بسم ﷲ الرحمن الرحيم

اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ
ﺸرف  -إﺨﺎء – ﻋدل

أﻤر ﻗﺎﻨوﻨﻲ رﻗم  2007-012اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  8ﻓﺒراﻴر  2007و اﻝﻤﺘﻀﻤن
ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
ﺒﻌدة ﻤداوﻝﺔ وﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻠﻌداﻝﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ؛
رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻠﻌداﻝﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﻴﺼدر اﻷﻤر
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ و اﻵﺘﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ:
اﻟﺒﺎب اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
المادة األولى -.تقام العدالة على تراب الجمھورية اإلسالمية الموريتانية  ،وفقا ألحكام
ھذا األمر القانوني  ،بواسطة  :المحكمة العليا و محاكم االستئناف ومحاكم الواليات والمحاكم
الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون.
تنظر ھذه المحاكم في كل القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وفي نزاعات
الشغل وتبت فيھا طبقا للقوانين والنظم المعمول بھا.
الم ادة  -.2يحدد مقر ودائرة اختصاص المحاكم بواسطة مرسوم صادر عن مجلس
الوزراء بناء على تقرير من وزير العدل باستثناء المحكمة العليا التي يوجد مقرھا بنواكشوط
ويمتد اختصاصھا على كامل التراب الوطني.
المادة  -.3تبدأ السنة القضائية يوم فاتح يناير وتنتھي يوم  31ديسمبر.
تتخلل السنة القضائية عطلة مدتھا ثالثة أشھر تبدأ من  16يوليو وتنتھي في  15أكتوبر.
تحدد أيام وساعات وأماكن جلسات المحاكم في بداية كل سنة قضائية بأوامر صادرة
عن رؤساء.تلك المحاكم
تعلق األوامر المشار إليھا أعاله بمقر المحكمة وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة  -.4يجوز للمحاكم أن تعقد جلسات متنقلة داخل دائرة اختصاصھا.
المادة  -.5تكون جلسات المحاكم علنية إال إذا كان في ذلك خطر على األمن العام أو
األخالق الحميدة أو إذا كان محظورا قانونا .وفي ھذه الحاالت يقرر رئيس المحكمة المعنية
عقد جلسات مغلقة .وفي جميع الحاالت فإن األحكام والقرارات يجب أن ينطق بھا بصفة علنية
وأن تكون مسببة وإال كانت باطلة.

الم ادة  -.6العدالة مجانية باستثناء حقوق الطوابع والتسجيل وأتعاب أعوان القضاء
والمصاريف التي تنفق في بحث القضايا وتنفيذ القرارات القضائية.
تحدد المصاريف القضائية بواسطة مرسوم.
يجوز أن تمنح المساعدة القانونية لألطراف الذين يثبتون عجزھم وفقا للشروط
المنصوص عليھا في القانون.
المادة  -.7ال تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه .ويعتبر
الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع.
للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم.
ال يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين.
للمحاكم المنصوص عليھا في القانون وحدھا أن تصدر اإلدانات.
المادة  -.8تقام العدالة باسم  Jالعلي العظيم.
يقع التنفيذ الجبري للبطاقات القضائية والصور طبق األصل األولى للقرارات واألحكام
واألوامر والعقود الموثقة وغيرھا من السندات القابلة للتنفيذ الجبري وفقا للشروط المقررة في
قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية وفي قانون اإلجراءات الجزائية.
الم ادة  -.9من أجل ضمان حسن سير المحاكم تنشأ ضمنھا تشكيلة ليس لھا طابع
تنازعي تدعى الجمعية العامة.
تضم الجمعية العامة كافة أعضاء المحكمة تحت رئاسة رئيسھا.
تنظر الجمعية العامة في المسائل المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة وتستشار حول جدول
الجلسات.
تتم المداوالت في الجمعية العامة باألغلبية البسيطة لألصوات وفي حالة التساوي يكون
صوت الرئيس مرجحا
المادة  -.10تمارس مفتشية عامة لإلدارة القضائية والسجون ،تحت السلطة المباشرة
لوزير العدل ،مھمة تفتيش دائمة وعامة بالنسبة لكافة المحاكم ـ باستثناء المحكمة العليا ـ ويطال
التفتيش كافة المصالح والھيئات التابعة لوزارة العدل.
يحدد مرسوم تنظيم سير وصالحيات المفتشية العامة لإلدارة القضائية والسجون.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻹﺟﺮاءات
المادة  -.11المحكمة العليا ھي أعلى ھيأة قضائية في البلد  .وبھذه الصفة تبت في
الطعون بالنقض ضد األحكام والقرارات النھائية الصادرة عن المحاكم األخرى .وتبت في
القضايا اإلدارية ابتدائيا ونھائيا في المسائل التي يسندھا إليھا القانون.
المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقتضيات تشريعية على
خالف ذلك.
اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا ھي تلك التي ينص عليھا قانون اإلجراءات
المدنية والتجارية واإلدارية وقانون اإلجراءات الجزائية أو كل الترتيبات التشريعية األخرى
المعمول بھا.
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المادة  -.12للحكومة أن تطلب من المحكمة العليا إعطاء رأيھا في مشاريع النصوص
التشريعية والتنظيمية وحول كل المسائل التي يصرح نص تشريعي أو تنظيمي بتدخل المحكمة
فيھا.
ويمكن أن تستشار المحكمة العليا كذلك من طرف الوزراء في الصعوبات ذات الطابع
القانوني التي تثار خالل تسيير المرفق العمومي.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
المادة  - .13تتكون المحكمة العليا من رئيس ورؤساء غرف من بينھم نائب رئيس
المحكمة العليا ومستشارين.
وتتألف المحكمة العليا من تشكيالت الحكم التالية :
 الغرف. غرفة المشورة -الغرف المجمعة

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
الم ادة  -.14يعين رئيس المحكمة العليا بمرسوم صادر عن رئيس الجمھورية لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد من بين القضاة األعلى درجة أو القانونيين ذوي الكفاءات المشھود
لھم باالستقامة والنزاھة والخبرة.
قبل تقلده لوظائفه يقسم رئيس المحكمة العليا أمام رئيس الجمھورية اليمين التالية  ) :أق سم ب ا

الواح د أن أؤدي مھ امي ب إخالص وأن أمارس ھا بك ل حي اد ونزاھ ة امتث اال ألحك ام ال شريعة
اإلسالمية والدستور والق وانين وأن أح افظ عل ى س ر الم داوالت وأن ال اتخ ذ أي موق ف علن ي
وأن ال أدلي برأي خاص حول القضايا التي ت دخل ف ي اخت صاص المح اكم وأن أت صرف ب صفة
عامة تصرف قاض نزيه مخلص(.

يحرر محضر ھذا اليمين من طرف كاتب الضبط األول بالمحكمة العليا.
يحدد مرسوم الرتبة وعالوات واالمتيازات العينية الممنوحة لرئيس المحكمة العليا.
المادة -.15تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات
النظام األساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلة للعزل وباالستقالل وحرية القرار والتعارض
الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات ،وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي.
المادة  -.16يترأس رئيس المحكمة العليا جلسات المحكمة الرسمية والغرف المجمعة وغرفة
المشورة والجمعية العامة ويمكن له أن يتراس إحدى غرف المحكمة العليا إذا رأى ذلك
ضروريا.
يدير رئيس المحكمة العليا مصالح المحكمة ويمارس وظائف اإلدارة القضائية التي
تخولھا له القوانين والنظم.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع موقت له يحل محله تلقائيا في ممارسة مھامه
نائب رئيس المحكمة العليا.
وفي حالة حدوث مانع دائم مؤكد فإن رئيس المحكمة العليا يعوض في أجل ال يتجاوز
شھرا وفقا للشروط المقررة لتعيينه.
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المادة  . 17ـ يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الغرفة األقدم في الرتبة األعلى
وفي حالة التساوي في الرتبة واألقدمية رئيس الغرفة األسن وفي حالة التساوي في السن
الرئيس األقدم في المحكمة العليا.
وفي حالة غياب نائب رئيس المحكمة العليا أو حدوث مانع موقت له يحل محله تلقائيا
في ممارسة مھامه رئيس الغرفة األقدم في الرتبة األعلى وفي حالة التساوي في الرتبة
واألقدمية رئيس الغرفة األسن وفي حالة التساوي في السن الرئيس األقدم في المحكمة العليا.
المادة  . 18ـ ال يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نھاية
األجل المحدد لھا إال إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب
عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخالل باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته.
ال يجوز القيام بأية متابعة جزائية ضد رئيس المحكمة العليا بدون إذن مسبق من
المجلس األعلى للقضاء إال في حالة تلبس.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻏﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
المادة  -.19تتضمن المحكمة العليا الغرف التالية :
 غرفتان مدنيتان واجتماعيتان غرفة تجارية غرفة إدارية غرفة جزائية.المادة  -.20تتألف كل غرفة من غرف المحكمة العليا من رئيس وأربع مستشارين لھم
صوت تداولي.
يعين رئيس الغرفة من بين القضاة مراعاة لرتبته وتخصصه ،وھو يرأس جلسات
التشكيلة.
في حالة غياب رئيس الغرفة أو حدوث مانع له ينوب عنه أحد رؤساء الغرف األخرى
بأمر من رئيس المحكمة العليا.
يتم توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا بأمر من رئيس المحكمة العليا بعد
استشارة رؤساء الغرف.
في حالة غياب أو حدوث مانع ألحد المستشارين ينوب عنه مستشار معين بموجب أمر
من رئيس المحكمة العليا من بين المستشارين في نفس المحكمة.
باستثناء الحاالت المنصوص عليھا في المادة  22اآلتية تبت غرف المحكمة العليا في
تشكيلة غرفة المشورة وتبعا الختصاص كل منھا في الحاالت التي ينص القانون فيھا على أن
ھذه الغرف أو المحكمة العليا تبت في تشكيلة غرفة المشورة.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻐﺮف اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
المادة  -.21تتألف تشكلة الغرف المجمعة من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف
والمستشارين وتصح مداوالتھا إذا حضر مع رئيس المحكمة العليا رئيس غرفة ومستشاران
عن كل غرفة.
المادة  22جديدة -.تبت المحكمة العليا بغرفھا المجمعة في المسائل التالية:
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 .1المنازعات المتعلقة بتعارض القرارات واألحكام الصادرة نھائيا بين نفس األطراف ولنفس
األسباب من طرف محكمة أو أكثر وكذلك القرارات المتناقضة لغرف المحكمة العليا؛
 .2الطعن لصالح القانون المقدم من طرف المدعي العام لدي المحكمة العليا إذا لم يقم به أي
طرف في اآلجال المجددة قانونا؛
 .3طلب مراجعات قرارات اإلدانة باإلعدام؛
 .4القرارات واألحكام التي ترجع إلى المحكمة العليا للمرة الثانية.
تصدر اآلراء المقدمة تطبيقا ألحكام المادة  12أعاله عن المحكمة العليا مجتمعة بنفس
التشكيلة المقررة بالنسبة للغرف المجمعة مجتمعة في جلسة علنية استشارية.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﻮرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
الم ادة  -23تتألف غرفة مشورة المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا ورؤساء
الغرف.
المادة  -.24تبت غرفة المشورة بالمحكمة العليا في المسائل التالية:
 .1القضايا المتعلقة بتنازع االختصاص بين محكمتين أو أكثر؛
 .2مخاصمة القضاة؛
 .3متابعة القضاة أو بعض الموظفين في الحاالت المقررة في قانون اإلجراءات الجزائية؛

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
المادة  - .25يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي مركزي
يساعده كتاب ضبط رئيسيون وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف المحكمة العليا في
مختلف تشكيالتھا.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
الم ادة  -.26تمارس مھام النيابة العامة لدى المحكمة العليا ومختلف تشكيالتھا من
طرف المدعي العام لدى ھذه المحكمة أو نوابه.
يعين المدعي العام لدى المحكمة العليا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء
على اقتراح من وزير العدل.
يمسك قلم الكتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يساعده
كتاب ضبط وكتاب عدل ونيابات.
يحدد مرسوم الرتبة الشرفية والعالوات واالمتيازات العينية الممنوحة للمدعى العام لدى
المحكمة العليا.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ  :اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
الم ادة  - .27تتم إدارة وتسيير موارد المحكمة العليا تحت سلطة رئيسھا ،من طرف
أمين عام يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
تحدد رتبة وصالحيات واالمتيازات العينية لألمين العام للمحكمة العليا بمرسوم.
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﺸﺮ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
المادة  -.28تنشر القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في نشرة دورية ،وذلك دون
المساس بالمقتضيات التشريعية الخاصة التي تنص على نشرھا في الجريدة الرسمية

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺮع اﻷول  :ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
المادة  -.29تنشأ على األقل محكمة استئناف على التراب الوطني وعلى األكثر محكمة
استئناف بعاصمة كل والية.
المادة  -.30تتكون محاكم االستئناف من تشكيالت الحكم التالية :
 (1غرفة مدنية واجتماعية أو أكثر
 (2غرفة تجارية أو أكثر
 (3غرفة إدارية
 (4عدة غرف جزائية من بينھا غرفة اتھام وغرفة لألحداث
للنظر في االستئنافات الموجھة ضد قرارات المحكمة الجنائية تتألف الغرفة الجزائية
بمحكمة االستئناف من خمسة قضاة من بينھم رئيس وأربعة مستشارين.
المادة  -.31تنظر غرف محاكم االستئناف وتبت نھائيا ،تبعا الختصاص كل منھا ،في
األحكام واألوامر الصادرة ابتدائيا عن محاكم الدرجة األولى.
المادة  -.32تبت غرف محكمة االستئناف في تشكيلة من ثالث قضاة من بينھم رئيس
الغرفة ومستشاران لھما صوتان تداوليان ،إال أن االستئنافات الموجھة ضد قرارات المحكمة
الجنائية تبت فيھا الغرفة الجزائية بمحكمة االستئناف في تشكيلة من خمسة قضاة من بينھم
رئيس وأربعة مستشارين.

ﻓﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
الم ادة  -.33يشغل منصب رئيس محكمة االستئناف رئيس الغرفة األقدم في الرتبة
األعلى ،وفي حالة التساوي في الرتبة واألقدمية يكون الرئيس األسن فاألقدم في المحكمة.
في حالة غياب رئيس محكمة االستئناف أو حدوث مانع له ينوب عنه رئيس غرفة من
نفس المحكمة يعين بأمر من رئيس المحكمة العليا.
يحدد مرسوم الرتبة الشرفية والعالوات واالمتيازات العينية لرئيس محكمة االستئناف.
المادة  -.34في حالة غياب رئيس غرفة محكمة االستئناف أو حدوث مانع له ،ينوب
عنه رئيس غرفة أخرى من نفس المحكمة يعين بأمر من رئيسھا.
وفي حالة غياب أحد المستشارين أو حدوث مانع له يعوض بمستشار آخر بأمر من
رئيس محكمة االستئناف.
المادة  -.35يمسك قلم كتابة ضبط محكمة االستئناف كاتب ضبط رئيسي مركزي يساعده
كتاب ضبط رئيسيون وكتاب ضبط وكتاب عدل نيابة موزعين بين مختلف غرف محكمة
االستئناف.
الم ادة  -.36تمثل النيابة العامة لدى محكمة االستئناف من طرف مدعي عام لدى
محكمة االستئناف أو نوابه.
يمسك قلم كتابة ضبط النيابة العامة لدى محكمة االستئناف كاتب ضبط رئيسي أو كاتب
ضبط يساعدھما كتاب عدل ونيابة.
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المادة  - .37تسند إدارة وتسيير موارد محكمة االستئناف إلى أمين عام يعين بمرسوم
صادر عن مجلس الوزراء .
تحدد رتبة والعالوات واالمتيازات وصالحيات األمين العام لمحكمة االستئناف
بمرسوم.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  :ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت
المادة  -.38تنشأ محكمة تدعى محكمة الوالية في عاصمة كل والية.
تتكون محكمة الوالية من تشكيالت الحكم التالية :
• غرفة أو عدة غرف مدنية؛
• غرفة تجارية مع مراعاة مقتضيات المادة  46أدناه؛
• غرفة إدارية؛
• عدة غرف جزائية من بينھا غرفة لألحداث؛
المادة  -.39تتألف غرف محكمة الوالية من قاض فرد يدعى رئيس غرفة بمحكمة
الوالية.
في حالة غياب رئيس غرفة محكمة الوالية أو حدوث مانع له ينوب عنه رئيس غرفة
أخرى من نفس المحكمة أو محكمة والية مجاورة يعين بأمر من رئيس محكمة االستئناف
المختصة وفي حالة غياب أو حدوث مانع لرئيس غرفة محكمة والية تتشكل من رئيسي
غرفتين فقط فإنه يعوض برئيس محكمة الوالية.
المادة  -.40يشغل منصب رئيس محكمة الوالية رئيس الغرفة األقدم في الرتبة األعلى،
وفي حالة التساوي في الرتبة واألقدمية يكون الرئيس األسن فاألقدم في المحكمة.
يحدد مرسوم الرتبة والعالوات واالمتيازات العينية لرئيس محكمة الوالية.
المادة  -.41مع مراعاة االختصاصات التي يسندھا القانون لمحاكم أخرى تبت محكمة
الوالية في كل القضايا المنصوص عليھا في قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية،
وقانون اإلجراءات الجزائية .
المادة  -.42يمسك قلم كتابة الضبط بمحكمة الوالية كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب
ضبط رئيسيون وكتاب ضبط وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف محكمة الوالية.
المادة  -.43يقوم بمھام قاضي التحقيق في محاكم الواليات قاض أو أكثر وفقا ألحكام
قانون اإلجراءات الجزائية.
يمسك قلم كتابة الضبط لدى ديوان التحقيق كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب عدل ونيابة.
الم ادة  -.44تمثل النيابة العامة لدى محكمة الوالية من طرف وكيل الجمھورية أو
نوابه.
يمسك قلم كتابة الضبط لدى النيابة العامة لدى محكمة الوالية كاتب ضبط أول أو كاتب
ضبط يساعدھما كتاب عدل و نيابة.
المادة  . 45ـ يمكن أن يعين لدى محكمة الوالية قاض مكلف بتھيئة الدعاوى وآخر
مكلف بتنفيذ العقوبات يحدد القانون اختصاصاتھما.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
المادة  . 46ـ يمكن إنشاء محكمة تجارية في عاصمة كل والية ،وفي الواليات التي ال
توجد فيھا محاكم تجارية تمارس الغرف التجارية في محاكم الواليات صالحيات ھذه المحاكم.
المادة  47.ـ تتشكل المحكمة التجارية من قاض رئيس  ،وقاضيين مستشارين ،لھما
صوتان تداوليان .
تنظر المحكمة التجارية في كل القضايا بتشكة جماعية ،ما لم ينص القانون على
خالف ذلك.
في حالة غياب رئيس المحكمة التجارية أو حدوث مانع له يعوضه رئيس محكمة
الوالية بأمر من رئيس محكمة االستئناف المختصة وفي حالة غياب أحد المستشارين أو حدوث
مانع له يعوض بأمر من رئيس محكمة االستئناف المختصة.
يمسك قلم كتابة الضبط بالمحاكم التجارية كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدھما
كتاب عدل أو نيابة.
المادة  -.48تمثل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية من طرف وكيل الجمھورية لدى
محكمة الوالية أو نوابه

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﻐﻞ
المادة  -.49تنشأ محكمة شغل في عاصمة كل والية.
تتكون محكمة الشغل من قاض رئيسا يساعده مستشارون يعينون طبقا ألحكام قانون
الشغل.
في حالة غياب رئيس محكمة الشغل أو حدوث مانع له ينوب عنه رئيس محكمة
الوالية.
يمسك قلم كتابة ضبط محكمة الشغل كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدھما
كتاب عدل و نيابة.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
المادة  -.50تنشأ في عاصمة كل والية محكمة جنائية تبت ابتدائيا في القضايا التي
يسندھا القانون إليھا.
تتشكل المحكمة الجنائية من رئيس  ،ومستشارين قاضيين  ،ومحلفين تيم اختيارھما
طبقا لمقتضيات قانون اإلجراءات الجزائية .
وتشمل المحكمة الجنائية تشكلة خاصة لمحاكمة األحداث  ،وذلك طبقا للتشريع الخاص
بالحماية الجزائية للطفل.
لھذا الغرض إن كان حجم
يترأس المحكمة الجنائية رئيس محكمة الوالية أو قاض معين ّ
القضايا يتطلب ذلك.
المادة  -.51يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة الجنائية كاتب ضبط رئيسي أو كاتب
ضبط يساعدھما كتاب عدل و نيابة.
المادة  -.52تمثل النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية من طرف وكيل الجمھورية لدى
محكمة الوالية أو نوابه.
المادة  -.53يحدد قانون اإلجراءات الجزائية والتشريع الخاص بالحماية الجنائية للطفل
اختصاص وسير المحاكم الجنائية.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت
الم ادة  -.54تنشأ محكمة تدعى محكمة المقاطعة في عاصمة كل مقاطعة باستثناء
المقاطعات المركزية للواليات.
استثناء من المقتضيات السابقة تنشأ محكمة مقاطعة في كل من مقاطعات انواكشوط.
تبت محكمة المقاطعة في القضايا المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة
الوالية.
في المجال الجزائي تبت محاكم المقاطعات في المخالفات.
المادة  -.55تتكون محكمة المقاطعة من قاض فرد يدعى رئيس محكمة المقاطعة.
تمثل النيابة العامة لدى محكمة المقاطعة من طرف وكيل الجمھورية أو أحد نوابه أو
أحد ضباط الشرطة القضائية مفوضا لھذا الغرض .
حضور ممثل النيابة العامة لجلسات المخلفات غير إلزامي.
المادة  -.56في حالة غياب رئيس محكمة المقاطعة أو حدوث مانع موقت له ينوب عنه
رئيس محكمة مقاطعة من دائرة اختصاص محكمة الوالية أو قاض من محكمة الوالية يعين
بأمر من رئيس محكمة االستئناف المختص.
المادة -. 57يمسك قلم كتابة الضبط لدى محكمة المقاطعة كاتب ضبط رئيسي أو كاتب
ضبط يساعدھما كتاب عدلي وكتاب نيابة.
الم ادة  -.58في إطار سلطاته المتعلقة بمصالحة األطراف يمكن لرئيس محكمة
المقاطعة إقرار الحلول الودية  ،للنزاعات التي تدخل في اختصاصاته و التي يتوصل إليھا
المصلحون  ،خارج نطاق أي إجراء قضائي.
يحدد مرسوم نظام وصالحيات المصلحين.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
المادة  -.59دون المساس بمقتضيات ھذا األمر القانوني ،وفى حالة وجود نقص في
عدد القضاة أو حجم القضايا يجوز أن تدخل في اختصاص المحاكم بصفة انتقالية وخالل فترة
يتم إنھاؤھا بمرسوم عدة واليات أو مقاطعات.
يتم اختيار المستشارين الذين يجلسون في الغرف اإلدارية بمحاكم االستئناف والغرفة
اإلدارية بالمحكمة العليا من بين اإلداريين المعارين قضائيا تطبيقا للمادة  54من النظام
األساسي للقضاء ,و في حالة وجود نقص في العدد ,من بين اإلداريين أو الموظفين السامين
الحاصلين عل ى كفاءة عالية في القانون والنزاعات اإلدارية،وذلك دون المساس بمقتضيات
المادتين  20و 32أعاله.
في الحالة األخيرة ,يعين المستشارون و خلفاؤھم لمدة أربع سنوات بمرسوم من رئيس
الجمھورية بناءا على اقتراح مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .وھم
ملزمين بشكلية اليمين في نفس الظروف التي يلزم بھا القضاة .ويستفيدون بحكم وظائفھم من
عالوة التحمل الممنوحة للقضاة ومصاريف التنقالت المرتبطة بنشاطھم.
المادة  -. 60يتم توزيع القضايا التي مازالت معروضة على المحاكم والتي لم يحكم
فيھا نھائيا حسب الحاالت بين المحاكم الجديدة  ،من طرف رئيس محكمة الوالية أو رئيس
محكمة االستئناف المختص.
المادة  -.61تبقى المسودات والملفات والبحوث والمحفوظات وأدلة اإلثبات ومختلف
الوثائق المتعلقة باإلجراءات التي عرفتھا المحاكــم وتم البت فيھا نھائيا تحت ظل القانون رقم:
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 039 . 99الصادر بتاريخ 24يونيو  1999المتضمن التنظيم القضائي في كتابة ضبط أو نيابة
أو سكرتارية ھذه المحاكم ولو بالنسبة للقضايا التي لم تعد في اختصاصھا.
الم ادة  -.62يلغي ھذا األمــر القانوني القانون رقم  039 . 99 :الصادر بتاريخ 24
يونيو  1999المتضمن التنظيم القضائي ويحل محله.
المادة  -.63ينشر ھذا األمر القانوني وفق إجراءات االستعجال وفي الجريدة الرسمية
وينفذ كقانون للدولة.
نواكشوط  8فبراير 2007

العقيد :اعل ولد محمد فال
الوزير األول :

سيدي محمد ولد بوبكر

وزير العدل :

األستاذ /محفوظ ولد بتاح
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