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عـرفـان  و شـكـر
 

امحلد هلل اذلي بنعمتو تمت امطاحلات وبفضهل تعم امرباكت ، 

جناز ىاتو ومرمو بفضل هللا فوبرمحتو تنال امرحٌلت ،  مت ا 

 ، ومن اليشكر امناس اليشكر هللا ، فامفضل امكبرياملذمرة 

جناز ىذه املذلـرة يعودبعده س بحاهو وتعاىل ىل أ س تاذي  يف ا    ا 
 

ل ــــودة هيبـــبن ع/ د
 

اذلي قدم يل لك ادلمع املادي واملعنوي ومل يبخل عليا 

 ولك لك امتقدير واال حرتامف  ال خوية ،بنطاحئو وتوجهياتو

امشكر وامعرفان كل أ يخ امعزيز عىل ضنيعك معي ، لٌل 

أ متىن أ ن يليمين هللا امعًل امقدير عىل رد ومو جزء بس يط 

 .  من أ فضاكل عليا 

ىلو :   ال س تاذة املرشفة  اليفوتين أ ن أ تقدم ابمشكر اجلزيل ا 

ىلديودي عائشة/ د  ال ساتذة امكرام املشلكني نلجنة  وا 

. املناقشة عىل قبوهلم مناقشة مذمريت 



 

    

داء ــــــــإهـ

 

ىل روح وادلاي امعزيزين   ا 

ىل زوجيت وابنتاي   ا 

ىل  خواين وأ خوايتا    وأ ضدقايئ وزماليئا 

ىل لك ال ساتذة  جبامعة مس تغامنوا   

ىل لك من سامه يف مساعديت من قريب  ا 

جناز ىذه املذمرة أ و من بعيد  يف ا   

 وأ خص ابذلمر أ س تاذي 

   بن عودة هبيل
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ــةـــمـــــقــــدمـــ   

تشكؿ األجيزة المككنة لمقضاء المفيـك الكاسع لمعدالة فبل يمكف تصكر العممية القضائية بدكف 

تكامؿ التركيبة منذ بداية النزاع القضائي إلى غاية تطبيؽ الحكـ الصادر ، لذلؾ أكجد المشرع 

مجمكعة مف الميف القانكنية كالقضائية التي تساعد العدالة في أداء مياميا  ، منيـ مف 

سماىـ مساعدك العدالة كمنيـ مف أطمؽ عمييـ تسمية المساىميف فييا ، فممارسة ىذه الميف 

القانكنية في مختمؼ تشريعات الدكؿ عمى اختبلؼ أنظمتيا القانكنية منظمة كمقننة في إطار 

 المحاميف ك الخبراء ك المكثقكف ، المترجمكف ك محافظي (التنظيمات كالييئات المينية سكاء 

، فالكؿ ك بدكف استثناء لو مالو مف ...) البيع بالمزاد العمني ك مينة المحضريف القضائييف

 كمف ثـ ، فإف الحماية الجنائية بصفة عامة جديرة .1حقكؽ كعميو ما عميو مف كاجبات 

بالدراسة كالتحميؿ ، ككنيا تكفؿ احتراـ االلتزامات التي يفرضيا النظاـ القانكني عمى أشخاصو 

. ، كما ترتبو مف جزاءات عمى مخالفة ىذه االلتزامات كعمى الغير المتعامميف معو 

فالمحضريف القضائييف كبصفتيـ جزء ال يتجزأ مف المنظكمة القضائية يقكمكف بمياـ سامية 

كخطيرة في آف كاحد ؛ فقد أكجبت عمييـ النظـُ القانكنية المختمفة قكاعَد خاصة ، تكفر ليـ 

الحماية القانكنية كلمكتبيـ العمكمي ك تحدد مسؤكلياتيـ التأديبية كالمدنية كالجزائية ، كىذه 

القكاعد تختمؼ عف القكاعد المقررة لممكظفيف اآلخريف ؛ كىك ما سار عميو المشرع الجزائرم 

كما تكمف أىمية ىذا البحث في أنو يتطرؽ إلى مكضكع يتطمب الكثير مف التعمؽ بالقدر 
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 ، كىـ بالمحضرين القضائيينالمتناسب مع األىمية الخاصة التي يتسـ بيا ، فيك يتعمؽ 

 كظيفة مف كفضباط عمكمييف ، مف أعضاء السمطة القضائية التابعة لسمطات الدكلة ، يؤد

  .كتسب أىمية بالغة نظرا إلى حداثة مينة المحضر القضائي تالكظائؼ التابعة لمدكلة ، لذا 

ك الصعكبات التي كاجيتنا أثناء إعداد ىذا البحث ىك قمة المراجع ، خاصة تمؾ التي 

 قمة بصفة عامة كلفئة المحضريف خاصة ، مع لمضباط العمكمييفتتعرض لمحماية الجنائية 

 .التطبيقات القضائية لمكاضيعو ، ك باألخص في القضاء الجزائرم 

كمف ىنا فإف اختيارم لممكضكع جاء مف معرفة شخصية ليذه الفئة ككني أمارس مينة 

المحضر القضائي منذ أكثر مف عشر سنكات ، كألنني عمى دراية بالصعكبات كالمخاطر 

مف ك التي تكاجيو أثناء أداء ميامو أك بمناسبتيا ، ناىيؾ عف المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو ، 

حيث تعرضو لما يتعمؽ بالخطر كحمايتو مف جية ك بمساءلتو عف أعمالو التي تشكؿ إخبلالن 

حماية المحضر القضائي ، بكظيفتو مف جية أخرل ، إذ خصصنا مكضكعنا ىذا لمعالجة 

 .والمسؤولية التأديبية و الجزائية لو التي تعد حماية لممينة بحد ذاتيا وتطبيقا لمعدالة

 ، فبل جدكل بالحماية الجنائيةكتعتبر المساءلة الجكىر الحقيقي ألم نظاـ قانكني يقر     

مف القكانيف كنصكصيا إذا لـ تتضمف كضع آلية محددة يتـ عمى أساسيا مبلحقة المخطئيف 
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 ، إذ تعتبر مساءلة  2ك مساءلتيـ إما بفرض العقاب أك باتخاذ إجراءات تأديبية ضدىـ 

األشخاص المقصريف في حؽ المحضر القضائي ضمانة أساسية لحمايتو مف كؿ تيديد قد 

ما يمس  يؤثر عمى مردكديتو ، كما أف مسائمة المحضر القضائي ىي كقاية لممينة مف كؿ

بشرفيا ك المحافظة عمى مصداقيتيا كحماية حقكؽ المتعامميف معو ، ك ىذا ما يرجع سبب 

األسباب الداخمية في  تتمثؿ. تشديد المسؤكلية ألسباب داخمية لممينة كأخرل خارجية عنيا

عمكميا ، أمده بجزء مف  القانكف المنظـ لممينة ، الذم جعؿ المحضر القضائي ضابطا

أما األسباب الخارجية ، . الظركؼ السمطة العمكمية ، قصد تمكنو مف أداء ميامو في أحسف

الضابط العمكمي ظرفا مشددا  تنحصر في نص مف قانكف العقكبات الذم جعؿ صفة

فالمسؤكلية بصفة عامة تعرؼ بأنيا الجزاء الذم يترتب عند اإلخبلؿ بقاعدة      .3لمعقكبة

،  (فالجزاء مف نكع العمؿ )ك يختمؼ ىذا الجزاء بنكع القاعدة المخؿ بيا  مف قكاعد السمكؾ ،

فقد يتعمؽ األمر بقاعدة جزائية فتقـك المسؤكلية الجزائية ، ك قد يتعمؽ األمر بقاعدة مينية 

 المسؤكلية المينية لممحضر القضائي فاف مف خبلؿ ما سبؽ ك. فتقـك المسؤكلية التأديبية 

خضكعو  متنكعة ، فقد تنشا عف كؿ خطأ يرتكبو ىذا األخير أثناء تأدية ميامو مف خبلؿ

التي يقترفيا التي جرميا المشرع كىك  لقكاعد ك أحكاـ تضبطو ، كما قد تنشا عف األفعاؿ

 كما أف حماية المحضر القضائي قد تككف حماية أثناء أداء ميامو أك بصدد أداء ميامو،
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 فمف ىذا المنطمؽ  يتضح لنا أف ىذا المكضكع يطرح حماية مف بمناسبة أداء ميامو ،

:   أساسػيػة تتمحكر فيما يمي إشكـالـيـة

: اإلشكالية المطروحة 

 ؟ماىي الضمانات المقررة قانونا حماية لممحضر القضائي   -1

ما ىو أساس قـيام المسؤولـية الجنائية لممحضر القضائي حماية لممينة ولممتعاممين - 2

؟ معو 

 ، مف خبلؿ خطة مككنة مف التحميمي الوصفيك لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية اتبعنا المنيج 

  :فصميف 

عندما يتعرض إلى أم نكع مف لمحماية القانونية لممحضر القضائي  تطرقنا الفصل األولفي 

 .أنكاع التعدم ضده 

عندما يرتكب فعبل مف األفعاؿ لممسؤولية المدنية و الجزائية  فخصصناه الفصل الثاني أما 

.   التي تخؿ بأخبلقيات المينة كشرفيا أك جرميا المشرع في القانكف الجزائي 

كقبؿ ذلؾ كاف البد عمينا مف الكلكج إلى مينة المحضر القضائي لمتعريؼ بيا كتطكرىا 

ك لمتعريؼ بالمحضر القضائي ، مف خبلؿ ميامو كحقكقو ككاجباتو ، ككؿ ىذا  التاريخي

 : اآلتي بيانو الفصل التمييديتطرقنا لو مختصرا في 
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  وتطورىا التاريخي ماىية مينة المحضر القضائي:الفصل التمييدي

 مفيوم مينة المحضر القضائي  : المبحث األول

إف حماية حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية تقتضي حصكؿ جميع األشخاص عمى خدمات     

 4قانكنية يقدميا مينيكف قانكنيف مستقمكف يتمتعكف بالقدرة عمى المشاركة في إدارة نظاـ العدالة 

، إذ يعتبر المحضر القضائي مف أىـ الفعاليات المرتبطة بالحقؿ القػضائي اعػتبارا لدكره 

 .األساسي ك الفعاؿ في تعزيػز مػناخ الػثػقػة البلزمة لممشيد القػضػائي ك أجيزتو 

استرجاع  كقػد سػاىـ المحضر القضائي مػنػذ بػدايػة الػقػرف العشػريف في استقرار المعامبلت ك

األمكاؿ المنقكلة ك العقارية كالػممتػمكات ك االئتماف عمى الػمصالح ك الػحقكؽ سكاء كانت 

. شخصية أك عينية

مينة المحضر القضائي ل التعريف العام : المطمب األول

تعتبر مينة المحضر القضائي مف الميف العريقة في التاريخ ، فخبلؿ العصكر الكسطى      

كاف يسند تنفيذ األحكاـ الصادرة عف القضاة إلى ما كاف يعرؼ بالمنفذيف ، كنظرا ألىمية ىاتو 

 الجزائرالكظيفة كقدسيتيا حرصت العديد مف الدكؿ العربية كعمى رأسيا المغرب ؛ تكنس ك 

 خاصة فرنسا المجاؿمكضكع ىاتو الدراسة عمى اقتباس ىاتو المينة مف الدكؿ الرائدة في ىذا 

، كتعتبر الجزائر مف الدكؿ التي قطعت أشكاطا حقيقية فيما يتعمؽ بخمؽ كتطكير المينة تعنى 
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ك مينة المحضر القضائي تعد كمينة تشارؾ السمطة  5.بالسير عمى تنفيذ األحكاـ خاصة

، ك تساىـ في الحقؿ القضائي ، فيي مف  6القضائية في تحقيؽ العدؿ ك تأكيد سيادة القانكف 

، بحيث أف القضاء الجزائرم كاف يعاني مف مشكؿ البطء في تصفية  صميـ كظائؼ الدكلة

القضايا أماـ المحاكـ ك التي ترجع باألساس إلى مشكؿ التبميغ مما حدا بالعديد مف الفعاليات 

القانكنية ك القضائية بالمناداة إلى ضركرة إعادة النظر في الجية المكمفة بالتبميغ القضائي 

 فـبراير 20المؤرخ في   03 –06القـانون رقم  بمكجب "المحضر القضائي"أطمؽ عمييا اسـ 

 ك الذم يعتبر المحضر القضائي  يتـضمن تنظيم ميـنة المحضر القضائيالذم  2006سنة 

ضابط عمكمي مفكض مف قبؿ السمطة العمكمية ، كما انو ىناؾ مف الدكؿ العربية التي 

ك المغرب كأطمقت عميو " العدل المنفذ"اعتمدت النظاـ الحر لممينة ك مف بينيا تكنس كسمتو 

ك عمى العكس مف ذلؾ . التي بدكرىا اقتبستو مف النظاـ الفرنسي ،" المفوض القضائي" اسـ 

اختارت احتكاء نظاـ المبمغيف ك المنفذيف في إطار قانكني تابع  فإف ىناؾ بعض الدكؿ التي

 .7لمكظيفة العمكمية كالنظاـ األلماني ك السكيدم ك النظاـ العربي المصرم 

ك لقد عرفت مينة المحضر القضائي تطكر تشريعيا إذ عرفت الجزائر مشركع إصبلح العدالة 

الشامؿ كالمتكامؿ الذم يؤىؿ العدالة ألف   ، اإلصبلح1999الذم باشرتو الدكلة منذ سنة 

المجاالت ، خاصة في المرحمة المتميزة مف تطكر  تككف قادرة عمى التكاجد اإليجابي في كؿ

                                                           
5

 11/04/2019بتارٌخ  االطالع www.marocdroit.comمصطفى علوي ، المفوض القضائً دراسة مقارنة ، 

6
 .25مجلة المحضر القضائً ، المرجع نفسه ، ص 
7

 اطالع بتارٌخ frssiwa.blogspot.com. مجلة منازعات األعمال بالمغرب،  نبذة عن مهنة المفوض القضائً، 
11/04/2019 



 الحماٌت الجنائٍت للمحضز القضائً

 

- 6 - 
 

بجيد غير مسبكؽ لتنظيـ الحياة العامة ، كمحاربة  الببلد التي أصبحت فييا العدالة مطالبة

 .لتكتسب ثقة المتقاضيف كالمكاطنيف بصفة عامة الفساد بجميع مظاىره كأصنافو ،

كمف المعمـك أف القانكف يرتب عمى المحضريف القضائييف التزامات ككاجبات عامة شأنيـ في 

ذلؾ شأف باقي مكظفي الدكلة باعتبار أف المحضر القضائي كالضابط عمكمي يقـك بأداء 

الضابط العمكمي لممحضر القضائي ، كأعطى لو جزء مف  خدمة عامة ، أضفى المشرع صفة

يحكز عمى ختـ الدكلة ، كيسبغ طابع الرسمية عمى العقكد التي  السمطة العمكمية التي بفضميا

األحكاـ القضائية باستعماؿ القكة العمكمية كيمارس ميامو في مكتب  يحررىا كيقـك بتنفيذ

  . 8خاصة  عمكمي يتمتع بحماية

 التعريف التشريعي لمينة المحضر القضائي :  الثانيالمطمب

  91/03بموجب قانونتـ إنشاء مينة المحضر القضائي في الجزائر في شكمو الحالي 

 ك عميو أصبحت المينة حرة كتمارس في مكاتب عمكمية يتكلى 1991 يناير 08المؤرخ في 

 ك عمى اثر نتائج لجنة إصبلح .تسييرىا ضباط عمكمييف مفكضيف مف قبؿ السمطة العمكمية

 20 المؤرخ في 03-06بموجب القانون  ثـ إعادة تنظيـ المينة 1999العدالة المنصبة سنة 

المحضر : " مف القانكف السالؼ الذكر بما يمي4أيف عرفو المشرع في المادة  2006فبراير 

القضائي ضابط عمكمي مفكض مف قبؿ السمطة العمكمية ، يتكلى تسيير مكتب عمكمي 

                                                           
8

 .3الكوشة ٌوسف، المرجع السابق ، ص  
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لحسابو الخاص كتحت مسؤكليتو ، عمى اف يككف المكتب خاضعا لشركط كمقاييس خاصة 

" تحدد عف طريؽ التنظيـ

كتكمف مياـ المحضر القضائي في تنفيذ األكامر كاألحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة في 

 :جميع المجبلت ككذا المحررات كالسندات في شكميا التنفيذم ، كما يمكنو القياـ بما يمي 

تبميغ العقكد كالسندات اإلعبلنات ، كجميع الكثائؽ القضائية كغير القضائية كاإلرساليات كاألحكاـ 
يككف التبميغ رسميا إال إذا قاـ بو المحضر القضائي كالقرارات كاألكامر ، كال  

  ( ؽ إ ـ إ406المادة  ) 

تنفيذ األكامر كاألحكاـ كالقرارات القضائية في شتى المجاالت ، كفي المجاؿ الجزائي في _ 
     شقو المدني ، تنفيذ محاضر الصمح أك اإلتفاؽ ، أحكاـ التحكيـ الشيكات كالسفاتج ،

العقكد التكثيقية كاإلعتراؼ بالديف ، اإليجار ، عقكد القرض ، العارية ، اليبة كالكقؼ كالرىف 
 كالكديعة ، تنفيذ محاضر البيع بالمزاد العمني كأحكاـ رسك المزاد

ا أك إيداعيا قالقياـ بتحصيؿ الديكف المستحقة كديا أك قضائيا أك قبكؿ عرض_  

القياـ بمعاينات أك استجكابات أك إنذارات بناءا عمى أمر قضائي _   

تصريحات القياـ بمعاينات مادية أك إثبات حالة ، أك إنذارات دكف استجكاب ، أك تمقي_   

  يمكف أف يستدعى المحضر القضائي لمقياـ بالخدمة لدل الجيات القضائية _ 

حضكر الجمعيات العامة العادية أك اإلنتخابية أك التأسيسية _   

  إيداع كشير العقكد القضائية لدل المحافظة العقارية _
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مراقبة اإلنتخابات بصفتو مساعدا لمييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات _   

الصفقات العمكمية كفتح األظرؼ  حضكر_   

المصادقة عمى جمع التكقيعات الخاصة بالترشيحات لمختمؼ اإلستحقاقات_   

 التبميغ خارج الكطف كفقا لئلجراءات المنصكص عمييا في اإلتفاقيات القضائية فإف لـ تكجد _
    الدبمكماسيةاتفاقية يتـ إرساؿ التبميغ بالطرؽ       

   البيع بالمزاد العمني لمعقارات كالمنقكالت_

يمكف التفصيؿ فييا مف خبلؿ ىذا العرض المكجز ، كما أنو ىناؾ  ىناؾ مياـ أخرل ال_ 
 مياـ أخرل يطالب بيا المحضر القضائي

 محمفا أك أكثر مساعدا رئيسياتحت مسؤكليتو ك ، كما يمكف لممحضر القضائي أف ينيب عنو 

 ، حيث يتكمؼ المحضر القضائي بتسميـ استدعاءات التقاضي ضمف 9لمقياـ بعمميات التبميغ 

 الشركط المقررة في قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية ك غيرىا مف القكانيف الخاصة ، 

ك كذا استدعاءات الحضكر المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية ، يمكف لو أف 

يقـك باستيفاء المبالغ المحكـك بيا أك المستحقة بمقتضى سند تنفيذم ك إف اقتضى الحاؿ البيع 

. بالمزاد العمني لممنقكالت المادية ك العقارات 

 : لقد عرفت المينة عدة إصبلحات أىـ ما جاء فييا  :اإلصالحات التي عرفـتيا المينة
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 عدد ر ج ، القضائً المحضر مهنة تنظٌم ٌتضمن ،2006 سنة فبراٌر 20 فً مؤرخ 03-06 رقم قانون من 16المادة  

 .2006 لسنة 14
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ك مف أجؿ تقريب العدالة مف المكاطف فإنو يكجد عمى مستكل كؿ محكمة عبر التراب الكطني 

 محضر قضائي 1000ـبعدد ىائؿ مف المحضريف القضائييف كخاصة بعد أف تعززت المينة 

.  محضر السنة الحالية ىـ في طكر التربص1500و 2006سنة 

اختصاص لمحضريف القضائييف مف اختصاص محكمة إلى ؿتكسيع اإلختصاص اإلقميمي -

                                                                 .قضائي مجمس

{                                                                                        
ة       شيادة الكفاءة المينية لئللتحاؽ بمينة المحضر القضائي زيادة عمى شياد استحداث

      .                                                 الحقكؽ في المسانس

استحداث لجنة كطنية لمطعف كييئة قانكنية تأديبية مف الدرجة الثانية متساكية األعضاء -

إعداد مشركع مدكنة أخبلقيات المينة مف طرؼ الغرفة الكطنية لممحضريف -محضريف /قضاة

  .القضائييف الذم مازاؿ حبرا عمى كرؽ لـ يرل النكر إلى يكمنا ىذا

 .تكفير الحماية القانكنية لمدكاكيف العمكمية لممحضريف القضائييف - 

 أجاز لممحضر القضائي البحت 628 في مادتو  إف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد

  .عمى أمكاؿ المديف بقكة القانكف ك بدكف أمر قضائي 

تكسيع الحجكز العقارية لتشمؿ العقارات الحائز أصحابيا عمى سندات عرفية ، ك عمى األسيـ 

 .كالحصص
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 قانكف اإلجراءات الجزائية ميمة التبميغ في المادة الجزائية لممحضر القضائي بما فييا أككؿ

اإلستدعاءات لحضكر الجمسات فرع المخالفات كالجنح كالجنايات ، ك تبميغ األحكاـ كالقرارات 

  كمقررات منح العقكبات البديمة كالخدمة لصالح المنعة العامة .ةالغيابي

  في الجزائرالتطور التاريخي لمينة المحضر القضائي :  الثانيالمبحث

لـ تعرؼ مينة المحضر القضائي في الجزائر تطكر إال بعد دخكؿ االستعمار الفرنسي إلى 

، ك لكف كجكد المحضر القضائي بميامو المعركفة منذ فجر التاريخ أمر 1830الجزائر سنة 

مؤكد ، فكمما كاف ىناؾ قضاء كاف مف الضركرم استدعاء األطراؼ إلى الجمسة لمرد عمى 

  .ادعاءات الخصـك ك بالتالي إصدار األحكاـ ك كذا تنفيذىا

ك ىكذا عبر األزمنة كمؼ أشخاص بيذه المياـ تختمؼ تسمياتيـ في الجزائر حسب الحقبة 

  .التاريخية

:  وأثنائو قـبل االستعـمار الفـرنسيمينة المحضر القضائي :  المطمب األول

تميزت ىذه الفترة بإسناد مياـ القضاء إلى قضاة شرعييف : قبل اإلستعمار الفرنسي: أوال

يحكمكف حسب مبادئ الشريعة اإلسبلمية ، يتكمفكف زيادة عمى مياـ القضاء بمياـ أخرل مثؿ 

 التكثيؽ ك تنفيذ األحكاـ ، إذ نظاـ العدالة في اإلسبلـ لـ يعرؼ الفصؿ الكبير بيف مياـ
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  . 10القضاء ك مياـ التنفيذ ك التكثيؽ

عند دخكؿ المستعمر إلى الجزائر كجدت  :أثناء فـترة اإلحتالل الفـرنسي لمجـزائـر : ثانيا 

المؤسسات القضائية اإلسبلمية قائمة عمى الشكؿ الذم بناه أعبله ، ك تكاصؿ العمؿ بيا 

كأسس المستعمر نظامو القضائي بشكؿ مكازم لمنظاـ المكجكد عمى أساس مبدأ شخصية 

ما يعرف القكانيف فاخضع الفرنسي إلى نظاـ قضائو ك الجزائرم إلى القاضي الشرعي ك كاف 

يقـك بالتبميغات لدل ىذا األخير ك لكف تدريجيا اتجو المستعمر إلدخاؿ القاضي بالعون 

الشرعي تحت سمطة النظاـ القضائي الفرنسي ك سحب صبلحياتو ليصبح قاضي أحكاؿ 

 ك أكؿ نص أدخؿ المينة في شكميا الحديث إلى الجزائر قرار كزير الحرب .شخصية فقط 

 يتضمف تنظيـ    المينة كيحدد عدد دكاكينيا كصبلحيات 26/11/1842المؤرخ في 

 1843 أفريؿ 10المحضريف القضائييف يحدد شركط االلتحاؽ كالنظاـ التأديبي كذلؾ ألمر

نشاء المتضمف التصريح بتطبيؽ قانكف اإلجراءات المدنية في الجزائر ك  مينة المكثؽ كا 

                                                                                                                        11ر                     الجزائ المحضر القضائي في

ك لكف مزاكلتيا كانت مكزعة عمى المدينيف في مناطؽ استيطاف األكربييف كعمى رجاؿ الدرؾ 

 المتضمف الترخيص لضباط الدرؾ 1846 مايك 29مف الضباط بمكجب القرار المؤرخ في 

 أفريؿ 21كرغـ  صدكر مرسـك   .12  المحضرٌن فً المناطق المختلطة و العربٌةالقياـ بمياـ

                                                           
اطالع بتارٌخ  www.tribunaldz.com/forum/index.php الموقع التطور التارٌخً لمهنة المحضر القضائً ، 10

14/05/2019 
11

 .15/05/2019 ، نبذة عن مهنة المحضر القضائً،االطالع منتدى التبلٌغ و التنفٌذ 
12

 2019 ماي www.tribunaldz.com/forum 20  الموقعالتطور التارٌخً لمهنة المحضر القضائً، 

http://www.tribunaldz.com/forum/index.php
http://www.tribunaldz.com/forum/index.php
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 المتضمف فتح مياـ التكثيؽ كالتحضير كالترجمة القضائية ككتابة الضبط كمحافظي 1866

% 30البيع بالمزاد العمني لمجزائرييف عمى غرار الميف الحرة األخرل إال أف عددىـ لـ يتجاكز 

أما عف تنظيـ المينة فقد كانت الغرفة الجيكية لمجزائر خاضعة إلى الغرفة .  1951سنة 

  03الكطنية الفرنسية لممحضريف القضائييف مقرىا باريس ككانت الغرفة الجيكية متككنة مف

  .غرؼ كالئية غرب مقرىا كىراف شرؽ مقرىا قسنطينة ككسط مقرىا الجزائر العاصمة

 :فترة ما بعـد االستقالل :  المطمب الثاني

 االستقبلؿ القكانيف الفرنسية التي كرثت الجزائر مباشرة بعد : 03-06قبل صدور قانون : أوال

 المؤرخ 62/57كانت سارية المفعكؿ انداؾ ، بحيث تـ تمديد العمؿ بيا بمكجب القانكف رقـ 

، كبذلؾ كاصمت ىذه الييئات 13 إال ما تعارض منو مع السيادة الكطنية 31/12/1962

مرسوم رقم  إصدار تاريخ 10/07/1963كجكدىا مرتبطة بالغرفة الكطنية بفرنسا إلى غاية 

  المتضمن تعديل مرسوم اإلدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين63/252

انشأ بمكجب مادتو الثانية مؤقتا غرفة كطنية لممحضريف القضائييف مقرىا الجزائر كالذم 

 تحت رئاسة السيد داحك سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صبلحيات العاصمة

 لكف ىذا التنظيـ لـ يكتب لو العيش .الجيكية كالكطنية التي كانت مكجكدة  الغرؼ الكالئية ك

 صدكر 08/06/1966 ك بحمكؿ تاريخ 1965كثيرا إذ ألغاه أكؿ إصبلح قضائي في سنة 

 المتعمؽ بكتابة ضبط المجالس كالمحاكـ كالعقكد القضائية كغير 66/165مرسـك تنفيذم رقـ 
                                                           

13
 51، ص2009دلٌل المحضر القضائً ، الغرفة الجهوٌة للمحضرٌن القضائٌٌن بالوسط ، سنة  
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سناد مياميـ إلى كتاب الضبط   ، 14القضائية كالمتضمف إلغاء دكاكيف المحضريف القضائييف كا 

تاريخ إنشاء مينة المحضر القضائي بمكجب  08/01/1991 إلى غاية سار الحاؿ كذلؾكقد 

 ك التي تتميز بتحرير 02/91 المتضمف تنظيـ مينة المحضر جريدة رقـ 91/03قانكف 

المينة في ظؿ اعتماد مبدأ انتخاب ىيئاتيا مف المينييف ك ضبط قكاعد ممارسة المينة مف 

طرؼ ىيئاتيا ك ممارسة سمطة التأديب عمى أعضائيا باإلضافة إلى سمطات أخرل ك بعد 

 سنة مف الممارسة كعمى اثر نتائج لجنة إصبلح العدالة التي تـ تنصيبيا سنة 15أكثر  مف 

  .2006 فبراير سنة 20 المؤرخ في 06/03 تـ إعادة تنظيـ المينة بمكجب القانكف 1999

إف مينة المحضر القضائي  : 03-06مينة المحضر القضائي في ظل القانون  : ثانيا

 الذي  03 –91القانون رقمعرفت تطكرا في شكميا الحديث المعركؼ اليـك ، إال بعد صدكر 

     ينشئ مينة المحضر 1991/01/08يتضمن تنظيم مينة المحضر القضائي بتاريخ 

القضائي كىيئاتو التنظيمية ، القانكف الذم جعؿ ىذه المينة حرة مستقمة يقع عمى عاتؽ 

. معو أك تجاه األجيزة المنظمة لممينة  ممارسييا عدة     التزامات ، سكاء تجاه المتعامميف

ك منو المحضر  .15 مسؤكلية المحضر القضائي  كيترتب عف اإلخبلؿ بيذه االلتزامات قياـ

القضائي في النظاـ القانكني الجزائرم تكتنفو صعكبات جمة تعكد أساسا إلى الطبيعة القانكنية 

فيي مف جية مينة ذات منفعة عمكمية طبقا لمكثير مف .  الخاصة لمينة المحضر القضائي
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 وبالعقود القضائٌٌن والمحاكم المحضرٌن مكاتب إلغاء  ٌتضمن1966/ 06 /08 فً مؤرخ ،156-66 رقم مرسوم 

        . 1966 لسنة 50 عدد .ر  ج ، القضائٌة وغٌر القضائٌة
 10/03/2019اطالع بتارٌخ    https://mentouri.ibda3.org المقال المنشور 15
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 4المادة ، حيث عرفت مينة المحضر القضائي السيما  16النصكص القانكنية المنظمة ليا 

 "  التي نصت عمى أفالمتضمن تنظيم مينة المحضر القضائي 06/03 الرابعة من القانون

المحضر القضائي ضابط عمكمي مفكض مف قبؿ السمطة العمكمية ، يتكلى تسيير مكتب  :

عند غياب محضر " :منو عمى   الثامنة والعشرين28المادة نصت  ك كذلؾ. ..."عمكمي

، تعييف  ، يجب بناء عمى ترخيص مف النائب العاـ قضائي أك حصكؿ مانع مؤقت لو

 06/03  الثالثين من القانون30المادة ، كما جاء في  17 ..."المحضر القضائي الستخبلفو

أك في غيرىا  عند شغكر مكتب المحضر القضائي بسبب الكفاة أك العزؿ أك التكقيؼ: " أيضا 

مف الحاالت ، كبناء عمى اقتراح مف رئيس الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف يعيف كزير 

 ، فكؿ ىذه النصكص.."العدؿ ، حافظ األختاـ محضرا قضائيا تسند لو ميمة ، تسيير المكتب

كاستمرار ، ك  كغيرىا جاءت لتأكد طابع المنفعة أك الخدمة العمكمية كضركرة سيرىا بانتظاـ

كىي مف جية أخرل ، كتأسيسا عمى   .محضرا قضائيا ضابط عمومياأف القائـ بيا يعد 

يتكلى تسيير   : "...4المادة النصكص ذاتيا مينة حرة تمارس لمحساب الخاص ، إذ قررت 

 "منو أنو  15المادة في  كما كرد ، 18 ..."ك تحت مسؤكليتو مكتب عمكمي لحسابو الخاص

ك كؿ شخص يراه  يمكف المحضر القضائي أف يكظؼ تحت مسؤكليتو مساعدا رئيسا أك أكثر:

 "منو عمى  49المادة  نصت ك ، ..." لتسيير المكتب�ضركرم

                                                           
16

 217المرجع السابق، ص  ،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، سقاش ساسً 
17

 .، المرجع السابقٌتضمن تنظٌم مهنة المحضر القضائً  06/03 من القانون 28المادة  
18

 . ، المرجع السابق06/03 من القانون 4المادة  
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 الجزائية كالمدنية المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو ، بالمسؤكلية  دكف اإلخبلؿ"

ديتيا إلى �المينية أك بمناسبة تا يتعرض المحضر القضائي عف كؿ تقصير في التزاماتو

ك غيرىا تدؿ عمى   ، فيذه النصكص19 "العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في ىذا القانكف

أف مينة المحضر القضائي في الجزائر مستقمة ك حرة ، ك بالتالي فيك مسؤكؿ مسؤكلية 

فالطبيعة المزدكجة لمطبيعة القانكنية لممينة عمكمية  . ك عماؿ مكتبو شخصية عف أعمالو

ك المحررات الرسمية التي ينجزىا المحضر، ك التي  يادة عمى كثرة كتنكع المحاضر�ز .كخاصة

ليا الحجية المطمقة في مكاجية الكافة ،  ك ىك ما يزيد في تعقيد المسؤكلية المينية لممحضر 

 إذ إنو مف المعمـك أف األعماؿ القانكنية سكاء أكاف مصدرىا التصرؼ القانكني أـ  .القضائي

الكاقعة القانكنية التي يأتييا المحضر القضائي بسبب كظيفتو أك بمناسبتيا ، ىي اإلجراءات 

التي تستمد قكتيا اإللزامية مف القكانيف الشكمية التي تتكامؿ مع القكانيف المكضكعية في 

المحضر قضائي سكاء  ك ىك األمر الذم يعرض عمؿ ك استقراره الكصكؿ إلى حماية الحؽ

عف عمد أك مجرد إىماؿ إلى المساءلة المينية عف أعمالو الشخصية ىك أك عف أعماؿ 

ك مف خبلؿ أحكاـ القانكف المنظـ لمينة المحضر القضائي فإف تحديد طبيعة  .تابعيو

المحضر القضائي يتكاجد في  المسؤكلية ليس باألمر الييف ، فجعمت صفة الضابط العمكمي

كممـز بتقديميا ، كيكتسي مكتبو  ، ألنو يقدـ خدمة عامة مركز قريب مف المكظؼ العمكمي

.  األضرار التي يتسبب فييا بخطئو طابع العمكمية ، مما يرجح أف تككف الدكلة مسؤكلة عف

                                                           
 .من القانون نفسه 49القانون  19
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تسيير مكتبو ، ك لكف ال يمنع في كلكف بالمقابؿ ، يتمتع المحضر القضائي باستقبللية تامة 

المستحؽ لممضركر  تسميط العقكبة الجزائية عمى المحضر القضائي ك إلزامو بدفع التعكيض

تكفرت شركطيا ، كالتي تيدؼ  جبرا لؤلضرار التي تسبب فييا ، مف تسميط العقكبة التأديبية إذا

عف طريؽ أجيزة منظمة لممينة  إلى الحفاظ عمى ىيبة كسمعة كمصداقية المينة ، كتتجسد

القانكف المنظـ لمينة المحضر القضائي  كقد كرس .تتمثؿ في الغرؼ الجيكية كالغرفة الكطنية

ىي المجمس التأديبي المستحدث عمى مستكل  مبدأ التقاضي عمى درجتيف ، فالدرجة األكلى

 المحضر قانون بموجب المستحدثة المجنة الكطنية لمطعف كؿ غرفة جيكية ، أما الدرجة الثانية ىي

لذا .20الدولة مجلس أمام للطعن الوطنٌة اللجنة عن الصادرة قرارات فً بالنقض الطعن وٌجوز. القضائً 

يكاجو المحضر القضائي مسؤكلية قانكنية عف كؿ ضرر ينتج عف عممية التنفيذ أك عف المياـ 

 المنظم لمينة المحضر 06-03 من القانون رقم 12 المادة التي يضطمع بيا بمكجب 

 ، كذلؾ حفاظا عمى حسف سير إجراءات عممية التنفيذ ، كحفاظا عمى حقكؽ القضائي

إف المنصب القضائي الذم يشغمكنو المحضريف القضائييف  ، ؼالمتعامميف معو ك حمايتيـ

يفرض عمييـ التزامات ككاجبات خاصة تيدؼ إلى ضماف دقة العمؿ كالنزاىة ، كعميو أف يبذؿ 

الضباط العمكمييف ، الصفة  العناية كاالىتماـ الكافييف لتجنب الخطأ ككنيـ يتمتعكف بصفة

التي تؤثر عمى المسؤكلية تقريبا مف كؿ جكانبيا ك عمى ظرؼ التشديد فييا كي ال يككف 

  .كجزائية كتأديبية عرضة لممساءلة ألنيـ يكاجيكف مسؤكلية مينية قد تككف مدنية

                                                           
20

 . المرجع السابق06/03 من القانون 63المادة  
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 الحماية القانونية لممحضر القضائي:  الفصل األول

إف مينة المحضر القضائي كباقي الميف الحرة ىدفيا األسمى ىك تحقيؽ المنفعة العامة 

خاصة تحقيؽ العدالة مف جانبو المكضكعي ك الميداني ، فبالرغـ مف أف الجميع ينظر إلى 

المحضر القضائي كممارس لمتنفيذ عمى أساس كفاءتو المينية فإف الحقيقة ينظر إليو عمى 

أساس إلتزماتو في طريقة سيره ك أفعالو اليكمية ك عبلقتو بزبائنو كمختمؼ الييئات المينية ك 

. إلتزماتو إتجاه زمبلئو ك كذلؾ إتجاه اإلدارة ، باإلضافة إلى  الحقكؽ المستحقة لو 

 واجبات المحضر القضائي :  األولالمبحث

    إلتزامات المحضر القضائي داخل مكتبو:  األولالمطمب

ينحصر التزاـ المحضر القضائي أكال في القسـ الذم يؤديو قبؿ مباشرة مينتو أماـ األسرة 

ال يمكنو أف يباشر ميامو إلى إذا أدل اليميف القانكنية المتمثؿ في الصيغة  ، إذ 21القضائية

أقسم باهلل العمي العظيم أن أقوم بعممي أحسن قيام و أن أخمص في تأدية مينتي * :التالية 

و أكتم سر ىا و أسمك في كل الظروف سموك المحضر القضائي الشريف واهلل عمي ما أقول 

 ، كمف خبلؿ ىذا القسـ يمكف إستخراج اإللتزامات المينية بمناسبة أداءه اليميف 22* شييد 

 :القانكنية كما يمي 

                                                           
21

 19، ص2015عبد القادر خضٌر، النظام التأدٌبً للمحامً الجزائري ، دار هومه ، الجزائر، .د 
 . من القانون نفسه11المادة  22
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 ك يعني ذلؾ شخصية المحضر ك اإلمكانيات المادية كالمعنكية أقـك بعممي أحسف قياـ 1-* 

.  التي يكفرىا لمباشرة ميامو أم إلتزاماتو

 .   كيعني ذلؾ عبلقاتو مع زبائنوأف أخمص في تأدية مينتي 2-* 

 ك يعني عبلقاتو مع الزمبلء ك ك أسمؾ في كؿ الظركؼ سمكؾ المحضر الشريؼ 3 -* 

  .23ىيئات المينية ك اإلدارة ، كالزبائف كيفضؿ مصمحة زبائنو عمى مصمحتو 

  شروط مكتب المحضر القضائي : أوال

  يمتد االختصاص اإلقميمي ليشمؿ اختصاص المجمس القضائي مكاف كجكد المكتب

 .24العمكمي

  يجب عمى المحضر القضائي أف يتفرغ كميا لممارسة مينتو عمى أحسف كجو ك يمنع

  .عميو مزاكلة أم نشاط أخر يستيدؼ ربحا اقتصاديا أك إجتماعيا أك تجاريا

  المحضر القضائي ممـز بتكفير مكتب الئقا كمناسبا لممارسة المينة يجب أف يتكفر

 .عمى جميع الشركط البلزمة مف تأثيث المكتب ك تزكيده بالمكاـز األساسية 

                                                           
23

 .بلقاسمً نور الدٌن ، مدونة أخالقٌات مهنة المحضر القضائً ، تٌزي وزو ، الجزائر.ا 
24

 . ، المرجع السابق06/03 من القانون 2المادة  
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  كما أف المكتب يجب أف يككف مناسبا لممينة يتككف عمى األقؿ مف ثبلث غرؼ 

إحداىا لمسكريتاريا ك األخرل لئلنتظار ك يجب تخصيص مكتب لممحضر القضائي 

  .25 كقاعة مخصصة لكضع األرشيؼ المرافؽ الصحيةزيادة إلى 

  يستكجب عمى المحضر أف يحدد عمى األقؿ يـك إستقباؿ الزبائف مف أياـ األسبكع ك

يجب أف يككف معمنا عنو بكاسطة الفتة تعمؽ في مكتب المحضر أك عمى باب مدخؿ 

  .المكتب

  يجب عمى المحضر القضائي مسؾ السجيبلت التي أعدت خصيصا مف طرؼ الغرفة

                                                     .26التي تككف مختكمة مف طرؼ المحكمة

   يمتـز المحضر القضائي بتحرير العقكد كالسندات بالمغة العربية ك أف تحتكم عمى كؿ

البيانات الجكىرية كما يتعيف تكقيعيا كدمغيا بخاتـ الدكلة تحت طائمة البطبلف كيسجؿ 

 .  27ك تحفظ أصكؿ العقكد كفقا لمقكانيف كاألنظمة سارية المفعكؿ 

 يشار إلى مكتب المحضر بمكحة إشيار تتضمف اسـ المحضر ك لقبو كصفتو كدرجتو 

 سـ عرضا عمى أال 25 سنتيمتر طكال ك35العممية ك يحدد المقياس األقصى لمكحة ب 

     .(ـ100 )كال يجكز أف تبعد المكحات التكجييية عف المكتب أكثر مف 3يتجاكز عددىا

                                

                                                           
25

 ونظامها التأدٌبً وممارستها القضائً المحضر بمهنة االلتحاق شروط ٌحدد  الذي77\09 رقم المرسوم من 7 المادة 

 .تنظٌمها وقواعد
26

 . من القانون نفسه31المادة  
27

 . المرجع السابق06/03 من القانون 14المادة  
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  يجب عمى المحضر القضائي إكتتاب تأميف لضماف مسؤكليتو المدنية ك المينية ك 

فالتأميف الميني ىك التأميف الذم يشمؿ األخطاء المينية التي يمكف أف يتعرض  المالية

ككذا تاميف المكتب الذم يشمؿ الضماف المادم . ليا المحضر بمناسبة قيامو بميامو 

  .لممكتب لضماف إستمرارية الخدمة العامة

  ال يمكف لممحضر القضائي أف يقـك بدكف سبب جدم بغمؽ مكتبو كأنو ممؾ لو 

يتصرؼ فيو كما يشاء إال في حالة القكة القاىرة ، بؿ يجب عميو عند غيابو أك حصكؿ 

بناءا عمى وٌجب علٌه ،  ممارسة المهنة ٌجب إخبار الغرفة فورا لو مانع مؤقت يمنعو عف

ترخيص النائب العاـ المختص إقميميا تعييف زميؿ يحؿ محمو في تسيير المكتب يختاره 

  .28ىك أك تعينو الغرفة الجيكية المختصة 

  يخضع لمشركط أك أكثر لمحضر القضائي أف يستعمؿ مساعدا في التبميغات ؿ يمكف 

  .29المحددة قانكنا 

  ك يمنع عمى كؿ المحضريف استعماؿ غير ىذه الفئة في التبميغات كما يمنع عمى 

فيجب عميو القياـ بالمعاينات أك المعاينة المحضر استعماؿ عكف مف أعكانو في التنفيذ 

  .30كالتنفيذ شخصيا 

  أف اإلشيار ممنكع في النظاـ القانكني الخاص بمينة المحضر فيمنع عمى المحضر 

 .باسمو أك بمنصبو التمثيمي اإلشيار بمكتبو أك
                                                           

28
 . من القانون نفسه28المادة  
29

 . من القانون نفسه15المادة  
30

 . من القانون نفسه16المادة  
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  يجب أف يفتح مكتب المحضر القضائي حسب تنظيـ ساعات العمؿ المحددة ك المكزعة

  .31 زكاال 13 إلى 12قانكنا  دكف انقطاع ك تمدد بساعة في حالة تكقؼ مف الساعة 

 التزاماتو مع الزبائن والمتعاممين معو   :ثانيا

إف المحضر القضائي ىك ككيؿ :  (الزبون)العالقة بين المحضر القضائي وطالب الخدمة  

عف طالب التنفيذ بمكجب ككالة خاصة ال تخكلو إال القدرة عمى مباشرة األمكر المحددة فييا 

كتجدر اإلشارة إلى أف الككالة التي تنشأ بيف . كما تقتضيو ىذه األمكر مف تكابع ضركرية

المحضر القضائي كبيف طالب التنفيذ تككف كجكبية متى أراد الدائف استعادة حقو الثابت 

بمكجب سند رسمي نظرا الستحالة حمكؿ الدائف محؿ المحضر القضائي كالقياـ بإجراءات 

. التنفيذ بما فييا المقدمات أك التدابير االحترازية

 :  و من بين االلتزامات

  أف العقد الذم يربط المحضر بزبكنو ىك تمثيؿ قانكني ألف المحضر يحرر عقكدا تدخؿ

في إطار صبلحياتو ك يمارس جزء مف السمطة العمكمية ، فيك يقـك بميامو عندما 

  .يطمب منو ذلؾ

                                                           
31

تنظٌم ساعات العمل و توزٌعها فً القطاع المؤسسات و  ٌحدد  الذي244\09 المرسوم التنفٌذي رقم  من01المادة  

 .اإلدارات العمومٌة
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  يتعيف عمى المحضر القضائي فتح حساب خاص لدل الخزينة ليكدع فيو المبالغ التي

بحكزتو كال يجكز لو فتح حساب أخر إال بمكافقة الغرفة الجيكية التي تراعي مصمحة 

  .32الزبائف 

  يجب عمى المحضر القضائي في إطار تسير أمكاؿ الزبائف أف يحصنيا ك ال يبذرىا 

كيقـك بتسميميا ألصحابيا في كقتيا ك يحظر عمى المحضر القضائي كذلؾ تحت 

طائمة العقكبات الجزائية المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو باستعماؿ المبالغ ك 

القيـ المالية ك المكدعة لديو بام صفة كانت في غير االستعماؿ المخصص ليا كلك 

  .33بصكرة مؤقتة 

  يجب عمى المحضر مسؾ الى جانب دفتر الكدائع المنصكص عميو في القانكف قائمة 

األشخاص الذيف لـ يستممكا أمكاليـ ك بقيت مكدعة لدل حسابيـ كيمكف مراقبة تمؾ 

 .  القائمة في أم لحظة كانت مف طرؼ الغرفة الكطنية أك الجيكية لممحضريف

  يجب عمى كؿ محضر قضائي قبض أمكاؿ مف الزبكف أك مف أم متقاضي أف يسمـ 

ىذا األخير كصؿ باالستبلـ يخضع لممقاييس المحددة مف طرؼ الغرفة مع االحتفاظ 

  .بنسخة منيا

                                                           
32

 . المرجع السابق06/03 من القانون 35/2المادة  
33

 . من القانون نفسه36المادة  
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  يمنع عمى المحضر تسميـ نسخ مف العقكد المحفكظة بمكتبو لمغير األطراؼ كككبلئيـ

إال بأمر مف القاضي المختص إذ عميو تسميـ نسخ مف المحاضر لكؿ مف لو مصمحة 

  .في القضية خاصة طالب التنفيذ كالمنفذ ضده

إلتزامات المحضر القضائي خارج المكتب :    الثانيالمطمب

 إلتزامو اتجاه الييئات المينية التابع ليا: أوال

  يجب عمى كؿ محضر دفع االشتراؾ السنكية لمغرفة طبقا لممبمغ المحدد في الجمعية

 .العامة ك تدفع في بداية كؿ سنة مقابؿ كصؿ يسمـ لو مف طرؼ الغرفة

  يجب عمى المحضر مكضكع المتابعة أك دعكل قضائية أخطار الغرفة الجيكية

 .لممحضريف 

  يجب عمى المحضر أف يشعر مسبقا رئيس الغرفة الجيكية بكؿ دعكل قضائية أك

شككل يرغب في رفعيا كعميو أف يخطر رئيس الغرفة بعد عممو بتقديـ شككل ضده 

 .ضمف اإلطار الميني

  يجب عمى المحضر القضائي حضكر الجمعيات العامة ك الممتقيات العممية ك المينية

 . التي تحضرىا الغرفة
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  يجب عمى المحضر القضائي احتراـ ممثميو أعضاء الغرفة كاالستجابة فكرا لكؿ

 .34إستدعاء أك لكؿ  مكالمة ىاتفية تصدر مف الغرفة الجيكية 

الـتــزام المحـضر اتجـاه زمـالئـو و اتـجـاه اإلدارة :  ثانيا

 اإللتــزام اتجـاه زمـالئـو      

  يتعيف عمى المحضريف القضائييف أف يتبادلكا اآلراء ك النصائح كالمساعدات ك أف 

 .يمتنعكا مف إصدار أراء ك تقديرات تمس زمبلئيـ

  يمنع عمى المحضر القضائي تقميؿ مف شأف زمبلئو ككذا إصدار ادعاءات كلك

 . صحيحة ضد الزمبلء

  يمنع عمى المحضر القضائي أك عمى مف ينكب عنو تحكيؿ الزبائف مف األماكف

 .العمكمية نحك مكتبو أك استعماؿ أشخاص في ىذا الغرض

  يمنع عمى أم محضر أف يكظؼ مساعدا أك كاتب لزميمو إال إذا كافؽ ىذا األخير عمى

  .ذلؾ بعد أخبار الغرفة

  االلتزاـ بقكاعد المياقة ك االحتراـ ك التقدير ضمف اطار عبلقات الزمالة المينية ك

  .35كاالبتعاد عف االنتقاد  االمتناع عف كؿ ما يمس الزمبلء

                                                           
34

 .بلقاسمً نور الدٌن ، المرجع السابق. ا 
35

 22 ، المرجع السابق، ص2015مجلة المحضر القضائً ، العدد السداسً األول  
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  يمنع عمى المحضر القضائي التدخؿ مباشرة أك بطريقة غير مباشرة لعرقمة تنفيذ ممؼ

 .مكدع لدل زميؿ لو ميما كانت األسباب

  يمنع عمى المحضر القضائي إستبلـ ممفات طرحت مف قبؿ عمى زميمو إال بمكافقة ىذا

 .                                            األخير

تفاديا لممشاكؿ التي قد تطرح بيف المحضريف ك تنجر عمييا نتائج ك خيمة يجب عمى 

 .المحضريف أف يتقيدكا باالختصاص اإلقميمي المحدد في القانكف

  اإللتـزام اتـجـاه اإلدارة                   

  ك يجب عمى المحضر القضائي .يخضع عمؿ المحضر لقانكف التسجيؿ ك الطابع

 تأشير عمى العقكد ك سجؿ فيرس العقكد 

 كيجب أف تؤشر مف قبؿ رئيس مفتشية التسجيؿ في كؿ شير حسب ما يتطمبو القانكف. 

  يجب عمى المحضر القضائي دفع الحقكؽ ك الرسـك بمختمؼ أنكاعيا لحساب الدكلة

ك يدفع المبالغ الكاجبة مف األطراؼ مف ضرائب . مف األطراؼ الممزميف بتسديدىا

 قباضات الضرائب يجب عمى المحضر القضائي دفع االشتراكات إلىمباشرة 

 .36االجتماعية كفقا لقكانيف الجميكرية 

  يجب عمى المحضر القضائي أف يقـك بإعبلف مستخدميو كفقا لمقانكف ك أف يدفع
  .االشتراكات البلزمة لذلؾ

                                                           
36

 .بلقاسمً نور الدٌن ، المرجع السابق.ا 
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 : كنتطرؽ إلى التزامات أخرل مف خبلؿ ما يمػي 

  المحضر القضائي لرقابة مزدكجةيخضع :الرقابة عمى أعمال المحضر القضائي -  1

. رقابة الغرفة الكطنية لممحضريف كىي رقابة مينية -1

رقابة ككيؿ الجميكرية كىي رقابة قضائية ، حيث يجكز لو مراقبة كتفتيش مكاتب  -2

المحضريف القضائييف التابعيف لدائرة اختصاصو بحضكر رئيس الغرفة الجيكية أك 

 .37المحضر القضائي الذم يمثمو ، بعد إشعاره في آجاؿ معقكلة 

 :واجب أداء الميمة المسندة إليو  -3

 ال يجكز لممحضر القضائي رفض القياـ بميمة طمبت منو كتدخؿ في اختصاصو إال 

كىذا يعني أنو إذا امتنع المحضر عف القياـ بأم مف إجراءات  . 38في حالة كجكد مانع 

التنفيذ دكف سبب مشركع كأف يطمب منو دائف عادم  الحجز عمى عقارات المديف دكف 

 .  39إرفاؽ ما يثبت عدـ كجكد منقكالت أك كجكد حالة مف حاالت المنع أك التنافي

 

  :مسؤولية المحضر القضائي - 4

                                                           
37

 . ، المرجع السابق06/03 من القانون 46المادة  
38

 . ، المرجع السابق06/03 من القانون 18المادة  
39

 . من القانون نفسه21المادة  
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المسؤولية كتنقسـ .  لممحضر القضائي مسؤكلية مباشرة كمسؤكليتو عف أعماؿ مساعديو 

 .(تأديبية)مسؤولية مينية -  : إلى ثبلثة أقساـ المباشرة 

 ، كىي تشمؿ ما يقع مف المحضر القضائي أثناء تأديتو لكظيفتو باعتباره مسؤولية مدنية-  

ككيبل عف طالب التنفيذ ، كأم ضرر يمحؽ الزبكف نتيجة تقصير مف طرؼ المحضر، يفتح 

 .   المجاؿ لمشخص المتضرر لممطالبة بالتعكيض 

 ، كىي تقـك عند ارتكاب المحضر القضائي فعبل منصكص كمعاقب عميو مسؤولية جزائية-���

 . جزائيا ، كال يتمتع المحضر القضائي بأم امتياز يحكؿ دكف متابعتو 

، فإنو يعتبر مسؤكال مينيا كمدنيا عما مسؤولية المحضر القضائي عن أعمال مساعديو أما -   

نما تمتد لكؿ ما يجرم  يرتكبو المساعدكف ، ألف مسؤكلية المحضر ال تقتصر عمى شخصو كا 

. بمكتبو 

لذا فاف المسؤكلية القانكنية لممحضر القضائي تتنكع بتنكع تصرفاتو ك أفعالو ، عندما يصدر  

تصرؼ إرادم مف ىذا األخير أثناء أداء ميامو أك خارجيا يمس بشرؼ المينة كمصداقيتو ، 

المسؤولية فتترتب عميو مسائمة تأديبية تيدؼ إلى جبر األضرار التي لحقت المينة مف خبلؿ 

 .  التأديبية



 الحماٌت الجنائٍت للمحضز القضائً

 

- 28 - 
 

ك عندما يرتكب فعبل مصنفا في دائرة األفعاؿ التي جرميا المشرع في القانكف الجزائي مستقؿ 

عف العقاب التأديبي فتترتب عميو مسائمة جزائية تيدؼ إلى التعكيض عف األضرار التي لحقت 

 . المسؤولية الجزائيةبالمجتمع ك ردع فاعمييا مف خبلؿ 

 حقوق المحضر القضائي :  الثاني المبحث

 الحق في الحماية  :  األولالمطمب

:  الحق في الحماية الشخصية :أوال

  مينة المحضر القضائي مف الميف الخطيرة التي تتطمب حماية خاصة لشخص الضابط 

العمكمي الذم يقـك بمياـ إثبات الحالة ،التبميغ كالتنفيذ ، فيك يتعامؿ مع أشخاص قد يككنكف 

يفيمكف المعنى الحقيقي لمينة المحضر القضائي  خطيريف جدا ، باإلضافة إلى أشخاص ال

القائـ بالتبميغ كبالتنفيذ كالمعاينة فقط كأنو ليس لو دخؿ في كؿ مراحؿ الدعكل ، فيصبكف جـ 

غضبيـ عميو ككف أف المرحمة األخيرة مف الدعكل تككف في يد المحضر القضائي الذم يخرج 

. الحكـ مف حالتو الجامدة باعتباره حبرا عمى كرؽ إلى حالتو الكاقعية في الميداف 

كلما كاف المحضر القضائي يمارس جزءا مف السمطة فإنو قد يتعرض لشتى أنكاع التعدم 

سكاء المفظي أك البدني ، فكثير مف المحضريف القضائييف تعرضكا لمتعدم بالسب كالشتـ 

 كالتيديد حتى باألسمحة النارية أك الضرب بمختمؼ األسمحة البيضاء ، 
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سكاء داخؿ مكاتبيـ أك أثناء قياميـ بمياميـ كحتى بمناسبتيا ، ككثيرة ىي األحداث المأساكية 

. التي كقعت لممحضريف القضائييف كصمت إلى درجة القتؿ 

يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ":  عمى 144/1المادة في  نص صراحة فقانون العقوبات   

 دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط كؿ مف 500.000. دج إلى 1.000.سنػتيف كبغرامة مف

 أك قائدا أك أحد رجاؿ القكة العمكمية بالقكؿ أك ضابطا عمومياأىاف قاضيا أك مكظفا أك 

أثناء اإلشارة أك التيديد أك بإرساؿ أك تسميـ أم شيء إلييـ أك بالكتابة أك الرسـ غير العمنييف 

 كذلؾ بقصد المساس بشرفيـ أك باعتبارىـ أك باالحتراـ تأدية وظائفيم أو بمناسبة تأديتيا

 1 ".الكاجب لسمطتيـ

يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات كؿ مف  : " التي تنص عمى 148/1المادة  و

يتعدل بالعنؼ أك القكة عمى أحد القضاة أك أحد المكظفيف أك القكاد أك رجاؿ القكة العمكمية أك 

  2 ".بمناسبة مباشرتيا أك وظائفيم مباشرة أعمال في الضباط العموميين

 

 

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ������������

 معدل ، 1966 لسنة 48 عدد ر ج العقوبات، قانون ٌتضمن ، 1966 سنة جوان 08 فً  مؤرخ155– 66رقم  أمر  �1،2

 .ومتمم
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كنظرا لتمؾ الخطكرة التي يتعرض ليا المحضر القضائي أثناء أدائو ميامو خاصة التنفيذ 

  لمد يد تسخير القوة العموميةالميداني فإف القانكف أكجد حماية خاصة لو تمثمت في 

ىي خطاب بو المساعدة البلزمة لو في تنفيذ األحكاـ القضائية المميكرة بالصيغة التنفيذية التي 

أمر مكجو مف السمطة العامة إلى المحضر القضائي لمقياـ بعممية التنفيذ الجبرم نيابة عنيا ك 

إلى ممثمي النيابة ك ضباط القكات العمكمية لمد يد المساعدة إلى المحضر القضائي أثناء 

حماية كينحصر دكر القكة العمكمية أثناء التنفيذ في   ,قيامو بعممية التنفيذ متى طمب منيـ ذلؾ

 كأصؿ عاـ دكف التدخؿ في عممية التنفيذ ، كقد يمتد إلى حفظ النظاـ العاـ المحضر القضائي

في حالة اإلخبلؿ بو ، كليـ كؿ الصبلحيات في إلقاء القبض عمى كؿ مف يحاكؿ عرقمة 

التنفيذ بأية كسيمة كانت فتتشكؿ جريمة العصياف ، أك أىاف المحضر القضائي أك حاكؿ 

.  التعدم عميو فتتككف جريمة إىانة أك التعدم عمى ضابط عمكمي 

:  الحق في حماية مكتبو :ثانيا 

كما سبؽ كأف ذكرنا باف المحضر القضائي ضابط عمكمي يمارس جزءا مف السمطة في مكتب 

عمكمي يتمتع بالحماية القانكنية ، فإننا نستخمص مف ذلؾ بأف مكتب المحضر القضائي عبارة 

فالقـانون  ،  الحماية الالزمة لومف عف ديكاف عمكمي يخضع لكؿ ما يخضع لو المرفؽ العاـ 

الذم يتػضمف تنظيـ ميػنة المحضر  2006 فـبراير سنة 20المؤرخ في   03 –06رقم 

يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية " :   عمى ما يمي 7القضائي الذم نص في مادتو 

القانونية ، فال يجوز تفتيشو أو حجز الوثائق المودعة فيو إال بناءا عمى أمر قضائي 
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مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الوطنية لممحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثمو و بعد 

         .40 "إختياره قانونا ، يقع تحت طائمة البطالن كل إجراء يخالف ىذه المادة

فمكتب المحضر القضائي لو حرمتو الخاصة المحمية بمكجب القانكف فبل يمكف بأم حاؿ مف 

عطاء القيمة  األحكاؿ تفتيشو أك اإلطبلع عمى الكثائؽ المكجكدة بو حفاظا عمى السر الميني كا 

الحقيقية ليذا المرفؽ ، إال إذا كاف الشخص القائـ بالتفتيش يحكز عمى أمر قضائي مكتكب ، 

ال كاف مكتب المحضر عرضة لمتفتيش مف  كالكتابة شرط جكىرم حتى يصعب مف العممية كا 

أم شخص كاف ، كأضاؼ المشرع شرطا آخر لتفتيش مكتب المحضر القضائي كىك حضكر 

 ، كىنا يمثمو الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف أك المحضر الذم رئيسالعممية مف طرؼ 

 عمى مستكل مندوب الغرفة عمى مستكل المجمس القضائي أك منسق الغرفةيقصد بمف يمثمو  

كالذم يعيف ليذا ... مكتب المحضر   الغرفة الجيكية التابع لياأحد أعضاءالمحكمة ، أك 

الغرض ، كىذا حفاظا عمى السرية المينية كحماية لمممفات المكجكدة بالمكتب مف جية ، 

 . كضمانا لكرامة المحضر القضائي كعدـ تعرضو لئلىانة مف جية أخرل

 

 

 

                                                           
40

 2006 لسنة 14 عدد ر ج ، القضائً المحضر مهنة تنظٌم ٌتضمن ،2006 سنة فبراٌر 20 فً مؤرخ 03-06 رقم قانون  
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  الحق في الحصول عمى مقابل الخدمة وفي الراحةالمطمب الثاني

 كانت أتعاب المحضر القضائي سابقا عبارة عف مقابؿ خدمة : الحق في مقابل الخدمة:أوال

زىيد ال يكفي حتى لتسيير المكتب ، كبالتالي لجأ بعض المحضريف إلى رفع األسعار تماشيا 

مع األكضاع آنذاؾ دكف إيعاز مف السمطات المعنية  ، كبالتالي كانكا في خطر المسائمة 

 1430 صفر عام 15 المؤرخ في 78-09المرسوم التنفيذي رقم القانكنية ، إلى أف صدر 

كالذم كضع حدا لكؿ  يحدد أتعاب المحضر القضائي 2009 فبراير سنة 11الموافق لـ 

التأكيبلت بحيث ضبط كؿ أتعاب المحضر القضائي في شتى المجاالت بما فييا األتعاب في 

المجاؿ الجزائي ، ككؿ المصاريؼ المستحقة مف نسخ كنقؿ كساعات إضافية كمياـ خارج 

كما ألـز .أكقات العمؿ الرسمية ، كالحقكؽ التناسبية عف المبالغ المقبكضة أك المحصمة 

 المحضر القضائي بشير تعريفة األتعاب الرسمية عمى نحك يمكف 21المرسـك في مادتو 

 مف نفس المرسـك التي تكجب عمى المحضر 13كالمادة   . 1الزبكف مف اإلطبلع عمييا 

القضائي تسميـ األطراؼ كصبل مفصبل لمخدمة حتى كلك لـ يطمبكا ذلؾ تحت طائمة عقكبات 

 14كيمكف لممحضر القضائي طمب تسبيؽ لتغطية بعض المصاريؼ ، المادة  . 2, تأديبية 

إذا فالمحضر القضائي لو الحؽ في طمب مقابؿ الخدمة كفي حالة  3. مف المرسـك األتعاب 

 رفض الزبكف دفع المصاريؼ يمكف لممحضر أف يرفض أداء الخدمة أك يرفض تسميمو

 المحاضر ، إال في حالة المساعدة القضائية التي تجبر المحضر القضائي عمى أداء الخدمة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .                                                  مجانا
1

 .
2

. 
3

 209      لسنة 11 عدد ر ج ٌحدد أتعاب المحضر القضائً  ،2009 سنة فبراٌر 11 فً مؤرخ 78-09 رقم قانون ال 
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إف حؽ المحضر القضائي في حصكلو عمى أتعاب مقابؿ الخدمات التي يقدميا لمزبائف 

 لو مف الكقكع في أخطاء تؤدم بو إلى حمايةكالمقررة بمكجب مرسـك تنفيذم تعد بمثابة 

المسائمة القانكنية تأديبية كانت أـ  جزائية كطمب مزية غير مستحقة  ، أك جريمة الغدر ، كما 

  .                                                                                             تتطمبيا المينةتحفظ لو كرامتو كمكانتو كتعطيو الييبة التي 

 بالرغـ مف أف مكتب المحضر القضائي ديكاف عمكمي : الحق في الراحة وفي العطل :ثانيا

مثمو مثؿ المرفؽ العاـ الذم يمتاز بالديمكمة كاإلستمرارية ، فبل يجكز غمقو إال في أكقات 

العطؿ الرسمية ، فإف الحؽ في الراحة كفي العطؿ مكفكؿ قانكنا لممحضر القضائي ، 

 جويمية 22 الموافق لـ 1430 رجب عام 29 المؤرخ في 244-09فالمرسوم التنفيذي رقم 

 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعيا في قطاع المؤسسات واإلدارات 2009سنة 

، حدد ساعات العمؿ كأيامو ، فأياـ العمؿ مف األحد إلى الخميس ، كساعاتو مف العمومية 

 .1الثامنة صباحا إلى منتصؼ النيار ، كمف الكاحدة زكاال إلى الرابعة كالنصؼ مساءا 

كبالتالي خصص المشرع يكمي الجمعة كالسبت كعطمة نياية األسبكع لمراحة باستثناء بعض 

األعماؿ التي تستكجب أف تككف خبلليا ، كمعاينة حؽ الزيارة أ أك أشغاؿ تتـ في نياية 

 األسبكع فقط لكف بمكجب أمر مف رئيس المحكمة المختصة ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد 2009 جويمية سنة 22 الموافق لـ 1430 رجب عام 29 المؤرخ في 244-09 المرسوم التنفيذي رقم 1 

 .2009 سنة 44تنظيم ساعات العمل وتوزيعيا في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية ، ج ر عدد 
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كما يمكف لممحضر القضائي الحصكؿ عمى عطمة في حالة غيابو بسبب حصكؿ مانع مؤقت 

كذلؾ باستخبلفو بمحضر قضائي آخر لتسيير مكتبو يختاره ىك .... كالمرض أك السفر 

شخصيا أك يتـ تعيينو مف طرؼ الغرفة الجيكية بناءا عمى ترخيص مف السيد النائب العاـ 

 .لمجمس القضاء الذم يمارس المحضر القضائي ميامو في دائرة إختصاصو 

يعد الحؽ في الراحة كفي العطمة حؽ مكفكؿ بمكجب القانكف يضمف لممحضر القضائي أداء 

 الشخصية لو مف كؿ الحمايةميامو بكؿ احترافية كدكف تقاعس أك تخاذؿ ، كما  يحقؽ 

ضغكطات المينة كيمارس حياتو اليكمية بشكؿ عادم خالية مف كؿ تدخؿ في حياتو 

الشخصية أك حرمانا لو كألسرتو مف حقيـ المشركع في التمتع باإلجتماع ك الدؼء األسرم 

كقضاء العطمة رفقة عائمتو أك أصدقائو ، ناىيؾ عف تكفير فرصة فراغ لقضاء حكائجو 

الخاصة أك ممارسة أشغاؿ أخرل إلى جانب مينتو كممارسة الرياضة ،أك الدراسة أك ىكاية أك 

 ......معينة كالصيد مثبل 

 لو مف الكقكع في أخطاء مينية تمـز حمايةكما أف إلتزاـ المحضر القضائي بكاجباتو يعد 

بمعاقبتو أك تحط مف كرامتو ، فتحمي ىيبتو كىيبة المينة ككؿ مف كؿ التجاكزات التي قد تمس 

 .بمينة المحضر القضائي كبقطاع العدالة بصفة عامة 
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 لممحضر القضائي المسؤولية التأديبية والجزائية : الثانيالفصل 

لممحضر القضائي ، بأنيا اإلجراءات المترتبة عمى كالجزائية كيقصد بالمسؤكلية التأديبية 

عميو أك جزائي إخبللو بكاجب ميني أك أكثر كالتي تنتيي بثبكت خطئو كتكقيع جزاء تأديبي 

كسائؿ إثبات األخطاء المينية مف صبلحيات ؼ. المختصة أك الجزائية مف السمطة التأديبية 

 ، التي تقدرىا ك ترتضييا كفقا لظركؼ الدعكل التأديبية المعركضة عمييا ، ك السمطة التأديبية

في  * الدكـتور عاطف النقـيبك حسب ما جاء بو .  41طبقا لمقكاعد العامة في اإلثبات 

تعريػؼ المسؤكلػية األخبلقػية ك األدبػية اعػتبره ذلػؾ الجزاء األخبلقي ك األدبػي المترتب عمى 

.                                                                                42ا اآلداب ھمخالفػة القكاعػد األخبلقيػة ك الخركج عف األطر التي تحدد

إّف عممية تأديب المحضر القضائي عف خطئو التأديبي ليست عممية انتقامية كال قيرية بؿ 

تعتبر عممية قانكنية اليدؼ مف كرائيا إصبلح المحضر القضائي خاصة كتحذير باقي 

 . كىي حماية لو كلآلخريف مف الكقكع فيما ال يحمد عقباهالضباط العمكمييف عاـ

كما ينصرؼ .  بغض النظر عما إذا كاف المشرع قاـ بتقنيف تمؾ الكاجبات في قكاعد قانكنية ك

مفيـك الخطأ التأديبي طبقا لمقكاعد التأديبية ، ليس فقط لكؿ تصرؼ مخالؼ لكاجبات الكظيفة 

لؾ ذ ، ك ؿ43، ك لكف يشمؿ أيضا كؿ تصرؼ أك فعؿ يككف خارج الكظيفة أك منافيا لكرامتيا 

                                                           
 .50عبد القادر خضٌر، المرجع السابق، ص41

ـ عاطف النقٌب، النظرٌة العامة للمسؤولٌة الناشئة عن الفعل الشخصً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة الطبعـة الثالثة 42

 15ص الجزائر ،  1984

43
 51سعٌد بوشعٌر، النظام التأدٌبً للموظف العمومً فً الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعة الجزائر ص 
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يمكف القكؿ أف كؿ خطا جزائي يقع مف المحضر القضائي خارج مف ممارسة المينة يمكف أف 

يؤدم إلى مسائمتو لسبب المساس بكرامة المينة ، ك لكف ىدا المبدأ ليس ثابتا الف ليس كؿ 

. 44مخالفة تحدث ضرر لممجتمع تؤدم إلى إحداث ضرر معنكم يمس المينة 

األصؿ ىك استقبللية كؿ مف المسؤكليتيف ، بحيث ال تتكقؼ المسؤكلية التأديبية عمى نتيجة 

المسؤكلية الجزائية الختبلؼ نطاؽ كؿ مف المسؤكليتيف ك أىدافيما ، ك أكؿ مظاىر االستقبلؿ 

ىكانو عندما يككف الفعؿ المرتكب مف طرؼ المحضر القضائي محؿ متابعة تأديبية ك جزائية 

ممزمة بما يدكر في الدعكل الجزائية ، كما أنيا ليست مرتبطة بما   ، فاف الييئة التأديبية غير

تكصمت إليو الجية القضائية مف حكـ ،فاف استفادة المحضر القضائي مف أمر بانتفاء كجو 

كأكدت المحكمة . الدعكل فإف ذلؾ ال يمنع الييئة التأديبية مف إصدار عقكبة تأديبية ضده

إف المخالفة التأديبية : "اإلدارية العميا في مصر عمى مبدأ االستقبلؿ بيف الجريمتيف بتقريرىا

كىذا االستقبلؿ قائـ حتى لك ... الجنائية ىي أساسا تيمة قائمة بذاتيا ، مستقمة عف التيمة

 .45..." كاف ثمة ارتباط بيف الجريمتيف

إال أف استقبللية الدعكل التأديبية عف الدعكل الجزائية ليست مطمقة ، بحيث تكجد حاالت 

استثنائية ينعكس أثر المسؤكلية الجزائية عمى المسؤكلية التأديبية ؛ كقد أكرد المشرع الجزائرم 

 ، ىك حالة قياـ كزير العدؿ بتكقيؼ المحضر القضائي ، كيتعيف األول االستثناء:استثناءيف 

ال يعكد المحضر القضائي إلى ممارسة  الفصؿ في الدعكل التأديبية في ميمة ستة أشير كا 

                                                           
44

 .78صالكوشة ٌوسف، المرجع السابق،  
45

 .79ص.المرجع نفسه 



 الحماٌت الجنائٍت للمحضز القضائً

 

- 37 - 
 

كبمفيـك المخالفة إذا كاف المحضر . 46نشاطو بقكة القانكف ، كذلؾ ما لـ يكف متابعا جزائيا 

 أشير المحددة لمفصؿ في 06القضائي متابعا جزائيا ال يمتحؽ بمنصبو رغـ فكات ميعاد الستة 

. الدعكل التأديبية

الدعكل التأديبية  فإف  من قانون المحضر القضائي58لممادة ، طبقا االستثناء الثاني أما 

 ما لـ ينقطع بناء عمى إجراء مف  ابتداء مف تاريخ ارتكاب الفعؿتتقادم بعد مرور ثالث سنوات

 .اإلجراءات المتابعة الجزائية

إف تعرض المحضر القضائي إلى عقكبات تأديبية ال تعفيو مف المسؤكلية المدنية كالعقكبات 

  . 47الجزائية 

لذا سنتناكؿ في ىذا المبحث ، النظاـ التأديبي لممحضر القضائي ، فنتعرض لمخطأ التأديبي   

، كنبّيف السمطة التأديبية المختصة ، كقكاعد محاكمة المحضر القضائي تأديبيان ، كالضمانات 

 .التأديبية المقررة لو

                                                           
 . ، المرجع السابق06/03 من قانون 57انظر المادة  46
47

 المنصوص والمدنٌة الجزائٌة بالمسؤولٌة اإلخالل  دون: "القضائً  المحضر قانون من 49 المادة و هذا ما أكدته 

إلى  تأدٌتها ، بمناسبة أو المهنٌة التزاماته فً تقصٌر كل عن القضائً المحضر ٌتعرض به ، المعمول التشرٌع علٌها فً

 . "القانون  هذا فً علٌها المنصوص العقوبات
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المسؤولية الـتـأديـبـية لممحـضـر القضائي : المبحث األول  

 تأدية أثناءنظـ مياـ محددة يخضع ليا جميع المحضريف القضائييف الجزائرم  المشرع إف

 من قانون 12المادة  معيف ، ك التي حصرىا في تأديبيمياميـ تحت مسؤكليتيـ كفقا لنظاـ 

 التي تتمثؿ في تبميغ العقكد كالسندات المحضر القضائي مينة  المتضمن تنظيم06/03

كاإلعبلنات التي تنص عمييا القكانيف كالتنظيمات ما لـ يحدد القانكف طريقة أخرل لمتبميغ ، 

كتنفيذ األكامر كاألحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة في جميع المجاالت ما عدا المجاؿ 

الجزائي، ككذا المحررات أك السندات في شكميا التنفيذم ، كالقياـ بتحصيؿ الديكف المستحقة 

كديا ، أك قضائيا أك قبكؿ عرضيا أك إيداعيا ، كالقياـ بمعاينات أك استجكابات أك إنذارات 

بناء عمى أمر قضائي دكف إبداء رأيو ؛ كما يمكف انتدابو قضائيا أك بالتماس مف الخصـك 

لمقياـ بمعاينات مادية بحتة ، أك إنذارات دكف استجكاب ، أك تمقي تصريحات بناء عمى طمب 

  فقكاعد أخبلقيات المينة ىي مجمكعة مف القكاعد التي تحدد الكاجبات المينية .األطراؼ 

كالسمكؾ الذم يجب عمى الممتيف التزامو في ممارستو ألعماؿ مينتو ، كتتضمف أيضا 

الكاجبات التي ينبغي عمى المحضر مراعاتيا ؛ كىذه القكاعد كالكاجبات جعمت المحضر يكاجو 

أداء ميامو كتسعى لتحقيؽ حسف سير المينة ، حيث كضعت  السمطات التي تراقبو أثناء

كأنشأت لغرض حماية مينة المحضر القضائي مف التعديات كالمساس بسمعتيا ك الحفاظ 

. ، ك لذلؾ فبدكف التأديب ال تستقيـ الحياة المينيةعمييا
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 بعد 48ك إخبلؿ المحضر القضائي بكاجباتو يستكجب تكييفو ك يرتب عنو عقكبة تأديبية 

المثكؿ أماـ نظاـ تأديبي يختمؼ عف النظاـ الجزائي ، فارتكاب الخطأ التأديبي مف طرؼ 

 .المحضر القضائي ك إثباتو يستكجب المثكؿ أماـ الجيات القضائية المختصة في تأديب

النظام التأديبي لممحضر القضائي  : المطمب األول

صور األخطاء التأديبية أركان و  : أوال

يختمؼ الخطأ التأديبي في طبيعتو ك أركانو عف الجريمة الجنائية ، فاألكؿ قكامو أفعاؿ تصدر 

عف المحضر القضائي فييا مساس بالنزاىة ك الشػرؼ ، ك خركجػا عػف الكاجب ك زعزعة لمثقة 

ك االحتراـ الكاجب تكافرىا في خدمة عمكمية ، ك مع ذلؾ فقد يأتي المحضر القضائي مخالفة 

تنطكم عمى خطأ تأديبي ، األمر الذم يكجب مساءلتو تأديبيػا ك تكقيع الجزاء المناسب عميو ، 

 .قد يككف ىذا الفعؿ خطأ مدنيا أك جزئيا 

ك يمكف االختبلؼ كذلؾ في اشتراط كقكع الضرر المطالب بتعكيضػو فػبل لقيػاـ المسؤكلية 

المدنية فييا مجرد تكافر الخطأ مناط المسؤكلية التأديبية ، ك أساسيا الكحيػد الذم ترتكز عميػو 

، كما تختمؼ ىذه المسؤكلية عف المسؤكلية الجزائية التي تقـك أساسا عمى مخالفة قانكف 

مف المتفؽ عميو فقيا كقضاء كقانكنا أف الخطأ التأديبي .  العقكبات ك القكانيف المكممة لو

ف كاف الفعؿ المككف ألم منيا كاحدا  مستقؿ عف الجريمة الجزائية حتى كا 

 
                                                           

48
 . ، المرجع السابق06/03 من قانون 34انظر المادة  
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 49، حيث كحدة الفعؿ في ىذه الحالة ليس مف شأنيا أف تنفي استقبلؿ كؿ جريمة عف األخرل

 : كمف مظاىر ىذا االستقبلؿ كاآلتي 

  فأساس الخطأ التأديبي ىك إخبلؿ المحضر القضائي  :االستقالل في األساس واألركان

بالكاجبات المينية إيجابا أك سمبا نص عميو أـ لـ ينص القانكف ، بينما أساس الجريمة 

الجزائية ىك إخبلؿ بكاجب قانكني منصكص عميو في قانكف العقكبات أك التشريعات 

 .المكممة لو بنص خاص 

  يترتب عمى استقبلؿ الخطأ التأديبي عف الجريمة االستقالل  في الوصف والتكييف

التأديبية في األركاف نتيجة مؤداىا اختبلؼ الكصؼ كالتكييؼ القانكني ألم منيما ، 

ف اتحدا في الكصؼ المغكم ، كمف ثـ ال يجكز أف يكصؼ الخطأ التأديبي  كا 

 .باألكصاؼ المكجكدة في القانكف الجزائي 

  تختمؼ اإلجراءات التأديبية اختبلفا ممحكظا عف اإلجراءات االستقالل في اإلجراءات

الجزائية ، حيث لكؿ منيا نظاـ خاص مستقؿ ، ففي النظاـ التأديبي نجد إجراءات 

المساءلة التأديبية اإلدارية لممحضر القضائي بدءا مف التحقيؽ كانتياء بصدكر القرار 

 .التأديبي ، أما اإلجراءات الجزائية فيي منظمة في قانكف اإلجراءات الجزائية

 

 

                                                           
49

 اطالع بتارٌخ www.carjj.org/sites/default/files/docالموقع ،ورقة عمل عمان ، المحور الخامس ،  

02/04/2019 
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إف قياـ المخالفة التأديبية يستكجب تكافر عناصر ك أركاف  : األخطاء التأديبية أركان: 1

لقياميا منيا عنصر مادم يتمثؿ في الفعؿ الخارجي ، كعنصر معنكم يتمثؿ في نية المحضر 

  .القضائي بإلحاؽ ضرر يمس قكاعد المينة 

يػتمثػؿ الركف المادم لممخالفة التأديبية في الفعؿ االيجابي أك السمبي الذم  :الركن المادي  أ- 

يرتكبو المحضر القضائي إخبلالن بالكاجبات المينة سكاءن في نطاؽ ميامو أك خارجيا ، 

  :كيشػترط لتكافر الركف المادم لممخالفة التأديبية ما يمي 

أف يككف ىناؾ تصرؼ إيجابي أك سمبي يرتكبو المحضر القضائي إخبلالن بكاجبات الكظيفة  - 

مف الناحية الفعمية أك الكاقعية ؛ بحيث يككف ىناؾ تصرؼ محدد كثابت ارتكبو ىذا األخير ، 

نما ال بد  إذ ال يكفي لتكفر ىذا الركف مجرد الشائعات كاألقاكيؿ ، أك بناءن عمى مجرد الشؾ ، كا 

 .بتصرؼ أك نشاط معيف فيو إخبلؿه بكاجب المينة  مف قياـ المحضر القضائي 

أف يخرج السمكؾ أك التصرؼ الذم يرتكبو المحضر القضائي إلى حيز الكاقع ، أما - 

 مجرد كجكد أفكار ذاتية لدل المحضر القضائي ، ال تعتبر في حد أكاألعماؿ التحضيرية ، 

 .ذاتيا مخالفة تأديبية 

 أف يككف الفعؿ أك التصرؼ الذم ارتكبو المحضر القضائي كالذم يشكؿ إخبلالن بالكاجب  -

الميني محددًّا ، كبالتالي فإف األكصاؼ العامة كالنعكت المرسمة كسكء السيرة كالسمكؾ ال 

ك لكف تختمؼ نظرة القانكف الجزائي بشأف البدء في تنفيذ الجريمة ،  .تشكؿ جرائـ تأديبية 
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كالتي تعد مرحمة تجاكزت التفكير كالتحضير، عف نظرة القانكف التأديبي إليو ، فاألكؿ ينظر 

إليو أنو شركع في الجريمة يطبؽ في شأنيا أحكاـ الشركع ، أما الثاني ال ينظر إليو باعتباره 

نما باعتباره مظيرا خارجيا متميزا يكّكف جريمة تأديبية   مرحمة مف مراحؿ ارتكاب الجريمة ، كا 

كقكع ضرر ما ؛ فمف المقرر  تأديبيا ال يشترط لتحقؽ الفعؿ الذم يشكؿ خطأ 50قائمة بذاتيا 

أنو ال ارتباط بيف الخطأ كالضرر في مجاؿ المسؤكلية التأديبية ، كالمسؤكلية التأديبية لممحضر 

القضائي قد تتحقؽ بثبكت كقكع الخطأ مف جانبو كلك لـ يثبت كقكع ضرر ما ، كذلؾ ال تقـك 

المسؤكلية التأديبية لممحضر القضائي رغـ كقكع ضرر أصاب جية تنظيـ المينة ، ألنو ليس 

 مف الحتمي أف يترتب كؿ ضرر عف الخطأ ، فيناؾ حاالت يمكف أف يقع فييا ضرر نتيجة

 بسبب سكء 51ال تقـك المسؤكلية التأديبية  عف إرادة المحضر القضائي ، لذلؾ  خارجة اعتبارات

تنظيـ المينة أك القصكر فييا أك عدـ تكفير اإلمكانيات الضركرية فالمسؤكلية تتحمميا الجية 

 .المنظمة

 تتشابو المخالفة التأديبية مع الجريمة الجنائية في ىذا الركف ؛ فإذا كانت :الركن المعنوي  ب-

الجريمة الجنائية تنقسـ إلى عمدية كغير عمدية بحسب تكافر القصد ؛ فيك ذات الشئ بالنسبة 

لممخالفة التأديبية ، إال أف الفقو انقسـ بيف مؤيد لكجكب تكافر القصد في الركف المعنكم ، كبيف 

  .معارض لذلؾ 
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حيث يذىب البعض إلى أف اإلرادة اآلثمة ىي كحدىا التي تجعؿ المحضر القضائي مذنبان 

كيستحؽ المساءلة التأديبية بمكجبو ؛ كذلؾ بمقكلة إف الغاية مف تكقيع الجزاء ال تتمثؿ فقط في 

نما تتمثؿ أيضان في منع  إصبلح ضرر حّؿ بالدكلة أك بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ، كا 

المخالؼ مف العكدة مستقببلن إلى ارتكاب ذات المخالفة أك غيرىا مف المخالفات ، لذلؾ عّرؼ 

: ىؤالء الفقياء المخالفة التأديبية بأنيا

في حيف يرل الفقو ". إخالل من جانب الموظف بواجب وظيفي إخالال صادرًا عن إرادة "

المعارض بأف المخالفة التأديبية تبنى عمى ذات األساس الذم تقـك عميو الجريمة الجنائية 

حيث يكفي أف يثبت ارتكاب المكظؼ لمفعؿ الخاطئ ببل عذر دكف نظر إلى دكافعو الذاتية ، 

   .كسكاءن حسنت نيتو أك ساءت

كيتفؽ الباحث مع الرأم الراجح في الفقو الذم يذىب إلى أف القصد ال يعد ركنان في المخالفة 

التأديبية ، فإذا انعدمت اإلرادة ؛ فإف ىذا ال يعني عدـ قياـ المخالفة ، كلكنو يدرأ مسئكلية 

صاحبيا ، مما يترتب عنو القكؿ بأف المسؤكلية التأديبية تنتفي كمية بكافة األسباب التي تعدـ 

ف طرأت أسباب تخفؼ الجزاء  اإلرادة الحرة لممحضر ، كما عدا ذلؾ فإنيا تبقى قائمة ، كا 

 .التأديبي ؛ كحسف نية المحضر القضائي ككثرة أعمالو كسنو كظركفو الصحية

 كال يجكز أف يككف اإلدعاُء بجيؿ المحضر القضائي لمقانكف ، مبّررا النعداـ المسؤكلية 

 .التأديبية أك تخفيفيا
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كال . يكفي الركف المعنكم لتتكفر إرادة الفعؿ ، فيك يتعمؽ بعكامؿ داخمية نفسية لنشاط مرتكبو

يشترط أف يككف الفعؿ غير المشركع الذم ارتكبو المحضر إيجابا أك سمبا ، قد تـ بسكء نية أك 

نما يكفي أف يككف المحضر ، فيما أتاه أك امتنع عنو ، قد خرج عمى  صدر عف إرادة آثمة، كا 

مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو أك أتى عمبل مف األعماؿ المحظكرة عميو قانكنا، دكف 

 .حاجة إلى ثبكت سكء القصد أك اإلرادة اآلثمة

في مجاؿ الدعكل التأديبية ال يشترط لتكافر الركف المعنكم أف يتعمد المكظؼ "لذلؾ قضى بأنو 

نما يكفي أف يثبت إىمالو كعدـ مراعاة الحيطة  كالحذر فيما  بمخالفة القانكف أك التعميمات ، كا 

 كيعفى الفرد مف المسؤكلية كىك 52" يقـك بو مف عمؿ ، لثبكت المخالفة التأديبية في حقو

كلكي يسأؿ المحضر القضائي تأديبيا يجب أف . يرتكب الفعؿ الخاطئ في حالة انعداـ اإلرادة

 ٌرتكب وھو القضائً المحضر إرادة انعدمت إذا الجزاء ،أما يككف مدركا كقادرا أف يستكعب معنى

الفجائً  الحادث أو القاھرة والقوة اإلكراه ، حاالت فً المسؤولٌة ذلك تنتفً وعلى علٌه ٌحاسب فال الخطأ

 .قضائً  أمر بتنفٌذ االلتزام حالة فً وكذا عته ، أو اإلصابة بجنون وحالة ،

: صور األخطاء التأديبية  : 2

 :مخالفة القوانين واألنظمة المتعمقة بنشاط المينة  - أ

 :يمكف تقديـ بعض الصكر لؤلخطاء التأديبية المتداكلة في المينة كالمتمثمة في 

أعد المشرع الجزائرم قكانيف كأنظمة تتعمؽ بنشاط مينة المحضر القضائي ، خصيصا لمعاقبة 

كعند . األفعاؿ الماسة لممينة ، كاألفعاؿ التي تضر بمصالح المتعامميف مع المحضر القضائي 
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مباشرة المحضر القضائي لميامو فيك ممـز باحتراـ القكانيف كأحكاـ المحاكـ كمبادئ أخبلقيات 

.  المينة 

يجب عمى كؿ محضر قضائي العمؿ عمى ضماف احتراـ قكاعد المينة ك اعرفاىا، كااللتزاـ -

 .بالتعريفة الخاصة باألتعاب، كااللتزاـ بكاجب الزمالة 

 ىك التزاـ أساسي يقع عمى عاتؽ المحضر القضائي، فصفة الضابط :التزام بأداء خدمة  1- 

العمكمي كاالختصاص المانع في التنفيذ أكجبت عميو تقديـ الخدمة لطالبيا إذا كاف مختصا 

 المتضمف تنظيـ -0603 من القانون رقم 18المادة المشرع عميو في  كنص،  53إقميميا 

 كالتي تمنع المحضر القضائي مف االمتناع عف تقديـ خدمة كمما ،مينة المحضر القضائي

طمبت منو إاّل إذا كانت الخدمة أك العقد المطمكب مخالفا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا، كما 

 ، كعدـ أىمية طالب الخدمة كأف ال 54  عدـ االختصاص اإلقميمي لتحرير العقد:في حالة 

القانكنية أك يككف ناقص األىمية أك عديميا ، كعدـ شرعية العقد المراد تحريره كأف  يبمغ السف

يككف مخالفا لمنظاـ العاـ ، أك مخالفا لآلداب العامة كما في حالة معاينة أفعاؿ مخمة بالحياء 

لى جانب ىذه الحاالت تكجد كضعيات ، ال يمكف لممحضر القضائي أداء الخدمة في حالة .  كا 

 .مرض المحضر القضائي أك تكاجده في عطمة: - تكفرىا كنذكر منيا 

                                                           
 .  ، المرجع السابق06/03 من قانون 2/2انظر المادة  53

 
 . ، المرجع السابق 06/03 من قانون 18انظر المادة  54



 الحماٌت الجنائٍت للمحضز القضائً

 

- 46 - 
 

حالة   طمب أداء خدمة خارج أياـ كساعات العمؿ أك في أياـ الراحة إال استثناءا كما في  -

. الحصكؿ مسبقا عمى أمر قضائي

 عدـ دفع أتعاب المحضر القضائي التي تشمؿ األتعاب الثابتة ، كحقكؽ التسجيؿ  -

 .،كالطابع، كالرسـ عمى القيمة المضافة، كمصايؼ النقؿ

كأم امتناع عف أداء خدمة يصدر مف المحضر القضائي دكف كجكد سبب جدم كمشركع 

 .يؤدم إلى قياـ مسؤكليتو التأديبية

يقع عمى عاتؽ  : االلتزام باحترام القواعد المينية المنظمة لمينة المحضر القضائي 2 -

المحضر القضائي عدة التزامات مينية كمف بينيا االلتزاـ بمسؾ السجبلت باإلضافة إلى 

 .االلتزاـ بالتعريفة الخاصة باألتعاب كااللتزاـ بكاجب الزمالة

 . مسك السجالت: االلتزام األول - ا

كصدر مرسـك تنفيذم ينظـ بمسؾ السجبلت ،  من قانون المحضر القضائي 31المادة تمـز 

 يحدد كيفيات مسك ومراجعة  محاسبة  79 -09المرسوم رقم كيفية مسؾ السجبلت كىك 

 :كذلؾ عمى الشكؿ التالي  55 المحضر القضائي

  يشمؿ فيرس جميع العقكد التي يحررىا المحضر القضائي : فيرس العقود. 

  يتضمف اإليرادات كالنفقات كالمصاريؼ القضائية أك األتعاب : سجل الصندوق 
                                                           

 المحضر محاسبة  ومراجعة مسك كٌفٌات ٌحدد ، 2009 سنة فبراٌر 11 فً  ،مؤرخ79-09مرسوم تنفٌذي رقم  55

 2009 لسنة 11 عدد ر ج القضائً،
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  الزمني كيتضمف األمكاؿ المكدعة لدل المحضر حسب الترتيب: سجل الودائع . 

  يتضمف جميع الحجكز الكاقعة ضد المنفذ ضده : سجل حجز ما لممدين لدى الغير. 

  تعاب المستحقة في المجاؿ الجزائي بما األيتضمف : سجل األتعاب في المجال الجزائي

 .فييا مصاريؼ التنقؿ

ذا امتنع المحضر القضائي مف مسؾ ىذه السجبلت كعمى النحك المذككر أعبله يؤدم ذلؾ  كا 

 كذلؾ طبقا  . دج 500إلى مساءلتو تأديبيا ، باإلضافة إلى تكقيع غرامة مالية مكحدة قدرىا 

 . 56  من قانون التسجيل154لممادة 

 االلتزام بالتعريفة الخاصة بأتعاب المحضر القضائي : االلتزام الثاني - ب 

 الذم ينظـ محاسبة 1991 أوت 10 المؤرخ في  91/270المرسوم التنفيذي رقم يعتبر 

المحضريف كيحدد شركط مكافأة خدماتيـ المعدؿ كالمتمـ ، مف أكائؿ المراسيـ التطبيقية التي 

أصدرتيا السمطة التنفيذية لضبط األتعاب التي يتحصؿ عمييا المحضر القضائي مقابؿ 

خدماتو ، كقد ألغي ىذا المرسـك الذم ال يخدـ مصالح المحضر القضائي ألف األتعاب الكاردة 

 بالمرسوم التنفيذي وعوض فيو ضئيمة جدا بالمقارنة مع تطكر المجتمع كالتغيرات االقتصادية

 الذم جاء  ، يحدد أتعاب المحضر القضائي2009 فبراير 11مؤرخ في 78 -09رقم 

 :بأحكاـ خاصة باألتعاب كنص عمى الخصكص 

                                                           
، 1977دٌسمبر 18 مؤرخة فً 81 ٌتضمن قانون التسجٌل، ج ر عدد 1976 دٌسمبر 09 مؤرخ فً 76/105أمر رقم  56

 .معدل و متمم
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 يمنع عمى المحضر القضائي بأف يتحصؿ أثناء تأدية مينتو عمى أتعاب غير تمؾ  -

بغير  المنصكص عمييا في المرسـك المذككر أعبله ، تحت طائمة استرجاع المبالغ المقبكضة 

  .57 حؽ ، كدكف اإلخبلؿ بالمتابعة التأديبية

مف   يجب عمى المحضر القضائي أف يشير التعريفة الرسمية عمى نحك يمكف لمزبكف -

 في حالة مساىمة أكثر مف محضر قضائي في عقد ال يترتب عميو , 58   اإلطبلع عمييا

الزيادة في األتعاب حيث تعكد نصؼ قيمة األتعاب لممحضر القضائي الذم يحتفظ بأصؿ 

العقد ، كيعكد النصؼ الباقي إلى المحضر أك المحضريف القضائييف اآلخريف ، كترجع حقكؽ 

 .59الجدكلة إلى المحضر القضائي الحائز عمى األصؿ 

 يجب عمى المحضر القضائي أف يسمـ األطراؼ ، حتى ك لك لـ يطمبكا ذلؾ ، كصبل  - 

 منفصبل لمخدمة يبيف فيو مختمؼ العمميات الحسابية التي قاـ بيا ، تحت طائمة العقكبات

  ، كيبيف فيو جميع الحقكؽ المستحقة لمخزينة ، النفقات المنجزة لحساب الزبكف ،  التأديبية

 .60األتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابميا في التعريفة الرسمية 

  االلتزام بواجبات الزمالة: االلتزام الثالث - ج 
                                                           

 ج القضائً،  المحضر أتعاب ٌحدد ، 2009 سنة فبراٌر 11 فً  مؤرخ78-09 رقم تنفٌذي مرسوم من 15 المادة انظر 57

 .2009 لسنة 11 عدد ر

 نفسه المرسوم من 21 المادة انظر 58

 

 .، المرجع السابق78-09 رقم التنفٌذي مرسومال من 12 المادة انظر 59

  . ، المرجع نفسه09/78 رقم التنفٌذي المرسوم من 13 المادة انظر 60
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إف كاجب الزمالة يكمف في كاجب المعاممة باحتراـ ، كعدـ السعي إلى الزبائف ، كاالمتناع عف 

 .كؿ إشيار شخصي 

 يجب عمى المحضر القضائي أف يمتنع عف التعميؽ عف العقكد التي :واجب المعاممة باحترام 
يحررىا زمبلئو بطريقة عمنية ، كما يسير عمى احتراـ ىذا المبدأ مف مستخدميو ، كيجب تبادؿ 
النصائح كاألفكار كالمساعدات فيما بيف المحضريف القضائييف ، كأف يمتنعكا عف اإلدالء بأم 

 .تصريح يمحؽ ضررا بسمعة الزمبلء

يحظر عمى المحضر القضائي السعي إلى طمب الزبكف أك التعامؿ  :عدم السعي إلى الزبائن 
مع كسيط ، كفي ىذا اإلطار ألزمت السمطة التنفيذية المحضر القضائي باستقباؿ زبائنو في 
مكتبو إاّل في حالة الضركرة ، كأف يككف الزبكف معاقا حركيا أك مريضا ، مع الحرص في 

  .جميع الحاالت عمى شرؼ المينة ككرامتيا

يمتنع عمى المحضر القضائي القياـ بأم إشيار ذم طابع : االمتناع عن كل إشيار شخصي 

تمي تنصيبو  ، ماعدا نشر إعبلف خبلؿ الثبلثة أشير التي  (لخدماتو أك مكتبو)شخصي 

 .إلعبلـ الجميكر عف فتح مكتب جديد أك تغيير مقر مكتبو 

 :اجتناب حاالت التنافي والمنع - د 

 06-03نص المشرع عمى حاالت المنع كالتنافي في الفصميف الثالث كالرابع مف القانكف رقـ 

اّل  المتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي ، التي يتعيف عمى المحضر القضائي اجتنابيا كا 

 .سيتعرض إلى عقكبات تأديبية
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 المتضمف 06\03يمكف تقسيـ حاالت المنع المشار إلييا في القانكف رقـ : حاالت المنع  - 1

 :تنظيـ مينة المحضر القضائي إلى قسميف 

امتناع المحضر القضائي عمى استبلـ سند تنفيذم أك أم عقد آخر التي : القسم األول -  

 ليا عبلقة بشخصو ، بمعنى يككف فيو طرفا ، أك ممثبل أك مرخصا لو بأية صفة كانت

يحظر عمى المحضر القضائي استبلـ سند تنفيذم أك أم عقد آخر  .يتضمف تدابير لفائدتو

أحد أقاربو عمى  :يعينو شخصا أك يككف فيو ككيبل أك متصرفا أك بأية صفة أخرل كانت 

 أحد أقاربو أك أصياره تجمعو بو قرابة الحكاشي كيدخؿ   -.عمكد النسب حتى الدرجة الرابعة

في ذلؾ العـ كابف األخ كابف األخت، كال ألقارب المحضر القضائي أك أصياره المذككريف 

  .61أعبله أف يككنكا شيكدا في العقكد كالمحاضر التي يحررىا 

كال يجكز لممحضر القضائي العضك في مجمس شعبي محمي منتخب أف يستمـ ، تحت طائمة 

البطبلف ، سند تنفيذم أك أم عقد آخر الذم تككف الجماعة المحمية التي ىك عضك في 

في حالة كجكد قرابة أك انتماء إلى ىيئة منتخبة عمى المحضر أف يتنحى  ك .مجمسيا طرفا فيو

تمقائيا أك يطمب المعني رد  المحضر القضائي بعريضة يرفعيا إلى رئيس المحكمة المختصة 

      .                             62 م يبت فييا بأمر نيائ الذم

 يمـز المحضر القضائي باالمتناع عف عمميات المضاربة: القسم الثاني - 

                                                           
 . ، المرجع السابق 06/03 من قانون 21المادة  61

62
 .65 ، ص 2008حسٌن طاهري ، دلٌل المحضر القضائً، دار الهومة ، الجزائر ،  
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يحظر عمى المحضر القضائي سكاء بنفسو أك بكاسطة أشخاص بصفة مباشرة أك غير مباشرة 

   . عممية تجارية أك مصرفية، كعمى العمـك كؿ عممية مضاربة- :القياـ بما يأتي 

 التدخؿ في إدارة أية شركة                                                                                  -

عادة بيع العقارات أك تحكيؿ الديكف كالحقكؽ الميراثية أك -  المضاربات المتعمقة باكتساب كا 

                                                                                                                             .أسيـ صناعية أك تجارية أك غيرىا

 أك ممارسة السمسرة أك ككيؿ أعماؿ . االنتفاع شخصيا مف أية عممية ساىـ في تنفيذىا - 

 .بكاسطة زكجو

استعماؿ أسماء مستعارة ميما تكف الظركؼ كلك بالنسبة لغير العمميات كالتصرفات التي  -  

 .ذكرت أعبله

 63السماح لمساعديو بالتدخؿ في العقكد التي يتسمميا دكف تككيؿ مكتكب - 

حاالت التنافي ىي الحاالت التي تتعارض مع ممارسة مينة المحضر  : حاالت التنافي  2- 

 .الجمع بيف المينة ك ممارسة مياـ نيابية في البرلماف القضائي ، كىي

 الجمع بيف مينتو كرئاسة أحد المجالس الشعبية المحمية المنتخبة ، سكاء مجمس شعبي  -

 .ك لكف ال مانع مف أف يككف عضكا في ىذه المجالس. بمدم أك مجمس شعبي كالئي

                                                           
 . ، المرجع السابق 06/03القانون  من 24 المادة أنظر 63
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 الجمع بيف مينتو ككظيفة عمكمية أك ذات عبلقة تبعية ، باستثناء التدريس كالتككيف طبقا  -

كقد رتب المشرع  . الجمع بيف مينتو كمينة أخرل حرة أك خاصةك -   .لمتنظيـ المعمكؿ بو

 .64عقكبة العزؿ عف إخبلؿ المحضر القضائي بإحدل حاالت التنافي المذككر أعبله ،

جراءات المتابعةأديــبــالجيـات القـضائــيـة المخـتـصة في الت: المطمب الثاني    وا 

كانت الغرؼ الجيكية المنعقدة عمى شكؿ مجمس تأديبي في ظؿ القانكف القديـ ىي التي تتكلى 

في دائرة اختصاصيا اإلقميمي تسكية الخبلفات المينية بيف المحضريف القضائييف كتسعى في 

صمحيـ ، كتفصؿ بقرار ينفذ فكرا في حالة تعذر المصالحة ، كتدرس جميع شكاكم الغير 

المقدمة ضد المحضريف بمناسبة ممارسة ميمتيـ ، كتتخذ التدابير التأديبية البلزمة دكف 

كتنظر الغرفة الكطنية المنعقدة عمى شكؿ .  65 المساس بالمتابعة القضائية عند االقتضاء

 .لممحضريف  مجمس تأديبي في الفصؿ في الطعكف ضد قرارات الغرؼ الجيكية 

 المتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي فقد تـ استحداث 06\03القانون رقم أما في ظؿ - 

 كىيئة عمى المستكل الكطني المجمس التأديبي ،ىيئات عمى مستكل الغرؼ الجيكية ، ىي 

. المجنة الوطنية لمطعن تنظر في الطعكف ضد قرارات المجمس التأديبي كىي 

 الجيات القضائية المختصة في التأديب: أوال

                                                           
 . من القانون نفسه 27انظر المادة  64

65
 ر ج ،للغرف الجهوٌة للمحضرٌن، الداخلً النظام  المتضمن1993\09\01 فً المؤرخ القرار من 3 و 2 /20 المادة 

 1993 لسنة 74 عدد
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ىك الييئة المخكلة قانكنا بالنظر في تأديب المحضر القضائي  :الـمجـمـس الـتـأديــبـي  - 1

، إذ ينشأ مجمس تأديبي عمى مستكل كؿ غرفة جيكية  66الذم ارتكب خطا أك أخطاء مينية 

كذلؾ لمدة ثبلثة سنكات . 67 مف بينيـ رئيس الغرفة رئيسا  أعضاء07سبعة ك يتككف مف 

كيختص بالنظر في القضايا التأديبية لممحضريف التابعيف لدائرة . 68قابمة لمتجديد مرة كاحدة 

 .69اختصاصيا ، كتككف قراراتو قابمة لمطعف أماـ المجنة الكطنية لمطعف 

أما إذا كانت الدعكل التأديبية تخص رئيس أك أحد أعضاء الغرفة الجيكية أك أحد أعضاء 

الغرفة الكطنية ، فإف الممؼ التأديبي يحاؿ عمى المجمس التأديبي لمغرفة الجيكية غير تمؾ 

ذا كانت الدعكل التأديبية تخص رئيس الغرفة  التي ينتمي إلييا المحضر القضائي المتابع ، كا 

 .الكطنية تحاؿ عمى أحد المجالس التأديبية الذم يعينو كزير العدؿ، حافظ األختاـ 

المتضمف تنظيـ  06\03 من القانون رقم 59لنص المادة طبقا :للطعـن  الوطـنٌة الـلجـنـة - 2

 تنشأ لجنة كطنية لمطعف يحدد مقرىا بقرار مف كزير العدؿ تكمؼ مينة المحضر القضائي 

 . بالفصؿ في الطعكف ضد قرارات المجالس التأديبية

                                                           
66

 .107عبد القادر خضٌر، المرجع السابق، ص.د 
 . ، المرجع السابق 06/03 قانون من 51 المادة انظر 67

 .قانون نفسه  من2 /51 المادة 68

 ونظامها التأدٌبً وممارستها القضائً المحضر بمهنة االلتحاق شروط ٌحدد  الذي77\09 رقم المرسوم من 35 المادة 69

 .تنظٌمها وقواعد
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 .70..*داريةإالمجنة الكطنية لمطعف ليست منظمة مينية ، بؿ جية قضائية  ذ تعتبرإ 

قضاة برتبة  (4) أعضاء أساسييف كأربعة (8 )تتشكؿ المجنة الكطنية لمطعف مف ثمانية

( 4)مستشار بالمحكمة العميا ، يعينيـ كزير العدؿ، حافظ األختاـ مف بينيـ رئيس المجنة كأربعة

محضريف قضائييف تختارىـ الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف مف غير أعضاء المجالس 

قضاة احتياطييف بنفس الرتبة ، كتختار  (4)يعيف كزير العدؿ حافظ األختاـ أربعة  .التأديبية 

محضريف قضائييف احتياطييف ، كفي كؿ الحاالت تحدد فترة  (4)الغرفة الكطنية أربعة

سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة   (3 )العضكية لمرئيس كاألعضاء األصمييف كاالحتياطييف بثبلث

 ليذه التشكيمة يعيف كزير العدؿ حافظ األختاـ بقرار كزارم ممثبل لو أماـ المجنة الكطنية إضافة

 كما يمكف رئيس الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف ، في حالة رفع الطعف ، أف .لمطعف 

 ، ك بذلؾ فاف المجنة الكطنية لمطعف بتشكيمتيا ك ."يعيف ممثبل لو أماـ المجنة الكطنية لمطعف 

 ، لكنيا في المقابؿ تنتابيا التأديبيرئاستيا ، تكفر ضمانات محاكمة غير مكجكدة في المجمس 

 71اختبلالت قانكنية تستدعي معالجة نقدية 

 أعبله نبلحظ أف المشرع حدد عدد األعضاء األصمييف 59باستقراء الفقرة الثانية مف المادة 

لمجنة الكطنية لمطعف بستة عشر ، أم ثمانية أعضاء أساسييف كأربعة قضاة برتبة مستشار في 

المحكمة العميا كلـ يذكر صفة األعضاء الثمانية األساسييف ىؿ ىـ قضاة أك محضريف 

                                                           
70

 .159عبد القادر خضٌر، المرجع السابق، ص.د 
71

 .148عبد القادر خضٌر، المرجع السابق، ص.د 
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 أف كزير 59/5كتشير المادة .72قضائييف أعضاء أك ال في الغرفة الكطنية أك الغرؼ الجيكية 

العدؿ حافظ األختاـ يعيف ممثبل لو أماـ المجنة الكطنية لمطعف ؛ ك بالتالي ينحصر دكره في 

تمثيؿ الكزير ك يمعب دكرا أثناء المداكالت كبالتالي لو دكر فعاؿ في اتخاذ القرارات ؛ كالغالب 

المعمكؿ بو أف تفكض لو ميمة النيابة العامة ، كبالتالي يقتصر دكره في متابعة المحضر 

 59/6كما أشارت المادة  .القضائي الذم اقترؼ فعبل مخالفة تستحؽ المتابعة ك الفصؿ فييا

انو يمكف لرئيس الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف أف يعيف ممثبل لو أماـ المجنة الكطنية 

كتجدر .لمطعف ، لكف التمثيؿ ليس إلزاميا ، كبالتالي ليس لو أم تأثير عمى القرار المتخذ

اإلشارة إلى أف مياـ المجنة الكطنية لمطعف تتمثؿ في الفصؿ في الطعكف ضد القرارات 

الصادرة عف المجمس التأديبي ، كلـ يعد مف اختصاصيا الفصؿ ابتدائيا كنيائيا في القضايا 

 .73المرفكعة ضد أعضاء الغرؼ الكطنية كأعضاء الغرؼ الجيكية كما كاف سابقا 

جراءات قـواعد  : ثانيا   المحضر القضائي تـأديبـيـامـتـابـعــةوا 

ارتكاب المخالفة  تعتبر إجراءات المتابعة التأديبية أنيا الشكميات التي تنظـ المرحمة ما بيف

 ، كانطبلؽ الدعكل التأديبية تقكدنا إلى التساؤؿ عف صاحب 74حتى صدكر القرار التأديبي

 في كؿ الدعاكم التأديبية المرفكعة ضد الحؽ في إخطار المجمس التأديبي المختص ابتدائيا

                                                           
72

 .96صالكوشة ٌوسف، المرجع السابق ،  
73

 .97صالمرجع نفسه ،  
74

 المسؤولٌة حول الوطنً الملتقى أعمال الجزائري، الطب أخالقٌات لمدونة وفقا للطبٌب التأدٌبٌة المساءلة أمال، حابت 
 .2008 أفرٌل 10  الجزائر، وزو، تٌزي معمري مولود جامعة الحقوق، كلٌة الطبٌة ،
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كما نتساءؿ عف كيفية استدعاء المعني باألمر لحضكر .  كؿ المحضريف القضائييف 

. المحاكمة التأديبية كما ىي الضمانات الممنكحة لو لمدفاع عف نفسو 

يخطر المجمس التأديبي عف أخطاء المحضريف القضائييف  : إخـطار المجـمـس التـأديـبـي : 1
حافظ األختاـ أك النائب العاـ المختص أك رئيس الغرفة الكطنية  ، مف طرؼ كزير العدؿ 

  . 75  لممحضريف

المتضمن النظام الداخمي لمغرف 1993  \01/09 من القرار المؤرخ في 20لممادة طبقا 

 مجمس تتكلى الغرفة الجيكية لممحضريف المجتمعة عمى شكؿالجيوية لممحضرين القضائيين 

تأديبي دراسة جميع شكاكم الغير ضد المحضريف القضائييف بمناسبة ممارسة مينتيـ كاتخاذ 

التدابير التأديبية البلزمة دكف المساس بالمتابعة القضائية عند االقتضاء ، كتخطر بناءا عمى 

 ، أما الغرؼ 76ككيؿ الجميكرية  شككل مف طرؼ أم شخص لو مصمحة في ذلؾ أك مف 

الكطنية المنعقدة في شكؿ مجمس تأديبي لمفصؿ في الطعكف ضد قرارات الغرؼ الجيكية 

 لممحضريف ، فإنيا تخطر بناءا عمى طمب كزير العدؿ أك المحضر                                                

، إذف باإلضافة إلى كزير العدؿ حافظ األختاـ  77المعني أك النيابة العامة عند االقتضاء 

 52المادة كالنائب العاـ المختص كرئيس الغرفة الكطنية لممحضريف المنصكص عمييـ في 

 يجكز لكؿ شخص لو مصمحة أف يخطر المجمس التأديبي ، من قانون المحضر القضائي

                                                           
 . ، المرجع السابق06/03 قانون من 52 المادة 75

 .المرجع السابق. المتضمن النظام الداخلً للغرف الجهوٌة للمحضرٌن 01/09/1993 ، من القرار 95المادة  76

 .المرجع السابق .  المتضمن النظام الداخلً للغرف الجهوٌة للمحضرٌن01/09/1993 ، من القرار 47المادة  77
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 إذ أف .ألنو غالبا ما يككف الضحية المباشرة المتضررة مف أخطاء المحضر القضائي 

اإلخطار ال ينبني فقط عمى شككل صادرة عف األطراؼ السالفة الذكر ، بؿ قد بتـ تمقائيا مف 

،إذا ما قاـ المحضر القضائي بفعؿ اضر بالمصالح العامة لممسار المينة أك 78طرؼ النقيب 

.  يعرقؿ السير الحسف لمغرفة المحضريف القضائييف

استدعاء المحضر القضائي يتـ يجب أف  :استدعاء المحضر القضائي و حقو في الدفاع : 2

، عف  يوما كاممة عمى األقل من التاريخ المحدد لمثولو (خمسة عشر) 15قبل المعني 

، بحيث ال  79طريؽ رسالة مضمكنة مع إشعار باالستبلـ أك عف طريؽ محضر قضائي 

يجكز لممجمس التأديبي أف يصدر عقكبة تأديبية دكف االستماع إلى المحضر القضائي المعني 

أك بعد استدعائو لمحضكر قانكنا كلـ يمتثؿ لذلؾ ، كما انو لـ يحدد المشرع صفة الشخص 

 الذم يقـك باستدعاء المحضر القضائي المتابع أماـ المجمس التأديبي ، بينما استدرؾ األمر

 مف 3/ 61في المادة  عندما يتعمؽ باستدعاء المحضر القضائي أماـ المجنة الكطنية لمطعف

التي تنص عمى أف رئيس  ،  المتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي06/03القانكف رقـ 

المجنة الكطنية لمطعف ىك الذم يتكلى تكميؼ المحضر القضائي لمحضكر أماميا لغرض البت 

 يكما كامبل عمى 15التأديبي ، قبؿ التاريخ المعيف لمثكلو  في الطعف ضد قرارات المجمس

 .األقؿ برسالة مضمكنة مع اإلشعار باالستبلـ أك عف طريؽ زميبل لو 
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 .111عبد القادر خضٌر، المرجع السابق، ص.د 
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 . ، المرجع السابق 06/03 من القانون رقم 2 /54المادة  
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إف صيانة حؽ الدفاع لممحضر القضائي أثناء محاكمتو تأديبيا ؛ أمر : الحـق في الـدفـاع 

تقتضيو مبادئ العدالة ، فحؽ الدفاع ىك حؽ مقدس ال يجكز االنتقاص منو حتى كلك لـ ينص 

نما مف مبادئ العدالة ذاتيا   كيقتضي حؽ .عميو القانكف ، فيك ال يستمد مف القانكف ، كا 

:  الدفاع في المحاكمة التأديبية لممحضر القضائي تتبع األمكر اآلتية

 فيتـ إحاطتو عممان بحقيقة : وجوب إحاطة المحضر القضائي بالتيم المنسوبة إليو  -ا

المخالفة التأديبية المكجية إليو ، كبمختمؼ األدلة التي تثبت كقكعيا ، كنسبتيا إليو ، كىي مف 

.                                     الضمانات الجكىرية التي حرص عمييا القانكف عمى مراعاتيا عند مساءلة الضابط العمكمي 

تكمف الضمانات الحقيقة لممحضر القضائي في  : حق المحضر باإلطالع عمى ممفو -ب  

مجاؿ التأديب في سبلمة اإلجراءات ، سكاء في مرحمة التحقيؽ أك في مرحمة المحاكمة 

كلتجنب تعسؼ السمطات التأديبية ، يجب االعتراؼ لممحضر القضائي بحؽ اإلطبلع عمى 

ممفو قبؿ صدكر أية عقكبة ، لكي تمكنو مف تحضير الدفكع التي يقدميا أثناء الجمسة ك 

أية عقكبة كما تسمح لو بالتحقؽ مف أف السمطة  مبلحظاتو ، كتابيا أك شفييا ، قبؿ تسميط

  .التأديبية قد احترمت محتكل نظاميا األساسي

 السماح لممحضر القضائي بحضور جمسات مجمس المساءلة ، وتوكيل من يدافع عنو  - ج

؛ أنو مف قكاعد محاكمة المحضر تأديبيا ، بأف ليدا األخير أف يحضر تمؾ الجمسات بنفسو 

عف نفسو سكاء أماـ  االستعانة بزميؿ لو أك محاـ أك ككيؿ لمدفاعكأف يقدـ دفاعو كتابة أك 
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كىذا ما نص عميو قانكف المحضر القضائي ،  80المجمس التأديبي أك المجنة الكطنية لمطعف 

 التي تنص عمى كاجب تمكينو  منو2/ 54 بموجب المادة 06/03القانون رقم في الجزائر، 

مف اإلطبلع عمى ممفو التأديبي بنفسو أك بكاسطة محاميو أك ككيمو ، كذلؾ مباشرة بعد 

  منو54ذلك بموجب المادة استدعائو ، ك ىذا أيضا ما أكده قانكف المحضريف القضائييف 

يجكز إصدار أية عقكبة تأديبية دكف االستماع إلى المحضر القضائي المعني  ال: التي تنص 

 ك لكف في حالة تغيبو لقكة قاىرة مع صحة .بعد استدعائو قانكنا كلـ يمتثؿ لذلؾ باألمر أك

، فاإلشارة إلى (زميبل لو مثبل)استدعائو ، حالة ال تستدعى التأجيؿ ، بؿ تكميؼ مف يمثمو 

إمكانية منح اجؿ جديد غائبة تماما، غير أف التأجيؿ لقكة قاىرة تحت رقابة المجمس التأديبي 

 81يبقى حقا أساسيا مف حقكؽ الدفاع 

يتعين عمى السمطات التأديبية احترام قرينة براءة المحضر القضائي إلى غاية ثبوت  -د 

كاحتراما ليذا المبدأ منعت السمطات التأديبية النطؽ بالعقكبات دكف أف . التيمة المنسوبة إليو

يّطمع المحضر القضائي عمى الممؼ الخاص بو ، أك تقديـ مبلحظاتو عمى األفعاؿ المسندة لو 

 مع إيجاب تبميغو ك إخطاره كتابة بالعقكبة التأديبية الصادرة ضده .كالتي سيساءؿ مف أجميا

تحدد  أما في الحاالت التي يصدر فييا القرار غيابيا يمكف أف يككف محؿ معارضة دكف أف.

 .المتضمف مكاعيد المعارضة 82 1993 سبتمبر 01 من القرار الصادر بتاريخ 108المادة 
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 .121عبد القادر خضٌر، المرجع السابق، ص.د 
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المجمس   حماية لحقكؽ المحضر القضائي المتابع ، يجب عمى المحضر القضائي العضك في

مصالح  التأديبي أك المجنة الكطنية لمطعف أف يطمب رده إذا كانت مصالحو تتعارض مع

ميما كانت  أف يطمب رده إذا كانت لو قرابة أك مصاىرة مباشرة المحضر المتابع ، كما يجب

لى الدرجة الثانية مف قرابة الحكاشي مع الطرؼ الشاكي أك  درجتيا عمى عمكد النسب كا 

يكجد عمى مستكل كؿ غرفة جيكية نقيب تنحصر ميامو في استبلـ   .المحضر المتابع

 كالشكاكم الكاردة إلى الغرفة مف الرئيس إلجراء التحقيؽ بشأنيا كتقديـ تقرير عنيا العرائض

حالة العرائض كالشكاكم  لمغرفة ، كاقتراح الحمكؿ المناسبة لمفصؿ في القضايا المحقؽ فييا ، كا 

المحضريف في  المقدمة لمغرفة الجيكية مف طرؼ المحضريف عمى الجيات المعنية ، كتكجيو

كاحد، يكمف في  بمعنى أف لو مياـ مزدكجة كمتناقضة في آف. 83إيجاد الحمكؿ لمشاكميـ 

المناسبة لمفصؿ في  الدفاع بتكجيو المحضريف إلى إيجاد الحمكؿ لمشاكميـ ، كاقتراح الحمكؿ

 .القضايا التي حقؽ فييا

بعد تمكيف المحضر القضائي مف تقديـ دفكعو ، تصدر الجية  : القرار التأديبي و أثاره : 3

إال أنو ضمانا لحقكؽ المحضر القضائي كتفاديا لتعسؼ .التأديبية بعد المداكلة القرار التأديبي 

حؽ الطعف في القرار التأديبي ، كذلؾ باالستئناؼ ضد  الجيات التأديبية ، منح لو القانكف

ك بالنقض ضد قرارات المجنة  (الجيكية)التأديبية المحمية  القرارات الصادرة عف المجالس

 .الكطنية لمطعف 
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تنعقد جمسة التأديب في مرحمة التقاضي بالدرجة األكلى أماـ المجمس : جمسة التأديب  - أ

 .تنعقد عند التقاضي في الدرجة الثانية أماـ المجنة الكطنية لمطعف  التأديبي ، كما

كيفصؿ  ال ينعقد المجمس التأديبي إال بحضكر أغمبية أعضائو : انعقاد المجمس التأديبي  -

كفي حالة تعادؿ . في الدعكل التأديبية في جمسة مغمقة بأغمبية األصكات بقرار مسبب

  2/3  إال بأغمبيةعقوبة العزلكال يتـ إصدار . األصكات يككف صكت الرئيس مرجحا

ك منو فاف أعضاء المجمس التأديبي ممزمكف بالسر . 84 المككنيف لممجمس التأديبي األعضاء

الميني أم بعدـ إفشاء المعمكمات ك الكقائع التي اطمعكا عمييا بحكـ صفتيـ في المجمس ، 

 . 85ككؿ إخبلؿ بو يعرض صاحبو لممتابعة القانكنية 

 تجتمع المجنة الكطنية لمطعف بناء عمى استدعاء مف : انعقاد المجنة الوطنية لمطعن - 

الكطنية  رئيسيا أك بطمب مف كزير العدؿ حافظ األختاـ ، أك بناء عمى اقتراح مف رئيس الغرفة

 ، 86لممحضريف القضائييف 

حالة تعادؿ  كفي. تفصؿ المجنة الكطنية لمطعف في جمسة سرية بأغمبية األصكات بقرار مسبب

بأغمبية ثمثي   إالإصدار عقوبة العزلكال يمكف  يككف صكت الرئيس مرجحا ، -األصكات 

  .87األعضاء المككنيف لمجنة ، كيتـ النطؽ بالقرار في جمسة عمنية  3 /2

                                                           
 . ، المرجع السابق06/03 من القانون رقم 53المادة  84

85
 .127 ، ص المرجع السابقعبد القادر خضٌر،.د 
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 بعد انعقاد المجمس التأديبي يتـ إصدار العقكبة المقررة ، ك التي :العقوبات التأديبية- ب 

اإلنذار ، والتوبيخ ، والوقف المؤقت عن ممارسة المينة : الخطأ ، كىي  تتنكع حسب درجة

  .أشير ، أو العزل لمدة أقصاىا ستة

إف عقكبة اإلنذار أخؼ درجة مف العقكبات التأديبية ، ك التي تصدر في شكؿ : اإلنذار  1-

، ك ال تخضع لكصؼ إنذار كتابي فتعتبر عقكبة أخبلقية ؛ ك تنفذ فكرا بمجرد صدكرىا 

  .التشديد أك تخفيؼ العقكبة

انتباه   ىي عقكبة أخبلقية أشد مف العقكبة األكلى ، ألف التكبيخ ال يشكؿ لفت:التوبيخ -  2

 .فحسب ، بؿ إدانة صريحة لتصرفات المحضر القضائي 

 تصدر عقكبة الكقؼ : الوقف المؤقت عن ممارسة المينة لمدة أقصاىا ستة أشير 3-

التأديبية بأغمبية أصكات  المؤقت عف ممارسة المينة لمدة أقصاىا ستة أشير مف الجية

ك كقع . 88صكت الرئيس مرجحا  أعضائيا ، بقرار مسبب ، كفي حالة تعادؿ األصكات يككف

 التي تحدد أنكاع المحضر القضائي  من قانون50المادة المشرع الجزائرم في خمط في 

معينة التي تصدر عف الييئات التأديبية  العقكبات ، بيف عقكبة الكقؼ عف ممارسة المينة لمدة

يتخذه كزير العدؿ كتدبير تحفظي مؤقت ، في  ، كالتكقيؼ المؤقت عف ممارسة المينة الذم

جسيما سكاء كاف إخبلال بالتزامات المينة أك جريمة مف  حالة ارتكاب المحضر القضائي خطأ

لو باالستمرار في ممارسة نشاطو ، بعد إجراء حقيؽ أكلي  جرائـ القانكف العاـ ، ما ال يسمح
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ببلغ الغرفة الكطنية لممحضريف بذلؾ  يتضمف تكضيحات المحضر  .89القضائي المعني ، كا 

عقكبة الكقؼ المؤقت عف ممارسة المينة ، نص عمى التكقيؼ المؤقت  فعكضا أف ينص عمى

 .عف ممارسة المينة الذم ىك تدبير تحفظي 

خبلفا لمعقكبات األخرل التي تصدر باألغمبية المطمقة لؤلصكات ، تصدر عقكبة : العزل  4-

 كما .90المككنيف لو   لمجية التأديبية بأغمبية ثمثي أعضاء الجيةالتأديبيالعزؿ عف المجمس 

بمقدكر  تجدر اإلشارة إلى أف عقكبتي الكقؼ المؤقت عف ممارسة المينة كالعزؿ ، لـ يكف

العقكبتيف ، كذلؾ  الغرؼ الجيكية المنعقدة كمجمس تأديبي أف تصدرىا بؿ كانت تستطيع اقتراح

األعضاء بالنسبة لعقكبة  باألغمبية البسيطة بالنسبة لعقكبة اإليقاؼ المؤقت ، كأغمبية ثمثي

العدؿ حافظ األختاـ إذا لـ يقع  العزؿ ، كينفذ اإليقاؼ المؤقت أك العزؿ بمقتضى قرار مف كزير

الكطنية المجتمعة كمجمس تأديبي  االستئناؼ بعد إصدارىما ، كنفس الشيء بالنسبة لمغرفة

. 91العقكبتيف كال تصدرىما  حيث تقـك باقتراح 

 :يتـ تبميغ القرار التأديبي الصادر كما يػمي : تبميغ القرار التأديبي - 

القرار الصادر عف المجمس التأديبي مف طرؼ  يتـ تبميغ : تبميغ قرار المجمس التأديبي  1-

كؿ مف كزير العدؿ حافظ األختاـ  رئيس الغرفة الجيكية إلى المحضر القضائي المعني ك إلى

                                                           
 .نفسه القانون من 57 المادة 89
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العاـ المختص في آجاؿ  ك إلى رئيس الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف ك إلى النائب

.  خمسة عشر يكما مف تاريخ صدكره

 يتـ تبميغ قرارات المجنة الكطنية لمطعف عف طريؽ : تبميغ قرار المجنة الوطنية لمطعن  2-

الكطنية  رسالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلـ ، إلى كزير العدؿ حافظ األختاـ ك رئيس الغرفة

لى النائب العاـ المختص كالمحضر القضائي المعني مع إشعار  في حالة تقديمو طعنا ، كا 

 . 92الغرفة الكطنية ك الجيكية بذلؾ 

المختص   أنيا لـ تحدد مف ىك العضك من قانون المحضر القضائي63المادة كيعاب عمى 

لمطعف ، كما  بتبميغ ىذه القرارات التأديبية ، كالذم يفترض أف يككف رئيس المجنة الكطنية

كما يعاب عنيا في السيك . يعاب عمى المادة أنيا لـ تبيف المدة القانكنية التي يتـ فييا التبميغ

عمى تبميغ الشاكي ، ك منيا إعطاء كؿ أطراؼ النزاع التأديبي حقيا في الطعف في القرار 

التأديبي ، فحرماف المكاطف المتقاضي الذم ىك عنصر أساسي في المعادلة القانكنية ك 

 .93القضائية مف ىذا الحؽ المكرس دستكريا ، يعد خرقا دستكريا 

 بعد صدكر القرار التأديبي عف المجمس التأديبي لمغرؼ : طرق الطعن في القرار التأديبي - 
الجيكية كعف لجنة الطعف الكطنية في حالة االستئناؼ ، فمف لـ يرضى بقرار المجمس 

  :التأديبي ، إمكانية الطعف فيو كاآلتي 

                                                           
92

 .نفسه من القانون 63 المادة انظر 
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المتضمن  -0603  من القانون رقم 56لمادة  نصت ا :الطعف ضد قرار المجمس التأديبي

 عمى ىذا الطعف ضد القرار التأديبي لفائدة المحضر القضائي تنظيم مينة المحضر القضائي

المعني ، أك لمعالي السيد كزير العدؿ حافظ األختاـ ،  أك النائب العاـ المختص ، أك لرئيس 

مف  ثالثين يوما 30ميعاد الغرفة الكطنية لممحضريف ، ك عمى الطاعف أف يبمغ طعنو في 

 .تسرم ابتداء مف تاريخ تبميغ القرار أماـ المجنة الكطنية لمطعف  تقييده

الجيكية أك  ك يتـ استئناؼ القرارات التأديبية الصادرة عف الغرؼ الجيكية أماـ كتابة الغرفة

ذا تـ االستئناؼ أماـ الغرفة الجيكية ترسؿ الممؼ  الغرفة الكطنية كذلؾ مقابؿ كصؿ إيداع ، كا 

  .94اإلجراء قصد حفظيا   بعد احتفاظيا بنسخة مفأجل ثالثين يوماإلى الغرفة الكطنية في 

أمام يجكز الطعف في قرارات المجنة الكطنية لمطعف  : الطعف ضد قرار المجنة الكطنية لمطعف

، ك ليس ليذا الطعف اثػر مكقؼ بالنسبة لتنفيذ  95المعمكؿ بو  كفقا لمتشريعمجمس الدولة 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية أجؿ 956قرارات المجنة الكطنية لمطعف ، كتحدد المادة 

كما لـ يبيف . 96 بشيـرين يسري من تاريخ التبميغ الرسمي لمقرار محل الطعنبالنقض  الطعف

األشخاص الذيف يحؽ ليـ الطعف في المتضمن تنظيم مينة المحضر  03/06رقم  القانون

األشخاص الذيف  قرارات المجنة الكطنية لمطعف أماـ مجمس الدكلة ، كلكف يمكف القكؿ أف كؿ

كزير العدؿ ، : كىـ  تُبمغ ليـ قرارات المجنة الكطنية ، يحؽ ليـ الطعف أماـ مجمس الدكلة
                                                           

 . المرجع السابق.الوطنٌة للغرف الداخلً نظام  ٌتضمن1993- 09-01قرار من 48 المادة 94
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كالنائب العاـ المختص ،  كرئيس الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف في حالة تقديمو طعنا ،

لى جانب المسؤكلية التأديبية تكجد المسؤكلية  كالمحضر القضائي المعني المتابع تأديبيا ، كا 

الجزائي عقكبات خاصة عمى األفعاؿ المحظكرة التي  الجزائية التي مف خبلليا يقرر القانكف

 .يأتييا المحضر القضائي 

 المسؤولية الجزائية لممحضر القضائي : المبحث الثاني

 القضائي ىي الناتجة عف جرائـ قد يرتكبيا ىذا لممحضرإف المقصكد بالمسؤكلية الجزائية 

نيا تخضع أل أثناء مباشرتو لكظيفتو كال ييمنا الجرائـ التي قد يرتكبيا خارج مينتو األخير

 حيث قد يرتكب المحضر القضائي بمناسبة القياـ بكظيفتو المينية أك بسببيا أك  .لمقانكف العاـ

في غير ذلؾ ، فعبلن يندرج تحت النمكذج القانكني لجريمة ما ؛ حاؿ ممارستو كظيفتو المينية ؛ 

أك إفشائو ألسرار قاـ بو ؛ أك إساءتو استعماؿ كظيفتو ، فالمحضر القضائي يحاكـ جزائيان عف 

اقترافو ألم فعؿ مجـر ، كلكف يتـ ذلؾ بإجراءات خاصة رتب القانكف البطبلف عمى مخالفتيا ، 

 .إلى جانب القكاعد العامة في المحاكمات الجزائية التي لـ يرد بيا نص يستثني تطبيقيا عميو

 يقتضي منا تحديد األساس الذم تقـك عميو ك  لممحضر القضائيإف دراسة المسؤكلية الجزائية

لـ  ىك األمر ال مفر منو ، ك يتناكؿ األساس الذم ترتكز عميو األحكاـ القانكف الجنائي إذ

، عمى أحكاـ جػزائية   المتـضمن تنـظيم مينة المحضـر القضائي06- 03القانون رقمينص 

قانكف  ، كيقسـ عادة ىذا المجاؿ القكاعد العامة ، كنطبؽ في خاصة بالمحضر القضائي

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6626
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6626
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النظرية العامة  ، فالقسـ العاـ يضـ القكاعد ، القسـ العاـ كالقسـ الخاص العقكبات عمى قسميف

، فيي  عمى حد سكاء المجردة التي تطبؽ عمى جميع المجرميف كتسرم عمى جميع الجرائـ

كتبيف أنكاع العقكبات كالتدابير  القكاعد التي تحدد مفيـك الجريمة مف حيث ماىيتيا كعناصرىا

 .  التي تقابميا كتبحث في أسباب اإلباحة كمكانع المسؤكلية 

 ، كالخيانة أما القسـ الخاص فيك النصكص التي تبيف كؿ فعؿ مف األفعاؿ المعاقب عمييا

فُتعرفيا  ، حيث ترمي إلى تحديد كؿ جريمة مف ىذه الجرائـ عمى حدة... كالتزكير كالسرقة

بتمؾ األفعاؿ فتزيد  ، كتبيف الظركؼ التي تقترف كتبيف أركانيا التي تميزىا عف الجرائـ األخرل

لمبدأ الشرعية فطبقا  . 97أك تنقص مف جسامتيا ثـ تعيف بعد ذلؾ العقكبات المقررة لكؿ منيا 

القضائي جريمة نص عمييا   فكمما ارتكب المحضر، "ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانون"

المنصكص عمييا طبقا لمقكاعد  ، تطبؽ عميو العقكبة قانكف العقكبات أك أم قانكف خاص

العامة المنظمة لممسؤكلية الجزائية ، كلكف ليست نفس العقكبة ىي التي تطبؽ عمى األفراد 

جسامة العقكبة فتشدد عميو العقكبة باعتباره يتمتع بصفة  العادييف ، حيث يطرأ تعديؿ عمى

 .الضابط العمكمي

 العامة أساس المسؤولية الجزائية لممحضر القضائي وفقا لمقواعد :المطمب األول
 

 أساس مسؤولية المحضر القضائي وفقا لقواعد الشخص الطبيعي:  أوال
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إنشاء  في ظؿ عزكؼ أغمب المحضريف القضائييف عمى تشكيؿ شركات مدنية كتكجييـ إلى

طبيعيا ،  مكاتب فردية ، فانو غالبا ما يسأؿ المحضر القضائي أماـ القضاء بصفتو شخصا

مف العقاب إذا كاكب  بشرط تكفر أركاف الجريمة المرتكبة ، كلكف قد يفمت المحضر القضائي

 .الفعؿ المجـر سبب مف أسباب اإلباحة أك مانع مف مكانع المسؤكلية

 أركان المسؤولية الجزائية لشخص المحضر القضائي: 1

. يحدد قانكف العقكبات كؿ جريمة تختمؼ عف األخرل ، لكف كؿ الجرائـ تشترؾ في األركاف 

فباإلضافة إلى الركنيف المادم ك المعنكم ال بد مف تكفر نص قانكني يجـر الفعؿ إذ ال جريمة 

 إالال جريمة ك عقكبة * ك بذلؾ . بغير نص قانكني ، ك إال أصبح الفعؿ المرتكب مباحا 

*. بنص صريح 

 : الركف المادم لمجريمة  يتمثؿ في :الركن المادي - أ

يبرز  إف الفعؿ أك االمتناع الذم: السموك اإلجرامي الذي يقوم بو المحضر القضائي   1–

أف يصدر  الجريمة إلى حيز الكجكد ، ىك الذم يشكؿ السمكؾ اإلنساني اإلرادم المجـر ، كالبد

المادم لمنشاط  ىذا السمكؾ عف الفاعؿ سمبا أك إيجابيا ، ألف ىذا الفعؿ ىك المظير الخارجي

ذا كقؼ عند حد ككاف  المحظكر الذم يحقؽ الجريمة ، فإذا كاف تاما كانت الجريمة تامة ، كا 

 .98ناقصا كانت الجريمة شركعا
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لمجريمة ،   لكي تككف النتيجة اإلجرامية شرطا مف شركط الركف المادم: النتيجة اإلجرامية  2

. اإلجرامي  يجب أف يشترطيا النص القانكني ؛ كالنتيجة ىي التغيير الذم يحدثو السمكؾ

المرجكة إلى جرائـ مادية ، كىي الجرائـ التي تككف فييا  كقد قسمت الجرائـ بالنظر إلى النتيجة

النص القانكني قد كقعت ، مثؿ تتحقؽ الكفاة في جريمة القتؿ ،  النتيجة المرجكة منيا مف

الجرائـ التي يككف فييا الفعؿ مجـر بنص قانكني دكف انتظار كقكع نتيجة  كجرائـ شكمية كىي

 .99التزكير مثؿ جرائـ

الفعؿ   إف عبلقة السببية التي تربط بيف:عالقة السببية بين السموك اإلجرامي والنتيجة   3-

الركف المادم لمجريمة بالنسبة لمجرائـ المادية ، فبل يكفي  كالنتيجة ، تمثؿ أىمية كبيرة في بناء

الضارة لكحدىا في إسناد جريمة ما إلى الفاعؿ إذا انتفت عبلقة  السمكؾ المحظكر كالنتيجة

 .كالنتيجة  السببية بيف الفعؿ

فإنو لقياـ   تتضمف الجريمة اعتداء عمى حؽ يحميو القانكف ، كبالتالي:الركن المعنوي – ب 

إرادة  الجريمة ال يكفي كقكع الفعؿ المادم فقط ، بؿ البد أف يصدر ىذا الفعؿ أك االعتداء عف

رادة آثمة ، أك  سميمة كحرة عف شخص مدرؾ لمدل أفعالو ؛ أك سكاء كاف نتيجة قصد جرمي كا 

الركف المعنكم لمجريمة ،  بناء عمى خطأ صدر مف الفاعؿ ، فالقصد الجنائي كالخطأ يشكبلف

سكاء  يتشكؿ منيما الركف المعنكم لمجريمة ، كما أف عنصر اإلرادة كاإلدراؾ ىما المذاف

العمؿ الذم يقـك بو   ك بيذا فإف عمـ المحضر القضائي بأف. العمدية منيا أك غير العمدية 
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رادتو إلى تحقيؽ النتيجة الجرمية ، ىما  ىك جريمة مكتممة العناصر ، أم اتجاه نيتو كا 

 .تكفرىا في القصد الجنائي  العنصراف المذاف يمـز

المحضر   الذم يتطمب ككفعنصر اإلدراؾ:  ىي ثبلثة عناصر يتككف مف الخطأ الجنائيأما 

ال انتفى أحد عناصر الخطأ كالمسؤكلية الجزائية ،  عنصر اإلرادة القضائي مدركا لتصرفاتو كا 

يتصرؼ عمييا لكف  الذم يعني صدكر التصرؼ مف المحضر القضائي بالطريقة التي يريد أف

أم تنتفي إرادة إحداث  ىذه اإلرادة تقؼ عند إرادة السمكؾ دكف إرادة تحقيؽ نتيجة كتكقعيا

ال انتفى الخطأ ؛ لذا   الذم يجب إثباتو في حؽعنصر االنحراؼالضرر، كأخيرا  مرتكبو ، كا 

لممحضر القضائي ىك الذم سبب  يتطمب عمى المتضرر أف يثبت أف السمكؾ المنحرؼ

 .النتيجة الضارة 

ال : " تنص   التي46المادة  كرس الدستكر الجزائرم مبدأ الشرعية في :الركن الشرعي - ج

المبدأ في المادة  كجاء ترديد ىذا." إدانة إال بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

، ك عمى ىدا ." قانون ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير" : األكلى مف قانكف العقكبات

بكافة األفعاؿ  األساس فأف كظيفة القانكف الجزائي قبؿ أف تككف ردعية فيي كقائية ، فالعمـ

كظيفة الكقاية كالردع  المجرمة كبالعقكبات المقررة ليا كفيؿ بأف يجعؿ العقكبة المعمكمة تؤدم

 .   إذا تـ خرؽ القانكف بارتكاب الفعؿ المحظكر 
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  قواعد عدم مساءلة المحضر القضائي جزائيا :2

مف المسمـ بو أف المسؤكلية الجزائية لممحضر القضائي تبقى خاضعة لمقكاعد العامة ، ك 

بالتالي فاف أسباب انتفائيا تندرج ضمف نفس القكاعد ك تخضع لنفس الشركط ك تنتج نفس 

 من قانون 51 الى 47المواد من اآلثار ، ك قد نص المشرع الجزائرم عمى ىذه المكانع في 

  .العقوبات

كالتمييز   ىي ظركؼ شخصية ترتبط بالقدرة اإلنسانية عمى اإلدراؾ:موانع المسؤولية – أ 

بانتفائيا تنتفي  كالتي ىي أساس المسؤكلية الجزائية ، كبتكافرىا تبقى صفة الجريمة ، كلكف

ك تككف الجريمة تامة إذا تكفرت أركانيا الثبلثة . المسؤكلية الجزائية مع بقاء المسؤكلية المدنية

كبالتالي تقـك المسؤكلية الجنائية ككجب العقاب ، كقد يشدد  (المادم كالمعنكم- الشرعي)

العقاب أك تخفؼ العقكبة ، أك يعفى مف المسؤكلية كالعقاب إذا أنعدـ عنصر اإلدراؾ كالتمييز 

أك تكافر سببا مف أسباب اإلباحة ، كما أف المسؤكلية الجزائية تتحقؽ بتكافر الخطأ كاألىمية ، 

فبل جريمة إذف بانعداـ الخطأ كانعداـ األىمية كىناؾ حاالت أخرل المتناع المسؤكلية الجزائية 

 .كىي انعداـ اإلرادة أ كاإلكراه 

الجنكف : تككف األىمية منعدمة في حالتيف :  امتناع المسؤولية بسبب انعدام األىمية : 1

  ك لكف سبب صغر السف ، ك ذلؾ لسبب بسيط جدا انو بالنظر إلى أف الحد.كصغر السف 
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 .100عمى األقؿ  سنة 25ىو المحضر القضائي  األدنى المطمكب قانكنيا لممارسة مينة

ىك إضراب في القكل العقمية يفقد المرء القدرة عمى التمييز أك عمى  : الجنون حالة-   أوال

 السيطرة عمى أعمالو ، ك يمجا القاضي إلى خبرة عقمية إلثباث الممكات الذىنية لممتيـ ، لذلؾ

  :  بمفيكمو العاـ الجنونك يشمؿ 

 .ىك تكقيؼ نمك القدرة الذىنية كالعقمية حيث يتصرؼ كأنو طفؿ صغير : العتو*

 .ىي نكبات يفقد فييا المرء رشده : EPILEPSIE : الصرع*

يقـك المصاب بيا مف نكمو كيأتي أفعاال ال  : SOMNAMBULISME : اليقضة النومية*
 .يشعر بيا

ال إذا ثبت منكمو  HYPNOSEفي حيف ال يدخؿ ضمف ىذا المفيـك التنكيـ المغناطيسي  ، كا 

HYPNOTISEUR أنو قد سمب حريتو كقت ارتكاب العمؿ اإلجرامي . 

 .2101ال يدخؿ كذلؾ السكر كتناكؿ المخدرات ضمف مكانع المسؤكلية بسبب فقداف الكعي 

يترتب عمى المجنكف انعداـ المسؤكلية كيعفى الجاني مف العقكبة كال تتخذ بشأنو  : آثار الجنون

 .إ ال تدابير عبلجية كتمثؿ في كضعو في مؤسسة نفسية متخصصة

 يجب أن يكون الجنون تاما - يجب أن يكون الجنون معاصرا الرتكاب الجريمة- 
                                                           

  .  ، المرجع السابق  03-06رقم  القانون من 09 المادة أنظر 100

 17/04/2019اطالع بتارٌخ لمنتدى عالم الطب الشرعً الخاص ، اكمال جمعة ،  101



 الحماٌت الجنائٍت للمحضز القضائً

 

- 73 - 
 

ال " عمى أنو ع . ق48المادة تنص  :  (اإلكـراه)إمتناع المسؤولية بسبب انعدام اإلدارة   :2

 ، إذف اإلكراه سبب نفسي "عقكبة عمى مف اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة قكة ال قبؿ لو بدفيا 

كيترتب عميو إنعداـ المسؤكلية كليس  ينفي حرية االختيار ك يسمب اإلرادة حريتيا كاممة ،

 .(الذاتي)كاإلكراه المعنكم  (الخارجي)اإلكراه المادم  : واإلكـراه نوعان  .الجريمة 

كىك أف تقع قكة مادية عمى إنساف ال يقدر عمى مقاكمتيا فيأتي بفعؿ  : اإلكـراه المادي-  1

قد تككف ناشئة عف فعؿ  يمنعو القانكف كقد تككف ىذه القكة ذات مصدر خارجي أك داخمي ، 

إلى  أف تقع قكة مادية عمى المحضر القضائي ال يمكف ردىا ، تسمبو إرادتو كتدفعوإنساف ؾ

 .إتياف فعؿ يمنعو القانكف كالتزكير 

يكجو كسيمة معنكية تضغط عمى إرادة الشخص فتؤثر فييا لدرجة تشؿ  : اإلكـراه المعنوي-  2

حركة االختيار فتأمرىا بالعمؿ آك االمتناع عنو تأثير الخكؼ ك الرعب ، فتدفعيا نتيجة لذلؾ 

اإلكراه المعنكم ينتج عف ضغط يمارسو ،  102 نحك سمكؾ اإلجرامي المطمكب مف الغير

متكقع ، ألف تكقع المحضر  كأخيرا يجب أف يككف غير. 103دفعيا .شخص عمى إرادة الفاعؿ 

    .أخذ االحتياطات البلزمة القضائي لئلكراه ال يعفيو مف المسؤكلية ألنو كاف يتعيف عميو

 من قانون 40 و 39المادتين في عالج المشرع أسباب اإلباحة  :أسباب اإلباحة – ب 

ال جريمة في حالة ما إذا أمر أك أذف القانكف بو ككذا في حالة   ، حيث كرد أنوالعقوبات
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 03/05/2019اطالع بتارٌخ  موانع المسؤولٌة الجنائٌة فً القانون الجزائري ، موقع القانون الشامل ، 
103

 . نفس المرجع 
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مبدئيا مف الصعب أف يستفيد المحضر القضائي مف أسباب اإلباحة لنفي  .الدفاع الشرعي 

إال أف ىناؾ حاالت استثنائية يمكف لو أف يستفيد فييا مف انتفاء مسؤكليتو الجزائية  مسؤكليتو ،

 من قانون مكافحة 19المادة  إذا أمر بو القانكف كنص حالة إفشاء السر الميني ، كىي

  الذم ألـز أصحاب الميف الحرة بإخطار لجنةاألموال ومكافحة تمويل اإلرىاب تبييض

 104االستعبلمات كعدـ االعتداء بالسر الميني 

فتعد مف الجرائـ المعاقب . حالة فتح أو كسر أقفال أبواب والقيام بالحجزكالحالة األخرل ىي 

لكف بشرط .  بذلك627مادتو  في يسمح عمييا قانكنا ، لكف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية

رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصيا  حصكؿ المحضر القضائي عمى أمر يصدره

ببلغ ممثؿ النيابة العامة ، كذلؾ بحضكر أعكاف الضبطية  التنفيذ ب عمى عريضة ، كا 

. بحضكر شاىديف القضائية أك 

  أساس مسؤولية المحضر القضائي وفقا لقواعد الشخص المعنوي_ثانيا

إف أساس المسؤكلية ىي ثبكت الجريمة إلى الشخص الذم أرتكب فعبل غير مشركع يصبح 

ذا كاف محؿ المساءلة الجزائية قديما ىك  بمقتضاه مستحقا لمعقكبة التي قررىا القانكف ، كا 

فإف قياـ جماعة األفراد إلى جانب ىذا األخير لتحقيؽ ما يعجز " الشخص الطبيعي" اإلنساف 

عنو بمفرده خدمة لو كلغيره ، جعميا ذات كياف مميز عف كياف األفراد الذم تتككف منو ، ك 
                                                           

 ج ومكافحتها،  اإلرهاب وتموٌل األموال تبٌٌض من بالوقاٌة ٌتعلق ، 2005 فبراٌر 06 فً المؤرخ 01-05 رقم قانون 104

 2005 لسنة 11 عدد ر
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إذ أقر المشرع الجزائرم بمبدأ المسؤكلية الجزائية ، بالتالي فكرة الشخص المعنكم أك االعتبارم 

، إلى التكريس  لؤلشخاص المعنكية بعد تعاقب القكانيف مف الرفض الكمي ، إلى اإلقرار الجزئي

 مف حيث اإلجراء ، متعقبا في ذلؾ مف حيث الجزاء، كالفعمي بمكجب تعديؿ قانكف العقكبات 

مسار التشريع الفرنسي الذم عرؼ خبلؼ فقيي كتردد قضائي حكؿ مسؤكلية الشخص 

المعنكم جزائيا ، لينتيي بو األمر إلى االعتراؼ بمسؤكلية جميع األشخاص المعنكية باستثناء 

 ، شكل مكاتب مجتمعة المحضركف القضائيكف يمارسكف مياميـ في  ، ليذا فاف بعضالدكلة

المعنكم عمييـ لعدـ تكفر شركطيا ،  كعميو ال يمكف تطبيؽ أحكاـ المسؤكلية الجزائية لمشخص

 التي ثار جدال حكؿ إمكانية مساءلتيا لممحضرين القضائيين الشركة المدنيةكذلؾ عكس 

 بصفتيا شخص معنكم ، كتطبؽ عمييا عقكبات تختمؼ عف تمؾ التي تطبؽ عمى جزائيا

 .الشخص العادم 

  قواعد مساءلة المحضر القضائي في شخصو المعنوي-1

 .اختمفت االتجاىات الفقيية حكؿ مدل قابمية مساءلة الشخص المعنكم عف الجرائـ المرتكبة 

طغى إلى زمف بعيد فكرة فقط  :االتجاه التقميدي المعارض لمساءلة الشخص المعنوي - أ

مساءلة الشخص المعنكم ، كاستند  األشخاص الطبيعية القابمة لممساءلة الجنائية كيستبعد

 :عدة حجج كأىميا  االتجاه المعارض لمساءلة الشخص المعنكم إلى
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. 105 استحالة إسناد الجريمة لمشخص المعنوي نظرا لطبيعتو 1 –

 .106ة تعارض المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي مع مبدأ شخصية العقوب  2-

  استحالة تطبيق معظم العقوبات عمى الشخص المعنوي 3–

. 107معاقبة الشخص المعنوي ال تحقق الغرض المنشود من توقيع العقوبة  4-

تظير األشخاص المعنكية سابقا  :االتجاه الحديث المؤيد لمساءلة الشخص المعنوي – ب 

األشخاص الطبيعية ، كلكف شيئا فشيء  كأنيا خياؿ ليست إال إجراءات قانكنية مكجية لخدمة

الحديث إلى تقرير كاجب مساءلة الشخص المعنكم  تغيرت النظرة كاتجو الرأم الغالب في الفقو

  إمكانية إسناد الجريمة لمشخص المعنوي 1 :التالية   ، مؤسسا مكقفو عمى الحجج108جزائيا  

  الخروج عن الغرض المخصص لمشخص المعنوي ال ينفي وجوده  – 2

 .109 انعدام التعارض بين إقرار مسؤولية الشخص المعنوي ومبدأ شخصية العقوبة  –3

 .110 وجود العديد من العقوبات والتدابير التي يمكن تطبيقيا عمى الشخص المعنوي  – 4
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                                                                                    العقوبات قانون فً االقتصادٌة الجرائم عن المعنوي للشخص الجنائٌة المسؤولٌة مجبر، بن الدٌن محً انظر 

 30،2002 و 29 ص وزو،  تٌزي ، جامعة الحقوق، كلٌة القانون، فً الماجستٌر شهادة لنٌل مذكرة ، االقتصادي
 216 ص ، 2 ط ، 2004 الجزائر هومة، دار العام، الجزائً القانون فً الوجٌز بوسقٌعة، أحسن 106

 .31ص .مرجع سابق ،  المعنوي للشخص الجنائٌة المسؤولٌة مجبر، بن الدٌن انظر محً 107

حورٌة ٌسعد، المسؤولٌة الجنائٌة لمسٌري الشركات التجارٌة ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر ن كلٌة الحقوق جامعة  108

 .127ن،ص .س.تٌزي وزو ، د

 .37-36ص .مرجع سابق ،  المعنوي للشخص الجنائٌة المسؤولٌة مجبر، بن الدٌن انظر محً 109
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 إمكانية تحقيق األغراض المرجوة من العقوبة  – 5 

لمشخص   تطكر مكقؼ قانكف العقكبات عف المسؤكلية الجزائية:موقف المشرع الجزائري – ج 

 .بعد تعديمو  المعنكم مف مرحمة عدـ االعتراؼ بيا ، إلى النص عمييا صراحة

  :تكريس المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي   –

    قبؿ إقرار المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم بمكجب تعديؿ قانكني العقكبات ك 

اإلجراءات الجزائية ، كاف ىذا األخير مكضع مساءلة مدنية فقط ، إال أف التحكالت السياسية ك 

االقتصادية ك االجتماعية التي عرفتيا ببلدنا جعمت المشرع ينظر لمشخص المعنكم مف جانب 

 المعدل والمتمم لقانون 2004/ 10/11 المؤرخ 15 -04القانون رقم جزائي ، حيث أقر 

 كالتي منو  مكرر51المادة بموجب المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم ، ككرسيا العقوبات 

باستثناء الدكلة كالجماعات المحمية كاألشخاص المعنكية الخاضعة : "جاء نصيا كاآلتي 

لمقانكف العاـ يككف الشخص المعنكم مسؤكال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ 

أجيزتو أك ممثميو الشرعييف عندما ينص القانكف عمى ذلؾ، إف المسؤكلية الجزائية لمشخص 

 ."المعنكم ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمي أك شريؾ في نفس األفعاؿ

غير أف تطبيؽ ىذا الحكـ يتطمب تحديد األشخاص محؿ المساءلة الجزائية حيث استثنت 

الدكلة ، كالجماعات المحمية ، كاألشخاص المعنكية الخاضعة : كؿ مف  مكرر 51المادة 

                                                                                                                                                                                         
 13 ص  ،2006 الجزائر، الهدي، دار المعنوي، للشخص الجزائٌة المسؤولٌة صمودي، سلٌم 110
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كما يتطمب تحديد السمكؾ محؿ المساءلة الجزائية حيث أف الشخص المعنكم . لمقانكف العاـ 

يختمؼ عف الشخص الطبيعي إذ ال يمكنو أف يسمؾ سمككا أك يمتنع عنو إاّل بكاسطة شخص 

أف الشخص المعنكم ال يككف مسؤكال إاّل بالنسبة  مكرر 51المادة طبيعي ، كلذلؾ أقرت 

لمجرائـ المرتكبة لحسابو مف طرؼ أجيزتو ، أك ممثميو الشرعييف عندما ينص القانكف عمى 

 .  111.  كلمساءلة الشخص المعنكم يتطمب أيضا تحديد الجرائـ . ذلؾ 

ال يككف مبدأ شخصية العقكبة عائقا لمساءلة الشخص الطبيعي الذم ساىـ بفعمو في قياـ 

، إذ يمكف مساءلتو جزائيا بمجرد إتيانو لمفعؿ المحظكر  المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم
إف تسميط العقكبة عمى الشركة المدنية لممحضريف القضائييف بحميا أك كقفيا عمى ،  112

ممارسة النشاط لمدة معينة ، ال يعني أف المحضر القضائي العضك في الشركة الذم ساىـ 

بفعمو في قياـ المسؤكلية الجزائية لمشركة المدنية يعفى مف المسؤكلية بحجة شخصية العقكبة ، 

إلى الشخص  بؿ بالعكس سيتابع جزائيا كفاعؿ أصمي أك كشريؾ في نفس األفعاؿ التي أسندت

كتجدر اإلشارة أنو ال تقـك المسؤكلية الجزائية لمشخص  .المعنكم ، كالتي ساىـ فييا شخصيا

 المعنكم إذا كاف الشخص الطبيعي الذم ارتكب

ليرتكب الجريمة لفائدتو كلحسابو  الجـر استغؿ مكانتو القانكنية أك المادية كإطار في الشركة 

 113الخاص 

                                                           
111

 211 ص المرجع السابق ، العام، الجزائً القانون فً الوجٌز بوسقٌعة، أحسن 
112

 .125ص الكوشة ٌوسف، المرجع السابق ،  
113

 .125ص الكوشة ٌوسف، المرجع السابق ،  
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  العقوبات المقررة لمشخص المعنوي: 2

 :العقكبات المطبقة عمى الشخص الطبيعي ىي 

 المعدل والمتمم 2004/ 11/ 10 المؤرخ 15 -04 من القانون رقم 18لمادة بمكجب ا

 ، استحدثت عقكبات خاصة تطبؽ عمى الشخص المعنكم ، باعتباره ليست لقانون العقوبات

 .لو الصفة اآلدمية كاإلنسانية

 : في العقوبات التي تطبق عمى الشخص المعنويتتمثؿ : في الجنايات والجنح    1–

 التي تساكم مرة كاحدة إلى خمس مرات الحد األقصى لمغرامة المقدرة لمشخص الغرامة -
 .الطبيعي في القانكف الذم يعاقب عمى الغرامة

 :العقوبات التالية كاحد أك أكثر مف  -

 . سنكات05غمؽ المؤسسة أك الفرع مف فركعيا لمدة ال تتجاكز .  حؿ الشخص المعنكم

 .  سنكات05اإلقصاء مف الصفقات العمكمية لمدة ال تتجاكز 

المنع مف مزاكلة النشاط أك عدة أنشطة مينية أك اجتماعية ، بشكؿ مباشر أك غير مباشر ، 
مصادرة الشيء الذم استعمؿ في ارتكاب الجريمة كنتج   . سنكات05نيائيا أك لمدة ال تتجاكز 

 .نشر كتعميؽ حكـ اإلدانة، عنيا 

كتنصب الحراسة عمى ممارسة .  سنكات05الكضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاكز 

 .النشاط الذم أدل إلى الجريمة ، أك الذم ارتكبت الجريمة بمناسبتو
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تطبؽ عمى الشخص المعنكم المخالؼ غرامة مالية تساكم مرة كاحدة إلى :  في المخالفات 2–

 مرات الحد األقصى لمغرامة المقدرة لمشخص الطبيعي في القانكف الذم يعاقب عمى 05

 .كما يمكف الحكـ بمصادرة الشيء الذم استعمؿ في ارتكاب الجريمة أك نتج عنيا. الجريمة

 المسؤولية الجزائية لممحضر القضائي في صفة الضابط العمومي إسناد : المطمب الثاني

يعتبر المحضر القضائي مف أبرز مصادر المحررات الرسمية ، فيي المحررات الصادرة عف 

القانكف تحريرىا ك ىذا ما تجعمو  قائـ بكظيفة عمكمية ك يتمتع بصفة الضابط العمكمي خكلو

  من قانون العقوبات 143المادةيؤثر بشكؿ خاص عمى المسؤكلية الجزائية ، فبمكجب نص 

العقكبة المسمطة عمى الضابط العمكمي عمى الجنايات كالجنح التي يقترفيا ،  شدد المشرع

كأفرد مف جانب آخر في بعض المكاد عقكبة خاصة مقررة لمضابط العمكمي في بعض الجرائـ 

، تككف أكثر شدة مقارنة بالعقكبة المقررة عمى نفس الجـر الذم يرتكبو الشخص العادم ، ك 

ذا انعدمت  مف جية أخرل جعؿ المشرع صفة الضابط العمكمي شرطا لقياـ بعض الجرائـ ، كا 

. ىذه الصفة انتفت الجريمة 

 أساس تشديد المسؤولية الجزائية لممحضر كصفة الضابط العمومي : أوال

إف صفة الضابط العمكمي التي تنسب إلى المحضر القضائي ليا تأثير عمى المسؤكلية 

  .114الجزائية ، ككأصؿ عاـ تككف كظرفا مشددا

                                                           
114

 .128ص الكوشة ٌوسف، المرجع السابق ،  
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 :  تشديد العقوبة في الجنح و الجنايات التي يرتكبيا المحضر القضائي :1

فيما عدا الحاالت التي يقرر فييا القانكف عقكبات : "  من قانون العقوبات 143المادة تنص 

في الجنايات كالجنح التي يرتكبيا المكظفكف أك القائمكف بكظائؼ عمكمية فإف مف يساىـ منيـ 

إذا كاف  : عمى الكجو اآلتي يعاقبفي جنايات أك جنح أخرل مما يكمفكف بمراقبتيا أك ضبطيا 

 . العقكبة المقررة لتمؾ الجنحة فتضاعفاألمر متعمقا بجنحة 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى : كما يمي بجناية فتكون العقوبةإذا كاف األمر متعمقا 

 إذا كانت عقكبة الجناية المقررة عمى غيره مف الفاعميف السجف المؤقت مف عشرين سنة

 .خمس إلى عشرة سنكات 

 إذا كانت عقكبة الجناية المقررة عمى غيره مف الفاعميف ىي السجف المؤقت مف السجن المؤبد

 .عشر سنكات إلى عشريف سنة 

 ماداـ المحضر القضائي "كتطبؽ العقكبة نفسيا دكف تغميطيا فيما عدا الحاالت السابقة بيانيا 

يقـك بكظيفة عمكمية ، فإنو إذا ارتكب فعبل ُكيؼ أنو جنحة ، ارتكبيا أك ساىـ فييا خبلؿ 

أما إذا ارتكب أو ساىم في فعل ممارسة نشاطو ، تضاعؼ العقكبة المقررة ليذه الجنحة ، 

 :     ُكيؼ أنو جناية فتككف العقكبة كاآلتي

إذا كانت العقكبة المقررة لغيره مف الفاعميف ىي السجف المؤقت مف خمس سنكات إلى عشر 

فتسمط عمى المحضر القضائي عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى سنكات ، 
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أما إذا كانت العقكبة المقررة لغيره مف الفاعميف ىي السجف المؤقت مف عشر  .عشرين سنة

 . فتسمط عمى المحضر القضائي عقوبة السجن المؤبدسنكات إلى عشريف سنة، 

مف خبلؿ كؿ ذلؾ نبلحظ أف العقكبة تشدد عمى المحضر القضائي باعتباره قائـ بكظيفة 

عمكمية يتمتع بصفة الضابط العمكمي كذلؾ إذا ارتكب أك ساىـ في الجريمة المرتكبة أثناء أك 

بصدد أداء ميامو ، فإذا ارتكب الفعؿ خارج ممارسة ميامو ، فتطبؽ عميو نفس العقكبة التي 

 . 115تطبؽ عمى غيره مف الفاعميف 

:  خصوصيات بعض العقوبات المتركبة من طرف المحضر القضائي نسبة لصفتو:2

انو بالنظر إلى المياـ التي يتسـ بيا المحضر القضائي بصفتو كضابط عمكمي يمثؿ ديكاف 

عمكمي يدخؿ مف ضمف سمطة مف سمطات الدكلة ك ىيبتيا جعؿ المشرع يقرر عقكبات 

: خاصة لممحضر القضائي كظرؼ مشدد لمعقكبة في بعض الجرائـ ك نخص بذكػر 

  :الـتـزوير في المحررات الرسمية - أ

يعرؼ المحرر الرسمي عمكما بذلؾ المحرر الذم يحرره أك يتدخؿ فيو كؿ مف يعيد لو 

اختصاص إضفاء الصبغة الرسمية كفقا لما تقتضيو القكانيف كالتنظيمات ، كقد عرؼ الفقو 

 كالقضاء الفرنسي المحررات الرسمية أنيا تمؾ التي يعدىا المكثؽ كالمحضر القضائي
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 .129ص الكوشة ٌوسف، المرجع السابق ،  
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؛ أضؼ إلييا المحررات القضائية الصادرة عف القضاة كأعكانيـ 116كمحافظي البيع بالمزايدة 

 كالمحررات اإلدارية الصادرة عف ...مثؿ القرارات كاألحكاـ كتقارير الخبراء ، كمحاضر القضاة

المصالح اإلدارية ذات الصبلحيات الخاصة كقكائـ االنتخابات كأكراؽ الحالة المدنية كسجبلت 

 .117...البريد المحاسبة العمكمية كسجبلت الرىف كسجبلت

 أشد لكؿ مف القاضي ككؿ عقوبات 215  و214 المادتينكخص المشرع الجزائرم في 

 أك المكثؽ أك محافظ لمبيع بالمزاد المحضر القضائيمكظؼ أك مكمؼ بخدمة عامة ، مثؿ 

تككف أخؼ  العمني ، إذا ارتكبكا جريمة التزكير ، مقارنة بالعقكبة المقررة لؤلفراد العادييف التي 

يعاقب  أنو  من قانون العقوبات214المادة  ، ك حيث يتبيف مف خبلؿ 216طبقا لممادة 

 الذم يرتكب تزكيرا في المحررات الضابط العمومي كؿ قاضي ، أك مكظؼ أك بالسجن المؤبد

، كذلؾ 118العمكمية أك الرسمية أثناء تأدية كظيفتو بإحدل طرؽ التزكير المادم أك المعنكم 

 بإحداث تغيير في المحررات أك التكقيعات ، أك بانتحاؿ شخصية الغير أك أكبكضع  - :إما 

 أك بالكتابة في السجبلت أك في غيرىا مف المحررات العمكمية ، أك بالتحشير .الحمكؿ محميا

 .119فييا بعد إتماميا أك إغبلقيا

                                                           
116

 كلٌة الحقوق، الماجستٌر فً شهادة لنٌل مذكرة ،(جزائٌة تأدٌبٌة، مدنٌة، )للموثق المهنٌة المسؤولٌة تفالً، هشام 
 131 ص ،/2007 .2006 الجزائر، جامعة اإلدارٌة، والعلوم الحقوق
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 كؿ قاض يعاقب بالسجن المؤبد أنو  من قانون العقوبات215المادة ككذلؾ يتبيف مف خبلؿ 

أك مكظؼ أك كؿ قائـ بكظيفة عمكمية أثناء تحريره محررات مف أعماؿ كظيفتو بتزييؼ 

جكىرىا أك ظركفيا بطريقة الغش ، كذلؾ إما بكتابة اتفاقات خبلؼ التي دكنت أك أمميت مف 

األطراؼ أك بتقريره كقائع يعمـ أنيا كاذبة في صكرة كقائع صحيحة كبالشيادة كذبا بأف كقائع 

 .120عمدا اإلقرارات التي تمقاىا  قد اعترؼ بيا أك كقعت في حضكره أك بإسقاطو أك بتغييره 

:   الصورتين الذم يرتكبو المكظؼ المختص في محرر رسمي إحدل يأخذ التزوير

.  من قانون العقوبات214المادة  حسب الطرؽ التي حصرتيا تزويرا ماديافقد يككف 

، كيككف ذلؾ بتزييؼ المكظؼ المختص جكىر المحرر بتحرير بيانات  تزويرا معنوياكقد يككف 

 من 215المادة ، كىي األفعاؿ التي تناكلتيا بالحصر  عمدامخالفة لمحقيقة بطريؽ الغش 

 .قانون العقوبات

 إلى ىاتيف الصكرتيف كفرض ليما عقكبة السجف المؤبد بمكجب المشرع الجزائريكأشار 

؛ فقط يتطمب القانكف لتكقيع ىذه العقكبة أف   من قانون العقوبات215 و 214المادتين 

، أم أف يككف المتيـ مختصا بتحرير  يككف التزكير قد كقع مف المكظؼ أثناء تأدية كظيفتو

، بعبارة أخرل أنو مكمؼ طبقا لكاجبات كظيفتو بإثبات  الكرقة الرسمية التي ارتكب التزكير فييا

 .البيانات التي غير الحقيقة فييا
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 .العقوبات قانون من 215 المادة 



 الحماٌت الجنائٍت للمحضز القضائً

 

- 85 - 
 

 ال يدخؿ في عداد القضاة أك شخصا آخر في المحررات الرسمية مرتكب التزويرأما إذا كاف 

، فإف عقكبة التزكير ليذا الشخص تككف  المكظفيف العمكمييف كال القائميف بكظيفة عمكمية

 من 216طبقا لممادة  سنة 20 سنكات إلى 10، بحيث تتمحكر بعقكبة السجف مف  أخؼ

 .قانون العقوبات

 عرفيا الفقو أنيا استيبلء األميف عمدا عمى الحيازة الكاممة لماؿ :جريمة خيانة األمانة – ب 

المادة ، ك تنص  121القانكفسمـ إليو بمقتضى سند مف سندات األمانة التي نص عمييا 

كؿ مف اختمس أك بدد بسكء نية "  ،جريمة خيانة األمانة عمى  من قانون العقوبات 376/1

أكراقا تجارية أك نقكد أك بضائع أك أكراقا مالية أك مخالصات أك أية محررات أخرل تتضمف أك 

 أك أو الوكالة لوديعةتثبت التزاما أك إبراء لـ تكف قد سممت إليو إال عمى سبيؿ اإلجازة أك ا

 أك بغير أجر بشرط ردىا أك تقديميا أك ألداء عمل بأجرالرىف أك عارية االستعماؿ أك 

الستعماليا أك الستخداميا في عمؿ معيف كذلؾ إضرارا بمالكييا أك كاضعي اليد عمييا أك 

حائزييا يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة كيعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلثة سنكات 

 122"  دج 100000 . دج إلى 20001كبغرامة مف 

إذف ال نككف بصدد خيانة األمانة إال إذا سمـ الشيء المختمس أك المبدد لمجانح بمقتضى أحد 

فالتسميـ .  مف قانكف العقكبات أم بصفة مؤقتة376العقكد المنصكص عمييا في المادة 

                                                           
121

 بن الجامعٌة ، المطبوعات دٌوان الثانً ، الجزء اإلسالمً ، والفقه القانون فً ومذكرات أبحاث بلحاج ، العـربً 
 .516 ص ، 1996 عكنون،

122
  المعدل2006 لسنة 84 عدد ر ج 2006 دٌسمبر 20 فً  المؤرخ 23-06 رقم القانون من مكرر 467 المادة بموجب 

 العقوبات لقانون والمتمم
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شرط ردىا أك تقديميا أك استعماليا ، أك استخداميا في عمؿ "المؤقت يستنتج مف عبارات 

، كالتي استعمميا النص القانكني ، فما نعنيو بالتسميـ المؤقت ىك نقؿ حيازة الشيء إلى "معيف

 .الحائز مؤقتا 

اإليجار، كالكديعة ، كالككالة :  ىي ستة كتتمثؿ في 376كالعقكد المنصكص عمييا في المادة 

 .، كالرىف الحيازم، كعارية االستعماؿ ، كعقد عمؿ بأجر أك بدكف أجر 

 مثل عقد الوديعة إحدل العقكد المنصكص عمييا في المادة أعبله يبرم المحضر القضائيكقد 

، كمف خبللو يبدد النقكد المكدعة لديو لتسديد ديف معيف ، أك يقـك بتحكيميا لغرض آخر 

، أك يبدد المستندات المسممة إليو لمقياـ بعمؿ يدخؿ 123لصالحو غير الغرض المخصص ليا 

في أعماؿ كظيفتو فيقـك بتضييعيا أك اختبلسيا ؛ كأيضا مثؿ عقد الككالة الذم مف خبللو 

يككؿ بتحصيؿ ديكف ثابتة في سند تنفيذم ، كيتبيف فيما بعد أنو يتبلعب بزبكنو لغرض ربح 

الكقت كتيريب األمكاؿ ، كذلؾ مف خبلؿ رفضو القياـ أك بمكاصمة إجراءات التنفيذ دكف سبب 

أما بالنسبة لمعقكبة المسمطة عؿ جريمة خيانة األمانة ، فيي مختمفة بحسب صفة .جدم 

 دج إلى 20001مرتكبيا ، فقد تككف العقكبة ىي الحبس مف ثبلثة سنكات كغرامة مالية مف 

 دج إذا كاف مرتكبيا شخص عادم ، كيجكز عبلكة عمى ذلؾ معاقبة الشخص 100000

 مف قانكف العقكبات كالمنع مف اإلقامة لمدة 14بالحرماف مف أحد الحقكؽ الكاردة في المادة 

 إذا كقعت جريمة خيانة األمانة مف قبؿ أما.  سنكات عمى األكثر 05سنة عمى األقؿ ك 
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 .134ص الكوشة ٌوسف، المرجع السابق ،  
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كيخضع   من قانون العقوبات379لممادة  عميو طبقا مشددة، فتككف العقكبة ضابط عمومي 

 .124 خمس سنوات إلى عشر سنواتالسجن المؤقت من لعقكبة 

من  المنصكص عمييا في الباب الرابع كل الجرائم يقصد مف الفساد :جـرائم الفـساد –  ج 

  المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو2006 فبراير 20المؤرخ في 01 -06القانون رقم 

كاختبلس الممتمكات مف قبؿ رشكة المكظفيف العمكمييف ، : ك نخص بذكر الجرائـ التالية 

، كاإلعفاء كالتخفيض غير الغدر ، كمكظؼ عمكمي أك استعماليا عمى نحك غير شرعي

ساءة استغبلؿ الكظيفة ، كتعارض المصالح  القانكني في الضريبة كالرسـ ، استغبلؿ النفكذ ، كا 

، كأخذ فكائد بصفة غير قانكنية ، كعدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتمكات ، كاإلثراء 

غير المشركع ، كتمقي اليدايا ، كالتمكيؿ الخفي لؤلحزاب السياسية ، كتبييض العائدات 

ساءة السير الحسف لمعدالة ، كالببلغ الكيدم عف الجرائـ   ...اإلجرامية ، كا 

 تشدد العقوبة، 125  من القانون المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو48وطبقا لممادة 

أو ضابطا عمى مرتكب الجريمة إذا كاف قاضيا أك مكظفا يمارس كظيفة عميا في الدكلة ، 

 48وجاء نص المادة  ، كمف بينيـ المحضر القضائي الذم يتميز بيذه الصفة ، عموميا

إذا كاف مرتكب جريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف  : " كاآلتي

، أك عضكا في الييئة ، ضابطا عموميا قاضيا ، أك مكظفا يمارس كظيفة عميا في الدكلة ، أك 

                                                           
124

 .العقوبات الجزائري  قانون من 379 الفرنسً للمادة النص 
125

 لسنة 14 عدد ر ج  ومكافحته، الفساد من بالوقاٌة ٌتعلق ، 2006 سنة فبراٌر 20 فً مؤرخ 01- 06 رقم قانون 

2006. 
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أك ضابطا أك عكف شرطة قضائية ، أك ممف يمارس بعض صبلحيات الشرطة القضائية ، أك 

 سنة (20)عشرين إلى سنوات (10)عشر مف ، يعاقب بالحبس المؤقتمكظؼ أمانة ضبط 

 ."ك بنفس الغرامة المقررة لمجريمة المرتكبة 

 أىـم جـرائم قـيـام مسؤولـية المحـضر القضـائي كـضابط عـمومي : ثانيا –

جعؿ المشرع مف صفة الضابط العمكمي شرطا لقياـ المحضر القضائي بجرائـ  تمس 

بالحريات األفراد ، ككذلؾ بجرائـ تمس بالماؿ ، كيعتبر المحضر القضائي معنيا بيذه الجرائـ 

 .أثناء أداء ميامو النبيمة 

 الماسة بالحريات األفراد  الجرائم الواقعة من المحضر القضائي :1

تككف جريمة ممارسة المينة قبؿ تكلييا أك االستمرار فييا عمى كجو غير مشركع ، عمى 

 :جـريـمة الشـروع في ممارسة الميـنـة دون أداء اليـميـن القـانـونية - أ  :شكميف 

 ، المتضمن تنظيم مينة المحضر القضائي  06/03 من القانون رقم 11المادة بمكجب - 

يجب عمى المحضر القضائي أف يتكلى تأدية اليميف قبؿ الشركع في ممارسة ميامو ، كذلؾ 

بسم اهلل الرحمان الرحيم أقسم باهلل " :أماـ المجمس القضائي لمقر تكاجد مكتبو ، كنصيا 

العمي العظيم أن أقوم بعممي أحسن قيام ، وأن أخمص في تأدية مينتي وأكتم سرىا وأسمك 

 ."في كل الظروف سموك المحضر القضائي الشريف، واهلل عمى ما أقولو شييد
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 ال يشرع في ميامو ، إال بعد أف يؤدم المحضر القضائيجاءت المادة صريحة تؤكد أف 

ف حدث العكس كشرع في ميامو دكف أداء اليميف القانكنية تسمط عميو  اليميف القانكنية ، كا 

كؿ قاض أك : " التي تنص  من قانون العقوبات 141المادة العقكبة المنصكص عمييا في 

 يبدأ في ممارسة أعماؿ كظيفتو قبؿ أف يؤدم بفعمو اليميف المطمكبة ضابط عموميمكظؼ أك 

 ." دج 100000 دج إلى 20001ليا يجكز معاقبتو بغرامة مف 

 : من قانون العقوبات 142المادة تنص  : مواصمة النشـاط رغـم تـبـميـغ قـرار الوقـف – ب

 فصؿ أك عزؿ أك أكقؼ أك حـر قانكنا مف كظيفتو ضابط عموميكؿ قاض أك مكظؼ أك  " 

يعاقب يستمر في ممارسة أعماؿ كظيفتو بعد استبلمو التبميغ الرسمي بالقرار المتعمؽ بو 

 . دج 100000 دج إلى 20001 كبغرامة مالية مف بالحبس من ستة أشير إلى سنتين

 كنظرا لتمتعو بصفة الضابط العمكمي ، فإف عزؿ المحضر القضائينستنتج مف ىذه المادة أف 

حـر قانكنا مف كظيفتو كاستمر في ممارستيا بعد استبلمو تبميغ القرار الرسمي  أك أكقؼ أك

 100000 دج إلى 20001الخاص بو ، يعاقب مف سنة إلى سنتيف حبس كبغرامة مالية مف 

دج ، كعبلكة عمى ذلؾ يمكف معاقبتو بالحرماف مف مباشرة أية خدمة عمكمية أك مينة عمكمية 

 .سنكات عمى األكثر  (10)لمدة عشر 

 VIOLATION DES SECRETS  إفشــــاء األســـــرارجــريــمــة - ج
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طبلع الغير عميو سكاء : تعــريـف إفــشاء الســر - (1  أك بالقولىك البكح كاإلفضاء بالسر كا 

المحضر  الذم يبكح بسر مرض ما لشخص آخر ، الطبيب :مثــال    أك اإلشارةالكتابة

.   الغيربأسرار في مينتو يبكح القضائي

 :طبـيـعـة جـريـمة إفـشاء السـر والمواد القـانونية المعـاقـب عـمييا - (2

. يعد إفشاء السر مف جرائـ االعتداء عمى االعتبار كالشرؼ- 

 إلى 301المواد من  في تـناوليا المشرع الجزائريعبارة عف جرائـ كتابية ك قكلية التي - 

. ج.ع . ق137 قانون عـقوبات جزائري والمادة 303

: و ىي ثالث أركان : أركــان جـريـمـة إفـشاء الســر - (3

 ال يسرم 301نص المادة ك ىـ األمناء بحكـ الضركرة ك :  صفة من أأتمن عمى السر - 1

عمى طائفة معينة مف األمناء لمسر  ك لـ يشأ المشرع الجزائرم حصرىـ ك اكتفى بذكر البعض 

مثؿ األطباء ك الجراحيف ك الصيادلة ك القاببلت  ك عمكما يستنتج أف السر الميني يككف 

 نجد  لمقضاة ك كؿ مف ساىـ 301المادة  نصإضافة  لتمؾ الطائفة في . عمكما سرا كظيفيا 

في إجراء التحقيقات ك المحامكف ك المكثقكف ك المحضركف ك محافظك البيع بالمزايدة  ك 

الذيف ىـ ممزمكف بالحفاظ عمى السر الميني ك نص ...  الككبلء المتصرفكف القضائيكف  ك 

 .عمى ذلؾ نص القانكف المنظـ لمينتيـ

لـ يرد في القانكف تعريؼ محدد  لمفيـك سر المينة ككنو مسألة نسبية  ك : إفشاء السر - 2

ما يعتبر سرا لشخص قد يعتبر غير سر آلخر ك إفشاء السر ىك اطبلع الغير عميو بأم 
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طريقة كانت  سكاء كتابة أك شفاىة أك باإلشارة معينة  ك ال يشترط أف يككف إفشاء السر 

كامبل  كما ال يشترط أف يككف عمنا بؿ يكفي أف يككف لشخص كاحد فقط  ك حتى لك انصب 

  .عمى كاقعة غير مؤكدة فعبل  ك ىذا ما استقر عميو القضاء الفرنسي 

 ىك كؿ ما يعرفو كالسر فشاء بما يضر سمعة أك كرامة صاحبو ، إىك: ركن إفـشاء السـر 

 . الطبيب الذم يكشؼ مرض خطير عند مريضو: مثال .   عميو أثناء ممارستو لمينتوالمؤتمن

 . الذم يكشؼ أسػرار الزبائف سكاء صراحة أك ضمنياالمحضر القضائيو المكثؽ أ : مثال

ال تقـك الجريمة إال إذا تعمد الفاعؿ إفشاء فبل تحصؿ إف تـ اإلفشاء : القصد الجنائي - 3

عمى إىماؿ أك عدـ احتياط   ك عميو ال تقـك الجريمة في حث الطبيب أف ترؾ معمكمات سرية 

 .في مكاف غير آمف 

إفشاء أك إعبلف األسرار مف الجرائـ العمدية فبل تتـ إال إذا حصؿ :  ركن القصد الجنائي

رادة لئلفشاء كمضمكنو .    اإلفشاء عف عمـ كا 

 :مثال  كعدـ االحتياط إىمال إذا حصؿ اإلفشاء عف :  ال تقوم الجريمة   :االستثناء 

 الذم يترؾ المحضر القضائي : مثالالطبيب الذم يترؾ ممفا عف سيك كتـ اإلطبلع عميو ، 

سكء نية :  بعبارة 303:المادة كىذا عبرت عنو  .ممفا عف سيك كاطمع عميو الغير

شير إلى  بالحبس من جنحة اإلفشاء لمسر المينييعاقب  القانكف الجزائرم عمى :  العقوبة 

ك يمكف إضافة عقكبات تكميمية عمى  دج  100000 إلى 20000 و غرامة من  أشير6
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الشخص المداف  مثؿ المنع مف ممارسة مينة أك نشاط أك إغبلؽ مؤسسة أك  غيرىا يقرىا 

   .القاضي 

تعاقب ىذه المادة كؿ شخص يفض أك يتمؼ رسائؿ أك مراسبلت خاصة بالغير :  303المادة 

بالحبس من  (137)المادة كذلؾ بسكء النية كفي غير الحاالت المنصكص عمييا في 

. سنة والغرامة (1)إلى  (1)شير

رجاؿ البريد الذيف يقكمكف بفض أك إتبلؼ أك يقـك   أكموظفينتخص  : ج.ع. ق137المادة 

 .( سنوات5 أشير إلى 3:العقوبة  )بتسييؿ فض أك إتبلؼ 

 ك تعني 135جنحة منصوص عمييا في المادة ك ىي  :جـريمة انتـيـاك حـرمة مــنـزل-  د

كؿ مكظؼ في السمؾ اإلدارم أك القضائي ك كؿ ضابط شرطة ك كؿ قائد أك احد رجاؿ القكة 

العمكمية الذم يدخؿ بصفتو المذككرة منزؿ احد المكاطنيف بغير رضاه ك في غير الحاالت 

ك بغير اإلجراءات المنصكص عمييا فيو ، فحرمة المسكف تعبر عف حؽ . المقررة في القانكف 

اإلنساف في أف يحيا حياتو الشخصية داخؿ مسكنو دكف مضايقة أك إزعاج مف أحد ، ك ليذا 

أك أف يقـك بتفتيشو أك انتياؾ حرمتو إال , فإنو ال يجكز أف يقتحـ أحد مسكف فرد مف األفراد

 .طبقا لقانكف ك الحاالت المحددة قانكنا فحرمة المسكف ىي مف بيف الحقكؽ المدسترة 

ىذه الجريمة إذا ما قاـ بالتنفيذ باإلخبلء في غياب المنفذ المحضر القضائي  ك منو قد يرتكب 

 .ضد بدكف إذف آك أمر قضائي 
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 بالحبس من شيرين إلى سنة 135المادة انتياؾ حرمة المنزؿ أك المسكف حددتيا  : العقوبة

 التي تحكـ األمر 107 دكف اإلخبلؿ بتطبيؽ المادة ج. د3000 إلى 500و بغرامة من 

 .بعمؿ تحكمي أك ماس بالحرية الشخصية لمفرد إذا تكافرت أركاف ىذه الجريمة

ينص قانكف العقكبات الجزائرم  :الماسة باألموال  الجرائم الواقعة من المحضر القضائي:2

الجنايات كالجنح " عمى جريمة إتبلؼ لمكثائؽ ك سرقة أمبلؾ الدكلة في الفصؿ الرابع بعنكاف 

 من 120 إلى 119المادة مف " اإلفالس و الغدر" ضد السبلمة العمكمية في القسـ األكؿ 

 فأىمية الكثيقة ثـ أىمية المصمحة التي تحفظيا ، بالتالي إتبلفيا ك العبث بيا قانون العقوبات

 .ىك إعتداء عمى حؽ الدكلة ك حقكؽ األفراد ، ك ىي دليؿ مادم يمجأ إليو عند الحاجة 

 : (اإلضرار غير العمدي بالمال)جريمة اإلىمال الواضح المادي - أ

 مف حيث المحاكمة ك مف حيث الطبيعة الجرمية ليا ، خصوصيةقد كانت لمثؿ ىذه الجرائـ 

إال أف مفاىيميا تغيرت كأصبحت تعد مف جرائـ القانكف العاـ تخضع الختصاص القاضي 

العادم ، تحت تكييفات مختمفة ، مع إضافة نصكص ممحقة بيا لتجريـ األشكاؿ الجديدة 

لبعض األفعاؿ التي تمس بالماؿ العاـ أك الخاص ممحقة الضرر بو ك مف ذلؾ تجريػـ اإلىػماؿ 

 في المحافظة عمى الماؿ العاـ أك الخاص الذم يككف الضابط العموميالكاضح الصادر مف 

. بحكزتو ك تحت تصرفو

إف اليدؼ مف إثارة مكضكع المسؤكلية ىنا : أنواع المسؤولية المترّتبة عن اإلىمال الواضح 

يرجع أساسا إلى طبيعة اإلىماؿ الكاضح بالمقارنة مع الصفة التي تتكفر في الجاني ، كالتي 
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تعني المصالح غير المباشرة ىي تمؾ المصالح ذات  تؤىمو في حالة ارتكػاب فعػؿ اإلىمػاؿ 

األىمية االقتصادية كاألمنية، كالتي تظير مف خبلؿ االنعكاسات اإليجابية في المحافظة عمى 

الماؿ العاـ إلى المساءلة التأديبية فضبل عف المسألة الجزائية ، كىك ما يطرح إشكالية التداخؿ 

  .بيف المسؤكليتيف المذككرتيف

ذا كاف في تشريعات دكؿ أخرل أّف مثؿ ىذا اإلىماؿ ال ينتج عنو سكل المساءلة التأديبية   كا 

ميما كانت النتائج المترتبة عنو ، فإف األمر يختمؼ في التشريع الجزائرم بحيث يترتب عف 

كبّل مف  مكرر 119المادة اإلىماؿ الكاضح المرتكب ضػد األشخػاص المذككريف في 

  .المسؤكلية التأديبية كالجزائية ضمف شركط معينة

تختمؼ عف المسؤكلية الجزائية في طبيعتيا كالغاية منيا ، فيي  126 كتبقى المسؤكلية التأديبية

تترتب عف إخبلؿ شخص ينتمي إلى مؤسسات الدكلة كىيئاتيا بالكاجبات التي يمقييا عمى 

عاتقو ىذا االنتماء ، فينا يعاقب تأديبيا كفؽ سمـ عقابي محدد إداريا مف دكف أف يعاقب جزائيا 

إال إذا كاف الفعؿ يعّد في حّد ذاتو أيضا جريمة يعاقب عمييا القانكف ، فإنو عندئذ تقـك كمتا 

  .المسؤكليتيف معا كما ىك الشأف في اإلىماؿ الكاضح 

ذا كانت المسؤكلية التأديبية تختمؼ في طبيعتيا عف المسؤكلية الجزائية فإنيا تختمؼ عنيا  كا 

أيضا مف ناحية العقكبة المقررة لكمييما ، فالفعؿ المرّتب لممسؤكلية التأديبية يبقى تحديده 

نما  خاضعا كعدـ اتفاقو ككاجبات الكظيفة كمف ثـ ال يمكف حصر المخالفات التأديبية ، كا 
                                                           

126
 .61، ص  ، القسم العام ، شرح قانون العقوبات الجزائري عبد هللا سلٌمان 
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أصبح تقديره خاضعا لمسمطة التأديبية بحسب درجة جسامة الخطأ كما يستأىمو مف جزاء في 

  .حدكد القكاعد العامة

أما الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف العاـ فيي محككمة بمبدأ ال جريمة كال عقكبة كال 

 كيبقى في .تدبير بغير قانكف ، كعميو ال يعّد الفعؿ مجّرما إذا لـ يكف منصكصا كمعاقب عميو

نما الشيء الميـ الذم نستنتجو ىك أف كبل  كؿ األحكاؿ ىذا التمييز تزخر بو الكتابات الفقيية كا 

المسؤكليتيف لو مجالو ، كقد تترتباف عف الفػعؿ ذاتػو كمػا ىك الشأف في فعؿ اإلىماؿ الكاضح 

حيث لـ يقتصر المشرع عمى المعاقبة التأديبية إلدراكو أف أثار ىذه الجريمة ال تقتصر فقط 

نما ليا أبعاد خطيرة ، كعمى ىذا األساس فإف  عمى مصالح محدكدة داخؿ نػطاؽ المينػة كا 

 مف قانكف العقكبات في حالة 119 مكرر كالمادة 119األشخاص المذككريف في المادة 

ارتكابيـ فعؿ اإلىماؿ الكاضح ال يعّد األمر مخالفة تأديبية فقط بؿ أنو جريمة مف جرائـ 

القانكف العاـ لمساسيا بالمصالح الحيكية لممجتمع إذ أعطى ليا عقكبة تتبلءـ كطبيعتيا مع 

 .127اشتراط أف يتعدل الفعؿ مجرد اإلىماؿ إلى نتائج ضارة بالماؿ العاـ كالخاص

                                                           
 المادة المشرع ألغى لقانون العقوبات ، والمتمم المعدل 2001 ٌونٌو 26 فً  المؤرخ -0109 رقم القانون بموجب-  127

( الملغاة 422 المادة )عمدٌة جرٌمة من بالمال اإلضرار من جرٌمة لٌجعل مكرر 119 بالمادة وعـوضها القانون من 422

 جسامة معٌار المشرع وأهمل باألموال ، إضرار عنه نتج واضح إهمال بارتكاب الجانً قام عمدٌة ، متى غٌر جرٌمة إلى

 كاآلتً العقوبات قانون من مكـرر 119 المادة نص  وجاء127 الجنحة صفة الجرٌمة على وأضفى العقوبة لتحدٌد الضرر

 موظف( كل دج 200000 إلى دج 50000 من مالٌة وبغرامة سنوات( 3) ثالث إلى أشهر (6ستة من بالحبس ٌعاقب: "

 الفساد من بالوقاٌة  والمتعلق 2006فبراٌر 20 فً المؤرخ 01-06 رقم القانون من 02 المادة مفهوم فً عمومً

 مقامها تقوم أشٌاء أو خاصة أو عمومٌة أموال ضٌاع أو تلف أو أو اختالس سرقة فً الواضح بإهماله تسبب ومكافحته،

 ."بسببها أو وظٌفته بمقتضى سواء ٌده تحت وضعت منقولة أموال أو عقود أو أو سندات وثائق أو
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 :كتقـك جريمة اإلضرار غير العمدم لمماؿ إذا تكفرت العناصر التالية 

يجب أف يككف مقترؼ جريمة اإلضرار غير  : (الركـن المفـتـرض ):  صفـة الجـاني 1-

 ك يجب أف تتكفر الصفة كقت اقتراؼ ضابطا عمومياالعمدم بالماؿ قاضيا أك مكظفا أك 

 .الجريمة ، كال أىمية بعد ذلؾ الستمرارىا أك زكاليا

إذا كاف في تشريعات دكؿ أخرل أّف مثؿ ىذا  : إىمال واضح من قبل المحضر القضائي  2-

اإلىماؿ ال ينتج عنو سكل المساءلة التأديبية ميما كانت النتائج المترتبة عنو ، فإف األمر 

يختمؼ في التشريع الجزائرم بحيث يترتب عف اإلىماؿ الكاضح المرتكب ضػد األشخػاص 

 .كبّل مف المسؤكلية التأديبية كالجزائية ضمف شركط معينة  مكرر 119المادة المذككريف في 

كتبقى المسؤكلية التأديبية تختمؼ عف المسؤكلية الجزائية في طبيعتيا كالغاية منيا ، فيي 

تترتب عف إخبلؿ شخص ينتمي إلى مؤسسات الدكلة كىيئاتيا بالكاجبات التي يمقييا عمى 

عاتقو ىذا االنتماء ، فينا يعاقب تأديبيا كفؽ سمـ عقابي محدد إداريا مف دكف أف يعاقب جزائيا 

، إال إذا كاف الفعؿ يعّد في حّد ذاتو أيضا جريمة يعاقب عمييا القانكف ، فإنو عندئذ تقـك كمتا 

ذا كانت المسؤكلية التأديبية تختمؼ .المسؤكليتيف معا كما ىك الشأف في اإلىماؿ الكاضح   كا 

في طبيعتيا عف المسؤكلية الجزائية فإنيا تختمؼ عنيا أيضا مف ناحية العقكبة المقررة لكمييما، 

فالفعؿ المرّتب لممسؤكلية التأديبية يبقى تحديده خاضعا كعدـ اتفاقو ككاجبات الكظيفة كمف ثـ 

نما أصبح تقديره خاضعا لمسمطة التأديبية بحسب درجة  ال يمكف حصر المخالفات التأديبية ، كا 
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 أما الجرائـ المنصكص عمييا .جسامة الخطأ كما يستأىمو مف جزاء في حدكد القكاعد العامة

في القانكف العاـ فيي محككمة بمبدأ ال جريمة كال عقكبة كال تدبير بغير قانكف ، كعميو ال يعّد 

الفعؿ مجّرما إذا لـ يكف منصكصا كمعاقب عميو ، كقد يترتب عف الفػعؿ ذاتػو كمػا ىك الشأف 

في فعؿ اإلىماؿ الكاضح حيث لـ يقتصر المشرع عمى المعاقبة التأديبية إلدراكو أف أثار ىذه 

نما ليا أبعاد خطيرة  . الجريمة ال تقتصر فقط عمى مصالح محدكدة داخؿ نػطاؽ المينػة كا 

 من 119 مكرر والمادة 119المادة  المذككريف في األشخاص كعمى ىذا األساس فإف 

 في حالة ارتكابيـ فعؿ اإلىماؿ الكاضح ال يعّد األمر مخالفة تأديبية فقط ، بؿ قانون العقوبات

أنو جريمة مف جرائـ القانكف العاـ لمساسيا بالمصالح الحيكية لممجتمع ، إذ أعطى ليا عقكبة 

تتبلئـ كطبيعتيا مع اشتراط أف يتعدل الفعؿ مجرد اإلىماؿ إلى نتائج ضارة بالماؿ العاـ 

ك قد يأخذ اإلىماؿ عدة صكر كعدـ اتخاذ المحضر القضائي الجاني الحيطة .كالخاص 

كالحذر عند القياـ بميامو ، كاالمتناع عف القياـ بالتزاماتو القانكنية ، كتأخر المحضر القضائي 

في إيداع األمكاؿ المسممة إليو في حسابو الخاص لدل الخزينة العمكمية مما يؤدم إلى ىبلكيا 

؛ كيأخذ اإلىماؿ معنى الترؾ كالبلمباالة ، ككميا تصرفات سمبية كىي صكرة مف صكر جرائـ 

أف يككف اإلىماؿ كاضحا ، يثبت دكف حاجة إلى بذؿ جيد أك  االمتناع ؛ كقد اشترط المشرع 

 .128 المجكء إلى خبرة

                                                           
128

 52 ص ، 2008، 9 ط الجزائر، هومة، دار - الجزء- الخاص، الجزائً القانون فً الوجٌز بوسقٌعة ، أحسن 
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أمكاال عامة أك خاصة أك أشياء تقـك مقاميا أك كثائؽ أك سندات أك : محل الجريمة  أن يكون 3-

 .أمكاؿ منقكلة

 تعتبر جريمة اإلضرار غير العمدم بالماؿ مف الجرائـ التي يجب أف : حـدوث النتـيجة  4-

تتحقؽ النتيجة فييا ، كمف ثـ ال تككف تامة إال بتحقؽ النتيجة التي جـر مف أجميا الفعؿ 

 .اإلضرار بماؿ الغير

يشترط لقياـ الجريمة أف تككف ىناؾ عبلقة  : ثبـوت العالقة السببية بين اإلىمال والضرر  5- 

سببية بيف سمكؾ اإلىماؿ الكاضح لممحضر القضائي ك حدكث سرقة األمكاؿ أك اختبلسيا أك 

تمفيا أك ضياعيا ، غير انو ال تقـك الجريمة إذا لـ تنجـ أية خسارة مادية مف جراء فعؿ 

 .     129اإلىماؿ 

إف جريمة التسبب في إلحاؽ ضرر بماؿ الغير تعتبر جريمة غير  : توفـر عـنصر الخطـأ  6-

عمدية ، فيي تقـك عمى الخطأ التي نشأ بتماـ حصكؿ الضرر الناتج عف اإلىماؿ الكاضح 

 .لممحضر القضائي

 يعاقب: " عمى ما يمي  من قانون العقوبات120المادة تنص  :جـريـمة إتـالف المـال - ب

 دج 100000 دج إلى 20001 كبغرامة مالية مف سنتين إلى عشر سنواتبالحبس مف 

 الذم يتمؼ أك يزيؿ بطريؽ الغش كبنية اإلضرار الضابط العموميالقاضي أك المكظؼ أك 

كثائؽ كسندات أك عقكدا أك أمكاال منقكلة كانت في عيدتو بيذه الصفة أك سممت لو بسبب 
                                                           

129
 67 ص المرجع السابق ، 
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الركف ) كىي صفة الجانيثالثة أركانلجريمة إتالف المال يتضح مف ىذا النص أف  ."كظيفة 

 .كالركنيف المادم كالمعنكم  (المفترض

 صفة الجاني الذم تقع منو الجريمة ، فيك القاضي  من قانون العقوبات120المادة حددت 

 الكثائؽ أك المحضر القضائييتسمم  ، كقد اشترط أف الضابط العموميأك المكظؼ أك 

السندات أك األمكاؿ المنقكلة أك العقكد بسبب كظيفتو ، أك كانت في حيازتو بسبب صفتو 

 .كمحضر قضائي 

إف صفة الفاعؿ أك الجاني تكتسي أىمية بالغة في مثؿ ىذه  (الركن المفـترض ): صفة الجاني

 الجريمة فيي تعّد أحد العناصر األساسية المككنة لمجريمة كعمى القاضي التأكد منيا كتثبيتيا

ال تعرض حكمو إؿ إلدانة قببل  .                                   130النقضل كا 

، فمف األركاف الجكىرية التي يجب أف تتكفر لقياـ جريمة اإلىماؿ الكاضح ىي تكفر الصفة 

في الجاني كفقا لما تـ ذكره سابقا ، فإذا انقضت عنو الصفة المطمكبة قانكنا سكاء بالعزؿ أك 

 .االستقالة فإف جريمة اإلىماؿ الكاضح تنتفي في حقو

الذم يمس محؿ الجريمة  اإلتالف أو اإلزالة : الـسـمـوك اإلجـرامي  :الركـن الـمادي  2-

بطريؽ الغش لكثيقة أك سندات أك عقكد أك أمكاؿ منقكلة ك تشترط المادة المتمثؿ في السندات 

                                                           
130

 مكرر مجموعة من األشخاص بصفاتهم تنطبق علٌهم أحكامها وذلك عند إخاللهم بواجب 119ولقد حددت المادة  

 . المحافظة على األموال المعهودة إلٌهم مما ٌترتب عنه إلحاق الضرر بها سواء بسرقتها أو اختالسها أو تلفها أو ضٌاعها
 من قانون 119، الموظف وكل شخص ممن أشارت إلٌه المادة  الضابط العمومً،  وهؤالء األشخاص ٌشملون القاضً

 العقوبات
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بحكـ التي سممت لممحضر القضائي بسبب ك  أم ضابط عمومي مكظؼ أك تكون بواسطةأف 

  .الكظيفة ، أم بسببيا أك لصفتو 

يقصد بو تمؾ األفعاؿ المادية التي يأتييا الجاني بغرض التخريب ك ىنا   :اإلتالف واإلزالة

 …تخريب الكثيقة أم إزالتيا أك محك آثارىا عمدا بكسائؿ مختمفة قد تككف التمزيؽ ، الحذؼ 

 الكثيقة أك السند إلحداث عيب فيإلتبلؼ يفيد أم عمؿ يمجأ إليو المحضر القضائي إلخ ، فا

فقد يمجأ إلى تمزيؽ الكثيقة أك العقد أك . أك العقد ليصبح الشيء غير صالح لما أعد لو أصبل 

كقد يمجأ إلى إضافة مادة كيماكية لمسح كؿ . السند أك إلى تحطيـ األمكاؿ المنقكلة أك كسرىا

  .أك إلى أية كسيمة أخرل تتمفيا. األسطر أك الكممات مف الكثائؽ التي بيف يديو

 محؿ جريمة إتبلؼ الماؿ الذم  من قانون العقوبات120المادة حددت  :محل الجريمة 

يككف إما كثائؽ أك سندات أك عقكد فيي مجمكعة مف األعماؿ الخطية أك الكتابية ، ذات قيمة 

فقد ترتب حقكقا . أك أدبية يجب أف تحفظ مف المحضر القضائي ألىميتيا (اقتصادية)مادية 

أك التزامات تيـ طالبيا ، مثؿ المعاينات ، كعقكد التبميغات القضائية أك غير القضائية ، 

لى جانب ىذه األعماؿ الكتابية فإف النص يتناكؿ األمكاؿ المنقكلة ؛  ...كمحاضر التنفيذ كا 

  فاألمكاؿ. كاألمكاؿ بصفة عامة ىي األشياء التي يصمح أف يترتب عمييا حؽ مف الحقكؽ 

 المكاطنيف ، كالتي المنقكلة ىي مجمكعة األشياء التي ترتب حقا مف الحقكؽ لمصمحة الدكلة أك
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 131يعيد بحيازتيا إلى الضابط العمكمي لممحافظة عمييا 

المكاطنيف ، كالتي  المنقكلة ىي مجمكعة األشياء التي ترتب حقا مف الحقكؽ لمصمحة الدكلة أك

 132يعيد بحيازتيا إلى الضابط العمكمي لممحافظة عمييا 

مف أجؿ قياـ الركف المادم  :الصمة بين تسميم األشياء وبين وظيفة المحضر القضائي 

لجريمة إتبلؼ الماؿ يتعيف أف يككف الماؿ أك المحرر محؿ الجريمة بحيازة المحضر القضائي 

 .بسبب كظيفتو أك بصفتو ضابطا عمكميا

 من 120المادة تعتبر جريمة إتبلؼ الماؿ المنصكص عمييا في  : الركن المعنوي  3-

جريمة عمدية ، كتتطمب بالتالي تكافر القصد الجنائي ، كالذم مف خبللو قانون العقوبات 

يككف المحضر القضائي يعمـ بصفتو ضابطا عمكميا ، كما يعمـ أيضا بصفة األشياء التي بيف 

فإذا تكفر الشرطاف ، كرغـ ذلؾ أتمؼ الشيء أك أزالو ، يككف قد ارتكب جريمة إتبلؼ . يديو

 يشترط أف يككف عممو بنية اإلضرار أك الغش ، كىذا الشرط األخير يجعؿ مف القصد  .الماؿ 

 كتبقى مسألة تكافر نية اإلضرار  133 الجنائي المطمكب في ىذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا

 لدل المحضر مف األمكر التي يبث فييا قاضي المكضكع حسب الظركؼ كالمبلبسات التي

                                                           
 و هكذا نستنتج .العقوبات من قانون 120 المادة ضمن تدخل ال المنقولة غٌر األموال أن المذكور النص من و ٌستفاد 131

 .أن المشزع الجشائزي أكد على نٍت الغش و اإلضزار وقت اإلتالف

 و هكذا نستنتج .العقوبات من قانون 120 المادة ضمن تدخل ال المنقولة غٌر األموال أن المذكور النص من و ٌستفاد 132

 .أن المشزع الجشائزي أكد على نٍت الغش و اإلضزار وقت اإلتالف

133
  .101 ص سابق، مرجع- الجزائري العقوبات قانون الشرح فً دروس سلٌمان، هللا عبد 
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 .أحاطت بالجاني كقت ارتكاب الفعؿ 

شدد المشرع العقكبات المتعمقة بالجرائـ المرتكبة مف طرؼ المحضر القضائي بصفتو ضابطا 

أما بالنسبة لممسؤكلية التأديبية سف المشرع نظاما . 134عمكميا ، التي تصؿ إلى السجف المؤبد 

تأديبيا خاصا بالمحضر القضائي ، يحاؿ ىذا األخير بمكجبو أماـ درجتيف ، األكلى أماـ 

، كالثانية 135المجمس التأديبي المكجكد عمى مستكل كؿ غرفة جيكية لممحضريف القضائييف 

 .ىي المجنة الكطنية لمطعف المكجكدة عمى مستكل الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف 

.  من قانون الفساد30المادة : ـدر ـ جـريـمة الغ-ج

بات اليـك الفساد ىك المعكؿ اليداـ كالمرض األخطر الذم ييدد كيانات الدكؿ كيمس بالقيـ 

االجتماعية السامية التي تسكد مجتمعاتيا ، كلعؿ منف أبرز صكر الفساد كالتي تثقؿ كاىؿ 

الحككمات كالمكاطنيف بأف معان تمؾ الجرائـ كاالنتياكات التي تمس مباشرة بالمصمحة العامة 

كخاصة تمؾ التي ترتكب مف قبؿ المكظفيف كالذيف يمثمكف جسـ الدكلة فيما يتعمؽ بتأدية خدمة 

 القائـ المحضر القضائي الضابط العموميعمكمية ، ك التي يدخؿ في مفيـك ىذا التفسير 

بتقديـ خدمة عمكمية ، ىذه الجرائـ التي تأخذ صكران متعددة منيا عمى سبيؿ المثاؿ الرشكة 

 . كالجرائـ الممحقة بيا كاختبلس الماؿ العاـ كالتزكير كالغدر 

كقد جرل الفقو الجنائي المصرم عمى تسمية ىذه الجريمة بالغدر ، كىي تسمية مأخكذة مف  

   ( la concussion )قانكف العقكب،ات الفػرنسي كىي مرادفة لممصطمح الفرنسي 
                                                           

134
 .424 ، صالمرجع السابقعبد القادر خضٌر، .د 
135

  .  ، المرجع السابق  03-06رقم  القانون من 51 المادة أنظر 
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 .136 (فرض المغاـر )أك  (التعسؼ في الجباية )ك يطمػؽ عمييا البعض اسػـ 

تتبلقى الجريمتيف في كحدة المصمحة القانكنية :  التمييز بين جريمة الغدر وجريمة الرشوة 

المعتدل عمييا أال كىي نزاىة الكظيفة العامة ، إال أنو يجب أال يقع خمط بينيما ، إذ أنو يمكف 

التمييز بينيما مف عدة كجكه ، فمف حيث نطاؽ الركف المادم نجده يقتصر في جريمة الغدر 

عمى صكرتي األخذ كالطمب ، بينما يتسع في جريمة الرشكة ليشمؿ فضبل عف ىاتيف الصكرتيف 

 كمف حيث المقابؿ نجد الرشكة تستيدؼ دائمان تمقى مقابؿ لمجعؿ يتمثؿ في قياـ .صكرة القبكؿ

المحضر القضائي المرتشي بعمؿ مف أعماؿ كظيفتو أك باالمتناع عف عمؿ مف أعماليا أك 

باإلخبلؿ بكاجب مف كاجباتيا ، بينما الغالب أال يككف لحصكؿ المحضر القضائي عمى ما ال 

يستحؽ في جريمة الغدر أم مقابؿ ، فالضرائب أك العكائد أك الغرامات ال تفترض تقديـ مقابؿ 

 عمى أف أىـ ما يميز بيف الجريمتيف ىك سند التحصيؿ .مف المحضر القضائي الذم يحصميا

 بذلؾ وجود سند تشريعي يمزمو الماؿ أك أخذه مف الفرد زاعمان فإذا طمب المحضر القضائي، 

 أك أخذه الماؿ إلى أنو عطية أك ىدية لقاء استند في طمبو إذا أما ، غدراً كانت الجريمة 

 ، كتطبيقا لذلؾ فإنو إذا فالجريمة رشوة بيا إلزام أف يككف ىناؾ دونتحقيؽ غرض الرشكة 

عمى  يتكقؼ فتكييف الجريمة , طمب المحضر القضائي المختص مف شخص مبمغان مف الماؿ

  .سند ىذا المبمغ

تتفؽ جريمة الغدر مع االحتياؿ في ككنيما  :التمييز بين جريمة الغدر وجريمة االحتيال 

كما تتفؽ معيا في أحدل صكر الركف المادم  ، استيبلء عمى ماؿ الغير دكف كجو حؽ
                                                           

136
 20/03/2019اطالع بتارٌخ  www.startimes.com/f.aspx  انظر الموقع 
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 بحمؿ المنفذ ضده عمى دفع غير المستحؽ أك ما يزيد قام المحضر القضائيلمجريمة كىي إذا 

   : مف عدة جكانب ك ىي ولكـنيما تخـتـمـفانعمى المستحؽ بكسائؿ احتيالية 

 الجاني في جريمة الغدر ىك ضابط عمكمي لو شأف في أف يقـك بتحصيؿ كؿ الحقكؽ ك - 1

، كبالتالي إذا انتفى ىذا 137الرسـك لحساب الخزينة العمكمية مف طرؼ الممزميف بتسديدىا 

أما جريمة االحتياؿ فإنيا ال تتطمب ىذا الشرط في , الشرط المفترض انتفت جريمة الغدر 

  .  الجاني

 الركف المادم في جريمة الغدر أكسع مف نظيره في جريمة االحتياؿ ، ألف الجريمة تقـك - 2

بإكراه المنفذ عميو عمى الدفع أك مف خبلؿ حممو عمى الدفع سكاء بالطمب أك باستخداـ كسائؿ 

احتيالية أك باألخذ ، في حيف أف االحتياؿ ال يتـ إال باستخداـ كسائؿ احتيالية مترافقة مع 

 .  الكذب تخمؽ الكىـ في نفس المنفذ عميو كتدفعو لتسميـ الماؿ

 إلرادة المنفذ عميو دكران أساسيان في جريمة االحتياؿ ، إذ عف طريؽ الخداع يكجو المحتاؿ -3 

إرادة المنفذ عميو  إلى تسميـ الماؿ ، في حيف أنو ال عبرة إلرادة المنفذ عميو أك رضائو في 

جريمة الغدر فيي تقع كلك كاف المنفذ عميو عالما بأف ما يطمبو أك يأخذه المحضر القضائي 

 . غير مستحؽ أك يزيد عف المستحؽ

فيك في جريمة الغدر ما ال يستحؽ أك ما يزيد عف :  مف حيث الماؿ محؿ الجريمة -4

المستحؽ مف األعباء المالية العامة كالتي تأخذ شكؿ النقكد غالبان ، أما محؿ جريمة االحتياؿ 

 .فقد يككف فقد يككف منقكالن أك عقاران أك سندات 
                                                           

137
 . ، المرجع السابق 03 / 06 رقم القانون من 35 المادة 
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 من 30المادة قبؿ الخكض في تفاصيؿ ىذه الجريمة التي نص عمييا المشرع الجزائرم في 

، يتطمب قياـ جريمة الغدر تكافر  من قانون العقوبات 121المادة  بذلؾ ممغـياقانون الفساد 

 باإلضافة لمركف صفة الضابط العمومي بدكنيا كىي الجريمةصفة معينة في الجاني ال تقـك 

المادم المتمثؿ في السمكؾ المادم لجريمة الغدر كالذم يرد عمى ما ىك غير كاجب مف المبالغ 

 . المالية المستحقة آك ما يزيد عما ىك كاجب منيا

 : الركن المفترض

 كما كرد في باب األحكاـ العامة مف ضابطا عـمومـيـايجب أف يككف  :  صفة الجـاني- (أ

قانكف الفساد ، كما يجب أف يككف لمجاني شأف في تحصيؿ الرسـك أك الحقكؽ أك الضرائب 

. كغيرىا

  المتضمف تنظيـ مينة المحضر 06/03 مف القانكف 35المادة  : المحضر القضائي : أمثمة

يتحقؽ بالمطالبة أك تمقي أك اشتراط أك أمر بتحصيؿ مبالغ مالية غير - : الركن المادي 

 .مستحقة األداء

تجاكز ما ىك مستحؽ سكاء كاف ذلؾ لنفسو أك لصالح األطراؼ الذيف يقـك بالتحصيؿ - 

. لحسابيـ

  :قبض غير مشروع لمبالغ مالية-  1 

 أك تجاكز ما ىك األداءيجب أف تككف المبالغ المالية محؿ النشاط اإلجرامي غير مستحقة - 
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 مستحؽ ، كتقديـ ىذا المبمغ عمى أساس أنيا مستحقة قانكنا ، ك إال كاف الفعؿ رشكة مكظؼ 

. 138عمكمي 

كال يشترط القانكف أف يحقؽ الجاني لنفسو ربحا بؿ قد يتحقؽ ذلؾ لمخزينة العامة أك ألم - 

. جية أخرل 

 الذم يطالب المديف بالدفع لصالح الدائف مبمغا يفكؽ ما ىك المحضر القضائي - مثال

. مستحؽ اآلداء

:  كيككف ذلؾ عف طريؽ :كيفية الحصول عمى المال -  2

. كفييا يقـك الجاني ببذؿ نشاط مادم لمحصكؿ عمى الماؿ  : المطالبة

كىك أخذ الماؿ فكرا بعد المطالبة أك مف دكنيا كاف يتـ تمقائيا مف المكمؼ باألداء  : التمقي

. لخطأ في حساباتو

كىك ما يصدر مف الرؤساء إلى المرؤكسيف مف تعميمات لتحصيؿ ما ىك غير  : األمر

 يتضح مما سبؽ أف جريمة الغدر تختمؼ عف جريمة الرشكة في سند التحصيؿ  ك.مستحؽ

حيث يككف الماؿ غير المستحؽ في جريمة الغدر مف قبيؿ الرسـك أك الحقكؽ أك الضرائب 

أما الرشكة فيتمثؿ في اليبة كما يختمفاف مف حيث أف المطالب باليدية أك العطية ...كنحكىا 

في جريمة الرشكة حر في تسميميا أكال، في حيف أف المطالب بالمبمغ الزائد أك غير المستحؽ 

في جريمة الغدر يككف في مركز المجبر عمى الدفع عمى أساس أف الماؿ المطمكب كاجب 

. األداء قانكنا
                                                           

138
 .115 ص الخاص، المرجع السابق ، الجزائً القانون فً الوجٌز بوسقٌعة، أحسن 
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جريمة الغدر تككف قصدية البد لقياميا قانكنان مف تكافر القصد ، كيكفي ىنا : القصد الجرمي 

تكفر القصد العاـ ، كىك اتجاه إرادة الفاعؿ إلى طمب أك اخذ المبمغ المالي مع عممو بأف 

 كيترتب عمى ذلؾ أف .المطمكب أك المأخكذ ليس مستحقان أك يزيد عمى مقدار ما ىك مستحؽ 

انتفاء القصد لدل الفاعؿ ينفي الجريمة ، إذا كاف يجيؿ بأف المبمغ الذم طمبو أك أخذه ليس 

 كال .مستحقان أصبلن ، أك يزيد عمى ما ىك مستحؽ ، أك كقع في غمط بشأف مقدار المبمغ 

أىمية بعد ذلؾ لما إذا كاف جيؿ المحضر القضائي أك غمطو بأف المبمغ المطالب بو أك 

 .المتحصؿ عميو غير مستحؽ أك تجاكز ما ىك مستحؽ مع تكجو اإلرادة لمحصكؿ عميو

 دج إلى 200.000 مف وغرامة حبس ،  سنوات10سنتين إلى مف  : العـقـوبة

.  دج1.000.000

المادة كقد كردت جريمة اإلختبلس في  : جـريـمة اخـتـالس أمـوال عـمـومـية أو خـاصـة -د

القاضي أك المكظؼ العمكمي الذم يختمس أك يبدد أك يحتجز بدكف  "... ج.ع. من ق119

كجو حؽ أك يسرؽ أمكاال عمكمية أك خاصة أك أكراؽ تقـك مقاميا أك كثائؽ أك سندات أك 

 " . عقكدا أك أمكاال منقكلة كانت تحت كظيفتو سكاء بمقتضي كظيفتو أك بسببيا 

:  أركان جـريمة اإلخـتـالس 

تعتبر جريمة اإلختبلس مف جرائـ ذكم الصفة حيث أف ىذه الجريمة ال  : الركن المفتـرض 

يمكنيا أف تتحقؽ إذا لـ يكف مرتكبيا ذا صفة مف الصفات التي حددىا المشرع الجنائي ك 

 ، نبلحظ أف المشرع جعؿ الفاعؿ في ىاتو الجريمة قاضيا أك 119بالرجكع لنص المادة 
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 ، كما يجب أف المحضر القضائي  ك الذم يدخؿ في مفيكمو ضابط عموميمكظفا عاما أك 

. يككف الماؿ الذم إختمسو المكظؼ كاف بحكزتو بسبب كظيفتو التي يشغميا

إف الشرط الثاني في ىذا الركف ىك حيازة المكظؼ لمماؿ بسبب كظيفتو كالمقصكد بيذا أف 

تتكافر صمة السببية بيف حيازة المكظؼ لمماؿ كبيف كظيفتو كتسمـ المحضر القضائي أمكاال 

. بحكـ مينتو ك إطارىا

أخيرا يمكف القكؿ أف العبرة في تحديد تكافر صفة المتيـ كمكظؼ مختص أك مف في حكمو 

ترتبط بكقت ارتكاب فعؿ االختبلس كعمى المحكمة أف تثبت إسناد صفة الضابط العمكمي إلى 

ال كاف حكميا قاصر عمى أف مجرد كقؼ المحضر القضائي عف  المحضر القضائي ، كا 

ميامو ال يعني نفي ىذه الصفة عنو فتتحقؽ ىذه الصفة عند إرتكاب الجريمة كتظؿ ىذه 

. الصفة قائمة 

يتمثؿ الركف المادم في سمكؾ إجرامي يظير في فعؿ اإلختبلس أم إنتزاع  : الركـن المـادي

حيازة الماؿ مف مالكو أك حائزه ، فاإلختبلس يتحقؽ بأم عمؿ يؤدم إلى تحكيؿ حيازة الجاني 

لمماؿ مف حيازة ناقصة إلى حيازة تامة ، فيصرؼ الماؿ ككأنو مممكؾ لو كما يمكف أف يقع 

الفعؿ عمى الجزء مف الماؿ أك عمى كؿ الماؿ كيمكف أف يخرج الجاني الشئ مف حيازتو بالبيع 

. أك اليبة أك المقايضة بغرض تبديد ىذا الماؿ كما قد ينتفع بو لنفسو

 نجد أف الركف المادم يتخذ عدة مظاىر يتبيف منيا أف المشرع 119كبالرجكع إلى نص المادة 

الجزائرم أخمط بيف عدة جرائـ كنص عمييا تحت عنكاف اإلختبلس ، فالتبديد كاإلحتجاز بدكف 
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كجو حؽ يختمفاف في مضمكنيا كطبيعتيما عف جريمة اإلختبلس ، فإف كاف اإلختبلس 

 في الماؿ تصرف المحضر القضائي مثليقتضي أف تنتقؿ الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة ، 

تصرؼ المالؾ أك عمى الكجو الذم يظير بو مظير المالؾ ، فإف ذلؾ ال يككف في الجريمتيف 

،  139السالؼ ذكرىا 

 يتكجب تحقؽ الركف المادم 119بنص المادة  التي كرد ذكرىا مختمف الصوركلمتفرقة بيف  

حتجازىا دكف كجو حؽ: بحسب النص كىي  . اإلختبلس ، تبديد األمكاؿ أك األشياء كا 

 يقصد بو تحكيؿ االميف حيازة الماؿ المؤتمف عميو مف حيازة كقتية عمى : اإلختالس-  1

، يعني كؿ األعماؿ أك التصرفات  140سبيؿ األمانة الى حيازة نيائية عمى سبيؿ التمميؾ 

المادية التي تصاحب عممية إغتصاب ممكية الشئ أك تحكيؿ الماؿ المكككؿ لمجاني حفظو أك 

التصرؼ فيو كالذم إنتيى إليو بمكجب كظيفتو إلى ممكية شخصية لمجاني كالتصرؼ بالماؿ 

. عمى نحك ما يتصرؼ المالؾ بممكو

 يعني التصرؼ بالماؿ عمى نحك كمي أك جزئي بإنفاقو أك إفنائو كالتبديد يتضمف : التبديد-2 

بالضركرة إختبلس الشئ إذ ىك تصرؼ ال حؽ عمى اإلختبلس ، فبل يعد مجرد إستعماؿ الشئ 

                                                     .141تبديدا إذ كرد اإلستعماؿ عمى مجرد المنفعة فقط 

                                                           
139

ٌالحظ أن المشرع الجزائري حاول إحكام قبضته على مختلف التصرفات التً ٌمكن أن ٌقوم بها المحضر : تفسٌر ذلك  

  .القضائً وتشكل إضرارا باألموال
 .32 ، صالمرجع السابقأحسن بوسقٌعة ، الوجٌز فً القانون الجزائً الخاص ،  140
141

 .33نفس المرجع ، ص 
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 قد ال يمجأ المحضر إلى اإلستيبلء عمى الماؿ أك إلى : إحتجاز األموال بدون وجو حق-  3 

تبديده كلكنو يحتجزه بدكف كجو حؽ ، كليس في إحتجاز الماؿ إختبلسا لو إذ أف مجرد إحتجاز 

الشئ يفيد أف نية الجاني مازالت غير راغبة في التصرؼ فيو كالظيكر بمظير المالؾ الحقيقي 

. 142ك قد يككف االحتجاز تصرفا سابقا عمى االختبلس ك لكنو ليس اختبلسا بالضركرة . 

 إف جريمة اإلختبلس يمكف أف ترد عمى األمكاؿ العامة كاألمكاؿ الخاصة كاألشياء التي تقـك 

مقاـ الماؿ ككذلؾ عمى العقكد كالكثائؽ كالسندات التي كضعت بيف يدم الضابط العمكمي أك 

بسببيا كيتضح مف ىذا أف محؿ الجريمة ىك ماؿ أك ما يقـك مقامو مف أشياء سكاء كاف الماؿ 

. عاما أك خاصا 

أما بالنسبة لمشركع قد يرل الفقو بأنو ال يتصكر كقكع الشركع في ىذه الجريمة فنية الجاني 

ما أف ال تتجو إلى ذلؾ فبل  يمكف أف تتجو إلى تممؾ الماؿ كىذا ما يؤدم إلى كقكع الجريمة كا 

. تقع الجريمة ، فالنية ىي التي تحقؽ السمكؾ اإلجرامي

 إف جريمة إختبلس أمكاؿ الدكلة جريمة عمدية ال بد مف تكافر القصد : الركـن المعـنـوي

. الجنائي فييا كالقصد الجنائي المطمكب تكافره ىك القصد العاـ كالقصد الخاص

 كيتمثؿ في تكجو إرادة الجاني إلى اإلستيبلء عمى الشئ مع عممو أنو مممكؾ : القصد العام-1

لمغير كعميو ال يتكفر القصد الجنائي العاـ إذا فقد المكظؼ الشئ الذم يحكزه بسبب إىمالو أك 

. كاف قد تصرؼ فيو جيبل منو بأنو سمـ إليو بسبب أك بمقتضى كظيفتو

                                                           
142

 .34أحسن بوسقٌعة، الوجٌز فً القانون الجزائً الخاص، المرجع السابق ، ص 
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 يعرؼ بأنو إنصراؼ نية الجاني إلى  إضافة الشئ إلى ممكيتو أم : القصد الخاص- 2

التصرؼ فيو تصرؼ المالؾ فإذا إنصرفت إرادتو إلى إستعماؿ الشئ دكف تممكو فبل يعد 

مرتكب لجريمة اإلختبلس كيتعرض لمجزاء التأديبي كعميو ال يقـك الركف المعنكم إذا إنتفى 

نو ال تتكافر جريمة اإلختبلس كمف يستكلي عمى الماؿ لمجرد إستعمالو ثـ . القصد الخاص  كا 

رده أك لمجرد اإلنتفاع بو فينا نككف أماـ جريمة إستعماؿ أمكاؿ عمكمية ألغراض شخصية 

.  مف قانكف العقكبات الجزائرم01 مكرر 119كىذا ما نصت عميو المادة 

  :العقوبات المقررة في جريمة إختالس أموال الدولة 

لقد كاجو المشرع الجزائرم كغيره مف المشرعيف ىذه الجريمة بكؿ شدة كصرامة تبعا لمسياسة 

الجنائية المتبعة في حماية المجتمع كالمصالح العمكمية كبالتالي كاف ضركريا الصرامة كفرض 

أقصى العقكبات عمى كؿ مف سمحت لو نفسو إختبلس أمكاؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا أك 

خيانة األمانة التي عيدتيا الدكلة إليو فالعقكبة ىي الجزاء الجنائي الذم يقرره المشرع في تثبت 

. مسؤكليتو عف الجريمة

: العقكبة الجزائية عمى جريمة اإلختبلس بإعتبارىا جنحة 

الضابط  القاضي أك المكظؼ أك يتعرض: "  عمى ما يمي ج.ع. من ق119لمادة نصت ا

: إلى ... الذم يختمس أك يبدد أك يحتجز أك يسرؽ عمدا كبدكف كجو حؽ العمومي

 إذا كانت قيمة األشياء المختمسة أك المبددة أك  سنوات05سنة إلى  مف الحبس-    

 . دج1.000.000المحتجزة أك المسركقة أقؿ مف 
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 1.000.000مبمغ  إذا كانت القيمة تعادؿ أك تفكؽ  سنوات10سنتين إلى  مف الحبس-    

."  دج5.000.000 كتقؿ عف دج

 نجد أف المشرع كصؼ عقكبة جريمة إختبلس 119الفقرات من المادة فمف خبلؿ ىذه 

األمكاؿ العمكمية بإعتبارىا جنحة كنجد أف الكصؼ في الفقرة الثانية ىك الحبس فينا تعد 

. الجريمة جنحة كلك تجاكزت مدة العقكبة مقدار عقكبة الجنحة

 : *جـنايـة * العقوبة الجزائية عمى جريمة اإلختالس بإعتبارىا 

جريمة إختالس األموال نجدىا تحدد الحاالت التي تككف فييا ج .ع. من ق119لممادة  كفقا 

حيث نجدىا تنص عمى أنو إذا كانت القيمة المالية المختمسة تفكؽ مبمغ  جنايةالعمومية 

 10السجن من يتعرض المختمس إلى  دج 10.000.000كتقؿ عف  دج 5.000.000

مبمغ  ، أما إذا كانت قيمة المبالغ المالية المختمسة تعادؿ أك تفكؽ  سنة20سنوات إلى 

. السجن المؤبد فالعقكبة تككف  دج10.000.000

الغرامة كما أضاؼ المشرع الجزائرم إلى جانب العقكبات السالبة لمحرية عقكبة مالية تتمثؿ في 

.  دج 2.000.000 دج إلى 50.000من 

: جـرائـم الـتـبـديـد - و

 المـؤرخ 06/01 مـن القـانون 29لمادة مػػف خػبلؿ نػص ا:   تعــريـف جـريمــة التبـديــد

، يتضػح لنػا أف المقصػكد بالوقاية مـن الفسـاد ومكـافحتو  المتعمػؽ 2006 فبرايـر سنـة 20في

مػف تبػديد األمكاؿ العمكمية أنػو ذلػؾ التصػرؼ بالمػاؿ عمى نحػك كمػي أك جػزئي بإنفػاقو أك 
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إفنػائو ، كالتبػديد يتضمف بالضػركرة اختبلس الشػيء ، إذ ىك تصرؼ الحػؽ عمػى اإلختبلس 

 .أم كجيػاف لعممػة كاحػدة

كعميػو مػف خػبلؿ ىػذا التعػريؼ فػإف تبػديد األمػكاؿ يػرد عمػى األمػكاؿ العػامة ك األمكاؿ الخػاصة 

، كاألشيػاء التي تقػـك مقاميا ك عمى العقػكد كالكثػائؽ كالسنػدات التي كضعت بيػف يػدم 

 المكظؼ بمقتضى حكـ كظيفتػو أك بسببيػا ك الذم يدخؿ في مفيكميا صفة المحضر القضائي

إذف محػؿ ىػذه الجػريمة ىػك مػاؿ أك ما يقػـك مقػاـ الماؿ مػف أشيػاء سػكاء كػاف الماؿ عػاما أـ . 

المشـرع كلئلشػارة فػإف . خػاصػا ، كمػا يمكػف أف يكػكف محػؿ الجػريمة كثػائؽ كسنػدات كعقػكد 

 .  لػـ يميػز بيػف المػاؿ العػاـ أك الماؿ الخػاص فكبلىمػا قد يككف محػبل لمجػريمةالجـزائري

  : إف لقيػػاـ ىذه الجريمة البػد مػف تػػكافػر أركػاف ك يتمثػؿ ىػذا فػي :   أركــان جـريمــة التبـديــد

يشيػػر القػانكف إلى صفػة الجػاني الػذم يػػرتكب ىػذه الجريمة عمػى  : الركـن المفتـرض  *1*

.  143 أم أف يكػكف مػرتكب ىػذه الجػريمة فػي عػداد العامميف في الدكلة الموظف العمومـيأنػو 

ضافػة عمى ما ذكػر فقػد شمػؿ الركػف المفترض ليػذه الجريمة كؿ شخص يتمتع ك لك بنصيب  كا 

مف اإلختصاص في خدمة الدكلة أك أم مرفؽ عاـ ك لو الحؽ ليػذه الصفة أف يتسمـ أمكال أك 

أشياء تحفػظ لديو ك بحكزتو ، فإذا ما تكافرت صفػة المكظؼ العمكمي في الشخص ألمكػف 
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لـم  2006 فٌفري 20 المـؤرخ فـً 06/01وٌالحظ أن المشـرع فـً القـانون المتعلـق بالوقاٌــة مـن الفسـاد ومكـافحتـه  

 ق ع 119ٌتـوسع فـً إعطـاء وشـرح معنى الموظف العمومً خـالفــا لمـا نـص علٌـه قبـل التعدٌل وهـذا فً المـادة 

 ممـن ٌنطبـق الضـابط العمومً أومـن فً حكمهمالسـابق التـً وضحت صفــة الجـانً على أنـه القـاضً أو الموظف أو 

 و الذي الضـابط العمومً  أن المشرع توسـع لٌشمل ( ق ع119المادة )وما ٌالحظ فً النـص السابق .  علٌهـم النـص

 . فً حكـم المـوظف العـاماعتبرهالذي  ، المحـضر القـضائًٌدخل فً مفهومه 
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نسبت الجريمة إليو ، إذا ما بػدد أمكاال ىػػك مختص عمى نحػك ما بحيازتيا بمكجب كظيفتو أك 

 الذم يحكز عمى أمكاؿ الزبائف في الحساب التابع لو ك الذم كـالمحـضر القـضائيبحكـ مينتو 

ك أخيرا ، فإف العبػرة في تحديد تكافر صفة المتيـ كمكظؼ مختص أك . يككف تحت تصرفو 

مف في حكمو كالمحضر القضائي يرتبط بكقػت إرتكاب فعػؿ التبدػيد ك عمى المحكمة أف تثبت 

. ذلؾ ك إال كاف حكميا قاصرا

يتمثؿ الفعؿ المادم المككف ليذه الجريمة في تبديػد أمكاال أك  : الركن المادي  *2*

استعمبلتيا عمى نحك غير شرعي لصالحو أك لصالح شخص أك كياف أخر ك يشمؿ ىذا أية 

ممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية عمكمية أك خاصة أك أم شيء أخػر ذات قيمة عيػد بيا إليو 

                                                     . بحكـ كظيفتو أك مينتو أك بسببيا

بحيث يستعمؿ المحضر القضائي ك يعتمد : ك يتخػذ الركف المادم في جريمة بإنفاقو أك إفنائو 

.   عمى طػرؽ مشركعة قانكنا ك يقـك مف خبلليا بإنفػاؽ الماؿ ك إفناءه ك بالتالي قياـ فعؿ التبديػد

يقـك الركف المعنكم في ىػذه الجريمة عمى تكافػر القصد الجنائي ،  :  الركـن المعنوي*3*

فيي جريمة عمدية في كؿ صكرىا ، ك عميو يجب أف يككف المحضر القضائي عمى عمـ بأف 

ك مع ذلؾ تتجػو إرادتو إلى  (الماؿ الخاص )لمغير  الماؿ الذم بحكزتو ىك ممؾ لمدكلة أك

 .   تبديػده
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ك نرل أف القصد العاـ القائـ عمى العمـ ك اإلرادة يكفي لتحقيؽ الركف المعنكم ، في حيف 

يتطمب األمر تحقؽ القصد الجنائي الخاص ففي فعؿ تبديد يتطمب اتجاه بنيػة المحضر 

القضائي إلى تبديد الشيء الذم بحكزتو ، فإذا اختمؼ القصد الخاص ك ىػك نيػػة التبديد فبل 

.  تتكافر عممية التبديػد 

ك أخيرا نشير إلى أف جػريمة تػبػديػد األمكاؿ العامة تحػقػقيا مرتيػف بتغػييػر نػية الفاعؿ ك ىي 

لحظة تتـ بيا الجريمة كاممة مما يعني أف الشركع في التبديػد غير متصكر فالجريمة إما تقع 

 مـن قـانون 29المـادة ك ىي نص : الركـن الشرعي  *4*   . كاممة ك إما أف ال تقع

.  المتعمـق بالوقاية مـن الفساد و مكافحتو 2006المؤرخ فـي -01-06العقوبات 
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  خـــــاتـــمـــــة

عمى إستقبللية مينة المحضر القضائي سنة  (27)  بالرغـ مف مركر أكثر مف سبعة كعشريف 

خراج مكتبو مف أركقة المحاكـ ليصبح تسيير المكتب العمكمي مف صبلحياتو ، إال أف ىذه  كا 

فتمتع المحضر القضائي بصفة الضابط اإلستقبللية لـ تتكرس في الكاقع إال نظريا كفقط  ، 

العمكمي كصفتو المفكض مف طرؼ السمطة العامة ، الذم يتكلى تسيير مكتب عمكمي 

ك تحت مسؤكليتو ، أخضعو المشرع لمسؤكلية جزائية كفقا لمقكاعد العامة ،  لحسابو الخاص

كاعتبر صفة الضابط العمكمي ظرفا مشددا لمعقكبة تميزه عف غيره مف المساعديف القضائييف 

اآلخريف ، يتعيف عميو تحمؿ مسؤكلياتو مقابؿ التفكيض الممنكح لو مف طرؼ السمطة العامة 

شراؼ النيابة العامة مف جية  كتنازليا عف جزء مف صبلحياتيا ، كما أخضع مكتبو لرقابة كا 

كلرقابة ك تفتيش الغرفة الكطنية لممحضريف القضائييف مف جية أخرل ، كبيف مطرقة النيابة 

كسنداف الغرفة كالشكاكل الكيدية التي يتخبط فييا المحضر القضائي أصبح مثقؿ الكاىؿ بياتو 

 .المشاكؿ ناىيؾ عف المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو ككنو حامؿ لختـ الجميكرية 

 فقياـ المسؤكلية التي يتعرض ليا أم محضر قضائي تقـك عند إخبللو بكاجباتو المينية عمى 

فرضية ارتكابو لخطأ ميني أك مخالفة معينة تفرض دائما منطؽ سكء النية المفترضة في 

ىماؿ عنصر   الكاجب تكافره العتبار قياـ المسؤكلية القصد الجنائيالمحضر القضائي كا 

، كيتابع عمى ىاتو األفعاؿ بصفتو مجرما مدانا دكف احتراـ مبدأ قرينة البراءة ، فيتـ الجنائية  

تكقيفو عف العمؿ بسرعة ، كفي الحالة التي يتحصؿ فييا عمى البراءة أك إنتفاء كجو الدعكل 
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فإف إجراءات إعادة إدماجو تأخذ أشكاطا طكيمة تجعؿ مف المحضر القضائي يتخبط فييا ، 

فكثيركف ىـ المحضركف الذيف لـ يتـ إعادة إدماجيـ لحد الساعة بالرغـ مف استفاء جميع 

الشركط المتطمبة لذلؾ ، 

 كما أف حماية المحضر القضائي الشخصية كلمكتبو كلعائمتو لـ ترقى إلى المستكل المطمكب 

مقارنة مع حماية المينة بصفة عامة أك المتعامميف مع المحضر بصفة خاصة ، فقد يتعرض 

المحضر إلى إعتداءات أثناء أداء ميامو أك بمناسبتيا إال أف تحرؾ السمطة القضائية الذم 

يعتبر جزءا ال يتجزء منيا ، يككف بطيء بإجراءات معقدة كبشركط أدلة مادية دكف األخذ بعيف 

اإلعتبار ككنو ضابط عمكمي محمؼ يمارس جزء مف السمطة ، فيشترط مثبل القانكف شيكد 

. إثبات في حالة تعرضو لعنؼ لفظي 

كبالرغـ مف المجيكدات المبذكلة مف طرؼ الدكلة في إطار إصبلح كعصرنة العدالة إال أنيا 

تبقى ناقصة مقارنة بنظيراتيا  ، ففي فرنسا كبمجيكا مثبل اليحتاج المحضر القضائي إلى طمب 

تسخيرة القكة العمكمية مف النيابة كما ىك الحاؿ عندنا ، بؿ يكتفي باإلتصاؿ مباشرة بالقكة 

العمكمية لمرافقتو في ميامو كلك كاف األمر متعمؽ بتبميغ بسيط يخشى مف خطكرة الشخص 

.  المراد تبميغو 

ف كاف ىدؼ الجزاء التأديبي الذم قد يصؿ إلى عقكبة العزؿ أك العقكبة الجزائية التي قد     كا 

تصؿ إلى السجف المؤبد ك المسمطيف عمى المحضر القضائي في حياتو المينية يقصد بيما 

تقكيمو مف جية  ك إصبلحو لحسف سير مسار المينة ك مصداقيتيا ك تحقيقا لمصالح العاـ 
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فإف منح المحضر القضائي نكع مف الحماية . مف جية أخرل كيكرس مدل ىيبة الدكلة 

القانكنية في إطار تأدية ميامو بصفتو ضابط عمكمي يمثؿ جزء مف سمطة الدكلة أمر حتمي 

كجب انتياجو ، كمنحو الحماية القضائية التي تكمف في سمطة إشراؼ النيابة العامة ك رقابتيا 

عمى مكاتب المحضريف القضائييف ، بحيث تمعب دكرا كبيرا في حمايتيـ أثناء تأدية مياميـ ك 

تمد ليـ يد المساعدة في تنفيذ السندات القضائية التي تدخؿ ضمف صبلحياتيـ ، كحمايتو 

أثناء أداء ميامو أك بمناسبتيا يعتبر ىدؼ أساسي يجب عمى الدكلة أف تكلي إىتماما بالغا بو 

لممحافظة عمى ىيبتيا ، كعمى مصداقية العدالة كمكانتيا  كتحقيقا لمبدأ استقبللية السمطة 

القضائية كعدـ تحيزىا ، فبل بد مف نيكض الييئات المينية لممطالبة بكضع قيكد كضكابط 

مفركضة عمى الشكاكل ضد المحضريف القضائييف ، مثميـ مثؿ غيرىـ مف رجاؿ القانكف ،  

فاألجدر حماية ىذه الشريحة مما قد تتعرض لو فيتيح لممحضر القضائي العمؿ بأريحية دكف 

ضغكطات فيؤدم كاجبو عمى أكمؿ كجو غير منقكص مما  يؤدم حتما إلى حماية المينة ككؿ 

مف التجاكزات المرتكبة كىذا ما يخمؽ تكامؿ في الحماية كفي المسؤكلية يشكؿ ما يطمؽ عميو 

. الحماية الجنائية لممحضر القضائي 
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 :الـمــراجــع  قــائــمــة

 :الــكــتــب   –أ

 

 2015دار ھومه ، الجزائر، عبد القادر خضٌر، النظام التأدٌبً للمحامً الجزائري ، - 

 دٌوان- الضرر الخطأ –الشخصً الفعل عن الناشئة للمسؤولٌة العامة النظرٌة النقٌب، عاطف -

 .1984، ثالثة طبعة الجزائر، الجامعٌة، المطبوعات .

  الجامعة، الجزائر، المطبوعات دٌوان ،الجزائر فً العام للموظف التأدٌبً النظام بوشعٌر،  سعٌد -

 1986 الجزائر، للكتاب، الوطنٌة المؤسسة ،الجزائر فً العام للموظف التأدٌبٌة الجرٌمة ،بوضٌاف أحمد -

 2008 الجزائر، ھومة، دار ،القضائً المحضر دلٌل طاهري، حسٌن -

 ، 2008،  سابعة طبعة الجزائر، ھومه، دار ،العام الجزائً القانون فً الوجٌز ،بوسقٌعة أحسن -

 طبعة الجزائر، ھومه، دار ،الثانً الجزء الخاص، الجزائً القانون فً الوجٌز ،بوسقٌعة أحسن- 

 2014.الخامسة عشر، 

 القانون فً مذكرات ،  2000 الجزائر، ھومه، دار ،العام الجزائً القانون مبادئ شٌخ، بن لحسٌن - 

 2006، خامسة طبعة الجزائر، ھومة، دار الخاص، الجزائً

الجزائري  التشرٌع بٌن مقارنة دراسة ،المعنوي للشخص الجزائٌة المسؤولٌة صمودي، سلٌم -

 2006 الجزائر، الهدي، دار والفرنسً،

 المطبوعات الجامعٌة، دٌوان الثانً، الجزء ،الجزائري التشرٌع فً الجنائً القانون ، مكً دردوس -

   2007 الجزائر،

 2007 الجزائر، ھومة، دار ،المزور واستعمال األمانة وخٌانة التزوٌر جرائم سعد، العزٌز عبد  -

 أبحاث  ،2001 الجزائر، الجامعٌة ، المطبوعات دٌوان ،لاللتزام  العامة النظرٌة بلحاج، العربً -

 1996 الجزائر، الجامعٌة ، المطبوعات دٌوان اإلسالمً، والفقه القانون فً ومذكرات

 دٌوان المطبوعات الخاص، القسم ،الجزائري العقوبات قانون شرح فً دروس سلٌمان، هللا عبد-

 .الجزائر الجامعٌة،
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 :الـجـامـعـٌة  الـرسائــل - ب

 

فرع قانون مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون، الكوشة ٌوسف، مسؤولٌة المحضر القضائً ، -

 2013  ، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، جامعة مولود معمري تٌزي وزو،المسؤولٌة المهنٌة

قانون  فً االقتصادٌة الجرائم عن المعنوي للشخص الجنائٌة المسؤولٌة مجبر، بن الدٌن محً -

وزو،  تٌزي جامعة الحقوق، كلٌة الماجستٌر، شهادة لنٌل مذكرة ،(مقارنة دراسة)االقتصادي العقوبات

.2002 

 الماجستٌر، كلٌة شهادة لنٌل مذكرة ،التجارٌة الشركات لمسٌري الجنائٌة المسؤولٌة ٌسعد، حورٌة -

 .وزو تٌزي جامعة الحقوق،

 الماجستٌر فً شهادة لنٌل مذكرة ،(جزائٌة تأدٌبٌة، مدنٌة، )للموثق المهنٌة المسؤولٌة تفالً، هشام -

 /2007 .2006 الجزائر، جامعة اإلدارٌة، والعلوم الحقوق كلٌة الحقوق،

 

 :المـقــاالت - ج

 الملتقى الوطنً أعمال ،الجزائري الطب أخالقٌات لمدونة وفقا للطبٌب التأدٌبٌة المساءلة حابت، أمال -

ص  ، 2008  أفرٌل 09/10 أٌام وزو، تٌزي معمري مولود جامعة الحقوق، كلٌة الطبٌة، المسؤولٌة حول

 -228.239 ص

، المسؤولٌة المهنٌة للمهنٌٌن القانونٌٌن المحضر  مجلة الواحات للبحوث و الدراساتسقاش، الساسً- 

   212 – 228 :  2010/ 9 العددالقضائً الجزائري ،

 تصدرھا الغرفة القضائً المحضر مجلة ،القضائً للمحضر المدنٌة المسؤولٌة سقاش، الساسً -

 -21 .19 ص ص ، 2007 سبتمبر سطٌف، الثقة، مطبعة ،1 عدد ، بالشرق الجهوٌة

 سكٌكدة ، الجزائر عالم الطب الشرعً الخاص ، منتدى المقال االلكترونً المنشور، ،كمال جمعة -

 فبراٌر 10المقال االلكترونً المنشور، منتدى التبلٌغ و التنفٌذ ، نبذة عن مهنة المحضر القضائً، - 

2012 

 .2017 السداسً الثانً 1العددمجلة المحضر القضائً ، تصدرها الغرفة الوطنٌة للمحضر القضائً ، - 

 :المدونات المهنٌة - د

 2018سنة دلٌل المحضر القضائً ، الغرفة الجهوٌة للمحضرٌن القضائٌٌن بالوسط ،- 

 .، تٌزي وزو ، الجزائرأخالقٌات مهنة المحضر القضائً  ، بلقاسمً نور الدٌن.ا- 
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 :مواقع الكترونٌة ال- و

droit.moontada.com/f3-montada 

https://mentouri.ibda3.org  

www.droit-alafdal.net 

  Frssiwa.blogspot.com- 

- www.startimes.com 

-fr.wow.com 

www.tribunaldz.com/forum/index.php  

www.mohamoon.com 

 thesis.univ-biskra.dz 

www.marocdroit.com 

  

 : و التنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص- ه -

 ر ج ،القضائً المحضر مهنة تنظٌم ٌتضمن ، 1991 سنة ٌناٌر 08 فً  مؤرخ91 –03رقم  قانون- 

 . (مـلغـى) 1991  لسنة 02 عدد

 وتموٌل األموال تبٌٌض من بالوقاٌة ٌتعلق ، 2005 سنة فبراٌر 06 فً  مؤرخ01-05 رقم قانون- 

 .2005 لسنة 11 عدد ر ج ،ومكافحتهما اإلرهاب

 عدد ر ج  ،ومكافحته الفساد من بالوقاٌة ٌتعلق ، 2006 سنة فبراٌر 20 فً مؤرخ 01- 06 رقم قانون- 

 .2006 لسنة 14

 ر ج ، القضائً المحضر مهنة تنظٌم ٌتضمن ، 2006 سنة فبراٌر 20 فً مؤرخ 03-06 رقم قانون- 

 .2006 لسنة 14 عدد

 .قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة المتضمن ، 2008 سنة فبراٌر 25 فً مؤرخ 09-08 رقم قانون- 

 عدد ر ج ،الجزائٌة اإلجراءات قانون ٌتضمن ، 1966 سنة جوان 08 فً  مؤرخ155– 66رقم  أمر- 

 .ومتمم معدل ، 1966 لسنة 48

http://www.startimes.com/
http://www.marocdroit.com/
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 لسنة 48 عدد ر ج ،العقوبات قانون ٌتضمن ، 1966 سنة جوان 08 فً  مؤرخ155– 66رقم  أمر- 

 .ومتمم معدل ، 1966

لسنة  ، 81 عدد ر ج ،التسجٌل قانون ٌتضمن 1976 دٌسمبر 09 فً  مؤرخ105 – 76 رقم أمر- 

 .ومتمم معدل ، 1977

كما  1966/ 06 /08 فً مؤرخ القضائٌة للمجالس الضبط بكتابات ٌتعلق ، 165  -66 رقم مرسوم- 

 50 عدد .ر  ج ، القضائٌة وغٌر القضائٌة وبالعقود القضائٌٌن والمحاكم المحضرٌن مكاتب إلغاء ٌتضمن

 .1966 لسنة

 وٌحدد المحضرٌن محاسبة ٌنظم ، 1991 سنة غشت 10 فً مؤرخ270 - 91  رقم تنفٌذي مرسوم- 

 2000 -77رقم  التنفٌذي المرسوم بموجب معدل 1991 لسنة 38 عدد ر ج ،خدماتهم مكافئة شروط

  (.الملغى) 2000 لسنة 20 عدد ر ج ، 2000 سنة أفرٌل 05 فً مؤرخ

 المحضر بمهنة االلتحاق شروط ٌحدد ، 2009 سنة فبراٌر 11 فً مؤرخ 77-09 رقم تنفٌذي مرسوم- 

 .2009 لسنة 11 عدد ر ج ،تنظٌمها وقواعد التأدٌبً ونظامها وممارستها القضائً

 ر ج ،القضائً  المحضر أتعاب ٌحدد ، 2009 سنة فبراٌر 11 فً  مؤرخ78-09 رقم تنفٌذي مرسوم- 

 .2009 لسنة 11 عدد

 محاسبة  ومراجعة مسك كٌفٌات ٌحدد ، 2009 سنة فبراٌر 11 فً مؤرخ 79-09 رقم تنفٌذي مرسوم- 

 .2009 لسنة 11 عدد ر ج ،القضائً المحضر

تنظٌم ساعات العمل و  ٌحدد  الذي2009 ٌولٌو سنة 22 مؤرخ 244\09 المرسوم التنفٌذي رقم- 

 .2009 لسنة 44 ج ر عدد. توزٌعها فً القطاع المؤسسات و اإلدارات العمومٌة

 1993. لسنة 74 عدد ر ج ،الوطنٌة للغرفة الداخلً النظام  ٌتضمن 09/1993 /01فً مؤرخ قرار- 

 عدد ر ج ،القضائٌٌن للمحضرٌن الجهوٌة للغرفة الداخلً النظام  ٌتضمن 01/09/1993فً مؤرخ قرار- 

 1993 لسنة 74
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