
  لسم هللا الرحمن الرحيم
  الجمھورية ا�س�مية الموريتانية

   عدل-  إخاء - شرف 
  

 يتضمن قانون ا�جراءات المدنية 035- 99قانون رقم 
  والتجارية وا�دارية

  
 يھدف ھذا القانون المتضمن قانون ا	ج�راءات -.المادة ا�ولى

بقة أمام المدنية والتجارية وا	دارية إلى تحديد قواعد ا	جراءات المط
  .المحاكم التي تبت في الميدان المدني والتجاري وا	داري

  أحكام عامة: باب تمهيدي

 * ي���صح التقاض���ي إ* مم���ن توج���د في���ه ال���صفة -.2الم���ادة 
ويج�ب أن تك�ون للم�دعي م�صلحة م�شروعة . وا.ھلية 	ثبات حقوقه

ف��ي ال��دعوى الت��ي يمارس��ھا، م��ع مراع��اة ا.ح��وال الت��ي ي��سند فيھ��ا 
  . حق التقاضي فقط إلى ا.شخاص الذين يعينھمالقانون 

ويثي��ر القاض��ي م��ن تلق��اء نف��سه ع��دم وج��ود ال��صفة وا.ھلي��ة 
 .والمصلحة وكذا فقدان ا	ذن في حالة ما إذا كان واجبا

 )2007 ابري�ل 10 بت�اريخ035 – 2007ا.م�ر الق�انوني رق�م       (
  .ةيجب علي القاضي أن يحترم ويعمل علي احترام مبدأ الحضوري

 )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (        
 م�ن تلق�اء نف�سھا تبت المحكمة في حدود طلبات ا.طراف و* يمكنھ�ا

  . الدعويأن تعدل موضوع أو سبب
 ابري����ل 10 بت����اريخ035 – 2007ا.م����ر الق����انوني رق����م  (         

 ف�ي ج�هإلي المحكمة جميع حج يجب علي كل طرف أن يقدم )2007
  .   ا=جال المحددة قانونا
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 يج��ب عل��ى ك��ل متق��اض أن يم��ارس حقوق��ه وفق��ا -.3الم��ادة 
  .لقواعد حسن النية

  .ويفترض حسن النية ما لم يثبت العكس
 يعتبر باطA كل اتفاق من شأنه مخالفة ا*ختصاص -.4المادة 

  .النوعي الوارد في ھذا القانون
وق�ت المناس�ب عل�ى  يحق لكل طرف أن يطلع في ال-.5المادة 

إج��راءات وأوراق الق���ضية ووثائقھ��ا ووس���ائل ا	ثب��ات المقدم���ة م���ن 
  .الخصم والوسائل القانونية التي يثيرھا

 تق������ع ا*س������تدعاءات والتبليغ������ات وا	عAن������ات -.6الم������ادة 
وا	نذارات وا	شعارات وغيرھا من ا	بAغات للشخص عن طري�ق 

  .لى خAف ذلكورقة من العدل المنفذ ما لم ينص القانون ع
إذا كان��ت ھ��ذه ا.وراق تعن��ي إم��ا أشخاص��ا اعتباري��ة عام��ة أو 
ش��ركات أو جمعي��ات أو أي ش��خص معن��وي آخ��ر أو ع��ديمي ا.ھلي��ة 

  .فإنھا توجه إلى ممثليھم الشرعيين بصفتھم تلك
 الموطن ا.صلي للشخص الطبيعي ھو المكان الذي -.7المادة 

نت�ه أو تجارت�ه فيم�ا يتعل�ق يسكنه عادة أو المكان الذي يمارس في�ه مھ
  .بذلك النشاط

الم��وطن المخت��ار ھ��و المك��ان المح��دد ع��ن طري��ق ا*تف��اق أو 
  .القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بإجراء قضائي

 للمحاكم سلطة تأويل الق�رارات ا	داري�ة أثن�اء س�ير -.8المادة 
  .الدعاوى التي تتعھد بھا

خ��ارج الح��ا*ت و* يج��وز لھ��ا إص��دار ا.وام��ر إل��ى ا	دارة 
  .المحددة بالقانون

 جمي��ع ا=ج��ال المن��صوص عليھ��ا ف��ي ھ��ذا الق��انون -.9الم��ادة 
آج��ال كامل��ة بحي��ث أن ي��وم ا*س��تدعاء أو ا	ع��Aم أو ا	ن��ذار أو ك��ل 

  . إجراء آخر ويوم حلول ذلك ا.جل * يدخل في الحساب
وإذا كان اليوم المحدد يوم عطل�ة فيمت�د ا.ج�ل إل�ى ي�وم العم�ل 

  .لي لهالموا
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تعتب��ر أي��ام عطل��ة ف��ي مفھ��وم تطبي��ق ھ��ذا الق��انون أي��ام الجمع��ة 
  .وا.عياد القانونية

 ا=ج�ال المح�ددة بمقت�ضيات ھ�ذا الق�انون لمباش�رة -.10المادة 
  .حق ما، قد حددت تAفيا لسقوط الحق

 جمي��ع الغرام��ات الت��ي ن��ص عليھ��ا ھ��ذا الق��انون -.11الم��ادة 
  .واجبة التطبيق
ي أن يف���صل ف���ي ك���ل م���ا يتعل���ق بأوج���ه  للقاض���-.12الم���ادة 

البطAن أو العيوب المتعلقة بالشكل أو إجراء الترافع أو الناجم�ة ع�ن 
مخالف��ة أح��د مقت��ضيات ھ��ذا الق��انون م��ع مراع��اة أح��وال وظ��روف 

  .الدعوى ومصالح ا.طراف
  :غير أن ا	جراءات يصرح ببطAنھا في الحا*ت التالية

  إذا نص القانون على بطAنھا؛ .1
  .م خرق إجراء جوھري أو إجراء يھم النظام العامإذا ت .2

  .يثير القاضي من تلقاء نفسه البطAن الذي يھم النظام العام
 * يجوز .ي طرف أن يثير أي بطAن بعد تق�ديم -.13المادة 

  .دفاعه في أصل النزاع
 إذا تعلق ا.م�ر بتلق�ي ش�ھادة أو يم�ين أو كفال�ة أو -.14المادة 

 تعي�ين خبي�ر، وعل�ى العم�وم بالقي�ام، بموج�ب ا*ستماع إلى طرف أو
أمر ق�ضائي أو حك�م أو ق�رار ب�أي عملي�ة كان�ت، وك�ان ا.ط�راف أو 
أحدھم أو محل النزاع يوجد بدائرة محكمة أخرى فإن رئيس المحكمة 
يجوز ل�ه أن يطل�ب بواس�طة إناب�ة ق�ضائية م�ن ق�اض بالمحكم�ة الت�ي 

ا	جراءات أو ا.عم�ال يوجد بدائرتھا محل النزاع أو الطرف القيام ب�
  .الضرورية، من أجل إدارة قضائية أفضل

وإذا كان����ت ا	ناب����ة الق����ضائية تتطل����ب تنفي����ذا خ����ارج دائ����رة 
اختصاص المحاكم القضائية الموريتانية، فإنھا ترسل، مرورا بوزارة 
الع���دل، ل���وزارة الخارجي���ة أو أي س���لطة أخ���رى تعينھ���ا ا*تفاق���ات 

  .الدبلوماسية
كل دعوى ترفع أمام المحاكم بحكم قضائي  تفصل -.15المادة 

  .في زمن معقول دون أن تنتھي بمجرد شطب
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 يجوز للقاضي أن يقوم بمصالحة ا.طراف خ�Aل -.16المادة 
كاف��ة مراح��ل س��ير ال��دعوى بالن��سبة لك��ل الق��ضايا الت��ي ت��دخل ف��ي 

  .اختصاص محكمته
 تنظ��ر ك��ل محكم��ة ف��ي ص��عوبات تنفي��ذ أحكامھ��ا -.17الم��ادة 
  . المتعلقة بالمصاريف القضائية المعروضة عليھاوخاصة تلك

* يجوز استئناف ا.حكام الصادرة تطبيقا للفقرة السابقة إ* إذا 
كان��ت ا.حك��ام الت��ي ص��درت ف��ي ال��دعوى الرئي��سية قابل��ة ھ��ي نف��سھا 

  .لAستئناف
 تع�د جمي��ع العق�ود أو المحاض�ر الت��ي ت�صدر ع��ن -.18الم�ادة 

ون القاض��ي دائم��ا م��ساعدا م��ن ويك��. القاض��ي بموق��ع مق��ر المحكم��ة
  . طرف كاتب ضبط يحفظ المسودات ويسلم الصور طبق ا.صل

وف��ي حال��ة ا*س��تعجال يمك��ن للقاض��ي أن ي��ستجيب حيثم��ا ك��ان 
إلى الطلبات التي تع�رض علي�ه، ك�ل ذل�ك م�ع ا*حتف�اظ بالمقت�ضيات 

  .المنصوص عليھا بالباب ا.ول من الكتاب الخامس من ھذا القانون

  في اختصاص المحاكم: ولالكتاب األ

 تنظر المح�اكم المخت�صة ف�ي ك�ل الق�ضايا المدني�ة -.19المادة 
والتجارية وا	دارية وتحكم فيھا وفقا لقواعد الموضوع المنطبقة على 

  .النزاع وطبقا لPجراءات المقررة في ھذا القانون

  في االختصاص النوعي: الباب األول

  اتفي اختصاص محاكم المقاطع: الفصل األول

 10 بتاريخ350 – 2007ا.مر القانوني رقم : ( )جديدة( .20المادة 
  م�ع مراع�اة ا*خت�صاص الم�سند إل�ى محكم�ة الو*ي�ة )2007ابريل 
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، تنظ��ر مح��اكم المقاطع��ات ف��ي الق��ضايا المدني��ة والمح��اكم التجاري��ة
  :والتجارية التالية

تحك��م ابت��دائيا ونھائي��ا ف��ي ال��دعاوى الت��ي يمك��ن تق��دير قيمتھ��ا   
 50.000 أوقي��ة أص��A و500.000ب��النقود والت��ي * تتج��اوز قيمتھ��ا 

  . أوقية محصو*
 الت��ي مدني��ةكم��ا تنظ��ر وتحك��م ابت��دائيا فق��ط ف��ي ال��دعاوى ال  

 أوقي��ة مح��صو*، 50.000 أوقي��ة أص��A و500.000تتج��اوز قيمتھ��ا 
وكذا كل النزاعات التي * يمك�ن تق�دير قيمتھ�ا ب�النقود وتل�ك المتعلق�ة 

 والوص��ية لشخ��صية كا.س��رة والط��Aق والوف��اة والن��سبب��ا.حوال ا
  .والميراث

  
تم��ارس الغ��رف المدني��ة والتجاري��ة بمح��اكم الو*ي��ات وك��ذلك         

,  ع���دي و*ي���ة انواك���شوطالمح���اكم التجاري���ة ف���ي عواص���م الو*ي���ات
, 22, 21, 20اختصاص محاكم المقاطعات كما ھو محدد في المواد 

  . من ھذه المدونة24 و 23
ِ إذا كانت الدعوى المرفوعة من نفس المدعي ضد -.21ادة الم

َنفس المدعى عليه تشمل عدة طلب�ات ناجم�ة ع�ن س�بب واح�د وكان�ت  T
مرتبط��ة ف��إن ا*خت��صاص وتق��دير قيمت��ه يتح��ددان بوص��ف الطلب��ات 

  .وقيمتھا ا	جمالية
وإذا كان���ت ناجم���ة ع���ن أس���باب مختلف���ة وغي���ر مرتبط���ة ف���إن 

  .ددان بقيمة كل واحد من الطلباتا*ختصاص وتقدير قيمته يتح
 ابري��ل 10 بت��اريخ350 – 2007ا.م��ر الق��انوني رق��م (  22 الم��ادة 
ال��دعوى المرفوع��ة م��ن ع��دة  م��دعين أو ض��د ع��دة م��دعى   )2007

عليھم بصفة جماعية وبموج�ب س�ند م�شترك يحك�م فيھ�ا نھائي�ا إذا ل�م 
 يتجاوز نصيب كل واحد من المدعين أو الم�دعى عل�يھم ف�ي ال�دعوى

  . أوقية محصو*50.000 أوقية أصA و500.000
* تطبق أحكام الفقرة السابقة ف�ي حال�ة ع�دم إمكاني�ة التجزئ�ة          

  .أو حالة التضامن بين المدعين أو بين المدعى عليھم
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 تنظر محكمة المقاطعة في جميع الطلبات الفرعية -.23المادة 
دود اخت�صاص تل�ك أو المتعلقة بمقاصة والتي ت�دخل بنوعيتھ�ا ف�ي ح�

  .المحكمة
كم��ا تنظ��ر أي��ضا مث��ل نظرھ��ا ف��ي الطل��ب ا.ص��لي ف��ي جمي��ع 
الطلبات الفرعية القائمة على الطلب ا.صلي فق�ط والرامي�ة إل�ى م�نح 

  .تعويضات مھما بلغ قدرھا
 إذا دخ���ل ك���ل واح���د م���ن الطلب���ات ا.ص���لية أو -.24الم���ادة 

نھ���ائي الفرعي���ة أو الرامي���ة إل���ى مقاص���ة ف���ي ح���دود ا*خت���صاص ال
  . لمحكمة المقاطعة، فإنھا تبت نھائيا

وإذا لم يمكن في أحد الطلبات إ* إصدار حكم قابل لAستئناف، 
  . فإن محكمة المقاطعة * تبت في مجموعھا إ* ابتدائيا

غير أن المحكمة تبت نھائيا مھما تجاوز الطلب الفرع�ي الق�ائم 
اصھا عل��ى ال��دعوى ا.ص��لية، والرام��ي إل��ى م��نح تع��ويض، اخت��ص

  .ابتدائيا

  في اختصاص  محاكم الواليات: الفصل الثاني

  : تنظر محكمة الو*ية في غرفھا ا	دارية في-.25المادة 
الطعون المتعلق�ة ب�التعويض ض�د الدول�ة وأش�خاص الق�انون الع�ام  •

ا*عتبارية باستثناء تل�ك الت�ي ترم�ي إل�ى تع�ويض ا.ض�رار الت�ي 
  تسببھا سيارات ا	دارة؛

  تعلقة بالصفقات والعقود ا	دارية وا.شغال العامة؛النزاعات الم •
  نزاعات الضرائب المباشرة والرسوم المشابھة؛ •
وبصفة عامة في كل النزاعات ا	دارية التي ليست من اختصاص  •

  . أدناه28الغرفة ا	دارية بالمحكمة العليا المقررة بالمادة 
 10ت�اريخ ب350 – 2007ا.مر القانوني رقم (  )جديدة( .26المادة 
 تنظر محاكم الو*يات ف�ي غرفھ�ا المدني�ة ف�ي الق�ضايا )2007ابريل 

  :المدنية دون تحديد لقيمتھا والمتعلقة بما يلي
  العقارات المحفظة؛ •
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   غير البحريةالتأمينات •
  الطائرات والسفن والسيارات البرية ذات المحرك؛ •
  قانون الجنسية؛ •
  غير المباشرة؛المباشرة و الضرائب  •
 .مان ا*جتماعينزاعات الض •
  النزاعات المتعلقة بالجمعيات و النقابات و ا.حزاب السياسية •

    
 10 بتاريخ350 – 2007ا.مر القانوني رقم ()جديدة( .27المادة 
 في القضايا التجارية دون تجاريةمحاكم الال تنظر )2007ابريل 

  :اعتبار لتحديد قيمتھا والمتعلقة بما يلي
  ا.وراق التجارية؛ •
   التجارية؛الشركات •
  العمليات المصرفية؛ •
  ا	فAس؛ •
 .نزاعات المنافسة •
 أ	يجار التجاري •
 النزاعات بين التجار •
 الملكية الصناعية •
 النقل •
 .التأمينات البحرية •
  

 350 – 2007ا.مر القانوني رقم : ( )جديدة( مكررة - .27المادة 
 اتشكيلتھ بأن تبت  يمكن للمحكمة التجارية)2007 ابريل 10بتاريخ

    :قاضي الفرد في الحا*ت التاليةال
 حسب المادة ,في الحا*ت التي يمكن للمحكمة أن تبت فيھا -

  .ابتدائيا و نھائيا, 20
 10000000في حالة الديون التجارية التي * تتجاوز قيمتھا  -

 . أوقية محصو*2000000أوقية أصA و 
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في ھده الحا*ت يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يبت في 
  . للقيام بذلكفة منفردة أو يعين أحد المستشارين ايا بصالقض

في االختصاص االبتدائي والنهائي للغرفة : الفصل الثالث

  اإلدارية بالمحكمة العليا

 تنظر المحكمة العليا ف�ي غرفتھ�ا ا	داري�ة ابت�دائيا -.28المادة 
  :ونھائيا فيما يلي

ة أو ف�ي الطعون التي يقام بھ�ا ب�سبب ال�شطط ف�ي اس�تعمال ال�سلط •
تقدير شرعية القرارات ا	دارية ذات الطابع الف�ردي أو التنظيم�ي 

  أوفي طلبات التأويل؛
النزاع����ات المتعلق����ة بالوض����عية الفردي����ة للم����وظفين وال����وكAء  •

  العموميين؛
النزاعات المتعلقة با.مAك العامة، بما في ذلك المخالفات المتعلقة  •

Aت الكبرى والتنازل عن ا.مAك ورخص البح�ث بطرق المواص
المنجم��ي وا*ح��تAل المؤق��ت الممن��وح ل��صالح شخ��صية اعتباري��ة 

  من القانون العام؛
الق����ضايا المتعلق����ة بن����زع الملكي����ة ب����سبب النف����ع الع����ام باس����تثناء  •

  التعويض؛
ف���ي النزاع���ات المتعلق���ة با*نتخاب���ات البلدي���ة وانتخاب���ات أع���ضاء  •

  .الھيئات المھنية

  بيفي االختصاص الترا: الباب الثاني
 يك���ون ا*خت���صاص التراب���ي لمحكم���ة الم���وطن -.29الم���ادة 

إذا ل�م يك�ن ل�ه م�وطن . ا.صلي للمدعى عليه أو لمحكمة محل إقامت�ه
أص���لي أو مح���ل إقام���ة مع���روف أو إذا ك���ان يقط���ن أو يق���يم خ���ارج 
موريتانيا فإن ا*ختصاص يك�ون لمحكم�ة الم�وطن ا.ص�لي أو مح�ل 
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 ف���ي الخ���ارج فللمحكم���ة إقام���ة الم���دعي، أو إذا ك���ان الم���دعي يق���يم
  .المختصة بنواكشوط

إذا تع�دد الم�دعى عل��يھم فللم�دعي الخي�ار ف��ي رف�ع دع�واه أم��ام 
  .محكمة موطن أو محل إقامة أي منھم

 أع����Aه، ترف����ع 29 اس����تثناء م����ن أحك����ام الم����ادة -.30الم���ادة 
  :الدعاوى في

الق���ضايا العقاري���ة إل���ى المحكم���ة الت���ي ب���دائرتھا يق���ع العق���ار  .1
  ؛المتنازع عليه

الق��ضايا العقاري��ة المختلط��ة إل��ى المحكم��ة الت��ي ب��دائرتھا يق��ع  .2
  العقار أو إلى تلك التي بدائرتھا موطن المدعى عليه؛

النزاع��ات المتعلق��ة بالترك��ة إل��ى المحكم��ة الت��ي ب��دائرتھا أكث��ر  .3
  ا.موال المتروكة؛

الق��ضايا المتعلق��ة بتع��ويض ا.ض��رار الناجم��ة ع��ن جنح��ة أو  .4
 موطن المدعى عليه وإما التي ارتك�ب شبه جنحة إما إلى محكمة

  بدائرتھا الفعل المسبب للضرر؛
قضايا النفقات إما إلى محكمة م�وطن الم�دعى علي�ه وإم�ا إل�ى  .5

الت�ي بھ�ا م�وطن الم�دعي أو الت��ي بھ�ا م�وطن أح�د أص�ول طال��ب 
  النفقة عند ا*قتضاء؛

الخAف��ات المتعلق��ة بالتوري��دات وا.ش��غال وا.كري��ة وإج��ارة  .6
لصناعات إما إلى محكمة موطن المدعى عليه وإم�ا الخدمات أو ا

إلى التي يوجد بھا محل إبرام ا*تفاقية أو تنفيذھا إذا كان المدعي 
  يسكن بھذا المحل؛

النزاع��ات المتعلق��ة بالم��صاريف الق��ضائية إل��ى المحكم��ة الت��ي  .7
  صرفت فيھا؛

الق��ضايا المتعلق��ة بال��شركات إل��ى محكم��ة المق��ر ا*جتم��اعي  .8
  للشركة؛

ات المتعلق�ة ب�الفلس إل�ى محكم�ة م�وطن أو مح�ل إقام�ة النزاع .9
  المفلس؛



  10

كل القضايا التجارية ا.خرى إما إلى محكم�ة م�وطن الم�دعى  .10
عليه وإما إلى التي أبرم فيھ�ا ا*لت�زام أو نف�ذ كلي�ا أو جزئي�ا وإم�ا 

  إلى التي كان يجب تنفيذه بھا؛
 الق���ضايا المتعلق���ة ب���العقود ا	داري���ة باس���تثناء تل���ك المتعلق���ة .11

  با.شغال العمومية إلى المحكمة التي بدائرتھا أبرم العقد؛
قضايا ا.شغال العمومية إل�ى المحكم�ة الت�ي ب�دائرتھا أنج�زت  .12

  ا.شغال؛
قضايا المسئولية العمومية إلى محكمة المحل ال�ذي ح�صل ب�ه  .13

ال���ضرر باس���تثناء الم���سئولية الناجم���ة ع���ن العق���ود ا	داري���ة أو 
  ا.شغال العمومية؛

المتعلقة بالضرائب والجبايات على اختAف أنواعھا النزاعات  .14
  إلى محكمة المحل الذي فرضت فيه الضريبة؛

قضايا النزاع�ات المتعلق�ة بالمراس�Aت أو ا.ش�ياء الم�ضمونة  .15
الوصول والمعلن عن قيمتھا أو الطرود البريدي�ة فللط�رف ا.ش�د 

  .حرصا الخيار بين محكمة موطن المرسل أو المرسل إليه
 في النزاعات المتعلقة بالت�أمين ترف�ع الق�ضايا إل�ى -.13المادة 

المحكمة التي بدائرتھا مقر المستفيد من التأمين كي�ف م�ا ك�ان نوع�ه، 
إ* إذا تعلق ا.مر بعقارات أو أموال غير منقولة بطبيعتھا، فف�ي ھ�ذه 

  .الحالة يكون ا*ختصاص لمحكمة موقع ا.شياء المؤمنة
 بتأمين��ات ض��د الح��وادث بكام��ل غي�ر أن��ه إذا ك��ان ا.م��ر يتعل��ق

أنواعھا يمكن الترافع ف�ي ش�أنھا إل�ى المحكم�ة المخت�صة الت�ي وقع�ت 
  .بدائرتھا الحادثة المسببة للضرر

 تخ��تص المحكم��ة الت��ي تب��ت ف��ي الطل��ب ا.ص��لي -.32الم��ادة 
ب��النظر ف��ي طلب��ات ال��ضمان وغيرھ��ا م��ن الطلب��ات العارض��ة وك��ذا 

للمدعى عليه في طلب ال�ضمان ويجوز . التدخAت والطلبات الفرعية
أن يثي��ر ع��دم ا*خت��صاص إذا أثب��ت أن ال��دعوى ا.ص��لية ل��م تق��م إ* 

  .قصد جلبه أمام محكمة غير محكمته
 كل شرط يخالف بصورة مباشرة أو غير مباش�رة -.33المادة 

قواعد ا*ختصاص التراب�ي يعتب�ر *غي�ا إ* إذا ت�م ا*تف�اق علي�ه ب�ين 
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را وت�م توض�يح ذل�ك ب�صفة ظ�اھرة ف�ي أشخاص تعاقدوا بصفتھم تجا
  .التزام الطرف الذي فرض عليه

  االختصاص الدولي للمحاكم الموريتانية: الباب الثالث
 باس��تثناء النزاع��ات المتعلق��ة بعق��ار ك��ائن خ��ارج -.34الم��ادة 

  :موريتانيا، تنظر المحاكم الموريتانية فيما يلي
* ال��دعاوى الموجھ��ة ض��د م��واطن موريت��اني حت��ى ول��و ك��ان  .1

  يقطن في موريتانيا وليس له محل إقامة فيھا؛
الدعاوى المرفوعة ضد أجنبي أو عديم جنسية ق�اطن أو مق�يم  .2

  في موريتانيا؛
ال��دعاوى الت��ي يتف��ق ا.ط��راف عل��ى طرحھ��ا عل��ى المح��اكم  .3

الموريتاني��ة وفق��ا للق��وانين الت��ي يخ��ضعون لھ��ا، وذل��ك حت��ى ول��و 
دي���ة ف���ي ھ���ذا كان���ت ھ���ذه ال���دعاوى * ت���دخل ف���ي الح���ا*ت العا

  .ا*ختصاص
 تنظر المحاكم الموريتانية في النزاعات المرفوعة -.35المادة 

ض��د ا.جنب��ي أو ع��ديم الجن��سية ال��ذي يقط��ن أو يق��يم خ��ارج الت��راب 
  :الموريتاني إذا تعلقت بما يلي

أموال موجودة في موريتانيا أو التزام مب�رم ف�ي موريتاني�ا أو  .1
  يجب تنفيذه بھا؛

واج، إذا ك�ان الطل�ب مق�دما م�ن ط�رف طلب طAق أو فسخ ز .2
أحد زوجين أجنبيين أو ع�ديمي الجن�سية يق�يم ف�ي موريتاني�ا ض�د 
زوجه ال�ذي ت�رك من�زل الزوجي�ة وأق�ام ف�ي الخ�ارج أو من�ع م�ن 

  ا	قامة في موريتانيا؛
  . طلب نفقة إذا كان المدين بھا يقيم في موريتانيا .3
ق�يم دعوى مرفوعة ض�د ع�دة م�دعى عل�يھم م�ن بي�نھم واح�د ي .4

  .بموريتانيا
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 يقتضي اختصاص المحاكم الموريتاني�ة ف�ي طل�ب -.36المادة 
أص��لي اخت��صاصھا ب��النظر ف��ي ا	ج��راءات التح��ضيرية والطلب��ات 

  .العارضة وكل طلب آخر مرتبط

في عدم االختصاص وسابقية النشر : الباب الرابع

  واالرتباط

  أحكام مشتركة: الفصل األول

أن يثي��روا ع��دم ا*خت��صاص  * يج��وز لWط��راف -.37الم��ادة 
وھك�ذا . وسابقية النشر وا*رتباط إ* قبل إث�ارة أي دف�ع آخ�ر أو دف�اع

  .العمل حتى ولو كانت قواعد ا*ختصاص تھم النظام العام

  في الدفع بعدم االختصاص: الفصل الثاني

  في الدفع بعدم االختصاص الذي يثيره األطراف: الفرع األول

ا.ط��راف أن المحكم��ة المرف��وع  إذا ادع��ى أح��د -.38الم��ادة 
إليھا النزاع غير مختصة ترابيا أو نوعيا فإن علي�ه تAفي�ا لع�دم قب�ول 
طلب��ه أن ي��سببه وأن يع��ين ف��ي نف��س الوق��ت المحكم��ة المخت��صة ف��ي 

  .نظره
 يجوز للقاضي في نفس الحكم بمقتضيات منفصلة -.39المادة 

أن ي���صرح باخت���صاصه ويب���ت ف���ي أص���ل الن���زاع ب���شرط أن يمك���ن 
  ..طراف مسبقا من تقديم دفاعھم في ا.صلا

 إذا لم يبت القاضي في أصل النزاع، مع أن تحديد -.40المادة 
ا*خت��صاص م��رتبط بم��سألة ف��ي ا.ص��ل، فعلي��ه أن يب��ت ف��ي أص��ل 
الق��ضية ف��ي بع��ض مقت��ضيات حكم��ه وف��ي ا*خت��صاص بن��صوص 

  .منفصلة
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  في االستئناف: الفرع الثاني

بأن��ه مخ��تص وب��ت ف��ي أص��ل  إذا ص��رح القاض��ي -.41الم��ادة 
النزاع في حكم واحد فإن ھ�ذا الحك�م * يج�وز أن يطع�ن في�ه إ* ع�ن 
طريق ا*ستئناف إما في كاف�ة مقت�ضياته إذا ك�ان ق�ابA لAس�تئناف أو 

  .فيما يتعلق با*ختصاص إذا كان الحكم قد صدر ابتدائيا ونھائيا
 إذا ألغ�����ت محكم�����ة ا*س�����تئناف الحك�����م لع�����دم -.42الم�����ادة 

ت��صاص فإنھ��ا م��ع ذل��ك تب��ت ف��ي أص��ل الن��زاع إذا ك��ان الحك��م ا*خ
المطع��ون في��ه ق��ابA لAس��تئناف ف��ي كاف��ة مقت��ضياته وكان��ت محكم��ة 

  .ا*ستئناف ھي التي تقع في دائرتھا المحكمة التي أصدرت الحكم
في الحا*ت ا.خرى فإن المحكمة عند إلغائھا الحك�م المطع�ون 

محكم�ة ا*س�تئناف الت�ي تق�ع فيه لعدم ا*ختصاص تحيل الق�ضية إل�ى 
ويل���زم ھ���ذا الق���رار ك���A م���ن . ب���دائرتھا المحكم���ة المخت���صة ابت���دائيا

  .ا.طراف ومحكمة ا	حالة

  االعتراض: الفرع الثالث

 إذا صرح القاض�ي باخت�صاصه دون أن يب�ت ف�ي -.43المادة 
أصل النزاع فإن قراره * يجوز أن يطعن فيه إ* با*عتراض، حت�ى 

ق���د ب���ت ف���ي م���سألة ا.ص���ل الت���ي يتعل���ق بھ���ا ول���و ك���ان القاض���ي 
  .ا*ختصاص

مع مراع�اة القواع�د الخاص�ة ب�الخبرة ف�إن الق�رار * يج�وز أن 
يطعن فيه بسبب ع�دم ا*خت�صاص ك�ذلك إ* ع�ن طري�ق ا*عت�راض 
إذا ص��رح القاض��ي با*خت��صاص وأم��ر ب��إجراء تحقيق��ي أو إج��راء 

  .مؤقت
  إل��ى إذا ص��رح القاض��ي باخت��صاصه يعل��ق الب��ت ف��ي ال��دعوى

انق��ضاء ا.ج��ل المح��دد لAعت��راض، وف��ي حال��ة ا*عت��راض إل��ى أن 
  .تصدر محكمة ا*ستئناف قرارھا

يجب أن يسلم ا*عت�راض، تAفي�ا ل�سقوط الح�ق، لكات�ب ض�بط 
  . المحكمة التي أصدرت الحكم خAل الخمسة عشر يوما الموالية
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إذا كان ا*عتراض سببا لتحصيل م�صاريف م�ن ط�رف كات�ب 
إعادتھ���ا * تقب���ل إ* إذا ك���ان ص���احبھا ق���د أودع ھ���ذه ال���ضبط ف���إن 

  .ويسلم وصل بإيداع ھذه المصاريف. المصاريف
يبل�غ كات��ب ض�بط المحكم��ة دون ت�أخير ن��سخة م�ن ا*عت��راض 

ويحي�ل ف�ي نف�س الوق�ت إل�ى كات�ب . إلى الطرف ا=خر أو إلى ممثل�ه
الضبط ا.ول بمحكمة ا*ستئناف ملف القضية مع ا*عتراض ونسخة 

  .الحكممن 
 يحدد رئيس محكمة ا*ستئناف تاريخ الجلسة على -.44المادة 

  .أن تكون في أقرب وقت
  .يشعر كاتب ضبط المحكمة ا.طراف بھذا التاريخ

 يج��وز لWط��راف دعم��ا لحججھ��م أن يق��دموا ك��ل -.45الم��ادة 
وتوضع ھذه المAحظات بعد . المAحظات المكتوبة التي يرونھا مفيدة

  .رئيس في ملف القضيةتأشيرھا من طرف ال
 تحيل محكمة ا*ستئناف القضية إلى المحكمة التي -.46المادة 
  .ويلزم ھذا القرار ا.طراف ومحكمة ا	حالة. تراھا مختصة

و* يقب�ل . يبلغ كاتب الضبط على الف�ور الق�رار إل�ى ا.ط�راف
ويج�ري أج�ل الطع�ن ب�النقض في�ه ابت�داء م�ن . ھذا القرار المعارض�ة

  .تاريخ تبليغه
يتحم��ل الط��رف الخاس��ر ف��ي م��سألة ا*خت��صاص الم��صاريف 

وإذا كان ھ�و ال�ذي ق�دم ا*عت�راض . المحتمل إنفاقھا على ا*عتراض
 إل�ى 10.000فإنه يجوز زيادة على ذل�ك أن ي�دان بغرام�ة مدني�ة م�ن 

  . أوقية، دون المساس بتعويض ا.ضرار التي قد يطالب بھا40.000
س��تئناف ھ��ي الت��ي تق��ع ف��ي  إذا كان��ت محكم��ة ا*-.47الم��ادة 

دائرتھا المحكمة التي ترى أنھا مختصة جاز لھا أن تب�ت ف�ي ا.ص�ل 
إذا رأت ذل���ك م���ن ح���سن س���ير الق���ضاء، بع���د أن ت���أمر بالتحقيق���ات 

  .الضرورية عند ا*قتضاء
إذا قررت التصدي فإنھا تدعو ا.طراف إلى تعيين محامين في 

  .ا.جل الذي تحدده، إن كان لذلك محل
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يعين أي من ا.طراف محاميا فللمحكمة أن تقرر ش�طب إذا لم 
وترسل نسخة من ھ�ذا الق�رار . القضية بقرار مسبب غير قابل للطعن

  .إلى ا.طراف
إذا رأت المحكم���ة أن الن���زاع المع���روض عليھ���ا ع���ن طري���ق 
ا*عت��راض ك��ان يج��ب أن يك��ون ع��ن طري��ق ا*س��تئناف ف��إن ذل��ك * 

  .يعفيھا من التعھد
ق��ضية والحك��م فيھ��ا وفق��ا للقواع��د المطبق��ة وعن��دھا ي��تم بح��ث ال

على استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة التي صدر عنھا الحكم 
  .المعترض عليه
 * يج���ب الت���صريح تلقائي���ا بع���دم ا*خت����صاص -.48الم���ادة 

  :النوعي إ* في الحا*ت ا=تية
إذا أسند القانون ا*ختصاص للمحكمة العليا أو لمحكمة إدارية  .1

م��ة زجري��ة أو كان��ت الق��ضية * ت��دخل ف��ي اخت��صاص أو لمحك
  المحاكم الموريتانية؛

إذا تم خرق قاعدة اختصاص نوعي تھم النظام العام أو إذا ل�م  .2
  .يمثل المدعى عليه

* يج���وز الت���صريح تلقائي���ا بع���دم ا*خت���صاص التراب���ي ف���ي 
  .الدعاوى القضائية

إذا صرحت المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم اخت�صاصھا، تطب�ق 
  . وما بعدھا من ھذا القانون43ا	جراءات المنصوص عليھا بالمادة 

 في جميع الحا*ت المنصوص عليھ�ا بالبن�د ا.ول -.49المادة 
، وإذا ل��م ت��صرح المحكم��ة المتعھ��دة بع��دم اخت��صاصھا 48م��ن الم��ادة 

أثن���اء المرافع���ة، يج���وز للنياب���ة العام���ة إث���ارة ع���دم اخت���صاص ھ���ذه 
  .المحكمة

 وم��ا بع��دھا 38المن��صوص عليھ��ا ب��المواد وتطب��ق ا	ج��راءات 
المتعلقة بالدفع بعدم ا*ختصاص الذي يثيره ا.طراف على ما أثارت�ه 

  .النيابة العامة في ھذا القبيل
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  في سابقية النشر واالرتباط: الفصل الثالث

 إذا أثي��ر نف��س الن��زاع أم��ام محكمت��ين م��ن نف��س -.50الم��ادة 
ى ا.خي�رة منھم�ا ع�رض الدرجة وكان�ت كلتاھم�ا مخت�صة ب�شأنه فعل�

عليھا النزاع أن تتخلى عنه لفائدة ا.ولى إذا طلب ذلك أحد ا.طراف 
  .وإ* جاز لھا ذلك من تلقاء نفسھا

 إذا وجد ارتباط بين قضايا مرفوعة أمام محكمتين -.51المادة 
مختلفتين بحيث يكون من حسن العدالة التحقيق والبت فيھما معا، فإنه 

دى المحكمت��ين التخل��ي وإحال��ة الق��ضية إل��ى يج��وز أن يطل��ب م��ن إح��
  .المحكمة ا.خرى

 ابري����ل 10  بت����اريخ035 – 2007ا.م����ر الق����انوني رق����م ( 
ي��أمر , التخل��ي ع��ن الق��ضية اكمالمح��إح��دى   عن��د م��ا ت��رفض)2007

بطل��ب م��ن الط��رف بن��اءا عل��ي  ,كم��ة ا*س��تئناف المخت��صةرئ��س مح
 المحكم�ة الت�ي يحي�ل ال�دعوي أم�ام ب�التنحي و إحدى المحاكم, المعني
  .يعينھا

إذا كانت المحاكم المتعھدة بالنزاع ليست من درجة . 52المادة 
واحدة فإن الدفع بسابقية النشر وا*رتب�اط * يج�وز القي�ام ب�ه إ* أم�ام 

  .محكمة الدرجة ا.دنى
 يجوز إثارة الدفع با*رتباط مھم�ا كان�ت الظ�روف -.53المادة 

  .المماطلةإ* أنه يستبعد إن كان الغرض منه 
 يطعن في القرارات الصادرة ع�ن مح�اكم الدرج�ة -.54المادة 

ا.ول��ى ب��شأن س��ابقية الن��شر وا*رتب��اط ويب��ت فيھ��ا وف��ق الم��سطرة 
 49 إل��ى 38المق��ررة لل��دفع بع��دم ا*خت��صاص وفق��ا .حك��ام الم��واد 

  .أعAه
إذا تعددت الطعون فإن القرار تتخذه محكمة ا*ستئناف ا.ول�ى 

ت الطعن تسند القضية إل�ى إح�دى المح�اكم المخت�صة تعھدت، فإذا قبل
  .التي ترى أنھا حسب الظروف مھيأة أكثر للبت فيھا

 يلزم القرار الصادر عن المحكمة المتعھدة أو إث�ر -.55المادة 
  .طعن بشأن الدفع كA من محكمة ا	حالة والمحكمة المأمورة بالتخلي
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تخلي اعتب�ر  إذا صدر ع�ن المحكمت�ين ق�راران ب�ال-.56المادة 
  .آخرھما صدورا كأن لم يكن

 إذا ظھ��رت ص��عوبات ح��ول ا*رتب��اط أو س��ابقية -.57الم��ادة 
النشر بين ت�شكيAت مختلف�ة م�ن محكم�ة واح�دة ف�إن رئ�يس المحكم�ة 

ويك���ون ق���راره بھ���ذا ال���شأن إج���راء م���ن . يح���سمھا دون إج���راءات
  .إجراءات ا	دارة القضائية

  لمحاكمفي اإلجراءات أمام ا: الكتاب الثاني

  في تقديم الدعاوى: الباب األول
 10 بت�اريخ350 – 2007ا.مر القانوني رقم (  )جديدة( .58المادة 
بواسطة عريضة أمام محكمة المقاطعة ترفع الدعوى   )2007ابريل 

مكتوب��ة وموقع��ة م��ن ط��رف الم��دعي أو وكيل��ه، أو بواس��طة مثول��ه 
ع���ه وتقديم���ه ت���صريحا ي���درج بمح���ضر يح���رره كات���ب ال���ضبط ويوق

 و في ھ�ذه الحال�ة ي�ضع المدعي أو يشار إلى أنه * يقدر على التوقيع
  . التصريح العريضة أوبصمته أسفل

يج��ب أن تت��ضمن العري��ضة أو الت��صريح الف��اتح لل��دعوى م��ا   
  :يلي
ا*س��م الع��ائلي والشخ��صي ومھن��ة وم��وطن الم��دعي ووكيل��ه عن��د  •

دعى لما  ومھنة وموطنا*قتضاء وكذلك ا*سم العائلي والشخصي
  عليه؛

  .تحديد موضوع الدعوى وعرض موجز لWسباب •
إذا تعل����ق ا.م����ر ب����شركة أو جمعي����ة يج����ب أن تت�����ضمن و  

 ا*س��م التج��اري وموض��وع الطل��ب ومق��ر , ح��سب الحال��ة,العري��ضة
  .الشركة

      أمام محاكم الو*يات و المحاكم التجارية ترفع الدعوي بعريضة 
  .مكتوبة موقعة من طرف المدعي أو وكيله
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يج���ب أن تت���ضمن العري���ضة , تح���ت طائل���ة ا	لغ���اء م���ن البرمج���ةو
المعلوم��ات الم��ذكورة أع��Aه وتبل��غ م��ع وس��ائل الم��دعي إل��ي الط��رف 

  . يوما قبل الجلسة15, علي ا.قل, ا.خر
 الطلبات المقدم�ة م�ن ط�رف الدول�ة والمجموع�ات -.59المادة 

العمومي���ة ي���دافع عنھ���ا ال���وزير المخ���تص أو الممث���ل ال���شرعي لتل���ك 
لمجموعة أو أي موظف معين من طرف ھذه السلطات حاصل على ا

  .تفويض شرعي لھذا الغرض
 تقي��د الق��ضايا المعروض��ة عل��ى المحكم��ة ب��سجل -.60الم��ادة 

م��رقم ومؤش��ر علي��ه م��ن ط��رف رئ��يس المحكم��ة ومخ��صص لھ��ذا 
الغ��رض ح��سب ترتي��ب ورودھ��ا وت��اريخ تق��ديمھا م��ع بي��ان أس���ماء 

اريخ اس����تAم الع����رائض ا.ط����راف، وطبيع����ة الوق����ائع وك����ذلك ت����
  .وا*ستدعاء والحكم

  .ويؤشر رئيس المحكمة ھذا السجل في بداية كل سنة قضائية
 يج��وز ل��رئيس المحكم��ة أن يطل��ب م��ن الم��دعي -.61الم��ادة 

ش��فھيا أو بإش��عار م��ن كات��ب المحكم��ة ع��ن طري��ق رس��الة م��ضمونة 
الوص���ول أن ي���ودع كتاب���ة ال���ضبط المبل���غ الك���افي ل���ضمان ت���سديد 

  .دعوىمصاريف ال
 وم�ا 142وتتم تصفية تلك المصاريف طبقا لمقت�ضيات الم�واد 

وعند عدم ا	ي�داع، وف�ي م�ا ع�دا ح�ا*ت الم�ساعدة الق�ضائية، . بعدھا
يج�وز ل��رئيس المحكم�ة أن ي��أذن للم��دعي ب�ضمان ت��سديد الم��صاريف 
عن طريق إحضار كافل شخصي يلت�زم ب�ذلك بالت�ضامن ع�ن طري�ق 

  .رسم موجه إلى كاتب ضبط المحكمة
 )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (      

  .يجب علي ا.طراف إيداع عناوينھم عند كتابات ضبط المحاكم
 )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (      

يجب علي كتابة ضبط , عند استAم العريضة الفاتحة للدعوي
ف المقدمة من ا.طراف حسب المحكمة القيام بجرد عناصر المل

  .ورودھا و ا	مساك  بھا بصفة مواكبة
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 يج���ب عل���ى ك���ل ط���رف ق���اطن خ���ارج دائ���رة -.62الم���ادة 
اختصاص المحكمة أن يختار موطنا له بالمحل الذي يوجد فيه مركز 

وكل استدعاء موجه لطرف * ي�زال ل�م ي�دخل بع�د ف�ي . ھذه المحكمة
  . بالقيام بھذا ا*ختيارالنزاع يحتوي، عند الحاجة، على إشعاره

وعند عدم قيامه ب�ذلك ف�إن ك�ل اس�تدعاء أو تبلي�غ حت�ى ب�الحكم 
  .النھائي يصح القيام به لدى كتابة ضبط المحكمة

  .يعتبر القيام بالتوكيل اختيارا لموطن الوكيل
* يكون تعي�ين الوكي�ل مقب�و* إ* إذا ك�ان لھ�ذا ا.خي�ر م�وطن 

  .محكمةأصلي أو مختارا بدائرة اختصاص ال
 عل���ى ك���ل وكي���ل أن يثب���ت توكيل���ه أم���ام رئ���يس -.63الم���ادة 

المحكمة إما برسم مكت�وب وإم�ا بت�صريح ش�فھي م�ن الط�رف الماث�ل 
  .معه أمام المحكمة

  :* يقبل التوكيل المسند من ا.طراف إلى
  الشخص المحروم من حق الشھادة أمام القضاء؛ .1
ان�ة أو الشخص الذي أدين إما م�ن أج�ل جناي�ة أو س�رقة أو خي .2

نصب أو تفالس ب�سيط أو بالت�دليس وإم�ا ب�سب الجناي�ات والج�نح 
   من قانون العقوبات؛400 و371المنصوص عليھا في المادتين 

  المحامين المشطوب عليھم؛ .3
  .المأمورين العموميين أو الرسميين المعزولين .4

يت��ضمن التوكي��ل الم��سند .ج��ل تمثي��ل ط��رف ف��ي مرافع��ة ح��ق 
كام التي تصدر في ال�دعوى، م�ا ل�م ي�نص الطعن با*ستئناف في ا.ح

  .على خAف ذلك
  )2007 ابري�ل 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (

الح��ق ف��ي القي��ام بكاف��ة , يت��ضمن توكي��ل المح��امي لتمثي��ل ا.ط��راف
  .ضرورية للدفاع عن مصالح موكلهالطعون وا	جراءات التي يراھا 

 10 بتاريخ035 – 2007قم ا.مر القانوني ر(  )جديدة( .64المادة 
 يستدعي رئيس المحكمة كتابيا المدعي والمدعى عليه )2007ابريل 

  :وينص ا*ستدعاء على. للجلسة باليوم الذي يحدده
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ا.سماء العائلية والشخصية ومھنة وموطن أو محل إقامة كل من  .1
  المدعي والمدعى عليه؛

  موضوع الدعوى؛ .2
  المحكمة التي عليھا أن تبت في الدعوى؛ .3
  يوم وساعة الحضور؛ .4
ا	شعار، عند الحاجة، بوجوب اختيار موطن بالمحل الذي توجد  .5

 .فيه المحكمة
  .رقم الملف .6

 إذا ك���ان المرس���ل إلي���ه يقط���ن بموريتاني���ا ف���إن -.65الم���ادة 
ا*س�تدعاء يوج�ه إلي�ه ع�ن طري�ق ع�دل منف�ذ، ف�إذا ل�م يوج�د إم�ا ع��ن 

 داخ��ل طري��ق كات��ب ض��بط أو أح��د أعوان��ه وإم��ا ع��ن طري��ق البري��د
ظرف خاص بالتبليغات القضائية وخاضع ل�نفس الرس�وم المفروض�ة 

أما إذا ك�ان يقط�ن . على الظروف المضمونة وإما عن طريق ا	دارة
بالخارج فإن ا*ستدعاء يوجه إليه، مرورا بوزارة العدل، عن طريق 

  .وزارة الشؤون الخارجية أو أي سلطة تحددھا ا*تفاقيات الدبلوماسية
*ستدعاء إما إلى الشخص نفسه وإم�ا لمق�ر س�كناه يصح تبليغ ا

بيد أقاربه أو عم�ال منزل�ه أو ب�واب مح�ل س�كناه أو أي ش�خص آخ�ر 
  .يسكن نفس المحل

يج��ب ت��سليم ا*س��تدعاء ف��ي ظ��رف مغل��ق * يحم��ل فوق��ه إ* 
ا.سماء العائلية والشخصية وموطن الطرف وخاتم المحكم�ة وت�اريخ 

  .سلطة المبلغةالتبليغ يتبعه توقيع العون أو ال
. ويصحب ا*س�تدعاء إف�ادة تب�ين م�ن س�لم إلي�ه وت�اريخ الت�سليم

ويوقع ھذه ا	فادة إما الطرف نفسه وإما ال�شخص ال�ذي اس�تلمه بمق�ر 
وإذا عجز المستلم عن التوقيع أو رفضه فينص الع�ون أو . المستدعى

ويوق�ع ھ�ذا الع�ون أو ال�سلطة عل�ى . السلطة المكلفة بالتبليغ على ذلك
  .فادة، في جميع الحا*ت، ويرجعھا عاجA لكتابة ضبط المحكمةا	

ي��ساوي مح��ل ا	قام��ة الم��وطن عن��د ع��دم وج��ود ھ��ذا ا.خي��ر 
  .بموريتانيا
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إذا لم يمكن تبليغ ا*ستدعاء إما لكون الطرف لم يوجد ھ�و و* 
شخص بمقره أو محل إقامته، وإم�ا لك�ون الط�رف أو ال�شخص ال�ذي 

ستدعاء له قد رفض ھذا ا*ستAم فإنه تقع توجد فيه الصفة *ستAم ا*
وعندئذ يوجه ا*ستدعاء إم�ا ع�ن طري�ق . ا	شارة إلى ذلك في ا	فادة

البريد وإما في الحالة المعاكسة ع�ن طري�ق ال�سلطة ا	داري�ة المحلي�ة 
  .التي يجب أن تتكلف بتبليغه للطرف

ويعتبر ھذا ا*ستدعاء كأنه تم تبليغه بصفة صحيحة بعد مضي 
ة ع��شر يوم��ا ف��ي الحال��ة ا.ول��ى وش��ھر ف��ي الحال��ة الثاني��ة م��ن خم��س

ويخف�ض ھ�ذان ا.ج�Aن إل�ى ي�ومين فق�ط، إذا ك�ان ا	رس��ال . إرس�اله
  .ناتجا عن رفض استAم ا*ستدعاء

يج��وز للقاض��ي ف��ضA ع��ن ذل��ك مراع��اة للظ��روف، إم��ا تمدي��د 
ا=جال المذكورة أعAه وإما ا.مر قبل الب�ت بإش�عار الط�رف الغائ�ب 

  . لمرافعة بواسطة النشر في ثAث جرائد على ا.كثربا
 في كل الحا*ت التي يكون فيھا موطن الطرف أو -.66المادة 

مح��ل إقامت��ه مجھ��و*، يع��د الع��دل المنف��ذ مح��ضرا ي��سرد في��ه م��ساعيه 
  .التي قام بھا من أجل العثور على من وجھت إليه الوثيقة

 إليه عن طريق وفي نفس اليوم يوجه العدل المنفذ إلى المرسل
آخ��ر عن��وان مع��روف ل��ه ن��سخة م��ن المح��ضر برس��الة م��ضمونة م��ع 

  .وصل با*ستAم
ويقوم إرسال المحضر الذي يجب أن يبين إرساله برسالة مقام 

  .ا	بAغ
تطب��ق المقت��ضيات ال��سابقة عل��ى وثيق��ة التبلي��غ المرس��لة إل��ى 
شخصية اعتبارية لم يعد يوجد لھ�ا ف�رع مع�روف ف�ي المك�ان المح�دد 

  .وصفه مقرا اجتماعيا للشركة بالسجل التجاري للشركاتب
 ابري��ل 10  بت��اريخ035 – 2007ا.م��ر الق��انوني رق��م ( 67الم��ادة 
  : ا=جال العادية للمثول أمام المحاكم ھي كا=تي)2007

ثAثة أيام إذا كان المستدعى يقطن في المدينة التي يوجد بھ�ا مق�ر  .1
  المحكمة المتعھدة؛

   يقطن في دائرة اختصاص المحكمة المتعھدة؛ إذا كانعشرة أيام .2
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 واح���د إذا ك���ان يقط���ن بموريتاني���ا وخ���ارج دائ���رة ع���شرون يوم���ا .3
  اختصاص المحكمة المتعھدة؛

شھران إذا كان يقطن ف�ي إح�دى دول المغ�رب العرب�ي أو إفريقي�ا  .4
  الغربية؛

  .باقي بلدان العالمثAثة أشھر إذا كان يقطن في  .5
 ح�دود الن�صف أو تم�دد إل�ى يجوز أن تقتصر ھذه ا=ج�ال إل�ى

حدود الضعف بأمر مسبب من القاضي بناء على تبرير يقدم له حول 
  .الفترة الAزمة للطريق اعتبارا لتوفر المواصAت وظروفھا

 يج��وز دائم��ا لWط��راف أن يح��ضروا طوع��ا أم��ام -.68الم��ادة 
المحكم�ة، وف��ي ھ�ذه الحال��ة تف�صل المحكم��ة الن�زاع دون اللج��وء إل��ى 

  .*ستدعاءإجراءات ا
يوقع ا.طراف ت�صريحھم ال�ذي بمقت�ضاه يطلب�ون الف�صل ف�ي 

  .النزاع أو يشار إلى عجزھم عن ذلك
وف��ي ھ��ذه الحال��ة يج��ب أن يت��ضمن الحك��م ا	ش��ارة إل��ى ھ��ذا 

  .الحضور الطوعي
 م��ع مراع��اة ا.ح��وال الت��ي تك��ون فيھ��ا ال��دعوى -.69الم��ادة 

يج��وز فيھ��ا مقدم��ة بعري��ضة أو ت��صريحا بكتاب��ة ال��ضبط وتل��ك الت��ي 
تقديمھا بمثول ا.طراف طوعا أمام القاض�ي، وھم�ا الحالت�ان الم�شار 

 أع��Aه ف��إن الطل��ب ا.ص��لي 68 و58إليھم��ا عل��ى الت��والي بالم��ادتين 
  .يجوز تقديمه عن طريق تكليف بالحضور أو بعريضة مشتركة

التكلي��ف بالح��ضور ھ��و وثيق��ة الع��دل المنف��ذ الت��ي ي��ستدعي بھ��ا 
  .لمثول أمام القاضيالمدعي المدعى عليه ل

العري���ضة الم���شتركة ھ���ي الوثيق���ة الم���شتركة الت���ي يق���دم بھ���ا 
  .ا.طراف إلى القاضي نزاعھم

يحت��وي التكلي��ف بالح��ضور والعري��ضة الم��شتركة عل��ى نف��س 
  .البيانات التي تحتويھا العريضة أو التصريح الفردي

 إذا كان���ت الق���ضية ج���اھزة للحك���م يب���ت القاض���ي -.70الم���ادة 
لحالة ا.خرى يأمر با	جراء الضروري 	ظھار الحقيق�ة وفي ا. فورا

  .ثم يستدعي ا.طراف لجلسة يحددھا. في ا.جل المحدد
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  في النيابة العامة: الباب الثاني
 يج��وز أن تت�صرف النياب��ة العام�ة بوص��فھا طرف��ا -.71الم�ادة 

وھ���ي تمث���ل الغي���ر ف���ي . رئي���سيا أو تت���دخل بوص���فھا طرف���ا من���ضما
  . القانونالحا*ت التي يحددھا

 تتصرف النيابة العامة عندما تك�ون طرف�ا رئي�سيا -.72المادة 
وخارج ھذه . بصفة تلقائية، في الحا*ت المنصوص عليھا في القانون

الحا*ت وبنفس صفتھا تلك فبإمكانھا أن تت�صرف لل�دفاع ع�ن النظ�ام 
  .العام بمناسبة الوقائع التي لھا مساس به

م�ة ط�رف من�ضما عن�دما يج�وز  تك�ون النياب�ة العا-.73المادة 
لھا أن تقدم رأيھا حول تطبيق القانون في قضية من القضايا التي تبلغ 

  .بھا
  : يجب إبAغ النيابة العامة بما يلي-.74المادة 

الق��ضايا المتعلق��ة بالنظ��ام الع��ام والدول��ة وأمAكھ��ا والبل��ديات  .1
  والمؤسسات العمومية وا.وقاف والسفن والطائرات ا.جنبية؛

ضايا المتعلقة بالقصر وعلى العموم كل القضايا التي يكون الق .2
  أحد أطرافھا خاضعا لوصي أو مقدم؛

الدفوع بعدم ا*ختصاص في ش�أن ن�زاع يتعل�ق با*خت�صاص  .3
  النوعي؛

تنازع ا*ختصاص بين الق�ضاة وال�رد وا	ح�ا*ت ومخاص�مة  .4
  القضاة؛

  النزاعات التي تھم ا.شخاص المفترض غيبتھم؛ .5
  . بالتزويرإجراءات الطعن .6

يقع إبAغ القضايا التي وقع إحصاؤھا بھذه المادة إلى وكيل 
الجمھورية في خمسة أيام على ا.قل قبل انعقاد الجلسة من طرف 

  .كاتب الضبط
يجوز للنيابة العام�ة أن تطل�ب إبAغھ�ا بالق�ضايا ا.خ�رى الت�ي 
ترى تدخلھا فيھا، كم�ا يج�وز للمح�اكم أن ت�أمر م�ن تلق�اء نف�سھا بھ�ذا 

  .ا	بAغ
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  )2007 ابريل 10  بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (      
يوما , علي ا.قل, يجب علي النيابة العامة أن تقدم طلباتھا مكتوبة

  .قبل الجلسة المحددة
 )2007 ابريل 10  بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (

أن تح�ضر كاف�ة  في القضايا التي تبلغ فيھا وجوبايمكن للنيابة العامة 
 88إجراءات التحقي�ق الت�ي ت�أمر بھ�ا المحكم�ة و المح�ددة ف�ي الم�ادة 

  .من ھذه المدونة

  في الجلسات واألحكام: الباب الثالث
 يجوز لرئيس المحكمة، قبل كل ش�يء، أن يح�اول -.75المادة 

  .مصالحة ا.طراف
إذا ت��م ال��صلح يح��رر رئ��يس المحكم��ة بم��ساعدة كات��ب ال��ضبط 

  .  القوة التنفيذيةمحضرا به، له
يقي��د مح��ضر ال��صلح ف��ي س��جل م��رقم وموق��ع علي��ه ب��ا.حرف 

  .ا.ولى من طرف رئيس المحكمة
يوق���ع مح���ضر ال���صلح ا.ط���راف إذا ك���انوا يعرف���ون التوقي���ع 

ول�ه الحجي��ة إل�ى أن يطع��ن في��ه . وق�ادرين علي��ه، وإ* أش�ير إل��ى ذل��ك
. رج�ة ب�هبالتزوير تجاه الك�ل فيم�ا يتعل�ق بتاريخ�ه والت�صريحات المد

  .يودع المحضر بكتابة الضبط
 إذا ل��م يق��ع ت��صالح ف��إن رئ��يس المحكم��ة ي��ستدعي -.76الم��ادة 

فورا كل ا.طراف في القضية كتابيا للجلسة ب�اليوم ال�ذي يح�دده وفق�ا 
  . أعAه65.حكام المادة 

 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (  )جديدة( .77المادة 
 ة ا.س�بوعمحكمة أن تعق�د جل�سة أي�ام عطل�* يجوز لل )2007ابريل 

  .وا.عياد الرسمية إ* إذا اقتضت الحا*ت المستعجلة خAف ذلك
  .ويتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة. وتكون الجلسات علنية  
ينبغ��ي لWط��راف أن ي��دلوا ببيان��اتھم برزان��ة، وأن يتم��سكوا   

ي�رجعھم ف�إذا أخل�وا ب�ذلك فللقاض�ي أن . با*حترام المفروض للق�ضاء
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وف�ي حال�ة إخAلھ�م ب�ذلك م�ن جدي�د تج�وز . للصواب بتقديم إنذار لھ�م
  .معاقبتھم بحبس * تتجاوز مدته يومين

ويجب عل�ى ا.ش�خاص الحاض�رين للجل�سة ا*لت�زام بالھ�دوء   
ويحظر عل�يھم أن . ونفس ا*حترام المفروض على ا.طراف للقضاء

ت ت��دل عل��ى يتكلم��وا م��ا ل��م ي��ؤذن لھ��م ف��ي ذل��ك وأن يعط��وا إش��ارا
  .الموافقة أو عدمھا وأن يتسببوا في مخالفة النظام بأي طريقة كانت

ويجوز لرئيس المحكم�ة أن ي�أمر بط�رد ك�ل ش�خص بم�ا ف�ي   
  .ذلك ا.طراف أو وكAؤھم إذا لم يستجب .وامره

وفي حالة وقوع شتم أو إھانة خطيرة لقاض، فإن ھذا ا.خير   
بة حبس * تتع�دى ثAث�ة ويجوز له أن يصدر عقو. يحرر به محضرا

  .أيام
 إھان�ةوفي حالة صدور كAم من المح�امين يت�ضمن ش�تما أو   

طل��ب م��ن النياب��ة العام��ة تعھ��د مجل��س ھيئ��ة ل��رئيس  ياأو ق��ذفا ف��إن 
  .المحامين بالقضية و إصدار العقوبة التأديبية المناسبة

 ف���ي الي���وم المح���دد با*س���تدعاء يمث���ل ا.ط���راف -.78الم���ادة 
  .ويستمع إليھم متقابلين. سطة وكAئھمأنفسھم أو بوا

  )2007 ابريل 10  بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (
 .ويجوز دائما ل�رئيس المحكم�ة أن ي�أمر بح�ضور ا.ط�راف شخ�صيا

عمومي�ة  أو شخ�صية اعتباري�ة مومي�ةوفي حالة م�ا إذا كان�ت إدارة ع
د أعوانھ�ا أخرى طرفا في النزاع فعليھا أن تنيب عنھا في المث�ول أح�

 إذا كان�ت الق�ضية و .يكون حاصA على توكيل صحيح، إذا أمر بذلك
فانه عند مثوله , تتعلق بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص

  .ينبغي أن يكون ممثA من طرف محام
غي��ر أن��ه إذا تب��ين للقاض��ي ب��أي وس��يلة أن الم��دعي أو الم��دعى 

وقه عن الحضور عائق إليه أو يع عليه لم يتوصل با*ستدعاء الموجه
خطير، جاز له أن يؤخر القضية للجلسة القادمة بعد استدعاء الطرف 

  .المتخلف من جديد
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  )2007 ابري�ل 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (
بصفة منتظم�ة ول�م يح�ضر ف�ي ا.ج�ل , إذا استدعي المدعي أو ممثله

  .فان طلبه يرد وتشطب دعواه, المحدد
م�دعى علي�ه أو وكيل�ه يج�وز اس�تدعاؤه م�ن جدي�د إذا لم يمثل ال

بناء على مبادرة من المدعي أو يستدعيه القاضي من تلقاء نفسه، من 
  .أجل المثول إذا لم يكن ا*ستدعاء قد سلم له شخصيا

إذا تخلف المدعى عليه أو وكيل�ه ع�ن الح�ضور ب�اليوم المح�دد 
مھ�ا ف�ي بعد استدعائه كما يجب تصدر المحكم�ة ب�الرغم م�ن ذل�ك حك

  .ا.صل
و* ي��ستجيب القاض��ي للطل��ب إ* إذا رأى أن��ه ق��انوني ومقب��ول 

  .ومؤسس
  .ويقوم إيداع المذكرات المكتوبة مقام المثول

 إذا تعدد المدعى عليھم ول�م يح�ضر أح�دھم بنف�سه -.79المادة 
أو بواس���طة وكيل���ه ي���ستمع القاض���ي إل���ى ا.ط���راف الحاض���رين أو 

مقبل�ة وي�ستدعي الط�رف المتخل�ف الممثلين ثم ي�ؤخر الق�ضية لجل�سة 
  .من جديد لليوم المعين

وف��ي ھ��ذا الي��وم يب��ت بحك��م واح��د م��شترك لك��ل ا.ط��راف ف��ي 
  .و* يقبل ھذا الحكم المعارضة من أي أحد منھم. القضية

ويعط�ي .  يت�ولى رئ�يس المحكم�ة إدارة المرافع�ات-.80المادة 
  .الكAم للمقرر في الحا*ت التي يلزم فيھا إعداد تقرير

  .ويستدعى المدعي ثم المدعى عليه لتقديم حججھم
إذا رأت المحكم��ة أنھ��ا ق��د ات��ضحت لھ��ا الق��ضية أم��ر ال��رئيس 
بتوقيف المرافعة وتقديم المAحظات التي يدلي بھا ا.طراف من أجل 

  .دفاعھم
بع��د ا*س��تماع أو ا	ي��داع عن��د الحاج��ة لطلب��ات النياب��ة العام��ة 

 حا* أو تؤخر لمداولة أوسع لجلسة الشفھية أو الكتابية تفصل الدعوى
  .مقبلة يحددھا رئيس المحكمة

  .تكون مداو*ت القضاة سرية
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 ي��صرح ب��الحكم رئ��يس المحكم��ة حت��ى ف��ي غي��اب -.81الم��ادة 
المستشارين وغياب النيابة العامة، ويجوز أن يقتصر التصريح عل�ى 

  .منطوق الحكم
  :يتضمن الحكم البيانات التالية

  نھا؛المحكمة التي صدر ع .1
  الرئيس والمستشارون الذين داولوا فيه؛ .2
  تاريخه الذي ھو يوم النطق به؛ .3
  اسم ممثل النيابة إذا كان قد حضر المرافعة؛ .4
  اسم كاتب الضبط؛ .5
ا.س��ماء العائلي��ة والشخ��صية لWط��راف أو ت��سميتھم وك��ذلك  .6

  موطنھم أو مقرھم ا*جتماعي؛
ل وعند ا*قتضاء أسماء المح�امين أو أي ش�خص أع�ان أو مث� .7

  .ا.طراف
يج���ب أن يع���رض الحك���م ب���صفة م���وجزة وعل���ى الت���والي ادع���اءات 

  .ويجب أن يكون مسببا. ا.طراف وأسبابھا
  .ويذكر الحكم القرار في شكل منطوق
ف�ي حال�ة غي�اب ال�رئيس ي�شار . ويوقع الرئيس وكاتب ال�ضبط الحك�م

إلى ذلك في مسودة الحكم الذي يوقعه أحد الق�ضاة المست�شارين ال�ذين 
  .اداولو

 يج��ب أن يح��رر الحك��م عن��د النط��ق ب��ه وعل��ى أي��ة ح��ال -.82الم��ادة 
  .خAل مدة * تتجاوز شھرا من النطق به

  .تحفظ مسودة حكم كل قضية بكتابة الضبط
 يجوز ا.مر بالتنفيذ المؤقت رغم المعارضة وا*ستئناف -.83المادة 

بكفال��ة أو دونھ��ا إذا طل��ب ذل��ك، ولك��ن فق��ط ف��ي حال��ة ا*س��تعجال أو 
  .جود خطر محدقو

يؤمر بالتنفيذ دون كفال�ة عن�دما يوج�د س�ند رس�مي أو إدان�ة س�ابقة ل�م 
  .يكن طعن فيھا با*ستئناف
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إن الط��رف الم��دان بمب��الغ غي��ر النفق��ات أو بم��داخيل تعوي��ضات أو 
ت��سبيقات يج��وز أن ي��سلم م��ن التنفي��ذ المؤق��ت ب��إذن م��ن القاض��ي ع��ن 

  . المبلغ المنفذطريق إيداع المبالغ أو القيم الكافية لضمان
 تختص المحكمة التي بتت وحدھا في تفسير حكمھا غير -.84المادة 

المطع��ون في��ه با*س��تئناف، وذل��ك بن��اء عل��ى طل��ب يقدم��ه ا.ط��راف 
  .وتقوم المحكمة بذلك في جلسة المشورة. للرئيس
 تسجل ا.حكام حسب الترتيب التسلسلي ف�ي س�جل م�رقم -.85المادة 

  .لى من طرف رئيس المحكمةوموقع عليه با.حرف ا.و
 يسلم كاتب الضبط دون مصاريف ص�ورة طب�ق ا.ص�ل -.86المادة 

م��ن ك��ل حك��م تمھي��دي أو نھ��ائي أو م��ن مح��ضر الم��صالحة إل��ى ك��ل 
ويج�وز أن تم�نح ص�ورة طب�ق ا.ص�ل . طرف في القضية طلب ذلك

  .ثانية لنفس الطرف إن كان ثمة مبرر شرعي
ا ب�صورة طب�ق ا.ص�ل م�ن يكون تبليغ كل حكم م�صحوب-.87المادة 

  .ويتم التبليغ بنفس الطريقة المقررة لتوجيه ا*ستدعاءات. ھذا الحكم
ويج�ب أن . تبلغ ا.حكام الغيابية بعناية كاتب الضبط للط�رف الغائ�ب

  .يبين في ورقة التبليغ للطرف الغائب أجل سقوط حقه في المعارضة

  في إجراءات درس القضايا: الباب الرابع

  أحكام عامة: الفصل األول

 يجوز لرئيس المحكمة بن�اء عل�ى طل�ب ا.ط�راف -.88المادة 
أو من تلقاء نفسه أن يأمر، قبل النظ�ر ف�ي الموض�وع، ب�إجراء خب�رة 
أو زيارة عين المكان أو بحث أو تحقيق الخطوط أو القيام بأي إجراء 

و* يكتسي أي واحد من ھذه . تحقيقي آخر مقبول من الناحية القانونية
  .راءات التحقيقية طابعا إجبارياا	ج

ي��ؤمر بھ��ذه ا	ج��راءات التحقيقي��ة عن��دما * يت��وفر للقاض��ي م��ا 
  .يكفي من العناصر للبت في القضية
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 يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب شفھيا أو بإش�عار -.89المادة 
م��ن كات��ب ال��ضبط ع��ن طري��ق رس��الة م��ضمونة الوص��ول، إم��ا م��ن 

التحقيقي�ة المن�صوص عليھ�ا الطرف الذي يرغب في أحد ا	جراءات 
بالم�ادة ال�سابقة أو م�ن جمي�ع ا.ط�راف، ف�ي حال�ة م�ا إذا اتفق�وا عل��ى 
طل��ب ھ��ذه ا	ج��راءات، أن يودع��وا بكتاب��ة ال��ضبط م��سبقا مبلغ��ا مالي��ا 

  .لتسديد المصاريف التي يتطلبھا القيام با	جراء المقرر
 ي��تم اس��تعمال المب��الغ الم��سبقة، م��ن ط��رف كات��ب -.90الم��ادة 

و* يج��وز، ب��أي ح��ال، دف��ع مكاف��أة . ط تح��ت مراقب��ة ال��رئيسال��ضب
ا.تعاب أو مصاريف الخبراء أو منحة الشھود مباشرة من ا.ط�راف 

  .إلى الخبراء أو الشھود
وإن قب��ول الت��سبيق الم��ذكور م��ن خبي��ر أو مت��رجم ي��ؤدي إل��ى 

  .شطبه

  في الخبرات: الفصل الثاني

ا	جراءات التحقيقية  * يؤمر بالخبرة إ* إذا كانت -.91المادة 
ويج�ب . ا.خرى المقررة في  ھ�ذا الب�اب غي�ر كافي�ة 	ن�ارة المحكم�ة

  .دائما أن يكون ا.مر بالخبرة بواسطة حكم تمھيدي
 يت��ضمن الحك��م التمھي��دي ا=م��ر ب��الخبرة البيان��ات -.92الم��ادة 

  :التالية
عرض للظروف التي استوجبت الخبرة وعند ا*قتضاء تعيين عدة  •

  خبراء؛
  يين الخبير أو الخبراء؛تع •
  ذكر النقاط موضوع مھمة الخبير؛ •
  تحديد ا.جل الذي على الخبير أن يقدم فيه رأيه؛ •
المبلغ المسبق الممنوح للخبير وتعيين الطرف المكلف بتسبيق ذلك  •

  .المبلغ
يح��دد ا.ج��ل الممن��وح للخبي��ر 	ب��داء رأي��ه بدق��ة بحي��ث تتف��ادى 

  .إطالة ا	جراءات أكثر من الAزم
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 ال���صادر 020-97ين الخب���راء وفق���ا .حك���ام الق���انون رق���م يع���
 المت����ضمن النظ����ام ا.ساس����ي للخب�����راء 1997 يولي����و 16بت����اريخ 

  .القضائيين إما تلقائيا وإما بناء على اقتراح يتفق عليه ا.طراف
يحلف الخبير غير المدرج بقائمة الخبراء الرسميين يمين�ا أم�ام 

 الذي أمر بإجراء الخبرة، ما لم السلطة المعينة لتلقيھا بمقتضى الحكم
  .يقع إعفاؤه منھا بتراضي ا.طراف

 يك�ون تقري�ر الخبي�ر كتابي�ا، وي�ودع بكتاب�ة ض�بط -.93المادة 
  .المحكمة، ويعرض على ا.طراف قبل النداء على القضية

ويج��وز دائم��ا للقاض��ي أن يح��ضر الخبي��ر بالجل��سة أو بغرف��ة 
  .المشورة لتقديم توضيحات تكميلية

  . للتقرير قائمة المصاريف ومكافآت أتعاب الخبيروتضاف
   )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (       

, يحق لكل طرف أن يطلب من القاضي رفض الخب�رة كلي�ا أو جزئي�ا
  .كما أن له أن يطلب إجراء خبرة مضادة

ر  إذا لم يقبل خبير المھم�ة الم�سندة إلي�ه يع�ين خبي�-.94المادة 
آخ��ر مكان��ه بحك��م تمھي��دي تلقائي��ا أو بن��اء عل��ى طل��ب الط��رف ا.ش��د 

والخبير الذي * يقوم بمھمته بع�د قبولھ�ا وال�ذي * يح�رر أو . حرصا
* يقدم تقريره في ا.جل المعين من طرف القاضي يجوز الحكم عليه 
بتحم��ل جمي��ع الم��صاريف الق��ضائية وحت��ى، إن اقت��ضى ا.م��ر، ب��دفع 

ستبدل حينئذ الخبير ما لم يقدم ھ�ذا ا.خي�ر ع�ذرا وي. تعويضات كيدية
  .مقبو*

 يج��وز .ح��د ا.ط��راف طل��ب رد الخبي��ر المع��ين -.95الم��ادة 
ويجب . وفقا .حكام المواد السابقة خAل ا.يام الثAثة التي تلي تعيينه

وتبت المحكمة التي عينت الخبير . أن يكون طلب الرد مكتوبا ومسببا
* يقبل الرد إ* بسبب القرابة الماسة . *ستئناففورا بحكم نافذ رغم ا

  .أو أي سبب آخر خطير
 يج���ب عل���ى الخبي���ر أن ي���شعر ا.ط���راف بأي���ام -.96الم���ادة 

ويوج�ه لھ�م ھ�ذا ا	ش�عار م�سبقا بأربع�ة أي�ام . وساعات القيام بالخبرة
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على ا.قل عن طريق رسالة مضمونة الوصول إما لموطنھم ا.صلي 
  . لموطنھم المختارأو محل إقامتھم وإما 

 يج��ب عل��ى الخبي��ر أن يطل��ع القاض��ي عل��ى تق��دم -.97الم��ادة 
  .أعماله

إذا حضر القاضي عمليات الخبرة فله أن يعد محضرا يت�ضمن 
مAحظات��ه وتف��سيرات الخبي��ر وك��ذا ت��صريحات ا.ط��راف والغي��ر، 

  .ويوقع القاضي على ھذا المحضر
الطلبات الت�ي على الخبير أن يأخذ بعين ا*عتبار المAحظات و

يق��دمھا ا.ط��راف وعن��دما تك��ون مكتوب��ة يرفقھ��ا م��ع رأي��ه إذا طل��ب 
  .ا.طراف ذلك

وعلي��ه أن ي��شير ف��ي رأي��ه إل��ى النتيج��ة الت��ي رتبھ��ا عل��ى تل��ك 
  .المAحظات

إذا حضرت النيابة العام�ة عملي�ات الخب�رة وج�ب عل�ى الخبي�ر 
 تل�ك إدراج مAحظاتھا إذا طلب�ت ذل�ك وك�ذا النتيج�ة الت�ي رتبھ�ا عل�ى

  .الطلبات
 إذا ل��م يج��د رئ��يس المحكم��ة ف��ي تقري��ر الخبي��ر -.98الم��ادة 

توضيحات كافية فله أن يأمر بخبرة جديدة وفقا للشروط المح�ددة ف�ي 
  .ھذا الفصل أو أن يأمر بأي إجراء تحقيقي آخر

و* يلزم رئيس المحكمة في أي حال من ا.حوال بالتقيد برأي 
  .الخبير

ن��اء خب���رة اللج���وء إل��ى مت���رجم للقي���ام  إذا ل���زم أث-.99الم��ادة 
بترجمة شفھية أو كتابية وجب على الخبير أن يختار المترجم من بين 

  .المترجمين المسجلين أو إنھاء ا.مر إلى رئيس المحكمة

  في معاينة األماكن: الفصل الثالث

 يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب ا.طراف -.100المادة 
ل أن يطل��ع شخ��صيا عل��ى المعلوم��ات أو م��ن تلق��اء نف��سه، وم��ن أج��
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الخاص���ة بوق���ائع الن���زاع القي���ام بمعاين���ة بح���ضور ا.ط���راف أو بع���د 
  .استدعائھم

ويقوم بالمعاينات والتقييمات والتقديرات أو إعادة الوق�ائع الت�ي 
  .يراھا ضرورية بتنقله عند الحاجة إلى عين المكان

م�اكن وإذا لم يق�م ب�ذلك ف�ي الح�ال فإن�ه يح�دد بحك�م تمھي�دي ا.
ويوم وساعة التحقيق ويعين عند ا*قتضاء أحد أعضاء التشكيلة للقيام 

  .بذلك
 إذا ك���ان موض���وع الزي���ارة يتطل���ب معلوم���ات -.101الم���ادة 

خارجة عن نطاق معارف القاض�ي فلھ�ذا ا.خي�ر أن يع�ين، ف�ي نف�س 
  .الحكم القاضي بالزيارة، خبيرا ليصحبه في مھمته ويبدي له رأيه

وز ل���رئيس المحكم���ة زي���ادة عل���ى ذل���ك أن  يج���-.102الم���ادة 
ي��ستمع أثن��اء زيارت��ه إل��ى ا.ش��خاص ال��ذين يعي��نھم، وي��أمر أن يق��ام 

  .بمحضرھم بالعمليات التي يراھا مفيدة
 يح��رر مح��ضر بزي��ارة ع��ين المك��ان، ويوقع��ه -.103الم��ادة 

  .رئيس المحكمة وكاتب الضبط
 تعتبر م�صاريف زي�ارة ع�ين المك�ان ج�زءا م�ن -.104المادة 

  .صاريف الدعوىم

  في البحوث: الفصل الرابع

 يجوز أن يؤمر بإجراء البحث عن الوق�ائع الت�ي -.105المادة 
م��ن ش��أنھا أن تثب��ت بال��شھود والت��ي يحتم��ل أن يك��ون تحقيقھ��ا مقب��و* 

  .ومفيدا لدرس القضية
إذا اقت���ضى الح���ال ا*س���تماع إل���ى ش���ھود ف���إن ال���رئيس ي���أذن 

م أمامه ف�ي الي�وم وال�ساعة للطرف الذي يطلب شھادتھم في إحضارھ
  .المحددين

ويقوم الرئيس با*ستماع بنفسه إلى الشھود، وله عند ا*قتضاء 
  .أن ينيب عنه قاضيا يعمل في أقرب مكان من مقر الشاھد
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 يبين الحكم الذي يأمر بإجراء بحث الوقائع الت�ي -.106المادة 
كم�ا . يھايقوم عليھا ھذا البحث وكذا يوم وساعة الجلسة التي يجري ف

يت���ضمن اس���تدعاء ا.ط���راف للح���ضور وإح���ضار ش���ھودھم ب���اليوم 
والساعة المحددين أو إطAع كاتب الضبط في أج�ل ثAث�ة أي�ام، عل�ى 

  .أسماء الشھود الذين يرغبون في ا*ستماع إليھم
 يج��وز للقاض��ي ك��ذلك أن ي��أمر بالتوج��ه لع��ين -.107الم��ادة 

  .المكان لAستماع إلى الشھود
ء الجل��سة أو بمكتب��ه وك��ذا ف��ي أي مك��ان أثن��اء ويج��وز ل��ه أثن��ا

تنفي��ذه 	ج��راء تحقيق��ي أن ي��ستمع ف��ورا لWش��خاص ال��ذين ي��رى ف��ي 
  .ا*ستماع لھم فائدة في إظھار الحقيقة

 يجوز لWطراف اس�تدعاء ش�ھودھم مباش�رة ع�ن -.108المادة 
طريق رسالة مضمونة الوصول أو استدعاؤھم بواسطة كاتب الضبط 

  . وما بعدھا65نصوص عليھا بالمواد طبقا للشروط الم
 يجب على ك�ل م�ن اس�تدعي .داء ش�ھادة ب�صفة -.109المادة 

* يجوز تلقي شھادة م�ن أق�ارب وأص�ھار الدرج�ة . قانونية أن يؤديھا
  . المباشرة أو أزواج أحد ا.طراف ولو مطلقين

وتقبل الشھادة من كل شخص باس�تثناء ال�ذين اعتب�رھم الق�انون 
  .قضائية غير مؤھلين للشھادة أمام القضاءأو ا.حكام ال
 يستمع للشھود فرادى بمحضر ا.طراف أو بع�د -.110المادة 

  . استدعائھم
ويصرح كل شاھد قبل ا*ستماع إليه باسمه العائلي والشخصي 
ومھنت���ه وس���نه وم���سكنه وم���ا إذا كان���ت ل���ه قراب���ة أو م���صاھرة م���ع 

تبعي�ة أو تع�اون أو ا.طراف وإلى أي درجة، وما إذا كانت له عAقة 
وي��ؤدي ال��شاھد تAفي��ا ل��بطAن . م��صالح م��شتركة م��ع أح��د ا.ط��راف

  . شھادته اليمين على قول الحق كل الحق و* شيء غير الحق
و* تقب��ل اليم��ين م��ن ا.ش��خاص ال��ذين ل��م يبلغ��وا س��ن الرش��د 

ويخب��رون ب��أن . الم��دني، و* ي��ستمع إل��يھم إ* عل��ى س��بيل ا*س��تئناس
  . الحقعليھم أن يقولوا 
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يجوز ا*س�تماع إل�ى ال�شھود م�ن جدي�د وك�ذا مواجھ�ة بع�ضھم 
  .لبعض

 إن ا.جل المحدد لحضور الشھود ھ�و ي�وم عل�ى -.111المادة 
ا.قل بين تسلم ا*ستدعاء ويوم الحضور، ويزاد لھذا ا.جل ي�وم ع�ن 
ك��ل م��سافة ع��شرين كيل��ومترا باعتب��ار الم��سافة الموج��ودة ب��ين مك��ان 

 ويج��وز ك��ذلك أن ي��زاد بي��وم أو أكث��ر تبع��ا .ال��شاھد ومك��ان ح��ضوره
  .لظروف الشھود

 2.000وتج��وز معاقب��ة ال��شھود المتخلف��ين بغرام��ة * تتع��دى 
  . أوقية بحكم نافذ رغم كل معارضة أو استئناف

وإذا تخلف�وا . يجوز بعد ھذا، استدعاءھم من جدي�د عل�ى نفق�تھم
  . أوقية5.000مرة أخرى فإنھم يعاقبون بغرامة * تتجاوز 

يجوز للمدعي ال�ذي امتن�ع ش�ھوده م�ن الح�ضور أم�ام القاض�ي 
.داء ش��ھادتھم، أن يط��البھم ب��التعويض إذا ك��ان بط��Aن دع��واه ناتج��ا 

  .عن امتناع الشھود من ا	د*ء بشھاداتھم
غير أنه في حالة تق�ديم أع�ذار مقبول�ة يج�وز، بع�د أداء ال�شاھد 

  .لشھادته، أن يعفى من العقوبات الصادرة عليه
 إذا برر الشاھد ع�دم تمكن�ه م�ن الح�ضور ب�اليوم -.112ة الماد

المحدد له جاز للقاضي أن يمنحه أجA للحضور، أو يقرر التنقل إلي�ه 
إذا كان الشاھد يسكن خارج دائرة اختصاص القاضي، . لتلقي شھادته

  .يلجأ إلى إنابة قضائية
 ف��ي حال��ة تق��ديم تج��ريح ش��اھد، فإن��ه يب��ت ف��ورا -.113الم��ادة 

  .ر قابل للطعن با*ستئنافبحكم غي
يج��وز تج��ريح ال��شھود إم��ا ب��سبب ع��دم أھلي��تھم لل��شھادة وإم��ا 

  .لسبب قرابتھم المباشرة أو كل دافع آخر خطير
 يقع التجريح بع�د أداء ال�شاھد ش�ھادته، ف�إذا ك�ان -.114المادة 

  .مقبو* ألغيت الشھادة
 يج�ب عل�ى ال�شاھد أن ي�شھد ب�دون أن ي�سمح ل�ه -.115المادة 

Aوة أي رسم مكت�وب، م�ا ع�دا إذا كان�ت ھ�ذه الوثيق�ة مكتوب�ة بخ�ط بت
  .يده
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يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من ا.طراف أو أحدھم 
  .أن يستفسر الشاھد حول كل ما يراه مفيدا لزيادة شھادته وضوحا

 * يج��وز للط��رف أن يق��اطع ال��شاھد أثن��اء أداء -.116الم��ادة 
  .ةشھادته، و* أن يستفسره مباشر

ويتلى على الشاھد ن�ص ش�ھادته ويوقعھ�ا أو تق�ع ا	ش�ارة إل�ى 
  .أنه يجھل التوقيع أو عاجز عنه أو ممتنع منه

 إذا أح�ضر ط�رف أكث�ر م�ن خم�سة ش�ھود عل�ى -.117الم�ادة 
نفس الواقعة، فإنه يتحمل، في جميع ا.حوال، مصاريف ما زاد على 

  .العدد المذكور من الشھود
. ال��ضبط مح��ضرا ب��سماع ال��شھود يح��رر كات��ب -.118الم��ادة 

  . ويوقع القاضي ھذا المحضر، ويضاف إلى مسودة الحكم
يتضمن ھذا المحضر ذك�ر ي�وم ومك�ان وس�اعة البح�ث وي�شير 
إل��ى تغي��ب أو ح��ضور ا.ط��راف وإل��ى ا.س��ماء العائلي��ة والشخ��صية 
ومھن���ة وم���سكن ال���شھود، وت���أديتھم لليم���ين وإل���ى ت���صريحھم بم���دى 

 تبعيتھم أو تعاونھم مع ا.طراف أو اشتراك قرابتھم أو مصاھرتھم أو
مصالح معھم وإلى التجريح المقدم وإلى نص ال�شھادة وتAوتھ�ا عل�ى 

  .الشھود
 يبت القاضي فور انتھاء البحث أو يؤخر القضية -.119المادة 

وفي الحالة ا.خيرة يبلغ إلى ا.ط�راف مح�ضر البح�ث، . لجلسة قابلة
  . ستنظر فيھا القضيةإن كان قد أعد، قبل الجلسة التي

  في تحقيق الخط: الفصل الخامس

 إذا أنكر ط�رف الخ�ط أو التوقي�ع الم�سند إلي�ه أو -.120المادة 
ص��رح بع��دم اعتراف��ه ب��الخط أو التوقي��ع الم��سند للغي��ر ج��از ل��رئيس 
المحكمة أن يصرف نظره عن ذلك مت�ى ظھ�ر ل�ه أنھ�ا وس�يلة يق�صد 

نزاع، ما لم تقدم ل�ه عري�ضة منھا المماطلة أو * فائدة منھا في حل ال
  .كتابية ترمي إلى طلب تحقيق الخطوط



  36

وف��ي الحال��ة المعاك��سة يوق��ع القاض��ي ب��ا.حرف ا.ول��ى عل��ى 
الوثيق��ة المعت��رض عليھ��ا وي��أمر ب��إجراء تحقي��ق خطھ��ا بالم��ستندات 

  . وبالشھود وعند ا*قتضاء باللجوء إلى خبير
حقي��ق وتطب��ق القواع��د المق��ررة ف��ي البح��وث والخب��رات عل��ى ت

  .الخط
 الوث�ائق الت�ي يمك�ن قبولھ�ا عل�ى س�بيل المقارن�ة -.121المادة 

  :ھي
  التوقيعات الموضوعة على وثائق رسمية؛ .1
  الخطوط والتوقيعات التي سبق ا*عتراف بھا؛ .2
  .أجزاء الوثيقة المحقق فيھا غير المنكورة .3

ويوقع القاض�ي ب�ا.حرف ا.ول�ى عل�ى الوث�ائق الم�ستعملة ف�ي 
  .المقارنة

  10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( )جديدة( 122ة الماد
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الوثيقة مكتوبة أو    )2007ابريل 

موقعة من طرف المنكر لھا فإن ھذا ا.خير يتعرض للعقوبة بغرامة 
 أوقية دون ا	خAل بما قد 100.000 إلى 50.000تتراوح بين 

   .مصاريف والمتابعات الجزائيةيترتب من التعويضات وتحمل ال
   

  في الطلب العارض بالطعن بالتزوير: الفصل السادس

 يج��ب رف��ع وإب��Aغ ك��ل طل��ب ع��ارض متعل��ق -.123الم��ادة 
بالطعن بالتزوير ضد وثيقة مستظھر بھا حسب القواع�د المق�ررة ف�ي 

  .تقديم الدعاوى
 تح���دد المحكم���ة ا.ج���ل ال���ذي عل���ى الط���رف -.124الم���ادة 
وثيقة المطعون فيھا بالتزوير أن يبدي فيه ما إذا ك�ان * المستظھر بال

  .يزال متمسكا باستعمالھا
فإذا صرح الطرف أنه * ين�وي ا*حتج�اج بھ�ا أو ل�م ي�دل ب�أي 

  . تصريح مدة ثمانية أيام فإن الوثيقة ترفض
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إذا أعل��ن الط��رف أن��ه م��ستظھر بالوثيق��ة ج��از للمحكم��ة إرج��اء 
يحك��م ف��ي الطع��ن ب��التزوير أو الب��ت ف��ي ال��دعوى ا.ص��لية إل��ى أن 

ا*ستغناء عن الحكم في التزوي�ر إذا رأت أن قرارھ�ا * يتوق�ف عل�ى 
  .تلك الوثيقة المطعون فيھا

ت����دعو المحكم����ة الط����رف ال����ذي ين����وي ا*س����تظھار بالوثيق����ة 
المطعون فيھا بالتزوير أن يسلمھا إلى كتابة ضبط المحكم�ة ف�ي أج�ل 

ل ذل�ك ف�ي ا.ج�ل المح�دد، فيج�ري وفي حالة ما إذا لم يفع�. ثAثة أيام
  .العمل كما لو صرح الطرف عن عدم استعماله للوثيقة

إذا كان���ت الوثيق���ة المطع���ون فيھ���ا ب���التزوير م���سودة مودع���ة 
بمستودع عمومي فإن القاضي يأمر المودع العمومي أن يقوم بوضع 

  .ھذه المسودة بكتابة ضبط المحكمة
زع في��ه م��ع وث��ائق إذا ك��ان م��ن المفي��د مقارن��ة المكت��وب المن��ا

يمسكھا أشخاص أخر جاز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه تح�ت 
طائل��ة الغرام��ة التھديدي��ة أن ت��ودع الوث��ائق ل��دى كتاب��ة المحكم��ة ف��ي 

  .أصلھا أو صور منھا
وي��أمر بكاف���ة ا	ج���راءات ال��ضرورية وخاص���ة تل���ك المتعلق���ة 

  .بالحفظ والمعاينة والنسخ والرد أو إعادة الوثائق
 عند ما تودع الوثيقة بكتابة ضبط المحكمة ي�أمر -.125دة الما

رئ���يس المحكم���ة بالقي���ام بالبح���ث أو أي إج���راء تحقيق���ي آخ���ر م���ن 
  .إجراءات الدفع بالطعن بالتزوير

  .يجوز أن يستمع إلى الكاتب المنسوب إليه الخط
 في ظرف ثمانية أيام من وضع الوثيقة المطعون -.126المادة 

م��سودة عن��د الحاج��ة بكتاب��ة ال��ضبط ف��إن القاض��ي فيھ��ا ب��التزوير أو ال
يح�رر مح�ضرا يب�ين في�ه حال��ة الوثيق�ة وك�ذا الم�سودة، بع�د أن يك��ون 

  .ا.طراف قد استدعوا كما يجب لحضور تحرير ھذا المحضر
يج��وز للقاض��ي ح��سب مقت��ضيات ا.ح��وال أن ي��أمر بال��شروع 
أو* في تحرير محضر في ش�أن ال�صورة طب�ق ا.ص�ل دون انتظ�ار 

ويت��ضمن . ديم الم��سودة الت��ي يح��رر ف��ي ش��أنھا مح��ضرا منف��صAلتق��
المح����ضر ا	ش����ارة إل����ى وص����ف الت����شطيبات والكلم����ات الم����ضافة 
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والفسحات وكل الحا*ت ا.خرى م�ن نف�س الن�وع ث�م يوقع�ه القاض�ي 
ب���ا.حرف ا.ول���ى وممث���ل النياب���ة العام���ة إن اقت���ضى الح���ال وك���ذا 

  .ا.طراف الحاضرون أو وكAؤھم
 035 – 2007ا.م��ر الق��انوني رق��م (  )جدي��دة( 127الم��ادة 

 المح�ضر يج�ري  ف�ور ا*نتھ�اء م�ن تحري�ر)2007 ابري�ل 10بتاريخ
. ى التزوير مثل ما يجري في دع�وى تحقي�ق الخ�طفعلى إقامة البينة 

 لغرام�ة لمدعي الذي يخسر القضيةايتعرض و. ثم يبت في ذلك بحكم
ر ع���ن  أوقي���ة بغ���ض النظ���100.000 إل���ى 25.000تت���راوح ب���ين 

    .التعويضات وعن المتابعات الجزائية
 إذا أم���ر الحك���م القاض���ي ف���ي دع���وى الطع���ن -.128الم���ادة 

بالتزوير بإلغاء أو تمزيق أو شطب كلي أو جزئي أو بتعديل أو إعادة 
الوثائق المعلن عن تزويرھ�ا إل�ى أص�لھا فإن�ه يوق�ف تنفي�ذ الحك�م ف�ي 

س�تئناف أو الرج�وع ھذا الموضوع ما دام المدان في أج�ل الطع�ن با*
  .أو النقض ما لم يعلن صراحة قبوله للحكم

وإذا أم�ر الحك��م بإرج��اع الم��ستندات الم�ستظھر بھ��ا ف��إن تنفي��ذه 
يرجأ كذلك فيما يرج�ع لھ�ذا ال�شأن ف�ي الح�ا*ت الم�شار إليھ�ا ب�الفقرة 
السابقة ما لم يصدر ا.مر بخAف ذلك عل�ى إث�ر طل�ب م�ن الخ�واص 

  . الخصوصيين المعنيين با.مرأو المودعين العموميين أو
 م��ا دام��ت الم��ستندات المطع��ون فيھ��ا ب��التزوير -.129الم��ادة 

مودعة بكتابة الضبط * يجوز ت�سليم أي ص�ورة طب�ق ا.ص�ل منھ�ا، 
  .إ* إذا قضى بذلك حكم من المحكمة

 إذا كان��ت المحكم��ة الجزائي��ة تنظ��ر ف��ي أص��ل -.130الم��ادة 
 ب�الطعن ب�التزوير، فإن�ه القضية، بصرف النظر عن الطلب الع�ارض

  .يرجأ البت في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية
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في اإلشكاليات الفرعية والتدخل : الباب الخامس

  وإعادة سير الدعوى والتنازل
 إذا طلب الم�دعى علي�ه إدخ�ال الغي�ر ف�ي الن�زاع -.131المادة 

ى طب��ق بوص��فه ض��امنا أو .ي س��بب آخ��ر ف��إن ھ��ذا ا.خي��ر ي��ستدع
  . وما بعدھا65القواعد المحددة بالمواد 

وي��ضرب لل��شخص المطل��وب إدخال��ه ف��ي الن��زاع  لح��ضوره 
بالجلسة أجل كاف مراعاة للظروف الناجمة عن نوعية القضية وع�ن 

  .بعد مكان أو مقر إقامته
ويق���ع نف���س ال���شيء بالن���سبة لل���ضامن إذا أراد ب���دوره إدخ���ال 

  .شخص آخر باعتباره ضامنا ثانويا
 يجب على ال�ضامن أن يت�دخل، وإذا تخل�ف ع�ن -.132ادة الم

الح��ضور ف��إن الحك��م ي��صدر غيابي��ا بالن��سبة إلي��ه، إ* أن ال��ضامن * 
  .يدافع عن المضمون إ* في حدود تصريحه بذلك

ا.حكام الصادرة على الضامن الذي قبل الدفاع عن المضمون 
  .تنفذ على ھذا ا.خير في حالة إعسار الضامن

 إذا اس��تدعي م��دعى علي��ه م��ن ط��رف المحكم��ة -.133الم��ادة 
ب��صفته وارث��ا ل��شخص مت��وفى م��نح ل��ه، بن��اء عل��ى طلب��ه، أج��ل ك��اف 

  .اعتبارا لظروف القضية ليتمكن من الدفاع عن حقوقه في الموضوع
 يج��ب تق��ديم ك��ل طل��ب إدخ��ال أو ك��ل وج��ه م��ن -.134الم��ادة 

د*ء ب�أي أوجه الدفاع ذي طابع تماطلي أثناء الجلسة ا.ولى وقب�ل ا	
  .دفاع في ا.صل

 تقب��ل طلب��ات الت��دخل م��ن ط��رف ك��ل م��ن ل��ه -.135الم��ادة 
  .مصلحة في النزاع القائم

 يج��وز ل��رئيس المحكم��ة ف��ي حال��ة طل��ب إدخ��ال -.136الم��ادة 
الغير في النزاع، إما أن يب�ت ف�ي الطل�ب ا.ص�لي عل�ى ح�دة إذا ك�ان 

ص��لي ج��اھزا للحك��م، وإم��ا أن يؤج��ل الق��ضية ليف��صل ھ��ذا الطل��ب ا.
  .ليجمله مع طلب ا	دخال
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 ف��ي جمي���ع الح��ا*ت الت��ي يرج���ئ فيھ��ا رئ���يس -.137الم��ادة 
المحكم��ة الحك��م ويحي��ل ا.ط��راف إل��ى محكم��ة أخ��رى لف��صل م��سألة 
أولية فإنه يحدد ا.جل ال�ذي يج�ب أن تع�رض في�ه ھ�ذه الم�سألة عل�ى 

  .المحكمة من الطرف  ا.شد حرصا
 ا.جل يجوز لرئيس وعند عدم ثبوت القيام بأي مسعى في ھذا

  .المحكمة  بعد انصرامه أن يستغني عن ذلك بالبت في القضية
 * يؤخر طلب التدخل وباقي الطلب�ات العارض�ة -.138المادة 

  .فصل الطلب ا.صلي إذا كان ھذا ا.خير جاھزا للحكم
* يمك��ن أن ي��ؤخر ح��دوث وف��اة لWط��راف أو تغيي��ر حال��ة م��ن 

  .تكون جاھزة  للحكمحا*تھم البت في الدعوى عندما 
 في حالة ما إذا كانت القضية غير جاھزة للحك�م -.139المادة 

ف�إن رئ�يس المحكم�ة  بمج�رد إطAع�ه عل�ى وف�اة أو تغيي�ر حال�ة أح�د 
ا.طراف  يطلب شفھيا أو بإشعار موجه حسب ال�شروط المن�صوص 

 وما بعدھا ممن توجد فيه الصفة لمتابعة التراف�ع أن 65عليھا بالمواد 
  . بھذه المتابعةيقوم

وعن��د ع��دم قي��ام م��ن أش��عر بھ��ذه المتابع��ة ب��أي م��سعى لمتابع��ة 
  .الترافع في ا.جل المحدد يستغنى عن ذلك بالبت في القضية

 يت����ابع النظ����ر ف����ي الق����ضايا ح����سب ا.ش����كال -.140الم����ادة 
  .المنصوص عليھا في شأن تقديم الدعوى

 الت�ي إذا مثل م�ن توج�د ف�يھم ال�صفة لمتابع�ة ال�دعوى بالجل�سة
ينادى فيھا على القضية فإن ھذا المثول يعتبر عند عدم وجود إع�Aن 

  .صريح، بمثابة متابعة للترافع
 يقع التنازل برسم مكتوب أو بتصريح مدون في -.141المادة 

وتقع . محضر يشمل كAھما الطلب الذي يريد الطرف أن يتنازل عنه
بليغ��ه إل��ى ب��اقي ا	ش��ارة إل��ى ھ��ذا التن��ازل ف��ي الحك��م دون الحاج��ة لت

  .أطراف الدعوى إذا كان خاليا من كل قيد أو شرط
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  في مصاريف ونفقات الدعوى: الباب السادس
 الم����صاريف المتعلق����ة بال����دعوى والم����ستندات -.142الم����ادة 

  :وإجراءات التنفيذ تشمل على الخصوص ما يلي
الحقوق والرسوم وا	تاوات وا.تعاب المستحقة لكت�اب ض�بط  .1

رة الضرائب باستثناء الحقوق والرسوم والغرامات المحاكم أو إدا
المحتمل استحقاقھا على العقود والمستندات المقدم�ة دعم�ا لحج�ج 

  ا.طراف؛
  تعويضات الشھود؛ .2
  أجور الفنيين والخبراء؛ .3
  النفقات الخاضعة للتعريفة؛ .4
  .أتعاب المأمورين العموميين أو الرسميين .5

يفھا س�واء  يتحمل كل م�ن خ�سر ال�دعوى م�صار-.143المادة 
ك��ان خ��صوصيا أو إدارة عمومي��ة، ويج��وز إج��راء مقاص��ة كلي��ة أو 

وف�ي حال�ة . جزئية ف�ي الم�صاريف تبع�ا للظ�روف المحيط�ة بالق�ضية
التنازل تحمل المصاريف عل�ى المتن�ازل م�ا ل�م يتف�ق ا.ط�راف عل�ى 

  .خAف ذلك
 تق��ع ا	ش��ارة ب��الحكم ال��ذي يف��صل الن��زاع، إل��ى -.144الم��ادة 

التي تمت تصفيتھا إ* إذا قيم بت�صفيتھا قب�ل ص�دور مبلغ المصاريف 
  .الحكم

وتق��ع ھ��ذه الت��صفية ب��أمر ص��ادر ع��ن القاض��ي، ويبق��ى ا.م��ر 
  .مضافا إلى مستندات القضية

 إذا ش������ملت الم������صاريف مكاف������آت أتع������اب -.145الم������ادة 
ومصروفات خبير فإن كاتب الضبط يؤشر على نسخة ا.م�ر المح�دد 

سلم أو يرس���ل تل���ك الن���سخة، طبق���ا للم���صاريف م���ن أج���ل التنفي���ذ وي���
  . وما بعدھا إلى الخبير65للشروط المقررة بالمواد 

وتقع ا	شارة بالصورة طب�ق ا.ص�ل لWم�ر الم�شار إلي�ه، عن�د 
  .ا*قتضاء، إلى المبلغ الباقي بعد الدفعات المسبقة
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تعتب��ر جمي��ع ا.ط��راف مدين��ة ومت��ضامنة، فيم��ا يتعل��ق ب��المبلغ 
غي��ر أن ھ���ذا ا.خي���ر * تج��وز ل���ه متابع���ة الم��ذكور، تج���اه الخبي���ر، 

ا.طراف غير المحكوم عليھم بتحمل الم�صاريف إ* ف�ي حال�ة ع�سر 
  .الطرف المحكوم عليه بھا

 يج��وز للخبي��ر أن يق��دم معارض��ة أم��ام المحكم��ة -.146الم��ادة 
ضد أمر تقدير المصاريف في ظرف ثAثة أيام من تاريخ تبليغه بأمر 

ل��صادر اث��ر ھ��ذه المعارض��ة ق��ابA للطع��ن و* يك��ون ا.م��ر ا. التق��دير
  .با*ستئناف

 إذا طلب ش�اھد تق�دير تعوي�ضاته فيج�ري العم�ل -.147المادة 
  .145كما ھو مبين في الفقرة ا.ولى من المادة 

 يجوز لWطراف أن يقدموا معارضة ضد تصفية -.148المادة 
م المصاريف أمام المحكمة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحك

أو ا.مر المحدد لمبلغ المصاريف المصفاة إذا كان الحكم في ا.ص�ل 
  .نھائيا

وإذا كان . * يقبل ا.مر الصادر اثر ھذه المعارضة ا*ستئناف
الحكم الصادر في ا.ص�ل ق�ابA لAس�تئناف، ف�A يج�وز لWط�راف أن 

  .ينازعوا في تصفية المصاريف إ* عن طريق الطعن با*ستئناف

  في اإلجراءات في القضايا اإلدارية: لثالكتاب الثا

  أحكام مشتركة: الباب األول
 تطب��ق المقت��ضيات المن��صوص عليھ��ا ف��ي ھ��ذا -.149الم��ادة 

الق��انون أم��ام المح��اكم الت��ي تب��ت ف��ي الق��ضايا ا	داري��ة ف��ي ك��ل م��ا * 
  .166 إلى 150يتناقض مع مقتضيات المواد 

ضايا ا	داري�ة  * يجوز أن تتعھد المحكمة في الق-.150المادة 
  .إ* عن طريق عريضة ضد قرار إداري صريح أو ضمني
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* تك��ون العري��ضة ا*فتتاحي��ة لل��دعوى مقبول��ة إ* خ��Aل أج��ل 
إذا ك�ان . شھرين يسري من تاريخ إبAغ أو نشر القرار المطعون فيه

الم�دعي يقط��ن خ��ارج موريتاني��ا ف��إن أج��ل ال��شھرين ي��ستبدل با=ج��ال 
  .67 من المادة 6 و5 و4المقررة بالبنود 

يعتب��ر ال��صمت ال��ذي تلتزم��ه ا	دارة م��دة أربع��ة أش��ھر بمثاب��ة 
ويفتتح الطعن ضد ھذا القرار الضمني ابتداء من انتھاء . قرار رفض

ويتمت��ع المعني��ون بح��ق الطع��ن . أج��ل ا.ربع��ة أش��ھر الم��ذكورة أع��Aه
ض��د ھ��ذا الق��رار ال��ضمني ف��ي أج��ل ش��ھرين ابت��داء م��ن انتھ��اء أج��ل 

 المذكورة أعAه، وھ�و ا.ج�ل الم�ستبدل عن�د ا*قت�ضاء ا.ربعة أشھر
  .وفقا .حكام الفقرة السابقة

غير أنه إذا ط�رأ ق�رار ص�ريح ب�الرفض خ�Aل أج�ل ال�شھرين 
  .فإنه يفتح ا.جل مجددا

.  يج��ب أن تق�دم الع��رائض عل�ى أوراق مدموغ��ة-.151الم�ادة 
ب ويج�. وتعفى الطعون المقدمة من طرف الوزراء م�ن ھ�ذه ال�شكلية

  .أن توقع العرائض من طرف العارض أو وكيله
الدعاوى التي تھم الدولة والمجموعات العمومية يقدمھا الوزير 
أو الممثل الشرعي لھذه المجموعة أو موظ�ف مع�ين م�ن ط�رف ھ�ذه 

  .السلطات يكون حائزا على تفويض شرعي لھذا الغرض
ويج���ب أن تت���ضمن الع���رائض عرض���ا م���وجزا ع���ن الوق���ائع 

  .لبات العارضوا.سباب وط
يج��ب عل���ى الم���دعي أن يرف���ق عري��ضته بن���سخة م���ن الق���رار 

 م�ن الم�ادة 3المطعون فيه أو في الحالة المنصوص عليھا ف�ي الفق�رة 
  . الوثيقة التي تثبت تاريخ إيداع ا*عتراض الموجه إلى ا	دارة150

يج��ب أن يرف��ق الع��ارض عري��ضته  بع��دد م��ن الن��سخ م��صدق 
  . ا.طرافعلى مطابقته لWصل يساوي عدد

تقيد العرائض في سجل خاص ويحق لكل شخص أن يستصدر 
  .منھا نسخة

ت��ودع الع��رائض بكتاب��ة ض��بط المحكم��ة م��ا ل��م ت��نص ا.حك��ام 
  .القانونية الخاصة على خAف ذلك
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 تبلغ العرائض إلى مصدر الق�رار المطع�ون في�ه -.152المادة 
  .وا.طراف ا.خرى المدعى عليھا وكذلك للوزير المعني

م الم��دعي خ��Aل ش��ھرين م��ن إي��داع مذكرت��ه تح��ت طائل��ة يل��ز
  .سقوط دعواه أن يودع مذكرة تكميلية موقعة منه أو من وكيله

 في الق�ضايا ا	داري�ة تك�ون ا	ج�راءات تحقيقي�ة -.153المادة 
  .ومكتوبة وحضورية

 مباشرة بعد تسجيل العريضة ا*فتتاحية للدعوى -.154المادة 
  .محكمة مقررا إن كان لذلك محلبكتابة الضبط يعين رئيس ال

يحدد المقرر تحت سلطة الرئيس وتبعا لظروف القضية ا.جل 
الممن��وح لWط��راف إن ك��ان ل��ذلك مح��ل لتق��ديم م��ذكراتھم التكميلي��ة 

ويج��وز أن يطل��ب م��ن ا.ط��راف . ومAحظ��اتھم ودف��اعھم أو ردودھ��م
  .كل ا.وراق والوثائق المفيدة في حل النزاع لترفق بملف القضية

ودع الم��ذكرات التكميلي��ة والم��ذكرات والمAحظ��ات الدفاعي��ة ت��
والردود وغيرھا من المذكرات والمAحظات وكذلك الوث�ائق الت�ي ق�د 
ترفق بھ�ا، بكتاب�ة ال�ضبط وتبل�غ ف�ي نف�س الظ�روف المق�ررة بالن�سبة 

  .للعرائض
 يق���ام ب���إبAغ الدول���ة بالوث���ائق ومختل���ف أوراق -.155الم���ادة 

  . المختصة بتمثيل الدولة أمام المحكمةالدعوى عن طريق السلطة
 إذا كانت القضية جاھزة لعرضھا في الجل�سة أو -.156المادة 

إذا كان ھناك محل لWمر بإجراء تحقيقي فإن الملف بع�د دراس�ته م�ن 
  .طرف المقرر يحال إلى النيابة العامة بوصفھا مفوضا للحكومة

ينھ��ي  يتحق��ق رئ��يس المحكم��ة م��ن ا	بAغ��ات و-.157الم��ادة 
  .التحقيق

 تكون جل�سات المحكم�ة علني�ة باس�تثناء الق�ضايا -.158المادة 
  .الجبائية

بع��د التقري��ر يج��وز لWط��راف أن يق��دموا بأنف��سھم أو بواس��طة 
  .وكAئھم المAحظات الشفھية دعما لطلباتھم

 تق��دم النياب��ة العام��ة بوص��فھا مفوض��ا للحكوم��ة -.159الم��ادة 
  .طلباتھا النھائية بكل استقAليةوتبدي . الطلبات في كل القضايا
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وينط�ق .  تداول المحكمة دون حضور ا.ط�راف-.160المادة 
  .با.حكام في جلسة علنية

ي��سلم كات��ب ال��ضبط إل��ى ا.ط��راف ن��سخة م��صدقة أو ص��ورة 
  .طبق ا.صل من الحكم

  .تكون أحكام المحكمة نافذة فور تبليغھا
 ا	داري�ة تب�دأ الصيغة التنفيذية للقرارات ال�صادرة ف�ي الق�ضايا

وعلي���ه ف���إن : "وتخ���تم ب���ا.مر الت���الي" باس���م ^ العل���ي العظ���يم: "ب
ال����وزير أو ال����والي أو (الجمھوري����ة ا	س����Aمية الموريتاني����ة ت����أمر 

كل فيما يعنيه وكل العدول المنف�ذين المطل�وبين ب�ذلك فيم�ا ...) الحاكم
 يتعلق بالطرق العادية فيم�ا يعن�ي ا.ط�راف الخ�صوصيين أن يقوم�وا

  ".بتنفيذ ھذا الحكم
 تطبق أحكام ھذا الف�صل أم�ام مح�اكم ا*س�تئناف -.161المادة 

  .في القضايا ا	دارية

أحكام خاصة بالغرفة اإلدارية في : الباب الثاني

المحكمة العليا عندما تبت ابتدائيا ونهائيا في القضايا 

  .اإلدارية
والحك�م  مع ا*حتفاظ بالقواعد المتعلق�ة ب�التحقيق -.162المادة 

في الطعون بالنقض أمام المحكمة العليا ف�إن القواع�د المق�ررة بالب�اب 
السابق تطبق على ا	جراءات والتحقي�ق والحك�م ف�ي الق�ضايا الداخل�ة 
ف��ي اخت��صاص الغرف��ة ا	داري��ة بالمحكم��ة العلي��ا عن��دما تب��ت ابت��دائيا 

  .ونھائيا
تم��ارس النياب��ة العام��ة ل��دى المحكم��ة العلي��ا وظ��ائف مف��وض 

  .كومة أمام الغرفة ا	داريةالح
 * يجوز إلغاء القرارات ا	دارية المطع�ون فيھ�ا -.163المادة 

بسبب الشطط في استعمال السلطة إ* بناء على أس�باب م�ستنتجة م�ن 
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العيوب المؤثرة عل�ى ش�رعيته الخارجي�ة ب�سبب ع�دم اخت�صاص م�ن 
ة أصدر الق�رار المعي�ب ف�ي ش�كله أو إجراءات�ه وإم�ا ش�رعيته الداخلي�

  .بسبب خرقه لقاعدة قانونية أو تجاوز حدود السلطة
 يجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية وبناء على -.164المادة 

طل��ب ص��ريح م��ن الط��رف الع��ارض أن ت��أمر بوق��ف تنفي��ذ ق��رارات 
  .السلطات ا	دارية التي قدم ضدھا الطعن با	لغاء

مث��ارة * يج��وز أن يم��نح وق��ف التنفي��ذ إ* إذا كان��ت ا.س��باب ال
  .تبدو جدية وكان الضرر الذي سيلحق بالعارض غير قابل لPصAح

  .* يؤثر القرار ا=مر بوقف التنفيذ على أصل القضية
 ق�رار المحكم�ة العلي�ا ال�ذي يلغ�ي كلي�ا أو جزئي��ا -.165الم�ادة 

  .قرارا إداريا يسري مفعوله بالنسبة للجميع
الرس�مية ف�إن إذا كان الق�رار الملغ�ى ق�د ت�م ن�شره ف�ي الجري�دة 

  .القرار الذي ألغاه يكون موضعا لنفس النشر
 * تطب���ق القواع���د المح���ددة بھ���ذا الب���اب عل���ى -.166الم���ادة 

الطع���ون ف���ي ق���ضايا ا*نتخاب���ات إ* بع���د مراع���اة ا.حك���ام الخاص���ة 
  .المقررة بالنصوص الخاصة لھذه الطعون

  في طرق الطعن: الكتاب الرابع

  ديةفي طرق الطعن العا: الباب األول

  في االستئناف: الفصل األول

 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( -.167المادة 
بواسطة محكمة  يھدف ا*ستئناف إلي إلغاء أو تعديل  )2007

 من محاكم الدرجة ا.حكام والقرارات الصادرة ابتدائياا*ستئناف كل 
  .ا.ولي
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ئية ضد ا.حك�ام يقبل ا*ستئناف في كل الميادين ولو كانت و*
  .الصادرة ابتدائيا إذا لم ينص على خAف ذلك

 يقام ب�الطعن با*س�تئناف ض�د ا.حك�ام ال�صادرة -.168المادة 
  . ابتدائيا في أجل شھر

يجري ھذا ا.جل بالنسبة للحكم الحضوري من يوم الحك�م ف�ي 
  .حق ا.طراف الممثلين بمحام وكذا أؤلئك الحاضرين للنطق بالحكم

*ت ا.خرى يجب تبليغ ا.حكام الح�ضورية ويج�ري وفي الحا
  .أجل ا*ستئناف من تاريخ ھذا التبليغ

إذا ك��ان الحك��م غيابي��ا ي��سري ا.ج��ل م��ن انتھ��اء أم��د الطع��ن 
  . أدناه190بالمعارضة المنصوص عليه بالمادة 

ا=جال المقررة في الفقرتين ال�سابقتين بالن�سبة لل�ذين   تستبدل
 5 و4 البن��ود 67=ج��ال المق��ررة بالم��ادة يقطن��ون خ��ارج موريتاني��ا با

  .6و
 يتوقف س�ريان آج�ال ا*س�تئناف بم�وت الط�رف -.169المادة 
و* يبدأ سريانھا من جديد إ* بعد التبليغ بمقر المتوفى . المحكوم عليه

ويج�وز القي�ام .  وما بعدھا65طبقا للشروط المنصوص عليھا بالمادة 
  .دون تعيين أسمائھم وصفاتھمبھذا التبليغ للورثة، بصفة جماعية، ب

 يجوز للمعن�ي أن يق�وم باس�تئناف ع�ارض مھم�ا -.170المادة 
ويقبل كل استئناف ينجر عن اس�تئناف ع�ارض مھم�ا . كانت ا.حوال

غي�ر أن�ه * يج�وز ف�ي أي ح�ال م�ن ا.ح�وال أن ي�ؤخر . كانت الح�ال
  .البت في ا*ستئناف ا.صلي

 ف����ي ا.حك����ام  * يج����وز الطع����ن با*س����تئناف-.171الم����ادة 
التمھيدي��ة إ* بع��د ص��دور الحك��م النھ��ائي وف��ي آن واح��د م��ع الطع��ن 

  .با*ستئناف في ھذا الحكم
ف��ي الحال��ة المن��صوص عليھ���ا ب��الفقرة ال��سابقة، يج��ري أج���ل 

ويقب�ل ھ�ذا . 168الطعن با*ستئناف ح�سب ال�شروط المح�ددة بالم�ادة 
  . فظيالطعن حتى ولو وقع تنفيذ الحكم التمھيدي مؤقتا بوجه تح

 ا*ستئناف الواقع خارج ا=ج�ال ال�شرعية يعتب�ر -.172المادة 
يجوز للمستأنف علي�ه ال�ذي ت�رك آج�ال ا*س�تئناف تنق�ضي أو . *غيا
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ال���ذي رض���ي ب���القرار قب���ل ا*س���تئناف ا.ص���لي أن يق���وم باس���تئناف 
ومھم��ا كان��ت . ع��ارض بعري��ضة مكتوب��ة مدعم��ة بأس��باب ا*س��تئناف

 يك��ون ل��ه نف��س م��صير ا*س��تئناف الح��ال ف��إن ا*س��تئناف الع��ارض
ا.صلي، باستثناء الحالة التي يكون فيھ�ا ا*س�تئناف ا.ص�لي موض�ع 

  .تنازل
يجوز القيام بالطعن با*ستئناف إما ل�دى كتاب�ة ض�بط المحكم�ة 
الت��ي أص��درت الحك��م المطع��ون في��ه وإم��ا ل��دى كتاب��ة ض��بط المحكم��ة 

عري�ضة بكتاب�ة وتق�ع ا	ش�ارة إل�ى اس�تAم ال. المختصة في ا*ستئناف
  .الضبط في سجل خاص

 035 – 2007ا.مر القانوني رقم (   )جديدة( مكررة 172المادة 
 إذا تبين للقاضي أن ا*ستئناف كيدي أو  )2007 ابريل 10 بتاريخ
 و 30000فانه يمكنه تغريم المستأنف بغرامة تتراوح بين , تعسفي

يطالب  أوقية بغض النظر عن تعويض ا.ضرار التي قد 300000
  .بھا

 يق���ع الت���صريح با*س���تئناف ل���دى كتاب���ة ض���بط -.173الم���ادة 
المحكم��ة الت��ي أص��درت الحك��م المطع��ون في��ه إم��ا بعري��ضة مكتوب��ة 
وموقع��ة م��ن الم��ستأنف أو وكيل��ه وإم��ا بت��صريح ش��فھي يتلق��اه كات��ب 
الضبط ويحرر به محضرا يوقع عليه المستأنف أو يشار فيه إل�ى أن�ه 

  .عاجز عن التوقيع
   )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (        

يجب أن يتضمن التصريح با*ستئناف ا*سم العائلي والشخصي 
ولكل . للمستأنف وبيان ملخص لموضوع وأسباب الطعن با*ستئناف

الحق في ا*طAع على التصريح با*ستئناف أو طلب معني شخص 
  .نسخة منه

ا*س��تئناف أو المح��ضر الق��ائم  تح��ال عري��ضة -.174الم��ادة 
مقامھا والمستندات المرفقة بھما ونسخة الحك�م ال�صادر ابت�دائيا وك�ذا 
مل��ف الق��ضية دون م��صاريف م��ن ط��رف كات��ب ض��بط المحكم��ة إل��ى 

  .كاتب ضبط المحكمة التي ستنظر في ھذا ا*ستئناف



  49

إذا ق��يم با*س��تئناف أم��ام محكم��ة ا*س��تئناف ف��إن ھ��ذه المحكم��ة 
 كات���ب ض���بط المحكم���ة الت���ي أص���درت الحك���م تست���صدر بواس���طة

  .المطعون فيه ا.وراق والوثائق المذكورة أعAه
   )2007 ابري�ل 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (

 أوقي�ة و 50000 و 20000تحت طائلة غرامة مالي�ة تت�راوح ب�ين 
يج���ب عل���ي , بغ���ض النظ���ر ع���ن التعوي���ضات الت���ي ق���د يطال���ب بھ���ا

 يوم���ا م���ن نف���اذ أج���ل 60مذكرات���ه ف���ي أج���ل الم���ستأنف أن يق���دم 
وأن يبل��غ للط��رف الم��ستأنف ض��ده لل��رد عليھ��ا ف��ي أج��ل , ا*س��تئناف

  .     أقصاه يوم الجلسة
 035 – 2007ا.م�����ر الق�����انوني رق�����م (  )جدي�����دة( .175الم�����ادة 
 عن��دما تق��دم الوث��ائق المن��صوص عليھ��ا   )2007 ابري��ل 10بت��اريخ
أمر بإحال�ة المل�ف إن ال�رئيس ي� إلى محكمة ا*س�تئناف ف�174بالمادة 

  .إلي النيابة العمة
وتبلغ المذكرات وكذلك كل أوراق الدعوى إل�ى ا.ط�راف أو   
  .ممثليھم

 يج��ب عل��ى الم��ستأنف أن يستح��ضر خ��صومه -.176الم��ادة 
ويخفض ھذا . للجلسة خAل أجل * يقل عن عشرين يوما قبل الجلسة

  . فيه قرارا استعجالياا.جل إلى خمسة أيام إذا كان القرار المطعون
يج�ب أن ي�صحب ا*ستح�ضار ن�سخة م�ن عري�ضة ا*س�تئناف 

وعل�ى الم�ستأنف أن ي�ودع . وكذا نسخة من مذكرة أس�باب ا*س�تئناف
بكتاب��ة ال��ضبط ورق��ة ا*ستح��ضار والم��ذكرة وك��ذلك ص��ورة طب��ق 

  .ا.صل من الحكم المطعون فيه وأدلة ا	ثبات
م��ذكراتھم بكتاب��ة ض��بط  يج��وز لWط��راف أن يودع��وا -.177الم��ادة 

المحكمة خAل الشھر الموالي للتبليغ ال�ذي ق�يم ب�ه إل�يھم وفق�ا .حك�ام 
غير أنه يجوز للمستشار المقرر أن يمنح لWطراف بناء . 176المادة 

   ھذه الفقرة بموجب تلغي .على طلبھم أجA إضافيا 	يداع مذكراتھم
     )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (

إذا انتھ��ت ا=ج��ال المق��ررة 	ي��داع الم��ذكرات ف��إن المست��شار         
 ھذه الفقرة تلغي .المقرر يعد تقريره، ويحال الملف إلى النيابة العامة
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 ابري��ل 10 بت��اريخ035 – 2007ا.م��ر الق��انوني رق��م (  بموج��ب 
2007(.  
   )2007 ابري�ل 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (       

عندما تكون النياب�ة ج�اھزة لتق�ديم طلباتھ�ا ف�إن رئ�يس المحكم�ة يح�دد 
وعلي��ه أن يتخ��ذ كاف��ة . ت��اريخ الجل��سة الت��ي س��تعرض فيھ��ا الق��ضية

 أن يح��دد أج��A ها	ج��راءات م��ن أج��ل أن * تت��أخر ھ��ذه الق��ضية، ول��
  .لنيابة العامة

 035 – 2007ا.م�����ر الق�����انوني رق�����م (  )جدي�����دة( .178الم�����ادة 
 ھم في مAحظ�اتھم يستمع لWطراف أو ممثلي )2007ابريل  10بتاريخ

  .ثم تقدم النيابة العامة طلباتھا
 * يعطي ا*ستئناف المحكمة الحق في النظر إ* -.179المادة 

بالن��سبة لعناص��ر الحك��م الت��ي يطع��ن فيھ��ا ص��راحة أو ض��منا وتل��ك 
  .المرتبطة بھا

 يك���ن ويج���ري ا.ث���ر الناق���ل لAس���تئناف بالن���سبة للك���ل م���ا ل���م
ا*س��تئناف مقت��صرا عل��ى بع��ض العناص��ر وعن��دما يك��ون يرم��ي إل��ى 

  .إلغاء الحكم أو عندما يكون موضوعه غير قابل للقسمة
 يوقف الطعن با*ستئناف الواقع في ا.ج�ل تنفي�ذ -.180المادة 

الحكم المطعون فيه ما عدا إذا وقع ا.مر بإجراء التنفيذ المؤق�ت وفق�ا 
  . أعAه83.حكام المادة 

ف��ي جمي��ع الح��ا*ت يج��وز للمحكم��ة المتعھ��دة با*س��تئناف بن��اء 
عل��ى طل��ب الط��رف المعن��ي أن ت��أمر بوق��ف التنفي��ذ المؤق��ت إذا ك��ان 
يخ��شى من��ه خط��ر مح��دق أو إذا كان��ت ا.س��باب الت��ي يؤس��س عليھ��ا 

  .ا*ستئناف تبدو جدية
 * يج��وز، أثن��اء مرافع��ة ا*س��تئناف، إث��ارة أي -.181الم��ادة 

 إذا ك��ان يتعل��ق بمقاص��ة أو كان��ت إثارت��ه .ج��ل طل��ب جدي��د م��ا ع��دا
  .الدفاع عن الدعوى ا.صلية

ويج��وز لWط��راف أن يطلب��وا الفوائ��د وا.كري��ة وغيرھ��ا م��ن 
التوابع التي ح�ل أج�ل دفعھ�ا من�ذ ص�دور الحك�م المطع�ون في�ه، وك�ذا 

  .التعويضات من أجل الضرر الذي حل بعد صدور ھذا الحكم
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نجم مباش�رة ع�ن الطل�ب ا.ص�لي * يعتبر جديدا الطلب الذي ي
والذي يرم�ي إل�ى نف�س الغاي�ة م�ع كون�ه يرتك�ز عل�ى أس�باب ودواف�ع 

  .مختلفة
 يجوز لWط�راف ف�ي ط�ور ا*س�تئناف م�ن أج�ل -.182المادة 

تبري��ر طلب��اتھم الت��ي ق��دموھا أم��ام القاض��ي ا.ول أن يثي��روا أس��بابا 
  .جديدة وأن يقدموا أوراقا جديدة أو أدلة جديدة

 لWطراف كذلك توضيح المطالب التي كانت ت�شتمل كما يجوز
عليھا الطلبات السابقة والدفاعات المقدمة أمام القاضي ا.ول ويزيدوا 

  .على ھذه الطلبات كل الطلبات الناتجة عنھا أو المكملة لھا
  .وتقبل في ا*ستئناف كذلك الطلبات الفرعية

و*  يج��وز لWش��خاص ال��ذين ل��م يكون��وا أطراف��ا -.183الم��ادة 
ممثلين في حكم الدرجة ا.ولى أو الذين تدخلوا في�ه ب�صفة أخ�رى أن 

  .يتدخلوا في مرحلة ا*ستئناف عندما تكون لھم مصلحة في ذلك
ويجوز أن ي�ستدعى نف�س ا.ش�خاص أم�ام المحكم�ة حت�ى ول�و 

  .كان ذلك من أجل إدانتھم إذا كان تطور النزاع يتطلب إدخالھم فيه
دعوى أثن��اء مرحل��ة ا*س��تئناف يج��وز ك��ذلك أن يت��دخل ف��ي ال��

ا.شخاص الذين يطلبون ا*نضمام إل�ى أح�د ا.ط�راف أو ا.ش�خاص 
  .الذين لھم الحق في الطعن بمعارضة الخارج عن الخصومة

 إذا كان موضوع ا	دان�ة غي�ر قاب�ل للق�سمة فإن�ه -.184المادة 
يجب استدعاء كافة ا.طراف الخاسرة 	قحامھا في النزاع حت�ى ول�و 

ويق��ع نف��س ال��شيء كلم��ا كان��ت نتيج��ة . تأنف إ* ال��بعض م��نھمل��م ي��س
ا*ستئناف الذي يقوم به أحد ا.طراف ھي إلغاء الحكم المطعون فيه، 

  .عند ما ترى المحكمة أنه مؤسس
 * يقب��ل اس��تئناف جدي��د إذا ك��ان ق��د ص��در ق��رار -.185الم��ادة 

س��ابق بقب��ول التن��ازل م��ن ط��رف الم��ستأنف أو إذا ك��ان اس��تئنافه ق��د 
  .رفض شكA وذلك حتى ولو كان أجل ا*ستئناف * زال ساريا

 إذا وقع تأكي�د الحك�م المطع�ون في�ه يك�ون تنفي�ذه -.186المادة 
ف�إذا ألغ�ي كلي�ا يك�ون التنفي�ذ بالن�سبة . على يد المحكمة التي أص�درته

أما إذا وق�ع إلغ�اؤه جزئي�ا . لنفس ا.طراف على يد محكمة ا*ستئناف
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سبة ل�نفس ا.ط�راف، إم�ا لمحكم�ة ا*س�تئناف وإم�ا فيكون التنفيذ، بالن
للمحكمة التي تعينھا، باس�تثناء الح�ا*ت الت�ي ي�سند فيھ�ا ا*خت�صاص 

  .بأحكام قانونية خاصة إلى محكمة أخرى
 إذا تعھ���دت محكم���ة ا*س���تئناف بحك���م ق���د أم���ر -.187الم���ادة 

ب�إجراء تحقيق�ي أو بحك��م ق�د وض��ع ح�دا للن��زاع أثن�اء حكم��ه ف�ي دف��ع 
ي يج��وز لھ��ا أن تت��صدى للعناص��ر الت��ي ل��م يب��ت فيھ��ا إذا رأت  إجرائ��

من حسن سير العدالة إعطاء القضية حA نھائيا بع�د أن ت�أمر ب�إجراء 
  .تحقيقي عند ا*قتضاء

  .183 إلى 181* يمنع التصدي من تطبيق أحكام المواد 
 تطب���ق القواع���د المتعلق���ة بالطلب���ات الق���ضائية -.188الم���ادة 

المطبقة أمام محاكم الدرجة ا.ولى المقررة بالكتاب والتحقيق والحكم 
الثاني من ھذا القانون على ا	جراءات أمام محكمة ا*ستئناف في كل 

  .ما * يتعارض مع أحكام ھذا الفصل

  في المعارضة: الفصل الثاني

 تھ�دف المعارض�ة إل�ى الرج�وع ف�ي حك�م ص�در -.189المادة 
  .هو* تحق إ* للطرف الغائب وحد. غيابيا

تطرح المعارض�ة أم�ام نف�س المحكم�ة العناص�ر المحك�وم فيھ�ا 
و* . غيابيا للمناقشة والبت فيھا من جديد م�ن حي�ث الوق�ائع والق�انون

يستفيد منھا ا.طراف غي�ر المعارض�ين إ* إذا ك�ان موض�وعھا غي�ر 
  .قابل للقسمة

 يجوز الطعن بالمعارض�ة ف�ي ا.حك�ام ال�صادرة -.190المادة 
  . خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكمغيابيا في أجل

إذا ل��م يمث��ل الم��دعى علي��ه ف��إن الحك��م ي��صدر غيابي��ا إذا ك��ان 
  .القرار نھائيا وكان ا*ستدعاء لم يسلم للشخص نفسه

ويعتبر الحكم شبه حضوري إذا كان القرار قابA لAستئناف أو 
  .إذا كان ا*ستدعاء قد سلم لشخص المدعى عليه
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د المدعى عليھم ال�ذين اس�تدعوا ل�نفس ال�سبب وإذا في حالة تعد
كان واحد منھم على ا.قل لم يمث�ل ف�إن الحك�م يعتب�ر ش�به ح�ضوري 
بالن��سبة للجمي��ع إذا ك��ان ق��ابA لAس��تئناف أو إذا ك��ان المتخلف��ون ق��د 

  .تسلموا ا*ستدعاء بأنفسھم
 يقام بالمعارضة حسب القواعد المقررة في تقديم -.191المادة 

أم���ام نف���س المحكم���ة الت���ي أص���درت الحك���م المطع���ون في���ه ال���دعوى 
ويتم التحقيق والبت فيھا وفقا للقواعد المطبق�ة عل�ى تل�ك . بالمعارضة

  .المحكمة
 توق��ف المعارض��ة تنفي��ذ الحك��م م��ا ع��دا إذا وق��ع -.192الم��ادة 

  .ا.مر بخAف ذلك في الحكم الصادر غيابيا
يحك�م علي�ه  * يقبل من الطرف المعارض ال�ذي -.193المادة 

  .غيابيا للمرة الثانية أن يقوم بمعارضة جديدة

  في طرق الطعن غير العادية: الباب الثاني

  في اعتراض الغير: الفصل األول

 يھ��دف اعت��راض الغي��ر إل��ى مراجع��ة الحك��م أو -.194الم��ادة 
  .تعديله لصالح الغير القائم بالطعن

لمحك�وم وھو يطرح للمناقشة من جديد بالنسبة للطاعن النق�اط ا
  .فيھا موضوع طعنه من أجل البت فيھا من حيث الوقائع والقانون

 يجوز لكل شخص أن يقوم باعتراض الغير ضد -.195المادة 
الحك��م أو الق��رار ال��ذي ي��ضر بحقوق��ه وال��ذي ل��م يك��ن * ھ��و و* م��ن 

ويقبل اعتراض الغير ما دام الحق الذي يتأسس . ينوب عنه طرفا فيه
  .لقيام بھا في مواجھة كل حكم حتى ولو نفذويجوز ا. عليه لم ينقض

ويقام اعتراض الغير حسب القواعد المقررة في تقديم ال�دعوى 
  .أمام المحكمة المقدمة إليھا
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 تج��وز إدان��ة الط��رف ب��التعويض ع��ن ا.ض��رار -.196الم��ادة 
  .عندما يرفض طعنه باعتراض الغير

  في طلب المراجعة: الفصل الثاني

ن ب��الرجوع إل��ى الع��دول ع��ن حك��م  يھ��دف الطع��-.197الم��ادة 
حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل البت م�ن جدي�د م�ن حي�ث 

  .الوقائع والقانون
 * ي�سمح ب�الطعن بطل�ب الرج�وع ف�ي الحك�م إ* -.198المادة 

  :في الحا*ت ا=تية
إذا ظھر بع�د الحك�م أن�ه ح�صل أثن�اء إج�راءات درس الق�ضية  .1

  غش لصالح الطرف المحكوم له؛
تم العثور بعد الحكم عل�ى وث�ائق حاس�مة ك�ان التم�سك بھ�ا إذا  .2

  بفعل طرف آخر؛
إذا اس���تند الحك���م عل���ى وث���ائق معت���رف بتزويرھ���ا أو وق���ع  .3

  التصريح قضائيا بتزويرھا بعد صدور الحكم؛
إذا وقع الحكم بناء على إفادات أو ش�ھادات أو أيم�ان معت�رف  .4

  .قضائيا بكذبھا بعد الحكم
طعن * يقبل إ* إذا ك�ان الط�اعن ل�م وفي جميع الحا*ت فإن ال

يتمكن من استعمال الوسيلة الت�ي يثيرھ�ا قب�ل أن يك�ون الق�رار ح�ائزا 
  .قوة الشيء المقضي به ولم يكن ذلك بسبب خطأ راجع إليه

غير أنه * يقبل الطعن بطلب الرج�وع ض�د ق�رارات المحكم�ة 
  :العليا إ* في الحالتين التاليتين

بن��اء عل��ى وث��ائق م��زورة ق��دمت إذا ظھ��ر أن قرارھ��ا ص��در  .1
  أمامھا .ول مرة؛

  .إذا أدين الطرف بسبب عدم تقديم خصمه وثيقة حاسمة .2
 إن آجال تقديم طلب المراجعة ھ�ي نف�س ا=ج�ال -.199المادة 

  .المقررة لAستئناف
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يجري ا.جل من اليوم الذي يعلم فيه الطرف ب�سبب المراجع�ة 
  .التي يثير

جع���ة أم���ام المحكم���ة الت���ي  يرف���ع طل���ب المرا-.200الم���ادة 
. أص��درت الق��رار المطع��ون في��ه ووفق��ا لقواع��د ا	ج��راءات المطبق��ة

  .ويجوز البت فيه من طرف نفس القضاة
  . * يوقف طلب المراجعة تنفيذ الحكم-.201المادة 
 يج��وز أن يتع��رض الط��رف ال��ذي يخ��سر طل��ب -.202الم��ادة 

  .المراجعة لPدانة بتعويض ا.ضرار لصالح الطرف ا=خر

  في الطعن بالنقض: الفصل الثالث

 يھدف الطعن بالنقض إلى إثب�ات المحكم�ة العلي�ا -.203المادة 
  .عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية

  في افتتاح الطعن بالنقض: الفرع األول

 035 – 2007ا.م�����ر الق�����انوني رق�����م (  )جدي�����دة( .204الم�����ادة 
و طعن ب�النقض إ* ض�د ا.حك�ام * يقبل ال  )2007 ابريل 10بتاريخ

  :الصادرة نھائيا في الحا*ت ا=تيةالقرارات و ا.وامر 
إذا ك��ان الحك��م يحت��وي عل��ى خ��رق للق��انون أو ك��ان ق��د ص��در إث��ر  .1

  خطأ في تطبيق أو تأويل القانون؛
  إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مختصة؛ .2
  إذا حصل تجاوز في استعمال السلطة؛ .3
المق�ررة تح�ت طائل�ة ال�بطAن أو ال�سقوط أثن�اء إذا كانت ا.شكال  .4

  ا	جراءات أو الحكم لم تحترم؛ 
إذا حصل تناقض بين أحكام نھائية بين نفس ا.طراف حول نف�س  .5

  الموضوع ولنفس ا.سباب؛ 
  ه ناقصا؛ يبإذا كان الحكم غير مسبب أو كان تسب .6
إذا حصل البت في أشياء لم تكن مطلوب�ة أو ف�ي أكث�ر م�ن م�ا ھ�و  .7

ب أو إذا كان قرار ا*ستئناف أھم�ل الب�ت ف�ي دع�اوى س�بق مطلو
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الحكم فيھ�ا م�ن ط�رف القاض�ي ا.ول أو إذا ك�ان ف�ي نف�س الحك�م 
 مقتضيات متناقضة؛

إذا كان محجور قد أدين دون أن ي�تم تمثيل�ه ب�صفة قانوني�ة إذا ب�دا  .8
جليا أنه لم يتم الدفاع عنه كما يجب وأن ذلك ھو ال�سبب الرئي�سي 

  . صدور ذلك الحكمأو الوحيد في

  في شكليات الطعن: الفرع الثاني

 يق���ع الطع��ن ب���النقض ف��ي ا.حك���ام والق���رارات -.205الم��ادة 
ويجري ھذا ا.جل، بالنسبة لWحكام . الصادرة نھائيا في أجل شھرين

الحضورية من يوم صدور الحكم فيما يتعلق با.طراف الممثل�ين م�ن 
 الحاض��رين للنط��ق ط��رف مح��ام وك��ذا بالن��سبة لWط��راف ا=خ��رين

  .بالحكم
ويجري . وفي الحا*ت ا.خرى يجب تبليغ ا.حكام الحضورية

وإذا ك��ان ا.م��ر يتعل��ق . أج��ل الطع��ن ب��النقض ابت��داء م��ن ھ��ذا التبلي��غ
بحكم غيابي، فإن أجل الطعن بالنقض يجري من تاريخ انصرام أجل 

  .المعارضة
 تطبق على آجال الطعن بالنقض المقتضيات المنصوص عليھ�ا

  .169 والمادة 168 من المادة 3 و2بالفقرتين 
 * يترت��ب عل��ى أج��ل الطع��ن ب��النقض أي أث��ر -.206الم��ادة 

  . توقيفي
و* يك���ون للطع���ن ب���النقض ا.ث���ر الت���وقيفي إ* ف���ي الح���ا*ت 

  :التالية
ف��ي ق��ضايا ال��زواج م��ا ع��دا إذا أم��ر الحك��م بإنھ��اء الرابط���ة  .1

  الزوجية؛
  في دعاوى التزوير الفرعي؛ .2
  اعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري؛في النز .3
إذا ك��ان الق��رار المطع��ون في��ه ق��د أدان شخ��صا اعتباري��ا م��ن  .4

أشخاص القانون العام بت�سديد مبل�غ م�ن النق�ود أو أم�ر برف�ع الي�د 
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الت��ي ي��ضعھا ھ��ذا ال��شخص ا*عتب��اري لغ��رض تح��صيل مب��الغ 
  .مستحقة له

 ابري����ل 10 بت����اريخ035 – 2007ا.م����ر الق����انوني رق����م (   
 وخارج الحالة المقررة بالفقرة ال�سابقة يج�وز للمحكم�ة العلي�ا )2007

 أن ت��أمر ت��شكيلتھا ,ب��صفة اس��تثنائية وبن��اء عل��ى طل��ب م��ن الط��اعن
المختصة في الحكم ف�ي الطع�ن بوق�ف تنفي�ذ الق�رار المطع�ون في�ه إذا 

 أن علي, كان من شأن ھذا التنفيذ أن يحدث وضعية * يمكن تداركھا
ر يج�ب للمحكم�ة أن تب�ت  أشھ6 التنفيذ ھذا صAحية وقفتجاوز ت* 

 أو يصبح وقف التنفيذ بA أثر و* يمكن منح  نھائيا في القضيةخAلھا
  .وعلى الطرف ا.شد حرصا أن يودع مبلغ ا	دانة. وقف تنفيذ أخر

وفي ھذه الحالة فإن رئيس المحكمة يحدد تاريخا للجلسة الت�ي         
ى أن تنعق�د ھ�ذه الجل�سة ف�ي أج�ل * سيبت فيھا نھائيا ف�ي الق�ضية عل�

وعل�ى الط�رف ا.ش��د . يتج�اوز ثماني�ة أش�ھر م�ن ت��اريخ وق�ف التنفي�ذ
ا.م�ر (   ھ�ذه الفق�رة بموج�ب تلغ�ي . .حرصا أن يودع مبل�غ ا	دان�ة

   .)2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007القانوني رقم 
 يق�ام ب�الطعن ب�النقض ف�ي كتاب�ة ض�بط المحكم�ة -.207المادة 

صدرت القرار المطعون فيه بواسطة عريضة مكتوب�ة وموقع�ة التي أ
ويك�ون لك�ل ش��خص . م�ن الم�دعي أو محامي��ه وي�سجل ب�سجل خ��اص

  .الحق في ا*طAع على العريضة أو طلب نسخة منھا
 يج���ب أن تت���ضمن عري���ضة الطع���ن ب���النقض -.208الم���ادة 
  : البيانات التالية

  ھوية ا.طراف؛ .1
  .هطبيعة القرار المطعون فيه وتاريخ .2

 يلزم طال�ب الطع�ن ب�النقض تح�ت طائل�ة س�قوط -.209المادة 
طلبه أن يودع خAل شھرين من تاريخ تقديم العريضة مذكرة موقع�ة 

ت�شتمل ھ�ذه الم�ذكرة عل�ى جمي�ع أس�باب الطع�ن . منه أو م�ن محامي�ه
وتشير إلى كافة النصوص الت�ي يثي�ر الم�دعي خرقھ�ا إذ * يج�وز ل�ه 

  . ىأن يقدم فيما بعد أسبابا أخر
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 يجب أن ت�صحب العري�ضة والم�ذكرة بع�دد م�ن -.210المادة 
ويبت رئ�يس المحكم�ة دون . النسخ يساوي عدد ا.طراف في القضية

تأخير في الصعوبات المتعلقة بعدد النسخ المودع�ة وإبAغھ�ا إن ك�ان 
  .لذلك محل

 ابري�ل 10 بت�اريخ035 – 2007ا.م�ر الق�انوني رق�م (  211 الم�ادة
الب ال�نقض تAفي�ا ل�سقوط طلب�ه أن ي�ودع مبل�غ يجب على ط )2007
  . عريضته وصA بھذا الدفعصحبوينبغي أن ي.  أوقية5.000

إ* أن��ه يعف��ى م��ن ھ��ذا ا	ي��داع ا.ش��خاص ال��ذين يم��نحھم ن��ص 
  .خاص إعفاء في ھذا المجال

يعف���ى ك���ذلك م���ن ا	ي���داع ا.ع���وان العمومي���ون ف���ي الق���ضايا 
  .لدولةالمتعلقة مباشرة با	دارة أو بأمAك ا

 وفي ظرف خمسة عشر يوما من تقديم عريضة -.212المادة 
المدعي يباشر كات�ب ض�بط المحكم�ة الت�ي أص�درت الحك�م المطع�ون 
في�ه، ب�دون م�صاريف، توجي�ه العري�ضة مرفق�ة بوص�ل دف�ع الغرام�ة 
وكذا بصورة طب�ق ا.ص�ل م�ن الحك�م المطع�ون في�ه وبمل�ف الق�ضية 

  .إلى كتابة ضبط المحكمة العليا
نفس ا.ج�ل تبل�غ ن�سخة م�ن عري�ضة الطال�ب م�ن ط�رف وفي 

كات��ب ال��ضبط ال��ذي تلقاھ��ا إل��ى ا.ط��راف وفق��ا لل��شروط وال��شكليات 
وف��ي نف��س ا.ج��ل ك��ذلك م��ن إي��داع م��ذكرة . المق��ررة لتبلي��غ ا.حك��ام

 يبلغ كاتب ضبط المحكمة العليا إلى 209الطالب المذكورة في المادة 
ب ال��شروط وال��شكليات ا.ط��راف ا=خ��رين الم��ذكرة الم��ذكورة ح��س

  .المقررة لتبليغ ا.حكام
ويج��وز للط��رف المعن��ي ب��الطعن ب��النقض، وال��ذي ل��م يت��صل 
بنسخة من العري�ضة أو م�ن الم�ذكرة، أن يق�يم معارض�ة ض�د الق�رار 
ال��ذي ت��صدره المحكم��ة العلي��ا بت��صريح يتلق��اه كات��ب ض��بط المحكم��ة 

  .225لمادة العليا في ظرف الشھر الموالي للتبليغ المنصوص عليه با
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  في تحقيق الطعون والجلسات: الفرع الثالث

 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر القانوني رق�م ( )جديدة( 213المادة 
إذا وردت على كتابة ض�بط المحكم�ة العلي�ا ا.وراق    )2007ابريل 

 ف���إن رئ���يس الت���شكيلة المخت���صة يع���ين 212الم���ذكورة ف���ي الم���ادة 
  .  التقريربإعدادمستشارا ليقوم 

ن مح�اميلتبلغ، دون تخل، المذكرات وكذا كل أوراق الملف و  
  .ا.طراف

 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( )جديدة( .214المادة 
 يجوز لWط�راف أن يق�دموا م�ذكرات لكتاب�ة ض�بط     )2007ابريل 

المحكمة في ظرف شھر من التبليغ الذي وقع لھم طبق�ا للفق�رة الثاني�ة 
غي��ر أن��ه يج��وز للمست��شار المق��رر أن يم��نح أج��A . 212م��ن الم��ادة 

عل��ي أن * , إض��افيا 	ي��داع الم��ذكرات، بن��اء عل��ى طل��ب ا.ط��راف
  . يوما15يتجاوز ھذا ا.جل 

 يوجه طلب الطعن بالتزوير ضد ورقة مستظھر -.215المادة 
  . بھا أمام المحكمة المتعھدة إلى رئيس ھذه المحكمة

ة بكتابة ضبط المحكم�ة وخAل الشھر الذي يلي وضع العريض
يصدر الرئيس، بعد أخ�ذ رأي الم�دعي الع�ام، أم�را ب�الرفض أو أم�را 

  .با	ذن في الطعن بالتزوير
ويبلغ للمدعى عليه ا.مر ال�ذي ي�أذن ف�ي الطع�ن ب�التزوير ف�ي 
أجل خمسة عشر يوما مع إخطاره ب�أن علي�ه أن ي�صرح بم�ا إذا ك�ان 

ويج�ب عل�ى الم�دعى . ويريريد استعمال الورقة المطع�ون فيھ�ا ب�التز
  . عليه أن يرد على المدعي في أجل خمسة عشر يوما

وف���ي حال���ة م���ا إذا ق���رر الم���دعى علي���ه ا*س���تظھار بالورق���ة 
المطعون فيھا بالتزوير يحي�ل ال�رئيس ا.ط�راف عل�ى المحكم�ة الت�ي 

  .يعينھا للقيام بالبت في التزوير الفرعي
	ي����داع  عن����دما تن����صرم ا=ج����ال المفروض����ة -.216الم����ادة 

المذكرات يحرر المستشار المق�رر تقري�ره ويح�ال المل�ف إل�ى النياب�ة 
  . العامة
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وفور ما يصرح ممثل النياب�ة العام�ة أن�ه عل�ى اس�تعداد لوض�ع 
. طلباته، فإن الرئيس يح�دد ت�اريخ الجل�سة الت�ي تع�رض فيھ�ا الق�ضية

وعليه أن يتخذ جميع ا*حتياطات لتAفي كل ت�أخير للق�ضية، ويج�وز 
  . أجل ذلك أن يفرض أجA لكل من المقرر والنيابة العامةله من

 * يخب������ر ا.ط������راف بت������اريخ الجل������سة و* -.217الم������ادة 
يح��ضرونھا، وتل��صق بكتاب��ة ال��ضبط قائم��ة الق��ضايا الت��ي تع��ين لك��ل 

  .جلسة
 يجب العمل في المحكمة العليا بالقواعد المتعلق�ة -.218المادة 

  . سيرھابعلنية الجلسات وحفظ نظامھا واحترام
 035 – 2007ا.م�����ر الق�����انوني رق�����م ( )جدي�����دة( -.219الم�����ادة 

 ف�ي الج�زء المتعل�ق تتلى التق�ارير بالجل�سة  )2007 ابريل 10بتاريخ
، وبع�د منھا بدراسة وتحليل الوقائع ويحتفظ المق�رر برأي�ه للم�داو*ت

 إل���ى مح���امي ا.ط���راف ف���ي ع���رض , ي���ستمع، عن���د الحاج���ةذل���ك
  . النيابة العامة بطلباتهمAحظاتھم، كما يدلي ممثل

  في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا: الفرع الرابع

 تكون قرارات المحكمة العليا مسببة وت�شير إل�ى -.220المادة 
  :النصوص القانونية التي تم تطبيقھا، كما تتضمن وجوبا

ا.س����ماء العائلي����ة والشخ����صية وص����فة أو مھن����ة وم����وطن  .1
  ا.طراف؛

  بيان ا.سباب المثارة وطلبات ا.طراف؛المذكرات المقدمة و .2
  أسماء القضاة الذين أصدروھا مع تحديد اسم مقررھا؛ .3
  اسم ممثل النيابة العامة؛ .4
  النص على تAوة التقرير وا*ستماع إلى النيابة العامة؛ .5
  .ا*ستماع إلى محامي ا.طراف .6

ويشار فيھا عن�د ا*قت�ضاء إل�ى أن الق�رارات ص�درت بالجل�سة 
قع على م�سودة الق�رار ك�ل م�ن ال�رئيس والمق�رر وكات�ب ويو. العلنية
  .الضبط
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 تبحث المحكمة قبل البت في الموض�وع عم�ا إذا -.221المادة 
Aف�إذا ظھ�ر لھ�ا . كان الطع�ن ب�النقض ق�د وق�ع ب�صورة ص�حيحة ش�ك

عدم توفر الشروط القانونية في ذل�ك، فإنھ�ا ت�صدر، ح�سب الح�ا*ت، 
  .طالبهقرارا بعدم قبول الطعن أو بسقوط حق 

غير أنه في مجال ا.حوال الشخصية يجوز للمحكمة العلي�ا أن 
تتجاوز الشكل إذا كان القرار المطعون فيه يتضمن خرق�ا لمقت�ضيات 

  .في ا.صل تھم النظام العام
 إذا ك���ان الطع���ن مقب���و* ش���كA، ف���إن المحكم���ة  -.222الم���ادة 

  .تصدر قرارا برفض الطعن، إذا ظھر لھا أنه غير مؤسس
، ف��إن ق��رار ع��دم القب��ول أو 211راع��اة أحك��ام الم��ادة وم��ع م

سقوط الح�ق أو رف�ض الطع�ن يحم�ل طال�ب ال�نقض م�صادرة الكفال�ة 
* يحم��ل الط��رف ال��ذي يتن��ازل ع��ن طلب��ه م��صادرة . والم��صاريف

الكفالة ما لم تقرر المحكم�ة خ�Aف ذل�ك، وي�سجل الق�رار ال�ذي ي�شھد 
  .بتنازله مجانا، وتعاد إليه الكفالة

 إذا نق��ضت المحكم��ة العلي��ا الق��رار المع��روض -.232الم��ادة 
عليھا فإنھا تحيل النظر في موضوع القضية على المح�اكم المخت�صة 
ب���النظر فيھ���ا إ* إذا ك���ان ال���نقض * يقت���ضي الب���ت م���ن جدي���د ف���ي 
الموض��وع أو إذا ك��ان ال��نقض ل��م يت��رك ش��يئا يحك��م في��ه، وف��ي ھ��ذه 

  .الحا*ت تبت المحكمة دون إحالة
محكمة الطع�ن ب�سبب ع�دم ا*خت�صاص فإنھ�ا تحي�ل إذا قبلت ال

  .القضية على المحكمة المختصة وتعينھا
إذا ص���رحت ب���النقص م���ن أج���ل خ���رق الق���انون فإنھ���ا تح���دد 
المقتضيات القانونية التي وق�ع خرقھ�ا وتحي�ل الق�ضية إم�ا عل�ى نف�س 
المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة ت�شكيA آخ�ر إن أمك�ن 

  .كمة أخرى من نفس الصنف والدرجةذلك وإما على مح
   )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (       

 ينفي جميع الحا*ت يجب على محكمة ا	حالة أن تبت في أجل شھر
مع امتثال قرار المحكمة العليا فيما يرجع للنقط�ة القانوني�ة الت�ي بت�ت 
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 القاضي الذي سيحكم حريةبفيھا ھذه المحكمة، وذلك دون أي مساس 
  .في الموضوع

 ابري����ل 10 بت����اريخ035 – 2007ا.م����ر الق����انوني رق����م (  
اتبع��ت محكم��ة ا	حال��ة توجيھ��ات المحكم��ة العلي��ا فيم��ا  إذا   )2007

  . لم يعد ھناك مجال لقبول طعن أخر, يتعلق بالنقاط القانونية
 ابري����ل 10 بت����اريخ035 – 2007ا.م����ر الق����انوني رق����م (  

نه إذا نقضت المحكمة العليا القرار وأحالته ولم تلتزم غير أ   )2007
محكمة ا	حالة بمضمون قرار المحكم�ة وح�صل طع�ن آخ�ر مؤس�س 

 تب�ت ف�ي ,في غرفھا المجمعة, على نفس ا.سباب فإن المحكمة العليا
 وقرار إحالتھا يكون  من جديدوفي حالة نقضھا تحيل القضيةالقضية 

  .حالة التي عينتھاملزما لمحكمة ا	في ھذه الحالة 
 يجوز للمحكمة العليا أن * تنقض إ* ج�زءا م�ن -.224المادة 

الحكم المطعون فيه إذا كان وجه البطAن * يفسد إ* جزءا واح�دا أو 
  .أكثر من مقتضيات الحكم

 ابري�ل 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر الق�انوني رق�م  (-.225المادة 
لة صورة طبق ا.صل من  توجه لكتابة ضبط محكمة ا	حا   )2007

 بأمر من رئيس القرار الذي تم نقضه وقضي بإحالته مع ملف القضية
  . التي حكمت في القضيةةالتشكيل

ويقوم كاتب الضبط بتبليغ قرار المحكمة العليا لWط�راف طبق�ا 
  .للشروط والصيغ المنصوص عليھا في تبليغ ا.حكام

ن الق�رار كما توجه، إن اقتضى ا.مر، صورة طب�ق ا.ص�ل م�
  .إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض

 إذا وقع نقض حكم أو قرار فإن الكفالة المودع�ة -.226المادة 
ترجع حا* كيف ما كانت العبارات التي جاء بھا قرار النقض وحت�ى 

  .ولو غفل ھذا ا.خير عن ا.مر با	رجاع
طل��ب  يوج��ه م��ستخرج م��ن الق��رار ال��ذي رف��ض -.227الم��ادة 

النقض أو قضى ب�النقض دون إحال�ة إل�ى كتاب�ة ض�بط المحكم�ة الت�ي 
كم���ا يبل���غ الكات���ب ھ���ذا الم���ستخرج . أص���درت الحك���م المطع���ون في���ه

  .لWطراف طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليھا في تبليغ ا.حكام
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 إذا رفض طلب النقض فإن الط�رف ال�ذي رفع�ه -.228المادة 
 نف�س الحك�م أو الق�رار، حت�ى * يجوز له أن يطع�ن م�ن جدي�د ب�نقض

ول�و ك�ان أج��ل الطع�ن م�ا زال س��اريا ول�و ك�ان رف��ض الطع�ن ب��سبب 
  .عيب في الشكل فقط

 تطب���ق القواع���د المتعلق���ة بالطلب���ات الق���ضائية -.229الم���ادة 
والتحقيق والحكم المطبقة أمام محاكم الدرجة ا.ولى المقررة بالكتاب 

 المحكم�ة العلي�ا بوص�فھا الثاني من ھذا القانون على ا	ج�راءات أم�ام
  .محكمة نقض في كل ما * يتعارض مع أحكام ھذا الفصل

  في الطعن لصالح القانون: الفصل الرابع

 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( )جديدة(  230المادة 
 قرار أو حكم نھائي فابل للنقض ولم يقم  إذا صدر   )2007ابريل 

 بالطعن فيه، فللمدعي العام لدى ةحدد الما=جال فيف اطرمن ا.أي 
 ھذا ,لصالح القانون فقط,  تلقاء نفسهمنالمحكمة العليا أن يباشر 

  .الطعن رغم فوات ا=جال أو بعد تنفيذ الحكم
 وإذا حصل نقض للحكم فA يمكن لWطراف ا*حتجاج به أو      

  .ا*ستفادة منه
  

 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (  )جديدة( 231المادة 
 بواسطة المدعى العام لدى  يجوز لوزير العدل،  )2007ابريل 

 أمام الغرفة المختصة بالمحكمة العليا في  أن يطعن,المحكمة العليا
 , كالخطأ في القانون,التي تعتبر تجاوزا للسلطةالقرارات أو ا.حكام 

  . تكييف الوقائع القانونيةفي والخطأ والتطبيق السيئ له

فإذا قبل الطعن، فإن التصريح به يسرى على الجميع، ويحال     
، أمام محكمة لغيا.طراف، في وضعيتھم السابقة على الحكم الم

 . لةا	حا
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  في اإلجراءات االستعجالية: الكتاب الخامس

  في القضاء االستعجالي: الباب األول
 ف��ي جمي��ع ح��ا*ت ا*س��تعجال، أو إذا م��ا أري��د -.232الم��ادة 

ؤقتا ف�ي ال�صعوبات المتعلق�ة بتنفي�ذ س�ند تنفي�ذي أو حك�م، ف�إن البت م
الق�ضية ترف��ع إل��ى رئ�يس المحكم��ة المخ��تص بوص�فه قاض��ي ا.م��ور 

  .المستعجلة
 إن أوام���ر الق���ضاء ا*س���تعجالي ھ���ي ق���رارات -.233الم���ادة 

مؤقت��ة ت��صدر بن��اء عل��ى طل��ب ط��رف بح��ضور الط��رف ا=خ��ر أو 
القانون للقاضي المتعھد بالبت استدعائه، في الحا*ت التي يعطي فيھا 

* تبت ا.وامر . في ا.صل ا.مر فورا باتخاذ ا	جراءات الضرورية
الصادرة في ا.مور المستعجلة إ* مؤقتا ودون الم�ساس بم�ا س�يتقرر 

  .في ا.صل
 035 – 2007ا.مر القانوني رقم (  )جديدة( .234المادة 
حتى مع وجود , ة يمكن لرئيس المحكم    )2007 ابريل 10بتاريخ

أن يأمر بصفة استعجاليه بكافة ا	جراءات , اعتراض مؤسس
التحفظية التي يراھا ضرورية أو إعادة ا.مور إلي وضعھا لدرء 

  .ضرر يوشك أن يقع أو وقف عمل غير مشروع
يجوز لرئيس ,        وإذا كان ا*لتزام أكيدا وغير قابل للتشكيك فيه

  . الدائنالمحكمة أن يأمر بمئونة لصالح
إلي كل , المذكورة أعAه,      وتمتد صAحيات رئس المحكمة

  .     المسائل ا*ستعجالية التي لم تنظمھا إجراءات خاصة
  

 10 بت�اريخ035 – 2007ا.مر القانوني رق�م ( )جديدة(.235المادة 
ف�ي م�ا ع�دا ا.ي�ام وال�ساعات المخص�صة لق�ضايا      )2007ابري�ل 

ل��ة ا*س��تعجال الق��صوى، أن تق��دم ال��دعوى ا*س��تعجال يج��وز، ف��ي حا
لقاضي ا.مور المستعجلة بمقر المحكمة قبل تقييد الطل�ب ف�ي ال�سجل 
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يح�دد القاض�ي . المعد لذلك بكتابة ال�ضبط وحت�ى بمق�ر س�كن القاض�ي
 يح�دد ق�ضاة و .فورا ا.يام والساعات الت�ي تف�صل فيھ�ا ھ�ذه ال�دعوى

  .قضايا المستعجلةالمحاكم مسبقا أيام وساعات انعقاد جلسات ال
  . وا.عيادعطلة ا.سبوعويجوز للقاضي البت حتى في أيام          

 يأمر القاضي، إذا رأى ذلك ضروريا، باستدعاء -.236المادة 
الخصم لجلسة تعقد لھذا الغرض، ويقع ھذا ا*س�تدعاء طبق�ا لل�شروط 

  . وما بعدھا65المنصوص عليھا بالمادة 
ك�اف ب�ين التكلي�ف بالح�ضور ويتأكد القاضي من م�رور وق�ت 

  .والجلسة لتمكين الطرف المستدعى من تحضير دفاعه
 لقاض���ي ا.م���ور الم���ستعجلة الح���ق ف���ي تأجي���ل -.237الم���ادة 

القضية ا*ستعجالية لعرضھا  على ت�شكيلة المحكم�ة ف�ي جل�سة يح�دد 
  .تاريخھا

إذا ن��شأت ب��ين أش��خاص ص��عوبات م��ن ش��أنھا أن ت��ؤول إل��ى 
لقاض�ي ا.م�ور الم�ستعجلة ف�ي حال�ة م�ا إذا نشوب نزاع بينھم يج�وز 

طلب منه ذلك باتفاق أن يقرر اتخاذ كل ا	جراءات التحقيقية الAزمة 
  .لحل النزاع المحتمل

 تنفذ ا.وامر ا*ستعجالية بصفة مؤقتة دون تقديم -.238المادة 
وھ��ي قابل��ة للطع��ن . أي كفال��ة م��ا ع��دا إذا أم��ر القاض��ي بخ��Aف ذل��ك

  .نافبالمعارضة وا*ستئ
ويقام بالطعن با*ستئناف ف�ي أم�د ثماني�ة أي�ام م�ن ت�اريخ تبلي�غ 

  .وتبت محكمة ا*ستئناف بصفة استعجالية. ا.مر ا*ستعجالي
ويج��وز للقاض��ي ف��ي حال��ة ال��ضرورة الق��صوى أن يق��رر تنفي��ذ 

  .أمره ا*ستعجالي وھو * زال على شكل مسودة
     )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (

تمارس المحكمة العليا سلطتھا الرقابية في شرعية الق�رارات النھائي�ة 
  .في المواد ا*ستعجالية 

 035 – 2007ا.مر القانوني رقم (  )جديدة( .923ة الماد
 باستثناء الحالة المنصوص عليھا في     )2007 ابريل 10بتاريخ
سب الحا*ت  يجوز لقاضي ا.مور المستعجلة أن يبت ح,234المادة 
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وتودع مسودات ا.وامر ا*ستعجالية بكتابة . في مصاريف الدعوى
  .الضبط كما يخصص لھا سجل خاص

  في األوامر على العرائض: الباب الثاني
 ف��ي ك��ل الح��ا*ت المق��ررة ف��ي الق��انون يج��وز -.240الم��ادة 

ل����رئيس المحكم����ة أن ي����صدر أوام����ر عل����ى الع����رائض ف����ي ح����دود 
  .اختصاصه

ارج ھ��ذه الح��ا*ت وف��ي حال��ة وج��ود خط��ر  خ��-.241الم��ادة 
محدق يجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أوام�ر عل�ى الع�رائض لي�أمر 
بكاف��ة ا	ج��راءات الكفيل��ة بالحف��اظ عل��ى الحق��وق والم��صالح الت��ي * 
يج���وز تركھ���ا دون حماي���ة إذا كان���ت الظ���روف تتطل���ب أن * تتخ���ذ 

 إذا كان��ت العري��ضة تتعل��ق بق��ضية من��شورة ف��إن رئ��يس. ح��ضوريا
  .المحكمة المتعھدة مختص بالنظر فيھا

 تق��دم العري��ضة ف��ي ن��سختين، ويج��ب أن تك��ون -.242الم��ادة 
وإذا كانت مقدمة بمناسبة دعوى منشورة فإنھا يج�ب أن تب�ين . مسببة

  .المحكمة المتعھدة
  .في حالة ا*ستعجال يجوز تقديم العريضة في منزل القاضي

ھ�و ناف�ذ بمج�رد يجب أن يكون ا.مر على العري�ضة م�سببا، و
  .تقديم مسودته
 إذا تعلق ا.مر بعري�ضة تھ�دف إل�ى معاين�ة ف�إن -.243المادة 

كات��ب ال��ضبط المكل��ف بالمعاين��ة يعط��ي إش��عارا إل��ى الم��دعى علي��ه 
المحتم���ل بورق���ة ع���دل منف���ذ أو برس���الة م���ضمونة الوص���ول با.ي���ام 

ر والساعات المحتملة الت�ي س�يقوم فيھ�ا بالمعاين�ة المطلوب�ة م�ا ل�م ي�أم
  .القاضي بخAف ذلك

ويذكر بإيجاز في محضر المعاين�ة أق�وال ومAحظ�ات الم�دعى 
  .عليه المحتمل أو وكيله

إذا كانت المعاينة المطلوب�ة * يمك�ن أن يق�وم بھ�ا ب�صفة مفي�دة 
  .إ* شخص متخصص فإن المحكمة تعين خبيرا تكلفه بذلك
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ى تطبق مقتضيات الفقرتين ا.ولى والثاني�ة م�ن ھ�ذه الم�ادة عل�
  .معاينة الخبير

 إذا ل���م ت���تم ا*س���تجابة للعري���ضة ج���از القي���ام -.244الم���ادة 
  .باستئناف خAل ثمانية أيام من صدور قرار القاضي

 يجوز للقاض�ي ف�ي جمي�ع الح�ا*ت الرج�وع ف�ي -.245المادة 
ا.وام���ر عل���ى الع���رائض الت���ي أص���درھا حت���ى ول���و ك���ان القاض���ي 

  . المختص با.صل قد تعھد
 ال��ذي يطل��ب الرج��وع ف��ي أم��ر أن يق��دم يج��ب عل��ى الط��رف

عري��ضة تبل��غ م��سبقا إل��ى الط��رف ا=خ��ر بواس��طة ع��دل منف��ذ خ��Aل 
ا.يام الثمانية التي تلي علمه بھا، وتحتوى على ا	ع�Aن المق�دم أم�ام 

  .القاضي الذي أصدر ا.مر المذكور
  .يجب أن يكون ا.مر الذي يبت في طلب الرجوع مسببا

  .ريضة الرجوع أثر توقيفي للتنفيذ * يكون لع-.246المادة 
تنف��ذ ا.وام��ر عل��ى الع��رائض دون ت��أخير م��ن ط��رف الع��دول 

يج��ب أن يت��ضمن . المنف�ذين بمج��رد تق��ديمھا لھ�م م��ن الط��رف المعن�ي
  .محضر التنفيذ نص العريضة ونص ا.مر

 يعتبر باطA ا.مر عل�ى العري�ضة ال�ذي * يق�دم -.247المادة 
  . التي تلي تاريخهللتنفيذ خAل ا.يام العشرة 

يجوز طلب أمر جديد إذا كانت الظروف التي سببت العري�ضة 
  .ا.ولى مازالت قائمة

 دون ا	خ���Aل بمقت���ضيات ھ���ذا الب���اب يج���وز -.248الم���ادة 
للقاضي المختص بناء على طلب شفھي من الطرف المعن�ي أن ي�أمر 
بأي معاينة من طرف كاتب ضبط لواقعة من شأنھا أن تسبب دع�وى 

  .يةقضائ
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  في اإلنذارات: الباب الثالث

  في األمر بالدفع: الفصل األول

 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( )جديدة (  249المادة 
مكن أن يخضع 	ج�راءات ا.م�ر بال�دفع الم�ذكور ي     )2007ابريل 

 :ت التاليةبالمواد التالية كل طلب تسديد دين في الحا*
   عن سبب تعاقدي؛ إذا كان الدين ناتجا - 1
إذا كان ا*لتزام ناتجا عن قبول أو سحب كمبيالة أو اكتت�اب س�ند  - 2

أمر أو تظھي�ر أو ت�صديق أي م�ن ھ�ذه ال�سندات أو قب�ول تن�ازل ع�ن 
  .دين
 .اعتراف بدين غير مشكك فيه  - 3

ية فإن الدائن  أوق50.000 إذا كان الدين يتجاوز -.250المادة 
ملزم قبل أي طلب أن يبلغ إلى مدينه بواسطة ورقة عدل منفذ أنه في 
حالة عدم تسديد الدين خAل أج�ل س�بعة أي�ام كامل�ة فإن�ه س�يتبع ض�ده 

  .إجراءات ا.مر بالدفع
 يقدم الطلب أمام القاضي المختص الذي يقع ف�ي -.251المادة 

  .ندائرته مقر المدين أو أحد المدينين المتابعي
القاع��دة الم��ذكورة ف��ي الفق��رة ال��سابقة تھ��م النظ��ام الع��ام، وك��ل 

Aويج���ب عل���ى القاض���ي أن يثي���ر ع���دم . ش���رط مخ���الف يعتب���ر ب���اط
  .اختصاصه من تلقاء نفسه

 يق���دم الطل���ب ف���ي ش���كل عري���ضة مكتوب���ة ف���ي -.252الم���ادة 
نسختين توجه أو تسلم إلى كاتب ال�ضبط م�ن ط�رف ال�دائن أو وكيل�ه 

  :ويجب أن تتضمن
  سم العائلي والشخصي ومھنة وموطن المدعي والمدعى عليه؛ا* •
  .تحديدا دقيقا للمبلغ الحقيقي المطالب به وكذلك أساس الدين •

  .يصحب الطلب بالوثائق التبريرية
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 إذا ظھ��ر للقاض��ي عن��د ا	ط��Aع عل��ى الوث��ائق -.253الم��ادة 
ع المقدمة أن الدين ثابت كليا أو جزئيا يصدر أمرا يتضمن ا.مر بالدف

  .للمبلغ الذي قرر
إذا رفض القاضي العريضة فإن قرار رفضه ليس قابA للطعن 

غي��ر أن لھ��ذا ا.خي��ر أن يتب��ع الط��رق المق��ررة . م��ن ط��رف ال��دائن
  .بالقانون العام

إذا ل��م يقب��ل القاض��ي العري��ضة إ* جزئي��ا ف��إن ق��راره * يقب��ل 
ف�ي الطعن كذلك من طرف الدائن باستثناء ما لھ�ذا ا.خي�ر م�ن الح�ق 

  . عدم إبAغ ا.مر والتصرف حسب طرق القانون العام
تبلغ نسخة مصدقة من العريضة وا.مر بمبادرة الدائن إلى كل 

  .واحد من المدينين
يعتبر ا.مر المتضمن أمرا بالدفع باطA إذا لم يبلغ خ�Aل س�تة 

  .أشھر من تاريخه
 يجب أن يت�ضمن م�ستند إب�Aغ ا.م�ر المت�ضمن -.254المادة 

 بال�دفع، تح�ت طائل�ة ال�بطAن، زي�ادة عل�ى البيان�ات المن�صوص أمرا
  :عليھا بالنسبة لمستندات العدول المنفذين ا	نذار بالقيام بما يلي

إم��ا ت��سديد المبل��غ المح��دد ب��ا.مر لل��دائن وك��ذلك م��صاريف كتاب��ة  •
  .الضبط التي يحدد مبلغھا

ة وإم��ا إذا ك��ان الم��دين ين��وي تق��ديم وس��ائل دفاع��ه القي��ام بمعارض�� •
  .ھدفھا طلب تعھد المحكمة بطلب الدائن ا.صلي وبالنزاع بمجمله

  :وتحت طائلة نفس العقوبة يتضمن مستند التبليغ
تحديد ا.جل الذي يجب تقديم المعارضة فيه وا.شكال الت�ي يج�ب  •

  أن تقدم فيھا؛
إش��عار الم��دين ب��أن بإمكان��ه ا*ط��Aع بكتاب��ة ض��بط المحكم��ة الت��ي  •

الوثائق المقدمة من طرف ال�دائن، وأن�ه أصدر رئيسھا ا.مر على 
في حالة ع�دم معارض�ته ف�ي ا.ج�ل المح�دد ف�A يج�وز القي�ام ب�أي 

  .طعن
 10  بت�اريخ035 – 2007ا.م�ر الق�انوني رق�م  (.255المادة 

 يوم�ا تب�دأ 30 جوز معارضة ا.مر بالدفع ف�ي أج�ل ت  )2007ابريل 
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 م ي�سلم لل�شخص نف�سه ل�تبلي�غإذا كان الإ* أنه . من تاريخ تبليغ الحكم
إل�ي ح�ين انق�ضاء أج�ل ال�شھر الم�والي .ول  تبقي المعارضة مقبول�ة

تبلي��غ لل��شخص نف��سه أو إل��ي أول إج��راء تنفي��ذي يھ��دف إل��ي جع��ل 
  . ممتلكات المدين غير قابلة .ن يتصرف فيھا كليا أو جزئا

 ينف��ذ ا.م��ر بال��دفع وفق��ا للمقت��ضيات المتعلق��ة بط��رق التنفي��ذ 
  .في الكتاب السابع من ھذا القانونالمنصوص عليھا 

 يم��سك بكتاب��ة ض��بط ك��ل محكم��ة س��جل خ��اص -.256الم��ادة 
ت��دون في��ه ا.س��ماء الشخ��صية والعائلي��ة وم��واطن ا.ط��راف وت��اريخ 
ا.مر بالدفع أو تاريخ رفضه والمب�الغ المطال�ب بھ�ا وأس�بابھا وك�ذلك 

  .تاريخ الصيغة التنفيذية
ل وثيقة أدلي بھا لدعم يضع كاتب الضبط خاتم المحكمة على ك

  .الطلب مع تحديد رقم وتاريخ ا.مر بالدفع

  في اإلنذارات األخرى : الفصل الثاني

 كل إنذار آخر أو مستند مشابه يقوم به أحد - .257المادة 
أعوان كتابة الضبط بالمحكمة معين لھذا الغرض من طرف القاضي 

  .بناء على طلب مكتوب أو شفھي من الطرف المعني
 المكلف با	نذار يبلغه إلى الشخص نفسه أو إل�ى موطن�ه العون

  . وما بعدھا65وفقا لشروط المقررة في المادتين 

  في اإلجراءات الخاصة: الكتاب السادس

  في تنازع االختصاص: الباب األول
 يحصل تن�ازع ا*خت�صاص عن�دما تعل�ن مح�اكم -.258المادة 

صة أو غي���ر متع���ددة متح���دة الدرج���ة وف���ي الن���زاع نف���سه أنھ���ا مخت���
  .مختصة
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يقب��ل طل��ب تن��ازع ا*خت��صاص ب��ين مح��اكم * تعلوھ��ا محكم��ة 
  .مشتركة بينھا في أجل شھر ابتداء من إبAغ آخر قرار

يرفع الطلب إلى رئيس المحكمة العليا بطلب من النياب�ة العام�ة 
  .أو من أي طرف معني

 تبل���غ عري���ضة تن���ازع ا*خت���صاص إل���ى كاف���ة -.259الم���ادة 
ة ويتمتع��ون بأج��ل ثماني��ة أي��ام لتوجي��ه م��ذكرة إل��ى ا.ط��راف المعني��

  .المحكمة العليا
ليس لتقديم العريضة أي أثر توقيفي ما لم تأمر المحكم�ة العلي�ا 

  .بخAف ذلك
 يقدم المدعي العام طلبات�ه خ�Aل ثماني�ة أي�ام م�ن -.260المادة 

  .تسلمه العريضة
  .ة تصدر المحكمة العليا قرارھا في جلسة مغلق-.261المادة 

* يمث���ل ا.ط���راف و* مح���اموھم، ولك���ن يج���وز لھ���م إرس���ال 
  .مذكرات مكتوبة إلى المحكمة

ت���سند المحكم���ة العلي���ا الق���ضية إل���ى المحكم���ة المخت���صة، إذا 
  .ويلزم ھذا القرار ا.طراف ومحكمة ا	حالة. اقتضى ا.مر ذلك

يبلغ كاتب الضبط ف�ورا الق�رار إل�ى ا.ط�راف  بواس�طة ورق�ة 
  .سالة مضمونةعدل منفذ أو بر

  في الرد واالمتناع واإلحاالت: الباب الثاني

  : يجوز طلب رد قاض لWسباب ا=تية-.262المادة 
  إذا كان للقاضي أو زوجه مصلحة شخصية في النزاع؛ .1
إذا ك����ان القاض����ي أو زوج����ه م����ن أص����ول أو ف����روع أح����د  .2

  ا.طراف؛
إذا ك��ان القاض��ي أو زوج��ه دائن��ا أو م��دينا أو وارث��ا أو واھب��ا  .3

  حد ا.طراف؛.
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إذا كان للقاضي أو زوجه أو لWشخاص الذين تحت و*يته أو  .4
وص��ايته أو ال��شركات أو الجمعي��ات الت��ي ي��ساھم ف��ي إدارتھ��ا أو 

  رقابتھا، مصلحة في النزاع؛
إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صھرا إلى الدرجة الرابعة  .5

م��ع دخ��ول الغاي��ة لوص��ي أو مق��دم أح��د ا.ط��راف أو 	داري أو 
  مدير أو مسير شركة طرف في النزاع؛

إذا وج���د القاض���ي أو زوج���ه ف���ي حال���ة تبعي���ة بالن���سبة .ح���د  .6
  ا.طراف أو زوجه؛

إذا س���بق للقاض���ي أن ع���رف الخ���صومة بوص���فه قاض���يا أو  .7
  محكما أو وكيA أو أدى شھادة في واقعة النزاع؛ 

إذا وج����د ن����زاع ب����ين القاض����ي أو زوج����ه أو أقربائھم����ا أو  .8
ن وبين أحد ا.طراف أو زوجه أو أقربائه أو أصھارھما المباشري

  أصھاره من نفس الدرجة؛
إذا كان للقاضي أو زوج�ه نزاع�ا من�شورا أم�ام محكم�ة يوج�د  .9

  بھا أحد ا.طراف بوصفه قاضيا؛
إذا ك����ان للقاض����ي أو زوج����ه أو .قربائھم����ا أو أص����ھارھما  .10

  المباشرين خAف يشبه النزاع المثار بين ا.طراف؛
و ع���داوة م���شھورة ب���ين القاض���ي وأح���د إذا وج���دت ص���داقة أ .11

  .ا.طراف
  .* يجوز رد النيابة العامة إذا كانت طرفا رئيسيا

 عل��ى ك��ل ط��رف ف��ي الن��زاع أو وكيل��ه إذا ك��ان -.263الم��ادة 
يملك تفويضا خاصا لھ�ذا الغ�رض، يري�د رد ق�اض يعم�ل ف�ي مح�اكم 
الدرجة ا.ولى، أن يقدم، تAفيا للبطAن، عريضة إلى رئ�يس محكم�ة 

  .*ستئنافا
إذا تعلق ا.مر برد ق�اض م�ن محكم�ة ا*س�تئناف بم�ا ف�ي ذل�ك 
الرئيس أو قاض من المحكمة العلي�ا ف�إن العري�ضة توج�ه إل�ى رئ�يس 

  .المحكمة العليا
ويجب أن تعين العريضة با*سم القاضي المطلوب رده وتذكر 

  .بدقة أسباب الرد، وترفق بالوثائق المثبتة لذلك
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ب��ل ت��اريخ الجل��سة المح��ددة *س��تدعاء ويج��ب تق��ديم العري��ضة ق
  .ا.طراف، وعلى كل حال قبل ختم المرافعات

 يبل����غ رئ����يس المحكم����ة المخت����صة العري����ضة -.264الم����ادة 
بالطريق��ة ا	داري��ة إل��ى رئ��يس المحكم��ة الت��ي ينتم��ي إليھ��ا القاض��ي 

  .المطلوب رده
  .و* يترتب على عريضة الرد عزل القاضي المطلوب رده

ئيس المحكمة المختص، بعد أخذ رأي النياب�ة غير أنه يجوز لر
العامة، أن يأمر ھذا القاضي بالتوقف ع�ن متابع�ة النظ�ر ف�ي الق�ضية 

  .أو عن النطق بالحكم
 يت����سلم رئ����يس المحكم����ة المخت����صة الم����ذكرة -.265الم����ادة 

ويت�سلم م�ذكرة . التكميلية، إن اقتضى ا.مر، التي يق�دمھا طال�ب ال�رد
يتمتع بأجل ثماني�ة أي�ام لتق�ديم مAحظات�ه القاضي المطلوب رده الذي 

  .ودفاعه، ثم يأخذ رأي المدعي العام، ويبت في طلب الرد
و* يقب��ل ا.م��ر ال��صادر ف��ي دع��وى ال��رد أي ن��وع م��ن أن��واع 

  .ويحدث أثره بقوة القانون. الطعن
 كل أم�ر ي�رفض طل�ب رد يق�ضي عل�ى الم�دعي -.266المادة 

 أوقية، دون ا	خAل 100.000 و10.000بغرامة مدنية تتراوح بين 
  .بما قد يترتب من تعويض عن ا.ضرار أو متابعات جزائية

 * يجوز .ي قاض رأى في نف�سه س�ببا لل�رد أو -.267المادة 
ظھر له أن ضميره يفرض عليه العزل أن يتخلى من تلقاء نفسه ع�ن 

  . قضية دون إذن من رئيس المحكمة العليا
غي�ر قاب�ل .ي طع�ن بع�د أخ�ذ يبت رئيس المحكمة العليا بأمر 

  .رأي النيابة العامة، ويسري مفعوله بقوة القانون
 تخ��ضع ا	حال��ة ب��سبب الت��شكك ال��شرعي ل��نفس -.268الم��ادة 

شروط القبول والشكل المقررة لطلب الرد مع استثناء واحد يتمثل في 
  .أنھا ترفع في جميع الحا*ت أمام رئيس المحكمة العليا

م�ن ط�رف كات�ب ض�بط المحكم�ة العلي�ا يبلغ طلب العزل فورا 
  .و* يترتب عليه تعليق النظر في النزاع. إلى رئيس المحكمة
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 إذا ظھر للمحكمة العليا أن الطلب مؤس�س فإنھ�ا -.269المادة 
تعطي القضية لتشكيلة أخرى من نفس المحكمة أو تحيلھا إلى محكمة 

  .أخرى من نفس الدرجة
 كات��ب ال��ضبط يبع��ث إذا رف��ضت المحكم��ة العلي��ا الطل��ب ف��إن

  .بنسخة من القرار إلى ا.طراف وإلى المحكمة المطلوب عزلھا
 إذا كان��ت ا	حال��ة مطلوب��ة ب��سبب رد ع��دد م��ن -.270الم��ادة 

القضاة يجري العمل كما في التشكك ال�شرعي بع�د أن ي�رد ك�ل واح�د 
  .من القضاة المطلوب ردھم أو يترك ا.جل المقرر للرد يمر

ة ب���سبب ا.م���ن العم���ومي تخ���تص بھ���ا  ا	حال���-.271الم���ادة 
  .المحكمة العليا بناء على طلب من المدعي العام لدى نفس المحكمة

  .270 و269وتطبق عليھا مقتضيات المادتين 

  في مخاصمة القضاة: الباب الثالث
  : تجوز مخاصمة القضاة في الحا*ت ا=تية-.272المادة 

ني جسيم إم�ا في حالة وجود تدليس أو غش أو ارتشاء أو خطأ مھ .1
  أثناء مزاولة التحقيق، وإما إبان صدور الحكم؛

  عندما تكون المخاصمة مقررة بصفة صريحة في القانون؛ .2
  إذا صرح القانون بمسئولية القضاة تحت طائلة التعويضات؛ .3
  .في حالة ا*متناع عن الحكم .4

تكون الدولة م�سئولة م�دنيا ع�ن أداء التعوي�ضات المحك�وم بھ�ا 
  .ما ذكر، مع حقھا في الرجوع عليھمعلى القضاة بسبب 

 يح��صل ا*متن��اع ع��ن الحك��م إذا رف��ض الق��ضاة -.273الم��ادة 
الب�ت خ��Aل ا=ج�ال ف��ي الطلب�ات المعروض��ة عل�يھم أو أھمل��وا ف��صل 

  .القضايا الجاھزة للحكم أو بعد حلول دور تقييدھا بالجلسة
 يثب��ت ا*متن��اع ع��ن الحك��م بموج��ب التماس��ين -.274الم��ادة 

قضاة ف�ي ش�خص كات�ب ال�ضبط م�وجھين عل�ى الت�والي ك�ل مبلغين لل
  .ثمانية أيام على ا.قل إلى القضاة
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يج�ب عل��ى ك�ل ع��دل منف��ذ القي�ام بھ��ذه الملتم�سات تح��ت طائل��ة 
  .العزل إذا طلبت منه

 وبع�����د القي�����ام با*لتماس�����ين، يمك�����ن مباش�����رة -.275الم�����ادة 
  .المخاصمة

  .العليا تجري مخاصمة القضاة أمام المحكمة -.276المادة 
 تقدم لمخاص�مة الق�ضاة تAفي�ا لل�بطAن عري�ضة -.277المادة 

موقع��ة م��ن الط��رف نف��سه أو مم��ن يتمت��ع بوكال��ة رس��مية وخاص��ة، 
  .تضاف ھذه الوكالة إلى العريضة ووثائق ا	ثبات إن كانت

تسجل العريضة بسجل خاص من طرف كاتب ضبط المحكم�ة 
  .العليا

ارة ش��تم نح��و الق��ضاة  * يج��وز اس��تعمال أي عب��-.278الم��ادة 
 20.000 إلى 5.000وإ* تعرض الطرف المرتكب لذلك لغرامة من 

أوقي���ة بقط����ع النظ����ر ع����ن العقوب����ات الجزائي����ة المن����صوص عليھ����ا 
  .والعقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لھا الوكAء عند ا*قتضاء

 إذا رف��ضت العري��ضة فإن��ه يحك��م عل��ى الم��دعي -.279الم��ادة 
Wطراف إن كان لھا محلبالتعويضات ل.  

 إذا قبلت العري�ضة فإنھ�ا تبل�غ ف�ي ظ�رف ثماني�ة -.280المادة 
أيام للقاضي الذي وجھت المخاصمة ضده، والذي يجب عليه أن يقدم 

  .وسائل دفاعه في ظرف ثمانية أيام
ويكف القاض�ي ع�ن النظ�ر ف�ي الن�زاع كم�ا يك�ف، إل�ى أن يق�ع 

ة، ع��ن جمي��ع ال��دعاوى الب��ت نھائي��ا ف��ي الطع��ن المتعل��ق بالمخاص��م
المن�شورة بمحكمت��ه، والت�ي تتعل��ق بالم�دعي أو بأقارب��ه المباش��رين أو 

  .زوجه تحت طائلة تعرض ا.حكام الصادرة في شأنھا للبطAن
 تق��دم المخاص��مة أم��ام المحكم��ة العلي��ا م��ن أج��ل -.281الم��ادة 

  .الحكم فيھا بناء على مذكرات المدعي
  .لمدعي العامتبت المحكمة العليا بعد أخذ رأي ا

 إذا رف�ضت دع�وى الم�دعي يحك�م علي�ه بغرام�ة -.282المادة 
 أوقية بقطع النظر، عند ا*قت�ضاء، ع�ن 120.000 إلى 20.000من 
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تحمل كل التعويضات تجاه ا.طراف والمتابعات الجزائية إن كان لھا 
  .محل

  في طرق التنفيذ: الكتاب السابع

  في إيداع الكفالة وتلقيها: الباب األول
 يحدد الحكم الذي يأمر بتقديم الكفالة ا.جل ال�ذي -.283المادة 

  .يجب أن تودع فيه أو التاريخ الذي يجب أن يحضر فيه الكفيل
  .يقع إيداع الكفالة بكتابة ضبط المحكمة

وتوضع الوثائق التي تثبت يسره . ويقع إحضار الكفيل بالجلسة
  .عليھاأمام المحكمة، كما تعرض فورا على الخصم لAطAع 

 يثار بنفس الجلسة كل خ�Aف واق�ع م�ن الط�رف -.284المادة 
المضاد في ش�أن قب�ول الكفي�ل، وحينئ�ذ ي�شعر ا.ط�راف ب�اليوم ال�ذي 

ويكون الحك�م ال�صادر ف�ي . يقع فيه حسم ھذا الخAف بالجلسة العلنية
  .ھذا الشأن نافذا رغم كل معارضة واستئناف

لب���ت ف���ي الخ���Aف  إذا ح���ضر الكفي���ل أو وق���ع ا-.285الم���ادة 
. المتعلق بقبوله فإن ھذا ا.خير يعلن عن تعھده بكتابة ضبط المحكمة

  .وينفذ التعھد دون الحاجة إلى إصدار حكم

  في تصفية الغالت: الباب الثاني
 يلزم كل من حكم عليه باسترداد الغAت أن يقدم -.286المادة 

ي في تصفية حسابا طبقا للصيغ المبينة في الباب الثالث ا=تي، ويجر
  .الغAت ما يجري في الحسابات ا.خرى التي تقدم أمام القضاء
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  في تقديم الحسابات: الباب الثالث
 تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من طرف -.287المادة 

القضاء أم�ام الق�ضاة ال�ذين عين�وھم، أم�ا ا.وص�ياء فتق�ام عل�يھم أم�ام 
ة، وأم��ا المحاس��بون قاض��ي المك��ان ال��ذي أس��ندت إل��يھم في��ه الوص��ي

  .ا=خرون فأمام قضاة موطنھم
  )2007 ابريل 10 بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (

, تق��دم طلب��ات تق��ديم الح��ساب م��ن ط��رف ص��احب الح��ساب أو ممثل��ه
  .ويجوز تقديمھا كذلك من قبل المحاسب الذي يريد الخAص

 إذا اس���تؤنف حك���م ق��ضى ب���رفض طل���ب تق���ديم -.288الم��ادة 
ف��إن ق��رار ا	لغ��اء يحي��ل أم��ر المحاس��بة والب��ت في��ه عل��ى ح��ساب، 

المحكم��ة الت��ي طل��ب فيھ��ا تق��ديم الح��ساب أو إل��ى أي��ة محكم��ة أخ��رى 
  .يعينھا ھذا القرار

إذا وقع تقديم الح�ساب وص�در ف�ي ش�أنه حك�م بالدرج�ة ا.ول�ى 
فإن تنفيذ القرار القاضي با	لغاء يرج�ع إل�ى محكم�ة ا*س�تئناف الت�ي 

  . تعينھا في نفس القرارأصدرته أو محكمة
 يحدد كل حكم يقضي بتقديم حساب ا.ج�ل ال�ذي -.289المادة 

  .يجب أن يقدم فيه ھذا الحساب كما يعين قاضيا مشرفا
 يشمل الحساب ا	ي�رادات والم�صروفات الفعلي�ة -.290المادة 

ويخ�تم بع�رض إجم��الي للموازن�ة بينھم��ا، م�ع ا*حتف��اظ بإع�داد ف��صل 
ويك�ون الح�ساب مرفق�ا بكاف�ة . طل�ب تح�صيلھاخاص با.ش�ياء الت�ي ي

  .المستندات المؤيدة
ويعفى من التسجيل براءات الممونين والعمال وأرباب النفق�ات 

  .وغيرھم من نفس النوع حال كونھا مقدمة كمستندات مؤيدة
 يق���وم المل���زم بالح���ساب بتقديم���ه وإق���راره إم���ا -.291الم���ادة 

دد وب�اليوم المع�ين بشخصه أو بواسطة وكي�ل خ�اص ف�ي ا.ج�ل المح�
من طرف القاضي المشرف بمح�ضر م�ن ي�دفع إلي�ه الح�ساب أو بع�د 

  .استدعائه شخصيا أو بموطنه



  78

وبعد انصرام ا.جل يلزم مق�دم الح�ساب بواس�طة الحج�ز وبي�ع 
  .ممتلكاته حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة

 إذا قدم الحساب وأقر وكان�ت ا	ي�رادات تتج�اوز -.292المادة 
لمصروفات جاز لطالب الحساب أن يستصدر من القاض�ي الم�شرف ا

  .أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على الحسابات
 وف���ي الي���وم وال���ساعة المح���ددين م���ن ط���رف -.293الم���ادة 

القاضي المشرف يح�ضر ا.ط�راف أمام�ه لمناق�شة الح�سابات وتأيي�د 
  .حضرهالمستندات وعرض ا.جوبة 	دراجھا في م

إذا لم يحضر ا.طراف أو حضروا ولكن لم يتفقوا فإن القضية 
تعرض بالجلسة العلنية في اليوم المعين من طرف القاضي الم�شرف 

  .وبدون أن يوجه أي إخطار إلى ا.طراف
 ي��شمل الحك��م ال��ذي يف��صل ف��ي الح��ساب بيان��ا -.294الم��ادة 

و* . ضاءبا	يرادات والمصاريف كما يح�دد مبل�غ الرص�يد عن�د ا*قت�
يجري اثر ھذا إعادة أي حساب ما عدا إذا قدم ا.طراف طلبا في ھذا 
الشأن ل�نفس الق�ضاة ب�دعوى الغل�ط أو ا	غف�ال أو التزوي�ر أو تك�رار 

  .ا*ستعمال
 إذا ص�در الحك�م غيابي�ا بالن�سبة لطال�ب الح�ساب -.295المادة 

 تج�اوز فإنه تقع المصادقة على كافة البن�ود إذا ت�م إثباتھ�ا، وف�ي حال�ة
ا	يرادات الم�صروفات ي�ودع مق�دم الح�ساب المبل�غ الف�ائض إن وج�د 

  .بكتابة الضبط

التنفيذ الجبري لألحكام والعقود الموثقة : الباب الرابع

  وغيرها من السندات التنفيذية

  أحكام عامة: الفصل األول

 * تقب���ل ا.حك���ام التق���ادم، غي���ر أن���ه إذا ف���وت -.296الم���ادة 
 ال��شيء المتن��ازع في��ه عل��ى م��رأى وم��سمع الط��رف المحك��وم علي��ه
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المستفيد من الحكم، فإنه * يجوز لھذا ا.خير أن يطالب بتنفي�ذ الحك�م 
بعد مضي سنة ابتداء من التاريخ الذي صار الحكم فيه نھائيا م�ا ع�دا 

  .إذا قدم عذرا مقبو*
 لك��ل م��ستفيد م��ن ق��رار ق��ضائي نھ��ائي يري��د أن -.297الم��ادة 

 الحق ف�ي أن يح�صل عل�ى ص�ورة طب�ق ا.ص�ل يتابع تنفيذه الجبري
ويطل��ق عل��ى ھ��ذه ال��صورة اس��م ص��ورة . مح��Aة بال��صيغة التنفيذي��ة

تنفيذية، ويسلمھا كاتب ضبط المحكمة الت�ي أص�درت الحك�م، وتك�ون 
موقع��ة من��ه ومح��Aة بخ��اتم ھ��ذه المحكم��ة وحامل��ة لل��صيغة التنفيذي��ة 

  . ا=تية298المنصوص عليھا بالمادة 
ن ا.وام��ر الق��ضائية وال��صور طب��ق ا.ص���ل  إ-.298الم��ادة 

ا.ولى من القرارات وا.حكام والعقود الموثقة وغيرھ�ا م�ن ال�سندات 
  :القابلة للتنفيذ الجبري تصدر بالمقدمة التالية

  >>باسم ^ العلي العظيم<<
وبن��اء علي��ه ف��إن الجمھوري��ة << : وتنتھ��ي بال��صيغة التنفيذي��ة التالي��ة

أمر كاف��ة أع��وان التنفي��ذ، مھم��ا طلب��وا ب��ذلك، ا	س��Aمية الموريتاني��ة ت��
..) أو الحكم المذكور الخ(بقيامھم وسھرھم على تنفيذ القرار المذكور 

ومن وكيل الجمھورية والمدعي العام بمدھم يد المساعدة، ومن جميع 
القواد وضباط القوة العامة بمدھم يد القوة مھما طلب منھم ذلك بصفة 

  .قانونية
  >>...من طرف..) أو الحكم الخ(ذا القرار وبموجب ذلك وقع ھ

  :تكون نافذة بعد تسجيلھا وتحليتھا بالصيغة التنفيذية
  ا.حكام المصرح بتنفيذھا مؤقتا؛ .1
  ا.حكام غير القابلة للطعون العادية؛ .2
  .العقود الموثقة ومحاضر المصالحة وغيرھا من السندات التنفيذية .3

 طب��ق ا.ص��ل  * يج��وز ت��سليم أكث��ر م��ن ص��ورة-.299الم��ادة 
غي�ر أن�ه يج�وز للط�رف ال�ذي ض�اعت علي�ه ال�صورة . تنفيذية واحدة

التنفيذية التي سلمت له وقبل أن يجعلھا رھن التنفيذ، أن يحصل عل�ى 
ن���سخة تنفيذي���ة ثاني���ة بموج���ب أم���ر اس���تعجالي بع���د اس���تدعاء جمي���ع 
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المعني��ين ب��ا.مر كم��ا يج��ب، وب��شرط تق��ديم كفي��ل مل��يء، م��ا ع��دا إذا 
  .م عليه بأنه لم يقع تنفيذ الحكم الصادر عليهاعترف المحكو

* تسقط ضمانة الكفيل إ* إذا كان القرار فاس�دا أو نف�ذ كلي�ا أو 
  .جزئيا دون معارضة من الطرف المحكوم عليه

 يجوز تسليم صورة طبق ا.ص�ل م�ن ك�ل ق�رار -.300المادة 
  .قضائي لكل طرف في الدعوى لغرض التنفيذ

الضبط على ھامش كل مسودة قرار  يشير كاتب -.301المادة 
عل��ى ت��سليم ك���ل ص��ورة طب��ق ا.ص���ل ب��سيطة أو مح��Aة بال���صيغة 

  .التنفيذية مع تاريخ تسليمھا واسم الشخص الذي سلمت إليه
عل��ى المحكم��ة، ول��و م��ن تلق��اء نف��سھا، أن تق��وم دائم��ا بإص��Aح 
ا.غ���Aط ا	مAئي���ة أو المادي���ة ف���ي ا*س���م الع���ائلي أو الشخ���صي أو 

غير ذلك من ا.خطاء الجلية من نف�س الن�وع والت�ي يمك�ن بالحساب و
ويق�ع ھ�ذا ا	ص�Aح دون س�ابق مناق�شات  .العثور عليھا ضمن الحكم

بالنسخة ا.صلية للحكم  شفھية وينص على القرار القاضي با	صAح
  .وكذا بنسخ ھذا الحكم

 تنف�ذ ا.حك�ام والق�رارات ال�صادرة ع�ن المح�اكم -.302المادة 
 الت�راب ال�وطني عل�ى كام�ل اخت�صاص تل�ك المح�اكم الموجودة عل�ى

  .حتى ولو كان التنفيذ سيقع خارج دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم
ويقع نفس الشيء بالنسبة للعقود وغيرھا من السندات التنفيذي�ة 

  .التي أقيمت على التراب الوطني مھما كان المكان الذي أعدت فيه
درة عن المح�اكم ا.جنبي�ة  * تكون ا.حكام الصا-.303المادة 

وك��ذا العق��ود المح��ررة م��ن ط��رف م��أمورين عم��وميين أجان��ب قابل��ة 
للتنفي���ذ بموريتاني���ا إ* إذا وق���ع الت���صريح ب���ذلك م���ن ط���رف محكم���ة 
موريتاني��ة، باس��تثناء م��ا ت��نص علي��ه مقت��ضيات مخالف��ة ف��ي اتفاق��ات 

  .دبلوماسية
يم ويرف��ع طل��ب ا.م��ر بالتنفي��ذ ح��سب القواع��د المق��ررة ف��ي تق��د

  .الدعاوى إلى المحكمة التي ينبغي إجراء التنفيذ بدائرتھا
 * يمنح ا.مر بتنفيذ ا.حكام ا.جنبي�ة إ* ح�سب -.304المادة 
  :الشروط ا=تية
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أن * يت���ضمن الحك���م أي مقت���ضى مخ���الف لWخ���Aق الحمي���دة أو  .1
  للنظام العام بموريتانيا؛

ني�ة بالبل�د أن يكون الحكم ا.جنبي صادرا ع�ن س�لطة ق�ضائية قانو .2
  المعني با.مر وأن يكون نافذا بھذا البلد؛

أن يكون قد وقع استدعاء ا.ط�راف أم�ام المحكم�ة الت�ي أص�درت  .3
  الحكم وكانوا متمكنين من الدفاع؛

أن * يوجد تناقض بين ھذا الحكم ا.جنبي وحكم آخ�ر ص�در ع�ن  .4
  .محكمة موريتانية

والت�ي ھ�ي وزيادة عل�ى ال�شروط الم�ذكورة ف�ي الفق�رة ال�سابقة 
واجب��ة ف��ي ك��ل ا.ح��وال ف��إن الحك��م ال��صادر ف��ي دول��ة أجنبي��ة * ي��تم 
تنفيذه إ* حسب الشروط المنصوص عليھا بق�وانين ھ�ذا البل�د بالن�سبة 

  .لتنفيذ ا.حكام الصادرة في موريتانيا
  2007 ابريل 10  بتاريخ035 – 2007ا.مر القانوني رقم (

ذھا ف�ي موريتاني�ا وفق�ا للق�وانين تنفذ ا.حك�ام ا.جنبي�ة الم�أمور بتنفي�)
وا.مر الذي يصدره غير ,  بأمر من رئيس محكمة الو*يةالموريتانية

  .قابل للطعن إ* عن طريق النقض
يحك��م ا.وام��ر الت��ي تب��ت ف��ي طل��ب تنفي��ذ حك��م أجنب��ي الق��انون 

 تلغ��ي ھ��ذه الفق��رة بموج��ب( .الموريت��اني فيم��ا يتعل��ق بط��رق الطع��ن
  )  2007 ابريل 10 بتاريخ 035 – 2007ا�مر القانوني رقم 

 * يكون الحكم القاضي برفع الحجز أو بالشطب -.305المادة 
عل�ى تقيي��د رھ��ن أو ب�دفع مبل��غ أو ب��التزام بعم�ل م��ن ط��رف الغي��ر أو 
على عاتقه قابA للتنفيذ من ھذا الغير أو ضده ولو بعد ان�صرام آج�ال 

ض�بط المحكم�ة المعارضة أو ا*ستئناف إ* بمقتضى إفادة من كات�ب 
الت��ي أص��درت ذل��ك الحك��م تت��ضمن ت��اريخ تبليغ��ه بم��وطن الط��رف 
المحكوم عليه أو لشخصه وتثبت عدم وجود أي طعن بالمعارض�ة أو 

   .ا*ستئناف ضد الحكم المشار إليه
 مع مراعاة المقتضيات الخاصة ب�شأن العق�ارات -.306المادة 

 إ* بمقت�ضى المحفظة * تباشر إجراءات الحجز على منقول أو عقار
ف�إذا ك�ان ال�دين . سند تنفيذي ومن أج�ل أش�ياء معين�ة المق�دار ومحقق�ة
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الواجب ا.داء * يتعلق بمبلغ نق�دي فإن�ه توق�ف إج�راءات التنفي�ذ بع�د 
  .الحجز إلى أن تقدر قيمة المحجوز بالنقود

 إذا كانت الصعوبات المثارة بشأن تنفي�ذ حك�م أو -.307المادة 
بت محكمة محل التنفيذ مؤقتا ف�ي ت�ذليل تل�ك عقد تتطلب حA سريعا ت

وتحيل النظر في الموضوع إلى المحكم�ة الت�ي أص�درت . الصعوبات
  .الحكم أو التي أبرم العقد بدائرتھا

 إذا وق��ع ش��تم أح��د أع��وان التنفي��ذ أثن��اء مزاول��ة -.308الم��ادة 
مھام��ه يح��رر مح��ضر ع��صيان ويج��ري العم��ل حينئ��ذ طبق��ا للقواع��د 

  .ون الجزائيالمقررة في القان
 يتابع التنفيذ الجبري لحكم نھائي بناء على طلب -.309المادة 

الط��رف الم��ستفيد من��ه أو وكيل��ه الخ��اص أو، عن��د ا*قت��ضاء، وكي��ل 
  .التفليسة

وتقدم العريضة كتابيا أو شفھيا لرئيس المحكمة الت�ي أص�درت 
ويج�ب أن تك�ون م�صحوبة . 186الحكم مع مراعاة مقتضيات الم�ادة 

  .التنفيذية للحكمبالصورة 
 يتحق���ق رئ���يس المحكم���ة المتعھ���دة م���ن ص���حة -.310الم���ادة 

وبموجب أمر يصدره في ظرف ثمانية أيام ويقي�ده . الصورة التنفيذية
على الصورة التنفيذي�ة، يح�دد ال�رئيس، بن�اء عل�ى إرش�ادات ص�احب 
ال��دين، أم��وال الم��دين المحك��وم علي��ه الت��ي س��يجري التنفي��ذ الجب��ري 

 035 – 2007 ا�مر القانوني رقم ذه الفقرة بموجبتلغي ھ (.عليھا
   )  2007 ابريل 10بتاريخ 

فإذا وجدت ھذه ا.موال ب�دائرة المحكم�ة وك�ان يوج�د ب�دائرتھا 
ع��دول منف��ذون رس��ميون ف��إن الط��رف الم��ستفيد م��ن التنفي��ذ الجب��ري 
يج��وز ل��ه أن يتوج��ه إل��ى الع��دل المنف��ذ ال��ذي يخت��اره للقي��ام بالتنفي��ذ 

  .المأمور به
إذا كانت الممتلكات واقعة في دائرة محكمة أخرى وكان يوج�د 
في دائرة ھذه ا.خيرة عدول منفذون رسميون فإن وثائق التنفيذ تحال 
إلى القاضي المختص وللطرف المستفيد من التنفيذ الجبري أن يتوجه 
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إلى العدل المنف�ذ ال�ذي يخت�اره ف�ي دائ�رة ھ�ذه المحكم�ة للقي�ام بالتنفي�ذ 
  .المأمور به

ويج��ب عل��ى الع��دل المنف��ذ الرس��مي أن يق��دم س��ندا يثب��ت إس��ناد 
  .التنفيذ إليه من طرف المستفيد من التنفيذ أو وكيله

وإذا كانت الممتلكات كائنة في مق�ر محكم�ة * يوج�د بھ�ا ع�دل 
منفذ رسمي فإن القاضي المختص ترابي�ا يج�وز ل�ه، بن�اء عل�ى طل�ب 

عون�ا م�ن كتاب�ة ال�ضبط أو الطرف المستفيد من أمر التنفيذ، أن يعين 
حتى عون�ا م�ن ا	دارة بوص�فه ع�د* منف�ذا خاص�ا بھ�ذه المھم�ة يق�وم 

  .بالتنفيذ الجبري
 يبلغ العون المنف�ذ للمحك�وم علي�ه ا.م�ر القاض�ي -.311المادة 

بإجراء التنفيذ الجبري، إذا لم يكن سبق أن قيم بھذا ا	بAغ، وي�شعره 
لمحك��وم علي��ه ب��ه م��ع الم��صاريف بأن��ه إذا ل��م ي��سدد ب��ين يدي��ه المبل��غ ا

القضائية في أجل ع�شرين يوم�ا م�ن ت�اريخ ھ�ذا التبلي�غ، ف�سيتم حج�ز 
  . ا.موال المذكورة با.مر

وينص على قيامه بھذا ا	جراء وعلى تاريخ�ه بمح�ضر يوقع�ه 
المحك��وم علي��ه أو ال��شھود ف��ي حال��ة م��ا إذا ك��ان ھ��ذا ا.خي��ر يجھ��ل 

  .التوقيع أو يمتنع عنه
فع في ا.جل المحدد يجري الحجز التنفيذي عل�ى وعند عدم الد

  .الممتلكات الضرورية لتغطية المبلغ المحكوم عليه به مع المصاريف
 يج��وز للع��ون المنف��ذ إب��ان قيام��ه بتبلي��غ ا.م��ر -.312الم��ادة 

القاضي بالتنفيذ الجبري أن يستأذن ب�أمر م�ن رئ�يس المحكم�ة بمك�ان 
 المدين المنقولة، إذا ظھر له التنفيذ في أن يحجز بصفة تحفظية أموال

   .أن ا	جراء ضروري للحفاظ على حقوق المستفيد من التنفيذ
 إذا توفي المستفيد من الحكم قبل أن يحصل على -.313المادة 

تنفيذ حكمه فيجب على ورثته أو الموص�ى ل�ه بع�د قبول�ه الوص�ية أن 
منفذ فإذا حدث خAف في شأن ھذه الصفة فإن العون ال. يثبتوا صفتھم

  . يحرر بذلك محضرا ويحيل ا.طراف للتقاضي
غي��ر أن��ه يج��وز ل��ه، بع��د ا	ذن ل��ه ب��أمر ص��ادر ع��ن رئ��يس 

  .المحكمة، أن يقيم حجزا تحفظيا، قصد صيانة حقوق التركة
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 إذا ت��وفي المنف��ذ علي��ه قب��ل تنفي��ذ الحك��م كلي��ا أو -.314الم��ادة 
ى الورثة أجل ويسري عل. جزئيا، فإنه يقع تبليغ الحكم النھائي للورثة

.  ابتداء من وقوع التبلي�غ311العشرين يوما المنصوص عليه بالمادة 
  .ويجوز أن تكون ممتلكات التركة المنقولة موضعا للحجز التحفظي

 يستمر التنفيذ الجبري الذي شرع فيه ضد المنفذ -.315المادة 
وإذا تعلق ا.مر بإجراء تنفي�ذي يقت�ضي . عليه إبان وفاته على تركته

تدعاء المنف��ذ علي��ه وك��ان وارث��ه غي��ر معل��وم أو * يع��رف مح��ل اس��
إقامته، فإن على طالب التنفي�ذ أن يست�صدر م�ن الق�ضاء أم�را بتعي�ين 

  . وكيل خاص يقوم بتمثيل الوارث أو التركة كلھا
ويقع الشيء نفسه إذا مات المنفذ عليه قبل ال�شروع ف�ي التنفي�ذ 

  .وكان الوارث مجھو* أو بمقر غير معروف
 إذا توق��ف تنفي��ذ الحك��م عل��ى تأدي��ة يم��ين، ف��A -.316الم��ادة 

  .يشرع فيه إ* بعد ثبوت تأديتھا
 باس�تثناء حال�ة ال�دين الم�رتھن بعق�ار أو الممت�از -.317المادة 

وف�ي حال��ة ع�دم وجودھ��ا أو . يج�ري التنفي�ذ عل��ى الممتلك�ات المنقول��ة
  .كفايتھا، فإن التنفيذ يتابع على الممتلكات العقارية

 حالة وجود دين مرتھن أو ممت�از ف�إن التنفي�ذ يق�ام ب�ه عل�ى في
الممتلك��ات المخص��صة ل��ضمان ال��دين وف��ي حال��ة ع��دم كفايتھ��ا عل��ى 

  .الممتلكات ا.خرى المنقولة والعقارية حسب الترتيب
 * يق���ع الحج���ز التنفي���ذي إذا ل���م ي���رج م���ن بي���ع -.318الم���ادة 

  .يذ الجبريا.شياء المحجوزة محصول يفوق مبلغ مصاريف التنف
 إذا ك��ان المنف��ذ علي��ه ملزم��ا بت��سليم المنق��ول أو -.319الم��ادة 

كمي��ة م��ن المنق��و*ت أو ا.ش��ياء القابل��ة لAس��تھAك ف��إن ت��سليمھا يق��ع 
  .للدائن

 إذا ك���ان المنف���ذ علي���ه ملزم���ا بت���سليم عق���ار أو -.320الم���ادة 
ويج��ب اس��ترداد . التن��ازل عن��ه أو إخAئ��ه ف��إن حيازت��ه تنق��ل لل��دائن

ياء العقارية الخارجة عن ھذا التنفيذ للمنف�ذ علي�ه أو جعلھ�ا رھ�ن ا.ش
إشارته في أجل ثمانية أيام، فإذا امتنع ھذا ا.خير عن استAمھا فإنھ�ا 

  .تباع ويودع صافي ثمنھا بكتابة الضبط
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 إذا امتن�ع المنف�ذ علي�ه م�ن تنفي�ذ الت�زام بعم�ل أو -.321الم�ادة 
 الع��ون المنف��ذ يثب��ت ذل��ك ف��ي خ��الف التزام��ا با*متن��اع ع��ن عم��ل ف��إن

مح��ضر ويوج��ه الم��ستفيد م��ن الحك��م للمطالب��ة ب��أداء التعوي��ضات أو 
  . الغرامات التھديدية ما عدا إذا سبق الحكم بھذه الغرامة

وللمحكم��ة أن ت��سلط علي��ه عقوب��ة ا	ك��راه الب��دني إذا رأت أن��ه 
  .موسر

 * يجوز للغي�ر الح�ائز لل�شيء المت�ابع م�ن أجل�ه -.322المادة 
لتنفيذ أن يعترض على حجزه بدعوى أن له الحق ف�ي رھ�ن حي�ازي ا

أو امتي��ازي، إ* أن��ه يبق��ى ل��ه الح��ق، وق��ت توزي��ع ال��ثمن ف��ي التم��سك 
  .بحقوقه في الشيء المذكور

 ي�ؤذن للع�ون المنف�ذ أن ي�أمر بف�تح أب�واب ال�دور -.323المادة 
والغرف وكذا فتح الخزائن والصناديق لت�سھيل البح�ث عن�دما تتطل�ب 

  .لك مصلحة التنفيذذ
 ابري��ل 10 بت��اريخ 035 – 2007 ا.م��ر الق��انوني رق��م (    

ي�ؤذن للع�ون المنف�ذ أن ي�أمر بف�تح أب�واب ال�دور والغ�رف  )  2007
وك��ذا ف��تح الخ��زائن وال��صناديق لت��سھيل البح��ث عن��دما تتطل��ب ذل��ك 

  .مصلحة التنفيذ
* يج��وز إج��راء حج��ز قب��ل ال��سابعة ص��باحا و* بع��د التاس��عة 

و* في أيام العطل وا.عياد إ* إذا كان ذل�ك ب�إذن م�ن القاض�ي مساء 
  .وفي حالة الضرورة

 إن الم���صاريف الت���ي يمك���ن أن تترت���ب عل���ى -.324الم���ادة 
حراس��ة ا.م��وال المحج��وزة وع��ن بيعھ��ا وب��صفة عام��ة ع��ن جمي��ع 
إجراءات التنفي�ذ الجب�ري تق�در م�ن ط�رف رئ�يس المحكم�ة ال�ذي ق�ام 

نادا إل����ى قائم����ة يحررھ����ا ھ����ذا ا.خي����ر بتعي����ين الع����ون المنف����ذ اس����ت
  .ويستخلصھا با.سبقية من محصول البيع

  : * تحجز ا.موال المنقولة ا=تي ذكرھا-.325المادة 
  الكتب وا=*ت الضرورية لمھنة المحجوز عليه؛ .1
الفراش والثياب وأواني الطبخ الضرورية للمحجوز عليه وعائلت�ه  .2

  باستثناء المجوھرات والثياب الفاخرة؛
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المأكو*ت الAزمة لعائلة المحجوز عليه طيلة المدة التي * يتمكن  .3
  فيھا ھذا ا.خير من تجديدھا؛

ناق��ة واح��دة أو بق��رة واح��دة أو نعجت��ان أو معزت��ان ح��سب اختي��ار  .4
  المحجوز عليه؛

ا.ش��ياء ذات الط��ابع المق��دس وك��ذا الت��ي تل��زم للقي��ام بالواجب��ات  .5
  .الدينية وا.وسمة والرسائل

  :لحجز كذلك ا.شياء التالية* تقبل ا
ا.وقاف وغيرھا من ا.شياء التي ينص القانون على عدم قابليتھ�ا  .1

  للحجز؛
  النفقات الغذائية الممنوحة من طرف القضاء؛ .2
المبالغ وا.شياء القائم�ة والت�ي ي�صرح الموص�ي أو الواھ�ب بع�دم  .3

  حجزھا؛
المب��الغ والمعاش��ات المخص��صة للنفق��ة والع��Aوات والتعوي��ضات  .4

  عائلية؛ال
غرف��ة واح��دة م��ع ملحقاتھ��ا ل��سكن المحج��وز علي��ه وأس��رته أو أي  .5

  .سكن آخر مناسب * يزيد على حاجيات سكناه
* يج���وز حج���ز النفق���ات الغذائي���ة والع���Aوات والتعوي���ضات 

ويج�وز حج�ز ا.ش�ياء المن�صوص عليھ�ا . العائلية إ* لغرض التغذية
ط�رف ال�دائنين ال�ذين  من الفق�رة الثاني�ة م�ن ھ�ذه الم�ادة  م�ن 3بالبند 

ترتب�ت دي��ونھم بع��د عق�د الھدي��ة أو حل��ول الوص�ية ب��إذن م��ن القاض��ي 
  .وفي حدود النسبة التي يحددھا

 بت�اريخ 035 – 2007 ا.مر الق�انوني رق�م (  )جديدة( .326المادة 
إن الروات��ب أو أج��ور العم��ال الخاض��عة لق��انون  ) 2007 ابري��ل 10

وا.ج�ور والروات�ب والمعاش�ات العمل وكذا الرواتب بكام�ل أنواعھ�ا 
المدفوع���ة م���ن أم���وال الدول���ة أو البل���ديات أو ا	دارة أو المؤس���سات 
العمومي�����ة أو ال�����شركات الوطني�����ة أو ال�����شركات ذات رأس الم�����ال 
المخ���تلط، أو م���ن ال���شركات أو الخ���صوصيين * يج���وز حجزھ���ا أو 

  :التنازل عنھا إ* في حدود الحصة التالية
   أوقية شھريا؛30.000ن  في الحصة التي تقل ع15% •
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 أوقية 60.000 و 30.000 في الحصة التي تتراوح ما بين 25% •
  شھريا؛

 أوقية 90.000 و 60.000 في الحصة التي تتراوح ما بين 50% •
  شھريا؛

  . أوقية شھريا140.000 في الحصة التي تفوق 100% •
 دون الم��ساس بال��سلطة المتعلق��ة بق��وة ال���شيء -.327الم��ادة         

به، فإن طرق التنفيذ المقررة في ھ�ذا الكت�اب * تطب�ق عل�ى المقضي 
  .الدولة و* على أشخاص القانون العام ا*عتبارية ا.خر

  ) 2007 ابريل 10 بتاريخ 035 – 2007 ا.مر القانوني رقم (      
, توجه ا.حكام الصادرة ضد الدولة إلي الوزارات المعنية بھ�ا للتنفي�ذ

  .بيعة مالية فانه يوجه إلي وزارة المالية لتنفيذهإ* إذا كان الحكم ذا ط

  في أنواع الحجوز: الفصل الثاني

 يجوز على الخصوص إجراء الحجز تحفظي�ا أو -.328المادة 
  .لدى الغير أو للمعارضة أو التنفيذ

  في الحجز التحفظي: الفرع األول

 ينص ا.مر القاضي بالحجز التحفظي ولو عل�ى -.329المادة 
ب على المبلغ الذي من أجله يقع الحجز، ويوقع�ه القاض�ي وجه التقري

الذي أصدره، كما يبلغ فورا للمدين ويك�ون ناف�ذا رغ�م ك�ل معارض�ة 
  .أو استئناف

 يقتصر الغرض من الحجز التحفظي عل�ى جع�ل -.330المادة 
ا.شياء المنقولة التي ي�شملھا تح�ت ي�د الق�ضاء وإل�ى من�ع الم�دين م�ن 

ونتيج��ة لھ��ذا ف��إن ك��ل عم��ل . الح دائن��هالت��صرف فيھ��ا إض��رارا بم��ص
تفويت يقع بعوض أو بدونه في حال�ة حج�ز تحفظ�ي يعتب�ر *غي�ا و* 

  .عمل عليه
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 يبقى المحجوز عليه تحفظي�ا ح�ائزا .موال�ه إل�ى -.331المادة 
أن يحول ھذا الحجز إلى آخر ما ل�م ي�صدر أم�ر بخ�Aف ذل�ك أو يق�ع 

ي أموال�ه ت�صرفا ل�ذا يج�وز ل�ه أن يت�صرف ف�. تعيين حارس ق�ضائي
غير أنه إذا تعلق ا.مر بحيوانات فإنه * يجوز . مرضيا وينتفع بغلتھا

أن يسوقھا خارج دائرة المحكمة التي أمرت بھذا الحجز التحفظي م�ا 
  .لم يتضمن ا.مر خAف ذلك

 إذا أق��يم الحج��ز التحفظ��ي عل��ى أم��وال منقول��ة -.332الم��ادة 
ذ يحصيھا بواسطة مح�ضر موجودة تحت يد المحجوز عليه فإن المنف

فإذا تعلق ا.مر بمصوغ أو أشياء ثمينة من ذھب . لجرد المحجوزات
أو ف��ضة ف��إن المح��ضر ي��نص بق��در ا	مك��ان عل��ى وص��فھا وتق��دير 

  .قيمتھا
 إذا وج���دت ا.ش���ياء المملوك���ة للمحج���وز علي���ه -.333الم���ادة 

والتي صدر في شأنھا ا.مر ب�الحجز التحفظ�ي بي�د ش�خص آخ�ر ف�إن 
  .لمنفذ يبلغ لھذا ا.خير ا.مر المذكور ويسلم له نسخة منهالعون ا

. وبفع��ل ھ��ذا ا.م��ر ي��صير ال��شخص حارس��ا لل��شيء المحج��وز
وھو مسئول شخصيا عن التخلي عنه إ* إذا أذن له ب�ذلك م�ن ط�رف 

  .القضاء، ما عدا إذا فضل تسليمه للعون المنفذ
  .وفي ھذه الحالة يجوز للعون المنفذ أن يعين حارسا

 إب��ان التبلي��غ يق��دم المحج��وز لدي��ه قائم��ة مف��صلة -.334ادة الم��
بالمحجوزات، إذا تعلق ا.مر بأشياء منقولة، كما ي�ذكر ب�المحجوزات 

  . السابقة التي أقيمت بين يديه والتي * زالت سارية المفعول
ويحرر محضر بتصريحاته م�ع إض�افة م�ستندات إثباتھ�ا إلي�ه، 

 بكتاب��ة ض���بط المحكم��ة الت���ي وي��ودع الجمي���ع ف��ي أج���ل ثماني��ة أي���ام
  .أصدرت ا.مر

  في الحجز تحت يد الغير أو المعارضة: الفرع الثاني

 يجوز لكل دائن، بإذن من رئ�يس المحكم�ة الت�ي -.335المادة 
ب��دائرتھا مق��ر الم��دين أو المحج��وز لدي��ه، بمقت��ضى س��ند تنفي��ذي أو 
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خ���اص وحت���ى ب���دونھما، أن يحج���ز تح���ت ي���د الغي���ر المب���الغ المالي���ة 
  .شياء المملوكة لمدينه أو يعترض على تسليمھاوا.

 إذا وج��د س��ند، ف��إن ا.م��ر ي��شمل ا	ش��ارة إل��ى -.336الم��ادة 
مضمونه وإلى القدر الذي س�مح بحج�زه، وإذا ك�ان ال�دين غي�ر ن�اض 

  .فإن القاضي يقدره مؤقتا
وت��نص العري��ضة عل��ى اختي��ار الم��وطن بالمح��ل ال��ذي ي��سكنه 

  .* يسكن بهالمحجوز لديه، إذا كان الحاجز 
 إذا أذن بإقامة الحجز بمقت�ضى س�ند تنفي�ذي ف�إن -.337المادة 

ا.مر الصادر عن القاضي يمنع المحجوز لديه من الوفاء للمدين كم�ا 
  .يمنع ھذا ا.خير من استخAص دينه والتصرف فيه

ثم يخطر المحجوز لديه بإيداع�ه بكتاب�ة ال�ضبط ت�صريحا يب�ين 
 وق��در ال��دفعات لح��ساب م��ا، إن ك��ان في��ه أس��باب تداين��ه ومبل��غ دين��ه

سددھا، وعقد ا	ب�راء وأس�بابه إذا ل�م يب�ق المحج�وز لدي�ه م�دينا، كم�ا 
يب��ين أي��ضا ف��ي جمي��ع الح��ا*ت الحج��وز بي��د الغي��ر أو ع��ن طري��ق 
المعارض��ة الت��ي أقيم��ت س��ابقا ب��ين يدي��ه وت��ضاف إل��ى ھ��ذا الت��صريح 

  .المستندات المثبتة لPبراء المشار إليه
إل��ى المحج��وز لدي��ه والمحج��وز علي��ه ف��ي ظ��رف ويبل��غ ا.م��ر 

ثماني��ة أي��ام، إم��ا بواس��طة ع��دل منف��ذ أو برس��الة م��ضمونة م��ن كات��ب 
  . الضبط مع وصل با*ستAم

ويجوز للمحجوز لديه أن يدلي بتصريحه للعون المنفذ مباش�رة 
أو برسالة مضمونة من كاتب الضبط مع وصل با*ستAم ف�ي ظ�رف 

  . ليغثمانية أيام من تاريخ التب
وفي نفس ا.جل، يجوز للمحجوز عليه أن يطل�ب رف�ع الحج�ز 
تح��ت ي��د الغي��ر م��ن محكم��ة موطن��ه ويطل��ب أي��ضا تبلي��غ معارض��ته 
للمحج��وز لدي��ه بواس��طة ع��دل منف��ذ أو برس��الة م��ضمونة م��ع وص��ل 

  .با*ستAم
فإذا نازع الحاجز التصريح الذي أدلى به المحجوز لدي�ه، ج�از 

  .وطن المدينلWول أن يطلب تعھد محكمة م
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 يق��ع انتق��ال ال��دين لفائ��دة ال��دائن بق��در م��ا لھ��ذا -.338الم��ادة 
ا.خي��ر عل��ى المحج��وز علي��ه وذل��ك بع��د ان��صرام أج��ل المعارض��ة 

وبعد ھذا يسدد المحجوز لديه بيد الحاجز بصفة . المفتوح لھذا ا.خير
صحيحة، مبلغ الشيء المحجوز كما وقع تبيينه با.مر، إذا لم يبلغ ل�ه 

  .ز عليه أية معارضةالمحجو
ويثبت انصرام أجل المعارضة المفت�وح للمحج�وز علي�ه بإف�ادة 

  .من كاتب الضبط تحمل تأشيرة الرئيس
 إذا طلب المحجوز عليه رفع الحج�ز ف�إن انتق�ال -.339المادة 

ال��دين يق��ع حينم��ا يبل��غ المحج��وز لدي��ه الحك��م ال��ذي ي��صحح الحج��ز 
بل للطع�ن با*س�تئناف ويرفض رفع الحجز ويصير ھذا الحكم غير قا

وإذا وج�دت ع�دة حج�وز تح�ت ي�د . إ* إذا وقع ا.مر بالتنفي�ذ المؤق�ت
الغير فيجري توزيع الثمن كما سيبين فيما بعد في الباب الخامس م�ن 

  .ھذا الكتاب
 إذا لم يوجد سند تنفيذي فإن ا.م�ر يقت�صر عل�ى -.340المادة 
ثمانية أي�ام م�ن ويجب على الدائن الحاجز، في ظرف . ا	ذن بالحجز

الحجز، أن يطلب تAفيا لبطAن طلبه، تبليغ الحجز للم�دين المحج�وز 
كم��ا . علي��ه واس��تدعائه أم��ام محكم��ة موطن��ه، .ج��ل ت��صحيح الحج��ز

يطل��ب اس��تدعاء المحج��وز لدي��ه ف��ي الجل��سة ذاتھ��ا ل��Pد*ء بالت��صريح 
ويج��وز للم��دين المحج��وز علي��ه أن . 337المن��صوص علي��ه بالم��ادة 

اء ال��دائن الح��اجز أم��ام نف��س المحكم��ة م��ن أج��ل رف��ع يطل��ب اس��تدع
  .الحجز

 تب���ت المحكم���ة ف���ي ص���حة أو بط���Aن أو رف���ع -.341الم���ادة 
الحجز وكذا في التصريح الذي يجب على المحجوز لديه أن ي�دلي ب�ه 
في الجلسة إذا لم يكن قد قام به من قب�ل برس�الة م�ضمونة م�ع وص�ل 

  .با*ستAم موجھة إلى كاتب الضبط
 يج���وز اعتب���ار المحج���وز لدي���ه ال���ذي ل���م ي���دل -.342 الم���ادة

بت��صريح أو أدل��ى بت��صريح ك��اذب كمج��رد م��دين ب��المبلغ ال��ذي س��بب 
  .إقامة الحجز، إذا لم يكن غياب التصريح بسبب عذر مقبول
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 * ي���صح الحج���ز تح���ت ي���د الغي���ر المق���ام بي���د -.343الم���ادة 
ة المح���صلين الم���ودعين أو م���سيري ال���صناديق أو ا.م���وال العمومي���

  .بصفتھم تلك ما لم يكن الحجز قد قدم إلى الشخص المؤھل لقبوله
 في جميع الح�ا*ت، ومھم�ا كان�ت ح�ال الق�ضية، -.344المادة 

يجوز للمحج�وز علي�ه أن يق�يم دع�وى اس�تعجالية .ج�ل أن ي�ؤذن ل�ه، 
بالرغم من كل معارضة، بقبض مبلغ دينه من المحج�وز لدي�ه ب�شرط 

 الكافي المقدر من طرف قاض�ي ا.م�ور أن يدفع لكتابة الضبط المبلغ
ا*ستعجالية 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 ال�شخص 
الحائز له لضمان ال�ديون الت�ي وق�ع الحج�ز م�ن أجلھ�ا والت�ي تح�صل 

  .متياز بالنسبة للديون ا.خرىعلى كامل ا*
وم��ن ح��ين تنفي��ذ ا.م��ر ا*س��تعجالي يعف��ى المحج��وز لدي��ه م��ن 
تك��اليف الحج��ز وينتق��ل مفع��ول الحج��ز تح��ت ي��د الغي��ر إل��ى ال��شخص 

  .الحائز للمبلغ المودع
 الحج��وز تح��ت ي��د الغي��ر الجدي��دة الت��ي تق��ام بي��د -.345الم��ادة 

ول برسالة مضمونة المحجوز لديه يخبر بھا كاتب الضبط الحاجز ا.
م���ع وص���ل با*س���تAم، م���ع ذك���ر أس���ماء ومق���ر الح���اجزين وأس���باب 

  .حجوزھم
 إذا ل��م ين��ازع ف��ي الت��صريح ف��A يق��ام أي إج��راء -.346الم��ادة 

  .آخر * من طرف المحجوز لديه و* ضده
 إذا أقيم الحجز تحت يد الغير على أشياء منقول�ة -.347المادة 

فة قائم��ة مف��صلة لھ��ذه ا.ش��ياء ف��إن المحج��وز لدي��ه يجب��ر عل��ى إض��ا
  .للتصريح الذي يدلى به

 في حال�ة التن�ازل وإقام�ة الحج�ز تح�ت ي�د الغي�ر -.348المادة 
م��ن أج��ل أداء نفق��ات قوتي��ة، ف��إن الواج��ب ال��شھري م��ن النفق��ة يقتط��ع 
بالتم��ام ك��ل ش��ھر عن��د حل��ول أجل��ه م��ن الح��صة غي��ر المحج��وزة م��ن 

  .المرتبات والجرايات وا.جور والمعاشات
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إن الم�نح أو التعوي��ضات العائلي�ة * يتن��ازل عنھ�ا م��ا ع�دا عن��د 
أداء الديون القوتية المرتبة عل�ى ا=ب�اء نح�و أو*دھ�م م�ن أج�ل القي�ام 

  .بشؤونھم من نفقة وحضانة وتھذيب
 * تج��ري أي��ة مقاص��ة لفائ��دة أرب��اب العم��ل ب��ين -.349الم��ادة 

ل��ديون الت��ي مبل��غ المرتب��ات أو ا.ج��ور الت��ي عل��يھم لعم��الھم وب��ين ا
  .تترتب على ھؤ*ء العمال لفائدة مشغليھم المذكورين

 ا*قتطاع��ات الواجب��ة والم��نح المتف��ق عليھ��ا ف��ي -.350الم��ادة 
إط���ار المقت���ضيات التنظيمي���ة المن���صوص عليھ���ا ف���ي ق���انون العم���ل 
وا*تفاقيات الجماعي�ة والعق�ود * تخ�ضع للقي�ود الم�شار إليھ�ا بالم�ادة 

  . السابقة
أيضا لھذه القيود تأدية المنح التي يق�وم بھ�ا رب كما * يخضع 

العمل للعمال وكذا تسديد المواد الغذائية والمواد الضرورية في حدود 
قيمة النفقة والتوريدات المحددة بصفة تنظيمية في ق�انون العم�ل، ف�ي 

  .حالة ما إذا لم يقع تسديدھا، فعليا من جانب رب العمل
بق مبلغ��ا مالي��ا لعامل��ه  يج��وز لك��ل رب عم��ل س��-.351الم��ادة 

تلق��ي ت��سديده بواس��طة اقتطاع��ات طوعي��ة متتابع��ة ف��ي ح��دود الح��صة 
  .التي تقبل الحجز أو ا*قتطاع من الراتب أو ا.جرة

  .و* تعتبر السلفة على العمل الجاري مبالغ مسبقة
 * يجوز قبول التنازل ع�ن الروات�ب أو ا.ج�ور -.352المادة 

ن مق�داره إ* بموج�ب ت�صريح موق�ع والجرايات والمعاشات مھم�ا ك�ا
عليه من الشخص المتنازل نفسه أم�ام رئ�يس محكم�ة موطن�ه أو عن�د 
ع��دم وج��وده، وفيم��ا يتعل��ق ب��دفع الم��سبقات النقدي��ة الم��أذون فيھ��ا م��ن 
ط��رف رب العم��ل للعم��ال، أم��ام مف��تش أو مراق��ب ال��شغل أو مراق��ب 

  . القانون ا*جتماعي المختص
خت�صة بطل�ب م�ن القاض�ي أو ويقوم كات�ب ض�بط المحكم�ة الم

المف��تش أو مراق��ب ال��شغل ال��ذي أدل��ي لدي��ه بالت��صريح ب��إدراج ذل��ك 
، كما يبلغ برسالة مضمونة مع 366بالسجل المنصوص عليه بالمادة 

وص����ل با*س����تAم للم����دين بالمرتب����ات أو ا.ج����ور أو الجراي����ات أو 
  .المعاشات أو لممثله في المحل الذي يعمل فيه المتنازل
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تطاع على اثر ھذا التبلي�غ ويت�سلم المتن�ازل ل�ه المبل�غ ويقع ا*ق
المقتطع مباشرة بمجرد استظھاره بن�سخة م�ن الت�صريح الم�شار إلي�ه 

  . مؤشرة من كاتب الضبط
غير أن�ه إذا ك�ان التن�ازل معلق�ا بمعارض�ة أو أكث�ر س�ابقة ف�إن 

  .المبالغ المقتطعة تودع بكتابة الضبط
 10 بتاريخ 035 – 2007م  ا.مر القانوني رق( -.353المادة 

* يجوز إجراء الحجز تحت يد الغي�ر عل�ى المرتب�ات  ) 2007ابريل 
أو ا.جور والجرايات والمعاشات مھم�ا بل�غ مق�دارھا إ* بع�د محاول�ة 

  . الكائنة بمقر المدينختصةمحكمة المالتصالح أمام رئيس 
إذا ك��ان لل��دائن س��ند تنفي��ذي ف��إن ھ��ذه المحاول��ة تت��رك لتق��دير 

  .يسالرئ
ولھ��ذا الغ��رض، وبن��اء عل��ى طل��ب ال��دائن، ي��ستدعي القاض��ي 
المذكور المدين بواسطة رسالة مضمونة مع وصل با*ستAم موجھ�ة 

ويكون أجل المثول ثماني�ة أي�ام م�ن ت�اريخ توص�له . من كاتب الضبط
  .بالرسالة المبين بوصل ا*ستAم

يخب��ر ال��دائن ش��فھيا عن��دما يق��دم طلب��ه بمك��ان وت��اريخ ووق��ت 
فإذا لم يوجد إش�عار باس�تAم الرس�الة ول�م يح�ضر . ولة المصالحةمحا

المدين فيج�ب عل�ى ال�دائن فيم�ا إذا ل�م يك�ن ل�ه س�ند تنفي�ذي أن يطل�ب 
  .استدعاءه من جديد للمصالحة بنفس الشكليات السابقة

 يحرر القاضي بم�ساعدة كات�ب ض�بطه مح�ضرا -.354المادة 
ة أم * وك�ذا بمث�ول موجزا بمثول ا.طراف سواء تبعت ذلك م�صالح

  .أحدھم فقط
. ففي حالة المصالحة يبين القاضي شروطھا إن كانت موج�ودة

وفي حالة عدم المصالحة وقيام منازعة جدي�دة ف�ي ش�أن ثب�وت ال�دين 
أو مقداره وإذا وجد سند يأذن القاضي بالحجز تحت يد الغير بموجب 

  .أمر يذكر فيه المبلغ الذي يقام من أجله الحجز
تخلف المدين عن الحضور بع�د اس�تدعائه ف�إن القاض�ي أما إذا 

  .يأذن كذلك وبنفس الشكليات في الحجز تحت يد الغير
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 ابري����ل 10 بت����اريخ 035 – 2007 ا.م����ر الق����انوني رق����م  (
ينبغ��ي أن يتب��ع , الحج��ز تح��ت ي��د الغي��ر ب��دون س��ند تنفي��ذي ) 2007

  . أيام8بعريضة في ا.صل في أجل 
 وأربع��ين س��اعة م��ن ت��اريخ  بع��د م��ضي ثم��ان-.355الم��ادة 

صدور ا.مر يشعر بصدوره كات�ب ال�ضبط المحج�وز لدي�ه أو ممثل�ه 
ويق��ع ھ��ذا . المكل��ف بت��سديد الرات��ب بالمح��ل ال��ذي يعم��ل في��ه الم��دين

ا	ش���عار برس���الة م���ضمونة م���ع وص���ل با*س���تAم، ويعتب���ر بمثاب���ة 
  .معارضة

ويشعر كاتب الضبط أيضا، ب�نفس الطريق�ة، الم�دين إذا تخل�ف 
 ا.خي���ر ع���ن الح���ضور لمح���او*ت الم���صالحة ويحت���وي ھ���ذان ھ���ذا

  :ا	شعاران على
ا	شارة إلى ا.مر الذي يأذن بالحجز تح�ت ي�د الغي�ر وإل�ى ت�اريخ  .1

  صدوره؛
ا*سم العائلي والشخصي والمھنة وموطن الدائن الح�اجز والم�دين  .2

  المحجوز عليه، وكذا المحجوز لديه؛
  .تقدير الدين من طرف القاضي .3
  .دين أن يتقاضىويجوز للم .4

يج��وز للمحج��وز علي��ه أن يح��صل م��ن المحج��وز لدي��ه عل��ى 
الح�����صة غي�����ر المحج�����وزة م�����ن الروات�����ب وا.ج�����ور والجراي�����ات 

  .والمعاشات
 إذا أق��يم حج��ز تح��ت ي��د الغي��ر، وظھ��ر دائن��ون -.356الم��ادة 

آخ��رون ف��إن طل��بھم ال��ذي يوقعون��ه ويؤك��دون ص��حته يج��ب ت��ضمينه 
 م��ن تق��دير ال��دين، يقي��ده كات��ب كاف��ة الم��ستندات الت��ي تمك��ن القاض��ي

ال��ضبط بال��سجل المع��د لھ��ذا الغ��رض، كم��ا يخب��ر ب��ه ھ��ذا ا.خي��ر ف��ي 
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 

لجديد وينص ھذا ا.خير على ذلك بال�سجل الضبط على محل إقامته ا
  .المذكور
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 يجوز لكل دائن حاجز ومدين ومحجوز لدي�ه أن -.357المادة 
يطلب استدعاء المعنيين با.مر أمام قاضي محكمة محل إقامة المدين 
المحجوز عليه عندما يرف�ع لدي�ه ت�صريح يق�ع إدراج�ه بال�سجل المع�د 

م��ن تلق��اء نف��سه بھ��ذا لھ��ذا الغ��رض، كم��ا يج��وز للقاض��ي أن ي��أمر 
  .ا*ستدعاء

وفي أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو من صدور 
ا.م��ر يوج��ه كات��ب ال��ضبط للمحج��وز علي��ه والمحج��وز لدي��ه ولك��ل 
الدائنين ا=خرين المعارضين إنذارا م�ضمون الوص�ول ب�المثول أم�ام 

مل�ة ويكون أجل الحضور ثمانية أيام كا. المحكمة بالجلسة التي يعينھا
  .من تاريخ توصل كل واحد من ا.شخاص المشار إليھم با	نذار

وفي ھذه الجلسة أو في أي جلسة أخرى تحددھا المحكمة فإنھا 
تبت نھائيا في حدود اخت�صاصھا أو ابت�دائيا مھم�ا بلغ�ت قيم�ة الطل�ب 
في ص�حة أو بط�Aن أو رف�ع الحج�ز وك�ذا ف�ي الت�صريح ال�ذي يج�ب 

ه بالجلسة ما لم يقم بذلك م�سبقا برس�الة على المحجوز لديه أن يدلي ب
وي�نص ھ�ذا الت�صريح . مضمونة الوصول يوجھھا إلى كات�ب ال�ضبط

بدق��ة وبوض��وح عل��ى الوض��عية القائم��ة ب��ين المحج��وز لدي��ه والم��دين 
  .المحجوز عليه

واستثناء من المقتضيات السابقة * يلزم المحاسبون العموميون 
ة تثبت وجود ال�دين بالن�سبة بالتصريح، ويجب عليھم أن يسلموا شھاد

  .للمدين المحجوز عليه وتحدد مبلغه
وإن المحج��وز لدي��ه ال��ذي ل��م يق��دم ت��صريحه برس��الة م��ضمونة 
الوصول و* يحضر بالجلسة أو يمتنع عن ا	د*ء بتصريحه أو يدلي 
بتصريح ثبت كذبه يج�وز اعتب�اره م�دينا عادي�ا با*قتطاع�ات الت�ي ل�م 

  .المصاريف التي تسبب فيھايقم بإجرائھا ويحكم عليه ب
ف��ي ، والحك��م ال��ذي يق��ضي بت��صحيح الحج��ز * يخ��ول للح��اجز

  .المبالغ المحجوزة، أي حق خاص، إخA* بحق المتدخلين
 إذا ص���در الحك���م غيابي���ا، يعل���م كات���ب ال���ضبط -.358الم���ادة 

بفح���واه الط���رف المتخل���ف برس���الة م���ضمونة الوص���ول م���ع وص���ل 
  .النطق بهبا*ستAم في ظرف ثAثة أيام من 
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و* تقبل المعارضة إ* في ظرف خمسة عشر يوما من ت�اريخ 
وتق��ام ف��ي ش��كل ت��صريح ي��دلى ب��ه . ا	ع��Aن المب��ين بوص��ل ا*س��تAم

بكتاب��ة ال��ضبط ويقي��د ب��سجل الحج��وز تح��ت ي��د الغي��ر عل��ى المرتب��ات 
  .وا.جور والجرايات والمعاشات

 وي���شعر ا.ط���راف المعني���ون ب���ا.مر بت���اريخ الجل���سة المقبل���ة
برس��الة م��ضمونة م��ع وص��ل با*س��تAم، يرس��لھا كات��ب ال��ضبط م��ع 

  .ضرورة ا*متثال .جل ثمانية أيام
والحك��م ال��ذي ي��صدر عل��ى اث��ر ھ��ذه المعارض��ة يك��ون ش��به 

  .حضوري
 إن أج��ل الطع��ن با*س��تئناف ف��ي الحك��م القاض��ي -.359الم�ادة 

بتصحيح الحجوز تحت يد الغير عل�ى الروات�ب وا.ج�ور والجراي�ات 
ويج�ري بالن�سبة لWحك�ام الح�ضورية، . اشات ھ�و ثAث�ون يوم�اوالمع

من يوم النطق بالحكم، وبالنسبة لWحكام الغيابية من يوم انصرام أجل 
  .المعارضة

  .و* يحتاج الحكم الصادر حضوريا إلى تبليغ
 في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لكل ثAثة -.360المادة 

م��ر القاض��ي ب��الحجز الموج��ه أش��ھر ابت��داء م��ن ا	خب��ار ب��صدور ا.
للمحجوز لديه أو لممثل�ه، أو ف�ي ظ�رف الخم�سة ع�شر يوم�ا الموالي�ة 
للوقت الذي يتوقف فيه إجراء التقطيعات، يدفع المحجوز لدي�ه لكات�ب 
الضبط المبالغ المقتطعة وتب�رأ ذمت�ه منھ�ا بمج�رد م�نح كات�ب ال�ضبط 

  .إياه وصA عن ذلك الدفع
م�ن تل�ك المب�الغ ع�ن طري�ق ويحق للمحجوز لدي�ه أن ي�تخلص 

إرس�الھا لكات��ب ال��ضبط ع��ن طري��ق البري��د، بحوال��ة م��صحوبة بطل��ب 
إن ھذا ا	عAن بالقبض المسلم من طرف إدارة . ا	عAن عن قبضھا

  .البريد للمحجوز لديه، يعادل توصيل كاتب الضبط
وأثناء الدفع يسلم المحجوز لديه لكاتب الضبط مذكرة تف�صيلية 

  .المبلغ المدفوع وأسباب الدفعبأسماء ا.طراف و
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 إذا ل�م يق�م المحج�وز لدي�ه بھ�ذا ال�دفع ف�ي الوق�ت -.361المادة 
المحدد أعAه جاز إلزامه بذلك بأمر ي�صدره القاض�ي م�ن تلق�اء نف�سه 

  .بمجرد الطلب ويبين فيه المبلغ الذي يجب دفعه
ويبل��غ ھ��ذا ا.م��ر م��ن ط��رف كات��ب ال��ضبط برس��الة م��ضمونة 

. ستAم في ظرف ثAثة أي�ام م�ن ي�وم ص�دورهالوصول مع وصل با*
ويكون للمحجوز لدي�ه خم�سة ع�شر يوم�ا م�ن ت�اريخ التوص�ل المب�ين 
با	عAن بالوصول للقيام بالمعارضة بواسطة تصريح يدلى به لكاتب 
ال��ضبط ويقي���ده ھ���ذا ا.خي��ر ب���سجل الحج���وز تح��ت ي���د الغي���ر عل���ى 

ف���ي ھ���ذه ويق���ع الب���ت . الروات���ب وا.ج���ور والجراي���ات والمعاش���ات
  .المعارضة، وفقا لPجراءات المتبعة في ا.حكام القاضية بالتصحيح

وي��صير أم��ر القاض��ي غي��ر المطع��ون في��ه بالمعارض��ة، بع��د 
ويق��ع تنفي��ذه، بطل��ب الم��دين . م��ضي أج��ل خم��سة ع��شر يوم��ا، نھائي��ا

المحجوز عليه أو الحاجز ا.شد حرصا بواسطة صورة طبق ا.صل  
  . بالصيغة التنفيذيةمسلمة من كاتب الضبط ومحAة

 ي��وزع رئ��يس المحكم��ة بم��ساعدة كات��ب ض��بطه -.362الم��ادة 
  . المبالغ المستخلصة  في كتابة الضبط

ويرج���ئ القاض���ي اس���تدعاء ا.ط���راف الت���ي يھمھ���ا ا.م���ر إ* 
.سباب خطيرة وبا.خص انتھاء خدمة المدين المحجوز عليه، ما دام 

قل من الح�صص بع�د  على ا.%50المبلغ الموزع لم يصل إلى نسبة 
ف�إذا وج�د مبل�غ . خصم المصاريف الواجب خصمھا والديون الممتازة

كاف ولم يتفق ا.طراف على توزيعه بالمراض�اة أم�ام القاض�ي، ف�إن 
ھذا ا.خير يقوم بالتوزيع بين ذوي الحقوق ويحرر محضرا يبين فيه 
مبل��غ الم��صاريف الواج��ب خ��صمھا وك��ذا مبل��غ ال��ديون الممت��ازة إن 

  .والمبلغ الممنوح لكل ذي حقكانت 
ويثبت ا	براء من المبالغ المدفوعة لذوي الحقوق بإدراجھا في 

  .المحضر
إذا اتف���ق ا.ط���راف قب���ل مث���ولھم أم���ام القاض���ي ف���إن التوزي���ع 
بالمراض��اة يؤش��ر علي��ه م��ن طرف��ه ش��ريطة أن * تت��ضمن أي ن��ص 
مخ��الف للق��وانين وال��نظم ول��م تحت��و عل��ى أي م��صروف عل��ى ع��اتق 
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وي�ضع القاض�ي .  ما عدا حق التأش�ير الممن�وح لكات�ب ال�ضبطالمدين
  .تأشيرته على السجل المعد لھذا الغرض

يجوز لكل طرف معني ب�ا.مر أن يطل�ب عل�ى نفقت�ه ن�سخة أو 
  .مستخرجا من قائمة التوزيع

 الحج��ز تح��ت ي��د الغي��ر والت��دخAت والتن��از*ت -.363الم��ادة 
 الت��ي يقي��دھا كات��ب ع��ن ا.ج��ور والروات��ب والجراي��ات والمعاش��ات

الضبط بالسجل المعد لھذا الغرض تشطب من ھذا السجل م�ن ط�رف 
كات�ب ال�ضبط بن�اء عل�ى، إم�ا حك�م بإبطالھ�ا، أو عل�ى إث�ر تخ��صيص 
بال��دفع أو عل��ى اث��ر توزي��ع يثب��ت الب��راءة التام��ة لذم��ة الم��دين أو رف��ع 
الحجز بالمراضاة الذي يمكن لل�دائن أن يعطي�ه برس�م عرف�ي م�صدق 

  .و بمجرد تصريح يقيد بالسجل المذكورومسجل أ
وف�ي جمي�ع الح�ا*ت يوج�ه كات�ب ال�ضبط ف�ورا إل�ى المحج�وز 

  .لديه إشعارا مضمونا بذلك
 يبقى القاضي الذي أم�ر ب�الحجز تح�ت ي�د الغي�ر -.364المادة 

مختصا حتى ولو انتقل المدين للسكنى بدائرة قضائية أخرى ما دام لم 
لمحج�وز لدي�ه حج�زا ب�دائرة مح��ل يق�م عل�ى نف�س الم�دين وبي�د نف��س ا

  .إقامته الجديد
عندما يعلم المحجوز لدي�ه ب�الحجز تح�ت ي�د الغي�ر الجدي�د فإن�ه 
يدفع لكاتب الضبط بمحل ا	قامة ا.ولى الرصيد الحاصل من المبالغ 

ويق��ام بتوزي��ع ينھ��ي ا	ج��راءات . المقتطع��ة بموج��ب الحج��ز الق��ديم
  .والمتابعات بالدائرة القديمة

 تك��ون م��صاريف الحج��ز تح��ت ي��د الغي��ر وك��ذا -.536الم��ادة 
التوزيع على عاتق المدين المحجوز عليه وتقتطع م�ن المب�الغ المع�دة 

تحمل جميع مصاريف نزاع قضي بعدم تأسيسه على ع�اتق . للتوزيع
  .الطرف الذي خسر ھذا النزاع

 يم��سك بكتاب��ة ال��ضبط ل��دى ك��ل محكم��ة س��جل -.366الم��ادة 
 وموقع عليه با.حرف ا.ولى من طرف أوراقه غير مدموغة ومرقم

رئيسھا، يقيد به جميع العقود من أي نوع وك�ذا ا.حك�ام وا	ج�راءات 
التي يسبب تحريرھ�ا والقي�ام بھ�ا تنفي�ذ الحج�وز تح�ت ي�د الغي�ر عل�ى 



  99

ا.ج��ور والروات��ب والجراي��ات والمعاش��ات وك��ذا التن��از*ت المتف��ق 
  .352عليھا طبقا للمادة 

جانا جميع العقود وا.حكام وا	جراءات  تسجل م-.367المادة 
المنصوص عليھا بالمادة ال�سابقة كم�ا تح�رر م�ع ن�سخھا عل�ى أوراق 

  .غير مدموغة
ويعف���ى م���ن الت���سجيل ك���ذلك الرس���ائل الم���ضمونة ووك���ا*ت 
المحجوز عليه والمحجوز لديه، والب�راءات الم�سلمة أثن�اء المرافع�ات 

راف أن تني��ب عنھ��ا  ويج��وز لWط��. المتعلق��ة ب��الحجز تح��ت ي��د الغي��ر
محامي��ا أو أي وكي��ل آخ��ر يق��ع ا*ختي��ار علي��ه، إ* أن الوك��ا*ت الت��ي 

  .يعطيھا الدائن الحاجز يجب أن تكون خاصة لكل قضية معينة
 ت��ستثنى م��ن ا.حك��ام ال��سابقة القواع��د الخاص��ة -.368الم��ادة 

المعمول بھا في مج�ال اس�تيفاء دي�ون الدول�ة والمجموع�ات العمومي�ة 
  .ت المصرفيةوالمؤسسا

ويبقى ا	جراء المتعلق بإعAن الحائز للمبلغ المحج�وز س�اري 
المفعول ضد كل حائز .م�وال عل�ى مل�ك م�ديني ال�ضرائب م�ن أج�ل 
تح���صيل ال���ديون الممت���ازة المتعلق���ة بال���ضرائب المباش���رة والرس���وم 
المماثل����ة والغرام����ات الراجع����ة للدول����ة والمجموع����ات والمؤس����سات 

  .العمومية

  في الحجز التنفيذي: ثالفرع الثال

  في الحجز على المنقول: القسم األول

 ابريل 10 بتاريخ 035 – 2007 ا.مر القانوني رقم ( -.369المادة 
إذا لم يؤد المحكوم عليه م�ا ترت�ب بذمت�ه بع�د ان�صرام أج�ل  ) 2007

 ,المضروب له من طرف العدل المنفذ وقت ا	نذار بال�دفعثمانية أيام 
ح�ول إل�ى حج�ز ت حج�ز تحفظ�ي ف�إن ھ�ذا الحج�ز يوكان قد أقيم علي�ه

 رئ��يس المحكم��ة ,وي��نص عل��ى ھ��ذا ا	ج��راء وعل��ى تاريخ��ه. تنفي��ذي
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بأس��فل إح��صاء ا.م��وال المحج��وزة وق��ت الحج��ز التحفظ��ي، كم��ا يق��ع 
  .تبليغ ھذا ا	جراء للمحجوز عليه

وإذا لم يوجد حجز تحفظي فإن المنفذ يقوم، بعد انصرام ا.جل 
، بحجز على ممتلكات المحجوز عليه وفقا لمقتضى المشار إليه أعAه

  .الفرع ا.ول من ھذا الفصل
 باستثناء المسكوكات التي تسلم للمنفذ فإنه يجوز -.370المادة 

إبق����اء الحيوان����ات أو ا.ش����ياء المحج����وزة ا.خ����رى تح����ت حراس����ة 
المحجوز عليه نفسه إذا رضي بذلك الح�اجز أو ك�ان م�ن المتوق�ع أن 

ل��ى وس��يلة أخ��رى تحم��ل م��صاريف باھظ��ة، كم��ا ي��ستوجب اللج��وء إ
  . يمكن تأمينھا عند حارس بعد جردھا عند ا*قتضاء

ويمنع الحارس، تحت طائلة التبديل والتع�ويض ع�ن ا.ض�رار 
م�ن ا*نتف��اع بالحيوان�ات أو ا.ش��ياء المحج��وزة أو م�ن اس��تثمارھا م��ا 

  . عدا إذا أذن له ا.طراف في ذلك
الح��اجز أو زوج��ه أو أقارب��ه أو * يج��وز إس��ناد الحراس��ة إل��ى 

  .أصھاره إلى درجة ابن العم الشقيق وكذلك تابعيه
 تب��اع ا.م��وال المحج��وزة ب��المزاد العلن��ي بع��د -.371الم��ادة 

  . جردھا جزافا أو تفصيA مراعاة لمصلحة المدين
وي��تم البي��ع ب��المزاد بع��د ان��صرام أج��ل ثماني��ة أي��ام م��ن ت��اريخ 

الدائن والمدين على تعيين أمد آخ�ر أو الحجز ما عدا إذا اتفق كل من 
إذا لزم تغيير ا.جل *جتناب تحمل مصاريف الحراسة الخارجة ع�ن 

  .القدر المناسب لثمن الشيء المحجوز
 10 بت���اريخ 035 – 2007 ا.م���ر الق���انوني رق���م () -.372الم���ادة 
قاع��ات المحكم��ة ف�ي العلن��ي تج�رى البي��وع ب�المزاد   ) 2007ابري�ل 

  . عطلة ا.سبوع العادي أو العملوقت أم وايفي أ المختصة
غي�ر أن��ه يج��وز ل��رئيس المحكم�ة أن ي��أذن ببي��ع المنق��و*ت ف��ي 
موض��ع آخ��ر وبي��وم آخ��ر إن توق��ع م��ن ذل��ك بيع��ا أكث��ر فائ��دة، ويعل��ن 
للعموم عن تاريخ ومح�ل الم�زاد بواس�طة جمي�ع وس�ائل ا	ش�عار م�ع 

 ال��سائدة مراع��اة م��ا يتناس��ب م��ع أھمي��ة الحج��ز وا.ع��راف والع��ادات
  .بالمحل
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وزيادة عل�ى ھ�ذا، تعل�ق أرب�ع إعAن�ات قب�ل البي�ع بأربع�ة أي�ام 
عل��ى ا.ق��ل، يك��ون أح��دھا بالمح��ل ال��ذي توج��د في��ه ا.ش��ياء، والث��اني 
بب��اب البلدي��ة، والثال��ث ب��سوق المح��ل، والراب��ع بب��اب قاع��ة جل��سات 

  . المحكمة
وإذا أجري البيع بمحل غير ال�سوق أو المح�ل ال�ذي توج�د في�ه 

  ..شياء فإن إعAنا خامسا يلصق بالمحل الذي يجري فيه البيعا
وينص ا	عAن بالبيع على مكان ويوم ووقت افتتاح البيع وكذا 

  . على نوع وقدر ا.شياء بدون  تفصيل خاص
ويثب�ت ھ�ذا التعلي��ق أو الل�صق بوثيق�ة ت��ضاف إليھ�ا ن�سخة م��ن 

  .إعAن البيع
 زورق�ا أو معدي�ة أو  إذا ك�ان المحج�وز قارب�ا أو-.373المادة 

جذعية أو باخرة أو غيرھا من السفن البحرية أو النھرية وكذا كل م�ا 
من شأنه أن يطفو أو يعوم بالمياه فإن بيعه يجري بالمراسي وغيرھ�ا 
م��ن ا.م��اكن الت��ي ترس��و فيھ��ا ب��صفة نھائي��ة أو مؤقت��ة، بع��د القي��ام 

ص عل�ى با	جراءات المنصوص عليھ�ا بالم�ادة ال�سابقة م�ا ع�دا إذا ن�
  .خAف ذلك بقوانين خاصة

 يتم البيع =خر مزايد و* يسلم له المبي�ع إ* بع�د -.374المادة 
  .دفع الثمن ناضا

  :* يجوز أن يشترك في المزاد .نفسھم أو بواسطة
ا.شخاص المحرومون من أھلية التمل�ك س�واء كان�ت أھلي�ة عام�ة  .1

  أو خاصة بالممتلكات المبيعة؛
  المحجوز عليه؛ .2
  . المشھورين بالعسرا.شخاص .3

إذا لم يتسلم المبتاع المبيع ف�ي ا.ج�ل المح�دد ب�شروط البي�ع أو 
عند إنھاء عمليات البيع ف�ي حال�ة م�ا إذا ل�م ي�شترط ش�يء، فيع�اد بي�ع 
المبيع بالمزاد على نفقته وتحت مسئوليته ويلزم المزايد الثاني بالفرق 

بي�ع عل�ى ذم�ة بين الثمن الذي أعطاه وال�ثمن ال�ذي وقع�ت ب�ه إع�ادة ال
  .المتخلف وليس له أن يطلب الزيادة في الثمن إن وجدت
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 يج��وز حج��ز المحاص��يل والفواك��ه القريب��ة م��ن -.375الم��ادة 
  .النضج قبل أن تفصل عن أصلھا

وينص محضر الحجز على بيان العقار ومح�ل وج�وده ونوع�ه 
وتقدير تقريبي .ھمية المحاصيل والفواكه المحج�وزة ويج�وز جعلھ�ا 

  . اقبة حارس، إن لزم ذلكتحت مر
ويقع البي�ع بع�د جن�ي أو قط�ع المحاص�يل م�ا ل�م يف�ضل الم�دين 

  .بيعھا على أصولھا
 إذا وج���د حج���ز س���ابق عل���ى جمي���ع المنق���و*ت -.376الم���ادة 

المحج��وزة، فإن��ه * ي��سع ال��دائنين المتمتع��ين بح��ق التنفي��ذ الجب��ري إ* 
ج��ز ا.ول الت��دخل 	قام��ة معارض��ة ب��ين ي��دي المنف��ذ وطل��ب رف��ع الح

وتوزي��ع ا.م��وال النقدي��ة المتجمع��ة، كم��ا لھ��م الح��ق ف��ي مراقب��ة س��ير 
  .ا	جراءات والمطالبة بمتابعتھا، في حالة تقاعس الحاجز ا.ول

 إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مق�داره -.377المادة 
الحج��ز ا.ول فإن��ه يق��ع ض��م الحج��زين، م��ا ع��دا إذا ش��رع ف��ي بي��ع 

ويعتبر الطل�ب الث�اني بمثاب�ة معارض�ة عل�ى .  أو*ا.شياء المحجوزة
  .ا.قل ضد محصول البيع، ويترتب عليه إجراء التوزيع

 عندما ي�زعم الغي�ر ملكي�ة المنق�و*ت المحج�وزة -.378المادة 
  .فإنه يرجأ بيعھا من طرف المنفذ بعد حجزھا

 وترفع دعوى ا*ستبعاد من طرف مدعي الملكية إلى المحكمة 
 خم��سة ع��شر يوم��ا م��ن ت��اريخ تق��ديمھا للمنف��ذ، وإ* المخت��صة خ��Aل

  .صرف النظر عنھا
  .وتبت فيھا المحكمة بطريق ا*ستعجال

  .و* يجوز متابعة التنفيذ إ* بعد البت في دعوى ا*ستبعاد
  ) 2007 ابري��ل 10 بت��اريخ 035 – 2007 ا.م��ر الق��انوني رق��م  (

ة الحج�ز عل�ي علي مسطر, تطبق إجراءات ا*ستبعاد المذكورة أعAه
  .العقارات



  103

  في الحجز العقاري: القسم الثاني

 باستثناء الدائنين المرتھنين رھنا رسميا * يجوز -.379المادة 
  .متابعة نزع ملكية عقار إ* إذا كانت ا.موال المنقولة غير كافية

 يجوز للمحكم�ة المخت�صة أن تعل�ق إج�راء البي�ع -.380المادة 
أو العق�ارات وفق�ا للقواع�د المنظم�ة لھ�ذه على التحفيظ المسبق للعق�ار 

  .العملية
 بع������د ان������صرام ا.ج������ل المف������روض للقي������ام -.381الم������ادة 

بالمعارض��ة، ي��ضع مت��ابع التنفي��ذ بكتاب��ة ال��ضبط ك��راس ش��روطه ث��م 
  .يجري الحجز العقاري مجراه إلى إرساء المزاد العلني

.  * يتم المزاد إ* بعد الب�ت النھ�ائي ف�ي التحف�يظ-.382المادة 
وعندما يغير ھذا الحكم حقيق�ة العق�ار أو وض�عيته القانوني�ة كم�ا ح�دد 
بكراس الشروط، فإن المت�ابع يل�زم بن�شر ملح�ق ت�صحيحي للوص�ول 

  .إلى إرساء المزاد العلني
 يج��وز لل��دائن الحاص��ل عل��ى س��ند تنفي��ذي، عن��د -.383الم��ادة 

حل��ول أج��ل دين��ه وع��دم تأديت��ه ل��ه أن يت��ابع بي��ع عق��ارات مدين��ه ع��ن 
ريق نزع ملكيتھا ا	جب�اري س�واء كان�ت محفظ�ة أم *، ف�إذا كان�ت ط

العقارات غير محفظ�ة، فإن�ه يج�ب عل�ى ال�دائن أن ي�دلي بإف�ادة تثب�ت 
  .وجود حقوق عينية لمدينه على تلك العقارات

 * يجوز للدائن الحامل ل�شھادة تقيي�د ف�ي ال�سجل -.384المادة 
 مح��افظ ا.م��Aك العق��اري أو ف��ي س��جل ا	ي��داع الخ��اص م��سلمة م��ن

العقاري��ة أن يم��ارس ح��ق المتابع��ة المق��ررة بالم��ادة ال��سابقة إ* ف��ي 
  .العقارات التي أحرزت على تخصيص

وعند تخصيص عدة عقارات *ستيفاء دي�ن ف�إن متابع�ة التنفي�ذ 
* تجري في نفس الوقت على كل واحد منھا إ* بع�د ا	ذن ف�ي ذل�ك، 

يس المحكم��ة ي��صدر ف��ي ش��كل أم��ر عل��ى عري��ضة م��ن ط��رف رئ��
وينص ا.مر المذكور على العقار أو العقارات الت�ي تك�ون . المختص

ويجب الحصول على ھذا ا.مر قبل إي�داع ك�راس . موضوع المتابعة
الشروط، وكذلك الشأن إذا وق�ع تقيي�د أم�ر بال�دفع عل�ى ع�دة عق�ارات 
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بالرغم من كون تبليغ�ه ج�رى بموج�ب س�ند تنفي�ذي غي�ر مقي�د وغي�ر 
  .يصمحرز على تخص

 عن��دما يت��ابع دائ��ن بي��ع عق��ار محف��ظ ف��إن التنبي��ه -.385الم��ادة 
 311بوجوب الدفع في أجل الع�شرين يوم�ا المن�صوص علي�ه بالم�ادة 

يج��ب أن يت��ضمن ف��ي رأس وثيقت��ه الن��سخة الكامل��ة لل��سند العق��اري 
وش��ھادة التقيي��د ال��ذي أق��يم بموجب��ه، كم��ا يحت��وي عل��ى اختي��ار م��وطن 

محكمة الموجود بدائرتھا العقار والتي عليھا بالمكان الذي توجد به  ال
النظر في الحجز والبي�ع بع�د الحج�ز، ھ�ذا إذا ل�م يك�ن لل�دائن ف�ي ھ�ذا 

وينص ا	عAن بالدفع على أنه في حالة م�ا إذا . المكان موطن أصلي
لم يقع ا.داء في ظرف عشرين يوما من تبليغه بإضافة ھذا اليوم فإنه 

العون المنفذ في ظ�رف ع�شرة أي�ام بم�ا ويجب على . يتابع بيع العقار
فيھا يوم التبليغ أن يباشر تأشيرة أجل التنبيه بوجوب الدفع من طرف 
رئ��يس ال��دائرة الترابي��ة للمح��ل ال��ذي وق��ع في��ه التبلي��غ أو م��ن ط��رف 

  .مساعده
كما يلزم العون المنف�ذ با	ش�ارة ف�ي ا	ع�Aن بال�دفع عل�ى اس�م 

لت�ي يت�ابع بيعھ�ا ف�ي حال�ة ع�دم ورقة السند العق�اري وحال�ة ا.م�Aك ا
وجميع المقتضيات المبينة أع�Aه يج�ب اتباعھ�ا تAفي�ا ل�بطAن . ا.داء

  .التنبيه بوجوب الدفع
يؤش���ر المح���افظ الموج���ود بمح���ل العق���ار عل���ى أص���ل التنبي���ه 
بوجوب الدفع، تAفيا لل�بطAن، ف�ي أج�ل أدن�اه ع�شرون يوم�ا ب�دخول 

 يقيد باختصار على س�ند الملكي�ة نفس اليوم ابتداء من يوم تبليغه، كما
ويجري ھذا التأش�ير والتقيي�د . وضعية العقار دون ا	شارة إلى المبلغ

بناء على طلب متابع التنفيذ ويرمي إلى إخطار الغير بالتنبيه بوجوب 
ال��دفع وتح��ذيرھم م��ن ك��ل تفوي��ت يتعل��ق بالعق��ار م��ن ش��أنه أن ي��ضر 

بي��ه بوج��وب ال��دفع و.ج��ل ذل��ك ت��ودع ن��سخة م��ن التن. بحق��وق المت��ابع
وإذا وج��د تنبي��ه بوج��وب ال��دفع س��بق تقيي��ده يق��وم . بمرك��ز المحافظ��ة

المحافظ بتقييد ھذا التنبيه الجديد باختصار ولك�ن عن�دما يؤش�ر علي�ه، 
ي��شير إل��ى ت��اريخ ذل��ك التقيي��د ا.ول وك��ذلك أس��ماء المت��ابع والمت��ابع 
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اء نف�سھا وتضم المحكمة المتابعتان، إن اقتضى ا.مر، من تلق. بالدفع
  .أو بناء على طلب الطرف ا.شد حرصا

 إذا وق��ع ال��دفع ف��ي أج��ل ع��شرين يوم��ا، ي��شطب -.386الم��ادة 
المحافظ على تقييد التنبيه بوجوب ال�دفع اس�تنادا إل�ى رف�ع قي�د يعطي�ه 

  .الدائن المتابع في شكل عقد رسمي أو عرفي
وفي حالة رفع اليد عن طريق عقد عرفي، يكون توقي�ع ال�دائن 

وفي ھذه الحالة، يجوز أيضا للمدين . ا من طرف سلطة موطنهمصدق
أو كل شخص آخر معن�ي إث�ارة ش�طب تقيي�د التنبي�ه، لك�ن بع�د إثب�ات 
ا.داء ب��سند يكت��سي ط��ابع ا	ب��راء أم��ام رئ��يس المحكم��ة المخت��صة 

  .الكائنة بمحل العقار
ويتعھد القاضي بواسطة عريضة مسببة تحم�ل وجوب�ا اختي�ارا 

ال���ذي توج���د ب���ه المحكم���ة، وتك���ون مرفق���ة بجمي���ع لم���وطن بالمك���ان 
مستندات ا	ثبات، وي�صدر القاض�ي أم�ره بأس�فل ھ�ذه العري�ضة، إم�ا 

ويجب إصدار ھ�ذا ا.م�ر ف�ي . بالشطب المطلوب وإما برفض الطلب
ا.يام الثAثة الموالية ليوم تقديم العري�ضة إل�ى كتاب�ة ال�ضبط، ويثب�ت 

وبمج�رد .  بأس�فل العري�ضةھذا التاريخ بإشارة يجعلھ�ا كات�ب ال�ضبط
ص��دور ا.م��ر يبل��غ ن��صه كات��ب ال��ضبط للم��دعي ب��الموطن المخت��ار 

  .ويكون ا.مر في جميع الحا*ت نھائيا ونافذا فورا
 إذا ل��م يق��ع ال��دفع ف��ي أج��ل ع��شرين يوم��ا، ف��إن -.387الم��ادة 

أم�ا . ويوقف عندئذ العق�ار. التنبيه بوجوب الدفع المقيد يساوي الحجز
ة أو ال��صناعية الت��ي تجن��ى بع��د إي��داع التنبي��ه بوج��وب الثم��ار الطبيعي��

الدفع، أو ثمنھا فإنھا توق�ف ك�ذلك لك�ي يق�ع توزيعھ�ا م�ع ثم�ن العق�ار 
حسب ترتيب الرھ�ون، باس�تثناء م�ا إذا ت�م الحج�ز عل�ى الثم�ار *حق�ا 

وتوقف ا	جارات وا.كرية الزراعية ليتم توزيعھا . بوصفھا منقو*ت
  .الرھونمع ثمن العقار حسب ترتيب 

إن مجرد وثيقة معارضة يق�ع بطل�ب المت�ابع أو ك�ل دائ�ن آخ�ر 
يساوي الحجز بيد المزارعين والمكترين الذين * يمكنھم التخلي ع�ن 
المحجوزات إ* تنفيذا .وامر صرف وترتيب للدائنين ف�ي دي�ونھم أو 
تسديد الدفعات بيد حارس قضائي معين بأمر من رئيس المحكمة بناء 
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وعن�د وج�ود ص�عوبة . دم�ة م�ن ك�ل م�ن يھم�ه ا.م�رعلى عريضة مق
يبت الرئيس بطريق استعجالية، ويكون ا.مر الذي يصدره غير قابل 

  .للطعن با*ستئناف
وعن��د ع��دم القي��ام ب��أي معارض��ة تعتب��ر ا.داءات الت��ي ت��دفع 
للمدين صحيحة ويحاسب ھذا ا.خير على جميع المبالغ التي يقب�ضھا 

  .كما لو كان حارسا قضائيا
 وفي أجل أقصاه ثAثون يوما ابتداء من انصرام -.388المادة 

أم��د الع��شرين يوم��ا المح��دد س��ابقا يق��ع إي��داع ك��راس ال��شروط، تAفي��ا 
لل��بطAن المطل��ق للمتابع��ات، للقي��ام با	ي��داع بكتاب��ة ض��بط المحكم��ة 
المختصة التي يوجد بدائرتھا العق�ار المحج�وز، م�ن أج�ل البي�ع ال�ذي 

يق��ة ا	ي��داع، م��ع مراع��اة ا=ج��ال المن��صوص س��يحدد تاريخ��ه ف��ي وث
  .عليھا أعAه

 يك��ون إي��داع ك��راس ال��شروط، تAفي��ا لل��بطAن -.389الم��ادة 
المطلق للمتابعات، متبوعا بتعليق أو لصق إعAنات البيع، قب�ل الي�وم 
المحدد له بثAثين يوما على ا.قل على أن يوم التعليق غير داخل في 

  :عAنات با.ماكن التاليةھذا ا.جل، ويقع تعليق ا	
  إعAن بقاعة المحكمة التي قيم فيھا بالبيع؛ .1
  إعAن بباب مكتب البلدية التي توجد بھا تلك ا.مAك؛ .2
  إعAن بباب المحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا؛ .3
  إعAن بباب العمارة إذا كان ا.مر يتعلق بعمارة مبنية؛ .4
  إعAن بموطن المحجوز عليه؛ .5
6. Aنات بالشوارع أو المساحات التي يوجد بھا العق�ار، وإذا أربع إع

  .كان خارج المدينة فبشوارع ومساحات التجمع ا.قرب للعقار
 تحت��وي ا	عAن��ات عل��ى ع��رض م��وجز لل��سند -.390الم��ادة 

الذي يتابع من أجله البيع وعلى ذكر أسماء وم�واطن ك�ل م�ن المت�ابع 
ع والتأش�يرة الت�ي علي�ه والمحجوز علي�ه وت�اريخ التنبي�ه بوج�وب ال�دف

كم�ا ي�شمل . وعلى بيان للعقار وموضعه يشمل اسم ورقم سند الملكية
مساحة العقار بالتقريب ومحتواه وتاريخ ومحل إيداع كراس الشروط 

  .والثمن ا*فتتاحي ويوم ووقت ومحل انعقاد البيع
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 يبلغ مح�ضر تعلي�ق أو ل�صق ا	عAن�ات، تAفي�ا -.391المادة 
 للمتابع��ات، للم��دين وال��دائنين المقي��دين، إن وج��دوا لل��بطAن المطل��ق

وف�ي نف�س وثيق�ة التبلي�غ . بالموطن الذي اختاروه وقت قيامھم بالتقييد
ويج��ب . يخط��رون ب��ا*طAع عل��ى ك��راس ال��شروط والح��ضور للبي��ع

القيام بھذا التبليغ، تAفيا للبطAن المطلق للمتابعات، ثAثين يوما على 
 للبيع، مع العلم أن يوم التبليغ * يدخل في ھذا ا.قل قبل اليوم المحدد

  .ا.جل
 * يج���وز تحدي���د أج���ل البي���ع، تAفي���ا لل���بطAن -.392الم���ادة 

المطلق للمتابعات، إلى ما بعد م�دة أق�صاھا ت�سعون يوم�ا، ابت�داء م�ن 
Aيوم إيداع كراس الشروط، و* يعتبر ذلك اليوم داخ.  

الم���دين أو بع���د  يق���ع البي���ع ب���المزاد بمح���ضر -.393الم���ادة 
ويقع بالمحكم�ة الت�ي توج�د بھ�ا الممتلك�ات . استدعائه كما يجب قانونا
  .أو التي توجد بھا أكثرھا

 ف��ي ظ��رف ثماني��ة أي��ام عل��ى ا.كث��ر بع��د إي��داع -.394الم��ادة 
كراس الشروط يوج�ه إخط�ار إل�ى المحج�وز علي�ه بنف�سه أو بموطن�ه 

ي��درجوا في��ه وال��دائنين المقي��دين 	طAعھ��م عل��ى ك��راس ال��شروط و
  .أقوالھم ومAحظاتھم في أجل خمسة أيام قبل اليوم المحدد للبيع

وي�ضاف لمح�ضر إرس�اء البي��ع التنبي�ه بوج�وب ال�دفع وك��راس 
الشروط ونسخة من ا	عAن�ات المعلق�ة ومحاض�ر الل�صق أو التعلي�ق 

وتودع أيضا بمكتب المحافظة العقارية ن�سخة . وا	خطار المشار إليه
ويطھ�ر . لبي�ع وك�ذا ملحقات�ه وذل�ك .ج�ل تقيي�دھامن محضر إرس�اء ا

ھ�ذا ا	ج�راء جمي�ع ا*متي�ازات والرھ�ون بحي�ث * يبق�ى لل��دائنين إ* 
ويج�ب عل�ى المح�افظ إب�ان تقيي�د إرس�اء . حق التداعي في ال�ثمن فق�ط

البيع بالمزاد أن يقيم من تلقاء نفسه لفائدة جميع أص�حاب الحق�وق أي�ا 
ن ت��سديد ھ��ذا ال��ثمن أو إيداع��ه أو ك��انوا عل��ى ا	ط��Aق رھن��ا ل��ضما

إج��راء مقاص��ة ف��ي حال��ة م��ا إذا ل��م يثب��ت وق��وع ھ��ذا ا.داء أو اتح��اد 
  . الذمة

وإذا لم يودع الحامل نسخة من سند الملكية يجوز ت�سليم ن�سخة 
جدي��دة للم��شتري عن��د ا*ط��Aع عل��ى حك��م ص��ادر إث��ر عري��ضة آم��ر 
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ويخب��ر . انون��اوت��صبح ف��ي ھ��ذه الحال��ة الن��سخة القديم��ة باطل��ة ق. ب��ذلك
العموم بھذا البطAن عن طريق إعAن موجز ينشر بالجريدة الرسمية 

  .ويقيد بسند الملكية
 يجب إدراج ا.قوال والمAحظات أيا كان نوعھا -.395المادة 

ومق��صدھا وك��ذا المعارض��ات وطلب��ات إبط��ال المتابع��ات المرتك��زة 
روط سواء على أسباب شكلية أو على أسباب موضوعية بك�راس ال�ش

خمسة أي�ام عل�ى ا.ق�ل قب�ل الي�وم المح�دد للبي�ع عل�ى أن ي�وم ا	دراج 
ويت��ضمن ك��ل ذل��ك اختي��ار الم��وطن بمق��ر . يعتب��ر داخ��A ف��ي ا.ج��ل

وتتعھ��د المحكم��ة بواس��طة عري��ضة . المحكم��ة الت��ي يق��ع أمامھ��ا البي��ع
  .مسببة تتضمن، تAفيا لرفضھا، تبين بوضوح ا.سباب المثارة

ضة بكتابة الضبط ثAثة أيام على ا.ق�ل ويجب إيداع ھذه العري
. قب��ل الي��وم المح��دد للبي��ع عل��ى أن ي��وم ا	ي��داع داخ��ل ف��ي ھ��ذا ا.ج��ل

وتعرض ھذه العريضة ف�ورا عل�ى رئ�يس المحكم�ة، كم�ا يج�ب عل�ى 
كات��ب ال��ضبط أن يبل��غ ن��سخة منھ��ا ف��ورا إل��ى مت��ابع البي��ع بموطن��ه 

 بالجل�سة الت�ي وتبت المحكمة في نفس الجلسة بعد ا*س�تماع. المختار
يج��ري فيھ��ا البي��ع إل��ى طل��ب الم��دعي نف��سه، إذا ك��ان حاض��را أو إل��ى 
وكيل��ه ف��ي ع��رض مAحظات��ه ال��شفھية والت��ي * تعن��ي إ* ا.س��باب 
المثارة في عريضته وكذلك المتابع ب�نفس الطريق�ة وال�شروطـ، وبع�د 

  .تقديم النيابة العامة لطلباتھا، عند ا*قتضاء
ه يرفع مفعول التنبيه بوجوب الدفع في إذا أبطلت المتابعات فإن

أما إذا ثبت عيب أو مخالفة في إج�راء م�ا دون أن ي�ؤدي . ھذا القرار
ذل��ك إل��ى إبط��ال المتابع��ات ف��إن الق��رار يج��ب أن يع��ين، فيم��ا إذا أم��ر 
بإجراءات جدي�دة، الت�اريخ ال�ذي س�يقام في�ه البي�ع، عل�ى أن * يتع�دى 

 الحك�م ال�شروط الت�ي يج�ب كم�ا يب�ين. ھذا التاريخ خمسة ع�شر يوم�ا
و* . على المت�ابع الوف�اء بھ�ا للقي�ام ب�ا	جراءات الت�ي اعتب�رت فاس�دة

  .يمكن قبول أي قول أو مAحظة بعد ذلك
 جميع القرارات الصادرة ع�ن المحكم�ة ف�ي ھ�ذا -.396المادة 

  .الشأن تعتبر في كل الحا*ت نھائية
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بوجوب الدفع  غير أنه يجوز إثارة بطAن التنبيه -.397المادة 
في جميع مراح�ل المتابع�ات، وحت�ى بع�د تبلي�غ التنبي�ه بوج�وب ال�دفع 

ويك�ون طل�ب . لكن خارج ا.ج�ل ا.ق�صى المح�دد س�ابقا بخم�سة أي�ام
ھ���ذا ال���بطAن ل���دى المحكم���ة الكائن���ة بموق���ع العق���ار وذل���ك بواس���طة 
عري���ضة معلل���ة يك���ون فيھ���ا الم���دعي ملزم���ا باختي���ار م���وطن بمق���ر 

ري��ضة ب��صفة واض��حة، تAفي��ا لرف��ضھا، عل��ى وت��نص الع. المحكم��ة
ويق��ع إي��داعھا بكتاب��ة ال��ضبط وتع��رض ف��ورا عل��ى . ا.س��باب المث��ارة
  .رئيس المحكمة

ويح��دد ھ��ذا ا.خي��ر بأس��فل الورق��ة ت��اريخ انعق��اد الجل��سة الت��ي 
ويجب انعقادھا في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء . تعرض فيھا القضية

ويبل��غ ت��اريخ الجل��سة م��ع .  ال��ضبطم�ن ت��اريخ إي��داع العري��ضة بكتاب��ة
ن��سخة م��ن العري��ضة ف��ي ظ��رف ثAث��ة أي��ام عل��ى ا.ق��ل قب��ل ت��اريخ 

وف�ي . الجلسة المحددة لكل م�ن المت�ابع والمطال�ب بموطنھم�ا المخت�ار
اليوم المح�دد للمرافع�ات ت�ستمع المحكم�ة، ب�دون أن تقب�ل أي تأجي�ل، 

Aحظات�ه إلى المدعي نفسه في حالة ح�ضوره أو تمثيل�ه ف�ي ع�رض م
الشفھية التي * تتعدى ا.سباب المثارة في العريضة وكذا إلى المتابع 
ب��نفس ال��شروط، وعن��د ا*قت��ضاء، إل��ى طلب��ات النياب��ة العام��ة ث��م تب��ت 
المحكمة في أمد * يتعدى عشرين يوما ابتداء من تاريخ الجلسة الت�ي 

  .عرضت فيھا القضية
في��ه المت��ابع وأثن��اء المرافع��ة، ابت��داء م��ن الي��وم ال��ذي توص��ل 

بالعريضة، ترجأ جميع ا	ج�راءات المتعلق�ة ب�الحجز والبي�ع باس�تثناء 
. إجراء التأشيرة من طرف المحافظ والتي يجب أن تبقى معم�و* بھ�ا

ف��إذا حك��م بإبط��ال التنبي��ه بوج��وب ال��دفع ف��إن المحكم��ة تق��ضي برف��ع 
أم��ا إذا ص��در ا.م��ر باس��تمرار المتابع��ات ف��إن الحك��م يب��ين . مفعول��ه

راء ال��ذي يج��ب أن يتب��ع للوص��ول لھ��ذه الغاي��ة م��ع ا.خ��ذ بع��ين ا	ج��
وف�ي جمي�ع الح�ا*ت . اعتبار المقتضيات وا=ج�ال المتعلق�ة بالتأش�يرة

  .يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة في ھذا الشأن نھائيا
 في حالة ما إذا لم يستجب للتنبي�ه بوج�وب ال�دفع -.398المادة 

لبي��ع ب��المزاد المن��صوص علي��ه أو ف��ي حال��ة م��ا إذا ل��م يق��ع إرس��اء ا
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بكراس الشروط أو المحدد بالحكم فإنه يجوز دائما للمحجوز عليه أن 
يطل��ب ع��ن طري��ق ا*س��تعجال وبعري��ضة معلل��ة رف��ع مفع��ول التنبي��ه 

وتبعث ھذه العريضة لرئيس المحكمة التي كان ينبغي . بوجوب الدفع
ريضة إل�ى ويبلغ كاتب الضبط نسخة من ھذه الع. أن يقع أمامھا البيع

المت��ابع بموطن��ه المخت��ار، بثAث��ة أي��ام عل��ى ا.ق��ل قب��ل ت��اريخ الجل��سة 
ويجب على ھذا ا.خير أن يشير إلى ھذا التاريخ بأس�فل . ا*ستعجالية

ويكون ا.مر الذي يصدر عن المحكمة في جميع الح�ا*ت . العريضة
  .نھائيا ونافذا فورا

الحجوز العقارية  يقع إرساء البيع بالمزاد بجلسة -.399المادة 
وبمجرد افتتاح المزاد يراعى انتظار زم�ن مدت�ه . التي تعقد بالمحكمة

ثAث دقائق يتم إثبات�ه ب�ساعة كبي�رة موض�وعة بطريق�ة تب�دو للعم�وم 
و* يك�ون المزاي�د ملزم�ا بم�ا عرض�ه م�ن . على مكت�ب الع�ون المنف�ذ

 الثمن حينما يعرض مزايد آخر بعده، حتى ولو وقع التصريح ببطAن
  .ھذا العرض الصادر عن آخر مزايد

 * يقع إرساء البيع بالمزاد إ* بع�د م�ضي ث�Aث -.400المادة 
فإذا لم يظھر مزايد أثناء ھذه المدة فإن التصريح بإرساء البيع . دقائق

  .يكون للمتابع بمبلغ العرض
أما إذا ظھر مزايدون فإن إرساء البيع * يك�ون إ* بع�د م�ضي 

  .أ أي مزايد خAل تلك المدةدقيقتين دون أن يطر
 قب��ل افتت��اح الم��زاد يج��ب عل��ى الع��ون المنف��ذ أن -.401الم��ادة 

يخب��ر ب��أن م��ن يق��ع علي��ه إرس��اء البي��ع فإن��ه * يعتب��ر م��شتريا ب��صفة 
قطعية ونھائية إذا طرأ م�زاد ف�ي أج�ل ع�شرة أي�ام م�ن ت�اريخ إرس�اء 
 المزاد من جانب أي شخص دون أن يكون ذلك المزاد يمك�ن الع�دول

  .عنه
. ويقع عرض المزاد بكتابة ض�بط المحكم�ة الت�ي أم�رت ب�البيع

ويبل�غ ھ�ذا الع�رض م�ن ط�رف كات�ب ال�ضبط ف�ي ظ�رف خم�سة أي�ام 
وي�نص . برسالة مضمونة الوصول لكل م�ن المت�ابع والمحج�وز علي�ه

التبلي��غ عل��ى ا*س��تدعاء .ول لجل��سة تل��ي ان��صرام أم��د ع��شرة أي��ام 
صحة عرض المزاد ف�ي حال�ة م�ا الممنوح .جل المطالبة بالتصريح ب
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إذا كانت موضوع نزاع، كم�ا يح�دد ھ�ذا الحك�م ف�ي آن واح�د الت�اريخ 
الجديد 	جراء البيع والذي * يقع إ* بعد مضي خمسة عشر يوما من 

  .الجلسة المحتملة
 تعتبر صحة عرض المزاد منازع�ا فيھ�ا بمج�رد -.402المادة 

  .نعقاد الجلسة المحتملةتقديم طلبات في خمسة أيام على ا.قل قبل ا
إذا لم تقع منازعة في عرض المزاد أو إذا وقع ت�صحيحه فإن�ه 
ي��ستغني ع��ن ا	ش��ھار بال��شروط الت��ي وق��ع عليھ��ا الت��صريح ا.ول 

  .بإرساء البيع
وفي اليوم المعين يفتح مزاد آخر جدي�د يج�وز لك�ل ش�خص أن 

عل�ى إذا لم يقدم عرض بمزاد آخر فإن إرس�اء البي�ع يق�ع . يشارك فيه
  .المزايد ا.خير

و* يجوز قبول أي عرض للمزاد بعد التصريح الثاني بإرساء 
  .البيع

 إذا ل��م يق��م الراس��ي علي��ه الم��زاد بتنفي��ذ ش��روط -.403الم��ادة 
مرس��ي الم��زاد أعي��د بي��ع العق��ار عل��ى ذمت��ه بع��د ثب��وت ع��دم إذعان��ه 
لAخط��ارات الموجھ��ة ل��ه ف��ي ھ��ذا ال��شأن ب��ا*لتزام بتعھدات��ه ف��ي أج��ل 

  .ة أيامعشر
 إذا وقع البيع على ذمة الراسي عليه المزاد فإن�ه -.404المادة 

  . وما بعدھا385يجري العمل حسب الطريقة المقررة بالمواد 
 ي�����سوغ لWط�����راف، لتجن�����ب ا*لتج�����اء إل�����ى -.405الم�����ادة 

ا	ج��راءات ال��سابق بيانھ��ا، أن يتفق��وا ف��ي عق��د رھ��ن العق��ار أو بعق��د 
ر، عل�ى أن�ه، ف�ي حال�ة م�ا إذا ل�م يق�ع *حق، بشرط أن يقيد ھذا ا.خي

اس��تيفاء ال��دين بحل���ول ا.ج��ل، يج���وز لل��دائن أن يطل���ب بي��ع العق���ار 
وفي ھذه الحالة يقع البي�ع ب�المزاد أم�ام موث�ق يع�ين بمج�رد . المرتھن

أم��ر عل��ى عري��ضة ي��صدره رئ��يس المحكم��ة بع��د القي��ام ب��ا	جراءات 
  . وما بعدھا385المنصوص عليھا بالمواد 

ث��ق الم��ذكور أن يتلق��ى، عن��د ا*قت��ضاء، الت��صريح يج��وز للمو
  .بعرض المزاد
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  في التوزيع بالمحاصة والترتيب: الباب الخامس

  في التوزيع بالمحاصة: الفصل األول

 إذا ل�م تك�ف المب�الغ المق�ررة أو أثم�ان المبيع�ات -.406المادة 
لت�سديد حق��وق ال�دائنين ف��إن المحج�وز لدي��ه أو الع�دل المنف��ذ ال�ذي ق��ام 

بيع عليه إيداع ا.موال المتجمعة عنده بكتابة الضبط ثمانية أيام بعد بال
إنھ��اء إج��راءات الحج��ز أو البي��ع، بع��د ط��رح الم��صاريف الم��صادق 
عليھ��ا للمحج��وز لدي��ه مقاب��ل ت��صريحه المؤك��د إذا ل��م تك��ن ق��د حمل��ت 
علي��ه، وبالن��سبة للع��دل المنف��ذ ال��ذي ق��ام ب��البيع الم��صاريف الم��صادق 

  .اضي والمبينة بمسودة المحضرعليھا من طرف الق
 يطلب الطرف ا.شد حرصا من رئيس المحكمة -.407المادة 

وي���تم ھ���ذا ا*س���تدعاء برس���الة . اس���تدعاء ال���دائنين والمحج���وز علي���ه
مضمونة مع وصل با*ستAم يوجھھا كاتب الضبط أو بواسطة ورقة 

  .عدل منفذ
أو * و* يشارك ال�دائنون ال�ذين * ي�ستجيبون لھ�ذا ا*س�تدعاء 

ولذا ينص ا*ستدعاء الموج�ه لھ�م . ينيبون من يمثلھم في ھذا التوزيع
  .على سقوط الحق الذي ينجر عن التخلف عن الحضور

 ف��ي الي��وم المح��دد لAجتم��اع، ي��ستمع القاض��ي -.408الم��ادة 
بمساعدة كاتبه إلى ا.طراف الحاضرين ويتحقق من الديون ثم يشرع 

رض عل�يھم لھ�ذا الغ�رض قائم�ة ويع�. في التوزيع على ذوي الحق�وق
  .التوزيع

 إذا ل�م يوج�د ن�زاع ف�ي التوزي�ع، يح�رر مح�ضر -.409المادة 
على الف�ور، وي�ودع ض�من الم�سودات المحفوظ�ة بكتاب�ة ال�ضبط بع�د 
توقيعه من جميع المشاركين أو ا	شارة على أنھم يجھلون التوقي�ع أو 

ويح�دث رھن�ا ويكتسب ھذا المحضر القوة التنفيذي�ة . * يقدرون عليه
ثم يحصل الدائنون فورا على تأدية ديونھم م�ن ط�رف كات�ب . قضائيا
  .الضبط
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 إذا وج��د ن��زاع أو خ��Aف ف��ي التوزي��ع المقت��رح -.410الم��ادة 
ف��إن القاض��ي يقي��د مAحظ��ات وبيان��ات ا.ط��راف ويب��ت ب��أمر يح��دد 

  .بموجبه توزيع ا.موال كما يأمر بتأديتھا إلى الدائنين
ا.م��ر المن��صوص علي��ه بالم��ادة ال��سابقة  يك��ون -.411الم��ادة 

  .قابA للطعن با*ستئناف
 إذا كان الدين الذي وقع من أجله الحجز تحت يد -.412المادة 

الغير يحل في آج�ال متتابع�ة وط�رأ دائ�ن جدي�د وص�رح بدين�ه لكتاب�ة 
الضبط بع�د التوزي�ع بالمراض�اة أو ع�ن طري�ق الق�ضاء ف�إن القاض�ي 

لدائنين ثم يتصرف من جديد وفقا لم�ا ب�ين يستدعي بطلب ھذا الدائن ا
  .أعAه

 في ھذه الحالة تودع المبالغ المدفوعة من طرف -.413المادة 
وتدفع في الوقت نفسه قائمة التوزيع . المشتري بالمزاد بكتابة الضبط

لرئيس المحكمة المختصة بعد إتم�ام ھ�ذه القائم�ة با	ش�ارة إل�ى أق�وال 
  .ومAحظات ا.طراف

 ي��ستدعي القاض��ي ف��ي ظ��رف ثماني��ة أي��ام بع��د -.414الم��ادة 
ويق��ع ا*س��تدعاء . اس��تAمه للقائم��ة ال��دائنين المدرج��ة أس��ماؤھم بھ��ا

برس���ائل م���ضمونة يوجھھ���ا كات���ب ال���ضبط للمعني���ين ب���ا.مر س���واء 
بم��وطنھم ا.ص��لي أو المخت��ار كم��ا ي��ستدعي ب��نفس الطريق��ة الم��Aك 

 بحصص الدائنين المنزوعة ملكيتھم وكذلك المشتري بالمزاد ويحتفظ
  .المتخلفين

 في اليوم المح�دد لAجتم�اع ي�ستمع القاض�ي إل�ى -.415المادة 
مAحظ��ات وبيان��ات ا.ط��راف وي��صدر أم��را يح��دد ترتي��ب ال��دائنين 
ويأمر بتسليم قوائم تخصيص الحصص لك�ل دائ�ن ح�سب درجت�ه ف�ي 
الترتيب كما يصرح في آن واح�د بتحري�ر العق�ار ال�ذي ي�صير معف�ى 

رھ��ون الت��ي كان��ت تثقل��ه حت��ى ول��و ل��م ي��تمكن م��ن ت��سديد م��ن جمي��ع ال
  .الديون المضمونة تسديدا كليا أو جزئيا

 يك��ون ا.م��ر المن��صوص علي��ه بالم��ادة ال��سابقة -.416الم��ادة 
  .قابA للطعن با*ستئناف
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 تسلم للمشتري بالمزاد صورة طب�ق ا.ص�ل م�ن -.417المادة 
ي القاضي بتحديد ترتي�ب قائمة التوزيع بالمراضاة أو من الحكم النھائ

ويطھ�ر ھ�ذا التقيي�د . درجات ال�دائنين ق�صد تقيي�دھا بال�سجل العق�اري
  .جميع ا*متيازات والرھون

  في الترتيب: الفصل الثاني

 بع��دما ي��سدد الم��شتري ب��المزاد ب��ين ي��دي الع��دل -.418الم��ادة 
المنفذ في ا.جل المحدد بك�راس ال�شروط، وال�ذي * يمك�ن أن يتع�دى 

تة أس��ابيع، ف��ي نف��س الوق��ت م��ع ال��ثمن ا.ص��لي المق��رر ب��أي وج��ه س��
	رساء البيع بالمزاد مبلغ المصاريف التي أنفق�ت للتوص�ل إل�ى البي�ع 
أو عند ا*قتضاء، إلى التحف�يظ العق�اري إذا تق�رر أن�ه ض�روري تل�ك 
المصاريف المقرر مبلغھا والمصادق عليھا من طرف القاضي والتي 

اد، ف�إن كات�ب ال�ضبط الم�ودع لدي�ه أعلن عنھا قبل ال�شروع ف�ي الم�ز
تلك المبالغ، يحرر، بمجرد انصرام ا.مد الممن�وح للت�صريح ب�إعAن 

  .المزاد، قائمة لتوزيع الثمن بين دائني المالك منزوع الملكية
  :ولھذا الغرض تصنف الديون حسب الترتيب ا=تي

الم��صاريف الق��ضائية الت��ي أنفق��ت للتوص��ل إل��ى إتم��ام البي��ع وإل��ى  .1
   الثمن؛توزيع

  الديون المضمونة برھون، حسب ترتيبھا؛ .2
  :الديون الممتازة التي يجري العمل بھا حسب النظام التالي .3
   مصاريف التجھيز إذا ھلك المدين؛-ا  •
   المصاريف القضائية؛-ب  •
   أجور جميع الذين استؤجروا طيلة ا.شھر الستة ا.خيرة؛-ج  •
متعل�����ق  ال�����دين الواج�����ب ل�����ضحية الح�����ادث أو لورثت�����ه وال-د  •

بالم��صاريف الطبي��ة أو ال��صيدلية أو تجھي��ز الجن��ازة وك��ذا لمبل��غ 
  التعويضات من جراء العجز المؤقت عن العمل؛
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 التعوي��ضات الم��ستحقة للعم��ال أو الم��ستخدمين م��ن ط��رف -ھ��ـ  •
ص��ناديق التعوي��ضات أو المؤس��سات ا.خ��رى المعتم��دة ف��ي مج��ال 

  منح التعويضات العائلية؛
اديق التعوي�����ضات وغيرھ�����ا م�����ن  ال�����ديون الم�����ستحقة ل�����صن-و  •

المؤسسات المعتمدة في مجال التعويضات العائلية على المنت�سبين 
لھا من أج�ل ا*ش�تراكات الت�ي تل�زم ھ�ؤ*ء ب�دفعھا م�ن أج�ل م�نح 

  التعويضات العائلية؛
ال���ديون المرتك���زة عل���ى س���ندات تنفيذي���ة إذا ت���دخل دائنوھ���ا ف���ي  .4

 ال�ديون نف�س المرافعة عن طريق المعارض�ة عل�ى أن تك�ون لھ�ذه
  .الدرجة وتجري القسمة فيما بينھا بالنسبة لقدرھا

أم��ا الفاض��ل م��ن ھ��ذا كل��ه إن ك��ان فإن��ه يم��نح للمال��ك من��زوع 
  .الملكية

.  تع��رض قائم��ة توزي��ع ال��ديون عل��ى  المعني��ين-.419الم��ادة 
وعند قبولھا منھم تسلم حا* الح�صص الت�ي تج�ب لھ�م مقاب�ل إعط�اء 

اء يرف�ع الحج�ز ع�ن الرھ�ون الت�ي وصل على قبضھا، وعن�د ا*قت�ض
  .أقيمت لفائدتھم
 إذا ن���شأ خ���Aف ب���ين ال���دائنين إم���ا فيم���ا يرج���ع -.420الم���ادة 

للدرج��ة الت��ي أعطي��ت ل��دينھم وإم��ا فيم��ا يتعل��ق بمبل��غ الح��صص الت��ي 
  .تجب لھم، فإن توزيع الثمن * يكون إ* عن طريق القضاء

  في اإلكراه البدني: الباب السادس
 حك��م أو ق��رار أص��بح نھائي��ا ص��ادرا ع��ن  ك��ل-.421الم��ادة 

محكمة تبت في الميدان المدني والتج�اري وا	داري ويت�ضمن إدان�ة، 
يجوز أن ينفذ بواسطة ا	كراه البدني وفق الشروط المبينة في الم�واد 

  .التالية
 ي��صرح ب�ا	كراه الب��دني بواس�طة ق��رار أو حك��م -.422الم�ادة 

  .17 مقتضيات المادة من المحكمة التي بتت نھائيا مع مراعاة
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 * يجوز اللجوء إلى ا	كراه البدني إ* بعد ف�شل -.423المادة 
و* يج��وز عل��ى الخ��صوص، . جمي��ع الط��رق العادي��ة لتنفي��ذ ا.حك��ام

ممارسته في ا	دان�ات بالمب�الغ المالي�ة إ* بع�د بي�ع أم�وال الم�دين، إذا 
  .كان من الممكن الحصول عليھا أو عرضھا ھو نفسه

ا*لت��زام بالت��ضامن، وعن��دما يثب��ت ب��صفة ص��حيحة وف��ي حال��ة 
عجز واحد أو أكثر من المتعاقدين، فإن كل واحد من الم�دينين يج�وز 

  .إكراھه من أجل مجموع الدين
وف�ي حال��ة الكفال��ة العادي�ة ف��إن ا	ك��راه يج�وز أن يم��ارس ض��د 

  .المدين الرئيسي والضامن
 يج�وز  إذا كان الدين غير فردي بل جماعي، فA-.424المادة 

أن يخضع كل مدين لPكراه البدني إ* بقدر نصيبه م�ن مجم�وع ذل�ك 
  .الدين

 * يج����وز أن يم����ارس ا	ك����راه الب����دني ض����د -.425الم����ادة 
ا.شخاص الذين تقل أعمارھم عن الثامنة عشر من العمر كاملة وقت 
ص��دور الحك��م المبن��ى علي��ه ا	ك��راه، و* ض��د ال��ذين دخل��وا س��نتھم 

  . الذي صرح بهالسبعين وقت الحكم 
وتقلص بالنصف لصالح الذين دخلوا في الفترة ا.خي�رة س�نتھم 

  .426الستين دون إخAل بتطبيق مقتضيات المادة 
 وتخف��ض ك��ذلك م��دة ا	ك��راه الب��دني بالن��صف -.426الم��ادة 

بدون أن تقل مطلقا عن أربع وعشرين ساعة بالن�سبة للم�دينين ال�ذين 
  .يثبتون عسرھم
وز أن يمارس ا	كراه البدني في آن واح�د  * يج-.427المادة 

  .ضد الزوجين ولو من أجل ديون مختلفة
 10 بتاريخ 035 – 2007 ا.مر القانوني رقم ()جديدة( 428المادة 
  :تحسب مدة ا	كراه البدني على النحو التالي   ) 2007ابريل 

 أوقية، يوم لكل حصة كاملة م�ن 100.000إذا كان الدين أقل من  .1
ة على أن يكون الحد ا.دنى يوما كامA والحد ا.قصى  أوقي2000

  ؛ يوما45
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 أوقي�����ة أو أكث�����ر إ* أن�����ه أق�����ل م�����ن 100.000إذا ك�����ان ال�����دين  .2
، ع�ن ك�ل ش�ريحة أي�ام ة وتزاد ع�شر يوما45 أوقية، 1000.000

   أوقية؛100.000 أوقية فوق ال 200.000تامة من 
زاد وت���س���تة أش���ھر  أوقي���ة أو أكث���ر، 1000.000إذا ك���ان ال���دين  .3

 1000.000 أوقي�ة بع�د 400.000 لكل ش�ريحة تام�ة م�ن ينشھر
  .سنتانأوقية مع أن الحد ا.قصى 

 يج���ب أن يؤس���س الحك���م أو الق���رار الم���صرح -.429الم���ادة 
  . با	كراه البدني على سوء نية أو إھمال المدين الظاھر

ويج��ب أن يب��ين أن الحك��م أو الق��رار ال��ذي يرج��ع إلي��ه نھ��ائي، 
  . الدائن الشفوية أو الكتابية وتحديد مدة ا	كراهويشير إلى عريضة

 يبلغ الع�ون المكل�ف بتنفي�ذ الحك�م أو الق�رار ھ�ذا -.430المادة 
ا.خير إل�ى الم�دين كم�ا يخب�ره أن�ه إذا ل�م ي�سدد ب�ين يدي�ه مبل�غ ال�دين 
والم��صاريف الق��ضائية ف��ي أج��ل ثماني��ة أي��ام فإن��ه سيرس��ل الحك��م أو 

  .  من أجل التنفيذ431ا بالمادة القرار للتأشيرة المنصوص عليھ
ويثب��ت إتم��ام ھ��ذه ال��شكلية وتاريخھ��ا ف��ي مح��ضر موق��ع م��ن 
طرف المدين أو م�ن ط�رف ش�اھدين ف�ي حال�ة م�ا إذا ك�ان الم�دين * 

  .يعرف التوقيع أو يرفضه
 م���ن أج���ل أن ي���صبح الحك���م أو الق���رار ا=م���ر -.431الم���ادة 

ل الجمھوري�ة وال�ذي با	كراه البدني قابA للتنفيذ يجب أن يؤشره وكي�
  .يحدد اليوم الذي سينفذ فيه

  : يجوز اعتقال المدين في ا.ماكن التالية  *-.432المادة 
  ا.بنية المخصصة للعبادات وأثناء تأدية الشعائر الدينية فقط؛ .1
  في أماكن وأثناء عقد الجلسات السلطات الرسمية؛ .2
لمح�ل في أي منزل ولو كان منزله ما لم يك�ن ق�د أم�ر ب�ه قاض�ي ا .3

وال��ذي يج��ب علي��ه ف��ي ھ��ذه الحال��ة أن ينتق��ل إل��ى المن��زل ب��صحبة 
  . العون المكلف بالتنفيذ أو ينيب عنه ضابط شرطة قضائية

 * يج��وز أن يعتق��ل الم��دين ك��ذلك عن��دما يك��ون -.433الم��ادة 
  . مدعوا كشاھد أمام قاض أو يحمل استدعاء منه
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Aل الوق��ت و* يج��وز اعتقال��ه ف��ي الي��وم المح��دد لمثول��ه و* خ��
  .الAزم لذھابه وعودته

 يعتقل المدين في سجن المكان، وعند ما * يوجد -.434المادة 
سجن به ففي سجن المك�ان ا.ق�رب بن�اء عل�ى تق�ديم الحك�م أو الق�رار 

  .431القاضي با	كراه محلى بالتأشيرة المذكورة بالمادة 
  : يجب أن يذكر في بيان ا	يداع بسجل السجن-.435المادة 

  كم أو القرار ا=مر با	كراه؛الح .1
  اسم وموطن الدائن؛ .2
  اختيار الموطن إذا كان * يقطن بمحل ا*عتقال؛ .3
  اسم وسكن وسن ومھنة المدين؛ .4
  .إيداع التغذية .5

 يجوز أن يل�زم ال�دائن بإي�داع التغذي�ة م�سبقا م�ن -.436المادة 
أجل مدة ا	ك�راه عن�دما تك�ون أق�ل م�ن ثAث�ة أش�ھر وم�ن أج�ل ثAث�ة 

  .لى ا.قل، عندما تكون مدة ا	كراه أكثر من ثAثة أشھرأشھر ع
يسقط حق الدائن الذي لم يودع التغذي�ة الكافي�ة، ويطل�ق س�راح 

  .المدين، إذا كان سجينا بعد انقضاء المدة التي تكفيھا التغذية المودعة
  . يحدد المبلغ اليومي لPيداع بمقرر وزاري-.437المادة 
  :لسجين إطAق سراحه ب ينال المدين ا-.438المادة 

إعفاء الدائن الذي يج�وز القي�ام ب�ه أم�ام الع�ون المكل�ف بالتنفي�ذ أو  .1
  بسجل السجن؛

عن طري�ق دف�ع أو إي�داع المبل�غ الم�ستحق إل�ى ال�دائن المت�ابع م�ع  .2
  .المصاريف عند ا*قتضاء

 توج���ه طلب���ات إط���Aق ال���سراح إل���ى القاض���ي -.439الم���ادة 
ويب��ت القاض��ي ب��دون ت��أخير . هالمخ��تص ال��ذي يعتق��ل الم��دين بدائرت��

  .بإصدار أمر نافذ على الفور وغير قابل .ي طعن

  
    في دعوي الحيازة:الكتاب الثامن
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 035 – 2007ا.مر القانوني رقم  (:)جديدة( 440 لمادةا       
القضية التي " الحيازةبدعوى "  توصف  ) 2007 ابريل 10بتاريخ 

وذلك " حق عيني عل عقار"أو خول القانون القيام بھا لحائز عقارا 
  . أشغالتعطيل أو ستبقائھا أو احيازتهبقصد استرجاع 

   
 035 – 2007ا.مر القانوني رقم (:)جديدة( 441 لمادةا       

 لمن ھو حائز بنفسه أو بواسطة يمكن) 2007 ابريل 10بتاريخ 
  :لحيازةغيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بدعوى ا

  
 أو ا*عتراف به في حيازته كان يقصد بقيامه إبقاءه على   إذا-  :و5أ

  . منهحالة انتزاعھا في حيازةصورة وقوع الشغب أو استرجاع 
 إذا كانت له مصلحة في صدور ا	ذن بتعطيل ا.شغال التي -: ثانيا 

  .قد ينجم عنھا شغب لو وقع إتمامھا
 بھا إذا تمه  أو انتفاعحيازة استرجاع بدعواه إذا كان يقصد -: ثالثا 

  . منه بالقوةنتزاعھاا
  

 035 – 2007ا.مر القانوني رقم (:)جديدة( 442 لمادةا       
الشغب في ھذا الموضوع ھو كل أمر ينجم ) 2007 ابريل 10بتاريخ 

 لحيازةمنه رأسا ومن نفسه أو بطريق ا*ستنتاج دعوى مخالفة 
  .الغير

  
 035 – 2007رقم ا.مر القانوني (:)جديدة( 443 لمادةا       

 بالقوة فإن لحيازة عدا صورة نزع افيما) 2007 ابريل 10بتاريخ 
  : * يقبل إ*لحيازةالقيام بدعوى ا

  
 منذ عام حيازة مادية و خالية و ھادئة  حائزالمدعي إذا كان ا -1

 أو إتمام ا.شغال لحيازة انتزاعحال وقوع الشغب أو ا, على ا.قل
ا شغب ولم يسكت مدة عام بعد وقوع  عنھينجمالتي من شأنھا أن 

  . من يده أو إتمام تلك ا.شغاللحيازة انتزاعذلك الشغب أو ا
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,  بدون التباس و* انقطاع و* شغبة مستمرلحيازة انت إذا كا -2

 .علنية وقائمة علي سند ملكية
 

 035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( : )  جديدة444(المادة        
 انتزعت فالذي نزع للحيازة بالقوة وقع إذا) 2007 ابريل 10بتاريخ 

 من له حصل ما غرم بطلب المختصة المحكمة لدى القيام له منه
 .حيازته واسترجاع الضرر

  

 035 – 2007ا.مر القانوني رقم (  :)جديدة( 445 لمادةا       
إذا , 441في الحالة المذكورة في المادة ) 2007 ابريل 10بتاريخ 

لمدعي و المدعى عليه أنه الحائز و تقدم كل منھما ادعى كل من ا
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 .حد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا 

  .اقتضى الحال ذلك

 035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( -: )جديدة( 446 لمادةا       
 على لحيازة* يجوز الحكم في دعوى ا) 2007 ابريل 10بتاريخ 

 ا.دلة في أن يتأمل للقاضي أو نفيه ولكن حق التملكأساس ثبوت 
  .لحيازةالمدلى بھا على ھذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص ا

  
 035 – 2007نوني رقم ا.مر القا(- )جديدة( 447 لمادةا       

 بدعوى ا*ستحقاق * يقبل منه القيام ئم القا) 2007 ابريل 10بتاريخ 
دعوى سابقة علي  حيازة نتزاع على أساس شغب أو الحيازةبدعوى ا

  .ا*ستحقاق
 الدعوى رفع عليه قبل لمدعيودعوى ا*ستحقاق التي رفعھا ا     

  .لحيازة* تأثير لھا على دعوى اعليه 
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مدعي عليه بدعوى الحيازة * يمكنه القيام بدعوى وال    
ا*ستحقاق إ* بعد البت في دعوى الحيازة وليس له إذا 
صدر الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى 

 .ا*ستحقاق إ* بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم
 

 
 

    أحكام انتقالية ونھائية: الكتاب التاسع
  

 035 – 2007ا.م�ر الق�انوني رق�م ( - )ديدةج( .844المادة       

م��ن أج��ل تطبي��ق ھ��ذا الق��انون، يق��صد ) 2007 ابري��ل 10بت��اريخ 
بعب��ارات رئ��يس المحكم��ة أو القاض��ي عل��ى الت��والي رئ��يس الت��شكيلة 
المختصة أو الغرفة المختصة إذا كانت المحكمة المختصة تتألف م�ن 

  .عدة غرف، ما لم يقتض السياق خAف ذلك
  

 035 – 2007ا.م��ر الق��انوني رق��م (  )جدي��دة( . 944ادة الم��      
تبق��ي الغ��رف الجمع��ة بالمحكم��ة العلي��ا ) 2007 ابري��ل 10بت��اريخ 

مختصة بالنظر في الطع�ون ل�صالح الق�انون المقدم�ة قب�ل دخ�ول ھ�ذا 
وينبغ�ي عليھ�ا ف�ي ھ�ذه الحال�ة أن ت�صدر , ا.مر القانوني حيز التنفي�ذ

  ..صلأحكامھا وفقا لمسطرة البت في ا
 10 بت�اريخ 035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( -.504المادة 

تلغ��ى جمي��ع الق��وانين ال��سابقة المخالف��ة لھ��ذا الق��انون ) 2007ابري��ل 
 1983 يوليو 9 الصادر بتاريخ 164-83وخاصة ا.مر القانوني رقم 

المتضمن قانون المرافعات المدني�ة والتجاري�ة وا	داري�ة والن�صوص 
 1970 يولي�و 25 ال�صادر بت�اريخ 242-70نون رق�م المعدلة له والقا

المت���ضمن ق���انون ا	ك���راه الب���دني ف���ي المي���دان الم���دني والتج���اري 
  .وا	داري
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 10 بت�اريخ 035 – 2007ا.مر القانوني رقم ( -.451المادة 
ين��شر ھ��ذا الق��انون ف��ي الجري��دة الرس��مية وح��سب ) 2007ابري��ل 

  .إجراءات ا*ستعجال وينفذ كقانون للدولة
  

  1999 يوليو 24: نواكشوط في
  

              
  رئيس الجمھورية  
  معاوية ولد سيد احمد الطايع  

  
  الوزير ا�ول  

  الشيخ العافيه ولد محمد خونا
  

                
  وزير العدل   
                    

  محمد سالم ولد مرزوك
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