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  اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
  عدالة- إخاء-شرف

  
  رئاسة المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطية

  
                                                                                                                       التشريع تأشيرة

        

 مقتضياتبعض يلغي  وأو يكمل  يعدل مشروع أمر قانوني
 1999 يوليو 24الصادر بتاريخ  99-035 القانون رقم
   اإلجراءات المدنية والتجارية و اإلداريةمدونةالمتضمن ل

 

مقتضيات قانون اإلجراءات المدنية و التجارية و اإلدارية علي أو تلغي تعدل وتكمل : األوليالمادة 
 : النحو التالي

 عامة  أحكام : باب تمھیدي
ويجـب أن تكـون   .  ال يصح التقاضي إال ممن توجد فيه الصفة واألهلية إلثبـات حقوقـه           -.2المادة  

للمدعي مصلحة مشروعة في الدعوى التي يمارسها، مع مراعاة األحوال التي يسند فيها القانون حـق                
  . التقاضي فقط إلى األشخاص الذين يعينهم

صفة واألهلية والمصلحة وكذا فقدان اإلذن في حالـة  ويثير القاضي من تلقاء نفسه عدم وجود ال    
  .ما إذا كان واجبا

  . ويعمل علي احترام مبدأ الحضوريةيجب علي القاضي أن يحترم )يدة جد3(رةالفق        
 أن من تلقـاء نفـسها     تبت المحكمة في حدود طلبات األطراف وال يمكنها ) جديدة4( الفقرة        

  .عوي الدتعدل موضوع أو سبب
 فـي اآلجـال   إلي المحكمة جميـع حججـه    يجب علي كل طرف أن يقدم   )جديدة 5( الفقرة       

  .   المحددة قانونا

   يف اختصاص احملاكم:الكتاب األول
   يف االختصاص النوعي:الباب األول

    يف اختصاص حماكم املقاطعات:الفصل األول
، تنظـر    والمحاكم التجاريـة    إلى محكمة الوالية    مع مراعاة االختصاص المسند    : )جديدة( .20المادة  

  :محاكم المقاطعات في القضايا المدنية والتجارية التالية
تحكم ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بـالنقود والتـي ال تتجـاوز قيمتهـا                    

  .  أوقية محصوال50.000 أوقية أصال و500.000
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 أوقيـة أصـال   500.000 التي تتجاوز قيمتها مدنيةفي الدعاوى الط كما تنظر وتحكم ابتدائيا فق      
 أوقية محصوال، وكذا كل النزاعات التي ال يمكن تقـدير قيمتهـا بـالنقود وتلـك المتعلقـة         50.000و

  . والوصية والميراثباألحوال الشخصية كاألسرة والطالق والوفاة والنسب
  

 عـدي  اصم الواليات  المحاكم التجارية في عو    وكذلك تمارس الغرف المدنية والتجارية بمحاكم الواليات     
 مـن   24  و 23, 22, 21, 20 كما هو محدد في المواد       طعاتا اختصاص محاكم المق   ,والية انواكشوط 

 .ه المدونةهذ
 

الدعوى المرفوعة من عدة  مدعين أو ضد عدة مدعى علـيهم بـصفة     )جديدة 1(الفقرة  22  المادة 
كم فيها نهائيا إذا لم يتجاوز نصيب كل واحد من المدعين أو المـدعى    جماعية وبموجب سند مشترك يح    

  . أوقية محصوال50.000 أوقية أصال و500.000عليهم في الدعوى 
  

ال تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة عدم إمكانية التجزئة أو حالة التضامن بين المـدعين أو                          
 .بين المدعى عليهم

  صاص محاكم الواليات والمحاكم التجارية في اخت:الفصل الثاني
 تنظر محاكم الواليات في غرفها المدنية في القضايا المدنية دون تحديد لقيمتهـا                )جديدة( .26المادة  

  :والمتعلقة بما يلي
  العقارات المحفظة؛ •
   غير البحريةالتأمينات •
  الطائرات والسفن والسيارات البرية ذات المحرك؛ •
  قانون الجنسية؛ •
  غير المباشرة؛المباشرة و ئب الضرا •
 .نزاعات الضمان االجتماعي •
   المتعلقة بالجمعيات و النقابات و األحزاب السياسيةنزاعاتال •

    
 في القضايا التجارية دون اعتبار لتحديد قيمتها والمتعلقة تجاريةمحاكم الالتنظر   ) جديدة( .27المادة 
  :بما يلي

  األوراق التجارية؛ •
  الشركات التجارية؛ •
  العمليات المصرفية؛ •
  اإلفالس؛ •
 .نزاعات المنافسة •
 أإليجار التجاري •
 النزاعات بين التجار •
 الملكية الصناعية •
 النقل •
 .التأمينات البحرية •
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  الحاالت فيالفردالقاضي  اتشكيلته بأن تبت  يمكن للمحكمة التجارية: )جديدة(  مكررة-.27المادة 
    :التالية
  .ابتدائيا و نهائيا, 20 حسب المادة ,ن تبت فيهاحاالت التي يمكن للمحكمة أفي ال -
 أوقية 2000000 أوقية أصال و 10000000في حالة الديون التجارية التي ال تتجاوز قيمتها  -

 .محصوال
فة منفردة أو يعين أحد في هده الحاالت يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يبت في القضايا بص

  .لكذلقيام ب لالمستشارين 

   النشر واالرتباطوسابقية  في عدم االختصاص :بعالباب الرا
   في سابقية النشر واالرتباط:الفصل الثلث

  
 إذا وجد ارتباط بين قضايا مرفوعة أمام محكمتين مختلفتين بحيث يكون من حسن العدالة            -.51المادة   

ية إلى المحكمة   التحقيق والبت فيهما معا، فإنه يجوز أن يطلب من إحدى المحكمتين التخلي وإحالة القض             
  .األخرى

كمـة  يـأمر رئـس مح  , التخلي عن القضية اكمالمحإحدى   عند ما ترفض) : جديدة2(الفقرة         
يحيل الدعوي أمام    بالتنحي و     إحدى المحاكم  ,بطلب من الطرف المعني   بناءا علي    ,االستئناف المختصة 
  .المحكمة التي يعينها

  محاكم في اإلجراءات أمام ال:الكتاب الثاني 
   في تقديم الدعوي:الباب األول 

بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة من طرف      أمام محكمة المقاطعة    ترفع الدعوى      )جديدة( .58المادة  
المدعي أو وكيله، أو بواسطة مثوله وتقديمه تصريحا يدرج بمحضر يحرره كاتـب الـضبط ويوقعـه                 

  العريـضة أو   ه الحالة يـضع بـصمته أسـفل        و في هذ   المدعي أو يشار إلى أنه ال يقدر على التوقيع        
  .التصريح
  :يجب أن تتضمن العريضة أو التصريح الفاتح للدعوى ما يلي  

االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن المدعي ووكيله عند االقتـضاء وكـذلك االسـم العـائلي                 •
  لمدعى عليه؛ا  ومهنة وموطنوالشخصي

  .تحديد موضوع الدعوى وعرض موجز لألسباب •
 االسـم التجـاري     , حسب الحالة  , يجب أن تتضمن العريضة     تعلق األمر بشركة أو جمعية     إذاو  

  .وموضوع الطلب ومقر الشركة
      أمام محاكم الواليات و المحاكم التجارية ترفع الدعوي بعريضة مكتوبة موقعة من طرف المدعي              

  .أو وكيله
معلومات المذكورة أعـاله وتبلـغ مـع        يجب أن تتضمن العريضة ال    ,  من البرمجة  اإللغاءوتحت طائلة   

  . يوما قبل الجلسة15, علي األقل, األخر الطرف إليوسائل المدعي 
  

 يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من المدعي شفهيا أو بإشعار من كاتب المحكمـة عـن                 -.61المادة  
  .الدعوىطريق رسالة مضمونة الوصول أن يودع كتابة الضبط المبلغ الكافي لضمان تسديد مصاريف 

وعند عـدم اإليـداع،      .  وما بعدها  142وتتم تصفية تلك المصاريف طبقا لمقتضيات المواد                  
وفي ما عدا حاالت المساعدة القضائية، يجوز لرئيس المحكمـة أن يـأذن للمـدعي بـضمان تـسديد                 

ـ                ب المصاريف عن طريق إحضار كافل شخصي يلتزم بذلك بالتضامن عن طريق رسم موجه إلى كات
  .ضبط المحكمة
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  .  یجب علي األطراف إیداع عناوینھم عند كتابات ضبط المحاكم: ) جدیدة3(الفقرة       
 القیام یجب علي كتابة ضبط المحكمة,  العریضة الفاتحة للدعويم  عند استال: ) جدیدة4 (الفقرة      

  . مواكبةورودھا و اإلمساك  بھا بصفةر الملف المقدمة من األطراف حسب بجرد عناص
  

 وإما بتصريح شـفهي مـن       كتابياأمام رئيس المحكمة إما      على كل وكيل أن يثبت توكيله        -.63المادة  
  .الطرف الماثل معه أمام المحكمة

  :ال يقبل التوكيل المسند من األطراف إلى  
  الشخص المحروم من حق الشهادة أمام القضاء؛ . 1
 بسيط أو بالتدليس وإما     إفالسانة أو نصب أو     أو سرقة أو خي   الشخص الذي أدين إما من أجل جناية         . 2

   من قانون العقوبات؛400 و371بسب الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادتين 
  المحامين المشطوب عليهم؛ . 3
  .المأمورين العموميين أو الرسميين المعزولين . 4

كافة الطعون الحق في القیام ب,  یتضمن توكیل المحامي لتمثیل األطراف : )جدیدة 3 (الفقرة  
  .ضروریة للدفاع عن مصالح موكلھ واإلجراءات التي یراھا 

  
.  يستدعي رئيس المحكمة كتابيا المدعي والمدعى عليه للجلسة باليوم الذي يحدده  )جديدة( .64المادة 

  :وينص االستدعاء على
  ؛األسماء العائلية والشخصية ومهنة وموطن أو محل إقامة كل من المدعي والمدعى عليه .1
  موضوع الدعوى؛ .2
  المحكمة التي عليها أن تبت في الدعوى؛ .3
  يوم وساعة الحضور؛ .4
 .اإلشعار، عند الحاجة، بوجوب اختيار موطن بالمحل الذي توجد فيه المحكمة .5
  .رقم الملف .6
  

  : اآلجال العادية للمثول أمام المحاكم هي كاآلتي  )جدیدة ( -67المادة 
  المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة المتعهدة؛ثالثة أيام إذا كان المستدعى يقطن في  . 1
   إذا كان يقطن في دائرة اختصاص المحكمة المتعهدة؛عشرة أيام . 2
   واحد إذا كان يقطن بموريتانيا وخارج دائرة اختصاص المحكمة المتعهدة؛عشرون يوما . 3
  شهران إذا كان يقطن في إحدى دول المغرب العربي أو إفريقيا الغربية؛ . 4
  .باقي بلدان العالما كان يقطن في ثالثة أشهر إذ . 5

          
 إلى حدود النـصف أو تمـدد إلـى حـدود             5 و 4 المحددة في النقاط    اآلجال يجوز أن تقتصر          

الضعف بأمر مسبب من القاضي بناء على تبرير يقدم له حول الفترة الالزمة للطريق اعتبـارا لتـوفر                  
  .المواصالت وظروفها

  ابة العامة في الني:الباب الثاني 
  :بما يليوجوبا  النيابة العامة تبلغ -.74المادة 

القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة وأمالكها والبلديات والمؤسسات العمومية واألوقـاف والـسفن             . 1
  والطائرات األجنبية؛

  دم؛القضايا المتعلقة بالقصر وعلى العموم كل القضايا التي يكون أحد أطرافها خاضعا لوصي أو مق . 2
  الدفوع بعدم االختصاص في شأن نزاع يتعلق باالختصاص النوعي؛ . 3
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  تنازع االختصاص بين القضاة والرد واإلحاالت ومخاصمة القضاة؛ . 4
  النزاعات التي تهم األشخاص المفترض غيبتهم؛ . 5
  .إجراءات الطعن بالتزوير . 6

مسة أيام على يقع إبالغ القضايا التي وقع إحصاؤها بهذه المادة إلى وكيل الجمهورية في خ  
  .األقل قبل انعقاد الجلسة من طرف كاتب الضبط

يجوز للنيابة العامة أن تطلب إبالغها بالقضايا األخرى التي ترى تدخلها فيهـا، كمـا يجـوز                   
  .للمحاكم أن تأمر من تلقاء نفسها بهذا اإلبالغ

  .على النيابة العامة أن تقدم طلباتها كتابيا  
يوما قبل , علي األقل, جب علي النيابة العامة أن تقدم طلباتها مكتوبةي  ) جديدة4 (الفقرة         

  .الجلسة المحددة
 أن تحضر كافةفي القضايا التي تبلغ فيها وجوبا  يمكن للنيابة العامة  ) جديدة5 (الفقرة         

 . من هذه المدونة88إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة و المحددة في المادة 
   في الجلسات واألحكام:ب الثالث البا

 واألعيـاد الرسـمية إال إذا       ة األسبوع ال يجوز للمحكمة أن تعقد جلسة أيام عطل          )جديدة( .77المادة  
  .اقتضت الحاالت المستعجلة خالف ذلك

  .ويتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة. وتكون الجلسات علنية  
فـإذا  .  يتمسكوا باالحترام المفـروض للقـضاء      ينبغي لألطراف أن يدلوا ببياناتهم برزانة، وأن        

وفي حالة إخاللهم بذلك من جديـد تجـوز         . أخلوا بذلك فللقاضي أن يرجعهم للصواب بتقديم إنذار لهم        
  .معاقبتهم بحبس ال تتجاوز مدته يومين

ويجب على األشخاص الحاضرين للجلسة االلتزام بالهدوء ونفس االحتـرام المفـروض علـى         
ويحظر عليهم أن يتكلموا ما لم يؤذن لهم في ذلك وأن يعطوا إشـارات تـدل علـى      . األطراف للقضاء 

  .الموافقة أو عدمها وأن يتسببوا في مخالفة النظام بأي طريقة كانت
ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بطرد كل شخص بما في ذلك األطراف أو وكالؤهـم إذا لـم                    

  .يستجب ألوامره
ويجوز له أن   . خطيرة لقاض، فإن هذا األخير يحرر به محضرا       وفي حالة وقوع شتم أو إهانة         

  .يصدر عقوبة حبس ال تتعدى ثالثة أيام
طلـب مـن    لرئيس  ي  ا أو قذفا فإن     إهانةوفي حالة صدور كالم من المحامين يتضمن شتما أو            

   .النيابة العامة تعهد مجلس هيئة المحامين بالقضية و إصدار العقوبة التأديبية المناسبة
  
ويـستمع إلـيهم    . ة وكالئهم  في اليوم المحدد باالستدعاء يمثل األطراف أنفسهم أو بواسط         -.78لمادة  ا

  .حضوريا
 وفي .ويجوز دائما لرئيس المحكمة أن يأمر بحضور األطراف شخصيا  ) جدیدة 2  (الفقرة  

يها أن تنيب أخرى طرفا في النزاع فعلعمومية  أو شخصية اعتبارية موميةحالة ما إذا كانت إدارة ع
 إذا كانت القضیة تتعلق و .عنها في المثول أحد أعوانها يكون حاصال على توكيل صحيح، إذا أمر بذلك

 .فانھ عند مثولھ ینبغي أن یكون ممثال من طرف محام, بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص
 باالستدعاء الموجه   صل وسيلة أن المدعي أو المدعى عليه لم يتو        ةغير أنه إذا تبين للقاضي بأي       
 عن الحضور عائق خطير، جاز له أن يؤخر القضية للجلسة القادمة بعد استدعاء الطـرف        عاقهإليه أو   

  .المتخلف من جديد
بصفة منتظمة ولم یحضر في األجل ,   إذا استدعي المدعي أو ممثلھ) جدیدة4  (الفقرة             

  .فان طلبھ یرد وتشطب دعواه, المحدد
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إذا لم يمثل المدعى عليه أو وكيله يجوز استدعاؤه من جديد بناء على مبادرة من المـدعي أو                             
  .يستدعيه القاضي من تلقاء نفسه، من أجل المثول إذا لم يكن االستدعاء قد سلم له شخصيا

 م المحدد بعد اسـتدعائه تـصدر المحكمـة   إذا تخلف المدعى عليه أو وكيله عن الحضور باليو   
  .ها في األصلحكم

  .واليستجيب القاضي للطلب إال إذا رأى أنه قانوني ومقبول ومؤسس  
 .ويقوم إيداع المذكرات المكتوبة مقام المثول  

   في  إجراءات درس القضایا:الباب الرابع
   في الخبرات:الفصل الثاني 

 
 األطـراف قبـل      يكون تقرير الخبير كتابيا، ويودع بكتابة ضبط المحكمة، ويعرض على          -.93المادة  

  .النداء على القضية
  .ويجوز دائما للقاضي أن يحضر الخبير بالجلسة أو بغرفة المشورة لتقديم توضيحات تكميلية  

  .وتضاف للتقرير قائمة المصاريف ومكافآت أتعاب الخبير              
 كما ,أو جزئيايحق لكل طرف أن يطلب من القاضي رفض الخبرة كليا    ) جديدة4  (الفقرة         

  . أن يطلب إجراء خبرة مضادةأن له

   في تحقیق الخط:الفصل الخامس
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الوثيقة مكتوبة أو موقعة من طرف المنكر لها    )جدیدة( 122المادة 

 أوقية دون اإلخالل بما قد 100.000 إلى 50.000فإن هذا األخير يتعرض للعقوبة بغرامة تتراوح بين 
   .ترتب من التعويضات وتحمل المصاريف والمتابعات الجزائيةي

   في الطلب العارض بالطعن بالتزوير:الفصل السادس
ى التزوير مثل ما ف المحضر يجري على إقامة البينة  فور االنتهاء من تحرير  )جدیدة( 127المادة 

 لغرامة خسر القضيةلمدعي الذي يايتعرض و. ثم يبت في ذلك بحكم. يجري في دعوى تحقيق الخط
   . أوقية بغض النظر عن التعويضات وعن المتابعات الجزائية100.000 إلى 25.000تتراوح بين 

    في طرق الطعن:الكتاب الرابع
    في طرق الطعن العادیة:الباب األول

    في االستئناف:الفصل األول
 كل بواسطة محكمة االستئناف يهدف االستئناف إلي إلغاء أو تعديل  ) جديدة1(الفقرة  167المادة 

  . من محاكم الدرجة األولياألحكام والقرارات الصادرة ابتدائيا
 ولو كانت والئية ضد األحكام الصادرة ابتدائيا إذا لم ينص على قضايايقبل االستئناف في كل ال         

  .خالف ذلك
فانه يمكنه تغريم , تعسفي تبين للقاضي أن االستئناف كيدي أو إذا   )جديدة(  مكررة172المادة 

 تعويض األضرار التي قد  عن أوقية بغض النظر300000 و 30000غرامة تتراوح بين بالمستأنف 
  .يطالب بها

  
 يقع التصريح باالستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعـون فيـه       -.173المادة  

 بتصريح شفهي يتلقاه كاتب الضبط ويحرر به        إما بعريضة مكتوبة وموقعة من المستأنف أو وكيله وإما        
و في هذه الحالة يـضع بـصمته         محضرا يوقع عليه المستأنف أو يشار فيه إلى أنه عاجز عن التوقيع           

 . التصريح العريضة أوأسفل



 7

يجب أن يتضمن التصريح باالستئناف االسم العائلي والشخصي للمستأنف   )جدیدة  2(الفقرة         
الحق في االطالع على معني ولكل شخص . ضوع وأسباب الطعن باالستئنافوبيان ملخص لمو

  .التصريح باالستئناف أو طلب نسخة منه
  

 تحال عريضة االستئناف أو المحضر القائم مقامها والمستندات المرفقة بهمـا ونـسخة              -.174المادة  
حكمـة إلـى كاتـب    الحكم الصادر ابتدائيا وكذا ملف القضية دون مصاريف من طرف كاتب ضبط الم   

  .ضبط المحكمة التي ستنظر في هذا االستئناف
إذا قيم باالستئناف أمام محكمة االستئناف فإن هذه المحكمة تستصدر بواسـطة كاتـب ضـبط                  

  .المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه األوراق والوثائق المذكورة أعاله
قية و بغض  أو50000 و 20000اوح بين تحت طائلة غرامة مالية تتر  )جديدة 3(الفقرة         

من  يوما 60مذكراته في أجل يجب علي المستأنف أن يقدم ,  التي قد يطالب بهاالنظر عن التعويضات
       .وأن يبلغ للطرف المستأنف ضده للرد عليها في أجل أقصاه يوم الجلسة, نفاذ أجل االستئناف

  
 إلى محكمة االستئناف فـإن      174منصوص عليها بالمادة     عندما تقدم الوثائق ال      )جديدة( .175المادة  

  .أمر بإحالة الملف إلي النيابة العمةالرئيس ي
  .وتبلغ المذكرات وكذلك كل أوراق الدعوى إلى األطراف أو ممثليهم  

 
 يجوز لألطراف أن يودعوا مذكراتهم بكتابة ضبط المحكمـة خـالل   )  تلغي 1  (الفقرة -.177المادة 

غير أنه يجوز للمستـشار المقـرر أن   . 176 للتبليغ الذي قيم به إليهم وفقا ألحكام المادة       الشهر الموالي 
  .يمنح لألطراف بناء على طلبهم أجال إضافيا إليداع مذكراتهم

إذا انتهت اآلجال المقررة إليداع المذكرات فإن المستـشار المقـرر يعـد      )  تلغي2  (الفقرة         
   . النيابة العامةتقريره، ويحال الملف إلى

عندما تكون النيابة جاهزة لتقديم طلباتها فإن رئيس المحكمة يحدد تـاريخ               )جديدة 3(الفقرة            
وعليه أن يتخذ كافة اإلجراءات من أجل أن ال تتأخر هذه القـضية،      . الجلسة التي ستعرض فيها القضية    

  .لنيابة العامة أن يحدد أجال هول
  

  . ثم تقدم النيابة العامة طلباتهاهم في مالحظاتهم يستمع لألطراف أو ممثلي   )ةجديد( .178المادة 

   في طرق الطعن غير العادية:الباب الثاني
  في اعتراض الغير:الفصل األول

  . يهدف اعتراض الغير إلى مراجعة الحكم أو تعديله لصالح الغير القائم بالطعن-.194المادة 
نسبة للطاعن النقاط المحكوم فيها موضوع طعنه من أجل البت فيها مـن          يطرح للمناقشة من جديد بال     و

  .حيث الوقائع والقانون
ـ       أمام الغرفة اإلدارية بالمحكمة ا      ) جديدة 2(الفقرة             ي حالـة   لعليا ال تقبل معارضة الغير إال ف

 . تجاوز السلطة

    في الطعن بالنقض: الفصل الثالث
  طعن بالنقض في افتتاح ال: الفرع األول

الصادرة نهائيـا   و القرارات و األوامر     ال يقبل الطعن بالنقض إال ضد األحكام           )جديدة( .204المادة  
  :في الحاالت اآلتية

  إذا كان الحكم يحتوي على خرق للقانون أو كان قد صدر إثر خطأ في تطبيق أو تأويل القانون؛ . 1
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  إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مختصة؛ . 2
   تجاوز في استعمال السلطة؛إذا حصل . 3
  إذا كانت األشكال المقررة تحت طائلة البطالن أو السقوط أثناء اإلجراءات أو الحكم لم تحترم؛  . 4
  إذا حصل تناقض بين أحكام نهائية بين نفس األطراف حول نفس الموضوع ولنفس األسباب؛  . 5
  ه ناقصا؛ يب كان الحكم غير مسبب أو كان تسبإذا . 6
شياء لم تكن مطلوبة أو في أكثر من ما هو مطلوب أو إذا كان قرار االستئناف                إذا حصل البت في أ     . 7

أهمل البت في دعاوى سبق الحكم فيها من طرف القاضـي األول أو إذا كـان فـي نفـس الحكـم        
 مقتضيات متناقضة؛

ا يجب  إذا كان محجور قد أدين دون أن يتم تمثيله بصفة قانونية إذا بدا جليا أنه لم يتم الدفاع عنه كم                    . 8
  .وأن ذلك هو السبب الرئيسي أو الوحيد في صدور ذلك الحكم

  في شكليات الطعن:الفرع الثاني
  .  ال يترتب على أجل الطعن بالنقض أي أثر توقيفي-.206المادة 

  :وال يكون للطعن بالنقض األثر التوقيفي إال في الحاالت التالية  
  لرابطة الزوجية؛في قضايا الزواج ما عدا إذا أمر الحكم بإنهاء ا . 1
  في دعاوى التزوير الفرعي؛ . 2
  في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري؛ . 3
إذا كان القرار المطعون فيه قد أدان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام بتسديد مبلـغ مـن                   . 4

  .النقود أو أمر برفع اليد التي يضعها هذا الشخص االعتباري لغرض تحصيل مبالغ مستحقة له
وخارج الحالة المقررة بالفقرة السابقة يجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية    )جديدة 3 (رةالفق   

 أن تأمر تشكيلتها المختصة في الحكم في الطعن بوقـف تنفيـذ القـرار               ,وبناء على طلب من الطاعن    
ـ ت أن ال    علـي , ذ أن يحدث وضعية ال يمكن تـداركها       المطعون فيه إذا كان من شأن هذا التنفي        اوز تج

 وقـف  أو يـصبح      نهائيا في القـضية     خاللها  للمحكمة أن تبت    يجب ر أشه 6  التنفيذ هذا  وقفصالحية  
  .وعلى الطرف األشد حرصا أن يودع مبلغ اإلدانة.  أخر تنفيذ وال يمكن منح وقف بال أثرالتنفيذ

   .) ملغاة4(الفقرة          
 0005.يجب على طالب النقض تالفيا لسقوط طلبه أن يودع مبلـغ            )جديدة 1( الفقرة   -.211المادة  
  .عريضته وصال بهذا الدفع صحبوينبغي أن ي. أوقية

  .إال أنه يعفى من هذا اإليداع األشخاص الذين يمنحهم نص خاص إعفاء في هذا المجال  
أو بـأمالك  يعفى كذلك من اإليداع األعوان العموميون في القضايا المتعلقة مباشـرة بـاإلدارة          

 .الدولة

   في تحقيق الطعون والجلسات:الفرع الثالث
 212إذا وردت على كتابة ضبط المحكمة العليا األوراق المذكورة فـي المـادة            )جديدة( 213المادة  

  .  التقريربإعدادفإن رئيس التشكيلة المختصة يعين مستشارا ليقوم 
  .ن األطرافمحاميلوتبلغ، دون تخل، المذكرات وكذا كل أوراق الملف   

    
 يجوز لألطراف أن يقدموا مذكرات لكتابة ضبط المحكمة في ظرف شهر مـن               )جديدة( .214المادة  

غير أنه يجوز للمستشار المقرر أن يمنح أجـال  . 212التبليغ الذي وقع لهم طبقا للفقرة الثانية من المادة       
 . يوما15  هذا األجل يتجاوز علي أن ال, المذكرات، بناء على طلب األطرافإضافيا إليداع
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 في الجزء المتعلق منها بدراسة وتحليل الوقائع ويحـتفظ  تتلى التقارير بالجلسة  )جديدة( -.219المادة 
 إلى محامي األطراف في عرض مالحظـاتهم،     , يستمع، عند الحاجة   ذلك، وبعد   المقرر برأيه للمداوالت  

  .كما يدلي ممثل النيابة العامة بطلباته

    في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا: الرابعالفرع  
 إذا نقضت المحكمة العليا القرار المعروض عليها فإنهـا تحيـل النظـر فـي                -.223المادة             

موضوع القضية على المحاكم المختصة بالنظر فيها إال إذا كان النقض ال يقتضي البت من جديد فـي                  
  .ك شيئا يحكم فيه، وفي هذه الحاالت تبت المحكمة دون إحالةالموضوع أو إذا كان النقض لم يتر

إذا قبلت المحكمة الطعن بسبب عدم االختصاص فإنها تحيل القضية على المحكمـة المختـصة          
  .وتعينها

إذا صرحت بالنقص من أجل خرق القانون فإنها تحدد المقتضيات القانونية التي وقـع خرقهـا                  
كمة التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيال آخر إن أمكن ذلـك            وتحيل القضية إما على نفس المح     

  .وإما على محكمة أخرى من نفس الصنف والدرجة
 مـع  ينفي جميع الحاالت يجب على محكمة اإلحالة أن تبت في أجل شهر  )جديدة 4  (الفقرة  

حكمـة، وذلـك دون أي      هـذه الم  امتثال قرار المحكمة العليا فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها            
  .حرية القاضي الذي سيحكم في الموضوعب مساس

هات المحكمة العليـا فيمـا يتعلـق بالنقـاط     ياتبعت محكمة اإلحالة توج إذا  )جديدة 5  (الفقرة  
  . لم يعد هناك مجال لقبول طعن أخر, القانونية
 ولم تلتزم محكمة اإلحالة غير أنه إذا نقضت المحكمة العليا القرار وأحالته   )جديدة 6  (الفقرة  

في غرفهـا   , بمضمون قرار المحكمة وحصل طعن آخر مؤسس على نفس األسباب فإن المحكمة العليا            
في هذه الحالـة   يكون إحالتها وقرار  من جديد وفي حالة نقضها تحيل القضية     تبت في القضية     ,المجمعة

  . التي عينتهااإلحالةملزما لمحكمة 
  

 توجه لكتابة ضبط محكمة اإلحالة صورة طبق األصل من القـرار              )جديدة 1( الفقرة   -.225المادة  
  . القضية التي حكمت فيةبأمر من رئيس التشكيل الذي تم نقضه وقضي بإحالته مع ملف القضية

ويقوم كاتب الضبط بتبليغ قرار المحكمة العليا لألطراف طبقا للشروط والـصيغ المنـصوص                        
  .حكامعليها في تبليغ األ

كما توجه، إن اقتضى األمر، صورة طبق األصل من القرار إلى كتابة ضبط المحكمـة التـي                   
  .أصدرت الحكم المنقوض

   في الطعن لصلح القانون:الفصل الرابع
 اآلجال فيف اطرمن األ قرار أو حكم نهائي فابل للنقض ولم يقم أي  إذا صدر  )جديدة(  230المادة 
 ,لصالح القانون فقط,  تلقاء نفسهمنلمحكمة العليا أن يباشر مدعي العام لدى ا بالطعن فيه، فللةالمحدد

  .هذا الطعن رغم فوات اآلجال أو بعد تنفيذ الحكم
  . وإذا حصل نقض للحكم فال يمكن لألطراف االحتجاج به أو االستفادة منه     

  
أمام   أن يطعن,لمحكمة العليا بواسطة المدعى العام لدى ا يجوز لوزير العدل،  )جديدة( 231المادة 

 كالخطأ في ,ا للسلطةالتي تعتبر تجاوز القرارات أو األحكام الغرفة المختصة بالمحكمة العليا في
  . تكييف الوقائع القانونيةفي والخطأ  والتطبيق السيئ له,القانون

م السابقة على ضعيتهفإذا قبل الطعن، فإن التصريح به يسرى على الجميع، ويحال األطراف، في و    
 . لة، أمام محكمة اإلحالغيالحكم الم
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   في اإلجراءات االستعجالیة: الكتاب الخامس
   في القضاء االستعجالي: الباب األول

أن يأمر بصفة , حتى مع وجود اعتراض مؤسس,  يمكن لرئيس المحكمة  )جديدة( .234المادة 
 لدرء ضرر أو إعادة األمور إلي وضعهارية التي يراها ضرواستعجاليه بكافة اإلجراءات التحفظية 

  .يوشك أن يقع أو وقف عمل غير مشروع
يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بمئونة لصالح ,  كان االلتزام أكيدا وغير قابل للتشكيك فيهوإذا       

  .الدائن
م تنظمها إلي كل المسائل االستعجالية التي ل, المذكورة أعاله, وتمتد صالحيات رئس المحكمة     

       .إجراءات خاصة
  

في ما عدا األيام والساعات المخصصة لقضايا االستعجال يجـوز، فـي حالـة                )جديدة(.235المادة  
االستعجال القصوى، أن تقدم الدعوى لقاضي األمور المستعجلة بمقر المحكمة قبل تقييد الطلـب فـي                

دد القاضي فورا األيام والساعات التـي       يح. السجل المعد لذلك بكتابة الضبط وحتى بمقر سكن القاضي        
  . يحدد قضاة المحاكم مسبقا أيام وساعات انعقاد جلسات القضايا المستعجلةو .تفصل فيها هذه الدعوى

  . واألعيادعطلة األسبوعويجوز للقاضي البت حتى في أيام          
  

لة ما عـدا إذا أمـر القاضـي          تنفذ األوامر االستعجالية بصفة مؤقتة دون تقديم أي كفا         -.238المادة  
  .وهي قابلة للطعن بالمعارضة واالستئناف. بخالف ذلك

وتبـت محكمـة   . ويقام بالطعن باالستئناف في أمد ثمانية أيام من تاريخ تبليغ األمر االستعجالي   
  .االستئناف بصفة استعجالية

هو ال زال علـى  ويجوز للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يقرر تنفيذ أمره االستعجالي و          
  .شكل مسودة

 سلطتها الرقابية في شرعية القـرارات النهائيـة فـي           تمارس المحكمة العليا    )جديدة 4(الفقرة         
  .المواد االستعجالية 

  
 يجوز لقاضي األمور ,234باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة    )جديدة( .923ة  الماد

وتودع مسودات األوامر االستعجالية بكتابة .  مصاريف الدعوىالمستعجلة أن يبت حسب الحاالت في
  .الضبط كما يخصص لها سجل خاص

 
مكن أن يخضع إلجراءات األمر بالدفع المذكور بالمواد التالية كل طلب تسديد ي  )جديدة (  249المادة 

 :ت التاليةدين في الحاال
  إذا كان الدين ناتجا عن سبب تعاقدي؛  - 1
اللتزام ناتجا عن قبول أو سحب كمبيالة أو اكتتاب سند أمر أو تظهير أو تصديق أي من                 إذا كان ا   - 2

  .هذه السندات أو قبول تنازل عن دين
 .اعتراف بدين غير مشكك فيه  - 3

   في اإلنذارات:الباب الثالث
    في األمر بالدفع:الفصل األول

 
 يوما تبدأ من تاريخ تبليـغ  30 ع في أجل  معارضة األمر بالدفجوز ت  ) جديدة 1(الفقرة   -.255المادة  
إلي حـين انقـضاء أجـل     مقبولة  تبقي المعارضة لم يسلم للشخص نفسهتبليغإذا كان الإال أنه . الحكم
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 جعل ممتلكـات المـدين       أول إجراء تنفيذي يهدف إلي      إلي الشهر الموالي ألول تبليغ للشخص نفسه أو      
   .غير قابلة ألن يتصرف فيها كليا أو جزئا

ينفذ األمر بالدفع وفقا للمقتضيات المتعلقة بطرق التنفيذ المنصوص عليها في الكتـاب الـسابع                    
  .من هذا القانون

    في طرق التنفيذ:السابعالكتاب 
    في تقديم الحسابات:الباب الثالث

ن عينـوهم،    تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من طرف القضاء أمام القضاة الذي           -.:  287المادة  
أما األوصياء فتقام عليهم أمام قاضي المكان الذي أسندت إليهم فيه الوصية، وأما المحاسبون اآلخـرون      

  .فأمام قضاة موطنهم
ويجـوز  , تقديم الحساب من طرف صاحب الحساب أو ممثلـه     تقدم طلبات     ) جديدة 2(الفقرة           

  .تقديمها كذلك من قبل المحاسب الذي يريد الخالص

    في التنفيذ الجبري:لباب الرابعا
    أحكام عامة:الفصل األول

  : ال يمنح األمر بتنفيذ األحكام األجنبية إال حسب الشروط اآلتية-.304المادة 
  أن ال يتضمن الحكم أي مقتضى مخالف لألخالق الحميدة أو للنظام العام بموريتانيا؛ . 1
ية بالبلد المعني باألمر وأن يكون نافذا بهـذا  أن يكون الحكم األجنبي صادرا عن سلطة قضائية قانون       . 2

  البلد؛
  أن يكون قد وقع استدعاء األطراف أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وكانوا متمكنين من الدفاع؛ . 3
  .أن ال يوجد تناقض بين هذا الحكم األجنبي وحكم آخر صدر عن محكمة موريتانية . 4

والتي هي واجبة في كل األحوال فإن الحكـم         وزيادة على الشروط المذكورة في الفقرة السابقة          
الصادر في دولة أجنبية ال يتم تنفيذه إال حسب الشروط المنصوص عليها بقوانين هـذا البلـد بالنـسبة                

  .لتنفيذ األحكام الصادرة في موريتانيا
 ين الموريتانيةتنفذ األحكام األجنبية المأمور بتنفيذها في موريتانيا وفقا للقوان)  جديدة3(الفقرة          

  .واألمر الذي يصدره غير قابل للطعن إال عن طريق النقض, محكمة الواليةرئيس بأمر من 
  .)ملغاة  4(الفقرة          

  
  .   ) ملغاة1(  الفقرة -.310المادة 

فإذا وجدت هذه األموال بدائرة المحكمة وكان يوجد بدائرتها عدول منفـذون رسـميون فـإن                  
 التنفيذ الجبري يجوز له أن يتوجه إلى العدل المنفذ الذي يختـاره للقيـام بالتنفيـذ                 الطرف المستفيد من  

  .المأمور به
إذا كانت الممتلكات واقعة في دائرة محكمة أخرى وكان يوجد في دائرة هذه األخيـرة عـدول                   

جبري أن  منفذون رسميون فإن وثائق التنفيذ تحال إلى القاضي المختص وللطرف المستفيد من التنفيذ ال             
  .يتوجه إلى العدل المنفذ الذي يختاره في دائرة هذه المحكمة للقيام بالتنفيذ المأمور به

ويجب على العدل المنفذ الرسمي أن يقدم سندا يثبت إسناد التنفيذ إليه من طرف المستفيد مـن                   
  .التنفيذ أو وكيله

 رسمي فإن القاضي المختص وإذا كانت الممتلكات كائنة في مقر محكمة ال يوجد بها عدل منفذ  
ترابيا يجوز له، بناء على طلب الطرف المستفيد من أمر التنفيذ، أن يعين عونا من كتابة الضبط أو 

 .حتى عونا من اإلدارة بوصفه عدال منفذا خاصا بهذه المهمة يقوم بالتنفيذ الجبري
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 وكذا فتح الخزائن والـصناديق       يؤذن للعون المنفذ أن يأمر بفتح أبواب الدور والغرف         - ..323المادة  
  .لتسهيل البحث عندما تتطلب ذلك مصلحة التنفيذ

 يؤذن للعون المنفذ أن يأمر بفتح أبواب الدور والغرف وكذا فتح الخـزائن    )جديدة 2  (الفقرة        
  .والصناديق لتسهيل البحث عندما تتطلب ذلك مصلحة التنفيذ

 للقيام بحـضورهم    ,الذين ينبغي عليهم االمتثال   , لدركويطلب مساعدة رئيس فرقة الشرطة أو ا        
  .يوقع القائد أو الوكيل الذي مد يد العون محضر التنفيذ. بفتح األبواب

ال يجوز إجراء حجز قبل السابعة صباحا وال بعد التاسعة مساء وال في أيام العطل واألعياد إال                   
  .إذا كان ذلك بإذن من القاضي وفي حالة الضرورة

  
إن الرواتب أو أجور العمال الخاضعة لقانون العمل وكـذا الرواتـب بكامـل                 )جديدة( .326ة  الماد

أنواعها واألجور والرواتب والمعاشات المدفوعة من أموال الدولة أو البلديات أو اإلدارة أو المؤسسات              
 الخصوصيين  العمومية أو الشركات الوطنية أو الشركات ذات رأس المال المختلط، أو من الشركات أو             

  :ال يجوز حجزها أو التنازل عنها إال في حدود الحصة التالية
   أوقية شهريا؛30.000 في الحصة التي تقل عن 15% •
   أوقية شهريا؛60.000 و 30.000 في الحصة التي تتراوح ما بين 25% •
   أوقية شهريا؛90.000 و 60.000 في الحصة التي تتراوح ما بين 50% •
  . أوقية شهريا140.000وق  في الحصة التي تف100% •
  

 دون المساس بالسلطة المتعلقة بقوة الشيء المقضي به، فإن طرق التنفيذ المقررة فـي               - .327المادة  
  .يهذا الكتاب ال تطبق على الدولة وال على أشخاص القانون العام االعتبارية األخر

إال , الوزارات المعنية بهـا للتنفيـذ   توجه األحكام الصادرة ضد الدولة إلي  ) جديدة2  (الفقرة         
  .إذا كان الحكم ذا طبيعة مالية فانه يوجه إلي وزارة المالية لتنفيذه

    في أنواع الحجوز:الفصل الثاني
    في الحجز تحت يد الغير أو المعارضة:الفرع الثاني

 أو األجـور  ال يجوز إجراء الحجز تحت يد الغير علـى المرتبـات       ) جديدة 1(الفقرة   -.353المادة  
 الكائنـة   ختصةمحكمة الم الوالجرايات والمعاشات مهما بلغ مقدارها إال بعد محاولة تصالح أمام رئيس            

   .بمقر المدين
  .إذا كان للدائن سند تنفيذي فإن هذه المحاولة تترك لتقدير الرئيس        
سـطة رسـالة    ولهذا الغرض، وبناء على طلب الدائن، يستدعي القاضي المذكور المـدين بوا             

ويكون أجل المثول ثمانية أيـام مـن تـاريخ          . مضمونة مع وصل باالستالم موجهة من كاتب الضبط       
  .توصله بالرسالة المبين بوصل االستالم

فـإذا لـم يوجـد      . يخبر الدائن شفهيا عندما يقدم طلبه بمكان وتاريخ ووقت محاولة المصالحة            
على الدائن فيما إذا لم يكن له سند تنفيـذي أن يطلـب    إشعار باستالم الرسالة ولم يحضر المدين فيجب        

  .استدعاءه من جديد للمصالحة بنفس الشكليات السابقة
  

 يحرر القاضي بمساعدة كاتب ضبطه محضرا موجزا بمثول األطراف سواء تبعت ذلـك   -.354المادة  
  .مصالحة أم ال وكذا بمثول أحدهم فقط

وفي حالة عدم المصالحة وقيـام      . ن كانت موجودة  ففي حالة المصالحة يبين القاضي شروطها إ        
منازعة جديدة في شأن ثبوت الدين أو مقداره وإذا وجد سند يأذن القاضي بـالحجز تحـت يـد الغيـر       

  .بموجب أمر يذكر فيه المبلغ الذي يقام من أجله الحجز
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يات فـي   أما إذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه فإن القاضي يأذن كذلك وبنفس الشكل               
  .الحجز تحت يد الغير

ينبغي أن يتبع بعريضة في األصـل  ,  الحجز تحت يد الغير بدون سند تنفيذي) جديدة4  (الفقرة        
 .  أيام8في أجل 

   غي الحجز التنفيذي:الفرع الثالث
    في الحجز علي المنقول:القسم األول

ثمانيـة  يه ما ترتب بذمته بعد انصرام أجـل  إذا لم يؤد المحكوم عل   )جديدة 1  (الفقرة -.369المادة 
 وكان قد أقيم عليه حجز تحفظي فإن هذا         ,المضروب له من طرف العدل المنفذ وقت اإلنذار بالدفع        أيام  

 رئيس المحكمة بأسفل إحصاء     ,وينص على هذا اإلجراء وعلى تاريخه     . حول إلى حجز تنفيذي   تالحجز ي 
  .ا يقع تبليغ هذا اإلجراء للمحجوز عليهاألموال المحجوزة وقت الحجز التحفظي، كم

وإذا لم يوجد حجز تحفظي فإن المنفذ يقوم، بعد انصرام األجل المشار إليه أعـاله، بحجـز                           
  .على ممتلكات المحجوز عليه وفقا لمقتضى الفرع األول من هذا الفصل

  
 م وايفي أ عات المحكمة المختصةقافي العلني تجرى البيوع بالمزاد   )جديدة 1 (الفقرة -.372المادة 

  . عطلة األسبوع أوعادي ال العملوقتأ
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن ببيع المنقوالت في موضع آخر وبيوم آخـر إن توقـع               

من ذلك بيعا أكثر فائدة، ويعلن للعموم عن تاريخ ومحل المزاد بواسطة جميع وسـائل اإلشـعار مـع                   
  .ب مع أهمية الحجز واألعراف والعادات السائدة بالمحلمراعاة ما يتناس

وزيادة على هذا، تعلق أربع إعالنات قبل البيع بأربعة أيام على األقل، يكون أحـدها بالمحـل                   
الذي توجد فيه األشياء، والثاني بباب البلدية، والثالث بسوق المحل، والرابـع ببـاب قاعـة جلـسات                  

  . المحكمة
ل غير السوق أو المحل الذي توجد فيه األشياء فإن إعالنا خامسا يلـصق              وإذا أجري البيع بمح     

  .بالمحل الذي يجري فيه البيع
وينص اإلعالن بالبيع على مكان ويوم ووقت افتتاح البيع وكذا على نوع وقدر األشياء بـدون                   

  . تفصيل خاص
  .ويثبت هذا التعليق أو اللصق بوثيقة تضاف إليها نسخة من إعالن البيع  

  
 عندما يزعم الغير ملكية المنقوالت المحجوزة فإنه يرجأ بيعها من طـرف المنفـذ بعـد       -.378المادة  
  .حجزها
 وترفع دعوى االستبعاد من طرف مدعي الملكية إلى المحكمة المختصة خالل خمـسة عـشر                     

  .يوما من تاريخ تقديمها للمنفذ، وإال صرف النظر عنها
  .ق االستعجالوتبت فيها المحكمة بطري  
  .وال يجوز متابعة التنفيذ إال بعد البت في دعوى االستبعاد  
علي مـسطرة الحجـز علـي       ,   تطبق إجراءات االستبعاد المذكورة أعاله      ) جديدة 5( الفقرة          
  .العقارات
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    في اإلكراه البدني:الباب السادس
  :و التاليتحسب مدة اإلكراه البدني على النح  )جديدة( .428المادة 

 أوقية على أن يكون الحـد      2000 أوقية، يوم لكل حصة كاملة من        100.000إذا كان الدين أقل من       . 1
  ؛ يوما45األدنى يوما كامال والحد األقصى 

 ة وتـزاد عـشر   يوما45 أوقية، 1000.000 أوقية أو أكثر إال أنه أقل من         100.000إذا كان الدين     . 2
   أوقية؛100.000وقية فوق ال  أ200.000، عن كل شريحة تامة من أيام

 400.000 لكل شريحة تامة من      ينوتزاد شهر ستة أشهر    أوقية أو أكثر،     1000.000إذا كان الدين     . 3
  .سنتان أوقية مع أن الحد األقصى 1000.000أوقية بعد 

 
    في دعوي الحيازة:الكتاب الثامن

  
قانون القيام بها لحائز عقارا أو القضية التي خول ال" الحيازةبدعوى "توصف : )جديدة( 440 لمادةا 
  . أشغالتعطيل أو ستبقائها أو احيازتهوذلك بقصد استرجاع " عل عقارحق عيني "
   
 أو حق عيني على عقار أن  لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقاريمكن: )جديدة( 441 لمادةا

  :ةلحيازيقوم بدعوى ا
  
وع الشغب أو  أو االعتراف به في صورة وقازتهحي على إبقاءه  إذا كان يقصد بقيامه - :والأ

  . منهحالة انتزاعها في حيازةاسترجاع 
 عنها شغب لو وقع لتي قد ينجم إذا كانت له مصلحة في صدور اإلذن بتعطيل األشغال ا-: ثانيا 
  .إتمامها
  .وة منه بالقنتزاعها اتمإذا بها  أو انتفاعه حيازة استرجاع بدعواهإذا كان يقصد  -: ثالثا 

  
بطريق  منه رأسا ومن نفسه أو غب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجم الش:)جديدة( 442 لمادةا

  . الغيريازةلحاالستنتاج دعوى مخالفة 
  
  :إال ال يقبل لحيازة بالقوة فإن القيام بدعوى الحيازة انزع عدا صورة فيما: )جديدة( 443 لمادةا
  
 حال وقوع الشغب أو ,ل منذ عام على األقخالية و هادئةحيازة مادية و   حائزالمدعي إذا كان ا -1
 بعد وقوع ذلك  عنها شغب ولم يسكت مدة عامينجمام األشغال التي من شأنها أن  أو إتملحيازة انتزاعا
  . تلك األشغال من يده أو إتماملحيازة انتزاعشغب أو اال
  
 .علنية وقائمة علي سند ملكية,  انقطاع وال شغب بدون التباس والة مستمرلحيازة انت إذا كا -2
 

 المختصة المحكمة لدى القيام له منه انتزعت فالذي نزع للحيازة بالقوة وقع إذا : )  جديدة444(المادة 
 .حيازته واسترجاع الضرر من له حصل ما غرم بطلب

  

عى عليه إذا ادعى كل من المدعي و المد ,441 في الحالة المذكورة في المادة : )جديدة( 445 لمادةا
أنه الحائز و تقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت 
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أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته ألحد الطرفين مع التزامه بتقديم 
  .حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك

 أو نفيه ولكن حق التملك  على أساس ثبوتلحيازةجوز الحكم في دعوى ا ال ي-: )جديدة( 446 لمادةا
  .لحيازةلحق بقدر ما يفيده فيما يخص ا األدلة المدلى بها على هذا افي أن يتأمل للقاضي

  
 على أساس شغب أو لحيازةق ال يقبل منه القيام بدعوى ا بدعوى االستحقائم القا- )جديدة( 447 لمادةا
  .دعوى االستحقاقة علي سابق حيازة نتزاعا

ال تأثير لها على دعوى  عليهدعوى  الرفع عليه قبل لمدعيدعوى االستحقاق التي رفعها او     
  .لحيازةا

 والمدعي عليه بدعوى الحيازة ال يمكنه القيام بدعوى االستحقاق إال بعد البت في دعوى الحيازة    
 يذعن لما  أن إال بعد يقوم بدعوى االستحقاقالمذكورة أن الحكم ضده في الدعوى وليس له إذا صدر
 .اقتضاه ذلك الحكم

 
 
 

    أحكام انتقالیة ونھائیة: الكتاب التاسع
  
  

من أجل تطبيق هذا القانون، يقصد بعبارات رئيس المحكمة أو القاضي علـى              - )جديدة( .844المادة  
ة المختـصة تتـألف مـن عـدة     التوالي رئيس التشكيلة المختصة أو الغرفة المختصة إذا كانت المحكم   

  .غرف، ما لم يقتض السياق خالف ذلك
  

تبقي الغرف الجمعة بالمحكمة العليا مختصة بالنظر في الطعون لصالح القانون             )جديدة( . 944المادة  
وينبغي عليها في هذه الحالة أن تصدر أحكامها وفقـا  , المقدمة قبل دخول هذا األمر القانوني حيز التنفيذ 

 .بت في األصللمسطرة ال
  

  .بدون تغييرمن المدونة الباقي   -2المادة 


