لسم ﷲ الرحمن الرحيم
الجمھورية اإلسالمية الموريتانية
شرف  -إخاء  -عدل
قانون رقم  035-99يتضمن قانون اإلجراءات المدنية
والتجارية واإلدارية
المادة األولى -.يھدف ھذا القانون المتضمن قانون اإلجراءات
المدنية والتجارية واإلدارية إلى تحديد قواعد اإلجراءات المطبقة أمام
المحاكم التي تبت في الميدان المدني والتجاري واإلداري.

ﺑﺎب ﺗﻤﻬﻴﺪي :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
المادة  -.2ال يصح التقاضي إال ممن توجد فيه الصفة
واألھلية إلثبات حقوقه .ويجب أن تكون للمدعي مصلحة مشروعة
في الدعوى التي يمارسھا ،مع مراعاة األحوال التي يسند فيھا
القانون حق التقاضي فقط إلى األشخاص الذين يعينھم.
ويثير القاضي من تلقاء نفسه عدم وجود الصفة واألھلية
والمصلحة وكذا فقدان اإلذن في حالة ما إذا كان واجبا.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
يجب علي القاضي أن يحترم ويعمل علي احترام مبدأ الحضورية.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
تبت المحكمة في حدود طلبات األطراف وال يمكنھا من تلقاء نفسھا
أن تعدل موضوع أو سبب الدعوي.
) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 (2007يجب علي كل طرف أن يقدم إلي المحكمة جميع حججه في
اآلجال المحددة قانونا.

المادة  -.3يجب على كل متقاض أن يمارس حقوقه وفقا
لقواعد حسن النية.
ويفترض حسن النية ما لم يثبت العكس.
المادة  -.4يعتبر باطال كل اتفاق من شأنه مخالفة االختصاص
النوعي الوارد في ھذا القانون.
المادة  -.5يحق لكل طرف أن يطلع في الوقت المناسب على
إجراءات وأوراق القضية ووثائقھا ووسائل اإلثبات المقدمة من
الخصم والوسائل القانونية التي يثيرھا.
المادة  -.6تقع االستدعاءات والتبليغات واإلعالنات
واإلنذارات واإلشعارات وغيرھا من اإلبالغات للشخص عن طريق
ورقة من العدل المنفذ ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
إذا كانت ھذه األوراق تعني إما أشخاصا اعتبارية عامة أو
شركات أو جمعيات أو أي شخص معنوي آخر أو عديمي األھلية
فإنھا توجه إلى ممثليھم الشرعيين بصفتھم تلك.
المادة  -.7الموطن األصلي للشخص الطبيعي ھو المكان الذي
يسكنه عادة أو المكان الذي يمارس فيه مھنته أو تجارته فيما يتعلق
بذلك النشاط.
الموطن المختار ھو المكان المحدد عن طريق االتفاق أو
القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بإجراء قضائي.
المادة  -.8للمحاكم سلطة تأويل القرارات اإلدارية أثناء سير
الدعاوى التي تتعھد بھا.
وال يجوز لھا إصدار األوامر إلى اإلدارة خارج الحاالت
المحددة بالقانون.
المادة  -.9جميع اآلجال المنصوص عليھا في ھذا القانون
آجال كاملة بحيث أن يوم االستدعاء أو اإلعالم أو اإلنذار أو كل
إجراء آخر ويوم حلول ذلك األجل ال يدخل في الحساب.
وإذا كان اليوم المحدد يوم عطلة فيمتد األجل إلى يوم العمل
الموالي له.
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تعتبر أيام عطلة في مفھوم تطبيق ھذا القانون أيام الجمعة
واألعياد القانونية.
المادة  -.10اآلجال المحددة بمقتضيات ھذا القانون لمباشرة
حق ما ،قد حددت تالفيا لسقوط الحق.
المادة  -.11جميع الغرامات التي نص عليھا ھذا القانون
واجبة التطبيق.
المادة  -.12للقاضي أن يفصل في كل ما يتعلق بأوجه
البطالن أو العيوب المتعلقة بالشكل أو إجراء الترافع أو الناجمة عن
مخالفة أحد مقتضيات ھذا القانون مع مراعاة أحوال وظروف
الدعوى ومصالح األطراف.
غير أن اإلجراءات يصرح ببطالنھا في الحاالت التالية:
 .1إذا نص القانون على بطالنھا؛
 .2إذا تم خرق إجراء جوھري أو إجراء يھم النظام العام.
يثير القاضي من تلقاء نفسه البطالن الذي يھم النظام العام.
المادة  -.13ال يجوز ألي طرف أن يثير أي بطالن بعد تقديم
دفاعه في أصل النزاع.
المادة  -.14إذا تعلق األمر بتلقي شھادة أو يمين أو كفالة أو
االستماع إلى طرف أو تعيين خبير ،وعلى العموم بالقيام ،بموجب
أمر قضائي أو حكم أو قرار بأي عملية كانت ،وكان األطراف أو
أحدھم أو محل النزاع يوجد بدائرة محكمة أخرى فإن رئيس المحكمة
يجوز له أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من قاض بالمحكمة التي
يوجد بدائرتھا محل النزاع أو الطرف القيام باإلجراءات أو األعمال
الضرورية ،من أجل إدارة قضائية أفضل.
وإذا كانت اإلنابة القضائية تتطلب تنفيذا خارج دائرة
اختصاص المحاكم القضائية الموريتانية ،فإنھا ترسل ،مرورا بوزارة
العدل ،لوزارة الخارجية أو أي سلطة أخرى تعينھا االتفاقات
الدبلوماسية.
المادة  -.15تفصل كل دعوى ترفع أمام المحاكم بحكم قضائي
في زمن معقول دون أن تنتھي بمجرد شطب.
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المادة  -.16يجوز للقاضي أن يقوم بمصالحة األطراف خالل
كافة مراحل سير الدعوى بالنسبة لكل القضايا التي تدخل في
اختصاص محكمته.
المادة  -.17تنظر كل محكمة في صعوبات تنفيذ أحكامھا
وخاصة تلك المتعلقة بالمصاريف القضائية المعروضة عليھا.
ال يجوز استئناف األحكام الصادرة تطبيقا للفقرة السابقة إال إذا
كانت األحكام التي صدرت في الدعوى الرئيسية قابلة ھي نفسھا
لالستئناف.
المادة  -.18تعد جميع العقود أو المحاضر التي تصدر عن
القاضي بموقع مقر المحكمة .ويك ون القاضي دائما مساعدا من
طرف كاتب ضبط يحفظ المسودات ويسلم الصور طبق األصل.
وفي حالة االستعجال يمكن للقاضي أن يستجيب حيثما كان
إلى الطلبات التي تعرض عليه ،كل ذلك مع االحتفاظ بالمقتضيات
المنصوص عليھا بالباب األول من الكتاب الخامس من ھذا القانون.

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول :ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
المادة  -.19تنظر المحاكم المختصة في كل القضايا المدنية
والتجارية واإلدارية وتحكم فيھا وفقا لقواعد الموضوع المنطبقة على
النزاع وطبقا لإلجراءات المقررة في ھذا القانون.

اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت
المادة ) .20جديدة( ) :األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007مع مراعاة االختصاص المسند إلى محكمة الوالية
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والمحاكم التجارية ،تنظر محاكم المقاطعات في القضايا المدنية
والتجارية التالية:
تحكم ابتدائيا ونھائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتھا
بالنقود والتي ال تتجاوز قيمتھا  500.000أوقية أصال و50.000
أوقية محصوال.
كما تنظر وتحكم ابتدائيا فقط في الدعاوى المدنية التي
تتجاوز قيمتھا  500.000أوقية أصال و 50.000أوقية محصوال،
وكذا كل النزاعات التي ال يمكن تقدير قيمتھا بالنقود وتلك المتعلقة
باألحوال الشخصية كاألسرة والطالق والوفاة والنسب والوصية
والميراث.
تمارس الغرف المدنية والتجارية بمحاكم الواليات وكذلك
المحاكم التجارية في عواصم الواليات عدي والية انواكشوط,
اختصاص محاكم المقاطعات كما ھو محدد في المواد ,22 ,21 ,20
 23و  24من ھذه المدونة.
المدعي ضد
المادة  -.21إذا كانت الدعوى المرفوعة من نفس
ِ
المدعى عليه تشمل عدة طلبات ناجمة عن سبب واحد وكانت
نفس َّ َ
مرتبطة فإن االختصاص وتقدير قيمته يتحددان بوصف الطلبات
وقيمتھا اإلجمالية.
وإذا كانت ناجمة عن أسباب مختلفة وغير مرتبطة فإن
االختصاص وتقدير قيمته يتحددان بقيمة كل واحد من الطلبات.
المادة ) 22األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 (2007الدعوى المرفوعة من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى
عليھم بصفة جماعية وبموجب سند مشترك يحكم فيھا نھائيا إذا لم
يتجاوز نصيب كل واحد من المدعين أو المدعى عليھم في الدعوى
 500.000أوقية أصال و 50.000أوقية محصوال.
ال تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة عدم إمكانية التجزئة
أو حالة التضامن بين المدعين أو بين المدعى عليھم.
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المادة  -.23تنظر محكمة المقاطعة في جميع الطلبات الفرعية
أو المتعلقة بمقاصة والتي تدخل بنوعيتھا في حدود اختصاص تلك
المحكمة.
كما تنظر أيضا مثل نظرھا في الطلب األصلي في جميع
الطلبات الفرعية القائمة على الطلب األصلي فقط والرامية إلى منح
تعويضات مھما بلغ قدرھا.
المادة  -.24إذا دخل كل واحد من الطلبات األصلية أو
الفرعية أو الرامية إلى مقاصة في حدود االختصاص النھائي
لمحكمة المقاطعة ،فإنھا تبت نھائيا.
وإذا لم يمكن في أحد الطلبات إال إصدار حكم قابل لالستئناف،
فإن محكمة المقاطعة ال تبت في مجموعھا إال ابتدائيا.
غير أن المحكمة تبت نھائيا مھما تجاوز الطلب الفرعي القائم
على الدعوى األصلية ،والرامي إلى منح تعويض ،اختصاصھا
ابتدائيا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت
المادة  -.25تنظر محكمة الوالية في غرفھا اإلدارية في:
• الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام
االعتبارية باستثناء تلك التي ترمي إلى تعويض األضرار التي
تسببھا سيارات اإلدارة؛
• النزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود اإلدارية واألشغال العامة؛
• نزاعات الضرائب المباشرة والرسوم المشابھة؛
• وبصفة عامة في كل النزاعات اإلدارية التي ليست من اختصاص
الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا المقررة بالمادة  28أدناه.
المادة ) .26جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007تنظر محاكم الواليات في غرفھا المدنية في القضايا
المدنية دون تحديد لقيمتھا والمتعلقة بما يلي:
• العقارات المحفظة؛
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• التأمينات غير البحرية
• الطائرات والسفن والسيارات البرية ذات المحرك؛
• قانون الجنسية؛
• الضرائب المباشرة و غير المباشرة؛
• نزاعات الضمان االجتماعي.
• النزاعات المتعلقة بالجمعيات و النقابات و األحزاب السياسية
المادة ) .27جديدة()األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007تنظر المحاكم التجارية في القضايا التجارية دون
اعتبار لتحديد قيمتھا والمتعلقة بما يلي:
• األوراق التجارية؛
• الشركات التجارية؛
• العمليات المصرفية؛
• اإلفالس؛
• نزاعات المنافسة.
• أإليجار التجاري
• النزاعات بين التجار
• الملكية الصناعية
• النقل
• التأمينات البحرية.
المادة  -.27مكررة )جديدة( ) :األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ 10ابريل  (2007يمكن للمحكمة التجارية أن تبت بتشكيلتھا
القاضي الفرد في الحاالت التالية :
 في الحاالت التي يمكن للمحكمة أن تبت فيھا ,حسب المادة, 20ابتدائيا و نھائيا.
 في حالة الديون التجارية التي ال تتجاوز قيمتھا 10000000أوقية أصال و  2000000أوقية محصوال.
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في ھده الحاالت يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يبت في
القضايا بصفة منفردة أو يعين أحد المستشارين للقيام بذلك.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
المادة  -.28تنظر المحكمة العليا في غرفتھا اإلدارية ابتدائيا
ونھائيا فيما يلي:
• الطعون التي يقام بھا بسبب الشطط في استعمال السلطة أو في
تقدير شرعية القرارات اإلدارية ذات الطابع الفردي أو التنظيمي
أوفي طلبات التأويل؛
• النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والوكالء
العموميين؛
• النزاعات المتعلقة باألمالك العامة ،بما في ذلك المخالفات المتعلقة
بطرق المواصالت الكبرى والتنازل عن األمالك ورخص البحث
المنجمي واالحتالل المؤقت الممنوح لصالح شخصية اعتبارية
من القانون العام؛
• القضايا المتعلقة بنزع الملكية بسبب النفع العام باستثناء
التعويض؛
• في النزاعات المتعلقة باالنتخابات البلدية وانتخابات أعضاء
الھيئات المھنية.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺮاﺑﻲ
المادة  -.29يكون االختصاص الترابي لمحكمة الموطن
األصلي للمدعى عليه أو لمحكمة محل إقامته .إذا لم يكن له موطن
أصلي أو محل إقامة معروف أو إذا كان يقطن أو يقيم خارج
موريتانيا فإن االختصاص يكون لمحكمة الموطن األصلي أو محل
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إقامة المدعي ،أو إذا كان المدعي يقيم في الخارج فللمحكمة
المختصة بنواكشوط.
إذا تعدد المدعى عليھم فللمدعي الخيار في رفع دعواه أمام
محكمة موطن أو محل إقامة أي منھم.
المادة  -.30استثناء من أحكام المادة  29أعاله ،ترفع
الدعاوى في:
 .1القضايا العقارية إلى المحكمة التي بدائرتھا يقع العقار
المتنازع عليه؛
 .2القضايا العقارية المختلطة إلى المحكمة التي بدائرتھا يقع
العقار أو إلى تلك التي بدائرتھا موطن المدعى عليه؛
 .3النزاعات المتعلقة بالتركة إلى المحكمة التي بدائرتھا أكثر
األموال المتروكة؛
 .4القضايا المتعلقة بتعويض األضرار الناجمة عن جنحة أو
شبه جنحة إما إلى محكمة موطن المدعى عليه وإما التي ارتكب
بدائرتھا الفعل المسبب للضرر؛
 .5قضايا النفقات إما إلى محكمة موطن المدعى عليه وإما إلى
التي بھا موطن المدعي أو التي بھا موطن أحد أصول طالب
النفقة عند االقتضاء؛
 .6الخالفات المتعلقة بالتوريدات واألشغال واألكرية وإجارة
الخدمات أو الصناعات إما إلى محكمة موطن المدعى عليه وإما
إلى التي يوجد بھا محل إبرام االتفاقية أو تنفيذھا إذا كان المدعي
يسكن بھذا المحل؛
 .7النزاعات المتعلقة بالمصاريف القضائية إلى المحكمة التي
صرفت فيھا؛
 .8القضايا المتعلقة بالشركات إلى محكمة المقر االجتماعي
للشركة؛
 .9النزاعات المتعلقة بالفلس إلى محكمة موطن أو محل إقامة
المفلس؛
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 .10كل القضايا التجارية األخرى إما إلى محكمة موطن المدعى
عليه وإما إلى التي أبرم فيھا االلتزام أو نفذ كليا أو جزئيا وإما
إلى التي كان يجب تنفيذه بھا؛
 .11القضايا المتعلقة بالعقود اإلدارية باستثناء تلك المتعلقة
باألشغال العمومية إلى المحكمة التي بدائرتھا أبرم العقد؛
 .12قضايا األشغال العمومية إلى المحكمة التي بدائرتھا أنجزت
األشغال؛
 .13قضايا المسئولية العمومية إلى محكمة المحل الذي حصل به
الضرر باستثناء المسئولية الناجمة عن العقود اإلدارية أو
األشغال العمومية؛
 .14النزاعات المتعلقة بالضرائب والجبايات على اختالف أنواعھا
إلى محكمة المحل الذي فرضت فيه الضريبة؛
 .15قضايا النزاعات المتعلقة بالمراسالت أو األشياء المضمونة
الوصول والمعلن عن قيمتھا أو الطرود البريدية فللطرف األشد
حرصا الخيار بين محكمة موطن المرسل أو المرسل إليه.
المادة  -.31في النزاعات المتعلقة بالتأمين ترفع القضايا إلى
المحكمة التي بدائرتھا مقر المستفيد من التأمين كيف ما كان نوعه،
إال إذا تعلق األمر بعقارات أو أموال غير منقولة بطبيعتھا ،ففي ھذه
الحالة يكون االختصاص لمحكمة موقع األشياء المؤمنة.
غير أنه إذا كان األمر يتعلق بتأمينات ضد الحوادث بكامل
أنواعھا يمكن الترافع في شأنھا إلى المحكمة المختصة التي وقعت
بدائرتھا الحادثة المسببة للضرر.
المادة  -.32تختص المحكمة التي تبت في الطلب األصلي
بالنظر في طلبات الضمان وغيرھا من الطلبات العارضة وكذا
التدخالت والطلبات الفرعية .ويجوز للمدعى عليه في طلب الضمان
أن يثير عدم االختصاص إذا أثبت أن الدعوى األصلية لم تقم إال
قصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المادة  -.33كل شرط يخالف بصورة مباشرة أو غير مباشرة
قواعد االختصاص الترابي يعتبر الغيا إال إذا تم االتفاق عليه بين
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أشخاص تعاقدوا بصفتھم تجارا وتم توضيح ذلك بصفة ظاھرة في
التزام الطرف الذي فرض عليه.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
المادة  -.34باستثناء النزاعات المتعلقة بعقار كائن خارج
موريتانيا ،تنظر المحاكم الموريتانية فيما يلي:
 .1الدعاوى الموجھة ضد مواطن موريتاني حتى ولو كان ال
يقطن في موريتانيا وليس له محل إقامة فيھا؛
 .2الدعاوى المرفوعة ضد أجنبي أو عديم جنسية قاطن أو مقيم
في موريتانيا؛
 .3الدعاوى التي يتفق األطراف على طرحھا على المحاكم
الموريتانية وفقا للقوانين التي يخضعون لھا ،وذلك حتى ولو
كانت ھذه الدعاوى ال تدخل في الحاالت العادية في ھذا
االختصاص.
المادة  -.35تنظر المحاكم الموريتانية في النزاعات المرفوعة
ضد األجنبي أو عديم الجنسية الذي يقطن أو يقيم خارج التراب
الموريتاني إذا تعلقت بما يلي:
 .1أموال موجودة في موريتانيا أو التزام مبرم في موريتانيا أو
يجب تنفيذه بھا؛
 .2طلب طالق أو فسخ زواج ،إذا كان الطلب مقدما من طرف
أحد زوجين أجنبيين أو عديمي الجنسية يقيم في موريتانيا ضد
زوجه الذي ترك منزل الزوجية وأقام في الخارج أو منع من
اإلقامة في موريتانيا؛
 .3طلب نفقة إذا كان المدين بھا يقيم في موريتانيا.
 .4دعوى مرفوعة ضد عدة مدعى عليھم من بينھم واحد يقيم
بموريتانيا.
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المادة  -.36يقتضي اختصاص المحاكم الموريتانية في طلب
أصلي اختصاصھا بالنظر في اإلجراءات التحضيرية والطلبات
العارضة وكل طلب آخر مرتبط.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺳﺎﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ
واﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
المادة  -.37ال يجوز لألطراف أن يثيروا عدم االختصاص
وسابقية النشر واالرتباط إال قبل إثارة أي دفع آخر أو دفاع .وھكذا
العمل حتى ولو كانت قواعد االختصاص تھم النظام العام.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬي ﻳﺜﻴﺮﻩ اﻷﻃﺮاف
المادة  -.38إذا ادعى أحد األطراف أن المحكمة المرفوع
إليھا النزاع غير مختصة ترابيا أو نوعيا فإن عليه تالفيا لعدم قبول
طلبه أن يسببه وأن يعين في نفس الوقت المحكمة المختصة في
نظره.
المادة  -.39يجوز للقاضي في نفس الحكم بمقتضيات منفصلة
أن يصرح باختصاصه ويبت في أصل النزاع بشرط أن يمكن
األطراف مسبقا من تقديم دفاعھم في األصل.
المادة  -.40إذا لم يبت القاضي في أصل النزاع ،مع أن تحديد
االختصاص مرتبط بمسألة في األصل ،فعليه أن يبت في أصل
القضية في بعض مقتضيات حكمه وفي االختصاص بنصوص
منفصلة.
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
المادة  -.41إذا صرح القاضي بأنه مختص وبت في أصل
النزاع في حكم واحد فإن ھذا الحكم ال يجوز أن يطعن فيه إال عن
طريق االستئناف إما في كافة مقتضياته إذا كان قابال لالستئناف أو
فيما يتعلق باالختصاص إذا كان الحكم قد صدر ابتدائيا ونھائيا.
المادة  -.42إذا ألغت محكمة االستئناف الحكم لعدم
االختصاص فإنھا مع ذلك تبت في أصل النزاع إذا كان الحكم
المطعون فيه قابال لالستئناف في كافة مقتضياته وكانت محكمة
االستئناف ھي التي تقع في دائرتھا المحكمة التي أصدرت الحكم.
في الحاالت األخرى فإن المحكمة عند إلغائھا الحكم المطعون
فيه لعدم االختصاص تحيل القضية إلى محكمة االستئناف التي تقع
بدائرتھا المحكمة المختصة ابتدائيا .ويلزم ھذا القرار كال من
األطراف ومحكمة اإلحالة.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﻋﺘﺮاض
المادة  -.43إذا صرح القاضي باختصاصه دون أن يبت في
أصل النزاع فإن قراره ال يجوز أن يطعن فيه إال باالعتراض ،حتى
ولو كان القاضي قد بت في مسألة األصل التي يتعلق بھا
االختصاص.
مع مراعاة القواعد الخاصة بالخبرة فإن القرار ال يجوز أن
يطعن فيه بسبب عدم االختصاص كذلك إال عن طريق االعتراض
إذا صرح القاضي باالختصاص وأمر بإجراء تحقيقي أو إجراء
مؤقت.
إذا صرح القاضي باختصاصه يعلق البت في الدعوى إلى
انقضاء األجل المحدد لالعتراض ،وفي حالة االعتراض إلى أن
تصدر محكمة االستئناف قرارھا.
يجب أن يسلم االعتراض ،تالفيا لسقوط الحق ،لكاتب ضبط
المحكمة التي أصدرت الحكم خالل الخمسة عشر يوما الموالية.
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إذا كان االعتراض سببا لتحصيل مصاريف من طرف كاتب
الضبط فإن إعادتھا ال تقبل إال إذا كان صاحبھا قد أودع ھذه
المصاريف .ويسلم وصل بإيداع ھذه المصاريف.
يبلغ كاتب ضبط المحكمة دون تأخير نسخة من االعتراض
إلى الطرف اآلخر أو إلى ممثله .ويحيل في نفس الوقت إلى كاتب
الضبط األول بمحكمة االستئناف ملف القضية مع االعتراض ونسخة
من الحكم.
المادة  -.44يحدد رئيس محكمة االستئناف تاريخ الجلسة على
أن تكون في أقرب وقت.
يشعر كاتب ضبط المحكمة األطراف بھذا التاريخ.
المادة  -.45يجوز لألطراف دعما لحججھم أن يقدموا كل
المالحظات المكتوبة التي يرونھا مفيدة .وتوضع ھذه المالحظات بعد
تأشيرھا من طرف الرئيس في ملف القضية.
المادة  -.46تحيل محكمة االستئناف القضية إلى المحكمة التي
تراھا مختصة .ويلزم ھذا القرار األطراف ومحكمة اإلحالة.
يبلغ كاتب الضبط على الفور القرار إلى األطراف .وال يقبل
ھذا القرار المعارضة .ويجري أجل الطعن بالنقض فيه ابتداء من
تاريخ تبليغه.
يتحمل الطرف الخاسر في مسألة االختصاص المصاريف
المحتمل إنفاقھا على االعتراض .وإذا كان ھو الذي قدم االعتراض
فإنه يجوز زيادة على ذلك أن يدان بغرامة مدنية من  10.000إلى
 40.000أوقية ،دون المساس بتعويض األضرار التي قد يطالب بھا.
المادة  -.47إذا كانت محكمة االستئناف ھي التي تقع في
دائرتھا المحكمة التي ترى أنھا مختصة جاز لھا أن تبت في األصل
إذا رأت ذلك من حسن سير القضاء ،بعد أن تأمر بالتحقيقات
الضرورية عند االقتضاء.
إذا قررت التصدي فإنھا تدعو األطراف إلى تعيين محامين في
األجل الذي تحدده ،إن كان لذلك محل.
14

إذا لم يعين أي من األطراف محاميا فللمحكمة أن تقرر شطب
القضية بقرار مسبب غير قابل للطعن .وترسل نسخة من ھذا القرار
إلى األطراف.
إذا رأت المحكمة أن النزاع المعروض عليھا عن طريق
االعتراض كان يجب أن يكون عن طريق االستئناف فإن ذلك ال
يعفيھا من التعھد.
وعندھا يتم بحث القضية والحكم فيھا وفقا للقواعد المطبقة
على استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة التي صدر عنھا الحكم
المعترض عليه.
المادة  -.48ال يجب التصريح تلقائيا بعدم االختصاص
النوعي إال في الحاالت اآلتية:
 .1إذا أسند القانون االختصاص للمحكمة العليا أو لمحكمة إدارية
أو لمحكمة زجرية أو كانت القضية ال تدخل في اختصاص
المحاكم الموريتانية؛
 .2إذا تم خرق قاعدة اختصاص نوعي تھم النظام العام أو إذا لم
يمثل المدعى عليه.
ال يجوز التصريح تلقائيا بعدم االختصاص الترابي في
الدعاوى القضائية.
إذا صرحت المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا ،تطبق
اإلجراءات المنصوص عليھا بالمادة  43وما بعدھا من ھذا القانون.
المادة  -.49في جميع الحاالت المنصوص عليھا بالبند األول
من المادة  ،48وإذا لم تصرح المحكمة المتعھدة بعدم اختصاصھا
أثناء المرافعة ،يجوز للنيابة العامة إثارة عدم اختصاص ھذه
المحكمة.
وتطبق اإلجراءات المنصوص عليھا بالمواد  38وما بعدھا
المتعلقة بالدفع بعدم االختصاص الذي يثيره األطراف على ما أثارته
النيابة العامة في ھذا القبيل.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻻرﺗﺒﺎط
المادة  -.50إذا أثير نفس النزاع أمام محكمتين من نفس
الدرجة وكانت كلتاھما مختصة بشأنه فعلى األخيرة منھما عرض
عليھا النزاع أن تتخلى عنه لفائدة األولى إذا طلب ذلك أحد األطراف
وإال جاز لھا ذلك من تلقاء نفسھا.
المادة  -.51إذا وجد ارتباط بين قضايا مرفوعة أمام محكمتين
مختلفتين بحيث يكون من حسن العدالة التحقيق والبت فيھما معا ،فإنه
يجوز أن يطلب من إح دى المحكمتين التخلي وإحالة القضية إلى
المحكمة األخرى.
) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل
 (2007عند ما ترفض إحدى المح اكم التخلي عن القضية ,يأمر
رئس محكمة االستئناف المختصة ,بناءا علي بطلب من الطرف
المعني ,إحدى المحاكم بالتنحي و يحيل الدعوي أمام المحكمة التي
يعينھا.
المادة  .52إذا كانت المحاكم المتعھدة بالنزاع ليست من درجة
واحدة فإن الدفع بسابقية النشر واالرتباط ال يجوز القيام به إال أمام
محكمة الدرجة األدنى.
المادة  -.53يجوز إثارة الدفع باالرتباط مھما كانت الظروف
إال أنه يستبعد إن كان الغرض منه المماطلة.
المادة  -.54يطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة
األولى بشأن سابقية النشر واالرتباط ويبت فيھا وفق المسطرة
المقررة للدفع بعدم االختصاص وفقا ألحكام المواد  38إلى 49
أعاله.
إذا تعددت الطعون فإن القرار تتخذه محكمة االستئناف األولى
تعھدت ،فإذا قبلت الطعن تسند القضية إلى إحدى المحاكم المختصة
التي ترى أنھا حسب الظروف مھيأة أكثر للبت فيھا.
المادة  -.55يلزم القرار الصادر عن المحكمة المتعھدة أو إثر
طعن بشأن الدفع كال من محكمة اإلحالة والمحكمة المأمورة بالتخلي.
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المادة  -.56إذا صدر عن المحكمتين قراران بالتخلي اعتبر
آخرھما صدورا كأن لم يكن.
المادة  -.57إذا ظھرت صعوبات حول االرتباط أو سابقية
النشر بين تشكيالت مختلفة من محكمة واحدة فإن رئيس المحكمة
يحسمھا دون إجراءات .ويكون قراره بھذا الشأن إجراء من
إجراءات اإلدارة القضائية.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﺎوى
المادة ) .58جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007ترفع الدعوى أمام محكمة المقاطعة بواسطة عريضة
مكتوبة وموقعة من طرف المدعي أو وكيله ،أو بواسطة مثوله
وتقديمه تصريحا يدرج بمحضر يحرره كاتب الضبط ويوقعه
المدعي أو يشار إلى أنه ال يقدر على التوقيع و في ھذه الحالة يضع
بصمته أسفل العريضة أو التصريح.
يجب أن تتضمن العريضة أو التصريح الفاتح للدعوى ما
يلي:
• االسم العائلي والشخصي ومھنة وموطن المدعي ووكيله عند
االقتضاء وكذلك االسم العائلي والشخصي ومھنة وموطن المدعى
عليه؛
• تحديد موضوع الدعوى وعرض موجز لألسباب.
وإذا تعلق األمر بشركة أو جمعية يجب أن تتضمن
العريضة ,حسب الحالة ,االسم التجاري وموضوع الطلب ومقر
الشركة.
أمام محاكم الواليات و المحاكم التجارية ترفع الدعوي بعريضة
مكتوبة موقعة من طرف المدعي أو وكيله.
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وتحت طائلة اإللغاء من البرمجة ,يجب أن تتضمن العريضة
المعلومات المذكورة أعاله وتبلغ مع وسائل المدعي إلي الطرف
األخر ,علي األقل 15 ,يوما قبل الجلسة.
المادة  -.59الطلبات المقدمة من طرف الدولة والمجموعات
العمومية يدافع عنھا الوزير المختص أو الممثل الشرعي لتلك
المجموعة أو أي موظف معين من طرف ھذه السلطات حاصل على
تفويض شرعي لھذا الغرض.
المادة  -.60تقيد القضايا المعروضة على المحكمة بسجل
مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة ومخصص لھذا
الغرض حسب ترتيب ورودھا وتاريخ تقديمھا مع بيان أسماء
األطراف ،وطبيعة الوقائع وكذلك تاريخ استالم العرائض
واالستدعاء والحكم.
ويؤشر رئيس المحكمة ھذا السجل في بداية كل سنة قضائية.
المادة  -.61يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من المدعي
شفھيا أو بإشعار من كاتب المحكمة عن طريق رسالة مضمونة
الوصول أن يودع كتابة الضبط المبلغ الكافي لضمان تسديد
مصاريف الدعوى.
وتتم تصفية تلك المصاريف طبقا لمقتضيات المواد  142وما
بعدھا .وعند عدم اإليداع ،وفي ما عدا حاالت المساعدة القضائية،
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن للمدعي بضمان تسديد المصاريف
عن طريق إحضار كافل شخصي يلتزم بذلك بالتضامن عن طريق
رسم موجه إلى كاتب ضبط المحكمة.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
يجب علي األطراف إيداع عناوينھم عند كتابات ضبط المحاكم.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
عند استالم العريضة الفاتحة للدعوي ,يجب علي كتابة ضبط
المحكمة القيام بجرد عناصر الملف المقدمة من األطراف حسب
ورودھا و اإلمساك بھا بصفة مواكبة.
18

المادة  -.62يجب على كل طرف قاطن خارج دائرة
اختصاص المحكمة أن يختار موطنا له بالمحل الذي يوجد فيه مركز
ھذه المحكمة .وكل استدعاء موجه لطرف ال يزال لم يدخل بعد في
النزاع يحتوي ،عند الحاجة ،على إشعاره بالقيام بھذا االختيار.
وعند عدم قيامه بذلك فإن كل استدعاء أو تبليغ حتى بالحكم
النھائي يصح القيام به لدى كتابة ضبط المحكمة.
يعتبر القيام بالتوكيل اختيارا لموطن الوكيل.
ال يكون تعيين الوكيل مقبوال إال إذا كان لھذا األخير موطن
أصلي أو مختارا بدائرة اختصاص المحكمة.
المادة  -.63على كل وكيل أن يثبت توكيله أمام رئيس
المحكمة إما برسم مكتوب وإما بتصريح شفھي من الطرف الماثل
معه أمام المحكمة.
ال يقبل التوكيل المسند من األطراف إلى:
 .1الشخص المحروم من حق الشھادة أمام القضاء؛
 .2الشخص الذي أدين إما من أجل جناية أو سرقة أو خيانة أو
نصب أو تفالس بسيط أو بالتدليس وإما بسب الجنايات والجنح
المنصوص عليھا في المادتين  371و 400من قانون العقوبات؛
 .3المحامين المشطوب عليھم؛
 .4المأمورين العموميين أو الرسميين المعزولين.
يتضمن التوكيل المسند ألجل تمثيل طرف في مرافعة حق
الطعن باالستئناف في األحكام التي تصدر في الدعوى ،ما لم ينص
على خالف ذلك.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
يتضمن توكيل المحامي لتمثيل األطراف ,الحق في القيام بكافة
الطعون واإلجراءات التي يراھا ضرورية للدفاع عن مصالح موكله.
المادة ) .64جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007يستدعي رئيس المحكمة كتابيا المدعي والمدعى عليه
للجلسة باليوم الذي يحدده .وينص االستدعاء على:
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 .1األسماء العائلية والشخصية ومھنة وموطن أو محل إقامة كل من
المدعي والمدعى عليه؛
 .2موضوع الدعوى؛
 .3المحكمة التي عليھا أن تبت في الدعوى؛
 .4يوم وساعة الحضور؛
 .5اإلشعار ،عند الحاجة ،بوجوب اختيار موطن بالمحل الذي توجد
فيه المحكمة.
 .6رقم الملف.
المادة  -.65إذا كان المرسل إليه يقطن بموريتانيا فإن
االستدعاء يوجه إليه عن طريق عدل منفذ ،فإذا لم يوجد إما عن
طريق كاتب ضبط أو أحد أعوانه وإما عن طريق البريد داخل
ظرف خاص بالتبليغات القضائية وخاضع لنفس الرسوم المفروضة
على الظروف المضمونة وإما عن طريق اإلدارة .أما إذا كان يقطن
بالخارج فإن االستدعاء يوجه إليه ،مرورا بوزارة العدل ،عن طريق
وزارة الشؤون الخارجية أو أي سلطة تحددھا االتفاقيات الدبلوماسية.
يصح تبليغ االستدعاء إما إلى الشخص نفسه وإما لمقر سكناه
بيد أقاربه أو عمال منزله أو بواب محل سكناه أو أي شخص آخر
يسكن نفس المحل.
يجب تسليم االستدعاء في ظرف مغلق ال يحمل فوقه إال
األسماء العائلية والشخصية وموطن الطرف وخاتم المحكمة وتاريخ
التبليغ يتبعه توقيع العون أو السلطة المبلغة.
ويصحب االستدعاء إفادة تبين من سلم إليه وتاريخ التسليم.
ويوقع ھذه اإلفادة إما الطرف نفسه وإما الشخص الذي استلمه بمقر
المستدعى .وإذا عجز المستلم عن التوقيع أو رفضه فينص العون أو
السلطة المكلفة بالتبليغ على ذلك .ويوقع ھذا العون أو السلطة على
اإلفادة ،في جميع الحاالت ،ويرجعھا عاجال لكتابة ضبط المحكمة.
يساوي محل اإلقامة الموطن عند عدم وجود ھذا األخير
بموريتانيا.
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إذا لم يمكن تبليغ االستدعاء إما لكون الطرف لم يوجد ھو وال
شخص بمقره أو محل إقامته ،وإما لكون الطرف أو الشخص الذي
توجد فيه الصفة الستالم االستدعاء له قد رفض ھذا االستالم فإنه تقع
اإلشارة إلى ذلك في اإلفادة .وعندئذ يوجه االستدعاء إما عن طريق
البريد وإما في الحالة المعاكسة عن طريق السلطة اإلدارية المحلية
التي يجب أن تتكلف بتبليغه للطرف.
ويعتبر ھذا االستدعاء كأنه تم تبليغه بصفة صحيحة بعد مضي
خمسة عشر يوما في الحالة األولى وشھر في الحالة الثانية من
إرساله .ويخفض ھذان األجالن إلى يومين فقط ،إذا كان اإلرسال
ناتجا عن رفض استالم االستدعاء.
يجوز للقاضي فضال عن ذلك مراعاة للظروف ،إما تمديد
اآلجال المذكورة أعاله وإما األمر قبل البت بإشعار الطرف الغائب
بالمرافعة بواسطة النشر في ثالث جرائد على األكثر.
المادة  -.66في كل الحاالت التي يكون فيھا موطن الطرف أو
محل إقامته مجھوال ،يعد العدل المنفذ محضرا يسرد فيه مساعيه
التي قام بھا من أجل العثور على من وجھت إليه الوثيقة.
وفي نفس اليوم يوجه العدل المنفذ إلى المرسل إليه عن طريق
آخر عنوان معروف له نسخة من المحضر برسالة مضمونة مع
وصل باالستالم.
ويقوم إرسال المحضر الذي يجب أن يبين إرساله برسالة مقام
اإلبالغ.
تطبق المقتضيات السابقة على وثيقة التبليغ المرسلة إلى
شخصية اعتبارية لم يعد يوجد لھا فرع معروف في المكان المحدد
بوصفه مقرا اجتماعيا للشركة بالسجل التجاري للشركات.
المادة ) 67األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل
 (2007اآلجال العادية للمثول أمام المحاكم ھي كاآلتي:
 .1ثالثة أيام إذا كان المستدعى يقطن في المدينة التي يوجد بھا مقر
المحكمة المتعھدة؛
 .2عشرة أيام إذا كان يقطن في دائرة اختصاص المحكمة المتعھدة؛
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 .3عشرون يوما واحد إذا كان يقطن بموريتانيا وخارج دائرة
اختصاص المحكمة المتعھدة؛
 .4شھران إذا كان يقطن في إحدى دول المغرب العربي أو إفريقيا
الغربية؛
 .5ثالثة أشھر إذا كان يقطن في باقي بلدان العالم.
يجوز أن تقتصر ھذه اآلجال إلى حدود النصف أو تمدد إلى
حدود الضعف بأمر مسبب من القاضي بناء على تبرير يقدم له حول
الفترة الالزمة للطريق اعتبارا لتوفر المواصالت وظروفھا.
المادة  -.68يجوز دائما لألطراف أن يحضروا طوعا أمام
المحكمة ،وفي ھذه الحالة تفصل المحكمة النزاع دون اللجوء إلى
إجراءات االستدعاء.
يوقع األطراف تصريحھم الذي بمقتضاه يطلبون الفصل في
النزاع أو يشار إلى عجزھم عن ذلك.
وفي ھذه الحالة يجب أن يتضمن الحكم اإلشارة إلى ھذا
الحضور الطوعي.
المادة  -.69مع مراعاة األحوال التي تكون فيھا الدعوى
مقدمة بعريضة أو تصريحا بكتابة الضبط وتلك التي يجوز فيھا
تقديمھا بمثول األطراف طوعا أمام القاضي ،وھما الحالتان المشار
إليھما على التوالي بالمادتين  58و 68أعاله فإن الطلب األصلي
يجوز تقديمه عن طريق تكليف بالحضور أو بعريضة مشتركة.
التكليف بالحضور ھو وثيقة العدل المنفذ التي يستدعي بھا
المدعي المدعى عليه للمثول أمام القاضي.
العريضة المشتركة ھي الوثيقة المشتركة التي يقدم بھا
األطراف إلى القاضي نزاعھم.
يحتوي التكليف بالحضور والعريضة المشتركة على نفس
البيانات التي تحتويھا العريضة أو التصريح الفردي.
المادة  -.70إذا كانت القضية جاھزة للحكم يبت القاضي
فورا .وفي الحالة األخرى يأمر باإلجراء الضروري إلظھار الحقيقة
في األجل المحدد .ثم يستدعي األطراف لجلسة يحددھا.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
المادة  -.71يجوز أن تتصرف النيابة العامة بوصفھا طرفا
رئيسيا أو تتدخل بوصفھا طرفا منضما .وھي تمثل الغير في
الحاالت التي يحددھا القانون.
المادة  -.72تتصرف النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا
بصفة تلقائية ،في الحاالت المنصوص عليھا في القانون .وخارج ھذه
الحاالت وبنفس صفتھا تلك فبإمكانھا أن تتصرف للدفاع عن النظام
العام بمناسبة الوقائع التي لھا مساس به.
المادة  -.73تكون النيابة العامة طرف منضما عندما يجوز
لھا أن تقدم رأيھا حول تطبيق القانون في قضية من القضايا التي تبلغ
بھا.
المادة  -.74يجب إبالغ النيابة العامة بما يلي:
 .1القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة وأمالكھا والبلديات
والمؤسسات العمومية واألوقاف والسفن والطائرات األجنبية؛
 .2القضايا المتعلقة بالقصر وعلى العموم كل القضايا التي يكون
أحد أطرافھا خاضعا لوصي أو مقدم؛
 .3الدفوع بعدم االختصاص في شأن نزاع يتعلق باالختصاص
النوعي؛
 .4تنازع االختصاص بين القضاة والرد واإلحاالت ومخاصمة
القضاة؛
 .5النزاعات التي تھم األشخاص المفترض غيبتھم؛
 .6إجراءات الطعن بالتزوير.
يقع إبالغ القضايا التي وقع إحصاؤھا بھذه المادة إلى وكيل
الجمھورية في خمسة أيام على األقل قبل انعقاد الجلسة من طرف
كاتب الضبط.
يجوز للنيابة العامة أن تطلب إبالغھا بالقضايا األخرى التي
ترى تدخلھا فيھا ،كما يجوز للمحاكم أن تأمر من تلقاء نفسھا بھذا
اإلبالغ.
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)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل (2007
يجب علي النيابة العامة أن تقدم طلباتھا مكتوبة ,علي األقل ,يوما
قبل الجلسة المحددة.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل (2007
يمكن للنيابة العامة في القضايا التي تبلغ فيھا وجوبا أن تحضر كافة
إجراءات التحقيق التي تأمر بھا المحكمة و المحددة في المادة 88
من ھذه المدونة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻷﺣﻜﺎم
المادة  -.75يجوز لرئيس المحكمة ،قبل كل شيء ،أن يحاول
مصالحة األطراف.
إذا تم الصلح يحرر رئيس المحكمة بمساعدة كاتب الضبط
محضرا به ،له القوة التنفيذية.
يقيد محضر الصلح في سجل مرقم وموقع عليه باألحرف
األولى من طرف رئيس المحكمة.
يوقع محضر الصلح األطراف إذا كانوا يعرفون التوقيع
وقادرين عليه ،وإال أشير إلى ذلك .وله الحجية إلى أن يطعن فيه
بالتزوير تجاه الكل فيما يتعلق بتاريخه والتصريحات المدرجة به.
يودع المحضر بكتابة الضبط.
المادة  -.76إذا لم يقع تصالح فإن رئيس المحكمة يستدعي
فورا كل األطراف في القضية كتابيا للجلسة باليوم الذي يحدده وفقا
ألحكام المادة  65أعاله.
المادة ) .77جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007ال يجوز للمحكمة أن تعقد جلسة أيام عطلة األسبوع
واألعياد الرسمية إال إذا اقتضت الحاالت المستعجلة خالف ذلك.
وتكون الجلسات علنية .ويتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة.
ينبغي لألطراف أن يدلوا ببياناتھم برزانة ،وأن يتمسكوا
باالحترام المفروض للقضاء .فإذا أخلوا بذلك فللقاضي أن يرجعھم
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للصواب بتقديم إنذار لھم .وفي حالة إخاللھم بذلك من جديد تجوز
معاقبتھم بحبس ال تتجاوز مدته يومين.
ويجب على األشخاص الحاضرين للجلسة االلتزام بالھدوء
ونفس االحترام المفروض على األطراف للقضاء .ويحظر عليھم أن
يتكلموا ما لم يؤذن لھم في ذلك وأن يعطوا إشارات تدل على
الموافقة أو عدمھا وأن يتسببوا في مخالفة النظام بأي طريقة كانت.
ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بطرد كل شخص بما في
ذلك األطراف أو وكالؤھم إذا لم يستجب ألوامره.
وفي حالة وقوع شتم أو إھانة خطيرة لقاض ،فإن ھذا األخير
يحرر به محضرا .ويجوز له أن يصدر عقوبة حبس ال تتعدى ثالثة
أيام.
وفي حالة صدور كالم من المحامين يتضمن شتما أو إھانة
أو قذفا فإن الرئيس يطلب من النيابة العامة تعھد مجلس ھيئة
المحامين بالقضية و إصدار العقوبة التأديبية المناسبة.
المادة  -.78في اليوم المحدد باالستدعاء يمثل األطراف
أنفسھم أو بواسطة وكالئھم .ويستمع إليھم متقابلين.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل (2007
ويجوز دائما لرئيس المحكمة أن يأمر بحضور األطراف شخصيا.
وفي حالة ما إذا كانت إدارة عمومية أو شخصية اعتبارية عمومية
أخرى طرفا في النزاع فعليھا أن تنيب عنھا في المثول أحد أعوانھا
يكون حاصال على توكيل صحيح ،إذا أمر بذلك .و إذا كانت القضية
تتعلق بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص ,فانه عند مثوله
ينبغي أن يكون ممثال من طرف محام.
غير أنه إذا تبين للقاضي بأي وسيلة أن المدعي أو المدعى
عليه لم يتوصل باالستدعاء الموجه إليه أو يعوقه عن الحضور عائق
خطير ،جاز له أن يؤخر القضية للجلسة القادمة بعد استدعاء الطرف
المتخلف من جديد.
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)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
إذا استدعي المدعي أو ممثله ,بصفة منتظمة ولم يحضر في األجل
المحدد ,فان طلبه يرد وتشطب دعواه.
إذا لم يمثل المدعى عليه أو وكيله يجوز استدعاؤه من جديد
بناء على مبادرة من المدعي أو يستدعيه القاضي من تلقاء نفسه ،من
أجل المثول إذا لم يكن االستدعاء قد سلم له شخصيا.
إذا تخلف المدعى عليه أو وكيله عن الحضور باليوم المحدد
بعد استدعائه كما يجب تصدر المحكمة بالرغم من ذلك حكمھا في
األصل.
وال يستجيب القاضي للطلب إال إذا رأى أنه قانوني ومقبول
ومؤسس.
ويقوم إيداع المذكرات المكتوبة مقام المثول.
المادة  -.79إذا تعدد المدعى عليھم ولم يحضر أحدھم بنفسه
أو بواسطة وكيله يستمع القاضي إلى األطراف الحاضرين أو
الممثلين ثم يؤخر القضية لجلسة مقبلة ويستدعي الطرف المتخلف
من جديد لليوم المعين.
وفي ھذا اليوم يبت بحكم واحد مشترك لكل األطراف في
القضية .وال يقبل ھذا الحكم المعارضة من أي أحد منھم.
المادة  -.80يتولى رئيس المحكمة إدارة المرافعات .ويعطي
الكالم للمقرر في الحاالت التي يلزم فيھا إعداد تقرير.
ويستدعى المدعي ثم المدعى عليه لتقديم حججھم.
إذا رأت المحكمة أنھا قد اتضحت لھا القضية أمر الرئيس
بتوقيف المرافعة وتقديم المالحظات التي يدلي بھا األطراف من أجل
دفاعھم.
بعد االستماع أو اإليداع عند الحاجة لطلبات النيابة العامة
الشفھية أو الكتابية تفصل الدعوى حاال أو تؤخر لمداولة أوسع لجلسة
مقبلة يحددھا رئيس المحكمة.
تكون مداوالت القضاة سرية.
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المادة  -.81يصرح بالحكم رئيس المحكمة حتى في غياب
المستشارين وغياب النيابة العامة ،ويجوز أن يقتصر التصريح على
منطوق الحكم.
يتضمن الحكم البيانات التالية:
 .1المحكمة التي صدر عنھا؛
 .2الرئيس والمستشارون الذين داولوا فيه؛
 .3تاريخه الذي ھو يوم النطق به؛
 .4اسم ممثل النيابة إذا كان قد حضر المرافعة؛
 .5اسم كاتب الضبط؛
 .6األسماء العائلية والشخصية لألطراف أو تسميتھم وكذلك
موطنھم أو مقرھم االجتماعي؛
 .7وعند االقتضاء أسماء المحامين أو أي شخص أعان أو مثل
األطراف.
يجب أن يعرض الحكم بصفة موجزة وعلى التوالي ادعاءات
األطراف وأسبابھا .ويجب أن يكون مسببا.
ويذكر الحكم القرار في شكل منطوق.
ويوقع الرئيس وكاتب الضبط الحكم .في حالة غياب الرئيس يشار
إلى ذلك في مسودة الحكم الذي يوقعه أحد القضاة المستشارين الذين
داولوا.
المادة  -.82يجب أن يحرر الحكم عند النطق به وعلى أية حال
خالل مدة ال تتجاوز شھرا من النطق به.
تحفظ مسودة حكم كل قضية بكتابة الضبط.
المادة  -.83يجوز األمر بالتنفيذ المؤقت رغم المعارضة واالستئناف
بكفالة أو دونھا إذا طلب ذلك ،ولكن فقط في حالة االستعجال أو
وجود خطر محدق.
يؤمر بالتنفيذ دون كفالة عندما يوجد سند رسمي أو إدانة سابقة لم
يكن طعن فيھا باالستئناف.
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إن الطرف المدان بمبالغ غير النفقات أو بمداخيل تعويضات أو
تسبيقات يجوز أن يسلم من التنفيذ المؤقت بإذن من القاضي عن
طريق إيداع المبالغ أو القيم الكافية لضمان المبلغ المنفذ.
المادة  -.84تختص المحكمة التي بتت وحدھا في تفسير حكمھا غير
المطعون فيه باالستئناف ،وذلك بناء على طلب يقدمه األطراف
للرئيس .وتقوم المحكمة بذلك في جلسة المشورة.
المادة  -.85تسجل األحكام حسب الترتيب التسلسلي في سجل مرقم
وموقع عليه باألحرف األولى من طرف رئيس المحكمة.
المادة  -.86يسلم كاتب الضبط دون مصاريف صورة طبق األصل
من كل حكم تمھيدي أو نھائي أو من محضر المصالحة إلى كل
طرف في القضية طلب ذلك .ويجوز أن تمنح صورة طبق األصل
ثانية لنفس الطرف إن كان ثمة مبرر شرعي.
المادة -.87يكون تبليغ كل حكم مصحوبا بصورة طبق األصل من
ھذا الحكم .ويتم التبليغ بنفس الطريقة المقررة لتوجيه االستدعاءات.
تبلغ األحكام الغيابية بعناية كاتب الضبط للطرف الغائب .ويجب أن
يبين في ورقة التبليغ للطرف الغائب أجل سقوط حقه في المعارضة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :ﻓﻲ إﺟﺮاءات درس اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
المادة  -.88يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب األطراف
أو من تلقاء نفسه أن يأمر ،قبل النظر في الموضوع ،بإجراء خبرة
أو زيارة عين المكان أو بحث أو تحقيق الخطوط أو القيام بأي إجراء
تحقيقي آخر مقبول من الناحية القانونية .وال يكتسي أي واحد من ھذه
اإلجراءات التحقيقية طابعا إجباريا.
يؤمر بھذه اإلجراءات التحقيقية عندما ال يتوفر للقاضي ما
يكفي من العناصر للبت في القضية.
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المادة  -.89يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب شفھيا أو بإشعار
من كاتب الضبط عن طريق رسالة مضمونة الوصول ،إما من
الطرف الذي يرغب في أحد اإلجراءات التحقيقية المنصوص عليھا
بالمادة السابقة أو من جميع األطراف ،في حالة ما إذا اتفقوا على
طلب ھذه اإلجراءات ،أن يودعوا بكتابة الضبط مسبقا مبلغا ماليا
لتسديد المصاريف التي يتطلبھا القيام باإلجراء المقرر.
المادة  -.90يتم استعمال المبالغ المسبقة ،من طرف كاتب
الضبط تحت مراقبة الرئيس .وال يجوز ،بأي حال ،دفع مكافأة
األتعاب أو مصاريف الخبراء أو منحة الشھود مباشرة من األطراف
إلى الخبراء أو الشھود.
وإن قبول التسبيق المذكور من خبير أو مترجم يؤدي إلى
شطبه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮات
المادة  -.91ال يؤمر بالخبرة إال إذا كانت اإلجراءات التحقيقية
األخرى المقررة في ھذا الباب غير كافية إلنارة المحكمة .ويجب
دائما أن يكون األمر بالخبرة بواسطة حكم تمھيدي.
المادة  -.92يتضمن الحكم التمھيدي اآلمر بالخبرة البيانات
التالية:
• عرض للظروف التي استوجبت الخبرة وعند االقتضاء تعيين عدة
خبراء؛
• تعيين الخبير أو الخبراء؛
• ذكر النقاط موضوع مھمة الخبير؛
• تحديد األجل الذي على الخبير أن يقدم فيه رأيه؛
• المبلغ المسبق الممنوح للخبير وتعيين الطرف المكلف بتسبيق ذلك
المبلغ.
يحدد األجل الممنوح للخبير إلبداء رأيه بدقة بحيث تتفادى
إطالة اإلجراءات أكثر من الالزم.
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يعين الخبراء وفقا ألحكام القانون رقم  020-97الصادر
بتاريخ  16يوليو  1997المتضمن النظام األساسي للخبراء
القضائيين إما تلقائيا وإما بناء على اقتراح يتفق عليه األطراف.
يحلف الخبير غير المدرج بقائمة الخبراء الرسميين يمينا أمام
السلطة المعينة لتلقيھا بمقتضى الحكم الذي أمر بإجراء الخبرة ،ما لم
يقع إعفاؤه منھا بتراضي األطراف.
المادة  -.93يكون تقرير الخبير كتابيا ،ويودع بكتابة ضبط
المحكمة ،ويعرض على األطراف قبل النداء على القضية.
ويجوز دائما للقاضي أن يحضر الخبير بالجلسة أو بغرفة
المشورة لتقديم توضيحات تكميلية.
وتضاف للتقرير قائمة المصاريف ومكافآت أتعاب الخبير.
) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
يحق لكل طرف أن يطلب من القاضي رفض الخبرة كليا أو جزئيا,
كما أن له أن يطلب إجراء خبرة مضادة.
المادة  -.94إذا لم يقبل خبير المھمة المسندة إليه يعين خبير
آخر مكانه بحكم تمھيدي تلقائيا أو بناء على طلب الطرف األشد
حرصا .والخبير الذي ال يقوم بمھمته بعد قبولھا والذي ال يحرر أو
ال يقدم تقريره في األجل المعين من طرف القاضي يجوز الحكم عليه
بتحمل جميع المصاريف القضائية وحتى ،إن اقتضى األمر ،بدفع
تعويضات كيدية .ويستبدل حينئذ الخبير ما لم يقدم ھذا األخير عذرا
مقبوال.
المادة  -.95يجوز ألحد األطراف طلب رد الخبير المعين
وفقا ألحكام المواد السابقة خالل األيام الثالثة التي تلي تعيينه .ويجب
أن يكون طلب الرد مكتوبا ومسببا .وتبت المحكمة التي عينت الخبير
فورا بحكم نافذ رغم االستئناف .ال يقبل الرد إال بسبب القرابة الماسة
أو أي سبب آخر خطير.
المادة  -.96يجب على الخبير أن يشعر األطراف بأيام
وساعات القيام بالخبرة .ويوجه لھم ھذا اإلشعار مسبقا بأربعة أيام
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على األقل عن طريق رسالة مضمونة الوصول إما لموطنھم األصلي
أو محل إقامتھم وإما لموطنھم المختار.
المادة  -.97يجب على الخبير أن يطلع القاضي على تقدم
أعماله.
إذا حضر القاضي عمليات الخبرة فله أن يعد محضرا يتضمن
مالحظاته وتفسيرات الخبير وكذا تصريحات األطراف والغير،
ويوقع القاضي على ھذا المحضر.
على الخبير أن يأخذ بعين االعتبار المالحظات والطلبات التي
يقدمھا األطراف وعندما تكون مكتوبة يرفقھا مع رأيه إذا طلب
األطراف ذلك.
وعليه أن يشير في رأيه إلى النتيجة التي رتبھا على تلك
المالحظات.
إذا حضرت النيابة العامة عمليات الخبرة وجب على الخبير
إدراج مالحظاتھا إذا طلبت ذلك وكذا النتيجة التي رتبھا على تلك
الطلبات.
المادة  -.98إذا لم يجد رئيس المحكمة في تقرير الخبير
توضيحات كافية فله أن يأمر بخبرة جديدة وفقا للشروط المحددة في
ھذا الفصل أو أن يأمر بأي إجراء تحقيقي آخر.
وال يلزم رئيس المحكمة في أي حال من األحوال بالتقيد برأي
الخبير.
المادة  -.99إذا لزم أثناء خبرة اللجوء إلى مترجم للقيام
بترجمة شفھية أو كتابية وجب على الخبير أن يختار المترجم من بين
المترجمين المسجلين أو إنھاء األمر إلى رئيس المحكمة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ
المادة  -.100يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب األطراف
أو من تلقاء نفسه ،ومن أج ل أن يطلع شخصيا على المعلومات
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الخاصة بوقائع النزاع القيام بمعاينة بحضور األطراف أو بعد
استدعائھم.
ويقوم بالمعاينات والتقييمات والتقديرات أو إعادة الوقائع التي
يراھا ضرورية بتنقله عند الحاجة إلى عين المكان.
وإذا لم يقم بذلك في الحال فإنه يحدد بحكم تمھيدي األماكن
ويوم وساعة التحقيق ويعين عند االقتضاء أحد أعضاء التشكيلة للقيام
بذلك.
المادة  -.101إذا كان موضوع الزيارة يتطلب معلومات
خارجة عن نطاق معارف القاضي فلھذا األخير أن يعين ،في نفس
الحكم القاضي بالزيارة ،خبيرا ليصحبه في مھمته ويبدي له رأيه.
المادة  -.102يجوز لرئيس المحكمة زيادة على ذلك أن
يستمع أثناء زيارته إلى األشخاص الذين يعينھم ،ويأمر أن يقام
بمحضرھم بالعمليات التي يراھا مفيدة.
المادة  -.103يحرر محضر بزيارة عين المكان ،ويوقعه
رئيس المحكمة وكاتب الضبط.
المادة  -.104تعتبر مصاريف زيارة عين المكان جزءا من
مصاريف الدعوى.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث
المادة  -.105يجوز أن يؤمر بإجراء البحث عن الوقائع التي
من شأنھا أن تثبت بالشھود والتي يحتمل أن يكون تحقيقھا مقبوال
ومفيدا لدرس القضية.
إذا اقتضى الحال االستماع إلى شھود فإن الرئيس يأذن
للطرف الذي يطلب شھادتھم في إحضارھم أمامه في اليوم والساعة
المحددين.
ويقوم الرئيس باالستماع بنفسه إلى الشھود ،وله عند االقتضاء
أن ينيب عنه قاضيا يعمل في أقرب مكان من مقر الشاھد.
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المادة  -.106يبين الحكم الذي يأمر بإجراء بحث الوقائع التي
يقوم عليھا ھذا البحث وكذا يوم وساعة الجلسة التي يجري فيھا .كما
يتضمن استدعاء األطراف للحضور وإحضار شھودھم باليوم
والساعة المحددين أو إطالع كاتب الضبط في أجل ثالثة أيام ،على
أسماء الشھود الذين يرغبون في االستماع إليھم.
المادة  -.107يجوز للقاضي كذلك أن يأمر بالتوجه لعين
المكان لالستماع إلى الشھود.
ويجوز له أثناء الجلسة أو بمكتبه وكذا في أي مكان أثناء
تنفيذه إلجراء تحقيقي أن يستمع فورا لألشخاص الذين يرى في
االستماع لھم فائدة في إظھار الحقيقة.
المادة  -.108يجوز لألطراف استدعاء شھودھم مباشرة عن
طريق رسالة مضمونة الوصول أو استدعاؤھم بواسطة كاتب الضبط
طبقا للشروط المنصوص عليھا بالمواد  65وما بعدھا.
المادة  -.109يجب على كل من استدعي ألداء شھادة بصفة
قانونية أن يؤديھا .ال يجوز تلقي شھادة من أقارب وأصھار الدرجة
المباشرة أو أزواج أحد األطراف ولو مطلقين.
وتقبل الشھادة من كل شخص باستثناء الذين اعتبرھم القانون
أو األحكام القضائية غير مؤھلين للشھادة أمام القضاء.
المادة  -.110يستمع للشھود فرادى بمحضر األطراف أو بعد
استدعائھم.
ويصرح كل شاھد قبل االستماع إليه باسمه العائلي والشخصي
ومھنته وسنه ومسكنه وما إذا كانت له قرابة أو مصاھرة مع
األطراف وإلى أي درجة ،وما إذا كانت له عالقة تبعية أو تعاون أو
مصالح مشتركة مع أحد األطراف .ويؤدي الشاھد تالفيا لبطالن
شھادته اليمين على قول الحق كل الحق وال شيء غير الحق.
وال تقبل اليمين من األشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد
المدني ،وال يستمع إليھم إال على سبيل االستئناس .ويخبرون بأن
عليھم أن يقولوا الحق.
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يجوز االستماع إلى الشھود من جديد وكذا مواجھة بعضھم
لبعض.
المادة  -.111إن األجل المحدد لحضور الشھود ھو يوم على
األقل بين تسلم االستدعاء ويوم الحضور ،ويزاد لھذا األجل يوم عن
كل مسافة عشرين كيلومترا باعتبار المسافة الموجودة بين مكان
الشاھد ومكان حضوره .ويجوز كذلك أن يزاد بيوم أو أكثر تبعا
لظروف الشھود.
وتجوز معاقبة الشھود المتخلفين بغرامة ال تتعدى 2.000
أوقية بحكم نافذ رغم كل معارضة أو استئناف.
يجوز بعد ھذا ،استدعاءھم من جديد على نفقتھم .وإذا تخلفوا
مرة أخرى فإنھم يعاقبون بغرامة ال تتجاوز  5.000أوقية.
يجوز للمدعي الذي امتنع شھوده من الحضور أمام القاضي
ألداء شھادتھم ،أن يطالبھم بالتعويض إذا كان بطالن دعواه ناتجا
عن امتناع الشھود من اإلدالء بشھاداتھم.
غير أنه في حالة تقديم أعذار مقبولة يجوز ،بعد أداء الشاھد
لشھادته ،أن يعفى من العقوبات الصادرة عليه.
المادة  -.112إذا برر الشاھد عدم تمكنه من الحضور باليوم
المحدد له جاز للقاضي أن يمنحه أجال للحضور ،أو يقرر التنقل إليه
لتلقي شھادته .إذا كان الشاھد يسكن خارج دائرة اختصاص القاضي،
يلجأ إلى إنابة قضائية.
المادة  -.113في حالة تقديم تجريح شاھد ،فإنه يبت فورا
بحكم غير قابل للطعن باالستئناف.
يجوز تجريح الشھود إما بسبب عدم أھليتھم للشھادة وإما
لسبب قرابتھم المباشرة أو كل دافع آخر خطير.
المادة  -.114يقع التجريح بعد أداء الشاھد شھادته ،فإذا كان
مقبوال ألغيت الشھادة.
المادة  -.115يجب على الشاھد أن يشھد بدون أن يسمح له
بتالوة أي رسم مكتوب ،ما عدا إذا كانت ھذه الوثيقة مكتوبة بخط
يده.
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يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من األطراف أو أحدھم
أن يستفسر الشاھد حول كل ما يراه مفيدا لزيادة شھادته وضوحا.
المادة  -.116ال يجوز للطرف أن يقاطع الشاھد أثناء أداء
شھادته ،وال أن يستفسره مباشرة.
ويتلى على الشاھد نص شھادته ويوقعھا أو تقع اإلشارة إلى
أنه يجھل التوقيع أو عاجز عنه أو ممتنع منه.
المادة  -.117إذا أحضر طرف أكثر من خمسة شھود على
نفس الواقعة ،فإنه يتحمل ،في جميع األحوال ،مصاريف ما زاد على
العدد المذكور من الشھود.
المادة  -.118يحرر كاتب الضبط محضرا بسماع الشھود.
ويوقع القاضي ھذا المحضر ،ويضاف إلى مسودة الحكم.
يتضمن ھذا المحضر ذكر يوم ومكان وساعة البحث ويشير
إلى تغيب أو حضور األطراف وإلى األسماء العائلية والشخصية
ومھنة ومسكن الشھود ،وتأديتھم لليمين وإلى تصريحھم بمدى
قرابتھم أو مصاھرتھم أو تبعيتھم أو تعاونھم مع األطراف أو اشتراك
مصالح معھم وإلى التجريح المقدم وإلى نص الشھادة وتالوتھا على
الشھود.
المادة  -.119يبت القاضي فور انتھاء البحث أو يؤخر القضية
لجلسة قابلة .وفي الحالة األخيرة يبلغ إلى األطراف محضر البحث،
إن كان قد أعد ،قبل الجلسة التي ستنظر فيھا القضية.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻂ
المادة  -.120إذا أنكر طرف الخط أو التوقيع المسند إليه أو
صرح بعدم اعترافه بالخط أو التوقيع المسند للغير جاز لرئيس
المحكمة أن يصرف نظره عن ذلك متى ظھر له أنھا وسيلة يقصد
منھا المماطلة أو ال فائدة منھا في حل النزاع ،ما لم تقدم له عريضة
كتابية ترمي إلى طلب تحقيق الخطوط.
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وفي الحالة المعاكسة يوقع القاضي باألحرف األولى على
الوثيقة المعترض عليھا ويأمر بإجراء تحقيق خطھا بالمستندات
وبالشھود وعند االقتضاء باللجوء إلى خبير.
وتطبق القواعد المقررة في البحوث والخبرات على تحقيق
الخط.
المادة  -.121الوثائق التي يمكن قبولھا على سبيل المقارنة
ھي:
 .1التوقيعات الموضوعة على وثائق رسمية؛
 .2الخطوط والتوقيعات التي سبق االعتراف بھا؛
 .3أجزاء الوثيقة المحقق فيھا غير المنكورة.
ويوقع القاضي باألحرف األولى على الوثائق المستعملة في
المقارنة.
المادة ) 122جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الوثيقة مكتوبة أو
موقعة من طرف المنكر لھا فإن ھذا األخير يتعرض للعقوبة بغرامة
تتراوح بين  50.000إلى  100.000أوقية دون اإلخالل بما قد
يترتب من التعويضات وتحمل المصاريف والمتابعات الجزائية.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ
المادة  -.123يجب رفع وإبالغ كل طلب عارض متعلق
بالطعن بالتزوير ضد وثيقة مستظھر بھا حسب القواعد المقررة في
تقديم الدعاوى.
المادة  -.124تحدد المحكمة األجل الذي على الطرف
المستظھر بالوثيقة المطعون فيھا بالتزوير أن يبدي فيه ما إذا كان ال
يزال متمسكا باستعمالھا.
فإذا صرح الطرف أنه ال ينوي االحتجاج بھا أو لم يدل بأي
تصريح مدة ثمانية أيام فإن الوثيقة ترفض.
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إذا أعلن الطرف أنه مستظھر بالوثيقة جاز للمحكمة إرجاء
البت في الدعوى األصلية إلى أن يحكم في الطعن بالتزوير أو
االستغناء عن الحكم في التزوير إذا رأت أن قرارھا ال يتوقف على
تلك الوثيقة المطعون فيھا.
تدعو المحكمة الطرف الذي ينوي االستظھار بالوثيقة
المطعون فيھا بالتزوير أن يسلمھا إلى كتابة ضبط المحكمة في أجل
ثالثة أيام .وفي حالة ما إذا لم يفعل ذلك في األجل المحدد ،فيجري
العمل كما لو صرح الطرف عن عدم استعماله للوثيقة.
إذا كانت الوثيقة المطعون فيھا بالتزوير مسودة مودعة
بمستودع عمومي فإن القاضي يأمر المودع العمومي أن يقوم بوضع
ھذه المسودة بكتابة ضبط المحكمة.
إذا كان من المفيد مقارنة المكتوب المنازع فيه مع وثائق
يمسكھا أشخاص أخر جاز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه تحت
طائلة الغرامة التھديدية أن تودع الوثائق لدى كتابة المحكمة في
أصلھا أو صور منھا.
ويأمر بكافة اإلجراءات الضرورية وخاصة تلك المتعلقة
بالحفظ والمعاينة والنسخ والرد أو إعادة الوثائق.
المادة  -.125عند ما تودع الوثيقة بكتابة ضبط المحكمة يأمر
رئيس المحكمة بالقيام بالبحث أو أي إجراء تحقيقي آخر من
إجراءات الدفع بالطعن بالتزوير.
يجوز أن يستمع إلى الكاتب المنسوب إليه الخط.
المادة  -.126في ظرف ثمانية أيام من وضع الوثيقة المطعون
فيھا بالتزوير أو المسودة عند الحاجة بكتابة الضبط فإن القاضي
يحرر محضرا يبين فيه حالة الوثيقة وكذا المسودة ،بعد أن يكون
األطراف قد استدعوا كما يجب لحضور تحرير ھذا المحضر.
يجوز للقاضي حسب مقتضيات األحوال أن يأمر بالشروع
أوال في تحرير محضر في شأن الصورة طبق األصل دون انتظار
لتق ديم المسودة التي يحرر في شأنھا محضرا منفصال .ويتضمن
المحضر اإلشارة إلى وصف التشطيبات والكلمات المضافة
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والفسحات وكل الحاالت األخرى من نفس النوع ثم يوقعه القاضي
باألحرف األولى وممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال وكذا
األطراف الحاضرون أو وكالؤھم.
المادة ) 127جديدة ( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ 10ابريل  (2007فور االنتھاء من تحرير المحضر يجري
على إقامة البينة فى التزوير مثل ما يجري في دعوى تحقيق الخط.
ثم يبت في ذلك بحكم .ويتعرض المدعي الذي يخسر القضية لغرامة
تتراوح بين  25.000إلى  100.000أوقية بغض النظر عن
التعويضات وعن المتابعات الجزائية.
المادة  -.128إذا أمر الحكم القاضي في دعوى الطعن
بالتزوير بإلغاء أو تمزيق أو شطب كلي أو جزئي أو بتعديل أو إعادة
الوثائق المعلن عن تزويرھا إلى أصلھا فإنه يوقف تنفيذ الحكم في
ھذا الموضوع ما دام المدان في أجل الطعن باالستئناف أو الرجوع
أو النقض ما لم يعلن صراحة قبوله للحكم.
وإذا أمر الحكم بإرجاع المستندات المستظھر بھا فإن تنفيذه
يرجأ كذلك فيما يرجع لھذا الشأن في الحاالت المشار إليھا بالفقرة
السابقة ما لم يصدر األمر بخالف ذلك على إثر طلب من الخواص
أو المودعين العموميين أو الخصوصيين المعنيين باألمر.
المادة  -.129ما دامت المستندات المطعون فيھا بالتزوير
مودعة بكتابة الضبط ال يجوز تسليم أي صورة طبق األصل منھا،
إال إذا قضى بذلك حكم من المحكمة.
المادة  -.130إذا كانت المحكمة الجزائية تنظر في أصل
القضية ،بصرف النظر عن الطلب العارض بالطعن بالتزوير ،فإنه
يرجأ البت في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ
وإﻋﺎدة ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺘﻨﺎزل
المادة  -.131إذا طلب المدعى عليه إدخال الغير في النزاع
بوصفه ضامنا أو ألي سبب آخر فإن ھذا األخير يستدعى طبق
القواعد المحددة بالمواد  65وما بعدھا.
ويضرب للشخص المطلوب إدخاله في النزاع لحضوره
بالجلسة أجل كاف مراعاة للظروف الناجمة عن نوعية القضية وعن
بعد مكان أو مقر إقامته.
ويقع نفس الشيء بالنسبة للضامن إذا أراد بدوره إدخال
شخص آخر باعتباره ضامنا ثانويا.
المادة  -.132يجب على الضامن أن يتدخل ،وإذا تخلف عن
الحضور فإن الحكم يصدر غيابيا بالنسبة إليه ،إال أن الضامن ال
يدافع عن المضمون إال في حدود تصريحه بذلك.
األحكام الصادرة على الضامن الذي قبل الدفاع عن المضمون
تنفذ على ھذا األخير في حالة إعسار الضامن.
المادة  -.133إذا استدعي مدعى عليه من طرف المحكمة
بصفته وارثا لشخص متوفى منح له ،بناء على طلبه ،أجل كاف
اعتبارا لظروف القضية ليتمكن من الدفاع عن حقوقه في الموضوع.
المادة  -.134يجب تقديم كل طلب إدخال أو كل وجه من
أوجه الدفاع ذي طابع تماطلي أثناء الجلسة األولى وقبل اإلدالء بأي
دفاع في األصل.
المادة  -.135تقبل طلبات التدخل من طرف كل من له
مصلحة في النزاع القائم.
المادة  -.136يجوز لرئيس المحكمة في حالة طلب إدخال
الغير في النزاع ،إما أن يبت في الطلب األصلي على حدة إذا كان
جاھزا للحكم ،وإما أن يؤجل القضية ليفصل ھذا الطلب األصلي
ليجمله مع طلب اإلدخال.
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المادة  -.137في جميع الحاالت التي يرجئ فيھا رئيس
المحكمة الحكم ويحيل األطراف إلى محكمة أخرى لفصل مسألة
أولية فإنه يحدد األجل الذي يجب أن تعرض فيه ھذه المسألة على
المحكمة من الطرف األشد حرصا.
وعند عدم ثبوت القيام بأي مسعى في ھذا األجل يجوز لرئيس
المحكمة بعد انصرامه أن يستغني عن ذلك بالبت في القضية.
المادة  -.138ال يؤخر طلب التدخل وباقي الطلبات العارضة
فصل الطلب األصلي إذا كان ھذا األخير جاھزا للحكم.
ال يمكن أن يؤخر حدوث وفاة لألطراف أو تغيير حالة من
حاالتھم البت في الدعوى عندما تكون جاھزة للحكم.
المادة  -.139في حالة ما إذا كانت القضية غير جاھزة للحكم
فإن رئيس المحكمة بمجرد إطالعه على وفاة أو تغيير حالة أحد
األطراف يطلب شفھيا أو بإشعار موجه حسب الشروط المنصوص
عليھا بالمواد  65وما بعدھا ممن توجد فيه الصفة لمتابعة الترافع أن
يقوم بھذه المتابعة.
وعند عدم قيام من أشعر بھذه المتابعة بأي مسعى لمتابعة
الترافع في األجل المحدد يستغنى عن ذلك بالبت في القضية.
المادة  -.140يتابع النظر في القضايا حسب األشكال
المنصوص عليھا في شأن تقديم الدعوى.
إذا مثل من توجد فيھم الصفة لمتابعة الدعوى بالجلسة التي
ينادى فيھا على القضية فإن ھذا المثول يعتبر عند عدم وجود إعالن
صريح ،بمثابة متابعة للترافع.
المادة  -.141يقع التنازل برسم مكتوب أو بتصريح مدون في
محضر يشمل كالھما الطلب الذي يريد الطرف أن يتنازل عنه .وتقع
اإلشارة إلى ھذا التنازل في الحكم دون الحاجة لتبليغه إلى باقي
أطراف الدعوى إذا كان خاليا من كل قيد أو شرط.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻮى
المادة  -.142المصاريف المتعلقة بالدعوى والمستندات
وإجراءات التنفيذ تشمل على الخصوص ما يلي:
 .1الحقوق والرسوم واإلتاوات واألتعاب المستحقة لكتاب ضبط
المحاكم أو إدارة الضرائب باستثناء الحقوق والرسوم والغرامات
المحتمل استحقاقھا على العقود والمستندات المقدمة دعما لحجج
األطراف؛
 .2تعويضات الشھود؛
 .3أجور الفنيين والخبراء؛
 .4النفقات الخاضعة للتعريفة؛
 .5أتعاب المأمورين العموميين أو الرسميين.
المادة  -.143يتحمل كل من خسر الدعوى مصاريفھا سواء
كان خصوصيا أو إدارة عمومية ،ويجوز إجراء مقاصة كلية أو
جزئية في المصاريف تبعا للظروف المحيطة بالقضية .وفي حالة
التنازل تحمل المصاريف على المتنازل ما لم يتفق األطراف على
خالف ذلك.
المادة  -.144تقع اإلشارة بالحكم الذي يفصل النزاع ،إلى
مبلغ المصاريف التي تمت تصفيتھا إال إذا قيم بتصفيتھا قبل صدور
الحكم.
وتقع ھذه التصفية بأمر صادر عن القاضي ،ويبقى األمر
مضافا إلى مستندات القضية.
المادة  -.145إذا شملت المصاريف مكافآت أتعاب
ومصروفات خبير فإن كاتب الضبط يؤشر على نسخة األمر المحدد
للمصاريف من أجل التنفيذ ويسلم أو يرسل تلك النسخة ،طبقا
للشروط المقررة بالمواد  65وما بعدھا إلى الخبير.
وتقع اإلشارة بالصورة طبق األصل لألمر المشار إليه ،عند
االقتضاء ،إلى المبلغ الباقي بعد الدفعات المسبقة.
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تعتبر جميع األطراف مدينة ومتضامنة ،فيما يتعلق بالمبلغ
المذكور ،تجاه الخبير ،غير أن ھذا األخير ال تجوز له متابعة
األطراف غير المحكوم عليھم بتحمل المصاريف إال في حالة عسر
الطرف المحكوم عليه بھا.
المادة  -.146يجوز للخبير أن يقدم معارضة أمام المحكمة
ضد أمر تقدير المصاريف في ظرف ثالثة أيام من تاريخ تبليغه بأمر
التقدير .وال يكون األمر الصادر اثر ھذه المعارضة قابال للطعن
باالستئناف.
المادة  -.147إذا طلب شاھد تقدير تعويضاته فيجري العمل
كما ھو مبين في الفقرة األولى من المادة .145
المادة  -.148يجوز لألطراف أن يقدموا معارضة ضد تصفية
المصاريف أمام المحكمة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم
أو األمر المحدد لمبلغ المصاريف المصفاة إذا كان الحكم في األصل
نھائيا.
ال يقبل األمر الصادر اثر ھذه المعارضة االستئناف .وإذا كان
الحكم الصادر في األصل قابال لالستئناف ،فال يجوز لألطراف أن
ينازعوا في تصفية المصاريف إال عن طريق الطعن باالستئناف.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
المادة  -.149تطبق المقتضيات المنصوص عليھا في ھذا
القانون أمام المحاكم التي تبت في القضايا اإلدارية في كل ما ال
يتناقض مع مقتضيات المواد  150إلى .166
المادة  -.150ال يجوز أن تتعھد المحكمة في القضايا اإلدارية
إال عن طريق عريضة ضد قرار إداري صريح أو ضمني.
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ال تكون العريضة االفتتاحية للدعوى مقبولة إال خالل أجل
شھرين يسري من تاريخ إبالغ أو نشر القرار المطعون فيه .إذا كان
المدعي يقطن خارج موريتانيا فإن أجل الشھرين يستبدل باآلجال
المقررة بالبنود  4و 5و 6من المادة .67
يعتبر الصمت الذي تلتزمه اإلدارة مدة أربعة أشھر بمثابة
قرار رفض .ويفتتح الطعن ضد ھذا القرار الضمني ابتداء من انتھاء
أجل األربعة أشھر المذكورة أعاله .ويتمتع المعنيون بحق الطعن
ضد ھذا القرار الضمني في أجل شھرين ابتداء من انتھاء أجل
األربعة أشھر المذكورة أعاله ،وھو األجل المستبدل عند االقتضاء
وفقا ألحكام الفقرة السابقة.
غير أنه إذا طرأ قرار صريح بالرفض خالل أجل الشھرين
فإنه يفتح األجل مجددا.
المادة  -.151يجب أن تقدم العرائض على أوراق مدموغة.
وتعفى الطعون المقدمة من طرف الوزراء من ھذه الشكلية .ويجب
أن توقع العرائض من طرف العارض أو وكيله.
الدعاوى التي تھم الدولة والمجموعات العمومية يقدمھا الوزير
أو الممثل الشرعي لھذه المجموعة أو موظف معين من طرف ھذه
السلطات يكون حائزا على تفويض شرعي لھذا الغرض.
ويجب أن تتضمن العرائض عرضا موجزا عن الوقائع
واألسباب وطلبات العارض.
يجب على المدعي أن يرفق عريضته بنسخة من القرار
المطعون فيه أو في الحالة المنصوص عليھا في الفقرة  3من المادة
 150الوثيقة التي تثبت تاريخ إيداع االعتراض الموجه إلى اإلدارة.
يجب أن يرفق العارض عريضته بعدد من النسخ مصدق
على مطابقته لألصل يساوي عدد األطراف.
تقيد العرائض في سجل خاص ويحق لكل شخص أن يستصدر
منھا نسخة.
تودع العرائض بكتابة ضبط المحكمة ما لم تنص األحكام
القانونية الخاصة على خالف ذلك.
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المادة  -.152تبلغ العرائض إلى مصدر القرار المطعون فيه
واألطراف األخرى المدعى عليھا وكذلك للوزير المعني.
يلزم المدعي خالل شھرين من إيداع مذكرته تحت طائلة
سقوط دعواه أن يودع مذكرة تكميلية موقعة منه أو من وكيله.
المادة  -.153في القضايا اإلدارية تكون اإلجراءات تحقيقية
ومكتوبة وحضورية.
المادة  -.154مباشرة بعد تسجيل العريضة االفتتاحية للدعوى
بكتابة الضبط يعين رئيس المحكمة مقررا إن كان لذلك محل.
يحدد المقرر تحت سلطة الرئيس وتبعا لظروف القضية األجل
الممنوح لألطراف إن كان لذلك محل لتقديم مذكراتھم التكميلية
ومالحظاتھم ودفاعھم أو ردودھم .ويجوز أن يطلب من األطراف
كل األوراق والوثائق المفيدة في حل النزاع لترفق بملف القضية.
ت ودع المذكرات التكميلية والمذكرات والمالحظات الدفاعية
والردود وغيرھا من المذكرات والمالحظات وكذلك الوثائق التي قد
ترفق بھا ،بكتابة الضبط وتبلغ في نفس الظروف المقررة بالنسبة
للعرائض.
المادة  -.155يقام بإبالغ الدولة بالوثائق ومختلف أوراق
الدعوى عن طريق السلطة المختصة بتمثيل الدولة أمام المحكمة.
المادة  -.156إذا كانت القضية جاھزة لعرضھا في الجلسة أو
إذا كان ھناك محل لألمر بإجراء تحقيقي فإن الملف بعد دراسته من
طرف المقرر يحال إلى النيابة العامة بوصفھا مفوضا للحكومة.
المادة  -.157يتحقق رئيس المحكمة من اإلبالغات وينھي
التحقيق.
المادة  -.158تكون جلسات المحكمة علنية باستثناء القضايا
الجبائية.
بعد التقرير يجوز لألطراف أن يقدموا بأنفسھم أو بواسطة
وكالئھم المالحظات الشفھية دعما لطلباتھم.
المادة  -.159تقدم النيابة العامة بوصفھا مفوضا للحكومة
الطلبات في كل القضايا .وتبدي طلباتھا النھائية بكل استقاللية.
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المادة  -.160تداول المحكمة دون حضور األطراف .وينطق
باألحكام في جلسة علنية.
يسلم كاتب الضبط إلى األطراف نسخة مصدقة أو صورة
طبق األصل من الحكم.
تكون أحكام المحكمة نافذة فور تبليغھا.
الصيغة التنفيذية للقرارات الصادرة في القضايا اإلدارية تبدأ
ب" :باسم ^ العلي العظيم" وتختم باألمر التالي" :وعليه فإن
الجمھورية اإلسالمية الموريتانية تأمر )الوزير أو الوالي أو
الحاكم (...كل فيما يعنيه وكل العدول المنفذين المطلوبين بذلك فيما
يتعلق بالطرق العادية فيما يعني األطراف الخصوصيين أن يقوموا
بتنفيذ ھذا الحكم".
المادة  -.161تطبق أحكام ھذا الفصل أمام محاكم االستئناف
في القضايا اإلدارية.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺖ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ وﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻹدارﻳﺔ.
المادة  -.162مع االحتفاظ بالقواعد المتعلقة بالتحقيق والحكم
في الطعون بالنقض أمام المحكمة العليا فإن القواعد المقررة بالباب
السابق تطبق على اإلجراءات والتحقيق والحكم في القضايا الداخلة
في اختصاص الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا عندما تبت ابتدائيا
ونھائيا.
تمارس النيابة العامة لدى المحكمة العليا وظائف مفوض
الحكومة أمام الغرفة اإلدارية.
المادة  -.163ال يجوز إلغاء القرارات اإلدارية المطعون فيھا
بسبب الشطط في استعمال السلطة إال بناء على أسباب مستنتجة من
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العيوب المؤثرة على شرعيته الخارجية بسبب عدم اختصاص من
أصدر القرار المعيب في شكله أو إجراءاته وإما شرعيته الداخلية
بسبب خرقه لقاعدة قانونية أو تجاوز حدود السلطة.
المادة  -.164يجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية وبناء على
طلب صريح من الطرف العارض أن تأمر بوقف تنفيذ قرارات
السلطات اإلدارية التي قدم ضدھا الطعن باإللغاء.
ال يجوز أن يمنح وقف التنفيذ إال إذا كانت األسباب المثارة
تبدو جدية وكان الضرر الذي سيلحق بالعارض غير قابل لإلصالح.
ال يؤثر القرار اآلمر بوقف التنفيذ على أصل القضية.
المادة  -.165قرار المحكمة العليا الذي يلغي كليا أو جزئيا
قرارا إداريا يسري مفعوله بالنسبة للجميع.
إذا كان القرار الملغى قد تم نشره في الجريدة الرسمية فإن
القرار الذي ألغاه يكون موضعا لنفس النشر.
المادة  -.166ال تطبق القواعد المحددة بھذا الباب على
الطعون في قضايا االنتخابات إال بعد مراعاة األحكام الخاصة
المقررة بالنصوص الخاصة لھذه الطعون.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
المادة ) -.167األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 (2007يھدف االستئناف إلي إلغاء أو تعديل بواسطة محكمة
االستئناف كل األحكام والقرارات الصادرة ابتدائيا من محاكم الدرجة
األولي.
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يقبل االستئناف في كل الميادين ولو كانت والئية ضد األحكام
الصادرة ابتدائيا إذا لم ينص على خالف ذلك.
المادة  -.168يقام بالطعن باالستئناف ضد األحكام الصادرة
ابتدائيا في أجل شھر.
يجري ھذا األجل بالنسبة للحكم الحضوري من يوم الحكم في
حق األطراف الممثلين بمحام وكذا أؤلئك الحاضرين للنطق بالحكم.
وفي الحاالت األخرى يجب تبليغ األحكام الحضورية ويجري
أجل االستئناف من تاريخ ھذا التبليغ.
إذا كان الحكم غيابيا يسري األجل من انتھاء أمد الطعن
بالمعارضة المنصوص عليه بالمادة  190أدناه.
تستبدل اآلجال المقررة في الفقرتين السابقتين بالنسبة للذين
يقطنون خارج موريتانيا باآلجال المقررة بالمادة  67البنود  4و5
و.6
المادة  -.169يتوقف سريان آجال االستئناف بموت الطرف
المحكوم عليه .وال يبدأ سريانھا من جديد إال بعد التبليغ بمقر المتوفى
طبقا للشروط المنصوص عليھا بالمادة  65وما بعدھا .ويجوز القيام
بھذا التبليغ للورثة ،بصفة جماعية ،بدون تعيين أسمائھم وصفاتھم.
المادة  -.170يجوز للمعني أن يقوم باستئناف عارض مھما
كانت األحوال .ويقبل كل استئناف ينجر عن استئناف عارض مھما
كانت الحال .غير أنه ال يجوز في أي حال من األحوال أن يؤخر
البت في االستئناف األصلي.
المادة  -.171ال يجوز الطعن باالستئناف في األحكام
التمھيدية إال بعد صدور الحكم النھائي وفي آن واحد مع الطعن
باالستئناف في ھذا الحكم.
في الحالة المنصوص عليھا بالفقرة السابقة ،يجري أجل
الطعن باالستئناف حسب الشروط المحددة بالمادة  .168ويقبل ھذا
الطعن حتى ولو وقع تنفيذ الحكم التمھيدي مؤقتا بوجه تحفظي.
المادة  -.172االستئناف الواقع خارج اآلجال الشرعية يعتبر
الغيا .يجوز للمستأنف عليه الذي ترك آجال االستئناف تنقضي أو
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الذي رضي بالقرار قبل االستئناف األصلي أن يقوم باستئناف
عارض بعريضة مكتوبة مدعمة بأسباب االستئناف .ومھما كانت
الحال فإن االستئناف العارض يكون له نفس مصير االستئناف
األصلي ،باستثناء الحالة التي يكون فيھا االستئناف األصلي موضع
تنازل.
يجوز القيام بالطعن باالستئناف إما لدى كتابة ضبط المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإما لدى كتابة ضبط المحكمة
المختصة في االستئناف .وتقع اإلشارة إلى استالم العريضة بكتابة
الضبط في سجل خاص.
المادة  172مكررة )جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007إذا تبين للقاضي أن االستئناف كيدي أو
تعسفي ,فانه يمكنه تغريم المستأنف بغرامة تتراوح بين  30000و
 300000أوقية بغض النظر عن تعويض األضرار التي قد يطالب
بھا.
المادة  -.173يقع التصريح باالستئناف لدى كتابة ضبط
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إما بعريضة مكتوبة
وموقعة من المستأنف أو وكيله وإما بتصريح شفھي يتلقاه كاتب
الضبط ويحرر به محضرا يوقع عليه المستأنف أو يشار فيه إلى أنه
عاجز عن التوقيع.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
يجب أن يتضمن التصريح باالستئناف االسم العائلي والشخصي
للمستأنف وبيان ملخص لموضوع وأسباب الطعن باالستئناف .ولكل
شخص معني الحق في االطالع على التصريح باالستئناف أو طلب
نسخة منه.
المادة  -.174تحال عريضة االستئناف أو المحضر القائم
مقامھا والمستندات المرفقة بھما ونسخة الحكم الصادر ابتدائيا وكذا
ملف القضية دون مصاريف من طرف كاتب ضبط المحكمة إلى
كاتب ضبط المحكمة التي ستنظر في ھذا االستئناف.
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إذا قيم باالستئناف أمام محكمة االستئناف فإن ھذه المحكمة
تستصدر بواسطة كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه األوراق والوثائق المذكورة أعاله.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين  20000و  50000أوقية و
بغض النظر عن التعويضات التي قد يطالب بھا ,يجب علي
المستأنف أن يقدم مذكراته في أجل  60يوما من نفاذ أجل
االستئناف ,وأن يبلغ للطرف المستأنف ضده للرد عليھا في أجل
أقصاه يوم الجلسة.
المادة ) .175جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ 10ابريل  (2007عندما تقدم الوثائق المنصوص عليھا
بالمادة  174إلى محكمة االستئناف فإن الرئيس يأمر بإحالة الملف
إلي النيابة العمة.
وتبلغ المذكرات وكذلك كل أوراق الدعوى إلى األطراف أو
ممثليھم.
المادة  -.176يجب على المستأنف أن يستحضر خصومه
للجلسة خالل أجل ال يقل عن عشرين يوما قبل الجلسة .ويخفض ھذا
األجل إلى خمسة أيام إذا كان القرار المطعون فيه قرارا استعجاليا.
يجب أن يصحب االستحضار نسخة من عريضة االستئناف
وكذا نسخة من مذكرة أسباب االستئناف .وعلى المستأنف أن يودع
بكتابة الضبط ورقة االستحضار والمذكرة وكذلك صورة طبق
األصل من الحكم المطعون فيه وأدلة اإلثبات.
المادة  -.177يجوز لألطراف أن يودعوا مذكراتھم بكتابة ضبط
المحكمة خالل الشھر الموالي للتبليغ الذي قيم به إليھم وفقا ألحكام
المادة  .176غير أنه يجوز للمستشار المقرر أن يمنح لألطراف بناء
على طلبھم أجال إضافيا إليداع مذكراتھم .تلغي ھذه الفقرة بموجب
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
إذا انتھت اآلجال المقررة إليداع المذكرات فإن المستشار
المقرر يعد تقريره ،ويحال الملف إلى النيابة العامة .تلغي ھذه الفقرة
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بموجب ) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
.(2007
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل (2007
عندما تكون النيابة جاھزة لتقديم طلباتھا فإن رئيس المحكمة يحدد
تاريخ الجلسة التي ستعرض فيھا القضية .وعليه أن يتخذ كافة
اإلجراءات من أجل أن ال تتأخر ھذه القضية ،ول ه أن يحدد أجال
لنيابة العامة.
المادة ) .178جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ 10ابريل  (2007يستمع لألطراف أو ممثليھم في مالحظاتھم
ثم تقدم النيابة العامة طلباتھا.
المادة  -.179ال يعطي االستئناف المحكمة الحق في النظر إال
بالنسبة لعناصر الحكم التي يطعن فيھا صراحة أو ضمنا وتلك
المرتبطة بھا.
ويجري األثر الناقل لالستئناف بالنسبة للكل ما لم يكن
االستئناف مقتصرا على بعض العناصر وعندما يكون يرمي إلى
إلغاء الحكم أو عندما يكون موضوعه غير قابل للقسمة.
المادة  -.180يوقف الطعن باالستئناف الواقع في األجل تنفيذ
الحكم المطعون فيه ما عدا إذا وقع األمر بإجراء التنفيذ المؤقت وفقا
ألحكام المادة  83أعاله.
في جميع الحاالت يجوز للمحكمة المتعھدة باالستئناف بناء
على طلب الطرف المعني أن تأمر بوقف التنفيذ المؤقت إذا كان
يخشى منه خطر محدق أو إذا كانت األسباب التي يؤسس عليھا
االستئناف تبدو جدية.
المادة  -.181ال يجوز ،أثناء مرافعة االستئناف ،إثارة أي
طلب جديد ما عدا إذا كان يتعلق بمقاصة أو كانت إثارته ألجل
الدفاع عن الدعوى األصلية.
ويجوز لألطراف أن يطلبوا الفوائد واألكرية وغيرھا من
التوابع التي حل أجل دفعھا منذ صدور الحكم المطعون فيه ،وكذا
التعويضات من أجل الضرر الذي حل بعد صدور ھذا الحكم.
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ال يعتبر جديدا الطلب الذي ينجم مباشرة عن الطلب األصلي
والذي يرمي إلى نفس الغاية مع كونه يرتكز على أسباب ودوافع
مختلفة.
المادة  -.182يجوز لألطراف في طور االستئناف من أجل
تبرير طلباتھم التي قدموھا أمام القاضي األول أن يثيروا أسبابا
جديدة وأن يقدموا أوراقا جديدة أو أدلة جديدة.
كما يجوز لألطراف كذلك توضيح المطالب التي كانت تشتمل
عليھا الطلبات السابقة والدفاعات المقدمة أمام القاضي األول ويزيدوا
على ھذه الطلبات كل الطلبات الناتجة عنھا أو المكملة لھا.
وتقبل في االستئناف كذلك الطلبات الفرعية.
المادة  -.183يجوز لألشخاص الذين لم يكونوا أطرافا وال
ممثلين في حكم الدرجة األولى أو الذين تدخلوا فيه بصفة أخرى أن
يتدخلوا في مرحلة االستئناف عندما تكون لھم مصلحة في ذلك.
ويجوز أن يستدعى نفس األشخاص أمام المحكمة حتى ولو
كان ذلك من أجل إدانتھم إذا كان تطور النزاع يتطلب إدخالھم فيه.
يجوز كذلك أن يتدخل في ال دعوى أثناء مرحلة االستئناف
األشخاص الذين يطلبون االنضمام إلى أحد األطراف أو األشخاص
الذين لھم الحق في الطعن بمعارضة الخارج عن الخصومة.
المادة  -.184إذا كان موضوع اإلدانة غير قابل للقسمة فإنه
يجب استدعاء كافة األطراف الخاسرة إلقحامھا في النزاع حتى ولو
لم يستأنف إال البعض منھم .ويقع نفس الشيء كلما كانت نتيجة
االستئناف الذي يقوم به أحد األطراف ھي إلغاء الحكم المطعون فيه،
عند ما ترى المحكمة أنه مؤسس.
المادة  -.185ال يقبل استئناف جديد إذا كان قد صدر قرار
سابق بقبول التنازل من طرف المستأنف أو إذا كان استئنافه قد
رفض شكال وذلك حتى ولو كان أجل االستئناف ال زال ساريا.
المادة  -.186إذا وقع تأكيد الحكم المطعون فيه يكون تنفيذه
على يد المحكمة التي أصدرته .فإذا ألغي كليا يكون التنفيذ بالنسبة
لنفس األطراف على يد محكمة االستئناف .أما إذا وقع إلغاؤه جزئيا
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فيكون التنفيذ ،بالنسبة لنفس األطراف ،إما لمحكمة االستئناف وإما
للمحكمة التي تعينھا ،باستثناء الحاالت التي يسند فيھا االختصاص
بأحكام قانونية خاصة إلى محكمة أخرى.
المادة  -.187إذا تعھدت محكمة االستئناف بحكم قد أمر
بإجراء تحقيقي أو بحكم قد وضع حدا للنزاع أثناء حكمه في دفع
إجرائي يجوز لھا أن تتصدى للعناصر التي لم يبت فيھا إذا رأت
من حسن سير العدالة إعطاء القضية حال نھائيا بعد أن تأمر بإجراء
تحقيقي عند االقتضاء.
ال يمنع التصدي من تطبيق أحكام المواد  181إلى .183
المادة  -.188تطبق القواعد المتعلقة بالطلبات القضائية
والتحقيق والحكم المطبقة أمام محاكم الدرجة األولى المقررة بالكتاب
الثاني من ھذا القانون على اإلجراءات أمام محكمة االستئناف في كل
ما ال يتعارض مع أحكام ھذا الفصل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
المادة  -.189تھدف المعارضة إلى الرجوع في حكم صدر
غيابيا .وال تحق إال للطرف الغائب وحده.
تطرح المعارضة أمام نفس المحكمة العناصر المحكوم فيھا
غيابيا للمناقشة والبت فيھا من جديد من حيث الوقائع والقانون .وال
يستفيد منھا األطراف غير المعارضين إال إذا كان موضوعھا غير
قابل للقسمة.
المادة  -.190يجوز الطعن بالمعارضة في األحكام الصادرة
غيابيا في أجل خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
إذا لم يمثل المدعى عليه فإن الحكم يصدر غيابيا إذا كان
القرار نھائيا وكان االستدعاء لم يسلم للشخص نفسه.
ويعتبر الحكم شبه حضوري إذا كان القرار قابال لالستئناف أو
إذا كان االستدعاء قد سلم لشخص المدعى عليه.
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في حالة تعدد المدعى عليھم الذين استدعوا لنفس السبب وإذا
كان واحد منھم على األقل لم يمثل فإن الحكم يعتبر شبه حضوري
بالنسبة للجميع إذا كان قابال لالستئناف أو إذا كان المتخلفون قد
تسلموا االستدعاء بأنفسھم.
المادة  -.191يقام بالمعارضة حسب القواعد المقررة في تقديم
الدعوى أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
بالمعارضة .ويتم التحقيق والبت فيھا وفقا للقواعد المطبقة على تلك
المحكمة.
المادة  -.192توقف المعارضة تنفيذ الحكم ما عدا إذا وقع
األمر بخالف ذلك في الحكم الصادر غيابيا.
المادة  -.193ال يقبل من الطرف المعارض الذي يحكم عليه
غيابيا للمرة الثانية أن يقوم بمعارضة جديدة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ
المادة  -.194يھدف اعتراض الغير إلى مراجعة الحكم أو
تعديله لصالح الغير القائم بالطعن.
وھو يطرح للمناقشة من جديد بالنسبة للطاعن النقاط المحكوم
فيھا موضوع طعنه من أجل البت فيھا من حيث الوقائع والقانون.
المادة  -.195يجوز لكل شخص أن يقوم باعتراض الغير ضد
الحكم أو القرار الذي يضر بحقوقه والذي لم يكن ال ھو وال من
ينوب عنه طرفا فيه .ويقبل اعتراض الغير ما دام الحق الذي يتأسس
عليه لم ينقض .ويجوز القيام بھا في مواجھة كل حكم حتى ولو نفذ.
ويقام اعتراض الغير حسب القواعد المقررة في تقديم الدعوى
أمام المحكمة المقدمة إليھا.
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المادة  -.196تجوز إدانة الطرف بالتعويض عن األضرار
عندما يرفض طعنه باعتراض الغير.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
المادة  -.197يھدف الطعن بالرجوع إلى العدول عن حكم
حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل البت من جديد من حيث
الوقائع والقانون.
المادة  -.198ال يسمح بالطعن بطلب الرجوع في الحكم إال
في الحاالت اآلتية:
 .1إذا ظھر بعد الحكم أنه حصل أثناء إجراءات درس القضية
غش لصالح الطرف المحكوم له؛
 .2إذا تم العثور بعد الحكم على وثائق حاسمة كان التمسك بھا
بفعل طرف آخر؛
 .3إذا استند الحكم على وثائق معترف بتزويرھا أو وقع
التصريح قضائيا بتزويرھا بعد صدور الحكم؛
 .4إذا وقع الحكم بناء على إفادات أو شھادات أو أيمان معترف
قضائيا بكذبھا بعد الحكم.
وفي جميع الحاالت فإن الطعن ال يقبل إال إذا كان الطاعن لم
يتمكن من استعمال الوسيلة التي يثيرھا قبل أن يكون القرار حائزا
قوة الشيء المقضي به ولم يكن ذلك بسبب خطأ راجع إليه.
غير أنه ال يقبل الطعن بطلب الرجوع ضد قرارات المحكمة
العليا إال في الحالتين التاليتين:
 .1إذا ظھر أن قرارھا صدر بناء على وثائق مزورة قدمت
أمامھا ألول مرة؛
 .2إذا أدين الطرف بسبب عدم تقديم خصمه وثيقة حاسمة.
المادة  -.199إن آجال تقديم طلب المراجعة ھي نفس اآلجال
المقررة لالستئناف.
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يجري األجل من اليوم الذي يعلم فيه الطرف بسبب المراجعة
التي يثير.
المادة  -.200يرفع طلب المراجعة أمام المحكمة التي
أصدرت القرار المطعون فيه ووفقا لقواعد اإلجراءات المطبقة.
ويجوز البت فيه من طرف نفس القضاة.
المادة  -.201ال يوقف طلب المراجعة تنفيذ الحكم.
المادة  -.202يجوز أن يتعرض الطرف الذي يخسر طلب
المراجعة لإلدانة بتعويض األضرار لصالح الطرف اآلخر.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
المادة  -.203يھدف الطعن بالنقض إلى إثبات المحكمة العليا
عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية.

اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
المادة ) .204جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ 10ابريل  (2007ال يقبل الطعن بالنقض إال ضد األحكام و
القرارات و األوامر الصادرة نھائيا في الحاالت اآلتية:
 .1إذا كان الحكم يحتوي على خرق للقانون أو كان قد صدر إثر
خطأ في تطبيق أو تأويل القانون؛
 .2إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مختصة؛
 .3إذا حصل تجاوز في استعمال السلطة؛
 .4إذا كانت األشكال المقررة تحت طائلة البطالن أو السقوط أثناء
اإلجراءات أو الحكم لم تحترم؛
 .5إذا حصل تناقض بين أحكام نھائية بين نفس األطراف حول نفس
الموضوع ولنفس األسباب؛
 .6إذا كان الحكم غير مسبب أو كان تسبيبه ناقصا؛
 .7إذا حصل البت في أشياء لم تكن مطلوبة أو في أكثر من ما ھو
مطلوب أو إذا كان قرار االستئناف أھمل البت في دعاوى سبق
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الحكم فيھا من طرف القاضي األول أو إذا كان في نفس الحكم
مقتضيات متناقضة؛
 .8إذا كان محجور قد أدين دون أن يتم تمثيله بصفة قانونية إذا بدا
جليا أنه لم يتم الدفاع عنه كما يجب وأن ذلك ھو السبب الرئيسي
أو الوحيد في صدور ذلك الحكم.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻴﺎت اﻟﻄﻌﻦ
المادة  -.205يقع الطعن بالنقض في األحكام والقرارات
الصادرة نھائيا في أجل شھرين .ويجري ھذا األجل ،بالنسبة لألحكام
الحضورية من يوم صدور الحكم فيما يتعلق باألطراف الممثلين من
طرف محام وكذا بالنسبة لألطراف اآلخرين الحاضرين للنطق
بالحكم.
وفي الحاالت األخرى يجب تبليغ األحكام الحضورية .ويجري
أجل الطعن بالنقض ابتداء من ھذا التبليغ .وإذا كان األمر يتعلق
بحكم غيابي ،فإن أجل الطعن بالنقض يجري من تاريخ انصرام أجل
المعارضة.
تطبق على آجال الطعن بالنقض المقتضيات المنصوص عليھا
بالفقرتين  2و 3من المادة  168والمادة .169
المادة  -.206ال يترتب على أجل الطعن بالنقض أي أثر
توقيفي.
وال يكون للطعن بالنقض األثر التوقيفي إال في الحاالت
التالية:
 .1في قضايا الزواج ما عدا إذا أمر الحكم بإنھاء الرابطة
الزوجية؛
 .2في دعاوى التزوير الفرعي؛
 .3في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري؛
 .4إذا كان القرار المطعون فيه قد أدان شخصا اعتباريا من
أشخاص القانون العام بتسديد مبلغ من النقود أو أمر برفع اليد
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التي يضعھا ھذا الشخص االعتباري لغرض تحصيل مبالغ
مستحقة له.
) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 (2007وخارج الحالة المقررة بالفقرة السابقة يجوز للمحكمة العليا
بصفة استثنائية وبناء على طلب من الطاعن ,أن تأمر تشكيلتھا
المختصة في الحكم في الطعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا
كان من شأن ھذا التنفيذ أن يحدث وضعية ال يمكن تداركھا ,علي أن
ال تتجاوز صالحية وقف التنفيذ ھذا  6أشھر يجب للمحكمة أن تبت
خاللھا نھائيا في القضية أو يصبح وقف التنفيذ بال أثر وال يمكن منح
وقف تنفيذ أخر .وعلى الطرف األشد حرصا أن يودع مبلغ اإلدانة.
وفي ھذه الحالة فإن رئيس المحكمة يحدد تاريخا للجلسة التي
سيبت فيھا نھائيا في القضية على أن تنعقد ھذه الجلسة في أجل ال
يتجاوز ثمانية أشھر من تاريخ وقف التنفيذ .وعلى الطرف األشد
حرصا أن يودع مبلغ اإلدانة . .تلغي ھذه الفقرة بموجب ) األمر
القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل .(2007
المادة  -.207يقام بالطعن بالنقض في كتابة ضبط المحكمة
التي أصدرت القرار المطعون فيه بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة
من المدعي أو محاميه ويسجل بسجل خاص .ويكون لكل شخص
الحق في االطالع على العريضة أو طلب نسخة منھا.
المادة  -.208يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض
البيانات التالية:
 .1ھوية األطراف؛
 .2طبيعة القرار المطعون فيه وتاريخه.
المادة  -.209يلزم طالب الطعن بالنقض تحت طائلة سقوط
طلبه أن يودع خالل شھرين من تاريخ تقديم العريضة مذكرة موقعة
منه أو من محاميه .تشتمل ھذه المذكرة على جميع أسباب الطعن
وتشير إلى كافة النصوص التي يثير المدعي خرقھا إذ ال يجوز له
أن يقدم فيما بعد أسبابا أخرى.
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المادة  -.210يجب أن تصحب العريضة والمذكرة بعدد من
النسخ يساوي عدد األطراف في القضية .ويبت رئيس المحكمة دون
تأخير في الصعوبات المتعلقة بعدد النسخ المودعة وإبالغھا إن كان
لذلك محل.
المادة ) 211األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 (2007يجب على طالب النقض تالفيا لسقوط طلبه أن يودع مبلغ
 5.000أوقية .وينبغي أن يصحب عريضته وصال بھذا الدفع.
إال أنه يعفى من ھذا اإليداع األشخاص الذين يمنحھم نص
خاص إعفاء في ھذا المجال.
يعفى كذلك من اإليداع األعوان العموميون في القضايا
المتعلقة مباشرة باإلدارة أو بأمالك الدولة.
المادة  -.212وفي ظرف خمسة عشر يوما من تقديم عريضة
المدعي يباشر كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
فيه ،بدون مصاريف ،توجيه العريضة مرفقة بوصل دفع الغرامة
وكذا بصورة طبق األصل من الحكم المطعون فيه وبملف القضية
إلى كتابة ضبط المحكمة العليا.
وفي نفس األجل تبلغ نسخة من عريضة الطالب من طرف
كاتب الضبط الذي تلقاھا إلى األطراف وفقا للشروط والشكليات
المقررة لتبليغ األحكام .وفي نفس األجل كذلك من إيداع مذكرة
الطالب المذكورة في المادة  209يبلغ كاتب ضبط المحكمة العليا إلى
األطراف اآلخرين المذكرة المذكورة حسب الشروط والشكليات
المقررة لتبليغ األحكام.
ويجوز للطرف المعني بالطعن بالنقض ،والذي لم يتصل
بنسخة من العريضة أو من المذكرة ،أن يقيم معارضة ضد القرار
الذي تصدره المحكمة العليا بتصريح يتلقاه كاتب ضبط المحكمة
العليا في ظرف الشھر الموالي للتبليغ المنصوص عليه بالمادة .225
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺠﻠﺴﺎت
المادة ) 213جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007إذا وردت على كتابة ضبط المحكمة العليا األوراق
المذكورة في المادة  212فإن رئيس التشكيلة المختصة يعين
مستشارا ليقوم بإعداد التقرير.
وتبلغ ،دون تخل ،المذكرات وكذا كل أوراق الملف لمحامين
األطراف.
المادة ) .214جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  (2007يجوز لألطراف أن يقدموا مذكرات لكتابة ضبط
المحكمة في ظرف شھر من التبليغ الذي وقع لھم طبقا للفقرة الثانية
من المادة  .212غير أنه يجوز للمستشار المقرر أن يمنح أجال
إضافيا إليداع المذكرات ،بناء على طلب األطراف ,علي أن ال
يتجاوز ھذا األجل  15يوما.
المادة  -.215يوجه طلب الطعن بالتزوير ضد ورقة مستظھر
بھا أمام المحكمة المتعھدة إلى رئيس ھذه المحكمة.
وخالل الشھر الذي يلي وضع العريضة بكتابة ضبط المحكمة
يصدر الرئيس ،بعد أخذ رأي المدعي العام ،أمرا بالرفض أو أمرا
باإلذن في الطعن بالتزوير.
ويبلغ للمدعى عليه األمر الذي يأذن في الطعن بالتزوير في
أجل خمسة عشر يوما مع إخطاره بأن عليه أن يصرح بما إذا كان
يريد استعمال الورقة المطعون فيھا بالتزوير .ويجب على المدعى
عليه أن يرد على المدعي في أجل خمسة عشر يوما.
وفي حالة ما إذا قرر المدعى عليه االستظھار بالورقة
المطعون فيھا بالتزوير يحيل الرئيس األطراف على المحكمة التي
يعينھا للقيام بالبت في التزوير الفرعي.
المادة  -.216عندما تنصرم اآلجال المفروضة إليداع
المذكرات يحرر المستشار المقرر تقريره ويحال الملف إلى النيابة
العامة.
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وفور ما يصرح ممثل النيابة العامة أنه على استعداد لوضع
طلباته ،فإن الرئيس يحدد تاريخ الجلسة التي تعرض فيھا القضية.
وعليه أن يتخذ جميع االحتياطات لتالفي كل تأخير للقضية ،ويجوز
له من أجل ذلك أن يفرض أجال لكل من المقرر والنيابة العامة.
المادة  -.217ال يخبر األطراف بتاريخ الجلسة وال
يحضرونھا ،وتلصق بكتابة الضبط قائمة القضايا التي تعين لكل
جلسة.
المادة  -.218يجب العمل في المحكمة العليا بالقواعد المتعلقة
بعلنية الجلسات وحفظ نظامھا واحترام سيرھا.
المادة ) -.219جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ 10ابريل  ( 2007تتلى التقارير بالجلسة في الجزء المتعلق
منھا بدراسة وتحليل الوقائع ويحتفظ المقرر برأيه للمداوالت ،وبعد
ذلك يستمع ،عند الحاجة ,إلى محامي األطراف في عرض
مالحظاتھم ،كما يدلي ممثل النيابة العامة بطلباته.

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
المادة  -.220تكون قرارات المحكمة العليا مسببة وتشير إلى
النصوص القانونية التي تم تطبيقھا ،كما تتضمن وجوبا:
 .1األسماء العائلية والشخصية وصفة أو مھنة وموطن
األطراف؛
 .2المذكرات المقدمة وبيان األسباب المثارة وطلبات األطراف؛
 .3أسماء القضاة الذين أصدروھا مع تحديد اسم مقررھا؛
 .4اسم ممثل النيابة العامة؛
 .5النص على تالوة التقرير واالستماع إلى النيابة العامة؛
 .6االستماع إلى محامي األطراف.
ويشار فيھا عند االقتضاء إلى أن القرارات صدرت بالجلسة
العلنية .ويوقع على مسودة القرار كل من الرئيس والمقرر وكاتب
الضبط.
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المادة  -.221تبحث المحكمة قبل البت في الموضوع عما إذا
كان الطعن بالنقض قد وقع بصورة صحيحة شكال .فإذا ظھر لھا
عدم توفر الشروط القانونية في ذلك ،فإنھا تصدر ،حسب الحاالت،
قرارا بعدم قبول الطعن أو بسقوط حق طالبه.
غير أنه في مجال األحوال الشخصية يجوز للمحكمة العليا أن
تتجاوز الشكل إذا كان القرار المطعون فيه يتضمن خرقا لمقتضيات
في األصل تھم النظام العام.
المادة  -.222إذا كان الطعن مقبوال شكال ،فإن المحكمة
تصدر قرارا برفض الطعن ،إذا ظھر لھا أنه غير مؤسس.
ومع مراعاة أحكام المادة  ،211فإن قرار عدم القبول أو
سقوط الحق أو رفض الطعن يحمل طالب النقض مصادرة الكفالة
والمصاريف .ال يحمل الطرف الذي يتنازل عن طلبه مصادرة
الكفالة ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك ،ويسجل القرار الذي يشھد
بتنازله مجانا ،وتعاد إليه الكفالة.
المادة  -.223إذا نقضت المحكمة العليا القرار المعروض
عليھا فإنھا تحيل النظر في موضوع القضية على المحاكم المختصة
بالنظر فيھا إال إذا كان النقض ال يقتضي البت من جديد في
الموضوع أو إذا كان النقض لم يترك شيئا يحكم فيه ،وفي ھذه
الحاالت تبت المحكمة دون إحالة.
إذا قبلت المحكمة الطعن بسبب عدم االختصاص فإنھا تحيل
القضية على المحكمة المختصة وتعينھا.
إذا صرحت بالنقص من أجل خرق القانون فإنھا تحدد
المقتضيات القانونية التي وقع خرقھا وتحيل القضية إما على نفس
المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيال آخر إن أمكن
ذلك وإما على محكمة أخرى من نفس الصنف والدرجة.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل ( 2007
في جميع الحاالت يجب على محكمة اإلحالة أن تبت في أجل شھرين
مع امتثال قرار المحكمة العليا فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت
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فيھا ھذه المحكمة ،وذلك دون أي مساس بحرية القاضي الذي سيحكم
في الموضوع.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 ( 2007إذا اتبعت محكمة اإلحالة توجيھات المحكمة العليا فيما
يتعلق بالنقاط القانونية ,لم يعد ھناك مجال لقبول طعن أخر.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 ( 2007غير أنه إذا نقضت المحكمة العليا القرار وأحالته ولم تلتزم
محكمة اإلحالة بمضمون قرار المحكمة وحصل طعن آخر مؤسس
على نفس األسباب فإن المحكمة العليا ,في غرفھا المجمعة ,تبت في
القضية وفي حالة نقضھا تحيل القضية من جديد وقرار إحالتھا يكون
في ھذه الحالة ملزما لمحكمة اإلحالة التي عينتھا.
المادة  -.224يجوز للمحكمة العليا أن ال تنقض إال جزءا من
الحكم المطعون فيه إذا كان وجه البطالن ال يفسد إال جزءا واحدا أو
أكثر من مقتضيات الحكم.
المادة  )-.225األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل
 ( 2007توجه لكتابة ضبط محكمة اإلحالة صورة طبق األصل من
القرار الذي تم نقضه وقضي بإحالته مع ملف القضية بأمر من رئيس
التشكيلة التي حكمت في القضية.
ويقوم كاتب الضبط بتبليغ قرار المحكمة العليا لألطراف طبقا
للشروط والصيغ المنصوص عليھا في تبليغ األحكام.
كما توجه ،إن اقتضى األمر ،صورة طبق األصل من القرار
إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض.
المادة  -.226إذا وقع نقض حكم أو قرار فإن الكفالة المودعة
ترجع حاال كيف ما كانت العبارات التي جاء بھا قرار النقض وحتى
ولو غفل ھذا األخير عن األمر باإلرجاع.
المادة  -.227يوجه مستخرج من القرار الذي رفض طلب
النقض أو قضى بالنقض دون إحالة إلى كتابة ضبط المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه .كما يبلغ الكاتب ھذا المستخرج
لألطراف طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليھا في تبليغ األحكام.
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المادة  -.228إذا رفض طلب النقض فإن الطرف الذي رفعه
ال يجوز له أن يطعن من جديد بنقض نفس الحكم أو القرار ،حتى
ولو كان أجل الطعن ما زال ساريا ولو كان رفض الطعن بسبب
عيب في الشكل فقط.
المادة  -.229تطبق القواعد المتعلقة بالطلبات القضائية
والتحقيق والحكم المطبقة أمام محاكم الدرجة األولى المقررة بالكتاب
الثاني من ھذا القانون على اإلجراءات أمام المحكمة العليا بوصفھا
محكمة نقض في كل ما ال يتعارض مع أحكام ھذا الفصل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
المادة ) 230جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  ( 2007إذا صدر قرار أو حكم نھائي فابل للنقض ولم يقم
أي من األطراف في اآلجال المحددة بالطعن فيه ،فللمدعي العام لدى
المحكمة العليا أن يباشر من تلقاء نفسه ,لصالح القانون فقط ,ھذا
الطعن رغم فوات اآلجال أو بعد تنفيذ الحكم.
وإذا حصل نقض للحكم فال يمكن لألطراف االحتجاج به أو
االستفادة منه.
المادة ) 231جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  ( 2007يجوز لوزير العدل ،بواسطة المدعى العام لدى
المحكمة العليا ,أن يطعن أمام الغرفة المختصة بالمحكمة العليا في
القرارات أو األحكام التي تعتبر تجاوزا للسلطة ,كالخطأ في القانون,
والتطبيق السيئ له والخطأ في تكييف الوقائع القانونية.
فإذا قبل الطعن ،فإن التصريح به يسرى على الجميع ،ويحال
األطراف ،في وضعيتھم السابقة على الحكم الملغي ،أمام محكمة
اإلحالة.
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اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ
المادة  -.232في جميع حاالت االستعجال ،أو إذا ما أريد
البت مؤقتا في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ سند تنفيذي أو حكم ،فإن
القضية ترفع إلى رئيس المحكمة المختص بوصفه قاضي األمور
المستعجلة.
المادة  -.233إن أوامر القضاء االستعجالي ھي قرارات
مؤقتة تصدر بناء على طلب طرف بحضور الطرف اآلخر أو
استدعائه ،في الحاالت التي يعطي فيھا القانون للقاضي المتعھد بالبت
في األصل األمر فورا باتخاذ اإلجراءات الضرورية .ال تبت األوامر
الصادرة في األمور المستعجلة إال مؤقتا ودون المساس بما سيتقرر
في األصل.
المادة ) .234جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ 10ابريل  ( 2007يمكن لرئيس المحكمة ,حتى مع وجود
اعتراض مؤسس ,أن يأمر بصفة استعجاليه بكافة اإلجراءات
التحفظية التي يراھا ضرورية أو إعادة األمور إلي وضعھا لدرء
ضرر يوشك أن يقع أو وقف عمل غير مشروع.
وإذا كان االلتزام أكيدا وغير قابل للتشكيك فيه ,يجوز لرئيس
المحكمة أن يأمر بمئونة لصالح الدائن.
وتمتد صالحيات رئس المحكمة ,المذكورة أعاله ,إلي كل
المسائل االستعجالية التي لم تنظمھا إجراءات خاصة.
المادة ).235جديدة( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  ( 2007في ما عدا األيام والساعات المخصصة لقضايا
االستعجال يجوز ،في حالة االستعجال القصوى ،أن تقدم الدعوى
لقاضي األمور المستعجلة بمقر المحكمة قبل تقييد الطلب في السجل
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المعد لذلك بكتابة الضبط وحتى بمقر سكن القاضي .يحدد القاضي
فورا األيام والساعات التي تفصل فيھا ھذه الدعوى .و يحدد قضاة
المحاكم مسبقا أيام وساعات انعقاد جلسات القضايا المستعجلة.
ويجوز للقاضي البت حتى في أيام عطلة األسبوع واألعياد.
المادة  -.236يأمر القاضي ،إذا رأى ذلك ضروريا ،باستدعاء
الخصم لجلسة تعقد لھذا الغرض ،ويقع ھذا االستدعاء طبقا للشروط
المنصوص عليھا بالمادة  65وما بعدھا.
ويتأكد القاضي من مرور وقت كاف بين التكليف بالحضور
والجلسة لتمكين الطرف المستدعى من تحضير دفاعه.
المادة  -.237لقاضي األمور المستعجلة الحق في تأجيل
القضية االستعجالية لعرضھا على تشكيلة المحكمة في جلسة يحدد
تاريخھا.
إذا نشأت بين أشخاص صعوبات من شأنھا أن تؤول إلى
نشوب نزاع بينھم يجوز لقاضي األمور المستعجلة في حالة ما إذا
طلب منه ذلك باتفاق أن يقرر اتخاذ كل اإلجراءات التحقيقية الالزمة
لحل النزاع المحتمل.
المادة  -.238تنفذ األوامر االستعجالية بصفة مؤقتة دون تقديم
أي كفالة ما عدا إذا أمر القاضي بخالف ذلك .وھي قابلة للطعن
بالمعارضة واالستئناف.
ويقام بالطعن باالستئناف في أمد ثمانية أيام من تاريخ تبليغ
األمر االستعجالي .وتبت محكمة االستئناف بصفة استعجالية.
ويجوز للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يقرر تنفيذ
أمره االستعجالي وھو ال زال على شكل مسودة.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل ( 2007
تمارس المحكمة العليا سلطتھا الرقابية في شرعية القرارات النھائية
في المواد االستعجالية .
المادة ) .239جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
باستثناء الحالة المنصوص عليھا في
بتاريخ 10ابريل ( 2007
المادة  ,234يجوز لقاضي األمور المستعجلة أن يبت حسب الحاالت
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في مصاريف الدعوى .وتودع مسودات األوامر االستعجالية بكتابة
الضبط كما يخصص لھا سجل خاص.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾ
المادة  -.240في كل الحاالت المقررة في القانون يجوز
لرئيس المحكمة أن يصدر أوامر على العرائض في حدود
اختصاصه.
المادة  -.241خ ارج ھذه الحاالت وفي حالة وجود خطر
محدق يجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أوامر على العرائض ليأمر
بكافة اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق والمصالح التي ال
يجوز تركھا دون حماية إذا كانت الظروف تتطلب أن ال تتخذ
حضوريا .إذا كانت العريضة تتعلق بقضية منشورة فإن رئيس
المحكمة المتعھدة مختص بالنظر فيھا.
المادة  -.242تقدم العريضة في نسختين ،ويجب أن تكون
مسببة .وإذا كانت مقدمة بمناسبة دعوى منشورة فإنھا يجب أن تبين
المحكمة المتعھدة.
في حالة االستعجال يجوز تقديم العريضة في منزل القاضي.
يجب أن يكون األمر على العريضة مسببا ،وھو نافذ بمجرد
تقديم مسودته.
المادة  -.243إذا تعلق األمر بعريضة تھدف إلى معاينة فإن
كاتب الضبط المكلف بالمعاينة يعطي إشعارا إلى المدعى عليه
المحتمل بورقة عدل منفذ أو برسالة مضمونة الوصول باأليام
والساعات المحتملة التي سيقوم فيھا بالمعاينة المطلوبة ما لم يأمر
القاضي بخالف ذلك.
ويذكر بإيجاز في محضر المعاينة أقوال ومالحظات المدعى
عليه المحتمل أو وكيله.
إذا كانت المعاينة المطلوبة ال يمكن أن يقوم بھا بصفة مفيدة
إال شخص متخصص فإن المحكمة تعين خبيرا تكلفه بذلك.
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تطبق مقتضيات الفقرتين األولى والثانية من ھذه المادة على
معاينة الخبير.
المادة  -.244إذا لم تتم االستجابة للعريضة جاز القيام
باستئناف خالل ثمانية أيام من صدور قرار القاضي.
المادة  -.245يجوز للقاضي في جميع الحاالت الرجوع في
األوامر على العرائض التي أصدرھا حتى ولو كان القاضي
المختص باألصل قد تعھد.
يجب على الطرف الذي يطلب الرجوع في أمر أن يقدم
عريضة تبلغ مسبقا إلى الطرف اآلخر بواسطة عدل منفذ خالل
األيام الثمانية التي تلي علمه بھا ،وتحتوى على اإلعالن المقدم أمام
القاضي الذي أصدر األمر المذكور.
يجب أن يكون األمر الذي يبت في طلب الرجوع مسببا.
المادة  -.246ال يكون لعريضة الرجوع أثر توقيفي للتنفيذ.
تنفذ األوامر على العرائض دون تأخير من طرف العدول
المنفذين بمجرد تقديمھا لھم من الطرف المعني .يجب أن يتضمن
محضر التنفيذ نص العريضة ونص األمر.
المادة  -.247يعتبر باطال األمر على العريضة الذي ال يقدم
للتنفيذ خالل األيام العشرة التي تلي تاريخه.
يجوز طلب أمر جديد إذا كانت الظروف التي سببت العريضة
األولى مازالت قائمة.
المادة  -.248دون اإلخالل بمقتضيات ھذا الباب يجوز
للقاضي المختص بناء على طلب شفھي من الطرف المعني أن يأمر
بأي معاينة من طرف كاتب ضبط لواقعة من شأنھا أن تسبب دعوى
قضائية.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ اﻹﻧﺬارات
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ
المادة ) 249جديدة ( )األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ10
ابريل  ( 2007يمكن أن يخضع إلجراءات األمر بالدفع المذكور
بالمواد التالية كل طلب تسديد دين في الحاالت التالية:
 - 1إذا كان الدين ناتجا عن سبب تعاقدي؛
 - 2إذا كان االلتزام ناتجا عن قبول أو سحب كمبيالة أو اكتتاب سند
أمر أو تظھير أو تصديق أي من ھذه السندات أو قبول تنازل عن
دين.
 - 3اعتراف بدين غير مشكك فيه.
المادة  -.250إذا كان الدين يتجاوز  50.000أوقية فإن الدائن
ملزم قبل أي طلب أن يبلغ إلى مدينه بواسطة ورقة عدل منفذ أنه في
حالة عدم تسديد الدين خالل أجل سبعة أيام كاملة فإنه سيتبع ضده
إجراءات األمر بالدفع.
المادة  -.251يقدم الطلب أمام القاضي المختص الذي يقع في
دائرته مقر المدين أو أحد المدينين المتابعين.
القاعدة المذكورة في الفقرة السابقة تھم النظام العام ،وكل
شرط مخالف يعتبر باطال .ويجب على القاضي أن يثير عدم
اختصاصه من تلقاء نفسه.
المادة  -.252يقدم الطلب في شكل عريضة مكتوبة في
نسختين توجه أو تسلم إلى كاتب الضبط من طرف الدائن أو وكيله
ويجب أن تتضمن:
• االسم العائلي والشخصي ومھنة وموطن المدعي والمدعى عليه؛
• تحديدا دقيقا للمبلغ الحقيقي المطالب به وكذلك أساس الدين.
يصحب الطلب بالوثائق التبريرية.
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المادة  -.253إذا ظھر للقاضي عند اإلطالع على الوثائق
المقدمة أن الدين ثابت كليا أو جزئيا يصدر أمرا يتضمن األمر بالدفع
للمبلغ الذي قرر.
إذا رفض القاضي العريضة فإن قرار رفضه ليس قابال للطعن
من طرف الدائن .غير أن لھذا األخير أن يتبع الطرق المقررة
بالقانون العام.
إذا لم يقبل القاضي العريضة إال جزئيا فإن قراره ال يقبل
الطعن كذلك من طرف الدائن باستثناء ما لھذا األخير من الحق في
عدم إبالغ األمر والتصرف حسب طرق القانون العام.
تبلغ نسخة مصدقة من العريضة واألمر بمبادرة الدائن إلى كل
واحد من المدينين.
يعتبر األمر المتضمن أمرا بالدفع باطال إذا لم يبلغ خالل ستة
أشھر من تاريخه.
المادة  -.254يجب أن يتضمن مستند إبالغ األمر المتضمن
أمرا بالدفع ،تحت طائلة البطالن ،زيادة على البيانات المنصوص
عليھا بالنسبة لمستندات العدول المنفذين اإلنذار بالقيام بما يلي:
• إما تسديد المبلغ المحدد باألمر للدائن وكذلك مصاريف كتابة
الضبط التي يحدد مبلغھا.
• وإما إذا كان المدين ينوي تقديم وسائل دفاعه القيام بمعارض ة
ھدفھا طلب تعھد المحكمة بطلب الدائن األصلي وبالنزاع بمجمله.
وتحت طائلة نفس العقوبة يتضمن مستند التبليغ:
• تحديد األجل الذي يجب تقديم المعارضة فيه واألشكال التي يجب
أن تقدم فيھا؛
• إشعار المدين بأن بإمكانه االطالع بكتابة ضبط المحكمة التي
أصدر رئيسھا األمر على الوثائق المقدمة من طرف الدائن ،وأنه
في حالة عدم معارضته في األجل المحدد فال يجوز القيام بأي
طعن.
المادة  ).255األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10
ابريل  ( 2007تجوز معارضة األمر بالدفع في أجل  30يوما تبدأ
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من تاريخ تبليغ الحكم .إال أنه إذا كان التبليغ لم يسلم للشخص نفسه
تبقي المعارضة مقبولة إلي حين انقضاء أجل الشھر الموالي ألول
تبليغ للشخص نفسه أو إلي أول إجراء تنفيذي يھدف إلي جعل
ممتلكات المدين غير قابلة ألن يتصرف فيھا كليا أو جزئا.
ينفذ األمر بالدفع وفقا للمقتضيات المتعلقة بطرق التنفيذ
المنصوص عليھا في الكتاب السابع من ھذا القانون.
المادة  -.256يمسك بكتابة ضبط كل محكمة سجل خاص
تدون فيه األسماء الشخصية والعائلية ومواطن األطراف وتاريخ
األمر بالدفع أو تاريخ رفضه والمبالغ المطالب بھا وأسبابھا وكذلك
تاريخ الصيغة التنفيذية.
يضع كاتب الضبط خاتم المحكمة على كل وثيقة أدلي بھا لدعم
الطلب مع تحديد رقم وتاريخ األمر بالدفع.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻹﻧﺬارات اﻷﺧﺮى
المادة  -.257كل إنذار آخر أو مستند مشابه يقوم به أحد
أعوان كتابة الضبط بالمحكمة معين لھذا الغرض من طرف القاضي
بناء على طلب مكتوب أو شفھي من الطرف المعني.
العون المكلف باإلنذار يبلغه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه
وفقا لشروط المقررة في المادتين  65وما بعدھا.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس :ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص
المادة  -.258يحصل تنازع االختصاص عندما تعلن محاكم
متعددة متحدة الدرجة وفي النزاع نفسه أنھا مختصة أو غير
مختصة.
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يقبل طلب تنازع االختصاص بين محاكم ال تعلوھا محكمة
مشتركة بينھا في أجل شھر ابتداء من إبالغ آخر قرار.
يرفع الطلب إلى رئيس المحكمة العليا بطلب من النيابة العامة
أو من أي طرف معني.
المادة  -.259تبلغ عريضة تنازع االختصاص إلى كافة
األطراف المعني ة ويتمتعون بأجل ثمانية أيام لتوجيه مذكرة إلى
المحكمة العليا.
ليس لتقديم العريضة أي أثر توقيفي ما لم تأمر المحكمة العليا
بخالف ذلك.
المادة  -.260يقدم المدعي العام طلباته خالل ثمانية أيام من
تسلمه العريضة.
المادة  -.261تصدر المحكمة العليا قرارھا في جلسة مغلقة.
ال يمثل األطراف وال محاموھم ،ولكن يجوز لھم إرسال
مذكرات مكتوبة إلى المحكمة.
تسند المحكمة العليا القضية إلى المحكمة المختصة ،إذا
اقتضى األمر ذلك .ويلزم ھذا القرار األطراف ومحكمة اإلحالة.
يبلغ كاتب الضبط فورا القرار إلى األطراف بواسطة ورقة
عدل منفذ أو برسالة مضمونة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺮد واﻻﻣﺘﻨﺎع واﻹﺣﺎﻻت
المادة  -.262يجوز طلب رد قاض لألسباب اآلتية:
 .1إذا كان للقاضي أو زوجه مصلحة شخصية في النزاع؛
 .2إذا كان القاضي أو زوجه من أصول أو فروع أحد
األطراف؛
 .3إذا كان القاضي أو زوجه دائنا أو مدينا أو وارثا أو واھبا
ألحد األطراف؛
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 .4إذا كان للقاضي أو زوجه أو لألشخاص الذين تحت واليته أو
وصايته أو الشركات أو الجمعيات التي يساھم في إدارتھا أو
رقابتھا ،مصلحة في النزاع؛
 .5إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صھرا إلى الدرجة الرابعة
مع دخول الغاية لوصي أو مقدم أحد األطراف أو إلداري أو
مدير أو مسير شركة طرف في النزاع؛
 .6إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة ألحد
األطراف أو زوجه؛
 .7إذا سبق للقاضي أن عرف الخصومة بوصفه قاضيا أو
محكما أو وكيال أو أدى شھادة في واقعة النزاع؛
 .8إذا وجد نزاع بين القاضي أو زوجه أو أقربائھما أو
أصھارھما المباشرين وبين أحد األطراف أو زوجه أو أقربائه أو
أصھاره من نفس الدرجة؛
 .9إذا كان للقاضي أو زوجه نزاعا منشورا أمام محكمة يوجد
بھا أحد األطراف بوصفه قاضيا؛
 .10إذا كان للقاضي أو زوجه أو ألقربائھما أو أصھارھما
المباشرين خالف يشبه النزاع المثار بين األطراف؛
 .11إذا وجدت صداقة أو عداوة مشھورة بين القاضي وأحد
األطراف.
ال يجوز رد النيابة العامة إذا كانت طرفا رئيسيا.
المادة  -.263على كل طرف في النزاع أو وكيله إذا كان
يملك تفويضا خاصا لھذا الغرض ،يريد رد قاض يعمل في محاكم
الدرجة األولى ،أن يقدم ،تالفيا للبطالن ،عريضة إلى رئيس محكمة
االستئناف.
إذا تعلق األمر برد قاض من محكمة االستئناف بما في ذلك
الرئيس أو قاض من المحكمة العليا فإن العريضة توجه إلى رئيس
المحكمة العليا.
ويجب أن تعين العريضة باالسم القاضي المطلوب رده وتذكر
بدقة أسباب الرد ،وترفق بالوثائق المثبتة لذلك.
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ويجب تقديم العريضة قبل تاريخ الجلسة المحددة الستدعاء
األطراف ،وعلى كل حال قبل ختم المرافعات.
المادة  -.264يبلغ رئيس المحكمة المختصة العريضة
بالطريقة اإلدارية إلى رئيس المحكمة التي ينتمي إليھا القاضي
المطلوب رده.
وال يترتب على عريضة الرد عزل القاضي المطلوب رده.
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة المختص ،بعد أخذ رأي النيابة
العامة ،أن يأمر ھذا القاضي بالتوقف عن متابعة النظر في القضية
أو عن النطق بالحكم.
المادة  -.265يتسلم رئيس المحكمة المختصة المذكرة
التكميلية ،إن اقتضى األمر ،التي يقدمھا طالب الرد .ويتسلم مذكرة
القاضي المطلوب رده الذي يتمتع بأجل ثمانية أيام لتقديم مالحظاته
ودفاعه ،ثم يأخذ رأي المدعي العام ،ويبت في طلب الرد.
وال يقبل األمر الصادر في دعوى الرد أي نوع من أنواع
الطعن .ويحدث أثره بقوة القانون.
المادة  -.266كل أمر يرفض طلب رد يقضي على المدعي
بغرامة مدنية تتراوح بين  10.000و 100.000أوقية ،دون اإلخالل
بما قد يترتب من تعويض عن األضرار أو متابعات جزائية.
المادة  -.267ال يجوز ألي قاض رأى في نفسه سببا للرد أو
ظھر له أن ضميره يفرض عليه العزل أن يتخلى من تلقاء نفسه عن
قضية دون إذن من رئيس المحكمة العليا.
يبت رئيس المحكمة العليا بأمر غير قابل ألي طعن بعد أخذ
رأي النيابة العامة ،ويسري مفعوله بقوة القانون.
المادة  -.268تخضع اإلحالة بسبب التشكك الشرعي لنفس
شروط القبول والشكل المقررة لطلب الرد مع استثناء واحد يتمثل في
أنھا ترفع في جميع الحاالت أمام رئيس المحكمة العليا.
يبلغ طلب العزل فورا من طرف كاتب ضبط المحكمة العليا
إلى رئيس المحكمة .وال يترتب عليه تعليق النظر في النزاع.
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المادة  -.269إذا ظھر للمحكمة العليا أن الطلب مؤسس فإنھا
تعطي القضية لتشكيلة أخرى من نفس المحكمة أو تحيلھا إلى محكمة
أخرى من نفس الدرجة.
إذا رفضت المحكمة العليا الطلب فإن كاتب الضبط يبعث
بنسخة من القرار إلى األطراف وإلى المحكمة المطلوب عزلھا.
المادة  -.270إذا كانت اإلحالة مطلوبة بسبب رد عدد من
القضاة يجري العمل كما في التشكك الشرعي بعد أن يرد كل واحد
من القضاة المطلوب ردھم أو يترك األجل المقرر للرد يمر.
المادة  -.271اإلحالة بسبب األمن العمومي تختص بھا
المحكمة العليا بناء على طلب من المدعي العام لدى نفس المحكمة.
وتطبق عليھا مقتضيات المادتين  269و.270

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎة
المادة  -.272تجوز مخاصمة القضاة في الحاالت اآلتية:
 .1في حالة وجود تدليس أو غش أو ارتشاء أو خطأ مھني جسيم إما
أثناء مزاولة التحقيق ،وإما إبان صدور الحكم؛
 .2عندما تكون المخاصمة مقررة بصفة صريحة في القانون؛
 .3إذا صرح القانون بمسئولية القضاة تحت طائلة التعويضات؛
 .4في حالة االمتناع عن الحكم.
تكون الدولة مسئولة مدنيا عن أداء التعويضات المحكوم بھا
على القضاة بسبب ما ذكر ،مع حقھا في الرجوع عليھم.
المادة  -.273يحصل االمتناع عن الحكم إذا رفض القضاة
البت خالل اآلجال في الطلبات المعروضة عليھم أو أھملوا فصل
القضايا الجاھزة للحكم أو بعد حلول دور تقييدھا بالجلسة.
المادة  -.274يثبت االمتناع عن الحكم بموجب التماسين
مبلغين للقضاة في شخص كاتب الضبط موجھين على التوالي كل
ثمانية أيام على األقل إلى القضاة.
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يجب على كل عدل منفذ القيام بھذه الملتمسات تحت طائلة
العزل إذا طلبت منه.
المادة  -.275وبعد القيام بااللتماسين ،يمكن مباشرة
المخاصمة.
المادة  -.276تجري مخاصمة القضاة أمام المحكمة العليا.
المادة  -.277تقدم لمخاصمة القضاة تالفيا للبطالن عريضة
موقعة من الطرف نفسه أو ممن يتمتع بوكالة رسمية وخاصة،
تضاف ھذه الوكالة إلى العريضة ووثائق اإلثبات إن كانت.
تسجل العريضة بسجل خاص من طرف كاتب ضبط المحكمة
العليا.
المادة  -.278ال يجوز استعمال أي عبارة شتم نحو القضاة
وإال تعرض الطرف المرتكب لذلك لغرامة من  5.000إلى 20.000
أوقية بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليھا
والعقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لھا الوكالء عند االقتضاء.
المادة  -.279إذا رفضت العريضة فإنه يحكم على المدعي
بالتعويضات لألطراف إن كان لھا محل.
المادة  -.280إذا قبلت العريضة فإنھا تبلغ في ظرف ثمانية
أيام للقاضي الذي وجھت المخاصمة ضده ،والذي يجب عليه أن يقدم
وسائل دفاعه في ظرف ثمانية أيام.
ويكف القاضي عن النظر في النزاع كما يكف ،إلى أن يقع
البت نھائيا في الطعن المتعلق بالمخاصمة ،عن جميع الدعاوى
المنشورة بمحكمته ،والتي تتعلق بالمدعي أو بأقاربه المباشرين أو
زوجه تحت طائلة تعرض األحكام الصادرة في شأنھا للبطالن.
المادة  -.281تقدم المخاصمة أمام المحكمة العليا من أجل
الحكم فيھا بناء على مذكرات المدعي.
تبت المحكمة العليا بعد أخذ رأي المدعي العام.
المادة  -.282إذا رفضت دعوى المدعي يحكم عليه بغرامة
من  20.000إلى  120.000أوقية بقطع النظر ،عند االقتضاء ،عن
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تحمل كل التعويضات تجاه األطراف والمتابعات الجزائية إن كان لھا
محل.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻓﻲ إﻳﺪاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
المادة  -.283يحدد الحكم الذي يأمر بتقديم الكفالة األجل الذي
يجب أن تودع فيه أو التاريخ الذي يجب أن يحضر فيه الكفيل.
يقع إيداع الكفالة بكتابة ضبط المحكمة.
ويقع إحضار الكفيل بالجلسة .وتوضع الوثائق التي تثبت يسره
أمام المحكمة ،كما تعرض فورا على الخصم لالطالع عليھا.
المادة  -.284يثار بنفس الجلسة كل خالف واقع من الطرف
المضاد في شأن قبول الكفيل ،وحينئذ يشعر األطراف باليوم الذي
يقع فيه حسم ھذا الخالف بالجلسة العلنية .ويكون الحكم الصادر في
ھذا الشأن نافذا رغم كل معارضة واستئناف.
المادة  -.285إذا حضر الكفيل أو وقع البت في الخالف
المتعلق بقبوله فإن ھذا األخير يعلن عن تعھده بكتابة ضبط المحكمة.
وينفذ التعھد دون الحاجة إلى إصدار حكم.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻐﻼت
المادة  -.286يلزم كل من حكم عليه باسترداد الغالت أن يقدم
حسابا طبقا للصيغ المبينة في الباب الثالث اآلتي ،ويجري في تصفية
الغالت ما يجري في الحسابات األخرى التي تقدم أمام القضاء.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
المادة  -.287تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من طرف
القضاء أمام القضاة الذين عينوھم ،أما األوصياء فتقام عليھم أمام
قاضي المكان الذي أسندت إليھم فيه الوصية ،وأما المحاسبون
اآلخرون فأمام قضاة موطنھم.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10ابريل ( 2007
تقدم طلبات تقديم الحساب من طرف صاحب الحساب أو ممثله,
ويجوز تقديمھا كذلك من قبل المحاسب الذي يريد الخالص.
المادة  -.288إذا استؤنف حكم قضى برفض طلب تقديم
حساب ،فإن قرار اإللغاء يحيل أمر المحاسبة والبت فيه على
المحكمة التي طلب فيھا تقديم الحساب أو إلى أية محكمة أخرى
يعينھا ھذا القرار.
إذا وقع تقديم الحساب وصدر في شأنه حكم بالدرجة األولى
فإن تنفيذ القرار القاضي باإللغاء يرجع إلى محكمة االستئناف التي
أصدرته أو محكمة تعينھا في نفس القرار.
المادة  -.289يحدد كل حكم يقضي بتقديم حساب األجل الذي
يجب أن يقدم فيه ھذا الحساب كما يعين قاضيا مشرفا.
المادة  -.290يشمل الحساب اإليرادات والمصروفات الفعلية
ويختم بعرض إجمالي للموازنة بينھما ،مع االحتفاظ بإعداد فصل
خاص باألشياء التي يطلب تحصيلھا .ويكون الحساب مرفقا بكافة
المستندات المؤيدة.
ويعفى من التسجيل براءات الممونين والعمال وأرباب النفقات
وغيرھم من نفس النوع حال كونھا مقدمة كمستندات مؤيدة.
المادة  -.291يقوم الملزم بالحساب بتقديمه وإقراره إما
بشخصه أو بواسطة وكيل خاص في األجل المحدد وباليوم المعين
من طرف القاضي المشرف بمحضر من يدفع إليه الحساب أو بعد
استدعائه شخصيا أو بموطنه.
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وبعد انصرام األجل يلزم مقدم الحساب بواسطة الحجز وبيع
ممتلكاته حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.
المادة  -.292إذا قدم الحساب وأقر وكانت اإليرادات تتجاوز
المصروفات جاز لطالب الحساب أن يستصدر من القاضي المشرف
أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على الحسابات.
المادة  -.293وفي اليوم والساعة المحددين من طرف
القاضي المشرف يحضر األطراف أمامه لمناقشة الحسابات وتأييد
المستندات وعرض األجوبة إلدراجھا في محضره.
إذا لم يحضر األطراف أو حضروا ولكن لم يتفقوا فإن القضية
تعرض بالجلسة العلنية في اليوم المعين من طرف القاضي المشرف
وبدون أن يوجه أي إخطار إلى األطراف.
المادة  -.294يشمل الحكم الذي يفصل في الحساب بيانا
باإليرادات والمصاريف كما يحدد مبلغ الرصيد عند االقتضاء .وال
يجري اثر ھذا إعادة أي حساب ما عدا إذا قدم األطراف طلبا في ھذا
الشأن لنفس القضاة بدعوى الغلط أو اإلغفال أو التزوير أو تكرار
االستعمال.
المادة  -.295إذا صدر الحكم غيابيا بالنسبة لطالب الحساب
فإنه تقع المصادقة على كافة البنود إذا تم إثباتھا ،وفي حالة تجاوز
اإليرادات المصروفات يودع مقدم الحساب المبلغ الفائض إن وجد
بكتابة الضبط.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
المادة  -.296ال تقبل األحكام التقادم ،غير أنه إذا فوت
الطرف المحكوم عليه الشيء المتنازع فيه على مرأى ومسمع
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المستفيد من الحكم ،فإنه ال يجوز لھذا األخير أن يطالب بتنفيذ الحكم
بعد مضي سنة ابتداء من التاريخ الذي صار الحكم فيه نھائيا ما عدا
إذا قدم عذرا مقبوال.
المادة  -.297لكل مستفيد من قرار قضائي نھائي يريد أن
يتابع تنفيذه الجبري الحق في أن يحصل على صورة طبق األصل
محالة بالصيغة التنفيذية .ويطلق على ھذه الصورة اسم صورة
تنفيذية ،ويسلمھا كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ،وتكون
موقعة منه ومحالة بخاتم ھذه المحكمة وحاملة للصيغة التنفيذية
المنصوص عليھا بالمادة  298اآلتية.
المادة  -.298إن األوامر القضائية والصور طبق األصل
األولى من القرارات واألحكام والعقود الموثقة وغيرھا من السندات
القابلة للتنفيذ الجبري تصدر بالمقدمة التالية:
>>باسم ^ العلي العظيم<<
وتنتھي بالصيغة التنفيذية التالية >> :وبناء عليه فإن الجمھورية
اإلسالمية الموريتانية تأمر كافة أعوان التنفيذ ،مھما طلبوا بذلك،
بقيامھم وسھرھم على تنفيذ القرار المذكور )أو الحكم المذكور الخ(..
ومن وكيل الجمھورية والمدعي العام بمدھم يد المساعدة ،ومن جميع
القواد وضباط القوة العامة بمدھم يد القوة مھما طلب منھم ذلك بصفة
قانونية.
وبموجب ذلك وقع ھذا القرار )أو الحكم الخ (..من طرف<<...
تكون نافذة بعد تسجيلھا وتحليتھا بالصيغة التنفيذية:
 .1األحكام المصرح بتنفيذھا مؤقتا؛
 .2األحكام غير القابلة للطعون العادية؛
 .3العقود الموثقة ومحاضر المصالحة وغيرھا من السندات التنفيذية.
المادة  -.299ال يجوز تسليم أكثر من صورة طبق األصل
تنفيذية واحدة .غير أنه يجوز للطرف الذي ضاعت عليه الصورة
التنفيذية التي سلمت له وقبل أن يجعلھا رھن التنفيذ ،أن يحصل على
نسخة تنفيذية ثانية بموجب أمر استعجالي بعد استدعاء جميع
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المعنيين باألمر كما يجب ،وبشرط تقديم كفيل مليء ،ما عدا إذا
اعترف المحكوم عليه بأنه لم يقع تنفيذ الحكم الصادر عليه.
ال تسقط ضمانة الكفيل إال إذا كان القرار فاسدا أو نفذ كليا أو
جزئيا دون معارضة من الطرف المحكوم عليه.
المادة  -.300يجوز تسليم صورة طبق األصل من كل قرار
قضائي لكل طرف في الدعوى لغرض التنفيذ.
المادة  -.301يشير كاتب الضبط على ھامش كل مسودة قرار
على تسليم كل صورة طبق األصل بسيطة أو محالة بالصيغة
التنفيذية مع تاريخ تسليمھا واسم الشخص الذي سلمت إليه.
على المحكمة ،ولو من تلقاء نفسھا ،أن تقوم دائما بإصالح
األغالط اإلمالئية أو المادية في االسم العائلي أو الشخصي أو
بالحساب وغير ذلك من األخطاء الجلية من نفس النوع والتي يمكن
العثور عليھا ضمن الحكم .ويقع ھذا اإلصالح دون سابق مناقشات
شفھية وينص على القرار القاضي باإلصالح بالنسخة األصلية للحكم
وكذا بنسخ ھذا الحكم.
المادة  -.302تنفذ األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم
الموجودة على التراب الوطني على كامل اختصاص تلك المحاكم
حتى ولو كان التنفيذ سيقع خارج دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويقع نفس الشيء بالنسبة للعقود وغيرھا من السندات التنفيذية
التي أقيمت على التراب الوطني مھما كان المكان الذي أعدت فيه.
المادة  -.303ال تكون األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية
وكذا العقود المحررة من طرف مأمورين عموميين أجانب قابلة
للتنفيذ بموريتانيا إال إذا وقع التصريح بذلك من طرف محكمة
موريتانية ،باستثناء ما تنص عليه مقتضيات مخالفة في اتفاقات
دبلوماسية.
ويرفع طلب األمر بالتنفيذ حسب القواعد المقررة في تقديم
الدعاوى إلى المحكمة التي ينبغي إجراء التنفيذ بدائرتھا.
المادة  -.304ال يمنح األمر بتنفيذ األحكام األجنبية إال حسب
الشروط اآلتية:
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 .1أن ال يتضمن الحكم أي مقتضى مخالف لألخالق الحميدة أو
للنظام العام بموريتانيا؛
 .2أن يكون الحكم األجنبي صادرا عن سلطة قضائية قانونية بالبلد
المعني باألمر وأن يكون نافذا بھذا البلد؛
 .3أن يكون قد وقع استدعاء األطراف أمام المحكمة التي أصدرت
الحكم وكانوا متمكنين من الدفاع؛
 .4أن ال يوجد تناقض بين ھذا الحكم األجنبي وحكم آخر صدر عن
محكمة موريتانية.
وزيادة على الشروط المذكورة في الفقرة السابقة والتي ھي
واجبة في كل األحوال فإن الحكم الصادر في دولة أجنبية ال يتم
تنفيذه إال حسب الشروط المنصوص عليھا بقوانين ھذا البلد بالنسبة
لتنفيذ األحكام الصادرة في موريتانيا.
)األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل 2007
(تنفذ األحكام األجنبية المأمور بتنفيذھا في موريتانيا وفقا للقوانين
الموريتانية بأمر من رئيس محكمة الوالية ,واألمر الذي يصدره غير
قابل للطعن إال عن طريق النقض.
يحكم األوامر التي تبت في طلب تنفيذ حكم أجنبي القانون
الموريتاني فيما يتعلق بطرق الطعن) .تلغي ھذه الفقرة بموجب
األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل (2007
المادة  -.305ال يكون الحكم القاضي برفع الحجز أو بالشطب
على تقييد رھن أو بدفع مبلغ أو بالتزام بعمل من طرف الغير أو
على عاتقه قابال للتنفيذ من ھذا الغير أو ضده ولو بعد انصرام آجال
المعارضة أو االستئناف إال بمقتضى إفادة من كاتب ضبط المحكمة
التي أصدرت ذلك الحكم تتضمن تاريخ تبليغه بموطن الطرف
المحكوم عليه أو لشخصه وتثبت عدم وجود أي طعن بالمعارضة أو
االستئناف ضد الحكم المشار إليه.
المادة  -.306مع مراعاة المقتضيات الخاصة بشأن العقارات
المحفظة ال تباشر إجراءات الحجز على منقول أو عقار إال بمقتضى
سند تنفيذي ومن أجل أشياء معينة المقدار ومحققة .فإذا كان الدين
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الواجب األداء ال يتعلق بمبلغ نقدي فإنه توقف إجراءات التنفيذ بعد
الحجز إلى أن تقدر قيمة المحجوز بالنقود.
المادة  -.307إذا كانت الصعوبات المثارة بشأن تنفيذ حكم أو
عقد تتطلب حال سريعا تبت محكمة محل التنفيذ مؤقتا في تذليل تلك
الصعوبات .وتحيل النظر في الموضوع إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم أو التي أبرم العقد بدائرتھا.
المادة  -.308إذا وقع شتم أحد أعوان التنفيذ أثناء مزاولة
مھامه يحرر محضر عصيان ويجري العمل حينئذ طبقا للقواعد
المقررة في القانون الجزائي.
المادة  -.309يتابع التنفيذ الجبري لحكم نھائي بناء على طلب
الطرف المستفيد منه أو وكيله الخاص أو ،عند االقتضاء ،وكيل
التفليسة.
وتقدم العريضة كتابيا أو شفھيا لرئيس المحكمة التي أصدرت
الحكم مع مراعاة مقتضيات المادة  .186ويجب أن تكون مصحوبة
بالصورة التنفيذية للحكم.
المادة  -.310يتحقق رئيس المحكمة المتعھدة من صحة
الصورة التنفيذية .وبموجب أمر يصدره في ظرف ثمانية أيام ويقيده
على الصورة التنفيذية ،يحدد الرئيس ،بناء على إرشادات صاحب
الدين ،أموال المدين المحكوم عليه التي سيجري التنفيذ الجبري
عليھا) .تلغي ھذه الفقرة بموجب األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل (2007
فإذا وجدت ھذه األموال بدائرة المحكمة وكان يوجد بدائرتھا
عدول منفذون رسميون فإن الطرف المستفيد من التنفيذ الجبري
يجوز له أن يتوجه إلى العدل المنفذ الذي يختاره للقيام بالتنفيذ
المأمور به.
إذا كانت الممتلكات واقعة في دائرة محكمة أخرى وكان يوجد
في دائرة ھذه األخيرة عدول منفذون رسميون فإن وثائق التنفيذ تحال
إلى القاضي المختص وللطرف المستفيد من التنفيذ الجبري أن يتوجه
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إلى العدل المنفذ الذي يختاره في دائرة ھذه المحكمة للقيام بالتنفيذ
المأمور به.
ويجب على العدل المنفذ الرسمي أن يقدم سندا يثبت إسناد
التنفيذ إليه من طرف المستفيد من التنفيذ أو وكيله.
وإذا كانت الممتلكات كائنة في مقر محكمة ال يوجد بھا عدل
منفذ رسمي فإن القاضي المختص ترابيا يجوز له ،بناء على طلب
الطرف المستفيد من أمر التنفيذ ،أن يعين عونا من كتابة الضبط أو
حتى عونا من اإلدارة بوصفه عدال منفذا خاصا بھذه المھمة يقوم
بالتنفيذ الجبري.
المادة  -.311يبلغ العون المنفذ للمحكوم عليه األمر القاضي
بإجراء التنفيذ الجبري ،إذا لم يكن سبق أن قيم بھذا اإلبالغ ،ويشعره
بأنه إذا لم يسدد بين يديه المبلغ المحكوم عليه به مع المصاريف
القضائية في أجل عشرين يوما من تاريخ ھذا التبليغ ،فسيتم حجز
األموال المذكورة باألمر.
وينص على قيامه بھذا اإلجراء وعلى تاريخه بمحضر يوقعه
المحكوم عليه أو الشھود في حالة ما إذا كان ھذا األخير يجھل
التوقيع أو يمتنع عنه.
وعند عدم الدفع في األجل المحدد يجري الحجز التنفيذي على
الممتلكات الضرورية لتغطية المبلغ المحكوم عليه به مع المصاريف.
المادة  -.312يجوز للعون المنفذ إبان قيامه بتبليغ األمر
القاضي بالتنفيذ الجبري أن يستأذن بأمر من رئيس المحكمة بمكان
التنفيذ في أن يحجز بصفة تحفظية أموال المدين المنقولة ،إذا ظھر له
أن اإلجراء ضروري للحفاظ على حقوق المستفيد من التنفيذ.
المادة  -.313إذا توفي المستفيد من الحكم قبل أن يحصل على
تنفيذ حكمه فيجب على ورثته أو الموصى له بعد قبوله الوصية أن
يثبتوا صفتھم .فإذا حدث خالف في شأن ھذه الصفة فإن العون المنفذ
يحرر بذلك محضرا ويحيل األطراف للتقاضي.
غير أنه يجوز له ،بعد اإلذن له بأمر صادر عن رئيس
المحكمة ،أن يقيم حجزا تحفظيا ،قصد صيانة حقوق التركة.
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المادة  -.314إذا توفي المنفذ عليه قبل تنفيذ الحكم كليا أو
جزئيا ،فإنه يقع تبليغ الحكم النھائي للورثة .ويسري على الورثة أجل
العشرين يوما المنصوص عليه بالمادة  311ابتداء من وقوع التبليغ.
ويجوز أن تكون ممتلكات التركة المنقولة موضعا للحجز التحفظي.
المادة  -.315يستمر التنفيذ الجبري الذي شرع فيه ضد المنفذ
عليه إبان وفاته على تركته .وإذا تعلق األمر بإجراء تنفيذي يقتضي
اس تدعاء المنفذ عليه وكان وارثه غير معلوم أو ال يعرف محل
إقامته ،فإن على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمرا بتعيين
وكيل خاص يقوم بتمثيل الوارث أو التركة كلھا.
ويقع الشيء نفسه إذا مات المنفذ عليه قبل الشروع في التنفيذ
وكان الوارث مجھوال أو بمقر غير معروف.
المادة  -.316إذا توقف تنفيذ الحكم على تأدية يمين ،فال
يشرع فيه إال بعد ثبوت تأديتھا.
المادة  -.317باستثناء حالة الدين المرتھن بعقار أو الممتاز
يجري التنفيذ على الممتلكات المنقولة .وفي حالة عدم وجودھا أو
كفايتھا ،فإن التنفيذ يتابع على الممتلكات العقارية.
في حالة وجود دين مرتھن أو ممتاز فإن التنفيذ يقام به على
الممتلكات المخصصة لضمان الدين وفي حالة عدم كفايتھا على
الممتلكات األخرى المنقولة والعقارية حسب الترتيب.
المادة  -.318ال يقع الحجز التنفيذي إذا لم يرج من بيع
األشياء المحجوزة محصول يفوق مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
المادة  -.319إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم المنقول أو
كمية من المنقوالت أو األشياء القابلة لالستھالك فإن تسليمھا يقع
للدائن.
المادة  -.320إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو
التنازل عنه أو إخالئه فإن حيازته تنقل للدائن .ويجب استرداد
األشياء العقارية الخارجة عن ھذا التنفيذ للمنفذ عليه أو جعلھا رھن
إشارته في أجل ثمانية أيام ،فإذا امتنع ھذا األخير عن استالمھا فإنھا
تباع ويودع صافي ثمنھا بكتابة الضبط.
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المادة  -.321إذا امتنع المنفذ عليه من تنفيذ التزام بعمل أو
خالف التزاما باالمتناع عن عمل فإن العون المنفذ يثبت ذلك في
محضر ويوجه المستفيد من الحكم للمطالبة بأداء التعويضات أو
الغرامات التھديدية ما عدا إذا سبق الحكم بھذه الغرامة.
وللمحكمة أن تسلط عليه عقوبة اإلكراه البدني إذا رأت أنه
موسر.
المادة  -.322ال يجوز للغير الحائز للشيء المتابع من أجله
التنفيذ أن يعترض على حجزه بدعوى أن له الحق في رھن حيازي
أو امتيازي ،إال أنه يبقى له الحق ،وقت توزيع الثمن في التمسك
بحقوقه في الشيء المذكور.
المادة  -.323يؤذن للعون المنفذ أن يأمر بفتح أبواب الدور
والغرف وكذا فتح الخزائن والصناديق لتسھيل البحث عندما تتطلب
ذلك مصلحة التنفيذ.
) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل
 (2007يؤذن للعون المنفذ أن يأمر بفتح أبواب الدور والغرف
وكذا فتح الخزائن والصناديق لتسھيل البحث عندما تتطلب ذلك
مصلحة التنفيذ.
ال يجوز إجراء حجز قبل السابعة صباحا وال بعد التاسعة
مساء وال في أيام العطل واألعياد إال إذا كان ذلك بإذن من القاضي
وفي حالة الضرورة.
المادة  -.324إن المصاريف التي يمكن أن تترتب على
حراسة األموال المحجوزة وعن بيعھا وبصفة عامة عن جميع
إجراءات التنفيذ الجبري تقدر من طرف رئيس المحكمة الذي قام
بتعيين العون المنفذ استنادا إلى قائمة يحررھا ھذا األخير
ويستخلصھا باألسبقية من محصول البيع.
المادة  -.325ال تحجز األموال المنقولة اآلتي ذكرھا:
 .1الكتب واآلالت الضرورية لمھنة المحجوز عليه؛
 .2الفراش والثياب وأواني الطبخ الضرورية للمحجوز عليه وعائلته
باستثناء المجوھرات والثياب الفاخرة؛
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 .3المأكوالت الالزمة لعائلة المحجوز عليه طيلة المدة التي ال يتمكن
فيھا ھذا األخير من تجديدھا؛
 .4ناقة واحدة أو بقرة واحدة أو نعجتان أو معزتان حسب اختيار
المحجوز عليه؛
 .5األشياء ذات الطابع المقدس وكذا التي تلزم للقيام بالواجبات
الدينية واألوسمة والرسائل.
ال تقبل الحجز كذلك األشياء التالية:
 .1األوقاف وغيرھا من األشياء التي ينص القانون على عدم قابليتھا
للحجز؛
 .2النفقات الغذائية الممنوحة من طرف القضاء؛
 .3المبالغ واألشياء القائمة والتي يصرح الموصي أو الواھب بعدم
حجزھا؛
 .4المبالغ والمعاشات المخصصة للنفقة والعالوات والتعويضات
العائلية؛
 .5غرفة واحدة مع ملحقاتھا لسكن المحجوز عليه وأسرته أو أي
سكن آخر مناسب ال يزيد على حاجيات سكناه.
ال يجوز حجز النفقات الغذائية والعالوات والتعويضات
العائلية إال لغرض التغذية .ويجوز حجز األشياء المنصوص عليھا
بالبند  3من الفقرة الثانية من ھذه المادة من طرف الدائنين الذين
ترتبت ديونھم بعد عقد الھدية أو حلول الوصية بإذن من القاضي
وفي حدود النسبة التي يحددھا.
المادة ) .326جديدة( ) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ
 10ابريل  (2007إن الرواتب أو أجور العمال الخاضعة لقانون
العمل وكذا الرواتب بكامل أنواعھا واألجور والرواتب والمعاشات
المدفوعة من أموال الدولة أو البلديات أو اإلدارة أو المؤسسات
العمومية أو الشركات الوطنية أو الشركات ذات رأس المال
المختلط ،أو من الشركات أو الخصوصيين ال يجوز حجزھا أو
التنازل عنھا إال في حدود الحصة التالية:
•  %15في الحصة التي تقل عن  30.000أوقية شھريا؛
86

•  %25في الحصة التي تتراوح ما بين  30.000و  60.000أوقية
شھريا؛
•  %50في الحصة التي تتراوح ما بين  60.000و  90.000أوقية
شھريا؛
•  %100في الحصة التي تفوق  140.000أوقية شھريا.
المادة  -.327دون المساس بالسلطة المتعلقة بقوة الشيء
المقضي به ،فإن طرق التنفيذ المقررة في ھذا الكتاب ال تطبق على
الدولة وال على أشخاص القانون العام االعتبارية األخر.
) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل (2007
توجه األحكام الصادرة ضد الدولة إلي الوزارات المعنية بھا للتنفيذ,
إال إذا كان الحكم ذا طبيعة مالية فانه يوجه إلي وزارة المالية لتنفيذه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺤﺠﻮز
المادة  -.328يجوز على الخصوص إجراء الحجز تحفظيا أو
لدى الغير أو للمعارضة أو التنفيذ.

اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
المادة  -.329ينص األمر القاضي بالحجز التحفظي ولو على
وجه التقريب على المبلغ الذي من أجله يقع الحجز ،ويوقعه القاضي
الذي أصدره ،كما يبلغ فورا للمدين ويكون نافذا رغم كل معارضة
أو استئناف.
المادة  -.330يقتصر الغرض من الحجز التحفظي على جعل
األشياء المنقولة التي يشملھا تحت يد القضاء وإلى منع المدين من
التصرف فيھا إضرارا بمصالح دائنه .ونتيجة لھذا فإن كل عمل
تفويت يقع بعوض أو بدونه في حالة حجز تحفظي يعتبر الغيا وال
عمل عليه.
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المادة  -.331يبقى المحجوز عليه تحفظيا حائزا ألمواله إلى
أن يحول ھذا الحجز إلى آخر ما لم يصدر أمر بخالف ذلك أو يقع
تعيين حارس قضائي .لذا يجوز له أن يتصرف في أمواله تصرفا
مرضيا وينتفع بغلتھا .غير أنه إذا تعلق األمر بحيوانات فإنه ال يجوز
أن يسوقھا خارج دائرة المحكمة التي أمرت بھذا الحجز التحفظي ما
لم يتضمن األمر خالف ذلك.
المادة  -.332إذا أقيم الحجز التحفظي على أموال منقولة
موجودة تحت يد المحجوز عليه فإن المنفذ يحصيھا بواسطة محضر
لجرد المحجوزات .فإذا تعلق األمر بمصوغ أو أشياء ثمينة من ذھب
أو فضة فإن المحضر ينص بقدر اإلمكان على وصفھا وتقدير
قيمتھا.
المادة  -.333إذا وجدت األشياء المملوكة للمحجوز عليه
والتي صدر في شأنھا األمر بالحجز التحفظي بيد شخص آخر فإن
العون المنفذ يبلغ لھذا األخير األمر المذكور ويسلم له نسخة منه.
وبفعل ھذا األمر يصير الشخص حارسا للشيء المحجوز.
وھو مسئول شخصيا عن التخلي عنه إال إذا أذن له بذلك من طرف
القضاء ،ما عدا إذا فضل تسليمه للعون المنفذ.
وفي ھذه الحالة يجوز للعون المنفذ أن يعين حارسا.
المادة  -.334إبان التبليغ يقدم المحجوز لديه قائمة مفصلة
بالمحجوزات ،إذا تعلق األمر بأشياء منقولة ،كما يذكر بالمحجوزات
السابقة التي أقيمت بين يديه والتي ال زالت سارية المفعول.
ويحرر محضر بتصريحاته مع إضافة مستندات إثباتھا إليه،
ويودع الجميع في أجل ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة التي
أصدرت األمر.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﻐﻴﺮ أو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
المادة  -.335يجوز لكل دائن ،بإذن من رئيس المحكمة التي
بدائرتھا مقر المدين أو المحجوز لديه ،بمقتضى سند تنفيذي أو
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خاص وحتى بدونھما ،أن يحجز تحت يد الغير المبالغ المالية
واألشياء المملوكة لمدينه أو يعترض على تسليمھا.
المادة  -.336إذا وجد سند ،فإن األمر يشمل اإلشارة إلى
مضمونه وإلى القدر الذي سمح بحجزه ،وإذا كان الدين غير ناض
فإن القاضي يقدره مؤقتا.
وتنص العريضة على اختيار الموطن بالمحل الذي يسكنه
المحجوز لديه ،إذا كان الحاجز ال يسكن به.
المادة  -.337إذا أذن بإقامة الحجز بمقتضى سند تنفيذي فإن
األمر الصادر عن القاضي يمنع المحجوز لديه من الوفاء للمدين كما
يمنع ھذا األخير من استخالص دينه والتصرف فيه.
ثم يخطر المحجوز لديه بإيداعه بكتابة الضبط تصريحا يبين
فيه أسباب تداينه ومبلغ دينه وقدر الدفعات لحساب ما ،إن كان
سددھا ،وعقد اإلبراء وأسبابه إذا لم يبق المحجوز لديه مدينا ،كما
يبين أيضا في جميع الحاالت الحجوز بيد الغير أو عن طريق
المعارضة التي أقيمت سابقا بين يديه وتضاف إلى ھذا التصريح
المستندات المثبتة لإلبراء المشار إليه.
ويبلغ األمر إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه في ظرف
ثمانية أيام ،إما بواسطة عدل منفذ أو برسالة مضمونة من كاتب
الضبط مع وصل باالستالم.
ويجوز للمحجوز لديه أن يدلي بتصريحه للعون المنفذ مباشرة
أو برسالة مضمونة من كاتب الضبط مع وصل باالستالم في ظرف
ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
وفي نفس األجل ،يجوز للمحجوز عليه أن يطلب رفع الحجز
تحت يد الغير من محكمة موطنه ويطلب أيضا تبليغ معارضته
للمحجوز لديه بواسطة عدل منفذ أو برسالة مضمونة مع وصل
باالستالم.
فإذا نازع الحاجز التصريح الذي أدلى به المحجوز لديه ،جاز
لألول أن يطلب تعھد محكمة موطن المدين.
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المادة  -.338يقع انتقال الدين لفائدة الدائن بقدر ما لھذا
األخير على المحجوز عليه وذلك بعد انصرام أجل المعارضة
المفتوح لھذا األخير .وبعد ھذا يسدد المحجوز لديه بيد الحاجز بصفة
صحيحة ،مبلغ الشيء المحجوز كما وقع تبيينه باألمر ،إذا لم يبلغ له
المحجوز عليه أية معارضة.
ويثبت انصرام أجل المعارضة المفتوح للمحجوز عليه بإفادة
من كاتب الضبط تحمل تأشيرة الرئيس.
المادة  -.339إذا طلب المحجوز عليه رفع الحجز فإن انتقال
الدين يقع حينما يبلغ المحجوز لديه الحكم الذي يصحح الحجز
ويرفض رفع الحجز ويصير ھذا الحكم غير قابل للطعن باالستئناف
إال إذا وقع األمر بالتنفيذ المؤقت .وإذا وجدت عدة حجوز تحت يد
الغير فيجري توزيع الثمن كما سيبين فيما بعد في الباب الخامس من
ھذا الكتاب.
المادة  -.340إذا لم يوجد سند تنفيذي فإن األمر يقتصر على
اإلذن بالحجز .ويجب على الدائن الحاجز ،في ظرف ثمانية أيام من
الحجز ،أن يطلب تالفيا لبطالن طلبه ،تبليغ الحجز للمدين المحجوز
عليه واستدعائه أمام محكمة موطنه ،ألجل تصحيح الحجز .كما
يطلب استدعاء المحجوز لديه في الجلسة ذاتھا لإلدالء بالتصريح
المنصوص عليه بالمادة  .337ويجوز للمدين المحجوز عليه أن
يطلب استدعاء الدائن الحاجز أمام نفس المحكمة من أجل رفع
الحجز.
المادة  -.341تبت المحكمة في صحة أو بطالن أو رفع
الحجز وكذا في التصريح الذي يجب على المحجوز لديه أن يدلي به
في الجلسة إذا لم يكن قد قام به من قبل برسالة مضمونة مع وصل
باالستالم موجھة إلى كاتب الضبط.
المادة  -.342يجوز اعتبار المحجوز لديه الذي لم يدل
بتصريح أو أدلى بتصريح كاذب كمجرد مدين بالمبلغ الذي سبب
إقامة الحجز ،إذا لم يكن غياب التصريح بسبب عذر مقبول.
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المادة  -.343ال يصح الحجز تحت يد الغير المقام بيد
المحصلين المودعين أو مسيري الصناديق أو األموال العمومية
بصفتھم تلك ما لم يكن الحجز قد قدم إلى الشخص المؤھل لقبوله.
المادة  -.344في جميع الحاالت ،ومھما كانت حال القضية،
يجوز للمحجوز عليه أن يقيم دعوى استعجالية ألجل أن يؤذن له،
بالرغم من كل معارضة ،بقبض مبلغ دينه من المحجوز لديه بشرط
أن يدفع لكتابة الضبط المبلغ الكافي المقدر من طرف قاضي األمور
االستعجالية لضمان المبلغ المطلوب حجزه تحت يد الغير في حالة ما
إذا اعترف بعمارة ذمته به أو حكم عليه به.
ويستعمل المبلغ المأمور بإيداعه خصيصا من طرف الشخص
الحائز له لضمان الديون التي وقع الحجز من أجلھا والتي تحصل
على كامل االمتياز بالنسبة للديون األخرى.
ومن حين تنفيذ األمر االستعجالي يعفى المحجوز لديه من
تكاليف الحجز وينتقل مفعول الحجز تحت يد الغير إلى الشخص
الحائز للمبلغ المودع.
المادة  -.345الحجوز تحت يد الغير الجديدة التي تقام بيد
المحجوز لديه يخبر بھا كاتب الضبط الحاجز األول برسالة مضمونة
مع وصل باالستالم ،مع ذكر أسماء ومقر الحاجزين وأسباب
حجوزھم.
المادة  -.346إذا لم ينازع في التصريح فال يقام أي إجراء
آخر ال من طرف المحجوز لديه وال ضده.
المادة  -.347إذا أقيم الحجز تحت يد الغير على أشياء منقولة
فإن المحجوز لديه يجبر على إضافة قائمة مفصلة لھذه األشياء
للتصريح الذي يدلى به.
المادة  -.348في حالة التنازل وإقامة الحجز تحت يد الغير
من أجل أداء نفقات قوتية ،فإن الواجب الشھري من النفقة يقتطع
بالتمام كل شھر عند حلول أجله من الحصة غير المحجوزة من
المرتبات والجرايات واألجور والمعاشات.
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إن المنح أو التعويضات العائلية ال يتنازل عنھا ما عدا عند
أداء الديون القوتية المرتبة على اآلباء نحو أوالدھم من أجل القيام
بشؤونھم من نفقة وحضانة وتھذيب.
المادة  -.349ال تجري أية مقاصة لفائدة أرباب العمل بين
مبلغ المرتبات أو األجور التي عليھم لعمالھم وبين الديون التي
تترتب على ھؤالء العمال لفائدة مشغليھم المذكورين.
المادة  -.350االقتطاعات الواجبة والمنح المتفق عليھا في
إطار المقتضيات التنظيمية المنصوص عليھا في قانون العمل
واالتفاقيات الجماعية والعقود ال تخضع للقيود المشار إليھا بالمادة
السابقة.
كما ال يخضع أيضا لھذه القيود تأدية المنح التي يقوم بھا رب
العمل للعمال وكذا تسديد المواد الغذائية والمواد الضرورية في حدود
قيمة النفقة والتوريدات المحددة بصفة تنظيمية في قانون العمل ،في
حالة ما إذا لم يقع تسديدھا ،فعليا من جانب رب العمل.
المادة  -.351يجوز لكل رب عمل س بق مبلغا ماليا لعامله
تلقي تسديده بواسطة اقتطاعات طوعية متتابعة في حدود الحصة
التي تقبل الحجز أو االقتطاع من الراتب أو األجرة.
وال تعتبر السلفة على العمل الجاري مبالغ مسبقة.
المادة  -.352ال يجوز قبول التنازل عن الرواتب أو األجور
والجرايات والمعاشات مھما كان مقداره إال بموجب تصريح موقع
عليه من الشخص المتنازل نفسه أمام رئيس محكمة موطنه أو عند
عدم وجوده ،وفيما يتعلق بدفع المسبقات النقدية المأذون فيھا من
طرف رب العمل للعمال ،أمام مفتش أو مراقب الشغل أو مراقب
القانون االجتماعي المختص.
ويقوم كاتب ضبط المحكمة المختصة بطلب من القاضي أو
المفتش أو مراقب الشغل الذي أدلي لديه بالتصريح بإدراج ذلك
بالسجل المنصوص عليه بالمادة  ،366كما يبلغ برسالة مضمونة مع
وصل باالستالم للمدين بالمرتبات أو األجور أو الجرايات أو
المعاشات أو لممثله في المحل الذي يعمل فيه المتنازل.
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ويقع االقتطاع على اثر ھذا التبليغ ويتسلم المتنازل له المبلغ
المقتطع مباشرة بمجرد استظھاره بنسخة من التصريح المشار إليه
مؤشرة من كاتب الضبط.
غير أنه إذا كان التنازل معلقا بمعارضة أو أكثر سابقة فإن
المبالغ المقتطعة تودع بكتابة الضبط.
المادة  ) -.353األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10
ابريل  (2007ال يجوز إجراء الحجز تحت يد الغير على المرتبات
أو األجور والجرايات والمعاشات مھما بلغ مقدارھا إال بعد محاولة
تصالح أمام رئيس المحكمة المختصة الكائنة بمقر المدين.
إذا كان للدائن سند تنفيذي فإن ھذه المحاولة تترك لتقدير
الرئيس.
ولھذا الغرض ،وبناء على طلب الدائن ،يستدعي القاضي
المذكور المدين بواسطة رسالة مضمونة مع وصل باالستالم موجھة
من كاتب الضبط .ويكون أجل المثول ثمانية أيام من تاريخ توصله
بالرسالة المبين بوصل االستالم.
يخبر الدائن شفھيا عندما يقدم طلبه بمكان وتاريخ ووقت
محاولة المصالحة .فإذا لم يوجد إشعار باستالم الرسالة ولم يحضر
المدين فيجب على الدائن فيما إذا لم يكن له سند تنفيذي أن يطلب
استدعاءه من جديد للمصالحة بنفس الشكليات السابقة.
المادة  -.354يحرر القاضي بمساعدة كاتب ضبطه محضرا
موجزا بمثول األطراف سواء تبعت ذلك مصالحة أم ال وكذا بمثول
أحدھم فقط.
ففي حالة المصالحة يبين القاضي شروطھا إن كانت موجودة.
وفي حالة عدم المصالحة وقيام منازعة جديدة في شأن ثبوت الدين
أو مقداره وإذا وجد سند يأذن القاضي بالحجز تحت يد الغير بموجب
أمر يذكر فيه المبلغ الذي يقام من أجله الحجز.
أما إذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه فإن القاضي
يأذن كذلك وبنفس الشكليات في الحجز تحت يد الغير.
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) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل
 (2007الحجز تحت يد الغير بدون سند تنفيذي ,ينبغي أن يتبع
بعريضة في األصل في أجل  8أيام.
المادة  -.355بعد مضي ثمان وأربعين ساعة من تاريخ
صدور األمر يشعر بصدوره كاتب الضبط المحجوز لديه أو ممثله
المكلف بتسديد الراتب بالمحل الذي يعمل فيه المدين .ويقع ھذا
اإلشعار برسالة مضمونة مع وصل باالستالم ،ويعتبر بمثابة
معارضة.
ويشعر كاتب الضبط أيضا ،بنفس الطريقة ،المدين إذا تخلف
ھذا األخير عن الحضور لمحاوالت المصالحة ويحتوي ھذان
اإلشعاران على:
 .1اإلشارة إلى األمر الذي يأذن بالحجز تحت يد الغير وإلى تاريخ
صدوره؛
 .2االسم العائلي والشخصي والمھنة وموطن الدائن الحاجز والمدين
المحجوز عليه ،وكذا المحجوز لديه؛
 .3تقدير الدين من طرف القاضي.
 .4ويجوز للمدين أن يتقاضى.
يجوز للمحجوز عليه أن يحصل من المحجوز لديه على
الحصة غير المحجوزة من الرواتب واألجور والجرايات
والمعاشات.
المادة  -.356إذا أقيم حجز تحت يد الغير ،وظھر دائنون
آخرون فإن طلبھم الذي يوقعونه ويؤكدون صحته يجب تضمينه
كافة المستندات التي تمكن القاضي من تقدير الدين ،يقيده كاتب
الضبط بالسجل المعد لھذا الغرض ،كما يخبر به ھذا األخير في
ظرف ثمان وأربعين ساعة المحجوز لديه برسالة مضمونة تقوم مقام
معارضة وكذا المدين المحجوز عليه.
وفي حالة تغيير الموطن يطلع الدائن الحاجز أو المتدخل كاتب
الضبط على محل إقامته الجديد وينص ھذا األخير على ذلك بالسجل
المذكور.
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المادة  -.357يجوز لكل دائن حاجز ومدين ومحجوز لديه أن
يطلب استدعاء المعنيين باألمر أمام قاضي محكمة محل إقامة المدين
المحجوز عليه عندما يرفع لديه تصريح يقع إدراجه بالسجل المعد
لھذا الغرض ،كما يجوز للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بھذا
االستدعاء.
وفي أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو من صدور
األمر يوجه كاتب الضبط للمحجوز عليه والمحجوز لديه ولكل
الدائنين اآلخرين المعارضين إنذارا مضمون الوصول بالمثول أمام
المحكمة بالجلسة التي يعينھا .ويكون أجل الحضور ثمانية أيام كاملة
من تاريخ توصل كل واحد من األشخاص المشار إليھم باإلنذار.
وفي ھذه الجلسة أو في أي جلسة أخرى تحددھا المحكمة فإنھا
تبت نھائيا في حدود اختصاصھا أو ابتدائيا مھما بلغت قيمة الطلب
في صحة أو بطالن أو رفع الحجز وكذا في التصريح الذي يجب
على المحجوز لديه أن يدلي به بالجلسة ما لم يقم بذلك مسبقا برسالة
مضمونة الوصول يوجھھا إلى كاتب الضبط .وينص ھذا التصريح
بدقة وبوضوح على الوضعية القائمة بين المحجوز لديه والمدين
المحجوز عليه.
واستثناء من المقتضيات السابقة ال يلزم المحاسبون العموميون
بالتصريح ،ويجب عليھم أن يسلموا شھادة تثبت وجود الدين بالنسبة
للمدين المحجوز عليه وتحدد مبلغه.
وإن المحجوز لديه الذي لم يقدم تصريحه برسالة مضمونة
الوصول وال يحضر بالجلسة أو يمتنع عن اإلدالء بتصريحه أو يدلي
بتصريح ثبت كذبه يجوز اعتباره مدينا عاديا باالقتطاعات التي لم
يقم بإجرائھا ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيھا.
والحكم الذي يقضي بتصحيح الحجز ال يخول للحاجز ،في
المبالغ المحجوزة ،أي حق خاص ،إخالال بحق المتدخلين.
المادة  -.358إذا صدر الحكم غيابيا ،يعلم كاتب الضبط
بفحواه الطرف المتخلف برسالة مضمونة الوصول مع وصل
باالستالم في ظرف ثالثة أيام من النطق به.
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وال تقبل المعارضة إال في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ
اإلعالن المبين بوصل االستالم .وتقام في شكل تصريح يدلى به
بكتابة الضبط ويقيد بسجل الحجوز تحت يد الغير على المرتبات
واألجور والجرايات والمعاشات.
ويشعر األطراف المعنيون باألمر بتاريخ الجلسة المقبلة
برسالة مضمونة مع وصل باالستالم ،يرسلھا كاتب الضبط مع
ضرورة االمتثال ألجل ثمانية أيام.
والحكم الذي يصدر على اثر ھذه المعارضة يكون شبه
حضوري.
المادة  -.359إن أجل الطعن باالستئناف في الحكم القاضي
بتصحيح الحجوز تحت يد الغير على الرواتب واألجور والجرايات
والمعاشات ھو ثالثون يوما .ويجري بالنسبة لألحكام الحضورية،
من يوم النطق بالحكم ،وبالنسبة لألحكام الغيابية من يوم انصرام أجل
المعارضة.
وال يحتاج الحكم الصادر حضوريا إلى تبليغ.
المادة  -.360في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لكل ثالثة
أشھر ابتداء من اإلخبار بصدور األمر القاضي بالحجز الموجه
للمحجوز لديه أو لممثله ،أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية
للوقت الذي يتوقف فيه إجراء التقطيعات ،يدفع المحجوز لديه لكاتب
الضبط المبالغ المقتطعة وتبرأ ذمته منھا بمجرد منح كاتب الضبط
إياه وصال عن ذلك الدفع.
ويحق للمحجوز لديه أن يتخلص من تلك المبالغ عن طريق
إرسالھا لكاتب الضبط عن طريق البريد ،بحوالة مصحوبة بطلب
اإلعالن عن قبضھا .إن ھذا اإلعالن بالقبض المسلم من طرف إدارة
البريد للمحجوز لديه ،يعادل توصيل كاتب الضبط.
وأثناء الدفع يسلم المحجوز لديه لكاتب الضبط مذكرة تفصيلية
بأسماء األطراف والمبلغ المدفوع وأسباب الدفع.
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المادة  -.361إذا لم يقم المحجوز لديه بھذا الدفع في الوقت
المحدد أعاله جاز إلزامه بذلك بأمر يصدره القاضي من تلقاء نفسه
بمجرد الطلب ويبين فيه المبلغ الذي يجب دفعه.
ويبلغ ھذا األمر من طرف كاتب الضبط برسالة مضمونة
الوصول مع وصل باالستالم في ظرف ثالثة أيام من يوم صدوره.
ويكون للمحجوز لديه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل المبين
باإلعالن بالوصول للقيام بالمعارضة بواسطة تصريح يدلى به لكاتب
الضبط ويقيده ھذا األخير بسجل الحجوز تحت يد الغير على
الرواتب واألجور والجرايات والمعاشات .ويقع البت في ھذه
المعارضة ،وفقا لإلجراءات المتبعة في األحكام القاضية بالتصحيح.
ويصير أمر القاضي غير المطعون فيه بالمعارضة ،بعد
مضي أجل خمسة عشر يوما ،نھائيا .ويقع تنفيذه ،بطلب المدين
المحجوز عليه أو الحاجز األشد حرصا بواسطة صورة طبق األصل
مسلمة من كاتب الضبط ومحالة بالصيغة التنفيذية.
المادة  -.362يوزع رئيس المحكمة بمساعدة كاتب ضبطه
المبالغ المستخلصة في كتابة الضبط.
ويرجئ القاضي استدعاء األطراف التي يھمھا األمر إال
ألسباب خطيرة وباألخص انتھاء خدمة المدين المحجوز عليه ،ما دام
المبلغ الموزع لم يصل إلى نسبة  %50على األقل من الحصص بعد
خصم المصاريف الواجب خصمھا والديون الممتازة .فإذا وجد مبلغ
كاف ولم يتفق األطراف على توزيعه بالمراضاة أمام القاضي ،فإن
ھذا األخير يقوم بالتوزيع بين ذوي الحقوق ويحرر محضرا يبين فيه
مبلغ المصاريف الواجب خصمھا وكذا مبلغ الديون الممتازة إن
كانت والمبلغ الممنوح لكل ذي حق.
ويثبت اإلبراء من المبالغ المدفوعة لذوي الحقوق بإدراجھا في
المحضر.
إذا اتفق األطراف قبل مثولھم أمام القاضي فإن التوزيع
بالمراضاة يؤشر عليه من طرفه شريطة أن ال تتضمن أي نص
مخالف للقوانين والنظم ولم تحتو على أي مصروف على عاتق
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المدين ما عدا حق التأشير الممنوح لكاتب الضبط .ويضع القاضي
تأشيرته على السجل المعد لھذا الغرض.
يجوز لكل طرف معني باألمر أن يطلب على نفقته نسخة أو
مستخرجا من قائمة التوزيع.
المادة  -.363الحجز تحت يد الغير والتدخالت والتنازالت
عن األجور والرواتب والجرايات والمعاشات التي يقيدھا كاتب
الضبط بالسجل المعد لھذا الغرض تشطب من ھذا السجل من طرف
كاتب الضبط بناء على ،إما حكم بإبطالھا ،أو على إثر تخصيص
بالدفع أو على اثر توزيع يثبت البراءة التامة لذمة المدين أو رفع
الحجز بالمراضاة الذي يمكن للدائن أن يعطيه برسم عرفي مصدق
ومسجل أو بمجرد تصريح يقيد بالسجل المذكور.
وفي جميع الحاالت يوجه كاتب الضبط فورا إلى المحجوز
لديه إشعارا مضمونا بذلك.
المادة  -.364يبقى القاضي الذي أمر بالحجز تحت يد الغير
مختصا حتى ولو انتقل المدين للسكنى بدائرة قضائية أخرى ما دام لم
يقم على نفس المدين وبيد نفس المحجوز لديه حجزا بدائرة محل
إقامته الجديد.
عندما يعلم المحجوز لديه بالحجز تحت يد الغير الجديد فإنه
يدفع لكاتب الضبط بمحل اإلقامة األولى الرصيد الحاصل من المبالغ
المقتطعة بموجب الحجز القديم .ويقام بتوزيع ينھي اإلجراءات
والمتابعات بالدائرة القديمة.
المادة  -.365تكون مصاريف الحجز تحت يد الغير وكذا
التوزيع على عاتق المدين المحجوز عليه وتقتطع من المبالغ المعدة
للتوزيع .تحمل جميع مصاريف نزاع قضي بعدم تأسيسه على عاتق
الطرف الذي خسر ھذا النزاع.
المادة  -.366يمسك بكتابة الضبط لدى كل محكمة سجل
أوراقه غير مدموغة ومرقم وموقع عليه باألحرف األولى من طرف
رئيسھا ،يقيد به جميع العقود من أي نوع وكذا األحكام واإلجراءات
التي يسبب تحريرھا والقيام بھا تنفيذ الحجوز تحت يد الغير على
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األجور والرواتب والجرايات والمعاشات وكذا التنازالت المتفق
عليھا طبقا للمادة .352
المادة  -.367تسجل مجانا جميع العقود واألحكام واإلجراءات
المنصوص عليھا بالمادة السابقة كما تحرر مع نسخھا على أوراق
غير مدموغة.
ويعفى من التسجيل كذلك الرسائل المضمونة ووكاالت
المحجوز عليه والمحجوز لديه ،والبراءات المسلمة أثناء المرافعات
المتعلقة بالحجز تحت يد الغير .ويجوز لألط راف أن تنيب عنھا
محاميا أو أي وكيل آخر يقع االختيار عليه ،إال أن الوكاالت التي
يعطيھا الدائن الحاجز يجب أن تكون خاصة لكل قضية معينة.
المادة  -.368تستثنى من األحكام السابقة القواعد الخاصة
المعمول بھا في مجال استيفاء ديون الدولة والمجموعات العمومية
والمؤسسات المصرفية.
ويبقى اإلجراء المتعلق بإعالن الحائز للمبلغ المحجوز ساري
المفعول ضد كل حائز ألموال على ملك مديني الضرائب من أجل
تحصيل الديون الممتازة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة والغرامات الراجعة للدولة والمجموعات والمؤسسات
العمومية.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل
المادة  ) -.369األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل
 (2007إذا لم يؤد المحكوم عليه ما ترتب بذمته بعد انصرام أجل
ثمانية أيام المضروب له من طرف العدل المنفذ وقت اإلنذار بالدفع,
وكان قد أقيم عليه حجز تحفظي فإن ھذا الحجز يتحول إلى حجز
تنفيذي .وينص على ھذا اإلجراء وعلى تاريخه ,رئيس المحكمة
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بأسفل إحصاء األموال المحجوزة وقت الحجز التحفظي ،كما يقع
تبليغ ھذا اإلجراء للمحجوز عليه.
وإذا لم يوجد حجز تحفظي فإن المنفذ يقوم ،بعد انصرام األجل
المشار إليه أعاله ،بحجز على ممتلكات المحجوز عليه وفقا لمقتضى
الفرع األول من ھذا الفصل.
المادة  -.370باستثناء المسكوكات التي تسلم للمنفذ فإنه يجوز
إبقاء الحيوانات أو األشياء المحجوزة األخرى تحت حراسة
المحجوز عليه نفسه إذا رضي بذلك الحاجز أو كان من المتوقع أن
يستوجب اللجوء إلى وسيلة أخرى تحمل مصاريف باھظة ،كما
يمكن تأمينھا عند حارس بعد جردھا عند االقتضاء.
ويمنع الحارس ،تحت طائلة التبديل والتعويض عن األضرار
من االنتفاع بالحيوانات أو األشياء المحجوزة أو من استثمارھا ما
عدا إذا أذن له األطراف في ذلك.
ال يجوز إسناد الحراسة إلى الحاجز أو زوجه أو أقاربه أو
أصھاره إلى درجة ابن العم الشقيق وكذلك تابعيه.
المادة  -.371تباع األموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد
جردھا جزافا أو تفصيال مراعاة لمصلحة المدين.
ويتم البيع بالمزاد بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ
الحجز ما عدا إذا اتفق كل من الدائن والمدين على تعيين أمد آخر أو
إذا لزم تغيير األجل الجتناب تحمل مصاريف الحراسة الخارجة عن
القدر المناسب لثمن الشيء المحجوز.
المادة  )( -.372األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10
ابريل  (2007تجرى البيوع بالمزاد العلني في قاعات المحكمة
المختصة في أيام و أوقت العمل العادي أو عطلة األسبوع.
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن ببيع المنقوالت في
موضع آخر وبيوم آخر إن توقع من ذلك بيعا أكثر فائدة ،ويعلن
للعموم عن تاريخ ومحل المزاد بواسطة جميع وسائل اإلشعار مع
مراعاة ما يتناسب مع أھمية الحجز واألعراف والعادات السائدة
بالمحل.
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وزيادة على ھذا ،تعلق أربع إعالنات قبل البيع بأربعة أيام
على األقل ،يكون أحدھا بالمحل الذي توجد فيه األشياء ،والثاني
بباب البلدية ،والثالث بسوق المحل ،والرابع بباب قاعة جلسات
المحكمة.
وإذا أجري البيع بمحل غير السوق أو المحل الذي توجد فيه
األشياء فإن إعالنا خامسا يلصق بالمحل الذي يجري فيه البيع.
وينص اإلعالن بالبيع على مكان ويوم ووقت افتتاح البيع وكذا
على نوع وقدر األشياء بدون تفصيل خاص.
ويثبت ھذا التعليق أو اللصق بوثيقة تضاف إليھا نسخة من
إعالن البيع.
المادة  -.373إذا كان المحجوز قاربا أو زورقا أو معدية أو
جذعية أو باخرة أو غيرھا من السفن البحرية أو النھرية وكذا كل ما
من شأنه أن يطفو أو يعوم بالمياه فإن بيعه يجري بالمراسي وغيرھا
من األماكن التي ترسو فيھا بصفة نھائية أو مؤقتة ،بعد القيام
باإلجراءات المنصوص عليھا بالمادة السابقة ما عدا إذا نص على
خالف ذلك بقوانين خاصة.
المادة  -.374يتم البيع آلخر مزايد وال يسلم له المبيع إال بعد
دفع الثمن ناضا.
ال يجوز أن يشترك في المزاد ألنفسھم أو بواسطة:
 .1األشخاص المحرومون من أھلية التملك سواء كانت أھلية عامة
أو خاصة بالممتلكات المبيعة؛
 .2المحجوز عليه؛
 .3األشخاص المشھورين بالعسر.
إذا لم يتسلم المبتاع المبيع في األجل المحدد بشروط البيع أو
عند إنھاء عمليات البيع في حالة ما إذا لم يشترط شيء ،فيعاد بيع
المبيع بالمزاد على نفقته وتحت مسئوليته ويلزم المزايد الثاني بالفرق
بين الثمن الذي أعطاه والثمن الذي وقعت به إعادة البيع على ذمة
المتخلف وليس له أن يطلب الزيادة في الثمن إن وجدت.
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المادة  -.375يجوز حجز المحاصيل والفواكه القريبة من
النضج قبل أن تفصل عن أصلھا.
وينص محضر الحجز على بيان العقار ومحل وجوده ونوعه
وتقدير تقريبي ألھمية المحاصيل والفواكه المحجوزة ويجوز جعلھا
تحت مراقبة حارس ،إن لزم ذلك.
ويقع البيع بعد جني أو قطع المحاصيل ما لم يفضل المدين
بيعھا على أصولھا.
المادة  -.376إذا وجد حجز سابق على جميع المنقوالت
المحجوزة ،فإنه ال يسع الدائنين المتمتعين بحق التنفيذ الجبري إال
التدخل إلقامة معارضة بين يدي المنفذ وطلب رفع الحجز األول
وتوزيع األموال النقدية المتجمعة ،كما لھم الحق في مراقبة سير
اإلجراءات والمطالبة بمتابعتھا ،في حالة تقاعس الحاجز األول.
المادة  -.377إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره
الحجز األول فإنه يقع ضم الحجزين ،ما عدا إذا شرع في بيع
األشياء المحجوزة أوال .ويعتبر الطلب الثاني بمثابة معارضة على
األقل ضد محصول البيع ،ويترتب عليه إجراء التوزيع.
المادة  -.378عندما يزعم الغير ملكية المنقوالت المحجوزة
فإنه يرجأ بيعھا من طرف المنفذ بعد حجزھا.
وترفع دعوى االستبعاد من طرف مدعي الملكية إلى المحكمة
المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمھا للمنفذ ،وإال
صرف النظر عنھا.
وتبت فيھا المحكمة بطريق االستعجال.
وال يجوز متابعة التنفيذ إال بعد البت في دعوى االستبعاد.
) األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ  10ابريل (2007
تطبق إجراءات االستبعاد المذكورة أعاله ,علي مسطرة الحجز علي
العقارات.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎري
المادة  -.379باستثناء الدائنين المرتھنين رھنا رسميا ال يجوز
متابعة نزع ملكية عقار إال إذا كانت األموال المنقولة غير كافية.
المادة  -.380يجوز للمحكمة المختصة أن تعلق إجراء البيع
على التحفيظ المسبق للعقار أو العقارات وفقا للقواعد المنظمة لھذه
العملية.
المادة  -.381بعد انصرام األجل المفروض للقيام
بالمعارضة ،يضع متابع التنفيذ بكتابة الضبط كراس شروطه ثم
يجري الحجز العقاري مجراه إلى إرساء المزاد العلني.
المادة  -.382ال يتم المزاد إال بعد البت النھائي في التحفيظ.
وعندما يغير ھذا الحكم حقيقة العقار أو وضعيته القانونية كما حدد
بكراس الشروط ،فإن المتابع يلزم بنشر ملحق تصحيحي للوصول
إلى إرساء المزاد العلني.
المادة  -.383يجوز للدائن الحاصل على سند تنفيذي ،عند
حلول أجل دينه وعدم تأديته له أن يتابع بيع عقارات مدينه عن
طريق نزع ملكيتھا اإلجباري سواء كانت محفظة أم ال ،فإذا كانت
العقارات غير محفظة ،فإنه يجب على الدائن أن يدلي بإفادة تثبت
وجود حقوق عينية لمدينه على تلك العقارات.
المادة  -.384ال يجوز للدائن الحامل لشھادة تقييد في السجل
العقاري أو في سجل اإليداع الخاص مسلمة من محافظ األمالك
العقارية أن يمارس حق المتابعة المقررة بالمادة السابقة إال في
العقارات التي أحرزت على تخصيص.
وعند تخصيص عدة عقارات الستيفاء دين فإن متابعة التنفيذ
ال تجري في نفس الوقت على كل واحد منھا إال بعد اإلذن في ذلك،
يصدر في شكل أمر على عريضة من طرف رئيس المحكمة
المختص .وينص األمر المذكور على العقار أو العقارات التي تكون
موضوع المتابعة .ويجب الحصول على ھذا األمر قبل إيداع كراس
الشروط ،وكذلك الشأن إذا وقع تقييد أمر بالدفع على عدة عقارات
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بالرغم من كون تبليغه جرى بموجب سند تنفيذي غير مقيد وغير
محرز على تخصيص.
المادة  -.385عندما يتابع دائن بيع عقار محفظ فإن التنبيه
بوجوب الدفع في أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالمادة 311
يجب أن يتضمن في رأس وثيقته النسخة الكاملة للسند العقاري
وشھادة التقييد الذي أقيم بموجبه ،كما يحتوي على اختيار موطن
بالمكان الذي توجد به المحكمة الموجود بدائرتھا العقار والتي عليھا
النظر في الحجز والبيع بعد الحجز ،ھذا إذا لم يكن للدائن في ھذا
المكان موطن أصلي .وينص اإلعالن بالدفع على أنه في حالة ما إذا
لم يقع األداء في ظرف عشرين يوما من تبليغه بإضافة ھذا اليوم فإنه
يتابع بيع العقار .ويجب على العون المنفذ في ظرف عشرة أيام بما
فيھا يوم التبليغ أن يباشر تأشيرة أجل التنبيه بوجوب الدفع من طرف
رئيس الدائرة الترابية للمحل الذي وقع فيه التبليغ أو من طرف
مساعده.
كما يلزم العون المنفذ باإلشارة في اإلعالن بالدفع على اسم
ورقة السند العقاري وحالة األمالك التي يتابع بيعھا في حالة عدم
األداء .وجميع المقتضيات المبينة أعاله يجب اتباعھا تالفيا لبطالن
التنبيه بوجوب الدفع.
يؤشر المحافظ الموجود بمحل العقار على أصل التنبيه
بوجوب الدفع ،تالفيا للبطالن ،في أجل أدناه عشرون يوما بدخول
نفس اليوم ابتداء من يوم تبليغه ،كما يقيد باختصار على سند الملكية
وضعية العقار دون اإلشارة إلى المبلغ .ويجري ھذا التأشير والتقييد
بناء على طلب متابع التنفيذ ويرمي إلى إخطار الغير بالتنبيه بوجوب
الدفع وتحذيرھم من كل تفويت يتعلق بالعقار من شأنه أن يضر
بحقوق المتابع .وألجل ذلك تودع نسخة من التنبيه بوجوب الدفع
بمركز المحافظة .وإذا وجد تنبيه بوجوب الدفع سبق تقييده يقوم
المحافظ بتقييد ھذا التنبيه الجديد باختصار ولكن عندما يؤشر عليه،
يشير إلى تاريخ ذلك التقييد األول وكذلك أسماء المتابع والمتابع
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بالدفع .وتضم المحكمة المتابعتان ،إن اقتضى األمر ،من تلقاء نفسھا
أو بناء على طلب الطرف األشد حرصا.
المادة  -.386إذا وقع الدفع في أجل عشرين يوما ،يشطب
المحافظ على تقييد التنبيه بوجوب الدفع استنادا إلى رفع قيد يعطيه
الدائن المتابع في شكل عقد رسمي أو عرفي.
وفي حالة رفع اليد عن طريق عقد عرفي ،يكون توقيع الدائن
مصدقا من طرف سلطة موطنه .وفي ھذه الحالة ،يجوز أيضا للمدين
أو كل شخص آخر معني إثارة شطب تقييد التنبيه ،لكن بعد إثبات
األداء بسند يكتسي طابع اإلبراء أمام رئيس المحكمة المختصة
الكائنة بمحل العقار.
ويتعھد القاضي بواسطة عريضة مسببة تحمل وجوبا اختيارا
لموطن بالمكان الذي توجد به المحكمة ،وتكون مرفقة بجميع
مستندات اإلثبات ،ويصدر القاضي أمره بأسفل ھذه العريضة ،إما
بالشطب المطلوب وإما برفض الطلب .ويجب إصدار ھذا األمر في
األيام الثالثة الموالية ليوم تقديم العريضة إلى كتابة الضبط ،ويثبت
ھذا التاريخ بإشارة يجعلھا كاتب الضبط بأسفل العريضة .وبمجرد
صدور األمر يبلغ نصه كاتب الضبط للمدعي بالموطن المختار
ويكون األمر في جميع الحاالت نھائيا ونافذا فورا.
المادة  -.387إذا لم يقع الدفع في أجل عشرين يوما ،فإن
التنبيه بوجوب الدفع المقيد يساوي الحجز .ويوقف عندئذ العقار .أما
الثمار الطبيعية أو الصناعية التي تجنى بعد إيداع التنبيه بوجوب
الدفع ،أو ثمنھا فإنھا توقف كذلك لكي يقع توزيعھا مع ثمن العقار
حسب ترتيب الرھون ،باستثناء ما إذا تم الحجز على الثمار الحقا
بوصفھا منقوالت .وتوقف اإلجارات واألكرية الزراعية ليتم توزيعھا
مع ثمن العقار حسب ترتيب الرھون.
إن مجرد وثيقة معارضة يقع بطلب المتابع أو كل دائن آخر
يساوي الحجز بيد المزارعين والمكترين الذين ال يمكنھم التخلي عن
المحجوزات إال تنفيذا ألوامر صرف وترتيب للدائنين في ديونھم أو
تسديد الدفعات بيد حارس قضائي معين بأمر من رئيس المحكمة بناء
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على عريضة مقدمة من كل من يھمه األمر .وعند وجود صعوبة
يبت الرئيس بطريق استعجالية ،ويكون األمر الذي يصدره غير قابل
للطعن باالستئناف.
وعند عدم القيام بأي معارضة تعتبر األداءات التي تدفع
للمدين صحيحة ويحاسب ھذا األخير على جميع المبالغ التي يقبضھا
كما لو كان حارسا قضائيا.
المادة  -.388وفي أجل أقصاه ثالثون يوما ابتداء من انصرام
أمد العشرين يوما المحدد سابقا يقع إيداع كراس الشروط ،تالفيا
للبطالن المطلق للمتابعات ،للقيام باإليداع بكتابة ضبط المحكمة
المختصة التي يوجد بدائرتھا العقار المحجوز ،من أجل البيع الذي
سيحدد تاريخه في وثيقة اإليداع ،مع مراعاة اآلجال المنصوص
عليھا أعاله.
المادة  -.389يكون إيداع كراس الشروط ،تالفيا للبطالن
المطلق للمتابعات ،متبوعا بتعليق أو لصق إعالنات البيع ،قبل اليوم
المحدد له بثالثين يوما على األقل على أن يوم التعليق غير داخل في
ھذا األجل ،ويقع تعليق اإلعالنات باألماكن التالية:
 .1إعالن بقاعة المحكمة التي قيم فيھا بالبيع؛
 .2إعالن بباب مكتب البلدية التي توجد بھا تلك األمالك؛
 .3إعالن بباب المحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا؛
 .4إعالن بباب العمارة إذا كان األمر يتعلق بعمارة مبنية؛
 .5إعالن بموطن المحجوز عليه؛
 .6أربع إعالنات بالشوارع أو المساحات التي يوجد بھا العقار ،وإذا
كان خارج المدينة فبشوارع ومساحات التجمع األقرب للعقار.
المادة  -.390تحتوي اإلعالنات على عرض موجز للسند
الذي يتابع من أجله البيع وعلى ذكر أسماء ومواطن كل من المتابع
والمحجوز عليه وتاريخ التنبيه بوجوب الدفع والتأشيرة التي عليه
وعلى بيان للعقار وموضعه يشمل اسم ورقم سند الملكية .كما يشمل
مساحة العقار بالتقريب ومحتواه وتاريخ ومحل إيداع كراس الشروط
والثمن االفتتاحي ويوم ووقت ومحل انعقاد البيع.
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المادة  -.391يبلغ محضر تعليق أو لصق اإلعالنات ،تالفيا
للبطالن المطلق للمتابعات ،للمدين والدائنين المقيدين ،إن وجدوا
بالموطن الذي اختاروه وقت قيامھم بالتقييد .وفي نفس وثيقة التبليغ
يخطرون باالطالع على كراس الشروط والحضور للبيع .ويجب
القيام بھذا التبليغ ،تالفيا للبطالن المطلق للمتابعات ،ثالثين يوما على
األقل قبل اليوم المحدد للبيع ،مع العلم أن يوم التبليغ ال يدخل في ھذا
األجل.
المادة  -.392ال يجوز تحديد أجل البيع ،تالفيا للبطالن
المطلق للمتابعات ،إلى ما بعد مدة أقصاھا تسعون يوما ،ابتداء من
يوم إيداع كراس الشروط ،وال يعتبر ذلك اليوم داخال.
المادة  -.393يقع البيع بالمزاد بمحضر المدين أو بعد
استدعائه كما يجب قانونا .ويقع بالمحكمة التي توجد بھا الممتلكات
أو التي توجد بھا أكثرھا.
المادة  -.394في ظرف ثمانية أيام على األكثر بعد إيداع
كراس الشروط يوجه إخطار إلى المحجوز عليه بنفسه أو بموطنه
والدائنين المقيدين إلطالعھم على كراس الشروط ويدرجوا فيه
أقوالھم ومالحظاتھم في أجل خمسة أيام قبل اليوم المحدد للبيع.
ويضاف لمحضر إرساء البيع التنبيه بوجوب الدفع وكراس
الشروط ونسخة من اإلعالنات المعلقة ومحاضر اللصق أو التعليق
واإلخطار المشار إليه .وتودع أيضا بمكتب المحافظة العقارية نسخة
من محضر إرساء البيع وكذا ملحقاته وذلك ألجل تقييدھا .ويطھر
ھذا اإلجراء جميع االمتيازات والرھون بحيث ال يبقى للدائنين إال
حق التداعي في الثمن فقط .ويجب على المحافظ إبان تقييد إرساء
البيع بالمزاد أن يقيم من تلقاء نفسه لفائدة جميع أصحاب الحقوق أيا
كانوا على اإلطالق رھنا لضمان تسديد ھذا الثمن أو إيداعه أو
إجراء مقاصة في حالة ما إذا لم يثبت وقوع ھذا األداء أو اتحاد
الذمة.
وإذا لم يودع الحامل نسخة من سند الملكية يجوز تسليم نسخة
جديدة للمشتري عند االطالع على حكم صادر إثر عريضة آمر
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بذلك .وتصبح في ھذه الحالة النسخة القديمة باطلة قانونا .ويخبر
العموم بھذا البطالن عن طريق إعالن موجز ينشر بالجريدة الرسمية
ويقيد بسند الملكية.
المادة  -.395يجب إدراج األقوال والمالحظات أيا كان نوعھا
ومقصدھا وكذا المعارضات وطلبات إبطال المتابعات المرتكزة
سواء على أسباب شكلية أو على أسباب موضوعية بكراس الشروط
خمسة أيام على األقل قبل اليوم المحدد للبيع على أن يوم اإلدراج
يعتبر داخال في األجل .ويتضمن كل ذلك اختيار الموطن بمقر
المحكمة التي يقع أمامھا البيع .وتتعھد المحكمة بواسطة عريضة
مسببة تتضمن ،تالفيا لرفضھا ،تبين بوضوح األسباب المثارة.
ويجب إيداع ھذه العريضة بكتابة الضبط ثالثة أيام على األقل
قبل اليوم المحدد للبيع على أن يوم اإليداع داخل في ھذا األجل.
وتعرض ھذه العريضة فورا على رئيس المحكمة ،كما يجب على
كاتب الضبط أن يبلغ نسخة منھا فورا إلى متابع البيع بموطنه
المختار .وتبت المحكمة في نفس الجلسة بعد االستماع بالجلسة التي
يجري فيھا البيع إلى طلب المدعي نفسه ،إذا كان حاضرا أو إلى
وكيله في عرض مالحظاته الشفھية والتي ال تعني إال األسباب
المثارة في عريضته وكذلك المتابع بنفس الطريقة والشروطـ ،وبعد
تقديم النيابة العامة لطلباتھا ،عند االقتضاء.
إذا أبطلت المتابعات فإنه يرفع مفعول التنبيه بوجوب الدفع في
ھذا القرار .أما إذا ثبت عيب أو مخالفة في إجراء ما دون أن يؤدي
ذلك إلى إبطال المتابعات فإن القرار يجب أن يعين ،فيما إذا أمر
بإجراءات جديدة ،التاريخ الذي سيقام فيه البيع ،على أن ال يتعدى
ھذا التاريخ خمسة عشر يوما .كما يبين الحكم الشروط التي يجب
على المتابع الوفاء بھا للقيام باإلجراءات التي اعتبرت فاسدة .وال
يمكن قبول أي قول أو مالحظة بعد ذلك.
المادة  -.396جميع القرارات الصادرة عن المحكمة في ھذا
الشأن تعتبر في كل الحاالت نھائية.
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المادة  -.397غير أنه يجوز إثارة بطالن التنبيه بوجوب الدفع
في جميع مراحل المتابعات ،وحتى بعد تبليغ التنبيه بوجوب الدفع
لكن خارج األجل األقصى المحدد سابقا بخمسة أيام .ويكون طلب
ھذا البطالن لدى المحكمة الكائنة بموقع العقار وذلك بواسطة
عريضة معللة يكون فيھا المدعي ملزما باختيار موطن بمقر
المحكمة .وتنص العريضة بصفة واضحة ،تالفيا لرفضھا ،على
األسباب المثارة .ويقع إيداعھا بكتابة الضبط وتعرض فورا على
رئيس المحكمة.
ويحدد ھذا األخير بأسفل الورقة تاريخ انعقاد الجلسة التي
تعرض فيھا القضية .ويجب انعقادھا في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء
من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط .ويبلغ تاريخ الجلسة مع
نسخة من العريضة في ظرف ثالثة أيام على األقل قبل تاريخ
الجلسة المحددة لكل من المتابع والمطالب بموطنھما المختار .وفي
اليوم المحدد للمرافعات تستمع المحكمة ،بدون أن تقبل أي تأجيل،
إلى المدعي نفسه في حالة حضوره أو تمثيله في عرض مالحظاته
الشفھية التي ال تتعدى األسباب المثارة في العريضة وكذا إلى المتابع
بنفس الشروط ،وعند االقتضاء ،إلى طلبات النيابة العامة ثم تبت
المحكمة في أمد ال يتعدى عشرين يوما ابتداء من تاريخ الجلسة التي
عرضت فيھا القضية.
وأثناء المرافعة ،ابتداء من اليوم الذي توصل فيه المتابع
بالعريضة ،ترجأ جميع اإلجراءات المتعلقة بالحجز والبيع باستثناء
إجراء التأشيرة من طرف المحافظ والتي يجب أن تبقى معموال بھا.
فإذا حكم بإبطال التنبيه بوجوب الدفع فإن المحكمة تقضي برفع
مفعوله .أما إذا صدر األمر باستمرار المتابعات فإن الحكم يبين
اإلج راء الذي يجب أن يتبع للوصول لھذه الغاية مع األخذ بعين
اعتبار المقتضيات واآلجال المتعلقة بالتأشيرة .وفي جميع الحاالت
يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة في ھذا الشأن نھائيا.
المادة  -.398في حالة ما إذا لم يستجب للتنبيه بوجوب الدفع
أو في حالة ما إذا لم يقع إرساء البيع بالمزاد المنصوص عليه
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بكراس الشروط أو المحدد بالحكم فإنه يجوز دائما للمحجوز عليه أن
يطلب عن طريق االستعجال وبعريضة معللة رفع مفعول التنبيه
بوجوب الدفع .وتبعث ھذه العريضة لرئيس المحكمة التي كان ينبغي
أن يقع أمامھا البيع .ويبلغ كاتب الضبط نسخة من ھذه العريضة إلى
المتابع بموطنه المختار ،بثالثة أيام على األقل قبل تاريخ الجلسة
االستعجالية .ويجب على ھذا األخير أن يشير إلى ھذا التاريخ بأسفل
العريضة .ويكون األمر الذي يصدر عن المحكمة في جميع الحاالت
نھائيا ونافذا فورا.
المادة  -.399يقع إرساء البيع بالمزاد بجلسة الحجوز العقارية
التي تعقد بالمحكمة .وبمجرد افتتاح المزاد يراعى انتظار زمن مدته
ثالث دقائق يتم إثباته بساعة كبيرة موضوعة بطريقة تبدو للعموم
على مكتب العون المنفذ .وال يكون المزايد ملزما بما عرضه من
الثمن حينما يعرض مزايد آخر بعده ،حتى ولو وقع التصريح ببطالن
ھذا العرض الصادر عن آخر مزايد.
المادة  -.400ال يقع إرساء البيع بالمزاد إال بعد مضي ثالث
دقائق .فإذا لم يظھر مزايد أثناء ھذه المدة فإن التصريح بإرساء البيع
يكون للمتابع بمبلغ العرض.
أما إذا ظھر مزايدون فإن إرساء البيع ال يكون إال بعد مضي
دقيقتين دون أن يطرأ أي مزايد خالل تلك المدة.
المادة  -.401قبل افتتاح المزاد يجب على العون المنفذ أن
يخبر بأن من يقع عليه إرساء البيع فإنه ال يعتبر مشتريا بصفة
قطعية ونھائية إذا طرأ مزاد في أجل عشرة أيام من تاريخ إرساء
المزاد من جانب أي شخص دون أن يكون ذلك المزاد يمكن العدول
عنه.
ويقع عرض المزاد بكتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالبيع.
ويبلغ ھذا العرض من طرف كاتب الضبط في ظرف خمسة أيام
برسالة مضمونة الوصول لكل من المتابع والمحجوز عليه .وينص
التبليغ على االستدعاء ألول لجلسة تلي انصرام أمد عشرة أيام
الممنوح ألجل المطالبة بالتصريح بصحة عرض المزاد في حالة ما
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إذا كانت موضوع نزاع ،كما يحدد ھذا الحكم في آن واحد التاريخ
الجديد إلجراء البيع والذي ال يقع إال بعد مضي خمسة عشر يوما من
الجلسة المحتملة.
المادة  -.402تعتبر صحة عرض المزاد منازعا فيھا بمجرد
تقديم طلبات في خمسة أيام على األقل قبل انعقاد الجلسة المحتملة.
إذا لم تقع منازعة في عرض المزاد أو إذا وقع تصحيحه فإنه
يستغني عن اإلشھار بالشروط التي وقع عليھا التصريح األول
بإرساء البيع.
وفي اليوم المعين يفتح مزاد آخر جديد يجوز لكل شخص أن
يشارك فيه .إذا لم يقدم عرض بمزاد آخر فإن إرساء البيع يقع على
المزايد األخير.
وال يجوز قبول أي عرض للمزاد بعد التصريح الثاني بإرساء
البيع.
المادة  -.403إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط
مرسي المزاد أعيد بيع العقار على ذمته بعد ثبوت عدم إذعانه
لالخطارات الموجھة له في ھذا الشأن بااللتزام بتعھداته في أجل
عشرة أيام.
المادة  -.404إذا وقع البيع على ذمة الراسي عليه المزاد فإنه
يجري العمل حسب الطريقة المقررة بالمواد  385وما بعدھا.
المادة  -.405يسوغ لألطراف ،لتجنب االلتجاء إلى
اإلجراءات السابق بيانھا ،أن يتفقوا في عقد رھن العقار أو بعقد
الحق ،بشرط أن يقيد ھذا األخير ،على أنه ،في حالة ما إذا لم يقع
استيفاء الدين بحلول األجل ،يجوز للدائن أن يطلب بيع العقار
المرتھن .وفي ھذه الحالة يقع البيع بالمزاد أمام موثق يعين بمجرد
أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بعد القيام باإلجراءات
المنصوص عليھا بالمواد  385وما بعدھا.
يجوز للموثق المذكور أن يتلقى ،عند االقتضاء ،التصريح
بعرض المزاد.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺔ
المادة  -.406إذا لم تكف المبالغ المقررة أو أثمان المبيعات
لتسديد حقوق الدائنين فإن المحجوز لديه أو العدل المنفذ الذي قام
بالبيع عليه إيداع األموال المتجمعة عنده بكتابة الضبط ثمانية أيام بعد
إنھاء إجراءات الحجز أو البيع ،بعد طرح المصاريف المصادق
عليھا للمحجوز لديه مقابل تصريحه المؤكد إذا لم تكن قد حملت
عليه ،وبالنسبة للعدل المنفذ الذي قام بالبيع المصاريف المصادق
عليھا من طرف القاضي والمبينة بمسودة المحضر.
المادة  -.407يطلب الطرف األشد حرصا من رئيس المحكمة
استدعاء الدائنين والمحجوز عليه .ويتم ھذا االستدعاء برسالة
مضمونة مع وصل باالستالم يوجھھا كاتب الضبط أو بواسطة ورقة
عدل منفذ.
وال يشارك الدائنون الذين ال يستجيبون لھذا االستدعاء أو ال
ينيبون من يمثلھم في ھذا التوزيع .ولذا ينص االستدعاء الموجه لھم
على سقوط الحق الذي ينجر عن التخلف عن الحضور.
المادة  -.408في اليوم المحدد لالجتماع ،يستمع القاضي
بمساعدة كاتبه إلى األطراف الحاضرين ويتحقق من الديون ثم يشرع
في التوزيع على ذوي الحقوق .ويعرض عليھم لھذا الغرض قائمة
التوزيع.
المادة  -.409إذا لم يوجد نزاع في التوزيع ،يحرر محضر
على الفور ،ويودع ضمن المسودات المحفوظة بكتابة الضبط بعد
توقيعه من جميع المشاركين أو اإلشارة على أنھم يجھلون التوقيع أو
ال يقدرون عليه .ويكتسب ھذا المحضر القوة التنفيذية ويحدث رھنا
قضائيا .ثم يحصل الدائنون فورا على تأدية ديونھم من طرف كاتب
الضبط.
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المادة  -.410إذا وجد نزاع أو خالف في التوزيع المقترح
فإن القاضي يقيد مالحظات وبيانات األطراف ويبت بأمر يحدد
بموجبه توزيع األموال كما يأمر بتأديتھا إلى الدائنين.
المادة  -.411يكون األمر المنصوص عليه بالمادة السابقة
قابال للطعن باالستئناف.
المادة  -.412إذا كان الدين الذي وقع من أجله الحجز تحت يد
الغير يحل في آجال متتابعة وطرأ دائن جديد وصرح بدينه لكتابة
الضبط بعد التوزيع بالمراضاة أو عن طريق القضاء فإن القاضي
يستدعي بطلب ھذا الدائن الدائنين ثم يتصرف من جديد وفقا لما بين
أعاله.
المادة  -.413في ھذه الحالة تودع المبالغ المدفوعة من طرف
المشتري بالمزاد بكتابة الضبط .وتدفع في الوقت نفسه قائمة التوزيع
لرئيس المحكمة المختصة بعد إتمام ھذه القائمة باإلشارة إلى أقوال
ومالحظات األطراف.
المادة  -.414يستدعي القاضي في ظرف ثمانية أيام بعد
استالمه للقائمة الدائنين المدرجة أسماؤھم بھا .ويقع االستدعاء
برسائل مضمونة يوجھھا كاتب الضبط للمعنيين باألمر سواء
بموطنھم األصلي أو المختار كما يستدعي بنفس الطريقة المالك
المنزوعة ملكيتھم وكذلك المشتري بالمزاد ويحتفظ بحصص الدائنين
المتخلفين.
المادة  -.415في اليوم المحدد لالجتماع يستمع القاضي إلى
مالحظات وبيانات األطراف ويصدر أمرا يحدد ترتيب الدائنين
ويأمر بتسليم قوائم تخصيص الحصص لكل دائن حسب درجته في
الترتيب كما يصرح في آن واحد بتحرير العقار الذي يصير معفى
من جميع الرھون التي كانت تثقله حتى ولو لم يتمكن من تسديد
الديون المضمونة تسديدا كليا أو جزئيا.
المادة  -.416يكون األمر المنصوص عليه بالمادة السابقة
قابال للطعن باالستئناف.
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المادة  -.417تسلم للمشتري بالمزاد صورة طبق األصل من
قائمة التوزيع بالمراضاة أو من الحكم النھائي القاضي بتحديد ترتيب
درجات الدائنين قصد تقييدھا بالسجل العقاري .ويطھر ھذا التقييد
جميع االمتيازات والرھون.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
المادة  -.418بعدما يسدد المشتري بالمزاد بين يدي العدل
المنفذ في األجل المحدد بكراس الشروط ،والذي ال يمكن أن يتعدى
بأي وجه ستة أسابيع ،في نفس الوقت مع الثمن األصلي المقرر
إلرساء البيع بالمزاد مبلغ المصاريف التي أنفقت للتوصل إلى البيع
أو عند االقتضاء ،إلى التحفيظ العقاري إذا تقرر أنه ضروري تلك
المصاريف المقرر مبلغھا والمصادق عليھا من طرف القاضي والتي
أعلن عنھا قبل الشروع في المزاد ،فإن كاتب الضبط المودع لديه
تلك المبالغ ،يحرر ،بمجرد انصرام األمد الممنوح للتصريح بإعالن
المزاد ،قائمة لتوزيع الثمن بين دائني المالك منزوع الملكية.
ولھذا الغرض تصنف الديون حسب الترتيب اآلتي:
 .1المصاريف القضائية التي أنفقت للتوصل إلى إتمام البيع وإلى
توزيع الثمن؛
 .2الديون المضمونة برھون ،حسب ترتيبھا؛
 .3الديون الممتازة التي يجري العمل بھا حسب النظام التالي:
• ا  -مصاريف التجھيز إذا ھلك المدين؛
• ب  -المصاريف القضائية؛
• ج  -أجور جميع الذين استؤجروا طيلة األشھر الستة األخيرة؛
• د  -الدين الواجب لضحية الحادث أو لورثته والمتعلق
بالمصاريف الطبية أو الصيدلية أو تجھيز الجنازة وكذا لمبلغ
التعويضات من جراء العجز المؤقت عن العمل؛
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• ھـ  -التعويضات المستحقة للعمال أو المستخدمين من طرف
صناديق التعويضات أو المؤسسات األخرى المعتمدة في مجال
منح التعويضات العائلية؛
• و  -الديون المستحقة لصناديق التعويضات وغيرھا من
المؤسسات المعتمدة في مجال التعويضات العائلية على المنتسبين
لھا من أجل االشتراكات التي تلزم ھؤالء بدفعھا من أجل منح
التعويضات العائلية؛
 .4الديون المرتكزة على سندات تنفيذية إذا تدخل دائنوھا في
المرافعة عن طريق المعارضة على أن تكون لھذه الديون نفس
الدرجة وتجري القسمة فيما بينھا بالنسبة لقدرھا.
أما الفاضل من ھذا كله إن كان فإنه يمنح للمالك منزوع
الملكية.
المادة  -.419تعرض قائمة توزيع الديون على المعنيين.
وعند قبولھا منھم تسلم حاال الحصص التي تجب لھم مقابل إعطاء
وصل على قبضھا ،وعند االقتضاء يرفع الحجز عن الرھون التي
أقيمت لفائدتھم.
المادة  -.420إذا نشأ خالف بين الدائنين إما فيما يرجع
للدرجة التي أعطيت لدينھم وإما فيما يتعلق بمبلغ الحصص التي
تجب لھم ،فإن توزيع الثمن ال يكون إال عن طريق القضاء.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :ﻓﻲ اﻹﻛﺮاﻩ اﻟﺒﺪﻧﻲ
المادة  -.421كل حكم أو قرار أصبح نھائيا صادرا عن
محكمة تبت في الميدان المدني والتجاري واإلداري ويتضمن إدانة،
يجوز أن ينفذ بواسطة اإلكراه البدني وفق الشروط المبينة في المواد
التالية.
المادة  -.422يصرح باإلكراه البدني بواسطة قرار أو حكم
من المحكمة التي بتت نھائيا مع مراعاة مقتضيات المادة .17
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المادة  -.423ال يجوز اللجوء إلى اإلكراه البدني إال بعد فشل
جميع الطرق العادية لتنفيذ األحكام .وال يجوز على الخصوص،
ممارسته في اإلدانات بالمبالغ المالية إال بعد بيع أموال المدين ،إذا
كان من الممكن الحصول عليھا أو عرضھا ھو نفسه.
وفي حالة االلتزام بالتضامن ،وعندما يثبت بصفة صحيحة
عجز واحد أو أكثر من المتعاقدين ،فإن كل واحد من المدينين يجوز
إكراھه من أجل مجموع الدين.
وفي حالة الكفالة العادية فإن اإلكراه يجوز أن يمارس ضد
المدين الرئيسي والضامن.
المادة  -.424إذا كان الدين غير فردي بل جماعي ،فال يجوز
أن يخضع كل مدين لإلكراه البدني إال بقدر نصيبه من مجموع ذلك
الدين.
المادة  -.425ال يجوز أن يمارس اإلكراه البدني ضد
األشخاص الذين تقل أعمارھم عن الثامنة عشر من العمر كاملة وقت
صدور الحكم المبنى عليه اإلكراه ،وال ضد الذين دخلوا سنتھم
السبعين وقت الحكم الذي صرح به.
وتقلص بالنصف لصالح الذين دخلوا في الفترة األخيرة سنتھم
الستين دون إخالل بتطبيق مقتضيات المادة .426
المادة  -.426وتخفض كذلك مدة اإلكراه البدني بالنصف
بدون أن تقل مطلقا عن أربع وعشرين ساعة بالنسبة للمدينين الذين
يثبتون عسرھم.
المادة  -.427ال يجوز أن يمارس اإلكراه البدني في آن واحد
ضد الزوجين ولو من أجل ديون مختلفة.
المادة ) 428جديدة() األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10
ابريل  (2007تحسب مدة اإلكراه البدني على النحو التالي:
 .1إذا كان الدين أقل من  100.000أوقية ،يوم لكل حصة كاملة من
 2000أوقية على أن يكون الحد األدنى يوما كامال والحد األقصى
 45يوما؛
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 .2إذا كان الدين  100.000أوقية أو أكثر إال أنه أقل من
 1000.000أوقية 45 ،يوما وتزاد عشرة أيام ،عن كل شريحة
تامة من  200.000أوقية فوق ال  100.000أوقية؛
 .3إذا كان الدين  1000.000أوقية أو أكثر ،ستة أشھر وتزاد
شھرين لكل شريحة تامة من  400.000أوقية بعد 1000.000
أوقية مع أن الحد األقصى سنتان.
المادة  -.429يجب أن يؤسس الحكم أو القرار المصرح
باإلكراه البدني على سوء نية أو إھمال المدين الظاھر.
ويجب أن يبين أن الحكم أو القرار الذي يرجع إليه نھائي،
ويشير إلى عريضة الدائن الشفوية أو الكتابية وتحديد مدة اإلكراه.
المادة  -.430يبلغ العون المكلف بتنفيذ الحكم أو القرار ھذا
األخير إلى المدين كما يخبره أنه إذا لم يسدد بين يديه مبلغ الدين
والمصاريف القضائية في أجل ثمانية أيام فإنه سيرسل الحكم أو
القرار للتأشيرة المنصوص عليھا بالمادة  431من أجل التنفيذ.
ويثبت إتمام ھذه الشكلية وتاريخھا في محضر موقع من
طرف المدين أو من طرف شاھدين في حالة ما إذا كان المدين ال
يعرف التوقيع أو يرفضه.
المادة  -.431من أجل أن يصبح الحكم أو القرار اآلمر
باإلكراه البدني قابال للتنفيذ يجب أن يؤشره وكيل الجمھورية والذي
يحدد اليوم الذي سينفذ فيه.
المادة  -.432ال يجوز اعتقال المدين في األماكن التالية:
 .1األبنية المخصصة للعبادات وأثناء تأدية الشعائر الدينية فقط؛
 .2في أماكن وأثناء عقد الجلسات السلطات الرسمية؛
 .3في أي منزل ولو كان منزله ما لم يكن قد أمر به قاضي المحل
والذي يجب عليه في ھذه الحالة أن ينتقل إلى المنزل بصحبة
العون المكلف بالتنفيذ أو ينيب عنه ضابط شرطة قضائية.
المادة  -.433ال يجوز أن يعتقل المدين كذلك عندما يكون
مدعوا كشاھد أمام قاض أو يحمل استدعاء منه.
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وال يجوز اعتقاله في اليوم المحدد لمثوله وال خالل الوقت
الالزم لذھابه وعودته.
المادة  -.434يعتقل المدين في سجن المكان ،وعند ما ال يوجد
سجن به ففي سجن المكان األقرب بناء على تقديم الحكم أو القرار
القاضي باإلكراه محلى بالتأشيرة المذكورة بالمادة .431
المادة  -.435يجب أن يذكر في بيان اإليداع بسجل السجن:
 .1الحكم أو القرار اآلمر باإلكراه؛
 .2اسم وموطن الدائن؛
 .3اختيار الموطن إذا كان ال يقطن بمحل االعتقال؛
 .4اسم وسكن وسن ومھنة المدين؛
 .5إيداع التغذية.
المادة  -.436يجوز أن يلزم الدائن بإيداع التغذية مسبقا من
أجل مدة اإلكراه عندما تكون أقل من ثالثة أشھر ومن أجل ثالثة
أشھر على األقل ،عندما تكون مدة اإلكراه أكثر من ثالثة أشھر.
يسقط حق الدائن الذي لم يودع التغذية الكافية ،ويطلق سراح
المدين ،إذا كان سجينا بعد انقضاء المدة التي تكفيھا التغذية المودعة.
المادة  -.437يحدد المبلغ اليومي لإليداع بمقرر وزاري.
المادة  -.438ينال المدين السجين إطالق سراحه ب:
 .1إعفاء الدائن الذي يجوز القيام به أمام العون المكلف بالتنفيذ أو
بسجل السجن؛
 .2عن طريق دفع أو إيداع المبلغ المستحق إلى الدائن المتابع مع
المصاريف عند االقتضاء.
المادة  -.439توجه طلبات إطالق السراح إلى القاضي
المختص الذي يعتقل المدين بدائرت ه .ويبت القاضي بدون تأخير
بإصدار أمر نافذ على الفور وغير قابل ألي طعن.

الكتاب الثامن :في دعوي الحيازة
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المادة ) 440جديدة() :األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007توصف "بدعوى الحيازة" القضية التي
خول القانون القيام بھا لحائز عقارا أو "حق عيني عل عقار" وذلك
بقصد استرجاع حيازته أو استبقائھا أو تعطيل أشغال.
المادة ) 441جديدة():األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007يمكن لمن ھو حائز بنفسه أو بواسطة
غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بدعوى الحيازة:
أوال  -:إذا كان يقصد بقيامه إبقاءه على حيازته أو االعتراف به في
صورة وقوع الشغب أو استرجاع حيازة في حالة انتزاعھا منه.
ثانيا  - :إذا كانت له مصلحة في صدور اإلذن بتعطيل األشغال التي
قد ينجم عنھا شغب لو وقع إتمامھا.
ثالثا  - :إذا كان يقصد بدعواه استرجاع حيازة أو انتفاعه بھا إذا تم
انتزاعھا منه بالقوة.
المادة ) 442جديدة():األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007الشغب في ھذا الموضوع ھو كل أمر ينجم
منه رأسا ومن نفسه أو بطريق االستنتاج دعوى مخالفة لحيازة
الغير.
المادة ) 443جديدة():األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007فيما عدا صورة نزع الحيازة بالقوة فإن
القيام بدعوى الحيازة ال يقبل إال:
 -1إذا كان المدعي حائزا حيازة مادية و خالية و ھادئة منذ عام
على األقل ,حال وقوع الشغب أو انتزاع الحيازة أو إتمام األشغال
التي من شأنھا أن ينجم عنھا شغب ولم يسكت مدة عام بعد وقوع
ذلك الشغب أو انتزاع الحيازة من يده أو إتمام تلك األشغال.
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 -2إذا كانت الحيازة مستمرة بدون التباس وال انقطاع وال شغب,
علنية وقائمة علي سند ملكية.
المادة ) 444جديدة( ) :األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007إذا وقع نزع للحيازة بالقوة فالذي انتزعت
منه له القيام لدى المحكمة المختصة بطلب غرم ما حصل له من
الضرر واسترجاع حيازته.
المادة ) 445جديدة( ) :األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007في الحالة المذكورة في المادة  ,441إذا
ادعى كل من المدعي و المدعى عليه أنه الحائز و تقدم كل منھما
بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة لھما معا في نفس
الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند
حراسته ألحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا
اقتضى الحال ذلك.
المادة ) 446جديدة() - :األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007ال يجوز الحكم في دعوى الحيازة على
أساس ثبوت حق التملك أو نفيه ولكن للقاضي أن يتأمل في األدلة
المدلى بھا على ھذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحيازة.
المادة ) 447جديدة( )-األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007القائم بدعوى االستحقاق ال يقبل منه القيام
بدعوى الحيازة على أساس شغب أو انتزاع حيازة سابقة علي دعوى
االستحقاق.
ودعوى االستحقاق التي رفعھا المدعي عليه قبل رفع الدعوى
عليه ال تأثير لھا على دعوى الحيازة.
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والمدعي عليه بدعوى الحيازة ال يمكنه القيام بدعوى
االستحقاق إال بعد البت في دعوى الحيازة وليس له إذا
صدر الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى
االستحقاق إال بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.

الكتاب التاسع  :أحكام انتقالية ونھائية
اﻝﻤﺎدة ) .448ﺠدﻴدة( ) -األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007من أجل تطبيق ھذا القانون ،يقصد
بعبارات رئيس المحكمة أو القاضي على التوالي رئيس التشكيلة
المختصة أو الغرفة المختصة إذا كانت المحكمة المختصة تتألف من
عدة غرف ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك.
الم ادة ) . 449جديدة( )األمر القانوني رقم 035 – 2007
بتاريخ  10ابريل  (2007تبقي الغرف الجمعة بالمحكمة العليا
مختصة بالنظر في الطعون لصالح القانون المقدمة قبل دخول ھذا
األمر القانوني حيز التنفيذ ,وينبغي عليھا في ھذه الحالة أن تصدر
أحكامھا وفقا لمسطرة البت في األصل.
المادة ) -.450األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10
ابريل  (2007تلغى جميع القوانين السابقة المخالفة لھذا القانون
وخاصة األمر القانوني رقم  164-83الصادر بتاريخ  9يوليو 1983
المتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية واإلدارية والنصوص
المعدلة له والقانون رقم  242-70الصادر بتاريخ  25يوليو 1970
المتضمن قانون اإلكراه البدني في الميدان المدني والتجاري
واإلداري.
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المادة ) -.451األمر القانوني رقم  035 – 2007بتاريخ 10
ابريل  (2007ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية وحسب
إجراءات االستعجال وينفذ كقانون للدولة.
نواكشوط في 24 :يوليو 1999
رئيس الجمھورية
معاوية ولد سيد احمد الطايع
الوزير األول
الشيخ العافيه ولد محمد خونا
وزير العدل
محمد سالم ولد مرزوك
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