــــف خبــــــرق النصــــــوص اإلجرائيــــــة الداخليـــــة ، بــــــل تعــــــداه خلــــــرق املــــــادة  -

ا فضـــــــال عـــــــن خـــــــرق .ت.م.ا.مـــــــن ق 304االتفاقيـــــــة املـــــــذكورة أعـــــــاله الـــــــيت تتطـــــــابق مـــــــع نـــــــص املـــــــادة 
الـــــــيت تـــــــنص علـــــــى أن التصـــــــريح بالنافذيـــــــة ال يتطلـــــــب أي تســـــــجيل ،  مـــــــن نفـــــــس االتفاقيـــــــة 37املـــــــادة 

ــــــذه حلــــــي  ــــــوب تنفي ــــــه ، واحلكــــــم املطل ــــــذة يف البلــــــد الصــــــادرة في ــــــث يكفــــــي أن تكــــــون األحكــــــام ناف حي
 .بالصيغة التنفيذية
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أن القــــــــرار الطعــــــــني خـــــــــالف توجيهــــــــات احملكمــــــــة العليـــــــــا يف قرارهــــــــا حمــــــــل اإلحالـــــــــة ، ووقــــــــع يف نفـــــــــس  -
ــــــــــذلك واجــــــــــب الــــــــــنقض خلرقــــــــــه املــــــــــادة األخطــــــــــاء الــــــــــيت بســــــــــببها مت مــــــــــن  223 الــــــــــنقض، فيكــــــــــون ب

 ت.ا.م.ا.ق
ـــــث / وخـــــتم األســـــتاذ  ـــــالنقض شـــــكال ، ومـــــن حي ـــــول الطعـــــن ب ـــــه بالتمـــــاس التصـــــريح بقب ـــــد أبـــــيت مذكرت ـــــراهيم ول إب

عــــــــن رئــــــــيس  09/07/2012الصــــــــادر بتــــــــاريخ  061/2012األصــــــــل القــــــــول واحلكــــــــم بــــــــنقض القــــــــرار رقــــــــم 
كيلة مغـــــايرة ، واســـــتثنائيا إلغـــــاؤه بإصـــــدار قـــــرار مبـــــدئي حيـــــل إشـــــكالية تنفيـــــذ حمكمـــــة واليـــــة نواكشـــــوط بتـــــا يف تشـــــ

  .األحكام األجنبية والقول واحلكم بإرجاع الغرامة وبالرسوم واملصاريف على املطعون ضده
أمــــــا املطعــــــون ضــــــده ممــــــثال يف مطــــــاحن نواكشــــــوط الكــــــربى ، فقــــــد وصــــــلت عنــــــه عريضــــــة جوابيــــــة موقعــــــة باســــــم 

ــــــى رأســــــية جممو . م.ا.م عــــــة مؤسســــــاته ، تفيــــــد بأنــــــه توصــــــل بعريضــــــة الطعــــــن بــــــالنقض يف النــــــزاع القــــــائم بــــــني عل
PROPARCO  وSFI  مــــــــــن جهــــــــــة ومطــــــــــاحن نواكشــــــــــوط الكــــــــــربى مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى ، وخاصــــــــــة

عــــــــن رئــــــــيس حمكمــــــــة واليــــــــة  24/7/2012الصــــــــادر بتــــــــاريخ  61/2012الطعــــــــن بــــــــالنقض يف القــــــــرار رقــــــــم 
القضــــية مل يكــــن لــــه ضــــلع فيــــه ، ومل يوكــــل فيــــه أي حمــــام  نواكشــــوط وأنــــه يعتــــرب أن كــــل مــــا جــــرى ســــابقا يف هــــذه

ألنــــــه ببســــــاطة غــــــري معــــــين ــــــذه القضــــــية شخصــــــيا ، ألن الشــــــركة املــــــذكورة شــــــركة مســــــامهة ، ورتــــــب علــــــى ذلــــــك 
طلبـــــه عـــــدم إرســـــال أي إشـــــعارات أو عـــــرائض تتعلـــــق باملوضـــــوع بامســـــه ، وقـــــد أرفـــــق بعريضـــــته نســـــخة مـــــن النظـــــام 

  .الداخلي للشركة
ـــــــة املقدمـــــــة مـــــــن  16/8/2012وبتـــــــاريخ  ـــــــغ العريضـــــــة اجلوابي ـــــــريد  .م.ا.ممت تبلي ـــــــيت ، ل ـــــــراهيم ولـــــــد أب لألســـــــتاذ إب

  :األخري يف نفس اليوم عليها مبينا ما يلي
ـــــــــيت ختـــــــــص شـــــــــركة ذات أســـــــــهم ، يف حـــــــــني أن ذات  .م.ا.مأن  - ـــــــــه بالقضـــــــــية ال ـــــــــة ل ـــــــــدعى أن ال عالق ي

رســـــــــالته املؤرخـــــــــة يـــــــــوم  الشـــــــــركة أسســـــــــها هـــــــــو نفســـــــــه كمـــــــــا يتجلـــــــــي مـــــــــن الوثـــــــــائق الـــــــــيت أدىل ـــــــــا يف
واحملــــــررة علــــــى رأســــــيته الشخصــــــية ، متضــــــمنة رقــــــم صــــــندوق بريــــــده ، وهــــــو صــــــندوق  30/07/2012

، كمـــــــــا ورد نفـــــــــس  1998الربيـــــــــد الـــــــــذي ورد يف الســـــــــجل التجـــــــــاري وقـــــــــت تأســـــــــيس الشـــــــــركة ســـــــــنة 
 .صندوق الربيد يف رأسية النظام األساسي للشركة

بصــــــــفته ممـــــــــثال  PROPARCOو  SFIكة قــــــــد ورد يف العقـــــــــد املــــــــربم مــــــــع شـــــــــر  .م.ا.مأن اســــــــم  -
ملطـــــاحن نواكشـــــوط الكـــــربى يف الصـــــفحة الثانيـــــة مـــــن العقـــــد وموقعـــــا يف الصـــــفحة األخـــــرية بامســـــه ونيابـــــة 

 .مليون أورو 4عن الشركة يف عقد حول قرض مببلغ 
رئيســــــا مـــــــديرا عامــــــا ملطـــــــاحن انواكشــــــوط الكـــــــربى يف العريضــــــة الفاحتـــــــة للـــــــدعوى  .م.ا.مأنــــــه ورد اســـــــم  -

أمـــــــــام احملكمـــــــــة التجاريـــــــــة  PROPARCOو  SFIن طـــــــــرف حماميـــــــــه ضـــــــــد شـــــــــركة املقدمـــــــــة مـــــــــ
ببـــــــاريس ، كمـــــــا ورد يف جـــــــرد املرفقـــــــات بالعريضـــــــة ، كمـــــــا وردت صـــــــفة الـــــــرئيس املـــــــدير العـــــــام ملطـــــــاحن 

 .نواكشوط الكربى يف احلكم الصادر عن احملكمة التجارية بباريس
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ـــــه  ـــــيت نيابـــــة عـــــن موكلتي ـــــراهيم ولـــــد أب ـــــتمس األســـــتاذ إب ـــــض كـــــل ردود وأخـــــريا ال  .م.ا.م، الطلـــــب مـــــن احملكمـــــة رف
شــــــكال، لكونـــــــه ال حيــــــق لـــــــه الرتافــــــع أمـــــــام احملكمــــــة العليـــــــا، والقــــــول واحلكـــــــم بكــــــل الطلبـــــــات املقدمــــــة بواســـــــطة 

  .22/07/2012مذكرة الطعن املدرجة بتاريخ 

 :المحكمة .2

 حيــــــــث إن موضــــــــوع القضــــــــية هــــــــو طلــــــــب يرمــــــــي إىل إصــــــــدار أمــــــــر يقضــــــــي بقابليــــــــة حكــــــــم أجنــــــــيب للتنفيــــــــذ يف
  .موريتانيا

وحيـــــث إنـــــه مبعاينـــــة احلكـــــم املـــــذكور واســـــتجالء فحـــــواه يتضـــــح أنـــــه يســـــتجيب للشـــــروط املنصـــــوص عليهـــــا باملـــــادة 
مــــــــن اتفاقيـــــــــة التعــــــــاون القضــــــــائي املربمـــــــــة بــــــــني موريتانيـــــــــا  36ا املطابقــــــــة لـــــــــنص املــــــــادة .ت.م. ا.مــــــــن ق 304

ـــــدة أو ال ـــــاألخالق احلمي ـــــك يف عـــــدم تضـــــمنه ملـــــا خيـــــل ب ـــــى ذل ـــــا، وصـــــدوره وفرنســـــا، ويتجل نظـــــام العـــــام يف موريتاني
ــــــه، مث يف  عــــــن حمكمــــــة خمتصــــــة يف فرنســــــا وحتليتــــــه بالصــــــيغة التنفيذيــــــة يف البلــــــد املــــــذكور ممــــــا يــــــدل علــــــى نفــــــاذه ب
احرتامـــــه ملبـــــدإ احلضـــــورية حيـــــث مت متكـــــني الطـــــرفني مـــــن الرتافـــــع والتمثيـــــل مـــــن طـــــرف حماميهمـــــا حســـــب الـــــوارد يف 

م ضـــــده ملـــــا يشـــــي بوجـــــود حكـــــم خمـــــالف لـــــه صـــــادر عـــــن حمكمـــــة احلكـــــم، وكـــــذلك عـــــدم تقـــــدمي الطـــــرف احملكـــــو 
  .موريتانية

ـــــث إن الشـــــروط األربعـــــة الســـــابقة هـــــي الـــــيت حتكـــــم باألســـــاس قابليـــــة احلكـــــم األجنـــــيب للتنفيـــــذ يف موريتانيـــــا،  وحي
أمـــــــا الشـــــــرط األخـــــــري املنفصـــــــل عنهـــــــا والـــــــذي حييـــــــل ضـــــــمنا إىل شـــــــرط املعاملـــــــة باملثـــــــل لألحكـــــــام الصـــــــادرة يف 

لبلــــــد األجنــــــيب أيـــــا كــــــان وفــــــق قانونـــــه فقــــــد حســــــمتها االتفاقيـــــة القضــــــائية بــــــني البلـــــدين الــــــيت تعتــــــرب موريتانيـــــا يف ا
علــــــى أن التنفيــــــذ اجلــــــربي  37قانونــــــا نافــــــذا يف كليهمــــــا يســــــمو علــــــى القــــــوانني العاديــــــة، والــــــيت تــــــنص يف مادــــــا 

العموميــــــة للحكــــــم وكــــــذا كــــــل اإلجــــــراءات الشــــــكلية كالتســــــجيل وإيــــــداع النســــــخ، والتصــــــحيح علــــــى الســــــجالت 
  .ال ميكن أن يكون احلكم األجنيب حمال هلا إال بعد تقرير نفاذه من طرف قضاء الدولة املنفذ فيها

لــــيس شــــرطا لألمــــر بنفــــاذ  -خالفــــا ملــــا ذهــــب لــــه األمــــر حمــــل الطعــــن –وحيــــث يرتتــــب علــــى ذلــــك أن التســــجيل 
 35ذا مـــــا تـــــنص عليـــــه املـــــادة احلكـــــم املـــــذكور ولكنـــــه قـــــد ال يعفـــــى منـــــه إذا مـــــا قـــــدم للتســـــجيل يف موريتانيـــــا وهـــــ

عنـــــدما يقـــــدم «مــــن اتفاقيـــــة التعـــــاون يف جمـــــال االزدواج الضـــــرييب املوقعـــــة بـــــني موريتانيـــــا وفرنســـــا الــــيت تقضـــــي بأنـــــه 
عقـــــد أو حكـــــم صـــــادر فـــــي إحـــــدى الـــــدولتين للتســـــجيل فـــــي الدولـــــة األخـــــرى المتعاقـــــدة، فـــــإن الحقـــــوق 

المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي تشـــــريعها الـــــداخلي، المطبقـــــة فـــــي الدولـــــة األخيـــــرة يـــــتم تحديـــــدها طبقـــــا للقواعـــــد 
ويـــــتم عنـــــد االقتضـــــاء خصـــــم حقـــــوق التســـــجيل التـــــي ســـــبق تحصـــــيلها فـــــي الدولـــــة األولـــــى مـــــن الحقـــــوق 

  .»المفروضة من طرف الدولة األخيرة
مـــــــن املـــــــادة اآلنـــــــف ذكرهـــــــا علـــــــى إلزاميـــــــة تســـــــجيل عقـــــــود وأحكـــــــام حمـــــــددة يف أحـــــــد  2وحيـــــــث تـــــــنص الفقـــــــرة 

ـــــة، أو ر يت تتضـــــمن حصـــــالبلـــــدين دون غـــــريه وهـــــي تلـــــك الـــــ ا حتويـــــل ملكيـــــة أو انتفاعـــــا بعقـــــارات أو أصـــــول جتاري
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للتنـــــازل عـــــن حـــــق إجيـــــار أو االســـــتفادة مـــــن وعـــــد باإلجيـــــار لعقـــــار  ةنـــــياملبغالل عقـــــارات، أو املتضـــــمنة حتويـــــل اســـــت
  .أو جزء منه إذ يتعني تسجيلها يف البلد الذي توجد فيه العقارات أو األصول التجارية

املــــــــذكور يــــــــرد علــــــــى حكــــــــم بتعــــــــويض عــــــــن أضــــــــرار ممــــــــا ينتفــــــــي معــــــــه حتميــــــــة تســــــــجيله يف وحيــــــــث إن احلكــــــــم 
  .موريتانيا

  .وحيث إن اإلحالة يف قضاء االستعجال من طرف احملكمة العليا ال تستند إىل نص قانوين
  :لهذه األسباب

ـــــــاملواد  ـــــــة التعـــــــاون القضـــــــائي  37، 36واملـــــــادتني . ا. ت. م. ا. مـــــــن ق 304، 303وعمـــــــال ب ـــــــني مـــــــن اتفاقي ب
مــــــــــن اتفاقيــــــــــة منــــــــــع االزدواج والتهــــــــــرب  35اجلمهوريــــــــــة اإلســــــــــالمية املوريتانيــــــــــة واجلمهوريــــــــــة الفرنســــــــــية واملــــــــــادة 

  .الضرييب املوقعة بينهما كذلك
  :القرار منطوق

المحكمـــــة العليـــــا فـــــي تشـــــكيلة غرفـــــة مشـــــورتها قبـــــول الطعـــــن شـــــكال وأصـــــال وإلغـــــاء القـــــرار رقـــــم  تقـــــرر 
عــــــــن رئــــــــيس محكمــــــــة واليــــــــة نواكشــــــــوط والقضــــــــاء  09/07/2012الصــــــــادر بتــــــــاريخ  061/2012

ـــــــــم  ـــــــــة الحكـــــــــم رق ـــــــــاريخ  RG2005017474بقابلي عـــــــــن المحكمـــــــــة  18/05/2005الصـــــــــادر بت
  .التجارية بباريس للتنفيذ في موريتانيا

  واهللا الموفق
  

  الرئيس                   كاتب الضبط األول
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  01/2013: ر�/ ا�)�ار

  28/02/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  ا����أ
  

�  307و   17و  238ـ ا���اد �  .�	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار��
  

� �238]�غ ا��	دة �ا�)�f	م وا ر�	$�f ا���f�U9 ا�&f�1	 8fJ ��5�fD @f15 ا�)�fارات ا-�f2&�	��� .ت.م.ا.ق 
 �f��f	 �9	و�f% اRط�fاف  ��5�fD أو 	1;fTأ �f�� ا�����;f	ت "�fل ��5�fD ھHfه ا�)�fارات ��	 ��اه  8U$
 Hf�=!�J Pf" دون 	f(d	5 s9�fTاف وأ�fطRا ��89 ��ل و�Cاع $� s9�Tإذا أ 	T�7+و ، 	;!�ا-�2=	دة 

�	"U/ أو أي  ��  .إ��اءات �A	C1� ��dم ا�<	ذھ	  � أ
  

� اU"R	م ا�)	Hf�=!�1� �1$ أ�f&� *fTم ��f �ه �fD @f15وط;	 ا��\f	ر إ�f@ اأن ا�)�ار  و$�	� m�� %ر إ��	\��
� ق 81ا�)8�1 �!;	 $	��	دة ���ا�Bf ا��Hfھa ا��&���fة 8f�1>J .ت.م.ا. �f  8�f7=��	$ 	;�15 ا وا��!�7ص

وا��f� �f5وا �!;f	 ) و�)8 و�1[ و ]j و�)��� �U	ح "U/ ا�j(اU"R	م و�Dو"%   %��� �!5� �M��& ھHه 
  .أن �]�P ا�U9/ $��5ى  � ا8TR و$�!	ت وD;	دات ���D sوط;	 و�/ ا�H5ار  �;	

  
� أن ���� �  sا�� a1'�� ��RاH�=!� �$�&T رة	eار �1 اإ�f(fا�Hق  ي�f(" B �f� أن @f15 %f��'!� �f  G!f�

� ��f&� /fف ا�&�	��  � ��"�1 ا��!=�H أو- �Hf9)�% ا��f[��	 �/ �&�fف ��fره و�&�fف أf�5	ن  B د �U�� -و
 %f�*J �f  /;��	f9� �f"أ :��f7� Bf� �fاز�CIأو آ �>�f[ل ا�	f�5 ���f[� �f� �kJن أX;/ "�@ ا�	ھ�� ��

  .ا���)�م $#�;/ ��]�ا �5	- و- �5	��
xffھ aff�	'�$ /ffU91� %ff�15 �ff��&� يHff�=!� �!ff2 نXا @ff�" Mff1ا�� �ff  �ff��� - %ff�Rو �ff;5 �ff�-ء ا�&�ff	ل - 

  .ا-�2&�	ر و-  ��	 $&�ه
  
� $;Hا 1J% أن 15@ ا���f�U9 ا���f7رة ��f(1ار ا���fاد �!=�Hfه أن ���f7ى ��fO!1 وا��f  sf� �8��Hf ھHfه ����

 �� ق أ م ت أ،  307،17ا�7&�$� ط�)	 ��1	د��� �f  sfوا�� �O!�	f$ ص	f7�+-ا ��U9�1� ن	�'&� �ا���1
� وا�ط*ق ا��ا"� �8J 8��H ا�7&�$	ت ا��� �&��&��;	 دون أن �)��ھ	  � ذ�[ $#ي إ��اء 	U"أ H�=!� ض�

  .�G ظ!� �=U� �U91/ وا����Uر �!% �'&� ط�)	 ��	 �G �15% �15	ء أ�Tل ا�=)%
 %1J اHء 15@ ھ	!$, Mf1ا ا��Hfھ �f�	"إ �fه ا�7&�$� ھH8 ھ��H�� �1�2ن أ��ب و  �f(1&ا��� %f�	���9� 8f�	U$

Hا� M�	2 ا�)�ار H�=!�$ل	ء ا�&�-xد�5ى ھ �  s�1� H�=!89 ا��� ��U9�  .�J إ�@ 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرف ـ إخاء ـ عدل             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  المحكمة العليا 
        غرفة مشورة الغرف المجمعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11/2012:امللف رمقامللف رمقامللف رمقامللف رمق

  طلب تنفuذ  : نوعية الطعننوعية الطعننوعية الطعننوعية الطعن

0ٔمحد / sل ممثلني /ٔ,س4تاذÀناعامل س4بpة : العارضالعارضالعارضالعارض
  احلسنو� يوسف ومحمد و� محمد 

ــــــروض ضــــــده ــــــروض ضــــــدهاملع ــــــروض ضــــــدهاملع ــــــروض ضــــــدهاملع ــــــني  .ش.و0ٔ . ا.م.0ٔ .و.ل.0ٔ : املع ممثل
  شدوإ محمدن و� / /ٔ,س4تاذ

الصادر  07/2009:القرار رمق: القرار املطلوب تنفuذهالقرار املطلوب تنفuذهالقرار املطلوب تنفuذهالقرار املطلوب تنفuذه
عــــــن الغرفــــــة املدنيــــــة  24/07/2009:بتــــــارخي

  وJجHعية الثانية /حملمكة العليا

            2013201320132013////01010101::::القرار رمقالقرار رمقالقرار رمقالقرار رمق

        2013201320132013////02020202////28282828::::بتارخيبتارخيبتارخيبتارخي

        ::::القرارالقرارالقرارالقرار    مbطوقمbطوقمbطوقمbطوق

العليا يف هيئة غرفـة املشـورة بغرفهـا العليا يف هيئة غرفـة املشـورة بغرفهـا العليا يف هيئة غرفـة املشـورة بغرفهـا العليا يف هيئة غرفـة املشـورة بغرفهـا قررت احملمكة قررت احملمكة قررت احملمكة قررت احملمكة 
        ::::ا5معة ما ييلا5معة ما ييلا5معة ما ييلا5معة ما ييل

ـ ـ ـ ـ رصرصرصرصف النظر عن مطلب أ,سـ4تاذÀن 0ٔمحـد ومحمـد ف النظر عن مطلب أ,سـ4تاذÀن 0ٔمحـد ومحمـد ف النظر عن مطلب أ,سـ4تاذÀن 0ٔمحـد ومحمـد ف النظر عن مطلب أ,سـ4تاذÀن 0ٔمحـد ومحمـد 
        ....سالف ا¤ßرسالف ا¤ßرسالف ا¤ßرسالف ا¤ßر    2009200920092009////07070707تنفuذ القرار رمقتنفuذ القرار رمقتنفuذ القرار رمقتنفuذ القرار رمق

سالف ا¤ßر سالف ا¤ßر سالف ا¤ßر سالف ا¤ßر     2004200420042004////14141414ـ ٕا-اÂ ملف تنفuذ القرار رمقـ ٕا-اÂ ملف تنفuذ القرار رمقـ ٕا-اÂ ملف تنفuذ القرار رمقـ ٕا-اÂ ملف تنفuذ القرار رمق
����لكلكلكلك حمتو_ته ٕاىل حممكة الوالية بتريس زمـور 'لنظـر  حمتو_ته ٕاىل حممكة الوالية بتريس زمـور 'لنظـر  حمتو_ته ٕاىل حممكة الوالية بتريس زمـور 'لنظـر  حمتو_ته ٕاىل حممكة الوالية بتريس زمـور 'لنظـر 

قدر 0ٔجرمه مبا قدر 0ٔجرمه مبا قدر 0ٔجرمه مبا قدر 0ٔجرمه مبا والبت يف دعوى 0ٔولئوالبت يف دعوى 0ٔولئوالبت يف دعوى 0ٔولئوالبت يف دعوى 0ٔولئكككك العامل  العامل  العامل  العامل حتحتحتحتديد ديد ديد ديد 
 Âــ4تحقني 'لعــام ــن العــامل املس ــ4تحقني 'لعــامÂ م م ــن العــامل املس ــ4تحقني 'لعــامÂ م م ــن العــامل املس ــ4تحقني 'لعــامÂ م م ــن العــامل املس ــوه ويف ßــوهنهنهنهنم م ــوه ويف ßــوادع ــوه ويف ßــوادع ــوه ويف ßــوادع ادع

املراد تنفuذه املراد تنفuذه املراد تنفuذه املراد تنفuذه     2004200420042004////14141414املنصوص zلهيا يف القرار رمقاملنصوص zلهيا يف القرار رمقاملنصوص zلهيا يف القرار رمقاملنصوص zلهيا يف القرار رمق
طبقا 'لنصـوص وإالجـراءات املعمـول هبـا يف سـاطبقا 'لنصـوص وإالجـراءات املعمـول هبـا يف سـاطبقا 'لنصـوص وإالجـراءات املعمـول هبـا يف سـاطبقا 'لنصـوص وإالجـراءات املعمـول هبـا يف سـا����ر ر ر ر 

        ....دzاوى أ,صل دzاوى أ,صل دzاوى أ,صل دzاوى أ,صل 

        

        ºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظميºسم هللا العيل العظمي

سـة مشـورة يـوم أ,ربعـاء عقدت غرفة مشورة الغرف ا5معة /حملمكـة العليـا sل 

ــاين ســ4نة  عشــرالســادس  ــع الث ــق 1434ربي ـــ املواف ويه يف  28/02/2013ه
عــن رئــ�س الصــادر   v:46/2012شــكu� اســ4ت�bائية مbعقــدة مبوجــب أ,مــر رمق

مبك�ـب القـايض محمـد @سـمل و� ا�مـني ،   30/08/2012احملمكة العليـا بتـارخي 
جHعيــة الثانيـة /حملمكــة رئـ�س الغرفــة املدنيـة وÔ ،Jئـب رئــ�س احملمكـة العليــا 

  رئ�ســـــــا                                                          ،العليا
  :وبعضوية السادة القضاة

  0ٔمحد محمود و� الش4يخ ، رئ�س الغرفة املدنية وJجHعية أ,وىل مسSشارا ـ
  مسSشارا      ـ محمدو و� 0ٔمحدو سامل و� 0ٔيب ، رئ�س الغرفة اجلزائية 

  مسSشارا                دة و� 0ٔملني ، رئ�س الغرفة الت�ارية حميـ 
ف ا5معــة عبــد هللا و� هــدو ، اكتــب ضــبط 0ٔول /لغــر / ومبســاzدة أ,ســ4تاذ 

  اكتبا 'ل�لسة                              /حملمكة العليا 
  Ôئب املدعى العام �ى احملمكة العليا  ،وحبضور الس4يد محمد و� عامرو

  ممثال 'لنيابة العامة                                                        

احملــال ٕاىل هــذه  11/2012وذa 'لنظــر والبــت يف امللــف Jســ4تع�ايل رمق 

احملــول رمق   ومبقتضــيالعــديل املشــار ٕاليــه z0ٔــاله الSشــكu� مبوجــب أ,مــر 

  .6/11/2012الصادر عن رئ�س احملمكة العليا بتارخي  156/2012
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  اإلجراءات: أوال
بعــــد اإلطـــــالع علـــــى العريضـــــتني املقـــــدمتني علـــــى التـــــوايل مــــن طـــــرف األســـــتاذين أمحـــــد ولـــــد يوســـــف  وحممـــــد ولـــــد 

يت تضـــــــمنت طلـــــــب غزازيـــــــر والـــــــآنيابـــــــة عمـــــــا مســـــــى بعمـــــــال الســـــــبخة أو  28/4/2012حممـــــــد احلســـــــن بتـــــــاريخ 
الصـــــــادر عـــــــن الغرفـــــــة املدنيـــــــة واالجتماعيـــــــة الثانيـــــــة باحملكمـــــــة العليـــــــا  7/2009: األســـــــتاذين تنفيـــــــذ القـــــــرار رقـــــــم

والقاضـــــــي مبواصـــــــلة عمـــــــال الســـــــبخة عملهـــــــم فيهـــــــا بالقـــــــدر الـــــــذي كـــــــانوا ميارســـــــونه بـــــــه  24/7/2009بتـــــــاريخ 
بتـــــــــاريخ  40/2010ر رقـــــــــم الـــــــــيت تضـــــــــمنها األمـــــــــ 2010قبـــــــــل، مضـــــــــيفني أن مـــــــــوكليهم ال يقبلـــــــــون تقســـــــــيمة 

الصـــــــادر عـــــــن رئـــــــيس حمكمـــــــة الواليـــــــة بتـــــــريس زمـــــــور وأـــــــم ال يقبلـــــــون إال تقســـــــيمات مـــــــا قبـــــــل  14/4/2010
املــــــــراد  14/2004كمـــــــا ال يقبلـــــــون عــــــــزهلم مـــــــن العمـــــــل يف الســــــــبخة إذ ليســـــــوا طرفـــــــا يف القــــــــرار رقـــــــم   1987

ــــذه ومل يــــدخلوا عمــــل الســــبخة بقــــرار مــــن الســــلطة وال مــــن أحــــد آخــــر ألــــ م هــــم املكتشــــفون للســــبخة وهــــم تنفي
قــــــرون ، وليســــــوا عمـــــاال وال عمالــــــة وأضــــــاف األســــــتاذان أمــــــا يطلبــــــان تنفيــــــذ  8أصـــــحاا منــــــذ مــــــا يزيــــــد علــــــى 

، ويف  1987ســــــــالف الــــــــذكر ألنــــــــه يــــــــرد األمــــــــور إىل مــــــــا كانــــــــت عليــــــــه قبــــــــل ســــــــنة  07/2009القــــــــرار رقــــــــم 
ـــــــم  ـــــــب األســـــــتاذان حتويـــــــل القـــــــرار رق ـــــــدير املـــــــذكور أعـــــــ 07/2009األخـــــــري طل ك أو ازويـــــــرات اله إىل حمكمـــــــة اف

غزازيـــــر مـــــن الضـــــرائب ال مـــــن الغرامـــــات الـــــيت يـــــرون أخـــــذها آلتنفيـــــذه حـــــىت ينتهـــــي هـــــذا الصـــــراع علـــــى مـــــا يدفعـــــه 
  .منهم من استغالل اإلنسان ألخيه

ــــــب / األربعــــــة األســــــتاذ .ح.أوبعــــــد االطــــــالع علــــــى ردود حمــــــامي املنفــــــذ لصــــــاحلهم مــــــن أســــــر  أشــــــدو علــــــي مطال
  :وحممد مبا أمهه كالتايل األستاذين أمحد

ــــديل  ــــل الــــذي ي ــــرداءة التوكي ــــ أنــــه يتعــــني رفــــض طلــــب األســــتاذين شــــكال جلهــــل أعيــــان العمــــال املرفــــوع بــــامسهم ول ـ
  .به مقدم الطلب

ــــــ أن القــــــرار رقــــــم  الصــــــادر مــــــن جممــــــع الغــــــرف باحملكمــــــة العليــــــا الــــــذي تضــــــرر مقــــــدم الطلــــــب مــــــن  14/2004ـ
الصـــــــــــــادر بتـــــــــــــاريخ  40/1010ضـــــــــــــمن األمـــــــــــــر رقـــــــــــــم  تنفيـــــــــــــذه قـــــــــــــد مت تنفيـــــــــــــذه بالرتاضـــــــــــــي وجـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك

  .عن رئيس حمكمة والية تريس زمور 14/4/2010
ـــــذ القـــــرار رقـــــم  ـــــر مـــــن طلـــــب تنفي ـــــ أن الطلـــــب جيـــــب رفضـــــه أصـــــال إذ ال يثـــــري مقدمـــــه أكث الصـــــادر  07/2009ـ

ــــــــاريخ  ــــــــا بت ــــــــة باحملكمــــــــة العلي ــــــــة الثاني ــــــــة واالجتماعي ــــــــذ  24/4/2009عــــــــن الغرفــــــــة املدني أو التضــــــــرر مــــــــن التنفي
ــــــــذي تضــــــــمنه األمــــــــر ر  ــــــــني مــــــــدى هــــــــذا الضــــــــرر وال وجــــــــه  40/2010م قــــــــاملؤقــــــــت ال ــــــــه دون أن يب املشــــــــار إلي

  .املخالفة بينه وبني ما يطلبه مما كان عليه العمل يف السابق
  .أشدو بطلبه رفض طليب األستاذين أمحد وحممد شكال وأصال/ويف األخري ختم ذ

  :أصدرت احملكمة القرار اآليت بيانهوبعد اإلطالع على مجيع الوثائق املتعلقة بالطلب 
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  المحكمة: ثانيا
حيــــــــــــث تبــــــــــــني مــــــــــــن دراســــــــــــة طلبــــــــــــات األطــــــــــــراف وردودهــــــــــــم ومــــــــــــن حمتويــــــــــــات امللــــــــــــف أن رقابــــــــــــة احملكمــــــــــــة 

ا .ت.م.ا.مــــــــــــن ق 238العليـــــــــــا علـــــــــــى شـــــــــــرعية كــــــــــــل القـــــــــــرارات االســـــــــــتعجالية الـــــــــــيت تــــــــــــنص عليهـــــــــــا املـــــــــــادة 
ـــــــــراه مـــــــــن التوجيهـــــــــات حـــــــــول شـــــــــر  ـــــــــام بكـــــــــل مـــــــــا ت عية هـــــــــذه القـــــــــرارات مـــــــــن أصـــــــــلها تســـــــــوغ للمحكمـــــــــة القي

أو شــــــــــرعية مــــــــــا حياولــــــــــه األطــــــــــراف مــــــــــن االســــــــــتفادة منهــــــــــا ، وخصوصــــــــــا إذا أصــــــــــبحت حمــــــــــل جــــــــــدل ونــــــــــزاع 
ـــــــــــزم اختاذهـــــــــــا  ـــــــــــذ حكـــــــــــم أو أي إجـــــــــــراءات قضـــــــــــائية يل بـــــــــــني األطـــــــــــراف وأصـــــــــــبحت عائقـــــــــــا دون حـــــــــــق كتنفي

  .يف أمر ما
ـــــم  ـــــني كـــــذلك أن القـــــرار رق ـــــث تب ـــــيس مـــــن األحكـــــام ا 7/2009وحي ـــــذ أصـــــال لعـــــدم املشـــــار إليـــــه ل ـــــة للتنفي لقابل

ا واملنصـــــــوص عليهـــــــا بالتفصـــــــيل يف .ت.م.ا.مــــــن ق 81تــــــوفره علـــــــى شـــــــروطها املشــــــار إىل القليـــــــل منهـــــــا باملـــــــادة 
ونقـــــل وملــــك وفســـــخ وتقريـــــر (مراجــــع املـــــذهب املعتمــــدة كخليـــــل وشــــروحه عنـــــد قولـــــه يف تعريــــف هـــــذه األحكــــام 

ـــــدعوى يف) نكـــــاح حكـــــم اخل ـــــيت عـــــدوا منهـــــا أن يســـــبق احلكـــــم ب ـــــات وشـــــهادات متـــــت شـــــروطها  وال األصـــــل وبين
  .ومت اإلعذار فيها

واحتجـــــــاجهم بـــــــه ملطالـــــــب  07/2009وحيــــــث تبـــــــني أن طلـــــــب األســـــــتاذين أمحـــــــد وحممـــــــد تنفيــــــذ القـــــــرار رقـــــــم 
ســـــالف الـــــذكر إذ  14/2004العمـــــال ال يفيـــــد أكثـــــر مـــــن إثـــــارة صـــــعوبة تنفيـــــذ تعـــــرتض ضـــــد تنفيـــــذ القـــــرار رقـــــم 

دفع حقـــــــوق العمالـــــــة يف مرحلـــــــة التنفيـــــــذ أوال وال ميكـــــــن دفـــــــع مـــــــا مل يــــــنص هـــــــذا القـــــــرار يف منطوقـــــــه علـــــــى أن تـــــــ
ــــــر مــــــن تســــــمية عمــــــال  ــــــام حــــــىت اآلن أكث ــــــذين مل يعــــــرف مــــــن هوي ــــــان مســــــتحقيه ال ــــــدره وتعــــــرف أعي يعــــــرف ق

  .غزازير مع تصريح أحد حماميهم يف كالمه املتقدم بأم ليسوا عماال وال عمالةآالسبخة أو 
ــــــــــه ال يوجــــــــــد يف امللــــــــــف حــــــــــىت اآل ــــــــــب هــــــــــؤالء العمــــــــــال وألن ــــــــــه للحكــــــــــم مبطال ن ســــــــــند تنفيــــــــــذي يعتمــــــــــد علي

  .ال من عهد االستعمار وال فيما بعده
احملكمــــــة املصــــــدرة للقــــــرار املــــــراد تنفيــــــذه أن تتصــــــدى للنظــــــر والبــــــت يف تــــــذليل  وحيــــــث تبــــــني ــــــذا كلــــــه أن علــــــى

ى كــــل مــــن هــــذه الصــــعوبة مــــع صــــرف النظــــر عــــن طلــــب األســــتاذين أمحــــد وحممــــد لعــــدم جدوائيتــــه يف شــــأا علــــ
اللتـــــــني تعطيـــــــان للمحكمـــــــة االختصـــــــاص بـــــــالنظر والبـــــــت يف تـــــــذليل كـــــــل  307،17احتماليـــــــه طبقـــــــا للمـــــــادتني 

الصـــــــعوبات الـــــــيت تعـــــــرتض تنفيـــــــذ أحكامهـــــــا دون أن تقيـــــــدها يف ذلـــــــك بـــــــأي إجـــــــراء معـــــــني واإلطـــــــالق الواحـــــــد 
  .نص ظين يكفي للحكم واملتكرر منه قطعي طبقا ملا نص عليه علماء أصول الفقه

رأت احملكمــــــة بنــــــاء علــــــى هــــــذا كلــــــه أن أقــــــرب وســــــيلة لتــــــذليل هــــــذه الصــــــعوبة هــــــي إحالــــــة هــــــذا امللــــــف وحيــــــث 
ســـــالف الـــــذكر إىل حمكمـــــة حمـــــل التنفيـــــذ بواليـــــة تـــــريس  14/2004بكامـــــل حمتوياتـــــه املتعلقـــــة بتنفيـــــذ القـــــرار رقـــــم 

  .زمور للبت يف دعوى هؤالء العمال
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  :لهذه األسباب
  .وعمال مبا تقدم

  :منطوق القرار
  :ت المحكمة العليا في هيئة غرفة المشورة بغرفها المجمعة ما يليقرر 

  سالف الذكر 07/2009ـ صرف النظر عن مطلب األستاذين أحمد ومحمد تنفيذ القرار رقم 
سالف الذكر بكل محتوياته إلى محكمة الوالية بتيرس زمور  14/2004ـ إحالة ملف تنفيذ القرار رقم 

عمال لتحديد قدر أجرتهم بما ادعوه وفي كونهم من العمال المستحقين للنظر والبت في دعوى أولئك ال
المراد تنفيذه طبقا للنصوص واإلجراءات المعمول بها  14/2004للعمالة المنصوص عليها في القرار رقم 

  .في سائر دعاوى األصل 
  واهللا الموفق

  
  الرئيس                   كاتب الضبط األول
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  07/2013: ر�/ ا�)�ار

  27/03/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  ا����أ
  

�  593ـ ا��	دة ���dاCن ا���اءات ا����	�.  
  

dاCا�� �f �Zم ا�	f�� "fU/ ھHfه ا�f�+Rة ا��&	رض $�� ��ار �f �I ا-�;f	م ا�)	fN� ",$	��f ا�)��fA أ�f$و �f�
� ا�)fA	ة ��f/ ا�=!�� 8f7	f;��d	 ا�)	N� $	��1>� ;!5	 ��f&م ا-+�f7	ص �f$ ص	f7�+زع ا	f!� �f�	" 8Uf\�

وذ��ff&$ ]ff أن أffU" :�ffT/ ا��ff �Z ا��Cا;� �ff�d	ff�d	 ��ff=ات أ�8ff ،ج.ا.ق ff;� 593	 ط�)ff	 ffU"R	م ا��ff	دة 
  .ا-�2}!	ف
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ورية اإلسالمية الموريتانيةالجمه

  المحكمة العليا

  الغرف المجمعة

 غرفة المشورة

  394/2010: رقم امللف

  تنازع اختصاص:طبيعة القضية

  النيابة العامة  :الطاعن

  .خ.ر: ااملطعون ضده

  

  013/ 07:القرار رقم

  27/03/2013:بتاريخ

  

  :منطوق القرار

قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا اإلحالة 
الغرفة الجزائية الثانية بمحكمة والية  إلي

  .نواكشوط لالختصاص

  

  عدل- إخاء- شرف                                          

  بسم اهللا العلي العظيم
عقدت غرفة مشورة الغرف امعة باحملكمة العليا جلسة مشورة 

املوافق  األربعاءمبكتب رئيس احملكمة وذلك يوم 
  :كلة كما يليوكانت مش  27/03/2013

رئيســـــــا                 ، رئيس احملكمة العليا ،حيفظ ولد حممد يوسف -
حممد يسلم ولد الدمني رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية 

 مستشارا                                       باحملكمة العليا 
ماعية األوىل امحد حممود ولد الشيخ، رئيس الغرفة املدنية واالجت

  مستشارا                                       باحملكمة العليا 
  رئيس الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا  ايب،أمحدو سامل حممدو ولد 

  ستشارام                                                      
  مستشارا حيمده ولد املني، رئيس الغرفة التجارية باحملكمة العليا

  العليا مستشارايل امدو سريي، رئيس الغرفة اإلدارية باحملكمة 
بالغرف  أولعبد اهللا ولد هدو، كاتب ضبط /مبساعدة ذو 

                             .، كاتبا للجلسةامعة
  ،  امحد ولد الويل  املدعي لدى احملكمة العليا/وحبضور السيد

                                                                  
               ممثال للنيابة 

وذلك للنظر يف بعض القضايا املعروضة أمام هذه الغرفة واليت 
من بينها طلب الفصل يف تنازع االختصاص املقدم من طرف 

يف القضية رقم النيابة  النيابة العامة لدي احملكمة العليا
كاب جرمية إتالف وهدم بارت. خ.راملتهمة فيها  394/010

م ، ويف هذه اجللسة .ع.ق 413أموال الغري املعاقبة باملادة 
                                               : صدر القرار التايل
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  اإلجراءات: أوال
القاضـي  160/010أصدرت غرفة االام مبحكمة االستئناف بانواكشوط القـرار رقـم  19/05/2010بتاريخ -

أمـــام الغرفـــة اجلزائيـــة مبحكمـــة الواليـــة بانواكشـــوط حملاكمتهـــا وذلـــك بعـــد أن أعـــادت تكييـــف  .خ.ربإحالـــة املتهمـــة 
  .من نفس القانون  427املادة  إىلم .ع.ق 413ملادة امن  إليهاالوقائع املنسوبة 

القاضــي  291/010أصــدرت الغرفــة اجلزائيــة مبحكمــة واليــة نواكشــوط حكمهــا رقــم  23/06/2010وبتــاريخ -
  .بالتخلي عن هذه القضية لعدم االختصاص وذلك جلنائية الوقائع املنسوبة إيل املتهمة

توصـلت هـذه احملكمـة بطلـب الفصـل يف تنـازع االختصـاص يف هـذه القضـية مقـدم مـن  17/03/2013وبتاريخ -
  .طرف املدعي العام لدي احملكمة العليا

لغرفــــة حبضـــور ممثــــل النيابــــة العامـــة الــــذي متســــك بطلباتــــه مت نشــــر القضــــية أمـــام هــــذه ا 27/03/2013وبتـــاريخ -
  .عد ذلك مت وضع القضية يف املداوالت ليتم النطق بالقرار التايل خبصوصها يف نفس اليومبة ،وباملكتو 

  المحكمة: ثانيا
ي حيث درست الغرفـة القضـية وكافـة حمتويـات ملفهـا مبـا يف ذلـك حماضـر الضـبطية العدليـة واالسـتجوابات أمـام قاضـ

  :التحقيق فتبني هلا ما يلي
أن التعــارض بــني قــرار غرفــة االــام القاضــي بإحالــة القضــية أمــام الغرفــة اجلزائيــة وبــني حكــم هــذه األخــرية القاضــي -

بــالتخلي عنهــا لعــدم االختصــاص يشــكل حالــة تنــازع اختصــاص بــني القضــاة يــتم الفصــل فيهــا طبقــا ألحكــام املــادة 
  .م الغرفة اجلزائية ائيا لفوات أجل االستئنافج وذلك بعد أن أصبح حك.ا.ق 593

كمـــا   413املــادة  م ولـــيس أحكــام.ع.ق 427تنطبـــق عليهــا أحكــام املــادة  .خ.رأن الوقــائع املنســوبة للمتهمــة  -
  .الغرفة اجلزائية حملاكمتها  قيق ،وهو ما حيتم إحالة ملفها إىلحماضر الضبطية العدلية وقاضي التح يعلم بالرجوع إىل

  :األسباب لهذه
  .ج.إ.من ق 600 إىل،593،598وعمال بأحكام املواد 

  :منطوق القرار
بمحكمــــة واليــــة نواكشــــوط  الغرفــــة الجزائيــــة الثانيــــة قــــررت غرفــــة المشــــورة بالمحكمــــة العليــــا اإلحالــــة إلــــى

  .لالختصاص
  واهللا الموفق

  رئيسال                                                          األول كاتب الضبط
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  09/2013: ر�/ ا�)�ار

  08/05/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  

  

  ا����أ
  

 ��  17و  186ـ ا��	د���  .�	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار��
  

 ��fA(ا� sf��	داff(1&��� Uff\� �f5 در	fT ار�ff� Hf�=!� �$�&f7$� �1 �f� �ff  ط�f\Jا��	ف $	!{�ff2-ا �f�U9�
U\���	$ �&ف ا�����Zا� �� ا��fارد  f� ا��f	دة �1 �Z	��ة و��Jx $)�ار T	در 5f� %fأ� 	f�$و ،	f�1&ا� ��U9�

186  �ff�J#� /ff� �ffا�� �ff�U9ا�� @ffإ� Bff��� Hff�=!أن ا�� �ffوا�دار� �ffر�	وا��� �ffاءات ا������ffن ا����	ff� �ff�
� T&�$	ت� %$ `���� 	�  .��ارھ	 وھ� ا����U9 ا��<�$ �7	��H�=! و

� إن ا�=;/ ا�Hي 2	��% ���U9 ا-�f2}!	ف $&�fم ا+�7	fT;	 وا+�f7	ص ا�f5 رج	f+ /f;  �fم ھ	f&ء ا�	fA(
�;f	 �Cfاع 	��2	ق ����ل ��1J ا�)fA	ء ا��<G�f إذ ا���fاد $&�f	رة ا�)fA	ء ا��<G�f ا���f�U9 ا��!\�fر أ

H�=!ا��. 
�ffk	ران أ�ff	م ��ff�U9 ا-�ff2}!	ف - �ff2اھ	$�ff	 أو %�	$�&ffTو Hff�=!ن ا�� 	ff;�1&  ، Gff� @ffع إ��ffا��� affوا�

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	 17ا��	دة �� ��fاءة ا��f	دة f� %fإذ أ� m�f1ول ا�Cf� @f�" �fر�� وا�دار�
 	f;�	�ا���JHرة �]�!�l أن ا����أ ا�&	م ���8k  � أن ا��\�ع ��!: ا-+�f7	ص $	��f9�1� sf	J/ ا��!\�fر أ
 sff�	J اء�ff2و sff�xأو ا�� ��	�&�ff2-ا B$	ff'�	$ Cff���� �ffوا�� Hff�=!ض ا���ff�&� �ffت ا��	$�&ff7ا� �ff  اعCff!ا�

  .وا�&�� أو �	�����
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمة العليا   

  الغرف المجمعة    

 غرفة المشورة     

  20/2013: رقم امللف

  تعيني وكيل عن ورثة:طبيعة القضية

  .ن.ذ.م: الطاعن

  حممد حيىي ولد الطيب اخلرشي: ميثله األستاذ

   .م.ق.و: املطعون ضده
  

  2013/ 09:قمالقرار ر 

  08/05/2013:بتاريخ

  

  :منطوق القرار

قررت عرفة المشورة بالمحكمة العليا 
قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض 
القرار المطعون فيه الختصاص المحكمة 

  .المصدرة له بتعيين وكيل خاص للورثة

  عدل-إخاء- شرف

  بسم اهللا العلي العظيم

العليا جلسة مشورة  عقدت غرفة مشورة الغرف امعة باحملكمة
مبكتب رئيسها مبباين احملكمة العليا وذلك يوم األربعاء 

  :وكانت مشكلة كما يلي 27/03/2013:بتاريخ

 رئيسا        ،رئيس احملكمة العليا   ،حيفظ ولد حممد يوسف -

حممد يسلم ولد الدمني، رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية 
 مستشارا                                باحملكمة العليا            

امحد حممود ولد الشيخ، رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل 
 باحملكمة العليا                                            مستشارا

  حممدو ولد أمحدو سامل ولد أيب، رئيس الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا 

                                                               مستشارا             

 يل آمدو سريي، رئيس الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا    مستشارا

حيمده ولد أملني، رئيس الغرفة التجارية باحملكمة العليا   مستشارا                                                              

  عبد اهللا ولد هدو، كاتب ضبط أول بالغرف امعة/ومبساعدة ذ

  .كاتبا للجلسة                                                   

  امحد ولد الويل، املدعي العام لدى احملكمة العليا /وحبضور السيد

  .ممثال للنيابة العامة                                                
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وذلك للنظر يف بعض القضايا املعروضة أمام هذه الغرفة واليت من بينها الطعن املقدم من طرف األستاذ حممد  
عن  27/02/2013الصادر بتاريخ  20/2013ضد األمر رقم  .ن.ذ.محيىي الطيب ولد اخلرشي لصاحل موكله 

من  .م.قمن جهة وورثة  .ن.ذ.مالنزاع القائم بني الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل باستئنافية انواكشوط خبصوص 
  :جهة ثانية ويف هذه اجللسة صدر القرار التايل بيانه

  مراحل التي مرت بها القضيةال: أوال
تقدم بطلب إىل الغرفة  .ن.ذ.مهذه القضية ـ حسبما يتبني من مشموالت ملفها ــ يف أن وكيل مراحل تتلخص 

من  .م.قتئنافية انواكشوط بوصفها حمكمة تنفيذ طالبا تعيني وكيل عن ورثة املرحوم املدنية واالجتماعية األوىل باس
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية وهو ما رفضته  315أجل تبليغ إجراءات التنفيذ طبقا للمادة 

وىل بتاريخ الصادر عن رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية األ 20/2013الغرفة مبقتضى األمر رقم 
27/02/2013.  

  اإلجراءات: ثانيا
حيث بلغت العريضة إىل املدعي العام لدى احملكمة العليا لتقدمي امللتمسات وقدم طلبا لغرفة املشورة بقبول الطعن 
شكال وأصال وحتديد احملكمة املختصة بتعيني وكيل عن الورثة، وحيث مت عرض القضية يف جلسة مشورة للغرف 

واستمع للمالحظات الشفوية للمدعي العام لدى احملكمة العليا الذي متسك  27/03/2013 امعة بتاريخ
وحيث تقرر وضع القضية يف املداوالت لينطق فيها بعدئذ بالقرار . بالطلبات املكتوبة للنيابة العامة طي امللف

  :التالية أسبابه
  المحكمة: ثالثا

أن األساس الذي اعتمدته حمكمة  20/2013 حيث يتبني من حمتوى أمر الرفض املعقب ذي الرقم
  : االستئناف يف قرارها يرجع إىل سببني مها

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية املستشهد به من طرف طالب  315أن نص املادة : أوال
  . التنفيذ غري منطبق على احلالة املنشورة

أمر من القضاء وترى حمكمة االستئناف أن عبارة القضاء أن مفهوم املادة املذكورة هو استصدار  :ثانيا
نه قد يكون من بينهم ورثة قاصرون إإىل حصر ورثة أوال مث  حيتاجاملقصود هو القضاء ذو االختصاص العام إذ قد 

  .حيتاجون إىل التقدمي عليهم
ئناف ر عن تشكلة حمكمة االستبني متعلق بصعوبة تنفيذ قرار صادوحيث إن حاصل حمتوى السب -

بانواكشوط يف تشكلة مغايرة ومؤكد بقرار صادر عن الغرف امعة باحملكمة العليا، ومبا أنه من الوارد يف املادة 
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية أن التنفيذ يرجع إىل احملكمة اليت مت تأكيد قرارها وهي  186

  .صعوباتاحملكمة املختصة بالتنفيذ وما يرتبط به من 
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بعدم اختصاصها واختصاص القضاء العام هو فهم  االستئنافوحيث إن الفهم الذي ساقته حمكمة  -
خارج عن سياق مدلول كلمة القضاء املختص إذ املراد بعبارة القضاء املختص احملكمة املنشور أمامها نزاع 

 .التنفيذ
  .هاوحيث إن التنفيذ وصعوباته مثاران أمام حمكمة االستئناف ال سوا -
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية حىت  17وحيث إنه من الواجب الرجوع إىل نص املادة  -

يزول اللبس إذ أنه من قراءة املادة املذكورة يستنتج أن املبدأ العام يتمثل يف أن املشرع مينح االختصاص بالبت 
التنفيذ واليت تتميز بالطابع االستعجايل أو املؤقت للمحاكم املنشور أمامها النزاع يف الصعوبات اليت تعرتض 

  .وسواء كانت واقعية أو قانونية
  

  :لهذه األسباب
  .من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية 186و  17بناء على ذلك وتأسيسا على أحكام املادتني 

 :القرار نطوقم
شكال وأصال ونقض القرار المطعون فيه  قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض

  .الختصاص المحكمة المصدرة له بتعيين وكيل خاص للورثة
  واهللا الموفق

  الرئيس                  كاتب الضبط األول
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  15/2013: ر�/ ا�)�ار

  29/05/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  

  

  ا����أ
  
�  356،372:���ادـ ا��  107وا��	دة  ا�)	��ن ا��!	d� ا���ر��	���8='1� ��d	!ا�� ��	ن ا��9��	�.  
  

 	�$]fوذ� 	f�d	;� :�fTأ ��fA(ه ا�Hfھ �f5 �1>��	f$ �fN	(اث ا��"Rا � �I ف  أن ��ار�fط �f�$&�f�J#� �fه 
���U9 ا-�2}!	ف $	��ا�f\Jط )�f�dاCا�� �f �Zذات ، و)ا� Bd	fو� ��f�;��1� �$�f[!ا�� Bd	fا��� ��f$ �f�أن 

 ��d	!� ت	م (5)�$ �[Uو)م.ج.ق 357ا�]��� $�ا2'� ا� ، ���T	� ��Iو ���T	� �� ا���;���$ ��أن 
� ق �1�107	دة �% �C1م إ"	��;/ ���&	 أ�	م ا����U9 ا��<��7 $	�)�7 ط�)	  ,�  . ط.ج.ح.
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 سم اهللا الرحمن الرحيمب
  عدل-إخاء- شرف        الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمة العليا    
   الغرف المجمعة      
 غرفة المشورة      

  
  707/2012: رقم امللف

  تنازع اختصاص:طبيعة القضية

  النيابة العامة :الطاعن

  .آ.ح.ي: املطعون ضده

  2013/ 15:القرار رقم

  29/05/2013:بتاريخ

  :منطوق القرار

قررت عرفة المشورة بالمحكمة العليا 
المحكمة الجنائية للقصر في  ىعل اإلحالة

  . انواكشوط لالختصاص

  

  العلي العظيم بسم اهللا

عقدت غرفة مشورة الغرف امعة باحملكمة العليا جلسة مشورة 
مبكتب رئيسها مبباين احملكمة العليا وذلك يوم األربعاء 

  :وكانت مشكلة كما يلي 29/05/2013املوافق

 ا ــــــرئيس   ،  رئيس احملكمة العليا،  حيفظ ولد حممد يوسف -

املدنية واالجتماعية الثانية حممد يسلم ولد الدمني، رئيس الغرفة 
 مستشارا                                           باحملكمة العليا 

امحد حممود ولد الشيخ، رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل 
 مستشارا                                        باحملكمة العليا    

مستشارا        ية باحملكمة العلياحممدو ولد أيب، رئيس الغرفة اجلزائ
 مستشارا   حيمده ولد املني، رئيس الغرفة التجارية باحملكمة العليا 

              مستشارا   يل امادو سريي، رئيس الغرفة االدارية باحملكمة العليا

  بالغرف امعة أولعبد اهللا ولد هدو، كاتب ضبط /ومبساعدة ذ

  كاتبا للجلسة                                                      

  أمحد ولد الويل،  املدعي لدى احملكمة العليا /وحبضور السيد

  ممثال للنيابة العامة                                               
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االختصاص املقدم  وذلك للنظر يف بعض القضايا املعروضة أمام هذه الغرفة واليت من بينها طلب الفصل يف تنازع 

  . 707/2012أمام هذه الغرفة من طرف النيابة العامة خبصوص القضية رقم النيابة 
  :ويف هذه اجللسة صدر القرار التايل بيانه 

  اإلجراءات: أوال
ــــــاريخ  - ــــــديوان الســــــابع مبحكمــــــة واليــــــة نواكشــــــوط أمــــــره غــــــري  18/11/2012بت أصــــــدر قاضــــــي التحقيــــــق بال

. م.ط.س.و س. م.ط.س.س.س.م و. ص.م.مو . إ.ص.وأ.آ.ح.يمـــــــــــــــــن املــــــــــــــــرقم القاضـــــــــــــــــي باحالــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل 
  .حالتهم مجيعا أمام حمكمة اجلنح بانواكشوط حملاكمتهمإ. س.بو  .أ.م.مو . س.هـ.أو . س.مو . أ.سو 
ــــــــــــاريخ  - ــــــــــــة بانواكشــــــــــــوط قرارهــــــــــــا رقــــــــــــم  22/01/2013وبت أصــــــــــــدرت غرفــــــــــــة األحــــــــــــداث مبحكمــــــــــــة الوالي

  .االختصاصالقاضي بالتخلي عن هذه القضية لعدم  07/2013
مت نشــــــــر هــــــــذه القضـــــــية أمــــــــام هــــــــذه الغرفـــــــة حبضــــــــرة ممثــــــــل النيابـــــــة العامــــــــة الــــــــذي  29/05/2013وبتـــــــاريخ  -

  .متسك بطلباته املكتوبة وبعد ذلك مت وضع القضية يف املداولة لينطق فيها بالقرار التايل يف نفس اليوم
  األطراف: ثانيا
أن التعارض بني أمر قاضي :ذه الغرفة ضمنه ما ملخصهتقدم املدعي العام لدى احملكمة العليا بطلب أمام ه

اجلنائية،وأنه  اإلجراءاتمن قانون  593التحقيق وقرار غرفة األحداث يعترب حالة تنازع اختصاص طبقا للمادة 
  .ج.إ.من ق 600ايل  598، 593يلتمس من احملكمة الفصل يف هذا التنازع طبقا للمواد 
  المحكمة: ثالثا

  :امللف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبني هلا ما يلي حيث درست احملكمة
أن قرار غرفة األحداث املنوه عنه أعاله القاضي بالتخلي عن هذه القضية أصبح ائيا وذلك بعد تأكيده من - 

الصادر بتاريخ  15/013وذلك بواسطة القرار رقم ) الغرفة اجلزائية(طرف حمكمة االستئناف بانواكشوط 
04/02/2013 .  

  ).م.ج.ق 357السرقة بواسطة الكسر م (ن من بني الوقائع املنسوبة للمتهمني وقائع ذات عقوبات جنائية أ- 
أن من بني املتهمني قاصرين وغري قاصرين وأنه يلزم إحالتهم مجيعا أمام احملكمة املختصة بالقصر طبقا للمادة - 

  .ط.ج.ح.من ق 107
مام احملكمة اجلنائية اخلاصة بالقصر حملاكمتهم طبقا أ اأنه يلزم تأسيسا على كل ذلك إحالتهم مجيع- 

  .ط.ج.ح.من ق 107م واملادة .ج.من ق 356،372:للمواد



 

157 

  :لهذه األسباب
من  117م واملادة .ج.من ق 356،372:ج واملادتني.ا.من ق 600،ايل 593،598وعمال بأحكام املواد 

  .ط.ج.ح.ق
  :القرار منطوق

  .اإلحالة على المحكمة الجنائية للقصر في انواكشوط لالختصاص قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا
  واهللا الموفق

  
  الرئيس                                              كاتب الضبط األول         
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  27/2013: ر�/ ا�)�ار

  20/11/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ف ا����&�: ا���Zا��\�رة(ا� � �I(  

  

  

  ا����أ
  

� �	��ن ا��!�O/ ا�)A	d� وا��	د���  24ـ	��	دة �� ق 258و  26�  .ا . ت .م .ا . 
fAا�� �f�U1ا�� Pf" @f15 8 ���اU\� 	;5أ��ا � 	U$ و ا���2م adا�Aإن ا� �f�� �;�f ، وf���ن د��f2ر�	 

 ����fا��� �f;ا����;� أ+�ى  )� �!: ا��\�ع �nدارة ا������A إ���	زات إ��ا��d ذات ط	$B �]�ي  � 
 	f����f	زة ،  	fد��� 	f;د��� �f��&� 	f�J ��d	fA(دون ا����ع $�ءا �1]1'� ا� Bو إ5*ن ا��� C�987 "� ا��

�)	N	�;	 أ�	م ا P" اد� Rا :!���ازاة �%  a1'�� �f  /f;� ور���N ت	�	�N �� ��� *��2 �ء ا����	A(�
��ا�;�;	.  

�\�!5	 ��G� 8��& ا��	دة  B غ ودا�[�� ق"  26" إن ھHا ا����% 15@ �	 ���و J	ن �و . ا .ت.م.ا.
  .$	��	�� - �&�و �	 $)�  � ا��	دة ا�]	$)� �;	 دون �&��8 أن ��Uن +'# �	د�	 �9$	

  
ا���	�Dة و ��I ا���	�Dة و ا���2م ا��\	$;� �;�	 ��	ل ا��Aاad  و�15% �!&)� ا-+�7	ص ا�!�5�  �

  .��Z1 � ا������ ��U9�$ ا��-��
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  عدل-إخاء-شرف              الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  المحكمة العليا
  الغرف المجمعة

 ة المشورةغرف
  14/2013: رقم امللف

  تنازع اختصاص: طبيعة القضية

  غايل ولد حممود /الوطنية للطب ممثلة باألستاذ:العارض

  .جمموعة انواكشوط احلضرية: املعروض ضده

  

  2013/ 27: القرار رقم

  20/11/2013: بتاريخ

  :منطوق القرار

قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قبول طلب 
في األصل القضاء باختصاص  العارض شكال و

الغرفة المدنية بمحكمة الوالية بجميع أنواع 
الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم 

 .المشابهة لهما

  بسم اهللا العلي العظيم

عقدت غرفة مشورة الغرف امعة باحملكمة العليا جلسة مشورة مبكتب  
  :ما يليوكانت مشكلة ك  20/11/2013رئيس احملكمة وذلك يوم 

 ،      رئيســــــاحيفظ ولد حممد يوسف ، رئيس احملكمة العليا -

رئيس الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل باحملكمة   ،امحد حممود ولد الشيخ
  مستشارا                             العليا                    

  كمة العليا حممدو ولد امحد سامل ولد أيب، رئيس الغرفة اجلزائية باحمل

.                                              مستشارا                                                           

  العليا  حيمده ولد أملني ، رئيس الغرفة التجارية باحملكمة  

                                                          .      مستشارا                                                          

.                                                                                    يل أمدو سريى ، رئيس الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا مستشارا

  معةعبد اهللا ولد هدو ، كاتب ضبط أول بالغرف ا/ومبساعدة ذ

 .كاتبا للجلسة                                                        

  امحد ولد الويل  املدعي العام لدى احملكمة العليا/وحبضور السيد

 .ممثال للنيابة العامة                                                  
    
   

ه الغرفة واليت من بينها طلب البت يف تنازع االختصاص املقدم  وذلك للنظر يف بعض القضايا املعروضة أمام هذ
:   غايل ولد حممود لصاحل موكلته الوطنية للطب ضد اموعة احلضرية، خبصوص األمر رقم/ من طرف األستاذ
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: عن الغرفة اإلدارية مبحكمة والية أنواكشوط ، و القرار رقم  13/05/2013: الصادر بتاريخ  2013/ 20
  .عن الغرفة املدنية مبحكمة والية انواكشوط  22/05/2013: الصادر بتاريخ 68/2013

  مراحل التي مرت بها القضيةال:  أوال
هذه القضية حسبما يتضح من مشموالت امللف ـ  يف تنازع اختصاص بني قرارين قضائيني صادرين  مراحلتتمثل 

  .نواكشوط احلضرية من جهة أخرىؤسسة الوطنية للطب من جهة،  و جمموعة اميف نزاع قائم بني 
غايل ولد حممود بصفته ممثال للوطنية للطب  أمام الغرفة / حيث بدأت القضية بعريضة فاحتة للدعوى قدمها ذ

اإلدارية مبحكمة الوالية بانواكشوط ، وذلك بعد أن طلبت اموعة احلضرية من موكلته تسديد ضريبة مفروضة 
، فأصدرت الغرفة اإلدارية  12/03/2013:بتاريخ 1301386:تسديد رقممنها على األخرية  مبوجب أمر ال

القاضي بالتخلي عن البت يف الطلب االستعجايل املتضمن  13/05/2013:بتاريخ 20/2013: أمرها رقم 
  .يف العريضة لعدم االختصاص ، مربرة قرارها بدخول القضية يف اختصاص الغرفة املدنية مبحكمة الوالية 

بعريضة فاحتة للدعوى أمام الغرفة املدنية مبحكمة والية  وكيلهاالوطنية للطب على لسان  وهكذا تقدمت
  .قة بطلب استعجايل يرمي إىل وقف تنفيذ أمر التسديد املنوه عنه أعالهمرف انواكشوط

 بعدم قبول املطلب الرامي إىل 22/05/2013: بتاريخ  68/2013وقد قضت الغرفة املدنية مبوجب القرار رقم 
  .تعليق حتصيل الرسم البلدي معللة ذلك بعدم اختصاصها

حممود عريضة رامية إىل طلب البت يف االختصاص على أساس أن  غايل ولد/ أودع ذ 26/05/2013: وبتاريخ 
  .إلحدامها للنظر يف النزاع  االختصاصالقرارين الصادرين عن الغرفتني املذكورتني يتطلبان البت يف إسناد 

و حمل النظر اآلن أمام غرفة مشورة الغرف امعة باحملكمة العليا ، مما جيعلها متعهدة فيه طبقا وهذا الطلب ه 
  .من ق ا م ت ا  258من قانون التنظيم القضائي واملادة  24للمادة 

  اإلجراءات: ثانيا
ي خبصوص تلك حيث أمر رئيس احملكمة العليا بفتح ملف للقضية وتبليغ العريضة للنيابة العامة إلبداء الرأ

العريضة ، ومت ذلك ، وبعد التوصل مبلتمسات النيابة العامة أصبح امللف جاهزا للعرض ، ليتم لصقه بكتابة 
الضبط ضمن قائمة امللفات املربجمة يف جلسة غرفة مشورة الغرف امعة املنوه عن تارخيها أعاله، وتصدر فيه بعد 

  .بعد املداولة القرار التالية أسبابهاالستماع للمالحظات الشفهية للمدعي العام و 
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 المحكمة: ثالثا 

  :من حيث الشكل  . أ

حيث دفعت النيابة بعدم االختصاص معتربة انه كان على املعين أن يستأنف القرار االستعجايل وال يلجأ إىل 
  .مسطرة تنازع االختصاص القتصارها على األحكام دون القرارات االستعجالية 

املتعلق بتنازع االختصاص أورد كال  258يستند على نص قانوين صريح إذ أن نص املادة  وحيث إن هذا الدفع ال
  .من التنازعني السليب و األصلي مستخدما لفظ النزاع مطلقا دون أن يقيده بنزاع يف األصل

جلهتني وحيث إنه ال يبىن كذلك على تعليل قومي طاملا جيد الطاعن نفسه أمام طريق مسدود نتيجة إعالن كل من ا
  .املفرتض اختصاصهما عدم اختصاصها ما جيعل طلبه البت يف شأن تنازع االختصاص واردا

وحيث إن دفعها من جهة ثانية بأنه كان يلزمه أن يطعن باالستئناف هو كذلك قول غري مؤسس ذلك أنه عندما 
لم مبا قالت معتربا أا تقرر حمكمة الدرجة األوىل عدم اختصاصها فللطرف املعين اخليار يف أن يطعن أو يس

صوبت خطأه ويرفع دعواه أمام احملكمة اليت بني قرار األوىل اختصاصها و إذا ما قررت األخرية عدم اختصاصها 
معتربة أنه من اختصاص األوىل فإننا نكون إزاء حالة تنازع اختصاص تبت فيه احملكمة العليا بدليل نص املادة 

حيصل تنازع االختصاص عندما " احتاد درجيت احملكمتني و رتط سوى تعدد اليت مل تش .ا.ت.م. ا. من ق  258
  ."لنزاع أا خمتصة أو غري خمتصةتعلن حماكم متعددة و متحدة يف الدرجة يف ا

  .وحيث مت تقدمي الطلب خالل أجل شهر من صدور القرار األخري طبقا لنص املادة اآلنف ذكرها
  .وحيث يرتتب على كل هذا قبول الطلب شكال

  :من حيث األصل  . ب

منه  25حيث إن التعديل األخري لقانون اإلجراءات املدنية و التجارية و اإلدارية قد وقع يف تناقض إذ أبقى املادة 
، ويف الوقت ذاته عدل " الضرائب املباشرة و الرسوم املشاة هلا " دون تعديل مبينا أن من بني اختصاصاا 

بالضرائب املباشرة و الرسوم املشاة "حور يف نصها القدمي املتمثل يف اختصاصها املوالية حبيث  26مضمون املادة 
  " الضرائب املباشرة و غري املباشرة " مبينا أا ختتص يف " هلا 

وحيث أدى ذلك إىل تكرار اختصاص كلتا الغرفتني اإلدارية و املدنية بالضرائب املباشرة ، يف حني غض النص 
  .املختصة بالرسوم املشاة للضرائب غري املباشرة الطرف عن حتديد اجلهة

وحيث إن مثة توجهات قانونية مضطردة بدأت تنحو منذ فرتة إىل تقليص إختصاص القضاء اإلداري يف املسائل 
املرتبطة حبقوق األفراد و حريام الشخصية وجعلها من اختصاص القضاء املدين باعتباره احلصن املكني حلفظ 

احلريات ملا يتمتع به من يسر اإلجراءات و بساطتها مقارنة بالقضاء اإلداري و الدليل العيان على تلك احلقوق و 
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ذلك إسناد كل من منازعات اجلنسية و الضمان اإلجتماعي اللتني ينازع فيها األفراد أشخاصا معنوية عامة للغرفة 
  . " .ا.ت.م.ا.من ق 26"املدنية مبحكمة الوالية 
الرسوم بكافة أنواعها تشكل قيدا على حق امللكية املضمون دستوريا من جهة ، ومن جهة  وحيث إن الضرائب و

أخرى فقد منح املشرع لإلدارة الضريبية إمتيازات إجرائية ذات طابع قسري يف مواجهة املمولني تصل حد احلجز و 
، ما يتطلب موازاة له منح األفراد حق إعالن البيع دون الرجوع بدءا للسلطة القضائية كما تعترب ديوا ديونا ممتازة 
  .مقاضاا أمام القضاء املدين سبيال لتوفري ضمانات ضرورية هلم يف مواجهتها

و . ا .ت.م.ا.من ق"  26" وحيث إن هذا التوجه على ما يبدو كان مسوغ ودافع مشرعنا لتعديل نص املادة 
  .أن يكون خطأ ماديا حبتا بالتايل ال يعدو ما بقي يف املادة السابقة هلا دون تعديل

  : لهذه األسباب 
  .ا . ت .م .ا  .من ق 258و  26من قانون التنظيم القضائي واملادتني  24: وتطبيقا للمواد 

  :منطوق القرار
قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قبول طلب العارض شكال و في األصل القضاء باختصاص الغرفة 

  . اأنواع الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم المشابهة لهمالمدنية بمحكمة الوالية بجميع 
  و اهللا الموفق

  
  كاتب الضبط األول                                                                              الرئيس 
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  :الفرع الثالث

  القرارات الصادرة 

 عن الغرفة المدنية

  واالجتماعية األولى
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  05/2012: ر�/ ا�)�ار

  20/03/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\و�@: ا��R��5 ا	ا������ وا-���� �Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  
� �	��ن ا�\8Z 319ـ  310ن 	ا��	د�ـ �  
  

%�!�A� 	�� �	��ن ا�\8Z 319ـ  310ن 	ا��	د� ����Nع   �  sط�اف �171: ��8 ا��Rب ا�� ��
 ��ا�!Cاع و�5م 15!�� ا��1]� �% إ��	 ورد 15@ و�% ا���از وا��1A R �&1% أن �<��7 ا�!Cاع و�)81 
 a��� وز ا�)�ار	أن �� %!� �J#�� %15@ و� %��	 �=�� �Cو %��;=��\	�� اRط�اف، و��m  � �7% و- 

� 8�5 ا�)A	ء وأ�5ا % "�@ اXن  ،�	 �Tر $�و�%إ�Z	ء أو �)0 �و�	 �\;� ��H[ و�=��ه أن ا��&�1م 
 ��U9م $%، و8�5 ا��	ا�)� s�k� 	� ��A�� /� 	���m  �% أن �9	J/ ا-�2}!	ف �� ا%����5 ����	 �Z�n	ء 

�9	J/ ا-�2}!	ف $����A ��	وز ھHا ا���اء أو ا� %��Jأ 	� 0(� %!�  .\��1Uا�&�1	 �HJ[ �/ �&�ف 
  

� ا��\��B أن ����	 �Cاء ، وا�!�ب �171: ا���9د ��� وا�!;� Rا C��� 	�و��د ذ�[ $��;� I	�� إذ 
� ���8 ا���از ��m إ- ��  ;� إذن ���Rا ��. $	��	د��� ا���JHر��� �/ ���a ا��\�ع 15@ ��	وزه أ�	 

� ا��	دة��  75وھHا ھ� �7% و �9اه �8Z\1� ��5	ا��� ���	ا-�= �وھ  G� �  8TRوا Bا����
 ��  319ـ  310ا��	د���8Z\ن ا���	�. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عدل - إخاء  -شرف                 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية             

  المحكمة العليا        
  الغرفة المدنية واالجتماعية األولى 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  
  

 عظيمبسم اهللا العلي ال

عقدت الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل باحملكمة العليا جلسة 
علنية بقاعة اجللسات وذلك على تام الساعة احلادية عشرة 

  : وهي يف التشكيل التايل 21/02/2012صباحا من يوم 

  رئيســـا     أمحد حممود ولد الشيخ        / د

  : وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

 مستشارا    حممود            اب ولد حممد - 

  مستشارا      حممدو ولد أمحدو سامل ولد أيب    - 

 مستشارا  حممد ولد سيد ولد مالك               - 

 مستشارا  حممد األمني ولد أمحد                   - 

حممد املصطفى ولد حممد سامل كاتب الضبط األول / ومبساعدة ذ
 . ما للجلسةللغرفة                       قل

حممد حممود ولد إسلم ولد طلحة ، نائب املدعي العام / وحبضور 
  لدى احملكمة العليا، 

 .ممثال للنيابة العامة        

وذلك للنظر يف بعض القضايا اليت من بينها الطعن بالنقض 
عابدين ولد التقي وكيال عن ميناء / املقدم من طرف األستاذ

الصادر  19/11القرار رقم الصداقة املستقل الرامي إىل نقض 
  .باستئنافية انواكشوط 1عن غ م إ  15/02/12بتاريخ 

  

 34/2011القضية رقم 

  ميناء الصداقة المستقل: الطاعن

  عابدين ولد التقي/ ميثله ذ

   ب.أ.م: املطعون ضده

  السالك ولد النن: ممثال باألستاذ

  

   05/2012القرار رقم 

  20/03/2012: تاريخه

  

  :القرار منطوق

قررت الغرفة المدنية واالجتماعية األولى 
بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال 

  .ورفضه أصال
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اإلجراءات: أوال   
وبعد االستماع إىل املستشار  21/02/2012بعد عرض القضية يف اجللسة العلنية هلذه الغرفة املنعقدة بتاريخ 

ه لتقريره وإفساح اال حملامي األطراف إلبداء ما لديهم من مالحظات، املقرر أب ولد حممد حممود يف تالوت
واالستماع إىل ممثل النيابة العامة إلبداء رأيه يف القضية، حجزت القضية للمداولة للنطق ا يف جلسة يوم 

 :فاختذ القرار اآليت 20/03/2012
  حجج األطراف: ثانيا 

  :ن بالنقض ضمنها ما ملخصهعابدين ولد التقي مبذكرة طع/ لقد تقدم ذ
عن حمكمة الشغل بانواكشوط واملؤكد بالقرار رقم  25/02/2010الصادر بتاريخ  23/2010أن احلكم رقم 

عن الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل باستئنافية انواكشوط خرق  15/02/2011الصادر بتاريخ  19/2011
بد  فيق القضائية بني العامل ورب العمل وهو إجراء جوهري والنصا قانونيا جوهريا وهو عدم القيام مبحاولة التو 

إذا حضر الطرفان أمام : "على أنه 1من ق ش يف فقرا  319قبل احملاكم وقد نصت املادة  من القيام بهمن 
  ".حمكمة الشغل، يتم الشروع يف حماولة التوفيق

يف القانون املوريتاين وجوهريتها حبكم أا البد من  وبالتايل ومن خالل هذه املادة يتضح لنا أمهية حماولة التوفيق
 .القيام ا قبل أية جلسة للمحكمة

وهذا ما مل تقم به حمكمة الدرجة األوىل واليت هي ملزمة أن تقوم بذلك وإال اعترب حكمها باطال بسبب عدم 
 .القيام ذا اإلجراء اجلوهري واألساسي
بينا هلا ذلك أن تتصدى هلذا اخلرق اجلوهري للقانون وتصدر قرارا ببطالن وكان على حمكمة الدرجة الثانية واليت 

ذلك احلكم الذي خرق قاعدة قانونية جوهرية، وقد أثرنا ذلك أمام حمكمة الدرجة الثانية ألن حمكمة الدرجة 
  .للبطالن إجراء حماولة للصلح بني أطراف النزاع وإال تعرض حكمهاباألوىل ملزمة قبل النظر يف جوهر النزاع 

إجراء جوهريا ال بد من القيام به أمام القاضي قبل اجللسة  باعتبارهاأن حماولة التوفيق القضائية يف القانون املوريتاين 
  .وهذا يؤكد أن ورقة حماولة التوفيق القضائية البد أن تكون ضمن امللف وعدم وجودها يعرض القرار للبطالن

اعن يلتمس قبول طعنه شكال ومن حيث األصل احلكم ببطالن احلكم رقم وبالتايل وانطالقا مما تقدم فإن الط
الصادر  19/011لقرار باعن حمكمة الشغل بانواكشوط واملؤكد  25/02/2010الصادر بتاريخ  23/010

 .عن الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل باستئنافية انواكشوط 15/02/2011بتاريخ 
  :يلي فقد رد مبذكرة جوابية ضمنها ماالسالك ولد النن / أما األستاذ - 

أن املأخذ الوحيد الذي أثاره الطاعن والذي اعتربه خرقا جوهريا للقانون على حد قوله هو عدم احرتام احملاكم 
من قانون الشغل والواقع أن املادة  319ـ  310حملاولة التوفيق وطالب بإبطاله على ذلك األساس مثريا املادتني 

وصفا جللسة حماولة التوفيق واليت أقر املشرع أا غري علنية إستثناء من املبدأ العام لعلنية  مل تتضمن إال 310
 .اجللسات
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واليت تضمنت أنه إذا حضر األطراف يتم الشروع يف حماولة التوفيق وإذا مت االتفاق حيرر حمضر إىل  319أما املادة 
املشرع أي  أن عدم القيام ا مل يرتب عليه هذه اجللسة كماهذه املادة ما يشري إىل إلزامية ، وليس يف آخر املادة

جزاء فاملشرع دائما ما يشري إىل اجلزاء املرتتب عن عدم القيام بإجراء معني إذا ما أراد ذلك مثل التغرمي واحلرمان 
 .إخل، الشيء الذي مل يفعله يف هذه املادة...من احلق والبطالن

على إجراء حماولة التوفيق يف الوقت الذي هو غري مستعد هلا أصال وقد تقدمنا وحيث إننا ال نفهم إصرار امليناء 
  .إليه بعدة طلبات كان آخرها بعد أن صدر احلكم املعقب وأصبح ائيا إال أنه مل يفعل شيئا حلد الساعة
كل أحد وانطالقا مما تقدم وألن الطاعن مل يثر سوى املطعن الذي أشرت إليه أعاله والذي ال ميكن أن يش

موجبات النقض املنصوصة يف املادة املذكورة أعاله، وألن األحكام القضائية مبنية على الصحة، وألن حق الطعن 
املذكور للطاعن مل ميارس حبسن نية وأخريا وألن موكلنا مضى على فصله أكثر من عقد من الزمن دون أن حيصل 

 .يسهعلى حقوق لذلك فإننا نطلب رفض مطلب التعقيب لعدم تأس
  المحكمة: ثالثا 

على أن حمكمة الشغل  15/02/2011بتاريخ  19/2011حيث أسس الطاعن ملا طلب من نقض القرار رقم 
من ق ش ملا مل تعقد قبل البت يف موضوع النزاع جلسة تدعو فيها األطراف  319، 310حرفت نص املادتني 

  .للصلح، وعليه سيكون احلكم معيبا مبا يوجب نقضه
لطاعن وجه مأخذه وما يطلب على أساس منه إىل حكم الدرجة األوىل الذي مل يعد حمال للطعن حيث إن ا - 

بالنقض لكونه من درجة أوىل ومن نوع ما يستأنف وأكدته حمكمة االستئناف فما يطلب بشأنه أو يسلط عليه 
 .من مآخذ حمله االستئناف ال مرحلة النقض

ار حمكمة االستئناف، وخلطه بني ما يؤسس عليه االستئناف وما حيث إنه بغض النظر عن جتاوز الطاعن لقر  - 
من قانون الشغل ال سند فيه ملا طلب، إذ أن ما  319ـ  310عليه فإن تعلقه بنص املادتني  يبىنو يربر النقض 

تضمنتا من ندب األطراف للصلح قبل البت يف موضوع النزاع وعدم علنية اجللسة له إمنا ورد على وجه اجلواز 
ألفضلية لعله أن خيتصر النزاع ويقلل من تشاجر األطراف، وليس يف نصه وال مفهومه ما يفيد لزومه على وجه وا

يتأكد منه أن جتاوز القرار يوجب إلغاء أو نقض ما صدر بدونه وما يشهد لذلك ويفيده أن املعلوم من عمل 
موجبا لإللغاء ما مل تتضمن ما يثبت القيام به، القضاء وأعرافه حىت اآلن ليس فيه أن حماكم االستئناف قد اعتربته 

وعمل احملكمة العليا كذلك مل يعرف منه نقض ما أكدته حماكم االستئناف بضميمة جتاوز هذا اإلجراء أو 
الشكلية ومرد ذلك بديهي غاية إذ ما مييز األمر والنهي من التشريع أن يرتبا جزاء ، والندب للصلح احملدد 

وهذا هو نصه . ني مل يرتب املشرع على جتاوزه أيا من األمرين فهو إذن من قبيل اجلواز ليس إال باملادتني املذكورت
 .ش.من ق 319ـ  310هي املرجع واألصل يف نص املادتني و . ج.من أ 75وفحواه من املادة 

 .  وعليه يتجلى أن ما دفع به الطاعن قد سيق بغري أساس معترب وعلى غري حمل له
  .ابة على امللف قبل عرضه يف اجللسة فطلبت تطبيق القانونحيث اطلعت الني -
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 :لهذه األسباب 
، 47، 73، 63،73، 19،  16، 09،10ـ،06ـ، 04ـ،02: وتأسيسا على ما تقدم وعمال باملواد التالية

من قانون اإلجراءات  222،  220،  219،  211،  210،  209،  207،  206،  204، 75
  .               من قانون الشغل 319، ـ310ية واملادتني إلدار املدنية والتجارية وا

  :منطوق القرار 
  .قررت الغرفة المدنية واالجتماعية األولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه أصال

  واهللا الموفق
  

  الرئيس          المقرر        كاتب الضبط األول 
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  39/2012: ر�/ ا�)�ار

  31/10/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\و�@: ا��R��5 ا	ا������ وا-���� �Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن  582ـ  517ـ  489ـ  417ـ ا���اد�  ا-��Cا�	ت وا�&)�د
  

� إ"A	ر D;�ده -�� ا�<7/ �U�� �1م أن&��% ھ� $�H[ و- �)�A� ���ل أ��ا�;/ $	��Aورة 	�� �A�(� 
� "	ل ا�\;�د� %�1&� 8Tو 	�  .Rن $	ب ا�\;	دات ھ� ا��	ب ا��"�� ا�Hي �]�!�  �% ا�)	N� إ�@ 

  
� ا�\�ء دا+8  � �	ھ��% - �!=87 Jن رR 	!Jر ��kا� B ن د�U� - %�15و B ر�� ا���  �A�(� - امC��-ا

� و�Dوط ا�&)�  ،	ھ��5!% إ- و ]�ت ا���kوا� Bق 15@ ا����	ا-�= B� %���	5 �Nا��$ B(� Bم ا���	و��
  .اR+�ى وا�9	ل أن و�e)� ھHا ا����D �JH� - Bوط	 أ+�ى

  
� s7�582 ا��	دة �� �� B 5!� �]�1/ ا����B وھHا �&!	ه �5م رJ!��%  � ا�&)�  ق أ ع �k15@ أن ا�

� �1&�ف أ"�	�	 و��  ��I583 أن ا��	دة  ،%وذ�[ 5!� �	 - ��JH �#��1% أو �&��1�kا� B د s&A+أ %!�
5� ا����s �5509  B�'�[� }�9$ B ا��	دة  %�d	� أو Bd	ا�� �1>� %�#$ Bن �]�1/ ا������	ا ا�)Hھ ��

Rن ا��=��ض  � ھHا ا��	Bd �15% $#ن وe	Pd  ،ا��\��ي "�	ز�% دون 5	Pd وھHا �	 "87  � ھHه ا�!	ز��
  .�\��ي وأ�% ��9ز و�e)� 5)� �2ف ���7ف $����;	ا�&)	ر 5!� ا�

  
  .���ز �=��0 ا��\��ي �B��1 $���د ��	م ا���B "�@ ��8 ا��]�1/
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عدل~ إخاء ~ شرف         رية اإلسالمية الموريتانية الجمهو 

 المحكمة العليا
  بسم اهللا العلي العظيم          الغرفة المدنية واالجتماعية األولى

                                                          
  
  
  
  
  

 11/2012: القضية رقم

 .ق.ي.ش: الطاعن بالنقض

 إمساعيل بن مجال/ ميثله األستاذ

 .م.ف.م.و .ح.س.ط: املطعون ضده

  حيىي والكتاب: ميثله األستاذان 

  

  39/12: رقم القرار

  31/10/2012: تاريخه

  

  :منطوق القرار 

ــــة األولــــى  ــــة المدنيــــة واالجتماعي ــــررت الغرف ق
الطعــن بــالنقض شــكال  بالمحكمـة العليــا قبــول

  .ورفضه أصال

عقدت الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل باحملكمة العليا 
جلسة علنية بقاعة اجللسات وذلك على متام الساعة 

وهي  21/02/2012صباحا من يوم 1احلادية عشرة
  : لتايليف التشكيل ا

         أمحد حممود ولد الشيخ                   / د
  رئيســـا

  : وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

 مستشارا        اب ولد حممد حممود     -
  مستشارا  و ولد أمحدو سامل ولد أيب    حممد -
 مستشارا        حممد ولد سيد ولد مالك      -
 امستشار     حممد األمني ولد أمحد         -

حممد املصطفى ولد حممد سامل كاتب الضبط / ومبساعدة ذ
 . قلما للجلسة                  األول للغرفة            

حممد حممود ولد إسلم ولد طلحة ، نائب املدعي / وحبضور 
  العام لدى احملكمة العليا،  

 .ممثال للنيابة العامة                  

مـــن بينهـــا الطعـــن بـــالنقض وذلـــك للنظـــر يف بعـــض القضـــايا الـــيت 
ـــــد مجـــــال / املقـــــدم مـــــن طـــــرف األســـــتاذ ـــــل ول وكـــــيال عـــــن إمساعي

الرامــــي إىل نقــــض القــــرار م .ف.و م. ح.س.ضــــد ط .ق.ي.ش
عــــن الغرفــــة املدنيــــة واالجتماعيــــة األوىل الصــــادر  04/12رقــــم 

  .مبحكمة االستئناف بانواكشوط
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  ها القضيةلتي مرت بالمراحل ا: أوال 
درة عن املستشار األول املكلف بالشؤون القنصلية يف سفارة موريتانيا صا 17/02/2010جاء يف إفادة بتاريخ 

. س.ـــ طل 3994/88ذات التحفيظ رقم  456باع داره باحلي سي بتفرغ زينه رقمها  .ي.شأن ) باماكو(مبايل 
لدار مليون أوقية دون النص على كون هذا الثمن معجال أو مؤجال، مث إن هذا املشرتي باع هذه ا 60بثمن قدره 

أن موكله صرح أمام السفارة املذكورة  .ي.شبعقد عريف مث ادعى حمامي  23/02/2010بتاريخ  .أ.م.ف.لـــــ م
مل يدفع الثمن واستظهر هذا املشرتي بتلك اإلفادة وأخذ وثائق العقار من  .س.طأن البيع مل يتم عندما ظهر أن 

ال احملامي إن هذه اإلفادة ال حتتوي على أركان البيع وطلب املودعة عنده ظانا استمرار العالقة بني املتبايعني وق
استدعاء املشرتي األول والثاين واحلكم بإبطال الوثيقة وببطالن عملية حتويل السند على اسم املشرتي الثاين 

  .مليونا من األوقية 20 ــــــــوإعادة العقار ملوكله مع التعويض له بـ
برفض الدعوى مع األمر بإخالء العقار لصاحل  4/11ية انواكشوط حكمها فأصدرت الغرفة املدنية مبحكمة وال

  .4/12املشرتي الثاين وتأكد ذلك بالقرار حمل الطعن ذي الرقم 
  اإلجراءات: ثانيا 

سيدي بن مالك لتقريره فيه وقراءته له أثناء اجللسة  بن بعد اكتمال إجراءات امللف وإعداد املستشار املقرر حممد
عد االستماع إىل طلبات النيابة العامة اهلادفة إىل تطبيق القانون مع مراعاة العدل واإلنصاف وإعطاء كل العلنية وب

  :ذي حق حقه وبعد جعل امللف يف املداولة صدر القرار اآليت بيانه
  من حيث الشكل: ثالثا 

  .حيث قدم هذا الطعن من ذوي الصفة وفق اإلجراءات القانونية مما يستوجب قبوله شكال
  من حيث األصل: رابعا 

  : األطراف  -1
يرى حمامي الطاعن أن القضية تتعلق بعملية بيع صوري مل تنل حقها من النقاش أمام أي من درجيت التقاضي 
األوىل والثانية ومل يسجل لدى إدارة التسجيل، كما أن حكم الدرجة الثانية مل يبت يف طلب حجز أوراق العقار 

ال طلب االستماع للشهود وال طلب إجراء حبث حول هذه الدعوى وقال إن القرار حمل من يد املشرتي الثاين و 
وما بعدها املنظمة لشروط البيع وأكد احملامي صورية هذا البيع قائال إن  .ع.ل.من ق 489الطعن خرق املادة 

 للبائع وعامال ال حيمل صفة مشرت ألنه حمتجز الوثائق حيث كانت عنده حبكم كونه كاتبا .س.إامللقب  .س.ط
معه وقد تصرف هذا الكاتب يف ممتلكات موكله فوهب عقاراته وأن موكله اسرتجع بعضها وقال إن اعرتاف موكله 

منه تنص على ركنية  582من ق ل ع وأن املادة  417بإفادة البيع ال مينعه من حق الطعن فيها طبقا للمادة 
يت تذكر عدم إجبار البائع على دفع املبيع عند من هذا القانون وهي ال 517تسديد الثمن وأن القرار خرق املادة 

املذكور، حيث كان متابعا مبسطرة اإلكراه البدين  .س.طظهور عسر املشرتي أو إفالسه ومها صفتان موجودتان يف 
أي قبل يومني من تاريخ عقد  15/02/2010وتبعا لإلفادة الصادرة بتاريخ  115/09طبقا ألمر التنفيذ رقم 
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 204أمام السفارة وخلص إىل طلب إلغاء القرار بعد أن ذكر أسباب النقض الواردة يف املادة  هذا البيع الصوري
  .من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية

أن الطاعن ال يدرك حقيقة مربرات الطعن يف  ممثال املطعون ضده ويرى احملاميان حيىي بن فىت والكتاب بن املختار
مل ترتب إبطاال على  582وأنه مل يورد طعنا قانونيا يؤسس عليه طلب اإلبطال وأن املادة  املذكورة 204املادة 

عدم دفع الثمن وأن القول بصورية العقد متناقض مع االعرتاف به من طرف الطاعن ، وأن مسطرة اإلكراه البدين 
من أين خرقت  متسائلني  خلصا إىل طلب رفض الطعنليست دليال على اإلفالس لتعلقها بإخفاء املمتلكات مث

  .املذكورة أعاله 582ـ  517ـ  489ـ  417: املواد
  :المحكمة -2

املذكورة غري ظاهر ألن حمكمة  582ـ  517ـ  489ـ  417: حيث إن القول خبرق القرار حمل الطعن للمواد
أت م حسبما ومل ي. من ق إ ع  417األصل أمهلت الطاعن ليأيت بشهود على صورية العقد متشيا مع املادة 

  .جاء يف حكمها
مث إن الدرجة الثانية استمعت لشهوده ومل حتصل عندها قناعة بكفاية هذه الشهادات على حصول الصورية املؤدية 
إىل إبطال الوثيقة ومعلوم أن متكني اخلصم من إحضار شهوده ال يقتضي قيامه هو بذلك وال يقتضي قبول أقواهلم 

  .و الباب الوحيد الذي يستند فيه القاضي إىل ما وصل لعلمه من حال الشهودبالضرورة ألن باب الشهادات ه
أما املادة الثانية فإا تقرر عكس ما يراه الطاعن من ركنية الثمن يف البيع فهي إمنا تلزم املشرتي بدفع الثمن مقابل 

ن ركنا ألن ركن الشيء داخل يف نقل ملكية املبيع إليه وااللتزام ال يقتضي فورية الدفع وعليه ال يكون دفع الثم
من ق ل ع وهو يقع برتاضي  499ومتام البيع هو ما تنص عليه املادة . فصل عنه إال وفسدت املاهيةه ال ينماهيت

عاقديه مع االتفاق على املبيع والثمن وشروط العقد األخرى واحلال أن وثيقة هذا البيع ال تذكر شروطا أخرى وقد 
أن الثمن يدفع عند تسليم املبيع وهذا معناه عدم ركنيته يف العقد وذلك عند ما ال  منه على 582نصت املادة 

من  509منه أخضعت دفع الثمن للعرف أحيانا وقد عرفت املادة  583يذكر تأجيله أو تعجيله غري أن املادة 
يازته دون عائق وهذا ما هذا القانون تسليم املبيع بأنه ختلي البائع أو نائبه عن املبيع حبيث يستطيع املشرتي ح

حصل يف هذه النازلة ألن املفرتض يف هذا البائع علمه بأن وثائق العقار عند املشرتي وأنه حيوز وثيقة عقد سوف 
ق إ ع  نصت على أنه جيوز تفويض املشرتي للبيع مبجرد متام البيع حىت قبل  502يتصرف مبوجبها بل إن املادة 

  .التسليم
هنا قائم مقام  ي.فـــ شيف حال املضطر بعد صدور مسطرة تنفيذ جربي ضده  .ي.شجاء إىل  .س.إوحيث إن 

املساعد هلذا املضطر امللتجئ إليه طبقا لقرينة التقارب بني تاريخ بعض هذه املسطرة وتاريخ عقد البيع حسب 
لتنايف هذه الفورية مذكرة الطاعن وحسب وثائق امللف، وهذا قرينة دالة على عدم فقد الطرفني لفورية دفع الثمن 

  .ي.شسفر من موريتانيا إىل مايل مستنجدا برب عمله إىل ال. س.إمع حال االضطرار الذي أجلأ 
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وحيث ال دليل على إعسار املشرتي األول مع أن هذه الدعوى تتعلق بصورية عقد مل تثبت ال مبطالبته حبق عدم 
يان ألن األوىل تتعلق بعدم االعرتاف بصحة العقد اإلجبار على التسليم للمبيع مبوجب إعسار وحنوه ومها دعو 

  .أصال عكس الثانية
وحيث يظهر يف العرض أن الدرجة األوىل والثانية قد تصرفتا تصرفا صحيحا دون إخالل مبواد قانونية وال بقواعد 

  .قانونية كذلك مما يقتضي عدم قبول الطعن بالنقض من حيث األصل يف هذه القضية
يف املطالبة بتسليم الثمن إليه طبقا . ي.ش عدم قبول هذا الطعن مع بقاء حق البائع وحيث إنه ال يتناىف

  . بذلك طبقا ملقتضى القانون .ح.س.طلإلجراءات القانونية وإلزام 
  :لهذه األسباب

وملا . إ. ت.م.إ.وما بعدها من ق 220وما بعدها و  213وما بعدها و  205ـ  204ـ  203: واستنادا للمواد
  .  ه من مواد قانون االلتزامات والعقودذكر أعال

  :منطوق القرار
  .قررت الغرفة المدنية واالجتماعية األولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه أصال

  قواهللا الموف
 

الرئيس          المقرر            كاتب الضبط األول
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  52/2012: ر�/ ا�)�ار

  18/12/2012:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\و�@: ا��R��5 ا	ا������ وا-���� �Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� ق 220 إ�@&�ھ	و�	 $ 213 و 	�و�	 $&�ھ 205و  204و  203ـ ا���اد�  ا .ت .م.ا.
  

� �)��/ د �%5 � Cd	9ا� ��U�� ه �5م	!&�إن إ�Cام ا��![ $�د 5)	ر ����د $�� ��Iه 15@ و�% ا���1[ 
�A9إ ا����  .ر��"�ل ھHا ا��Cام �J	 أن  �% إ+*- $	"��ام 

	Cd ھHه �&��� د�5ى a�� ��!�5 ر &;	 15@ " –5!��	  ��Uن د�5ى ا9�2)	ق  –إن ا���5ى  � 5)	ر 
ا�&�� أو إد+	�% 15@ ا8�R  � ا���5ى J� ��	رس ")%  � ا�� 	ع 5� �=]% 5!� ا�U9/ $,ر�	ع ا�&)	ر 

� ��ه��B إ�A	B��� %d ا�=�Aل ا�Hي �	م $%  ، `(  ��kھ� ا��79ل 15@ ا� �ھ�ف ا���5 �U� /� 	�
 .ا��	Bd أو- �N ا��\��ي اRول

  
� !	�z د�5ى �J	ن 15@ ���U9 ا-�2}!	ف أن ��e 8�	U� 8�أ�	م  ا��� أ��eتأو �5�% ا�&)	ر ]��� ا�&	

�* و�ا��ر�� اRو�@، 	D ن	J %1�5 �5 %17  �&$ %��(" �� 8�� أن +7/ د��ن ا�&	� 8�� 	� z�	!
� ھHا ا�&)	ر�e ��	��. 

  
���U1 ا�&)	ر $����;	 إ�@ �J	 J	ن �15;	 أن � s1(ا�� �ب ا��	�2Rا z�	!8،و��9T أو �5م �9T ا�&	

وN&�� ھHا ا�&)	ر  �	 ھ� "	�% وھ8 و. م.م.ـــــ ع�ف ا��![ "�ل د�5ى $�&% �\<G آ+� $&� $�&% ��7
ا�Hي ا���7ت �A��5 د�5اه أT* 15@ طa1 ا�U9/ $=]	د ا���&� ا�k	���  ا�&	�8ھ� $�� ا��![ أو ھ� $�� 

��'	��� $	���2	ع ا���5@ و��5;	 وا�U9/ $	���2	ع ا�]!� ا�&)	ري أو ا��&��0 5!% دون ا����7: $	
� �� ا��![�� �� G>D آ+� أو "�@ ��5� ا�&)	ر .  

  
��ة e	��� و�	 ھ� وN&�� ا�&)	ر اXن 15@ ا����U9 ا��9	ل �15;	 $&� ا�!)0  Bد�5ى ا��� �ا��9{  

%� Cd	9ھ� ا� ��� ط�ف  ،و� ��kا� B د�5ى د �\�	!�� أ�8 ���1![ و�!	�\� أ�2	ب ا��)	ل  ا�&	�8و
���U1 ا�&)	ر إs1(ا�� �� s�	J ول إذاRا��\��ي ا @�،  /U9ا� /e 	�d	� mU&ن ا�	J ذ�[ إن mU5 �\�	!�و

 P9ا� � �&�� ا�P9 "�ل $9{ ھHه ا�)A	�	 أو ��Iھ	 ��	 ��8T إ�@ �$�	 ���8T إ��% ���U9 ا�"	�� 
P9ا ا�Hه ھ�� �� P9�[� يHا� �� . � ھHه ا�)��A و
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
عدل                                                                                          /إخاء/شرف                                     الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمة العليا         
  األولىالغرفة المدنية واالجتماعية 

 بسم اهللا العلي العظيم 
احملكمة العليا جلسة عقدت الغرفة املدنية واالجتماعية األوىل ب

 احلادية عشرةعلنية بقاعة اجللسات وذلك على متام الساعة 
وهي يف التشكيل  20/11/2012: صباحا من يوم الثالثاء 

  : التايل
  أمحد حممود ولد الشيخ            رئيســـا/ د         

  : وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 
 شارامست             اب ولد حممد حممود    -
  مستشارا   حممدو ولد أمحدو سامل ولد أيب  -
 مستشارا         حممد ولد سيد ولد مالك   -
 مستشارا            حممد األمني ولد أمحد    -

حممد املصطفى ولد حممد سامل كاتب الضبط / ومبساعدة ذ
 . قلما للجلسة  األول للغرفة

ي دعحممد حممود ولد إسلم ولد طلحة ، نائب امل/ وحبضور 
  .ممثال للنيابة العامة          العام لدى احملكمة العليا ،

وذلك للنظر يف بعض القضايا اليت من بينها الطعن بالنقض 
 BMCIابراهيم ولد أبيت وكيال عن / املقدم من طرف ذ

الصادر بتاريخ  16/2012الرامي إىل نقض القرار رقم 
 عن الغرفة املدنية واالجتماعية مبحكمة 24/04/2012

 .االستئناف بانواذيبو

  
 

  44/2012القضية 
  BMCI : الطاعن بالنقض

  ابراهيم ولد أبيت/ ذ: احملامي 
املختار /ميثله  ذ .م.م.ع: املطعون ضده 

  بن اعل 
  

 52/2012: القرار رقم
  18/12/2012 :تاريخه

  
  :منطوق القرار 

قررت الغرفة المدنية واالجتماعية 
عن  األولى بالمحكمة العليا قبول الط

بالنقض شكال وأصال وإلغاء القرار 
المطعون فيه وإحالة القضية على 
محكمة االستئناف في تشكيلة مغايرة 

  .لتالفي ما أخلت به سالفتها

  المراحل التي مرت بها القضية: أوال 
 27/06/2000طبقـــا للرســـالة ذات التـــاريخ  575أن موكلـــه اشـــرتى املنـــزل ذا الســـند رقـــم  .م.م.عادعـــى حمـــامي 

وهو يف داخلت انواذيبو، وذلك من عند هذا البنك ومتسك املشـرتي بورقـة البيـع ومتسـك البـائع بسـند العقـار  لغايـة  
العقــار لشــخص آخــر وطلــب احلكــم بفســاد البيعــة الثانيــة وأن يرجــع الســند  ال أقســاط الــثمن غــري أن البنــك بــاعكمــ

  .ل وخسر باقي الثمن من حقوقه ن موكله فصل عن العمإإىل موكله أو يعوض ملوكله عنه قائال 



 

176 

ورد حمامي البنك بأن العامل استلم مجيع حقوقه املتعلقة برابطة الشغل بعد أن صدرت له أحكام ائيـة مت تنفيـذها، 
. ع .ا.مـن ق 385ش واملـادة .مـن م  230مما جيعل هذه الدعوى مـردودة وأصـبحت كـذلك متقادمـة طبقـا للمـاد 

من الثمن وهو ما يؤدي إىل انعدام العقد وطلب احلكم بنـاء علـى تلـك األحكـام أن وقال إن العامل مل يسدد شيئا 
  .الدعوى متقادمة واحتياطا برفض الدعوى 

أوقية الذي دفع العامل للبنك كان من سلفات ال عالقة له بالعقار فحكمت  826.438مضيفا أن املبلغ  
وإلزام البنك برده له ورفض باقي الطلبات وتأكد ذلك  .م.م.عحمكمة والية انواذيبو بانتقال ملكية العقار إىل 

  .عن استئنافية انواذيبو 24/04/2012حمل الطعن والصادر بتاريخ  16/012باحلكم رقم 
  اإلجراءات: ثانيا

وبعد االستماع إىل املستشار  20/11/2012: وبعد عرض القضية يف اجللسة العلنية هلذه الغرفة املنعقدة بتاريخ 
لد حممد حممود يف تالوته لتقريره وإفساح اال حملامي األطراف إلبداء ما لديهم من مالحظات، املقرر اب و 

واالستماع إىل ممثل النيابة العامة إلبداء رأيه يف القضية حجزت القضية للمداولة للنطق ا يف جلسة يوم 
  :فاختذ القرار اآليت  18/12/2012

  من حيث الشكل:  رابعا
  ة واألهلية وفق املسطرة القانونية مما جيعله مقبوال شكالفعن من ذي الصحيث قدم هذا الط

  من حيث األصل:  خامسا
  : األطراف  - 1

يرى الطاعن أن القرار مل يكتف بعيوبه الذاتية وإمنا أضاف إليها عيوب احلكم األصلي حني أكده فتعددت أوجه 
ت البنك وخرق النصوص القانونية املتعلقة بالرابطة العيب فيه حيث تأرجحت حيثياته بني جتاهل الوقائع وسندا

التعاقدية اليت هي السبب يف قيام الدعوى يف هذا العقار وهي عالقة عمل انتهت بالفصل عنه وبأحكام ائية 
الحقة عليه ونفذت؛ فلم تبق مثة رابطة شغل بني هذين الطرفني وعليه فإن االختصاص يكون حملكمة الشغل طبقا 

عوى أيضا وقد دفع البنك بتقادم هذه الد. ش ألن العقار آل إىل العامل بسبب رابطة العمل.من م 306للمادة 
فالنزاعات حول الشغل ال تتجاوز عامني . ع.إ.من ق 385ش و .من م 230للمادة  وجتاهل القرار ذلك خارق

-06-27هو  وتاريخ الرسالة اليت يستظهر ا 2007- 11-7وكان فصل هذا العامل عن عمله بتاريخ 
ش هذه .من م 360فيشمل التقادم الوارد يف املادة  2011- 03-16ووردت عريضة دعواه بتاريخ  2000

النازلة كما أن هذه الدعوى رفعت على غري حائز فاحلكم املؤكد ال ميكن أن ينفذ على حائز العقار حيث مل يكن 
ك ولكنه رأى إثارته عند حمكمة األصل والواقع أن البنك طرفا أصليا وال فرعيا يف هذا النزاع وقد انتبه القرار إىل ذل

أثار ذلك أمام احملكمة التجارية قبل أن تتعهد الغرفة املدنية مبحكمة والية انواذيبو ذا النزاع طبقا ملا جاء يف 
أمام الغرفة املدنية املذكورة  2011-08- 14ومذكرته اجلوابية  2010- 12-12مذكرة العارض ذات التاريخ 

وقد أثار العارض كذلك أن إخراج هذا . القاضي بعدم االختصاص 15/11كره حكم احملكمة التجارية رقم وذ 
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النزاع عن رابطة الشغل املذكورة ليس يف حمله ألن العامل مل يسدد االقتطاعات اليت التزم ا مبوجب هذا املنح إىل 
ملذكورة مبطلة للتنازل عن هذا العقار وحمكمة أن مت فصل هذا العامل مما جيعل الفقرة األخرية من الرسالة ا

ت وال بينة عند العامل على .من م 1027االستئناف مل تأخذ حبجة كشف احلساب املقدم أمامها طبقا للمادة 
ا وخلص إىل .ت.م.ا.من ق 204وفائه بالتزامه طبقا للرسالة املذكورة كل ذلك يعرض القرار للنقض طبقا للمادة 

  .ال وأصال وإحالة القضية على تشكلة مغايرة طلب قبول الطعن شك
ورد حمامي العامل بأن مذكرة الطعن مل تأت جبديد وأا تناولت موضوعا خارجا عن هذا النزاع بذهاا إىل عملية 
الفصل عن العمل اليت حسمت من أعوام فقد رفضت حمكمة األصل الربط بني هاتني النازلتني وأكدت صحة 

قادم الدعوى فإنه ال ميت إىل املصداقية بشيء النتفاء هذه الرابطة وألن تقادم البيعة مل يكن أما القول بت. البيع
وخصم ديون البنك من . ع وتعرض املذكرة لعدم التسديد اعرتاف بإمتام.ا.من ق 384مطروحا ألنه منظم باملادة 

  .رفض الطعن شكال وأصالحقوق العامل مذكور يف حكم األصل ومنه بقية مثن هذا املنزل وخلص إىل طلب 
  :المحكمة -2
-14اجلوابية ذات التاريخ على حائز العقار وذلك يف مذكرته  حيث إن حمامي البنك أثار ضرورة رفع الدعوى - 

أمام حمكمة األصل  2011- 07-14بتاريخ  .م.م.عردا على مذكرة أثناء املداولة قدمها حمامي  08-2011
  .رية أوالفضال عن إثارته أمام احملكمة التجا

وحيث إن حمكمة األصل مل تذكر هذا الدفع بقبول وال بغريه وإن كان واردا أثناء املداولة ألنه جاء جوابا على  - 
  .مذكرة أثناءها أيضا

بتاريخ  .م.م.عوحيث إن البنك متسك ذا الدفع أمام الدرجة الثانية مدعيا تنازله عن هذا العقار لشخص غري  - 
25-06 -2007. 

ن الدرجة الثانية مل ترد هي األخرى على هذا الدفع مكتفية بتأكيد احلكم األصلي الذي جتاهل الرد وحيث إ - 
 .على ما جاء يف املذكرة املذكورة واملوجودة يف امللف بوجه صحيح

وحيث إن إلزام البنك برد عقار موجود بيد غريه على وجه التملك معناه عدم متكني احلائز من تقدمي دفوعه  - 
 ا.ت.م.ا.من ق 2ذا اإللزام كما أن فيه إخالال باحرتام مبدإ احلضور املنصوص عليه باملادة حول ه

تعترب دعوى عينية جيب رفعها على حائز  –عندما  تكون دعوى استحقاق  –وحيث إن الدعوى يف عقار  - 
بإرجاع العقار من هذه العني أو إدخاله على األقل يف الدعوى كي ميارس حقه يف الدفاع عن نفسه عند احلكم 

يده ما مل يكن هدف املدعي هو احلصول على الثمن فقط مع إمضائه لبيع الفضول الذي قام به البائع أوال ضد 
 .املشرتي األول

 .وحيث إن التقادم الذي يثريه حمامي البنك يرتبط بكون هذه الدعوى متعلقة بشغل وحيكمها قانون الشغل - 
كمها أجابت على هذا الدفع وهو ما رأت اآلن أن فيه الكفاية وأنه جواب وحيث إن حمكمة األصل املؤكد ح - 

 .صحيح
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وحيث إن احلكم األصلي مل يناقش دعوى تسديد العامل لكامل الثمن أو عدمه على الرغم من إثارة ذلك أمام  - 
ن العامل من الدرجة األوىل ومل جيب القرار حمل الطعن على ذلك أيضا، كما مل يناقش ما قيل من أن خصم ديو 

 .حقوقه بعد فصله عن عمله كان شامال لباقي مثن هذا العقار
كما مل يناقش صحة  .م.م.عوحيث إن القرار مل يناقش كذلك األسباب اليت انتقلت ملكية العقار مبوجبها إىل  - 

قار فما ومل يبني وضعية هذا الع .م.م.ــــ عر بعد بيعه لأو عدم صحة تصرف البنك حول دعوى بيعه لشخص آخ
الذي اقتصرت عريضة دعواه أصال ) .م.م.ع(أو هو بيد املطعون ضده ) البنك(هي حاله وهل هو بيد الطاعن 

على طلب احلكم بفساد البيعة الثانية املدعى وقوعها واحلكم باسرتجاع السند العقاري أو التعويض عنه دون 
ىت من يد البنك، كل ذلك حيول بني حمكمة التصريح باملطالبة باسرتجاع عني العقار من يد شخص آخر أو ح

 .النقض وبني متكنها من املراقبة القانونية للقرار حمل الطعن
وحيث إن هذا كله جيعل القرار حمل الطعن ناقص التعليل والتسبيب ال سيما وأنه مل جيب على الطلب الوارد يف 

وهو ما يقتضي نقض هذا القرار ) عة الثانيةاحلكم بفساد البي(العريضة الفاحتة للدعوى ردا يقابل نفس الطلب 
ا وإحالة القضية على تشكلة مغايرة من أجل البحث يف دعوى البيع مرة ثانية .ت.م.ا.من ق 204طبقا للمادة 

للبنك  .م.م.عوما هي وضعية العقار اآلن ومن هو احلائز له ومن أجل مناقشة دعوى دفع الثمن من طرف 
العقار إىل املشرتي األول إذا كانت قد انتقلت ومناقشة عكس ذلك إن كان ومناقشة أسباب انتقال ملكية 

العكس قائما مث احلكم مبا تتوصل إليه حمكمة اإلحالة من احلق حول حبث هذه القضايا أو غريها مما يوصل إىل 
 .معرفة احلق يف هذه القضية ومن الذي يستحق من يده هذا احلق
 :لهذه األسباب

  ا .ت .م.ا.من ق 220وما بعدها  213وما بعدها  205و  204و  203واستناد للمواد 
  :منطوق القرار

قررت الغرفة المدنية واالجتماعية األولى بالمحكمة العليـا قبول الطعن  بالنقض شكال وأصال وإلغاء القرار 
  .ها المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة االستئناف في تشكيلة مغايرة لتالفي ما أخلت به سالفت

  واهللا الموفق
  

  الرئيس                                     المقرر   كاتب الضبط األول                        
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  :الفرع الرابع

  القرارات الصادرة 

 عن الغرفة المدنية

  واالجتماعية الثانية
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  08/2013: ر�/ ا�)�ار

  18/02/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا�� :���	k��5 ا�	ا������ وا-���� �Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

�U�	ا�� aھHر ا���;\�  ـ ظ	ھ� ا��U	ب وا�]!� و
  

@!Z��	J %"و�D8�1 و+ G�،  %�15 P�1'ا�� a�� ��	9ه ا�Hھ �وج و Cا� ��أن ا�2	ءة إ�	 أن ���09 
� أ"�وإ�	 أن  ،$* �5ض� s9ت أو ر�# 	U� �2اء 	&� 	�;!��ھ�	 و � ھHه ا�9	�� ��&�� ا�'*ق �Uن 

	�;!�� را��9� - �!)0 ا�U9/ $#ي ���� B1>وم ا�C� �  إ- أن ]�HJ،  و��Cا� ��وإ�	 أن ��Uن ا�2	ءة 
 	!��و"�ھ	 و � ھHه ا�9	�� ��a ا��d	ن ا�Cوج 15@ زو��% وإ$)	ؤھ	  � ��75% إن رأ�% ا����U9 أ

� �15;	 و�/ �� ا1TR: �;�	 أن �=���	 وإ- U�� 8J ��� ا�&�ض وط%�1 ��&�!s ا�=��� $�	 أ"�% ا�Cوج 
	;�.  

� $)	ء ا���دة وا��"�� � ��Rا �س و�#�� 	��<	�=� "�ود هللا �&	�@ 5!� @15 �- ���ز إ$)	ء ا�Cو��
 a���� 	�� 	ا�% وإ��H� �7دا(� m�� ح	U!ن ا�R ]ح،ذ�	U!ا� �� /O5Rا��)�7 ا �ھ s�	J �ا�� 	�;!�$

�	7� ������&;�	 ،  ,ذا ا�)a1 ھHا ا�7*ح  ]	دا ��&�� ا�'*ق ط�)	 ��	 %�15  :�	7�: ا�Cو��� و
aھHء ا��	�15%  ); G� �![ب وا�	�Uھ� ا�	O$ :و���.  

  
 .ھHا �	 ���a إ�;	ء ا��ا$'� ا�Cو��� $�� ا�Cو��� إذا s(D أ�=�;�	
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل –إخاء  -شرف                                     الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

  المحكمة العليا        
  المدنية واالجتماعية الثانيةالغرفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 13/2013: امللف رقم
  .س.و.ع.م: الطاعن

حممــــــــدن ولــــــــد إشــــــــدو، : ميثلــــــــه األســــــــتاذان
 وسيدي إبراهيم ولد حممد أمحد 

القــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــم : املطعــــــــــــــــــــــون ضــــــــــــــــــــــده
اريخ بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58/2012
02/05/2012.  

 
  08/2013: رقم القرار

  18/02/2013: تاريخه
  

  منطوق القرار 

ـــــــــب  ـــــــــول المطل ـــــــــررت المحكمـــــــــة قب ق

  .شكال ورفضه أصال

 ºسم هللا العيل العظمي

ـــة  ـــة zلني ـــا sلس ـــة العلي ـــة /حملمك ـــة الثاني ـــة وJجHعي ـــة املدني ـــدت الغرف عق
/لقاzـــة  الكـــربى مببـــىن احملمكـــة العليـــا يـــوم االثنـــني Æمـــن ربيـــع الثـــاين ســـ4نة 

  .هـ1434

  : ويه يف الSشكuل التايل 18/02/2013املوافق 

  رئ�سûا            @سمل و� ا�مني              محمد  

  :وبعضوية السادة

  مسSشارا                       محمد عبد هللا و� بيداه  

 مسSشارا           بتار و� /به                           

 مسSشارا          محمد س4يد_ و� محمد محمود               

 مسSشارا                            دده و� الطالب زيدان      

  الش4يخ الويل و� محمد فاضل/ ومبساzدة اكتب الضبط أ,ول /لغرفة ذ

 .اكتبا 'ل�لسة                            

وحبضـــور الســـ4يد محمـــد محمـــود و� طلdـــة Ôئـــب املـــدعي العـــام �ى احملمكـــة 
                                     .'لنيابة العامةالعليا ممثال 

ــب الطعــن ــن ب�هنــا طل ــيت م ــنقض  وذa 'لنظــر والبــت يف بعــض القضــا_ ال /ل
محمــدن و� 0ٔشـــدو وســ4يد �0ٔــراهمي و� محمـــد : املقــدم مــن طـــرف أ,ســ4تاذÀن

ــــولكهام  ــــن م ــــة ع ــــد نياب ــــارخي .س.و.ع.مامح ــــد  07/05/2012بت ض

ــة /ســ4تbªافuة انوا�شــو  ــة الثاني ــة وJجHعي ــة املدني ــرار الصــادر عــن الغرف ط الق
ــــدد  z ــــارخي  58/2012حتــــت ــــن  02/05/2012بت ــــه لك م uــــمول ف واملش

  .الطرفني املذßورÀن

  :ويف هذه اجللسة 0ٔصدرت احملمكة القرار ا,ٓيت بيانه
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  اإلجراءات: أوال 
حممدن ولد أشدو وسيد إبراهيم ولد حممد / بعد اإلطالع على عريضة الطعن بالنقص املقدمة من طرف األستاذين

  .املشار إليه أعاله 58/2012املذكور ضد القرار رقم .س.و.ع.مامحد نيابة عن 
قب وعلى مذكريت الطعن والرد وعلى مجيع وثائق امللف، وبعد االستماع إىل وبعد اإلطالع على القرار املع

  .املستشار املقرر حممد سيديا ولد حممد حممود يف تالوته لتقريره باجللسة األوىل لعرض القضية
وإىل السيد حممد حممود ولد طلحة، نائب املدعي العام لدى احملكمة العليا يف عرض مالحظاته الشفهية 

  :ية، وإىل حمامي األطراف، وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرروالكتاب
  من حيث الشكل: ثانيا 

، 63، 2: حيــــــث قــــــدم الطلــــــب ممــــــن لــــــه األهليــــــة واملصــــــلحة ويف األجــــــل القــــــانوين طبقــــــا ملــــــا نصــــــت عليــــــه املــــــواد
مـــــــــــــن قـــــــــــــانون احملامـــــــــــــاة  4واملـــــــــــــادة . إ .ت.م.إ.ق: مـــــــــــــن 212، 211، 209، 208، 207، 205، 204

  .شكال فهو مقبول
  من حيث األصل: ثالثا 

  :األطراف -1
  :ميكن إجياز أهم ما أثاره حماميا الطاعن من املآخذ على القرار املعقب فيما يلي

ـــــــــق املـــــــــادة  - ـــــــــا يف حالـــــــــة نشـــــــــوز ثابـــــــــت . ش. ا. مـــــــــن ق 102أن احملكمـــــــــة أخطـــــــــأت يف تطبي إذ الزوجـــــــــة هن
ــــق بــــه ومل تثبتــــه ا ــــيس ممــــا يســــوغ التطلي ــــأت عليــــه إال بشــــهادة مســــاع مــــن والضــــرر املــــدعى بــــه منهــــا ل لزوجــــة إذ مل ت

  . -حسب رأي احملاميني-النساء ال قيمة هلا 
، . ع. ا. مــــــــــن ق 288واملــــــــــادة . ا. ت.م.ا. مــــــــــن ق 48حملكمــــــــــة أخطــــــــــأت كــــــــــذلك يف فهــــــــــم املــــــــــادة أن ا -

ثـــــارة أن احلكـــــم االبتـــــدائي الـــــذي ألغتـــــه حمكمـــــة االســـــتئناف بقرارهـــــا املعقـــــب إمنـــــا كـــــان رده علـــــى املســـــائل املذلـــــك 
الزم لـــــاومـــــن مث مل خيـــــرج عـــــن موضـــــوع الـــــدعوى وبـــــني احملاميـــــان وجـــــه هـــــذا املأخـــــذ بأنـــــه كـــــان مـــــن  ،مـــــن املدعيـــــة

احملكمـــــة عنـــــدما تضـــــررت الزوجـــــة مـــــن تـــــرك زوجهـــــا اإلنفـــــاق واإلســـــكان أن تتأكـــــد مـــــن وجومـــــا أو عـــــدم علـــــى 
ولــــــرتد علــــــى دعــــــوى فلــــــذلك حكمــــــت بالنشــــــوز لتثبــــــت بــــــذلك أنــــــه غــــــري ملــــــزم بالنفقــــــة أصــــــال  ،وجومــــــا عليــــــه

وأكـــــــد احملاميـــــــان صـــــــحة مـــــــا ذهبـــــــت إليـــــــه احملكمـــــــة يف هـــــــذا الصـــــــدد بـــــــأن مالحظـــــــة ، الـــــــزوج أن زوجتـــــــه ناشـــــــز 
ـــــة بعـــــد ذلـــــك  إمنـــــا يقـــــع مـــــن احملـــــاكم املدنيـــــة أوال، النشـــــوز واحلكـــــم بـــــه ومـــــن مث يتجـــــه اختصـــــاص احملـــــاكم اجلزائي

  .سالفيت الذكر 48،288للمادتني برتتيب عقوبته أو عدم ترتيبها مؤكدين أن هذا هو املعىن الصحيح 
ضـــــــرب احملاميـــــــان هلـــــــذا املأخـــــــذ بعضـــــــا مـــــــن األمثـــــــال كتحريـــــــف و لوقـــــــائع ل احتريفـــــــأن يف القـــــــرار املطعـــــــون فيـــــــه  -

واعتمــــــاده علــــــى شــــــهادات مســــــاع صــــــديقات وقريبــــــات مدعيــــــة الضــــــرر دون  -حســــــب تعبــــــريه  -تقــــــارير احلكــــــام 
ومــــا أســــس عليــــه  ، زوج طيلــــة مقامــــه مــــع هــــذه الزوجــــةأن جيــــد أي شــــهادة لرؤيــــة الضــــرر أو مساعــــه مباشــــرة مــــن الــــ
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كـــــذلك قــــــراره ممــــــا اســــــتنبطه مــــــن وقـــــائع رأى أــــــا خمالفــــــة للعــــــرف ومــــــن االعـــــرتاف الضــــــمين الصــــــادر مــــــن الــــــزوج 
  .بدعوى الزوجة

ـــــة القضـــــية إىل   ـــــب أحـــــدمها بإحال ويف األخـــــري خـــــتم احملاميـــــان مأخـــــذمها مطـــــالبني بـــــنقض القـــــرار املعقـــــب مـــــع طل
  .ح ما أخلت به سلفهاتشكيلة أخرى إلصال

  : لخص رده كالتايلمأما حمامي املطعون ضدها ف 
الطــــــاعن مل يبينــــــا الطريقــــــة الــــــيت يرياــــــا موافقــــــة للشــــــرع والقــــــانون يف قواعــــــد اإلثبــــــات الــــــيت رأيــــــا أن  أن حمــــــاميي -

أن حمكمـــــة األصـــــل مبقاطعـــــة  ، ذلـــــكالقـــــرار املعقـــــب مل يراعهـــــا، فيمـــــا حكـــــم بـــــه مـــــن ثبـــــوت ضـــــرر الـــــزوج بزوجتـــــه
لكصــــــر يف حكمهــــــا امللغــــــى بــــــالقرار املعقــــــب حكمــــــت بالنشــــــوز علــــــى الزوجــــــة والقضــــــية  ليســــــت قضــــــية نشــــــوز 
ـــــل شـــــروطها يف العقـــــد وكـــــان مـــــن ضـــــمنها  ـــــق بالزوجـــــة مـــــن زوج قب وإمنـــــا هـــــي قضـــــية دعـــــوى ضـــــرر مبعاملـــــة ال تلي

ـــــزواج عليهـــــا و  ـــــه مثيالـــــا وعـــــدم ال ـــــه التجـــــارة والســـــفر ومعاملتهـــــا مبـــــا تعامـــــل ب يف القـــــول  اإلغـــــالظقـــــد حصـــــل من
  .والفعل والشتم هلا أو أهلها وغياب االحرتام املرتتب شرعا وقانونا

ـــــه  - ـــــة يف ارتكاب ـــــه مـــــن عـــــدم اإلســـــاءة املتمثل ـــــزوج مبـــــا شـــــرط علي ـــــاء ال أن النشـــــوز ال ميكـــــن وجـــــوده مـــــع عـــــدم وف
  .األمور املشار إليها أعاله

املشــــهود هلــــا ومــــا أثــــاره الطــــاعن مــــن عالقــــة متنــــع الشــــهادة ب نأن القــــرار اعتمــــد علــــى شــــهادة نســــوة ال تــــربطه -
  . -حسب تعبري احملامي -يف الشهادات  جرحالقدح مل يرتب عليه دليال قانونيا أو طعنا من 

ـــــاره حمـــــامي الطـــــاعن كـــــذلك مـــــن خـــــرق القـــــرار مـــــواد مـــــن ق - ـــــه غـــــري واضـــــح . ع. ا. أن مـــــا أث ســـــردها يف مذكرت
 456املـــــادة  هـــــو ذي كـــــان مـــــن معتمــــدات احلكـــــمواألصـــــل يف احلكـــــم بـــــالقرائن الــــ، مل يبــــني وجـــــه اخلـــــرق فيــــه و 

  . ع. ا. من ق
  .ويف األخري طلب حمامي املطعون ضدها رفض الطعن

  :المحكمة -2
ـــــف أن  ـــــائق يف املل ـــــه مـــــن الوث ـــــوا ب حيـــــث تبـــــني مـــــن دراســـــة القـــــرار املعقـــــب ومـــــن طعـــــون وردود األطـــــراف ومـــــا أدل

ر وأنـــــه عنـــــدما يطـــــول الشـــــقاق ويتعـــــذر النـــــزاع يـــــدور علـــــى أضـــــرار زوجيـــــة يـــــدعيها كـــــل مـــــن الـــــزوجني علـــــى اآلخـــــ
الوفــــــاق يتعــــــني الفــــــراق مــــــن بــــــاب وجــــــوب ارتكــــــاب األخــــــف مــــــن الضــــــررين وســــــواء يف هــــــذا متحضــــــت اإلســــــاءة 
ـــــه جيـــــوز للـــــزوج أخـــــذ مـــــا  ـــــة متحـــــض اإلســـــاءة منهـــــا فإن ـــــه يف حال ـــــزوجني أو كانـــــت منهمـــــا معـــــا إال أن مـــــن أحـــــد ال

  .والسنة اآلتية وكالم علماء املذهب فيهاأعطاها من املهر خلعا طبقا ملا تدل عليه نصوص الكتاب 
ــــدءا باملســــاعي  ــــزوجني ب ــــني ال ــــدة ب ــــاق باملســــاعي احلمي ــــائق امللــــف طــــول الشــــقاق وتعــــذر الوف ــــني مــــن وث وحيــــث تب

اجلميــــــع فيهــــــا جهــــــدا لإلصــــــالح إال  مث أمــــــام احملكمتــــــني الــــــيت مل يــــــأل املبذولــــــة مــــــن أهــــــل الــــــزوجني إىل احلكمــــــني
  .أن حماوالم يف ذلك فشلت كلها
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وحيـــــث نـــــص خليـــــل وشـــــروحه كـــــاملغىن أن اإلســـــاءة إمـــــا أن تـــــتمحض مـــــن الـــــزوج ويف هـــــذه احلالـــــة جيـــــب التطليـــــق 
عليـــــه بـــــال عـــــوض وإمـــــا أن يكـــــون منهمـــــا معـــــا ســـــواء تكافـــــأت أو رجحـــــت مـــــن أحـــــدمها ويف هـــــذه احلالـــــة يتعـــــني 

ــــــــأي منهمــــــــا ــــــــنقض احلكــــــــم ب ــــــــولني راجحــــــــني ال ي كــــــــون وإمــــــــا أن ت. الطــــــــالق كــــــــذلك إال أن يف لــــــــزوم اخللــــــــع ق
ـــــه  ـــــه وإبقاؤهـــــا يف عصـــــمته إن رأت ـــــزوج علـــــى زوجت ـــــة جيـــــب ائتمـــــان ال اإلســـــاءة مـــــن الزوجـــــة وحـــــدها ويف هـــــذه احلال
ـــــزوج مـــــن العـــــوض وطلبـــــه  ـــــه ال ـــــة مبـــــا أحب ـــــت الفرق ـــــا وإال تعين ـــــر األصـــــلح هلمـــــا أن يفرتق ـــــا عليهـــــا ومل ت احملكمـــــة أمين

ــــــني الزوجــــــات والنشــــــوز ــــــاب القســــــم ب ــــــل يف شــــــأن  مــــــن كــــــل ممكــــــن هلــــــا أنظــــــر شــــــرح املغــــــين يف ب ــــــول خلي مــــــن ق
أســــاء الــــزوج طلقــــا بــــال خلــــع  ووعليهمــــا اإلصــــالح فــــإن تعــــذر " : احلكمــــني الشــــامل لكــــل احلكــــام مــــا نصــــه 

ــــه بنظرهمــــا وإن أســــاءا معــــا فهــــل يتعــــين الطــــالق بــــال خلــــع أو لهمــــا  ــــاه عليهــــا أو خالعــــا ل ــــالعكس ائتمن وب
  ".أن يخالعا بالنظر وعليه األكثر تأويالن

: أمـــــــا الكتـــــــاب فقـــــــد دل قولـــــــه تعـــــــاىل، وص الفقهيـــــــة بظـــــــواهر الكتـــــــاب والســـــــنة وحيـــــــث ترجحـــــــت هـــــــذه النصـــــــ
ـــــلَ  لٌ ِحـــــيَ  الَ وَ « ـــــتَ  أنْ  مْ ُك ـــــوا مِ ذُ أُخ ـــــتُ يْ اتَـ ا ءَ ٌم ـــــ نٌ وهُ ُم ـــــخَ يَ  نْ أَ  الٌ ا إِ ئً يْ َش ـــــقِ يُ  الٌ ا أَ اَف ـــــيَم ـــــه جيـــــوز » اهللاِ  ودَ دُ ا ُح ـــــى أن عل

مـــــا تدفعـــــه مـــــن اخللـــــع يف للـــــزوج أخـــــذ اخللـــــع عوضـــــا عـــــن عصـــــمته كمـــــا جيـــــوز للزوجـــــة أخـــــذ عصـــــمتها عوضـــــا ع
وعلــــــى هــــــذا ،حالــــــة تأكــــــدمها مــــــن عــــــدم الوفــــــاء بواجبهمــــــا الشــــــرعي ســــــواء كــــــان ذلــــــك منهمــــــا أو مــــــن أحــــــدمها 

ــــري تفســــري ن يعتمــــد علــــى ممــــالظــــاهر أول اآليــــة أجــــالء  املفســــر واألديــــب اإلمــــام بــــن جــــزى يف تفســــريه وغــــريهم كث
  .من أجالء علماء املذهب

ــــــك أيضــــــا حــــــد ــــــى ذل ــــــن أيب رضــــــي اهللا وأمــــــا الســــــنة فقــــــد دل عل ــــــد اهللا اب ــــــة عب ــــــة ابن يث البخــــــاري يف قصــــــة مجيل
الــــيت اشــــتكت إىل رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم مــــن كراهيتهــــا لزوجهــــا ثابــــت بــــن قــــيس بــــن مشــــاس  ،عنهمــــا

غــــــري أــــــا لــــــن ،الــــــذي كـــــان مولعــــــا ــــــا مصـــــرحة أــــــا ال تــــــنقم عليـــــه شــــــيئا يف دينــــــه وال مروءتـــــه  ،رضـــــي اهللا عنــــــه
فأمرهــــــا ، بــــــدا وتكــــــره أن تبقــــــى علــــــى معصــــــية النشــــــوز دون حــــــل مقبــــــول يــــــأذن فيــــــه الشــــــرع تقبــــــل املقــــــام معــــــه أ

ـــــيت أمهرهـــــا ـــــا و  ـــــه احلديقـــــة ال ـــــرد ل ـــــه وســـــلم أن ت ـــــك خيرســـــول اهللا صـــــلى اهللا علي ـــــى ســـــبيلها فأمضـــــى زوجهـــــا ذل ل
فقـــــــــد دل هـــــــــذا  ،) املكتبـــــــــة العصـــــــــرية ببـــــــــريوت 1ج 165انظـــــــــر خمتصـــــــــر ابـــــــــن كثـــــــــري للعالمـــــــــة الصـــــــــابوين ص (

ذلك علـــــى أنـــــه ال جيـــــوز إبقـــــاء الـــــزوجني علـــــى خمالفـــــة حـــــدود اهللا تعـــــاىل عنـــــدما ييـــــأس ويل األمـــــر مـــــن احلـــــديث كـــــ
وذلـــــك ألن النكــــاح لـــــيس مقصـــــودا ،بقــــاء املـــــودة والرمحــــة بينهمـــــا الـــــيت كانــــت هـــــي املقصــــد األعظـــــم مـــــن النكــــاح 

صــــــالح فســــــادا فــــــإذا انقلــــــب هــــــذا ال، لذاتــــــه وإمنــــــا ملــــــا يرتتــــــب عليــــــه مــــــن مصــــــاحل الــــــزوجني ومصــــــاحل جمتمعهمــــــا 
  : يتعني الطالق طبقا ملا نص عليه فقهاء املذهب حيث يقول حممد مولود يف كفافه

  إن يثىء ما بينهما بحيث ال    يسلم دينه فحتمه جال 
وألن الـــــــزوج يف حالـــــــة عـــــــدم إســـــــاءته ومتحـــــــض اإلســـــــاءة منهـــــــا ال أقـــــــل أن يكـــــــون شـــــــريكا يف إمث زوجتـــــــه لوجـــــــود 

ـــــة وعـــــدم  ـــــه هـــــو يف عـــــدمها ومـــــن مث يعتـــــرب متســـــكه بعصـــــمة ال املصـــــلحة هلمـــــا معـــــا يف الفرق وجـــــود أي مصـــــلحة ل
ـــــب عليهـــــا مقصـــــودها وهـــــو  يـــــرى منهـــــا إال الشـــــر مـــــن التعســـــف يف طلـــــب احلـــــق ومـــــن االحتفـــــاظ بوســـــيلة ال يرتت
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ـــــاجلرب  ـــــى هـــــذه الظـــــواهر اعتمـــــد أجـــــالء حكـــــام ومفـــــيت هـــــذا املـــــذهب مـــــن كـــــل مـــــن حكـــــم ب حمظـــــور شـــــرعا، وعل
ـــــاخللع يف هـــــذه احلا ـــــه علـــــى الطـــــالق ب ـــــة، كـــــابن العـــــريب يف أحكامـــــه وابـــــن جـــــزى يف تفســـــريه وكالقصـــــري يف فتاوي ل

  :قول ناظمهاياليت 
  

  والصــــــــــــــــلح إن أيــــــــــــــــس منــــــــــــــــه ال يجــــــــــــــــوز
ـــــــــــــا ـــــــــــــل يجـــــــــــــب الحكـــــــــــــم عليهمـــــــــــــا مع   ب
  وذا بـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــد حكـــــــــــــــــــــم الرســـــــــــــــــــــول
  والحـــــــــــــافظ ابـــــــــــــن أعمـــــــــــــش بـــــــــــــه حكـــــــــــــم

ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــاص ءومنشــــــــــــــــــى   الطــــــــــــــــــالق من
  وذاك مــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــأس الوفــــــــــــــــــاق دائـــــــــــــــــــر 

 

  أن نتـــــــــــــرك الـــــــــــــزوج علـــــــــــــى ذنـــــــــــــب النشـــــــــــــوز 
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدي بالمـــــــــــــــــــال منهـــــــــــــــــــا أجمع   أن تفت

  الخلفــــــــــــــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــــــــــــــحبه العــــــــــــــــــــــــــــــــدولو 
  وكـــــــــــــــــــم قضـــــــــــــــــــى بحكمهـــــــــــــــــــم ذاك وكـــــــــــــــــــم
  ألنـــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــي المعاصـــــــــــــــــــــــــي
  مـــــــــــــــــــــــا دار بالبيـــــــــــــــــــــــت العتيـــــــــــــــــــــــق زائـــــــــــــــــــــــر

 
ففـــــي حـــــديث أمحـــــد وأيب داوود ، وال يتـــــوهم مـــــن هـــــذا ختفيـــــف ذنـــــب النشـــــوز ملـــــا صـــــح مـــــن شـــــديد الوعيـــــد فيـــــه 

ـــــر مـــــا : "وغريمهـــــا ـــــة عليهـــــا حـــــرام  أيمـــــا امـــــرأة ســـــألت زوجهـــــا طالقهـــــا فـــــي غي ـــــأس فالجن ـــــه مـــــن " ب ، ولكن
ـــــــــزوجني معـــــــــا أن يقومـــــــــوا ارتكـــــــــاب أخـــــــــف اإلمثـــــــــ ني والضـــــــــررين إذ رخـــــــــص اهللا للحكـــــــــام يف رعايـــــــــة مصـــــــــلحة ال

باحلســـــبة وإلـــــزام املظلـــــوم مـــــن الـــــزوجني ـــــا عنـــــدما يظهـــــر أن النكـــــاح ال يرتتـــــب عليـــــه إال الضـــــرر بـــــالزوجني معـــــا 
ــــــذي يكفــــــي مــــــن ت ــــــال هــــــذا النــــــزاع وبغريمهــــــا مــــــن ســــــائر جمتمعهمــــــا ال ــــــد الشــــــديد يف ، ضــــــرره بأمث وقــــــد ورد الوعي

ــــــه يغفــــــر يف األســــــبوع مــــــرتني لكــــــل املســــــلمني إال اثنــــــني  ــــــني املســــــلمني حــــــىت ثبــــــت أن ــــــى الشــــــحناء ب اإلصــــــرار عل
  .بينهما شحناء فيقال أتركوا هذين حىت يصطلحا

 ىن حمـــــامي الزوجـــــة أبـــــدوحيـــــث تبـــــني ـــــذا كلـــــه مـــــا يكفـــــي لقـــــوة التســـــبيب والتعليـــــل يف القـــــرار املعقـــــب علمـــــا بـــــأ
ــــرد مــــا دفــــع هلــــا الــــزوج يف املهــــر مــــع حتديــــد الشــــيء الــــذي يؤكــــد أن احملكمــــة إمنــــا مل  يف مذكرتــــه اســــتعداد موكلتــــه ل
تلــــــزم اخللــــــع لعــــــدم قبــــــول الــــــزوج أخــــــذه وضــــــروري أن احلــــــق فيــــــه لــــــه وحــــــده فــــــال ميكــــــن جــــــربه علــــــى أخــــــذ املــــــال 

 «: لألدلــــــة الســـــالفة الـــــذكر فراجــــــع قولـــــه تعــــــاىلخبـــــالف اجلـــــرب علــــــى تـــــرك العصــــــمة عنـــــدما يصـــــبح متعينــــــا طبقـــــا 
  .اآلية يف كتب التفسري نظرا»  هِ بِ  َدتتَ ا افيمَ ا فِ مَ يهِ لَ عَ  احَ نَ جُ  الَ فَ 
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  لهذه األسباب
 222-204ومــــــا بعــــــدها يف فرعهــــــا واملــــــادتني  207-205وتأســــــيا علــــــى مــــــا تقــــــدم وعمــــــال مبقتضــــــيات املــــــواد 

  .ا.ت .م . ا . من ق
  :منطوق القرار

  .مة قبول المطلب شكال ورفضه أصالحكقررت الم
  واهللا الموفق

  
    الرئيس        المقرر           كاتب الضبط األول 
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  58/2013: ر�/ ا�)�ار

  13/06/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا����: ا��� �Zا����	k��5 ا�	8(�� وا-���TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د 1179و  464ن ـ ا��	د�	�  
  

� �	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د 464ا��9	زة ا��\	ر إ��;	  � ا��	دة �� "�ز "]�  �� �=]��ھ	 8�#$ U�� -
	�� ا�]R %$ @!U"�، أو "�ز �&!�ي وھHا إU�� - ؤه	!$ /�� /� 	�أن ��Uن $�e	Pd ا��!:  و�Nوري وأن 

أو $,"�	ء 5�D� و-$� أن ��Uن �% $	ل �J	 �T %�15 G	a" ا���]� 5!� ��ل +��  8�1	 �B( $% ا�"�	ء 
5� ذ�[ $&�O/ ا��xو�� �J	  � ا��Z!�، و ]�وا O5/ ا��xو��  � �89 آ+� $�	  /;A&$ ��5ء، و	وا��!

� ���� اRرض �89 ا�!Cاع �J	 أD	ر � �kJأ %���� ���&� �  M1�>ا�� Bت ا���	��=� �  @!Z8�1 وا��+ %�
... و$�Zس و$!	ء ��O5� ا��xو�� و 	�s $;�	 �;� ھ� ا��$B  )` " ]	ده،  	��O  �% 5!� ��ل +8�1 

jا�.  
 .و�)	8$ �=;�م ا-�k�2	ر  � اRرض �	 ��5 5!% ا�=);	ء $&O/ ا��xو��
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
    عدل –إخاء  - شرف                         الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمة العليا         
  الغرفة المدنية واالجتماعية الثانية

  مالعظي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 08/2013: رقم امللف
  .ح.إ: الطاعن

الــــــزعيم ولــــــد مهــــــد فــــــال : ميثلـــــه األســــــتاذان
  و سيدي حممد ولد التمني

 . ب.إ: املطعون ضدها
  أمحد فال ولد امبارك: ميثلها األستاذ

 
 58/2013: رقم القرار

  13/06/2013: تاريخه
  

  :منطوق القرار 

ـــــــــــول الطعـــــــــــن  ـــــــــــررت المحكمـــــــــــة قب ق

بــــالنقض شــــكال وأصــــال ونقــــض القــــرار 

لــــــى فيــــــه وإحالــــــة القضــــــية ع المطعــــــون

ـــــــــي تشـــــــــكيل  محكمـــــــــة االســـــــــتئناف ف

 مغــــــــــاير لــــــــــتحكم طبقــــــــــا للتوجيهــــــــــات
  .القرار المبينة في هذا

  

 بسم اهللا العلي العظيم

عقدت الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية باحملكمة العليا جلسة علنية بالقاعة 
  :وهي مشكلة كالتايل  13/06/2013الكربى مببىن احملكمة العليا بتاريخ 

  حممد يسلم ولد الدمني                                    رئيســــا -

  :وبعضوية السادة

  حممد عبد اهللا ولد بيداه                       مستشارا  
 بتار ولد بابه                                  مستشارا

 مستشارا      حممد سيديا ولد حممد حممود              
 الدده ولد الطالب زيدان                      مستشارا

  الشيخ الويل ولد حممد فاضل/ ومبساعدة كاتب الضبط األول بالغرفة ذ

 .كاتبا للجلسة                                                            

العام لدى وحبضور السيد حممد حممود ولد إسلم ولد طلحة نائب املدعي 
          .احملكمة العليا

  .ممثال للنيابة العامة                                                      

وذلك للنظر والبت يف بعض القضايا اليت من بينها طلب الطعن بالنقض 
د ولد التمني الزعيم ولد مهد فال وسيدي حمم: املقدم من طرف األستاذين

ضد القرار الصادر عن  25/07/2012بتاريخ  .ح.إنيابة عن موكلهما 
الغرفة املدنية واالجتماعية الثانية مبحكمة االستئناف بانواكشوط حتت عدد 

مول فيه كل من الطرفني واملش 06/06/2012بتاريخ  93/2012
   ،ناملذكوري

  :ويف هذه اجللسة أصدرت احملكمة القرار اآليت بيانه
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  اإلجراءات: أوال 
 .ح.الزعيم وسيدي حممد نيابة عن إ/ املقدمة من طرف األستاذين ضد اإلطالع على عريضة الطعن بالنقبع

  .املشار إليه أعاله 93/2012املذكور ضد القرار رقم 
االستماع إىل  وبعد اإلطالع على القرار املعقب وعلى مذكريت الطعن والرد وعلى مجيع وثائق امللف، وبعد

املستشار املقرر بتار ولد بابه يف تالوته لتقريره باجللسة األوىل لعرض القضية، وإىل السيد حممد حممود ولد طلحة، 
نائب املدعي العام لدى احملكمة العليا يف عرض مالحظاته الشفهية والكتابية، وإىل حمامي األطراف، وبعد 

  :املداوالت طبقا للقانون تقرر
  ن حيث الشكلم :ثانيا

،  63،  2: حيـــــث قـــــدم الطلـــــب ممـــــن لـــــه األهليـــــة واملصـــــلحة ويف األجـــــل القـــــانوين طبقـــــا ملـــــا نصـــــت عليـــــه املـــــواد
مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــانون  4واملــــــــــــــــــادة . إ .ت.م.إ.ق: مــــــــــــــــــن 212،  211،  209،  208،  207،  205،  204

  .احملاماة فهو مقبول شكال
  من حيث األصل :ثالثا

  األطراف -1
ــــه  بــــدأ حمــــامي الطــــاعن بســــرد بعــــض الوقــــائع قــــائال إن موكلــــه يعتمــــد يف دعــــواه علــــى وثــــائق إداريــــة صــــحيحة تعطي

علـــــى رســـــالة مـــــنح مـــــن  - .ب. ح.خاملســـــماة  -حصـــــول واهبتـــــه القطعـــــة حمـــــل النـــــزاع وهـــــي: حـــــق امللكيـــــة منهـــــا
ـــــة بتـــــاريخ  ـــــر املالي ـــــازة وإذن بالبنـــــاء ،  19/05/1984طـــــرف وزي ـــــع لـــــثمن القطعـــــة ورخصـــــة حي ـــــى وصـــــل دف وعل

ال ترقـــــــى إىل مســـــــتوى . ب.إ وثـــــــائق الـــــــيت اســـــــتند إليهـــــــا خصـــــــم موكـــــــلمضـــــــيفا أن ال،  17/08/2000بتـــــــاريخ 
مث عـــــرض حمـــــامي الطـــــاعن ،  2000وأـــــا مريبـــــة لصـــــدور مجيعهـــــا مـــــا بـــــني شـــــهري ينـــــاير وفربايـــــر ســـــنة  ، احلجيـــــة

  : مآخذه على القرار املعقب اليت نوجز أمهها فيما يلي -بعد هذا -
باالســــــتثمار غــــــري ســــــليم وأنــــــه كــــــان أوىل . ب.إالســــــتئناف مــــــن تــــــرجيح أدلــــــة أن مــــــا اعتمــــــدت عليــــــه حمكمــــــة ا -

ـــــل-ـــــا أن تســـــاوي  ـــــى األق ـــــائق اإلداريـــــة  -عل ـــــق باالســـــتثمار ومل ترجـــــع إىل مقتضـــــى الوث ـــــني الطـــــرفني فيمـــــا يتعل ب
ويف األخـــــري  .-حســـــب تعبـــــري حمـــــامي الطـــــاعن -الـــــيت حيـــــتج ـــــا كـــــل منهمـــــا والـــــيت هـــــي املفصـــــل احلقيقـــــي للنـــــزاع 

  .مي الطاعن على ما ذكره من الوقائع واألدلة مطلبه بقبول الطلب ونقض القرار املعقببين حما
  : أما حمامي املطعون ضدها فملخص رده كالتايل

بـــــدأ حمـــــامي املطعـــــون ضـــــدها بســـــرد بعـــــض وقـــــائع القضـــــية مؤكـــــدا أن موكلتـــــه حصـــــلت علـــــى كـــــل الوثـــــائق الـــــيت  -
إىل إذن البنـــــاء الـــــذي حصـــــلت عليـــــه ســـــنة  2000حصـــــل عليهـــــا خصـــــمها بـــــدءا مـــــن رســـــالة املـــــنح بدايـــــة ســـــنة 

2007.  
 ، وأــــــا اســــــتثمرت يف القطعــــــة بعــــــض البنــــــاء مث عــــــرض حمــــــامي املطعــــــون ضــــــدها ردوده علــــــى حمــــــامي الطــــــاعن -

وقــــال إن القــــرار مســــبب ومعلــــل مبــــا يكفــــي وأن الطــــاعن عجــــز عــــن موجبــــات نقضــــه ومــــا ذكــــره مــــن عــــدم وجــــود 



 

190 

وأن ، حملكمـــــة ذلـــــك يف حمضـــــر املعاينـــــة الـــــيت قامـــــت ـــــا يف املوضـــــوع وقـــــد أثبتـــــت ا، اســـــتثمار موكلتـــــه غـــــري واقـــــع 
،  417مـــــــردود وكـــــــذلك احتجاجـــــــه باملـــــــادتني . ع.إ.مـــــــن ق 464انتقـــــــاد الطـــــــاعن احتجـــــــاج احملكمـــــــة باملـــــــادة 

ألن موكلتــــــه هــــــي احلــــــائزة واملســــــتثمرة واحلــــــائزة علــــــى  ، مــــــن نفــــــس القــــــانون املــــــذكور أعــــــاله مــــــردود كــــــذلك 465
وأن عقـــــد ، وأضـــــاف أنـــــه ال جمـــــال للرتجـــــيح باألقدميـــــة هنـــــا ، صـــــحيحة ولـــــيس ذلـــــك خلصـــــمها الوثـــــائق الرمسيـــــة ال

  .اهلبة احملتج به من خصم موكلته مشبوه
  .وبناء على هذه الردود طلب رفض الطلب وتأكيد القرار املعقب

  :المحكمة -2

اعتمــــــدت حيـــــث تبــــــني مـــــن دراســــــة القــــــرار املعقـــــب ومــــــن طعـــــون وردود األطــــــراف ووثــــــائق امللـــــف أن كلمــــــا  •
ـــــو   ـــــك يكفـــــي لرتجـــــيح وثائقهـــــا ول ـــــزاع وأن ذل ـــــه احملكمـــــة يف قرارهـــــا هـــــو اســـــتثمار احملكـــــوم لصـــــاحلها حمـــــل الن علي

 .كانت متأخرة عن وثائق خصمها
ــــــة   • ــــــت مــــــن حمضــــــر املعاين ــــــث ثب ــــــاريخوحي ــــــب  مــــــن طــــــرف 22/04/2010 :املعــــــد بت احملكمــــــة ضــــــبط  كات

للمحكـــــــوم لصـــــــاحلها ال يتجـــــــاوز حائطـــــــا مـــــــن  أن املوجـــــــود مـــــــن االســـــــتثمار يف القطعـــــــة حمـــــــل النـــــــزاع، نفســـــــها 
ـــــار طـــــوال وأربعـــــة عرضـــــا ومل يؤســـــس علـــــى شـــــيء  ـــــت وصـــــل ارتفاعـــــه إىل اللبنـــــة العاشـــــرة علـــــى مخســـــة أمت األمسن

  .ومل تسد أبوابه ومل يسقف
ــــــــــذا احلــــــــــد مــــــــــن . ع.إ.مــــــــــن ق 464وحيــــــــــث تبــــــــــني كــــــــــذلك أن تفســــــــــري احليــــــــــازة املرجحــــــــــة يف املــــــــــادة  •

ام وخصوصـــــــا يف هـــــــذه القضـــــــية، وذلـــــــك ألســـــــباب منهـــــــا مـــــــا ورد يف االســـــــتثمار غـــــــري كـــــــاف لتأســـــــيس األحكـــــــ
حمضــــر املعاينــــة املشــــار إليــــه مــــن ذكــــر شــــبه اســــتثمار آخــــر قــــد يكــــون للطــــرف اآلخــــر يتمثــــل يف حــــائط وأعمــــدة 
أمسنـــــت مســـــلح دون أن تـــــذكر احملكمـــــة شـــــيئا عـــــن ذلـــــك ودون أن تبـــــني مـــــن هـــــو القـــــائم ـــــذا االســـــتثمار ومـــــا 

مار اآلخـــــر إن كــــــان مــــــن شخصــــــني، ومنهــــــا أن وجـــــود أثــــــر عمــــــارة قــــــد تكــــــون هـــــو املــــــرجح بينــــــه وبــــــني االســــــتث
ســـــابقة يف حمــــــل النــــــزاع قـــــد يقتضــــــي جعــــــل املســـــتثمر الثــــــاين ســــــيء النيـــــة لقدومــــــه علــــــى تعمـــــري مــــــا ســــــبق غــــــريه 

، "مــــن ســــبق إلــــى مــــا لــــم يســــبق إليــــه فهــــو أحــــق بــــه"لتعمــــريه ممــــا قــــد يكــــون الســــابق أحــــق بــــه طبقــــا حلــــديث 
املشــــــار إليهــــــا أعــــــاله ال ميكــــــن تفســــــريها بأقــــــل مــــــن حــــــوز حســــــي وضــــــروري  464ادة ومنهــــــا أن احليــــــازة يف املــــــ

وأن مـــــا مل يـــــتم بنـــــاؤه ال ميكـــــن الســـــكىن بـــــه ألحـــــد، أو حـــــوز معنـــــوي وهـــــذا إمـــــا أن يكـــــون بوثـــــائق املـــــنح وهـــــي 
عنــــد كــــل مــــن الطــــرفني أو بإحيــــاء شــــرعي والبــــد أن يكــــون لــــه بــــال كمــــا نــــص عليــــه صــــاحب امليســــر عنــــد قــــول 

ـــــاء والبنـــــاء خليـــــل فيمـــــا يقـــــع ـــــه اإلحي ـــــنص  ، ب ـــــد ال ـــــة كمـــــا يف املغـــــين عن ـــــك بعظـــــيم املؤون وعـــــرب بعضـــــهم عـــــن ذل
ــــزاع كمــــا  ــــر مــــن قيمــــة األرض حمــــل الن ــــرب قيمتــــه أكث ــــة يف حمــــل آخــــر مبــــا تعت املــــذكور أعــــاله، وفســــروا عظــــم املؤون

س وبنــــاء وبغــــر "فــــانظر فيــــه عنــــد قــــول خليــــل ، أشــــار لــــه خليــــل واملغــــىن يف مفوتــــات البيــــع املختلــــف يف فســــاده 
  .الخ... وفاتت بهما جهة هي الربع فقط  عظيمي المؤونة
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أعــــــــاله  464وحيــــــــث إن حمكمــــــــة االســــــــتئناف إذ مل ترجــــــــع يف تفســــــــري احليــــــــازة املنصــــــــوص عليهــــــــا يف املــــــــادة  •
مـــــن القـــــانون نفســـــه يعتـــــرب قرارهـــــا  1179إىل مصـــــدر هـــــذه املـــــادة مـــــن نصـــــوص املـــــذهب املـــــالكي طبقـــــا للمـــــادة 

انون متعرضـــــا للـــــنقض وإحالـــــة القضـــــية ملصـــــدرته لـــــتحكم طبقـــــا للتوجيهـــــات الســـــالفة ضـــــعيف التعليـــــل خارقـــــا للقـــــ
  .الذكر

  :لهذه األسباب
ـــــــــــــاملواد و  مـــــــــــــن  223و  204ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدمها يف فرعهمـــــــــــــا واملـــــــــــــادتني  207و  205عمـــــــــــــال مبـــــــــــــا تقـــــــــــــدم وب
  .إ.ت.م.إ.ق

  :منطوق القرار
لــــــة القضــــــية علــــــى قــــــررت المحكمــــــة قبــــــول الطلــــــب شــــــكال وأصــــــال ونقــــــض القــــــرار المطعــــــون فيــــــه وإحا

  .محكمة االستئناف في تشكيل مغاير لتحكم طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار
  واهللا الموفق

  
  الرئيس           المقرر         كاتب الضبط ألول
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  ا����أ
� �	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د 455و  421و  417ـ ا���اد �  

  

إن D;	دات ا�<'�ط إ�	 وe	Pd ر���2 أو وe	Pd �5 ��، أ�	 ا��e	Pd ا�����2  ;� "�� �	ط&� ��e	ت 
	� �U!� ���&� /e �����5	 �2اء ا"�l  ا���	Bd ا��� �\;� ��9رھ	 ��79$;	  � ��A9ه، و %�!�A�

 	5�D 	;�	�e� �� 	Uا� �!���	$ 	;��eد�5اه إ- إذا أ B�[� *  ]ذ� ��I أو mو�� أو ا�����C��	$ ]15@ ذ�
� ، و�	���	�وأ�	 ا��e	Pd ا�&� ��  * �;$ s�k	 D�ء ��8 أن ��� �  �;	 أ"� �Dط�� أو�;�	 ا��5اف 

  .� "U/ ا��&��ف $����&;	 �!% 5�D	 و�	���	�l�9 �15% $;	 $����&;	 وe	��;�	 أن ��Uن  

�]/  );	ء ا��HھD a;	دة ا�<'�ط  � ��I ا��e	Pd ا�����2 إ�@ �e*e أ�]	م أو�;	 ا�\;	دة 15@ +` 
ا��)� ا�Hي أ�U!� :�Tه أو �&Hر x2ا�% 5!% وe	��;	 ا�\;	دة D `+ @15	ھ� آ+� وe	�k;	 ا�\;	دة 15@ 

� ا�\	ھ� �=]%�  .+` D	ھ� 
� �fffDوط اfff� @fff�" 	fff;� %�fff2ر	���\fff;	دة fff+ @fff15` ا��)�fffD �fffة +��fffة ا�\fff	ھ� $fff	�<'�ط وط�fffل 

%ff� �&�J 	fffاھ�� 	��fff!5 %ff!�&$ �fff;O�  %fff!ذھ �ff  	;ر��fffT 8Uff\��  ء	fff=ا�� Bfff� ��ff(ا�� /fff15 ص	>fffDR	$
  .8J ا���J a	���9 وا�U\` وا���� أي ا�)\� و��I ذ�[

 B15@ ا����� P�'!��و�Dط �Dة ا�<��ة $	�<'�ط ���&� �% $	�����B �% �\;� 15 إذا  �N!	 و��د 
�&� �%  �15%�=]%، أ�	 إذا J	ن �\;�  ���&���ا 15@ رؤ��% �B����1 5!� +` ا�����B  ,�% -$�  � ذ�[ 

 a"	T ��5 � �&� @15 Bا���� � �&��B���1 5!� �1�9% ا�\;	دة و5!� أداd;	 أ�	م ا�)A	ء �&���ا  � 
$ B(� - �ة ا��Cا���� %�	=T @15 أو Bا������ ا����� ��	ا�9 Pd	e0 و&�� B(� 	�J ه��I B�;	 ا���	س 

  .ا��� - �U	د ��=G>\� P وا"� 15@ "	�� وا"�ة

 - /e ����m1 ا�)A	ء و �(�eا�� a�	J ر�A9� 	!ھ� آ+� - �7: ھ	D ��إن ا�\;	دة 15@ +` ا�\	ھ� 
� ��Iه�  .�=�� ا�\;	دة 15@ +` 

�  إن D;	دة T	a" ا�<` 15@ +` �=]% إ�	 أن ��UنU�� -ا�<` 5!% و �!=� ��	ه ا�9Hھ �و  �=!�	$
�% $%، و � ھHه  ،إ�e	�% �15% $#ي "	��Cو� %$ �;D 	�وإ�	 أن ��Uن $�97 �]�� ا�<` �!=]% $&� ��JHه 

� ���JC وإH5ار �ا�9	�� �M(� /  � ا��Hھa 15@ +*ف  � ���ل D;	د�% إن ���D sوط;	 اR+�ى 
����A% و � ھHه ا�9	�� ا+�M1 أھ8 و��I ذ�[، وإ�	 أن ��Uن �97$ �]� �JH�� ا�<` �!=]% دون أن �

 ��A(ا� �JH�� /� %أ� /J	91� �JH�9 �]�� ا�<` �!=]% إ��%  )`، و�T @15 �;\� %ر أ��;\��	  aھHا��
و- �=�� ھHه ا�\;	دة ا��\;�د �% وا�)�ل اX+� أ�% إن "87 5!�ه ا�&1/ $�	  � +'% أدى ا�\;	دة 

 .�% �/ ���JH و$;Hا ا�)�ل ��ى ا�&�8و-�91� �JH	J/ أ
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل –إخاء  -شرف                             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  كمة العلياالمح
  الغرفة المدنية واالجتماعية الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 21/2013: رقم امللف
   .خ.ح: الطاعن

 أملني ولد امحد سامل : ميثله
 .م.د: املطعون ضده

  يسلم ولد حيي: ميثله
 

 57/2013: رقم القرار
  13/06/2013: تاريخه

  

  :منطوق القرار 

ـــــــــو  ـــــــــب قـــــــــررت المحكمـــــــــة قب ل المطل
شــــكال وأصــــال ونقــــض القــــرار المعقــــب 

المحكمـــــة التـــــي إلـــــى  وإحالـــــة القضـــــية
أصــــــدرته فــــــي تشــــــكيل معــــــاير لتتعهــــــد 
وتحكــــم طبقــــا للتوجيهــــات المبينــــة فــــي 

  .هذا القرار

  

 بسم اهللا العلي العظيم
عقـــــــــدت الغرفـــــــــة املدنيـــــــــة واالجتماعيـــــــــة الثانيـــــــــة باحملكمـــــــــة العليـــــــــا 
ــــني  ــــوم االثن ــــا ي ــــة بالقاعــــة  الكــــربى مببــــىن احملكمــــة العلي جلســــة علني

فـــــــــــــــق هــــــــــــــــ املوا1434الثالثــــــــــــــني مـــــــــــــــن رجــــــــــــــب الفـــــــــــــــرد ســــــــــــــنة 
  :وهي يف التشكيل التايل 13/06/2013

      رئيســــا            حممد يسلم ولد الدمني     - 
  :وبعضوية السادة

  مستشارا            حممد عبد اهللا ولد بيداه     
 مستشارا      باب                  بتار ولد 

  مستشارا      حممد سيديا ولد حممد حممود    
 مستشارا      دان         الدده ولد الطالب زي

الشيخ الويل ولد حممد / ومبساعدة كاتب الضبط األول بالغرفة ذ
 .فاضل،                                 كاتبا للجلسة

حممد حممود ولد طلحة ، نائب املدعي العام لدى / وحبضور السيد
  .     احملكمة العليا،                           ممثال للنيابة

ذلـــــك للنظــــــر والبــــــت يف بعــــــض القضــــــايا الــــــيت مــــــن بينهــــــا طلــــــب و 
أملــــــني ولــــــد أمحــــــد / الطعــــــن بــــــالنقض املقــــــدم مــــــن طــــــرف األســــــتاذ

ضـــــــد  23/12/2012بتـــــــاريخ  .خ.حســـــــامل نيابـــــــة عـــــــن موكلـــــــه 
القــــــــــــرار الصــــــــــــادر مــــــــــــن الغرفــــــــــــة املدنيــــــــــــة واالجتماعيــــــــــــة الثانيــــــــــــة 

ــــــــــــاريخ  164/2012باســــــــــــتئنافية انواكشــــــــــــوط حتــــــــــــت عــــــــــــدد  بت
  .شمول فيه كل من الطرفني املذكورينوامل 05/12/2012

  :ويف هذه اجللسة أصدرت احملكمة القرار اآليت بيانه
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  اإلجراءات: أوال 
أملــــني ولــــد أمحـــد ســــامل نيابــــة عــــن / املقدمــــة مــــن طـــرف األســــتاذ ضبـــالنقبعـــد اإلطــــالع علـــى عريضــــة الطعــــن 

  .املشار إليه أعاله 164/2012املذكور ضد القرار رقم  .خ.حموكله 
ب وعلــــــى مــــــذكريت الطعــــــن والــــــرد علــــــى مجيــــــع وثــــــائق امللــــــف، وبعــــــد وبعــــــد اإلطــــــالع علــــــى القــــــرار املعقــــــ

ـــــــره باجللســـــــة األوىل  ـــــــه لتقري ـــــــد حممـــــــد حممـــــــود يف تالوت االســـــــتماع إىل املستشـــــــار املقـــــــرر حممـــــــد ســـــــيديا ول
لعـــــرض القضـــــية وإىل الســـــيد حممـــــد حممـــــود ولـــــد طلحـــــة، نائـــــب املـــــدعي العـــــام لـــــدى احملكمـــــة العليـــــا يف 

  :وإىل حمامي األطراف، وبعد املداوالت طبقا للقانون تقرر عرض مالحظاته الشفهية والكتابية،
  من حيث الشكل: ثانيا 

،  2: حيــــث قــــدم الطلــــب ممــــن لــــه األهليــــة واملصــــلحة ويف األجــــل القــــانوين طبقــــا ملــــا نصــــت عليــــه املــــواد
واملـــــــــــــــــــــــــــــادة . إ .ت.م.إ.ق: مـــــــــــــــــــــــــــــن 212،  211،  209،  208،  207،  205،  204،  63

  .مقبوال شكالمن قانون احملاماة فهو  4
  :من حيث األصل: ثالثا 

  :األطراف  - 1
أملـــــني ولـــــد أمحـــــد ســــــامل  يف ســـــرد بعـــــض وقـــــائع القضـــــية، ذاكـــــرا مـــــن ذلــــــك أن / بـــــدأ حمـــــامي الطـــــاعن ذ

قــــد اســــتفاد مــــن خطــــة دعــــم إيــــوائي ألئمــــة املســــاجد يف انواكشــــوط  2رضــــوان رقــــم الموكلــــه إمــــام مســــجد 
ـــــيت حصـــــلت يف عهـــــد ســـــابق وحصـــــل مبوجبهـــــا علـــــى الق ـــــزاع، ولتســـــهيل عمليـــــة ال طعـــــة األرضـــــية حمـــــل الن

مــــــن أجــــــل . م.دواملــــــدير العــــــام للمعهــــــد العــــــايل الســــــيد . م.عالتوزيــــــع انتــــــدبت مجاعــــــة املســــــاجد الســــــيد 
-ص قطعــــــة موكلــــــه خيــــــمل يــــــف بتعهــــــده فيمــــــا  .م.تســــــلم هــــــذه القطــــــع وتوزيعهــــــا علــــــى أهلهــــــا، إال أن د

ــــــذاك ــــــه بإعطــــــاء أوراق ال .خ.ح -آن ــــــزل يعــــــده وميني ــــــل مل ي ــــــه أمســــــه ، ب ــــــه أن يعطي ــــــب من قطعــــــة إىل أن طل
  .الكامل ومكان ميالده ليثبت وجود امسه ضمن املستفيدين الذين سلمت له أوراقهم

بــــأن القطعــــة ملــــك لــــه حبجــــة شــــرائها مــــن  .م.فــــوجئ مــــوكلي بادعــــاء د -وبعــــد فــــرتة طويلــــة يقــــول احملــــامي
  .موكله مبوجب عقد البيع حمل النزاع اآلن

قــــــد مــــــن أصــــــله وينكــــــر حضــــــور الوثيقــــــة الــــــيت تضــــــمنها كمــــــا ينكــــــر التوقيــــــع أن موكلــــــه ينكــــــر هــــــذا الع -
  . املنسوب إليه فيها

تشـــــرتط إقـــــرار . ع.إ. مـــــن ق420أن املـــــادة: را منهـــــانـــــه قـــــد تقـــــدم مبثبتـــــات زوريـــــة هـــــذه الوثيقـــــة ذاكـــــأ -
  .من نسب إليه التوقيع يف الوثيقة العرفية بتوقيعها

  .ة ال وجود هلا يف الواقعن بطاقة التعريف اليت أسست عليها الوثيقأ -
  .املذكور  .خ.حقد صرح بأنه ال يعرف عني موكله فن تصرحيات كاتب الوثيقة متناقضة أ -
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  .غياب الشهود املذكورين يف الوثيقة -
وبعــــد هــــذا بــــدأ حمــــامي الطــــاعن يف ســــرد مآخــــذه علــــى حكــــم حمكمــــة األصــــل وقــــرار حمكمــــة االســــتئناف 

  : قائال 
  .علل مبا يكفي وقد أضر حبقوق موكلهن احلكم غري مسبب وال مإ -
ن احلكــــم أخطـــــأ يف تكييـــــف الوقــــائع والقـــــانون هلـــــذه القضــــية ألنـــــه انطلـــــق مــــن فرضـــــية مفادهـــــا تفنيـــــد إ –

فــــع الرســــم الــــذي وضــــعه املوثــــق، وأن الطعــــن دالطعــــن العــــارض ورفضــــه حلجــــة وجــــود توقيــــع يظهــــر عنــــد 
  .اماميكن أن يوجد قبل وجود ذلك التوقيع الذي أنكره موكله مت

ن احلكــــــم مل جيــــــر أي خــــــربة علــــــى التوقيــــــع ومل يقارنــــــه بتوقيعــــــات موكلــــــه األخــــــرى الــــــيت ذكــــــر احملــــــامي إ -
  .وجود البعض منها يف مؤسسات مساها

الـــــذي صـــــرح أنـــــه ال . ح.م.س.عن احلكـــــم مل ينـــــاقش التنـــــاقض فيمـــــا أورده كاتـــــب الوثيقـــــة املســـــمى إ -
حضــــــر أمامــــــه وهــــــو . م.دوال يقطــــــع أن  املــــــذكور ومــــــع ذلــــــك يقطــــــع أنــــــه جــــــاءه  .خ.حيعــــــرف موكلــــــه 

  .-حسب قول احملامي -يعرفه جيدا 
اليمــــــني الشــــــرعية   .خ.حبتنازلــــــه عــــــن دعــــــواه إن حلــــــف موكلــــــه  صــــــرح أمــــــام حمكمــــــة األصــــــل .م.دن إ -

ـــــه مل يوقـــــع الوثيقـــــة  ـــــدى ، علـــــى أن ـــــا   .خ.حولكنـــــه بعـــــد أن أب اســـــتعداده هلـــــذه اليمـــــني رجـــــع عنهـــــا مطالب
مضـــــــيفا أن قـــــــرار ،  -حســـــــب تعبـــــــري احملـــــــامي  - أميـــــــان الفســـــــاق  بيمـــــــني غـــــــري شـــــــرعية بـــــــل هـــــــي مـــــــن

اســــتئنافية انواكشــــوط املطعـــــون فيــــه يعيبـــــه مــــا عيـــــب علــــى حكــــم حمكمـــــة األصــــل الـــــذي أكــــده، وبالتـــــايل 
  .ق.ت.من ق 5واملادة . ا.ت.م.ا . من ق 81يكون قد خرق القانون يف مادته 

  .قبول طعنه ونقض القرار املعقبوبىن حمامي الطاعن على كل هذه الوقائع واملآخذ طلبه ب
  :يسلم ولد حيي فكان ملخص رده كالتايل/ أما حمامي املطعون ضده ذ

ال حمـــــــل لـــــــه مـــــــن اإلعـــــــراب ألن  .ا.ت. م. ا. مـــــــن ق 420أن مـــــــا أثـــــــاره حمـــــــامي الطـــــــاعن يف املـــــــادة  -
 عـــــدم دعـــــىالطـــــاعن مل ينـــــف التوقيـــــع، وإمنـــــا العقـــــد موقـــــع مـــــن طـــــرف املوثـــــق حممـــــد ولـــــد بديـــــده وألن ا

حســــــب قولــــــه مــــــع أن املوجــــــود يف وثائقــــــه  1954صــــــحة بيانــــــات حالتــــــه املدنيــــــة املبينــــــة أنــــــه ولــــــد ســــــنة 
  .ميالدية وهو التاريخ املطابق ملا يف وثيقة البيع 1944املدنية اآلن أنه مولود سنة 

ن أقــــــل مـــــــا ميكـــــــن أن يقـــــــال عـــــــن الطـــــــاعن أنـــــــه ال يفقـــــــه يف اإلجـــــــراءات بتصـــــــور أن القـــــــول بصـــــــحة أ -
  .ميكن البت فيه من القضاء االستعجايل وهو من صميم البت يف األصل دعوى التزوير

  .ويف اخلتام بىن حمامي املطعون ضده على هذا طلبه رفض الطلب لعدم تأسيسه أصال
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  :المحكمة -2
ـــــذي أكـــــده ومـــــن طعـــــون وردود  ـــــني مـــــن دراســـــة القـــــرار املعقـــــب ومـــــن حكـــــم حمكمـــــة األصـــــل ال حيـــــث تب

ع ينحصــــــر  يف دعــــــوى نســــــبة أو عــــــدم نســــــبة التوقيــــــع املنســــــوب ملــــــن األطــــــراف ووثــــــائق امللــــــف أن النــــــزا 
مـــــــن مكتـــــــب الفقيـــــــه  17/10/2000بتـــــــاريخ  ةالصـــــــادر  4183يـــــــدعى علـــــــى البيـــــــع يف الوثيقـــــــة رقـــــــم 

بائعـــــا  .خ.حالثقـــــة حممـــــد حامـــــد بـــــن محيـــــدي رمحـــــه اهللا تعـــــاىل، واملتضـــــمنة عقـــــد بيـــــع مـــــربم بـــــني املســـــمى 
  .عة أرض بتفرغ زينهمشرتيا من جهة يف قط .م.دمن جهة واملسمى 

ــــــــــــزاع احلكــــــــــــم رقــــــــــــم  ــــــــــــاريخ  28/2012: وحيــــــــــــث أصــــــــــــدرت حمكمــــــــــــة األصــــــــــــل بالســــــــــــبخة يف الن بت
القاضـــــــــي بــــــــــرفض الزوريــــــــــة والـــــــــذي أكدتــــــــــه اســــــــــتئنافية انواكشـــــــــوط يف قرارهــــــــــا رقــــــــــم  18/07/2012

  .حمل الطعن بالنقض أمام هذه الغرفة 05/12/2012: بتاريخ  164/2012
ــــني أن التحقيقــــات والبحــــوث ــــث تب ــــيت قامــــت ــــا حمكمــــة األصــــل يف النــــزاع وأقرــــا عليهــــا حمكمــــة  وحي ال

ـــــة ـــــا مـــــع جـــــديتها واجتهادهـــــا يف بلـــــوغ احلقيقـــــة  ـــــت كلهـــــا حـــــزا يف أـــــا  واحلـــــق ، االســـــتئناف مكتفي كان
 هــــــذه املشــــــكلة شــــــبه يف غــــــري مــــــذهب ومــــــن مث فإــــــا مل تصــــــب وجــــــه الصــــــواب يف اغـــــري مفصــــــل وذهابــــــ

ــــه كــــان علــــى كــــل مــــن احملاملعضــــلة، ذلــــك  ــــى أن ــــة عل ــــه البيــــع بالبين ــــدعى علي ــــني قبــــل أن تكلــــف مــــن ي كمت
ـــــالبيع أن تبحـــــث عـــــن مثبـــــت يكفـــــي إلثبـــــات  ـــــع والتصـــــريح ب نفـــــي مـــــا نســـــب إليـــــه يف الوثيقـــــة مـــــن التوقي
نســــــبة التصــــــريح والتوقيــــــع يف الوثيقــــــة معــــــا إىل مــــــن تفامهــــــا، إذ مــــــن الضــــــروري أن األصــــــل عــــــدمهما، وأن 

ـــــ ـــــازعني وبي ـــــز حـــــال املتن ـــــك مـــــا القاضـــــي مكلـــــف بتميي ـــــب علـــــى ذل ـــــه منهمـــــا لريت ان املـــــدعي واملـــــدعى علي
بـــــن عاصـــــم وشـــــروحه  ايرتتــــب عليـــــه قبـــــل أن يتخــــذ أي إجـــــراء أو حكـــــم يف القضـــــية طبقــــا ملـــــا يشـــــري إليــــه 

  : كالتسويل يف أول باب القضاء عند قوله
  تمييــــــــــــــــز حــــــــــــــــال المــــــــــــــــدعي والمــــــــــــــــدعى
  فالمـــــــــــــــــــــدعي مـــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــه مجـــــــــــــــــــــرد

 

  عليـــــــــــــــــــــه جملـــــــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــــــاء جمعـــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــن أصـــــــــــل أو عـــــــــــرف بصـــــــــــدق   يشـــــــــــهد م

 
  : إىل قوله 

  .لخإ ...البينة  بوالمدعي مطالب 
ــــــة فهــــــي حجــــــة  ــــــائق الرمسي ــــــة، أمــــــا الوث ــــــائق عرفي ــــــة أو وث ــــــائق رمسي ــــــث إن شــــــهادات اخلطــــــوط إمــــــا وث وحي
قاطعــــــة إلثبــــــات الوقــــــائع الــــــيت يشــــــهد حمررهــــــا حبصــــــوهلا يف حمضــــــره، ومــــــن مث يعتــــــرب منكــــــر مــــــا تضــــــمنته 

تـــــدليس أو غـــــري ذلـــــك فـــــال تســـــمع دعـــــواه إال إذا أثبتهـــــا مـــــدعيا ســـــواء احـــــتج علـــــى ذلـــــك بـــــالتزوير أو ال
  .ع. ا.من ق 417بالبينة الكافية إلثباا شرعا وقانونا طبقا ملا تدل عليه املادة 
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ــــوفر فيهــــا أحــــد شــــرطني أوهلمــــا اعــــرتاف مــــن حيــــتج  ــــل أن يت ــــت ــــا شــــيء قب ــــة فــــال يثب ــــائق العرفي وأمــــا الوث
ـــــه ـــــا بتوقيعهـــــا وثانيهمـــــا أن تكـــــون يف حكـــــم ا ـــــه علي ـــــدل علي ـــــا ملـــــا ت ـــــه شـــــرعا وقانون ملعـــــرتف بتوقيعهـــــا من

  .من القانون نفسه 455وما حتيل عليه كاملادة . ع. ا. من ق 421املادة 
ــــف  ــــائق املل ــــت مــــن وث ــــة املشــــار إليهــــا إوحيــــث مل يثب ــــائق الرمسي تصــــاف الوثيقــــة املتنــــازع بشــــأا بصــــفة الوث

أودعاهــــــا بعــــــد صــــــدورها لــــــدى موثــــــق كمــــــا مل يثبــــــت أن الطــــــرفني معــــــا . ع.ا. مــــــن ق 416يف املــــــادة 
  .العقود الرمسية، ومن مث فإا ليست إال وثيقة عرفية
ثالثـــــة أقســـــام أوهلـــــا  خلطـــــوط يف غـــــري الوثـــــائق الرمسيـــــة إىلوحيـــــث قســـــم فقهـــــاء املـــــذهب املعتمـــــد شـــــهادة ا

الشــــهادة علــــى خــــط املقــــر الــــذي أصــــبح ينكــــره أو تعــــذر ســــؤاله عنــــه وثانيهــــا الشــــهادة علــــى خــــط شــــاهد 
  .الثها الشهادة على خط شاهد من الشاهد نفسهآخر وث

ســـــام الثالثـــــة الـــــيت تضـــــمنتها ققـــــدم بالشـــــهادة إليهـــــا يف أي مـــــن األوحيـــــث مل يكـــــن حملكمـــــة املوضـــــوع أن ت
  .حيصل به الثبوت شرعا وقانونا حسبما يأيت تفصيله عن كل منها على الرتتيب اهذه الوثيقة م

قــــــر إال توقيعــــــه ومعلــــــوم أن التوقيعــــــات لقلــــــة املكتــــــوب فــــــإن الوثيقــــــة مل تتضــــــمن مــــــن خــــــط امل :أمــــــا أوال 
ــــــى فــــــرض  ــــــه عل ــــــم بنســــــبتها ألحــــــد، مث إن ــــــب يعســــــر أو يتعــــــذر العل ــــــدها وعــــــدم انضــــــباطها يف الغال وتعقي

بــــاخلطوط  قبــــول الشــــهادة علــــى التوقيــــع فــــإن مــــن شــــروط الشــــهادة علــــى خــــط املقــــر شــــدة خــــربة الشــــاهد
هـــــر بعينـــــه عنـــــدما يراهـــــا كمعرفتـــــه باألشـــــخاص وطـــــول ممارســـــته هلـــــا حـــــىت تتشـــــكل صـــــورا يف ذهنـــــه فتظ

  .علم اليقني مع انتفاء كل الريب كاحملو والكشط والبرت أي القشر وغري ذلك
ومـــــا  34مـــــن ص " وجـــــازت علـــــى خـــــط مقـــــر بـــــال يمـــــين"انظـــــر شـــــروح خليـــــل كالنصـــــيحة عنـــــد قولـــــه 

ه، أمــــا إذا كــــان بعــــدها يف حملهــــا، هــــذا إذا فرضــــنا وجــــود مــــن يشــــهد علــــى التوقيــــع ملعرفتــــه بــــالتوقيع نفســــ
ـــــه  ـــــك مـــــن معرفت ـــــد يف ذل ـــــع فإنـــــه الب ـــــد خـــــط التوقي ـــــع عن ـــــع معتمـــــدا علـــــى رؤيتـــــه للتوقي يشـــــهد علـــــى التوقي
للموقـــــع عنـــــد حتملـــــه الشـــــهادة وعنـــــد أدائهـــــا أمـــــام القضـــــاء معتمـــــدا يف معرفـــــة املوقـــــع علـــــى معرفـــــة عـــــني 

ـــــاس مـــــع غـــــريه كمـــــا يقـــــ ـــــيت ال يقـــــع ـــــا التب ـــــزة ال ـــــى صـــــفاته املمي ـــــع أو عل ـــــبعض وثـــــائق صـــــاحب التوقي ع ل
احلالـــــة املدنيـــــة الـــــيت ال تكـــــاد تتفـــــق لشـــــخص واحـــــد علـــــى حالـــــة واحـــــدة كـــــاملوجود منهـــــا يف هـــــذا امللـــــف، 
وإىل حكــــــم هــــــذا أشــــــار خليــــــل وشــــــروحه كالنصــــــيحة واملغــــــين يف بــــــايب القضــــــاء والشــــــهادة عنــــــد قولــــــه يف 

ــــذ ــــة للتنفي ــــة وغيرهمــــا: "األحكــــام القابل ــــه مــــن اســــم وحرف ــــز ب ــــه مــــا يتمي ــــز في ــــه" ومي يف شــــهادات  وقول
ــــا " تعــــين األداء علــــى منقبــــة لوال علــــى مــــن ال يعــــرف إال علــــى عينــــه وال"اخلطــــوط  انظــــر النصــــيحة هن
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ــــا  ــــا ثاني فــــإن الشــــهادة علــــى خــــط الشــــاهد مــــن شــــاهد آخــــر ال تصــــح هنــــا حلضــــور كاتــــب الوثيقــــة  :وأم
لقـــــول خليـــــل عاطفـــــا علـــــى قولـــــه جملـــــس القضـــــاء ومـــــن مث ال يفيـــــد الشـــــهادة علـــــى خـــــط مـــــن غـــــريه طبقـــــا 

ـــــات أو غـــــاب ببعـــــد(الســـــابق يف املوضـــــوع  مـــــن النصـــــيحة يف املصـــــدر  34انظـــــر ص ) وخـــــط شـــــاهد م
  .املتقدم

مــــا أن تكــــون بــــالنفي ويف هــــذه احلالــــة ينفــــي إفــــإن شــــهادة صــــاحب اخلــــط علــــى خــــط نفســــه  : وأمــــا ثالثــــا
اخلــــط لنفســــه بعــــد تــــذكره مــــا اخلــــط عنــــه وال ميكــــن إثباتــــه عليــــه بــــأي حالــــة وإمــــا أن يكــــون بصــــحة نســــبة 

ـــــول شـــــهادته إن متـــــت  ـــــى خـــــالف يف قب ـــــة مل نقـــــف يف املـــــذهب عل ـــــه، ويف هـــــذه احلال ـــــه وجزمـــــه ب شـــــهد ب
وإمـــــا أن تكـــــون بصـــــحة نســـــبة اخلـــــط لنفســـــه دون أن إعـــــذار وغـــــري ذلـــــك، شـــــروطها األخـــــرى مـــــن تزكيـــــة و 

ــــى صــــحة  ــــه يشــــهد عل ــــف أهــــل املــــذهب فاملشــــهور أن ــــذكر مضــــمونه ويف هــــذه احلالــــة اختل نســــبة اخلــــط يت
لنفســــه إليــــه فقــــط، ويــــذكر للحــــاكم أنــــه مل يتـــــذكر القضــــية وال تفيــــد هــــذه الشــــهادة املشــــهود لــــه والقـــــول 
اآلخـــــر أنـــــه إن حصـــــل عنـــــده العلـــــم مبـــــا يف خطـــــه أدى الشـــــهادة وال يـــــذكر للحـــــاكم أنـــــه مل يتـــــذكر وـــــذا 

  .القول جرى العمل
ــــــول واملــــــردود مــــــن  وحيــــــث مل تنــــــتهج حمــــــاكم املوضــــــوع املــــــنهج املشــــــار إليــــــه أعــــــاله يف البحــــــث عــــــن املقب

شـــــهادة الشـــــاهد علـــــى خـــــط نفســـــه كمـــــا أـــــا مل جتـــــر مقابلـــــة بـــــني توقيعـــــات مـــــن يـــــدعى عليـــــه التوقيـــــع 
حيصـــــل ـــــا القطـــــع بصـــــحة نســـــبته ملـــــن نســـــب إليـــــه بـــــل إن كـــــل التوقيعـــــات املنســـــوبة إليـــــه يف امللـــــف ال 

  .منها اثنان بشهادة العيانتشابه يكاد يتفق وال ي
مللف علـــــى مـــــا يتناولـــــه التحقيـــــق يف صـــــحة نســـــبة الوثيقـــــة املتنـــــازع بشـــــأا إال معاينـــــة وحيـــــث مل نقـــــف بـــــا

احملكمــــة وجــــود هــــذه الوثيقــــة باملكتــــب الــــذي نســــبت إليــــه أو تصــــريح عبــــد الــــرمحن ولــــد حممــــد حامــــد بــــن 
ـــــدي، وهـــــو مـــــا ال خيرجهـــــا عـــــن  ـــــن محي ـــــه املســـــمى مكتـــــب حممـــــد حامـــــد ب ـــــدي بصـــــحة نســـــبتها ملكتب محي

أو تصــــريح كاتــــب الوثيقــــة عبــــد اهللا بــــن ســــيد حممــــد بــــن محيــــدي الــــذي جــــاء فيــــه مــــا حــــد الوثــــائق العرفيــــة 
  :يلي

  أم ال؟ .م.دمثل أمامه وصرح مبا يف الوثيقة إال أنه ال يتذكر هل حضر  .د.حأنه متأكد أن  -
أبــــــرز لــــــه بطاقــــــة تعريفــــــه وكانــــــت حبوزتـــــــه وإــــــم حيتفظــــــون ببطاقــــــات التعريــــــف للمتعاقـــــــدين  .د.حأن  -

 .م من تلك الفرتة مل حيتفظوا اأمامهم إال أ
 .املذكور عن الزبناء اآلخرين .د.حأنه يظن أنه ال مييز  -
أن الوثيقـــــة وقعهـــــا مـــــن طـــــرف املكتـــــب القطـــــب بـــــن حممـــــد حامـــــد ابـــــن محيـــــدي دون أن جتـــــد احملكمـــــة  -

 .يف امللف تصرحيا للقطب هذا
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 .كل هذا هو أهم ما تضمنته هذه الوثيقة
صـــــل واالســـــتئناف كمـــــا جيـــــب شـــــهادة كاتـــــب الوثيقـــــة ال فيمـــــا يتعلـــــق منهـــــا وحيـــــث مل تنـــــاقش حمكمـــــة األ

ــــــع إذ مل تبحــــــث هــــــل هــــــو ممــــــا ميكــــــن تشخ صــــــه وحتققــــــه يف األذهــــــان حــــــىت متكــــــن يبصــــــحة نســــــبة التوقي
ــــع، وال فيمــــا يتعلــــق منهــــا  ــــه مــــن غــــري املوق ــــة واألمــــن مــــن حماكات ــــه قطعــــا مــــع الســــالمة مــــن الريب الشــــهادة ب

الوثيقــــة لتصــــريح صــــاحب احلــــق أنــــه ال يعــــرف عــــني مــــن حتمــــل الشــــهادة  بوقــــوع البيــــع وســــائر مــــا تضــــمنته
عليـــــه عنـــــد أدائـــــه هلـــــا وأنـــــه مل حيـــــتفظ بأوصـــــافه املميـــــزة والكـــــل شـــــرط يف صـــــحة قبـــــول الشـــــهادة طبقـــــا ملـــــا 

  .تقدمت اإلشارة إليه ويأيت النص عليه أيضا
ســـــائر الــــــدعاوي وحيـــــث إن التحقيـــــق يف إثبــــــات اخلطـــــوط الــــــيت أنكرهـــــا مـــــن تنســــــب إليـــــه كــــــالتحقيق يف 

وطبقـــــــا . إ. ت.م. إ . مـــــــن ق  127-120: ع واملادتـــــــان.إ. مـــــــن ق 417طبقـــــــا ملـــــــا تقتضـــــــيه املـــــــادة 
ــــــائق احلقــــــوق  ــــــأن وث ــــــذكر والنصــــــوص األخــــــرى املصــــــرحة ب ــــــه نصــــــوص املــــــذهب الســــــالفة ال ــــــدل علي ملــــــا ت
تســـــاوي احلقـــــوق نفســـــها، فلـــــذلك يتجـــــه ضـــــمان احلـــــق علـــــى مـــــن أتلفهـــــا أو قصـــــر يف واجـــــب حفظهـــــا 

  ."وبإمساك وثيقة أو تقطيعها: "ول خليلطبقا لق
ـــــع ا ـــــع والتوقي ـــــني ـــــذا كلـــــه أن تكليـــــف منكـــــر البي ـــــث تب ـــــه يف هـــــذه الوثيقـــــة بالبوحي ـــــيملنســـــوب إلي ة علـــــى ن

عــــدم صــــحة نســــبة ذلــــك إليــــه خيــــالف القواعــــد والقواطــــع الــــيت تــــواترت كلهــــا علــــى رفــــض الــــدعوى اــــردة 
خــــــالف مــــــا كــــــان واقعــــــا، فعلــــــى مــــــن يقــــــول  عــــــن البينــــــة وذلــــــك ألنــــــه مــــــن الضــــــروري أن الــــــدعويني معــــــا

بوقوعهمــــا إثبــــات ذلــــك لــــيمكن بعــــد أن يكلــــف املــــدعى عليــــه بالبينــــة طبقــــا ملــــا يــــدل عليــــه أصــــل بــــراءة 
  : الشخص من مقتضيات االلتزام قبل ثبوت االلتزام عليه، واملشار له بقول صاحب املنهج

  طهارة األعيان أصل وكذا      براءة ال بعد تحقيق خذا
ني ــــــذا كلــــــه ضــــــعف تعليــــــل وتســــــبيب القــــــرار املعقــــــب وخرقــــــه للقــــــوانني والنصــــــوص الشــــــرعية وحيــــــث تبــــــ

  :املعمول ما، وعليه يتعني نقضه وإحالة القضية ملصدرته يف تشكيل مغاير لتتعهد وتنظر
يف ذلـــــــك  ةيف دعــــــوى املشـــــــرتي يف الوثيقـــــــة صـــــــحة نســـــــبة التوقيـــــــع ملــــــن يـــــــدعي عليـــــــه البيـــــــع مقتفيـــــــ :أوال

تمـــــد يف الشـــــهادات علـــــى اخلطـــــوط وخصوصـــــا شـــــروح ابـــــن عاصـــــم كالتســـــويل عنـــــد نصـــــوص املـــــذهب املع
ــــــن عاصــــــم ــــــرز خطــــــه عــــــرف: "قــــــول اب ــــــول  130: اخل ص " وشــــــاهد ب ومــــــا بعــــــدها يف موضــــــوعها، وق

ال يكتفــــي القاضــــي مــــن غيــــر العــــالم بقولــــه هــــذه شــــهادتي بــــل حتــــى يــــنص نصــــا صــــريحا : "التســــويل
" فيـــــة علمـــــه ومســـــتنده فـــــي تلـــــك الشـــــهادةال احتمـــــال فيـــــه وال إجمـــــال والبـــــد مـــــن ســـــؤاله عـــــن كي

  ).، طبع درا الفكر1، ج98: فانظر ص(
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" وعلــــى مــــن ال يعــــرف: "إىل قولــــه" وجــــازت علــــى خــــط مقــــر: "وشــــروح خليــــل كالنصــــيحة عنــــد قولــــه
  ).واليت تليها 34فانظر النصيحة ص ("وال على منتفيه لتتعين لألداء" : وقوله

ــــــه  فــــــإن تبــــــني أن التوقيــــــع هنــــــا ممــــــا ميكــــــن أن حيصــــــل بــــــه اليقــــــني للشــــــهود أمــــــرت بالبحــــــث والتحقيــــــق في
  .بشهادة الشهود طبقا ملا تقدمت اإلشارة إليه يف الشهادة على خط املقر

وإن رأت أنــــه ممــــا ال ميكــــن القطــــع بــــه أو مل جتــــد اإلثبــــات الكــــايف لــــه ال بالشــــهادة عليــــه وال باملقابلــــة مــــع 
وثيقــــة وطلبــــت مــــن مــــدعي البيــــع إثبــــات غــــريه مــــن توقيعــــات املــــدعى عليــــه األخــــرى صــــرفت النظــــر عــــن ال

بكـــــل الوســـــائل املثبتـــــة لـــــذلك طبقـــــا ملـــــا يلـــــزم يف ســـــائر الـــــدعاوى يف األصـــــل، فـــــإن أثبتهـــــا " البيـــــع"دعـــــواه 
ـــــه وإن عجـــــز عنهـــــا واســـــتحلف املـــــدعي  ـــــع وثبوت ومت اإلعـــــذار فيهـــــا للطـــــرف اآلخـــــر حكمـــــت بصـــــحة البي

  .ملطبقة واملنطبقة على هذه القضيةعليه حلفته احملكمة له طبقا للنصوص الشرعية والقانونية ا
  :لهذه األسباب

: ومـــــا بعـــــدمها يف فرعهمـــــا واملـــــادتني 207-205: تأسيســـــا علـــــى مـــــا ســـــبق وعمـــــال مبـــــا تقـــــدم وبـــــاملوادو 
  . ع.إ.من ق 1179واملادة . أ.ت.م.إ.من ق 204-223

  ".البينة على المدعي واليمين على من أنكر"وبقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  :منطوق القرار

قــــــررت المحكمــــــة قبــــــول الطلــــــب شــــــكال وأصــــــال ونقــــــض القــــــرار المعقــــــب وإحالــــــة القضــــــية إلــــــى 
محكمــــة التــــي أصــــدرته فــــي تشــــكيل مغــــاير لتتعهــــد وتحكــــم طبقــــا للتوجيهــــات المبينــــة فــــي هــــذا ال

  ".القرار
  واهللا الموفق

  
  الرئيس          المقرر        كاتب الضبط األول 
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  :الفرع الخامس

القرارات الصادرة عن 

 الغرفة التجارية

 



 

202 

  14/2013: ر�/ ا�)�ار

  14/04/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ر�� : ا��	ا���� �Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� ا���و�� ا���	ر�� و  893و  892ن ـ ا��	د�	�� �	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د 428�.  
  

/;�� ���U9�1 و- �<�7U�� -و�;/، و	7!&�ن د5� ��أن �=��Nا  �15;/ ��5�N	 ��I  اRط�اف ھ/ 
���Nع د5	و�;/ .  

  
أن �5م �9T ا�\�[ ����N aورة �5م �9T ا�U9/ ا�R!�� ا���m2# �15% ھ� ا��5	ر �&�Uس اد5	ء 

�	 ھ�  �(�eإ��% 15@ و aذھ 	��  /U" m�2#� ا��&�وف أن ��و�7	دم ���1	دئ و�1)�ا�5 ا�)	����� Rن 
79� وأ��JC� :�T ��1[ ا���e)�، و��m ا�&mU و5� 	�� ا-��5اض 15@ أن ا�U9/ إذا U�� *  8J @1

  ."	Cdا 15@ ��ة ا�\�ء ا��)A� $% أ�% ��Uن ���k	 ��	 ��A!% أ"�ى أ- �&��� �&�Aا ��e�1)� ا�&� ��
  

� ا��&�وف  );	 و�	���	 أن ا���e)� ا�&� �� ����m=!$ B ا����9 ا������k ا��� ��e�1)� ا�����2 و- �
� �;$ l�9	 �Nه $	��U	ر ا���7: ��97 �]�� ا�����B ا�����د �15;	 �% �=)�ھ	 �1[ ا�����9 إ- ��	م 

�  428وھHا �	 ورد 9��T	  � ا��	دة � .�	��ن ا-��Cا�	ت وا�&)�د
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل –إخاء  –شرف             رية اإلسالمية الموريتانيةالجمهو 

  المحكمة العليا         
  الغرفة التجارية         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30/2012: رقم امللف
  .ك.م: الطاعن
  احلسن ولد املختار / ميثله ذ

  .خ.س: املطعون ضده 
  إبراهيم ولد ابيت / ذ: ميثله 

  
 14/2013: رقم القرار

  14/04/2013: تاريخه
  

  :منطوق  القرار 

ـــــا فـــــي قـــــررت  ـــــة بالمحكمـــــة العلي الغرفـــــة التجاري

 16/2013التشــــــكيلة المحــــــددة بــــــاألمر رقــــــم 

الصـــــــادر عـــــــن رئـــــــيس  11/02/2013بتـــــــاريخ 

العليــــا قبــــول الطعــــن بــــالنقص شــــكال  المحكمــــة

  .ورفضه أصال

 بسم اهللا العلي العظيم

يف التشكيلة احملددة  عقدت الغرفة التجارية باحملكمة العليا
 11/02/2013بتاريخ  16/2013باألمر رقم 

الصادر عن رئيس احملكمة العليا جلسة علنية بقاعة 
جلساا مببىن احملكمة العليا بانواكشوط يوم 

27/03/2013.  

  :وهي يف التشكيل التايل

  حممدو ولد أمحد سامل ولد أيب                  رئيســـا  - 

  مستشارا                            يسلم ولد ديدي  - 

  حممدن ولد عبد الرمحن                      مستشارا - 

  الصويف إنكي با                              مستشارا - 

  اإلمام ولد حممد فال                          مستشارا - 

آسية بنت حممد عبد الرمحن كاتبة / ومبساعدة األستاذة
  .وىل بالغرفة التجارية،   كاتبة للجلسةالضبط األ

نائب املدعي العام / وحبضور السيد حممد ولد عمارو  - 
  .ممثال للنيابة العامة،            لدى هذه احملكمة

أمام  ضوذلك للنظر يف بعض القضايا املطعون فيها بالنق
 50/2012: القرار رقم: هذه الغرفة واليت من بينها

عن الغرفة التجارية  26/06/2012الصادر بتاريخ 
مبحكمة االستئناف بانواكشوط ويف هذه اجللسة صدر 

  :القرار التايل
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال 
: يستبان من مشموالت هذا امللف أن الغرفة التجارية مبحكمة والية انواكشوط كانت قد أصدرت حكمها رقم

أورو وقد طعن يف هذا احلكم أمام  19500مبلغ  .ك.م: لــــــــ أن يدفع  .خ.سبإلزام  القاضي 20/2012
دوالرا أمريكيا وتأكيده فيما  400.000 .خ.ـــــ سبأن يدفع ل ك.محمكمة االستئناف اليت قضت بتعديله وإلزام 

مل يرض  .ك.مغري أن دفاع  50/2012: رارها رقموذلك مبوجب ق .خ.سعلى . ك.ـــــــ ميتعلق باملبلغ احملكوم به ل
عن القرار فطعن فيه بالنقص أمام الغرفة التجارية باحملكمة العليا واليت طلب رئيسها عزله عن نظر القضية فتم ذلك 

واملتضمن تعيني  11/02/2013: الصادر عن رئيس احملكمة العليا بتاريخ 16/2013مبوجب األمر العديل رقم 
اريها للبت يف القضية وبه انعقد هلا االختصاص وتعهدت بالنزاع وقامت بدراسته رئيس الغرفة اجلزائية ومستش

  :حسب اإلجراءات التالية
  اإلجراءات: ثانيا 

حيث أحيل امللف على املستشار إلعداد التقرير ومن مث على املدعي العام لدى احملكمة العليا لتقدمي ملتمسات 
تم لصقه بكتابة ضبط الغرفة ضمن قائمة امللفات املدرجة على جدول النيابة العامة ليصبح امللف جاهزا للعرض وي

  .اجللسة العلنية املنوه عن تارخيها أعاله
وقدم األطراف ما  هلتقرير املستشار املقرر الصويف ولد انكياباه وحيث مت نشر القضية يف اجللسة العلنية ومتت تالوة 

  :ووضع القضية يف املداوالت، ويصدر عنها القرار التالية أسبابهرغبوا يف تقدميه من مالحظات ليتقرر ختم املرافعة 
  من حيث الشكل: ثالثا 

املنجــــز أمـــــام كتابـــــة ضــــبط الغرفـــــة املصـــــدرة للقـــــرار  34/2012: رقـــــم ضحيــــث يتضـــــح مـــــن حمضــــر الطعـــــن بـــــالنق
ـــــاريخ ـــــب ذ 31/07/2012: حمـــــل الطعـــــن بت ـــــه مـــــن طـــــرف مكت ـــــه / واملقـــــام ب ـــــدة موكل ـــــار لفائ ـــــد املخت احلســـــن ول

أنــــــــــــه قــــــــــــدم مــــــــــــن ذي الصــــــــــــفة  26/06/2012: الصــــــــــــادر بتــــــــــــاريخ 50/2012ضــــــــــــد القــــــــــــرار رقــــــــــــم  .ك.م
  .واملصلحة ووفقا للشروط املطلوبة مما حيتم التصريح مبقبوليته شكال ويبقى النظر فيه من حيث األصل

  من حيث األصل: رابعا 
  :األطراف  -1

ـــــــــه الواصـــــــــلة لكتابـــــــــة ضـــــــــ ـــــــــث انصـــــــــبت مآخـــــــــذ الطـــــــــاعن حســـــــــبما تضـــــــــمنته مذكرت بط هـــــــــذه الغرفـــــــــة يـــــــــوم حي
علـــــــــى جمموعـــــــــة مـــــــــن املآخـــــــــذ يـــــــــرى أـــــــــا شـــــــــابت القـــــــــرار الطعـــــــــني، وهـــــــــذه املآخـــــــــذ ميكـــــــــن  21/08/2012

ــــــــه علــــــــى  .خ.ستلخيصــــــــها يف أن دعــــــــوى  ــــــــاملبلغ  .ك.ميف عريضــــــــته الفاحتــــــــة للــــــــدعوى هــــــــي طلــــــــب احلكــــــــم ل ب
كــــــام األجنبيــــــة ومــــــن املعــــــروف أن تنفيــــــذ األح، احملكــــــوم لــــــه بــــــه مــــــن طــــــرف احملكمــــــة االبتدائيــــــة بــــــالس بلمــــــاس 

ومـــــن أهــــــم شــــــروط ، مـــــن قــــــانون اإلجـــــراءات املدنيــــــة والتجاريـــــة واإلداريــــــة  304خيضـــــع ملســــــطرة حـــــددا املــــــادة 
تنفيـــــذها وجـــــود اتفاقيـــــة قضـــــائية بـــــني الـــــدول األجنبيـــــة الـــــيت صـــــدر فيهـــــا احلكـــــم وموريتانيـــــا وهـــــو مـــــا ال يتـــــوفر يف 

 304ة االلتفـــــــاف علـــــــى أحكـــــــام املـــــــادة حملاولـــــــ -عـــــــارضيقـــــــول ال –ن ضـــــــده بـــــــاملطعو  اوهـــــــو مـــــــا حـــــــد ،الواقعـــــــة
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وطلــــــب احلكــــــم لــــــه مبــــــا تضــــــمنه حكــــــم احملكمــــــة االســــــبانية بــــــدل طلــــــب تنفيــــــذه، وحــــــىت لــــــو ســــــايرناه يف  أعــــــاله،
ــــإن أصــــلية الشــــيك مل تقــــدم للمحكمــــة وهــــو ال حيمــــل اســــم  ــــة ف وهــــو مــــا يفقــــده احلجيــــة طبقــــا . ك.متلــــك احملاول

  .تأسيس القرار حمل الطعن عليه غري سليممن املدونة التجارية، وجيعل  892ألحكام املادة 
ــــــات القــــــرار ونصــــــوص بعــــــض مــــــواد قــــــانون االلتزامــــــات والعقــــــود لــــــ يخلص الطــــــاعن بعــــــد استعراضــــــه لــــــبعض حيثي

  .املتعلقة بالوثيقة العرفية وتلك الرمسية للمطالبة بإلغاء القرار وإحالة النزاع على تشكيلة مغايرة
ــــى مطالــــب األطــــراف الــــيت  أمــــا املطعــــون ضــــده فنجمــــل مــــارد بــــه دفاعــــه يف ــــاره أن القــــرار الطعــــني تأســــس عل اعتب

ال منـــــــاكرة فيهـــــــا، مضـــــــيفا أن مـــــــذكرة الطـــــــاعن مل تشـــــــر إىل أي نـــــــص قـــــــانوين مت خرقـــــــه، كمـــــــا مل تتضـــــــمن أي رد 
ــــــى مــــــا اعتمــــــده القــــــرار حمــــــل الطعــــــن  ــــــاكرة فيهــــــا ليخــــــتم ، عل ــــــة يف مســــــائل ال من ــــــة زرع البلبل ــــــت حملاول وإمنــــــا ذهب

  .تأكيد القرارمذكرته باملطالبة ب
  :المحكمة  -2

ـــــذلك  ، وحيـــــث إنـــــه لتنزيـــــل مـــــا دفـــــع بـــــه الطـــــاعن ورد بـــــه املطعـــــون ضـــــده علـــــى مضـــــمون امللـــــف وتقييمـــــه وفقـــــا ل
جنــــد أن كــــال مــــن الطــــرفني كــــان قــــد تقــــدم أمــــام احملكمــــة التجاريــــة بــــدعوى علــــى اآلخــــر يــــدعى فيهــــا عمــــارة ذمتــــه 

ـــــــد ســـــــبق ورود دعـــــــوى  ـــــــه مببلـــــــغ مـــــــن املـــــــال، وق بيـــــــوم واحـــــــد، أســـــــس األول . خ.سود دعـــــــوى علـــــــى ور  .ك.مل
ـــــــــ ل. خ.ستتضـــــمن مديونيـــــة  02/09/2009دعـــــواه علـــــى وثيقـــــة عرفيـــــة حتمـــــل توقيـــــع الطـــــرفني ومؤرخـــــة بيـــــوم 

ــــــــغ  19.500مببلــــــــغ . ك.م ــــــــة  27.500.000أورو ومبل ــــــــى صــــــــورة ، أوقي ــــــــاين دعــــــــواه عل يف حــــــــني أســــــــس الث
خبلـــــــــو الشـــــــــيك مـــــــــن الرصـــــــــيد وإفـــــــــادة  08/02/2004بتـــــــــاريخ  394127138004: مـــــــــن الشـــــــــيك رقـــــــــم

بــــــــــــالس  13وقــــــــــــرار احملكمــــــــــــة االبتدائيــــــــــــة رقــــــــــــم  BANCAJAمــــــــــــن مصــــــــــــرف  19/02/2010بتــــــــــــاريخ 
ن احلكـــــــــــم مو ومضـــــــــــ .خ.سدوالرا أمريكيـــــــــــا لفائـــــــــــدة  400.000بلمـــــــــــاس والشـــــــــــيك املـــــــــــذكور حيمـــــــــــل مبلـــــــــــغ 

 .خ.سالعــــــرتاف دفــــــاع  .ك.ماألجنــــــيب هــــــو مبلــــــغ الشــــــيك وقــــــد قضــــــت حمكمــــــة الدرجــــــة األوىل بصــــــحة دعــــــوى 
تأسيســـــــا علـــــــى أن  .ك.محة الوثيقـــــــة املســـــــتظهر ـــــــا يف حـــــــني قضـــــــت بـــــــرفض دعـــــــوى هـــــــذا األخـــــــري علـــــــى بصـــــــ

وبالتــــــايل فهــــــو غــــــري صــــــاحل لالحتجــــــاج، كمــــــا أن احلكــــــم األجنــــــيب املؤســــــس عليــــــه  .ك.مالشــــــيك ال حيمــــــل اســــــم 
ــــــة مبحكمــــــة االســــــتئناف  ــــــاألحرى، غــــــري أن هــــــذا احلكــــــم مت تعديلــــــه مــــــن طــــــرف الغرفــــــة التجاري يكــــــون كــــــذلك ب

: لــــــــــ واحلكــــــم علــــــى أنقاضــــــه  .ك.معلــــــى . خ.سالطعــــــن فيــــــه أمامهــــــا بإلغــــــاء شــــــقه املتعلــــــق بــــــرفض دعــــــوى  بعــــــد
ـــــد أســـــس  .ك.معلـــــى  .خ.س ـــــك مبوجـــــب قرارهـــــا حمـــــل الطعـــــن وق ـــــه وذل ـــــاملبلغ املضـــــمن يف الشـــــيك املســـــتظهر ب ب

صـــــحة  مل ينكـــــر توقيعـــــه، وكـــــذلك علـــــى احلكـــــم األجنـــــيب الـــــذي اعتـــــربه قرينـــــة علـــــى .ك.مقضـــــاءه ذلـــــك علـــــى أن 
  .الشيك

ــــق بــــاحلكم  ــــدعوى املتعل ــــا شــــق ال ــــه أمامهــــا وهــــو هن ــــالطعن املقــــام ب ــــة يتحــــدد ب ــــث إن حــــدود نظــــر هــــذه الغرف وحي
علـــــى صـــــورة  .ك.مألنـــــه الـــــذي طعـــــن فيـــــه أمامهـــــا فإننـــــا جنـــــد القـــــرار الطعـــــني اعتمـــــد يف قضـــــائه علـــــى  .ك.معلـــــى 

ـــــدعوى باإلضـــــافة إىل احلكـــــم األجنـــــيب، وهـــــذان امل ـــــز األكـــــرب مـــــن مـــــن الشـــــيك حتمـــــل مبلـــــغ ال ســـــتندان أخـــــذا احلي
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عريضـــــــة الطـــــــاعن بـــــــالنقض باإلضـــــــافة إىل نقاشـــــــه ملـــــــدلوالت الوثيقـــــــة العرفيـــــــة، وســـــــنبدأ مبـــــــا أثـــــــاره حـــــــول احلكـــــــم 
لطرحـــــه علـــــى القضـــــاء إال بالنســـــبة ملـــــن يطلـــــب تنفيـــــذه  -قانونـــــا  –األجنـــــيب والـــــذي يـــــرى الطـــــاعن أنـــــه ال ســـــبيل 

ذا الـــــرأي يفتقـــــر للتأســـــيس الـــــواقعي والســـــند القـــــانوين ألن وهـــــو مـــــا يـــــرى العـــــارض أن شـــــروطه منعدمـــــة غـــــري أن هـــــ
األطـــــــراف هـــــــم مـــــــن يصـــــــنعون دعـــــــاويهم، وال ميكـــــــن للمحكمـــــــة وال خلصـــــــومهم أن يفرضـــــــوا  علـــــــيهم موضـــــــوعا 

يف كـــــل مـــــا قدمـــــه أو قالـــــه ممـــــا تضـــــمنه ملـــــف القضـــــية مل يطلـــــب فيـــــه قـــــط  .خ.سغــــري موضـــــوع دعـــــاويهم ودفـــــاع 
 .ك.من املســـــــتندات الـــــــيت يـــــــرى أــــــا تثبـــــــت صـــــــحة دعـــــــواه علـــــــى تنفيــــــذ هـــــــذا احلكـــــــم وإمنـــــــا قدمـــــــه كمســــــتند مـــــــ

مــــــن قــــــانون اإلجــــــراءات املدنيــــــة والتجاريــــــة الــــــيت تتعلــــــق بشــــــروط  304باملــــــادة  .ك.موبالتــــــايل فمحاججــــــة دفــــــاع 
وجهـــــة االختصـــــاص يف تنفيـــــذ األحكـــــام األجنبيـــــة ال حمـــــل هلـــــا ألنـــــه ال يوجـــــد حكـــــم أجنـــــيب طلـــــب تنفيـــــذه، كمـــــا 

حرى، كمـــــا أن ادعـــــاء الطـــــاعن وقبلـــــه حكـــــم حمكمـــــة الدرجـــــة األوىل أن عـــــدم صـــــحة ال يوجـــــد أمـــــر بتنفيـــــذه بـــــاأل
الشـــــيك يرتــــــب ضــــــرورة عــــــدم صــــــحة احلكــــــم األجنــــــيب املتأســـــس عليــــــه هــــــو اعتبــــــار معكــــــوس ومصــــــادم للمبــــــادئ 
وللقواعــــــد القانونيــــــة ألن مــــــن املعــــــروف أن تأســــــيس حكــــــم فيمــــــا ذهــــــب إليــــــه علــــــى وثيقــــــة مــــــا هــــــو تزكيــــــة لتلــــــك 

س وعلـــــى كـــــل فـــــال ميكـــــن االعـــــرتاض علـــــى أن احلكـــــم إذا مـــــا حتصـــــن وأصـــــبح حـــــائزا علـــــى الوثيقـــــة، ولـــــيس العكـــــ
ــــوة الشــــيء املقضــــي بــــه أنــــه يكــــون مثبتــــا ملــــا تضــــمنه أحــــرى أال يعتــــرب معضــــدا للوثيقــــة العرفيــــة وهــــو مــــا حنــــ لــــه  اق
ــــاهض ويتعــــني رفضــــه أمــــا املأخــــذ بالشــــيك، والــــ ــــاحلكم غــــري ن ــــق ب ــــه يتضــــح أن املأخــــذ املتعل ذي القــــرار الطعــــني وب

ـــــه ال حيمـــــل اســـــم الســـــاحب وال توقيعـــــه مســـــتندا يف  ـــــى أســـــاس أن ـــــص حكـــــم الدرجـــــة األوىل لعـــــدم اعتبـــــاره عل خل
ـــــك علـــــى أحكـــــام املـــــادة  ـــــيت  892ذل ـــــات الواجـــــب توفرهـــــا يف الشـــــيك وال ـــــيت حتـــــدد البيان ـــــة التجـــــارة وال مـــــن مدون

ـــــك أي إبطـــــال ـــــى ذل ـــــع الســـــاحب لكنهـــــا مل ترتـــــب عل ـــــى اســـــم وتوقي للشـــــيك وال  نصـــــت يف فقرـــــا السادســـــة عل
ـــــــه، غـــــــري أن املـــــــادة بعـــــــدها مباشـــــــرة  ـــــــا حلجيت ـــــــى أن  893توهين ـــــــة نصـــــــت يف فقرـــــــا األوىل عل مـــــــن نفـــــــس املدون

أن  الالشــــــــيك شــــــــيكيته إال يف بعــــــــض احلــــــــاالت، إ تفقــــــــدغيــــــــاب أحــــــــد البيانــــــــات املشــــــــرتطة يف املــــــــادة الســــــــابقة 
ؤدي ذلــــــك أنــــــه يصــــــبح فقرــــــا األخــــــرية نصــــــت علــــــى أنــــــه ال يفقــــــد حجيتــــــه كســــــند عــــــادي إلثبــــــات الــــــدين ومــــــ

ــــيت للوثيقــــة الرمسيــــة  ــــنفس احلجيــــة الثبوتيــــة ال وثيقــــة عرفيــــة ومــــن املعــــروف فقهــــا وقانونــــا أن الوثيقــــة العرفيــــة تتمتــــع ب
ــــة إال قيــــام مــــن حيــــتج ــــا ضــــده باإلنكــــار الصــــريح لصــــحة نســــبة التوقيــــع املوجــــود عليهــــا  وال يفقــــدها تلــــك احلجي

جيــــــــب علــــــــى مــــــــن ال يريــــــــد «والــــــــيت تقــــــــول بـــــــاحلرف . ل.ع.مــــــــن ق 428لـــــــه وهــــــــذا مــــــــا ورد صــــــــرحيا يف املـــــــادة 
االعــــرتاف بالورقــــة العرفيـــــة الــــيت حيـــــتج ــــا عليـــــه أن ينكــــر صـــــراحة خطــــه أو توقيعـــــه فــــإن مل يفعـــــل اعتــــربت الورقـــــة 

، وواضـــــح مـــــن هـــــذا الـــــنص أن منـــــاط رفـــــع حجيـــــة الوثيقـــــة العرفيـــــة هـــــو إنكـــــار املســـــتظهر ـــــا ضـــــده »معرتفـــــا ـــــا
هــــــا لــــــه، ونفــــــس االشــــــرتاطات جنــــــدها يف القــــــوانني املدنيــــــة األخــــــرى إذ نصــــــت املــــــادة لنســــــبة التوقيــــــع املوجــــــود علي

مـــــن القـــــانون املـــــدين املصـــــري علـــــى أن الوثيقـــــة العرفيـــــة تعتـــــرب صـــــادرة ممـــــن وقعهـــــا مـــــا مل ينكـــــر صـــــراحة مـــــا  394
  .185ص  2هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أنظر الوسيط مج 
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ــــــود  ــــــك ومــــــادام الطــــــاعن مل ي ــــــه مــــــادام ذل ــــــث إن ــــــع وحي ــــــا صــــــرحيا لنســــــبة التوقي ــــــاره نفي ع يف امللــــــف مــــــا ميكــــــن اعتب
ــــــدة  ــــــه لفائ ــــــة هــــــذه حجــــــة قاطعــــــة يف شــــــغل ذمت ــــــه يكــــــون واحلال ــــــه ضــــــده فإن املوجــــــود علــــــى الشــــــيك املســــــتظهر ب

ـــــاملبلغ املضـــــمن يف الشـــــيك وفقـــــا ألحكـــــام الفقـــــرة األوىل مـــــن املـــــادة  ـــــيت . ل.ع.مـــــن ق 421املطعـــــون ضـــــده ب وال
ف ــــا ممــــن يقــــع التمســــك ــــا ضــــده واملعتــــربة يف حكــــم املعــــرتف ــــا منــــه يكــــون هلــــا الورقــــة العرفيــــة املعــــرت : تقــــول 

هـــــذا فضـــــال عـــــن أن الطـــــاعن كـــــان قـــــد وجـــــه إنـــــذارا عـــــن طريـــــق دفاعـــــه . نفـــــس قـــــوة الـــــدليل الـــــذي للورقـــــة الرمسيـــــة
مكتـــــب احلســـــن ولـــــد املختـــــار بواســـــطة العـــــدل املنفـــــذ ســـــيد ولـــــد الزامـــــل إىل املطعـــــون ضـــــده يطلـــــب منـــــه اســـــرتداد 

ــــــه الصــــــ ــــــه للشــــــيك وصــــــدوره عنــــــه، كمــــــا أن ــــــذار طــــــي امللــــــف وهــــــو يف قــــــوة اإلقــــــرار مبلكيت ك حمــــــل الــــــدعوى واإلن
ــــــايل  ــــــب رئــــــيس الغرفــــــة مبحضــــــر دفاعــــــه ودفــــــاع خصــــــمه وبالت ــــــة التصــــــاحل يف مكت ــــــذلك يف جلســــــة حماول اعــــــرتف ب

لـــــه يكـــــون تظلمـــــه مـــــن القـــــرار الطعـــــني إن هـــــو ألزمـــــه بتســـــديد مبلـــــغ الشـــــيك للمســـــحوب عليـــــه تظلمـــــا يف غـــــري حم
ـــــائع واإلســـــقاط الســـــليم  ـــــرفض ألن القـــــرار قـــــد أصـــــاب التوصـــــيف القـــــانوين للوق ـــــار ومتعـــــني ال وغـــــري جـــــدير باالعتب

  .للنصوص القانونية عليها مما جيعله متحصنا عن اإللغاء وجديرا بالتأكيد
مـــــــــن  204حيـــــــــث أحيـــــــــل ملـــــــــف النـــــــــزاع قبـــــــــل عرضـــــــــه إىل النيابـــــــــة العامـــــــــة فطلبـــــــــت احـــــــــرتام مضـــــــــمون املـــــــــادة 

  .ا.ت.م.ا.ق
  :لهذه األسباب 

ـــــــــــه وإعمـــــــــــاال ألحكـــــــــــام املـــــــــــواد ، 211، 210، 209، 205،  204: وانطالقـــــــــــا ممـــــــــــا تقـــــــــــدم وتأسيســـــــــــا علي
مـــــــن قـــــــانون  428،  424: مـــــــن قـــــــانون املرافعـــــــات املدنيـــــــة والتجاريـــــــة واإلداريـــــــة واملـــــــواد  222، 221، 212

  .االلتزامات والعقود
  

  :منطوق القرار
: بتــــــاريخ 16/2013فـــــي التشـــــكيلة المحـــــددة بـــــاألمر رقـــــم  قـــــررت الغرفـــــة التجاريـــــة بالمحكمـــــة العليـــــا

  .الصادر عن رئيس المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه أصال 11/02/2013
  واهللا الموفق

  
  الرئيس          المقرر        كاتب الضبط األول
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  28/2013: ر�/ ا�)�ار

  27/10/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ر�� : ا��	ا���� �Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

�223، 204 ،203، 174، 58، 02: ا���ادـ �  .ا.ت.م.ا.ق ، 
  

 ��إ�e	ت ا�&*�� ا��=	وA�(� ��N� �Nورة إ�e	ت ��	م ا��=	وض  � "� ذا�% �N @15ء ا����	دل 
 ��(� ���	 ��'�1% ذ�[  B�ا��2	8d وإ�A	ح ��ى "��� ھHه ا��2	$ 8d	��O! إ�@ ط	$&;	 ا��U�Rو�� 

�	 ا"���% ھ �� �]�s إ��% �J	 �C1م ا�5 }��9�� e/ ا��Cم $���د �]��;	 إ�@ � �U��� 8d	2ه ا��H
	;�  %�15 P=إن و��ت وا��� 	وض �15;	/ ا��=� �ط ا��	إ$�از ا�!) B����Nع �/ ا��=	وض %�15 . 

  
;	، و���9د ا��]xو��� و��د ا��=	وN	ت  � "� ذا�;	 ��J m	 �	 �1)�ل $)�	م ا��]xو��� $���د ا�)'	5

� +*ل إ��e	�(ت أو- و�	Nو	ت و��د ا��=� /	��	e وض	��1س ��1=���ى و��د �)�م ،  ��و�O;� ذ�[ 
� أن �\�U� 8Uص أ"� U�� H{!�9  �(&ا� ��+*ل و��د ا�=	ق $�� ا�'� �� 15@ ا�!)	ط ا���ھ��� 
ا�'� �� $&� ط�ل ا��=	وض وا-�=	ق 15@ ا���ھ� 5� إ$�ام ا�&)� �Nرا �1'�ف اX+� ا�Hي ��\/ 5!	ء 

� ا�a[U "	ل دون �9)�);	 ا�)'B ا��&]=� ��I ا����ر ��1=	وN	ت ا��=	وض وP15 �15% آ�	- ���Jة  
� ط�ف ا��=	وض�. 

  
5� �5م ا�� 	ء $% �]xو���  -إن و��-ا�=	ق ا���	دئ  l�!� -ت و	Nو	ط�اف $,��اء ا��=Rم اC1� 	إ��

 ط�ف إ- إذا ر 0 ا��+�ل  � �=	وض أو ر (1� 0	�d	 أي �)��ح �)�م إ��%، �J	 8U\� - ا��+�ل  �
� ھ!	ك �Dط "�7ي U� /� 	��=	وN	ت �B �5ة أط�اف ��791ل 15@ ذات ا�\�ء ا���=	وض %�15 +'# 

  .��1=	وض
  

� �� � ا��=	وN	ت و�)��;	�/ ا�إذا � �J#��� �أن  ، ��&�� M[&� و��د Bd	ل ا���*+ �� �;O �"أ
����ر �9 ا�'� � ��I ت ��7ف	�eل إ*+ ���8 15@ ا�)�ل  � �'B ا�&*�� ا��=	و��N و�879 ذ�[ 

 /� �9� @15 Cھ	� %�D :�Tأ �(&� Bة ��8 ا�����Cت  ��ة و��	Nو	ا��= B'� /�� ن#J ��� د �2ء���$
�d	;!1% ا�UD H+#�2 %أ� ]D �+Xا�'�ف ا l�	>� �&�. 

  
 .و$;Hا ���9د ا��]xو��� ا��)����7 ا�!	��� 5� ا��=	وN	ت
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  عدل –اء إخ -شرف                     الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمة العليا         
  الغرفة التجارية         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 بسم اهللا العلي العظيم
عقدت الغرفة التجارية باحملكمة   27/10/2013يف يوم األحد 

جلساا مببىن احملكمة العليا بانواكشوط وهي العليا جلسة علنية بقاعة 
  :مشكلة كالتايل 

  رئيسا        ده ولد أملني                       يمح -

 :وعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

  مستشارا      امبارك ولد الكوري                        -
 مستشارا      سيد إبراهيم ولد حممد ختار              -
 مستشارا     سامل ولد بارك اهللا                 حممد  -
 مستشارا     القاسم ولد فال                          -

  ، ومبساعدة كاتبة الضبط األوىل، آسية بنت حممد عبد الرمحن
 .كاتبة للجلسة                                                 

ي العام لدى احملكمة السيد حممد ولد عمارو نائب املدع: وحبضور
  .العليا،   ممثال للنيابة العامة

واملشمول فيها كل من  08/2010: وذلك للنظر يف القضية رقم
حممدن ولد إشدو، من : ميثلها األستاذ) Fal oil(شركة افال أويل 

حممد / ميثله ذ) Recours burest(جهة، و جتمع ريكور ابرست 
من جهة ) بتاح و صاحل: املكتب املشرتك(حممود ولد حممد صاحل 

أخرى، وبعد قراءة املستشار املقرر، امبارك ولد الكوري لتقريره يف 
جلسة العرض واقرتاحه قبول الطعن شكال ويف األصل النظر فيما إذا  
كان التعويض مستحقا مبجرد بذل التجمع للعناية الالزمة من أجل 

البد  حصول افال اويل على الصفقة موضوع املفاوضات أو إن كان
من وجود عقد مكتوب، وأصدرت القرار اآليت يف الطعن املقدم من 

، وذلك بعد االستماع إىل طلبات ممثل )Fal oil(طرف افال اويل 
النيابة العامة اليت متسك ا وأوردها مكتوبة ومؤداها قبول الطعن 

  .بالنقض شكال ويف األصل تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه
  

 08/2010: رقم امللف
شـــــــــــــــــركة افـــــــــــــــــال أويـــــــــــــــــل : الطـــــــــــــــــاعن

)Faloil (  
  حممدن ولد إشدو: ميثلها األستاذ

 جتمـــــــــع ريكـــــــــور ابرســـــــــت  :املطعـــــــــون ضـــــــــده
)Recours burest(   

حممــــــــد حممــــــــود ولــــــــد حممــــــــد / ميثلــــــــه ذ
بتـــــــــاح و : املكتـــــــــب املشـــــــــرتك(صـــــــــاحل 

  ).صاحل
  28/2013: رقم القرار

  27/10/2013: بتاريخ
  :منطوق القرار

كال وأصــــال قبــــول مطلــــب الطعــــن شــــ

ونقـــض القـــرار المطعـــون فيـــه وإحالـــة 

القضـــية إلـــى تشـــكيلة مغـــايرة لتالفـــي 

  .ما أخلت به سلفها
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  المراحل واإلجراءات التي مرت بها القضية: أوال 

ـــــــتلخص مراحـــــــل هـــــــذه القضـــــــية  ـــــــة –ت ـــــــات النياب أن  -حســـــــبما ورد يف حكـــــــم حمكمـــــــة األصـــــــل ومـــــــا ورد يف طلب
ـــــ ة كانـــــت شـــــركة افـــــال اويـــــل قـــــد اتصـــــلت املـــــدعي هـــــو جتمـــــع متخصـــــص يف أعمـــــال السمســـــرة والوســـــاطة التجاري

الســــــيد بيـــــرت وران وطلبــــــت منـــــه وســــــاطته مـــــن أجــــــل الفــــــوز : بـــــه أو تــــــدعي أـــــا اتصــــــلت بـــــه عــــــن طريـــــق وكيلهــــــا
مبناقصــــــة تزويــــــد موريتانيــــــا حباجياــــــا مــــــن املنتجــــــات النفطيــــــة ملــــــدة ســــــنتني، األمــــــر الــــــذي قــــــام بــــــه هــــــذا التجمــــــع 

وملـــــا تأكـــــدت . احلها حـــــىت فـــــازت ائيـــــا بتلـــــك الصـــــفقةووقـــــع مـــــع افـــــال اويـــــل وثيقـــــة إعـــــالن مبـــــادئ وعمـــــل لصـــــ
يف ) جتمــــــع ريكـــــو ابرســــــت(الشـــــركة املـــــذكورة مــــــن فوزهـــــا بالصــــــفقة تنكـــــرت لــــــه ونفـــــت كوـــــا اســــــتعملت وثائقـــــه 

موضـــــــوع الصـــــــفقة مـــــــع الدولـــــــة املوريتانيـــــــة وأن الوثـــــــائق الـــــــيت زودهـــــــا ـــــــا التجمـــــــع املـــــــذكور مل تكـــــــن ذات أمهيـــــــة 
مــــــع بــــــدعوى أمــــــام احملكمــــــة التجاريــــــة بانواكشــــــوط مطالبــــــا بــــــاحلكم لصــــــاحله علــــــى بالنســــــبة هلــــــا، وإثــــــره قــــــام التج

ـــــــــغ  ـــــــــل مببل ـــــــــال اوي ـــــــــه؛ وأصـــــــــدرت حكمهـــــــــا رقـــــــــم  2.500.000اف ـــــــــا تعويضـــــــــا لـــــــــه عـــــــــن خدمات دوالرا أمريكي
حممـــــــدن ولـــــــد إشـــــــدو دفاعـــــــا / دوالرا أمريكيـــــــا وذلـــــــك رغـــــــم مـــــــا تقـــــــدم بـــــــه ذ 923.184مببلـــــــغ  104/2009

مـــــــن  58عريضــــــة الفاحتــــــة للــــــدعوى ال ختضــــــع للشــــــروط املطلوبــــــة يف املــــــادة عــــــن موكلتــــــه افــــــال اويــــــل، مــــــن أن ال
ــــــدول احملــــــددة .ت.م.إ.ق ــــــني ال ــــــا ليســــــت مــــــن ب ــــــل وأن موريتاني ــــــل شــــــركة افــــــال اوي ــــــرت وارن ال ميث إ، وأن الســــــيد بي

الــــــــيت تـــــــــرخص لوكيلهـــــــــا املـــــــــذكور يف االستكشـــــــــاف فيهـــــــــا عـــــــــن الصـــــــــفقات، وأضـــــــــاف أن الســـــــــيد بيـــــــــرت وارن مل 
ــــــدخل إال بامســــــه ا ــــــه طلــــــب صــــــرف النظــــــر عــــــن الــــــدعوى والتعــــــويض ملوكلتــــــه مببلــــــغ يت لشخصــــــي، ممــــــا رتــــــب علي

إشـــــــدو باســـــــتئنافه أمـــــــام الغرفـــــــة / دوالرا أمريكيـــــــا؛ وملـــــــا صـــــــدر حكـــــــم احملكمـــــــة التجاريـــــــة قـــــــام ذ 8.000.000
بتـــــــــــــــاريخ  03/2010التجاريـــــــــــــــة مبحكمـــــــــــــــة ا الســـــــــــــــتئناف بانواكشـــــــــــــــوط الـــــــــــــــيت أصـــــــــــــــدرت القـــــــــــــــرار رقـــــــــــــــم 

 .حكم حمكمة األصل، وهو القرار حمل هذا الطعن والقاضي بتأكيد 28/01/2010
  من حيث الشكل: ثانيا 

حيــــــث إن الطاعنــــــة تقــــــدمت إىل قلــــــم ضــــــبط الغرفــــــة التجاريــــــة باســــــتئنافية انواكشــــــوط بعريضــــــة راميــــــة إىل الطعــــــن 
ـــــــــــاريخ 03/2010: ضـــــــــــد القـــــــــــرار رقـــــــــــم 16/02/2010بـــــــــــالنقض بتـــــــــــاريخ   28/01/2010: الصـــــــــــادر بت

ـــــة مبحكمـــــة االســـــتئناف بانواكشـــــوط والقاضـــــي بقبـــــول االســـــتئنافني األصـــــلي والفرعـــــي شـــــكال  عـــــن الغرفـــــة التجاري
  .ورفضهما أصال وتأكيد احلكم املستأنف

  .وبعد مراعاة ما يتطلبه مبدأ احلضورية حول مذكرات األطراف
وحيــــــث إن الطعــــــن قــــــيم بــــــه أمــــــام كتابــــــة ضــــــبط احملكمــــــة الــــــيت أصــــــدرت القــــــرار، ومت دفــــــع وصــــــل تــــــأمني غرامــــــة 

ـــــــــــــالن ـــــــــــــاريخالطعـــــــــــــن ب ـــــــــــــة وصـــــــــــــلت بت ـــــــــــــى لســـــــــــــان حماميهـــــــــــــا مبـــــــــــــذكرة تعقيبي ـــــــــــــة عل : قض، مث تقـــــــــــــدمت الطاعن
، ممـــــــا جيعـــــــل الطعـــــــن مســـــــتوفيا للشـــــــروط الشـــــــكلية الـــــــيت جتعلـــــــه مقبـــــــوال شـــــــكال طبقـــــــا للمـــــــادة 15/04/2010

  .إ.ت.م.إ.وما بعدها من فرعها من ق 205
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  من حيث األصل: ثالثا

  :حجج األطراف -أ
 :يرى حمامي الطاعنة :ملخص دعوى الطاعنة افال اويل -1
إ، املتمثــــــــل يف .ت.م.إ.مــــــــن ق 204أن القــــــــرار حمــــــــل الطعــــــــن صــــــــدر يف غــــــــري خصــــــــومة وورد خرقــــــــا للمــــــــادة  -

ــــــواردة يف املــــــادة  ــــــرب جوهريــــــة واملــــــادة  58عــــــدم مراعــــــاة احلقــــــوق ال ــــــيت تعت إ، ومــــــا بعــــــدها، .ت.م.إ.مــــــن ق 64ال
عــــــذار وغــــــري ذلــــــك مــــــن حقــــــوق الــــــدفاع مــــــن قــــــانون التنظــــــيم القضــــــائي وجتاهــــــل حــــــق الطاعنــــــة يف اإل 7واملــــــادة 

  وخرق مبدأ احلضورية، مما يراه موجبا للنقض؛
ــــــب احملكمــــــة ذكــــــر أي  - ــــــة لتجن ــــــدعوى مــــــردودة وكيدي ــــــة كلهــــــا وال ــــــه باطل وأن أســــــباب احلكــــــم فاســــــدة وإجراءات

ـــــت باســـــتالمها؛ كمـــــا مل تبـــــني  ـــــواردة يف مـــــذكرا الـــــيت اعرتف ـــــى القـــــرار موضـــــوع الطعـــــن ال مـــــن مآخـــــذ الطاعنـــــة عل
بب الــــــذي جعــــــل الــــــرئيس يــــــأمر بتبليــــــغ مــــــذكرة الطاعنــــــة الــــــيت هــــــي املســــــتأنف األصــــــلي للطــــــرف اآلخــــــر وال الســــــ

ـــــه وتربيـــــر  ـــــد أســـــاس التعـــــويض احملكـــــوم ب ـــــالغ باهظـــــة دون حتدي ـــــك بيـــــومني مبب ـــــرد عليهـــــا وحيكـــــم بعـــــد ذل ينتظـــــر ال
 احلكم به؛

إ، ملـــــا .ت.م.إ.مـــــن ق 3 وأن املطعـــــون ضـــــده مـــــارس حقوقـــــه خرقـــــا ملبـــــدأ حســـــن النيـــــة املفـــــروض طبقـــــا للمـــــادة -
 قام به من احتيال وتالعب وابتزاز للمدعى عليها وللعدالة؛

وخـــــــتم بالتمـــــــاس قبـــــــول طعنـــــــه شـــــــكال لـــــــوروده يف األجـــــــل ووفـــــــق الصـــــــيغ القانونيـــــــة املطلوبـــــــة؛ وقبولـــــــه أصـــــــال  -
 وإلغــــــــاء احلكــــــــم املعقــــــــب النعدامــــــــه وفســــــــاد إجراءاتــــــــه وأسســــــــه الواقعيــــــــة والقانونيــــــــة، وإحالــــــــة ملــــــــف النــــــــزاع إىل
حمكمــــــة اســـــــتئناف يف تشــــــكيلة مغـــــــايرة تــــــتالىف مـــــــا أخلــــــت بـــــــه ســــــلفها؛ وإرجـــــــاع غرامــــــة التعقيـــــــب إىل مؤمنهـــــــا، 

 واحلكم بالرسوم واملصاريف على املدعي؛
 :ابرست يف ريتخلص رد حمامي ركو : رد المطعون ضدها  - 2

ـــــــذي عجـــــــزت الطاع - ـــــــات العكـــــــس ال ـــــــة علـــــــى الصـــــــحة حلـــــــني إثب ـــــــة أن األحكـــــــام واألعمـــــــال القضـــــــائية حممول ن
ـــــب  ـــــه، ممـــــا يرتت ـــــه خبصـــــوص اإلجـــــراءات يف احلكـــــم والقـــــرار املؤكـــــد ل ـــــل املطعـــــون ضـــــده إىل مـــــا مت تدوين ـــــه، وحيي عن

  .عليه عدم األخذ مبا تنعى الطاعنة على القرار من انعدام التسبيب والتعليل
ابــــــرت وارن ال يتصــــــرف لصــــــاحل : وأن الطــــــاعن عجــــــز أيضــــــا عــــــن أن يقــــــدم الــــــدليل علــــــى أن وكيــــــل افــــــال اويــــــل -

ـــــه احملـــــاكم مصـــــيبة  ـــــه وقـــــائع القضـــــية ومـــــا أكدت ـــــه يتصـــــرف حلســـــابه الشخصـــــي عكـــــس مـــــا تثبت احملكـــــوم عليهـــــا وأن
افاكســـــها وبريـــــدها يف أنـــــه ميثـــــل بالفعـــــل افـــــال اويـــــل كمـــــا تثبـــــت ذلـــــك املراســـــالت الـــــيت يـــــرد فيهـــــا ذكـــــر هواتفهـــــا و 

لقـــــــانون حـــــــني ألـــــــزم لكـــــــرتوين، ولـــــــذا يتعـــــــني عـــــــدم قبـــــــول نعـــــــي الطـــــــاعن علـــــــى أن القـــــــرار الطعـــــــني قـــــــد خـــــــرق ااأل
 .كن طرفا فيهتالطاعنة بآثار عقد أو اتفاق مل 

ـــــة واملطعـــــون  - ـــــني الطاعن ـــــة ب ـــــف سيتضـــــح مـــــدى ثبـــــوت العالق ـــــارخيي لوثـــــائق املل ـــــالرجوع إىل التسلســـــل الت ـــــه ب وأن
ضـــــده، وأن املــــــدعو ابــــــرت وارن مل يكـــــن يومــــــا يتصــــــرف حلســـــابه اخلــــــاص وإمنــــــا حلســـــاب الطاعنــــــة إىل حــــــني تنكــــــر 
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قــــــام بــــــه هــــــذا األخــــــري مــــــن اجلهــــــود واخلــــــدمات لصــــــاحل الطاعنــــــة، وعليــــــه فإنــــــه  األخــــــري، وفيمــــــا مــــــع يفعلــــــى التج
 .يرى أن النعي على القرار بالتأويل والتطبيق اخلطإ للقانون غري مؤسس

وكـــــــذلك غـــــــري مؤســـــــس النعـــــــي بانعـــــــدام التســـــــبيب والتعليـــــــل علـــــــى القـــــــرار الطعـــــــني الـــــــذي اعتـــــــرب أن املطعـــــــون  -
ــــه بشــــكل شــــرعي ضــــده اقتنــــع حســــب األعــــراف ال ــــل وأنــــه يلــــزم موكل ــــأن بيــــرت وران ميثــــل شــــركة افــــال اوي تجاريــــة ب

ـــــة  ـــــه األعـــــراف التجاري عنـــــدما يفـــــاوض باســـــم املوكـــــل ولصـــــاحله مـــــن أجـــــل احلصـــــول علـــــى صـــــفقات طبقـــــا ملـــــا متلي
قصـــــد تســـــيري املعـــــامالت واقتنـــــاء الفـــــرص ومتشـــــيا مـــــع عصـــــر الســـــرعة واملنافســـــة، وهـــــذا مـــــا أسســـــت عليـــــه حمكمـــــة 

ـــــرت وارن  األصـــــل حكمهـــــا ـــــل بي ـــــات آخـــــر للعالقـــــة الســـــببية بـــــني خطـــــإ املوكـــــل جلـــــالء متثي معتـــــربة أن ال داعـــــي إلثب
 .للطاعنة يف هذا التعامل

ـــــــدأ هـــــــذا األخـــــــري حيـــــــاول التنصـــــــل  - ـــــــرت وران إىل حـــــــني ب وأن املطعـــــــون ضـــــــده اكتفـــــــى بالتعامـــــــل مـــــــع الســـــــيد بي
رة العالقـــــة مـــــع الطاعنـــــة إال بعـــــد ابرســـــت، الـــــذي مل حيـــــاول مباشـــــر كـــــو يجتمـــــع ر : ونكـــــران جهـــــود املطعـــــون ضـــــده

 .تنكر الوكيل يف آخر املطاف، وعلى هذا يكون ما نعته الطاعنة هنا بال أساس وال ميكن الركون إليه

وخــــــتم بطلــــــب رفــــــض الطعــــــن لعــــــدم تأسيســــــه، وتأكيــــــد القــــــرار حمــــــل الطعــــــن لكونــــــه مؤسســــــا ومعلــــــال ومنســــــجما 
 .مع أحكام القانون ومقتضيات قواعد اإلنصاف

  :ةالمحكم -2

ــــــانون اإلجــــــراءات - ــــــى خــــــرق ق ــــــة و حــــــول الســــــبب املؤســــــس عل ــــــة والتجاريــــــة واإلداري ، 07، 02: املــــــواد  املدني
  .من نفس القانون 204من املادة  04، خرقا للفقرة ا.ت.م.ا.من ق 64، 58

ـــــدما تســـــرعت يف جدولـــــة القضـــــية ووضـــــعتها يف املداولـــــة  - لقـــــد خرقـــــت حمكمـــــة االســـــتئناف مبـــــدأ احلضـــــورية عن
شــــهرا واحـــــدا مــــن تـــــاريخ صــــدور حكـــــم حمكمــــة األصـــــل قبــــل صـــــريورا جــــاهزة وقابلـــــة للحكــــم فيهـــــا،  بالتحديــــد

وحرمــــــــت الطاعنــــــــة مــــــــن فرصــــــــة حضــــــــورها أمــــــــام احملكمــــــــة للــــــــدفاع عــــــــن نفســــــــها، ذلــــــــك أن االســــــــتئناف يفــــــــتح 
للطـــــاعن أجــــــال مدتــــــه شــــــهران إليــــــداع مذكرتــــــه وطاملــــــا مل يكتمـــــل إيــــــداع املــــــذكرات أو ينصــــــرم األجــــــل فــــــال حمــــــل 

 .لة القضية إطالقاجلدو 
ــــى املســــتندات  - ــــى متكــــني الطاعنــــة مــــن اإلطــــالع عل ــــامللف مــــا يفيــــد حــــرص احملكمــــة عل ــــه ال يوجــــد ب وحيــــث إن

ــــى  واملــــذكرات الــــيت يــــديل ــــا خصــــمها فحســــب بــــل هنــــاك مــــا يؤكــــد االمتنــــاع مــــن إعطائهــــا مهلــــة كافيــــة للــــرد عل
 .تلك املستندات املدىل ا

عتـــــرب فقهـــــا وشـــــرعا مـــــن األشـــــكال املقـــــررة حتـــــت طائلـــــة الـــــبطالن شـــــأنه يف وحيـــــث إن احـــــرتام مبـــــدإ احلضـــــورية ي -
ــــــزاع الــــــذي جيســــــد فيــــــه حقــــــا مــــــن حقــــــوق الــــــدفاع، وبعــــــدم احــــــرتام أي مــــــن  ــــــك شــــــأن اإلعــــــذار ألطــــــراف الن ذل

إ، خرقـــــا ســــــافرا وجيعلـــــه مســــــتحقا .ت.م.إ.مـــــن ق 204الشـــــرطني يكـــــون القــــــرار املطعـــــون فيـــــه قــــــد خـــــرق املــــــادة 
 .للنقض هلذا السبب وحده
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وحيــــــــث إن اآلجــــــــال يف جمــــــــال اإلجــــــــراءات تعتــــــــرب مــــــــن النظــــــــام العــــــــام وجيــــــــب علــــــــى احملــــــــاكم العمــــــــل علــــــــى  -
 .احرتامها

ـــــث  - ـــــة طلبـــــه الوجيـــــه املتمثـــــل يف إخـــــراج إوحي ن يف إصـــــرار احملكمـــــة علـــــى حرمـــــان املســـــتأنف األصـــــلي مـــــن تلبي
ـــــــة ومتديـــــــد فرتـــــــا وعـــــــدم تبليـــــــغ مـــــــذكرة املســـــــتأنف األصـــــــلي للمســـــــت أنف الفرعـــــــي مساســـــــا القضـــــــية مـــــــن املداول

 .إ.ت.م.إ.من ق 02حبقوق الطرفني كل فيما يعنيه وخرقا للنصوص املشار إليها أعاله وخاصة املادة 
  .إ.ت.م.إ.من ق 204من املادة  06حول السبب املؤسس على عدم التسبيب الفقرة  -ب
أســــــاس قــــــومي  لقــــــد اجتهــــــت حمكمــــــة االســــــتئناف إىل تأكيــــــد حكــــــم حمكمــــــة األصــــــل دون أن تبــــــين قرارهــــــا علــــــى 

  .ا إىل أن تؤسس على معدوم التسبيب افتاهت بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية ما حد

لقــــــد كــــــان علــــــى احملكمــــــة أن حتــــــزم أمرهــــــا فــــــإن هــــــي رأت وجــــــود ضــــــرر ناشــــــئ عــــــن خــــــرق التــــــزام تعاقــــــدي بــــــني 
قديـــــة مـــــن خـــــالل الطـــــرفني أن تبـــــني ذلـــــك العقـــــد موضـــــحة شـــــكله ونوعـــــه ومـــــن مث ختلـــــص إىل تقريـــــر املســـــؤولية الع

وضــــــع اليــــــد علــــــى مــــــواطن اإلخــــــالل بااللتزامــــــات الــــــواردة فيــــــه، وإن هــــــي رأت وجــــــود مســــــؤولية مدنيــــــة تقصــــــريية 
ناجتــــة عــــن قطــــع تعســـــفي ملفاوضــــات اينعــــت وحــــان قطافهـــــا مــــن خــــالل إبــــرام عقـــــد فعليهــــا أن تســــلك يف ذلـــــك 

 :ا يثبت املسائل التاليةيمنهجا تسبيب

  :وجود مفاوضات بين الطرفين -أ

إثبــــــات العالقــــــة التفاوضــــــية يقتضــــــي ضــــــرورة إثبــــــات قيــــــام التفــــــاوض يف حــــــد ذاتــــــه علــــــى ضــــــوء املتبــــــادل مــــــن  إن
لكـــــرتوين مـــــع مـــــا يتطلبـــــه ذلـــــك مـــــن يقـــــني ذه الرســـــائل بـــــالنظر إىل طابعهـــــا األالرســـــائل وإيضـــــاح مـــــدى حجيـــــة هـــــ

ـــــيمكن مـــــن مث اجلـــــ ـــــه هـــــذه الرســـــائل ل ـــــه كمـــــا يلـــــزم احلـــــديث عـــــن مـــــا احتوت زم بوجـــــود نســـــبتها إىل مـــــن نســـــبت إلي
 .موضوع مت التفاوض عليه مع إبراز النقاط اليت مت التفاوض عليها إن وجدت واملتفق عليه فيها

ــــــل هــــــذا كلــــــه كــــــان علــــــى احملكمــــــة أن تبــــــني الوجــــــه الــــــذي بتــــــت علــــــى أساســــــه يف متتــــــع املســــــمى بيــــــرت وارن  وقب
ـــــة،  ـــــة لتمثيـــــل الطاعن ـــــةو بالصـــــفة القانوني تثبـــــت هـــــذا التمثيـــــل وحتـــــدد  كـــــان علـــــى احملكمـــــة أن تقـــــدم مثبتـــــات قانوني

ـــــني  ـــــه دور مسســـــار ب ـــــه يتصـــــرف بامســـــه الشخصـــــي أو لعب ـــــك احتمـــــال أن نوعـــــه وحـــــدوده وتســـــتبعد مـــــن خـــــالل ذل
ـــــــة  ـــــــااللتزام عـــــــن الغـــــــري وأحكـــــــام الوكال ـــــــك األحكـــــــام املتعلقـــــــة ب الطاعنـــــــة واملطعـــــــون ضـــــــدها، وتراعـــــــي يف كـــــــل ذل

  .ضمن مدونة التجارةالواردة يف القانون املدين والنصوص األخرى املنظمة للتمثيل 
  :تقدم المفاوضات -ب

إن وجـــــود املفاوضـــــات يف حـــــد ذاـــــا لـــــيس كافيـــــا للقـــــول بقيـــــام املســـــؤولية مبجـــــرد انقطـــــاع هـــــذه املفاوضـــــات فقـــــد  
ـــــاحلكم بوجـــــود مســـــؤولية تق ال وتقـــــيم صـــــريية أن تثبـــــت وجـــــود املفاوضـــــات أو كـــــان علـــــى احملكمـــــة قبـــــل أن تقـــــوم ب

ــــا  ــــى النقــــاط مــــدى وجــــود تقــــدم ملمــــوس للتفــــاوض ثاني ــــني الطــــرفني عل ويظهــــر ذلــــك مــــن خــــالل وجــــود اتفــــاق ب
اجلوهريــــــة مــــــن العقــــــد فحينئــــــذ ميكــــــن أن يشــــــكل نكــــــوص أحــــــد الطــــــرفني بعــــــد طــــــول التفــــــاوض واالتفــــــاق علــــــى 
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اجلــــــوهر عـــــــن إبـــــــرام العقــــــد ضـــــــررا للطـــــــرف اآلخـــــــر الــــــذي جتشـــــــم عنـــــــاء التفـــــــاوض وعلــــــق عليـــــــه آمـــــــاال كبـــــــرية يف 
 .في غري املربر للمفاوضات من طرف املفاوضالكسب حال دون حتقيقها القطع التعس

إمنــــــا يلــــــزم األطــــــراف بــــــإجراء املفاوضــــــات وال ينــــــتج عــــــن  -إن وجــــــد-ومــــــن املهــــــم هنــــــا بيــــــان أن اتفــــــاق املبــــــادئ 
عــــــدم الوفــــــاء بــــــه مســــــؤولية طــــــرف إال إذا رفــــــض الــــــدخول يف تفــــــاوض أو رفــــــض تلقائيــــــا أي مقــــــرتح يقــــــدم إليــــــه،  

ـــــــدخول يف مفاوضـــــــات مـــــــع عـــــــد ـــــــه كمـــــــا ال يشـــــــكل ال ـــــــى ذات الشـــــــيء املتفـــــــاوض علي ة أطـــــــراف للحصـــــــول عل
  .خطأ ما مل يكن هناك شرط حصري للتفاوض

  :إثبات وجود قطع تعسفي للمفاوضات -ج

ــــه يبقــــى عليهــــا أن تظهــــر مــــن خــــالل الوقــــائع وجــــود  إذا مــــا تأكــــدت احملكمــــة مــــن تــــوفر املفاوضــــات وتقــــدمها فإن
صـــــل ذلـــــك مـــــن خـــــالل إثبـــــات تصـــــرف غـــــري مـــــربر تعســـــف مـــــن جانـــــب الطاعنـــــة يف قطـــــع العالقـــــة التفاوضـــــية وحي

ـــــزة قبـــــل التوقيـــــع لعقـــــد أصـــــبح شـــــبه  ـــــة كـــــأن يـــــتم قطـــــع املفاوضـــــات فـــــرتة وجي حيمـــــل علـــــى القـــــول بوجـــــود ســـــوء ني
 .جاهز على حنو مل يعد خياجل الطرف اآلخر شك أنه سيأخذ شكله النهائي
  .هو ما ينهض سببا لنقضهوحيث مل تتبع احملكمة هذا املسار التسلسلي فجاء قرارها منعدم التسبيب و 

  :لهذه األسباب
، مــــــــــــــن 223، 204، 203، 174، 58، 02: تأسيســــــــــــــا علــــــــــــــى مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم وعمــــــــــــــال بأحكــــــــــــــام املــــــــــــــواد

  .ا.ت.م.ا.ق
  :منطوق القرار 

ــــا قبــــول مطلــــب الطعــــن شــــكال وأصــــال ونقــــض القــــرار المطعــــون  ــــررت الغرفــــة التجاريــــة بالمحكمــــة العلي ق
  .الفي ما أخلت به سلفهافيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لت

  واهللا الموفق
  

  الرئيس            المقرر         كاتب الضبط األول
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  :الفرع السادس  
  القرارات الصادرة 
  عن الغرفة الجزائية
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  09/2013: ا�)�ار

  14/04/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا��:  ��dاCا��� �Z8(ا�TRا(  

  ا����أ
  

� �	��ن ا���اءات ا��!	��d   540،  536،  535،  530، 529، 03: ا���ادـ �.  
  

 �5 ~D	� ر�A� 	A��&� 	;!�ا8TR أ�% - و-�� �A(1	ء ا��Cاd�  � ��O ا���5ى ا������ إ- �	 J	ن 
�8k ھHه ا�9	�� ���ز ���U9�1 ا�� �=  �=�	>�Cا��d وھ� �=87  � ا���5ى �!	�� أو �!�9 أو 

ا�&����� أن ���7ى �1=87  � ا���5ى ا������ ا��	$&� ��5�1ى ا�&����� و�)�ر �)�ار ا��&��A	ت 
� أ�Nار ، و�� أوردت ا��	دة �ا��� ��a 15@ ا���;/ د &;	 ��A�1ور �5	 أ�9)% $% ا���;/ $�!	��% 

 ��� �	��ن ا���اءات ا��!	��d ھHا ا-k�2!	ء � �k�	kوي ا������ ا�	ا��5 �O!$ �dاCء ا��	A(و-�� ا�.  
  

 G� �� :Nدة أ5*ه أ�% �\وا	أن �)��ن ا�� ��dاCا�� ��U9م ا��	���ط ���از ��O ا���5ى ا������ أ
ذ�[ $!�O ا���5ى ا�&�����  &�	رة  � �=m ا���s ا�Hي �)	م  �% ا���5ى ا�&����� �)�A� أن 

������ إ��	 ھ� $	���B  ��5�1ى ا�&����� ، ��I أن ھHا ا+�7	ص ا�)A	ء ا��Cاd�  � ��O ا���5ى ا
�&	رض $#8T آ+� أ�kJ ���7	 $9)�ق ا�� 	ع و $�)��A	ت ��7ص �	����� أ+�ى  8TRوذ�[ ا G!ا�
 %�,  �dاCء ا��	A(م ا�	�،  	8k��� 8TR  � أن ا��\�ع 5!� �	 أ5'@ �1'�ف ا����� "P ر B د�5اه أ

B$ا�� B��� ه	ن �� أ5'�U� ]�H$  ء	A(ذ�[ ا� �� أھ�;	 ا�P9  � ا�'&�  ��	 ��7ر 5�ذ�[ ا�P9 و
� ��ارات وأ"U	م �� ��7�$ m	�B��� �=!�[� @�" %9 در�	ت ا��)	N� �J ،	 ھ� ا�9	ل $	�!]�� �

���8k ا���;/ وا�!�	$� ا�&	 ��dاCأط�اف ا���5ى ا�� ��	��.  
  

�ة ا�]�B!�� a إ�5	ل ���إ "��� ا�U9/ ")�)� ار��	ط ا���5ى ا������ ا��	$&� $	���5ى ا�&����� وو"
���U9 ا�"	��  � ھHه ا�9	�� و P ا���7ر ا��\	ر إ��% أ5*ه وھ� « ا��!	d� أ�	م ا�)	N� ا����� Rن 

 %$ �A(ء ا���ز ��ة ا�\	و�� " �dاCا�� /U9�	$ ��C1� ��I ، ا���5ى ا������ �- . »�=87   	إ- أ�;
� $�اءة� �ا���;/ ، و�	 �5اه ��)@ +	N&	 ��)���ھ	 �2اء �&$ P1	���	U��  Bd!;	 أن ��&�ض ��	 �79

 ��� ذ�[ �	 ��اه ��  -�5	 ��$ P1&	�P\ ا���&P1 $	���5ى ا������ � �71>�[�أو $�)��� اRد�� 
 .ا�!Cاع
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
           عدل/إخاء/شرف             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

               المحكمة العليا      
  الغـــــــرفـــــة الجــــــزائيــــة    

 60/2012: رقم الملف

 .م.مسيدي املختار ولد سيدي عن / ذ: الطاعن

    110/2012:القرار رقم املطعون ضده
    

     09/2013: رقم القرار

   14/04/2013:تاريخه
 

 :منطوق القرار

قـــــــررت الغرفـــــــة الجزائيـــــــة بالمحكمـــــــة العليـــــــا 
شــــكال وأصــــال ونقــــض قبــــول الطعــــن بــــالنقض 

  القرار جزئيا فيما يتعلق بالجانب المدني

وإحالة القضية على الغرفة الجزائية باستئنافية 
  .انواكشوط في تشكيل مغاير

  بسم اهللا العلي العظيم

 علنية بقاعة عــقدت الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا جلسة 
بانوا كشوط يوم  احملكمة العليا اجللسات مببىن

 : ، وهي يف التشكيل التايل12/03/2013

  رئيســــا     حممدو ولد امحدو سامل ولد أيب      - 

  مستشارا                 حممدن ولد عبد الرمحن  - 

 يسلم ولد ديدي                        مستشارا - 

 مستشارا  الصويف أنكي با                        - 

 مستشارا                   اإلمام ولد حممد فال  - 

حممد ولد اخللف، رئيس كتابة الضبط / ومبساعدة ذ  - 
  بالغرفة  كاتبا للجلسة

امحد ولد باب، نائب املدعي العام لدى / وحبضور السيد 
  . العامة ممثال للنيابة               احملكمة العليا،  

وذلك للنظر يف بعض القضايا املطعون فيها بالنقض أمـــام هذا 
وأثناء هذه  60/2012امللف رقم :واليت من بينها الغرفة

  : اآليتالقرار اجللسة صدر 
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال
كانـت قـد تقـدمت أمـام .م.ميف أن املسـماة  -حسبما يستوضح من مشموالت ملفها -تتمثل مراحل هذه القضية 

همــه فيهــا بتزويــر ســند حتفــيظ عقــاري علــى القطعــة تت .ط.م.موكيــل اجلمهوريــة يف انواكشــوط بشــكاية ضــد املــدعو 
: حـول موضـوع الشـكاية وهـو مـا مت مبوجـب احملضـر رقـمبإعـداد حمضـر  مكرر ، والذي أمـر الشـرطة 8: األرضية رقم

، لتقوم النيابة الحقا بتوجيه مة التزوير للمشكو منه ، وتطلب مـن قاضـي التحقيـق فـتح حتقيـق معـه  11/2012
رة وهــو مــا اســتجاب لــه مقــررا يف ختامــه األمــر بــأن ال وجــه ملتابعــة املــتهم ، غــري أن غرفــة االــام حــول التهمــة املــذكو 

ألغت ذلك األمر وقضت بإحالة امللف على الغرفة اجلزائية الثانية مبحكمـة واليـة انواكشـوط والـيت أصـدرت حكمهـا 
ســتئناف أمــام الغرفــة اجلزائيــة مبحكمــة املتضــمن إدانــة املــتهم ليقــوم هــذا األخــري بــالطعن فيــه باال 291/2012رقــم 

القاضي برباءة املتهم وهو ما مل يرتضـه الطـرف  110/2012: االستئناف بانواكشوط اليت ألغته مبوجب قرارها رقم
بدراسـته حسـب املدين فطعنت فيه بالنقض لينعقـد االختصـاص للغرفـة اجلزائيـة باحملكمـة العليـا وتتعهـد بـالنزاع وتقـوم 

  :يةاإلجراءات التال
   اإلجراءات: ثانيا

مــن قــانون اإلجــراءات  543حيــث متــت إحالــة امللــف علــى هــذه احملكمــة وفقــا لرتتيبــات الفقــرة األخــرية مــن املــادة 
اجلنائية لتتم إحالته بعـد ذلـك علـى املستشـار ليقـوم بإعـداد التقريـر ويصـبح امللـف جـاهزا للعـرض ويـتم لصـقه بكتابـة 

  .على جدول اجللسة املنوه عن تارخيها أعاله الضبط ضمن قائمة امللفات املربجمة
بــتالوة تقريــره ، كمــا قــدم املقــرر حممــدن ولــد عبــد الــرمحن وحيــث مت نشــر القضــية يف اجللســة العلنيــة وقــام املستشــار  

  :األطراف ما لديهم من مالحظات ليتقرر ختم املرافعة ووضع القضية يف املداولة ويصدر عنها القرار التالية أسبابه
  من حيث الشكل: اثالث

املنجــز مــن طــرف كتابــة ضــبط الغرفــة املصــدرة للقــرار  188/2012: حيــث يتضــح مــن حمضــر الطعــن بــالنقض رقــم
ســيدي املختــار ولــد ســيدي لفائــدة موكلتــه / ن طــرف مكتــب ذبــه مــواملقــام  20/01/2012: حمــل الطعــن بتــاريخ

ـــم .م.م ه قــدم داخــل األمــد القــانوين املنصــوص أنــ 14/11/2012الصــادر بتــاريخ  110/2012: ضــد القــرار رقــ
، كمــا أرفــق الطــاعن طعنــه بوكالــة وخمالصــة خزينيــة برســم .ج.م.مــن ق 530عليــه بأحكــام الفقــرة األوىل مــن املــادة 

مرفقـــة بإشـــعار بـــالتحرير  08/01/2013الطعـــن بـــالنقض وأشـــفع مجيـــع ذلـــك بتقـــدمي مـــذكرة بأســـباب طعنـــه يـــوم 
  .الطعن بالنقض قدم مستوفيا للشروط وفقا لألشكال املطلوبة قانوناوهو ما يرتب أن  20/12/2012بتاريخ 
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  من حيث األصل: رابعا

  :األطراف .1

حيـــــث تضـــــمنت مـــــذكرة الطـــــاعن مجلـــــة مـــــن املآخـــــذ يـــــرى أـــــا شـــــابت القـــــرار الطعـــــني جنملهـــــا يف  : أ ــــــــ الطـــــاعن 
ــــدفاع ، وخــــرق القــــانون  وأســــاء تطبيقــــه ومتثــــل كــــون القــــرار حمــــل الطعــــن حــــرف وقــــائع  النــــزاع ، وهضــــم حقــــوق ال

يف اعتبـــــاره أن التحقيـــــق مل يـــــتم مـــــع املـــــتهم حـــــول مـــــة احلصـــــول بغـــــري حـــــق علـــــى  -حســـــب العـــــارض  -ذلـــــك 
ـــــــع اإلدارات ذات الصـــــــلة  ـــــــه جلمي ـــــــق ومكاتبت ـــــــرده حماضـــــــر قاضـــــــي التحقي ـــــــار ت ـــــــائق تصـــــــدرها اإلدارة وهـــــــو اعتب وث

ـــــــه مل يتعـــــــرض لألســـــــباب القا ـــــــيت أثارهـــــــا باملوضـــــــوع ، كمـــــــا يتمثـــــــل مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى يف أن ـــــــة واملؤيـــــــدات ال نوني
ـــــدفاع ، كمـــــا خـــــرق القـــــانون عنـــــد مـــــا ـــــدإ حقـــــوق ال ـــــركن املـــــادي  الطـــــرف املـــــدين ممـــــا يشـــــكل خرقـــــا ملب اعتـــــرب أن ال

ة غــــــــري موجــــــــود لــــــــيخلص يف ختــــــــام مذكرتــــــــه وجــــــــه حــــــــق علــــــــى وثــــــــائق تصــــــــدرها اإلدار  جلرميــــــــة احلصــــــــول بــــــــدون
  .كمة االستئناف يف تشكيلة مغايرةللمطالبة بإلغاء القرار حمل الطعن  وإحالة القضية على حم

علــــــى طعنــــــه بــــــالنقض فقــــــد تلخــــــص رده يف أن الطــــــاعن مل يؤســــــس  فيمــــــا صــــــدر لــــــه: ضــــــده  ب ـــــــــ المطعــــــون 
مـــــن قـــــانون اإلجـــــراءات اجلنائيـــــة مضـــــيفا أن التهمـــــة الـــــيت  545أي مـــــن أســـــباب الـــــنقض احملـــــددة مبقتضـــــى املـــــادة 

فــــــال ميكــــــن االســــــتناد عليهــــــا يف إصــــــدار حكــــــم قضــــــائي اعتمــــــدا غرفــــــة االــــــام مل تكــــــن حمــــــل حتقيــــــق وبالتــــــايل 
  .مطالبا برد الطاعن يف مجيع ما أثاره

  : المحكمة .2

وإذا كان ذلك باختصار ما حاجج به  دفاع الطاعن وهذا ما دافع به دفاع  املطعون ضـده ، فإننـا سـنقوم بدراسـته   
مللـف وخاصـة القـرار حمـل الـتظلم بـادئني من هدي مقتضيات النصوص القانونية الـيت حتكـم الواقعـة وكـذا مـا تضـمن ا

مبا يثريه طعن الطرف املدين يف الشق املتعلق بالدعوى املدنية بعد صدور احلكم بالرباءة وعدم طعـن النيابـة العامـة إذ 
األصــل أنــه ال واليــة للقضــاء اجلزائــي يف نظــر الــدعوى املدنيــة إال مــا كــان منهــا تعويضــا لضــرر ناشــئ عــن جنايــة أو 

الفة ففي مثل هذه احلالة جيوز للمحكمة اجلزائية وهي تفصـل يف الـدعوى العموميـة أن تتصـدى للفصـل جنحة أو خم
عمــا  يف الـدعوى املدنيــة التابعــة للــدعوى العموميــة وتقــدر مقــدار التعويضــات الــيت جيــب علــى املــتهم دفعهــا للمضــرور

انون اإلجـراءات اجلنائيـة هـذا االسـتثناء مـن  واليـة من أضرار ، وقد أوردت املـادة الثالثـة مـن قـأحلقه به املتهم جبنايته 
جيوز القيـام بالـدعوى املدنيـة يف نفـس الوقـت «القضاء اجلزائي بنظر الدعاوي املدنية عند ما نصت باحلرف على أنه 

  .»الذي تقام فيه الدعوى العمومية ولدى نفس احملكمة 
مــام احملكمــة اجلزائيــة أن يقــرتن ذلــك بنظــر الــدعوى وواضــح مــن هــذا الــنص أنــه يشــرتط جلــواز نظــر الــدعوى املدنيــة أ

العموميــة فعبــارة يف نفــس الوقــت الــذي تقــام فيــه الــدعوى العموميــة تقتضــي أن اختصــاص القضــاء اجلزائــي يف نظــر 
الــدعوى املدنيــة إمنــا هــو بــالتبع  للــدعوى العموميــة ، غــري أن هــذا الــنص وذلــك األصــل معــارض بأصــل آخــر أكثــر 
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ع و مبقتضــيات نصــوص قانونيــة أخــرى ، فاألصــل يتمثــل يف أن املشــرع عنــد مــا أعطــى للطــرف لصــوقا حبقــوق الــدفا 
املدين حـق رفـع دعـواه أمـام القضـاء اجلزائـي فإنـه بـذلك يكـون قـد أعطـاه مجيـع توابـع ذلـك احلـق ومـن أمههـا احلـق يف 

درجـات التقاضـي ،   الطعن فيما يصدر عن ذلـك القضـاء مـن قـرارات وأحكـام قـد متـس مبصـاحله حـىت يسـتنفد مجيـع
كما هو احلال بالنسبة لباقي أطـراف الـدعوى اجلزائيـة مثـل املـتهم والنيابـة العامـة ، فكمـا حيـق لكـل منهمـا أن يطعـن 
يف القرار الذي ميس مبصاحله من غري أن يتقيـد ذلـك باشـرتاط طعـن طـرف آخـر كـان لزامـا  أن يكـون الطـرف املـدين  

دأ دســتوري يســمو علــى كــل املقتضــيات الــيت تناقضــه ، ويتعضــد هــذا مبــا كــذلك عمــال مببــدأ املســاواة الــذي هــو مبــ
ن هلـم احلـق يف ممارسـة الطعـن باالســتئناف كمـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة فـيم 465أوردتـه الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 

الطلبـات املدنيـة  بالدعوى املدنية فإن حق االستئناف ال يوجد إال إذا كـان مقـدار لقأما  فيما يتع« حيث ورد فيها 
فلــم يشــرتط هــذا الــنص للحــق يف الطعــن يف الــدعوى املدنيــة إال شــرطا واحــدا وهــو أن » يتجــاوز ثالمثائــة ألــف أوقيــة 

يكـون مبلــغ الطلبـات يتجــاوز املبلـغ الــوارد يف الــنص املـذكور ، ويبــدو أن هـذا مــا درج عليـه الفقــه والقضــاء إذ ورد يف 
  :ما نصه يةحكم حملكمة النقض املصر 

ومــن مث فلــه أن ..... إن للمـدعي بــاحلقوق املدنيـة أن يســتأنف احلكـم الصــادر بـالرباءة فيمــا يتعلـق حبقوقــه املدنيـة « 
أنظـر شـرح قـانون » .... يستأنف احلكم برفض الدعوى املدنية وإن كان قـد قضـى بـرباءة املـتهم ومل تسـتأنفه النيابـة 

، وهذا هو عني نازلتنا أي طعـن الطـرف املـدين فيمـا  585فى ص حممود حممود املصط/ اإلجراءات اجلنائية الدكتور
أحقيـة الطـرف  .ج.ا.ق مـن 463مـا أوردتـه املـادة و يتعلق حبقوقه يف احلــــــكم الذي قضى بــــرباءة املـتهم وبـه يتــرجـــح 

انون اإلجـراءات اجلنائيـة املدين يف الطعن ولو مل تعد الدعوى العمومية منشورة ، ويكون ما أوردته املادة الثالثة مـن قـ
إمنا هو جري على الغالب إذ الغالب أن الـدعوى املدنيـة ال تطــــــرح علـى القضـاء اجلـــــزائي إال تبعـا للـدعوى العموميـة 
ومنــه جاءت تسميتها بالدعوى املدنية التابعة وبه يتم محل كل مـن النصـني علـى مقتضـى ال ينـاقض مقتضـى اآلخـر 

لقــرار حمـل الطعــن مل يشـر يف منطوقــه بشــطر كلمـة لــدعوى الطـرف املــدين رغـم كوــا األســاس وإذا تقـرر ذلــك وكـان ا
الـذي حتركـت علـى أساسـه الــدعوى العموميـة ، إذ كـان هـو مــن تقـدم بشـكاية أمـام وكيــل اجلمهوريـة يشـكو فيهـا ممــا 

رار يكـون قـد أمهـل مناقشـة والـرد أدعى من قيام املتهم بتزوير أوراق إدارية لقطعة أرضية ميلكها الطرف املدين فإن الق
علــى دعــوى أحــد الطــرفني ، وال يشــفع لــذلك مــا أورده يف بعــض حيثياتــه مــن اســتعراض حلصــول املــتهم علــى أوراق 
إدارية بطريقة شرعية ألن مناقشته هلا انصبت على جزئيتها املثبتة لعدم قيام الركن املـادي جلرميـة احلصـول علـى وثـائق 

ة لريتب على ذلك مـا خلـص إليـه مـن بـراءة املـتهم ، وبالتـايل كـان عرضـه وقراءتـه هلـا هـو مـن إدارية بطريقة غري شرعي
خــالل رؤيــة دفــاع املــتهم ، مــن غــري أن يتناوهلــا مــن خــالل رؤيــة دفــاع الطــرف املــدين وينــاقش كــل رؤيــة مــن الــرؤيتني 

للمحكمــة العليــا مبمارســة  ويقبلهــا بعــد ذلــك أو يرفضــها بعــد أن يســبب ذلــك القبــول أو هــذا الــرفض تســبيبا يســمح
  .بتهاارق

وملا كان ذلك منتفيا فإن القرار يكون مشوبا بعيب قصور األسـباب ، وعـدم البـت يف جـل الطلبـات ممـا هـو وارد يف 
من قانون اإلجراءات اجلنائية من أسباب تصلح لنقض هذا القرار نقضا يقتصر أثـره علـى الشـق املتعلـق  545املادة 
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 أنـه يعطـي حملكمـة اإلحالـة احلـق يف تنـاول الـدعوى املدنيـة بـنفس املسـتوى الـذي كـان حملكمـة بالدعوى املدنية ، غـري
االسـتئناف األوىل ، فكمـا كـان لتلـك احلــق يف حبـث املوضـوع وتقـدير مجيـع األدلــة فـإن حملكمـة اإلحالـة احلـق كــذلك 

ناولتهـــا حمكمـــة االســـتئناف الســـابقة يف تقـــدير القـــوة الثبوتيـــة لكـــل مـــا قدمـــه األطـــراف ولـــو تعلـــق بتلـــك األدلـــة الـــيت ت
وقــررت عــدم كفايتهــا وبنــت علــى ذلــك حكمهــا بــرباءة املــتهم ألن حقيقــة ارتبــاط الــدعوى املدنيــة التابعــة بالــدعوى 

حمكمـة اإلحالـة يف هـذه « العمومية ووحدة السبب مينع إعمال مبدإ حجية احلكم اجلنـائي أمـام القاضـي املـدين ألن 
ر إليــه أعــاله وهــي تفصــل يف الــدعوى املدنيــة ، غــري ملزمــة بــاحلكم اجلزائــي ولــو حــاز قــوة احلالــة وفــق املصــدر املشــا

إال أــا ال ميكنهــا أن تتعــرض ملــا حتصــن مــن بــراءة املــتهم ، ومــا عــداه يبقــى خاضــعا لتقــديرها . »الشــيء املقضــي بــه 
بالشـق املتعلـق بالـدعوى املدنيـة  سواء تعلق بالوقائع أو بتقـدير األدلـة مستخلصـة مـن ذلـك مـا تـراه عـدال فيمـا يتعلـق

  .من النزاع 
  :لهذه ألسباب

مـــن قـــانون   540،  536،  535،  530، 529: وانطالقـــا ممـــا تقـــدم وتأسيســـا عليـــه وإعمـــاال ألحكـــام املـــواد
  .اإلجراءات اجلنائية 

  :منطوق القرار
لقـرار جزئيـا فيمـا يتعلـق قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليـا قبـول الطعـن بـالنقض شـكال وأصـال ونقـض ا  

  . بالجانب المدني وإحالة القضية على الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير
  واهللا الموفق

  
  الرئيس                              المقرر                          كاتب الضبط األول     
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عدل/إخاء/شرف               الموريتانية الجمهورية اإلسالمية

               المحكمة العليا         
   الغـــــــرفـــــة الجــــــزائيــــة    

 893/2012 :رقم امللف 

ملرابط ولد السيد / نالنيابة العامة وذ: الطاعن
 .وسيد حممد ولد اعل اعبيد

       76/2012:القرار رقم : املطعون ضده
 

     10/2013: رقم القرار

   14/04/2013:تاريخه
 

 :منطوق القرار

قـررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا 
رفض طعن الدفاع شكال وقبول طعن 
النيابة العامة شكال وأصال ونقض القرار 

الصادر بتاريخ  76/2012رقم 
عن الغرفة الجزائية  15/05/2012

باستئنافية انواكشوط وإحالة القضية على 
يرة لتالفي ما أخلت به تشكيلة مغا

 .سابقتها

  بسم اهللا العلي العظيم

 مبىن علنية بقاعة عــقدت الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا جلسة 
وهي يف ،  12/03/2013بانوا كشوط يوم  احملكمة العليا

 : التشكيل التايل

 اـــــــرئيس                        حممدو ولد امحدو سامل ولد أيب ــــــ
  مستشارا                                ـــ حممدن ولد عبد الرمحنــ

 ـــــ يسلم ولد ديدي                                      مستشارا
 ـــــ الصويف أنكي با                                        مستشارا

 مستشارا                                   ـــــ اإلمام ولد حممد فال
   رئيس كتابة الضبط بالغرفة ،حممد ولد اخللف/ ذومبساعدة ـــــ 

  .كاتبا للجلسة                                                            
  نائب املدعي العام لدى هذا احملكمة ،امحد ولد باب /ــــــ  وحبضور السيد

  . ممثال للنيابة                                                                  
  وذلك للنظر يف بعض القضايا املطعون فيها بالنقض أمـــام هذا الغرفة

  :واليت من بينها 

الغرفة اجلزائية  عـن 15/05/2012الصــادر بتاريـخ  76/2012: القــرار رقـم
  مبحكمة االستئناف بانوا كشوط ويف هــذه اجللسة صدر

  :القرار التايل 
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 اإلجراءات: أوال
مبحكمــة االستئناف بانواكشوط القرار املنــوه عنه أعـاله القاضـي  أصدرت الغرفة اجلزائية 15/05/2012ــــــ بتاريخ 

 .ر عن احملكمة اجلنائية بانواكشوطالصاد 15/03/2011: بتاريخ 02/2011: بتأكيد احلكم رقم
النيابـة العامـة  وذلـك طبقـا حملضـر الطعـن :  هـذا القـرار مـن طـرف مت الطعن بالنقض يف 21/05/2012:ــــ وبتاريخ

  .أعاله عن كاتب الضبط األول بالغرفة املذكورة التاريخالصادر ب 91/2012بالنقض رقم
يف  وعـدم العثـورملـرابط ولـد السـيد و سـيدي حممـد ولـد عـل أعبيـد /  ينذتاطعـن األسـيت علـى مـذكر  وبعد االطالعــــ 

 .طعون تتعلق بتلك املذكراتامللف على حماضر 
مت نشر القضـية أمـام هـذه الغرفـة حبضـور ممثـل النيابـة العامـة الـذي طالـب بقبـول طعنهـا  17/03/2013:ـــــ وبتاريخ

بــالنقض شــكال وأصــال واإللغــاء اجلزئــي للقــرار املطعــون فيــه فيمــا يتعلــق بالقتــل العمــد اــرد ليكــون موصــوفا بالغيلــة 
 .كفاعلني أصليني واألخري كمشارك وتأكيد احلكم فيما سوى ذلك  نياألول ويدان به مجيع املتهمني

  .وهو ما مت بالفعل 14/04/2013:وبعد ذلك مت حجز القضية للمداولة لينطق فيها بالقرار التايل يوم
  األطــراف: ثانيا

  : ــــ النيابة العامة أ
حمـل طعنهـا واعتربتـه غـري معلـل وغـري مسـبب وأن ذلـك لقد تقدمت النيابة العامة مبذكرة تعقيبية تعرضت فيها للقـرار 

ــــ مـن قـانون اإلرهـاب وتعرضـت النيابـة  8ــــ  7ــــ  6ـــــ  4ــــ 3: يستوجب نقضـه خلطـورة الوقـائع املعاقـب عليهـا بـاملواد
مل  واعتـــربت القتـــل حمـــل اامهــا كـــان غيلـــة وأن القــرار أخطـــأ عنـــد مـــا. ج.مــن ق 272العامــة يف طلباـــا إىل املـــادة 

يأخـــذ بـــالنص املـــذكور ، وطالبـــت يف األخـــري بإلغـــاء القـــرار جزئيـــا مـــن أجـــل أن يوصـــف القتـــل بالغيلـــة وأن يشـــمل 
  .اجلميع

ومــن أهــم مــا  .ب.م.سســيد حممــد ولــد اعــل أعبيــد فقــد قــدم مــذكرة دفــاع تعقيبيــة لصــاحل املــدان / ــــــ أمــا األســتاذ ب
  :تقدم به

ه ملوكلــه علــى اعرتافاتــه يف حمضــر الضــبطية القضــائية دون أن تعــزز باعرتافــات ـــــ أن القــرار أكــد احلكــم الــذي بــىن إدانتــ
  .أخرى قضائية

  .ــــ أن النيابة مل تقدم دليال ضد موكله
  .ويف اخلتام طالب الدفاع بإلغاء القرار وإحالة القضية إىل تشكيلة أخرى لتاليف ما أخلت به األوىل

اعتـرب فيهـا أن القـرار ا، .م.ع.مديدي مبذكرة طعن بالنقض لصاحل موكله مـ ملرابط ولد السيد ولد/ ــــ كما تقدم ذ ج 
أكد حكمـا فاقـدا لألسـاس القـانوين لصـدوره بـدون وقـائع وأن النيابـة العامـة مل تقـدم شـهودا يف هـذا املوضـوع ، وقـد 

ه بالوقـائع املنسـوبة أفاض الدفاع فيما يراه من مربرات وعيوب تلحق بالقرار نافيا وجود أي دليـل يسـمح بإدانـة موكلـ
  . إليه ومطالبا يف اخلتام بإلغاء القرار وإحالة القضية إىل تشكيلة مغايرة لتحاكمه طبقا للقانون

  المحكمة: ثالثا
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  : من حيث الشكل -ا

ـــ حيــث   إن دراســة كافــة أوراق هــذا امللــف بينــت صــحيحا أن طعــون املتهمــني مل تســتوف شــروط الصــحة املؤديــة ـــ
  .من اإلجراءات اجلزائية فيتعني إذن رفضها شكال   535،  530،  529: باملواد ق الواردلقبوهلا شكال وف

أما طعن النيابة العامة فكانت شروط صحة قبوله شكال متوفرة مما تضمن امللف طبقـا للمـواد املـذكورة ، وعليـه      
  .أصل ما طعنت فيه جائزا يكون النظر يف

  : ن حيث األصلم. ب
يابـة أخـذت علـى القـرار حمـل طعنهـا أنـه أجـاز خطـأ مـا ذهبـت إليـه حمكمـة األصـل مـن تغيـري الوصـف إن الن ــــ حيث

مــــن القــــانون اجلنــــائي واعتبــــار مــــا قــــام بــــه املتهمــــون منــــدرجا يف القتــــل العمــــد  272،  271 تنياجلـــــــزائي مــــن املــــاد
  . واملشاركة فيه أو املساعدة عليه

ـــ هــذا الطعــن وإىل املســتفاد مــن متحــيص كافــة أوراق امللــف ، بــدى جليــا أن إنــه بــالرجوع إىل مــا اســتند إليــه  حيــث ــ
بـين علـى خطـإ يف تنزيـل  272من القـانون اجلنـائي عـوض املـادة  271تزكية حمكمة االستئناف للصريورة  إىل املادة 

ال يعــدو ، الــنص علــى الواقعــة، ذلــك أن املــدانني اعرتفــوا اعرتافــات صــحيحة  مل تشــب مبطعــن معتــرب بــالعزم، الــذي 
سبق اإلصرار ، والرتصـد والتخطـيط  لقتـل الضحيـــة وقـد نفـذوا مـا أرادوا ـذه الطريقـة وكـوم أتـوا مـا أتـوا ـارا علـى 
الشارع ال ينايف مطلقا الباقي من عناصر الغيلة  الذي هو القتـل خفيـة إذ هـي معـىن وليسـت شـكال بـاملرة ، ومـا قـام 

اء ولـوال ذلـك ملـا مت ، أمـــا وقوعـه نــــهارا وفـــي الشـارع  فـأمور الحقـة قطعـا علـى به هؤالء كان كله مدبرا بأقصى اخلف
وتلـك هـي الغيلـة وفـق املـذهب املـالكي ولـيس القتـل » يتعـذر معهـا الغـوث « الفعل  الذي مت فوق كل ذلك بطريق 

عـن هـدي الـنص، وعليـه املرتكب على وجه اإلرهاب سـببا يعـدل بـه عـن الغيلـة املرتكبـة مـن أهلـه وإال فـاحلكم حـاد 
ال يكون للعدول عن هذا الوصف مستند من صحيح تنزيل القانون علـى الثابـت مـن األفعـال أو تفسـريه وتأويلـه يف 
ضوئها إذ جمرد اتكاء احملكمة على تكييف احتيـاطي مل تـأت لـه،بل مل تـومئ يف أسـباب حكمــــــها إىل مــــا اعتمـدت 

رتكــز مـا عـــدلت عنـه جيعــــل يف تعلـــيل حكمهـا قصـورا وغموضـا يوقعـان ، ال عليه لألخذ به رغم وضــــوح ومتاسـك م
ويلــزم بالتــايل إعماهلــا، ذلـك أن ســالمة التكييــف هــي . مــن اإلجــراءات اجلزائيـة 547حمالـة يف محــى مــا حظـر باملــادة 

ميــــه القـانون ، حـىت ولـو  الركن الشـــديد الذي  إن مل تأو إليـه احملكمـة كـان مـا يصـدر عنهـا خــــارج الصـواب الـذي حي
فـاحلكم باإلعـدام . كانت النتيجة املصار إليها بعد تغيري الوصف تطابق أو تقارب ما يـؤدي إليـــــه الوصـف األصــــلي

علــى أســاس وصــف التهمــة بالقتــل العمــدي ومــا يرتــب مــن آثــار ، لــيس هــو اإلعــدام بوصــف الغيلــة بآثــاره واعتباراتــه 
  .  يةعلى مجيع ذوي العالقة بالقض

كان ذلك وكان الطعـن بـالنقض الصـحيح املقبـول يف شـكله  يف األمـــــور اجلزائيـة جييـز للمحكمـة نظـر متعلقـه    ــــ ولما
كامـــــال ، فــال يكــون جتــاوزا أن يشــمل  مــا حلــق ــذا القــرار مــن أخطــاء يف تطبيــق القــانون كــل أجزائــه خاصــة أن مــا 

ة ملــا طلبــت نقضــه ، وظهــر فعــال ممــا أنــف بيانــه مــا شــابه مــن عيـــوب الزمــ عنــت النيابــة باســتثنائها لــيس إال نتيجــة
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إىل جهـة  تصـححه بإرجاعـه إىل مبنـاه الـذي هـو القتـل  نا بأساس نقـض هـذا القـرار وإحالتـهفيكون واحلالة هذه متعي
  .غيلة 

   :لهذه األسباب
،  272،  271: واملواد. ج.ا.، من ق 549،  547،  554،  535،  530،  529: وعمال باملواد 

  .من القانون اجلنائي  274،  273
  :القرار  منطوق

قـررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رفض طعن الدفاع شكال وقبول طعن النيابة العامة شكال وأصال 
عـن الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط  15/05/2012الصادر بتاريخ  76/2012ونقض القرار رقم 

  .شكيلـــة مغايـــرة لتالفي ما  أخلت بـــه سابقتهاوإحالة القضية على ت
  واهللا الموفق

  
  
  الرئيس                                        كاتب الضبط األول                               المقرر
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  14/2013: ر�/ ا�)�ار

  20/03/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا�دار�� : ا�� � �Z8(ا�TRا( 

  

  ا����أ
 

� �	��ن  174: ـ ا��	دة�  .ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار��
  

"�دھ	 �Iا��  ��Uن $����C�Bاؤه ��m 2)�ط ا���5ى وإ��	 1;	 5� أ��#+�� �)��/ ��JHة ا-�2}!	ف 
  .ا��\�ع

  
� "�{ ا�\8U $!	ء 15@ �#+�� �)��/ ��JHة ا-�2}!	ف �9	J/ ا-�2}!	ف ���ل ا-  ر 0�5� �2}!	ف 
�ا !��% 2 ���- أ�1;	 �� ر 0 ا���5ى UD* $!	ء  ��9	J/ ا-�2}!	ف  %�15 sدر� 	�ا�)	��ن، ذ�[ أن 

� ا����U9 ا�&�1	 H;$ا ا�\#ن 15@ �#+� ���JHة ا-�2}!	ف �/ �&� واردا $&� �Tور ��ارات ��&�دة  /��(�
� ق 174أوs9N  �;	 أن ھHا ا�=;/ �!G ا��	دة ��9T ��I:، وأن �(1	N� 12'� �)����� . إ.ت.م.إ.
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
                                                  عدل        / إخاء/شرف           الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المحكمة العليــا                
                                                                                                                             الغرفة اإلدارية         

 بسم اهللا العلي العظيم
عقدت الغرفة  19/02/2013 :بتاريخيف يوم الثالثاء 

اإلدارية باحملكمة العليا جلسة علنية  مبقرها يف انواكشوط  
 :وهي يف التشكيل التايل 

  ـــــــارئيس                لـي آمدو سريى  - 
  :الية أمساؤهمقضاة التوبعضوية ال

  مستشارا          احلاج ولد الطلبه          - 
  مستشارا           بكار ولد الناه            - 
  مستشارا                   اهإبراهيم ولد أند - 
  مستشارا             حممد ولد السالك      - 

كاتب الضبط األول ،  النايت ولد حممد احلاج / ومبساعدة ذ
  .كاتبا للجلسة          ،        

  ، أمحد ولد باب/ وحبضور السيد
  .        مفوضا للحكومة 

 18/012وذلك للبت يف الطعن بالنقض ضد القراررقم
عن الغرفة اإلدارية  23/05/012الصادر بتاريخ 

انواكشوط، وأثناء هذه اجللسة صدر القرار اآليت  باستئنافية
 :بيانه

 2012/ 58القضية رقم 

 .ف.م.س :الطاعن

 حممد ولد سيدي   سيدي/ األستاذ :يمثله 

  أركان احلرس الوطين : المطعون ضده

  شيخاين جيل / األستاذ  :يمثلها 

 

 14/2013: القرار رقم

  03/2013/ 20:  تاريخب

 

  :منطوق القرار 

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا قبول  
الطعن شكال وأصال ونقض القرار المطعون 

لة القضية إلى تشكيلة مغايرة فيه، وإحا
 .لتصحيح ما أخلت به سلفها

  المراحل التي مرت بها القضية : أوال
تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من مشموالت ملفها يف عريضة الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة اإلدارية 

تقدم ا األستاذ اليت  18/2012حتت الرقم  23/05/2012مبحكمة االستئناف يف انواكشوط الصادر بتاريخ 
أمام كتابة ضبط الغرفة اإلدارية مبحكمة االستئناف بتاريخ . ف.م.سسيد حممد ولد سيدي نيابة عن موكله 

  .لتتعهد هذه الغرفة بالقضية  03/06/2012
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  اإلجراءات : ثانيا
احلاج ولد املقرر ر املستشاحيث مت نشر القضية يف جلسة احملكمة املنوه عنها أعاله وحيث متت تالوة تقرير 

يف هذه النازلة وقدم األطراف ما لد يهم من مالحظات وحجج  وقدم مفوض احلكومة حممدن ولد الطلبه 
  .مالحظاته املوجودة طي امللف ليتم ختم املرافعة ووضع القضية يف املداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه

  من حيث الشكل: ثالثا
 03/06/2012ومت الطعن فيه بالنقض بتاريخ  23/05/2012ن ضده يوم حيث صدر القرار املطعو  - 

وكانت العريضة بالنقض مدموغة ومرفقة بوصل غرامة التعقيب وبوكالة قانونية موثقة وأشفعت مبذكرة تكميلية 
  .وبذلك كان اجلانب الشكلي يف هذه النازلة صحيحا  24/06/2012وصلت احملكمة بتاريخ 

  من حيث األصل: رابعا 
  :األطراف  -1
أورد الطاعن يف مذكرة طعنه بالنقض عدة مآخذ على القرار املطعون فيه منها أنه جانب الصواب فيما ذهب  - 

إليه من خلو امللف من عريضة استئناف  ذلك أن املشرع جييز تقدمي االستئناف بعدة طرق ومل حيصره يف تقدمي 
ين ويف شكل حمضر أمام الغرفة اإلدارية مبحكمة والية عريضة فقط خاصة أن االستئناف مت يف األجل القانو 

  .29/10/2009انواكشوط بتاريخ 
وتأخر تقدمي املذكرة ال يستوجب رفض االستئناف طبقا للمادة . إ.ت.م.إ.من ق 173 املادةوهو ما تنص عليه 

  .  وطبقا الجتهاد احملكمة العليا يف أحكام سابقة ومماثلة هلذه القضية. إ.ت.م.إ.من ق 174
وخلص الطاعن إىل أن طلب من احملكمة قبول طعنه شكال وأصال ونقض القرار حمل الطعن وإحالة القضية إىل 

  .تشكيلة مغايرة لتصحيح اخللل
 173وقد رد املطعون ضده على لسان حماميه األستاذ شيخاين جيل بقوله إن املستأنف خالف نصوص املواد  - 
نون هو الذي استندت إليه حمكمة االستئناف يف رفض طلب وخرقه للقا. إ.ت.م.إ.من ق 177و 174و

من  207و  205،  204استئنافه ، وبذلك يعترب طعنه أمام احملكمة العليا خارقا للقانون أيضا طبقا للمواد 
  .إ.ت.م.إ.ق

  .وخلص املطعون ضده إىل طلب رفض الطعن بالنقض شكال وأصال وتأكيد القرار املطعون فيه 
  :المحكمة  -2
حيث يتبني من مشموالت القضية أن الغرفة اإلدارية مبحكمة االستئناف يف انواكشوط رفضت استئناف  - 

الطاعن بناء على أنه مل يقدم عريضة استئناف بشأن القضية وأنه مل يقدم مذكرة استئنافه خالل شهرين من تاريخ 
  .استئنافه 
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در عن الغرفة اإلدارية مبحكمة والية الصا  27/2009وحيث إن الطاعن كان قد استأنف احلكم رقم  - 
، ومت 29ّ/10/2009احملرر أمام كتابة ضبط احملكمة بتاريخ  27/2009: انواكشوط  مبحضر االستئناف رقم

  .ذلك خالل األجل القانوين وممن له الصفة واملصلحة
ض االستئناف رفوحيث إن عدم تقدمي مذكرة االستئناف خالل أجل شهرين من تقدمي االستئناف ال يستوجب 

جيب عليه تالفيا لسقوط طلبه أن يقدم خالل  : "وال يسقط الدعوى خالفا ملا ذهب إليه القرار املطعون فيه بقوله
  . "شهرين مذكرة استئنافية يوضح فيها أسباب استئنافه

يت التصريح باالستئناف يقع أمام كتابة ضبط احملكمة ال " على أن. إ.ت.م.إ.من ق 173وحيث نصت املادة 
  .  "أصدرت احلكم املطعون فيه

حتال عريضة االستئناف أو احملضر القائم  "على أنه. إ.ت.م.إ.من ق 174وحيث نصت الفقرة األوىل من املادة 
مقامها واملستندات املرفقة ما ونسخة احلكم الصادر ابتدائيا وكذا ملف القضية دون مصاريف من طرف كاتب 

  ."كاتب ضبط احملكمة اليت ستنظر يف االستئنافضبط احملكمة مصدرة القرار إىل  
صرحية يف أن تأخري تقدمي مذكرة االستئناف جزاؤه ليس سقوط الدعوى . إ.ت.م.إ.من ق 174وحيث إن املادة 

  .أوقية  50000إىل  20000وإمنا يكون  بتوقيع غرامة ترتاوح ما بني 
ادة فرفض استئناف الطاعن من حيث الشكل بناء وحيث إن القرار املطعون فيه اعترب مفهوما آخر لنص هذه امل

على اعتبارات غري قائمة وال جتد هلا أساسا يف القانون، ذلك أن ما درجت عليه حماكم االستئناف من رفض 
الدعوى شكال بناء على تأخر تقدمي مذكرة االستئناف مل يعد واردا بعد صدور قرارات متعددة من احملكمة العليا 

غري صحيح، وأن للقاضي سلطة . إ.ت.م.إ.من ق 174فيها أن هذا الفهم لنص املادة  ذا الشأن أوضحت
أوقية فقط، وال عالقة لذلك  50000إىل  20000تقديرية يف توقيع الغرامة الواردة يف املادة واليت ترتاوح ما بني 

  .بسقوط الدعوى ورفض االستئناف شكال
  :لهذه األسباب 

من  223،  211، 209،  174، 173، 163 ،151، 150، ،  02لمواد وانطالقا مما تقدم، وإعماال ل
  . ا.ت.م.ا.ق

  :منطوق القـرار
قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليــا قبول الطعن شكال وأصال ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية 

  .إلى تشكيلة مغايرة لتصحيح ما أخلت به سلفها
  واهللا الموفـق

  الرئيـس                 ل      كاتب الضبط األو 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
عدل                                                                –إخاء  –شرف       الجمهورية اإلسالمية الموريتانية    

  المحكمة العليا  
  الغرفة اإلدارية  

 بسم اهللا العلي العظيم

عقدت الغرفة اإلدارية 20/03/2013 :بتاريخيف يوم األربعاء 
وهي مشكلة  يف نواكشوط  باحملكمة العليا جلسة علنية مبقرها

  :          كالتايل

   ـــــــارئيس                       يل آمدو سريي  - 

  :قضاة التلية أمساؤهموبعضوية ال

  امستشار                      احلاج ولد الطلبه  - 

  امستشار                        بكار ولد الناه    - 

                 امستشار                        اهابرهيم ولد اند - 

  امستشار                      حممد ولد السالك  - 

                 كاتب الضبط األول ،       ،  النايت ولد حممد احلاج / ذومبساعدة 

 .كاتبا للجلسة                                       

  . للحكومة مفوضا ،أمحد ولد باب /و حبضور السيد

وذلك للبت يف الطعن باإللغاء ضد القرار الضمين املذكور أعاله،  
  :  وأثناء اجللسة صدر ما يلي

  

 

 37/2012: القضية رقم

   .د.ح: الطاعن

  حممد املصطفي ولد ديدي / ذ: احملامي

وطين وزارة الدولة للتهذيب ال: املطعون ضده 
  والتعليم العايل والبحث العلمي 

                       

  22/2013:القرار رقم 

   28/04/2013:  تاريخب

  

  : منطوق القـرار

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا قبول 
  الطعن باإللغاء

شكال وأصال وإلغاء القرار السكوتي الصادر 
عن وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم 

في  لي والبحث العلمي وبأحقية الطاعنالعا
الحصول على صفة مبرز في الطب وجراحة 
العظام والتقويم وفقا لنتائج محضر لجنة 

 .21/10/2010: االمتحانات بتاريخ
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال 
يل والوظيفة العمومية تتمثل مراحل هذه القضية حسبما هو واضح من حمتويات ملفها يف أن وزارات التعليم العا

املنظم ملسابقة تأهيلية  27/04/2010بتاريخ  1144:والصحة كانت قد أصدرت املقرر املشرتك رقم 
للمساعدة والتربيز يف الطب، وقد حدد موضوع املسابقة يف املادة األويل من هذا املقرر وحددت التخصصات 

ى شروط الرتشح ومكونات ملف الرتشيح وأجل اإليداع، الطبية املطلوبة يف مادته الثانية، وتضمنت مواده األخر 
  .وتشكيلة اللجنة العلمية وسري املسابقة ومعايري التقييم

  . 2010/  05/ 20إىل  2010/ 05/  09وقد حدد املقرر بصفة خاصة أجل إيداع امللفات بالفرتة من  
  .05/2010/ 20: املسابقة بتاريخ وقد أدىل الطاعن بشكلية استظهر ا تؤكد أنه أودع ترشحه للمشاركة يف

/  07/  13:وقد نشرت اللجنة العلمية الئحة املرتشحني الذين تتوفر فيهم شروط الرتشح للمسابقة بتاريخ 
اكتوبر  21إيل  17:ومت إجراء املرحلة الثانية من املسابقة يف الفرتة من .د.ح.دومن ضمنهم الطاعن  2010
بامتحان قابلية النجاح يف مسابقة التربيز اليت يتجاوز الناجحون فيها إيل  وكان اجلزء األول منها يتعلق 2010

   .زه إىل اكتساب صفة مربز يف الطباجلزء الثاين املتعلق بامتحان قبول النجاح النهائي يف املسابقة الذي يؤدي جتاو 
م بتوجيه تظلم إىل ومل يتم إعالن جناحه فقا 20من  10وقد حصل الطاعن خالل هاتني املرحلتني على معدل 

يطالب بإعالنه حاصال على التأهيل  2012/  02/  12: وزير الدولة للتهذيب الوطين والتعليم العايل بتاريخ
ومل يتلق أي رد من الوزير فتقدم على لسان حماميه األستاذ حممد املصطفى ولد ديدي . األكادميي مربزا يف الطب

كما   2012/  06/ 17:، توصلت ا كتابة ضبط هذه احملكمة بتاريخبعريضة طعن باإللغاء هلذا القرار الضمين
هو مبني بالتأشرية املرسومة بأعلى الصفحة األوىل من هذه العريضة وبذلك انعقد االختصاص هلذه الغرفة 

ه وفق من قانون  اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية، وقامت بدراست  150وتعهدت بالنزاع وفقا لرتتيبات املادة 
  : اإلجراءات التالية

  اإلجراءات:ثانيا 
حيث أمرت احملكمة بتبليغ عرائض الطاعن للجهة مصدرة القرار حمل الطعن وأعطتها أجال للرد تطبيقا ملضمون 

و  18/12/2012و مت ذالك مبوجب رساليت اإلبالغ الصادرتني بتاريخ,إ .ت.م.إ. من ق 152املادة 
، ومل ترد  2823و  2120:ريية وزارة التهذيب الوطين حتت الرقمني املسجلتني لدى سكرت 15/08/2012

و من مث على مفوض احلكومة لتقدمي طلباته , الوزارة فتمت إحالة امللف بعد ذلك على املقرر إلعداد تقريره 
من  217, 216ومت إدراج امللف ضمن قائمة امللفات اجلاهزة للعرض طبقا ملضمون املادتني , الكتابية

  . ا.ت.م.ا.ق
حممد سامل ولد عبد الوهاب املقرر املستشار وحيث مت نشر القضية يف اجللسة العلنية املشار إيل تارخيها أعاله وقام 

بتالوة  تقريره كما قدم األطراف ما لديهم من مالحظات و حجج ودفوع، ليتقرر حجز القضية للمداولة وفيها 
  :تقرر ما يلي
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  من حيث الشكل: ثالثا 
/  02/  12طاعن كان قد تقدم بتظلم والئي إيل وزير الدولة للتهذيب الوطين والتعليم العايل بتاريخ حيث إن ال

فكان ذلك  2012/  06/  17وأدىل بعريضة طعن باإللغاء أمام كتابة ضبط هذه احملكمة بتاريخ  2012
يعتبر الصمت « :اليت تقول . إ.ت.م.إ.من  ق 150مطابقا لألجل القانوين الوارد يف الفقرة الثانية من املادة 

ويتمتع املعنيون حبق الطعن ضد هذا القرار الضمين .....  تلتزمه اإلدارة مدة أربعة أشهر مبثابة قرار بالرفضالذي 
  .»يف أجل شهرين

وقدم وصل تأمني غرامة الطعن أمام احملكمة العليا مع , وحيث أرفق الطاعن عريضته بوثيقة تثبت قيامه بالتظلم
موثقة لدى مكتب عقود رمسي تثبت تفويضه حملاميه بالطعن نيابة عنه وأشفع ذلك مبذكرة طعن تكميلية وكالة 
  .، وبذلك يكون هذا الطعن صحيحا ومستوفيا جلميع الشروط الشكلية 15/08/2012بتاريخ 

  من حيث األصل : رابعا 
  :األطراف  -1

  : خذ على القرار املطعون فيه منهاحيث احتج الطاعن أمام هذه احملكمة مبذكرة ضمنها عدة مآ

أنه تعسف يف حق الطاعن حني رفض منحه صفة مربز يف اجلراحة ومل يأخذ بعني االعتبار األسباب اجلدية  - 
يف مادته األوىل  27/04/2010: الصادر بتاريخ 1144والواقعية اليت أسس عليها طلبه، ومنها املقرر رقم 

اليت نصت  29يف مادته  26/09/2010: الصادر بتاريخ 2391قرر رقم واملمسابقة تأهيلية القاضي بتنظيم 
من أجل إعالن  20من  10علي أن اللجنة حتتفظ بالرتتيب العام للمرشحني احلاصلني على ما يساوي أو يفوق 

  . قبوهلم ائيا
  21/10/2010:ومنها حمضر جلنة االمتحانات الصادر بتاريخ  - 
احملكمة العليا سبق أن أقرت أحقية حصول أحد املوجودين بالالئحة النهائية على ومنها أن الغرفة اإلدارية ب - 

وذلك يف قرارها رقم  21/10/2010:صفة مربز يف الطب وفقا لنتائج حمضر جلنة االمتحانات بتاريخ
 .24/11/2011الصادر بتاريخ  60/2011

  .كمة أي رد من قبلها يف هذه القضيةأما املطعون ضدها وزارة الدولة للتهذيب الوطين فلم يرد على احمل
  :المحكمة  -2

حيث تأكدت احملكمة من خالل ملف القضية أن الطاعن قد شارك يف هذه املسابقة مبختلف مراحلها وجتاوزها 
  .20من  10بنجاح حىت ايتها مبعدل يساوي 

بتاريخ  60/2011وحيث إن احملكمة سبق هلا أن نظرت يف قضية مماثلة وأصدرت فيها قرارها رقم 
القاضي بأحقية الطاعن حينها يف احلصول على صفة مربز يف الطب وجراحة العيون وفقا لنتائج 24/11/2011

  . 21/10/2010: حمضر جلنة االمتحانات بتاريخ
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وحيث إن هذا النوع من القرارات يسري مفعوله على احلاالت املماثلة للمستفيدين منه وهو ما تنص عليه املادة 
قرار المحكمة العليا الذي يلغي كليا أو جزئيا «: انون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية بقوهلامن ق 165

  .»قرارا إداريا يسري مفعوله بالنسبة للجميع 
كان قد شارك يف نفس املسابقة اليت شارك فيها الطاعن السابق وحصل فيها على .د.ح.دوحيث إن الطاعن 
  .21/10/2010وفقا حملضر نتائج جلنة االمتحانات الصادر بتاريخ  20من  10معدل جناح يساوي 

: الصادر بتاريخ 1144: وحيث إن هذه القضية تتعلق بنتائج مسابقة تنظمها نصوص قانونية هي املقرر رقم
  . 26/09/2010الصادر بتاريخ  2391واملقرر رقم  27/04/2010

تنظم مسابقة تأهيلية للمساعدة والتربيز يف الطب يسمح «:وحيث ورد يف املادة األوىل من املقرر األول ما نصه
للناجحني فيها باملشاركة يف تشكيل السلك األصلي يف كلية الطب جبامعة نواكشوط ومسابقات االكتتاب 

  .» ستشفائيني اجلامعينياالللمدرسني 
أو تأهيله لقابلية أمر ما  تعين يف املعىن االصطالحي التأهيل الذي هو إعداد شخص »تأهيلية«ومعلوم أن عبارة 

إذ كيف يسمح للناجحني يف هذه املسابقة باملشاركة يف تشكيل السلك ومسابقات , وليس منحه له بالفعل
  .االكتتاب إذا كان جناحهم فيها هو بالفعل اكتتاب هلم

رتشحني حتتفظ اللجنة بالرتتيب العام للم«:ما نصه  29يف مادته  2391وحيث ورد يف املقرر الثاين رقم 
و هذا صريح وال يقبل التأويل يف أن  . »من أجل إعالن قبوهلم ائيا 10احلاصلني على معدل يفوق أو يساوي 

فهو مستحق حلمل الصفة اليت أجريت املسابقة  10كل من حصل يف هذه املسابقة على معدل يفوق أو يساوي 
  .لتحديد من يستحقها

عن صدر معيبا بعيب خرق القانون وهو ما يفقده املشروعية ويعرضه حيث يتضح مما ورد آنفا أن القرار حمل الط
  .من قانون اإلجراءات املدنية و التجارية و اإلدارية 163لإللغاء طبقا ملقتضيات املادة 

  :لهذه األسباب 
من قانون  211,209,165,163,152,151,150,02: ألحكام املواد وانطالقا مما تقدم وإعماال 

، 27/04/2010: الصادر بتاريخ  1144 :من املقرر رقم ة والتجارية واإلدارية، واملادة األوىلاإلجراءات املدني
  .26/09/2010: الصادر بتاريخ  2391من املقرر رقم  29واملادة 
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  :منطوق القـرار
شكال وأصال وإلغاء القرار السكوتي الصادر عن وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث 

في الحصول على صفة مبرز في الطب وجراحة العظام والتقويم وفقا . د.ح.د لمي وبأحقية الطاعنالع
  .21/10/2010: لنتائج محضر لجنة االمتحانات بتاريخ

  
  واهللا الموفق  

  
  الرئيس                            المقرر                 كاتب الضبط ألول                
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  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
  عدل/إخاء/ شرف              الجمهورية اإلسالمية الموريتانيــة

  المحكمة العليا         
 الغرفـــة اإلداريــــة 

  2012/ 55: امللف رقم  

  .س.م.خ: الطاعن 

  .حممدن ولد إشدو/ ذ: ميثلها 

  .848املقرر رقم : املطعون ضده 

   3/5/2012الصادر عن وزير املالية بتاريخ   

  

  2013/  38: ر رقم القرا

  04/07/2013: بتاريخ

  

  :منطوق القرار

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن 
الصادر عن  848شكال وأصال وإلغاء المقرر رقم 

 .2012مايو  3وزير المالية بتاريخ 

 

  بسم اهللا العلي العظيم            

لنية بقاعة عقـدت الغرفـة اإلدارية باحملكمة العليا جلسة ع
اخلميس  جلساا مبباين احملكمة العليا بانواكشوط يوم

  : وهي يف التشكيل التايل 2013//19/02 :بتاريخ
  رئيســــــــا                     يل آمادو سريى -

 : القضاة التالية أمساؤهموبعضوية 
 مستشارا                     بكار ولد الناه -
 مستشارا      احلاج ولد حممدن ولد الطلبه -
 مستشارا                  حممد ولد السالك -
 مستشارا                   إبراهيم ولد انداه -

كاتب الضبط األول النايت ولد أمحد احلاج ، /ذومبساعدة 
                                      .كاتبا للجلسة                     ،                  

نائب املدعي العام لدى  ،أمحد ولد باب /وحبضور السيد 
  .مفوضا للحكومة                    ،    احملكمة العليا 

وذلك للنظر والبت يف بعض الطعون املعروضة عليها واليت 
/ من بينها طلب الطعن باإللغاء  املقدم من طرف ذ

بتاريخ . س.م.خحممدن ولد إشدو نيابة عن موكلته 
الصادر بتاريخ  848رقم  ضد املقرر 09/08/2012

عن وزير املالية والقاضي بإلغاء رخصة  3/5/2012
احليازة يف املنطقة السكنية بتفرغ زينه حتت الرقم 

 24/01/2012الصادرة بتاريخ  00103/2012
   .س.م.خباسم 

             :ويف هذه اجللسة أصدرت احملكمة القرار اآليت بيانه
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  القضية المراحل التي مرت بها: أوال
تتمثل مراحل هذه القضية حسبما هو واضح من مشموالت ملفها يف عريضة الطعن باإللغاء املقدمة لكتابة ضبط 

واهلادفة إىل  .س.م.خمن قبل مكتب األستاذ حممدن ولد إشدو لفائدة موكلته  09/08/2012هذه الغرفة يوم 
عن وزير املالية والقاضي بإلغاء رخصة  03/05/2012الصادر بتاريخ  848الطعن باإللغاء ضد املقرر رقم 

باسم  24/01/2012صادرة بتاريخ  00103/012حيازة يف املنطقة السكنية بتفرغ زينه حتت الرقم 
  ..س.م.خ

  :وبذلك تعهدت الغرفة بالنزاع وانعقد هلا االختصاص وقامت بدراسة امللف حسب اإلجراءات التالية
  اإلجراءات: ثانيا

 152بليغ عرائض الطعن إىل اجلهة اإلدارية مصدرة املقرر املطعون فيه تطبيقا ملضمون املادة حيث أمرت احملكمة بت
، ومت ذلك مبوجب حمضر اإلبالغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة واملسجل لدى سكرتريية .إ.ت.م.إ.من ق

  .29/08/2013بتاريخ  34857و  10/10/2012بتاريخ  35682وزارة املالية حتت الرقم 
حيث إنه بعد انتهاء األجل والتوصل برد املطعون ضده مت حتويل امللف إىل املستشار املقرر إلعداد التقرير، ومن و 

مث أحيل إىل مفوض احلكومة لتقدمي ملتمسات النيابة العامة الكتابية، وبذلك أصبح امللف جاهزا للعرض ومت نشره 
بتالوة تقريره وقدم حممد سامل ولد عبد الوهاب املقرر ملستشار ايف اجللسة العلنية املشار إىل تارخيها أعاله وقام 

األطراف ما لديهم من مالحظات، ومت ختم املرافعة ووضعت القضية يف املداولة، وأخرجت منها إلجراء املعاينة، 
مث أخرجت مرة أخرى لقبول تدخل طرف ثالث يف النزاع بناء على طلب حماميه، وأدرجت يف املداولة األخرية 

  :لينطق فيها بالقرار التالية أسبابه
  من حيث الشكل: ثالثا 

وقدمت عريضة الطعن فيه باإللغاء بتاريخ  03/05/2012حيث يتضح أن املقرر املطعون فيه قد صدر بتاريخ 
. 01/07/2012مرفقة برسالة تبليغ هلذا املقرر من لدن مدير العقارات وأمالك الدولة بتاريخ  09/08/2012

يضة مدموغة ومرفقة بنسخة من املقرر حمل الطعن، وبوكالة منجزة لدى موثق عقود رمسي وبوصل غرامة وكانت العر 
، مما جيعل الطعن مستوفيا للشروط 08/10/2012الطعن وأشفعت مبذكرة تكميلية وصلت كتابة الضبط بتاريخ 

  .الشكلية ويتحتم التصريح بقبوله
  من حيث األصل: رابعا 

  : األطراف – 1
  :منت مذكرة الطاعن جمموعة من املآخذ اليت يرى أا شابت املقرر املطعون فيه جنملها فيما يليحيث تض

أن الطاعنة كانت قد حصلت على رسالة منح للقطعة امللغاة رخصتها مبوجب املقرر املطعون فيه، وذلك بتاريخ  - 
تأذن هلا اإلدارة يف التسديد ، وحاولت عدة مرات تسديد مستحقاا لدى إدارة العقارات ومل 16/03/2007

بتاريخ  00103/2012، وحصلت بناء عليه على رخصة حيازة رقمها 16/05/2011إال يوم 
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، فقامت بتسييج واستغالل القطعة، لكنها تفاجأت بظهور مقرر من وزير املالية يلغي رخصة 24/01/2012
السبب الذي بين عليه خمالف للواقع  حيازا دون أن يكون مسببا وال مستندا ألي سبب صحيح وواقعي، ألن

الصادرة عن وزارة اإلسكان والعمران اليت تقرتح منح قطعة الطاعنة لشخص آخر بناء على  161وهو الرسالة رقم 
اليت تفيد بأن قطعة الطاعنة ال تزال شاغرة،  24/03/2011بتاريخ  049رسالة مديرية العقارات ذات الرقم 

، وذلك تعويضا هلذا الشخص عن قطعة بعرفات رقمها 2004يتم منحهما منذ مل  374و  373وأن القطعتني 
مرت ويف سكن متنام ال ميكن تعويضه بقطعة يف منطقة سكنية وجتارية وصناعية، لذلك  150ومساحتها  625

  .فالسبب الذي اختذت به اإلدارة هذا املقرر غري حقيقي وغري مشروع وهو موجب إللغائه
مشوب بعيب االحنراف يف استعمال السلطة ألنه جرد الطاعنة من حقها يف حيازة قطعة  كما أن هذا املقرر  - 

أرض حتصلت عليها بصفة قانونية ومشروعة ومكتملة الشروط، ومل ينزعها منها قصد حتقيق مصلحة عامة وإمنا 
ام املرفق العام لفائدة شخص آخر دون وجه حق وال مربر قانوين، وبذلك فإنه أخل مببدأ مساواة املواطنني أم

 .واحنرف عن غاية حتقيق املصلحة العامة وهو احنراف يف استعمال السلطة يستوجب اإللغاء
وأخل أيضا باملبدأ الدستوري القاضي مبساواة املواطنني يف احلقوق والواجبات، وأخل بالنصوص القانونية املنظمة  - 

  .سيم املطبقة له مما يتعني معه إلغاء هذا املقرر املطعون فيهلالقتطاعات احلضرية املنصوصة يف القانون العقاري واملرا
سيدي حممد ولد أغربط مبذكرة جوابية وصلت كتابة ضبط احملكمة بتاريخ / وقد رد حمامي وزارة املالية األستاذ

 :ضمنها ما يلي 27/10/2012
رات وأمالك الدولة إىل وقد بلغه مباشرة مدير العقا 03/05/2012ر املطعون فيه صدر بتاريخ اقر أن ال* 

  .وهو ما يرتتب عنه رفض الطعن شكال. 09/06/2012الطاعنة، حسب قوله، ومل تطعن فيه إال يوم 
ومل تدفع عنها الرسوم إال بعد مخس سنوات  2007أن الطاعنة حصلت على رسالة منح هلذه القطعة سنة * 

بناء على رسالة  18/09/2012اريخ بت 813حني علمت أا منحت لشخص آخر، مبوجب رسالة املنح رقم 
عن قطعة يف كرفور . ص.لـــ متعويضا  16/07/2012بتاريخ  161وزير اإلسكان والعمران ذات الرقم 

 ).عرفات(
لذلك فرسالة منح ورخصة حيازة الطاعنة بنيت   BIS 354واملخطط العمراين للمنطقة ال توجد فيه القطعة 

تقدم مبا يستوجب إلغاء املقرر املطعون فيه، خاصة أن القرارات اإلدارية ال على معطيات مغلوطة وباطلة، وهي مل ت
 .ميكن إلغاؤها إال إذا خرقت نصوصا قانونية جوهرية، وهذا املقرر مؤسس ومعلل مبا يكفي

صادرة عن مكتب األستاذ حممد املختار ولد  23/05/2013وقد توصلت احملكمة مبذكرة جوابية أخرى بتاريخ 
املستفيد من القرار املطعون فيه لكون املنح اجلديد لصاحله فتدخل يف النزاع طرفا لورود امسه . ص.لــــ م التقي لصاحل

  .يف عرائض ومذكرات األطراف
  :وجنمل ما تطرق له فيما يلي 

  :بعد أن ذكر وقائع القضية مفصلة استنتج منها
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الن اإلدارة ذكرت أن القطعة  2011س مار  24أن وثائق الطاعنة مل تكن يف أرشيف إدارة العقارات قبل  -
  .كانت شاغرة  373

الصادرة عن املندوبية  19/12/2012بتاريخ  56وأن سبب إلغاء رخصة الطاعنة أوضحته الرسالة رقم  -
وأيضا عدم االعرتاف  .ص.لـــ ماجلهوية لإلسكان بنواكشوط واملتمثل يف تقدم الدفع والرخصة املمنوحة 

 .مكرر 354طعة مبخطط املنطقة املؤكد للق
مصادقا عليها، وقرارات الس  .ص.موأن املخطط العمراين املعتمد من قبل جملس الوزراء تظهر عليه قطعة  -

 .ال سلطان للقضاء اإلداري عليها
 .وأن رسالة املنح اليت لدى الطاعنة حددت شهرا واحدا للدفع ودون استثناء وبانتهائه يكون املنح الغيا -
غاء لوجود مصلحة عامة ال يشرتط إال يف العقار اململوك بصفة ائية وال يوجد شرط يف وأن االحتجاج باإلل -

 .املنح املؤقت

وخلص الطرف املتدخل إىل أن مطالبة الطاعنة بإلغاء رخصته فيه استخفاف باحملكمة ألن رخصته ليست حمل 
 .طعن من أي كان

  :المحكمة -2
 414حصلت علي رسالة املنح رقم  .س.م.خه األطراف أن حيث يتضح من حمتويات ملف القضية وما تقدم ب

يف تفرغ زينة عن وزير املالية آنذاك  3توسعة  Kمكرر باحلي  354للقطعة رقم  16/03/2007الصادرة بتاريخ 
  .وبتوقيعه

حيث إن الطاعنة سددت مستحقات هذا املنح للحصول على رخصة احليازة وذلك بالوصل رقم    
00009752 Bأوقية  1.059.200فدفعت مبلغ  18/05/2011اخلزينة العامة بتاريخ  الصادر عن.  

حيث تأخر تسديد الطاعنة هلذا املبلغ بسبب تعليمات املفتشية العامة للدولة الواردة يف الرسالة املوجهة بتاريخ 
يف نواكشوط  إىل إدارة العقارات متنع فيها القيام بأية خمالصة تتعلق بالقطع األرضية املمنوحة 16/01/2007

  .إىل أن تشعرها برفع ذلك املنع 2007و 2006خالل سنيت  

حيث إن الطاعنة بعد حصوهلا على وصل التسديد تقدمت للحصول على رخصة حيازة للقطعة املذكورة وهو  -
بتوقيع من األمينة العامة لوزارة  24/01/2012الصادرة بتاريخ  00103/12ما مت مبوجب الرخصة رقم 

  .املالية

عن وزير املالية قد ألغى  03/05/2012الذي صدر بتاريخ  848يث إن املقرر املطعون فيه ذا الرقم ح - 
عن وزير  161رخصة حيازة الطاعنة بعد مرور أكثر من ثالثة أشهر على صدورها ومعلال ذلك بالرسالة رقم 

عن قطعته رقم . ص.ــ ملـاليت تتضمن اقرتاح قطعة أرضية تعويضا  06/07/2011اإلسكان والعمران بتاريخ 
 .مبنطقة عرفات 625



 

243 

الصادرة عن مدير العقارات وأمالك الدولة  345حيث توصلت الطاعنة مبقرر اإللغاء بواسطة الرسالة رقم  - 
حيث إن هذه القضية مت نشرها يف جلسات سابقة للمحكمة وأصدرت بشأا احلكم . 01/07/2012بتاريخ 

القاضي بإجراء معاينة إلنارة احملكمة وتوضيح رؤيتها  19/02/2013بتاريخ  10/2013التمهيدي رقم 
باالطالع على خمطط املنطقة اليت ا قطعة األرض حمل النزاع ،ومعاينة عني املكان للوقوف على حقيقة  القطعة 

 .مكرر وما فيها من استثمار 354األرضية رقم 
ضمنه أن  17/03/2013أجنز تقريرا بشأا بتاريخ حيث انتدبت احملكمة أحد أعضائها للقيام باملعاينة ،وقد  - 

قطعة األرض هذه حييط ا حائط واضح املعامل يرتفع خبمس لبنات يف بعض اجلوانب ويقل يف بعضها اآلخر، 
 .س.م.خوأن ا كوخا يسكنه حارس منذ مخس سنوات لفائدة الطاعنة 

الذي توجد به القطعة حمل النزاع  3طاع حيث حصل القائم باملعاينة على نسخة من املخطط األصلي للق - 
مكرر وأن القطعة اليت جبانبها خمصصة لصاحل الشرطة الوطنية، وهذه النسخة  354ويتضح فيه وجود القطعة رقم 

من املخطط عليها ختم وتوقيع رئيس مصلحة الرقابة احلضرية بوزارة اإلسكان والعمران وموقعة بتاريخ 
 .اإللغاء واضحة وجلية وبدون تغيري يف هذا املخطط ، وتبدو القطعة حمل05/03/2013

وحيث اتصل القائم باملعاينة مباسك السجالت لدى إدارة العقارات وأمالك الدولة وتأكد بأن القطعة حمل  - 
 .النزاع مسجلة باسم الطاعنة

قبل  وحيث أثبتت مشموالت وثائق هذه القضية عدم وجود أي منح سابق يتعلق ذه القطعة ألي كان - 
، وأا أول مستفيد من رسالة مبنح هذه األرض وأول من سدد عنها رسوما مالية وأول من حصل على  س.م.خ

 .رخصة حيازة بشأا
وحيث إن الدفع بأن الطاعنة تأخرت يف دفع رسوم هذه األرض مدة مخس سنوات مردود عليه بأن هذه الفرتة  - 

ي رسم مايل ومل تصدر رخصة حيازة بشأا ألي طرف  آخر حىت مل متنح فيه األرض ألي كان، ومل يدفع عنها أ
 .يكون ذلك قرارا حصينا وحقا مكتسبا

وحيث إن وزارة املالية هي من أصدر رسالة املنح للطاعنة وهي من قبل خمالصة الرسوم املالية من الطاعنة عوضا  - 
ا هلذه الرخصة بعد استكمال كافة عن قطعة األرض وهي من أصدر رخصة احليازة باسم الطاعنة ،فإن إلغاءه

اإلجراءات دون سبب وجيه ومنحها من جديد لطرف آخر يعترب تصرف من ال ميلك فيما ال ميلك، ألنه قد 
 .ترتب عنها حق مكتسب وحتصنت مبرور شهرين دون سحبها أو إلغائها

أو االحنراف يف استعمال  وحيث إن القرار اإلداري يكون معرضا لإللغاء إذا كان مشوبا بعيب خرق القانون - 
: من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية بقولها 163السلطة، وهو ما تنص عليه الفقرة األخرية من املادة 

  .)وإما شرعيته الداخلية بسبب خرقه لقاعدة قانونية أو تجاوز حدود السلطة(
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رخصة الطاعنة قد صدر على غري أساس  وحيث إنه يرتتب على ذلك أن املقرر املطعون فيه إذ هو قضى بإلغاء - 
من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  163ويعوزه السند القانوين مما يعرضه لإللغاء طبقا ملقتضيات املادة 

 .واإلدارية 
 

  :لهذه األسباب
 211.  209. 163. 152. 151. 150. 149. 63. 2: وانطالقا مما تقدم وتأسيسا عليه وإعماال للمواد

  .انون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلداريةمن ق
  :منطوق القرار

الصادر عن وزير املالية  848قررت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا قبول الطعن شكال وأصال وإلغاء املقرر رقم 
  .2012مايو  3بتاريخ 

  واهللا الموفق
  

  الرئيس                    المقرر                         كاتب الضبط األول  
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  :الفرع الثامن

القرارات الصادرة عن غرفة 

  مشورة الغرفة اإلدارية
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  14/2013: ر�/ ا�)�ار

  07/11/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا: ا�� � �Zا��\�رة(�دار��ا�( 

  

  ا����أ
 
  

� �	��ن 10و  9: نـ ا��	د�	��  22ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� وا��	دة � ��	O!ن ا���	ا�)
  .ا��!\~ ��1!� ا��ط!�� ا��]�)�1 �*��<	$	ت 2012/ 04/ 12ا�7	در $�	ر�j  027/2012ر�/ 

  
  

�� ر�/ 	O!ن ا���	ا�) G�027/2012  jر�	در $�	ا��!\~ ��1!� ا��ط!��  2012/ 04/ 12ا�7
�]���	ت  22ا��]�)�1 �*��<	$	ت  � �	د�%  M1�>�$=)��;	 ا��ا$&� $#ن ا�'&�ن ��a أن �)�م أ�	م 
� �]1/ أو �\� ا�)�ار ا��&	ب 8ا��1!� ا-��<	$��  � أ�8 أ�7	ه �  .أ�	م ا��5	را 

  
 �� ق أ م ت أ 10و  9وا�X	ل ا��&���ة "]	$	 ھ� ا��!�7ص �15;	  � ا��	د���.  

  
أ�	م ��I وارد �&�م �)���ھ	 أو ا"�]	$;	  8إن ا"��	ج ا��1!� $� 0 ط&� ا�&	رض ��روده +	رج أ�8 

� �	ر�j �\� ا��1اd: واط*ع ا�&	رض �15;	�  .��I ا����H;� Pا ا8�R ا�Hي ���أ 
  
��	 �&� 15/10/2013أ�;	 �\�ت ا��1اd: ��م  أوN:ا���	ن ا�7	در 5� ا��1!�  $�	أنو ��" ��

�5�� �A"دا	م  ھ�� �22/10/2013$#ن أ�8 ا�'&�ن �!�;.  
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
عدل                                                                /إخاء/شرف             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المحكمة العليــا        
  الغرفة اإلدارية          

 بسم اهللا العلي العظيم

عقدت الغرفة  07/11/2013 :بتاريخيف يوم اخلميس 
، اإلدارية باحملكمة العليا جلسة مشورة مبقرها يف انواكشوط 

 :وهي مشكلة كالتايل 
رئيســــــــا                   يل آمادو سريى                  -

 :وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 
 مستشارا            بكار ولد الناه                    -
 مستشارا             ولد الطلبه    احلاج ولد حممدن -
 مستشارا            حممد ولد السالك                 -
 مستشارا           إبراهيم ولد انداه                   -

حممد ولد أحجور ،كاتب الضبط ،            / ومبساعدة ذ
  .كاتبا للجلسة
ى دحممد ولد عمارو، نائب املدعي العام ل/ وحبضور السيد

  ،        احملكمة العليا
  .مفوضا للحكومة           

 ذلك للبت يف الطعن باإللغاء ضد قرار ضمين للجنة و    
 :الوطنية املستقلة لالنتخابات، وأثناء اجللسة صدر ما يلي

  95/2013: القضية رقم

  احلديثةحزب موريتانيا : الطاعن

 حممد املامي ولد موالي اعلي/ ذ: ميثله

  اللجنة الوطنية املستقلة: ن ضدهاملطعو 

   لالنتخابات                 

  

   14/2013: القرار رقم

   07/11/2013: تاريخه

  

  :منطوق القرار

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في 
غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال 
واصال وإلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة 

عدم إظهار حزب لالنتخابات القاضي ب
كحزب مترشح في تحالف    الحديثةموريتانيا 

مع حزب الشورى من اجل التنمية في 
 .اللوائح  البلدية المقدمة من قبلهما سويا
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال 
/ ستاذتتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من حمتويات ملفها يف العريضة االستعجالية املقدمة من قبل األ

واهلادفة إىل إلغاء قرار  30/10/2013حممد املامي ولد موالي اعلي الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 
اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات الرافض للوائح املشرتكة بني حزب موريتانيا احلديثة وحزب الشورى، لتتعهد 

  :لتالية احملكمة باملوضوع  وتقوم بدراسته حسب اإلجراءات ا
  اإلجراءات: ثانيا 

حيث أمرت احملكمة بتبليغ عريضة الطاعن إىل اجلهة اإلدارية املطلوب إلغاء قرارها، ومت ذلك مبوجب حمضر 
، وبعد انتهاء أجل الرد أحيل امللف على 31/10/2013اإلبالغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 

ابة العامة الكتابية، لتتم برجمة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة مفوض احلكومة من اجل تقدمي ملتمسات الني
  :على غرفة املشورة، ويقام بوضعها يف املداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه

  المحكمة : ثالثا
  :من حيث الشكل -أ

ى اللجنة ضد قرار سكويت بناء على تظلم ورد عل 30/10/2013حيث وردت عريضة الطعن باإللغاء يوم 
  .وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة ووصل غرامة 23/10/2013االنتخابية بتاريخ 

الصادر بتاريخ  2013أكتوبر 12القاضي بتأجيل اقرتاع يوم السبت  2013/148سوم رقم ر وحيث نص امل
صحة تصاريح  يف مادته الرابعة بفقرا الثانية بأن اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات تنظر يف 22/08/2013

  . عند منتصف الليل وتسلم وصال ائيا 2013أكتوبر /14الرتشح يف أجل أقصاه يوم االثنني 
املنشئ للجنة الوطنية  2012/ 04/ 12الصادر بتاريخ  027/2012وحيث نص القانون النظامي رقم 

خمتلف مستويات اللجنة بفقرا الرابعة بأن الطعون جيب أن تقدم أمام  22املستقلة لالنتخابات يف مادته 
  .أيام اعتبارا من تسلم أو نشر القرار املعاب 8االنتخابية يف أجل أقصاه 

وحيث إن اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات قامت بنشر اللوائح املرتشحة للبلديات يف آجاهلا وعلى خمتلف 
   15/10/2013 للجنة بتاريخ املستويات اليت كان آخرها نشر اللوائح النهائية على املوقع االلكرتوين

جميع اآلجال : من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية نصت يف فقرا األوىل بالقول 9وحيث إن املادة 
المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة، بحيث إن يوم االستدعاء أو اإلعالم أو اإلنذار أو كل إجراء 

  . يدخل في الحسابآخر ويوم حلول ذلك األجل ال 
اآلجال المحددة : من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية نصت بالقول 10وحيث إن املادة 

  .بمقتضيات هذا القانون لمباشرة حق ما، قد حددت تالفيا لسقوط الحق
يوم  وينتهي 16/10/2013أيام احملدد للطعن أمام اللجنة االنتخابية يبدأ من يوم  8وحيث إن أجل 

  .داخال يف األجل وما بعده خارجا عنه 23/10/2013وبذلك يكون الطعن يوم  23/10/2013
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كما هو مبني يف ختم اللجنة للربيد   23/10/2013وحيث إن العارض قدم طعنه أمام اللجنة االنتخابية بتاريخ 
  .الوارد على تظلم العارض ليتحقق ورود الطعن يف األجل الصحيح

  :من حيث األصل -ب
أيام غري وارد لعدم تقديرها أو احتساا غري  8وحيث إن احتجاج اللجنة برفض طعن العارض لوروده خارج أجل 

  .الدقيق هلذا األجل الذي يبدأ من تاريخ نشر اللوائح واطالع العارض عليها، وهو ما فصلناه آنفا
مما يعترب حجة داحضة لدعوى  15/10/2013وحيث إن البيان الصادر عن اللجنة بني أا نشرت اللوائح يوم 

  .22/10/2013اللجنة بأن أجل الطعون ينتهي يوم 
  :لهذه األسباب 

من قانون  211،  209،  164،  151،  150، 10، 09،  02: تأسيسا على ما تقدم وإعماال للمواد
نشئ للجنة الوطنية امل 027/2012من القانون النظامي رقم  22اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية، واملادة 

أكتوبر  12القاضي بتأجيل اقرتاع يوم السبت  2013/148من املرسوم رقم  4املستقلة لالنتخابات،  واملادة 
2013  .  

  :منطوق القـرار
قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال واصال وإلغاء قرار 

كحزب مترشح في    حديثةلة لالنتخابات القاضي بعدم إظهار حزب موريتانيا الاللجنة الوطنية المستق
  .تحالف مع حزب الشورى من اجل التنمية في اللوائح  البلدية المقدمة من قبلهما سويا

  
  واهللا الموفق

  
  الرئيـس                                          كاتب الضبط       
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  15/2013: ر�/ ا�)�ار

  07/11/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا�دار�� : ا�� � �Zا��\�رة(ا�( 

  

  ا����أ
 
  

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر��  150،63،02 ،151 ،163 ،164 ،211، 209:  ���ادـ ا�
�� ا�)	���� ر�/ 121وا�دار�� ، وا��	دة Rا ���� ر�/ 289/87: ����ة 	O!ن ا���	)�	ا��&�ل $ :

032/2012.  
  

� زور�� �	ر�j و8T ا�� B، و�/ ��ل $��e)� أو ��9ر ��	 ذھ�s إ��%  s�k� 	��/ �)�م ا����15 @5;	 
� أن ا��879 �� ا��5ف أ�	م ا��ا����	 ذھ�s إ��%  �A&�.  

  
���k	ت �	����� دا"�A و�9��T -  ن ا����U9 - ��9{  � ا���	Bdو$�	أ ��A�� /� 	� 	;$ ��!&� ��Iو

���7ر ا�)�ار ا��'&�ن  �% أن �]�ق ���k	�% ا�����5�N ،  �&���;	 ا�\[ أو ا��ھ @15 ��&�� %�,
�Cور 8Tا�� jر�	وأن � ����	8 ا�)�Rا ��9 �/ �)�م  d*ة أن ا��Jxا�� �����	$% ا�)	وأ�2.  

  
eإن ا���9رات ا�دار�� و �وھ B15@ ا���� 	ھ�e]�ي أ� �����	وذات "��� � �!�x��9))� وأ��1T و Pd	

�	 دام �� ر�a ")��	 أدت �����Z ا���اCJ ا�)	�����  %!5 Bره أو ا���ا�	Uإ� �U�� - دي	� Bوا�
����=�[�1�.  

  
�M1 ا�*�9d �15%  و �T	!5 ��($ ��N �(�e��	$ �9 ا�د-ءT ق	'� ��9د  �� ��U9ن و-�� ا��,

� و-��;	 ا�!  �O� !5 ��($	�T ا����I M1 ا��k	رة�N 8+�� -�9 وDا����.  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عدل/ إخاء / شرف ورية اإلسالمية الموريتانية                                                  الجمه

  المحكمة العليا           
  الـغـرفـة اإلدارية                 

  85/2013: القضية رقم     

الئحة حزب احلراك الشبايب من أجل : الطاعن
  الوطن 

  ن عبد اهللا تاج الدي/ذ:  ميثلها 

اللجنة الوطنية املستقلة : املطعون ضده
  لالنتخابات 

  

  2013/ 15:   القرار رقم

  2013/ 11/  07: هتاريخ

  :منطوق القرار  

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا  في 
غرفة مشورتها قبول الطعن شكال وأصال 
وإلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة 

ة حزب لالنتخابات الرافض لمشاركة الئح
الحراك الشبابي من أجل الوطن في 

 . االنتخابات البلدية ببلدية ببكر بن عامر

  بسم العلي العظيم
عقدت الغرفة  07/11/2013: يف يوم اخلميس بتاريخ 

وهي اإلدارية باحملكمة العليا جلسة مشورة مبقرها يف انواكشوط 
 : مشكلة كالتايل

                يل آمادو سريى                         -
  رئيســــــــا      

 :وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 
 مستشارا            بكار ولد الناه          -
 مستشارا    احلاج ولد حممدن ولد الطلبه    -
 مستشارا                 حممد ولد السالك  -
 مستشارا           إبراهيم ولد انداه         -

كاتبا   جور   ،  كاتب الضبط ،  أححممد ولد / ومبساعدة ذ
  .للجلسة

املدعي العام لدى  حممد ولد عمارو، نائب/ وحبضور السيد 
  .مفوضا للحكومة                           ،ااحملكمة العلي

الطعن باإللغاء ضد قرار صادر عن رئيس : لبت يفلوذلك 
 .اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات
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  تي مرت بها القضية المراحل ال: أوال 
تتمثـــل مراحـــل هـــذه القضـــية حســـبما هـــو واضـــح مـــن مشـــموالت ملفهـــا يف العريضـــة االســـتعجالية املقدمـــة مـــن قبـــل 

عبــد اهللا ولــد تــاج الـدين لفائــدة موكلــه حــزب احلـراك الشــبايب مــن أجــل الـوطن، الواصــلة لكتابــة ضــبط هــذه / األسـتاذ
عــن  21/10/2013: الصــادر بتــاريخ 475: ء القــرار رقــم، واهلادفــة إىل طلــب إلغــا24/10/2013الغرفــة يــوم 

اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات القاضـي بـرفض قبـول الئحـة احلـزب للرتشـح يف انتخابـات بلديـة ببكـر بـن عـامر 
  :التابعة ملركز القدية بوالية تكانت، لتتعهد احملكمة ذا املوضوع وتقوم بدراسته حسب اإلجراءات التالية

  اإلجراءات :ثانيا 
حيــث أمــرت احملكمــة بتبليــغ العــرائض املقدمــة مــن قبــل الطــاعن إىل اجلهــة اإلداريــة املطلــوب إلغــاء قرارهــا، ومت ذلــك 

: واملستلم من قبل اجلهة اإلداريـة بتـاريخ 30/10/2013: مبوجب حمضر اإلبالغ الصادر عن كتابة الضبط بتاريخ
31/10/2013.  

ملــف القضــية علــى مفــوض احلكومــة مــن أجــل تقــدمي ملتمســات النيابــة العامــة وبعــد انتهــاء أجــل الــرد متــت إحالــة 
الكتابيــة لتــتم برجمــة  القضــية ضــمن الئحــة امللفــات املعروضــة علــى غرفــة املشــورة، وبعــدها وضــعت يف املداولــة لينطــق 

  :فيها بالقرار التالية أسبابه
  من حيث الشكل: ثالثا 

  .2013أكتوبر  21: ستقلة لالنتخابات الصادر بتاريخحيث يتعلق الطعن بقرار اللجنة الوطنية امل
مدموغــة ومرفقــة بوكالــة منجـــزة لــدى موثــق عقــود رمســـي  24/10/2013: وحيــث قــدمت عريضــة الطعــن بتـــاريخ 

  .29/10/2013: وبوصل غرامة وأشفعت مبذكرة طعن بتاريخ
  .روط القانونية املنصوص عليهامما حيتم قبول الطعن شكال الحرتامه اآلجال املنصوصة واستيفائه كافة الش 

  من حيث األصل: رابعا 
  :األطراف - 1

حيــث أســس العــارض طلــب طعنــه باإللغــاء لقــرار اللجنــة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات انطالقــا مــن أن هــذا القــرار  
آلجــال أســتند علــى ســبب وحيــد هــو أن حــزب احلــراك الشــبايب مل يقــم بإيــداع الكفالــة املاليــة لــدى اخلزينــة العامــة يف ا

القانونية املنصوص عليها، وهو يف نظره سبب واه ألن ملف احلزب يوجـد بـه وصـل صـادر عـن اخلزينـة العامـة مبدينـة 
وهـــو اليـــوم األخـــري قبـــل  04/10/2013جتكجـــة وموقـــع مـــن قبـــل املســـؤول املكلـــف  باســـتالم املبـــالغ ومـــؤرخ بيـــوم 

  .انتهاء أجل إيداع اللوائح املرتشحة
 05/11/2013: بتـاريخ 524: اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابـات يف رسـالتها رقـم حيث ردت املطعون ضدها

 22/10/2013: إىل احملكمــة بــأن قــرار رفــض الالئحــة الصــادر عــن املمثــل اجلهــوي للجنــة بواليــة تكانــت بتــاريخ
ل أمــام تأســس علــى عــدم إحضــار الالئحــة لوصــل اخلزينــة يف الوقــت املناســب وبتــاريخ مــزور حســب اعــرتاف احملصــ

 032/2012املعــدل بالقــانون النظــامي رقــم  289/87جديــدة مــن األمــر القــانوين رقــم  121الــوايل، وأن املــادة 
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أوقيــة عــن كــل مرتشــح، وبــأن الالئحــة الطاعنــة مل تقــدم وصــل  4000تــنص علــى وجــوب دفــع كفالــة ماليــة قــدرها 
  .الدفع يف األجل القانوين، لذا يعترب قرار الرفض سليما

  :المحكمة-2
حيث رأت احملكمة أن مثار النزاع ينصب على وصل الكفالـة املاليـة املقدمـة مـن قبـل الالئحـة املرتشـحة، واملنـاكرة يف 

  . تقدميه يف األجل القانوين من عدمه، ومدى زورية تارخيه من عدمها أيضا
ومــؤرخ بيــوم  A00776032وحيــث إن وصــل دفــع الكفالــة املاليــة املقــدم مــن قبــل الالئحــة الطاعنــة حيمــل الــرقم 

  .وحيمل رأسية وزارة املالية واخلزينة العمومية وطابعهما 04/10/2013
حيــث إن املــدعى عليهــا مل تقــدم مــا يثبــت مــا ذهبــت إليــه مــن زوريــة تــاريخ وصــل الــدفع، ومل تــدل بوثيقــة أو حمــرر  

  .يعضد ما ذهبت إليه من أن احملصل قد اعرتف أمام الوايل
الوقــائع وغــري معنيــة ــا مــا مل تتضــمن مثبتــات قانونيــة داحضــة وصــرحية ال يعرتيهــا  حيــث إن احملكمــة ال تبحــث يف

  .الشك أو الوهن
وحيث إنه يتعني على مصدر القرار املطعون فيه أن يسوق مثبتاته املوضوعية وأسبابه القانونية املؤكـدة أن الالئحـة مل 

  .تقدم يف األجل القانوين وأن تاريخ الوصل مزور
عنـد منتصـف الليـل حسـب  2013أكتـوبر  4وضع اللوائح املرتشحة للبلـديات ينتهـي يـوم اجلمعـة وحيث إن أجل 

  .2013أكتوبر  12القاضي بتأجيل اقرتاع يوم السبت  148/ 2013: من املرسوم رقم 4نص املادة 
 وهــــو اليـــوم الـــذي قبــــل انتهـــاء اآلجــــال 04/10/2013وحيـــث إن الوصـــل اخلــــزيين اخلـــاص بالكفالـــة مــــؤرخ بيـــوم 

  .القانونية
وحيــث إن احملــررات اإلداريــة وثــائق حمققــة وأصــلية ومؤمنــة وذات حجيــة قانونيــة يســري أثرهــا علــى اجلميــع وهــي واقــع 

  .مادي ال ميكن إنكاره أو الرتاجع عنه ما دام قد رتب حقوقا أدت لتغيري املراكز القانونية للمستفيدين
بالوثيقــة ضــمن بقيــة عناصــر ملــف الالئحــة املرتشــحة وال  وحيــث إن واليــة احملكمــة تتحــدد يف نطــاق صــحة اإلدالء

  .يدخل ضمن واليتها النظر يف بقية عناصر امللف غري املثارة
وحيث إن مفوض احلكومة ضمن يف رأيه املقدم إىل احملكمة طلبه قبول الطعن شـكال وأصـال واعتمـاد الئحـة احلـراك 

  .تخاباتالشبايب كما قدمت للممثل احمللي للجنة املستقلة لالن
  :لهذه األسباب 

مـــن قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة  211،209،164،163،151،150،63،02: نظـــرا ملـــا تقـــدم وإعمـــاال للمـــواد
: املعـــدل بالقـــانون النظـــامي رقــــم 289/87: جديـــدة مـــن األمــــر القـــانوين رقـــم 121والتجاريـــة واإلداريـــة ، واملـــادة 

032/2012 .  
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  :منطوق القرار
بالمحكمة العليا  في غرفة مشورتها قبول الطعن شكال وأصال وإلغاء قرار اللجنة  قررت الغرفة اإلدارية

الوطنية المستقلة لالنتخابات الرافض لمشاركة الئحة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن في االنتخابات 
  . البلدية ببلدية ببكر بن عامر

  واهللا الموفق
                                                                                 

  الرئيس                  كاتب الضبط       
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عدل/إخاء/شرف             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  المحكمة العليــا        
  الغرفة اإلدارية        

 بسم اهللا العلي العظيم

الغرفة عقدت  07/11/2013: بتاريخ يف يوم اخلميس 
اإلدارية باحملكمة العليا جلســـة مشورة مبقرها يف انواكشوط 

 :وهي مشكلة كالتايل 

رئيســــــــا             يل آمادو سريى                  -

 :وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

 مستشارا        بكار ولد الناه                   -
 مستشارا       احلاج ولد حممدن ولد الطلبه     -
 مستشارا   حممد ولد السالك                    -
 مستشارا      إبراهيم ولد انداه                  -

  كاتب الضبط،        حممد ولد أحجور ،/ ومبساعدة ذ

  .كاتبا للجلسة                                             

عام حممد ولد عمارو، نائب املدعي ال/ وحبضور السيد 
  .لدى احملكمة العليا ،        مفوضا للحكومة

الصادر  0492وذلك للبت يف الطعن باإللغاء ضد القرار  
عن اللجنة الوطنية املستقلة  28/10/2013بتاريخ 

 :لالنتخابات، وأثناء اجللسة صدر ما يلي

  99/2013 :القضية رقم

 .ص.أ :الطاعن

  حممد امحد ولد سيدي/ ذ: ميثله

  لالنتخابات اللجنة الوطنية املستقلة :المطعون ضده

   18/2013: القرار رقم

   07/11/2013: هتاريخ

  

  :منطوق القرار 

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في غرفة 
مشورتها رفض الطعن باإللغاء شكال لفوات أجل 
  .الطعن أمام اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
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  ها القضيةالمراحل التي مرت ب: أوال 
حممد / تتمثل مراحل هذه القضية حسبما حتتويه مشموالت ملفها يف العريضة االستعجالية املقدمة من قبل األستاذ

واهلادفة إىل إلغاء  04/11/2013: الواصلة لكتابة هذه الغرفة بتاريخ .ص.أامحد ولد سيدي لفائدة موكله 
املرتشحة لالنتخابات البلدية يف لكصر، لتتعهد هذه الغرفة رئيسة قائمة االحتاد من اجل اجلمهورية  .ح.أترشح  

  :باملوضوع  وتقوم بدراسته وفق اإلجراءات التالية
  

  اإلجراءات: ثانيا 
حيث أمرت الغرفة بتبليغ عريضة الطاعن إىل اجلهة اإلدارية املطلوب إلغاء قرارها، ومت ذلك مبوجب حمضر اإلبالغ 

، وبعد انتهاء أجل الرد أحيل امللف على مفوض 06/11/2013ريخ الصادر عن كتابة ضبط احملكمة بتا
احلكومة من اجل تقدمي ملتمسات النيابة العامة الكتابية لتتم برجمة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة على 

  :غرفة املشورة، ويتم وضعها يف املداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه
  المحكمة: ثالثا 

  :لشكلمن حيث ا 
الصادر بتاريخ  2013أكتوبر  12القاضي بتأجيل اقرتاع يوم السبت  2013/148حيث إن املرسوم رقم 

نص يف الفقرة الثانية من مادته الرابعة بأن اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات تنظر يف صحة  22/08/2013
  . لليل وتسلم وصال ائياعند منتصف ا 2013/ 14/10تصاريح الرتشح يف أجل أقصاه يوم االثنني 

املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية  2012ابريل  12الصادر بتاريخ  027/2012وحيث إن القانون النظامي رقم 
بأن الطعون جيب أن تقدم أمام خمتلف مستويات اللجنة  22املستقلة لالنتخابات نص يف الفقرة الرابعة من مادته 

  .بارا من تسلم أو نشر القرار املعابأيام اعت 8االنتخابية يف أجل أقصاه 
وحيث إن اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات قامت بنشر اللوائح املرتشحة للبلديات يف أجلها ومبختلف 

  . 15/10/2013املستويات اليت كان آخرها نشر هذه اللوائح على املوقع االلكرتوين للجنة بتاريخ 
مجيع اآلجال : املدنية والتجارية واإلدارية نصت يف فقرا األوىل بالقولمن قانون اإلجراءات  9وحيث إن املادة 

املنصوص عليها يف هذا القانون آجال كاملة، حبيث إن يوم االستدعاء أو اإلعالم أو اإلنذار أو كل إجراء آخر 
  . ويوم حلول ذلك األجل ال يدخل يف احلساب

اآلجال احملددة مبقتضيات هذا : التجارية واإلدارية نصت بالقولمن قانون اإلجراءات املدنية و  10وحيث إن املادة 
  .القانون ملباشرة حق ما، قد حددت تالفيا لسقوط احلق

وينتهي يوم  16/10/2013أيام احملدد للطعن أمام اللجنة االنتخابية يبدأ من يوم  8وحيث إن أجل 
23/10/2013 .  
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كما هو مبني باعرتافه يف   25/10/2013خابية إال يوم وحيث إن العارض مل يقدم طعنه أمام اللجنة االنت
  . عريضة طعنه، وبذلك يكون قد تأخر عن األجل القانوين بيومني

وحيث إن الطعن اخلارج عن األجل يعترب باطال وال يرتتب عنه أي أثر قانوين، وهو ما ينتج عنه بطالن الطعن 
  .أمام احملكمة العليا ألن ما بين على باطل فهو باطل

وحيث إن احملكمة العليا مينع عليها البت يف املوضوع قبل النظر يف صحة واكتمال عناصر اجلانب الشكلي 
تبحث احملكمة «: ة والتجارية واإلدارية بقوهلامن قانون اإلجراءات املدني 221للدعوى، وهو ما تنص عليه املادة 

صحيحة شكال، فإذا ظهر هلا عدم توفر  قبل البت يف املوضوع عما إذا كان الطعن بالنقض قد وقع بصورة
  .   »الشروط القانونية يف ذلك، فإا تصدر حسب احلاالت قرارها بعدم قبول الطعن أو بسقوط حق طالبه

  .وحيث ورد يف رأي مفوض احلكومة الوارد إىل احملكمة طلب رفض طعن العارض شكال لوروده خارج األجل
  :لهذه األسباب 

 22من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية، واملادة  221،  164ماال للمادتني وانطالقا مما تقدم وإع
من املرسوم رقم  4املنشئ للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، واملادة  027/2012من القانون النظامي رقم 

  . 2013أكتوبر  12رتاع يوم السبت القاضي بتأجيل اق 2013/148
  :منطوق القـرار

رت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها رفض الطعن باإللغاء شكال لفوات أجل الطعن قر 
  .أمام اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

  واهللا الموفق
  الرئيــس                  كاتب الضبط 
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  19/2013: ر�/ ا�)�ار

  11/11/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا�دار�� : ا�� � �Zا��\�رة(ا�( 

  

  ا����أ
  

� �	��ن ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� 198: ـ ا��	دة�.  
  

�a1 ا����ع '� ا-��2	$�����Aن ا��	دة   ��� �	��ن  198ھHه ا��Z � ا�2!� 15@ ا�=)�ة اR+��ة �
��I أ�% - �)�8 ا�'&� $'a1 ا����ع �N ��ارات : ا���اءات ا������ وا���	ر�� وا�دار�� ا��� �)�ل

�  :ا����U9 ا�&�1	 إ-  � ا�9	���� ا��	����
1-  C� Pd	eء 15@ و	ر $!�T 	ة؛إذا ظ;� أن ��ارھ���;	 Rول 	�  ورة ���s أ
2- ��2	" �(�e�5م �)��/ +�7% و a�[$ ا�'�ف �  .إذا أد�
  

� ��ن ا�<	زن ا��;�ي $����U �8�9 	ط و$�	 أن���97$� $	��5اف ر�2�  %�A��5 ا����ع ��م a�
s�	U� �إ�@ وا� �;��� ��� رأ��2 و+�/ وط	$B وزارة ا��	��� وا�دارة ا�&	�� �C>1ا�� وا��9	��2 ا�&��

 jر�	ر�/ 10/10/2013$� �!�C>8 ا�Tزن ا��;�ي $#ن ا��	ا�< 	ا���9ر  776032: �&��ف  �;
 jر�	�$ ��	5 �$ �U�$ ���1�� �$	�\�9 ا��9اك ا�d- /2	$04/10/2013  05/10/2013$�ل  �J	ن 5

 s�[�9 ا���T %�	�� ا���9ر "�Aوا أ� �وط��1ا �!%  05/10/2013ط��P ا�<',، Rن ا��]�=���
 ���9� jر�	8 $�T04/10/2013ا��  ��$��9 أن ا��1!� ا��ط!�� ا��]�)�$05/10/2013  �1- 

 8�Rا �ن �� "�ر  �U�� 8Tا�� jر�	�97 ذ�[ �)��/ �� /;�C19;/، و�D�� M1� s1�(�2ت �� ا	$	>��*�
/;�9d- 0 �� 	د�	=� ����	ا�).  

  
�  � ا�=)�ة اR+ و$�	 أن��T�7!ا�� �� ا�9	����� ا�!)'� اRو�@ �� ا��	دة �� �	��ن  ��198ة �

 m2أ �� %��U� ��U9ار ا���� ��	 ورد  � طa1 ا����ع 5 @15 P�'!� ر��	ا���اءات ا������ وا���
�!�C>�9ر ا���	ر�j ،و04/10/2013ا��;��� $����U ا�7	در $�	ر�j  15@ ا���	�	ت ا��اردة  � 

�B �	ر�j  776032ا��8T ا�<�C!� ر�/  P$	'�� -�9: وT ��I 8�� ��ا���م ا�Hي �/ ����9ه  �% 
�Cورا و$	ط* - �&�� $%، و��)@ �	 $!� �15% $	ط* 8Tا�� jر�	ن ��U� اH$�7ره، و���9ره و  ��&��

 .ا����ع 5!%
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
عدل/ إخاء / شرف         الجمهورية اإلسالمية الموريتانية                          

  المحكمة العليا           
  الـغـرفـة اإلدارية                 

  85/2013: القضية رقم     

  طلب رجوع: موضوعها

  اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات : الطاعن

  عبد اهللا تاج الدين /ذ : ايمثله

قرار صادر عن الغرفة اإلدارية : المطعون ضده
  العلياباحملكمة 

  2013/ 19:   القرار رقم

  2013/ 11/  11: هتاريخ

  :منطوق القرار 

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا  في غرفة 
مشورتها قبول مطلب الرجوع شكال وأصال 

والرجوع . ا.ت.م.ا.من ق 198طبقا للمادة 
: الصادر بتاريخ 15/013عن قرارها رقم 

طنية وتأكيد قرار اللجنة الو  07/11/2013
المستقلة لالنتخابات الرافض لمشاركة الئحة 
حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن في 

 . االنتخابات البلدية ببلدية ببكر بن عامر

  بسم اهللا العلي العظيم

عقدت الغرفة  11/11/2013 :بتاريخيف يوم االثنني 
اإلدارية باحملكمة العليا جلسة مشورة مبقرها يف انواكشوط 

 :التايل وهي مشكلة ك

  رئيســــــــا                   يل آمادو سريى             -

 :وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

 مستشارا      بكار ولد الناه                      -
 مستشارا       احلاج ولد حممدن ولد الطلبه      -
 مستشارا     حممد ولد السالك                   -
 مستشارا     اه                   إبراهيم ولد اند -

   حممد ولد أحجور ،كاتب الضبط،/ ومبساعدة ذ

  .كاتبا للجلسة                                              

حممد ولد عمارو، نائب املدعي العام لدى / وحبضور السيد
  .احملكمة العليا،        مفوضا للحكومة

ضد القرار رقم وذلك للبت يف الطعن بطلب الرجوع 
عن الغرفة  07/11/2013الصادر بتاريخ  15/013

 .اإلدارية باحملكمة العليا
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المراحل التي مرت بها القضية : أوال   
تتمثل مراحل هذه القضية حسب حمتوى مشموالت ملفها يف الدعوى اليت تقدمت ا اللجنة الوطنية املستقلة 

عن هذه الغرفة والذي  07/11/2013الصادر بتاريخ  15/013قرار رقم لالنتخابات اهلادفة إىل طلب الرجوع عن ال
تضمن قبول الطعن املقدم من قبل حزب احلراك الشبايب ضد اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، وإلغاء قرار اللجنة 

الة املالية طبقا لآلجال الرافض ملشاركة الئحة احلزب يف االنتخابات البلدية ببلدية ببكر بن عامر لعدم تقدمي وصل الكف
 .القانونية

من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية  198و  197، 150: حيث تعهدت هذه احملكمة بامللف طبقا ملقتضيات املواد
  :وقامت بدراسته حسب اإلجراءات التالية. واإلدارية

  اإلجراءات: ثانيا 
  .م املطعون فيه بطلب الرجوعحيث بلغت عريضة طلب الرجوع اىل الطرف املستفيد من احلك

وحيث رد حزب احلراك الشبايب على عريضة الطاعن بطلب الرجوع على لسان مكتب الوفاء للمحاماة املؤلف من 
عبد اهللا تاج الدين وآخرين بعريضة ضمنوها بأن املادة اليت استشهد ا طالب الرجوع ال تنطبق ترتيباا على : األساتذة

احملكمة مل يصدر على أساس أي وثيقة مزورة قدمت أمامها، فالوصل صادر عن خزينة جتكجة  هذه النازلة، ألن قرار
واخلازن يقر بذلك، وهو وثيقة رمسية تعترب حجة قاطعة ما مل يثبت تزويرها بعد الطعن فيها بالتزوير، والقضاء هو وحده 

  .املخول باحلكم يف ثبوتية التزوير من عدمه
ة على مفوض احلكومة لتقدمي ملتمساته الكتابية، ومن مث متت جدولته ضمن قائمة وحيث متت إحالة ملف القضي

  .امللفات ادولة للعرض يف اجللسة املنوه عن تارخيها أعاله
وحيث مت نشر القضية يف جلسة املشورة واستمعت احملكمة لطلبات مفوض احلكومة، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية يف 

  : قرار التالية أسبابهاملداوالت وينطق فيها بال
  من حيث الشكل: ثالثا 

  . حيث قدم الطعن بطلب الرجوع ممن له الصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونية احملددة، مما يستوجب قبوله شكال
  المحكمة: رابعا 

: تاريخالصادر ب 475: وحيث يتضح من دراسة ملف القضية أن األسباب اليت أثارها الطاعن بغية إلغاء القرار رقم
عن رئيس اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات والقاضي برفض استالم الئحة احلزب لعدم تقدمي وصل  21/10/2013

الكفالة املالية طبقا لآلجال القانونية كانت مؤسسة على تاريخ وصل الكفالة الذي يوافق اليوم األخري من األجل احملدد 
، يف حني أن اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات رفضت الوصل 04/10/2013لتقدمي الرتشيحات البلدية وهو يوم 

  .05/10/2013حبجة أن تارخيه مزور وغري مطابق للحقيقة لكونه قدم أمامها يوم السبت 
وحيث إن احملكمة استجابت لطلب الطاعن بناء على حجية تاريخ وصل الكفالة احملرر يف وثيقة إدارية حتمل رأسية وختم 

  .  إلدارة وتكتسي صبغة رمسية، فألغت بذلك قرار اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخاباتوطابع ا
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من قانون  198وحيث إن الطاعن بطلب الرجوع أمام هذه الغرفة استند يف طلبه على الفقرة األخرية من مضمون املادة 
بطلب الرجوع ضد قرارات المحكمة العليا إال غير أنه ال يقبل الطعن : اإلجراءات املدنية والتجارية واإلدارية اليت تقول

  :في الحالتين التاليتين
  إذا ظهر أن قرارها صدر بناء على وثائق مزورة قدمت أمامها ألول مرة؛  - 1
  .إذا أدين الطرف بسبب عدم تقديم خصمه وثيقة حاسمة - 2

اجلهوي بتجكجة حتمل رأسية وحيث إن الطاعن بطلب الرجوع قدم عريضته مصحوبة باعرتاف رمسي من لدن اخلازن 
 10/10/2013وختم وطابع وزارة املالية واإلدارة العامة للخزانة واحملاسبة العمومية موجهة إىل وايل تكانت بتاريخ 

احملرر باسم الئحة احلراك الشبايب لبلدية ببكر بن عامر  776032: يعرتف فيها اخلازن اجلهوي بأن الوصل اخلزيين رقم
كان عن طريق اخلطإ، ألن املستفيدين من احملرر حضروا أمامه صبيحة   05/10/2013بدل  04/10/2013بتاريخ 
حبجة أن اللجنة  05/10/2013بدال من  04/10/2013وطلبوا منه حترير الوصل بتاريخ  05/10/2013السبت 

ليكون قد حرر يف  الوطنية املستقلة لالنتخابات قد استقبلت ملف ترشحهم، ويلزمهم لصحة ذلك تقدمي تاريخ الوصل
  .األجل القانوين تفاديا لرفض الئحتهم

من قانون اإلجراءات املدنية  198وحيث إن النقطة األوىل من احلالتني املنصوصتني يف الفقرة األخرية من املادة من 
رر اخلزينة والتجارية تنطبق على ما ورد يف طلب الرجوع عن قرار احملكمة لكونه قد أسس على البيانات الواردة يف حم

  .   04/10/2013اجلهوية بتجكجة الصادر بتاريخ 
غري صحيح وال يتطابق مع تاريخ اليوم الذي مت حتريره فيه من قبل حمرره  776032وحيث إن تاريخ الوصل اخلزيين رقم 

  .  ومصدره، وبذا يكون تاريخ الوصل مزورا وباطال ال يعتد به، ويبقى ما بين عليه باطال
  :لهذه األسباب 

  .من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية 198-197-150وانطالقا مما تقدم، وبعد االطالع على املواد 
  .وبعد املداولة القانونية

  :منطوق القـرار
من  198قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا  في غرفة مشورتها قبول مطلب الرجوع شكال وأصال طبقا للمادة 

وتأكيد قرار اللجنة الوطنية  07/11/2013: الصادر بتاريخ 15/013ن قرارها رقم والرجوع ع. ا.ت.م.ا.ق
المستقلة لالنتخابات الرافض لمشاركة الئحة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن في االنتخابات البلدية ببلدية 

  .ببكر بن عامر
  .واهللا الموفق

  
  الرئيس                    كاتب الضبط 
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  20/2013: ر�/ ا�)�ار

  14/11/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا�دار�� : ا�� � �Zا��\�رة(ا�( 

  

  ا����أ
  
� ا�)	��ن ا 113ا��	دة ـ ��� ر�/ ����ة 	O!�032/2012 /ر� ����	ا�) ��Y� 289/87: ا��&�ل 

  .ا��!\~ ���1�1	ت
  

s7�  دة	ر�/  113ا�� ��	O!ن ا���	ا�) ���� ا�)	���� ر�/ ����032/2012ة Y� 289/87: ا��&�ل 
ا��!\~ ���1�1	ت $#ن ا���9�D	ت �)�م $	2/ اC"Rاب ا�]�	��2 ا��&��ف $;	، وأن C" 8Jب �<�	ر ا��Rان 

  .   �\&	رات ا5��D �kJR	، و��a أ- �\	$% ا�\&	ر ا��ط!�وا
�	 �C1م ��!� ا-��<	$	ت $#ن �<�	ر �C"Yاب D&	را�;	 $�	 أو @15 G!� /� ت	$	>��*� ��O!ا�� �ن ا�)�ا��

�!;	 15@ "�ة 8U$ �T	>، و��7ت ا� 	اب و��)�م $;C"Rا 	رھ	<�� �رات ا��	15@ �]��8 ا�\& 	دورھ
��Z$ �!�1إ�@ ا� 	دھ	ا��5.  

: ا���اد D&	را ر��2	 �C91ب وD&	را أ�A	 ��1�9% ا-��<	$�� وذ�[ $�	ر��� j	 J	ن ا+��	ر أ"� اC"Rابو
� ا+�	ر "Cب آ+� 02/01/2013�" �  ،jر�	$��  )` $�	ر ��1�9% ا-��<	ا ا�\&Hھ :
 � ا�R P9ول  ، وھ� �	 �&'� اRو����ا�	ر�j ا+��	ر ا�\&	ر �&���،  ,�% $�U� ]�Hن 09/06/2013

� ��!@ و�)�م $!=m ا�\&	ر أ�	م ا��1!� ا��ط!�� ا��]�)�1 �*��<	$	ت�.  
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 رحيمبسم اهللا الرمحن ال
 عدل/إخاء/شرف             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المحكمة العليــا        
  الغرفة اإلدارية        

 بسم اهللا العلي العظيم
عقدت الغرفة  14/11/2013:بتاريخيف يوم اخلميس 

وهي اإلدارية باحملكمة العليا جلسة مشورة مبقرها يف انواكشوط 
 :مشكلة كالتايل 

  ريى                  رئيســــــــا      يل آمادو س -
 :وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

 بكار ولد الناه                      مستشارا -
 مستشارا  احلاج ولد حممدن ولد الطلبه      -
 حممد ولد السالك                  مستشارا -
 إبراهيم ولد انداه                   مستشارا -

  حممد ولد أحجور ،كاتب الضبط، / ة ذومبساعد
  .كاتبا للجلسة                                        

حممد ولد عمارو، نائب املدعي العام لدى / وحبضور السيد
                             .مفوضا للحكومةاحملكمة العليا،        

  وذ وذلك للبت يف الطعن باإللغاء ضد قرار ضمين للجنة
 :نية املستقلة لالنتخابات، وأثناء اجللسة صدر ما يليالوط

  101/2013: القضية رقم
 حزب الصواب  :الطاعن

 حممدي ولد باباه/ ذ: ميثله
  اللجنة الوطنية املستقلة: المطعون ضده

  لالنتخابات                 
  

   20/2013: القرار رقم
   14/11/2013: هتاريخ

  
  :منطوق القرار 

دارية بالمحكمة العليا في قررت الغرفة اإل
غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال 

  .ورفضه أصال لعدم تأسيسه
 

  
  المراحل التي مرت بها القضية: أوال 

/ تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من حمتويات ملفها يف العريضة االستعجالية املقدمة من قبل األستاذ
 534واهلادفة إىل إلغاء القرار رقم  11/11/2013بط هذه الغرفة بتاريخ حممدي ولد باباه الواصلة لكتابة ض

عن اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات القاضي مبنح الشعار االنتخايب لدى  07/11/2013: الصادر بتاريخ 
  :التاليةحزب الصواب للحزب الدميقراطي االشرتاكي، لتتعهد احملكمة باملوضوع  وتقوم بدراسته حسب اإلجراءات 

  اإلجراءات: ثانيا 
حيث أمرت احملكمة بتبليغ عريضة الطاعن إىل اجلهة اإلدارية املطلوب إلغاء قرارها، ومت ذلك مبوجب حمضر 

، وبعد انتهاء أجل الرد أحيل امللف على 11/11/2013اإلبالغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 
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ابة العامة الكتابية، لتتم برجمة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة مفوض احلكومة من اجل تقدمي ملتمسات الني
  :على غرفة املشورة، ويقام بوضعها يف املداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه

  من حيث الشكل : ثالثا 
وم ووردت عريضة الطعن فيه باإللغاء على احملكمة ي 07/11/2013: حيث صدر القرار املطعون فيه بتاريخ

، وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة رمسية موثقة وبوصل غرامة وأشفعت مبذكرة طعن تفصيلية، 11/11/2013
  .مما حيتم قبول الطعن شكال الستيفائه كافة الشروط واإلجراءات املطلوبة

  من حيث األصل: رابعا 
مآخذ على القرار املطعون عدة  11/11/2013: قدم الطعن يف مذكرته الواردة على كتابة ضبط احملكمة بتاريخ

  : فيه، منها
من القانون  3أن جلنة االنتخابات مسؤولة عن إحقاق التمايز بني خمتلف الشعارات االنتخابية وفق نص املادة - 

  .االنتخايب املنشئ هلذه اللجنة
لبها من وقد أكدت اعتماده بط 09/09/2013أن احلزب قد ابلغ اللجنة النتخابية بشعاره االنتخايب بتاريخ - 

من املسؤول الفين للجنة  27/10/2013احلزب موافاا بنسخة ورقية والكرتونية من الشعار لكنهم علموا بتاريخ 
بوجود شعار مماثل هلم باسم احلزب الدميقراطي االشرتاكي وهو ما يشكل إضرارا كبريا باحلزب ويهز مركزه 

  .دائرة انتخابية 67االنتخايب يف 
تثبيت هذا الشعار للحزبني معا يبني عدم حيادها ونزاهتها وجتردها يف قرارها الذي يفرتض  أن متادي اللجنة يف- 

  .فيه العدل واملساواة بني اجلميع
يتميز باحليف والظلم والغنب، مما يتوجب إلغاءه و أن قرار اللجنة خال من الشفافية وغري معلل وال مسبب - 

  .لدميقراطي االشرتاكيوتثبيت شعار حزب الصواب وتغيري شعار احلزب ا
: وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات على دعوى الطاعن برسالة موجهة إىل احملكمة بتاريخ

  :ضمنتها 12/11/2013
أن احلزب - يف حني  09/06/2013: أن حزب الصواب كان قد اشعر اللجنة بشعاره االنتخايب بتاريخ- 

: الشعار حلملته االنتخابية وحلزبه بصفة رمسية بتاريخ الدميقراطي االشرتاكي كان قد اختار نفس
، لذلك تكون له األولوية يف اعتماد هذا الشعار، كما أن اللجنة االنتخابية يف ظرف قاهر 02/01/2013

  . بسبب سحب اللوائح االنتخابية خارج البلد
  المحكمة: خامسا 

املقدم من قبل حزب الصواب، وهو )) البراد((يب حيث رأت احملكمة أن مثار النزاع ينصب على الشعار االنتخا
  .نفس الشعار املشابه ملا اعتمده احلزب الدميقراطي االشرتاكي
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 289/87: املعدل لألمر القانوين رقم 032/2012جديدة من القانون النظامي رقم  113وحيث إن املادة 
عرتف ا، وأن كل حزب خيتار األلوان املنشئ للبلديات نصت بأن الرتشيحات تقدم باسم األحزاب السياسية امل

  .   والشعارات األكثر شيوعا، وجيب أال تشابه الشعار الوطين
وحيث إن القوانني املنظمة لالنتخابات مل تنص على ما يلزم جلنة االنتخابات بأن ختتار لألحزاب شعاراا اخلاصة 

  .بكل منها على حدة
تسجيل الشعارات اليت ختتارها األحزاب وتتقدم ا إىل اللجنة بغية وحيث إن جلنة االنتخابات يقتصر دورها على 

  .اعتمادها
شعارا رمسيا للحزب وشعارا أيضا حلملته االنتخابية وذلك  البرادوحيث إن احلزب الدميقراطي االشرتاكي قد اختار 

  .02/01/2013: بتاريخ
  .09/06/2013: ط بتاريخوحيث إن حزب الصواب قد اختار هذا الشعار حلملته االنتخابية فق

وحيث إن تاريخ اختيار الشعار معترب، وهو ما يعطي األولوية يف احلق ألول من تبىن وتقدم بنفس الشعار أمام 
  .اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات

وحيث ورد يف رأي مفوض احلكومة الوارد إىل احملكمة طلب قبول طعن العارض شكال ورفضه أصال واإلبقاء على 
  .عار احلزبني كما مهاش

  :لهذه األسباب 
من قانون اإلجراءات املدنية  211،  209،  164،  151،  150،  02: وانطالقا مما تقدم وإعماال للمواد

 289/87: املعدل لألمر القانوين رقم 032/2012من القانون النظامي رقم  113والتجارية واإلدارية، واملادة 
  .  املنشئ للبلديات

  :قرارمنطوق ال
قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال ورفضه أصال لعدم 

  .تأسيسه
  واهللا الموفق

  
  الرئيس                     كاتب الضبط 
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  63/2013: ر�/ ا�)�ار

  19/12/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا�دار�� : ا�� � �Zا��\�رة(ا�( 

  

  ا����أ
  

� ا����2م ر�/ �31	دة ـ ا�� :275 /2012 jر�	در $�	ا���9د ���اءات  2012د����  6: ا�7
  .�1�9ا-��<	$�� و�1�5	ت ا��s��7 �*��<	$	ت ا�����1ا�
  
ن �k	ر ا�!Cاع �!�I @15 a7	ب ا�����P  � �5د ا��'	�	ت ا�*��I و�5م ��"�� ا��&�	ر ا����B  � إ

ا"�]	$;	، +	�T �1[ ا��� s1N ط��);	 إ�@ T!	د�T ��I P!	د�);	، وھ� �	 ��	ھ�1% ا��1!� ا��]�)�1 
 �� ا���JHة ا��� و�;�;	 إ�@ ا����U9 � ردھ	 l�" @15 ا�'	5�N.  

  
���U9 و-��  27/2013: ن ا����U9 أ�Tرت ��ارھ	 ا���;��ي ر�/و$�	 أ m�dر ���&�$ �N	(ا�

�Jر�Jل ���اء �&	�!� $,5	دة  �ز ا��U	�a ا��� أe	رھ	 ا�'	5�  � د�5اه �=G9 ا�7!	د�P ا��<�77 
� ھHه ا�7!	د�P وا��5	رھ	 $'	�	ت  �*��<	$	ت ا��\��&�� وا�2<�اج ا��'	�	ت ا�����7� ���1�1�

-s�k�  �9d أن �����;	  � �)��� �=87، و�	ءت �9�9T و  s&N� ��I ا�7!	د�P ا��<�77 �;	
 @15 s17" �� ��  .$'	�� إN	 ��153ا��9	�M ا�\&�� ا��)�

  
	J 	ا��1و�� �� ا-��<	$	ت ا�����1 ا�7	در 5�!� ا��ط!�� ن ا���A9 ا�!;	d� ��!	ld ا�\�ط اRول 

 @15 ��� "�7ل -�9d ا��9	�M ا�\&�� ا��)��A� ت	$	�9 ا��9اك  �1623*��<d- و"�7ل ،	��T
أ�Tات  ��T3	، و$�H[ أ15� �#ھ�9d- 8 ا��9اك ا�\�	$� �1\�ط ا�k	�� $=	رق  1626ا�\�	$� 15@ 

��� ا����2م ر�/ �31	دة ، وJ	�s ا���)�م $;	 �9d- @15 ا��9	�=	�\&�� ا��)��: 275 /2012 
jر�	در $�	ت  2012د����  6: ا�7	$	>��*� s��7ت ا��	$�� و�1�5	ا���9د ���اءات ا��1�9ا-��<

 	� @15 s7� ���1اتا���TRا �� ���&� �I-	 	;!5 ا��&�� $�!;	  و$	��	�� - �&��� أ�Tا�	 � m�� �وا��
 .ا��'	�	ت ا��� و��ت  � ا�7!	د���I P ا��<�77 �;	

  
� ا���اT=	ت ا��اردة  � ا��	دة ن ا��و$�	 أ�'	�	ت ا��� �/  �زھ	 ����� ا��&	�!� - �!'�P �15;	 أي 
 .أ5*ه

  
��T	A� ،	ف إ��;	  C" �9d-1623ب ا��9	�M ا�\&�� ا��)��� J	�s17" �� s 15@  $!	ء �U� %�15ن

	��T �9d*� ��d	، وJ	�s ا�!���� ا�!; ��T1776	  ��7: ا�!���� ا�!;	��d  153ا�TRات ا�����ة 
  .��T	 ��T1651	  ���T25  :�7	A� ،	ف إ��;	 ا�TRات ا�����ة  C"1626ب ا��9اك ا�\�	$� 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عدل/إخاء/شرف             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المحكمة العليــا        
  الغرفة اإلدارية        

 بسم اهللا العلي العظيم

عقدت الغرفة  19/12/2013:بتاريخيف يوم اخلميس 
وهي اإلدارية باحملكمة العليا جلسة مشورة مبقرها يف انواكشوط 

 :مشكلة كالتايل 

  رئيســــــــا                             يل آمادو سريى   -

 :وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

 مستشارا       بكار ولد الناه                       -
 مستشارا          احلاج ولد حممدن ولد الطلبه     -
 مستشارا        حممد ولد السالك                  -
 مستشارا          إبراهيم ولد انداه                 -

  حممد ولد أحجور ،كاتب الضبط ،   / ومبساعدة ذ

  .كاتبا للجلسة                                            

، نائب املدعي العام لدى باب محد ولد ا/ وحبضور السيد
  .مفوضا للحكومة   احملكمة العليا

وذلك للبت يف الطعن باإللغاء ضد قرار اللجنة الوطنية 
ستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج بلدية كيهيدي والقاضي امل

بتأهيل الئحة احلراك الشبايب للشوط الثاين بدل الئحة 
 :التحالف الشعيب التقدمي، وأثناء اجللسة صدر ما يلي

  43/2013: القضية رقم

الئحة التحالف الشعيب التقدمي : الطاعن
 ببلدية كيهيدي 

 الشيخ ولد حندي/ ذ: ثلهامي

  اللجنة الوطنية املستقلة: عون ضدهاملط

  لالنتخابات                 

  

   63/2013: القرار رقم

   19/12/2013: هتاريخ

  

  :منطوق القرار 

قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في 
غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال 
وأصال وإلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة 

لنتائج الشوط األول من  لالنتخابات المعلن
االنتخابات البلدية في كيهيدي ألحقية حزب 
التحالف الشعبي التقدمي في التأهل للشوط 
الثاني بدل حزب الحراك الشبابي من اجل 

 .الوطن
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  المراحل التي مرت بها القضية: أوال 
/ املقدمة من قبل األستاذ تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من حمتويات ملفها يف العريضة االستعجالية

واهلادفة إىل إلغاء قرار اللجنة الوطنية  09/12/2013الشيخ ولد حندي الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 
املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج بلدية كيهيدي والقاضي بتأهيل الئحة احلراك الشبايب للشوط الثاين بدل الئحة 

  :لتتعهد احملكمة باملوضوع  وتقوم بدراسته حسب اإلجراءات التالية  التحالف الشعيب التقدمي،
  اإلجراءات: ثانيا 

حيث أمرت احملكمة بتبليغ عريضة الطاعن إىل اجلهة اإلدارية املطلوب إلغاء قرارها، ومت ذلك مبوجب حمضر 
د أحيل امللف على ، وبعد انتهاء أجل الر 09/12/2013اإلبالغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 

مفوض احلكومة من اجل تقدمي ملتمسات النيابة العامة الكتابية، لتتم برجمة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة 
  :على غرفة املشورة، ويقام بوضعها يف املداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه

  من حيث الشكل: ثالثا 
كمة يف األجل وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة رمسية موثقة وبوصل حيث وردت عريضة الطعن باإللغاء إىل احمل

  .غرامة وأشفعت مبذكرة طعن تفصيلية، مما حيتم قبول الطعن شكال الستيفائه كافة الشروط واإلجراءات املطلوبة
  من حيث األصل  :رابعا 

ة مآخذ على القرار املطعون عد 09/13/2013: قدم الطاعن يف مذكرته الواردة إىل كتابة ضبط احملكمة بتاريخ
  : فيه، منها

أن جلنة االنتخابات على مستوى مقاطعة كيهيدي أعطت تعليمات لبعض رؤساء املكاتب املنتقاة بعدم اعتبار 
البطاقات املوجودة بواسطة اخلطإ يف صناديق ال ختصها بطاقات الغية وإعادا إىل صناديقها واعتبارها بطاقات 

  .تب أخرى من هذا االعتبار فاحتسبت فيها نفس البطاقات الغيةصحيحة، فيما حرمت مكا
وهو ما يعترب ازدواجية يف املعايري أدت إىل انعدام يف املساواة وخرق سافر للقانون، كما مت أيضا تغيري النتائج 

 198صوتا لالئحة التحالف الشعيب التقدمي بدل  193يف حي التنزاه باحتساب  26اخلاصة باملكتب رقم 
  .تا اليت حصلت عليهاصو 

: وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات على دعوى الطاعن برسالة موجهة إىل احملكمة بتاريخ
  :ضمنتها 11/12/2013

أن الطاعن مل يدل بوكالة قانونية صحيحة وال بوصل غرامة مما يستوجب رفض طعنه شكال، وأن ما احتج به يف 
صوتا ونتيجة التحالف  1649ضف جديدا إذ بقيت نتيجة احلراك الشبايب قد مت تصحيحه ومل ي 26املكتب 

  .صوتا 1628الشعيب التقدمي 
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  المحكمة: ا خامس
حيث رأت احملكمة أن مثار النزاع ينصب على غياب التدقيق يف عدد البطاقات الالغية وعدم توحيد املعيار املتبع 

ق غري صناديقها، وهو ما جتاهلته اللجنة املستقلة يف ردها يف احتساا، خاصة تلك اليت ضلت طريقها إىل صنادي
  .على حجج الطاعن ضمن املذكرة اليت وجهتها إىل احملكمة

القاضي بتعيني رئيس حمكمة والية كوركول إلجراء  27/2013: وحيث إن احملكمة أصدرت قرارها التمهيدي رقم
اليت أثارها الطاعن يف دعواه  26 -19 - 18 -16 - 15 -13 - 12 -10: معاينة بإعادة فرز املكاتب رقم

لفحص الصناديق املخصصة لالنتخابات التشريعية واستخراج البطاقات املصوتة للبلدية من هذه الصناديق 
  .واعتبارها بطاقات صحيحة وضعت يف غري الصناديق املخصصة هلا

مة العليا من قبل رئيس حمكمة والية كوركول وحيث إن املعاينة مت إجنازها ووردت نتيجتها إىل الغرفة اإلدارية باحملك 
  .يف تقرير مفصل 19/12/2013: بتاريخ 2013/ 01: باحملول رقم

  :وحيث توصلت املعاينة إىل احلصيلة التالية
ببلدية كيهيدي وجدت يف صندوق الالئحة الوطنية للنساء بطاقة واحدة لالئحة  10: املكتب رقم - 

  . للبلدية التحالف الشعيب التقدمي املرتشحة
ببلدية كيهيدي وجدت يف صندوق الالئحة الوطنية للنواب بطاقة واحدة للحراك الشبايب  12: املكتب رقم - 

  .وأخرى للتحالف الشعيب التقدمي املرتشحتني للبلدية
ببلدية كيهيدي بعد فرز صناديقه التشريعية وجدت يف صندوق الالئحة النيابية ملقاطعة   18: املكتب رقم - 
بطاقة لالئحة  24بطاقة تصويت لالئحة التحالف الشعيب التقدمي املرتشحة لبلدية كيهيدي، و  150ي كيهيد

احلراك الشبايب املرتشحة لبلدية كيهيدي، وبطاقة واحدة يف صندوق الالئحة الوطنية للنواب لصاحل الئحة التحالف 
  .الشعيب التقدمي املرتشحة لبلدية كيهيدي

 153توصلت إليه املعاينة تكون الئحة التحالف الشعيب التقدمي قد حصلت على  وحيث إنه بالرجوع إىل ما
بطاقة يف املكتب  151، و12، وبطاقة واحدة يف املكتب 10بطاقة واحدة يف املكتب : بطاقة إضافية، منها

بطاقة  24، وعلى 12، وحصلت الئحة احلراك الشبايب من اجل الوطن على بطاقة واحدة يف املكتب 18
  .18فية يف املكتب إضا

وحيث إن احملضر النهائي لنتائج الشوط األول من االنتخابات البلدية الصادر عن اللجنة الوطنية لالنتخابات 
صوتا، وحصول الئحة احلراك الشبايب على  1623تضمن حصول الئحة التحالف الشعيب التقدمي على 

أصوات تتقدم ا على الئحة  3الثاين بفارق  صوتا، وبذلك أعلن تأهل الئحة احلراك الشبايب للشوط 1626
  . التحالف الشعيب التقدمي
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احملدد إلجراءات احلملة  2012دمجرب  6: الصادر بتاريخ 2012/ 275: من املرسوم رقم 31وحيث إن املادة 
واتا تعتبر الغية وبالتالي ال تعتبر أص: االنتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية نصت على ما يلي

  : معبرا عنها، البطاقات التالية

البطاقات غير المطابقة للنموذج الذي وضعته اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات في متناول  -
  الناخبين

 البطاقات غير المصدقة أو التي صدقها الناخبون بصورة خاطئة -
محو أو التوقيع البطاقات التي تحمل في واجهتها أو مقلوبها عالمات مميزة أو مفرطة مثل ال -

 .أو الكلمات أو عالمات العرف
 .البطاقات الممزقة أو المشطوب عليها أو المبتورة -

 .وحيث إن البطاقات اليت مت فرزها نتيجة املعاينة ال تنطبق عليها أي من املواصفات الواردة يف املادة أعاله
وتا، تضاف إليها األصوات ص 1623وحيث إن الئحة حزب التحالف الشعيب التقدمي كانت قد حصلت على 

صوتا، وكانت النتيجة النهائية لالئحة حزب احلراك الشبايب  1776صوتا فتصبح النتيجة النهائية  153اجلديدة 
  .صوتا 1651صوتا فتصبح  25صوتا، تضاف إليها األصوات اجلديدة  1626

  
  :لهذه األسباب 

من قانون اإلجراءات املدنية  211،  209،  164،  151،  150،  02: وانطالقا مما تقدم وإعماال للمواد
احملدد  2012دمجرب  6: الصادر بتاريخ 2012/ 275: من املرسوم رقم 31والتجارية واإلدارية، و املادة 

  .إلجراءات احلملة االنتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية
  :منطوق القرار

مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال وأصال وإلغاء قرار  قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في غرفة
اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات المعلن لنتائج الشوط األول من االنتخابات البلدية في كيهيدي، 

زب الحراك الشبابي من أجل ألحقية حزب التحالف الشعبي التقدمي في التأهل للشوط الثاني بدل ح
  .الوطن

  واهللا الموفق
  

الرئيـس                                                                                                تب الضبط كا
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  64/2013: ر�/ ا�)�ار

  20/12/2013:�	ر�j ا�)�ار

�1�U\ا�دار�� : ا�� � �Zا��\�رة(ا�( 

  

  ا����أ
  
� ا����2م ر�/ 39ا��	دة ـ � :275 /2012 jر�	در $�	د ���اءات ا��9 2012د����  6: ا�7�

  .ا��1�9 ا-��<	$�� و�1�5	ت ا��s��7 �*��<	$	ت ا�����1
  
� ��8 ا��1!� ا��]�)�1 و�	 إ�ن �k	ر ا�!Cاع �!a7 15@ ا��!	�0 ا�=	رق $�� ا�!�	ld ا�����2 ا��&1!� 

����9D 15@ "�ة �9d- 8J 	;�15 s17" م	أر� �� �  .اد5	ه ا�'	5
  
�!���� ا��1اd: ا�����N ���1�� �9D ا��� أ15!�;	  ��� �<	�=�% $	����ع إ�@ �	 ��s1T إ��% ا��&	�!�و

� ا�8 ا���;�ر��: ا��1!� ا��]�)�1 �*��<	$	ت، وھ��� ا�8  789: ا-�9	د ���T	، ا-�9	د 
 100: أ�Tات، ا��'	�	ت ا�*��T :107 ��I	، ا��9	�M ا�\&�� ا��)��� 359: ا����)�اط�� وا��)�م

   ��T :75	، ا�)	2/ ا-��<	$� ��T :1278	، ا-�Tات ا��&�� 5!;	 23: $'	��، ا�TRات ا��9	��ة
  

� ا����2م ر�/ 39ا��	دة و$�	 أن � :275 /2012 jر�	در $�	ا���9د  2012د����  6: ا�7
�1� 	� @15 s7� ���1ت ا��	$	>��*� s��7ت ا��	$�� و�1�5	8 : ���اءات ا��1�9 ا-��<�J8 وU� ز���

� ط�ف ا��9d-  �!�1 أن �'	�Z�,$ a	ء�ا-��<	$	ت، 15@ أ2	س ��	ld ا-��<	$	ت ا����Z1 ط�)	 �1!�7ص 
ا��ط!�� ا��]�)�1 �*��<	$	ت، أ�	م ا����U9 ا�&�1	 ا��� ��a أن ��s  � أ�8 +�]� 5\� ���	 ا��5	را 

�� ا�2*م ا�'&� ld	�� :�97� %�15 aو��� /� 	�� ا�8 ا����)�اط�� وا��)�م، وھHا � .ا-�9	د 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 عدل/إخاء/شرف              الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المحكمة العليــا        
  الغرفة اإلدارية        

 بسم اهللا العلي العظيم

عقدت الغرفة اإلدارية  20/12/2013:بتاريخوم اجلمعة يف ي
وهي مشكلة  باحملكمة العليا جلسة مشورة مبقرها يف انواكشوط 

 :كالتايل 

  رئيســــــــا           يل آمادو سريى                   -

 :وبعضوية القضاة التالية أمساؤهم 

 مستشارا      بكار ولد الناه                      -
 مستشارا       اج ولد حممدن ولد الطلبه     احل -
 مستشارا      حممد ولد السالك                   -
 مستشارا     إبراهيم ولد انداه                    -

    حممد ولد أحجور ،كاتب الضبط،/ ومبساعدة ذ

  .كاتبا للجلسة                                               

، نائب املدعي العام لدى باب محد ولد ا/ وحبضور السيد
  .مفوضا للحكومة،                      احملكمة العليا

وذلك للبت يف الطعن باإللغاء ضد قرار اللجنة الوطنية 
املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج االنتخابات البلدية لبلدية 

 :ضو التابعة ملقاطعة مقامة، وأثناء اجللسة صدر ما يلي

  63/2013: ية رقمالقض
الئحة االحتاد من اجل الدميقراطية  :الطاعن

 والتقدم ببلدية ضو 
 بالل ولد الديك/ ذ: ثله مي

  اللجنة الوطنية املستقلة: المطعون ضده
  لالنتخابات                 

  

   64/2013: القرار رقم
  20/12/2013: ه تاريخ

   
  :منطوق القرار 

العليا في  قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة
غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال 
وأصال وتعديل النتائج النهائية في بلدية ضو 
بمقاطعة مقامة في الشوط األول من 
االنتخابات البلدية المعلن عنها من قبل 
اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات بحيث 

 631االتحاد من اجل الجمهورية : تصبح
صوتا،  49التقدمي  صوتا، التحالف الشعبي

 536االتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم 
، البطاقات 101صوتا، البطاقات الالغية 

  .أصوات 06المحايدة 
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  ها القضيةالمراحل التي مرت ب: أوال 
/ تتمثل مراحل هذه القضية حسبما يتضح من مشموالت ملفها يف العريضة االستعجالية املقدمة من قبل األستاذ

واهلادفة إىل إلغاء قرار اللجنة الوطنية  11/12/2013ولد الديك الواصلة لكتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ بالل 
املستقلة لالنتخابات املعلن لنتائج االنتخابات البلدية لبلدية ضو التابعة ملقاطعة مقامة، لتتعهد احملكمة باملوضوع 

  :وتقوم بدراسته حسب اإلجراءات التالية
  راءاتاإلج: ثانيا 

حيث أمرت احملكمة بتبليغ عريضة الطاعن إىل اجلهة اإلدارية املطلوب إلغاء قرارها، ومت ذلك مبوجب حمضر 
، وبعد انتهاء أجل الرد أحيل امللف على 11/12/2013اإلبالغ الصادر عن كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 

لتتم برجمة القضية ضمن الئحة امللفات املعروضة مفوض احلكومة من اجل تقدمي ملتمسات النيابة العامة الكتابية، 
  :على غرفة املشورة، ويقام بوضعها يف املداولة وينطق فيها بالقرار التالية أسبابه

  من حيث الشكل :ثالثا 
حيث وردت عريضة الطعن باإللغاء إىل احملكمة يف األجل وكانت مدموغة ومصحوبة بوكالة رمسية موثقة وبوصل 

  .قبول الطعن شكال الستيفائه كافة الشروط واإلجراءات املطلوبة غرامة، مما حيتم
  من حيث األصل :رابعا 

عدة مآخذ على القرار املطعون  11/13/2013: قدم الطاعن يف عريضته الواردة إىل كتابة ضبط احملكمة بتاريخ
  : فيه، منها

  .الفرزأن النتائج اليت مت إعالا رمسيا غري صحيحة وخمالفة ملا حصل نتيجة 
مل تعلن نتيجتها احلقيقية كما هي من قبل اللجنة املستقلة لالنتخابات، إذ أعلنت  - 3 - 2 -1: أن املكاتب رقم

صوتا،  631صوتا يف حني انه حصل فقط على  789اللجنة أن االحتاد من اجل اجلمهورية حصل على 
 538 حني انه حصل حقيقة على صوتا يف 359وأعلنت أن االحتاد من اجل الدميقراطية والتقدم حصل على 

  .صوتا
  .أن ممثلي الالئحة الطاعنة مل حيصلوا على مستخرجات من احملاضر

: وقد ردت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات على دعوى الطاعن برسالة موجهة إىل احملكمة بتاريخ
  :ضمنتها 15/12/2013

ة مما يستوجب رفض طعنه شكال، وأن ما احتج به يف أن الطاعن مل يدل بوكالة قانونية صحيحة وال بوصل غرام
  .من خروقات وتناقض يف النتائج مل يقدم عليه أي دليل مهما كان إلثبات صدق دعواه -3 - 2 -1املكاتب 
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  المحكمة: ا خامس

ستقلة حيث رأت احملكمة أن مثار النزاع ينصب على التناقض الفارق بني النتائج الرمسية املعلنة من قبل اللجنة امل
وهو ما طلبت اللجنة املستقلة يف ردها . وما ادعاه الطاعن من أرقام حصلت عليها كل الئحة مرتشحة على حدة

  .على حجج الطاعن ضمن املذكرة اليت وجهتها إىل احملكمة جتاهله من قبل احملكمة لعدم تقدمي أدلة عليه
بتعيني رئيس حمكمة مقاطعة مقامة  القاضي 32/2013: وحيث إن احملكمة أصدرت قرارها التمهيدي رقم

إلجراء معاينة بإعادة فرز صناديق االقرتاع يف بلدية ضو مبقاطعة مقامة للوقوف على حقيقة ما أثاره الطاعن يف 
  .دعواه

وحيث إن املعاينة مت إجنازها ووردت نتيجتها إىل الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا من قبل رئيس حمكمة مقاطعة مقامة 
  .يف تقرير مفصل 19/12/2013: بتاريخ 2013/ 001: ضر رقمباحمل

 :وحيث توصلت املعاينة إىل احلصيلة التالية

، 02: صوتا يف املكتب رقم 241، و01: صوتا يف املكتب رقم 117: حصل االحتاد من اجل اجلمهورية على
  .04: صوتا يف املكتب رقم 144، و03: صوتا يف املكتب رقم 129و

: صوتا يف املكتب رقم 88، و01: صوتا يف املكتب رقم 223: ن اجل الدميقراطية والتقدم علىوحصل االحتاد م
  .04: صوتا يف املكتب رقم 176، و03: صوتا يف املكتب رقم 49، و02

، 02: صوتا يف املكتب رقم 39، و01: أصوات يف املكتب رقم 04: وحصل التحالف الشعيب التقدمي على
  .04: أصوات يف املكتب رقم 05، و03: رقم وعلى صوت واحد يف املكتب
  .أصوات 06: بطاقة، وجمموع األصوات احملايدة 101: وكان جمموع البطاقات الالغية

وحيث إنه بالرجوع إىل ما توصلت إليه املعاينة تكون اللوائح املرتشحة لبلدية ضو قد حصلت على النتائج النهائية 
  :التالية

  صوتا  49: تقدميالئحة التحالف الشعيب ال      -

 صوتا 631: الئحة االحتاد من اجل اجلمهورية      -

 صوت 536: الئحة االحتاد من اجل الدميقراطية والتقدم      -
، وعدد البطاقات الالغية 1323: ناخبا، وعدد املصوتني 1599: وحيث إن عدد املسجلني يف هذه البلدية 

: صوتا، والقاسم االنتخايب 1222: صوات املعرب عنهاأصوات، األ 06: بطاقة، وعدد األصوات احملايدة 101
 .مستشارا 17: ألن عدد مستشاري البلدية  71،88

وحيث إن ما توصلت إليه املعاينة خمالف لنتيجة اللوائح املرتشحة لبلدية ضو اليت أعلنتها اللجنة املستقلة 
صوتا،  359: اجل الدميقراطية والتقدم صوتا، االحتاد من 789: االحتاد من اجل اجلمهورية: لالنتخابات، وهي



 

276 

صوتا،  23: بطاقة، األصوات احملايدة 100: أصوات، البطاقات الالغية 107: التحالف الشعيب التقدمي
   75: صوتا، القاسم االنتخايب 1278: االصوات املعرب عنها

دد إلجراءات احلملة احمل 2012دمجرب  6: الصادر بتاريخ 2012/ 275: من املرسوم رقم 39وحيث إن املادة 
يجوز لكل وكيل الئحة أن يطالب بإلغاء : االنتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلدية نصت على ما يلي

االنتخابات، على أساس نتائج االنتخابات المبلغة طبقا للنصوص من طرف اللجنة الوطنية المستقلة 
 . ي أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من استالم الطعنلالنتخابات، أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت ف

  :لهذه األسباب 
من قانون اإلجراءات املدنية  211،  209،  164،  151،  150،  02: وانطالقا مما تقدم وإعماال للمواد  

احملدد  2012دمجرب  6: الصادر بتاريخ 2012/ 275: من املرسوم رقم 39والتجارية واإلدارية، واملادة 
  .ات احلملة االنتخابية وعمليات التصويت لالنتخابات البلديةإلجراء

  :منطوق القـرار
قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن باإللغاء شكال وأصال، وتعديل النتائج 

من قبل اللجنة النهائية في بلدية ضو بمقاطعة مقامة في الشوط األول من االنتخابات البلدية المعلن عنها 
صوتا، االتحاد من اجل  631االتحاد من اجل الجمهورية : الوطنية المستقلة لالنتخابات، بحيث تصبح

، البطاقات 101صوتا، البطاقات الالغية  49صوتا، التحالف الشعبي التقدمي  536الديمقراطية والتقدم 
  . أصوات 06المحايدة 

  واهللا الموفق
  
  

  ئيسالر                   كاتب الضبط 
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  رقم الصفحة  التقديــــــــــــــــــــــــــــــم
  03  القرارات الصادرة عن الغرف المجمعة في األصل: الفرع األول 

  04  15/2012: القرار رقم 
  14  19/2012: القرار رقم 
  20  25/2012: القرار رقم 
  25  29/2012: القرار رقم 
  32  01/2013: القرار رقم 
  37  05/2013: القرار رقم 
  45  08/2013: القرار رقم 
  51  16/2013: القرار رقم 
  61  20/2013: القرار رقم 
  64  22/2013: القرار رقم 
  70  24/2013: القرار رقم 
  78  30/2013: القرار رقم 
  86  31/2013: القرار رقم 
  90  32/2013: القرار رقم 

  97  41/2013: ار رقم القر 
  102  القرارات الصادرة عن غرفة مشورة الغرف المجمعة: الفرع الثاني 

  103  03/2012: القرار رقم 
  108  09/2012: القرار رقم 
  114  12/2012: القرار رقم 
  117  13/2012: القرار رقم 
  124  01/2013: القرار رقم 
  128  07/2013: القرار رقم 
  130  09/2013: القرار رقم 
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  133  15/2013: القرار رقم 
  136  27/2013: القرار رقم 

  140  لىو القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية األ: الفرع الثالث 

  141  05/2012: القرار رقم 
  145  39/2012: القرار رقم 
  149  52/2012: القرار رقم 

  153  ثانيةالقرارات الصادرة عن الغرفة المدنية ال: الفرع الرابع 

  154  08/2012: القرار رقم 
  160  58/2013: القرار رقم 
  164  57/2013: القرار رقم 

  172  القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية: الفرع الخامس

  173  14/2013: القرار رقم 
  178  28/2013: القرار رقم 

  184  القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائية: الفرع السادس 

  185  09/2013: ار رقم القر 
  190  10/2013: القرار رقم 

  194  القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية   في األصل: السابعالفرع 

  196  14/2013: القرار رقم 
  200  22/2013: القرار رقم 
  205  38/2013: القرار رقم 
  211  القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية في االستعجال: منالفرع الثا

  212  14/2013: القرار رقم 
  215  15/2013: القرار رقم 
  219  18/2013: القرار رقم 
  222  19/2013: القرار رقم 
  225  20/2013: القرار رقم 
  228  63/2013: القرار رقم 
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  232  64/2013: القرار رقم 
  236  الفهرســـــــــــــــــــــــــــة

  


