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ن الغرفة المدنية الصادر ع

ولي باستئنافية واالجتماعية األ

  . نواكشوط 

  2013/ 01:القراررقم 

  2013/  02  / 20 :  تاريخه

  :نص القرار

المحكمة العليا في تشكيلة قررت 

غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض 

صال ونقض القرار موضوع شكال وا

لة علي تشكيلة مغايرة حاالطعن واإل

  . خلت به سلفهاللبت فيما أ

  بسم اهللا العلي العظيم                          

  ، رئيس المحكمة العليايحفظ ولد محمد يوسف        

  ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العلياد عمارومحمد ول        

الترجيح بين البينات ال بد فيه من تمحيصها أوال باالطالع علي أصولها ومعرفة 

الصحيح منها من السقيم وما هو حجة وبم ترجح وما ليس بحجة وما هي علته؟ 

ومتى تم تحويل األرض إلي منطقة سكنية وبأي شكل قانوني، ذلك أن الطرفين 

تفقان علي أنها كانت منطقة زراعية وأنها منحت أوال بتلك الصفة منحا نهائيا م

لالستغالل الريفي فكيف حولت إلي منطقة سكنية هل صدر مرسوم باعتبارها 

  منطقة ذات نفع عام أم ال؟

هل تحويل منطقة من مقاطعة ألخرى يستتبع بالضرورة بطالن قرارات المنح 

مصير المنح اإلداري إذا صدر من جهة غير  الحاصلة قبل التحويل؟ وما هو

  مختصة ولم يطعن فيه باإللغاء؟

على محاكم الموضوع الستجالء حقيقة المنح ــ سواء عن طريق مقررات يتعين 

مراسلة الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية استفسارا عن أو رخص حيازة ــ 

من عدمه وتاريخه إن كان قد حصل، ووزارة  أخرىتحويل المنطقة لمقاطعة 

 ات العمرانيةططاإلسكان والعمران استبيانا للمخطط المعتمد لديها من بين المخ

عن المرسوم الذي حول المنطقة المذكورة لمنطقة سكن متنام ثم  السؤالو 

 استجالء لصحة نسبة صدور المقررات المنسوب صدورها لها معينة لمقاطعة

  .دمهسنة من ع في أي

التي ال بد من تحقيقها قبل البت و التحقق من البنود المذكورة أعاله  عدمإن 

، تعتبر إهماال واردة من حاكم مبينة لعدم اختصاصهفقط علي رسالة  داستنواال

للرد على حجج األطراف وٕاساءة لتطبيق القانون، ومن ثم تجعل القرار عرضة 

  .المدنية والتجارية واإلداريةمن قانون اإلجراءات  223للنقض طبقا للمادة 

  :الوقائع:والأ

بعريضة  ،13/04/2009قد تقدم بتاريخ  ح.و.من أفي –وراق الملف حسبما يستشف من أ–تتلخص وقائع هذه القضية 

يدعي فيها ملكية مساحة خمسة هكتارات في المنطقة  مام محكمة مقاطعة الرياض،فاتحة للدعوي أصالة عن نفسه أ

وطالب بالحكم له  خرون مدعين حيازتها القانونية،وآس .أ.بض ،وقد اعترضه صلة عرفات الريا 9 المحاذية للقطاع

  جراءات في محل ا تعليق اإلفس اليوم تقدم المدعي لنفس المحكمة بعريضة استعجالية يطلب فيهنبصحة ملكيتها وفي 
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بتاريخ  52/2009ومن هنا بدأت فصول النزاع بصدور الحكم رقم  .النزاع حتى تبت المحكمة في األصل

وبالرسوم والمصاريف عليه، ليتم ح .و.معن محكمة مقاطعة الرياض ،حيث قضي برفض دعوي  24/06/2009

استئناف الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة الرياض ثم الطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة االستئناف أمام 

الذي  24/01/2011بتاريخ  06/2011صدرت قرارها رقم ة الثانية بالمحكمة العليا التي أدنية واالجتماعيالغرفة الم

عن الغرفة المدنية واالجتماعية الثانية باستئنافية  04/08/2010الصادر بتاريخ  112/2010قضي بنقض القرار رقم 

 17/05/2011بتاريخ  102/2011ايرة قرارها رقم صدرت التشكيلة المغوقد أ اإلحالة علي تشكيلة مغايرة،نواكشوط و 

 مام الغرف المجمعة،ضوع الطعن بالنقض المنشور حاليا أولي ،وهو القرار مو قضي بتأكيد حكم محكمة الدرجة األ الذي

  .ا.ت.م.ا.من ق 223ق والمادة .ت.من ق 22ها طبقا لترتيبات المادة مما يعهد

ف قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بخصوص القضية يحمل شارة إلي أنه يوجد طي الملهذا وتجدر اإل

خرين  ضد وآس .أ.بء مقدم من طرف تعهدت فيه الغرفة بموجب طعن باإللغا ،08/06/2006بتاريخ  20/2006رقم 

ن أمر صادر عن حاكم الرياض ،وقد قضت فيه بقبول مطلب الطعن باإللغاء شكال وأصال وٕالغاء األمر الصادر ع

  .  08/06/2005بتاريخ  48/2005حاكم مقاطعة الرياض الذي يحمل رقم 

  

:جراءاتاإل :ثانيا  

واستمع إلي تالوة المستشار المقرر  26/06/2012تم عرضه في جلسة  استكملت  اإلجراءات المتعلقة بالملف، لما

 مالحظات من حضر من األطراف وطلباتهم، وٕالي ممثل النيابة العامة لتقديم ملتمساته، ىوٕال لتقريره بخصوص الملف،

  . 20/02/2013حجزت القضية للمداوالت فتم النطق فيها في جلسة 

  

  المحكمة:ثالثا

  :من حيث الشكل-أ

لغرامة وقدم بعريضة أرفق بها وصل ا 22/05/2011وتم الطعن فيه يوم  17/05/2011يوم صدر القرار المطعون فيه 

  .،مما يجعل الطعن مقبوال شكال الستجابته لترتيبات المواد ذات الصلة  19/06/2011الطاعن مذكرته يوم 

  :صلمن حيث األ- ب

 :طرافاأل -1

  :أورد الطاعن في مذكرته أن القرار المطعون فيه مشوب بالعيوب التالية:الطاعن-أ

العليا أنه حكم في االختصاص ولم يعط توجيهات بينما تناول لي قرار المحكمة يرة نسب إأن قرار التشكيلة المغا -

  .قرار المحكمة العليا بالنقاش مسألة المنح المزدوج والمواد القانونية المنطبقة عليه

  :أنه رجح المنح الصادر عن حاكم مقاطعة الرياض وذلك مردود عليه من عدة أوجه -

مصحوب بمخطط من وزارة التجهيز يبين المساحة الممنوحة له وأن خصومه  هو به أن المنح الذي يستظهر :أولها

 عاجزون عن تقديم مخطط يبين المساحة الممنوحة لهم  مع وجود رسالة من حاكم الرياض تنفي صدور هذا المنح الذي 
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  .يستظهر به خصومه من مقاطعة الرياض وأال أثر له في أرشيفها

وجماعته إنما يستظهرون خالل هذه الدعوي برخص حوز مؤقت  س .أ.بأن القرار المطعون فيه لم ينتبه إلي : ثانيها

متأخرة في التاريخ عن تاريخ مقرر المنح للطاعن واستظهروا بمقرر الحق في التاريخ ولم يستظهروا بالمقررات واعتبر 

هو المنح المزدوج وأن القرار -يقول الطاعن -اطعتين وهذاالقرار أن القضية ال تتعلق بمنح مزدوج وٕانما بمنح من مق

حين رجح وثائق مقاطعة الرياض تجاهل أن هذه المنطقة كانت تابعة لمقاطعة عرفات ثم أصبحت تابعة لمقاطعة 

نح دارة إذا منحت منحا صحيحا لم يكن لها أن تمنح ثانية إال بعد إلغاء الموال ينكر تبعيتها لها أحد،وأن اإلالرياض 

،وأن القرار لم يطبق المسطرة المحددة في قرار اإلحالة وقرار  18/2007األول كما يتص عليه قرار المحكمة العليا رقم 

،وخلص إلي أنه يتمسك بمقرر ريفي نهائي مؤشر من قبل إدارة التشريع ومنشور في  18/2007الغرف المجمعة رقم 

  .الجريدة الرسمية وطلب إلغاء القرار المطعون فيه

  :رد محامي المطعون ضدهم بمذكرة جاء فيها :المطعون ضدهم-ب

رياض وقد كانت هذه القطع مملوكة لهم عن طريق ال 7LARع أرضية في تكملة توسعة القطاع أن موكليه مالكون لقط

لصالحهم  مقررات نهائية قبل أن يتمدد السكن أليها، وأنهم دخلوا نزاعا مع حاكم الرياض عليها حسمته المحكمة العليا

ولم يكن الطاعن طرفا فيه ،وأن قرار المحكمة العليا صرح بأن المنح الذي استفاد منه موكلوه نهائي وأن هذا المنح من 

  .م  فهو أقدم من منح الطاعن مع أن حاكم عرفات صرح أنه غير مختص بهذه القطعة  1992سنة 

للرياض ،وأن قرار التشكيلة المغايرة ناقش حجج األطراف  وأن الطاعن يعترف بملك موكليه العترافه بكون القطعة تابعة

ورد عليهم وامتثل لقرار المحكمة العليا ،وأن محاكم الموضوع تأكدت من صحة مخطط موكليه وأنهم استثمروا األرض 

  .وطلب رفض الطعن وتأكيد القرار.بخالف الطاعن الذي ليس له إال وثائق من سلطة غير مختصة والحقة في التاريخ

  سبابالحيثيات واأل:رابعا

تنحصر وثائق ملك الطرفين في مقررات منح ريفي ورخص حيازة أما المقررات فقد صدرت من حاكمي الرياض وعرفات 

وصدر المقرر الصادر عن حاكم الرياض سنة  1992في شكل تنازل نهائي وصدرت مقررات حاكم الرياض سنة 

  .ونشر في الجريدة الرسمية  1997

  . 20/2006فتم تصديرها بأنها تنفيذ لقرار المحكمة العليا رقم  وأما الرخص

طالع علي أصولها ومعرفة الصحيح منها من ات أوال باالنوحيث إن الترجيح بين البينات ال بد فيه من تمحيص هذه البي

ي ية وبأسكنلي منطقة ى تم تحويل هذه األرض إومت السقيم وما هو حجة وبم ترجح وما ليس بحجة وما هي علته؟

شكل قانوني، ذلك أن الطرفين متفقان علي أنها كانت منطقة زراعية وأنها منحت أوال بتلك الصفة منحا نهائيا 

  لالستغالل الريفي فكيف حولت إلي منطقة سكنية هل صدر مرسوم باعتبارها منطقة ذات نفع عام أم ال؟

وم لصالحهم هل هي تتعلق نح التي يحتج بها المحكالمومحكمة األصل وكذلك محكمة االستئناف بعد لم تدرس مقررات 

أم أن  األرض التي منحت للمحكوم لهم لالستغالل الريفي هي نفسها التي منحت لهم ح .و.مبنفس المكان الذي منح 

  ؟ح .و.مل وهل هي نفسها التي منحت  للسكن أم ال؟
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  لم تبحث محاكم الموضوع أمر االختصاص اإلداري أي متى صارت هذه المنطقة داخلة في اختصاص مقاطعة  كذلك

الرياض،وهل تحويل منطقة من مقاطعة ألخرى يستتبع بالضرورة بطالن قرارات المنح الحاصلة قبل التحويل ؟ وما هو 

  لغاء ؟مصير المنح اإلداري إذا صدر من جهة غير مختصة ولم يطعن فيه باإل

  ولقد أهملت هذه المحاكم كذلك أثر المنح الواقع علي أرض سبق منحها وما هي حجيته بخصوص  اعتبار أحد المنحين 

  أو كليهما مؤقتا أو نهائيا؟

وحيث إن قرار محكمة االستئناف أهمل كل هذه البنود التي ال بد من تحقيقها قبل البت في القضية مستندا فقط علي 

  .من حاكم عرفات المبينة لعدم اختصاصه  الرسالة الواردة

  .وحيث إنه بذلك يكون قد أساء تطبيق النصوص وأهمل الرد علي حجج األطراف

وحيث يتعين مراسلة الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية استفسارا عن تحويل المنطقة لمقاطعة الرياض من عدمه 

والعمران استبيانا للمخطط المعتمد لديها من بين المخططين وسؤاال عن سكان ووزارة اإل وتاريخه إن كان قد حصل،

المرسوم الذي حول المنطقة المذكورة لمنطقة سكن متنام ثم لمقاطعة الرياض استجالء لصحة نسبة صدور المقررات 

  .من عدمه 1992المنسوب صدورها لها سنة 

  :األسباب

  ا.ت.م.ا.من ق.223- 222-221- 209- 207- 205- 204-15-2لهذه األسباب كلها وعمال بالمواد 

  :القرارمنطوق 

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكال وأصال ونقض القرار موضوع الطعن 

  .واإلحالة علي تشكيلة مغايرة للبت فيما أخلت به سلفها
 


