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 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 مؤرخ في 03-06قانون رقم 
  .من تنظيم مهنة المحضر القضائي، يتض2006

- -- - - -- - --  
  إن رئيس الجمهورية،

واد          - يما الم ى و     (119 بناء على الدستور، ال س ان األول  122 و 120و) 3الفقرت
   منه،126و) 2الفقرة  (125و

م       - ام    10 المؤرخ في      11-05 وبمقتضى القانون العضوي رق ة ع ادى الثاني  جم
  متعلق بالتنظيم القضائي، وال2005 يوليو سنة 17 الموافق 1426

ام      18 المؤرخ في      154-66 وبمقتضى األمر رقم     -  8 الموافق    1386 صفر ع
   والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية، المعدل والمتمم،1966يونيو سنة 

ام      18 المؤرخ في      155-66 وبمقتضى األمر رقم     -  8 الموافق    1386 صفر ع
  لجزائية، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون اإلجراءات ا1966يونيو سنة 

ام      18 المؤرخ في      156-66 وبمقتضى األمر رقم     -  8 الموافق    1386 صفر ع
   والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،1966يونيو سنة 

م - ر رق ي 58-75 وبمقتضى األم ؤرخ ف ام 20 الم ق 1395 رمضان ع  المواف
   والمتمم، والمتضمن القانون المدني، المعدل1975 سبتمبر سنة 26

م   - ر رق ضى األم ي  105-76 وبمقت ؤرخ ف ام  17 الم ة ع  1396 ذي الحج
   والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،1976 ديسمبر سنة 9الموافق 

م  - انون رق ضى الق ي  03-91 وبمقت ؤرخ ف ام  22 الم ة ع ادى الثاني  1411 جم
   والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،1991 يناير سنة 8الموافق 

ام   11 المؤرخ في   11-97قتضى األمر رقم    وبم - دة ع  الموافق  1417 ذي القع
   والمتضمن التقسيم القضائي،1997 مارس سنة 19

   وبعد رأي مجلس الدولة،-
   وبعد مصادقة البرلمان،-

  : اآلتي نصهنونيصدر القا
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  الباب األول
  أحكام عامة

ى ادة األول د العام  : الم ى وضع القواع انون إل ذا الق دف ه ة المحضر  لةيه مهن
  .القضائي وتحديد آيفيات تنظيمها وممارستها

ايير           :2المادة    تنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاآم وفقا لمع
  .موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون

رة االختصاص اإلقليمي للمجلس                ى دائ يمتد االختصاص اإلقليمي لكل مكتب إل
  .القضائي التابع له

رار            :3المادة   ضائيين بموجب ق ة للمحضرين الق شأ وتلغى المكاتب العمومي  تن
  .من وزير العدل، حافظ األختام

ة،         المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّ     :4المادة   سلطة العمومي ل ال ض من قب
ون       ويت ى أن يك سؤوليته، عل ت م اص وتح سابه الخ ومي لح ب عم سيير مكت لى ت

  .عن طريق التنظيمالمكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد 
ادة   ردي، أو في شكل    :5الم ي شكل ف ا ف ضائي، إم ة المحضر الق ارس مهن  تم

  .شرآة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة
  .يق هذه المادة عن طريق التنظيمبتحدد شروط وآيفيات تط

ان             :6المادة   ة لمك ل الجمهوري  يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وآي
  .تواجد مكتبه

 فال يجوز تفتيشه أو     .تمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية      ي :7المادة  
يس    وب، وبحضور رئ ضائي مكت ر ق ى أم اء عل ه إال بن ة في ائق المودع ز الوث حج
اره         د إخط ه أو بع ذي يمثل ضر ال ضائيين أو المح ضرين الق ة للمح ة الوطني الغرف

  .قانونا
  .يقع تحت طائلة البطالن، آل إجراء يخالف هذه المادة
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  الباب الثاني
  االلتحاق بالمهنة وآيفيات ممارستها

  الفصل األول
  شروط االلتحاق بالمهنة

  .تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي: 8المادة 
اءة          هادة الكف ى ش صول عل التكوين للح اق ب سابقة االلتح دل م نظم وزارة الع ت

ة      شارة الغرف د است ضائي بع ضر الق ة المح ة لمهن ضرين  المهني ة للمح  الوطني
  .القضائيين في هذا الشأن

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ادة       : 9المادة   ذآورة في الم سابقة الم شروط   8يشترط في المترشح للم  أعاله، ال

  :اآلتية
   التمتع بالجنسية الجزائرية،-
   حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،-
   سنة على األقل،25 بلوغ سن -
   التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،-
  . التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة-

  .تحدد الشروط األخرى وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
صفتهم       : 10المادة   يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي ب

  .بقرار من وزير العدل، حافظ األختاممحضرين قضائيين 
ادة  ام    :11الم ه، أم ة مهام ي ممارس شروع ف ل ال ضائي قب ؤدي المحضر الق  ي

  :المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين اآلتية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم"

ة      ي تأدي ام، وأن أخلص ف سن قي ي أح وم بعمل يم أن أق ي العظ اهللا العل سم ب أق
شريف،                مهنتي وأآتم سرها و    ل الظروف سلوك المحضر القضائي ال أسلك في آ

  . "واهللا على ما أقول شهيد
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  الفصل الثاني
  مهام المحضر القضائي ومساعديه وحمايتهم

  : يتولى المحضر القضائي:12المادة 
م     -  تبليغ العقود والسندات واإلعالنات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما ل

  للتبليغ،يحدد القانون طريقة أخرى 
ا                 - ع المجاالت م صادرة في جمي ضائية ال  تنفيذ األوامر واألحكام والقرارات الق

  عدا المجال الجزائي، وآذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي،
   القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،-
ذ        - داء             القيام بمعاينات أو استجوابات أو إن ى أمر قضائي دون إب اء عل ارات، بن
  .رأيه

ات                 ام بمعاين وزيادة على ذلك، يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقي
ب    ى طل اء عل صريحات بن ي ت تجواب، أو تلق ذارات دون اس ة، أو إن ة بحت مادي

  .األطراف
دى                  :13المادة   ة ل ام بالخدم سخر المحضر القضائي للقي ستدعى أو ي  يمكن أن ي

  .الجهات القضائية
ادة  ة    :14الم سندات باللغ ود وال رر العق ضائي أن يح ى المحضر الق ين عل  يتع

  .العربية، آما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطالن
  .ويسجل ويحفظ أصول العقود وفقا للقوانين واألنظمة السارية المفعول

سيا         يمكن المحضر القضائي أن يوظ     :15المادة   ساعدا رئي ف تحت مسؤوليته م
  .راه ضروريا لتسيير المكتبيأو أآثر وآل شخص 

  .تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ا في                :16المادة   ين المنصوص عليه ة اليم د تأدي  يمكن المساعدين الرئيسيين بع

ادة  ضائي صاحب ا   17الم م المحضر الق وا باس انون، أن يقوم ذا الق ن ه ب  م لمكت
  .بتبليغ األوراق القضائية وغير القضائية

رارات     ام والق ر واألحك ذ األوام ات وتنفي راء المعاين نهم إج ه ال يمك ر أن غي
  .القضائية
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بطالن                دنيا عن حاالت ال وفي جميع الحاالت يبقى المحضر القضائي مسؤوال م
  .والغرامات واالسترداد والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه

ام     :17دة  الما  يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أم
  :المحكمة المختصة، اليمين اآلتية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم"
ة      ي تأدي ام، وأن أخلص ف سن قي ي أح وم بعمل يم أن أق ي العظ اهللا العل سم ب أق
ضائي     ساعد المحضر الق لوك م روف س ل الظ ي آ لك ف رها وأس تم س ي وأآ مهنت

  . "ف، واهللا على ما أقول شهيدالشري
ك،                  :18المادة   ه ذل ا طلب من ه آلم وم بمهام  يجب على المحضر القضائي أن يق

  .إال في حالة وجود مانع
ة           رئيس المحكم ر ل ع األم صلحة أن يرف احب الم ن ص ة، يمك ذه الحال ي ه وف

  .المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي
ادة  داء ب   :19الم ة أو اإلعت ى اإلهان ب عل ضر    يعاق ى المح وة عل العنف أو الق

  .القضائي خالل تأدية مهامه طبقا لألحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات
زم              :20المادة   ة، وهو مل  يجب على المحضر القضائي أن يحسن مدارآه العلمي

  .رآة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خالل التكوينابالمش
ضائيين ومستخدمي             يساهم المحضر القضائي     وين المحضرين الق ضا في تك  أي

  .المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين
  الفصل الثالث
  حاالت المنع

سند                 : 21المادة   بطالن، ال ة ال ستلم، تحت طائل ال يجوز للمحضر القضائي أن ي
  :التنفيذي أو أي عقد آخر، الذي

  آانت، يكون فيه طرفا معنيا أو ممثال أو مرخصا له بأية صفة -
   يتضمن تدابير لفائدته،-
  : يعني أو يكون فيه وآيال أو متصرفا أو بأية صفة أخرى آانت-
  أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة،) أ
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ن                 ) ب م واب ك الع أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذل
  .األخ وابن األخت

ارب المحضر  وا ال يجوز ألق ذآورين أعاله، أن يكون ضائي أو أصهاره الم الق
  .شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها

ي منتخب        م ال يجوز لل   :22المادة   حضر القضائي العضو في مجلس شعبي محل
ذي تكون الجماعة           أن يستلم، تحت طائلة البطالن، السند التنفيذي أو أي عقد آخر ال

  .ا فيهالمحلية التي هو عضو في مجلسها طرف
ادة  ادتين    :23الم ي الم ذآورة ف االت الم ي الح ى   22 و21 ف ب عل اله، يج  أع

ي طلب رد المحضر        .المحضر القضائي أن يتنحى تلقائيا     ا يجوز للطرف المعن  آم
  .القضائي بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بأمر نهائي

ادة  واء بن :24الم ضائي س ى المحضر الق طة أشخاص  يحظر عل سه أو بواس ف
  :بصفة مباشرة أو غير مباشرة

   القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم آل عملية مضاربة،-
   التدخل في إدارة أية شرآة،-
ديون                - ل ال ارات أو تحوي ع العق  القيام بالمضاربات المتعلقة باآتساب أو إعادة بي
  أو غيرها،الحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية و

   االنتفاع شخصيا من أية عملية ساهم في تنفيذها،-
ات        - ر العملي سبة لغي و بالن روف ول ن الظ ا تك ستعارة مهم ماء م تعمال أس  اس

  والتصرفات التي ذآرت أعاله،
   ممارسة السمسرة أو وآيل أعمال بواسطة زوجه،-
  .وب السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توآيل مكت-

  الفصل الرابع
  حاالت التنافي

  : تتنافى ممارسة مهنة المحضر القضائي مع:25المادة 
   العضوية في البرلمان،-
   رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة،-
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يم  - ا للتنظ وين طبق دريس والتك تثناء الت ة، باس ة أو ذات تبعي ة عمومي ل وظيف  آ
  المعمول به،

  . آل مهنة حرة أو خاصة-
ادة ا ان أو  :26لم ي البرلم ضوية ف ضائي المنتخب لع ى المحضر الق ين عل  يتع

ة           ة المعني ة الجهوي الغ الغرف ة، إب ة المنتخب شعبية المحلي الس ال د المج ة أح رئاس
ادة         ا في الم داء من                   41المنصوص عليه صاه شهر ابت انون في أجل أق ذا الق  من ه

  .تاريخ مباشرة عهدته
ض     ضر الق اء المح ة انتم دا حال ة     ماع وم الغرف ة تق ة مهني رآة مدني ى ش ائي إل

س       س المجل صاص نف رة اخت ن دائ تخالفه م ضائي الس ضر ق ين مح ة بتعي الجهوي
  .القضائي، يتولى تصريف األمور الجارية

ة     :27المادة   ى         ، دون اإلخالل بالعقوبات الجزائي  يتعرض المحضر القضائي إل
  . أعاله25 في المادة عقوبة العزل عند إخالله بإحدى حاالت التنافي المذآورة

  الفصل الخامس
  إنابة المحضر القضائي واإلدارة المؤقتة للمكتب

اء                   :28المادة   ه، يجب، بن انع مؤقت ل  عند غياب محضر قضائي أو حصول م
اره هو أو                 على ترخيص من النائب العام، تعيين المحضر القضائي الستخالفه يخت

  .مجلس القضائيتعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص ال
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم النائب ويشار إلى اسم المحضر القضائي        

  .المستخلف ورخصة النائب العام تحت طائلة البطالن على أصل هذه العقود
ة             :29المادة   ر العمدي دنيا عن األخطاء غي  يكون المحضر القضائي مسؤوال م

  .تي يحررها هذا األخيرالتي يرتكبها نائبه في العقود والسندات ال
ادة  زل أو       : 30الم اة أو الع سبب الوف ضائي ب ضر الق ب المح غور مكت د ش عن

ة                     ة الوطني يس الغرف راح من رئ ى اقت اء عل التوقيف أو في غيرها من الحاالت، وبن
ه                  سند ل ضائيا ت ام محضرا ق للمحضرين القضائيين، يعين وزير العدل، حافظ األخت

ذ  ي ه ب وتنته سيير المكت ة ت صفية أو   مهم راءات الت ن إج اء م د االنته ة بع ه المهم
  .زوال المانع
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  الفصل السادس
  السجالت واألختام

ادة  ا    :31الم ي يحرره سندات الت ود وال ا للعق ضائي فهرس سك المحضر الق  يم
دائرة                ه ب وسجالت أخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتب

  .اختصاصها
  .لسجالت بقرار من وزير العدل، حافظ األختاميحدد شكل ونموذج هذه ا

ة                 :32المادة   ا للدول ام لكل محضر قضائي خاتم  يسلم وزير العدل، حافظ األخت
  .خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

يجب على المحضر القضائي أن يودع توقيعه وعالمته لدى آل من أمانة ضبط              
بط ا  ة ض ه وأمان د مكتب ل تواج ة مح ة الجهومحكم ضائي والغرف س الق ة يلمجل

  .للمحضرين القضائيين
ود            :33المادة    يجب على المحضر القضائي تحت طائلة البطالن، دمغ نسخ العق

  .والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به
  الفصل السابع

  المحاسبة والعمليات المالية والضمان
ادة  ات :34الم رادات والنفق سجيل اإلي بة لت ضائي محاس ضر الق سك المح  يم

  .ومحاسبة خاصة بزبائنه
  .يق هذه المادة عن طريق التنظيمبتحدد آيفيات تط

ادة  ساب     :35الم وم لح وق والرس ل الحق صيل آ ضائي بتح ضر الق وم المح  يق
سديدها و           زمين بت دفع مباشرة لقباضة الضرائب      ي الخزينة العمومية من طرف المل

ة    ال ك لمراقب ي ذل ضريبة، ويخضع ف سديد ال ل ت ى األطراف بفع ة عل الغ الواجب مب
  .المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به

ة              وينبغي على المحضر القضائي زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزين
  .العمومية ليودع فيها المبالغ التي بحوزته

  :ئي يحظر على المحضر القضا:36المادة 
ر - ي غي ت ف فة آان ة ص ه بأي ة لدي ة المودع يم المالي الغ أو الق تعمال المب  اس

  االستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة وال سيما إيداعها باسمه الخاص،
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ات   - ى قباض دفع إل ة ال الغ الواجب راض بالمب ة االعت ي حال و ف اظ ول  االحتف
  الضرائب أو الخزينة العمومية،

  .ذآر فيها اسم الدائنيات دون أن  العمل على توقيع سند-
ادة  ه :37الم ه مباشرة من زبائن ا عن خدمات ضائي أتعاب  يتقاضى المحضر الق

  .ل وصل مفصلبحسب التعريفة الرسمية مقا
  .يق هذه المادة عن طريق التنظيمبتحدد آيفيات تط

ادة  سؤوليته      : 38الم ضمان م أمين ل اب ت ضائي اآتت ضر الق ى المح ين عل يتع
  .المدنية

  لباب الثالثا
  تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة

  الفصل األول
  تنظيم المهنة

دل، حافظ      :39المادة   ر الع  ينشأ مجلس أعلى للمحضرين القضائيين يرأسه وزي
  .األختام، يكلف بدراسة آل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة

ادة  ع :40الم ضائيين تتمت ضرين الق ة للمح ة وطني شأ غرف صية  تن بالشخ
ة      د المهن رام قواع ى ضمان احت دف إل ل يه ل عم ذ آ ى تنفي سهر عل ة، ت االعتباري
دة       ي الجري شرها ف تم ن ي ي ة الت ات المهن ة ألخالقي داد مدون ولى إع ا، وتت وأعرافه
دل،            الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار من وزير الع

  .حافظ األختام
ادة  رف :41الم شأ غ صية      تن ع بالشخ ضائيين تتمت ضرين الق ة للمح  جهوي

  .االعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها
ادة  واد :42الم ي الم ذآورة ف ات الم د الهيئ انون، 41 و40 و39 تع ذا الق ن ه  م

  .أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ األختام
  .يق هذا الفصل عن طريق التنظيمبط وآيفيات تط تحدد شرو:43المادة 
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  الفصل الثاني
  التفتيش والمراقبة

ادة  ة       :44الم ق المتابع ن طري ة ع ة المهن ى ترقي ة إل يش والمراقب دف التفت  يه
شريع            شاطها مع الت ى تطابق ن سهر عل المستمرة لمكاتب المحضرين القضائيين وال

  .والتنظيم الجاري بهما العمل وأخالقيات المهنة
ادة  ا     :45الم دوري، وفق يش ال ضائيين للتفت ضرين الق ب المح ضع مكات  تخ

ه              سخة من غ ن ضائيين والتي تبل ة للمحضرين الق ة الوطني ده الغرف لبرنامج سنوي تع
  .إلى وزير العدل، حافظ األختام

شاور                   ة بالت ة الوطني ارهم الغرف ضائيين تخت ى محضرين ق يش إل تسند مهام التفت
دة ثالث                 مع الغرف الجهوية، يتم    ة لم ة الوطني يس الغرف ) 3( تعيينهم من طرف رئ

  .سنوات قابلة للتجديد
ادة  ضرين      :46الم ب المح يش مكات ة وتفت ة مراقب ل الجمهوري وز لوآي  يج

ة أو المحضر                ة الجهوي يس الغرف القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئ
  .القضائي الذي يمثله، بعد إشعاره في آجال معقولة

ة                    :47المادة   ة الوطني يس الغرف ى آل من رئ يش إل ارير التفت  ترسل نسخ من تق
  .ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص

آما يجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعد تقريرا سنويا يوجه            
ير مك       يش وس شاط التفت صيلة ن ضمن ح ام، يت افظ األخت دل، ح ر الع ى وزي ب إل ات

  .المحضرين القضائيين
ضائيين ورؤساء                 :48المادة   ة للمحضرين الق ة الوطني يس الغرف ى رئ  يجب عل

 العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف         بالغرف الجهوية أن يبلغوا النائ    
  .حضر القضائي، والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة آانتمال
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  الباب الرابع
  النظام التأديبي

  ولالفصل األ
  العقوبات التأديبية

ادة  ي :49الم ا ف ة المنصوص عليه ة والمدني سؤولية الجزائي  دون اإلخالل بالم
ه    ي التزامات صير ف ل تق ن آ ضائي ع ه، يتعرض المحضر الق ول ب شريع المعم الت
  .المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

ادة  ا:50الم ضائي    العقوب ا المحضر الق ن أن يتعرض له ي يمك ة الت ت التأديبي
  :هي

   اإلنذار،-
   التوبيخ،-
  أشهر،) 6( التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة -
  . العزل-

  الفصل الثاني
  المجلس التأديبي

بعة         :51المادة   أديبي يتكون من س  ينشأ على مستوى آل غرفة جهوية مجلس ت
  .هم رئيس الغرفة، رئيساأعضاء من بين) 7(

ستة    نهم األعضاء ال ن بي ة م ة الجهوي دة ) 6(ينتخب أعضاء الغرف رين لم اآلخ
  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 3(ثالث 

  .تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ام أو            :52المادة   دل، حافظ األخت ر الع أديبي من طرف وزي  يخطر المجلس الت

  .العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرينالنائب 
ى       أديبي عل ه الت ال ملف ضائيا يح ضرا ق ة تخص مح دعوى التأديبي ت ال إذا آان

  .المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها
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ة أو أحد                  ة الجهوي إذا آانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرف
ة        أعضاء الغرفة الوطنية يحال    ة الجهوي أديبي للغرف  الملف التأديبي على المجلس الت

  .غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع
د   ى أح ال عل ة، تح ة الوطني يس الغرف ص رئ ة تخ دعوى التأديبي ت ال إذا آان

  .المجالس التأديبية الذي يعينه وزير العدل، حافظ األختام
ادة  أديبي ق :53الم س الت د المجل ضائه   ال ينعق ة أع ضور أغلبي ا إال بح . انون

رار مسبب             وفي  . ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية األصوات بق
  .حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

ة ثلثي              ونين    ) 2/3(غير أنه ال يتم إصدار عقوبة العزل إال بأغلبي األعضاء المك
  .للمجلس التأديبي

ادة  وز إص :54الم ضر     ال يج ى المح تماع إل ة دون االس ة تأديبي ة عقوب دار أي
  .القضائي المعني باألمر أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك

ة  ) 15(ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر       يوما آامل
عار        ع إش ضمونة م الة م ق رس ن طري ه، ع دد لمثول اريخ المح ن الت ل م ى األق عل

سه         . ريق محضر قضائي  باالستالم أو عن ط    أديبي بنف ه الت ويمكنه اإلطالع على ملف
  .أو بواسطة محاميه أو وآيله

صادر                :55المادة   رار ال ضائيين الق ة للمحضرين الق ة الجهوي يس الغرف  يبلغ رئ
ى آل            ) 15(عن المجلس التأديبي في أجل خمسة عشر          اريخ صدوره إل ا من ت يوم

يس الغر    ام ورئ افظ األخت دل، ح ر الع ن وزي ضائيين   م ضرين الق ة للمح ة الوطني ف
  .والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني

ادة  ة للمحضرين   :56الم ة الوطني يس الغرف ام ورئ افظ األخت دل، ح وزير الع  ل
القضائيين والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، الحق في الطعن في     

ة          ة الوطني ام اللجن أديبي أم ين       قرارات المجلس الت ك في أجل ثالث ) 30( للطعن وذل
  .يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار

ادة  الال    :57الم ان إخ واء آ سيما س أ ج ضائي خط ضر الق ب المح  إذا ارتك
بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام، ما ال يسمح له باالستمرار في               

ق         ف ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ األختام توقي        د إجراء تحقي ورا، بع ه ف
ة   ة الوطني الغ الغرف ي، وإب ضائي المعن ضر الق يحات المح ضمن توض ي يت أول

  .للمحضرين بذلك
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ام      ضائي أم ال المحضر الق ين أن يح ة، يتع ة الجزائي االت المتابع ر ح ي غي وف
صاه ستة      أالمجلس التأديبي المختص في      اريخ التوقيف وإال         ) 6(جل أق أشهر من ت

  .ى ممارسة مهامه بقوة القانونأعيد إدماجه إل
ادة  الث  :58الم ة بمضي ث دعوى التأديبي ادم ال وم ) 3( تتق ن ي داء م نوات ابت س

ق              . ارتكاب األفعال  وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقي
  .أو المتابعة التأديبية أو الجزائية

  الفصل الثالث
  اللجنة الوطنية للطعن

دل، حافظ                تنش :59المادة   ر الع أ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزي
  .األختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية

ضاة  ) 4(أعضاء أساسيين وأربعة ) 8(تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية     ق
نه              ام من بي يس   برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ األخت م رئ

ة  ة وأربع ضرين   ) 4(اللجن ة للمح ة الوطني ارهم الغرف ضائيين تخت ضرين ق مح
  .القضائيين من غير أعضاء المجالس التأديبية

ة    ام أربع افظ األخت دل، ح ر الع ين وزي ة،  ) 4(يع نفس الرتب اطيين ب ضاة احتي ق
  .محضرين قضائيين احتياطيين) 4(وتختار الغرفة الوطنية أربعة 

االت ت  ل الح ي آ ليين    وف ضاء األص رئيس واألع ضوية لل رة الع دد فت ح
  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحد) 3(واالحتياطيين بثالث 

  .يعين وزير العدل، حافظ األختام، ممثال له أمام اللجنة الوطنية للطعن
ن، أن                  ع الطع ة رف ضائيين، في حال ة للمحضرين الق ة الوطني يمكن رئيس الغرف

  .لوطنية للطعنيعين ممثال له أمام اللجنة ا
ة         :60المادة   ة الوطني ة اللجن ولى أمان  يعين وزير العدل، حافظ األختام موظفا يت

  .للطعن
ادة  سها أو     :61الم ن رئي تدعاء م ى اس اء عل ن بن ة للطع ة الوطني ع اللجن  تجتم

يس               بطلب من وزير العدل، حافظ األختام، وعند االقتضاء، بناء على اقتراح من رئ
  .رين القضائيينالغرفة الوطنية للمحض

ي أو                 وال يجوز لها البت في القضية دون االستماع إلى المحضر القضائي المعن
  .بعد استدعائه للحضور قانونا ولم يمتثل لذلك
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رف     ن ط رض، م ذا الغ ضور له ضائي للح ضر الق ستدعى المح ب أن ي يج
شر    سة ع ه خم ين لمثول اريخ المع ل الت رئيس، قب ل،  ) 15(ال ى األق ة عل ا آامل يوم

  .الة مضمونة مع إشعار باالستالم أو عن طريق محضر قضائيبرس
ام                ك بمحضر قضائي أو مح تعانة في ذل ويجوز للمحضر القضائي المعني االس

  .يختاره
ادة  ة األصوات:62الم سة سرية، بأغلبي ي جل ة للطعن ف ة الوطني   تفصل اللجن

  . مسبببقرار
  .في حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

ر أن ي   غي ة ثلث زل إال بأغلبي ة الع دار عقوب ن إص ضاء ) 2/3(ه ال يمك األع
  .المكونين للجنة

  .يتم النطق بالقرار في جلسة علنية
 تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، عن طريق رسالة مضمونة مع            :63المادة  

ة        ة الوطني يس الغرف ام ورئ افظ األخت دل، ح ر الع ى وزي تالم، إل عار باالس إش
ضائيين في حالة تقديمه طعنا، وإلى النائب العام المختص والمحضر          للمحضرين الق 

  .القضائـي المعني، مع إشعار الغرفة الوطنية والجهوية المعنية بذلك
شريع               يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للت

  .المعمول به
  .اللجنة الوطنية للطعنوليس لهذا للطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات 

  الباب الخامس
  أحكام انتقالية وختامية

دل        8بغض النظر عن أحكام المادة      : 64المادة    من هذا القانون، تنظم وزارة الع
ة     ة الوطني شارة الغرف د است ضائي، بع ة المحضر الق اق بمهن دة لاللتح سابقة واح م

  .للمحضرين القضائيين
دري  سابقة ت ذه الم ي ه اجحون ف ابع الن ضرين يبا تطبيقيت ب المح د مكات ا بأح

  .أشهر) 9(القضائيين مدته تسعة 
ادة  م    : 65الم انون رق ب الق شأة بموج ة، المن الس التأديبي  03-91تواصل المج

نة      8 الموافق   1411 جمادى الثانية عام     22المؤرخ في    اير س  والمتضمن   1991 ين
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ة تنصيب        تنظيم مهنة المحضر، الفصل في الملفات التأديبية المحالة علي         ى غاي ا إل ه
  .الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

ادة  م     :66الم انون رق ة للق صوص التطبيقي ى الن ي  03-91 تبق ؤرخ ف  22 الم
ام   ة ع ادى الثاني ق 1411جم نة  8 المواف اير س ة  1991 ين يم مهن ضمن تنظ  والمت

تثناء    المحضر، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا ال          انون، باس ق
  .ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون

م       :67المادة   انون رق يما الق -91 تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون، ال س
ي  03 ؤرخ ف ام   22 الم ة ع ادى الثاني ق 1411 جم نة  8 المواف اير س  1991 ين

  .والمتضمن تنظيم مهنة المحضر
ادة  ي الجري:68الم انون ف ذا الق شر ه ة  ين ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس

  .الديمقراطية الشعبية
  .2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21حرر بالجزائر في 

 عبد العزيز بوتفليقة


