
  م هللا الرحمن الرحيمبس

  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
   عدل– إخاء -شرف 

  
 

تضمن الم  و2007 فبراير 8 الصادر بتاريخ 2007-012رقم  يقانون أمر

  لتنظيم القضائيل

  

  مصادقة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية؛مداولة وبعدة 

يصدر األمر الدولة رئيس رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية 

  : المتضمن للتنظيم القضائي و اآلتي مضمونهالقانوني
      

  أحكام عامة: الباب األول

  
 وفق�ا �حك�ام جمھورية ا�س��مية الموريتاني�ة ، تقام العدالة على تراب ال-.المادة ا�ولى  

ي�ات والمح�اكم المحكمة العلي�ا و مح�اكم ا&س�تئناف ومح�اكم الو&: بواسطة ي ، القانونا�مر ھذا 
.وكل محكمة أخ�رى تن�شأ بق�انونمحاكم المقاطعات الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل و

    
والجزائي�ة وف�ي نزاع�ات ا�داري�ة ووالتجارية  تنظر ھذه المحاكم في كل القضايا المدنية

  .طبقا للقوانين والنظم المعمول بھاالشغل وتبت فيھا 
 اخت��صاص المح��اكم بواس��طة مرس��وم ص��ادر ع��ن مجل��س  يح��دد مق��ر ودائ��رة-.2الم��ادة   

الوزراء بناء على تقرير من وزير العدل باس�تثناء المحكم�ة العلي�ا الت�ي يوج�د مقرھ�ا بنواك�شوط 
  .ويمتد اختصاصھا على كامل التراب الوطني

   . ديسمبر31 وتنتھي يوم يناير تبدأ السنة القضائية يوم فاتح -.3المادة   
  

  . أكتوبر15 يوليو وتنتھي في 16ية عطلة مدتھا ث�ثة أشھر تبدأ من تتخلل السنة القضائ
تحدد أيام وساعات وأماكن جلسات المح�اكم ف�ي بداي�ة ك�ل س�نة ق�ضائية ب�أوامر ص�ادرة   

  تلك المحاكم .عن رؤساء
  .تعلق ا�وامر المشار إليھا أع�ه بمقر المحكمة وتنشر في الجريدة الرسمية  
  . أن تعقد جلسات متنقلة داخل دائرة اختصاصھا يجوز للمحاكم-.4المادة   
 المحاكم علنية إ& إذا ك�ان ف�ي ذل�ك خط�ر عل�ى ا�م�ن الع�ام أو تكون جلسات -.5المادة   

وف�ي ھ�ذه الح�ا&ت يق�رر رئ�يس المحكم�ة المعني�ة . كان محظ�ورا قانون�اإذا ا�خ�ق الحميدة  أو 
 أن ينطق بھ�ا ب�صفة علني�ة قرارات يجبوالوفي جميع الحا&ت فإن ا�حكام .  مغلقةعقد جلسات

  .وأن تكون مسببة وإ& كانت باطلة



  2

 العدال��ة مجاني��ة باس��تثناء حق��وق الطواب��ع والت��سجيل وأتع��اب أع��وان الق��ضاء -.6الم��ادة   
  .والمصاريف التي تنفق في بحث القضايا وتنفيذ القرارات القضائية

  .حدد المصاريف القضائية بواسطة مرسومت
 لFط���راف ال���ذين يثبت���ون عج���زھم وفق���ا لل���شروط القانوني���ةالم���ساعدة يج���وز أن تم���نح   

  .المنصوص عليھا في القانون
ويعتب�ر .  & تج�وز محاكم�ة أي ش�خص م�ا ل�م يمك�ن م�ن تق�ديم وس�ائل دفاع�ه-.7المادة   

  .الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع
  .للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم

  . اته الطبيعيين& يجوز فصل أي أحد عن قض  
  .للمحاكم المنصوص عليھا في القانون وحدھا أن تصدر ا�دانات

  . تقام العدالة باسم J العلي العظيم-.8المادة   
يق��ع التنفي��ذ الجب���ري للبطاق��ات الق���ضائية وال��صور طب���ق ا�ص��ل ا�ول���ى للق��رارات وا�حك���ام 

فيذ الجب�ري وفق�ا لل�شروط المق�ررة ف�ي وا�وامر والعقود الموثقة وغيرھا من السندات القابلة للتن
  .قانون ا�جراءات المدنية والتجارية وا�دارية وفي قانون ا�جراءات الجزائية

 م��ن أج��ل ض��مان ح��سن س��ير المح��اكم تن��شأ ض��منھا ت��شكيلة ل��يس لھ��ا ط��ابع -.9الم��ادة   
  .تنازعي تدعى الجمعية العامة

  .رئيسھاتضم الجمعية العامة كافة أعضاء المحكمة تحت رئاسة   
تست�شار ح�ول ج�دول  وتنظر الجمعية العامة في المسائل المتعلقة بتنظيم وسير المحكم�ة  
  .الجلسات
تتم المداو&ت في الجمعية العامة با�غلبية البسيطة لFصوات وفي حالة الت�ساوي يك�ون   

  صوت الرئيس مرجحا 
المباش�رة ل�سلطة تح�ت ا،  وال�سجون الق�ضائيةل�Lدارة تمارس مفتشية عام�ة -.10المادة   

 ـ ويط�ال  المحكمة العلي�اـ باستثناءلوزير العدل، مھمة تفتيش دائمة وعامة بالنسبة لكافة المحاكم 
  . كافة المصالح والھيئات التابعة لوزارة العدلالتفتيش 
  . والسجون القضائيةلLدارةالمفتشية العامة وص�حيات يحدد مرسوم تنظيم سير   

  المحاكم: الباب الثاني

  المحكمة العليا: لفصل األولا

  االختصاصات واإلجراءات: الفرع األول

وبھ�ذه ال�صفة  تب�ت ف�ي .  ف�ي البل�د  ق�ضائيةھي�أة أعل�ى المحكمة العلي�ا ھ�ي -.11المادة   
وتب��ت ف��ي .  ا�خ��رىالطع��ون ب��النقض ض��د ا�حك��ام والق��رارات النھائي��ة ال��صادرة ع��ن المح��اكم

  . إليھا القانونھا المسائل التي يسندالقضايا ا�دارية ابتدائيا ونھائيا في
المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقت�ضيات ت�شريعية عل�ى   

  .خ�ف ذلك
ا�ج��راءات المتبع��ة أم��ام المحكم��ة العلي��ا ھ��ي تل��ك الت��ي ي��نص عليھ��ا ق��انون ا�ج��راءات   

 الت�شريعية ا�خ�رى الترتيب�اتك�ل المدني�ة والتجاري�ة وا�داري�ة وق�انون ا�ج�راءات الجزائي�ة أو 
  .المعمول بھا



  3

 للحكومة أن تطلب من المحكمة العليا إعطاء رأيھ�ا ف�ي م�شاريع الن�صوص -.12المادة   
التشريعية والتنظيمية وحول كل المسائل التي يصرح نص تشريعي أو تنظيم�ي بت�دخل المحكم�ة 

  .فيھا
ء ف�ي ال�صعوبات ذات الط�ابع ويمكن أن تستشار المحكمة العليا كذلك من طرف ال�وزرا  

  .القانوني التي تثار خ�ل تسيير المرفق العمومي
  

  التشكيلة: الفرع الثاني

 ورؤس�اء غ�رف م�ن بي�نھم نائ�ب رئ�يس تتكون المحكمة العليا م�ن رئ�يس  -. 13المادة   
  .مستشارينالمحكمة العليا و

  : من تشكي�ت الحكم التاليةالمحكمة العليا وتتألف   
 .لغرف ا-
  غرفة المشورة  -
  الغرف المجمعة -

      

  رئيس المحكمة العليا: القسم األول

لم��دة   رئ��يس الجمھوري��ةص��ادر ع��ن يع��ين رئ��يس المحكم��ة العلي��ا بمرس��وم -.14الم��ادة   
ق�ضاة ا�عل�ى درج�ة أو الق�انونيين ذوي الكف�اءات الم�شھود من بين القابلة للتجديد خمس سنوات 

  .ةلھم با&ستقامة والنزاھة والخبر
أق�سم ب�ا� ( : قبل تقلده لوظائفه يقسم رئيس المحكمة العليا أمام رئيس الجمھورية اليمين التالية 

الواح��د أن أؤدي مھ��امي ب��إخ#ص وأن أمارس��ھا بك��ل حي��اد ونزاھ��ة امتث��ا� �حك��ام ال��شريعة 
ا1س#مية والدستور والق�وانين وأن أح�افظ عل�ى س�ر الم�داو�ت وأن � اتخ�ذ أي موق�ف علن�ي 
وأن � أدلي برأي خاص حول القضايا التي ت�دخل ف�ي اخت�صاص المح�اكم وأن أت�صرف ب�صفة 

  ).عامة تصرف قاض نزيه مخلص
  . من طرف كاتب الضبط ا�ول بالمحكمة العليا اليمينھذايحرر محضر   

  . وا&متيازات العينية الممنوحة لرئيس المحكمة العلياالرتبة وع�واتيحدد مرسوم 
ق على رئيس المحكم�ة العلي�ا وبق�وة الق�انون طيل�ة ممارس�ته وظائف�ه بمقت�ضيات تطب-.15المادة 

النظ��ام ا�ساس��ي للق��ضاة المتعلق��ة بع��دم القابل��ة للع��زل وبا&س��تق�ل وحري��ة الق��رار والتع��ارض 
  .  الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي

والغ�رف المجمع�ة وغرف�ة الرس�مية أس رئيس المحكم�ة العلي�ا جل�سات المحكم�ة يتر -.16المادة 
 ويمك��ن ل��ه أن يت��راس إح��دى غ��رف المحكم��ة العلي��ا إذا رأى ذل��ك الم��شورة والجمعي��ة العام��ة

  . ضروريا
ويم�ارس وظ�ائف ا�دارة الق�ضائية الت�ي العلي�ا م�صالح المحكم�ة  رئ�يس المحكم�ة ي�دير   

  .تخولھا له القوانين والنظم
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع موقت له يحل محله تلقائي�ا ف�ي ممارس�ة مھام�ه 

  .نائب رئيس المحكمة العليا
 أج�ل & يتج�اوزفإن رئيس المحكمة العليا يعوض في مؤكد   دائم وفي حالة حدوث مانع  

  . وفقا للشروط المقررة لتعيينهاشھر
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لعليا رئ�يس الغرف�ة ا�ق�دم ف�ي الرتب�ة ا�عل�ى ـ يشغل منصب نائب رئيس المحكمة ا.  17المادة 
وف��ي حال��ة الت��ساوي ف��ي ال��سن  وف��ي حال��ة الت��ساوي ف��ي الرتب��ة وا�قدمي��ة رئ��يس الغرف��ة ا�س��ن

 . الرئيس ا�قدم في المحكمة العليا
وفي حالة غياب نائب رئيس المحكمة العليا أو حدوث مانع موق�ت ل�ه يح�ل محل�ه تلقائي�ا 

غرف��ة ا�ق��دم ف��ي الرتب��ة ا�عل��ى وف��ي حال��ة الت��ساوي ف��ي الرتب��ة ف��ي ممارس��ة مھام��ه رئ��يس ال
  .وفي حالة التساوي في السن الرئيس ا�قدم في المحكمة العليا وا�قدمية رئيس الغرفة ا�سن

  
  

نھاي�ة & يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوق�ف ع�ن ممارس�ة وظائف�ه قب�ل ـ .  18المادة 
ن ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو ب�سبب ا�جل المحدد لھا إ& إذا كا

  . عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخ�ل باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته
م��ن م��سبق & يج��وز القي��ام بأي��ة متابع��ة جزائي��ة ض��د رئ��يس المحكم��ة العلي��ا  ب��دون إذن 

  . إ& في حالة تلبسالمجلس ا�على للقضاء
    

  غرف المحكمة العليا: القسم الثاني

  : الغرف التالية تتضمن المحكمة العليا -.19المادة 
   غرفتان مدنيتان واجتماعيتان -
   غرفة تجارية-
  إداريةغرفة  -
  .غرفة جزائية -

وأربع مست�شارين لھ�م المحكمة العليا من رئيس من غرف  ةغرفكل  تتألف -.20المادة   
  . صوت تداولي

وھ��و ي��رأس جل��سات ، س الغرف��ة م��ن ب��ين الق��ضاة مراع��اة لرتبت��ه وتخص��صه رئ��ييع��ين  
  . التشكيلة
 ا�خ�رى ينوب عنه أحد رؤس�اء الغ�رف  لهأو حدوث مانعرئيس الغرفة في حالة غياب   

  .أمر من رئيس المحكمة العلياب
بع�د العلي�ا يتم توزيع المستشارين على غ�رف المحكم�ة العلي�ا ب�أمر م�ن رئ�يس المحكم�ة   

  .لغرفارة رؤساء استشا
أم�ر بموج�ب ينوب عنه مستشار معين �حد المستشارين في حالة غياب أو حدوث مانع   

  .من رئيس المحكمة العليا من بين المستشارين في نفس المحكمة
 اSتي�ة تب�ت غ�رف المحكم�ة العلي�ا ف�ي 22 المنصوص عليھا في المادة الحا&تباستثناء   

اص كل منھا في الح�ا&ت الت�ي ي�نص الق�انون فيھ�ا عل�ى أن تشكيلة غرفة المشورة وتبعا &ختص
  .ھذه الغرف أو المحكمة العليا تبت في تشكيلة غرفة المشورة

  

  الغرف المجمعة: الثالثالقسم 

م�ن رئ�يس المحكم�ة العلي�ا ورؤس�اء الغ�رف  مجمع�ةالغ�رف ال تتألف تشكلة -.21المادة   
محكم�ة العلي�ا رئ�يس غرف�ة ومست�شاران  وت�صح م�داو&تھا إذا ح�ضر م�ع رئ�يس الوالمستشارين
  .عن كل غرفة

  : تبت المحكمة العليا بغرفھا المجمعة في المسائل التالية-. جديدة22المادة   
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المنازعات المتعلقة بتعارض القرارات وا�حكام الصادرة نھائي�ا ب�ين نف�س ا�ط�راف ول�نفس  .1
  ف المحكمة العليا؛ا�سباب من طرف محكمة أو أكثر وكذلك القرارات المتناقضة لغر

 إذا ل�م يق�م ب�ه أي  المحكم�ة العلي�امقدم م�ن ط�رف الم�دعي الع�ام ل�ديالطعن لصالح القانون ال .2
  ؛طرف في اSجال المجددة قانونا

  طلب مراجعات قرارات ا�دانة با�عدام؛ .3
  .القرارات وا�حكام التي ترجع إلى المحكمة العليا للمرة الثانية .4
  

 أع�ه عن المحكم�ة العلي�ا مجتمع�ة ب�نفس 12قا �حكام المادة تصدر اSراء المقدمة تطبي  
  .التشكيلة المقررة بالنسبة للغرف المجمعة مجتمعة في جلسة علنية استشارية

  غرفة مشورة المحكمة العليا: الرابعالقسم 

 تت��ألف غرف��ة م��شورة المحكم��ة العلي��ا م��ن رئ��يس المحكم��ة العلي��ا ورؤس��اء -23الم��ادة   
  .الغرف

  : تبت غرفة المشورة بالمحكمة العليا في المسائل التالية-.42المادة   
   ا&ختصاص بين محكمتين أو أكثر؛القضايا المتعلقة بتنازع .1
  مخاصمة القضاة؛ .2
  متابعة القضاة أو بعض الموظفين في الحا&ت المقررة في قانون ا�جراءات الجزائية؛ .3

  كتابة ضبط المحكمة العليا: الخامس القسم 

مركزي  رئيسي ضبط كاتبيمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة العليا  -. 25المادة 
 رئيسيون وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف المحكمة العليا في كتاب ضبط يساعده 

  .مختلف تشكي�تھا
  النيابة العامة لدى المحكمة العليا: السادسالقسم 

  

م��ن ومختل��ف ت��شكي�تھا لي��ا  مھ��ام النياب��ة العام��ة ل��دى المحكم��ة العتم��ارس -.26الم��ادة   
  .أو نوابهلدى ھذه المحكمة عام ال يمدعالطرف 

 بن�اء صادر عن مجلس الوزراء يعين المدعي العام لدى المحكمة العليا بموجب مرسوم   
  .على اقتراح من وزير العدل

يمسك قلم الكتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة العليا كات�ب ض�بط رئي�سي ي�ساعده 
  .بط وكتاب عدل ونياباتكتاب ض
ع�وات وا&متيازات العينية الممنوحة للمدعى العام لدى الوالشرفية رتبة اليحدد مرسوم   

  .المحكمة العليا
    

  
  األمين العام لدى المحكمة العليا: السابع القسم      

  
 ت��تم إدارة وت��سيير م��وارد المحكم��ة العلي��ا تح��ت س��لطة رئي��سھا، م��ن ط��رف -. 27 الم��ادة            

  .أمين عام يعين بمرسوم  صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل
  . تحدد رتبة وص�حيات وا&متيازات العينية لFمين العام للمحكمة العليا بمرسوم
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  قرارات المحكمة العليا نشر: الفرع الثالث

، وذل�ك دون دوري�ةنشر القرارات الصادرة عن المحكم�ة العلي�ا ف�ي ن�شرة  ت-.28المادة   
  المساس بالمقتضيات التشريعية الخاصة التي تنص على نشرھا في الجريدة الرسمية

  محاكم الدرجة الثانية: الفصل الثاني  

  محاكم االستئناف: األول فرع 

 على التراب الوطني وعلى ا�كثر محكم�ة ا�قل محكمة استئناف تنشأ على -.29المادة   
  .استئناف  بعاصمة كل و&ية

  :  تتكون محاكم ا&ستئناف من تشكي�ت الحكم التالية-.30المادة   
  مدنية واجتماعية أو أكثرغرفة  )1
  ة تجارية أو أكثرغرف  )2
   إداريةغرفة) 3
 عدة غرف جزائية من بينھا غرفة اتھام وغرفة لFحداث) 4

تئنافات الموجھ�ة ض�د ق�رارات المحكم�ة الجنائي�ة تت�ألف الغرف�ة الجزائي�ة للنظر في ا&س  
  .بمحكمة ا&ستئناف من خمسة قضاة من بينھم رئيس وأربعة مستشارين

 تنظر غرف محاكم ا&ستئناف وتبت نھائيا، تبعا &ختصاص ك�ل منھ�ا، ف�ي -.31المادة   
  .لى عن محاكم الدرجة ا�وا�حكام وا�وامر الصادرة ابتدائيا

 تبت غرف محكمة ا&ستئناف في تشكيلة من ث��ث ق�ضاة م�ن بي�نھم رئ�يس -.32المادة   
 لھم�ا ص�وتان ت�داوليان، إ& أن ا&س�تئنافات الموجھ�ة ض�د ق�رارات المحكم�ة ناالغرفة ومست�شار

الجنائي�ة تب�ت فيھ��ا الغرف�ة الجزائي�ة بمحكم��ة ا&س�تئناف ف�ي ت��شكيلة م�ن خم�سة ق��ضاة م�ن بي��نھم 
  .مستشارينرئيس وأربعة 

   االستئنافرئيس محكمة: الثاني فرع 

محكم��ة ا&س��تئناف رئ��يس الغرف��ة ا�ق��دم ف��ي الرتب��ة  ي��شغل من��صب رئ��يس -.33الم��ادة 
  .ا�على، وفي حالة التساوي في الرتبة وا�قدمية يكون الرئيس ا�سن فا�قدم في المحكمة

ه رئ�يس غرف�ة م�ن في حالة غياب رئيس محكمة ا&ستئناف أو حدوث مانع له ينوب عن
  .نفس المحكمة يعين بأمر من رئيس المحكمة العليا

  .متيازات العينية لرئيس محكمة ا&ستئنافا&ع�وات والوالشرفية يحدد مرسوم الرتبة   
 ين�وب  ل�ه،م�انعرئيس غرف�ة محكم�ة ا&س�تئناف أو ح�دوث في حالة غياب  -.34المادة 

  .ر من رئيسھايعين بأممحكمة أخرى من نفس ال رئيس غرفة هعن
 م�ن آخ�ر ب�أمرمست�شار ب  ل�ه يع�وضم�انعح�دوث أو أح�د المست�شارين وفي حالة غي�اب   

  .رئيس محكمة ا&ستئناف
رئيسي مركزي ي�ساعده  ضبط كاتب يمسك قلم كتابة ضبط محكمة ا&ستئناف -.35المادة          

حكم��ة كت��اب ض��بط رئي��سيون وكت��اب ض��بط  وكت��اب ع��دل نياب��ة م��وزعين ب��ين مختل��ف غ��رف م
  .ا&ستئناف
 تمث��ل النياب��ة العام��ة ل��دى محكم��ة ا&س��تئناف م��ن ط��رف م��دعي ع��ام ل��دى -.36الم��ادة   

  .محكمة ا&ستئناف أو نوابه
يمسك قلم كتابة ضبط النيابة العامة لدى محكمة ا&ستئناف كاتب ضبط رئيسي أو كات�ب   

  .ضبط يساعدھما كتاب عدل ونيابة
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موارد محكمة ا&ستئناف إلى أمين عام يعين بمرسوم  تسند إدارة وتسيير - .37المادة   
  .صادر عن مجلس الوزراء 

تح���دد رتب���ة والع����وات وا&متي���ازات وص����حيات ا�م���ين الع���ام لمحكم���ة ا&س���تئناف   
  . بمرسوم

  الدرجة األولىمحاكم : الثالث  الفصل

  محاكم الواليات: األول  القسم

                    .ة في عاصمة كل و&ية تنشأ محكمة تدعى محكمة الو&ي-.38المادة   
  : تتكون محكمة الو&ية من تشكي�ت الحكم التالية

 مدنية؛أو عدة غرف غرفة  •
  ؛ أدناه46 مع مراعاة مقتضيات المادة غرفة تجارية •
 غرفة إدارية؛ •
   غرف جزائية من بينھا غرفة لFحداث؛ةعد •
ي�دعى رئ�يس غرف�ة بمحكم�ة  تت�ألف غ�رف محكم�ة الو&ي�ة م�ن ق�اض ف�رد -.39المادة   
  .الو&ية

 رئ�يس غرف�ة هين�وب عن�ل�ه م�انع رئيس غرفة محكمة الو&ية أو حدوث في حالة غياب   
يع��ين ب��أمر م��ن رئ��يس محكم��ة ا&س��تئناف أو محكم��ة و&ي��ة مج��اورة  م��ن نف��س المحكم��ة أخ��رى

ة وف��ي حال��ة غي��اب أو ح��دوث م��انع ل��رئيس غرف��ة محكم��ة و&ي��ة تت��شكل م��ن رئي��سي المخت��ص
  .تين فقط فإنه يعوض برئيس محكمة الو&يةغرف

 محكمة الو&ية رئيس الغرفة ا�قدم في الرتبة ا�على، يشغل منصب رئيس -.40المادة   
  .وفي حالة التساوي في الرتبة وا�قدمية يكون الرئيس ا�سن فا�قدم في المحكمة

  .و&يةيحدد مرسوم الرتبة والع�وات وا&متيازات العينية لرئيس محكمة ال  
 مع مراعاة ا&ختصاصات التي يسندھا القانون لمحاكم أخرى  تبت محكم�ة -.41المادة   

، الو&ية ف�ي ك�ل الق�ضايا المن�صوص عليھ�ا ف�ي ق�انون ا�ج�راءات المدني�ة والتجاري�ة وا�داري�ة
  .وقانون ا�جراءات الجزائية 

سي ي�ساعده كت�اب بمحكمة الو&ية كاتب ض�بط رئي� يمسك قلم كتابة الضبط -.42المادة 
   .الو&يةضبط رئيسيون وكتاب ضبط وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف محكمة 

 يقوم بمھام قاضي التحقيق في محاكم الو&ي�ات ق�اض أو أكث�ر وفق�ا �حك�ام -.43المادة   
  .قانون ا�جراءات الجزائية

  .كتاب عدل ونيابة يساعدهرئيسي  ضبط كاتبالتحقيق ديوان م كتابة الضبط لدى لك قسيم      
أو  تمث��ل النياب��ة العام��ة ل��دى محكم��ة الو&ي��ة م��ن ط��رف وكي��ل الجمھوري��ة -.44الم��ادة   

  .نوابه
يمسك قلم كتابة الضبط لدى النيابة العامة لدى محكمة الو&ية كاتب ضبط أول أو كات�ب   

  .ضبط يساعدھما كتاب عدل و نيابة
ة الو&ي�ة ق�اض مكل�ف بتھيئ�ة ال�دعاوى وآخ�ر  يمك�ن أن يع�ين ل�دى محكم�ـ�  .45المادة          

  .مكلف بتنفيذ العقوبات يحدد القانون اختصاصاتھما
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   المحاكم التجارية :ني الثاالقسم

يمكن إنشاء محكمة تجارية في عاصمة كل و&ية، وفي الو&يات التي &  ـ  .46المادة       
  .  محاكم الو&يات ص�حيات ھذه المحاكمتوجد فيھا محاكم تجارية تمارس الغرف التجارية في

 ـ تتشكل المحكمة التجارية من  قاض رئيس ، وقاضيين مستشارين،  لھما  47 .المادة     
  .صوتان تداوليان 

 تنظر المحكمة التجارية في كل القضايا بتشكة جماعية، ما لم ينص القانون على 
  . خ�ف ذلك

و حدوث مانع له يعوضه رئيس محكمة في حالة غياب رئيس المحكمة التجارية أ
الو&ية بأمر من رئيس محكمة ا&ستئناف المختصة وفي حالة غياب أحد المستشارين أو حدوث 

  . مانع له يعوض بأمر من رئيس محكمة ا&ستئناف المختصة
يمسك قلم كتابة الضبط بالمحاكم التجارية كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدھما 

  .بةكتاب عدل أو نيا
تمثل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية من طرف وكيل الجمھورية لدى  -.48المادة 

  محكمة الو&ية أو نوابه

  محاكم الشغل: القسم الثالث 

  . تنشأ محكمة شغل في عاصمة كل و&ية-.49المادة   
تتكون محكمة الشغل م�ن ق�اض رئي�سا ي�ساعده مست�شارون يعين�ون طبق�ا �حك�ام ق�انون   

  .غلالش
ف��ي حال��ة غي��اب رئ��يس محكم��ة ال��شغل أو ح��دوث م��انع ل��ه ين��وب عن��ه رئ��يس محكم��ة   
  .الو&ية

 ي��ساعدھما ب ض��بطات��أو كرئي��سي محكم��ة ال��شغل كات��ب ض��بط يم��سك قل��م كتاب��ة ض��بط   
  .و نيابة عدل كتاب

  المحاكم الجنائية:  الرابعالقسم

يا ف�ي الق�ضايا الت�ي  تنشأ ف�ي عاص�مة ك�ل و&ي�ة محكم�ة جنائي�ة تب�ت ابت�دائ-.50المادة   
  .إليھا يسندھا القانون

 ، ومست��شارين قاض��يين ، ومحلف��ين ت��يم اختيارھم��ا رئ��يسم��ن المحكم��ة الجنائي��ة تت��شكل   
  .طبقا لمقتضيات قانون ا�جراءات الجزائية 

وتشمل المحكمة الجنائية تشكلة خاصة لمحاكمة ا�حداث ، وذلك طبقا للت�شريع الخ�اص 
  . بالحماية الجزائية للطفل

ّمحكمة الو&ية أو قاض معين لھذا الغرض إن كان حجم يترأس المحكمة الجنائية رئيس 
  .القضايا يتطلب ذلك

 كات�ب رئي�سي أو يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة الجنائية كات�ب ض�بط -.51المادة 
  .يساعدھما كتاب عدل و نيابةضبط 

ل�دى ئية من طرف وكي�ل الجمھوري�ة  تمثل النيابة العامة لدى المحكمة الجنا-.52المادة   
  . أو نوابهمحكمة الو&ية

 والتشريع الخاص بالحماية الجنائية للطف�ل  يحدد قانون ا�جراءات الجزائية-.53المادة   
 .اختصاص وسير المحاكم الجنائية
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  محاكم المقاطعات: الخامس  القسم

 باس��تثناء اطع��ة ك��ل مقعاص��مة تن��شأ محكم��ة ت��دعى محكم��ة المقاطع��ة ف��ي -.54الم��ادة   
  .المقاطعات المركزية للو&يات

  .استثناء من المقتضيات السابقة تنشأ محكمة مقاطعة في كل من مقاطعات انواكشوط  
تبت محكمة المقاطعة في القضايا المدنية والتجاري�ة الت�ي لي�ست م�ن اخت�صاص محكم�ة   
  . الو&ية

  .في المجال الجزائي تبت محاكم المقاطعات في المخالفات
  . محكمة المقاطعة من قاض فرد يدعى رئيس محكمة المقاطعةتتكون -.55المادة   

تمثل النيابة العامة لدى محكمة المقاطع�ة م�ن ط�رف وكي�ل الجمھوري�ة أو أح�د نواب�ه أو 
  .أحد ضباط الشرطة القضائية مفوضا لھذا الغرض 

  .حضور ممثل النيابة العامة لجلسات المخلفات غير إلزامي
 هينوب عن موقت له مانعرئيس محكمة المقاطعة أو حدوث  في حالة غياب -.56المادة   

يع�ين م�ن دائ�رة اخت�صاص محكم�ة الو&ي�ة أو ق�اض م�ن محكم�ة الو&ي�ة رئيس محكمة مقاطعة 
  .بأمر من رئيس محكمة ا&ستئناف المختص

كات�ب لدى محكمة المقاطعة كاتب ضبط رئي�سي أو  يمسك قلم كتابة الضبط -. 57المادة  
  .ي وكتاب نيابة عدلكتاب ماط يساعدھضب

 يمك��ن ل��رئيس محكم��ة  المتعلق��ة بم��صالحة ا�ط��رافس��لطاته   ف��ي إط��ار -.58الم��ادة   
المقاطع��ة إق��رار الحل��ول الودي��ة ، للنزاع��ات الت��ي ت��دخل ف��ي اخت��صاصاته و الت��ي يتوص��ل إليھ��ا 

  . المصلحون ، خارج نطاق أي إجراء قضائي
  . لحيننظام وص�حيات المصيحدد مرسوم   

  أحكام انتقالية ونهائية: الباب الثالث

 ف�ي وج�ود نق�ص دون المساس بمقتضيات ھذا ا�مر الق�انوني،  وف�ى حال�ة -.59المادة   
وخ��ل فت�رة  أن تدخل في اختصاص المح�اكم ب�صفة انتقالي�ة القضايا يجوزعدد القضاة أو حجم 
 .عدة و&يات أو مقاطعاتيتم إنھاؤھا بمرسوم 

كم ا&س�تئناف والغرف�ة ان ال�ذين يجل�سون ف�ي الغ�رف ا�داري�ة بمح�يلمستشار ايتم اختيار             
 م��ن النظ��ام 54 ا�داري��ين المع��ارين ق��ضائيا تطبيق��ا للم��ادة م��ن ب��ين ا�داري��ة بالمحكم��ة العلي��ا

 ا�داري�ين أو الم�وظفين ال�سامين م�ن ب�ين, و في حال�ة وج�ود نق�ص ف�ي الع�دد, ا�ساسي للقضاء
ى كف��اءة عالي��ة ف��ي الق��انون والنزاع��ات ا�داري��ة،وذلك دون الم��ساس بمقت��ضيات الحاص��لين عل��

  . أع�ه32 و20المادتين 
 بمرس�وم م�ن رئ�يس أرب�ع س�نوات خلفاؤھم لمدة ويعين المستشارون ,  في الحالة ا�خيرة           

وھ�م . مي�ة على اقتراح مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمواالجمھورية بناء
وي�ستفيدون بحك�م وظ�ائفھم م�ن .  بشكلية اليمين في نفس الظروف التي يل�زم بھ�ا الق�ضاةملزمين

  . ومصاريف التنق�ت المرتبطة بنشاطھمع�وة التحمل الممنوحة للقضاة
  

 يتم توزيع الق�ضايا الت�ي مازال�ت معروض�ة عل�ى المح�اكم والت�ي ل�م يحك�م -. 60 المادة  
 ، م��ن ط��رف رئ��يس محكم��ة الو&ي��ة أو رئ��يس ب��ين المح��اكم الجدي��دةت ح��سب الح��ا&فيھ��ا نھائي��ا 

  .محكمة ا&ستئناف المختص
 الم�سودات والملف�ات والبح�وث والمحفوظ�ات وأدل�ة ا�ثب�ات ومختل�ف تبقى -.61المادة   

: تح�ت ظ�ل الق�انون رق�موتم البت فيھا نھائيا م ــالوثائق المتعلقة با�جراءات التي عرفتھا المحاك
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 التنظيم القضائي في كتابة ض�بط أو نياب�ة  المتضمن1999يونيو 24الصادر بتاريخ  039 . 99
  .أو سكرتارية ھذه المحاكم ولو بالنسبة للقضايا التي لم تعد في اختصاصھا

 24ال�صادر بت��اريخ  039 . 99 :  الق�انون رق�ما�مـ�ـر الق�انوني يلغ�ي ھ�ذا -.62الم�ادة 
  . ويحل محلهالتنظيم القضائي المتضمن 1999يونيو 
ين�شر ھ�ذا ا�م�ر الق�انوني وف�ق إج�راءات ا&س�تعجال وف�ي الجري�دة الرس�مية  -.63المادة            

 .وينفذ كقانون للدولة
 
 

  2007 فبراير 8نواكشوط 
  

    اعل ولد محمد فال:العقيد                                                         
  
  

   :لالوزير ا�و             
  

  سيدي محمد ولد بوبكر
  
  

 
 

   :وزير العدل                                                                                 
  

  محفوظ ولد بتاح/ ا�ستاذ
  


