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 :ةــــــــدمـــــمق

إن احلياة االجتماعية واالقتصادية تزداد تطورا يوما بعد يوم، شلا يعين أن العالقات بٌن 
دت أفراد اجملتمع تزداد تشعبا و تعقيدا، كلما ازدادت ىذه العالقات اتساعا و تداخال، ازدا

صان على ريباستمرار ىذا التطور، ح الفقو و القانون يرصدان ،إمكانية إصطدام مصاحل األفراد
البعض على حقوق البعض ى كل ىذا فقد حيدث أن يتعد مع عدم وقوع ىذا االصطدام

اآلخر ظلما و عدوانا بدون وجو حق، ذلذا كان على من يدعي حقا أن يثبتو، ومن بٌن 
االعتناء واالىتمام قد أدى ىذا ف اليت اعتىن هبا الفقهاء،الوسائل اليت تثبت هبا احلقوق، الكتابة 

دورا ووظيفة أساسية مهمة يف ربقيق التنمية واستقرار  تلعب اليتالتوثيق  مهنة إىل ظهور
 ضبط للمعامالت بٌن األفراد.و ققو من أمن قانوي ربالت بٌن الناس، وذلك بالنظر دلا ادلعام

قانونية تتمثل تعتمد يف تنظيمها على مرجعية  ،القانونية ادلنظمةفمهنة التوثيق من ادلهن 
يف القانون األساسي للمهنة من خالل القواعد القانونية ادلنظمة دلهنة  التوثيق باإلضافة إىل ما 

يف محاية احلقوق واألموال واستقرار  دورىاهتا الناذبة عن بياابأعراف ادلهنة وتقاليدىا وأد يعرف
 ادلعامالت. 

تطورت من حيث تعترب مهنة التوثيق مهنة قددية جدا يعود أصلها إىل مئات السنٌن 
مرحلة االختالط بالكتابة العمومية إىل مرحلة النظام الذي أصبح يعطي االتفاقات اآلثار 

الفرعونية، احلضارة حيث عرفت يف  القانونية واألحكام ادلتوازنة من اإلمرباطورية الرومانية
ضمان التوازن يف التوثيق  أما يف العهد اإلسالمي فكرست مهنةية وأيضا اليونانية، لبابلاحلضارة ا

دين إىل أجل ب ميا أيها الذين آمنوا إذا تداينت " :حيث جاء يف قولو تعاىل يف توثيق الدين
 من سورة البقرة. 282 اآليةبينكم كاتب بالعدل "  بمسمى فاكتبوه وليكت

قائمة قبل تكريسو  كانو  التارخيي للتوثيق يظهر لنا أن بتتبع األصلف، يف اجلزائرأما 
أول من أسس مهنة التوثيق وأرسى بعض قواعدىا ىم الرومان،  ف وتعترب مؤسسة قددية ،قانونا

مورست يف وىذه ادلهنة كما تؤكد ذلك جل ادلصادر التارخيية وادلؤسسات ادلتخصصة الغربية، 
 .مرت بفرتة استعمار رومايدولة ا، باعتبارىا اجلزائر قبل الفتح اإلسالمي لشمال إفريقي
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يف مسار تشجيع االستثمارات وربسٌن  اجلزائر اخنرطتالعشر سنوات األخًنة،  ففي
مناخ األعمال من خالل وضع ترسانة من اإلجراءات والقوانٌن اليت تساىم يف ضمان استقرار 

فضال عن النهوض ببعض ادلهن القضائية اليت  ،ادلعامالت وخلق جو من الثقة لدى ادلستثمرين
 .تضطلع دبهمة إبرام التصرفات القانونية وعلى رأسها مهنة التوثيق

لضمان استقرار إحدى الدعامات األساسية  (التوثيق أي مهنة)تعترب ىذه األخًنة  إذ
ة يف ربقيق التنمية االقتصادي وتساىمجلب االستثمارات على شجيع ت  سلتلف ادلعامالت و 

 ،القضاء على فض النزاعات من خالل سبكينو من وسائل اإلثبات ساعدتكما  ،واالجتماعية
ربرير العقود وتوثيقها ىو الضامن األساسي الستقرار ادلعامالت والتصرفات، كما أنو  ألن

 بالتوثيق تتم محاية حقوق وأموال ادلتعاقدين من بعضهم ذباه البعض.

يف السنوات األخًنة يف مجيع  اجلزائر شهدهتا اليتتطورات لل ادلشرع اجلزائري من مواكبة
العقارية بشكل خاص، عمل و  التجارية، قة منها بكافة ادلعامالت ادلدنيةاجملاالت السيما ادلتعل

 60/60من خالل سن قانون توثيق جديد للمهنة رقم  ،ادلشرع على ربديث منظومتو القانونية
لدور الذي ا تأكيده علىخًن دليل على ذلك  ،ادلوثق ادلتضمن تنظيم مهنة 0660ادلؤرخ يف 

الصبغة الرمسية اليت  ن وضمان استقرار معامالهتم، بفعلأنيط بادلوثق يف حفظ حقوق ادلتعاقدي
يضفيها على تعاقداهتم وتوفًنه عدالة وقائية للعقد التوثيقي، ىدفها ربقيق امن توثيقي تعاقدي 

حدوث النزاع حول حقوقهم حاضرا ومستقبال أمام العدالة الرمسية، وتعزيز  يوتوق  للمتعاقدين 
تنمية االستثمارات سواء ىدفها ضمانات رلموعة من ال ما يوفرك ،يف العقد الرمسيتهم ثق

 منها. األجنبية أوالوطنية 

تحقيق ادلوثق ذلذه األىداف من رمسية للعقود وإنشاء عقد فاعل حيقق أحسن النتائج، ف
دبدى احرتام ادلوثق اللتزاماتو ادلهنية القانونية والعقدية عند ربريره للعقود على طول مراحل  رىٌن

 . إنشائو بدءا من تلقيها وأثناء ربريرىا وصوال إىل ما بعد ربريرىا وإعطائها الصبغة الرمسية

نونية تلك الرابطة القا ىيمن ادلعلوم أن االلتزامات ادلهنية للموثق يف ميدان ادلعامالت 
اليت ذبمع بٌن شخصٌن احدمها دائن واألخر مدين يف إحداث اثر قانوي يرتب على ادلدين 
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ذباه الدائن التزاما بنقل حق عيين أو القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل، ىذه االلتزامات 
ام بتحقيق عمل الفقو على تقسيمها إىل عدة أنواع لتبقى من أىم تقسيماهتا تلك ادلتعلقة بااللتز 

 يبذذلا أ لزممل  بأداءالعناية الالزمة  بذلنتيجة والذي يتمثل يف التزام ادلدين بتحقيق الغاية سواء 
أو االلتزام بوسيلة  مل يثبت السبب األجنيب الذي حال دون ربقيق النتيجة، تعويض مابأداء 

أم ال وذلك حبسب  ويعين ذلك االلتزام الذي يبدل فيو ادلدين كل جهده سواء ربققت النتيجة
وىو ما ينطبق  طبيعة اجلهد ادلتفق عليو أو الذي يستلزمو القانون أو حبسب طبيعة ادلعاملة،

على عمل ادلوثق الذي تتعدد التزاماتو العقدية القانونية وادلهنية نتيجة للخدمة التوثيقية اليت 
 .عقد رمسي حيقق أحسن النتائج لتعامالهتم هتيئويف  للزبائنيقدمها 

، أناطو بعديد 60/60لكن برجوعنا إىل التزامات ادلوثق صلد قانون التوثيق رقم 
االلتزامات سواء قبل أو أثناء أو بعد ربريره لالتفاقات، وعلى طول ادلراحل اليت دير منها العقد 

أخرى تكون التزاماتو فتكون أحيانا التزاماتو رلرد وسيلة، ويف أحيان ىذه التوثيقي تتعدد 
التزامات تدور بٌن التزامو التعاقدي على اثر اخلدمة اليت يقدمها وىي ، و ربقيق نتيجةالتزامات

 .لألطراف وبٌن التزاماتو القانونية يف توفًن امن توثيقي لعقود األطراف

على محايتو  أيضاً  عمل القانون،  نشر ثقافة العدالة الوقائيةدلكانة ادلوثق ودوره يف نظرا
مهنة  أنانطالقا شلا سبق صلد  ،التشريع احلايل وأيف التشريع السابق  واحلفاظ على حقوقو سواء

ادلسؤوليات تنوعا بتنوع معها اتساعا وانتشارا تزداد  إالالتوثيق يف ظل العامل ادلعاصر ال تزداد 
 واجملتمعات.  اإلفرادوتشابك  مصاحل 

 :عمليةأخرى نظرية و  أمهية ىذه الدراسة يف أمهية فتتجلى

شلا  ادلوثقااللتزامات ادللقاة على عاتق يف معرفة األطراف لنوع  تتجلى النظريةاألمهية  (1
سيمكنهم من ازباذ احتياطاهتم الالزمة عند وضع معامالهتم لديو، الشيء الذي سيمكن من 

، أو ترجع إىل التزاماتو زبائنو معرفة مصدر التزاماتو يف كوهنا تنشا عن التعاقد ادلربم بينو وبٌن
القانونية ادلهنية، كل ذلك أدى إىل تضارب النصوص القانونية خبصوص ىذه االلتزامات 
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وعديد التشريعات ادلقارنة السيما يف احلاالت زائري والصعوبة يف تقرير أي منها لدى ادلشرع اجل
 .فيها مسؤولية ادلوثقاليت تثار 

يف تكييف ىذه االلتزامات الناذبة عن تداخلها  ن الصعوبةإأما عن األمهية العملية ف (2
 تو.مأمورية القاضي يف تقرير مسؤولي وتعدد اخلدمات اليت يقدمها ادلوثق للمتعاقدين تصعب من

عديد فقهاء ورجال القانون وكذا  اىتمام ادلهنية للموثق لقيت ادلسؤوليةديكن القول أن  
السيما احلاالت اليت تثار فيها مسؤولية  ،ادلهنيٌن، نظرا لإلشكاالت اليت كانت والزالت تطرحها

عديد االلتزامات ومجلة من بادلوثق أنيطت ، حيث ادلوثق عن أخطاء ارتكبها أثناء ربريره للعقود
ا العقد التوثيقي بدءا من تلقيو هبل اليت دير اإلجراءات اليت تتداخل فيما بينها، على طول ادلراح

ربقيقا ألمن تعاقدي يرتبط أساسا جبودة اخلدمات  ،ذلا وأثناء ربريرىا وصوال إىل ما بعدىا
واليت ما يعترب منها التزاما منو بوسيلة  التوثيقية والرمسية اليت يضفيها على تعامالت ادلتعاقدين،

 .لة وصعوبة تكييفهاأتيجة الشيء الذي يطرح مسومنها ما ينحصر يف التزامو بتحقيق ن

 :ما يليمن أجل  عيف زلاولة معاجلة ادلوضو تكمن أىداف الدراسة كما 
 اليت تنظم ىذه ادلهنة األساسيةالتعريف دبهنة التوثيق وتبيان القواعد   -1

 .التعريف بادلوثق باعتباره اليد الفاعلة يف تسيًن مرفق التوثيق -2

على عاتق ادلوثق واليت من خالذلا ديكننا  ادللقاةزلاولة الوقوف على أىم االلتزامات  -3
 ضوئوربديد نوع ادلسؤولية سواء كانت تأديبية، مدنية، جزائية، وزلاولة ربديد اخلطأ الذي على 

 .سواء كانت بفعلو أو بفعل تابعو أو نائبة تتحدد ىذه ادلسؤولية
أو للموثقٌن سواء بالنسبة ىذه ادلهنة بالنسبة  مياليت ربضمانات الوقوف على ال  -4

 .بالنسبة للمتعاقدين

 ذعمول بو منعلى أساس أنو قانون م 2666 ادلؤرخ يف 66/62تقييم القانون زلاولة   -5
التطور الذي عرفو التشريع اجلزائري من تعديالت  ومل ديسو أي تعديل رغمإىل يومنا ىذا  صدوره

 .على القوانٌن

( من أجل 66/62الوقوف أيضا على أىم الثغرات ادلوجودة يف ىذا القانون )زلاولة   -6
 .من جهة أخرىرفع توصياتنا ادلستنتجة من الدراسة من جهة، ومن الواقع العملي للمهنة 

 .من أجل إثراء ادلكتبة اجلامعية هبذا ادلوضوع كونو مل ينل حقو من الدراسة والبحث  -7
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 ألخيار ىذا ادلوضوع تتمثل يف:األسباب اليت دفعتين عن أما 
لكوهنا تعد من ادلواضيع ادلطروحة للدراسة،  ،دلوثق ذو أمهية بالغةن موضوع مسؤولية اإ

ىو كثرة القضايا ادلطروحة على القضاء  اىتمام أكثر فأكثرزلل  ادلوضوعما جيعل إضافة إىل أن 
كاوى ضد ادلوثقٌن، تتعلق إىل ورود عدة ش باإلضافةواليت يكون فيها ادلوثق أحد أطرافها، 

الذي جعل العديد من ادلوثقٌن  األمربدعاوى بطالن العقود الرمسية واالدعاء فيها بالتزوير، وىو 
، فادلشرع أخضع ىذه ادلسؤولية للقواعد العامة، ومل يسن قواعد خاصة زلل ادلتابعات اجلزائية

 ذلا.

وخاصة ادلراجع  ،وىي نقص ادلراجع يف ىذا اجملال عرتضتينأأشًن إىل الصعوبات اليت 
 لتوثيقي اجلزائري.اادلتخصصة باجملال 

 
 ويف ىذا السياق حصرت إشكالية دراسيت على النحو التايل:

 ؟ة القانوني مسؤوليتهوثق؟ وما هي حدود مكيف نظم المشرع الجزائري مهنة ال
 

ى لباالعتماد ع لتحليليمن أجل اإلجابة على ىذه اإلشكالية انتهجنا ادلنهج ا
 مهنة ادلوثق.النصوص القانونية اليت ربكم 

 ىذه قسمنا اإلشكالية ادلطروحة على لإلجابة منا وزلاولة البحث ألىداف ربقيقا
  :فصلٌن إىل الدراسة

ادلوثق كيد فاعلة يف و  ،نة منظمةالتوثيق كمه كال من  الفصل األول تناولنا فيو: ماىية
 مفهومالثاي  ادلبحثيف  مهنة التوثيق، و دلفهوم خصصنا ادلبحث األول منو ،مهنة التوثيق

 ادلوثق.
، حيث تعرضنا يف ادلبحث ادلوثقنطاق مسؤولية فصل الثاي تطرقنا من خاللو إىل ال

يف ادلبحث أما سؤولية ادلوثق ادلدنية، التأديبية، ويف ادلبحث الثاي إىل م األول إىل مسؤولية ادلوثق
 تطرقنا إىل مسؤولية ادلوثق اجلزائية. الثالث 

 



 
 ولل األـالفص

 

 مفهوم مهنة التوثيق واملوثق 

 يف القانون اجلزائري
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 القانون الجزائري في قوالموث   التوثيقمهنة  مفهوم 9الفصل األول
كذلك  ،أيضا مفهـو اؼبهنة اغبديث عن يقتضي حتمية اغبديث عن مفهـو اؼبوثق فإ   

كؼبعرفة ىذا االرتباط كاالتصاؿ  اؼبوثق،القائم هبا كىو الشخص ب كمرتبطة لصيقة مهنة العتبارىا
 اؼبوثق مفهـوإذل ك يف اؼببحث األكؿ  أكالن  مهنة التوثيق مفهـو إذل ربديدالفصل  ىذايف  نتعرض

 .يف اؼببحث الثاين

 في القانون الجزائري التوثيق مفهوم مهنة9 المبحث األول

هنة التوثيق من اؼبهن القانونية اؼبنظمة كتعتمد يف تنظيمها على مرجعية قانونية إف م
باإلضافة إذل ما  ؽباتتمثل يف القانوف األساسي للمهنة من خالؿ القواعد القانونية اؼبنظمة 

 توثيق يف ضباية اغبقوؽ كاألمواؿالناذبة عن دكر مهنة ال هتادبياأك يعرؼ بأعراؼ اؼبهنة  كتقاليدىا 
سنحاكؿ يف سبيل ربديد مفهـو مهنة التوثيق، التطرؽ لتعريف التوثيق لذا  ،كاستقرار اؼبعامالت
)اؼبطلب الثاين(  اعبزائر هنة التوثيق يفؼبكاألصوؿ التارخيية  اعبذكرمعاعبة  ،يف )اؼبطلب األكؿ(

تعرض أيضا نكما كشركط االلتحاؽ هبا يف )اؼبطلب الثالث(   ىذه اؼبهنة طبيعةكنتطرؽ أيضا إذل 
  إذل اؽبياكل اؼبنظمة ؼبهنة التوثيق يف )اؼبطلب الرابع(. 

 التوثيق تعريف 9األولالمطلب 

)الفرع األكؿ( من الناحية اللغوية التوثيق  تعريفذا اؼبطلب إذل أف نتطرؽ يف ىديكن لنا        
 . التعريف القانوين يف )الفرع الثالث(إذل  ، كان اصطالحكإذل تعريف التوثيق 

 لغة تعريف التوثيق 9األول لفرعا

قوية التوثيق يف اللغة لو عدة معاف، فتارة يأيت دبعٌت العقد كاإلحكاـ، كتارة دبعٌت الت  
اقة كالوثيقة، كما يراد بو العهد بالوث   كاإلحكاـ كقد يراد بو األخذ   دالش  بوت كما يأخذ معٌت كالث  

 1.كاإلدياف

                                                           
1
صاع ، انفمّ اإلؿاليٙ ٔانمإٌَ انٕضعٙ انمٕج انرُفٛظٚح نهًذغعاخ انًٕثمح تٍٛ، ادًض سهٛفح انشغلأ٘ - 

 .16 ص، 2007، ؿُح اإلؿكُضعٚح، انجايعح انجضٚضج
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ؼبختلف مظاىرىا جيعل من الصعوبة إعطاء غَت أف تشعب اغبياة كالتطور اؼبذىل 
، 1تعريف دقيق ؼبعٌت كلمة التوثيق نظرا لتشعب أغراضو ىو اآلخر كتداخل اؼبهاـ اؼبتعددة

فكلمة التوثيق يف الوقت اغباضر ؽبا أكثر من مدلوؿ يف شىت اجملاالت، تبعا لتطور العلم 
 اؼبعرفة. كازدىار

 اصطالحاً  التوثيق تعريف الفرع الثاني9

ىو ذلك العلم الذم يهتم بكيفية إثبات العقود كالتصرفات كااللتزامات ككبوىا يف  
 .ج كالسجالت كاؼبكاتب اليت تتم فيها اؼبعامالت على كجو االحتجاج هباج  اغب  

عدة أشخاص،  أكفهو إذف علم يبُت عناصر كل اتفاقية معقودة بُت شخصُت      
كيضمن استمرارىا، كحيسم مادة النزاع بُت األطراؼ اؼبتعاقدة، موضحا لكل من العاقد كاؼبعقود 

ال خالؼ بُت صبهور الفقهاء يف مشركعية التوثيق حيث دؿ ، ك لو، ما لو كما عليو من كاجبات
 2تداينتم بدين فاكتبوه...." إذاالذين امنوا  أيهاعلى ذلك قولو تعاذل "يا 

الف التوثيق بالكتابة حيفظ  ،بتوثيق الدين بالكتابة أمراهلل عز كجل  أفككجو الداللة      
تذكرىا كعدـ نسياهنا،كعلى  إذلكاعبحود، كما انو يدعو  التناكر، كيدفع عنها ألصحاهبااغبقوؽ 

 .بو شرعا مأمورىذا فالتوثيق بالكتابة 

منيفة ربتوم على ضبط عرفو ابن فرحوف بقولو "ىي صناعة جليلة كشريفة كبضاعة عالية و     
 كأحواؽبم أسرارىم، كاالطالع على كأمواؽبمالشرعية كحفظ دماء اؼبسلمُت  بالقوانُتالناس  أمور

 ."يناؿ ذالك، كبغَت ىذه الصناعة ال 

ثيق، باعتباره كالية من كاليات أدرؾ فقهاء الشريعة اإلسالمية األمهية البالغة للتو  حيث   
، فاشًتطوا نفسوق باؼبوث  اىتمامهم  كلة، فاىتموا بو اىتماما كبَتا، من بُت كجوه ىذا االىتماـالد

  فيو شركطا كصفات ىي يف حقيقتها اليت تشًتط يف القاضي، من أمهها العدالة

                                                           
1
جايعح يذًض ، عؿانح صكرٕعاِ فٙ انذمٕق، لإٌَ جُائٙ، انًـؤٔنٛح انمإََٛح نهًٕثك، تهذٕ َـٛى -  

 .58، ص2014/2015، ؿُح جايعح تـكغج، سٛضغ
2
 .282ألٚح ، ؿٕعج انثمغج - 
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 قانوناً التوثيق تعريف الفرع الثالث9 

ؾبموعة  بأنو أيضاكيعرؼ  ،يقصد بو ربرير العقود ككبوىا بالطريقة الشرعية كالقانونية 
الصبغة  إضفاءق بناء على طلب اؼبتعاقدين الراغبُت يف القانونية اليت يقيدىا اؼبوث   اإلجراءات

فظ ، حىت تتمتع  ىذه اؼبعامالت بالقوة القانونية يف مواجهة الغَت دبا حيالرظبية على معامالهتم
 .1أمافحقوقهم يف 

صبيع ما يقـو بو اؼبوثق من إجراءات قانونية بالتوثيق من كجو نظر ىذه الدراسة يقصد ف     
حىت  ،غة الرظبية على معامالهتممن الوقت الذم يصل بو اؼبتعاملُت الراغبُت يف إضفاء الصب

 حقوقهم يف أماف .تتمتع ىذه اؼبعامالت بالقوة القانونية يف مواجهة الغَت دبا حيفظ 

رغم  حد لو تعريف ؿبدد ككاضقب ال ربدثنا عن تعريف التوثيق يف القانوف اعبزائرم إذاأما      
( من القانوف 03فبالرجوع إذل أحكاـ اؼبادة ) انو مت تنظيم ىذه اؼبهنة بقوانُت خاصة،

قد عرؼ القائم بالتوثيق كليس التوثيق على أف:" اؼبوثق ضابط  ،قاؼبنظم ؼبهنة اؼبوث   (06/02)
العمومية ،يتوذل ربرير العقود اليت يشًتط فيها القانوف الصبغة  من قبل السلطة مفوض عمومي،
 2ىذه الصبغة." إعطاءىا األشخاصكذا العقود اليت يرغب الرظبية، ك 

يتم ربريره الرظبي عقد ال بأف ،منو  3(324يف نص اؼبادة )جاء  ،اعبزائرمالقانوف اؼبدين ففي    
قل للمشًتم ملكية العقار لألشكاؿ القانونية، كيلتـز دبقتضاه البائع أف ين امن طرؼ اؼبوثق كفق

 مقابل شبن نقدم. عليوالتعاقد مت الذم 
ي من قبل شخص لو الصفة ضعو يف قالب رظبك ك ابة الرظبية للعقد ىي رسم للعقد، فالكت       

                                                           
1
ٔظٛفح انرٕثٛك فٙ انُظاو انمإََٙ انجؼائغ٘ صعاؿح لإََٛح ذذهٛهٛح ، صاع ْٕيح ، ، ٔؿٛهح ٔػاَٙ - 

 .17، ص  2009انجؼائغ، ؿُح 
2
ٚرضًٍ يُٓح انًٕثك انظاصع  2006فثغاٚغ ؿُح 20يؤعر فٙ  06/02انمإٌَ على يٍ  03انًاصج - 

 .2006ٔانًٕافك ل ياعؽ  1427انًؤعر فٙ ٕٚو األعتعاء  طفغ عاو   14ٛح على تانجغٚضج انغؿً
3

ٚعضل ٔٚرًى األيغ على  2005جٕاٌ  20انًؤعر فٙ  05/10على انمإٌَ على  يٍ انمإٌَ 324انًاصج  -

 44، جغٚضج انغؿًٛح عضصٔانًرضًٍ انمإٌَ انًضَٙ، انًعضل ٔانًرًى 1975ؿثرًثغ  26فٙ  انًؤعر 75/58

"انعمض انغؿًٙ عمض ٚثثد فّٛ يٕظف أٔ ضاتظ عًٕيٙ أٔ ششض يكهف تشضيح عايح، ، ذُض:2005نـُح 

 طٔ٘ انشأٌ ٔطنك طثما األشكال انمإََٛح ٔفٙ دضٔص ؿهطرّ ٔاسرظاطّ.-يا ذى نضّٚ أ ذهماِ يٍ 
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جانب  إذلكن رابع يف البيوع العقارية كفقا للقانوف اعبزائرم ر يعترب التوثيق كبذلك  ،القانونية
 الًتاضي كاحملل، كالسبب .

تعمل شرعيتها إدارهتا كضمانات  يف طبيعتها كخصائص كظيفة التوثيق أفديكن القوؿ       
ؼبعامالت كاؼببادالت ؾباالت اال سيما يف  ،كاالستقرار يف اجملتمع على توطيد أركاف األمن

زمن ازدىار كتطور ف، التكنولوجية كالقانونية الشاملة، اإلعالمية، الثقافية، السياسية، االقتصادية
 .ا تتطلبو من اؼبعامالت العقدية اغبرة بصورة موثقة كمضمونة كرظبيةنظرا ؼباغبرية االقتصادية 

 في الجزائرياألصول التاريخية لمهنة التوثيق  9الثاني المطلب

 ،اآلفعليها  ىيما  إذلصل ت أفمرت مهنة التوثيق يف التشريع اعبزائرم بعدة مراحل قبل       
ثالث مراحل مهمة كبارزة يف تاريخ النظاـ القانوين اعبزائرم  إذلقسم ىذه اؼبراحل فيمكن ت

 :إذلكحسب التسلسل الزمٍت لتاريخ اعبزائر 

 االستعمارمرحلة أكذل: مرحلة ما قبل 

 (1962جويلية  04إذل  1830بُت  )مامرحلة ثانية: فًتة االستعمار

 إذل يومنا ىذا ( 1962جويلية  05)من مرحلة ثالثة: بعد االستقالؿ 

 مرحلة ما قبل االستعمارمهنة التوثيق في  الفرع األول9

األصل التارخيي للتوثيق بتتبع ف ،يف اعبزائر ارخيية ؼبهنة التوثيقالت األصوؿاؼبراد ىنا معرفة      
أكؿ من أسس مهنة  ك مؤسسة قددية فهي ،قائمة قبل تكريسها قانونا كانت  أهنا يظهر لنا

ذلك جل اؼبصادر التارخيية على تؤكد حيث التوثيق كأرسى بعض قواعدىا ىم الركماف، 
اإلسالمي مهنة مورست يف اعبزائر قبل الفتح كبالتارل قبدىا كاؼبؤسسات اؼبتخصصة الغربية، 

 .لشماؿ إفريقيا، باعتبارىا مرت بفًتة استعمار ركماين

إذا نظرنا إذل ىذه اؼبصادر دبوضوعية كسلمنا بأف فن التوثيق كاف لو كجود كأثر يف اعبزائر      
قبل الفتح اإلسالمي، فاؼبؤكد أف مزاياه دل تكن لتناؿ اعبزائريُت أم السكاف األصليُت، بل  
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خاصة اؼبعامالت التجارية كاؼبدنية ذات ، الركماف احملتلُت يف معامالهتمى كانت مقتصرة عل
 األمهية.

حلة مهما بلغت من الدقة لذلك ال ديكن اعتبار مهنة التوثيق ذات ىوية جزائرية يف تلك اؼبر  
ؿ تظل إدارة ػبدمة اؼبستعمر شأهنا يف ذلك شأف التوثيق يف اعبزائر خالؿ االحتالفكالتطور، 

 1.الفرنسي

حيثوف على حبيث كاف اؼبسلموف   كرست يف اإلسالـ  مهنة التوثيقديكن أف نقوؿ أف      
  كاليت قاؿ فيها بآية الدينالكردية اؼبسماة  اآلياتكقد أكدت على ذلك سورة البقرة يف  الكتابة

ي ن إذل  أ ج ل :نو كتعاذلاهلل سبحا ايػ ن ت م بد  ت ب  "ي ا أ يػُّه ا الذين آم ن وا إذ ا ت د  ت ب وه  ك ل ي ك  م س مًّى ف اك 
ؿ ك ال  ي أ ب  ك اتبه  ن ك م ك اتبه بال ع د  لل الذم ع ل ي و بػ يػ  ت ب  ك ل ي م  ت ب  ك م ا ع لَّم و  اهلل  فػ ل ي ك  اغب  قُّ  أ ف  ي ك 

ت طيع  أ ف  ع ل ي و اغب قُّ س فيهن  ك ل ي تَّق اهلل  ر بَّو  ك ال  يػ ب خ س  من و  ش ي ئنا ف إف  ك اف  الذم ا أ ك  ض عيفنا أ ك  ال  ي س 
لَّ ى و   ي ن من  رج الك م  ف إف  دل    ديُّ ت شهد كا ش هيد  ي ك ون ا ر ج ل ُت  فػ ر ج له  فػ ل ي ملل  ك ليَّو  بال ع دؿ ك اس 

اء أ ف   د امه  ا األ   ك ام ر أ ت اف فبَّن  تػ ر ض و ف  من  الشُّه د  امه  ا فػ ت ذ ك ر  إح  د  اء  ت ضلَّ إح  ر ل ك ال  ي أ ب  الشُّه د   خ 
ت ب وه  ص غَتنا أ ك  ك بَتنا إذل   ئ م وا  أ ف  ت ك  ـ  للشَّه اد ة  إذ ا م ا د ع وا  ك ال  ت س  أ ج لو ذ لك م  أ ق س ط  عن د  اهلل ك أ قػ و 

ن ك م  تػ ر ت اب وا  إالَّ أ ف  ت ك وف  ذب ار ةه ح اضر ةه ت دير كنػ ه ا  ك أ د َن  أ الَّ  ت ب وى ا  بػ يػ  فػ ل ي س  ع ل ي ك م  ج ن احه أ الَّ ت ك 
هد كا  إذ ا تػ ب ايػ ع ت م   ع ل وا  ف إنَّو  ف س وؽه بك م   ك أ ش  ك اتػَّق وا  اهلل   ك ال  ي ض ارَّ ك اتبه ك ال  ش هيده ك إف  تػ ف 

ء ع لي مه" ك يػ ع ل م ك م  اهلل  ك اهلل  بك ل  ش ي 
2. 

ؤسسة مساكية أك مشاهبة م كانت أنو يف ذلك العهد يةحيث نستشف من ىذه اآل
التقليدية اؼبعركفة، أما من حيث تسميتها فقد اصطلح على تسميتها "باحملكمة  لوظيفة التوثيق

 كانت منظمة حسب النظاـ التقليدم اعبارم بو العمل يف البلداف اإلسالميةإذ   ، "الشرعية
ؽبذه اؼبؤسسة  أما اؽبيكل البشرم ،عياعلى كظيفتها أعطاىا بعدا كا اؼبضفيككاف الطابع الديٍت 

قواعد الشريعة  فقد كاف مكونا من القضاة كالباش عدكؿ كالعدكؿ الذين كانوا يطبقوف

                                                           
1
، ؿُح  05انعضص، انغغفح انٕطُٛح نهًٕثمٍٛ، يجهح انًٕثك، ذاعٚز انرٕثٛك فٙ انجؼائغ، ذًض َٕع انضٍٚي- 

2002. 
2
 .282األٚح، ؿٕعج انثمغج - 
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 ان احملكمة كاسع كانت صالحيات كاختصاصات ىذهف ،1اإلسالمية حسب اؼبذىب اؼبالكي
اؼبهمة التوثيقية كما ىي معركفة  م يندرج ضمن، فباإلضافة إذل الدكر التقليدم الذان كمتنوع

كاف ؽبذه  إخل(، ....عقد إجيار أك مزارعة، حاليا )بيع، ىبة، ككالة، زكاج، رىن، شهادة شهرة،
يف مسائل األحواؿ الشخصية كضباية القصر،  احملكمة كذلك دكر كصالحيات قضائية تنفرد هبا

فقة كالتعويض عن كحضانة األطفاؿ كالن حبيث كانت ؽبا سلطة الفصل يف طلبات الطالؽ
شأف ضباية القصر، كتتمتع، هبدؼ  ككانت تضطلع بدكر مهم كحاسم يف الطالؽ التعسفي،

 :الصالحيات كىكذا فمن بُت ما يعود إليها من كاسعة، ذلك، بسلطات

 .تعيُت كرل القاصر عند كفاة األب - أ

 أكمن أبوين غَت معركفُت.اقد األب أمواؿ القاصر ف تعيُت اؼبقدـ إلدارة -ب

 .البكر يف حالة موت األب أك فقدانو أك غيابو تعيُت كرل تزكيج اؼبرأة -ج

 ( 0851جويلية13الى غاية 0721االستعمار )من  فترةالتوثيق في  مهنة الثاني9الفرع 

نظاـ كاف يطبق على ، 2وجود نظامُت ـبتلفُت للتوثيقالفًتة االستعمارية ب ىذهسبيزت      
كاف قائما قبل  نظاـ كىو احملاكم الشرعية ظبى بنظاـ  جدايف اؼبس األصليُتاعبزائريُت 

 عرؼ بالقانوف اؼبنظم ؼبهنة أخر، كنظاـ 31/12/1970غاية  إذلكاستمر العمل بو  ،االحتالؿ
دخل حيز التنفيذ باعبزائر دبوجب قرار صادر الذم  ك ،1803مارس  16التوثيق الصادر يف 

كىو نظاـ  ،ذاؾ بنظاـ مكاتب التوثيق العمومي آفكاؼبعركؼ  1842ديسمرب  30بتاريخ 
انو يف ىذه الفًتة كاف  إال، ذلك أرادكا إفيطبق على اعبزائريُت  أفديكن  كخاص بالفرنسيُت 

 .3بقيت قانوف استثنائي اإلسالميةالشريعة  أما ،لنظاـ الفرنسي ىو الشريعة العامةا

 
                                                           

1
، انجؼائغ، صاع انـجالخ ، ٛح انًرعهمح تانرٕثٛك فٙ انجؼائغاألدكاو انرشغٚعٛح ٔانرُظًٛ، نذضٛغ٘ أعًغ - 

 .05، ص1997ؿُح 
2
، يغجع ؿاتكٔظٛفح انرٕثٛك فٙ انُظاو انمإََٙ انجؼائغ٘ صعاؿح لإََٛح ذذهٛهٛح ، ، ٔؿٛهح ٔػاَٙ-- 

 .57ص
3
 .16تهذٕ َـٛى،  يغجع ؿاتك، ص - 
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 التوثيق في عهد االستقاللمهنة الفرع الثالث9 

ظل العمل  إذدل تتضح معادل الدكلة اعبزائرية كدكلة مستقلة االستقالؿ يف بداية مرحلة     
يف صبيع اجملاالت دبا فيها  بالعديد من القوانُت اليت كانت سارية اؼبفعوؿ يف عهد االستعمار

 أهناالقوانُت اؼبنظمة ؼبهنة التوثيق كمن خالؿ تتبع مراحل تطور مهنة التوثيق يف اعبزائر تبُت لنا 
 مرة بثالث مراحل مهمة ديكن تقسيمها كالتارل:

 1970 إذل 1662 جويلية 05ة اؼبمتدة من : اؼبرحلمرحلة أكذل

 2006فيفرم  19 إذل 1971من  مرحلة: ثاين

 إذل غاية يومنا ىذا 2006فيفرم  20من مرحلة:  ثالث

 0861 إلى 0551جويلية  14األولى9 التوثيق في المرحلة  مهنة 9األولبند ال

الذم نص يف مادتو  ،31/12/19621يف  62/157دبقتضى أحكاـ القانوف رقم 
 اليت القوانُت باستثناء، بالعمل جبميع التشريعات اؼبطبقة كقت صدكره االستمرار األكذل على

 . اعبزائرية القوانُت سن غاية كذلك إذل، الوطنية كالسيادة تتعارض

بنظاـ التوثيق اؼبزدكج الذم كاف معموؿ بو فيها مت العمل  قد الفًتة ىذهيف أف  اؼبالحظ
 2ـبتلفُت.على نظامُت  قائماخالؿ فًتة االستعمار للجزائر كالذم كاف 

اعتمد العمل يف ىذا النظاـ على التشريعات  9العموميةنظام مكاتب التوثيق 9 أوالً 
يعملوف  عموميُتىذه اؼبكاتب موثقوف  كإدارةيتوذل تسيَت  إذكالتنظيمات الفرنسية السابقة، 

للحساب اػباص، كخيتصوف بتوثيق صبيع اؼبعامالت العقارية كاؼبنقولة كربريرىا يف الشكل 
 الرظبي.

                                                           
1
 .31/12/1962ٙ ـــفـــؤعر نيا 62/157انمإٌَ على  - 

2
 .16، ص يغجع ؿاتك،تهذٕ َـٛى - 
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 كأخرلللتوثيق  مهمتاف، كاحدة تتوذل مهمة احملاكم كاف ؽبذه نظام المحاكم الشرعية9 -ثانياً 
لشخصية كالزكاج كالطالؽ ا األحواؿخصوصا يف مواد  األىارلمهمة الفصل يف اؼبنازعات بُت 

 كاؼبَتاث. 

دكرىا  اهني 22/07/1963اؼبؤرخ يف  63/261 اؼبرسـو التنفيذم رقملكن بعد صدكر 
جهة القضاء  إذلنظاـ احملاكم الشرعية كنقل ىذا االختصاص  ألغىحيث  ،كجهة حكم

 فقط على اختصاصها كجهات توثيق. كأبقىالعادم، 

جعل السلطة تسعى إذل كضع منظومة  أف ذاؾ، نظرا للفوضى اليت سادت البالدغَت انو     
لبعث  تشريعية تتماشى مع تكريس مبدأ السيادة الوطنية، كذلك خبلق آليات كميكانيزمات

اؼبؤرخ  91-70االستقرار يف صبيع اجملاالت، فبادرت بإصدار أكؿ قانوف للتوثيق دبوجب األمر 
 15/12/1970.1يف 

أعاد النظر يف تنظيم كتسيَت  15/12/1970اؼبؤرخ يف  91/70صدكر قانوف رقم لكن بعد     
مكاتب للتوثيق تابعة لوزارة  كأنشأ ،أين الغي مكاتب التوثيق كاحملاكم الشرعية ،اؼبوثقمهنة 
أسندت ؽبا مهمة احملافظة على األرشيف لتنظيم كتسليم النسخ لإلطراؼ اؼبعنية يف ىذا  ،العدؿ
اؼبوثق ؾبرد موظف عمومي مكلف بتلقي العقود  أفنصت اؼبادة الثانية منو" إذ ،2اجملاؿ

 3الصبغة الرظبية عليها" إضفاء األطراؼكاالتفاقيات اليت يود 

كظيفة، كالسبب يف ذلك  إذلأف التوثيق يف ىذه اؼبرحلة قد ربوؿ من مهنة  فيمكن القوؿ   
كاليت   النظاـ اإلشًتاكيمطلع السبعينيات يف ظل اعبزائر يف سياسة التنمية اؼبنتهجة يف  إذليعود 

 لوسائل اإلنتاجالقائم على أساس إمتالؾ الدكلة  ،كانت تتسم بالطابع اإلقتصادم اؼبوجو
إذ دل يكن للمبادرة الفردية مكاف يف النظاـ  ،ب اؼبلكية اعبماعية على اؼبلكية الفرديةكتغلي

 الثورة الزراعية كالصناعية يف ذلك الوقت.مبادئ السيما بعد تطبيق السائد،  اإلقتصادم
                                                           

1
كهٛح ، ياجـرٛغ فٙ انمإٌَ انشاص انًعًك ، عؿانحخ ذطٓٛغ انًهكٛح انعماعٚح انشاطحآنٛا،شغتانٙ يٕاػ - 

 .10، ص2014/2015، ؿُح ذهًـاٌ، جايعح أتٙ تكغ تهما ٚض ، انذمٕق
2
، يغجع ؿاتكٔظٛفح انرٕثٛك فٙ انُظاو انمإََٙ انجؼائغ٘ صعاؿح لإََٛح ذذهٛهٛح، ،ٔؿٛهح ٔػاَٙ - 

 .58ص
3
 .يُٓح انًٕثكذُظٛى ،انًرضًٍ 1970صٚـًثغ 15انًؤعر فٙ  91-70يٍ األيغ  03انًاصج - 
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مجاؿ تدخل الدكلة بصفتها ىي السلطة اؼبخططة كاؼبقررة ف اؼببادئمن ىذه  فانطالقا 
سعا يف صبيع اجملاالت، كبالتارل فإف مفهـو التوثيق يف ظل ىذه اؼبرحلة كاف شبو كاف كا  ،كاؼبنفذة

 .1ئات السائدة آنذاؾ كانت ال تسمح بقبوؿ نظاـ التوثيق اغبرؾبهوؿ من طرؼ العامة، فاؽبي

لذلك فإف ؾباؿ  ،كرس مبدأ تدخل اإلدارة يف التسيَت عموؿ بوالذم كاف مفالتشريع 
تدخل التوثيق كاف مقتصرا على معامالت عقارية ؿبدكدة بسبب القيود اإلدارية اليت كانت 

هتميش اؼبهنة كتقليص كظيفتها  إذل كتقيد حرية اؼبعامالت فبا أدل  ،تفرض على التصرفات
اضمحل تبعان لذلك  ،اؼبعامالت بُت اؼبتعاقدين استقراركمرفق عاـ خيدـ الصاحل العاـ، كيضمن 

 دكر اؼبوثق يف ىذه الفًتة كقل شأنو يف اغبياة العامة.

 1115فيفري  08إلى  0860 سنة منالمرحلة الثانية  ثاني9البند ال

فرض قانوف التوثيق الشكل الرظبي  ،1791 يرحلة الالحقة لتاريخ الفاتح جانفيف اؼب
 على أف يكوف ،شهرىا إلزاميةؼبتفرعة عنها مع يف كل العقود الناقلة للملكية كاغبقوؽ العينية ا

اقتصر اىتزت خالؽبا قيمة الورقة العرفية كحجيتها   بعدما ف 2ذلك ربت طائلة البطالف.  خالؼ
اإلثبات بالورقة العرفية على ؾباؿ ضيق اشًتط اؼبشرع لصحتها كقبوؽبا يف اإلثبات أف تكوف 

 .1791جانفيثابتة التاريخ إذا كانت صادرة قبل 

اؼبشرع ب دعا افبتأت بالنتائج اؼبرجوة، دل  1791اليت جاء هبا قانوف  أف ىذه التجربة إال    
كبالنتيجة  ،كن من فبارسة ىذه اؼبهنة للحساب اػباصة سبجديد اتاعبزائرم إذل سن تشريع

استعادت ىذه اؼبهنة طابعها اغبر منذ إصدار القانوف رقم ف ،ملء الفراغ اؼبالحظ يف ىذا اجملاؿ
-91 م ػألغى األمر رقالذم  اؼبتعلق بتنظيم التوثيق، 1788 جويلية 17اؼبؤرخ يف  88/79
يتوذل ، جعلها مهنة حرة حيثأعاد تنظيم مهنة التوثيق ك  11/17/1791.3اؼبؤرخ يف  71

                                                           
1
 .15، ص 2002،  يا٘ 6طثاٚذٛح عثض انماصع، يمال يُشٕع فٙ يجهح انًٕثك ، انعضص  - 
2

كهٛح ، صكرٕعاِ ، عؿانحانعماع٘ دًاٚح انرظغفاخ انمإََٛح ٔإثثاذٓا فٛظم َظاو انشٓغ، ػْضٔع اَجٙ ُْض -

 .03، ص2015/2016، ؿُح 2 ْٔغاٌ ، جايعح يذًض تٍ ادًض، انذمٕق
3
، ؿُح  انجؼائغ،  صاع ْٕيح،  انكراتح انغؿًٛح كضنٛم إثثاخ فٙ انمإٌَ انًضَٙ انجؼائغ٘ ،  يٛض٘ ادًض - 

 .17، ص 2014
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ربرير مع احتفاظ اؼبوثق بصفة الضابط العمومي الذم يتوذل  ،اؼبوثق غبسابو اػباص اتسيَتى
 منها.كبتفويض  يستمد صالحياتو من سلطة الدكلة، ، كماالرظبية العقود

 اؼبنظم ؼبهنة التوثيق ب: 1988يوليو  12اؼبؤرخ يف  88/27القانوف رقم  كما سبيز

توسيع نطاؽ االختصاص اإلقليمي جبعلو يشمل كافة  ،رع باؼبخالفة لألمر اؼبلغىاؼبش اجانته -
 .منوا جاء يف نص اؼبادة الثالثة ؼب ، طبقان 1الًتاب الوطٍت

 إلغاء كافة اؽبياكل كالتنظيمات السابقة للتوثيق. -
 الحيات اؽبياكل اؼبلغاة.ؽبا مهاـ كص أسندتمكاتب للتوثيق اليت  إنشاء -
 اؼبوظفُت العموميُت. الؾسأضمن  كأعواهنماؼبوثقُت  إدراج -
 .ؼبكاتب التوثيق بدائرة اختصاص احملاكم اليت يعملوف هبا اإلقليميربديد االختصاص  -
 .أعماؽبماالستعانة دبساعدم اؼبوثقُت يف اقباز  إمكانيةفتح  -
من األمر رقم  (12،13كتكريس قاعدة الرظبية يف اؼبعامالت حسبما حددتو اؼبادتاف ) إقرار   -

 2اؼبتضمن تنظيم التوثيق. 15/12/1970اؼبؤرخ يف  70/91
جديدا ؼبهنة التوثيق من حيث اعبانب  كما أعطى ىذا القانوف دفعة نوعية كنفسان   

، 1991إبتداءا من سنة  ،بأف تعززت بالتحاؽ يف صفوفها العديد من اؼبوثقُت اعبدد ،البشرم
كاغبقيقة أف ما شهدتو اؼبهنة من تقوبة يف العدد البشرم راجع ؼبا عرفتو البالد من تغَتات يف  

السوؽ، فكاف لزاما على السلطة كيف كل اجملاالت كتقلص دكر الدكلة بعد تبٍت نظاـ إقتصاد 
 سبيل ترسيم اؼبعامالت بُت الناس رفع عدد مكاتب التوثيق ؼبا كاف عليو األمر يف السابق.

ما دييز ىذا القانوف أكثر ىو صدكره يف مرحلة كانت اؼبهنة فيها ال تزاؿ يف  أفغَت  
بداية عهدىا، فبا جعل بعض نصوصو بعيدة كل البعد عن الواقع اؼبعاش، فقد إزدادت 

أيضا يف  ىااؼبنظمة للمهنة كعجز ت اؼبهنة نتيجة الفراغ يف النصوص اؼبشاكل اؼبهنية اليت كاجه
لعديدة للموثقُت ال سيما ما تعلق منها بالقوانُت اليت تضمن اغبماية اإلستجابة لإلنشغاالت ا

 ؼبكتب التوثيق كمرفق عمومي، ككذا تلك اليت تكفل اغبماية القانونية للموثقُت.
                                                           

1
 .19 ص، يغجع ؿاتك، تهذٕ َـٛى -
2
 .66ص ، يغجع ؿاتك ،ٔؿٛهح ٔػاَٙ - 
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 إلى غاية يومنا ىذا 1115فيفري  11من  المرحلة الثالثة ثالث9البند ال

يق اؼبوثقُت من العجز اؼبلحوظ يف النصوص التشريعية اؼبنظمة ؼبهنة التوث إف معانات
اعبيد للخدمات التوثيقية، جعل الغرفة الوطنية  األداءعلى  وكانعكاس ،طواؿ العشرية األخَتة

يف مقدمتها ، للموثقُت تبادر بإعداد مشاريع قوانُت تضمن تعديل القوانُت اؼبنظمة ؼبهنة التوثيق
العديد من النصوص التشريعية اليت تكرس اغبماية الفعلية  اقًتاححيث مت يق، قانوف التوث

رقم  القانوف ككذا تكفل اغبماية القانونية للموثقُت، كجسد ذلك فعال بصدكر ،ؼبكاتب التوثيق
 لتعزز ىذه اؼبهنة أيصان ، 1اؼبوثق مهنةتنظيم   اؼبتضمن  2006فرباير  20اؼبؤرخ يف  06/02

كاليت  ،2ؼبمارسة مهنة التوثيق العمليةعادة ما تتعلق باإلجراءات  ، اليتذيةبصدكر مراسيم تنفي
 :كأمههااؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق  06/02للقانوف  تنفيذان صدرت 

 اكت سنة3اؼبوافق ؿ1429اؼبؤرخ يف أكؿ شعباف عاـ  08/242اؼبرسـو التنفيذم رقم -
 دبهنة اؼبوثق كفبارستها كنظامها التأدييب كقواعد تنظيمها. االلتحاؽحيدد شركط  2008

أكت 3اؼبوافق ؿ 1429مؤرخ يف أكؿ شعباف عاـ  08/243اؼبرسـو التنفيذم رقم -
 حيدد كيفية أتعاب اؼبوثق. 2008سنة 

أكت 3اؼبوافق ؿ 1429مؤرخ يف أكؿ شعباف عاـ  08/244اؼبرسـو التنفيذم رقم  -
 كمراجعتها. حيدد كيفيات مسك ؿباسبة اؼبوثق 2008سنة 

أكت 3اؼبوافق ؿ 1429مؤرخ يف أكؿ شعباف عاـ  08/245اؼبرسـو التنفيذم رقم  -
 .شركط ككيفيات تسيَت األرشيف التوثيقي كحفظوحيدد  2008سنة 

اؼبرسـو التنفيذم كىو لتعزز مهنة التوثيق بصدكر مرسـو تنفيذم جديد صدر مؤخرا 
يعدؿ كيتمم  2018مارس سنة5اؼبوافق ؿ  1439صبادل الثانية عاـ  17مؤرخ يف  18/84رقم

                                                           
1
انغؿًٛح انجغٚضج ت انظاصع-انًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕثك 20/02/2006انًؤعر فٙ  06/02انمإٌَ  - 

 .2006ٔانًٕافك ل ياعؽ  1427فٙ ٕٚو األعتعاء طفغ عاو 14انعضص 
 .402وسيلة وزاني، مرجع سابق ، ص - 2
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هبنة اؼبوثق كفبارستها كنظامها التأدييب  االلتحاؽالذم حيدد شركط  08/242اؼبرسـو التنفيذم 
 كقواعد تنظيمها. 

 وشروط االلتحاق بها ص مهنة التوثيق9 خصائالثالث المطلب

الفرع األكؿ  كباكؿ أف نوردىا يف ،التوثيق دبجموعة من اػبصائص كاؼبميزات مهنة تازسب
 كنتعرض كذلك للشركط اؼبطلوبة االلتحاؽ هبذه اؼبهنة)الفرع الثاين(

  خصائص مهنة التوثيقالفرع األول9  

عملية قانونية حبتة تتضمن ؾبموع القواعد اؼبوضوعية كطبيعة كظيفة التوثيق  إف 
 ،الالزمة لتسجيل العقود كالتصرفات كاؼبعامالت القانونية، كإثباهتا بصورة رظبية كعامةكاإلجرائية 

  1حبيث حيتج هبا على الكافة كتطبيق كل ذلك بصورة فعالة كمشركعية.

استخالص خصائصها انطالقا من ىذا التكييف العاـ لطبيعة كظيفة التوثيق ديكن 
 الذاتية كاؼبتمثلة يف:

 حيث تنشأ مؤسسة التوثيق بقرار من السلطة القضائية، اؼبختصة،  9 التوثيق مؤسسة-0
كتدار عن طريق موثق معُت بقرار كؽبذه اؼبؤسسة حقوؽ كعليها كاجبات، فهي تقدـ خدمات 
منظمة للجمهور، متمثلة يف تنفيذ قوانُت اعبمهورية مقابل رسم يدفع سلفا ؿبدد دبوجب 

.   مرسـو

تصرؼ  ألمجراءات اؼبتداخلة اؼبعقدة القانوف ؾبموعة من اإليفرض 9 التوثيق نظام إجرائي-1
 من تصرفات األفراد كاعبماعات كالدكؿ ليكسب العقد قوة السلطة العامة.

 يهدؼ التوثيق إذل ربقيق غرضُت:9 التوثيق إثباتي-2

 تنظيمي، دبعٌت تنظيم نفل الثركة الوطنية بُت األشخاص الطبيعية كاؼبعنوية9 األولالغرض 
 قبة حركات األمواؿ االجتماعية باغبجة اؼبادية الدامغة بُت األفراد كاعبماعات احمللية.كمرا

                                                           
1
 .32ص، يغجع ؿاتك ،ٔؿٛهح ٔػاَٙ - 
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 كأفراد اجملتمع. لإلدارة توفَت اغبجة ؼبرافق الدكلة الغرض الثاني9

ألف التوثيق يعترب اعبانب التطبيقي للقانوف، فهو يصنع ؾبموعة 9 تطبيقية إجراءاتالتوثيق -3
 .من التصرفات االجتماعية 

عنصر السرعة مطلوب بشدة يف عملية التوثيق كاليت 9 التوثيق مهمة سريعة النفاذ والتطبيق-4
قرر من اجل ذلك ؾبموعة من النصوص  إذتتمثل يف السرعة كالفعالية يف التحرير كالتنفيذ، 

 .كالتسويق كالبَتكقراطية اإلدارم، حىت يتفادل اؼبماطلة اآلمرة

قاؿ حيث عن طبيعة مهنة التوثيق، أصاؼ رئيس الغرفة الوطنية للموثقُت كيف مداخلة ل
 20/02/2006اؼبؤرخ يف  06/02 من القانوف رقم(02)دبوجب اؼبادة  أتنشمهنة ـبتلطة،  بأهنا

ىا اؼبوثق غبسابو اػباص،  اؼبوثق ضابط عمومي ـبوؿ من  أف أممكاتب عمومية للتوثيق يسَت 
، حيث يعمل األحكاـالسلطة العمومية كلو ختم من اعبمهورية، كديضي الصيغ التنفيذية كينفذ 

على جانبُت جانب عمومي كجانب حر خاص بتسيَت مكتبو بإمكاناتو اػباصة كغبسابو 
 1اػباص.

 مهنة التوثيق ب االلتحاق شروط  9الثانيالفرع 

 القانونية العلـو أو اغبقوؽ خرجيوا هبا يلتحق ما عادة منظمة كمهنة التوثيق مهنة
 في العدؿ كزارة شددت اذا ،فبارستها شركط حيث من القضاء دبهنة أشبو وىي كاإلدارية

 من للتأكد شفهية كأخرل كتابية مسابقة اشًتاط خالؿ من لولوجها اؼبًتشحُت على الرقابة
 عند تتوقف ال الصارمة الشركط كىذه ،مًتشح لكل كاػبلقي النفسي العلمي، االستعداد مدل

 . ايضا التوثيق مكتب فتح كعند التكوين عند تليها اؼبسابقة بل حد

 

                                                           
1
  . 15ص، 210يا٘، 6انعضص، يجهح انًٕثكعمال، عئٛؾ انغغفح انٕطُٛح نهًٕثمٍٛ، - 
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 السادسة اؼبادةفي  اؼبوثق مهنة ؼبمارسة معينة شركطا اعبزائرم اؼبشرع حددىذا، كقد 
 .1تنظيم مهنة التوثيق السالف الذكر اؼبتضمن 06/02 القانوف من

عنها  تعلن مسابقة اجتياز كأيضان  كالسياسية اؼبدنيةالحقوق  جبميعالتمتع  شرطها من 
 الذين اؼبًتشحُتلجميع  مفتوحة، علنية ،وطنية مسابقة تكوفأن  يشًتطالتي ، ؿوزارة العد

على  باغبصوؿالعلمي  اؼبؤىل ،ىام أساسي شرط جانبإلى ، القانونيةالشروط  فيهم تتوفر
 25 شرط السن حبيث ال يقل عن جانب إذل يعادؽبا ما في الحقوق أو  ليسانس شهادة

 2.سنة

 اؼبرسـو التنفيذم رقم: منها نذكر التنظيم إذلالمشرع  أحاؽبا أخرل شركطىناك  
الذم حيدد شركط االلتحاؽ دبهنة اؼبوثق كفبارستها  2008 أكت 3اؼبؤرخ يف  08/242

حيدد فيو يف القسم األكؿ اػباص باؼبوثق  (6) إذل(03)حيث توجد اؼبواد منكنظامها التأدييب، 
 ال يكوفأن شركط االلتحاؽ باؼبهنة ككذا مدة التكوين، ضف إذل ذلك شركط أخرل من بينها 

، إضافة  العمديةغير  اعبرائم باستثناء جنحةأو  جناية أجل من بعقوبةعلى المعني  حكمقد 
 إجراء دبقتضىؿ عون دولة عز أو اظبو شطب ؿبامياوقع عزلو أو  عموميا ضابطا يكوفأن ال 
 3.هنائي تأدييب

تعديل مؤخرا  اشركط االلتحاؽ دبهنة اؼبوثق قد جرل عليه ذبدر اإلشارة إذل أف
خبصوص ربديد شركط االلتحاؽ دبهنة اؼبوثق كاحملضر القضائي، حيث مت زبفيض مدة التكوين 

كاحدة، كما ديكن أف يتم التكوين اػباصة دبهنة اؼبوثق ككذا احملضر القضائي من سنتُت إذل سنة 
كحسب اؼبرسومُت التنفيذيُت الصادرين يف  .عن بعد باستعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ

                                                           
1
ٚشرغط فٙ كم يرغشخ نهًـاتمح ذُض " 2006فثغاٚغ 20انًؤعر فٙ  06/02انًاصج انـاصؿح يٍ انمإٌَ - 

أعالِ انرًرع تانجُـٛح انجؼائغٚح، دٛاػج شٓاصج انهـاَؾ فٙ انذمٕق أٔ شٓاصج 5انًُظٕص عهٛٓا  فٙ انًاصج 

ؿُح عهٗ األلم، انرًرع تانذمٕق انًضَٛح ٔانـٛاؿٛح انرًرع تشغٔط انكفاءج انثضَٛح  25يعاصنح نٓا، تهٕغ 

 ح انًُٓح".انضغٔعٚح نًًاعؿ

-
2
جايعح أتٙ ، صكرٕعاِ فٙ انمإٌَ انعاو  ، عؿانحانمإََٙ نُشاط انًُظًاخ انًُٓٛحإلطاع ، ايؤصٌ يأيٌٕ 

 .127ص، 2015/2016، ؿُح ذهًـاٌ، تكغ تهما ٚض
3
غشد ؿُح  03انًٕافك ل  1429انًؤعر فٙ أٔل شعثاٌ عاو، 08/24ظ٘ علىاَظغ انًغؿٕو انرُفٛ - 

ٚذضص شغٔط االنرذاق تًُٓح انًٕثك ٔيًاعؿرٓا َٔظايٓا انرأصٚثٙ ٔلٕاعض ذُظًٛٓا.انظاصع ،  2008

 .2008غشد  06انًٕافك ل  1429شعثاٌ 04انًؤعسح فٙ 45تانجغٚضج انغؿًٛح انعضص 
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 ك( 04)، تعدؿ اؼبادتاف 20181مارس  05العدد األخَت من اعبريدة الرظبية، اؼبؤرخُت يف 
 2009 فيفرم ،بالنسبة ؼبهنة اؼبوثق 2008من اؼبرسومُت التنفيذيُت اؼبؤرخُت يف أكت (05)

 بالنسبة ؼبهنة احملضر القضائي.

اعبديدة من اؼبرسـو اػباص دبهنة اؼبوثق على أف يتابع الناجحوف يف (04)اؼبادة  كما
مدتو سنة كاحدة، منها عشرة أشهر  مسابقة التكوين لاللتحاؽ دبهنة اؼبوثق تكوينا متخصصان 

تشمل تكوينا ميدانيا لدل احد مكاتب التوثيق كشهراف اثناف من التكوين النظرم. كحيدد 
بقرار من كزير العدؿ بعد استشارة الغرفة الوطنية  التوثيقبرنامج التكوين لاللتحاؽ دبهنة 

  .للموثقُت

 كؿباضرات كأعماالن  وين دركسان تنص اؼبادة اػبامسة اعبديدة على أف يتضمن التكحيث 
كيتم التكوين على مستول مؤسسات التكوين التابعة لوزارة العدؿ أك مؤسسات  ،تطبيقية

  .كمعاىد التكوين األخرل بتم ربديدىا دبوجب اتفاقية بُت كزارة العدؿ كالغرفة الوطنية للموثقُت

التزامات األطراؼ االتفاقية اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة السيما  ىذه ربددكما 
ككيفيات التكفل دبصاريف التكوين، كديكن أف يتم التكوين عن بعد باستعماؿ تكنولوجيات 

خيضع اؼبًتبصوف إذل تقييم يف هناية التكوين النظرم كالتكوين اؼبيداين،  ، حيثاإلعالـ كاالتصاؿ
كيتوج  20من  10يف التكوين كل مًتبص حيصل على عالمة تساكم أك تفوؽ  كيعد ناجحان 

 التكوين باغبصوؿ على شهادة الكفاءة اؼبهنية ؼبهنة اؼبوثق تسلمها كزارة العدؿ. 

ديد خبصوص جبىذا اؼبرسـو دل يأت أف  راءة اؼبرسـو التنفيذم اعبديدنستنتج من ق
أم تلك اليت  ،فبقيت الشركط تبقى كما ىيرسـو السابق يف اؼب باؼبهنة، الواردة شركط االلتحاؽ

من (03)، كاؼبادة 06/02: من القانوف رقم(06)كاؼبنصوص عليها يف اؼبادة أعاله أكردناىا 

                                                           
1
، 2018ياعؽ ؿُح 5انًٕافك ل 1439جًاصٖ انثاَٛح عاو 17يؤعر فٙ 18/14يغؿٕو ذُفٛظ٘ على  - 

غشد ؿُح 3انًٕافك ل 1429انًؤعر فٙ أٔل شعثاٌ عاو  08/242انرُفٛظ٘ على ٚعضل ٔٚرًى انًغؿٕو 

انظ٘ ٚذضص شغٔط االنرذاق تًُٓح انًٕثك ٔيًاعؿرٓا َٔظايٓا انرأصٚثٙ ٔلٕاعض ذُظًٛٓا، انظاصع  2008

، 14و، انعضص2018ياعؽ ؿُح  7ِ انًٕافك ل 1439جًاصٖ انثاَٛح عاو  19تانجغٚضج انغؿًٛح انًؤعسح فٙ 

 . 09ص 
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، سول تغيَت يف مدة التكوين اليت كانت سنتُت، أصبحت 08/242اؼبرسـو التنفيذم رقم: 
 سنة كاحدة.

يعُت اغبائزكف على شهادة الكفاءة اؼبهنية للتوثيق تصنيفهم موثقُت بقرار  بناء على ذلك
يؤدم اؼبوثق قبل  06/02من القانوف (08)كجاء يف نص اؼبادة  العدؿ حافظ األختاـ،من كزير 

"اقسم باهلل  اليمُت اآلتية:1ـ اجمللس القضائي حملل كجود مكتبوالشركع يف فبارسة مهامو أما
العلي العظيم أف أقـو بعملي أحسن قياـ كأف اخلص يف تأديتو مهنيت كاكتم سرىا كاسلك يف  

 سلوؾ اؼبوثق الشريف كاهلل على ما أقوؿ شهيد".كل الظركؼ 

 9 الهياكل التنظيمية لمهنة التوثيق في القانون الجزائريالرابعالمطلب 

تنظيم مهنة التوثيق اؽبياكل الرئيسية للمهنة، حيث  اؼبتضمن 06/02قانوف  أرسى 
 على أف تنظم مهنة التوثيق على النحو التارل:( 46،45،44)نصت أحكاـ اؼبواد  

 اجمللس األعلى للتوثيق-

 الغرفة الوطنية للتوثيق-

 الغرفة اعبهوية للتوثيق-

 الفرع األول9 المجلس األعلى للتوثيق

يتألف من يف ىـر التنظيم اؽبيكلي للمهنة،  يعترب اجمللس األعلى للتوثيق أعلى ىيئة
العدؿ، مدير الشؤكف السيد كزير العدؿ كرئيس لو كمن السادة مدير الشؤكف اؼبدنية لدل كزارة 

، كقد 2اعبزائية لدل كزارة العدؿ، رئيس الغرفة الوطنية للموثقُت، رؤساء الغرؼ اعبهوية للموثقُت
 .النظاـ الداخلي للمجلس األعلى للتوثيق 1991يوليو  11حدد القرار اؼبؤرخ يف 

 
                                                           

1
نى ُٚض عهٗ آجال ذأصٚح انًٍٛٛ، يثهًا َض عهٗ طنك  06/02يا ًٚكٍ اإلشاعج إنّٛ ْٕ أٌ انمإٌَ  - 

دٛث كاٌ ٚرٕجة عهٗ انًٕثمٍٛ ذاصٚح انًٍٛٛ فٙ انشٓغ انظ٘ ٚظضع فّٛ انرعٍٛٛ األٔل  88/27انمإٌَ على 

 نهًٕثمٍٛ.
2
 نًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انرٕثٛك.ا 20/02/2006انًؤعر فٙ  06/02يٍ انمإٌَ على  44انًاصج  - 
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 البند األول9 تشكيلة المجلس األعلى للتوثيق

من (44)نص اؼبادة ل طبقان يًتأس كزير العدؿ حافظ األختاـ اجمللس األعلى للتوثيق، 
على أنو ينشأ ؾبلس أعلى للتوثيق يرأسو كزير العدؿ، حافظ األختاـ،  06/02القانوف رقم 

 يكلف بدراسة كل اؼبسائل ذات الطابع العاـ اؼبتعلقة باؼبهنة، كيتشكل من:

 ة كالقانونية بوزارة العدؿ.اؼبدير العاـ للشؤكف القضائي-1

 مدير الشؤكف اؼبدنية كختم الدكلة بوزارة العدؿ-2

 مدير الشؤكف اعبزائية كإجراءات العفو بوزارة العدؿ-3

 رئيس الغرفة الوطنية للموثقُت-4

 رئيس الغرفة اعبهوية للموثقُت-5

 ء مهامو.كللمجلس األعلى أف يستعُت بكل شخص كفؤ بإمكانو مساعدة ىذا اجمللس يف أدا

 البند الثاني9 اختصاصات المجلس األعلى للتوثيق

كل من الغرفة الوطنية كالغرفة اعبهوية، كما يدرس على  اجمللس األعلى للتوثيق  يشرؼ
ىذا اجمللس كل اؼبسائل ذات الطابع العاـ اؼبتعلقة دبهنة اؼبوثق، كلو أف يبدم رأيو فيما يطلبو منو 

 .1السيد كزير العدؿ حافظ األختاـ ال سيما يف شركط اإللتحاؽ باؼبهنة، ككذا التكوين اؼبتواصل

 أعمال المجلس األعلى للتوثيقالبند الثالث9 نظام سير 

تتم أعماؿ اجمللس األعلى للتوثيق يف شكل مداكالت تنتهي بإصدار قرارات، نلخصها 
 يف النقاط التالية:

 : إجتماع اجمللس األعلى للتوثيقأكالن 

                                                           
1
 .25ص، 2014فاذخ جهٕل: إشكانٛح ذكٛٛف يـؤٔنٛح انًٕثك عٍ أعًانّ، صاع ْٕيح، انجؼائغ، ؿُح   - 
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جيتمع يف دكرات  جيتمع اجمللس األعلى للتوثيق يف دكرة عادية مرة كاحدة كل سنة، كإستثناءن 
ؽبذا اجمللس، أك بإقًتاح  رئيسان بطلب من السيد كزير العدؿ، حافظ األختاـ، بوصفو  إستثنائية

 من رئيس الغرفة الوطنية للموثقُت.

 9 تاريخ الدورةثانياً 

حيدد تاريخ الدكرة العادية الالحقة خالؿ الدكرة العادية السابقة، كجيوز لرئيس اجمللس 
تماع أعضاء اجمللس دبوجب استدعاءات  تعدىا رة.كيتم اجأك األغلبية طلب تغيَت تاريخ الدك 

 كتبلغها إياىم أمانة اجمللس.

جيوز خالؿ الدكرة تأجيل أعماؿ اجمللس ك مواصلتها يف تاريخ الحق، كذلك كما 
 . 1بشكل مؤقت

 تبليغ عن الدورةال9 مواعيد ثالثاً 

كعادية، إذ يتم التبليغ  يراعى يف مواعيد التبليغ طبيعة الدكرة اؼبراد عقدىا بُت إستثنائية
( أياـ من عقد الدكرة، يف حُت يتم التبليغ قبل إثٍت عشر 08يف الدكرة العادية قبل شبانية )

 ( يوما من تاريخ الدكرة اإلستثنائية.12)

 الفرع الثاني9 الغرفة الوطنية للموثقين

مت كضع نظامها الداخلي  ،هنة التوثيقة الثانية يف مالغرفة الوطنية للموثقُت ىي اؽبيئ  
تتألف من رؤساء الغرؼ اعبهوية، كمن مندكبُت ، 19922نوفمرب  14دبوجب القرار اؼبؤرخ يف 

ينتخبوف ؼبدة ثالث سنوات كتنتخب الغرفة الوطنية بالتصويت السرم فور تأسيسها رئيسا ؽبا 
 .3عتباريةاالمنح ؽبا القانوف الشخصية حيث ككاتبا كأمينا للخزينة من بُت أعضائها، 

 

                                                           
1
 .26فاذخ جهٕل، انًغجع َفـّ، ص -  

2
 92، انجغٚضج انغؿًٛح، انعضص 1992َٕفًثغ  14انًٕافك  1413جًاصٖ األٔل  19انمغاع انًؤعر فٙ  - 

 ، انًرضًٍ انُظاو انضاسهٙ نهغغفح انجٕٓٚح نهًٕثمٍٛ. 1992صٚـًثغ  27انًؤعسح فٙ 
3
 انًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انرٕثٛك. 20/02/2006انًؤعر فٙ  06/02يٍ انمإٌَ على  45انًاصج  - 
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 البند األول9 تشكيلة الغرفة الوطنية للموثقين

 الغرفة اعبهوية للموثقُت من:تتشكل 

 رئيس الغرفة الوطنية للموثقُت-1

 رؤساء الغرفة اعبهوية للموثقُت، نوابا بقوة القانوف.-2

 أمُت عاـ-3

 أمُت اػبزينة -4

 مندكبُت عن كل غرفة.-5

 الغرفة الوطنية للموثقين البند الثاني9 إختصاصات

من اؼبرسـو التنفيذم رقم ( 24)يف نص اؼبادة  ى مهاـ الغرفة الوطنية للموثقُتتتجل
فيما أمهها تتلخص ، من النظاـ الداخلي للغرفة الوطنية للموثقُت(07، ككذا اؼبادة )89/1441

 يلي: 

 السهر على تنفيذ كل عمل يهدؼ إذل ضماف احًتاـ قواعد اؼبهنة كأعرافها،-1 

كتتوذل أيضا إعداد مدكنة ألخالقيات اؼبهنة يتم نشرىا يف اعبريدة الرظبية للجمهورية  -2
 الدديقراطية الشعبية بقرار من كزير العدؿ حافظ األختاـ.

اليت  التوصياتوثيق، كالسهر على تطبيق تطبيق القرارات اؼبتخذة من قبل اجمللس األعلى للت-3
 يتخذىا ىذا األخَت.

 سبثيل صبيع اؼبوثقُت يف كل ما يتصل حبقوقهم كمصاغبهم اؼبشًتكة.-4

 إصدار قرارات تنفيذية تفصل يف النزاع القائم يف حالة عدـ التصاحل.-5

 إبداء الرأم يف إنشاء مكاتب التوثيق أك إلغاءىا.-6
                                                           

1
 .26فاذخ جهٕل، يغجع انـاتك، ص - 
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 ديبية كإصدار العقوبات التابعة ؽبا.تطبيق اإلجراءات التأ-7

السهر على تنفيذ كل عمل يهدؼ إذل ضماف احًتاـ قواعد اؼبهنة كأعرافها، كتتوذل أيضا -8
إعداد مدكنة ألخالقيات اؼبهنة يتم نشرىا يف اعبريدة الرظبية للجمهورية الدديقراطية الشعبية 

 بقرار من كزير العدؿ حافظ األختاـ.

 1الداخلي بقرار من كزير العدؿ، حافظ األختاـ.إعداد النظاـ - 9

 البند الثالث9 نظام سير أعمال الغرفة الوطنية للموثقين

( أشهر 06تباشر الغرفة أعماؽبا يف شكل دكرات، حيث تعقد دكرة عادية كل ستة )
كؽبا أف ذبتمع يف دكرات غَت عادية كلما استدعت الضركرة ذلك، يطلب من رئيس الغرفة 

مداكالت الغرفة إال حبضور أغلبية أعضاءىا، كإذا حدث ن نصف أعضائها، كال تتم وطنية مال
أف دل يكتمل النصاب اؼبطلوب فإنو يتم اإلعالف عن عقد إجتماع ثاين يف أجل أدناه 

( أياـ من تاريخ اإلستدعاء األكؿ، كيف ىذه اغبالة تصح اؼبداكالت مهما بلغ عدد 08شبانية)
فإف صبيع القرارات اؼبتخذة من طرؼ الغرفة الوطنية يتم تبليغها إذل األعضاء اغباضرين، كذلك 

 . 2السيد كزير العدؿ، حافظ األختاـ

 الفرع الثالث9 الغرفة الجهوية للموثقين

حيث ، 19893أكت  27مت إحداث الغرفة اعبهوية للموثقُت دبوجب القرار اؼبؤرخ يف  
قسنطينة،  -كىراف-كعددىا ثالث غرؼ حدد مقرىا باعبزائر، االعتباريةتتمتع بالشخصية 

 اجملالس القضائية يف اعبزائر: اختصاصالغرفة اعبهوية للوسط دائرة  اختصاصحيث يشمل 
 ، اؼبدية، البويرة، اؼبسيلة، األغواط، اعبلفة، سبنراست.الشلف، البليدة، تيزم كزك

                                                           
1
، ٚعضل ٔٚرًى انًغؿٕو 2018ياعؽ ؿُح  05انًؤعر فٙ  18/14يٍ يغؿٕو ذُفٛظ٘ على  25انًاصج  -  

انظ٘ ٚذضص شغٔط االنرذاق تًُٓح انًٕثك ٔيًاعؿرٓا َٔظايٓا انرأصٚثٙ ٔلٕاعض  08/242انرُفٛظ٘ على 

 ذُظًٛٓا.
2
 انًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕثك. 06/02يٍ انمإٌَ 45انًاصج  -  

غرف جهوية للموثقين، الجريدة الرسمية  3المتضمن إحداث  9191أوت  42القرار المؤرخ في  - 3

 .9110الصادرة بتاريخ  29عدد
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 البند األول9 تشكيلة الغرفة الجهوية للموثقين

ف الغرفة اعبهوية من أعضاء، كىم اؼبوثقوف اؼبمارسوف يف دائرهتا اإلقليمية، كىؤالء تتكو 
، أما قابلة لتجديد مرة كاحدة ثالث سنوات 03األعضاء ديارسوف مهامهم اآليت ذكرىا ؼبدة 

 عن أعضاء مكتب الغرفة اعبهوية فهم:

 الرئيس-1

 الكاتب -2

 أمُت اػبزينة-3

 النقيب-4

 اؼبقرر-5

 الثاني9 اختصاصات الغرفة الجهوية للموثقينالبند 

كنها من مباشرة اليت سب الالزمةالقانونية  منح اؼبشرع الغرفة اعبهوية للموثقُت الكفاءة
حدد النظاـ الداخلي للغرفة اعبهوية مهاـ كل عضو من أعضاء مكتب الغرفة،  مهامها،كما

مهنة التوثيق، السيما مساعدة قواعد كأعراؼ على الوجو الذم يراه مناسبا لضماف احًتاـ 
 الغرفة الوطنية للموثقُت يف أداء مهامها.

من اؼبرسـو التنفيذم رقم (32)الغرفة اعبهوية يف نص اؼبادة  كاختصاصاتجاءت مهاـ حيث 
 كاليت تنص على أنو: 18/14

تساعد الغرفة اعبهوية للموثقُت الغرفة الوطنية يف أداء مهامها، كهبذه الصفة تتوذل 
 السيما:

 سبثيل اؼبوثقُت فيما خيص حقوقهم كمصاغبهم اؼبشًتكة -
يف حالة عدـ اتقاء كل نزاع ذم طابع مهٍت بُت اؼبوثقُت كتسعى يف صلحو كتفصيل  -

 التصاحل بإصدار قرارات فورية التنفيذ،
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دراسة كل الشكاكم اليت يرفعها الغَت ضد اؼبوثقُت بصدد فبارسة مهنتهم، كتتخذ بشأهنا  -
 اؼبالزمة،التدابَت 

 تقدمي اقًتاحات حوؿ تكوين اؼبوثقُت كمستخدميهم، -
 تقدمي كل اقًتاح من شأنو ربسُت ظركؼ العمل يف مكاتب التوثيق. -

من أىم اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبا تفتيش كمراقبة السَت اغبسن ؼبكاتب التوثيق، كعموما تضطلع  
كما تساعد الغرفة الوطنية يف تأدية الغرفة بدكر ىاـ يتمثل يف الرقابة على فبارسة كظيفة التوثيق،  

 مهامها.

 9 سير نظام أعمال الغرفة الجهوية للموثقينالثالثالبند 

ذبتمع الغرؼ اعبهوية للموثقُت دبقرىا يف دكرة عادية مرة كاحدة يف هناية كل فصل أك 
 ثالثي كؽبا أف ذبتمع يف دكرات غَت عادية إف إقتضت الضركرة ذلك.

( يوما من تاريخ االجتماع عن طريق 15األعضاء قبل طبسة عشر ) يتم إستدعاءكما 
رسالة مستعجلة تتضمن تاريخ كساعة جدكؿ أعماؿ االجتماع، إال أف اجتماعات الغرفة 

 :1ال تصح إذا كاف عدد اغبضور أقل من النسب اآلتية اكمداكالهت

 طبسة أعضاء بالنسبة للغرفة اؼبتكونة من سبعة أعضاء -

 سبعة أعضاء بالنسبة للغرفة اؼبتكونة من تسعة أعضاء -

 عشر عضو  إحدلتسعة أعضاء بالنسبة للغرفة اؼبتكونة من  -

( أياـ من تاريخ االجتماع األكؿ، 10ال تزيد عن العشر ) ديكن أف يؤجل اإلجتماع ؼبدة
 كىنا يصح اإلجتماع الثاين مهما كاف عدد اغباضرين.

تدكف مداكالت الغرفة يف سجل مرقـو كخاص يوقعو رئيس الغرفة كترسل نسخة  حيث
عن ؿبضر اؼبداكالت إذل الغرفة الوطنية للموثقُت، كتبلغ صبيع القرارات كالتوصيات اؼبتخذة 

 للسيد كزير العدؿ، حافظ األختاـ، كرئيس الغرفة الوطنية للموثقُت. 
                                                           

1
 .31، يغجع ؿاتك، ص فاذخ جهٕل -  
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 الموثق مفهوم : المبحث الثاني

على  اعبزائرم عمل القانوف ،ؼبكانة اؼبوثق كدكره يف نشر ثقافة العدالة الوقائية نظران 
 فما مفهـو اؼبوثق ؟ كماالتشريع اغبارل  كأضبايتو كاغبفاظ على حقوقو سواء يف التشريع السابق 

 ؟ اؼبلقاة على عاتقوكالواجبات اؼبقررة لو اغبقوؽ  ىي

 الموثق تعريف9 المطلب األول

لتعريف اؼبوثق من الناحية  أكالن التطرؽ اؼبوثق، تقتضي منا  تعريفإف مسألة 
)الفرع  االصطالحيةإذل تعريفو من الناحية  اللغوية )الفرع األكؿ(، كالتطرؽ أيضان 

 ، كإذل أىم اؼبعايَت اليت يتم من خالؽبا ضبط تعريف اؼبوثق يف )الفرع الثالث(الثاين(

 لغة تعريف الموثق9 الفرع األول

اسم فاعل ك ىو الشخص الذم يقـو بتوثيق  )اؼبوث ق(بكسر الثاء الموثق لغة9يعرف 
 كىو من يوثق التصرفات كالعقود بُت الناس بالطريق الرظبي الشيء أم ربطو بقوة ك دقة،

 .فهو اسم مفعوؿ ك ىو الشيء الذم يوثق -بفتح الثاء–ق أما اؼبوث   

 اصطالحاً الفرع الثاني9 تعريف الموثق 

 بإرادةاؼبرتبطة اؼبوثق ضابط عمومي خولو القانوف الصالحيات الالزمة لتلقي العقود 
األشخاص، ك ديارس جزء من السلطة العمومية اليت فوضتها لو الدكلة، فيضفي طابع الرظبية 

يف اغباالت اؼبنصوص ؽبذه العقود على العقود اليت يتوذل ربريرىا، كما دينح الصيغة التنفيذية 
 نونا.عليها قا

ضابط عمومي، مكلف برسم العقود بأنو اؼبوثق عرؼ اؼبشرع اعبزائرم حيث     
 كاالتفاقيات اؼبربمة بُت اؼبتعاقدين، كحفظ أصوؽبما كتسليم نسخ منها.

إذا كاف مصطلح الضابط العمومي من اؼبصطلحات اغبديثة يف التشريع اعبزائرم فإف ف    
اؼبؤرخ يف  88/27أكؿ نص تشريعي تضمن ىذا اؼبصطلح باللغة العربية ىو قانوف التوثيق رقم 
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كقد تزامن مع إعداد كصدكر قانوف التوثيق اؼبذكور  ،منو1 (05)يف نص اؼبادة 1988يوليو  12
تعديل بعض أحكاـ قانوف العقوبات، ككذلك صدكر تعديل بعض أحكاـ القانوف اؼبدين 

 .2كما يليها (324)السيما اؼبواد

ما انتهجو اؼبشرع اعبزائرم سباشيا مع ركح التشريع العاؼبي كاؼببادئ األساسية،  ذلك
من اؼبتض 20/02/2006اؼبؤرخ يف  06/02ي للتوثيق، حُت صدر قانوف اؼبقررة يف االرباد العاؼب

تنظيم مهنة اؼبوثق يف اعبزائر، إذ عرفت اؼبادة الثالثة منو اؼبوثق بأنو:" ضابط عمومي مقوض من 
، ككذا العقود الرظبيةقبل السلطة العمومية يتوذل ربرير العقود اليت يشًتط فيها القانوف الصيغة 

 األشخاص إعطاءىا ىذه الصبغة".اليت يرغب 

رظبي للداللة على كظيفتو العمومية، كيعمل يف إطار حر ما يدؿ على  فاؼبوثق ضابط
 .3استقالليتو يف اختيار مكاف كطريقة عملو

، السلطة العمومية أف اؼبوثق مفوض من قبل على صراحة 06/02قانوف رقم  نصإذ       
 مهمتو اؼبنحصرة أساسا يف ربرير نوع معُت من العقودأداء  من ؼبوثقمن أجل سبكُت ا كذلك

اليت يود األطراؼ إعطاءىا  كنص على  كجوب رظبيتها أك تلتكىي العقود الرظبية، سواء اليت 
 ىذه الصبغة.

 الفرع الثالث9 معايير ضبط تعريف الموثق

طية اؼبالحظ انو لضبط تعريف اؼبوثق، فقد اعتمد اؼبشرع ثالثة معايَت كىى صفة الضب
 كىي:4العمومية، التفويض من قبل السلطة العمومية كاػبدمة اؼبقدمة

 فة الضبطية العمومي9 صالبند األول

 : 5صفة الضابط العمومي كفقا للتعريف السالف الذكر نوعاف أك فئتاف 
                                                           

1
 .17ص، يغجع ؿاتك ، يٛض٘ ادًض -   

2
 . 68ص، يغجع ؿاتك،  ٔؿٛهح ٔػاَٙ -   

3
 .129ص ،يغجع ؿاتك، يؤصٌ يايٌٕ -  

4
 .12ص ،يغجع ؿاتك ، فاذخ جهٕل - 

5
 .11ص، يغجع ؿاتك، تهذٕ َـى  - 
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 ىؤالء ديارسوف السلطة العامة دبقتضى التفويض موظفون، الفئة األولى ضباط عموميون 
كتكوف السلطة أك الدكلة مسؤكلة أك متضامنة على األقل عن األخطاء اليت يرتكبوهنا  التدرجي

 كمثاؿ ذلك مأمور السجل التجارم كضابط اغبالة اؼبدنية بوصفهما ضباط عموميوف.

 ةفهم ال خيضعوف لقانوف الوظيف ،أما الفئة الثانية فهم ضباط عموميون غير موظفون   
العمومية كال يتلقوف ركاتب من اػبزينة العمومية كالسلطة كالدكلة غَت مسؤكلة إطالقا عن 
أخطائهم، فتكوف فبارسة للسلطة العامة على سبيل التنازؿ ال التفويض كما جاء يف النص 

 السالف الذكر كاؼبوثقُت كاحملضرين، كؿبافظو البيع باؼبزاد

و كل من منحو القانوف ىذه الصفة كخولت لو الدكلة على العمـو فإف الضابط العمومي ى     
جزء من صالحياهتا يف ؾباؿ معُت، حبيث تعترب احملررات الصادرة عنو كاؼبمهورة باػبامت الرظبي  
كأهنا صدرت من الدكلة مباشرة، كيستوم أف يعمل ىذا الضابط العمومي غبسابو اػباص أك 

ة العمومية ىو الضبط كالتنظيم العاـ ػبدمة ما، غبساب الدكلة، اؼبهم أف يكوف اؼبراد بالضبطي
فاؼبوثق يقـو بدراسة كسبحيص ما يتلقاه من ذكم الشأف من عقود كاتفاقيات كيبحث يف مدل 

 انسجامها كالقوانُت اؼبعموؿ هبا. 

 التفويض من قبل السلطة العمومي 9لثانياالبند 

أف التفويض اؼبقصود ىنا ىو تفويض اختصاص كتفويض توقيع، إذ يقـو اؼبوثق بالتوقيع 
باستخداـ خامت الدكلة على العقود اليت يتلقاىا لالقباز باظبو الشخصي، سبثيال للدكلة، فوزير 

 .،1العدؿ حافظ األختاـ يسلم اؼبوثق خاسبا  للدكلة خاصا بو

أك يقـو اؼبوثق بدمغ نسخ العقود التنفيذية كاؼبستخرجات اليت يقـو  حيررىا كما 
اليت  06/022من القانوف (03)البطالف، حسب نص اؼبادة ت تسليمها هبذا اػبامت، رب

                                                           
1

جايعح  ،ياجـرٛغ فٙ انمإٌَ انشاص ، عؿانحشٓغ انعماع فٙ انرشغٚع انجؼائغ٘ ان، فغص٘ كغًٚح  - 

 .57ص، 2007/2008، ؿُح جايعح لـُطُٛح، اإلسٕج يُرٕع٘
2
 21انًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕثك.يؤعر فٙ 20/02/2006انًؤعر فٙ  06/02يٍ انمإٌَ  38انًاصج  -  

 .1427يذغو عاو 
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تنص"يسلم كزير العدؿ، حافظ األختاـ، لكل موثق خاسبا للدكلة خاصا بو طبقا للتشريع 
 اؼبعموؿ بو."

 الخدمة المقدمة 9البند الثالث

ديارس اؼبوثق خدمة احتكارية دبوجب نصوص القانوف، كتتمثل ىذه اػبدمة العمومية  
يف ربرير عقود القانوف اػباص دبختلف أنواعها، حىت لو كاف أحد أطرافها شخصا معنويا/ 

  1.مقابل شبن ألتعابو

كيعترب اؼبوثق ضابطا عمومي رظبي، يتوذل  من اؼبهن اغبرة اؼبساعدة للعدالة مهنة التوثيقف    
تسيَت مكتب عمومي غبسابو اػباص كربت مسؤكليتو كيقـو بتحرير العقود كتسجيلها كحفظ 

كبتفويض من الدكلة  ،كيف سبيل أداءه ؼبهنتو فإنو يقدـ خدمة عمومية  من خالؿ مكتبو أصوؽبا
 يف ظل القوانُت اؼبعموؿ هبا.   

 في القانون الجزائري الموثق المهنيةحقوق و واجبات 9 الثاني المطلب

اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق، قبدىا قد حددت  06/02 قانوفأحكاـ مواد ال ستقراءبا
ما سنتطرؽ لو يف )الفرع األكؿ(، كما أف ذلك الواجبات العامة كاؼبهاـ اؼبلقاة على عاتق اؼبوثق 

اؼبشرع كيف سبيل توفَت ضباية اؼبوثق، ضمن لو عدة حقوؽ كفلها بعدة نصوص قانونية سنحاكؿ 
 التعرؼ عليها من خالؿ) الفرع الثاين(  

 9 واجبات الموثق المهنيةاألول الفرع

 ،د كاالتفاقياتاؼبوثق مفوض من السلطة العمومية إلضفاء الصبغة الرظبية على العقو 
كضماف حقوؽ األشخاص كأسرىم  ،باألساس يف تأمُت السالمة القانونية للعقوددكره يتمثل 

 (18) إذل (09) اؼبواد من أحكاـمن استقراء فستثمرين يف صفقاهتم كتعامالهتم، كالشركات كاؼب
فإننا قبدىا قد حددت الواجبات العامة للموثق، ضمن أطر ثالثة، منها  06/02من القانوف 

                                                           
1
 2008أٔخ  3انًٕافك  1429يؤعر فٙ أٔل شعثاٌ عاو  08/243يٍ انًغؿٕو انرُفٛظ٘ على 08انًاصج -  

 ٚذضص أذعاب انًٕثك.
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ما ىو ذباه اؼبهنة يف حد ذاهتا، كمنها ما ىو ذباه الدكلة مفوضة السلطة العمومية للموثق، 
 ككذلك ما ىو ذباه اؼبتعاملُت.

 واجبات الموثق تجاه المهنة 9ألولاالبند 

 تسيير المكتب العمومي للتوثيق9 أوالً 

يعرؼ اؼبكتب العمومي للتوثيق بأنو مرفق عمومي يف مفهـو قانوف تنظيم مهنة اؼبوثق 
تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق  "منو على أف  (02) ، كقد نصت على ذلك اؼبادة02-06رقم 

، تسرم عليها أحكاـ ىذا القانوف كالتشريع اؼبعموؿ بو ، كديتد اختصاصها اإلقليمي إذل كامل 
الًتاب الوطٍت، تنشأ ك تلغى اؼبكاتب العمومية للتوثيق كفقا ؼبعايَت موضوعية، دبوجب قرار من 

على أنو:"  06/02نوف رقم القا من(09)كجاء يف نص اؼبادة  " كزير العدؿ حافظ األختاـ
يسدد لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتوذل تسيَته غبسابو اػباص كربت مسؤكليتو، كديكن 
 أف يسَت يف شكل شركة مدنية مهنية، أك مكاتب ؾبتمعة، كجيب أف يكوف مكتب التوثيق

 خاضعا لشركط كمقاييس خاصة".

فبارسة اؼبهنة فيو، كلياقة  إذ تناكلت أحكاـ ىذه اؼبادة من حيث اؼبسؤكلية كشكل
، إذ يقـو بتسيَت اؼبكتب العمومي للتوثيق، 1اؼبكتب حىت يتخذ مكانا مناسبا للممارسة

أف التسيَت يكوف للحساب اػباص للموثق كربت مسؤكليتو، دبعٌت  أف  (09)اؼبادة  كتضيف 
 اؼبوثق مفوض من قبل الدكلة إال أف اؼبسؤكلية اؼبلقاة تبقى على عاتقو.

اؼبؤرخ يف  18/14السابعة من اؼبرسـو التنفيذم رقم  ذات السياؽ نصت اؼبادةيف 
كمناسبا ؼبمارسة مهنة اؼبوثق كأف  على أنو :" جيب أف يكوف مكتب التوثيق الئقا ،20182

 يكوف متميزا عن احملالت اليت سبارس فيها نشاطات أخرل"

                                                           
1
 .32ص، يغجع ؿاتك، فاذخ جهٕل - 

2
ٚعضل 2018ؿُح  ياعؽ5انًٕافك ل 1439جًاصٖ انثاَٛح عاو 17يؤعر فٙ 18/14ذُفٛظ٘ على يغؿٕو  -  

 2008غشد ؿُح 3انًٕافك ل 1429انًؤعر فٙ أٔل شعثاٌ عاو  08/242ٔٚرًى انًغؿٕو انرُفٛظ٘ على 

ج انظاصع تانجغٚض-انظ٘ ٚذضص شغٔط االنرذاق تًُٓح انًٕثك ٔيًاعؿرٓا َٔظايٓا انرأصٚثٙ ٔلٕاعض ذُظًٛٓا

ــضص نيدا-14انعضص -و2018ياعؽ ؿُح  7ِ انًٕافك ل 1439جًاصٖ انثاَٛح عاو  19انغؿًٛح انًؤعسح فٙ 

 االنرذاق تًُٓح انًٕثك ٔشغٔط يًاعؿرٓا َٔظايٓا انرأصٚثٙ ٔلٕاعض ذُظًٛٓا. عٔطشــن



 انفظم األٔل: يفٕٓو يُٓح انرٕثٛك ٔانًٕثك فٙ انمإٌَ انجؼائغ٘
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على شركط  ،1 08/244من اؼبرسـو التنفيذم رقم (10) إذل (07) اؼبواد من كما نصت      
خاصة دبكتب التوثيق من حيث اللياقة كاؼبناسبة ؼبمارسة اؼبهنة إضافة اذل التميز عن احملالت 

السالف الذكر يشًتط  من اؼبرسـو التنفيذم(08)اليت سبارس فيها أنشطة أخرل كاشًتطت اؼبادة 
( غرؼ 03مًت مربع، كأف يتضمن ثالث) (60أف ال تقل مساحة مكتب التوثيق عن ستوف )

كما ر ، اظنتاكقاعة ؿ ستعمػت كاألخَتة لألمانة الثانيةك  للمكتبى ػلكألص اصػتخ على األقل،
مع زبصيص جانب من اؼبكتب لتسيَت األرشيف  الصحية، اؼبرافقعلى  يشملأف  جيب

 2كحفظو.

شهارية بأال يتعدل اؼبواصفات اػباصة باللوحات اإل احًتاـكما يستوجب على اؼبوثق  
( لوحة كال جيوز أف تبعد اللوحات 30(سم، كأال يتجاكز عددىا)52×53طوؽبا كعرضها )

، طبقا للمذكرات ( مًت مربع عن مقر اؼبكتب100التوجيهية عن مكتب التوثيق بأكثر من )
النصوص  احًتاـالصادرة عن اؽبيئات اؼبنظمة ؼبهنة التوثيق، كما يستلـز على اؼبوثق ضركرة 

القانونية اؼبنظمة ؽبذه اؼبهنة داخل اؼبكتب، كمنها حتمية تعليق مطبوعة التعريفة الرظبية لألتعاب 
اػباصة باؼبوثق يف مكاف بارز من اؼبكتب لتمكُت الزبائن من اإلطالع عليها، ككذا كجوب 

غبسابية اليت تسليم ربت طائلة اؼبتابعات التأديبية لوصل مفصل للخدمة يبُت ـبتلف العمليات ا
 .3قاـ هبا األطراؼ، كلو دل يطلبوا ذلك

أما بالنسبة غبسن السلوؾ اؼبهٍت كالشخصي للموثق، فقد أكجب القانوف على اؼبوثق  
كمظهره ما يدؿ على االحًتاـ الكامل ؼبهنة التوثيق، كأال يصدر منو ما من  أف يتخذ من سلوكو

وكو اؼبهٍت فعلى اؼبوثق أف يتقيد يف سلشأنو أف ينقص من احًتاـ ىذه اؼبهنة كىيبتها، 
، كأف يقـو جبمع الواجبات اليت يفرضها عليو كالنزاىة كالشخصي دببادئ الشرؼ، االستقامة

كآداب التوثيق  كتقاليده...، كما جيب على اؼبوثق أف ديارس أعماؿ مهنتو يف إطار من  القانوف
، أك يزرم صاحبو يف أعُت كاالعتباراألخالؽ اغبميدة، بعيدا عن كل ما ديكن أف ديس السمعة 

                                                           
1
انًٕافك  1429انًؤعر فٙ أٔل شعثاٌ عاو  08/244يٍ انًغؿٕو انرُفٛظ٘ على  10إنٗ  07انًاصج يٍ  -  

 ، ٚذضص كٛفٛاخ يـك يذاؿثح انًٕثك ٔيغاجعرٓا.2008غشد  3ل
2
 .33ص،يغجع ؿاتك،فاذخ جهٕل - 

3
، انجغٚضج انغؿًٛح، انعضص 2008غشد 3انًؤعر فٙ 08/243يٍ انًغؿٕو انرُفٛظ٘ على  07انًاصج  -  

 ، انًرضًٍ ذذضٚض أذعاب انًٕثك.  2008أٔخ 06انًؤعسح فٙ 45
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كاإلخالص كالبعد عن اػبيانة كاإلمهاؿ  ةباألمانالناس، فضال عن اتصاؼ اؼبمارسة التوثيقية 
غبسن ، حبيث ال خيضع صاحبها لغَت ما جاء بو القانوف، كال شك أف باالستقاللية كسبيزىا

 ر بالغ على حسن السلوؾ اؼبهٍت.السلوؾ العاـ أث

ؼبا كاف األمر كذلك فإف اؼبشرع أحدث آليات قانونية غبماية اؼبرفق بكل عناصره من 
 06/02من القانوف (04)صت اؼبادة حيث ن ،1أم تعسف أك ذباكز أك تصرؼ غَت قانوين

يتمتع مكتب التوثيق باغبماية القانونية ، فال جيوز تفتيشو أك حجز الوثائق اؼبودعة  "على أنو 
فيو ، إال بناء على أمر قضائي مكتوب، كحبضور رئيس الغرفة اعبهوية للموثقُت أك اؼبوثق الذم 

 "أحكاـ ىذه اؼبادة. يقع ربت طائلة البطالف كل إجراء خيالف.ديثلو أك بعد إخطاره قانونا

 المحافظة على تقاليد المهنةثانيا9 

على  تتمثل يف ؾبموعة من الصفات اليت جيب على اؼبوثق التحلي هبا كديكن لنا ذكرىا
 :أخالقيات اؼبهنة سبيل اؼبثاؿ ال أكثر فمن بُت

كجوب امتناع اؼبوثق عن ذكر زمالئو اؼبوثقُت بسوء أماـ األطراؼ الطالبة للخدمة التوثيقية   -
 معهم بدؿ من اآلخرين من اؼبوثقُت.أك العمالء، ليتمكن من الفوز بثقتهم، كالتعامل 

كسائل الًتغيب  استعماؿمن كاجبات اؼبوثق على مهنة التوثيق كآداهبا، حيظر عليو   -
وء للموثق استخداـ الوسطاء، أك اللج ، فال جيوزلدعاية يف فبارسة اؼبهنةأساليب ا استعماؿ

ألف ىذه اؼبهنة كجدت يت ذبيزىا أصوؿ اؼبهنة كتقاليدىا، إذل كسائل الًتغيب غَت ال
ؼبساعدة العدالة عن طريق تقرير كسائل اإلثبات، كتوضيح األمور، كعدـ استخداـ الوسائل 

كينطوم يف نفس الوقت على اغبط من  ، كأىداؼ ىذه اؼبهنةكاليت تتعارض  غَت اؼبشركعة
 قيم كصَتكرهتا كوسيلة للكسب كاالذبار لذلك منعت األنظمة التوثيقية ذلك.

 

 

                                                           
1
 .15ص، 2013، ؿُح انجؼائغ،صاع انشهضَٔٛح  ،انطثعح األٔنٗ، انًٕثكصنٛم ، طاْٛغ٘ دـٍٛ- 
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 دفع االشتراكاتثالثا9 

من اجل اؼبسامهة  ،كذلكإليهايدفع اؼبوثق اشًتاكات سنوية للغرفة اعبهوية اليت ينتمي 
 إال جاؿ احملددة للدفع كباآل يتقيد أفيف دفع نفقات الغرفة اعبهوية كالوطنية كما جيب عليو 

 اعترب ـبال بأحد التزاماتو.

 عدم الجمع بين مهنة التوثيق وبعض المهن9 رابعاً 

يف  "تتناىف فبارسة مهنة اؼبوثق:العضوية 06/02من قانوف (23)كرد يف نص اؼبادة 
الربؼباف، رئاسة احد اجملالس الشعبية احمللية اؼبنتخبة، كل كظيفة عمومية أك ذات تبعية، كل مهنة 

ديارس أم مهاـ  بأفيفهم من خالؿ ىذه اؼبادة أف اؼبوثق غَت مسموح لو  حرة أك خاصة".
عمومية أك  أخرل كالعضوية يف الربؼباف أك رئاسة احد اجملالس الشعبية احمللية اؼبنتخبة، كل كظيفة

كاؽبدؼ من ذلك  عدـ  كىو ما يعرؼ حبالة التنايف، ذات تبعية، كل مهنة حرة أك خاصة،
فظة على انشغاؿ اؼبوثق بأمور أخرل قد تشغلو عن اؽبدؼ األساسي من ىذه اؼبهنة كىو احملا

 .حقوؽ األفراد كمعامالهتم

ىذه اػبصوصية فيو أف مهنة التوثيق تتمتع بأمهية كخصوصية بالغة، ك  شكفبا ال  
أف ال يتم اعبمع بينها كبُت بعض األعماؿ األخرل حىت يكوف اؼبوثق متفرغا لعملو تتطلب 

تطور  ، فبا يساعده على إتقاف ىذا العمل كالتخصص يف ؾبالو، ألف ـالالز كيوليو االىتماـ 
 يتطلب ذلك. ةاغبيا

 يف اعبامعات كاؼبعاىدما يعاب عل ىذا التنايف ىو عدـ استثنائية مهنة التدريس أال أف 
أف مزاكلة مهنة التدريس  كاليت نرل من جهتنا أهنا ال تتناىف إطالقا مع مهنة التوثيق، بل بالعكس

 موقف اؼبشرع يف تقريرفيأيت يف خدمة مهنة التوثيق كالعكس صحيح، مث أنو كمن جهة أخرل 
ؽبا من الناحية الشكلية  ىذا التنايف على مهنة التوثيق لوحدىا دكف غَتىا من اؼبهن القريبة 

خالية من ىذا  هبيماالقضائي كالًتصباف اليت جاءت القوانُت األساسية اػباصة  احملضركمهنة 
 اغبكم.
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 المحاسبة واألختامالخاصة بالمكتب و  مسك السجالت9 خامساً 

 فمن اجل ضماف الرقابة على  9بالنسبة لمسك السجالت الخاصة بالمكتب وبالمحاسبة
اؼبوثق دبسك فهرس العقود كسجالت يرقم كيؤشر  ألـز القانوفحسن سَت مكاتب التوثيق، 

 . 1( من قانوف التوثيق اغبارل 37عليها من قبل رئيس احملكمة حسب ما جاء يف نص اؼبادة )
ػركرة ض على وػل اؼبكملةكاؼبراسيم الي ػلحالتوثيق ا ؼبهنة اؼبنظمكف انػلقا أكجبحبيث  

كف انػلقا اعتربىااليت  السجالتأك  الدفاترف م معينا عددا ؼبهامو مباشرة أثناء اؼبوثق مسك
 العمومي للمكتب كالتنظيمية الوضعية اؼباليةشفافة ك مضبوطةبطريقة  تعكس رظبية سجالت
 ىاتوكمراقبة  فبثلة يف كزارة اؼبالية ككذا الغرفة الوطنية مراجعة للدكلة ديكن حىتللتوثيق 

 االقتضاء. عند كؿباسبتها السجالت
 :أمههااؼبشرع عدة نصوص تنظم ذلك من  أكردكما 

بنصها على أنو:" ديسك اؼبوثقوف كاحملضركف  2( من قانوف التسجيل145ما جاء يف نص اؼبادة )
اػباص كؿبافظو البيع باؼبزاد ككتاب الضبط...... بالنسبة للموثقُت اللذين يعملوف غبساهبم 

أصلية أك بإرادات ربت طائلة غرامة مالية ا يف شكل نسخ صبيع الوثائق كالعقود اليت يتلقوهن
  دج عن كل إغفاؿ "500تقدر ب 

ديسك ؿباسبة لتسجيل اإلرادات  أفاذل جانب مسك السجالت فال بد على اؼبوثق 
من قانوف التوثيق  (38كاؼبصاريف، ككذلك ؿباسبة خاصة بزبائنو، كفقا ؼبا تنص عليو اؼبادة )

 عدد  (03)اؼبادة  بينت (  إذ08/244) رقمىذه احملاسبة باؼبرسـو التنفيذم  تاغبارل كنظم
اؼبوثق أف ديسك على  يجبنو " أعلى  بنصهاكاع ن( أ04أربعة ) يف كحصرهتا السجالت هػذى

  السجالت اآلتية: فهرس العقود، السجل اليومي للزبوف، السجل اليومي للمكتب".

                                                           
1
ذُض"ًٚـك انًٕثك فٓغؿا نهعمٕص انرٙ ٚرهماْا تًا فٛٓا ذهك انرٙ ال ٚذرفع  06/02يٍ انمإٌَ 37 انًاصج - 

ٚذضص شكم  نرٙ ٚمع يكرثّ تضائغج اسرظاطٓاتأطهٓا، ٔؿجالخ أسغٖ ذغلى ٔٚؤشغ عهٛٓا عئٛؾ انًذكًح ا

 ج ْظِ انـجالخ تمغاع يٍ ٔػٚغ انعضل دافع األسراو"ًَٕٔط
2
 1976صٚـًثغ ؿُح  09انًٕافك ل 1396ط٘ انذجح عاو  17يؤعر فٙ  76/105يٍ األيغ  145انًاصج  - 

 .1977، يؤعسح فٙ 81ٚرضًٍ لإٌَ انرـجٛم،، انجغٚضج انغؿًٛح، انعضص
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شكل السجل اػباص بفهرس العقود كطبيعة  اؼبرسـوذات  من( 04) اؼبادةددت ححيث    
أنو:"  تقيديها يف مضمونو ككيفية ذلك بنصها علىاإلجراءات كالبيانات اليت ينبغي على اؼبوثق 

جيب أف يتضمن فهرس العقود يوميا كحسب التسلسل الزمٍت، دكف بياض أك نقص أك إحالة 
كلقب كموطن األطراؼ، اؼببالغ اليت يتلقاىا اؼبوثق دبناسبة ربرير  اسمعلى اؽبامش السيما: 

 ."التسجيل  العقود، طبيعة السند، تاريخ السند، تاريخ كحقوؽ

( على شكل الدفًت اليومي للزبوف بنصها على أنو:"جيب أف يتضمن السجل 05كنصت اؼبادة )
  ."اليومي للزبوف، حسب التسلسل الزمٍت، حساب كل زبوف

( فقد حددت شكل كمضموف السجل اليومي للمكتب بنصها على أنو:" 06أما اؼبادة )     
يتضمن السجل اليومي للمكتب كل العقود اليت يتلقاىا اؼبوثق حسب ترتيبها الزمٍت ككذا 

 تفصيل اؼبصاريف كاألتعاب اؼبقابلة عبل منها."

( من نفس اؼبرسـو كاليت تنص على شكل سجل اإليرادات 07كجاءت اؼبادة )         
كاؼبصاريف، بقوؽبا:"يتضمن سجل اإليرادات كاؼبصاريف، كاغبقوؽ كالرسـو كاألتعاب كالطابع 

 كقيمة األصل كنسخة كل عقد، مع التمييز بُت اغبقوؽ اؼبستحقة للدكلة كأتعاب اؼبوثق." 

فصل بأظباء الزبائن كاؼببالغ اػباصة هبم،  ( اؼبوثق بإعداد جدكال عن كل08كألزمت اؼبادة)
 كتاريخ إيداعها حبساب الوقائع باؼبكتب كإرساؽبا للغرفة اعبهوية ؼبقر تواجد مكتبو.

ككذا   اؼبوثق دبسك السجالت ألـزستشف من خالؿ نص ىذه اؼبواد أف اؼبشرع نما  
 تأديتو ؼبهامو. كيفية تنظيم كإيداع اؼببالغ اؼبالية اليت يتحصل عليها اؼبوثق خالؿ

 ( من قانوف التوثيقي  38فنصت اؼبادة )  أما بالنسبة لمسك الخاتم الرسمي الخاص بالموثق
موثق خاسبا للدكلة خاصا بو طابقا  اغبارل على أنو:"يسلم كزير العدؿ، حافظ األختاـ، لكل

التنفيذية للتشريع اؼبعموؿ بو، كجيب على اؼبوثق ربت طائلة البطالف دمغ نسخ العقود، كالنسخ 
 كاؼبستخرجات اليت يقـو بتحريرىا أك تسليمها خبامت الدكلة بو."

 للدكلة، كيستوجب عليو دمغ دبعٌت أف كزير العدؿ حافظ األختاـ يسلم للموثق خاسبان  
النسخ التنفيذية، كاؼبستخرجات هبذا اػبتم، كإيداع توقيعو كعالمتو لدل كل أمانة ضبط 
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احملكمة كاجمللس القضائي حملل تواجده، كلدل الغرفة اعبهوية للموثقُت كذلك خالؼ للقانوف 
   .1السابق الذم بنص على أف يكوف اإليداع لدل أمانة ضبط احملكمة 

 إضفاء الرسمية9 سادساً 

ي يف ؾبموعة بالكتابة عن طريق العقد الرظب اإلثباتلقد نظم اؼبشرع اعبزائرم قواعد  
لرظبي كمنحتو صفة السند اليت أقرت اغبجية اؼبطلقة كالنفاذ للعقد ا ،من النصوص القانونية

 .كحددت أيضا األشخاص اؼبؤىلوف لتلقي العقد الرظبي ،التنفيذم

الذم يثبت فيو موظف أك ، اؼبدين العقد الرظبيمن القانوف (324)فقد عرفت اؼبادة 
تلقاه من ذكم الشأف كذلك ا ما مت لديو أك م، ط عمومي أك شخص مكلف خبدمة عامةضاب

 .وطبقا لألشكاؿ القانونية كيف حدكد سلطت

من القانوف اؼبدين ؾبموعة كبَتة من اؼبعامالت اليت  1مكرر  (324)حددت اؼبادة  إذ
كىذا ربت طائلة البطالف ك ككذلك يف نصوص أخرل  ،الشكل الرظبي إذلأخضعها القانوف 

،كما أف اؼبشركع اعبزائرم أعطى اغبجية كالنفاذ اؼبطلق للعقد بُت األطراؼ ككرثتهم على  متفرقة
، كنصت ( ؽ ـ7مكرر 324) ، (6مكرر 324) ، (5مكرر  324)الًتاب الوطٍت يف اؼبواد 

د ػػػػاإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية أنو يكوف للحكم حجية العقمن قانوف (284)أيضا اؼبادة 
 .2 يػػػػػالرظب

كلف اؼبوثق على رأس األشخاص اؼبؤىلُت دبهمة تلقي العقود الرظبية ، دبوجب  كما    
اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق كقد نصت اؼبادة  2006فيفرم  20اؼبؤرخ يف  06/02 القانوف

من ىذا القانوف " اؼبوثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتوذل ربرير  (03)

                                                           
1
 .85ص، يغجع ؿاتك، ٔؿٛهح ٔػاَٙ - 

2
، ٚرضًٍ لإٌَ اإلجغاءاخ انًضَٛح 2008فثغاٚغ  25انًؤعر فٙ  08/09مإٌَ على يٍ ان 284انًاصج  - 

 .2008، ؿُح21انجغٚضج انغؿًٛح، انعضص ٔاإلصاعٚح،
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العقود اليت يشًتط فيها القانوف الصبغة الرظبية ك كذا العقود اليت يرغب األشخاص إعطاءىا 
  "ىذه الصبغة

ـ يف ىذا الصدد انو ال يكفي أف تكوف الورقة الرظبية قد صدرت من موظف عا ديكن القوؿ    
أك ضابط عمومي أك مكلف خبدمة عامة، كإمنا البد أف تكوف لو أيضا كالية أك سلطة يف 
إصدارىا كقت إصدارىا، كاف يكوف ـبتصا بكتابة من حيث طبيعتها كمكاهنا، أم أف تكوف لو 
كالية ربرير الورقة من حيث اؼبوضوع كمن حيث الزماف كاؼبكاف،دلك ما سنتطرؽ لو يف اؼبطلب 

 من التفصيل. الثاين بنوع

 حفظ العقود وتسليم نسخ منها9 سابعاً 

اؼبتعلق بالتوثيق إذل كيفية حفظ األصوؿ بعد  06/02من القانوف (10)أشارة اؼبادة  
تسليمها، كالواقع أف اؼبوثقوف حيرركف رسومهم على أكراؽ تسمى األصوؿ يلزموف حبفظها 
كحراستها كذلك لتمكُت ؽبم فيما بعد استخراج نسخا منها عند االقتضاء أما العقود اليت 

مثل الوكاالت اليت تسلم إذل أصحاهبا ربتفظ بأصلها لدل اؼبوثقُت ىي: عقود عامة ال أمهية ؽبا 
 1ككذا اإليصاالت كاؼبخالصات.

لديو، كحىت العقود اؼبسلمة إليو للقياـ  كعلى اؼبوثق أف حيتفظ بأصوؿ العقود اؼبنجزة
مكلف بضبط ىذه احملفوظات يف إطار ما يسمى  فهوبإيداعها حىت يرجع إليها عند اغباجة، 

يف فقرهتا األخَتة على التنظيم لبياف كيفيات حفظ (10)أحالت اؼبادة كما األرشيف ألتوثيقي،  
 األرشيف ألتوثيقي كتسيَته.

اؼبوافق  1429اؼبؤرخ يف أكؿ شعباف عاـ  08/245صدر اؼبرسـو التنفيذم رقم حيث 
، ليحدد شركط التوثيق كحفظو، كاعترب ؾبموع الوثائق اليت يتسلمها أك 2008غشت سنة 3ؿ

ناسبة أداء مهنتو أرشيفا توثيقيا يقع ضمن مسؤكلية اؼبوثق، فيحتفظ بو داخل يعدىا اؼبوثق دب
مكتبو كأصل عاـ،كال جيوز إخراجو الحتفاظ بو خارج مكتبو إال برخصة مكتوبة من طرؼ 

                                                           
1
 .19ص، يغجع ؿاتك، طاْٛغ٘ دـٍٛ - 
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رئيس الغرفة اعبهوية للموثقُت اؼبختصة، كليس للموثق أف يسلم نسخا عن األرشيف لغَت 
 هم أك من جيوز أمرا قضائيا بذلك.أطراؼ العقد ككرثتهم أك ككالئ

شجع ىذا اؼبرسـو على استعماؿ الدعامة اؼبعلوماتية يف حفظ كتسيَت األرشيف ف      
 1ألتوثيقي.

 المدنيةاكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتو  9ثامناً 

الذم يتوذل دبقتضاه اؼبؤمن ضماف أداء  دلعقابأنو يعرؼ عقد تأمُت اؼبسؤكلية اؼبدنية 
 2ف قياـ مسؤكلية اؼبؤمن ذباه الغَت.عالتعويضات الناشئة 

 (34)اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق صراحة يف نص اؼبدة  06/02نص القانوف رقم كما 
تأمُت لضماف مسؤكلية اؼبوثق اؼبدنية."، كمن خالؿ  :" يتعُت على اؼبوثق إكتتابمنو على أنو

نص ىذه اؼبادة يتأكد لنا أف عبوء اؼبوثق للتأمُت على مسؤكليتو اؼبدنية جيعلو مؤمنا بطبيعة اغباؿ 
على األخطاء اليت قد يرتكبها عند ربريره للعقود، كيعود سبب ذلك االلتزاـ ؼبا الحظو اؼبشرع 

د اؼبوثقُت، كلعل كجوبية التأمُت ىذه زبدـ يف نفس الوقت من كثرة اؼبتابعات القضائية ض
مصلحة اؼبوثق بشرط أف تكوف مبالغ التأمُت اليت يدفعها اؼبوثق معقولة، كىنا يربز دكر الغرفة 
الوطنية للموثقُت عند مطالبتها بتوفَت عقود تأمُت صباعية تتماشى كحقيقة اإلمكانيات اؼبالية 

 للموثقُت.

 9األطراف المتعاقدةجبات الموثق تجاه وا9 البند الثاني

فإنو يتوجب على  06/02من القانوف رقم  (15إذل12من)  استقراء نصوص اؼبواد من   
  اؼبوثق أف يراعى ذباه زبائنو صبلة من الواجبات اآليت ذكرىا:

ىو التزاـ أصيل يضطلع بو اؼبوثق يف مراقبة  9التأكد من صحة وفعالية العقود الموثقة9 أوالً 
العقد ألتوثيقي لدية قبل كإثناء اقبازه من حيث البحث يف مدل اختصاصو بالتحرم كإضفاء 
الرظبية، كأىلية األطراؼ اؼبتعاقدة، كمشركعية ؿبل كسبب العقد اؼبتلقي، كموافقتو للقوانُت 

                                                           
1
 .35ص، يغجع ؿاتك، فاذخ جهٕل - 

2
 .61تهذٕ َـٛى، يغجع ؿاتك، ص- 
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كبالتارل إرادة األطراؼ، يف عادل الواقع  ، كمدل نفاذ بنود العقد،اؼبعموؿ هبا كالنظاـ العاـ
كالقانوف، كىل يتطلب األمر إجراءات الحقة من تسجيل كسهر كإعالف كنشر أك مصادفة 

 حىت ينفذ خارج اإلقليم الوطٍت.

ىذه االعتبارات ال تأيت إال باجتهاد اؼبوثق كؿباكلة اإلحاطة خربا بالقوانُت اؼبتصلة إف  
اليت على عالقة دبكتب التوثيق، كذلك يندرج ضمن التزاـ العناية  دبهنتو كاؽبيئات كاؼبصاحل

 .1بالتكوين كربسُت اؼبدارؾ كاؼبعارؼ العلمية كالتقنيات العلمية

من اؼبهاـ األساسية اؼبنوطة باؼبوثق قيامو بتوجيو 9 9 تقديم النصائح لألطراف المتعاقدةثانياً 
كفقا للنصوص القانونية السارية،  عقودىماإلرشادات القانونية للمواطن دبساعدهتم على إبراـ 

فهو يزكد أيضا اؼبواطنُت الذين يقصدكنو بكل اؼبعلومات القانونية الضركرية اليت حيتاجوهنا قبل 
تضمن شرعية معامالهتم كربمي حقوقهم كما يعرفهم  التعاقد، كديدىم بكل النصائح اليت

باإلجراءات اإلدارية كالقانونية اليت يتعُت عليهم إتباعها لتسهيل كإقباز ـبتلف معامالهتم كفقا 
 2للقوانُت.

ما ديكن قولو يف ىذا الصدد أف ىذه اؼبهمة ليست باألمر السهل على اؼبوثق ألف لكن  
دبا يتوافق كاإلرادة على ترصبتها يف الواقع كالقانوف،  تعاملُت كالعملالبحث يف النوايا اغبقيقية للم

أف الكثَت من اؼبتعاملُت خيفوف على اؼبوثق إذ َت اليسَت على اؼبوثق أف يلم بو، التشريعية من غ
الوصوؿ إذل  إذل ربريفها لغاية ما، فيصعب بذلكبيانات مهمة نتيجة جهلهم أك يعمدكف 

 ية اؼبنشودة من التنظيم القانوين ؽبا.مطابقة اػبدمة مع الغا

من كاجبات اؼبوثق أيضا إعالـ األطراؼ 9 بيان اآلثار القانونية للتصرفات المبرمة9 ثالثاً 
يبُت  اؼبتعاقدة دبدل التزاماهتم كحقوقهم، كاف يبُت ؽبم اآلثار كااللتزامات اليت خيضعوف ؽبا،كما

 ؽبم األدكات كاؼبناىج القانونية اليت يتعُت عليهم ازباذىا كسلوكها الحقا.

                                                           
1
 .37فاذخ جهٕل، يغجع ؿاتك، ص - 

2
 .31ٔػاَٙ، يغجع ؿاتك، صٔؿٛهح - 
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على إمكانية  06/02من القانوف رقم  (13)جاء يف نص اؼبادة  9تقديم االستشارة9 رابعاً 
تقدمي اؼبوثق االستشارة لطالبها كإعالـ األطراؼ حبقوقهم كالتزاماهتم اليت خيضعوف ؽبا، ككذا 

 اؼبًتتبة عن تصرفاهتم دكف أف يؤدم ذلك بالضركرة إذل ربرير عقد ما.اآلثار 

 06/02من القانوف رقم  (14)نصت اؼبادة 9 االلتزام بالحفاظ على السر المهني9 خامساً 
على كجوب التزاـ اؼبوثق باغبفاظ على السر اؼبهٍت يف كل ما علمو بصدد مهنتو كلو صلة 

أك إفشاء أية معلومة، كاستثناء على ذلك  أجازت اؼبادة  باؼبتعاقدين خاصة، فال جيوز لو نشر
دائما إعفاء اؼبوثق من االلتزاـ بالسر اؼبهٍت كذلك دبوجب  إذف من األطراؼ أك دبوجب  (14)

  1اقتضاءات أك األداء بالشهادة أماـ القضاء.

عقد يطلب منو ال جيوز االمتناع عن ربرير أم 9 االلتزام بتأدية الخدمة دون امتناع9 سادساً  
إال إذا كاف العقد اؼبطلوب ربريره ـبالفا للقوانُت كاألنظمة اؼبعموؿ هبا، كإذا امتنع عن ذلك 

من  (15)ا نصت عليو اؼبادة ؼب طبقا بوثيقة تعلل ذلك كمبنيان  ان جيب أف يكوف ىذا االمتناع مربر 
 06/02.2القانوف رقم 

اؼبتابعات  طائلةجيب على اؼبوثق، ربت 9 واجب الموثق تسليم وصل لألتعاب9 سابعاً 
، لألطراؼالتأديبية، تسليم كصل مفصل للخدمة يبُت ـبتلف العمليات اغبسابية اليت قاـ هبا 

 اإلضافيةصبيع اغبقوؽ اؼبستحقة للخزينة، النفقات  كعلى اػبصوصحىت كلو دل يطلبوا ذلك، 
فلقد  ،اؼبستحقة، مع التسعَتة اليت تقابلها يف التعريفة الرظبية األتعاباؼبنجزة غبساب الزبوف، 

(منو أنو:"يتقاضى اؼبوثق مباشرة أتعابا 41يف نص اؼبادة ) 06/02قانوف التوثيق رقم  جاء يف
 عن خدماتو من زبائنو حسب التعريفة الرظبية مقابل كصل مفصل."

 03اؼبؤرخ يف  08/244تنفيذم رقم لنص اؼبادة السالفة الذكر، صدر اؼبرسـو ال تطبيقا    
احملدد ألتعاب اؼبوثق بالتفصيل عن كل عقد أك خدمة مقدمة كفقا للتعريفة  2008غشت 

.  الرظبية اؼبلحقة يف ذات اؼبرسـو

                                                           
1
 .38فاذخ جهٕل ، يغجع ؿاتك، ص- 

2
 .39فاذخ جهٕل، انًغجع َفـّ، ص- 
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يف سبيل ذلك جيب على اؼبوثق أف يضع جدكال للتعريفة الرظبية لألتعاب يف مكاف بارز من 
.08يو كفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة )اؼبكتب لتمكُت الزبائن من اإلطالع عل  ( من نفس اؼبرسـو

 ( من ذات اؼبرسـو على أنو:" تتمثل أتعاب اؼبوثق:03اؼبادة) كنصت

 كاستكماؿ الشكليات اؼبتعلقة بذلك تعويض إعداد كربرير العقد -
 عويض النفقات اؼبرتبطة اليت يقـو هبا لصاحل الزبوفت -

 الخزينة العمومية اتجاه9 واجبات الموثق البند الثالث

يتمثل كاجب اؼبوثق اذباه اػبزينة يف ربصيل اؼبقتضيات اعببائية اؼبتعلقة برسم التسجيل  
 العقارم. اإلشهاركربصيل اؼبقتضيات اؼبتعلقة برسم 

 تحصيل المقتضيات الجبائية المتعلقة برسم التسجيل 9أوالً 

ذم  17اؼبؤرخ يف  76/105إف اإلطار القانوين لنظاـ التسجيل يف اعبزائر ىو األمر رقم 
اؼبتضمن قانوف التسجيل ككذا النصوص  1976ديسمرب  09ق اؼبوافق لػ 1396اغبجة عاـ 

 .1التشريعية كالتنظيمية اؼبعدلة أك اؼبتممة لألحكاـ اؼبتعلقة برسـو التسجيل

إذ دد لرسـو التسجيل كمنها رسم تسجيل العقود، حيث جاء ىذا القانوف منظم كؾب
بقانوف التسجيل ربديد مقادير تسجيل العقود لدل إدارة الضرائب اؼبختصة كطرؽ كآجاؿ  يناط

 لنوعية احملل اؼبنصب عليو العقد عقارا أك منقوال. تسجيلها، كخيتلف األمر يف ذلك تبعان 

 بالنسبة لرسم تسجيل العقارات -1

( من شبن العقار، كزبضع لو كل البيوع اؼبنصبة على %5العقار ) يقدر رسم تسجيل
( من %3العقار، إال إذا كانت العقارات توجد يف بلداف أجنبية، فاف رسم التسجيل يقدر بػ )

  2شبن العقار.

                                                           
1
 .72، يغجع ؿاتك، صطاْٛغ٘ دـٍٛ -  

2
 .74ص، يغدع ؿاتك،  تهذٕ َـٛى  - 
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قد يشمل نقل اؼبلكية بأكملها أك حق االستغالؿ أك حق االنتفاع، كالبيع الذم 
من شبن اؼببيع القيمة اؼبعتمد عليها لتحديد كعاء الضريبة ( %1دبوجب عقد توثيقي يدفع )

 . 1ترتكز على السعر اؼبصرح بو يف العقد ككذا األعباء التصاعدية كالتعويضات اؼبستحقة للبائع

اليت أعفاىا اؼبشرع من رسـو التسجيل كاليت  العقارية اؼبعامالتىناؾ بعض  ،استثناء
 من قانوف التسجيل كأمهها: (347)إذل  (270)نصوص اؼبواد من  جاءت يف

اؼبعامالت العقارية اليت من شأهنا إنشاء جديد لنشاط صناعي من طرؼ الشباف كاؼبقاكلُت  -
 الشباب.يف إطار دعم كتشغيل 

 اؼبعامالت العقارية اؼبنجزة من طرؼ اؽبيئات العمومية كاؼبتخصصة يف هتيئة العقار. -

غرض هتيئة اؼبناطق للعمراف باألكلوية من طرؼ اعبماعات العمليات العقارية للشراء اؼبنجزة ل -
 احمللية.

 البيوع اؼبنجزة لفائدة اؼبدخرين من طرؼ ديواف الًتقية العقارية للوالية. -

 .الدكلةبيوع أمالؾ  -

 بيوع قطع أرضية كاردة من عملية ذبزئة مهيأة كصاغبة للبناء السكٍت. -

  بالنسبة لرسم تسجيل المنقوالت -2

 -نظاـ خاص  -زبضع البيوع اؼبتضمنة ؼبنقوالت إذل ثالثة أنواع من األنظمة )نظاـ عاـ 
 نظم أخرل(.

I. البيوع العمومية للمنقوؿ أك بالًتاضي إذا أبرمت دبوجب عقود فإهنا زبضع نظام عام :
 (.%5لنظاـ التسجيل كلرسم جبائي )

II. (، البضائع اعبديدة %5) : يتعلق ببيع احملل التجارم، كالزبائن يلـز تسديدنظام خاص
 توفرت فيها ثالث شركط: إذا( %2.5بػ )

                                                           
1
 .75طاْٛغ٘ دـٍٛ، يغجع ؿاتك،  ص -  
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 إذا سلمت لنفس مشًتم احملل التجارم بعوض ككانت تابعة للمحل. . أ
 ذكر شبنها يف العقد )عقد بيع احملل التجارم(. . ب
 كاحدة بواحدة. مقيمةأف تكوف  . ت

اؼبزايدة  %2.5من قانوف التسجيل بقوؽبا "خيضع غبق قدره  (262)عموما تشَت اؼبادة 
 أكالبيع كرد البيع كالصفقات كاؼبعاىدات كصبيع العقود، سواء كانت مدنية  كالبيع كإعادة

 قضائية الناقلة للملكية دبقابل منقوالت، كحىت البيوع من ىذا النوع اليت تقـو هبا الدكلة".

باؼبزاد العلٍت كاليت يقـو هبا  أككال القضائي  ألرضائيلذلك ال يفرؽ اؼبشرع بُت البيع  تبعان 
 . 1ؿبافظو البيع باؼبزاد العلٍت كاليت يقـو هبا ؿبافظوا البيع باؼبزاد

III.  2.5: حق التسجيل أخرىنظم%  
 بيوع اؼبنقوالت كالبضائع بعد اإلفالس أك التسوية القضائية. ( أ

 البيوع العمومية لألشياء اؼبقدمة كضماف. ( ب
 على الرىوف الزراعية كالفندقية. اؼبهمةالبيوع  ( ت
 بيوع احملاصيل الزراعية أك الناذبة عن االستغالؿ الزراعي. ( ث
 عقود أك ؿباضر بيوع البضائع الفاسدة نتيجة حوادث البحر أك حطاـ السفن. ( ج
 بيوع الًتاضي للمواد الغابية. ( ح
            النقل كالتنازالت كغَتىا عن نقل اؼبلكية لقاء عوض أفأما فيما خيص الديوف:  ( خ

 .%1 لديوف خيضع لرسم
يف اؼبالحة البحرية أك  أماالبواخر تستعمل  أكالسفن  أكأما بيوع اؼبركبات اؽبوائية  ( د

 .%2 اؼبالحة الداخلية زبضع لرسم قدره
سفن النزىة الشراعية كغَت الشراعية زبضع  أكأما العقود اؼبتضمنة نقل ملكية البحوث  ( ذ

 . %10لرسم قدره 

                                                           
1
 .66تهذٕ َـٛى، يغجع ؿاتك، ص -  
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 %1.5فيما خيص اغبقوؽ الشائعة: ربدد حقوؽ التسجيل على النحو التارل أما  ( ر
لألمالؾ اؼبنقولة، كزبفض ىذه النسبة اذل النصف اذا كاف اؼبشًتم ىو  %3لألمالؾ الشائعة، 

 . 1احد الشركاء

 لمتعلقة برسم اإلشهار العقاريتحصيل المقتضيات الجبائية ا 9ثانياً 

إيداع الوثائق ال يعٍت شهرىا فقد ف ،إلجراء اإليداعأف إجراء اإلشهار عملية الحقة 
هبا ـبالف للنظاـ  ترفض من طرؼ احملافظ العقارم إذا ظهر لو نقص فيها أك أف الطرؽ الوارد

إذ اكجب اؼبشرع على اؼبوثق أف يودع من اجل تأسيس ؾبموعة البطاقات  العاـ كاآلداب،
على نسختُت، ىذا اعبدكؿ  ؿبرران  دكالن العقارية لدل اؼبصلحة اؼبكلفة بالسجل العقارم ج

يتضمن السندات كالعقود اؼبثبتة ؼبلكية العقارات اك اغبقوؽ العينية األخرل اؼبقدمة لإلشهار، 
 كيتضمن على كجو اػبصوص: 

 كصف العقارات اؼببنية باإلسناد إذل ـبطط مسح األراضي.  -

 ىوية كأىلية أصحاب اغبقوؽ.  -

 اغبقوؽ. األعباء اؼبنقلة هباتو –

ات كترتيب حقوؽ عينية عليها اإلجراءات الرظبية اػباصة بإثبات نقل ملكية العقار  إف
كمن بعدىا من (353/1)دفع رسم خاص يتعلق باإلشهار العقارم. إذ نصت اؼبادة  يقتضي

 .  20042قانوف التسجيل كاؼبعدلة دبوجب قانوف اؼبالية لسنة 

كالقرارات القضائية اؼبنظمة نقل  كل العقودعلى أف رسم اإلشهار العقارم يقبض على  
غَتىا من الوثائق اػباصة لإلشهار العقارم دبوجب  أكإنشاء أك تصريح حبق ملكية عقارية  أك

التشريع اؼبعموؿ بو كبالتارل زبضع كل البيوع لعقارات اك اغبقوؽ العقارية لذلك الرسم، كالذم 
 حيسب على قيمة العقار. 

                                                           

.80طاْٛغ٘ دـٍٛ: يغجع ؿاتك، ص - 
1
 

2
 .2003نـُح  86انجغٚضج انغؿًٛح على  2004يٍ لإٌَ انرـجٛم انًعضنح تمإٌَ انًانٛح  353/1انًاصج  -  
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على أف زبضع عقود الوعود ببيع العقارات لرسم اإلشهار (353/2)تنص اؼبادة حيث 
كجيب أف يذكر فيو ربت طائلة رفض إشهاره من احملافظة العقارية سعر البيع اؼبتفق عليو، 

 . 1كاآلجل احملدد من طرؼ اؼبتعاقدين إلسباـ ىذا البيع

يا مبن خيتلف الرسم اؼبطبق تبعا لطبيعة العقار كحسب مساحتو فقد يكوف العقاركما 
كجيب أف يتم اإلشهار بالنسبة للعقود كالوثائق خالؿ ثالثة  أك أرضا عارية أك أرضا فالحيو،

أشهر من تارخيها، كاؼبدة نفسها بالنسبة لألحكاـ كالقرارات، لكن من اليـو الذم أصبحت فيو 
 . 2هنائية

 وتعفى من رسم الشهر العقاري9

اإلشهار كالتسجيل أم تقع مصاريفها على الدكلة أك الوالية أك البلدية  إجراءات صبيع (1
 كاؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم كاؼبوضوعة ربت كصايتها.

 العقود احملرر كاإلجراءات اؼبنجزة تطبيقا للتشريع اؼبعموؿ بو اؼبتعلق بأمواؿ الوقف. (2
ريع اؼبتعلق بنزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة العقود كاحملررة كاإلجراءات اؼبنجزة يف إطار التش (3

 العامة.
 إجراءات التسجيل كالتخفيض كالشطب اػباصة باالمتيازات القانونية. (4
 كل اإلجراءات اؼبطلوبة من طرؼ ملتمس اؼبساعدة القضائية...اخل   (5

 حقوق الموثق المهنية9 الفرع الثاني

ألمهية كتطور مهنة التوثيق، كنظرا للمركز القانوين كاالجتماعي للموثق يف تأدية  نظران 
مهامو كواجب تقدمي اػبدمة العمومية كضابط مكلف خبدمة عامة، كاجب إعالـ األطراؼ 

أك  اعتداءفإف الفانوف يشدد على كجوب ضبايتو من أم  ( اؼبتعاقدة كتقدمي النصح..... اخل
 .3اموإىانة أثناء تأدية مه

                                                           
1
 يٍ لإٌَ انرـجٛم. 353/2انًاصج  -  

2
 يٍ انمإٌَ َفـّ. 353/4انًاصج -  

3
 انًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕثك . 06/02يٍ انمإٌَ  17انًاصج  -  
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على "معاقبة كل من أىاف قاضيا أك موظفا أك قائدا أك  ؽ ع (14) نصت اؼبادةحيث 
ضابطا عموميا أك احد رجاؿ القوة العمومية بالقوؿ أك اإلشارة أك التهديد أك إرساؿ أك تسليم 
أم شيء إليهم أك بالكتابة أك بالرسم غَت العلنيُت، أثناء تأدية كظائفهم أك دبناسبة تأديتها 

ىذه  ،  كمن أجل1ذلك بقصد اؼبساس بشرفهم أك باعتباره أك باالحًتاـ الواجب لسلطتهم"ك 
 (12)اغبماية فاف اؼبشرع ألـز اؼبوثق عند قيامو دبهامو بذؿ عناية الرجل اغبريص، فنص يف اؼبادة 

اؼبوثق )جيب على اؼبوثق إف يتأكد من صحة العقود اؼبوثقة كاف يقدـ  06/02القانوف من 
إذل األطراؼ، قصد انسجاـ اتفاقاهتم مع القوانُت اليت تسرم عليها كتضمن تنفيذىا،   نصائحو

 كما يعلم اؼبوثق األطراؼ دبدل التزاماهتم كحقوقهم.......(.

 تفتيشوكالذم ضمن لو اؼبشرع ضباية قانونية، فال جيوز  مكتبو أيضافضال عن حصانة 
ئي مكتوب كحبضور رئيس الغرفة اعبهوية أك حجز الوثائق اؼبودعة فيو، إال دبوجب أمر قضا

 .2للموثقُت أك اؼبوثق الذم ديثلو، كيعد إخطاره قانونا

كما ذبدر اإلشارة إليو يف ىده النقطة أف اؼبشرع قرر جزاء على ـبالفة شركط التفتيش 
على أف يقع البطالف جزاء لكل إجراء  06/02من القانوف  (24)كاليت جاءت يف نص اؼبادة 

ـبالف إحكاـ ىذه اؼبادة، كمنها بطالف إجراء التفتيش أك اغبجز لكل إجراء خيالف إحكاـ 
ىذه اؼبادة كمثاؿ على ذلك بطالف إجراء التفتيش أك اغبجز مىت كاف غَت أمر قضائي مكتوب،  

اؼبكتوب، باإلضافة إذل بطالف  كما يبطل إجراء اغبجز ما دل يرد النص عليو يف األمر القضائي
إجراء التفتيش أك اغبجز ما دل خيطر رئيس الغرفة اعبهوية للموثقُت أك فبثلو، أك ما دل يوجد ما 

 يفيد إخطاره قانونا.

لإلخطار حىت يقع إجراء التفتيش أك  أجآالدل حيدد  أنو إال انو يؤخذ على اؼبشرع
كذلك دل يوضح الوسيلة اليت يتم هبا اإلخطار ،اغبجز اؼبستند إذل اإلخطار، كاليت سكت عنها 

 حىت تتضح حدكد كأسباب البطالف، فال بطالف بغَت نص، كال بطالف من غَت موجب قانوين. 

 
                                                           

1
 انًرضًٍ لإٌَ انعمٕتاخ . 2004َٕفًثغ 10انًؤعر فٙ  04/15يٍ انمإٌَ على  144انًاصج  -  

2
 . 06/02يٍ لإٌَ  04انًاصج   -  
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 في القانون الجزائري الموثق 9 اختصاصاتالثالثالمطلب 

."، كاختصاصاتومن القانوف اؼبدين: "......يف حدكد سلطتو  (324)تنص اؼبادة 
يكوف ىذا  الضابط العمومي يشًتط القانوف أفالرظبية للمحرر الذم حيرره اؼبوظف أك  فإضفاء

اؼبوضوع كمن حيث الزماف كاؼبكاف كىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا الضابط ـبتصا من حيث 
 الفرع

 الموضوع حيث الموثق من اختصاص الفرع األول9
قبل السلطة العمومية ينص قانوف التوثيق على أف اؼبوثق  ضابط عمومي مفوض من 

يتوذل ربرير العقود اليت يشًتط فيها القانوف الصبغة الرظبية، ككذا العقود اليت يرغب األشخاص 
من الناحية  يف إعطاءىا ىذه الصبغة، كبذلك يعترب اؼبوثق بصفتو ضابط عموميا ـبتصان 

لعقار، كيًتتب على اؼبوضوعية يف إصدار أك تلقي الورقة الرظبية اؼببينة للتصرؼ الوارد على ا
الورقة الرظبية لتخلف أحد شركطها، بطالف ، صدكر الورقة من الشخص غَت اؼبختص موضوعيان 

كبذلك يكوف اؼبشرع قد منح سلطات كاسعة لتحرير األكراؽ الرظبية اليت تدخل يف 
 ثقة كحافظ أسرار اؼبتعاقدين كخادـ اؼبصلحة العامة. باعتباره، اختصاصاتو

لديو مصلحة شخصية أك صلة قرابة مع ذكم الشأف يف التعاقد، إذا ثبت أف لكن 
، ذلك ما جاء يف الفصل الثالث من الباب األكؿ من قانوف التوثيق 1سلبت منو ىذه األىلية

 .06/02من قانوف (19،20،21،22)ربت عنواف حاالت اؼبنع يف اؼبواد 

 الموثق من حيث الزمان اختصاصالفرع الثاني9 
يقصد بتحرير الضابط العمومي الورقة الرظبية يف حدكد سلطتو، أف تكوف لو الوالية يف 

شًتط يف ىذه الوالية أف تكوف قائمة أثناء ربرير الورقة، كأال تتحقق فيو حالة حيث يربريرىا، 
 من حاالت التنايف اؼبمنوعة قانونا، كأف يكوف مسموحا لو بتحريرىا قانونا

                                                           
1
 .21يٛض٘ أدًض، يغجع ؿاتك،  ص-  
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أف يؤدم اؼبوظف أك الضابط العمومي اؼبوثق بعد تعيينو كقبل  ،القائمةفتعٍت الوالية 
الشركع يف مهمتو اليمُت القانونية، كزبص عادة كل اؼبوظفُت أك األعواف الذين ؽبم عالقة 

ؾباؿ  اختالؼعلى  كاػبرباءمباشرة أك غَت مباشرة مع مرفق العدالة كاؼبوثقُت كاحملضرين 
 06/02من قانوف التوثيق (08)، كجاء يف نص اؼبادة 1ائيةزبصصاهتم كضباط الشرطة القض

"أقسم على صيغة اليمُت اليت يؤديها اؼبوثق أماـ اجملالس القضائية، ؿبل اإلقامة اؼبهنية كىي: 
باهلل العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، واخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرىا، 

 واهلل على ما أقول شهيد "وأمسك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف 

خاصُت بو كأف يودع توقيعو كعالمتو لدل  كخاسبان  كيتعُت على اؼبوثق أف يكوف لو طابعان  
 أمانة ضبط احملكمة كاجملالس القضائية ؿبل تواجد مكتبو.

حالت ما إذا كاف اؼبوثق قد عزؿ أك نقل إذل كظيفة أخرل أك أحيل على يف  أما
أك إذل التقاعد تكوف الورقة باطلة، اللهم إذا كاف اؼبوظف دل يعلم بالعزؿ أك الوقف  االستيداع

أك النقل أك إنتهاء كاليتو، ككاف ذك الشأف ىم أيضا حسن النية ال يعملوف بشئ من ذلك، فإف 
الورقة الرظبية اليت حيررىا اؼبوظف يف ىذه الظركؼ تكوف صحيحة ضباية للوضع الطاىر 

 .2النيةاؼبصحوب حبسن 

 الفرع الثالث9 إختصاص الموثق من حيث المكان

تحرير الورقة لاؼبكاين يف ىذا اؼبوضوع أف يلتـز الشخص اؼبؤىل  باالختصاصاؼبقصود 
طقة اإلقليمية اليت بتحرير ىذه الورقة الرظبية ضمن اؼبن ،الوارد على العقار اؼبثبتة للتصرؼالرظبية 

 .3أك ربريرىا كال جيوز لو أف يتعداىا حيق لو كتابة
فاؼبوثق كونو ضابطا عموميا كأنو خيتص بإصدار الورقة الرظبية اؼبتضمنة للتصرؼ على 

 .1تد إذل كامل الًتاب الوطٍتاختصاصو اإلقليمي كاسع كديالعقار، فإف 

                                                           
1
 .19انًغجع َفـّ، ص -  

2
، اإلثثاخ فٙ انًٕاص انًضَٛح ٔانرجاعٚح فٙ انمإٌَ انجؼائغ٘، صاع ْٕيح،  انجؼائغ،  ؿُح  يذًض دؼٚظ -  

 .73، ص 2017
3
 .108يؤصٌ يأيٌٕ، يغجع ؿاتك، ص-  
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 70/91قبل إلغاء األمر  مكاتب التوثيق كاف اختصاص تجدر اإلشارة إذل أفف
احملكمة اؼبوجود هبا كال جيوز للموثق أف يقـو  اختصاصيف دائرة  مهنة التوثيق منحصران اؼبتضمن 

اؼبكاين، كإال  اختصاصوبأم عمل يدخل  يف كظيفتو خارج نطاؽ ىذه الدائرة اليت يتحدد 
أعترب عملو باطال، كغَت نافذ بسبب ـبالفة قاعدة إجرائية أساسية، ككاف جيوز لو استثناء، أف 

ؿبكمة أخرل غَت اليت عُت  اختصاصرؼ كزير العدؿ للقياـ دبهامو يف دائرة يندب من ط
 . 2فيها

مكاتب التوثيق ديتد  اختصاصأصبح  2006غَت أف كبعد صدكر فانوف التوثيق لسنة 
 .3ىو األصل االستثناءكافة الًتاب الوطٍت كبالتارل أصبح   إذل

اليت كانت ربوؿ لمشاكل حتمية لنستطيع أف نقوؿ أف ىذا التغيَت كالتحوؿ كاف نتيجة  
احملاكم اليت  اختصاصللقياـ دبهاـ خارج  ،من كزير العدؿ االنتدابدكف اغبصوؿ على ىذا 

اء على صبيع أشكاؿ كمظاىر عينوا هبا من جهة، كمن جهة أخرل مسايرة جهود الدكلة للقض
اؼبكاتب خاصة بعدما  قراطية، كتقريب اإلدارة من اؼبواطن، ككذا ضماف السَت اغبسن ؽبذهالبَتك 

 أصبحت تسيَت غبساب اؼبوثق كربت مسؤكليتو.

 9 العقود التوثيقيةالرابعالمطلب  

لذا أقيمت قواعد كقوانُت نظمت  ،يف ضباية حقوؽ الشعوب مهمان  العقد عنصران  يعترب
أثناء أداء  ىذه القواعد احًتاـشكلو كفحواه، كأسندت مهمة ربريره إذل اؼبوثق الذم يعمل على 

بتعريف العقود التوثيقية )الفرع  بدان مهامو، ذلك ما سنحاكؿ معرفتو من خالؿ ىذا اؼبطلب 
األكؿ(، كالتطرؽ إذل أشكاؿ ىذه العقود )الفرع الثاين(، ككذا التطرؽ ؼبضموهنا)الفرع الثالث( ، 

 ككل ذلك طبقا للقوانُت اعبزائرية.

 

 
                                                                                                                                                                          

1
 انًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕثك. 06/02يٍ انمإٌَ  02انًاصج  -  

2
 .70/91يٍ األيغ على  06انًاصج -  

3
 .25يٛض٘ أدًض، يغجع ؿاتك، ص -  
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 الفرع األول9 تعريف العقود التوثيقية

العقد التوثيقي ىو العقد الرظبي الذم حيرره موثق كفء كمؤىل ربت غطاء مرفق 
 ،1التوثيق يف الشكل الذم حددتو النصوص التشريعية كالتنظيمية 

بصفتو ضابط عمومي لو صبغة خاصة يف تعيينو  ،عن موثق فبذلك تصدر ىذه العقود
الدكلة لو جزءا  أسندتلذم ككذا اختصاصو الوطٍت، نظرا للدكر اػبطَت الذم يضطلع بو كا

العقود كتنظيم اؼبعامالت اؼبالية كالتجارية كاؼبدنية اػباصة  بإبراـىاما من سلطاهتا كخاصة 
 كالعامة لألفراد.

من قانوف  (600/11 )اؼبشرع يف نص اؼبادة أكردهنالحظ أف العقد التوثيقي الذم ف
للتصرؼ  احملرر أك الورقة اؼبثبتة أم، يقصد بو العقد دبعناه اؼبادم 2اؼبدنية كاإلدارية اإلجراءات

 االتفاؽ أك توافق إرادتُت.  كليس دبعناىا اؼبوضوعي،

العمل على إطالؽ مصطلح العقود التوثيقية على السندات الرظبية كىي  كما جرل
الًتتيبات تلك احملررات اليت يقـو اؼبوثق بتحريرىا بصفتو ضابط عمومي طبقا لألشكاؿ ك 

اؼبنصوص عليها قانونا يف حدكد اختصاصاتو، كتشمل عدة أنواع كاليت حدد اؼبشرع مضموهنا 
 دبوجب نصوص قانونية، كىذا ما سنتطرؽ لو بالتفصيل.

 العقود التوثيقية أشكال9 األول الفرع

كالعقود  العقود التوثيقية اليت حيررىا اؼبوثق تشمل العقود الرظبية كالعقود اإلحتفائية
 .3 التصرحيُت

 

 
                                                           

، جايعح 10عغتٙ تا٘ ٚؼٚض، انعمٕص انرٕثٛمٛح ؿُضاخ ذُفٛظٚح، يجهح صفاذغ انـٛاؿح ٔانمإٌَ، انعضص  - 1

 .133، ص2004لاطض٘ يغتاح، ٔعلهح، جاَفٙ 
2
انًرضًٍ لإٌَ اإلجغاءاخ  2008فثغاٚغ  25انًؤعر فٙ  08/09يٍ  انمإٌَ على  600/11انًاصج  -  

 انًضَٛح ٔاإلصاعٚح.
3
 . 133ٚؼٚض، يغجع ؿاتك، ص عغتٙ تا٘  -  
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 العقود الرسمية9 )العقود الشكلية( البند األول9

، ىي تلك العقود اليت تصدر 1من القانوف اؼبدين(  1مكرر  324)حسب نص اؼبادة 
ما كانت مثبتة  أمهية أكثرىامن موثق بصفتو ضابط عمومي، كىي كثَتة كمتنوعة لكن 

أك حقوؽ عينية تبعية  أصليةللتصرفات الواقعة على اؼبلكية العقارية، سواء كانت حقوؽ عينية 
 كاقعة على عقار منها: عقد البيع، عقد اؼببادلة، عقد الرىن الرظبي ... اخل.

 9االحتفائيةالعقود  بند الثاني9ال

عقود رظبية، ىي كاليت يف أساسها  االحتفائيةىناؾ نوع معُت من العقود تسمى العقود 
دل يقم اؼبشرع اعبزائرم بتحديد  إذلكن ليس كل العقود التوثيقية على عمومها عقود احتفائية، 

معيار تشريعي معُت يسمح بتكييفها، لكن العمل  كال حىت يوضع بتسميتهاال ىذه العقود 
 –الوصية  –الوقف  –بة التوثيقي خاصة، دل خيتلف حوؿ اعتبار كل من عقود اؽب القضائي ك

عن العقود الرظبية ىو حضور  االحتفائية، كالشيء الذم دييز العقود 2احتفائيعقود  –الزكاج 
يت ربت طائلة البطالف، على خالؼ العقود الرظبية ال االحتفائيةالشهود، فهو كاجب يف العقود 

اؼبدين، كىو ما يتطلب من القانوف (45)تعترب حضور الشهود ليس ضركريا، حسب نص اؼبادة 
 تدخل اإلدارة التشريعية لوضع ضوابط ؽبا تفاديا لتعدد التفاسَت كالتأكيالت.

 العقود التصريحية9 البند الثالث9

، كحيرر 3األفرادكىي تلك العقود اليت يقتصر فيها دكر اؼبوثق على تلقي تصريح من 
العقود  أىمبشأنو عقد يف قالب رظبي كيكوف ىذا التصريح غَت ـبالف للقانوف، كمن 

 عقد اإلجيار. –بكفالة  اإلشهاد –التصرحيية: الفريضة 

 

 

                                                           
1
 انًرضًٍ انمإٌَ انًضَٙ . 2007يإٚ  13انًؤعر فٙ  07/05يٍ انمإٌَ على  1يكغع  324انًاصج  -  
2

 .133عغتٙ تا٘ ٚؼٚض ، يغجع ؿاتك، ع - 
3
 .35طاْٛغ٘ دـٍٛ، يغجع ؿاتك،  ص -  



 انفظم األٔل: يفٕٓو يُٓح انرٕثٛك ٔانًٕثك فٙ انمإٌَ انجؼائغ٘
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 الثاني9 مضمون العقود التوثيقية الفرع

الضابط  صفةاؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق، للموثق  06/02أككل اؼبشرع دبوجب القانوف 
العمومي كأكاله مهمة ربرير العقود اليت حيدد القانوف صيغتها الرظبية ككذا العقود اليت يود 

 .1األطراؼ إعطاءىا ىذه الصيغة

التوثيقي الذم حيرره اؼبوثق اغبجة الكاملة يف مواجهة الغَت ما دل يطعن فيو فالعقد 
تة للملكية أك أية معاملة سواء بُت بالتزكير، كتعترب العقود التوثيقية من أىم العقود اؼبثب

االعتباريُت، كعليو  كاألشخاصالطبيعيُت  األشخاصالطبيعيُت فيما بينهم أك بُت  األشخاص
 فيمكن لنا أف نلخص مضموف العقود التوثيقية فيما يلي:

 تحرير العقد9 9 البند األول

مع القبوؿ، يقـو اؼبوثق بتثبيت ذلك االتفاؽ يف  اإلجيابكيتطابق  األطراؼعندما يتفق 
، كخبصوص 06/02اليت ينص عليها قانوف مهمة اؼبوثق رقم  لألشكاؿشكل قانوف رظبي كفقا 

على أشكاؿ العقود التوثيقية كمضموهنا يف اؼبواد  ضوع نص القانوف يف الفصل اػبامس،ىذا اؼبو 
 منو حيث:  (32)اؼبادة  إذل(26)من 

يف نص كاحد ككاضح تسهل  قود التوثيقية ربت طائلة البطالف باللغة العربيةربرر الع -01
قراءتو كبدكف اختصار أك بياض أك نقص، كتكتب اؼببالغ كالسنة كالشهر كيـو التوقيع على 

يف اؽبامش أك يف  اإلحاالت، كيصادؽ على باألرقاـ األخرلالعقد باغبركؼ كتكتب التواريخ 
من قبل اؼبوثق  األكذل باألحرؼت اؼبشطوبة يف العقد، كالتوقيع الصفحات كعلى الكلما أسفل

 . 2، كعند االقتضاء الشهود كاؼبًتجمكاألطراؼ

كلمات، تعترب   إضافةأك  األسطرربرير أك كتابة بُت  أمال تتضمن العقود  أفكما جيب   -02
أك اؼبضافة باطلة، تكوف الكلمات اؼبشطوبة غَت  األسطرالكلمات احملورة أك اؼبكتوبة بُت 

                                                           
إكتسابها، إثباتها، حمايتها، إدارتها، يوسف دالندة، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة  -  1

 .24، ص4092قسمتها، دار هومة ،الجزائر، سنة 
2
 انًرضًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕثك. 06/02يٍ لإٌَ  26انًاصج  - 



 انفظم األٔل: يفٕٓو يُٓح انرٕثٛك ٔانًٕثك فٙ انمإٌَ انجؼائغ٘
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ر ػػػػشك أك التباس، كيصادؽ عليو يف آخ أماؼبتنازع يف عدد ىا مكتوبة بشكل ال يشوبو 
 . 1العقد

عرضها على سلطات اجنبية ما دل  اآلمراقتضى  إذا إالال زبضع العقود اؼبوثقة للتصديق  -03
يتم التصديق على العقد من قبل رئيس ؿبكمة تنص على خالؼ ذلك االتفاقيات الدكلية، ك 

 2تواجد اؼبكتب

 باآللةكتكوف العقود اليت حيتفظ هبا اؼبوثق ربت مسؤكليتو سواء كانت مكتوبة باليد أك  -04
 3أخرلكبكل كسيلة  باألجهزةالكاتبة أك مطبوعة أك مستنسخة 

 البيانات الواردة في العقد9 9البند الثاني

اؼبتعاقدة حددهتا  لألطراؼالبيانات اليت يتضمنها العقد التوثيقي بناء على تصرحيات  إف
، حيث نصت على انو يتضمن العقد الذم حيرره اؼبوثق 06/02من قانوف التوثيق (29)اؼبادة 

 :اآلتيةالبيانات 

 * اسم كلقب اؼبوثق كمقر مكتبو،

 كجنسياهتم، األطراؼ* اسم كلقب كصفة كموطن كتاريخ كمكاف كالدة 

 ،كجنسياهتم* اسم كلقب كصفة كموطن كتاريخ كمكاف كالدة الشهود عند االقتضاء 

 * اسم كلقب كموطن اؼبًتجم عند االقتضاء،

 * ربديد موضوع العقد،

 * اؼبكاف كالسنة كالشهر كاليـو الذم ابـر فيو العقد،

 ،باألصلتلحق  أفاؼبصادؽ عليها اليت جيب  األطراؼ* ككاالت 

                                                           
1
 يٍ َفؾ انمإٌَ . 27انًاصج  - 

2
 يٍ َفؾ انمإٌَ. 30انًاصج  - 

3
 يٍ َفؾ انمإٌَ. 28انًاصج  - 
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 النصوص اعببائية كالتشريع اػباص اؼبعموؿ بو، األطراؼنويو عند تالكة اؼبوثق على * الت

 كالشهود كاؼبوثق كاؼبًتجم عند االقتضاء. األطراؼ* توقيع 

يتضمنو العقد  أفاؼبشرع قد نص على ما جيب  أفكمن خالؿ ما سبق ذكره نالحظ 
اؼبتعاقدة كعلى الشكلية كالشركط الواجبة توفرىا لإلتباع  األطراؼالتوثيقي من معلومات بشأف 

 د، كألـز اؼبوثق بضركرة احًتامها.يف ربرير العق

بعض النصوص التشريعية ال تكتفي بتحديد تلك العناصر  إضافة إذل ذلك ىناؾ 
مناذج كاملة للعقود كما ىو اغباؿ يف اؼبرسـو  إصداركالشكليات بل ربيل على التنظيم مهمة 

اؼبتعلق بالنشاط العقارم الذم تاله صدكر  01/03/1993اؼبؤرخ يف  93/03تشريعي رقم ال
ربديد منوذج عقد البيع على التصاميم، كالثاين منوذج عقد  األكؿمرسومُت تنفيذيُت تضمن 

 .اإلجيار

تنطبق ىذه القاعدة بصفة عامة على العقود اليت خيتص بتحريرىا كل من مدير حيث 
الدكلة كرئيس اجمللس الشعيب البلدم، حيث تصدر صبيع العقود اليت خيتصاف بتحريرىا  أمالؾ

يف شكل مناذج موحدة دبوجب نصوص تنظيمية، كاالمثلة على ذلك كثَتة مثال: مناذج عقد 
الدكلة، كالتنازؿ عن  أمالؾالتنازؿ عن  إطاراالحتياطات العقارية، كعقد البيع يف  إطارالبيع يف 

االستثمار، كعقود اغبالة اؼبدنية اذل غَت  إطاراؼبستثمرات الفالحية، كالتنازؿ يف  إطار اغبقوؽ يف
 .1ذلك من العقود

اليت قررىا القانوف بطالف السند الرظبي  كاألشكاؿ األكضاعيًتتب على ـبالفة كما 
رؼ كفقداف قرينة الرظبية اليت يتمتع هبا، كبالتارل فقداف حجيتو كسند رظبي كلو كاف التص

 ين موضوع السند يف حد ذاتو صحيحا.القانو 

كالشكليات اليت تعترب جوىرية كيًتتب عليها البطالف،  األكضاعمث جيب التميز بُت  فمن
كعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر: ربرير السند بغَت اللغة العربية، صدكر السند من شخص ليس 

                                                           
1
، أكرٕتغ  3يجهح انًٕثك، انعضص  ،يجهح انًٕثك ،انمإََٙ نهرٕثٛك فٙ انجؼائغانُظاو ػٚرَٕٙ عًغ،   - 

 .39، ص 2001
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ماؿ السند على ىوية تموظفا كال ضابطا عموميا، صدكر السند بدكف تاريخ، عدـ اش
كلهم أك بعضهم، تلقي السند بدكف شاىدين   األطراؼ، عدـ توقيع السند من قبل األطراؼ

 .... اخل.

بالنص عليو صراحة، أك يكوف ـبالفة مستوجبة للبطالف  إماالبطالف ىنا مقررا قانونا ف
د اؼبتعلقة بالنظاـ تشكل ـبالفة لقاعدة قانونية آمرة كملزمة أك لكوهنا سبس بقاعدة من القواع

 .كاألىليةالعاـ كقواعد االختصاص، كالصفة 

كالشركط اليت ال تعد جوىرية كال تشكل ـبالفة للنظاـ  كاألكضاع األشكاؿـبالفة  أما
على السند الرظبي فال يًتتب عليها البطالف، كمن ذلك مثال:  تأثر أفالعاـ كليس من شأهنا 

، ما دل يكن 1أك التشطيب أك التحشَت األسطرباغبركؼ،الكتابة بُت  كاألرقاـعدـ كتابة التاريخ 
كالشهود، عدـ ذكر اؽبوية   األطراؼمن قبل  اإلحاالتماسا جبوىر العقد، عدـ اؼبصادقة على 

 كالشهود. لألطراؼكاملة 

لكن جيب التمييز بُت السند الرظبي كالتصرؼ القانوين الذم يثبتو ىذا السند، فبطالف 
 األخرلبالوسائل  لإلثباتستلـز حتما بطالف التصرؼ القانوين الذم يبقى قابال السند ال ي

 .2هبا بإثباتواليت يسمح القانوف 

ة الرظبية، كالعقود إعطاءىا الصبغانو جيب التفرقة بُت العقود اليت يود األطراؼ  نالحظ
 . 3ة الرظبية )الشكلية(بغاليت يشًتط فيها الص

كانت الورقة باطلة ال يكوف بالضركرة التصرؼ القانوين )ما اتفق   إذامن العقود  األولفالنوع 
بغَت الكتابة، كجيوز االحتجاج هبا مىت توفرت يف الورقة  إثباتوعليو اؼبتعاقدين( باطال، بل جيوز 

 الباطلة شركط الورقة العرفية.

 
                                                           

1
انرذشٛغ أٔ انذشٕ: ْٕ إضافح عٍ طغٚك انكراتح تٍٛ األؿطغ أٔ فٙ انفغاغاخ تٍٛ انجًم أٔ ذذٕٚغ  - 

 انكهًاخ تشكم ٚغٛغ ؿٛاق فٙ نفظٓا أٔ فٙ يعُاْا.
2
 .41ػٚرَٕٙ عًغ، يغجع ؿاتك، ص -  

3
 .38يٛض٘ أدًض،يغجع ؿاتك، ص-  
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ا فإذا قضي ببطالهنا من العقود اليت يعترب فيها الصفة الرظبية ركنا النعقادى النوع الثاني أما
من (2ؼ 1مكرر 324)كىذا ما أكدتو اؼبادة  1بطل التصرؼ ذاتو، ك ربوؿ إذل كرقة عرفية

القانوف اؼبدين كما يلي "كما جيب ربت طائلة البطالف إثبات العقود اؼبؤسسة أك اؼبعدلة 
حملررة للشركة بعقد رظبي، كتودع األمواؿ الناذبة عن ىذه العمليات لدل الضابط العمومي ا

 للعقد".

حدد كيفية صياغة العقود أف قانوف التوثيق  ،أف نضيفو يف ىذا الصدد ديكن لنا
 التوثيقية فاكجب شركط شكلية على اؼبوثق مراعاهتا، كتتجسد مهمة اؼبوثق يف كونو شخصان 

عند ربرير العقود، إذ يعمل على استيعاب كتقدير مث تكييف إرادة األطراؼ مع القوانُت  تقنيان 
 قدمة حسب الشركط الشكلية للعقد.السارية بأمانة، مث عليو تركيب اؼبعلومات اؼب

يعمل اؼبوثق على تفادم األخطاء أك النقصاف قدر اؼبستطاع خاصة يف حالة  كما
ة، الف ارتكاب أم خطأ أك نقصاف يف شكل ىذه العقود أك بعض العقود ذات الصيغة التنفيذي

مضموهنا ينتج عنو استحالة تنفيذىا كما ذكرنا سابقا، كقد يتعرض اؼبوثق إذل عقوبات تأديبية 
 جزائية . كأمدنية  كأ

فوؽ رقاب اؼبوثقُت الذين  إال أف إشكالية األخطاء يف العقود التوثيقية باتت سيفان  
بعات اعبزائية بسبب أخطاء مادية بسيطة، دل يوجد قانوف التوثيق آلية أصبحوا معرضُت للمتا
العديد من اؼبوثقُت سبت متابعتهم أماـ العدالة للسبب اؼبذكور أنفا،  ألفكاضحة لتصحيحها، 

 ات انتهت برباءة ىؤالء اؼبوثقُت.من اؼبتابع %99كأف أكثر من 

األمر الذم يعكس بوضوح أف قانوف التوثيق اغبارل دل يعد يتماشى كمتطلبات مهنة 
التوثيق اليت تعد ركيزة أساسية لألمن القانوين للمجتمع، ففي سبيل اػبركج من عوائق كمشاكل 
األخطاء يف العقود التوثيقية سعت العديد من الدكؿ على رأسها فرنسا فقد أجازت آلية 

خالؽبا إمكانية تصحيح العقود التوثيقية، مثل: العقد التصحيحي، كالشارة يستطيع اؼبوثق من 
التصحيحية، كالتأشَتة التصحيحية، يف حُت أف قانوف التوثيق عندنا ال يتعرض إذل ىذه 

                                                           
1
تٕؿًادح ياجضج،  ذمُٛاخ ذغجًح انعمٕص انرٕثٛمٛح فٙ انجؼائغ، عؿانح ياجٛـرٛغ فٙ انرغجًح، جايعح  -  

 .30، ص2014/2015، ؿُح 1أدًض تٍ تهّ، ْٔغاٌ 
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كاليت ىي باألساس غَت  06/02من قانوف رقم (26)األشكاؿ إال يف مادة كاحدة كىي اؼبادة
 تصحيح األخطاء اؼبادية كالقلمية. كاضحة كال سبكن اؼبوثق من

يف قانوف التوثيق نص السند  األصل:البند الثالث9 أصل السند والنسخ والمستخرجات
الرظبي احملرر من طرؼ اؼبوظف أك الضابط العمومي كيتضمن موضع العقد كحيمل توقيع 

 .1ة ؿبرريهاؿبفوظة قانونا ربت مسؤكلي األصوؿكختم احملرر، كىذه  كإمضاءكالشهود  األطراؼ

كختم اؼبوظف أك الضابط  إمضاء إالال حيمل  األصلما يستنتج أك يستخرج عن  أما
العمومي فيسمى نسخة عادية أك نسخة تنفيذية أك مستخرج، كتتضمن النسخة العادية النص 

 من اجل االحتفاظ كاالستعماؿ. لألطراؼالكامل للسند الرظبي احملفوظ قانونا كتسلم عادة 

النص الكامل للسند، الصيغة التنفيذية  إذل باإلضافةتشمل  فإهنا التنفيذية النسخة أما
الصادرة عن احملاكم، كتسلم النسخة التنفيذية  باألحكاـكىي نفس الصيغة التنفيذية اػباصة 

من رئيس احملكمة من اجل سبكُت الدائن  بأمرأك  األطراؼمرة كاحدة بناء على طلب احد 
بالصيغة التنفيذية ضد اؼبدين بكل كسائل التنفيذ اعبربم مثلما  هورماؼبند بااللتزاـ من تنفيذ الس

"تسلم النسخة اؼبمهورة بالصيغة  06/02من قانوف التوثيق رقم (32ك 31)حدهتا اؼبادتاف 
 األحكاـكفقا للتشريع اؼبعموؿ بو، كيسرم عليها ما يسرم على تنفيذ  ألتوثيقيالتنفيذية للعقد 

نسخة كاحدة ربت طائلة  إالبتسليم النسخة التنفيذية، ال تسلم  األصلالقضائية، كيؤشر على 
صادر عن رئيس ؿبكمة تواجد  بأمرغَت انو ديكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية  التأديبيةالعقوبات 

 " .باألصلالصادر  األمراؼبكتب كيرفق 

ئيسية يف العقد كالتاريخ فيتضمن ملخصا يشتمل على البيانات الر  المستخرج أما
العقد كتعيُت العقار كتعيُت الثمن، كربرر ىذه اؼبستخرجات  أطراؼكبيانات ؿبرر السند كىوية 

مصاحل التسجيل كالطابع رفقة الكشوؼ اػباصة بتسجيل العقود  إذلبصفة رئيسية لتقدديها 
 . 2بناء على طلبهم لألطراؼالرظبية، كال يوجد ما دينع من تسليمها 
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 .43ػٚرَٕٙ عًغ، يغجع ؿاتك،  ص  

2
 .44ػٚرَٕٙ عًغ، انًغجع َفـّ، ص -  
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حيتوم العقد الرظبي على ؾبموعة من العناصر القانونية 9 البند الرابع9عناصر تحرير العقد
 كاالختيارية نلخصها فيما يلي:

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية . أ
 كزارة العدؿ  . ب
 الفهرس . ت
 عنواف التصرؼ . ث
 خامت الدكلة . ج
 ىوية االطراؼ . ح
 تعيُت العقار . خ
 اصل اؼبلكية . د
 تربير صفة ؿبرر العقد . ذ
 اؼبلكية كاالستغالؿ . ر
 االلتزاـ كالشركط . ز

 الثمن . س
 اغبالة اؼبدنية  . ش
 اؼبواطن . ص
 االشهار العقارم . ض
 تسليم السندات . ط
 تالكة النصوص القانونية . ظ
 تاريخ ابراـ العقد . ع
 الشهود . غ
 الوثائق اؼبرفقة . ؼ
 الواردة يف العقد األخطاءمعاعبة  . ؽ
 العقد إمضاء . ؾ
 اللغة الواجب استخدامها. . ؿ
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اؼبشرع عدة  أكرد ،ضباية اؼبعامالت كضماف مصداقية كشفافية ىذه العقود كيف سبيل
حاالت كىي  فصال كامال كىو الفصل الثالث خصص ؽبا  06/02قانوف التوثيق  يف مواد

اؼبوثق من استغالؿ منصبو على نع ، حيث دي(22ك  21، 20، 19)اؼبنع، كيشتمل على اؼبواد 
يتلقى  أف"ال ديكن للموثق (19)اؼبادة  إليوعائلتو كىذا ما أشارت  أفرادسواء لفائدتو أك لفائدة 

 العقد الذم:

 صفة كانت. بأية مرتبطايكوف فيو طرفا معنيا أك فبثال أك  -

 يتضمن تدابَت لفائدتو. -

 كانت:  أخرلصفة  أيةيعُت أك يكوف فيو ككيال أك متصرفا، أك  -

 على عمود النسب حىت الدرجة الرابعة. أصهارهأك  أقاربواحد  -01
ذبمعو بو قرابة اغبواشي كيدخل يف ذلك العم كابن االخ كابن  أصهارهأك  أقاربواحد  -02

 .األخت

كيستبعد كذلك كلو من غَت النص عليو أف حيرر اؼبوثق لزكجتو أك أحد أقاربو لغاية الدرجة 
 . 1الرابعة لقياـ صلة اؼبصاىرة بُت اؼبوثق كىؤالء

يف من نفس القانوف تنص: " ال جيوز ألقارب، كأصهار اؼبوثق اؼبذكورين (20)ؼبادة أما ا
يف العقود اليت حيررىا.   ين ىم ربت سلطتو أف يكونوا شهودان الذاؼبادة السابقة ككذا األشخاص 

على اؼبوثق فبارسة العمليات التجارية كاؼبضاربة كالسمسرة كغَتىا من العمليات اليت  حيظركما 
 من نفس القانوف. (20)كأمانتو طبقا ألحكاـ اؼبادة هنا أف سبس بسمعة كنزاىة اؼبوثق من شأ

كما ال جيوز بأم حاؿ من األحواؿ مطالبة الزبائن بأكثر فبا ىو مستحق كخاصة إذا كاف   
 ذلك بنية سيئة. 

برد ما أستلمو على كجو غَت مستحق طبقا ألحكاـ اؼبادة اؼبوثق القانوف  ألـزكقد 
 لوعلى سبيل الوفاء ما ليس مستحقا   أستلممن القانوف اؼبدين اعبزائرم " كل من (143)

                                                           
1
 .21ؿاتك، صيٛض٘ أدًض، يغجع  - 
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تلـز أف يتقاضى اؼبوثق مباشرة  06/02من قانوف التوثيق (41)كجب عليو رده "، كألف اؼبادة 
كصل مفصل، حيدد كيفيات تطبيق  أتعاب عن خدماتو من زبائنو حسب التعريفة الرظبية مقابل

الذم حيدد أتعاب  08/243يق التنظيم كاؼبتمثل يف اؼبرسـو التنفيذم رقم اؼبادة عن طر ىذه 
 اؼبوثق .

سهرت على حسن  إذعرفت منذ القدـ، قد  كخالصة القوؿ أف مهنة التوثيق يف اعبزائر 
 كعواملهاضبطها كتنظيمها كإدارهتا عرب مراحل كأحقاب تارخيية متالحقة لكل مرحلة ؿبيطها 

عرفت تطورا ، إذ االستقالؿتتضح إال بعد  دل معاؼبها أفنقوؿ  أف كأبعادىا، كلكن نستطيع
 ،حسب الظركؼ السياسية اليت مرت هبا البالد، بصدكر قوانُت متالحقة نظمت مهنة التوثيق

اغبارل  حىت صدكر القانوف 1988مث قانوف  1970مث قانوف 1963أكالىا قانوف  
، كلكن إذا أردنا أف نتحدث عن تعريف مهنة التوثيق يف القانوف اعبزائرم، قبده أف جل 2006

بتعريف اؼبوثق، على عكس ما نراه يف بعض  كاكتفتىذه القوانُت أسقطت تعريف مهنة اؼبوثق 
  القوانُت اؼبنظمة ؽبذه اؼبهنة يف دكؿ أخرل كاليت عرفت مهنة التوثيق

حبيث عرفت اؼبادة األكذل من التوثيق على أنو:" مهنة  09/32كمنها القانوف اؼبغريب 
حرة سبارس كفق الشركط كحبسب اإلختصاصات اؼبقررة يف ىذا القانوف كيف النصوص 

 .1األخرل"

لكن كحىت كإف دل يوجد تعريف ؿبدد ؼبهنة التوثيق يف التشريع اعبزائرم إال أهنا مهنة ك    
إذل يومنا ىذا  2006فرباير  20رست قواعدىا منذ أ ،موجودة منظمة بقوانُت كمراسيم كقرارات

، فبا جيعلنا اؼبتضمن تنظيم مهنة التوثيق 2006فرباير  20اؼبؤرخ يف  06/02ربت القانوف رقم
 .ظل ىذا القانوفاؼبهنة يف  ىذهيف دراسة  نورل اىتماما كبَتا

                                                           
1
انًرعهك ترُظٛى يُٓح انرٕثٛك فٙ 2009ٕٚنٕٛ  29انًؤعر فٙ  09/32انًاصج األٔنٗ ًٌ انمأٌُ- 

 .2011نـُح  5998انًغغب،انجغٚضج انغؿًٛح انًغغتٛح انعضص



 
 الثـانــيل ـالفص

 

 نطاق مسؤولية املوثق

 يف القانون اجلزائري

 

 



انمإٌَ انجشائز٘ انفظم انصاَٙ: َطاق يظإٔنٛح انًٕشك فٙ  

 

63 
 

 الموثق في القانون الجزائرينطاق مسؤولية الفصل الثاني: 
قياـ التعرؼ اؼبسؤولية بصفة عامة بأهنا التزاـ ارتضاه  الشخص طواعية على نفسو من 

للمسائلة، فيلـز حينئذ ربمل نتائج ىذا عرض بعمل أو االمتناع عنو، وإذا أخل هبذا االلتزاـ ي  
اخذة فإذا  ؤ أمرا يستوجب اؼب أرتكبالشخص الذي  ، فاؼبسؤولية بوجو عاـ ىي حالة1اإلخبلؿ

كاف ىذا األمر ـبالف لؤلخبلؽ وصفت ىذه اؼبسؤولية بأهنا أدبية، أما إذا كاف القانوف أيضا 
 على ذلك األمر فإف اؼبسؤولية اؼبرتكبة ال تقف عند حد اؼبسؤولية األدبية بل اخذةؤ اؼبيوجب 

       .فوؽ ذلك مسؤولية قانونية تستتبع جزاء قانونيا تكوف

أدبية وقانونية فاألوُف ىي اغبالة اليت يوجد فيها  ،يتضح من ذلك أف اؼبسؤولية نوعاف 
لثانية فهي اليت يوجد فيها من ىبل الشخص الذي ىبالف قاعدة من قواعد األخبلؽ، أما ا

بقاعدة من قواعد القانوف، واؼبسؤولية القانونية أيضا نوعاف جنائية ومدنية ففي حالة اؼبسؤولية 
اعبنائية يكوف مرتكب الفعل الضار مسؤوال من قبل الدولة باعتبارىا مشخصة للمجتمع، ويف 

اؼبقرر يف ذمتو ويًتتب على ىذا اإلخبلؿ  حالة اؼبسؤولية اؼبدنية يكوف الفاعل قد أخل بااللتزاـ
 .الضرر للغَت فيصبح مسؤوال من قبل اؼبضرور

بالنسبة للموثق أو غَته من اؼبهنيُت تضاؼ مسؤولية أخرى تعرؼ  باؼبسؤولية اؼبهنية، ف 
وذلك من خبلؿ ما يقع من أخطاء أثناء مزاولتهم ؼبهمتهم، واؼبسؤولية القانونية الناصبة عن 

قد  صور من اؼبسؤوليةعدة  أماـهبد نفسو  أفاػبطأ اؼبهٍت ذات طبيعة متنوعة، فاؼبوثق يبكن 
 جنائية. أو مدنية ،ديبيةتكوف تأ

 : المسؤولية التأديبية للموثقاألولالمبحث 

اؼبسؤولية اؼبهنية  إفعمر بوحبلسة بقولو: " األستاذحسب تعريف  التأديبيةاؼبسؤولية   
اؼبرتكبة من طرؼ  األخطاءبالواجبات اليت تتطلبها قواعد اؼبهنة وىي تنصب على  إخبلؿتعترب 

فمصدرىا  وقوانُت منظمة بنصوص التأديبية يف ؾباؿ مهنة اؼبوثق سؤولية ، واؼب2"وأعواهنماؼبوثقُت 

                                                           
1

 .27، ص2001، طثرًثز 4، انًظإٔنٛح انًضَٛح ٔانجشائٛح نهًٕشك، يجهح انًٕشك، انعضص أدًض دططاع -
2
، انجشائز، 8عًز، انًظإٔنٛح انًُٓٛح نهًٕشك، يجهح انًٕشك، انغزفح انٕؽُٛح نهًٕشمٍٛ، انعضص  تٕدالطح -  

 .43، ص2002طُح 
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القانوف اؼبدين ف  .النظاـ الداخلي اانوف التوثيق واؼبرسـو التنفيذي كذاألساسي القانوف اؼبدين وق
داف  دنوف التوثيق والنظاـ الداخلي وبوقا وبدد قواعد اؼبسؤولية التعاقدية واؼبسؤولية التقصَتية،

كذلك االلتزامات اؼبلقاة على عاتق اؼبوثق، وأي خروج عن ىذه االلتزامات، يعترب ـبالفة 
اليت تتحدد على ضوئها اؼبسؤولية التأديبية،  األساسيةالركيزة مهنية، أو التأديبية، وتعترب بذلك 

 ة اؼبقابلة ؽبا؟اؼبتبعة لتحديد العقوبة التأديبي اإلجراءاتفما مفهـو اؼبخالفة التأديبية؟ وما ىي 

  الخطأ المهنيمفهوم  المطلب األول:

 سلباً أو  إهباباً  وظيفي أو مهٍتاألعماؿ اؼبخلة بواجب  باػبطأ اؼبهٍت تلكاؼبقصود 
يوجد فرؽ بُت التأديب يف  ىل وعليوالتأديبية أو األخطاء التأديبية  اعبرائم أيضا عليها ويطلق

 (؟                                                  اؼبهنية)اؼبنظمة  اؼبهٍتالوظيفة العمومية )اؼبؤسسة اإلدارية( والتأديب 

إُف القوؿ بأف نظاـ التأديب اؼبهٍت ىو ؾبرد   vichyفيشي الفقيو ىذا أألمر دفع   
ومظهر لقانوف إداري جديد ىو القانوف اإلداري اؼبهٍت، اشتقاؽ من القانوف اإلداري بل 

اؼبهٍت ال يعدو أف يكوف امتداد للقانوف العاـ، بل ىو على وجو أف التشريع  فيشي ويضيف
التخصيص امتداد للقانوف اإلداري فاؼببادئ والصيغ اؼبتعلقة بالقانوف اإلداري تتسع اتساعا كبَتا 

  .1ؼبهنيةحبيث تسود أوجو النشاط والعبلقات ا

فرع جديد من فروع القانوف اإلداري وأف  يى اؼبسؤولية اؼبهنيةوعلى حد رأيو أف 
ىي قرارات إدارية، اليت تصدرىا  اؼبهنية واعبزاءات  ،السلطة التأديبية اؼبهنية ىي سلطة إدارية

اعبزاءات يف  وأف نوعالتأديبية للوظيفة العامة،  الصادرة عن السلطة القرارات تلك مثلها مثل
 ية، وىي طائفة اعبزاءات اإلدارية.الطائفة القانون لنفسالنطاؽ الوظيفي واؼبهٍت مظهراف 

بعبارة أخرى ال يبكن  ،مبدأ شرعية العقوبة هبب أف يقـو على النظاـ التأدييبوىذا 
فبل وجود بصفة عامة ؼببدأ  ،جزاء تأدييب إال يف اغبدود اليت يسمح هبا القانوف أو التنظيم توقيع

                                                           
1
َمال عٍ يذًض ياجض ٚالٕخ، شزح اإلجزاءاخ انرأصٚثٛح فٙ انٕظٛفح انعايح ٔانًٍٓ انذزج انُماتٛح ٔانعًم  - 

 .34، ص 2004انشاص، يُشأج انًعارف، اإلطكُضرٚح، طُح
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شرعية األخطاء فاؼبعتمد عليو ليس النصوص اليت ربدد ماىية  اػبطأ ولكن النصوص اليت ربدد 
 .1اغبقوؽ والواجبات

تستخلص من خبلؿ إخًتاؽ الواجبات اؼبنصوص عليها  األخطاء نستطيع القوؿ بأفف 
أدى ذلك  اؼبوظف أو اؼبهٍت حصرا،لصعوبة ربديد الواجبات اليت تقع على عاتق ونظرا  قانونا،

"ال  اليت تقوؿ قاعدةالالتأديبية ال ربكمها  األخطاءذلك أف  ربديد األخطاء أيضا،لصعوبة 
جريبة وال عقوبة إال بنص" اؼبطبقة يف اعبرائم اعبنائية، وإمبا ربكمها ىذه القاعدة بشكل جزئي 

 .2اإلداري يؤخذ بشق واحد وبصيغة أخرى ىي " ال عقوبة إال بنص"، أي أنو يف اجملاؿ

، فخوؽبا للسلطات التأديبيةترؾ مسألة تقدير األخطاء ترتيبا على ذلك فإف اؼبشرع 
خروجا على واجبات  يعتربتقدير ما إذا كاف العمل الذي قاـ بو اؼبوظف أو اؼبهٍت  سلطة

 .3أـ ال وظيفتو أو مهنتو

 الخطأ المهنياألول: تعريف  الفرع

 .قضائيا، وتشريعيا ،فقهيا اػبطأ اؼبهٍتإُف مفهـو  نتطرؽ فيما يلي

 التعريف الفقهي البند األول:

يرتكبو العامل داخل أو   عرفو األستاذ ؿبمد ماجد الياقوت " ىو كل عمل أو إمتناع 
خارج الوظيفة، ويتضمن اإلخبلؿ بواجباتو، أو مساس بكرامتها إخبلال صادرا عن إرادة دوف 

 .4استعماال غبق أو أداء لواجب " عن أف يكوف ىذا العمل أو اإلمتناع

كافة اؼبنظمات واؽبيئات   ،نظرا لتشابو وتقارب مدلوؿ اػبطأ التأدييب اؼبهٍت إُف حد ما
لدرجة أف الفقو القانوين عند  ،ية اؼبختلفة وحىت الوظائف العمومية على كبو ما سبق بيانواؼبهن

                                                           
1
ْاشًٙ سزفٙ،انٕظٛفح انعًٕيٛح عهٗ ػٕء انرشزٚعاخ انجشائزٚح ٔتعغ انرجارب األجُثٛح ، صار  -  

 .338، ص 2014ْٕيح ، طُح 
2
يذكزج ياجظرٛز،  -انجشائز، لإٌَ انًإطظاخفٙ  انًُٓٛحانعايح  نهًإطظحانمإََٙ  كًال تغضاص، انُظاو - 

 .65، ص2011/2012سضج ، انظُح انجايعٛح ، تٍ ٕٚطف تٍ 01كهٛح انذمٕق، جايعح انجشائز، رلى 

.65كًال تغضاص، انًزجع َفظّ، ص -
3
  

4
يذًض ياجض انٛالٕخ، شزح اإلجزاءاخ انرأصٚثٛح فٙ انٕظٛفح انعايح ٔانًٍٓ انذزج انُماتٛح ٔانعًم  - 

 . 37-36انشاص، يزجع طاتك، ص
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مناقشتو للخطأ التأدييب تناولو دبدلوؿ عاـ، يصح ألف يكوف خطأ لكل من اؼبهٍت أو اؼبوظف 
 العاـ، باستثناء تلك اليت تعٌت وهتتم بدراسة مهنة أو وظيفة ؿبددة بذاهتا.

 التعريف القضائيالبند الثاني: 

لس بتوضيح اؼبخالفات التأديبية من خبلؿ القرار الصادر عن ؾب الفرنسي قاـ القضاء
دبجرد وقوع ـبالفة للقانوف العاـ يًتتب عن   "Beu Ville فيلبو "الدولة الفرنسي حبق السيد 

 .1أ تأديبياطذلك خ

صفة اؼبدرس  إُف، وبالنظر 1965ديسمرب  22كما قضى ؾبلس الدولة الفرنسي بتاريخ 
اؼبعٍت، فإف وقائع اإلفراط اؼبنسوبة لو كانت كافية بطبيعتها لتربير قرار العقوبة التأديبية ذباىو، 

  .2تغل اؼبعٍت فيها وظائفوسوذلك بالرغم من حدوثها خارج األماكن اليت ي

"...أف  09/04/2001كما ورد يف حيثيات قرار ؾبلس الدولة اعبزائري الصادر يف 
عن كل عمل  واإلمتناعربلي اؼبوظف بواجب التحفظ حىت خارج الوظيفة  إُفااللتزامات اؽبادفة 

 .3يعترب متعارضا مع الوظيفة......"

لؤلخطاء  مانعاً أو  تعريفا جامعاً  أوَف يضع تعريفا ؿبدد  ،القضاء التأدييب اعبزائري أما
واجبات اؼبنصوص عليها، أو غَتىا من ال إُفصوص ىذا التعريف خبالتأديبية، وإمبا أحاؿ 
التابعة ؽبا أف ـبالفتها يشكل خطأ تأديبيا، تاركا بذلك القوؿ  اؽبيئةترى  الواجبات اؼبهنية اليت 

للفصل يف ىذا الشأف للسلطات التأديبية، اليت تباشره دبا ؽبا من سلطة تقديرية، ولكن ربت 
 .رقابتو بطبيعة اغباؿ

 

 

 
                                                           

1
طعٛض يمضو، انٕظٛفح انعًٕيٛح تٍٛ انرطٕر ٔانرذٕل يٍ يُظٕر ذظٛٛز انًٕارص انثشزٚح ٔأساللٛاخ  -  

 .  423،  ص2010انًُٓح، صٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح، انجشائز، طُح 
2
 . 424انًزجع َفظّ، ص -  

3
 .425انًزجع َفظّ، ص  -  
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 التعريف التشريعي البند الثالث:

يرجع إُف  ك، والسبب يف ذل1لقد أغفلت غالبية التشريعات تعريف اؼبخالفة التأديبية
طبيعة ىذه اؼبخالفات واليت ال يبكن حصرىا العتبارات عديدة لعل أنبا يكمن يف طبيعة 
الوظيفة أو اؼبهنة، وىذا خببلؼ اعبريبة اعبنائية، ولكن على الرغم من ذلك، فقد حاوؿ الفقو 

ى والقضاء التصدي ؽبذا النقص التشريعي، وذلك من خبل ؿباولة إهباد تعريفات وافية تدؿ عل
 اؼبعٌت اغبقيقي للمخالفات.

تعريف َف يعط  ،فقد سار على هنج غالبية التشريعات األخرى اؼبشرع اعبزائري اذباهأما 
  .2حد ذاتو مصطلح يصعب تعريفو يفاػبطأ  ويرجع ذلك ألف ؿبددا للخطأ اؼبهٍت،

 إُفذلك، فإف السبب يف عدـ تعريف اؼبشرع للخطأ التأدييب قد يعود  إُفباإلضافة 
وقد يرجع إُف أف  ،3للخطأ اعبنائي طبيعة اػبطأ نفسو والذي ال يقبل اغبصر والتحديد خبلفاً 

مل تيشىذا التعريف ناقصا ال  رد  تعريفا للخطأ التأدييب، أف ي   قد خشي إف ىو أورد   اؼبشرع ردبا
 أنواع األخطاء التأديبية. على صبيع

القانوف  اؼبتضمن 06/03من األمر  (160)اػبطأ يف نص اؼبادة  كرذ  إال أنو قد
بات اؼبهنية أو مساس عن الواج ما يلي: " يشكل كل زبل   األساسي للوظيفة العمومية

ا أو دبناسبة تأدية مهامو خطأ مهني  ل خطأ أو ـبالفة من طرؼ اؼبوظف أثناء باالنضباط وك
 .4زائية "ويعرض مرتكبو لعقوبة تأديبية دوف اؼبساس عند االقتضاء باؼبتابعات اعب

وخصوصا مهنة اؼبوثق  اؼببلحظ أف اؼبشرع اعبزائري يف القوانُت اؼبنظمة للمهن اغبرة،ف
 أىمالذي يعد من  القانوف اؼبدين إُفقد أرجع مصادر اؼبسؤولية اؼبهنية   ،باعتبارىا ؿبور الدراسة

 .التعاقدية واؼبسؤولية التقصَتية مصادرىا باعتباره وبدد قواعد اؼبسؤولية

                                                           
1
يذًض األدظٍ، انعاللح تٍٛ انًراتعح انمؼائٛح ٔانعمٕتح انرأصٚثٛح نهًٕظف انعاو، رطانح ياجٛظرٛز فٙ  - 

 .9، ص2007/2008انمإٌَ انعاو، جايعح أتٙ تكز تهماٚض، ذهًظاٌ، طُح 
2
، 2014/2015تهذٕ َظٛى، انًظإٔنٛح انمإََٛح نهًٕشك، رطانح صكرٕراِ، فٙ انمإٌَ انجُائٙ، طُح -  

 .46ص
3
 .05يذًض األدظٍ، انًزجع َفظّ، ص  - 

4
، انًرؼًٍ انمإٌَ األطاطٙ انعاو 2006جٕٚهٛح طُح15انًإرر فٙ  06/03يٍ األيز 160 انًاصج -  

 . 2006، طُح 46نهٕظٛفح انعًٕيٛح، انجزٚض انزطًٛح، انعضص
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حسب ما ورد يف وذلك اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق  06/02رقم  التوثيققانوف كذا   و 
إذا ارتكب اؼبهٍت خطأ جسيما سواء كاف إخبلؿ بالتزاماتو اؼبهنية، أو  منو (61)نص اؼبادة 

جريبة من جرائم القانوف العاـ، ما ال يسمح باالستمرار يف فبارسة نشاطو، يبكن للجهة 
 .1الوصية، توقيعو فورا، ويف ىذه اغبالة، قامت اؼبسؤولية معا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاؼبوافق  1439صبادى الثانية عاـ  17اؼبؤرخ يف  18/14واؼبرسـو التنفيذي رقم  
الذي وبدد شروط  08/242يعدؿ ويتمم اؼبرسـو التنفيذي رقم  2018مارس سنة  05

 (35) نظامها التأدييب وقواعد تنظيمها، وذلك حسب نص اؼبادةاإللتحاؽ دبهنة اؼبوثق وفبارسة 
اؼبوثق بواجباتو عقوبة تأديبية، دوف منو اليت تنص: "يبكن أف يًتتب عن كل إخبلؿ من 

النظاـ الداخلي أيضا، فهما وبدداف الطرؽ واإلجراءات كذا ، و اإلخبلؿ باؼبتابعات اعبزائية "
 الواجب ازباذىا ضد اؼبوثق اؼبخالف وكذا الضمانات اليت ربمي حقوقو.

 ومانع جامع شامل تعريف إيرادؿ غير السه من أنو ،فقهيا وقضائيا وتشريعيا تقدـ فبا
 من عاتقهمعلى  اؼبلقاة الواجبات تتنوع الذين للمهنيُت بالنسبة السيما ،اؼبهٍت اػبطأأو  للجريبة

 .ألخرى مهنة

أو ال  كل فعل منصوص عليو: "على أنو اؼبهٍتما سبق يبكن تعريف اػبطأ على  بناء       
يكوف من شأنو اؼبساس يف اغبياة اػباصة ؼبرتكبو على أف أرتكب يف نطاؽ فبارسة اؼبهنة أو 

بكرامة وتقاليد اؼبهنة وأعرافها، وزبتص باؼبعاقبة عليو منظمة مهنية ـبتصة يف شؤوف اؼبهنة نيابة 
  .2عن أعضائها، وتباشره عنهم ؾبالس تأديبية منتخبة من طرفهم تتشكل ؽبذا الغرض"

بالواجبات الوظيفة  ؿاإلخبلفإذا كانت اعبريبة أو اػبطأ التأدييب اؼبهٍت يقـو على أساس       
فاؼبقتضيات تدخل يف عمـو  اؼبهنية العامة، فإف األمر يكوف كذلك بعدـ التزاـ دبقتضياهتا،

 .مقرر يف األصل العاـ الواجبات، وذلك حسب ما ىو

 

 
                                                           

1
 ٚرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ رلى  61انًاصج  -  

2
 .439، يزجع طاتك ، ص يإصٌ يايٌٕ - 



انمإٌَ انجشائز٘ انفظم انصاَٙ: َطاق يظإٔنٛح انًٕشك فٙ  

 

69 
 

 الخطأ المهنيالفرع الثاني: أركان 

ركن مادي،  من من تعريف اػبطأ اؼبهٍت، يتبُت لنا أنو يتكوف من ثبلثة أركاف، إنطبلقاً 
 وركن قانوين. ركن معنوي

 لركن الماديالبند األول: ا

الذي يغادر منطقة النوايا إُف حيز التنفيذ دبعٌت: ىو  ذلك الفعلىو الركن اؼبادي 
اؼبظهر اػبارجي، أو الفعل اؼبادي الذي تدركو اغبواس العادية، أي السلوؾ أو النشاط 

فبل يتصور وجود جريبة بدوف فعل أو ترؾ، فبل هبوز للمشرع أف يعاقب على ؾبرد  ،1اػبارجي
األفكار والنوايا باعتبار أف أوامر القانوف ونواىيو ال تنتهك بالنية وحدىا، وإمبا باألفعاؿ اليت 

  تصدر عن إرادة آشبة.

على مقتضى واجبات أف معاَف اعبريبة تتوفر باػبروج نتقاؿ إُف اجملاؿ التأدييب قبد فباإل
 للمخالفة اؼبادييتمثل الركن ف، ؿبظور أي إخبللو بواجبات وظيفتو فعل إرتكابالوظيفة أو 

، عاتقو على اؼبلقاةإخبلال بالواجبات  اؼبهٍت يقًتفو الذي السليبالتأديبية، يف الفعل اإلهبايب أو 
 :   ىية ى عناصر أساسيلالركن يقـو ع وىذا، خارجهاأو  اؼبهنةسواء يف نطاؽ 

إف اػبطأ يف نطاؽ اؼبسؤولية  ل:صفة المهني في الشخص الذي يسند إليو الفع /أوال
طبقا ، هبب أف يكوف صادرا من شخص يبارس مهنة ؽبا قانوف ينظمهاالتأديبية يف اؼبهن اغبرة، 

 . 06/02من قانوف اؼبوثق رقم  (53)أشارة إليو اؼبادة  ؼبا

 إُفيفًتض يف اػبطأ التأدييب صدور فعل   من المهني:فعل إيجابي أو سلبي صادر  /ثانيا
اؼبظهر اػبارجي اؼبلموس سواء فعبل إهبابيا أو سلبيا، وال يكفي ذلك  ، بل هبب أف يكوف ىذا 

، وذلك تطبيقا الفعل ؿبدد ألف توجيو االهتاـ دوف ربديد الفعل، ال يؤدي إُف قياـ الركن اؼبادي
أركاف اػبطأ ف مف كرلذا اىرة اؼبتعلقة بإجراءات التأديب، وؼبا جاء يف نصوص قوانُت اؼبهن اغب

التأدييب، ىو الركن الوحيد الذي ناؿ إصباع الفقو، فهو أمر يقتضيو العقل واؼبنطق أيضا، ذلك 

                                                           
1
ْشاو يذًض ذٕفٛك، انًظإٔنٛاخ انصالز نهًٕظف انعاو انرأصٚثٛح، انجُائٛح ، انًضَٛح، صار انكراب انذضٚس،  -  

 .135، ص2014انماْزج، طُح 
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أنو من غَت اؼبقبوؿ أف نكوف أماـ خطأ تأدييب بدوف واقعة تشكل ىذا اػبطأ، أي أنو ال بد من 
 .1اؼبوثق إلمكاف مساءلتو تأديبيا وقوع الفعل أو صدور الفعل عن

 الركن المعنوي الثاني: البند

واؼبظهر اؼبادي  للخطأ التأدييب،  للمهٍت ويعٍت تلك الصلة اؼبعنوية بُت النشاط الذىٍت   
 لدىتامة، ونية سيئة، وغَت مشروعة  إرادةيف توافر وىو يتمل وقد يكوف ىذا الركن غَت معتمد 

على ارتكاب الفعل اإلهبايب أو السليب اؼبخل  اؼبهٍت إرادةاذباه  أيعند ارتكاب الفعل،  اؼبهٍت
 .ؼبهنتو، وتنتفي اؼبسؤولية التأديبية بانتفاء ىذه اإلرادة التامة

 استعماؿأو من خوؽبا القانوف سلطة تقدير األخطاء اؼبهنية يف  وتفاديا إلساءة اإلدارة
األمر  اؼبعنويتدخل اؼبشرع اعبزائري يف ربديد اػبطأ التأدييب يف جانبو  ،حقها يف اجملاؿ التأدييب

 وقد حددت اؼبادة ،2الذي يؤدي حتما إُف تقييد سلطة اإلدارة يف ربريك الدعوى التأديبية
وامل اليت يتعُت على الع ،3اػباص بعبلقات العمل الفردية 82/06من القانوف رقم  (76)

 :وىيم االعتبار عند تقدير اػبطأ اعبسيتخذىا بعُت تاإلدارة أف 

 ،الظروؼ اليت أرتكب فيها اػبطأ -

 ،الضرر الناجم عن اػبطأ -

 سلوؾ العامل قبل إرتكابو اػبطأ. -

على أف: "األخطاء من الدرجة الثانية ىي  82/302نص اؼبرسـو رقم  ،تطبيقا ؽبذه اؼبادة
 .4تلك األخطاء اليت يرتكبها اؼبوظف نتيجة لغفلة منو أو إنباؿ "

                                                           
1
 .99تهذٕ َظٛى، يزجع طاتك، ص  -  

2
، 2006انجشائز،  طُح كًال ردًأ٘، ذأصٚة انًٕظف انعاو فٙ انمإٌَ انجشائز٘، صار ْٕيح،  -  

 .30ص
3
، انشاص ترُظٛى عاللاخ انعًم انفزصٚح، انجزٚضج 1982فثزاٚز  27انظاصر فٙ  82/06انمإٌَ رلى  -  

 .1982، طُح 09انزطًٛح، انعضص
4
، انشاص تكٛفٛاخ ذطثٛك األدكاو  1982طثرًثز  11انًإرر فٙ  82/302يٍ انًزطٕو رلى  70انًاصج  -  

 .1982، طُح 37اللاخ انعًم انفزصٚح ، انجزٚض انزطًٛح، انعضصانرشزٚعٛح انشاطح تع
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 7ومن أجل التقييد هبذه العوامل مهما كانت جسامة اػبطأ جاء يف أحكاـ التعليمة رقم 
ىا بعُت ، حيث حددت العوامل اليت يتعُت على اإلدارة أف تأخذ1اػباصة باإلجراءات التأديبية

 اإلعتبار عند تقريرىا للخطأ مهما كانت جسامتو، وىذه العوامل ىي: 

 نية اؼبوظف، وسنو، -

 ؤولية اؼبلقاة على عاتقو،سحداثة اؼبوظف بالعمل، واؼب -

 ظروفو العائلية والسوابق التأديبية. -

هبب اإلشارة إُف أف اؼبشرع اعبزائري قد صبع بُت عنصري اإلرادة والدوافع اليت أدت إُف 
يف  األخذاؼبنظمة اؼبهنية  أو إلدارةا إلزاـ ويظهر ذلك من خبلؿ ،اعبريبة التأديبية ارتكاب

وىذه  ،اغبسباف عند تقديرىا للخطأ، نية اؼبوظف والدوافع اليت أدت إُف اقًتاؼ الذنب اإلداري
 ػبطوة تعترب من بُت الضمانات األكثر فاعلية عندما ربرؾ الدعوى التأديبية. ا

 : الركن القانونيالبند الثالث

"ال ىاجملاؿ اعبنائي يقـو علتقـو اؼبسؤولية اؼبهنية على مبدأ الشرعية، والذي يقتضي بأف 
فاعبرائم اعبنائية والعقوبات اؼبقررة ؽبا ؿبددة حصرا لكل  ،"تشريعيجريبة وال عقوبة إال بنص 

يبة موضوع جريبة حيث ال هبوز للقاضي أف يوقع عقوبة غَت منصوص عليها وؿبددة للجر 
 .احملاكمة

رائم التأديبية ليست ؿبددة على عبفا أما يف اجملاؿ التأدييب فيختلف األمر عن ذلك،
التأديب فإن ىيئة ال جريبة وال عقوبة إال بنص "  سبيل اغبصر لذلك فهي ال زبضع ؼببدأ  "

نح سلطة تقديرية واسعة لتقرير ما إذا كاف الفعل جريبة تأديبية أـ ال، ألف اػبطأ أو اؼبخالفة  سب 
التأديبية غَت مضبوطة بدقة، وفضاءىا أوسع، وىذا خبلؼ القاضي اعبنائي الذي ال هبـر فعبل 

 .اعبنائيإال إذا أعترب خطأ يف نظر القانوف 

وبذلك تتمتع اؽبيئات التأديبية للمنظمات اؼبهنية بسلطة التجرًن فبا هبعلها سيدة يف 
الضارة من جهة،  األفعاؿؾباؽبا، ويرجع أساس ىذه السلطة إُف أنو من الصعب ربديد مقدما 

                                                           
1
 انظاصرج عٍ ٔسارج انضاسهٛح ،انشاطح تاإلجزاءاخ انرأصٚثٛح .  1967انظاصرج فٙ يا٘ 7انرعهًٛح رلى  -  
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ومن جهة أخرى أف األفعاؿ زبتلف بإختبلؼ األفكار األخبلقية واالجتماعية السائدة يف كل 
   ف.مكا

قواعد  احًتاـإف العقوبة التأديبية ترمي إُف سلوؾ مهٍت معُت وفرض  ،بتعبَت أخر
عقاب على  إيقاعإُف هتدؼ بينما القوانُت اعبزائية  ،عي إُف ضباية اؼبهنةسوضوابط اؼبهنة وال

 .1األركاف وثابتةجريبة ؿبددة من حيث الزماف واؼبكاف 

أف اؼبشرع اعبزائري قد أحسن صنعا لعدـ وضع تعريف للخطأ التأدييب  يبكن القوؿ
ألف ربديد  ،باإلشارة إُف أىم الواجبات اليت هبب أف يلتـز هبا اؼبوظف أو اؼبهٍت واالكتفاء

األخطاء وحصرىا قد يؤثر على سَت اؼبرفق العمومي وىو الغاية األساسية اليت يهدؼ إليها 
 .اؼبوثق بإعتباره يسَت مرفق عموميك  ،تأديب اؼبوظف أو اؼبهٍت

اؼبتضمن تنظيم مهنة  60/60قانوف التوثيق رقم  مواد نصوص أحكاـ إذ جاءت 
شروط  اؼبتضمن 61/080اؼبعدؿ واؼبتمم للمرسـو رقم  81/18اؼبوثق واؼبرسـو التنفيذي رؽ 

  .النظاـ الداخلي للمجالس التأديبية وكذاااللتحاؽ دبهنة اؼبوثق ونظامها التأدييب 

اؼبوظف من أي تعسف فرض اؼبشرع عدة قيود على السلطة  أوومن أجل ضباية اؼبهٍت 
، فاألحكاـ القانونية اليت تضمن لو اغبماية ؾبموعة من األحكاـسن التأديبية تتمثل يف 

التنفيذية حددت األخطاء اؼبهنية وصنفتها إُف أربع درجات، وخصصت لكل درجة أخطاءىا، 
 ظروؼ ارتكاب ىذه األخطاء. االعتباروكذا العقوبات اليت تقابلها مع األخذ بعُت 

 الخطأ المهنيلفرع الثالث: صور ا

دوف  درجات (68أربعة ) إُف أو األخطاء اؼبهنية اؼبهنية اؼبخالفة صنف اؼبشرع اعبزائري
 : 2كالتاِفىي اؼبساس بتكييفها اعبزائي و

                                                           
  الجديدة الجامعة دار ،ومسؤوليات مهام و الجزائري تنظيم  القانون في الموثق مهنةمقني بن عمار،  - 1

 .062ص  ،3102اإلسكندرية ، سنة  للنشر،
2
 06/03رشٛض ردثاَٙ، صنٛم انًٕظف ٔانٕظٛفح انعًٕيٛح، صراطح ذذهٛهٛح يمارَح ألدكاو األيز رلى  -  

، ٔانًرؼًٍ انمإٌَ األطاطٙ انعاو نهٕظٛفح انعًٕيٛح، صار انُجاح نهكراب، 2006انًإرر فٙ جٕٚهٛح طُح 

 .126، ص 20012انجشائز، طُح 
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إخبلؿ باالنضباط  كلاػبصوص   وجوىي على و الدرجة األولى: منالمهنية  األخطاء-8
 .للمصاٌفبالسَت اغبسن  يبسأف  يبكنالعاـ 

واليت  ،اؼبهٍتاؼبوظف أو  هبا يقـو اليت األعماؿىي : والثانية الدرجة من المهنية األخطاء-0
 المشرع ، لذلك أعدانونية اؼبنصوص عليها يف القانوفبالواجبات الق اإلخبلؿ تؤدي إُف

 ،باؼبهنة اؼباسة ؿاألفعا لمعاقبة خصيصا ،اؼبوثق مهنة بنشاط تتعلق وأنظمة قوانُت اعبزائري
 اؼبوثق. مع اؼبتعاملُت دبصاٌف تضر التي ؿواألفعا

كتلك   فهو ملـز باحًتاـ قوانُت ومبادئ أخبلقيات اؼبهنة، ،اؼبوثق ؼبهامو مباشرة عندف
 .60/60قانوف رقم المن  (08)إُف  (80)قانوف التوثيق يف اؼبواد من  االيت نص عليه

 :يلي دباخبلؽبا اؼبوظف  من يقـوؿ اليت ألعمااىي و :الثالثةة من الدرجة ياألخطاء المهن-3

 . اإلدارية للوثائق قانوين الغَت التحويل -
 .مهاموتأدية  خبلؿ تقديبها واجبو مناؼبعلومات ذات الطابع اؼبهٍت اليت  إخفاء -
 مربردوف  بوظيفتو اؼبرتبطة اؼبهاـ تأدية إطارفي  السلطة السلمية تعليمات تنفيذض فر  -

 .مقبوؿ قانوين
 . مهنتو أسرار إفشاء ؿباولة أو إفشاء - 

 وىي على وجو اػبصوص األعماؿ التالية. األخطاء المهنية من الدرجة الرابعة:-4

 من امتيازات من أي طبيعة كانت يقدمها شخص طبيعي أو معنوي مقابل االستفادة -
 فتو .يتأدية خدمة يف إطار فبارسة وظ

اعبمع بُت اؼبهنة أو الوظيفة اليت يشغلها ونشاط مربح آخر غَت اؼبنصوص عليها يف  -
   اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق، مثبل. 60/60من القانوف رقم (02)اؼبادة 

 وعليو فإف مسؤولية اؼبوثق اؼبهنية على األخطاء يبكن أف سبس اجملاالت التالية:

التزاـ اؼبوثق بوصفو مستشارا يتقدـ نصائحو لؤلطراؼ وأف يتأكد من صحة العقود وفعالية ( 8
 .60/60( من قانوف رقم 81-82-80العقود احملررة ذلك ما أشارة إليو اؼبواد )
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العقود حسب الشكليات اؼبنصوص عليها يف  بتحرير التزاـ اؼبوثق بصفتو ضابط عمومي( 0
من قانوف التوثيق كما هبب اإلحتياط من حاالت اؼبنع والتنايف  (02-07-00)اؼبواد 

  من ىذا القانوف. (08)إُف  (82)من  اؼبنصوص عليها يف اؼبواد

وكيل زبائنو فهو ملـز بتنفيذ إجراءات العقد بتحريره وتسجيلو وإشهاره  التزاـ اؼبوثق بوصفو( 2
يف اآلجاؿ احملددة وتسديد اؼبصاريف اؼبطلوبة ويدافع على مصاٌف الزبوف أماـ اؼبرافق العامة وإذا 

 .1قصر يف كل ذلك فتصبح مسؤوليتو يف القانوف اؼبدين

يبسك ؿباسبة لتسجيل اإليرادات واؼبصاريف ويتلقى الرسـو  ثاينالتزاـ اؼبوثق بإعتباره مودع ( 8
من قانوف (86-22)دبناسبة ربرير العقود وبدفعها غبساب اػبزينة العمومية طبقا للمادتُت 

 .(80)باغبظر اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  االلتزاـالتوثيق كما هبب عليو 

يتحمل اؼبوثق مسؤوليتو ذلك باعتبار التزاـ اؼبوثق بأخطاء أعوانو فكل إخبلؿ يصدر منهم ( 1
القانوف اؼبدين  من  (827-820 )ىؤالء تابعُت لو من حيث التوجيو والرقابة طبقا للمادتُت

 .2اعبزائري ما عدا حالة إذا ارتكبوا أخطاء تدخل ربت عقوبات القانوف العاـ

اػبطأ اؼبرتكب من قبل اؼبوثق يرجع للسلطة التقديرية جملالس التأديب  تقدير كاففإذا 
 فماذا عن إختيار العقوبة وتطبيقها؟

 التأديبية ةالمطلب الثاني: العقوب

تأديب اؼبوثق، قبده يفًتض قياـ عبلقة قانونية تربط إذا حبثنا يف األساس القانوين ل
ارتباط وثيقا باؼبهاـ  أيضاعمومي إي اؼبوثق بالدولة، وأف العقوبة التأديبية ترتبط  الضابط ال

  على كاىلو، فما ؼبقصود بالعقوبات التأديبية ؟ اؼبلقاةالواجبات اؼبسندة لو و 

 

 

 
                                                           

1
 .44تٕدالطح عًز، يزجع طاتك، ص -  

2
 . 44َفظّ، ص انًزجع -  
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 تعريف العقوبة التأديبية الفرع األول:

العقوبة التأديبية يعرفها ؿبمد ماجد ياقوت بأهنا إيبلـ مقصود بسبب ارتكاب ـبالفة  
 ضائي،قتأديبية يقرره اؼبشرع على كبو ؾبرد، وتوقعو السلطة التأديبية بقرار إداري أو حكم 

 1.ويًتتب على توقيعو اغبرماف من بعض أو كل حقوؽ

أديب  جزاءيبية من وجهة نظر أهنا واف اغلب الفقهاء يتجهوف يف تعريف العقوبة التأد
، ينطوي على عنصر اإليبلـ الذي يبس العامل يف وضعيتو اؼبهنية فيؤدي دومادي يف آف واح

متع هبا أو من اؼبهنة اليت يشغلها، سواء كاف حرمانو من اؼبزايا، واغبصانات اؼبهنية اليت يت إُف
، وىي اؼبخالفات اإلدارية أو ذلك بصفة مؤقتة أو هنائية بسبب ـبالفات ذات طبيعة خاصة

اؼبهنية واليت تتصل اتصاال مباشرا بوظيفتو فبا ينجر عنها اغبرماف أو اإلنقاص من االمتيازات 
 اؼبهنية.

اإلشارة إُف أف كل التشريعات اليت تعٌت بالوظيفة العمومية أو أنظمة اؼبهن  كما ذبدر
اغبرة يف اعبزائر وعلى غرار العديد من تشريعات الدوؿ األخرى، َف تورد تعريفا للعقوبة 

 .2ها تالتأديبية، وإمبا حددت على سبيل اغبصر تصنيفا للعقوبة التأديبية وطبيع

 التأديبيةالفرع الثاني: طبيعة العقوبة 
الدفاع اعبماعي ضد صبيع األعماؿ ذات الطبيعة اليت  مظاىرمن  مظهريعد القانوف  

األعماؿ اؼبتعلقة دبهنة  كتلكعمومية،  مة اؼبهنة اليت تقدـ خدالوظيفة أو زبالف ربقيق ىدؼ 
  ولكن يطبق التوثيق، ولذلك فإف كبل من القانونُت: القانوف التأدييب واعبنائي أساسهما واحد.

كل منهما يف نطاؽ ـبتلف عن اآلخر، لذلك أثَتت النظريات اؼبختلفة حوؿ الطبيعة العقابية 
العقاب التأدييب ىو عقاب جنائي  Duguit دوجي فحسب نظرية الفقيو . 3للقانوف التأدييب

 الدولة .  سلطةألف كبل العقابُت يستند إُف 

                                                           
1
 .57يذًض ياجض ٚالٕخ، يزجع طاتك ، ص  -  

2
 . 128رشٛض ردثاَٙ، يزجع طاتك، ص  -  

3
 . 39ياجض ٚالٕخ، يزجع طاتك، ص -  
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 للخروجوالعقاب سبب  أف القانوف التأدييب قانونا عقابيا، Waline فالُت الفقيو ىَت  ف  
 ؽبدؼمعينة، فالتأديب يف نظره، يسعى لتحقيق غرض مواز  ؽبيئةالنظاـ االجتماعي  على

 يهدؼفاؼبؤسسة اليت ، اـ يف ؾبتمع معُت بواسطة العقابالنظ علىاحملافظة  وىوالقانوف اعبنائي 
 .1وليست الدولة ذاهتاإدارة الدولة،   ىي اعدىاوقو  نظامها إحًتاـإُف فيها  التأديب 

طبيعة العقاب التأدييب يف اؼبهن اغبرة كمهنة التوثيق حسب القوانُت اؼبنظمة ؽبا يف ف  
التشريع اعبزائري ىي: اإلنذار، التوبيخ، اؼبنع اؼبؤقت من فبارسة اؼبهنة ؼبدة ؿبدد، العزؿ أو 

 .2الشطب من جدوؿ اؼبنظمة

فيها تقصَت بإلتزاماتو  يصدر عنو من أفعاؿ تقـو عندمااؼبسؤولية التأديبية للمهٍت ف
أو دبناسبة تأديتها، فبا يعرضو إُف العقوبات التأديبية اؼبنصوص عليها يف قانوف اؼبهنة،   اؼبهنية

 . كما تقـو مسؤوليتو اعبزائية واؼبدنية، اؼبنصوص عليها يف التشريع اؼبعموؿ بو

إذا ارتكب أنو  وردأ قداؼبشرع اعبزائري يف القوانُت اؼبنظمة ؼبهنة اؼبوثق،  ؼببلحظ أففا
اؼبوثق خطأ جسيما سواء كاف إخبلال بالتزاماتو اؼبهٍت، أو جريبة من جرائم القانوف العاـ، ما ال 
يسمح لو باالستمرار يف فبارسة نشاطو، يبكن للجهة الوصية، توقيفو فوار، ويف ىذه اغبالة، 

 .3سؤوليتُت معاقامت اؼب

دوف قواعد اؼبهنة  ومراعاةفاؼبوثق مطالب بالتمسك بالواجبات القانونية اليت ىو ملـز هبا 
اليت نصت على أنو:  60/60من قانوف  (12)بالعقوبات األخرى وطبقا ألحكاـ اؼبادة  اؼبساس

دوف اإلخبلؿ باؼبسؤولية اعبزائية واؼبدنية اؼبنصوص عليها يف التشريع اؼبعموؿ بو يتعرض اؼبوثق 
عن كل تقصَت يف التزاماتو اؼبهنية أو دبناسبة تأديتها إُف العقوبات التأديبية اؼبنصوص عليها يف 

 ىذا القانوف".

 

 

                                                           
1
 . 40يذًض ياجض ٚالٕخ، انًزجع َفظّ، ص  -  

2
 ٚرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ رلى  54انًاصج  -  

3
 يٍ َفض انمإٌَ. 61انًاصج -  
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 التأديبيةبة الفرع الثالث: صور العقو 

قاـ  درجات السالفة الذكر أربعد أف اؼبشرع وموازاة مع تصنيف األخطاء اؼبهنية إُف قب
أربع درجات مقابلة ؽبا ربدد كل منها العقوبة لكل درجة على حدا، فبا يقيد السلطة  بوضع
ا صبلحية التعيُت توقيع اعبزاءات، فكل ـبالفة لؤلنظمة والقواعد اؼبهنية وكل مساس اليت ؽب

ض صاحبو لعقوبات تأديبية حىت ولو َف يؤد الفعل  إُف قياـ متابعات جزائية أو باؼبهنة يعر 
مدنية ضد اؼبوثق، واؽبدؼ من العقوبة التأديبية ىو تقوًن ما يف سلوؾ اؼبوثق من اعوجاج  وردعا 
لغَته من اإلقتداء بو، والعقوبة التأديبية ليست مرتبطة بالعقوبة اعبزائية وال اؼبدنية فقد يسأؿ 

 .1وثق تأديبيا رغم براءتو جنائيا أو مدنيااؼب

على أف: "العقوبات التأديبية  60/60من قانوف مهنة اؼبوثق رقم  (18)فنصت اؼبادة 
التوقيف عن فبارسة اؼبهنة ؼبدة أقصاىا ، التوبيخ، اإلنذاراليت يبكن أف يتعرض ؽبا اؼبوثق ىي: 

 العزؿ "، ستة أشهر

 :التأديبية إُف قسمُتوعليو يبكننا تقسيم العقوبات 
أساسا يف اإلنذار والتوبيخ فهذه العقوبة ال تؤثر وتتمثل  أحبلقيوذو طبيعة  : القسم األول  

على مزاولة اؼبوثق ؼبهنتو غَت أهنا تعترب دبثابة سابقة تؤخذ بعُت اإلعتبار يف حالة العودة إُف 
 الفعل اؼبشُت ويًتتب حينئذ تشديد العقاب 

العقوبات التأديبية  فهو ذو طابع مادي أكثر منو أخبلقي تستدعي : من القسم الثاني
 اإليقاؼ اؼبؤقت عن العمل والعزؿ النهائي عن العمل.

 جهة تأديب الموثق وطرق الطعن فيها :الثالثالمطلب 

أوكل اؼبشرع اعبزائري مهمة تأديب  يف اعبزائر حسب القوانُت اؼبنظمة للمهن اغبرة
إُف  انضمامواؼبوثق يعٍت  مهنةمجرد قبوؿ الشخص ؼبمارسة ف ،ةؾبالس جهوي إُفاؼبهنيُت 

                                                           
1
طعٛض تٕ شعٛز، انُظاو انرأصٚثٙ انعًٕيٙ فٙ انجشائز، صٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح، انجشائز، طُح  - 

 . 95، ص 1991
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ى لتوجد ع على اؼبستوى اعبهوي أو الوطٍت اليت تعد ذات طابع مهٍت، منظمة اؼبوثقُت سواء
 .1يةموثقُت اليت تتمتع بالشخصية االعتبار لل جهويةغرفة  كل ناحية  ىمستو 

يتوُف  يوية الذهرئيس الغرفة اعبا برئاسة هُت لديلاؼبسج تتكوف من صبيع اؼبوثقُت 
ى ليتشكل ع يس التأدييب الذلنية وباؿ عمى اجملهاؼب وواجباتى ، إذا أخل اؼبوثق بإحداإدارهت
ة ؼبطعن أماـ عبنة الطعن الوطنية اليت تبث يف لقاب قراراتووية وتكوف هكل غرفة ج  ىمستو 

 2ؾبلس الدولة قابل ؼبطعن أماـ بقرارالقضية 

 المجلس التأديبيالفرع األول: 

( أعضاء من 7) س تأدييب يتكوف من سبعةلوية ؾبهكل غرفة ج  ىى مستو لينشأ ع
( 0. ينتخب أعضاء الغرفة اعبهوية من بينهم األعضاء الستة )بينهم رئيس الغرفة، رئيساً 

 .3( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة2اآلخرين ؼبدة ثبلث )

 ويلا عهواإلجراءات اؼبتبعة إلحالت ىالدعو س التأدييب بالنظر يف لىبتص اجملحيث 
وال  .60/60من القانوف رقم: (10) اؼبادة ليوما نصت ع وىو ىحسب مركز اؼبوثق ؿبل الشكو 

 أخل  يف قانوف اؼبوثق إذا عليهايستطيع اؼبوثق اإلفبلت من العقوبة التأديبية اؼبنصوص 
 من نفس القانوف . (08)و( 12)اؼبادة  عليوما نصت  وىوأو اؼبدنية  اعبزائيةباؼبسؤولية 

:اإلنذار/التوبيخ/اؼبنع  تتمثل يفس التأدييب فلا اجملىالعقوبات اليت يبكن أف يصدر  أما
من قانوف (18)عليو اؼبادة  ( أشهر/العزؿ، وىو ما نصت0فبارسو اؼبهنة ؼبدة ) اؼبؤقت من

للموثقُت واؼبوثق اؼبعٍت، اغبق يف لوزير العدؿ حافظ األختاـ ولرئيس الغرفة الوطنية ، التوثيق
( يوما من تاريخ تبليغ 26) يف أجل ثبلثُتمن اجمللس التأدييب   الطعن يف القرارات الصادرة

 من قانوف اؼبوثق. (06) مادةلالوطنية لطعن وفقا ل اللجنةأماـ  القرار

 

                                                           
1
 ، ٚرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك.06/02يٍ انمإٌَ رلى  46انًاصج  - 

، ٚرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك.06/02يٍ انمإٌَ رلى  55،56،67انًاصج  - 
2
  

3
 ، ٚرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك06/02يٍ انمإٌَ رلى   55انًاصج  - 
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اؼبوثقُت التابعُت لدائرة  ةالتأديبيللغرفة اعبهوية بالنظر يف القضايا  س التأدييبلىبتص اجمل
 .1أختصاصها، وتكوف قراراتو قابلة للطعن أماـ اللجنة الوطنية للطعن

 : إجراءات التأديبالبند األول
ضمانا ؼببدأ العدالة والشفافية والوجاىية، فإف إي متابعة تأديبية ال تتم إال عن طريق  

فبارستها لسلطتها التأديبية مراعاهتا، إجراءات قانونية يتعُت على اجملالس التأديبية وىي بصدد 
 ربت طائلة الرقابة من طرؼ جهات القضاء.

قبل اللجوء إُف القضاء فإف اؼبتابعة التأديبية سبر بعدة مراحل إجرائية قبلية ال بد أف  لكن   
تراعى فيها الضوابط القانونية البلزمة إلقامتها وتوقيع العقاب، حىت ال تتعرض قراراهتا لئللغاء 

 من طرؼ القضاء اإلداري حامي اغبقوؽ واغبريات.

 يف النقاط التالية: اؼبراحلىذه  تتمثل

 : تحريك المساءلة التأديبيةأوالً 

ال يبكن أف ربرؾ اؼبتابعة التأديبية للموثق إال بناء على شكوى ترفع أماـ اعبهة اؼبختصة  أ/
اؼبوثق اؼبعٍت باألمر، فالشكوى ىي بالتأديب، وىي الغرفة اعبهوية للموثقُت اليت ينتمي إليها 

  .2احملرؾ األوؿ إلجراءات التأديب

أف الشكوى ليست دعوى من الناحية الواقعية، وإف كاف اؼبشرع قد أستعمل  اعتباراً 
فبل يشًتط فيها أف تصدر من  ،3مصطلح دعوى يف بعض من اؼبهن اؼبنظمة مثل مهنة اؼبوثق

فقد ترفع الشكوى من اؼبواطنُت أو من مهنيُت  صاحب اؼبصلحة، فهو شرط غَت قائم أصبل،
  ضد زمبلئهم حسب القوانُت اؼبنظمة للمهنة.

                                                           
1
، 2018يارص  5انًٕافك  1439جًاصٖ انصاَٛح عاو  17يإرر فٙ  18/84انًزطٕو انرُفٛذ٘ رلى   -  

 2008غشد طُح3انًٕافك  1429انًإرر فٙ أٔل شعثاٌ عاو  08/242ٚعضل ٔٚرًى انًزطٕو انرُفٛذ٘ رلى 

انذ٘ ٚذضص شزٔؽ اإلنرذاق تًُٓح انًٕشك ٔيًارطرٓا َٔظايٓا انرأصٚثٙ ٔلٕاعض يًارطرٓا ذُظًٛٓا، انجزٚضج 

 .2018، طُح 15انزطًٛح، انعضص
2
 .107ؽاْٛز٘ دظٍٛ، يزجع طاتك، ص - 

انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ  56انًاصج  -
3
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قبد أف اؼبشرع اعبزائري َف وبدد آجاؿ لتحريك اؼبساءلة التأديبية بعد تلقي الشكوى، كما  ب/
ىو الشأف مثبل بالنسبة ؼبهنة اؼبوثق، غَت أنو حدد آجاال معيننا قيد بو ؾبالس بعض ىذه 
اؼبنظمات بضرورة ربريك اؼبساءلة بعد تلقي الشكوى، وَف يفعل بالنسبة للبعض اآلخر، فمثبل 

على أنو:"للنقيب مدة شهر  82/67من القانوف  (887)ؼبهنة احملاماة نصت اؼبادة  بالنسبة
ما  إخطاره عن طريق شكوى أو بطلب من وزير العدؿ، حافظ األختاـ، إلزباذ تاريخواحد من 

يراه مناسبا إما باغبفظ أو باإلحالة أماـ اجمللس التأدييب بقرار مسبب ىبطر بو وزير العدؿ، 
حافظ األختاـ، والشاكي اؼبعٍت.......إذ َف يفصل النقيب خبلؿ شهر من إخطاره، يبكن 

، أو الشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعوف يف أجل شهرا إبتداء من لوزير العدؿ حافظ األختاـ
 1" نقضاء األجل اؼبمنوح للنقيبإ

 : التحقيقثانياً  

 ضروري وجوىر التأديبية اإلجراءات في أساسيا مركزا وبتلالتأدييب  التحقيق لكوف نظر
التأديبية  اعبزاءاتتوقيع  ومن مث ذنباؼب اؼبوظف إُف اؼبنسوبة اؼبخالفة حقيقة عن للكشف

 يتطلبو الذي للشكل فقاو تتخذ على أنو " ؾبموعة اإلجراءات التأديبية  فهو يعرؼاؼبناسبة لو، 
القانوف، دبعرفة السلطة اؼبختصة قانونا، وهتدؼ إُف البحث والتنقيب عن األدلة اليت تفيد يف  
كشف اغبقيقة وصبعها، من أجل ربديد الواقعة اؼببلغ عنها وإثبات حقيقتها، وبياف ما إذا  

 .2كانت تشكل ـبالفة تأديبية ومعرفة مرتكبها وإقامة الدليل على إهتامو أو سبلمة موقفو"

  :3ء على التعريف السابق فإف التحقيق التأدييب يقـو على العناصر التاليةوبنا

 التحقيق. سلطة القانوف منحها اليت اعبهة فع صادراأف يكوف   -8

 القانوف. حدده الذي الشكل في التحقيق سلطة عن صادرا وفيكأف   -0

                     اغبقيقة. ؼكش في تفيد اليت األدلة فع البحث وى التحقيق من اؽبدؼ يكوفأف   -2

                                                           
1
انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًذاياج فٙ  2013أكرٕتز  29انًإرر فٙ  13/07يٍ انمإٌَ رلى  117انًاصج  -  

 .2013نظُح  55انجشائز انجزٚضج انزطًٛح انعضص 
2
 .113يذًض ياجض انٛالٕخ ، يزجع طاتك، ص  -  

3
 .113انزجع َفظّ، ص  -  
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 القانونية داةألا يعد لكونو التأديبية اإلجراءات ؾباؿ في بالغة ىميةأ التأدييب التحقيق ويكتسي
والتهمة  اؼبتهم بُت العبلقة حقيقة كشف إُف يهدؼ كونو،  اغبقيقة إُف الوصوؿ من  سبكناليت 

 ، ووسيلة عبمع األدلة الكافية.اؼبنسوبة إليو

التأديب إجراء عقايب فبل هبوز إقامة اإلدانة على ؾبرد الشبهة والشك بل ال بد  وكوف 
باإلضافة إُف أنو يعترب أساس  ىذا ،أف تقـو على أساس اعبـر واليقُت اؼبستمد من ذات الواقعة

 قرار السلطة الرئاسية يف إقًتاح اعبزاء أو توقيعو.

اؼبشرع اعبزائري يف ىذا الصدد قبده َف يشَت إُف إلزامية التحقيق وإمبا جعل اإللتجاء ف
والتحقيق يف حد ذاتو  .1إليو يتم وفقا للسلطة التقديرية للجهة اليت خوؽبا القانوف إجراء التأديب

  يبر دبراحل نوجزىا كما يلي:

 منالجهوي  المجلس رئيس يعُت ،ؾبلس التأديب على وإحالتها الشكوى قبوؿ فبمجرد أ/
 التهمة لو اؼبوجهة المهني من كل بذلك يبلغ و ،الشكوى في للتحقيق مقررا أعضاءه بُت

 .والمشتكي

 اؼبتابع للمهني اؼبنسوبة ؿاألفعا من التأكد للمجلسيسمح  التحقيق إجراء ؿقبلكن 
عرضا موضوعيا للوقائع،  ىذا تقريره يتضمن إذا  ،2المقرر ىذا ؿقب من اؼبعد التقرير على بناء

بعد ظباعو لؤلطراؼ، حبيث يطلب من اؼبهٍت اؼبعٍت اؼبتابع اإلدالء بتصروباتو حوؿ الوقائع 
الشكوى، إُف  بوقائعاؼبنسوبة إليو،وظباع شهادة الشهود إف وجدو ويستلـز كل وثيقة ؽبا عبلقة 

 الظروؼ اليت وقعت فيها تلك األفعاؿ سابقا. جانب معاينة

مجلس أف يتضمن التقرير أيضا عناصر أخرى يعتربىا اؼبقرر مهمة بالنسبة للكما يبكن 
  .ي واؼبشتكيكتبلغ نسخة منو إُف الشا وبعد إعداده  من شأهنا تيسر ازباذ القرار،

جب إفراغو يف شكل كذلك َف يو   ،َت إُف إلزامية إجراء التحقيقإذا كاف اؼبشرع َف يشف
 من الحكمةو والوقائع، كقاعدة عامة تستوجب كتابة التحقيق،القوانُت الوظيفية  أف  رغي ،معُت

                                                           
1
 .156كًال ردًأ٘ ، يزجع طاتك، ص، -  

2
 .34ْاشًٙ سزفٙ، يزجع طاتك، ص، -  
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 على للوقوؼ أصبل شرع التحقيق ألن ذلك ،خفية غير الكتايب ؿالشك في التحقيق إفراغ
 .فيها سبت التي الظروف وعلىكاؼبوثق   ،للمهني اؼبنسوبة الوقائع حقيقة

إحدى الضمانات القانونية يعد أف إستيفاء الشكل الكتايب اؼبصري يرى جانبا من الفقو  
 .1لو، وىو من القواعد األساسية اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ، ويًتتب على ـبالفة ذلك البطبلف

انتهاء التحقيق وإعداد التقرير، يقـو اؼبقرر برفعو إُف رئيس اجمللس اعبهوي أو الوطٍت  وبعد ب/
 :وبملها التقرير بعد اإلطبلع واالعتبارات اليتاؼبختص، ليقضي دبا يراه مناسبا وفق الوقائع 

 إما دبتابعة القضية وإجراء ربقيق تكميلي إف إقتض األمر  -

أو بإقامة اؼبسؤولية التأديبية وإحالة اؼبلف على اجمللس التأدييب أو حفظ اؼبلف والتصريح  -
، و وزير بأف ال وجو للمتابعة، مع ضرورة تبليغ ىذا القرار اؼبتخذ إُف كل اؼبعٍت واؼبشتكي

 .العدؿ، حافظ األختاـ

باؼبتابعة، فبل بد من إصدار أمر باإلستدعاء للحضور وفق اإلجراءات  قرارالأما إذا إنتهى  ج/
 .مهنة اؼبوثقيف قوانُت اؼبهنة،ك القانونية اؼبنصوص عليها

هبوز  اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق على أنو:"ال 60/60من القانوف  (11) نصت اؼبادةإذ  
إصدار أية عقوبة دوف االستماع إُف اؼبوثق اؼبعٍت باألمر، أو بعد استدعاءه قانونا وَف يبتثل 

( يوما كاملة من التاريخ احملدد ؼبثولو، 81لذلك. ويستدعي ؽبذا الشأف يف أجل طبسة عشر )
ع عن طريق رسالة مضمونة مع اإلشهار باالستبلـ، أو عن طريق ؿبضر قضائي، ويبكنو اإلطبل

 2على ملفو التأدييب بنفسو، أو بواسطة ؿباميو، أو وكيلو."

 : إنعقاد الجلسة التأديبيةثالثاً 

هبتمع اجمللس التأدييب يف التاريخ واؼبكاف احملدد النعقاد اعبلسة، واؼببلغ ألطراؼ القضية ،  أ/ 
من سرية وحفاظا  وذلك للفصل فيها، يف جلسة مغلقة وسرية طبقا ؼبا يقتضيو العمل اؼبهٍت

 على ظبعة ومكانة اؼبهٍت.
                                                           

1
 صار ،حـانرأصٛثٛ انًذاكو أذكاو عهٗ انعهٛا اإلصارٛح انًذكًح رلاثح ذصٔص : أذًص لانعا عثص صرٔخ -  

 .143، ص:  2003 ظُح ،انماْرج ،انعزتٛح حـانُٓؼ

انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ  58انًاصج  - 
2
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ويشًتط يف ذلك حضور أغلبية األعضاء للبث يف القضية اؼبطروحة، وتتخذ قراراتو باألغلبية، 
 .1ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

ئلة بعد مثوؿ اؼبوثق اؼبعٍت أماـ اجمللس التأدييب، يقـو الرئيس بقراءة التقرير، ويتم توجيو األس ب/
  اإلستماع إُف اؼبعٍت ودفاعو. يتم مث لو حوؿ تلك الوقائع واؼببلبسات والتهم اؼبنسوبة إليو،

 : قرار المجلس التأديبيرابعاً 

إذا تبُت للمجلس التأدييب أف األفعاؿ اؼبنسوبة إُف اؼبوثق التابع ال تشكل خطأ تأديبيا،  
حالة ثبوت التهمة يصدر اجمللس قراره  ، أما يفأزبذ قرارا بإعفائو من التهمة اؼبنسوبة إليو

وأف يكوف ىذا القرار مسببا يف  متضمنا إحدى العقوبات اؼبنصوص عليها يف قانوف التوثيق،
 .2صبيع األحواؿ

إُف  اعبهوية للموثقُت وينبغي تبليغ اؼبوثق اؼبعٍت يف أقرب اآلجاؿ، من طرؼ رئيس الغرفة 
وزير العدؿ حافظ األختاـ، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقُت واؼبوثق اؼبعٍت، يف أجل طبسة عشر 

 .3( يوما من تاريخ صدوره81)

اؼبوثق اؼبعٍت لوزير العدؿ حافظ األختاـ، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقُت واؼبوثق  كما أف  
ذلك خبلؿ ثبلثُت  4ة الوطنية للطعناغبق يف الطعن يف قرارات اجمللس التأدييب أماـ اللجن

 ( يوما إبتداء من تاريخ تبليغ القرار.26)

وذبدر اإلشارة يف ىذا اإلطار أنو لوزير العدؿ حافظ األختاـ توقيف اؼبوثق حاال كما جاء  
اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق :"إذا أرتكب  60/60من قانوف  (08)منصوصا عليو يف اؼبادة 

اؼبوثق خطأ جسيما سواء كاف إخبلؿ بإلتزاماتو اؼبهنية أو جريبة من جرائم القانوف العاـ، ما ال 
 .ويف فبارسة نشاط باالستمرارح لو يسم

                                                           
1
 .168ؽاْٛز٘ دظٍٛ ، يزجع طاتك ، ص -  

2
 انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ  57انًاصج  -  

3
 يٍ َفض انمإٌَ. 06/02يٍ انمإٌَ  59انًاصج  - 

4
يإرر  18/84يٍ انًزطٕو انرُفٛذ٘ رلى  36يٍ َفض انمإٌَ، ٔ انًاصج  06/02انمإٌَ  يٍ 60انًاصج  -  

 08/242، ٚعضل ٔٚرًى انًزطٕو انرُفٛذ٘ رلى 2018يارص  5انًٕافك  1439جًاصٖ انصاَٛح عاو  17فٙ 

انذ٘ ٚذضص شزٔؽ اإلنرذاق تًُٓح انًٕشك  2008غشد طُح3انًٕافك  1429انًإرر فٙ أٔل شعثاٌ عاو 

 ارطرٓا َٔظايٓا انرأصٚثٙ ٔلٕاعض يًارطرٓا ذُظًٛٓا.ٔيً
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يبكن وزير العدؿ، حافظ األختاـ، توقيفو فورا، بعد إجراء ربقيق أوِف يتضمن توضيحات   
الغرفة الوطنية بذلك. يتعُت الفصل يف الدعوى التأديبية يف أجل أقصاه  وإببلغعٍت، اؼبوثق اؼب

 ."( أشهر من تاريخ التوقيف0ستة )

من نفس ( 00)األخذ دببدأ تقادـ الدعوة التأديبية وذلك يف نص اؼبادة اؼبشرع  فضل 
األفعاؿ، ما  كابتإر ( سنوات إبتداء من يـو 2"تتقادـ الدعوة التأديبية دبضي ثبلث ) القانوف:

إجراء من ويقطع سرياف ىذا التقادـ بناء على ، َف تكن ىذه األفعاؿ ربمل أيضا وصفا جزائيا
  ."ةاعبزائي أو ةإجراءات التحقيق التأديبي

فمن خبلؿ ربليل  نصوص ىذه اؼبواد يظهر لنا أف اؼبشرع قد كفل للموثق ؾبموعة من  
الضمانات القانونية أنبها أف يكوف القرار الصادر عن اؽبيئة التأديبية مسببا، وكذا حقو يف 

 التبليغ الفوري بالقرار اؼبتخذ لكي يتسٌت لو اغبق يف الطعن. 

  : الحق في الدفاعخامساً 

 ثبوت غاية إلى اؼبوثق براءة احًتاـ قرينة ؼبوثق، يتعُت على السلطة التأديبيةضباية امن أجل  
 أن دون بالعقوبات النطق التأديبية السلطات منعت المبدأ لهذا واحًتاما ،إليو اؼبنسوبة التهمة

 سيسأؿ والتي لو اؼبسندة ؿاألفعا على مبلحظاهتم تقدًنأو  بو الخاص اؼبلف على اؼبوثق عل  يط  
 . من أجلها

هٍت يف ؾباؿ التأديب يف : سبكن الضمانات اغبقيقية للمملفوطالع على اإلحق الموثق في  -أ
، سواء يف مرحلة التحقيق أو يف مرحلة احملاكمة. ولتجنب تعسف السلطة تاإلجراءاسبلمة 
على ملفو قبل صدور أي عقوبة.  للموظف العمومي حبق اإلطبلع االعًتاؼ، هبب التأديبية

تنص على  60/60( من قانوف التوثيق رقم ، 11وىذا ما مت تكريسو من خبل نص اؼبادة )
 واجب سبكينو من اإلطبلع على ملفو التأدييب بنفسو أو بواسطة ؿباميو أو وكيلو.

إف االعًتاؼ  :تمكين الموثق من تقديم مالحظات أمام الجهة المختصة بالتأديب -ب
 االعًتاؼالتأديبية إُف  حبق اؼبوظف العاـ يف اإلطبلع على ملفو، يؤدي منطقيا بالسلطات

بتمكُت اؼبوظف من تقدًن مبلحظاتو، كتابيا أو شفويا، قبل تسليط  أي العقوبة، ذلك ما أكد 
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قوبة ( منو اليت تنص:"ال هبوز إصدار أية ع11اؼبادة ) يف  60/60عليو قانوف اؼبوثق رقم 
 إُف اؼبوثق اؼبعٍت باألمر أو بعد استدعاءه قانونا وَف يبتثل لذلك".  االستماعتأديبية دوف 

يـو على األقل من التاريخ احملدد ؼبثولو، عن  81اؼبوثق اؼبعٍت قبل  هبب أف يستدعىحبث  
االطبلع على  طريق رسالة مضمونة مع إشعار باالستبلـ أو عن طريق احملضر القضائي.ويبكنو

 ملفو التأدييب بنفسو أو بواسطة ؿباميو أو وكيلو.

كما مكن اؼبشرع اؼبوثق باألستعانة بزميل لو أو ؿبامي أو وكيل للدفاع عن نفسو سواء  
اللجنة الوطنية للطعن، ولكن يعاب عليو أنو َف يرتب البطبلف على  أماـ اجمللس التأديبيي أو

 .ن حق الدفاعزبلف االستماع للمعٍت وسبكينو م

إال انو َف ربدد  أما يف اغباالت اليت يصدر فيها القرار غيابيا يبكن أف يكوف ؿبل معارضة 
 التأديبي المجلس في العضو على اؼبوثق يجب اؼبتابع، اؼبوثق لحقوق حمايةمواعيد اؼبعارضة، و

تتعارض مع مصاٌف اؼبوثق  مصالحو  إذا كانت ه رد لبيطأن  للطعن الوطنية اللجنة أو
يطلب رده إذا كانت لو قرابة أو مصاىرة مباشرة مهما كانت درجتها على اؼبتابع، كما هبب أف 

   عمود النسب وإُف الدرجة الثانية من قرابة اغبواشي مع الشاكي أو اؼبوثق اؼبتابع.

 سواسيةعموما حق الدفاع يعترب حق مكرس دستوريا ، كفلو الدستور لكل اؼبواطنُت  
 .1( منو802ؼبا جاء يف نص اؼبادة ) تطبيقا

 طرق الطعن في قرارات المجلس التأديبي  :الفرع الثاني
اعبهة  إماـاغبق للمهٍت بأف يتظلم من اعبزاء اؼبوقع عليو  أعطتإف القوانُت اػباصة باؼبهن اغبرة 

القضائي اعبزائري َف  االجتهاد، إال أنو يف ألوالئيالتأديبية مصدرة القرار، وىو ما يعرؼ بالتظلم 
الصادر عن اجملالس التأديبية للمنظمات اؼبهنية اليت يشرؼ على تنظيم  ألوالئينصادؼ التظلم 

 .2اؼبهن اغبرة يف التشريع اعبزائري

                                                           
1
 2006يارص طُح  06انًإرر فٙ  16/01انًعضل ٔانًرًى تانمإٌَ رلى  1996يٍ صطرٕر  169انًاصج  - 

 . 2016يارص طُح 07، 14انجزٚضج انزطًٛح رلى 
2
 .100يزجع طاتك، ص  كًال تغضاص، -  
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قوانُت اػباصة باؼبهن اغبرة، ىو التظلم الرئاسي إُف اللجنة حسب الفيقصد بالتظلم  
الوطنية للطعن اليت ؽبا صبلحية سحب القرار، أو إلغاءه أو تعديلو، وذلك يف اغبدود اليت رظبها 

 .الساري اؼبفعوؿ 60/60من قانوف اؼبوثق رقم (06)وبينها القانوف، وىو ما نصت عليو اؼبادة 

فيو إذا بو، يفتح أمامو اجملاؿ للطعن  اؼبوثق اؼبعٍتلتأدييب وتبليغ صدور القرار ا بعد ذلك أف 
حدد اؼبشرع طريقي يبكن  60/60ما رأى أنو ؾبحف يف حقو. ففي قانوف التوثيق اغباِف 

اللجوء إُف أي منهما إذا َف ينل القرار التأدييب الصادر عن اجمللس التأدييب أو اللجنة الوطنية 
 ونبا: .1للطعن قبوؿ فبن منحو القانوف اغبق يف فبارسة الطعن

 الطعن أماـ اللجنة الوطنية،  -

 والطعن أماـ ؾبلس الدولة.   -

 الوطنية  الطعن أمام اللجنةاألول:  البند

يتلخص دورىا يف إعادة النظر ، الطعن اؼبشرع إُف إنشاء عبنة خاصة تسمى عبنة  عمد   
 الوطنية للطعن جنةلتتشكل اليف القرارات اؼبتضمنة العقوبات التأديبية اؼبسلطة على اؼبوثق، إذ 

يعينهم وزير ( قضاة برتبة مستشار باحملكمة العليا 8( أعضاء أساسُت، وأربعة )1من شبانية )
الوطنية ( موثقُت زبتارىم الغرفة 8العدؿ، حافظ األختاـ من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة )

( سنوات 2للموثقُت ، ويعُت أربعة قضاة وأربعة موثقُت احتياطيُت، وعهدة ىذه اللجنة ثبلث )
بل لو أماـ فبثقابلة للتجديد مرة واحدة، ويعُت وزير العدؿ، ويعُت وزير العدؿ، حافظ األختاـ، 

 اللجنة الوطنية للطعن.

يُت فبثل لو أماـ حالة رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للموثقُت يبكنو تعففي   
، ووبدد  بقرار من وزير العدؿ، حافظ ويكوف مقر ىذه اللجنة دبدينة اعبزائر اللجنة الوطنية،

     .2األختاـ موظفا يتوُف أمانة اللجنة الوطنية للطعن

                                                           
1
 . 141تهذٕ َظٛى ، يزجع طاتك، ص -  

انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ لإٌَ رلى  64-63انًٕاص  - 
2
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يعترب و  وتنظر اللجنة الوطنية للطعن يف الطعوف اؼبقدمة ضد قرارات اجملالس التأديبية. 
، إجراء يتم عرب مراحل منصوص عليها يف قانوف التوثيق، ىي كما اللجنة الوطنية الطعن أماـ

 يلي:

 إستدعاء الموثق: أوالً 

الوطنية ذبتمع بناء على يف حالة رفع الطعن ضد قرارات اجمللس التأدييب فإف اللجنة  
س الغرفة أو عند اإلقتضاء بطلب من رئي ،إستدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدؿ

قانونا وَف  استدعاءهالوطنية، وال هبوز ؽبا البث يف القضية دوف اإلستماع للموثق اؼبعٍت أو بعد 
 يبتثل لذلك.

رئيس قبل التاريخ اؼبعُت هبب أف يستدعى اؼبوثق للحضور ؽبذا الغرض من طرؼ الكما  
أو عن  باالستبلـ( يوما كاملة على األقل برسالة مضمونة  مع اإلشعار 81ؼبثولو طبسة عشر )

من القانوف  (01)طريق ؿبضر قضائي، وهبوز للموثق اإلستعانة دبحامي ىبتاره طبقا للمادة 
 اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق. 60/60

ويًتتب على زبلف أو عدـ إعبلـ اؼبوثق بتقرير اإلستئناؼ، بطبلف قرار اللجنة الوطنية  
لتخلف وإغفاؿ إجراء جوىري يتعلق حبقوؽ الدفاع لدى اؼبوثق اؼبتابع تأديبيا، وذبدر اإلشارة 
إُف أف حضور اؼبوثق إُف جلسات اللجنة الوطنية للطعن يسقط حق اؼبوثق يف إبطاؿ القرار 

قد ربققت وىي حضور اؼبوثق  اعبزاءَف يستدعي ؽبذا الغرض، وذلك ألف الغاية من ولو  وحىت
  .   1وتقدًن دفاعو

 يةالفصل في القض :ثانياً 

( من قانوف التوثيق أف جلسات احملاكمة التأديبية أماـ اللجنة 00جاء يف نص اؼبادة ) 
 شفوية احملاكمة وأف تلتـز دببدأ السرية كذالك. مبدأالوطنية للطعن هبب أف ربًـت فيها 

يف  ـ اللجنة الوطنية للطعن ىي نفس اإلجراءات اؼبتبعةوعموما أف اإلجراءات اؼبتبعة أما 
 ربديد اػبطا التأدييب وربديد العقوبة واؼبتمثلة يف التحقيق وتسبيب القرار إُف غَت ذلك.

                                                           

.148تهذٕ َظٛى، يزجع طاتك، ص - 
1
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ويف  مسبب، بقرار األصوات أغلبيةب سرية جلسة في للطعن الوطنية اللجنة تفصل و 
بأغلبية  إال ؿالعز عقوبة إصدار يبكن وال مرجحا، الرئيس صوت يكوف األصوات تعادؿ حالة
 .1األعضاء اؼبكونُت للجنة، ويتم النطق بالقرار يف جلسة علنية 0/2ثلثي 

 مجلس الدولة أمامالثاني: الطعن  البند

 خبلؿ من واضح وذلك إدارية قرارات اؼبهنية اؼبنظمات قرارات رتعتبا اعبزائر في 
 بأنو:2اليت تنص على إختصاصات ؾبلس الدولة  (0)يف مادتو  61/68القانوف العضوي رقم 

يفصل  يف الطعوف باستئناؼ القرارات الصادرة إبتداء من قبل احملاكم اإلدارية منها: القرارات "
التدريب ت اؼبهنية كقرارات التسجيل باعبدوؿ واإلغفاؿ وشهادا العامةاؼبؤسسات  الصادرة عن

 الصادرة عن منظمات احملامُت.

 ومدى شرعية القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن بااللتماسيفصل يف الطعوف  
العمومية واؼبنظمات اؼبهنية الوطنية، حيث يفصل يف قرارات  سلطات إدارية اؼبركزية واؽبيئات

اللجاف الوطنية للطعن يف قرارات التأديب ؼبنظمات احملامُت والغرؼ اػباصة باؼبوثقُت 
 واحملضرين"

الطعن يف األحكاـ الصادرة عن  ف الوضعي اعبزائري العديد من طرؽإذ يتضمن القانو     
 :، وتتمثل فيما يلياإلداريةاعبهات القضائية الفاصلة يف اؼبادة 

 الطعن العادي-8
 الطعن باؼبعارضة-0
 الطعن بالنقض-2
 الطعن بااللتماس إعادة النظر-8
 
 

                                                           
1
 انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ  66انًاصج:  -  

2
انًرعهك تاسرظاطاخ يجهض  1998يا٘  30انًإرر فٙ  98/01يٍ انمإٌَ انعؼٕ٘ رلى  02انًاصج  -  

 .1998، 37انضٔنح ٔذُظًّٛ ٔعًهّ، انجزٚضج انزطًٛح نهجًٕٓرٚح انجشائزٚح، انعضص 
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 الطعن العادي أمام مجلس الدولة: أوالً 

عن اللجنة الوطنية للطعن زبضع للطعن العادي أماـ ؾبلس الدولة بصفتو  الصادرةالقرارات 
اؼبتعلقة بتحديد 21/68( من القانوف العضوي62قاضي اؼبوضوع، عمبل بأحكاـ اؼبادة) 

( من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 268إختصاصات ؾبلس الدولة وتنظيمو وعمبل باؼبادة)
 واإلدارية.

األطراؼ اؼبخوؿ ؽبا الطعن يف قرارات اللجنة الوطنية أماـ ؾبلس َف وبدد اؼبشرع صراحة عن أ/
قانوف التوثيق أف األطراؼ اؼببلغ ؽبم قرارات اللجنة ( من 07الدولة، لكن يفهم من نص اؼبادة)

الوطنية للطعن عند إصدارىا ألحكامها يف ما ىبص النظر يف الطعوف اؼبرفوعة ؽبا ضد قرارات 
طراؼ اليت ىبوؿ ؽبا الطعن قي قرارات اللجنة الوطنية للطعن للمجلس التأدييب ىي نفس األ

 أماـ ؾبلس الدولة وىم: وزير العدؿ ورئيس الغرفة الوطنية يف حالة تقديبها طعنا واؼبوثق اؼبعٍت.

أما بالنسبة إُف لآلجاؿ فإف آجاؿ وميعاد رفع دعوى الطعن العادي يف قرارات اللجنة ب/
 1( أشهر من تاريخ التبليغ.68الدولة ىي )الوطنية للطعن أماـ ؾبلس 

وبالنسبة لشكل الطعن العادي أماـ ؾبلس الدولة من فبل اؼبوثق يكوف دبوجب عريضة موقعة ج/
( من قانوف اإلجراءات اؼبدنية 181من ؿباـ معتمد لدى ؾبلس الدولة، طبقا للمادة )

الغرفة الوطنية فهما معفياف من ىذا واإلدارية، أما وزير العدؿ باعتباره فبثبل للدولة وكذا رئيس 
 ( من نفس القانوف.107اإلجراء، عمبل بنص اؼبادة)

فإنو  سلطة ؿبكمة نقض وجهة إستئناؼ يف آف واحدأما بالنسبة لقرار ؾبلس الدولة وبصفتو د/
 .وبكم باعبزاءات التأديبية اؼبنصوص عليها يف قانوف التوثيق على الوجو الصحيح

 

 

 
                                                           

1
، ٚرؼًٍ لإٌَ اإلجزاءاخ انًضَٛح 2008فثزاٚز  25انًإرر فٙ  08/09مإٌَ رلى يٍ ان 907انًاصج  -  

 .2008، طُح21انًضَٛح ٔاإلصارٚح، انجزٚضج انزطًٛح، انعضص خلإٌَ اإلجزاءا ٔاإلصارٚح.
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 بالمعارضة: الطعن ثانياً 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية على ما يلي:"تكوف  (212جاء يف نص اؼبادة )أ/
، األحكاـ والقرارات الصادرة غيابيا عن احملاكم اإلدارية وؾبلس الدولة قابلة للمعارضة"

 .اػبصم دوف ظباع دفاعو غيابيف ستعمل ضد اغبكم الصادر فاؼبعارضة ت

( من نفس القانوف، 959باؼبعارضة منصوص عليها قانونا يف نص اؼباد)آجاؿ ومدة الطعن  ب/
فللموثق حق الطعن باؼبعارضة يف قرارات ؾبلس الدولة الصادر غيابيا خبلؿ أجل شهر واحد 

 .من تاريخ تبليغ اؼبوثق

 ( من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية915أما كيفية تقدًن اؼبعارضة فطبقا لنص اؼبادة )ج/ 
من ؿباـ معتمد لدى ؾبلس الدولة، وقرار ؾبلس الدولة يف اؼبعارضة يكوف بعريضة موقعة 

 حضوريا يف صبيع األحواؿ وال هبوز اؼبعارضة فيو.

 الطعن بالنقض أمام مجلس الدول :ثالثاً 

، وربدد اؼبادة 1للتشريع اؼبعموؿ بوة الوطنية أماـ ؾبلس الدولة وفقا وز الطعن يف قرارات اللجنهب
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية أجل الطعن بالنقض بشهرين يسري من تاريخ  (210)

 .2التبليغ بالقرار ؿبل الطعن

 شروط قبول الطعن بالنقض   أ/

رع عدة شروط من أجل قبوؿ ىذا الطعن  وىي ؾبلس الدولة اقر اؼبش أماـ ولكي يتم الطعن
 تتمثل فيما يلي: 

أماـ  إف قرار اللجنة الوطنية للطعن ال يقبل الطعن بالنقض مباشرة :أن يكون القرار نهائي-8
ؾبلس الدولة، أي اإلستغناء والتخلي عن الطعن العادي ما َف ىبضع لرقابتو أوال يف اؼبوضوع 

  .3ويتوج بصدور قرار قضائي هنائي صادر عن ذات اجمللس

                                                           
1
 انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ 67انًاصج  -  

2
 ، انًرؼًٍ لإٌَ اإلجزاءاخ انًضَٛح ٔاإلصارٚح. 08/09لإٌَ   -  

3
 .162تهذٕ َظٛى، يزجع طاتك، ع  -  
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األشخاص الذين وبق ؽبم  60/60َف يبُت القانوف  :أصحاب الحق في الطعن بالنقض -0
و وفقا لقانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية الطعن يف قرارات اللجنة الوطنية أماـ ؾبلس الدولة، 

يبكن القوؿ أف كل األشخاص الذين تبلغ ؽبم قرارات اللجنة  منو،(262)من خبلؿ نص اؼبادة 
الوطنية، وبق ؽبم الطعن أماـ ؾبلس الدولة وىم: وزير العدؿ، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقُت يف 

 حالة تقديبو طعنا، والنائب العاـ اؼبختص، واؼبوثق اؼبعٍت.

 آجال الطعن بالنقض -2

من فانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية يرفع الطعن بالنقض يف قرار   (210)جاء يف نص اؼبادة 
( بيدأ سرياهنا من تاريخ 60ؾبلس الدولة الصادر يف اؼبوضوع إبتداء وهنائيا يف آجاؿ شهرين )

 التبليغ الرظبي للقرار اؼبطعوف فية. 

 إجراءات الطعن بالنقض ب/

تكوف مستوفية لشروط شكبل أف  العريضةيرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة، وهبب لقبوؿ  
  اآلتية:

.أف -8   تشمل على إسم ولقب ومهنة وموطن كل من اػبصـو

 أف يرفق هبا صورة رظبية من القرار اؼبطعوف فيو-0

أف ربتوي على موجز للوقائع وكذلك األوجو اليت يبٌت عليها الطعن اؼبرفوع للمحكمة -2
  العليا.

 من ؿبامي مقبوؿ لدى ؾبلس الدولة. هبب أف تكوف العريضة موقعة-8

كما هبب أف يرفق هبا عدد من النسخ دبثل عدد اػبصـو وكذا اإليصاؿ اؼبثبت لدفع الرسم -1
 .القضائي اؼبقرر إليداع العريضة مع النسخة األصلية من القرار
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 بإعادة النظر بااللتماسطعن ال :رابعاً 

حيث يرفع ،اعبزائرييق طعن ثاف ينفرد بو ؾبلس الدولة النظر طر  إعادةيعد التماس 
اليت تنص على  1ؽ.إ.ـ.إ( 966) الصادرة عنو. وىو ما أكدتو اؼبادة تالقراراأمامو فقط ضد 

حصرت و النظر إال يف القرارات الصادرة عن ؾبلس الدولة ". إعادة:" ال هبوز الطعن بالتماس أنو
 النظر يف وجهُت اثنُت فقط، نبا: إعادةالتماس  2(967) اؼبادة

 ػ إذا اكتشف أف القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت ألوؿ مرة أماـ  0

 ؾبلس الدولة؛     

 ػ إذا حكم على خصم بسبب عدـ تقدًن وثيقة قاطعة كانت ؿبتجزة عند اػبصم. 3

ري من تاريخ النظر بشهرين اثنُت، يس إعادةحدد اؼبشرع أجل الطعن بطريق التماس و  
التبليغ الرظبي للقرار، أو من تاريخ اكتشاؼ التزوير، أو من تاريخ اسًتداد الوثيقة احملتجزة بدوف 

النظر من جديد  إعادةبرفع التماس  3(002)تسمح اؼبادةأخَتا، ال  ؽ.إ.ـ.إ(. 968حق. )ـ 
 ضد قرار ؾبلس الدولة الفاصل يف االلتماس.

من اآلثار اؼبًتتبة على عبوء اؼبوثق إُف طريق إلتماس إعادة النظر يف قرار ؾبلس الدولة  
ىو أنو ال يًتتب على سلوؾ ىذا الطريق وقف تنفيذ القرار اؼبطعوف فيو ألف القرار يف ىذه 

 .4األحواؿ يعترب هنائيا وحائز للقوة التنفيذية
أي من ؾبلس  االلتماسؿبكمة ومع ذلك هبوز أف يطلب اؼبوثق صاحب اؼبصلحة من 

، وذلك خاصة يف األحواؿ الدولة اغبكم بوقف التنفيذ مؤقتا إُف أف يفصل يف موضوع الطعن
اليت ىبشى فيها من سباـ التنفيذ كالعزؿ مثبل وما يًتتب عنو من ضرر جسيم يتعذر تداركو، 

الوضع عند إعادة وذلك إذا مت التنفيذ قبل الفصل يف الطعن حيث يصعب أو يتعذر تدارؾ 
  اغباؿ إُف ما كاف عليو إذا حكم لصاٌف اؼبوثق الطاعن
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 لمبحث الثاني: المسؤولية المدنية للموثقا
اؼبسؤولية اؼبدنية ىي االلتزاـ الناشئ بالتعويض عن الفعل الضار، أو ىي ؾبموعة 

يقدمو  القواعد اليت تلـز من اغبق ضررا بالغَت جبرب ىذا األخَت، وذلك عن طريق تعويض
، وأساس ذلك 1عن اإلخبلؿ بالتزاـ عقدي أو قانوين ناشئاؼبضرور، على أف يكوف الضرر 

وف كما ( من القانوف اؼبدين اعبزائري، وىي مسؤولية سبتد إُف كافة فروع القان808نص اؼبادة )
 مهنة احملضر القضائي واحملامي وبالتحديد مهنة التوثيق.كتشمل صبيع اؼبهن اغبرة  

قد يًتتب اليت فقد يرتكب اؼبوثق خبلؿ فبارستو ألعمالو اليومية العديد من األخطاء،  
 . باؼبسؤولية وىو ما يعرؼمضرور، للتعويض بتقدًن ـز تيلف أضرار سبس الغَت،  عنها

فاؼبشرع أضفى على اؼبوثق صفة "الضابط العمومي" وأعتربه مفوض من السلطة 
العمومية، وتتحدد مهنتو يف ربرير العقود اليت إشًتط فيها اؼبشرع اعبزائري الصبغة الرظبية أي 

 .يود األطراؼ إعطاؤىا ىذه الصبغة وجوب ربريرىا يف عقد رظبي وأيضا تلك العقود اليت

من قبل  عموميا مفوضا فة "اؼبكتب العمومي"  بصفتو ضابطاوأضفى أيضا ؼبكتبو ص 
، فتنشأ 2اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق 60/60السلطة العمومية، ذلك ما أشار إليو القانوف

اؼبسؤولية اؼبدنية للموثق مىت صدر خطأ من طرفو أثناء تأديتو ؼبهامو وعليو ترتب ىذه اؼبسؤولية 
وأيضا عقوبات تأديبية نتيجة للخطأ اؼبرتكب من طرفو جزاءات يف حق ىذا الضابط العمومي 

 وتقـو اؼبسؤولية اؼبدنية بشقيها.

فاؼبسؤولية اؼبدنية وفقا للفقو التقليدي، تنقسم ىذه إُف مسؤولية عقديها و تقصَتية   
أو أخطاء مهنية  ،  وعليو فمسؤولية اؼبوثق اؼبدنية ىي جزاء أو نتيجة اخبلالت3أو غَت عقدية

 .احدثت ضررا للمتعاقدين أو أحدنباارتكبها اؼبوثق دبناسبة القياـ بعملو 

تطبيقاهتا للقواعد اؼبدنية طبقا للقانوف  وأحكاـ اؼبسؤولية اؼبدنية ىاتو زبضع من حيث 
ف اؼبدين مع تقييدىا بالقواعد اػباصة اؼبنصوص عليها يف قانوف التوثيق اغباِف، ومن ىنا يتبُت بأ

                                                           
1
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3
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اؼبشرع ميز بُت مسؤولية اؼبوثق اؼبدنية العقدية، وىو ما عرب عنو باؼبسؤولية اذباه أطراؼ العقد، 
  .صَتية، وىي مسؤوليتو اذباه الغَتوبُت مسؤولية اؼبوثق اؼبدنية التق

اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق اليت  60/60( من قانوف 80من نص اؼبادة ) إنطبلقاً 
ظف ربت مسؤوليتو األشخاص الذين يراىم ضروريُت لتسيَت تنص:" يبكن اؼبوثق أف يو 

مسؤوال عن فعل الغَت أيضا، فما طبيعة ىذه اؼبسؤولية؟ وفيما  اعترب اؼبشرع اؼبوثق، اؼبكتب"
 تكمن أركاهنا األساسية؟ وعلى أي أساس وبدد التعويض يف ىذه اؼبسؤولية؟

قسمنا اؼببحث إُف أربعة مطالب، نتطرؽ يف  التساؤالتىذه  علىومن اجل اإلجابة 
اؼبطلب األوؿ إُف اؼبسؤولية العقدية، ويف اؼبطلب الثاين إُف اؼبسؤولية التقصَتية، ويف اؼبطلب 
الثالث إُف قياـ اؼبسؤولية اؼبدنية للموثق، وأخَت نتطرؽ يف اؼبطلب الرابع لدعوى اؼبسؤولية 

 التأديبية.

 دية للموثقالمطلب األول: المسؤولية العق
اؼبسؤولية اؼبدنية إُف تعاقدية وتقصَتية، حبيث تًتتب األوُف على ـبالفة التزاـ تنقسم 

، ىذا الواجب القانوين يسمى التزاما، وىو 1تعاقدي وتنشأ الثانية عن ـبالفة واجب قانوين
األصلية إما أف تنشأ عن العقد وإما أف تنشأ عن القانوف،  سابق عن قياـ اؼبسؤولية، واإللتزامات

 ، فما طبيعة ىذه اؼبسؤولية؟العقدية عن اؼبسؤولية التقصَتية ومن ذلك تتمايز اؼبسؤولية

 الفرع األول: طبيعة المسؤولية العقدية للموثق
للموثق إذا أبـر عقد صحيح سابق بينو وبُت زبونو، ونتج عن اإلخبلؿ  العقديةالمسؤولية  تقـو

بااللتزامات الناشئة عنو ضرر يصيب زبونو يف مصلحة من مصاغبو، أما يف حالة عدـ وجود 
عقد سابق بينهما، ال ؾباؿ للحديث عن اؼبسؤولية العقدية اليت ربمل ؿبلها اؼبسؤولية 

عة عبلقة اؼبوثق مع زبونو،  حيث أف ىناؾ رأي ينفي التقصَتية، وظهر خبلؼ فقهي حوؿ طبي
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قياـ العبلقة التعاقدية أصبل، ورأي آخر يدحص الفكرة السابقة ويؤكد قياـ العبلقة التعاقدية بُت 
 . 1اؼبوثق والزبوف

 النقاش الفقهي حول وجود الرابطة التعاقدية :البند األول

قة ينفي قياـ العبل منو، حيث أف ىناؾ ظهر خبلؼ فقهي حوؿ طبيعة عبلقة اؼبوثق، مع زبون
 الفكرة السابقة ويؤكد العبلقة التعاقدية بُت اؼبوثق والزبوف. صالتعاقدية أصبل، ورأي أخر يدح

 أوال: رأي ينفي الرابطة التعاقدية

 بُت اؼبوثق وزبونو على اغبجج التالية: العقديةيرتكز الرأي الذي ينفي العبلقة 

 واجب تقديم الخدمة - أ

، ملـز بتقدًن خدماتو ؼبن يطلبها من الزبائن يف حدود ما 2اؼبوثق ضابطا عموميا يعترب
، ويف ىذا اإلطار من الصعب القوؿ بوجود عقد 3يسمح بو القانوف واألنظمة اعباري العمل هبا

 ما دامت حرية التعاقد غَت موجودة.
بدأ غَت مطلق، إذ يوجد وذبدر اإلشارة إُف أف مبدأ إلزامية اؼبوثق بتقدًن خدماتو م        

حاالت يبتنع فيها اؼبوثق عن تقدًن خدماتو، ونذكر منها حالة طلب ربرير عقود غَت قانونية، 
أو حالة تقدًن نسخة تنفيذية من اجل التنفيذ غَت قانوين، فيحق لو رفض طلب التنفيذ، وأورد 

( من القانوف رقم 01( إُف )82اؼبشرع حاالت اؼبنع والتنايف اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من )
اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق، ويف ىذه اغبالة إذا طرأت عليو حالة من ىذه اغباالت  60/60

 يبتنع اؼبوثق عن تقدًن اػبدمة.

 تحديد أتعاب الموثق -ب

:"يتقاضى اؼبوثق مباشرة أتعابا عن خدماتو  60/60( من قانوف رقم 88جاء يف نص اؼبادة )
من زبائنو حسب التعريفة الرظبية مقابل وصل مفصل، ربدد كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة عن 
طريق التنظيم."، وهبب أف يسلم األطراؼ وصبل حىت لو َف يطلبوا ذلك، يبُت فيو ـبتلف 
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ستحقة للخزينة، والنفقات العمليات اغبسابية اليت قاـ هبا وعلى اػبصوص صبيع اغبقوؽ اؼب
اؼبنجزة غبساب الزبوف، واألتعاب اؼبستحقة مع التسعَتة اليت تقابلها يف التعريفة الرظبية احملدد يف 

 . 1اؼبرسـو
ويبنع أيضا على اؼبوثق أف يتحصل أثناء تأدية مهنتو على أتعاب غَت احملددة يف مرسـو األتعاب 

 2َت حقربت طائلة اسًتجاع اؼببالغ اؼبقبوضة بغ
 تحديد التزامات الموثق القانونية -ج

بعض من النصوص التشريعية والتنظيمية، ـبتلف االلتزامات اليت تقع على حدد الفقو 
األساسي الذي يقع على عاتق اؼبوثق، واليت يبكن إصباؽبا يف االلتزاـ بالنصح، وىو االلتزاـ 

ىو واجب التحلي و  ،وااللتزاـ الثالث، وكذا إلتزامو يف إضفاء الرظببة على العقود عاتقو،
 إفشاء األسرار اؼبؤمن عليهاباؼبصداقية واألمانة وعدـ 

ومن خبلؿ ىذه االلتزامات، نستنتج أنو ال ؾباؿ إلرادة اؼبوثق أو الزبوف يف تقرير ىذه 
 االلتزامات أو استبعادىا، فهي التزامات حددىا القانوف مسبقا وَف يًتكها غبرية التعاقد.

 : رأي يؤكد وجود الرابطة التعاقديةثانيا

رغم اغبجج اؼبتعددة، اليت تنفي وجود عقد بُت اؼبوثق والزبوف، إال أهنا غَت كافية لؤلسباب 
 التالية:

إف االلتزاـ اؼبوثق بأداء خدمة ال ينفي وجود حرية التعاقد، فحرية التعاقد تتشكل  - أ
دبثابة قبوؿ تقدًن اػبدمة للزبوف الذي  ، حبيث يفًتض أف أداء اليمُت3مباشرة بعد أداء اليمُت

 .4يطلبها
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و يعترب العقد الذي يربط اؼبوثق بزبونو أيضا عقد إذعاف، كعقد التأمُت وعقد النقل  - ب
. 1البحري أو اعبوي، حيث غالبا ما تشمل ىذه العقود على واجب أداء اػبدمة عند طلبها

منو ذلك. واألتعاب احملدد دبوجب وىذا الطرح، ىو ما ألـز اؼبوثق بتقدًن خدمة كلما طلب 
 القانوف تعد مربر مقابل تقدًن اؼبوثق للخدمة اليت يؤديها .

إف التحديد القانوين اللتزامات اؼبوثق، ال ينفي إطبلقا فكرة العقد، وكثَتة ىي العقود   -ج 
لتزامات اليت تتضمن أحكاما قانونية من النظاـ العاـ، ال هبوز االتفاؽ على ـبالفتها، كتلك اال

اؼبذكورة سابقا، وبالتاِف برغم من ذلك ال تنعدـ إرادة اؼبتعاقدين، وإمبا تدمج االلتزامات 
 القانونية يف العقد.

 وعليو فإف طبيعة مسؤولية كد وجود عقد بُت اؼبوثق والزبوف،الرأي الذي يؤ  نرجح،ناوبدور        
العقدية وبدد بالعبلقة الناشئة عن عقد صحيح فنطاؽ اؼبسؤولية ، اؼبوثق اذباه زبونو تعترب عقدية

بُت اؼبسؤوؿ واؼبضرور، فلقياـ اؼبسؤولية العقدية، هبب أف يتوافر ركناف: أوؽبما عقد صحيح بُت 
 2اؼبسؤوؿ واؼبضرور، والثاين ضرر ينتج عن اإلخبلؿ بالعقد.

 الركن األول: عقد صحيح بين المسؤول والمضرور

ؼبسؤوؿ واؼبضرور، فبغَت ىذا العقد، ال يبكن اف تقـو يوجد عقد صحيح بُت ا أفهبب  
يكوف ىناؾ عقد صحيح بُت اؼبوثق وزبونو، وليكوف عقد  إفمسؤولية عقدية، دبعٌت هبب 

 الًتاضي، احملل، والسبب تتوفر فيو ثبلثة أركاف وىي: إفصحيح هبب 

 الركن الثاني: ضرر ينتج عن اإلخالل بالعقد
العقدية وجود عقد صحيح بُت اؼبسؤوؿ عن الضرر واؼبضرور، بل ال يكفي لقياـ اؼبسؤولية  

، أي أف الضرر 3هبب عبلوة على ذلك، أف يكوف الضرر نتيجة لعدـ تنفيذ االلتزاـ التعاقدي
 الذي غبق بالزبوف ناجم عن إخبلؿ اؼبوثق بااللتزامات اليت سنها العقد.
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 الفرع الثاني: تكييف عالقة الموثق بزبونو

اعتبار اؼبسؤولية اؼبدنية للمهنيُت بصفة عامة واؼبوثق بصفة خاصة من طبيعة عقدية على  
انعقادىا ىو اإلخبلؿ بالتزاـ عقدي، وعليو إذا سلمنا بوجود عبلقة عقدية بُت  يكوف أساس

اؼبوثق وزبونو، هبعلنا نطرح التساؤؿ التاِف ما طبيعة العبلقة؟ وأي نوع من العقود تربط اؼبوثق 
 بزبونو؟

 : مصدر االلتزام العقدي للموثق في القانون الخاصالبند األول

إف العبلقة اليت تربط اؼبوثق بزبونو ىي عبلقة أساسها العقد، فهل تكيف ىذه العبلقة 
 على أهنا عن عقد وكالة أو عقد مقاولة أو عقد عمل.

 :؟ىل العالقة ناشئة عن االلتزام عقد وكالة -1

:"الوكالة أو اإلنابة ىو 1( من القانوف اؼبدين571دة )جاء تعريف الوكالة يف نص اؼبا 
شخص شخصا أخر للقياـ بعمل شيء غبساب اؼبوكل وباظبو وال  عقد دبقتضاه يفوض

 يتكوف العقد إال بقبوؿ الوكيل لو".

إذا قارنا بُت عقد الوكالة واؼبهاـ اؼبسندة للموثق نستنتج أف أعماؿ اؼبوثق يف تقدًن النصح ف
اؼبستندات والوثائق وربرير العقود وقيدىا يف السجل التجاري ىي أعماؿ مادية ال وتفحص 

ينوب فيها اؼبوثق عن عميلو، لكن قبد بعض مهاـ اؼبوثق تظهر فيها أعماؿ قانونية نيابية ألف 
 .2اؼبوثق ىنا مفوض من قبل السلطة العامة

هباب مع القبوؿ وىذا إال أنو انطبلقا من خصائص عقد الوكالة اليت تتطلب تطابق اإل
اػباصية غَت موجودة يف مهاـ اؼبوثق ألنو ضابط عمومي مكلف دبهاـ منصوص عليها قانونا،  

                                                           
1
 75/58ٚعضل ٔٚرًى األيز رلى  2005جٕاٌ  20انًإرر فٙ  05/10يٍ انمإٌَ رلى 571انًاصج  -  

نظُح  44ٔانًرؼًٍ انمإٌَ انًضَٙ، انًعضل ٔانًرًى، جزٚضج انزطًٛح عضص 1975طثرًثز  26انًإرر فٙ 

2005. 
2
 .177تهذٕ َظٛى، يزجع طاتك، ص،  -  
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كما أف عقد الوكالة يتطلب وجوب التزاـ الوكيل حبدود الصبلحيات اؼبمنوحة لو، غَت أف اؼبوثق 
 ال يتلقى أي تعليمات من الوكيل وإمبا من القانوف.

ف العبلقة اليت تربط اؼبوثق بالزبوف ليست عبلقة وكالة الف مهاـ اؼبوثق نستنتج أ األخَت ويف
 تتمحور حوؿ أداء خدمة للمصلحة العامة.

 :؟ىل العالقة ناشئة عن التزام عقد المقاولة-0

اؼبوثق بصفتو أحد اؼبهنيُت ىو ذلك  يرى أصحاب ىذا االذباه أف أساس إلتازمات  
اإلخبلؿ الناشئ عن عقد مقاولة، ويف ىذا األساس وجب التعرؼ على مدى مطابقة أحكاـ 

 عقد اؼبقاولة مع أعماؿ اؼبوثق وذلك لتبياف أوجو التشابو والتطابق بينهما.

تعرؼ اؼبقاولة أهنا عقد يقصد بو أف يقـو شخص معٍت غبساب شخص أخر يف مقابل 
 .1، دوف أف ىبضع ألشرافو أو إدارتوأجر

 : " اؼبقاولة أف على( من القانوف اؼبدين 594اؼبشرع اعبزائري عرفها يف اؼبادة ) وعرفها
عمبل مقابل أجر يعهد بو  عقد يتعهد دبقتضاه أحد اؼبتعاقدين أف يصنع شيئا أو أف يؤدي

 األخر". اؼبتعاقد

 اؼبقاولة يبتاز ببعض اػبصائص:من التعريفُت السابقُت يتبُت لنا أف عقد ف 

 أف عقد اؼبقاولة ىو عقد معاوضة وملـز لكل طرفيو-

 ..أف األعماؿ اليت يرد عليها أعماؿ مادية-

فإهنا ذبدىا  06/02من القانوف رقم  (18)إُف  (9)وبالرجوع إُف أحكاـ اؼبواد من 
ف وشهر العقود قد حددت الواجبات العامة واليت من ضمنها ربرير العقود وتسجيل وإعبل

                                                           
1
، ص، 2004، يُشأج انًعارف نهُشز، االطكُضرٚح، طُح نحشزح أدكاو عمض انًمأ، يذًض نثٛة شُة -  

15. 
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، نستنتج أف اؼبوثق يعمل 1وأيضا حفظها ومسك كافة السجبلت اػباصة باؼبكتب وباحملاسبة
غبسابو اػباص ولكن باسم الدولة، وعليو فإف كافة األعماؿ اليت يقـو هبا تكوف أعماؿ قانونية 

 ويعترب اؼبوثق مفوضا عن الدولة.

 :؟العالقة ناشئة عن عقد عمل ىل-3

 وجود سلطة أفإف عقد العمل يتميز خباصية فريدة بُت العامل ورب العمل أي  
مع أعمل اؼبوثق  وباؼبقارنة2 أشارؼ ورقابة من طرؼ رب العمل على العامل وذلك مقابل أجرو 

يبكن القوؿ أف ميزات عقد العمل ال يبكن مطابقتها مع أعماؿ اؼبوثق إال إذا كاف يف حالة 
تبعية و إشراؼ ورقابة عملية  أثناء تأدية أعمالو  و ىو ما ال يبكن تصوره لنشاط اؼبوثق 

 .3ػبضوعو فقط لرقابة وسيادة القانوف

 ثق في القانون العاممصدر االلتزام العقدي للمو  البند الثاني:

االذباه أف أساس العبلقة اليت تربط اؼبوثق بزبونو ىي التزاـ ناشئ عن  ىذايرى أنصار 
يف  ىي اإلسهاـ، و بأهنا رابطة خدمة عامة قةالعبلىذه  واعقد من عقود القانوف العاـ، فقد كيف

كأحد  مرافق الدولة ومؤسساهتا وذلك ػبضوعها ألحكاـ القانوف   ،حسن سَت مرفق التوثيق
 .العاـ الذي لو قواعد خاصة

، ة العمومية لوجوده يف سلك القضاءىنا قبد أف اؼبوثق بصفتو ضابط مفوض من السلط  
 ،الناحية اؼبادية يعد أحد رجاؿ القانوف غي ربصيل الضرائب لصاٌف اػبزينة العمومية أما من

مقتضيات اػبدمة العامة، فاؼبوثق عندما يقدـ االستشارات ويفحص الوثائق  إحدى وىي
يسهم مع تلك اؽبيئات واؼبؤسسات يف  ويضبطو بالتسجيل واإلشهار اؼبقدمة ويكتب العقد

                                                           
1
 .32ٔ36فاذخ جهٕل، يزجع طاتك، ص،  -  

2
، 2011، صار ْٕيح نهُشز، انجشائز ، طُح 2،عمض انعًم تٍٛ انُظزٚح ٔانرطثٛك، ؽ يظطفٗ لٕٚضر٘ -  

 .151ص،
3
 .186، يزجع طاتك، ص،  تهذٕ َظٛى -  
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التفويض ىبتلف عن التفويض والوكالة اؼبعروفة يف القانوف اػباص  تقدًن خدمة عامة فإف ىذا
 .1عاـفهي زبضع ألحكاـ القانوف ال

 المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية للموثق
ىي إخبلؿ دبا فرضو القانوف من التزاـ بعدـ اإلضرار بوجو عاـ اؼبسؤولية التقصَتية 

بالغَت، ويبكن أف تنشأ مسؤولية اؼبوثق إما نتيجة فعلو الشخصي، أو نتيجة فعل الغَت، سواء  
أو اؼبستخدمُت الثانويُت اآلخرين، أو مكلفا كاف ىذا الغَت تابعا مثل اؼبساعد األوؿ للموثق 

 وثق يكلف نيابة عن اؼبوثق األصل يف اغباالت اليت حددىا القانوف.عن اؼببالنيابة 

 الفرع األول: المسؤولية التقصيرية للموثق عن عملو الشخصي

إذا كاف الثابت أف مسؤولية اؼبوثق مسؤولية عقدية ذباه الزبوف، فإنو يف حالة صدور 
إنباؿ أو خطأ جسيم منو، تنقلب اؼبسؤولية العقدية إُف مسؤولية تقصَتية على أساس اؼبادة 

، و تظهر مسؤولية اؼبوثق اؼبدنية عن أفعالو الشخصية مىت صدر 2من القانوف اؼبدين 810/0
وىذا اػبطأ قد يكوف عمديا أو يكوف نتيجة  ،3خطأ أثناء تأدية ؼبهامو التوثيقية من ىذا األخَت

 إنباؿ منو.

 مسؤولية الموثق القائمة على خطأ اإلىمال -البند األول

أي ضرورة تواجد  ،األصل أف اإلنساف ال يسأؿ عن أفعالو اػباطئة إال إذا كاف فبيزا
من القانوف اؼبدين اعبزائري تنص " ال يسأؿ اؼبتسبب يف  (801)اإلدراؾ وىذا طبقا لنص اؼبادة 

 الضرر الذي وبدثو بفعلو أو اقتناعو أو بإنباؿ منو أو عدـ حيطتو إال إذا كاف فبيزا".

وعلى ىذا األساس ذىب البعض إُف قياـ مسؤولية اؼبوثق تأسيسا ؼبثاؿ إذا أصابو خلل    
لتو من الناحية اؼبدنية، وأيضا وجب إثبات عقلي وقت ارتكاب اػبطأ ال يؤثر يف لزـو مساء

سلوكو اؼبنحرؼ أنو كاف دبقدوره التصرؼ بصورة أخرى خبلؼ ما حدث وىذا األمر راجع 
 تقديره للقاضي وذلك بالنظر إُف كل الظروؼ احمليطة بالواقعة.

                                                           
1
 .182ٔ183َفض انًزجع، ص،  -  

2
 انًرؼًٍ انمإٌَ انًضَٙ. 05/10انمإٌَ رلى  182/2انًاصج -  

3
 .43، ص، 2002، انجشائز، طُح08تٕدالطح عًز، انًظإٔنٛح انًُٓٛح نهًٕشك، يجهح انًٕشك، انعضص -  
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 مسؤولية الموثق الشخصية القائمة على الخطأ ألعمدي -البند الثاني

يد مسؤولية اؼبوثق الشخصية القائمة على اػبطأ ألعمدي إُف انقسم الفقهاء يف ربد
 تيارين منو من يرى اػبطأ ألعمدي حسب اؼبفهـو التقليدي ومنهم من ذباوز ىذا اغبد.

حسب اؼبفهـو التقليدي للخطأ ألعمدي ىو ذلك االكبراؼ اؼبتعمد للسلوؾ من قبل  أوال:
 .ألعمديوؿ اؼبعيار اغباسم للخطأ ثار نزاع حو  ،اؼبخطئ

 ،ذىب البعض أف ما يبيز اػبطأ ألعمدي ىو اإلرادة اؼبتعمدة أو اؼبقصودة إلحداث ضرر ثانيا:
يف حُت ذىب االذباه اآلخر إُف أف نية اإلضرار ليست شرطا ضروريا حيث يكفي أف يتصرؼ 
الشخص وىو على يقُت من حدوث الضرر بغض النظر عن تواجد أو عدـ تواجد نيو اإلضرار 

 .1لديو

يعد مرتكبا العمدي، فبل يكفي دبصاٌف أحد الطرفُت فاؼبوثق الذي يضحي عن علم 
ؾبرد اذباه إرادتو الرتكاب اػبطأ اعبسيم بل هبب أف تستظهر احملكمة وتتأكد من أنو أراد 

 .2إحداث الضرر

لضماف تأمُت نشاط اؼبوثق ولتفادي وقوع أضرار أوجب اؼبشرع اعبزائري على اؼبوثق و 
تأمينا وذلك لضماف مسؤوليتو اؼبدنية وىو ما لبلص منو إُف أف اؼبسؤولية اؼبدنية أف يكتب 

 .3للموثق مقررة قانونيا

 شخصيال غير والفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية للموثق عن عمل

 الغير والمسؤولية التقصيرية للموثق عن عملالبند األول: 

القانوف وأدى إُف إيقاع الضرر بالغَت، نكوف يصددىا مىت أخل الفرد بالتزاـ فرضو 
وكتحصيل حاصل، فكل ما ال يدخل يف نطاؽ اؼبسؤولية العقدية، يدخل يف نطاؽ اؼبسؤولية 

 .التقصَتية مىت توافرت شروطها

                                                           
1
 .204، يزجع طاتك، ص،  تهذٕ َظٛى -  

2
 .205تهذٕ َظٛى ،يزجع طاتك، ص،  -  

3
 .83، يزجع طاتك، ص،  فاذخ جهٕل -  
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ـ دت فيها اآلراء وأحإف مسالة ربديد اؼبسؤولية عن عمل الغَت، تعد مسألة اختلف
دأ العاـ، الذي تبناه الفكر التقليدي، وىو مبدأ ، لكونو استثناء عن اؼبب1بشأهنا اػببلؼ

شخصية األخطاء وقد بينت فكرة الثنائية بُت اؼبسؤولية العقدية التقصَتية عن عمل الغَت، 
 أعًتؼ هبا يف وقت متأخر.

إذ يسأؿ اؼبوثق مرتُت، األوُف ىي مسؤوليتو الشخصية وذلك عند ارتكابو خطأ يصدر 
ة الشخصية للموثق  أما بالنسبة ؼبسؤوليتو اؼبدنية الناشئة عن فعل منو و ىنا نكوف أماـ اؼبسؤولي

الغَت وذلك مىت صدر خطأ من اؼبوظفُت الذين يستعُت بعم اؼبوثق أثناء عملو ىنا نكوف أماـ 
 اؼبسؤولية اؼبدنية للموثق عن أعماؿ غَته.

اؼبوثق أف  اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق:"يبكن 60/60( من القانوف 80تنص اؼبادة)ف
نفهم من ىذه ، سيَت اؼبكتب..."يوظف ربت مسؤوليتو األشخاص الذين يراىم ضرورين لت

 ، وذلك بإعتباره مسؤوال على تابعيو.ادة أنو هبوز للموثق أف يوظف أياؼب

لتقـو مسؤولية اؼبوثق عن األعماؿ الضارة التابعة يتطلب توفر شرطاف أوؽبما قياـ ولكي 
بع واؼبتبوع) اؼبساعد واؼبوثق(، وثانيهما إرتكاب اؼبساعد فعبل ضارا حاؿ عبلقة تبعية بُت التا

 تأدية وظيفتو أو بسببها أو دبناسبتها.

 قيام عالقة التبعية بين الموثق والمساعد - أ

لقياـ مسؤولية اؼبتبوع يفًتض وجود تابع ومتبوع، فاؼبتبوع ىو من لو على شخص آخر 
 .منو التابع فهو من ىبضع لسلطة اؼبتبوع ويتلقى األوامرسلطة فعلية يف رقابتو وتوجيهو، أما 

قانوف مدين أف يكوف للمتبوع  (820)يشًتط لقياـ عبلقة التبعية، طبقا لنص اؼبادة 
سلطة فعلية يف رقابة وتوجيو التابع، وخبلفا ؼبا ىو ثابت يف القواعد العامة اليت ال تشًتط لقياـ 

 ة الفنية والتقنية على فبارسة الرقابة والتوجيو على تابعو. عبلقة التبعية أف يكوف للمتبوع القدر 
 
 

                                                           
1
تٍ يذاص نذؼٛز٘ ٔرصٚح، يظإٔنٛح انًٕشك انًضَٛح عٍ أعًال ذاتعّ، انًجهح األكاصًٚٛح نهثذس  -  

 .3، ص2011، طُح 02انمإََٙ، جايعح تجاٚح، انعضص 
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 ارتكاب المساعد فعال ضارا حال تأدية وظيفتو أو بسببها أو بمناسبتها - ب

، يبقى اؼبتبوع مسؤوال عن األعماؿ غَت اؼبباحة اليت يأتيها  ؽ ـ( من 820رجوعا لنص اؼبادة )
 تابعو أثناء العمل أو بسببو أو دبناسبتو، اليت تسبب ضررا للغَت، مىت صدر خطأ شخصي منو.

 صدور خطأ شخصي من التابع -8

لكي تقـو مسؤولية اؼبوثق عن فعل تابعو، هبب أف يرتكب ىذا األخَت فعبل غَت  
ذا الفعل هبوز للضحية مطالبة اؼبوثق بالتعويض، عن الضرر الذي مشروع، وعلى أساس ى

 لكن هبوز رفع دعوى قضائية ضد التابع نفسو عن خطئو الشخصي؟ أصابو،

ؽ ( من 827ادة )ػػاؼب إُف لكن بالرجوعاؼبشرع اعبزائر أو ينفي ىذا اؼببدأ  َف يؤكد
ارتكابو خطأ جسيم، ودبفهـو ظبحت للمتبوع الرجوع على تابعو يف حالة أهنا  نبلحظ1ـ

اؼبخالفة هبعلنا نفهم أف التابع غَت مسؤوال عن اػبطأ البسيط الصادر منو، ولكنو يبقى مسؤوال 
 .طالبو اؼبتبوع أو الشخص اؼبتضرر عن اػبطأ اعبسيم ويلتـز بتعويض الضرر سواء كاف

و، وأصبح التابع وىكذا نستنتج أف اؼبشرع اعبزائري قد تبٌت فكرة متابعة اؼبتبوع لتابع
الذي يبارس نشاطو يف إطار اغبدود اؼبسموحة لو من قبل اؼبتبوع ال يساءؿ مباشرة من طرؼ 

 .جسيماً  شخصياً  الغَت إال إذا كاف خطئو
إذا كيفنا ىذه القواعد مع مسؤولية اؼبوثق عن فعل تابعو، نبلحظ أف اؼبوثق مسؤوال أما 

ب على الضابط العمومي أف يراقب عمل ، حيث هبن كل اؼبهاـ اليت أسندىا للمساعدع
توجد حالة واحدة هبوز فيها  ؽ ـ( من 827وكتابات مساعديو، واستقراء من نص اؼبادة )

 لزبوف اؼبتضرر أف ىبتار ضد من يوجو دعواه، وىي حالة ارتكاب مساعد اؼبوثق خطأ جسيم.
وموظفيو عليو أف يثبت أهنم ولكي يعفى اؼبوثق من اؼبسؤولية اليت تبلحقو عن فعل مساعديو 

 تعسفوا يف استعماؿ الوظيفة اؼبنوطة ؽبم.
 الفعل غير المشروع أثناء العمل أو بسببو -2

ا توجد صعوبة يف إثبات أف الفعل الضار حصل أثناء العمل الذي كلف بو مساعد  ؿ
، فإذا ثبت أف 2اؼبوثق، وتقاـ عبلقة السببية بُت الفعل  والضرر اغباصل وفقا للقواعد العامة

                                                           

 
1
 ، انًرؼًٍ انمإٌَ انًضَٙ، انًعضل ٔانًرًى. 05/10يٍ انمإٌَ رلى  137انًاصج  - 
2
 .156، ص، 2010، طُح 2، انفعم انًظرذك نهرعٕٚغ، يٕفى نهُشز، ؽعهٙ فٛالنٙ،االنرشاياخ -  
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الفعل غَت اؼبباح كاف السبب اؼبباشر للضرر الذي حل باؼبضرور، وقد حصل أثناء العمل 
 وبسببو، عقدة مسؤولية اؼبوثق بصفتو متبوعا.

 وقوع الفعل الضار بمناسبة الوظيفة -3

أخذ اؼبشرع اعبزائري بفكرة ربمل اؼبتبوع للمسؤولية الناذبة عن اػبطأ  الذي يأتيو التابع 
( 820، وأصبحت اؼبادة ) 61/86اسبة تأديتو الوظيفة بعد تعديل القانوف اؼبدين رقم دبن

يكوف اؼبتبوع مسؤوال عن الضرر الذي وبدثو تابعو بفعلو الضار مىت كاف واقعا منو  على أفتنص
يف حالة تأدية وظيفتو أو بسببها أو دبناسبتها"، ونكوف دبوجب وقوع اػبطأ دبناسبة الوظيفة 

هل ارتكاب اػبطأ، أو تساعد عليو، أو هتيئ الفرصة الرتكابو، ولكنها ليست ضرورية عندما تس
 .1إلمكاف وقوع اػبطأ أو التفكَت فيو

ىو سبكُت الضحية من اغبصوؿ على التعويض تابعو  خطأ عنسؤولية قياـ اؼبوالغاية من   
 نظرا غبالتو اإلقتصادية واليت تكوف غالبا ضعيفة.عند اؼبوثق، 

 : المسؤولية التقصيرية للموثق عن فعل نائبو الثالث بندال
اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق:"عند غياب  60/60( من القانوف رقم 22تنص اؼبادة )

اؼبوثق أو حصوؿ مانع مؤقت لو، هبب بناء على ترخيص من وزير العدؿ، حافظ األختاـ، 
من نفس دائرة اختصاص اجمللس تعيُت موثق الستخبلفو، ىبتار ىو أو تقًتحو الغرفة اعبهوية 

 القضائي."
يكوف اؼبوثق األصلي مسؤوال مدنيا عن األخطاء غَت العمدية اليت يرتكبها نائبو يف 

 .2(من قانوف التوثيق28العقود اليت وبررىا ىذا األخَت، طبقا لنص اؼبادة )
وخارج ىذا  ال يبكن اغبديث عن اؼبوثق النائب إال إذا صدر ترخيصا بذلك من النائب العاـ،

 .ائب إُف عقوبات تأديبية وجزائيةالًتخيص قد يتعرض اؼبوثق اؼبستخلف واؼبوثق الن

ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ال يبكن القوؿ أف طبيعة ىذه اؼبسؤولية تقصَتية 
ربكمها قواعد مسؤولية اؼبتبوع عن أعماؿ تابعة، ألنو ال تواجد عبلقة تبعية بُت اؼبوثق 

النائب، فهذا األخَت يعترب مستقبل سباما يف أداء مهامو ويعمل غبسابو، وإف  اؼبستخلف واؼبوثق 
                                                           

1
 .206يذًض طثز٘ انظعض٘، انٕاػخ فٙ شزح انمإٌَ انجشائز٘، يزجع طاتك، ص،  -  

2
:"ٚكٌٕ انًٕشك يظإٔال يضَٛا عٍ األسطاء غٛز انعًضٚح انرٙ  يٍ لإٌَ انرٕشٛك 34ذُض انًاصج  -  

 ٚزذكثٓا َائثّ فٙ انعمٕص انرٙ ٚذزرْا ْذا األسٛز."
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أنو يعمل غبساب اؼبوثق  كاف يعمل داخل مكتب اؼبوثق اؼبستخلف فهذا ال يعٍت إطبلقا
 .اؼبستخلف

جوىر اإلنابة ليس اغبفاظ على الدخل اؼبادي للموثق اؼبستخلف، بل ىو حرص  و
اؼبشرع على استمرارية اؼبكتب يف أداء اػبدمات للمتعاملُت معو حىت ال تتعطل مصاغبهم إذا 

 .ؤقتغاب اؼبوثق األصلي أو حصل مانع م
القانوف،  يبكن القوؿ أف مسؤولية اؼبوثق اؼبستخلف تعد مسؤولية تقصَتية مصدرىا ىو

ويعود سبب ذلك إُف الطبيعة القانونية اؼبركبة للمكتب العمومي، ألف التفويض الذي يتلقاه 
اؼبوثق من السلطة العمومية ال ينحصر يف ربرير العقود، بل يتعدى ذلك، دبنح اؼبوثق صبلحية 

رية أو تسيَت مرفق عاـ يتمثل يف اؼبكتب العمومي، ويكوف ذلك يف ـبتلف جوانبو، سواء اإلدا
 اؼبالية، أو االقتصادية أو اعببائية...

تظهر الطبيعة القانونية اؼبركبة للمكتب العمومي، بصفة مرفقا عاما ىبضع إُف نظاـ 
عن 2وتعيُت مسَته  1خاص، تتداخل فيو أحكاـ القانوف العاـ من حيث إنشاء اؼبكتب وإلغائو

حيث تسيَت اؼبكتب العمومي الذي طريق قرارات من وزير العدؿ، وقواعد القانوف اػباص، من 
 يتواله اؼبوثق الذي يعترب شخصا من أشخاص القانوف اػباص.

يبقى اؼبوثق اؼبستخلف مسؤوال عن األخطاء غَت العمدية للموثق النائب، ألف عملية ف
ال تعٍت إلغاء اؼبكتب العمومي الذي يسَته اؼبوثق اؼبستخلف بل يبقى اؼبكتب  االستخبلؼ

 موجودا يف ذمتو.  
 المطلب الثالث : قيام المسؤولية المدنية للموثق

لقياـ اؼبسؤولية اؼبدنية للموثق هبب أف تتوفر عناصرىا، ورغم التباين اؼبوجود بُت   
ية وتلك اليت تكوف فيها تقصَتية، من خبلؿ اشًتاط اغباالت اليت تعد فيها مسؤولية اؼبوثق عقد
 .دائن منو يف اؼبسؤولية التقصَتيةإعزار اؼبدين يف اؼبسؤولية العقدية وإعفاء ال

من  اف أيضاشًتكي) الفرع األوؿ(، و  يف شروط قياـ اؼبسؤولية اؼبدنيةيشًتكاف  امإال أهن  
 خبلؿ اآلثار اؼبًتتبة عليها ) الفرع الثاين(. 

                                                           
1
يٍ لإٌَ انًٕشك:" ذُشأ ٔذهغٗ انًكاذة انعًٕيٛح نهرٕشٛك ٔفما نًعاٚٛز يٕػٕعٛح،  02ذُض انًاصج -  

 تًٕجة لزار يٍ ٔسٚز انعضل".
2
يٍ لإٌَ انرٕشٛك:" ٚعٍٛ انذائشٌٔ عهٗ شٓاصج انكفاءج انًُٓٛح، تظفرٓى يٕشمٍٛ تمزار  07ذُض انًاصج  -  

 يٍ ٔسٚز انعضل، دافع األسراو."
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 الفرع األول: شروط قيام المسؤولية المدنية للموثق
إف ؿباور الفروؽ بُت شقي اؼبسؤولية اؼبدنية أعبله ال يناؿ من طبيعة اؼبسؤولية اؼبدنية، 

وبذلك تقـو  تستلزماف التعويض،بل أهنا تقتصر على نظامها القانوين فقط، فكلتا اؼبسؤوليتُت 
 .1والضرر والعبلقة السببية بينهمااؼبسؤوليتاف على نفس األركاف وىي اػبطأ 

 : الخطأاألول بندال
 يعرؼ اؼبشرع اػبطأ، وقد أختلف الفقو حوؿ ربديد فكرة اػبطأ، فالبعض عرفو أنو َف

عمل ضار ـبالف للقانوف، والبعض األخر قاؿ أنو إخبلؿ بالتزاـ قانوين سابق، كما قيل أنو 
 .2اعتداء على حق

 ؽ ـ( من 808بالرجوع إُف نص اؼبادة )قياـ اؼبسؤولية اؼبدنية للموثق،  ويعترب اػبطأ أساس
:" كل فعل يرتكبو الشخص خبطئو ويسبب ضررا للغَت يلـز من  على أفاعبزائري قبدىا نصت 

 كاف سببا يف حدوثو بالتعويض."
وقيل أيضا أنو عبارة عن إكبراؼ يف السلوؾ ال يرتكبو اإلنساف اليقظ لو أنو أحيط 

، وهبب أف أو غَت عمدياً  يكوف عمدياً قد عل، و فاالظروؼ اػبارجية اليت أحاطت بالبنفس 
يسند ىذا الفعل اؼبسبب للضرر إُف شخص فبيز ومدرؾ، وعليو يكوف اؼبوثق ـبطأ عندما 
ينحرؼ عن سلوؾ زمبلئو يف اؼبهنة الذين أحيطت هبم نفس الظروؼ اػبارجية أثناء أداء 

 ، فبيزا ومدركا لذلك.مدياً ع أو غَت ياً مهامو، ويكوف عمد

 أركان الخطأ: الأو 

 . 3أف اػبطأ يقـو على ركناف، ركن مادي وركن معنوي واؼبتمثل يف اإلدراؾ

ىو ذباوز اغبد أي اإلكبراؼ عن السلوؾ اؼبألوؼ للرجل  الركن المادي) التعدي(:-1
أيضا  بو يرادأو  ،4العادي، واؼبعيار الذي يقاس بو التعدي ىو معيار سلوؾ الشخص العادي

ىو ذؾ العمل الضار بدوف حق أو جواز شرعي وىو يف ىذا اؼبقصود ىو واقعة مادية ؿبضة 
 تًتتب عليها مسؤولية.

                                                           
1
 .54يظإٔنٛح انًٕشك عٍ أعًانّ، يزجع طاتك، ص ئشكانٛح ذكٛٛف ،خ جهٕلفاذ -  

2
 .30يذًض طثز٘ انظعض٘، انٕاػخ فٙ شزح انمإٌَ انًضَٙ، يزجع طاتك، ص -  

3
 .66فاذخ جهٕل، يزجع طاتك، ص  -  

4
 .32يذًض طثز٘ انظعض٘، يزجع طاتك، ص -  
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حاالت ثبلث ال يعترب فعل الشخص خطأ بالرغم  نظمقبده اعبزائري  اؼبدينويف التقنُت 
سؤوليتو، وىذه من أنو ترتب على فعلو إحداث ضررا بالغَت، ومن مث ال يستوجب فعلو م

( من القانوف اؼبدين اعبزائري ، حالة 801اغباالت ىي: حالة الدفاع الشرعي يف نص اؼبادة )
(  من القانوف اؼبدين نفسو،  حالة الضرورة اؼبادة 802تنفيذ أمر الرئيس يف نص اؼبادة )

بل ( قانوف مدين ويبلحظ أف بعض الفقو يعترب ىذه اغباالت الثبلث ذبعل التعدي عم826)
 . 1مشروعا

، الفعل رادة ارتكابوجود إ اقتضاءسند فعل التعدي إُف فاعلو وجب ي الركن المعنوي:-2
( من القانوف اؼبدين اعبزائري:" ال يسأؿ اؼبتسبب يف الضرر 801)نصت يف ىذا الشأف اؼبادةو 

التمييز ىو إذا ، الذي وبدثو بفعلو أو إمتناعو أو بإنباؿ منو أو عدـ حيطتو إال إذا كاف فبيزا"
 مناط اؼبسؤولية حيث تنعدـ بانعدامو.

 ثانيا: األخطاء المنشئة للمسؤولية

ثبلثة يف أخطاء اؼبوثق ترتب مسؤولية  أف قبد مهنة اؼبوثقبالرجوع إُف القوانُت اؼبنظمة  
صور: أخطاء سابقة لتحرير العقد، وأخطاء أثناء ربرير العقد، وأخطاء أخرى قد تقع بعد ربرير 

 العقد.

 : األخطاء السابقة لتحرير العقد:ا

من قانوف التوثيق  (05)جاء يف نص اؼبادة  رفض التوثيق بدون مبرر قانوني:  -1
"ال هبوز للموثق أف يبتنع عن ربرير أي عقد يطلب منو، إال إذا كاف العقد اؼبطلوب  16/13

ربريره ـبالفا للقوانُت واألنظمة اؼبعموؿ يهما"، من خبلؿ نص اؼبادة يظهر أف القانوف يلـز 
اؼبوثق باف يوثق أي عقد يطلب منو، ويف حالة رفضو ذلك يًتتب عليو جزاءات ؼبخالفتو 

: "ال هبوز للموثق أف يتلقى العقد الذي:  يكوف فيو طرفا معنيا (09)اؼبادة للقانوف، ونصت 
 ".يتضمن تدابَت لفائدتو .. اٍف أو فبثبل أو مرفوضا بأية صفة كانت،

                                                           
1
 .33َفض انًزجع، ص،  -  
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اليت تنص  16/13من القانوف  02وىو ما ورد يف نص اؼبادة عدم اختصاص الموثق:  -2
تو استشارات"، تعرضنا إُف : "يبكن للموثق أف يقدـ يف حدود اختصاصو وصبلحيا

 اؼبوضوع ومن حيث اؼبكاف والزماف. اختصاصات اؼبوثق من حيث

ومن األخطاء اليت قد يرتكبها اؼبوثق قبل ربرير امتناع الموثق عن تقديم النصح للزبائن:  -3
 العقد، امتناعو عن تقدًن النصيحة للمتعاملُت.

وثق أف يتبع األصوؿ الفقهية هبب على اؼبالبحث السطحي للوثائق والسندات:   -4
والعلمية أثناء القياـ بتوثيق العقود الرظبية، وتتمثل ىذه العقود الصوؿ يف التحقيق يف مدى 
صحة الوثائق والسندات والشهادات وبطاقات اؽبوية، ومدى انطباقها على األطراؼ اغباضرة 

 أمامو وسبلمتها من الناحية الشكلية واؼبوضوعية.

 لتحرير التصرف  القانوني : أخطاء معاصرةب

ـبالفة اؼبوثق لؤلحكاـ القانونية اؼبنظمة للعقد التوثيقي وىي ما  عند ىذه األخطاءتظهر 
 تضمنها القانوف اؼبدين وقانوف التوثيق الساري اؼبفعوؿ، وعليو يبكن حصر ىذه األخطاء يف:

مادية  ف تكوفأوىذه األخطاء يبكن / أخطاء الموثق في كتابة وضبط العقد التوثيقي: 1
 وأخرى قانونية.

تظهر يف غلطات القلم والغلط يف اغبساب سواء كاف العقد ؿبررا باليد  / أخطاء مادية:1-1
، واػبطأ اؼبادي يقصد بو حسب قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية، 1آو بأي وسيلة أخرى

غَت صحيح لواقعة منو بأنو: " يقصد باػبطأ اؼبادي عرض  (387)والذي ورد يف نص اؼبادة 
مادية او ذباىل وجودىا "، واػبطأ يف كتابة العقود الرظبية يظهر مثبل يف تدوين حسابات زائدة 

 .2أو ناقصة، تدوين كلمة أو عدة كلمات سهوا أو عمدا

يقصد باألخطاء القانونية او الفنية للموثق ىي األخطاء اليت  / أخطاء قانونية )الفنية(:1-2
ة التوثيق، حيث تكوف لصيقة بصفة اؼبوثق، مثل اػبطأ يف فهم وتفسَت تتعلق مباشرة دبهن

                                                           
1
 .222 انًزجع َفظّ، ص، -  

2
 .223 ،، صانًزجع َفظّ -  
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وتطبيق القانوف أثناء تلقي العقود التوثيقية، واليت يبكن أف تكوف أخطاء موضوعية تتعلق بتطبيق 
من قانوف األسرة اليت تشَت إُف أف القاتل ال  (025)القانوف مثل توريث القاتل، طبا للمادة 

واليت زبص الشكليات يف بناء العقد التوثيقي مثل عدـ  خطاء فنية إجرائية، وقد تكوف أ1يورث
 ( أياـ اؼبوالية.12قيد الزواج باغبالة اؼبدنية خبلؿ ثبلثة )

من قانوف التوثيق  (12)بالرجوع إُف نفس اؼبادة  / عدم قيام الموثق بتوثيق العقد بنفسو:2
ن السلطة العامة يتوُف ربرير العقود اغباِف قبدىا تنص على "اؼبوثق ضابط عمومي مفوض م

من نفس القانوف واليت تنص "يسند لكل موثق  (19)...... "، إضافة إُف ما جاءت بو اؼبادة 
من خبلؿ نص ىاتُت ه غبسابو اػباص وربت مسؤوليتو"، فمكتب عمومي للتوثيق يتوُف تسيَت 

اؼبادتُت نستنتج أف مهمة التوثيق ال يبكن أف يقـو هبا أي شخص، فهي مهمة مقتصرة على 
 .ىااؼبوثق نفسو الذي كلف من طرؼ الدولة بأداء

 / مخالفة الموثق لواجب الحيادية واألمانة والموضوعية:3

اؼبسائل اؼبدنية، وعليو ليس على اؼبوثق أف يلتـز باغبياد مثلو مثل القاضي يف  / الحيادية:3-1
من صبلحياتو أو مهامو تقدير مدى مبلئمة الصفة أو العقد بُت الطرفُت، وىذا احًتاما ؼببدأ 

 .2العقد شريعة اؼبتعاقدين، فاؼبوثق يكتفي بصياغة العقد وفقا إلرادة األطراؼ

هبب على كل موظف عمومي أو ضابط عمومي أف يكوف ـبتصا  / الموضوعية:3-2
 يا أو نوعيا تلقي وربرير السند الرظبي.موضوع

وىي تشمل كل أخبلقيات وقيم اؼبهنة واليت قبد مصادرىا يف القيم الدينية  / األمانة:3-3
وتقاليد اجملتمع وطبيعة وظيفة التوثيق وكذا النظاـ القانوين الدوِف والوطٍت، واليت هبب أف يتحلى 

  . 3هبا اؼبوثق كالنزاىة واألمانة والثقافة واؼبصداقية

 
                                                           

1
 يٍ لإٌَ األطزج. 135انًاصج  - 

2
،  3انجشء  ،2002طُح  08انعضص ، يجهح انًٕشك  ،انجشائز انُظاو انمإََٙ نهرٕشٛك فٙ،سٚرَٕٙ عًز - 

 .39ص
3
طُح  ،انجشائز  ،صار ْٕيّ  نهُشز  ، شٛك فٙ انُظاو انمإََٙ انجشائز٘ٔظٛفح انرٕ ،ٔطٛهح انٕساَٙ - 

 . 207، ص2009
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  : األخطاء الالحقة لتحرير العقدج

عدـ قياـ اؼبوثق بإجراءات التسجيل والشهر العقاري و القيد اؼبتطلبة لذلك .حيث  -0
 اإلجراءات القياـ ببعض إلزاميةاشًتط اؼبشرع اعبزائري يف بعض العقود التوثيقية بعد توقيعها 

 .1 لؤلطراؼبعض اؽبيئات العمومية وذلك حىت يكوف للعقد حجية  أماـالقانونية ، خاصة 

 ثق إلدارة الضرائب خبمس شبن نقل اؼبلكية اؼبودعة لديو.عدـ إخطار اؼبو  -3

استعماؿ أو احتفاظ اؼبوثق للمبالغ اؼبودعة لديو بدوف وجو حق ، فينبغي عليو احملافظة  -2
على اؼببلغ اؼبالية باعتبارىا أمانة ، وعليو يبنع استغبلؽبا بالسلب وىذا ما نصت عليو اؼبادة 

على انو : " وبظر على اؼبوثق ربت طائلة العقوبات اؼبنصوص  16/13من قانوف التوثيق  (93)
عليها يف قانوف العقوبات ...... اٍف"، وعليو مىت قاـ اؼبوثق بإحدى ىذه التصرفات ويف غَت 

 اإلطار القانوين اؼبخصص ؽبا يعد قد ارتكب خطأ يستوجب اؼبساءلة اؼبدنية.

ثيقية احملررة لديو لذوي لعقود التو اؼبوثق عن تسليم النسخ و اؼبستخرجات من ا امتناع -9
الطالبة مىت توافرت فيهم  لؤلطراؼالشأف ،فامتناع اؼبوثق من تسليم النسخة العادية أو التنفيذية 

الصفة واؼبصلحة يعد خطأ من طرؼ اؼبوثق يستوجب اؼبساءلة عليو وذلك يف حالة امتناعو 
 مربر قانوين. أيبدوف 

اؼبوثق يعد موظفا وال هبوز لو إفشاء أسرار وظيفتو  فأإخبلؿ اؼبوثق بالسر اؼبهٍت حيث  -5
اؼبقدمة من طرؼ الزبائن، السندات  أوبالوثائق  األمرالغَت، سواء تعلق  إُفأو اإلدالء هبا 

ص " يلـز اؼبوثق بالسر اؼبهٍت، فبل قبدىا تن 16/13من قانوف  (09)نص اؼبادة  إُفوبرجوعنا 
ف من األطراؼ أو اقتضاءات أو إعفاءات ذإال بإ هبوز لو أف ينشر أو يفشي  أي معلومات

 منصوص عليها يف القوانُت واألنظمة اؼبعموؿ هبا " .

وعليو يلتـز اؼبوثق باحملافظة على ىذه األسرار و عدـ إفشاءىا ومىت أفصح اؼبوثق عن  
 .2ىذه اؼبعلومات يعد ـبطأ ويسأؿ مدنيا ذباه الزبائن 

                                                           
1
يٛض٘ أدًض ، انكراتح انزطًٛح كضنٛم ئشثاخ فٙ انمإٌَ انًضَٙ انجشائز٘ ، صار ْٕيح ،انجشائز ،طُح   -  

 .4،ص 2014
2
 .124تهذٕ َظٛى ، انًظإٔنٛح انمإََٛح نهًٕشك ،يزجع طاتك ، ص -  
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 : الضررالبند الثاني

لركن الضرر أنبية كبَتة، باعتباره احملور الذي تدور حولو اؼبسؤولية بوجو عاـ، فإذا  
إنعدـ الضرر انتفت اؼبسؤولية مهما كانت درجة اػبطأ، ألف القاضي وبدد التعويض بقدر ما 

الذي يصيب الشخص يف جسمو ومالو أو يف أية  األذىويعرؼ الضرر بأنو  ،وقع من ضرر
دبصلحو مشروعة سواء كانت مادية أو  اإلخبلؿعٌت آخر ىو مصلحة من مصاغبو، ودب

،  ،فلموثق من خبلؿ أداءه ؼبهامو يبكن أف يصدر منو خطأ ينجر عنو ضرر للغَت1معنوية
فيمكن أف يكوف ىذا الضرر ماديا أو كإفشائو لسر أؤسبن عليو من طرؼ أحد األطراؼ، 

 معنويا

 ضرر الماديالأوال: 

الشخص يف حق من حقوقو اليت وبميها القانوف سواء يف  ىو ما يصيب الضرر اؼبادي 
، وقد يسبب اؼبوثق ضررا ماديا عندما 2جسمو أو مالو، أو يصيبو يف مصلحة مادية مشروعة

يصدر خطأ يلحق بالزبوف ضررا متصل دبصلحة مالية أو حبق وىذا نتيجة إخبلؿ اؼبوثق بأحد 
ق بدوف شك بأداء التعويض لزبوف اؼبضرور ويكوف التزاماتو اؼبهنية، ويف ىذه اغبالة يلتـز اؼبوث

ىذا التعويض عبارة عن مبلغ نقدي غالبا، ويف حالة عدـ قدرة اؼبوثق على ىذا األداء كمؤمن 
اليت تنص بقوؽبا:"يتعُت  16/13من قانوف  (92)ضد متطلبات اؼبتضررين وىذا طبقا للمادة 

 تأمُت لضماف مسؤوليتو اؼبدنية" اكتتابعلى اؼبوثق 

 ضرر المعنويالثانياً: 

ىو الذي ال يصيب الشخص يف مالو، بل يصيبو يف شعوره نتيجة  الضرر اؼبعنوي 
اؼبساس حبريتو أو كرامتو أو بشرفو أو ظبعتو أو غَت ذلك من األمور اؼبعنوية اليت وبرص عليها 

 .3اإلنساف يف حياتو

                                                           
1
 .263يذًض طثز٘ انظعض٘، انٕاػخ فٙ شزح انمإٌَ انًضَٙ ....، يزجع طاتك، ص -  

2
 .74ْشاو ذمانٙ، انًظإٔنٛح انًُٓٛح نهًٕشك)يضَٛح، ذأصٚثٛح، جشائٛح(، يزجع طاتك، ص  -  

3
 74ْشاو ذمانٙ، َفض انًزجع، ص -  
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الضرر اؼبعنوي  :" يشمل التعويض عن 1تنصمكرر  (083)وأكدت على ذلك اؼبادة  
 كل مساس باغبرية أو الشرؼ أو السمعة."

 : العالقة السببية بين الخطأ والضررالبند الثالث

العبلقة السببية ىي الركن الثالث من أركاف اؼبسؤولية اؼبدنية، ومعناىا أنو إذا توفر ركن  
ن اػبطأ اػبطأ والضرر، فبل بد أف يكوف الضرر قد نشأ عن اػبطأ نفسو، وىو ركن مستقل ع

سبب  ارتباطبُت خطأ اؼبسؤوؿ وضرر اؼبضرور، أي  تربطوالضرر، ويراد هبا الرابطة السببية اليت 
 .2بنتيجة دبا يعٍت نتيجة للخطأ

سواء كانت  اؼبدنية للموثق  وعموما من اؼبقرر قانونا أنو ال يكفي لتحقق اؼبسؤولية
بل يشًتط إثبات العبلقة السببية بُت اػبطأ  فقط، عقدية أو تقصَتية، وقوع خطأ وضررا

والضرر، إذ أف الشخص ال يسأؿ  إال عند األضرار الناذبة عن خطئو ويف حالة إذا أثبت أف 
خطئو َف يكن منتجا للضرر وأف الضرر نشأ عن سبب أجنيب كالقوة القاىرة أو اغبدث اؼبفاجئ 

الضرر ال   فإذا اثبت اؼبوثق أف سببطأ الغَتأو من خطأ وقع ضررا بفعل اؼبضرور نفسو، أو خ
ل السبب أجنيب زبلص من اؼبسؤولية، فعلى اؼبضرور أف يثبت أف اؼبوثق سبب لو  يعود إليو ب

 كررا، فعبء اإلثبات يقع على عاتقو.

 المترتبة عن مسؤولية الموثق المدنية اآلثارالفرع الثاني: 
عبلقة سببية، فإف اؼبوثق يلتـز إذا توفرت أركاف اؼبسؤولية الثبلثة، من خطأ وضررا و 

بتعويض اؼبضرور عن كل الضرر اؼبباشر الذي تسبب فيو خبطئو، دبعٌت أف يلتـز بالتعويض عن 
 ما غبقو من خسارة وما فاتو من كسب.

 انتهىإذا اتفق اؼبوثق مع اؼبضرور على طريقة التعويض وعلى تقديره بالطريقة الودية 
األمر، وَف يعد شبة ؿبل لرفع الدعوى، أما إذا َف يتفقا، وىذا  ىو األمر الغالب يف اغبياة 
العملية، ويلجأ اؼبضرور إُف القضاء لَتفع دعوى قضائية )البند األوؿ( طالبا التعويض عن الضرر 

 .الذي أصابو )البند الثاين(
                                                           

1
 يكزر يٍ انمإٌَ انًضَٙ. 182انًاصج  -  

2
 .76، يزجع طاتك، ص  فاذخ جهٕل -  
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 : دعوى المسؤولية المدنية للموثقاألول البند
 دعوى اؼبسؤولية اؼبدنية وتقادـ جراءاتإنتعرض يف ىذا البند إُف 

 إجراءات دعوى المسؤولية المدنية -أوال
 ذبمع دعوى اؼبسؤولية بُت طرفُت وذلك أماـ احملكمة اؼبختصة 

 ونبا اؼبتضرر واؼبسؤوؿ طرفا الدعوى:-أ
، وهبوز لو بالتعويضوىو  الذي يرفع دعوى اؼبسؤولية، ألنو ىو الذي يطالب  المتضرر:/1-أ

حقو يف التعويض إُف ورثتو، بقدر  أنتقل، وإذا تويف 1القياـ بذلك بنفسو أو نائبو أو خلفو
إذا كاف الضرر ماديا، أما إذا كاف الضرر معنويا  فإف حق التعويض عنو ال  نصيبو يف اؼبَتاث

، أو طالب بو اؼبتضرر اؼبسؤوؿبُت اؼبضرور  إنفاؽخلف اؼبضرور إال إذا ربدد دبقتضى  إُفينتقل 
أماـ القضاء قبل الوفاة، وهبب على اؼبتضرر الذي باشر حبقو يف اؼبطالبة بالتعويض أف يثبت 

، وهبب أف يثبت أىليتو للتقاضي الف الدفع بانعداـ 2اغبق الذي وقع الضرر مساسا بو صاحب
 .3األىلية من النظاـ العاـ  يستطيع أف يثَته القاضي من تلقاء نفسو

اؼبدعى عليو يف دعوى التعويض ىو اؼبسؤوؿ عن اػبطأ الذي قبم  المسؤول ) الموثق(:/3-أ
عنو الضرر وىو اؼبوثق، سواء كاف بصفتو مسؤوال عن فعلو الشخصي أو فعل تابعو أو نائية كما 

 أسلفنا سابقا.
يفًتض أف يكوف اؼبوثق كامل األىلية، ألنو من غرب اؼبقبوؿ أف يشرع  يف أداء مهاـ 

ة مثل التنفيذ وىو ناقص األىلية أو عديبها، ولكن  قد تطرأ عليو عوارض األىلية اليت حساس
تكوف سبب لدخولو السجن الرتكابو جناية أو إصابتو دبرض  عقلي ) اعبنوف، العتو، السفو، 
الغفلة(  أو فقد أو أنقص من أىليتو ويف ىذه اغبالة تنتقل إُف نائبو، وإذا تويف اؼبوثق ترفع 

 .4سداد الديوف بعد  إال  لتعويض ضد ورثتو، طبقا للقاعدة" ال تركةدعوى ا

                                                           
1
 .135يذًض طثز٘ انظعض٘، يزجع طاتك، ص -  

2
يٍ لإٌَ اإلجزاءاخ انًضَٛح ٔاإلصارٚح" ال ٚجٕس أل٘ ششض انرماػٙ يا نى ٚكٍ نّ  13/1ذُض انًاصج  -  

 طفح، ٔنّ يظهذح لائًح أٔ يذرًهح ٚمزْا انمإٌَ".
3
، 2008، انٕطٛؾ فٙ شزح لإٌَ اإلجزاءاخ انًضَٛح ٔاإلصارٚح، صار انٓضٖ، انجشائز، طُح  َثٛم طمز -  

 .15ص
4
، انًرؼًٍ لإٌَ األطزج، انجزٚضج انزطًٛح، 1984َٕٕٚٛ طُح 09، يإرر فٙ 84/11همإٌَ رلى نؽثما  -  

 ، يعضل ٔيرًى.1984نظُح24انعضص
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من الًتكة حسب  اعبزائري أيضا اليت تنص " يؤخذ سرةمن قانوف األ( 081/0)وطبقا للمادة 
 الًتتيب اآليت:

   اؼبتوىفمصاريف التجهيز يف ذمة  -0

 . اؼبنويفالديوف الثابتة يف ذمة  -3

 الوصية -2

 المحكمة المختصة:-ب

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية (27)طبقا للمادة  اإلختصاص المحلي: /0-ب
موطن اؼبدعي عليو،  اختصاصهاللجهة القضائية اليت يقع يف دائرة  1احمللي االختصاصيؤوؿ 

للجهة القضائية اليت يقع فيها أخر موطن  االختصاصوإف َف يكن لو موطنا معروفا فيعود 
فيها اؼبوطن اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع  االختصاصيؤوؿ  موطن اختيارلو، ويف حالة 

 اؼبختار ما َف ينص القانوف على خبلؼ ذلك.
إف للموثق مكتب عمومي خاص يبارس فيو مهنتو، وىو ذو عنواف ؿبدد، وبالتاِف يعود 

مكتبو االختصاص يف الفصل يف دعوى مسؤولية اؼبوثق إُف اعبهة القضائية اليت يقع فيها 
  .العمومي

الرظبية على  بإصباغ، يقـو 2باعتبار اؼبوثق ضابطا عموميا االختصاص النوعي: /3-ب
 .3العقود اليت وبررىا داخل مكتبو، والذي أنشأ وفقا ؼبعايَت موضوعية لدى احملاكم

أـ القضاء  العاديقضاء يعود اإلختصاص فيها لل من حيث االختصاص فهل االلتباسويثور 
 اإلداري؟

ذا االلتباس قبده طبقا للقواعد العامة لدعاوى اؼبسؤولية اؼبدنية ينظر فيها جواب ى
أصدره  القضاء العادي وىذا ما أكده ؾبلس الدولة اعبزائري بصفة غَت مباشرة بالقرار الذي

فقد قضى أف القضاء اإلداري غَت ـبتص للفصل  5681ربت رقم  00/13/3113بتاريخ 

                                                           
1
، 2005انجشائز٘، صٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح، تٍ عكٌُٕ، طُح تٕتشٛز أيمزاٌ، انُظاو انمؼائٙ  -  

 ،.41ص
2
 انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ  03انًاصج  -  

3
 يٍ َفض انمإٌَ. 02انًاصج  -  
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ؿبررتُت من طرؼ موثق، وعليو فيعود االختصاص للمحكمة يف الطعن اؼبرفوع يف وثيقتُت 
 .1اليت يقع يف دائرهتا مكتب اؼبوثق اؼبدعى عليو

 ثانيا: تقادم دعوى المسؤولية المدنية للموثق

ال يفرؽ يف مدة تقادـ دعوى التعويض يف اؼبسؤوليتُت  إف اؼبشرع اعبزائري :مدة التقادم -أ
من  022( سنة لكليهما، طبقا للمادة 05خبمسة عشر )التقصَتية، واليت تقدر  العقدية و

( سنة 05طبسة عشر ) بانقضاءالقانوف اؼبدين اعبزائري اليت تنص:" تسقط دعوى التعويض 
 من يـو وقوع الفعل الضار".

                         قادرالدعوى غَت  أحد أطراؼيف حالة وجود مانع شرعي هبعل  يتحقق: وقف التقادم-ب
 فيتوقف سرياف التقادـ إُف أف يزوؿ اغبادث. حبقوعلى اؼبطالبة 

 و (207)فيمكن أف يتوقف سرياف التقادـ لؤلسباب الواردة يف اؼبادتُت  :لتقادما إنقطاع-ج
اؼبقررة يف فانوف  األشكاؿومنها اؼبطالبة القضائية، أو مباشرة اغبجز حسب  ؽ ـ،من  (207)

 اعبزائية. اإلجراءات

 االلتزام بالتعويض الثاني:البند 
اغبق يف التعويض ينشأ من وقت توافر أركاف اؼبسؤولية، ومن ىنا يسري التقادـ وليس من  

 خبطئو، فالتعويض ىو عبارة عن جزاء يفرضو القانوف على كل من سبب 2وقت صدور اغبكم
 الضرر. ضررا للغَت جبرب

 أصحاب الحق في التعويض: أوال

التعويض ىو اؼبتضرر نفسو الذي يكوف زبونا أو غَت زبوف، وورثة اؼبتضرر أصحاب اغبق يف  
إذا كاف الضرر ماديا، أما إذا كاف الضرر معنويا فيطالب بو  الذي ينتقل إليهم اغبق يف التعويض

وترفع دعوى ويستطيع اؼبتضرر أف وبوؿ حقو لشخص آخر يسمى احملاؿ إليو. أماـ القضاء 
 باعتباره ؿبدث الضرر أو على أحد ورثتو. التعويض ضد اؼبوثق نفسو
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 أنواع التعويض :ثانيا

اعبزائري "يعُت القاضي طريقة التعويض تبعا للظروؼ ويصح  ( ؽ ـ023)تنص اؼبادة   
إلزاـ اؼبدين ماديا، وهبوز يف ىاتُت اغبالتُت  إبراءأف يكوف التعويض مقسطا كما يصح أف يكوف 

على أنو هبوز للقاضي تبعا للظروؼ وبناء على طلب اؼبضرور  بالنقدأف يقدـ تأمينا، ويقدر ب
اليت  اإلعاناتأف يأمر بإعادة اغبالة إُف ما كانت عليو، وأف وبكم على سبيل التعويض، بأداء 

 تتصل بالفعل غي اؼبشروع".
أف القاضي ىو من وبدد نوع وطريقة التعويض، ويف أغلب  يتضح من ىذا النص

اليت غبقت  األضراراغباالت يكوف نقدا وعليو يلـز اؼبوثق بأداء مبلغ من النقود مقابل 
اؼبضرور،إذ يشمل كل الضرر، حىت الضرر الذي يبكن تقويبو بالنقد، كما يبكن أف يدفع دفعة 

 واحدة أو على أقساط.
بيع  أثناءاؼبوثق الذي اعتمد إجراءات باطلة  إلزاـ أمثلةا ، ومن كما يبكن أف يكوف عيني

على نفقتو، ويعترب  التنفيذ العيٍت أفضل طرؽ التعويض إذ يؤدي إُف إصبلح  بإعادتوالعقار، 
 .1اغبالة إُف ما كانت عليو بإعادةالضرر إصبلحا تاما، وذلك 

 تقدير التعويض: ثالثا
( 020) وذلك طبقا لنصوص اؼبواد قضاءأو  إنفاقاالتعويض يبكن أف يكوف قانونا أو   

 اعبزائري. ؽ ـمكرر من ( 083)و (083و)
 : ىو أف تتضمن النصوص القانونية أحكاما تقضي بتقدير التعويضفالتعويض القانوني

التعويض الذي : فهو عبارة عن اتفاؽ سابق بُت الطرفُت على مقدار أالتفاقيالتعويض أما 
 يستحقو الدائن إذا َف يقم اؼبدين بتنفيذ التزاماتو أو تأخر يف تنفيذىا

والتعويض القضائي: ىو ذلك التعويض الذي يقدره القاضي، ووبكم  بو للفصل يف الدعوى 
عن عدـ تنفيذ التزاماتو أو  اليت يرفعها الدائن على مدينو ليحملو دبقتضاىا اؼبسؤولية الناشئة

 سوء  يف تنفيذه. تأخره أو
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وليس  الصادر عن اؼبوثق، ويقدر التعويض كقاعدة عامة، حسب جسامة الضرر
اعبزائري على القاضي أف يراعي  ـ ؽمن ( 020)تنص اؼبادة  ، و1حسب جسامة اػبطأ

الظروؼ اؼببلبسة، أي الظروؼ الشخصية اليت تبلبس اؼبضرور دوف اليت ربيط باؼبسؤوؿ،  
فاؼبسؤوؿ يلتـز  بتعويض يعادؿ مقدار الضرر الذي تسبب فيو، أما الظروؼ االقتصادية 

تبار عند تقدير للمضرور، مثل ظروفو الصحية أو اعبسمية والعائلية فيجب أف تأخذ بعُت االع
 من شأنو أف يؤثر يف مقدار الضرر. ألنوالتعويض 
اؼبدنية ترمي إُف حصوؿ اؼبتضرر على اؼبوثق مسؤولية سبق أنو إذا كانت  نستنتج فبا 

غبق  الذي الضررالتعويض، فخبلفا ؽبا توجد اؼبسؤولية اعبزائية واليت هتدؼ إُف التعويض عن 
تمع، وردع األشخاص من خبلؿ اؼبساءلة اعبزائية، فكيف يكوف اؼبوثق مسؤوال جزائيا؟ ىذا اجمل

  .يف ىذا الفصل الثالث منما سنتطرؽ إليو يف اؼببحث 
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 المبحث الثالث: المسؤولية الجزائية للموثق

اعبنائي و ف جرمو القانو  امتناعتًتتب اؼبسؤولية اعبزائية بوجو عاـ عن كل فعل أو  
اؼبسؤولية اؼبدنية للموثق ىو تعويض  إسنادو ؼبا كاف اؽبدؼ من  عاقب عليو بنص خاص،

من اؼبسؤولية التأديبية إنذاره أو توبيخو أو حىت إيقافو فإف اؼبسؤولية اعبنائية هتدؼ  و ،اؼبتضرر
 .باإلضافة إُف ذلك معاقبة اؼبسؤوؿ ضباية للمجتمع

عرضة للمسائلة اعبزائية الناشئة عن فعلو الشخصي فاؼبوثق حبكم مهنتو قد يكوف  
نتيجة إتيانو ألفعاؿ إجرامية سواء أثناء فبارسة مهامو التوثيقية أو خارج نطاؽ مهنتو ، و بالتاِف 

 . فردا يف اجملتمع أو بصفتو موثقا يبارس مهنة حرة غبسابو اػباص تويعاقب على أفعالو بصف

هنة اؼبوثق َف ينص على أحكاـ جزائية خاصة اؼبتضمن تنظيم م 16/13القانوف إف  
سمُت، باؼبوثق، وتطبق يف ىذا اجملاؿ القواعد العامة، ويقسم عادة قانوف العقوبات على ق

 القسم العاـ والقسم اػباص.

فالقسم العاـ يضم القواعد النظرية العامة واجملردة اليت تطبق على صبيع اجملرمُت وتسري  
على صبيع اعبرائم على حد سواء، فهي القواعد اليت ربدد مفهـو اعبريبة من حيث ماىيتها 

يف سبب اإلباحة وموانع وعناصرىا وتبُت أنواع العقوبات والتدابَت اليت تقابلها وتبحث 
 اؼبسؤولية.

النصوص اليت تبُت كل فعل من األفعاؿ اؼبعاقب عليها،   تلك أما القسم اػباص فهي  
 كاػبيانة والتزوير والسرقة.... حيث ترمي إُف ربديد كل جريبة من ىذه اعبرائم على حدة،

 أيضاً. هبا وربديد أركاهناوالظروؼ اليت تقًتف 

ا أرتكب اؼبوثق جريبة نص طبقا ؼببدأ "ال جريبة وال عقوبة إال بنص قانوف"، فكلمو  
عليها قانوف العقوبات أو أي قانوف خاص، تطبق عليو العقوبة اؼبنصوص عليها طبقا للقواعد 

و لئلحاطة أكثر دبوضوع اؼبسؤولية اعبزائية للموثق سنخصص  العامة اؼبنظمة للمسؤولية اعبزائية،
على أف نناقش يف ) اؼبطلب  ؼبوثق اعبنائية ،ا) اؼبطلب األوؿ(، لؤلساس القانوين للمسؤولية 

األفعاؿ اؼبوجبة ؼبسائلتو  موانع مسؤولية اؼبوثق وألنواع اعبرائم اؼبرتكبة من قبل اؼبوثق أو الثاين (
 يف )اؼبطلب الثالث(.جنائيا 
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 الجزائية لموثقامسؤولية  واركانأسس : المطلب األول
اعبنائي عما يرتكبو من  : بأهنا صبلحية الشخص لتحمل اعبزاءائيةاؼبسؤولية اعبز تعرؼ  

جرائو، فارتكاب شخص لفعل وبظره القانوف اعبنائي يثَت فكرة اؼبسؤولية اعبزائية وتوقيع اعبزاء 
 .1اعبزائي على ىذا الشخص دبقتضى حكم قضائي يعٍت أنو مسؤوال مسؤولية جزائية

 الجزائية الفرع األول: األسس القانونية لمسؤولية الموثق

و  ،ركنا أساسيا النعقاد العقود خاصة منها اؼبعامبلت العقارية تعترباحملررات الرظبية  إف 
من بعدة ضمانات  اؼبشرع ، فقد أحاطها2ية قاطعة لكوهنا تشكل ضمانة قوية ؼبا ؽبا من حج

 أنبها  قياـ اؼبسؤولية اعبزائية لكل من تسوؿ لو نفسو األعتداء عليها.

األوؿ فعل إهبايب أو ترؾ، ألف األفكار أو النوايا  يتوافر أمراف: اؼبسؤولية عندمافتقـو ىذه 
 .3والثاين أف يؤدي ىذا الفعل أو الًتؾ إُف ضرر يصيب اجملتمع، وحدىا ال تكفي

للموثق ال بد من حدوث واقعة توجبها ، و شرط  اعبزائيةحىت تتحقق اؼبسؤولية لكن  
لفعل اؼبرتكب يدخل يف دائرة التجرًن ، و كذا حىت أف يكوف ا اعبزائيةالواقعة اؼبوجبة للمسؤولية 

تتحقق اؼبسؤولية ال بد من وجود جاين و يلـز فيو شرطاف أف يكوف أىبل لتحمل اؼبسؤولية 
 .اعبنائية و الثاين أف يكوف ىو مرتكب اعبريبة

و يتجلى األساس القانوين الذي تقـو عليو اؼبسؤولية اعبنائية للموثق ، يف نوعية اػبطأ  
لتوثيقي الذي يرتكبو أثناء فبارسة مهامو فبا هبعلو عرضة للوقوع يف أخطاء عدة ، و ىبتلف ا

اعبزاء اؼبًتتب عنها باختبلؼ طبيعتها ، فإذا كاف خطأ تأديبيا فهو يرتب مسؤولية تأديبية، ، و 
ة إذا كاف خطأ مدنيا تًتتب عنو مسؤولية مدنية ، أما إذا كاف خطأ جنائيا فإنو يرتب مسؤولي

 .جنائية

و عليو فإف اػبطأ اعبنائي التوثيقي ىو كل خرؽ أو إخبلؿ من قبل اؼبوثق للقواعد  
القانونية اآلمرة اؼبًتتب عنها عقوبة جنائية ، دبعٌت آخر فاػبطأ اعبنائي للموثق غالبا ما يكوف 
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م ؼبهنة اؼبنظ 16/13مصدره إخبلؿ ىذا األخَت بأحد التزاماتو اؼبهنية اؼبنصوص عليها القانوف 
 .التوثيق

 الفرع الثاني: أركان المسؤولية الجزائية للموثق 
كما سبقت اإلشارة فإف اؼبسؤولية اعبنائية للموثق تستوجب لقيامها حدوث جريبة ،  

و تتمثل يف األركاف العامة ؼبختلف  و ىذه األخَتة تتطلب لتحققها توفر ثبلثة أركاف أساسية، 
 . و ركن مادي و ركن معنوي شرعيأنواع اعبرائم من ركن 

 الشرعي: الركن البند األول
للفرد و لو أضر باآلخرين ال يعترب جريبة إال إذا نص   مؤدى ىذا الركن أف أي تصرؼ 

القانوف على ذبريبو ، و حدد لو عقابا يطبق عليو ، و ىذا ما يعرب عنو دببدأ شرعية التجرًن و 
 .1العقاب

األفعاؿ   دبعٌت أف يكوف الفعل أو االمتناع الذي أقدـ عليو اؼبوثق يدخل يف دائرة  
فاعبريبة ال تقـو إال  ، اإلجرامية اؼبنصوص عليها يف القانوف اعبنائي و اؼبعاقب عليها دبقتضاه

بفعل غَت مشروع يقرر لو القانوف عقوبة أو تدابَت وقائية ، و يوصف الفعل بأنو غَت مشروع إذا 
اليت ارتكب فيها خاضعا لسبب من   تضمن القانوف نصا خاصا هبرمو و َف يكن يف الظروؼ

 .أسباب اإلباحة اليت سبنع و ربوؿ دوف قياـ اؼبسؤولية اعبنائية 

 : الركن الماديالبند الثاني
إف القانوف ال يعاقب على األفعاؿ اؼبادية اليت ال تتطابق ونص التجرًن، كما ال يعاقب  

على النوايا السيئة ما َف تظهر إُف الوجود أو العاَف اػبارجي، فلكل جريبة ركن مادي ويقصد بو 
وذج ؾبموعة العناصر الواقعية اليت يتطلبها النص اعبنائي لقياـ اعبريبة، أو ىو ما يدخل يف النم

 .2التشريعي للجريبة وتكوف لو طبيعة مادية ملموسة
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يقـو الركن اؼبادي على ثبلثة عناصر أساسية و تتمثل يف النشاط اإلجرامي أي  إذ 
إتياف اؼبوثق لفعل أو امتناع ـبالف للقانوف و معاقب عليو دبقتضاه ، مث نتيجة إجرامية و ىي 

و اؼبوثق ، و عبلقة سببية بُت النشاط اإلجرامي و األثر اؼبًتتب عن النشاط اإلجرامي الذي اقًتف
  .النتيجة اإلجرامية ، فإذا ربققت ىذه العناصر ؾبتمعة إكتمل الركن اؼبادي و عدت اعبريبة تامة

 وك اإلجرامي الذي يقوم بو الموثقالسلأوال: 
يربز اعبريبة إُف حيز الوجود ىو الذي يشكل السلوؾ  الذي االمتناع أو ؿالفع إن 

، وال بد أف يصدر ىذا السلوؾ عن الفاعل سلبا أو إهبابا، الف ىذا  اإلنساين اإلرادي اجملـر
الفعل ىو اؼبظهر اػبارجي اؼبادي للنشاط احملظور الذي وبقق اعبريبة، فإذا كاف تاما كانت 

 د وكاف ناقصا كانت اعبريبة شروعا.اعبريبة تامة، وإذا وقف عند ح

رؼ باػبطأ ، ويف ؾباؿ مهنة التوثيق يسمى باػبطأ اعبزائي ويتمثل ىذا الفعل يف ما يع 
التوثيقي، ويشًتط يف الفعل أو السلوؾ اإلجرامي  الذي يرتكبو اؼبوثق ويعتربه القانوف جرما أف  
يكوف ىذا الفعل منهيا عنو، وىذا ما ما ذكرتو اؼبادة األوُف من قانوف العقوبات اعبزائري اليت 

 .1بة وال تدابَت أمن بغَت نص"تنص :" ال جريبة وال عقو 

فلكي يسأؿ اؼبوثق هبب أف يصدر منو خطأ هبرمو القانوف، سواء بسبب العمد أو  
 اإلنباؿ، يلحق  ضررا بالغَت، فاؼبوثق ملـز بأخذ اغبيطة واغبزر أثناء ربريره للعقود مثبل.

 ثانيا: النتيجة اإلجرامية

الركن اؼبادي للجريبة، هبب أف لكي تكوف النتيجة اإلجرامية شرطا من شروط  
يشًتطها النص القانوين، والنتيجة ىي التغيَت الذي وبدثو السلوؾ اإلجرامي، ففي جريبة القتل 

 تعترب الوفاة ىي النتيجة اإلجرامية.

لكي يسأؿ اؼبوثق هبب أف يكوف قد أراد إحداث نتيجة معينة من خبلؿ  كما أنو  
يعترب ـبالفة صروبة أو ضمنية للقانوف، فتحرير عقد بيع  العمل الذي قاـ بو وىو يعلم أف ذلك

                                                           
1
، ٚرؼًٍ لإٌَ انعمٕتاخ، 1966جٕاٌ طُح  08انًإرر فٙ  66/156انًاصج األٔنٗ يٍ انمإٌَ رلى  -  

 ، يعضل ٔيرًى.1966، نظُح 48جزٚضج انزطًٛح عضص 
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أو ىبة يتطلب من اؼبوثق أف يتضمن العقد الذي حرره أركاف شكلية وأخرى موضوعية فإذا قاـ 
اؼبوثق بالتزوير فيها متعمد فإنو يتابع كفاعل أصلي أو شريك حسب األحواؿ ويداف ويعاقب 

 .1وفقا القانوف

 بين السلوك اإلجرامي والنتيجةية عالقة السبب ثالثا:
إف عبلقة السببية اليت تربط بُت عنصري الركن اؼبادي السابقُت، أي الفعل والنتيجة،  

سبثل أنبية كبَتة يف بناء الركن اؼبادي للجريبة بالنسبة للجرائم اؼبادية، فبل يكفي السلوؾ احملظور 
إذا أنتفت عبلقة السببية بُت الفعل والنتيجة الضارة لوحدىا يف إسناد جريبة ما إُف الفاعل 

والنتيجة، والعبلقة السببية يف اؼبسؤولية اعبزائية للموثق ىي اغبلقة اليت تربط الفعل بالنتيجة، 
 ودبعٌت آخر ىي الرابط الذي يربط الفعل اغباصل من اؼبوثق بالنتيجة اليت يسأؿ عنها .

 الركن المعنوي البند الثالث:

، إذ يتمثل الركن ”النية اإلجرامية“لجريبة يف القصد اعبنائي أو يتمثل الركن اؼبعنوي ل 
يتحقق  ، ويف ؾباؿ اؼبسؤولية اعبزائية للموثق2اؼبعنوي يف نية داخلية يضمرىا اعباين يف نفسو

 .ا بقصد ربقيق النتيجة اإلجراميةباذباه إرادة اؼبوثق إُف ارتكاب اعبريبة مع العلم بأركاهن

 قيام المسؤولية الجزائية للموثق وموانعهاالمطلب الثاني: شروط 

حىت تتحقق اؼبسؤولية اعبنائية بوجو عاـ البد من حدوث واقعة توجب اؼبسؤولية  
اعبنائية ، و شروط الواقعة اؼبوجبة للمسؤولية اعبنائية أف تكوف ىناؾ جريبة و كذا وجود شخص 

وثق من اؼبساءلة اعبزائية وىي ما )الفرع األوؿ(، و ىناؾ حاالت قد يعفى اؼبيتحملها وىو اؼبوثق
 يعرؼ دبوانع اؼبسؤولية ذلك ما سنحاوؿ معرفتو من خبلؿ )الفرع الثاين(

 الفرع األول: شروط قيام المسؤولية الجزائية للموثق
يف اؼبوثق شرطاف: أوؽبما أف يكوف أىبل أف يتوفر يلـز لقياـ اؼبسؤولية اعبزائية للموثق   

لتحمل اؼبسؤولية اعبنائية و الثاين أف يكوف ىو مرتكب اعبريبة ، و ال تكتمل األىلية اعبنائية 
 .التمييز و حرية االختيار: إال باجتماع عنصرين نبا 

                                                           
1
 .236ٔطٛهح ٔساَٙ، يزجع طاتك، ص  -  

2
 .103، يزجع طاتك، ص اليٛح يجضٔب -  
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 زاإلدراك و التميي البند األول:

 ،اليت هبب توفرىا يف اؼبوثقؾبموعة من الصفات الشخصية يقصد باإلدراؾ والتميز  
حىت يبكن أف تنسب إليو الواقعة اإلجرامية اليت اقًتفها عن إدراؾ و إرادة ، فهي تقييم غبالة 
الفرد النفسية و العقلية حبيث تكوف لديو القدرة و االستطاعة على ربمل نتائج عملو ، و ال 

د أىبل للمسؤولية إال بعد أف تتضح تتحقق إال إذا توفر العقل و الرشد الكايف ، فبل يعترب الفر 
ملكاتو النفسية و الذىنية و يصبح قادرا على التمييز ، و الصحة العقلية ىي بلوغ الفرد لسن 

 .1معُت هبعلو عاقبل فبيزا

، ال يبكن تصور فبارستها من طرؼ قاصرا  تتطلبها ىذه اؼبهنةمن خبلؿ الشروط اليتو   
انا ، فإنو إذا ثبت أنو كاف وقت ارتكابو الفعل اجملـر يف ، غَت أنو ماداـ اؼبوثق إنسأو ؾبنوف

 مسؤوليتو اعبنائية  إنعدمتوضعية يستحيل عليو معها اإلدراؾ نتيجة خلل يف قواه العقلية 

  حرية االختيار الثاني: لبندا

بالنسبة غبرية االختيار اليت يبكن االعتداد هبا ىي حرية االختيار الواقعية اليت سبكن  
، فاؼبوثق لن يسأؿ 2لتوجيو السليم اؼبتفق مع القانوفمن التحكم بإرادتو و توجيهها االفرد 

بصفتو فاعبل أو مسانبا أو مشاركا ، إال إذا كاف لنشاطو دخل يف األعماؿ اليت نص القانوف 
 .على ذبريبها سواء كاف بالقياـ بفعل أو باالمتناع الذي هبرمو القانوف

    العقوبة مللتح  األىليةالبند الثالث: 

ؾبموعة من الصفات الشخصية من عوامل ذىنية ونفسية يلـز توافرىا يف  يف سبثل 
شخص اؼبوثق حىت يبكن أف ننسب إليو الواقعة اإلجرامية اليت اقًتفها عن إدراؾ وإرادة، وعليو 
فهي تقييم أو تقدير غبالة الفرد النفسية والعقلية حبيث تكوف لديو القدرة على ربمل تبعات 

 .عملو

 

                                                           
1
 .22، ص  فاتح جلول، مرجع سابق -  

2
 .299عثض هللا طهًٛاٌ، يزجع طاتك، ص -  
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 موانع مسؤولية الموثق الجزائية الفرع الثاني:

بالرجوع إُف القواعد العامة، تنتفي اؼبسؤولية اعبزائية إذا شاهبا مانع من موانع اؼبسؤولية  
أو سبب من أسباب اإلباحة، وموانع اؼبسؤولية ىي ظروؼ شخصية ترتبط بالقدرة اإلنسانية 

توافرىا تبقى صفة اعبريبة، ولكن على اإلدراؾ والتمييز واليت ىي أساس اؼبسؤولية اعبزائية، وب
بانتفائها تنتفي اؼبسؤولية اعبزائية مع بقاء اؼبسؤولية اؼبدنية، وموانع اؼبسؤولية ىي اعبنوف وإلكراه 
وصغر السن، وبديهيا أف اؼبوثق يبكن أف يعًتضو اعبنوف أو اإلكراه دوف صغر السن، بالنظر إُف 

 .1سنة على األقل 35اؼبوثق ىو اغبد األدىن اؼبطلوب قانونيا ؼبمارسة مهنة 

 حالة الجنونالبند األول:
من قانوف العقوبات:" ال عقوبة على من كاف يف حالة جنوف وقت  (97)تنص اؼبادة   

واعبنوف يبكن أف  ."(30)من اؼبادة 3ارتكاب اعبريبة وذلك دوف اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 
يكوف دائما أو مؤقتا يف الشخص واؼبهم يف ذلك ىو أف يتوفر أثناء ارتكاب اعبريبة حىت يطبق 

 أعبله. (97)أحكاـ نص اؼبادة 

 حالة اإلكراه البند الثاني:
ليس بوسعو ردىا  إكراهال يسأؿ الشخص الذي يتصرؼ ربت ضغط أية قوة أو  

وذلك إذا كاف اإلكراه مستقل عن الفاعل، وعموما اإلكراه يراد بو وقوع قوة مادية على إنساف 
وقد ، ؽ عمن (08). وىذا ما كدتو اؼبادة 2فبل يبكنو مقاومتها ويأيت بذلك فعبل يبنعو القانوف

 يكوف اإلكراه مادي أو معنويا:
على اؼبوثق، تسلبو إرادتو وتدفعو إُف إتياف فعل يبنعو ىو أف تقع قوة مادية  :اإلكراه المادي -

 .3القانوف كالتزوير، وكثَت ما يكوف ىذا اإلكراه خارجي مصدره اإلنساف
فهو الذي ينشأ  عن هتديد أو التحريض أو من اػبوؼ إرادة اؼبوثق فبا  :اإلكراه المعنوي -

 يؤدي إُف ارتكاب اعبريبة.
 
 

                                                           
1
 انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ رلى   06انًاصج  -  

2
 .95فاذخ جهٕل، يزجع طاتك، ص  -  

3
 .96فاذخ جهٕل، َفض انًزجع، ص  -  
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 أسباب اإلباحةالبند الثالث: 
 قانونا، ؿبظورة ؿأفعا بارتكاب المميزة اغباالت بعض في القانوف يأمر أو يسمح قد 

دبا  يقـو لكونو األمر ذلك يطيع أو المنحة تلك من يستفيد الذي الشخص جزائيا يسأؿ وال
 يصدرأ من اعبهة القضائية وهبب أف رب  يسمى بفعل مربر، واؼبستفيد من ىذا التربير هبب أف يػ  

يف شأنو أمرا باال وجو للمتابعة من جهة التحقيق، فإنو ال جدوة من اؼبتابعة أو ربريك الدعوة 
 .1العمومية يف ىذه اغبالة، ما داـ مصَت الدعوة العمومية الرباءة

، اعبزائري من قانوف العقوبات (91)و( 29)عاًف اؼبشرع أسباب اإلباحة يف اؼبادتُت   
 حالة ما إذا أمر أو أذف القانوف بو وكذا يف حالة الدفاع الشرعي.حيث ورد أنو ال جريبة يف 

مبدئيا من الصعب أف يستفيد اؼبوثق من أسباب اإلباحة لنفي مسؤوليتو اعبزائية إال أف   
حالة إفشاء السر  ىناؾ حاالت إستثنائية يبكن أف يستفيد من إنتفاء اؼبسؤولية اعبزائية، وىي:

من قانوف مكافحة تبييض األمواؿ ومكافحة سبويل  (09)كنص اؼبادة   اؼبهٍت إذا أمر بو القانوف
اإلرىاب الذي ألـز أصحاب اؼبهن اغبرة بإخطار عبنة االستعبلمات وعدـ االعتداء بالسر 

 .2اؼبهٍت
 لموثقالتي يرتكبها ا: أنواع جرائم الثالثالمطلب 

و تلك اؼبقررة يف القانوف  16/13بعد استقراء اؼبقتضيات القانونية الواردة يف القانوف   
اعبنائي يتضح أف ىناؾ أنواع من اعبرائم تتحقق من ورائها اؼبسؤولية اعبنائية للموثق، و عليو 

اؼباسة بالوثائق )الفرع األوؿ( واعبرائم اؼبنصبة على األمواؿ )الفرع الثاين( سنقـو بدراسة اعبرائم 
 .واعبرائم اؼباسة بأخبلقيات اؼبهنة )الفرع الثالث(

 الجرائم الماسة بالوثائقالفرع األول: 

أضفى اؼبشرع على الوثائق أو احملررات اليت وبررىا اؼبوثق الصبغة الرظبية و جعلها دبثابة 
حجة قاطعة ال يبكن الطعن فيها إال بالزور ، و الصفة الرظبية ىاتو يكتسبها اؼبوثقوف من الثقة 

، و حىت يستطيع  زبنائهماؼبوضوعة فيهم من قبل الدولة من جهة ، و من جهة أخرى من 

                                                           
1
 .114، يزجع طاتك، ص  نذظٍٛ تٍ شٛز -  

2
ٚرعهك  تانٕلاٚح يٍ ذثٛغ األيٕال ٔذًٕٚم اإلرْاب  2005فثزاٚز  06انًإرر فٙ  05/01لإٌَ رلى  -  

 .2005نظُح  11ٔيكافذرٓا، جزٚضج انزطًٛح عضص 
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اغبفاظ عليها بالشكل الذي هبعلو وبرر عقودا تستحق فعبل تلك الصفة ، فقد جعلو  قاؼبوث
  .اؼبشرع مقيدا بُت مؤسسة اؼبراقبة و مؤسسة اؼبسؤولية

 جريمة تزوير المحراراتالبند األول: 
ىذا التغيَت إحداث ضرر مع علم  شأف تغيَت اغبقيقة يف ؿبرر، من التزويرب يقصد  

الفاعل بالنتائج اليت سًتتب عنو، وعليو فإف ؿبل التزوير يكوف ؿبررا أو سندا طبقا لنص اؼبواد 
 احملررات( من ؽ ع  اعبزائري، حيث أشار إُف أف التزوير ينصب على 002(  إُف )088من )

العرفية، التجارية، اؼبصرفية أو على بعض الوثائق اإلدارية أو  احملرراتالعمومية أو الرظبية أو على 
  1.اآلِفالكتابة سواء خبط باليد أو اإلعبلـ  اشًتاطالشهادات، مع 

العقد الرظبي : "بأنو  احملرر الرظبي ع رؼ من ؽ ـ اعبزائري (208نص اؼبادة )طبقًا ل
، ما مت لديو أو تلقاه عقد يثبت فيو موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة

 من ذوي الشأف."

يف احملررات الرظبية أف تكوف  أشًتطفحسب نص ىذه اؼبادة نرى أف اؼبشرع اعبزائري 
واليت ميزت بُت ثبلثة أشخاص ـبولُت قانونا  شخاص الوارد ذكرىم يف ىذه اؼبادةصادرة من األ

 لتحرير ىذه احملررات الرظبية وىم:

ويتنوع بتنوع بتنوع  وىو كل شخص تعينو الدولة للقياـ بعمل من أعماؽبا الموظف العام: -
 السندات اليت يصدروهنا، ويدخل يف ىذا اؼبفهـو صبيع موظفي الدولة دبختلف مصاغبها.

وىو كل شخص يشغل منصبًا ما دبقتضى قرار إداري،  الشخص المكلف بخدمة عامة: -
 اء خربة .   مثل اػببَت الذي ينتدب من طرؼ احملكمة إلجر 

وىو كل شخص يعطي لو القانوف ىذه الصفة نذكر منها على سبيل  الضابط العمومي: -
وعليو أف أي تزوير يف مضموف ىذه العقود يؤدي إُف قياـ ،2مثبل قاغبصر كاؼبوثاؼبثاؿ ال 

اؼبسؤولية اعبنائية للموثق، كما يعترب من قبيل احملررات الرظبية السجبلت اليت يتعُت على 
 اؼبوثق مسكها بعد أف يتم التأشَت عليها من طرؼ احملكمة التابع ؽبا مكتب التوثيق

                                                           
1
 .244ٔطٛهح ٔساَٙ، يزجع طاتك، ص  -  

2
 انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ رلى  03انًاصج   -  
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لبعض من  اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق 60/60( من القانوف 27أشارة اؼبادة )ف
السجبلت اليت يتعُت على اؼبوثق مسكها، نذكر على سبيل اؼبثاؿ: فهرس العقود، وعليو فأف 

 أي تغيَت يف السجبلت بعد مراقبتها من طرؼ التسجيل يعترب تزويرا وينشئ اؼبسؤولية اعبزائية 

 ـاألحكاوردت  نظرا لؤلنبية اليت تكتسيها احملافظة على سبلمة احملررات و العقود فقد
 الثالث القسم يف العقوبات وفانػق يػف الرظبيةأو  العمومية احملررات في التزوير عبريبة اؼبنظمة

 واعبنح اعبنايات" ػب اؼبعنوف السادس الفصل ( من081-088واد )م أربعة اؼبشرع ؽبا وخصص
 الرظبية العقود تزوير ومنها حالة، من الكتاب الثالث يف اعبزء الثاين منو "  العمومي األمن دض
 . 1اؼبوثق قبل من

أشد  ؽ ع اعبزائري، عقوبات (081)و(088)خص اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادتُت  فقد
اؼبوثق أو ؿبافظ  لكل من القاضي وكل موظف أو مكلف خبدمة عامة، مثل احملضر القضائي أو

للبيع باؼبزاد العلٍت، إذا ارتكبوا جريبة التزوير، مقارنة بالعقوبة اؼبقررة لؤلفراد العاديُت اليت تكوف 
 .(080)أخف طبقا للمادة 

أنو يعاقب بالسجن اؼبؤبد كل قاضي،  ؽ عمن  088يتبُت من خبلؿ اؼبادة حيث  
العمومية أو الرظبية أثناء تأدية  احملرراتوكل موظف أو مكلف خبدمة عامة أرتكب تزويرا يف 

 وظيفتو وذلك إما: 

 بوضع توقيعا مزورا. -
 أو التوقيعات. احملرراتبإحداث تغيَتا يف  -
 بانتحاؿ شخصية الغَت أو اغبلوؿ ؿبلها. -
فيها بعد إسبامها أو  التحشَتالعمومية، أو  احملرراتأو يف غَتىا من  السجبلتبالكتابة يف  -

 .2إغبلقها

                                                           
1
 .252تهذٕ َظٛى، يزجع طاتك، ص -  

2
، 2007عثض انعشٚش طعض: جزائى انرشٔٚز ٔسٛاَح األياَح ٔاطرعًال انًشٔر، صار ْٕيح، انجشائز، طُح  -  

 .18ص: 
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بالسجن اؼبؤبد كل قاض أو  يعاقبأنو  ؽ عمن  (081)يتبُت من خبلؿ اؼبادة  كما
من أعماؿ وظيفتو بتزييف جوىرىا أو  ؿبرراتموظف أو كل قائم بوظيفة عمومية أثناء ربريره 

ظروفها بطريقة، وذلك إما بكتابة اتفاقات خبلؼ اليت دونت أو أمليت من طرؼ األطراؼ أو 
كاذبة يف صورؾ وقائع صحيحة وبالشهادة كذبا بأف وقائع قد اعًتؼ هبا   بتقريره وقائع يعلم أهنا

 أو وقعت يف حضوره أو بإسقاطو أو بتغيَته عمدا اإلقرارات اليت تلقاىا.

 أوالً: طرق التزوير

اؼبوظف اؼبختص يف ؿبرر رظبي إحدى الصورتُت: فقد يكوف  يرتكبو الذي التزوير يأخذ
 أو معنويا.تزويرا ماديا 

 المادي التزويرأ/ 

من الكتابة، أو بطريق االصطناع ويتعلق األمر على  اإلفراغبعد  اؼبوثقيقع من 
اػبصوص بإتبلؼ العقود أو الكتابات والتوقيعات، أو استعماؿ توقيعات غَت مطابقة للحقيقة 

 ، والذي يبكن أف يكتشف بالعُت اجملردة أو بوسائل أخرى.1أو إنشاء اتفاقات غَت ؾبودة أصبل

 بالنسبة لوضع توقيعات مزورة-1

يقع التزوير ىنا عند نسبة احملرر إُف غَت من وقع، وكأصل عاـ، فإف اؼبوثق ملـز دبراقبة 
ببطاقة التعريف، رخصة السياقة أو جواز السفر،  االستعانةىوية اؼبتدخلُت يف العقد من خبلؿ 

فإف فإذا أنبل اؼبوثق ىذه اؼبراقبة ونتج عنو تزوير التوقيع من طرؼ أحد اؼبتدخلُت يف العقد 
 الرظبي. ال يسأؿ إال مدنيا ألنو َف يكن يقصد تزوير احملرر اؼبوثق

من ؤ ليو، وكاف ذلك بتواطأما إذا وقع التزوير بوضع التوقيع على العقد غَت توقيع من نسب إ
، فإنو يتابع بتوقيع السندات أو االعًتاؼ بالدين دوف أف يذكر فيو اسم الدائن،  اؼبوثق أو قيامو

 جزائيا.
 
 

                                                           
1
 .73يٛض٘ أدًض ، يزجع طاتك، ص - 



انمإٌَ انجشائز٘ انفظم انصاَٙ: َطاق يظإٔنٛح انًٕشك فٙ  

 

130 
 

 تغيير المحررات أو التوقيعات-0
تتمثل ىذه الطريقة يف صبيع التغَتات اؼبادية اليت يبكن أف هبريها اؼبوثق على احملرر بعد 

طرؼ اؼبتدخلُت يف العقد، سواء كاف ذلك بإضافة أحكاـ أو حذؼ بنود  صياغتو وتوقيعو من
كتعديل مبلغ اإللتزاـ يف عقد البيع أو تعديل آجاؿ   أو إبداؿ كلمات أو نصوص مكاف أخر

 االستحقاؽ للدين أو يتم التغيَت بطمس إمضاء صحيح على عقد و وضع ختم بدال منو.

 ير المعنوي:و ب/ التز 

ويكوف ذلك حُت يعمد اؼبوظف اؼبختص تزييف جوىر احملرر بتحرير بيانات ـبالفة 
 .ؽ عمن ( 081)اليت تناولتها باغبصر اؼبادة  اإلنباؿللحقيقة بطريق الغش، وىي 

ال زبلف أثر يدرؾ باغبس ويتمثل التزوير اؼبعنوي يف تغيَت اغبقيقة بوسيلة غَت مادية 
 :1وتتمثل طرؽ التزوير اؼبعنوي يف

 إنتحال شخصية الغير-1

تتمثل ىذه الطريقة من خبلؿ اإلشارة كذبًا يف احملرر حبضور شخص مع أنو غائب َف 
يشارؾ يف العقد، على أف يتم ىذا بتواطؤ اؼبوثق، ويف حالة مت ىذا اإلنتحاؿ نتيجة عدـ حيطة 

ت الرظبية ال تقـو لعدـ طراؼ، فإف جريبة تزوير احملرارااأل ةاؼبوثق أو تبصره عند قيامو دبراقبة ىوي
 وجود نية الغش لدى اؼبوثق، ففي ىذه اغبالة تقـو اؼبسؤولية اؼبدنية للموثق.

 إصطناع واقعة أو اتفاق-2
 وتشمل أربعة أشكاؿ:

اغة اتفاقات خببلؼ اليت دونت أو أمليت من طرؼ اؼبتعاقدين: مثاؿ ذلك كأف يطلب صي-
 بيع.اؼبتعاقدين ربرير عقد ىبة، فيحرر ؽبما عقد 

جعل وقائع كاذبة يف صور صحيحة: مثاؿ على ذلك أف يثبت اؼبوثق حضور اؼبًتجم رغم - 
 غيابو

                                                           
1
 .104اليٛح يجضٔب ، يزجع طاتك، ص -  
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اؼبوثق واقعة معًتؼ هبا: من أمثلة على ذلك أف يثبت  جعل واقعة غَت معًتؼ هبا يف صورة-
 .1بأف اؼبؤجر استلم شبن األجرة كاملة يف حُت أنو َف يقر بذلك

لئلقرارات اليت تلقاىا: بأف يغفل عن تدوين أقواؿ اؼبتعاقدين، كأف يطلب إسقاط اؼبوثق عمدا -
ار السكٍت اشًتاط عدـ قابليتو لتجديد، لكن اؼبوثق ال يشَت إُف ذلك هباؼبتعاقدين يف عقد اإل

 الشرط.

 اؼبؤبد السجن عقوبة لهما وفرض الصورتُت ىاتُت إلى اعبزائري المشرع أشارحيث 
 أن العقوبة ىذه لتوقيع القانوف يتطلب فقط  ع، ؽ من(881-888) اؼبادتُت دبوجب نص

اؼبوظف أثناء تأدية وظيفتو، أي يكوف اؼبتهم ـبتصا بتحرير الورقة  من وقع قد التزوير يكوف
الرظبية اليت أرتكب التزوير فيها، بعبارة أخرى أنو مكلف طبقا لواجبات وظيفتو بإثبات البيانات 

 .2اليت غَت اغبقيقة فيها

 ثانيا: أركان جريمة التزوير

 العمومية أو الرظبية ركناف ركن مادي وركن معنوي. احملرراتأف عبريبة التزوير يف 

 الركن المادي:أ

يتمثل يف تغيَت اغبقيقة يف ورقة بإحدى الطرؽ اؼبنصوص عليها يف القانوف ، و هبب أف 
شروط يف احملرر من جهة ويف ال، ويتطلب ىذا الركن بعض يتم ىذا التزوير يف األوراؽ الرظبية

من قانوف العقوبات نستنتج أف  088اغبقيقة من جهة أخرى، ومن خبلؿ ربليل اؼبادة  تغيَت
يبكن أف نتصور قياـ وال  تطبيقها يتطلب ضرورة توفر عدد من العناصر أو األركاف وبدوهنا ال

 الرظبية وىذه األركاف ىي: احملرراتنشوء جريبة التزوير يف 

 الفعل اؼبادي -

                                                           
1
 .136، ص1984جزائى انرشٚٛف ٔانرشٔٚز، صار انفكز انعزتٙ، يظز،  ،ف عثٛضٔرؤ - 

2
 .84انًزجع َفظّ، ص  -  
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 الوظيفة أو الصفة -

 وقوع التزوير على ؿبرر رظبي -

 يكوف زمن التزوير ىو خبلؿ فبارسة الوظيفة. أف -

 إثبات وسيلة التزوير. -

 1توفر القصد والنية. -

 الركن المعنوي: ب

التزوير من اعبرائم العمدية و لذلك يتعُت توافر القصد اعبنائي فيها ، و قد نص اؼبشرع   
عندما اعترب التزوير دبثابة تغيَت للحقيقة بسوء نية وعليو فلكي تكتمل ىذه اعبريبة البد  صراحة

 . أف يتوفر كل من القصد اعبنائي العاـ و اػباص

 اعباين لدى تتوافرأف  الرظبيةأو  العمومية احملررات يف التزوير جريبة تقتضي:  العاـ القصد-أ
 رظبيأو  عمومي ؿبرر يػػف ؿبرر يتم التغيَت ىذا بأف علمو مع اغبقيقة تغيَت إرادة

 .2الركن اؼبادي ارتكابإرادتو إُف ربقيق غاية معينة من  اذباه :القصد اػباص -ب

باستعراضنا ؼبختلف اؼبقتضيات اؼبتعلقة هبذه اعبريبة يبكن القوؿ بأهنا تتحقق دبجرد قياـ 
للغَت ،  و لو َف وبدث ضررا مباشرا  اؼبوثق بفعل التزوير بإحدى الطرؽ اؼبنصوص عليها قانونا

، فبا يعٍت أف متابعة اؼبوثق تتم دبجرد ” من شأنو إحداث ضررا ” ذلك أف تعبَت اؼبشرع واضح 
  .اكتشاؼ التزوير ، ألف ؾبرد القياـ بو يعترب يف حد ذاتو جريبة

يبكن أف  إذ يتعُت أف يكوف اؼبوثق عاؼبا بأنو يقدـ على تغيَت اغبقيقة بتصرفو، وعليو ال
 .3تكوف جريبة تزوير ؿبررات رظبية إذا جهل اؼبوثق اغبقيقة

 
                                                           

1
 .246،  يزجع طاتك، ص ٔطٛهح ٔساَٙ -  
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 الفرع الثاني: الجرائم المنصبة على األموال

  جريمة خيانة األمانةالبند األول: 

لعل من أىم وظائف اؼبوثق اعتباره دبثابة مودع ماِف لؤلطراؼ ، و هبذه الصفة يتسلم 
األطراؼ    األمواؿ ؼبدة معينة و بشروط ؿبددة يف القانوف إُف حُت تسليمها إُف الطرؼ أو إُف

الكاملة  ا إستبلء األمُت عمدا على اغبيازةجريبة خيانة األمانة: بأهن الفقواؼبعنية و قد عرؼ 
 .1اؿ سلم إليو دبقتضى سند األمانة اليت نص عليها القانوفؼب

اليت تنص  ؽ ع من (270/8) نص اؼبادة خيانة األمانة يف اعبزائري فعرؼاؼبشرع أما 
كل من أختلس أو بدد بسوء نية أوراقا ذبارية أو نقودا أو بضائع أو أوراؽ مالية أو   ” بأف:

أو إبراء َف تكن قد سلمت إليو إال على  التزاماأخرى تتضمن أو تثبت  ؿبرراتـبالصات أو أية 
ستعماؿ أو ألداء عمل بأجر أو بغَت سبيل اإلجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرىن أو عارية إل

وذلك إضرارا دبالكيها  أو تقديبها أو الستعماؽبا أو الستخدامها يف عمل معُتأجر بشرط ردىا 
ها أو حائزيها يعد مرتكبا عبريبة خيانة األمانة ويعاقب باغببس من ثبلثة أو واضعي اليد علي

دج. وهبوز عبلوة على 866.666دج إُف 06.666 فم وبغرامة أشهر إُف ثبلث سنوات
وباؼبنع من  (88)ذلك أف وبكم اعباين باغبرماف من حق أو أكثر من اغبقوؽ الواردة يف اؼبادة 

 اإلقامة وذلك ؼبدة سنة على األقل وطبس سنوات على األكثر.

اؼبتعلقتاف بسرقة ؽ ع  (812و811 )وكل ذلك دوف اإلخبلؿ دبا نصت عليو اؼبادتاف
 النقود واألوراؽ التجارية واؼبستندات واإلستبلء عليها من اؼبستودعات العمومية".

  اؼبكونة عبريبة خيانة األمانةمن خبلؿ ىذه اؼبادة نستنبط العناصر 
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 :المبدد أو المختلس الشيء طبيعة  أوال:

بالنظر إُف طبيعة الشيء اؼبختلس أو اؼببدد، االمتداد الذي قبده يف  األمانةليس ػبيانة   
، إف 1السرقة أو النصب، بالرغم من كوف اعبرائم الثبلثة مستنبطة من جريبة السرقة القديبة

حددت بدقة األشياء اليت يعاقب على االستحواذ عليها من قبل اعبانح وىي:  (270)اؼبادة
األوراؽ التجارية، والنقود والبضائع واألوراؽ اؼبالية، واؼبخالصات أو أية ؿبررات أخرى تتضمن 

 أو تثبت التزاما أو إبراء.

  فقط لكن على العقارات، األمانةخيانة  تنصب أن يبكن ال أنو النص ىذا من ستنتجن
للتسليم،  ؿببل تكوف أن يبكن ال العقارات ألن ،اؼبادية غير القيم أو اؼبادية المنقوالت على

أما العقارات بالتخصيص، فإهنا يبكن أف  تكوف ؿببل ػبيانة األمانة إذا نزعت عن اؼباؿ الثابت 
 .2فتعود بذلك إُف صفة اؼبنقوؿ

 لالختالس أو التبديد مادي لفع ارتكابثانيا: 

لة قاطعة بأي عمل يدؿ دال اؼبوثقيتحقق العنصر اؼبادي عبريبة خيانة األمانة دبجرد قياـ 
أو احملرر اؼبوجود ربت يده ويف حيازتو، أو يدؿ على تبديد  على ربويل اؼباؿ أو الشيء

من حوؿ اغبيازة اؼبؤقتة للماؿ أو  كل أن و بأية طريقةوإتبلؼ، أو استعماؿ، أو التصرؼ في
ربت يده، بقصد االنتفاع الذايت أو بقصد التملك أو االستهبلؾ يكوف قد قاـ  الشيء الذي

بعملية التحويل اؼبنصوص عليو يف القانوف، وباعتبار أف اؼبؤسبن الذي ىبرج الشيء، من ربت 
يده بالبيع أو اؽببة أو التربع، أو يًتكو للضياع عمدا أو هتاونا أو إنباال، أو يقـو بإتبلفو وإفساده 

  ينو يعترب قد قاـ بتبديد اؼباؿ أو الشيء اؼبؤسبن عليو.وزبز 
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انمإٌَ انجشائز٘ انفظم انصاَٙ: َطاق يظإٔنٛح انًٕشك فٙ  

 

135 
 

قانون  (373)تسليم الشيء بمقتضى عقد من العقود المنصوص عليها في المادة  ثالثا:
 العقوبات:

اؼبختلس أو اؼببدد للجانح دبقتضى  د خيانة األمانة إال إذا سلم الشيءال نكوف بصد
من قانوف العقوبات أي بصفة مؤقتة، فالتسليم  (270)العقود اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  أحد

اؼبؤقت يستنتج من عبارات"شرط ردىا أو تقديبها أو استعماؽبا، أو استخدامها يف عمل معُت" 
واليت استعملها النص القانوين، فما نعنيو بالتسليم اؼبؤقت ىو نقل حيازة الشيء إُف اغبائز 

ىي ستة وتتمثل يف: اإلهبار، الوديعة، الوكالة،  (270)مؤقتا، والعقود اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 الرىن اغبيازي، وعارية االستعماؿ، وعقد عمل بأجر أو بدوف أجر.

أما بالنسبة للعقوبة اؼبسلطة على مرتكب جريبة خيانة األمانة، فهي ـبتلفة حبسب صفة 
دج إُف 066.66مرتكبها، فقد تكوف العقوبة اغببس من ثبلثة سنوات وغرامة مالية من 

ذلك معاقبة الشخص  على عبلوة ، وهبوزدج إذا كاف مرتكبها شخص عادي866.666
على  واؼبنع من اإلقامة ؼبدة سنة ؽ عمن  (88)اغبقوؽ الواردة يف اؼبادة باغبرماف من أحد 

 سنوات على األكثر. 61واألقل 

أما إذا وقعت جريبة خيانة األمانة من قبل ضابط عمومي، فتشدد عليو العقوبة على  
كفي أف تتوفر فيو صفة الضابط العمومي ويسلم إليو اؼباؿ ؿبل اػبيانة على أساس ، فياؼبوثق

 ىذه الصفة، حيث ال يشًتط أف يكوف اؼبوثق ارتكب اعبريبة أثناء أداء مهامو ودبناسبتها.

 جريمة النصبالبند الثاني: 

بُت  ؽ عمن  (270) لقد أودع اؼبشرع اعبزائري جريبة النصب واالحتياؿ ضمن اؼبادة
جريبة السرقة وجريبة إصدار شيك دوف رصيد، وجريبة خيانة األمانة يف إطار ما يتعلق بابتزاز 

 .1األمواؿ
أو تلقي أمواال أو منقوالت أو  ىذه اؼبادة:" كل من توصل إُف إستبلـ صوجاء يف ن

أو وعود أو ـبالصات أو إبراء من التزامات أو اغبصوؿ  سندات أو تصرفات أو أوراؽ مالية
                                                           

1
 .95عثض انعشٚش طعض ، يزجع طاتك، ص -  
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شرع يف ذلك وكاف ذلك باالحتياؿ لسلب كل ثروة الغَت أو بعضها أو على أي منها أو 
إعتماد ماِف أو الشروع فيو، إما بإستعماؿ أظباء أو صفات كاذبة أو وساطة خيالية أو 

بإحداث األمل يف الفوز بأي شئ أو يف وقوع شئ أو يف وقوع حادث أو أية واقعة أخرى ونبية 
أو اػبشية من وقوع شئ منها يعاقب باغببس من سنة على األقل إُف طبس سنوات على 

 دج.8666.666ىدج إؿ06.666األكثر وبغرامة من 
أسهم أو سندات أو  صد إصداروإذا وقعت اعبنحة من شخص عبأ إُف اعبمهور بق

أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات ذبارية أو صناعية فيجوز أف تصل  أذونات
 دج 866.666 مدة اغببس إُف عشر سنوات والغرامة إُف

ويف صبيع اغباالت هبوز أف وبكم عبلوة على ذلك على اعباين باغبرماف من صبيع 
أو من بعضها وباؼبنع من اإلقامة وذلة ؼبدة سنة على األقل  (88)الواردة يف اؼبادة  اغبقوؽ

 وطبس سنوات على األكثر".
يبنع على  إذ ،تتحقق جريبة النصب من قبل اؼبوثق إذا أساء استعماؿ صفتو اغبقيقيةو 

اؼبوثق يف حالة ما إذا مت عزلو أو إيقافو االستمرار يف استعمالو لصفة موثق ، كما يبكن أف 
تتحقق أثناء مزاولتو ؼبهامو إذا ما استغل الثقة اليت يضعها فيو األطراؼ و قاـ بوسائل احتيالية 

اؼبادة ضيات من خبلؿ مقت، و  لدفع أحد األطراؼ إُف أف يسلمو أمواال خارج نطاؽ القانوف
 : أف األركاف األساسية عبريبة النصب تتلخص فيما يلي ؽ عمن  (270)

 أوال:الركن المادي

من  ؽ عمن (270) هتا اؼبادةوقوع فعل مادي يتمثل يف االحتياؿ بالطرؽ اليت حدد 
خبلؿ تضليل اجملٍت عليو و دفعو إُف تسلم أمواؿ بكل حرية و اختيار بناء على تأكيدات 

إخفاء وقائع صحيحة و استغبلؿ ماكر ػبطأ وقع فيو الغَت إُف جانب قياـ عبلقة خادعة و 
 .السببية بُت الفعل اؼبادي و استبلـ األمواؿ أو اؼبنقوالت
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 ين المعنو الرك ثانيا:

تطلب توافر القصد اعبنائي العاـ أي العلم و اإلرادة و القصد اعبنائي اػباص و يتمثل يف نية 
 .1سبلك اؼباؿ

 الثالث: جريمة الغدر البند

بالنظر إُف أف من مهاـ اؼبوثق القياـ بتحصيل الرسـو اؼبستحقة لفائدة الدولة ، فإف 
ىذه اعبريبة تعترب قائمة عندما يقـو اؼبوثق باؼبطالبة برسـو أكثر من تلك اليت يفرضها القانوف أو 

اؼبؤرخ  60/68نوف رقم من القا (26) دةلماا صتن، إذ بأتعاب تفوؽ تلك اليت يقررىا القانوف
اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو على  0660فرباير  06اؼبوافق ؿ  8807عاـ  08يف 

( سنوات وبغرامة من 86( إُف )0يعد مرتكبا عبريبة ويعاقب باغببس من سنتُت) أنو:"
أو يشًتط أو  دج كل موظف عمومي يطالب أو يتقلى8.666.666دج إُف 066.666

يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنو غَت مستحقة ألداء أو هباوز ما ىو مستحق سواء لنفسو أو 
 لصاٌف اإلطراؼ الذين يقـو بالتحصيل غبساهبم" .

 : و لقياـ جريبة الغدر يشًتط توفر األركاف التالية

  الركن الخاصأوال: 

يكوف اعباين موظفا عموميا أو قاضيا أو يبثل صفة اعباين إذ يقتضي يف ىذه اعبريبة أف و 
 . ضابطا عموميا و أف يكوف لو دور يف ربصيل الرسـو وفقا ألحكاـ القانوف

وبالنظر إُف صفة الضابط العمومي اليت يتسم هبا اؼبوثق فإف القانوف يفرض عليو ربصيل 
 .2الرسـو وحقوؽ التسجيل والضرائب لصاٌف الدولة

يتحقق عند قياـ الفاعل بنشاط مادي يتمثل يف طلب أو تلقي أو و : الركن الماديثانيا: 
فرض األمر بتحصيل رسـو أو من يف حكمها بطريقة غَت مشروعة ، كما يف حالة أف يطلب 

                                                           
 .866عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -  1
2
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اؼبوثق مبلغا من اؼباؿ على أساس أنو من مستحقات التسجيل و اغباؿ أف ذلك اؼببلغ يفوؽ ما 
 .ىو مستحق قانونا

عندما يقـو اؼبوثق باستعماؿ وسيلة من الوسائل اليت حددىا القانوف  أيضا ويتحقق
، كأف يكوف ذلك بناء على مطالبة اؼبوثق أطراؼ العقد لتحصيل األمواؿ غَت مستحقة األداء

  من قبل األطراؼ. هبذه األمواؿ، ىنا تقـو اعبريبة ولو ر فض طلبو

للجريبة عندما  يعلم اؼبوثق بأف اؼباؿ الذي طلبو يتحقق الركن اؼبعنوي  :الركن المعنويثالثا: 
يستوجب من قبل أطراؼ العقد غَت مستحقة األداء، أو أنو أكثر من اؼبطلوب استحقاقو، ف

دية ، أي ربقق العلم و توافر القصد اعبنائي العاـ ، على اعتبار أف جريبة الغدر من اعبرائم العم
  .اإلرادة

 بأخالقيات المهنةالفرع الثالث: الجرائم الماسة 

 الشروع في ممارسة المهنة دون أداء اليمينالبند األول: 
جعل اؼبشرع من صفة الضابط العمومي شرطا لقياـ جريبة فبارسة مهنة قبل توليها أو اإلستمرار 

   .1، ويعترب اؼبوثق معنيا هبذه اعبرائم أثناء أداء مهامو النبيلةفيها على وجو غَت مشروع
اؼبتضمن تنظيم مهنة اؼبوثق، هبب على اؼبوثق  60/60من القانوف(61)ودبوجب اؼبادة 

أف يتوُف تأدية اليمُت قبل الشروع يف فبارسة مهامو وذلك أماـ اجمللس القضائي ؿبل تواجد 
بسم اهلل الرضبن الرحيم أقسم باهلل العلي العظيم أف أقـو بعملي أحسن قياـ " مكتبو، ونصها:

ريف، واهلل سلك يف كل الظروؼ سلوؾ اؼبوثق الشوأكتم سرىا وأوأف أخلص يف تأدية مهنيت 
 على ما أقوؿ شهيد"

بعد أف يؤدي اليمُت القانونية،  إال فجاءت اؼبادة صروبة تؤكد أف اؼبوثق ال يشرع يف مهامو
وإف حدث العكس وشرع يف مهامو دوف أداء اليمُت القانونية تسلط العقوبة اؼبنصوص عليها 

اليت تنص: " كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ يف  ؽ عمن  (888)يف اؼبادة 
فبارسة أعماؿ وظيفتو قبل أف يؤدي بفعلو اليمُت اؼبطلوبة ؽبا هبوز معاقبتو بغرامة من 

 دج".866666دج إُف 06666
                                                           

1
 .154ْشاو ذمانٙ، يزجع طاتك، ص -  
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 مواصلة النشاط رغم تبليغ قرار الوقفالبند الثاني: 

عمومي فصل أو عزؿ  :" كل قاض أو موظف أو ضابطؽ عمن (880)نصت اؼبادة 
ة أعماؿ وظيفتو بعد إستبلمو التبليغ الرظبي أو أوقف أو حـر قانوف من وظيفتو يستمر يف فبارس

دج 06666وبغرامة مالية من   أشهر بالقرار اؼبتعلق بو يعاقب باغببس من ستة
 دج.866666إُف

وظيفتو ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر يف فبارسة أعماؿ 
بعد انتهائها قانونا، وهبوز معاقبة اعباين عبلوة على ذلك باغبرماف من مباشرة أية خدمة 

 ( سنوات على األكثر"86عمومية أو مهنة عمومية ؼبدة عشر )

 جريمة إفشاء السر المهنيالبند الثالث: 

رارا و اليت تشكل أس زبائنويتلقى اؼبوثق حبكم طبيعة مهامو ؾبموعة من اؼبعلومات عن 
، و كل إخبلؿ هبذا االلتزاـ من شأنو أف 1ؽبم ، ألزمو اؼبشرع بكتماهنا و عدـ إطبلع الغَت عليها

 . يفضي إُف اؼبتابعة اعبنائية وفق ما ينص عليو القانوف اعبنائي ، و بالرجوع إُف مقتضياتو

من الفصل الثاين )مهاـ اؼبوثق( من نفس القانوف (88)نصت يف ىذا الصدد اؼبادة  إذ
على أنو:" يلـز اؼبوثق بالسر اؼبهٍت، فبل هبوز لو أف ينشر أو يفشي أية معلومات إال بإذف من 

 اؼبعموؿ هبا". واألنظمةأقرهتا القوانُت  إعفاءاتاألطراؼ أو اقتضاءات أو 

من قانوف العقوبات اعبزائري على أنو:" يعاقب باغببس من شهر  (862)وتنص اؼبادة  
 والصيادلة واعبراحات دج األطباء واعبراحوف 1666إُف 166إُف ستة أشهر وبغرامة من 

 .......إٍف"اؼبهنةأو  ائعػقولا حبكم اؼبؤسبنُت األشخاص وصبيع والقاببلت

   

ذبدر اإلشارة إُف أف التزاـ اؼبوثق بالسر اؼبهٍت ليس مطلقا وعاما بل ىناؾ حاالت هبوز  
 ترخيص ماإفيها للموثق إفشاء اؼبعلومات اليت أؤسبن عليها بسبب مهنتو، ومرد ىذه اإلباحة 

   نص القانوف يف حد ذاتو.أو  برضائهم اؼبتعاقدة األطراؼ

                                                           
1
 انًرؼًٍ ذُظٛى يُٓح انًٕشك. 06/02يٍ انمإٌَ رلى  14انًاصج  -  
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 ةــــــــتماـــــخ

نستخلص من خالؿ دراستنا دلوضوع مفهـو ادلوثق ومسؤولياتو يف القانوف اجلزائري، أف 
مهنة ادلوثق تقـو أساسا على عملية توثيق العقود وادلعامالت ادلالية وإجناز كل اإلجراءات 

اإلدارية ادلتعلقة بالتسجيل والتحفيظ وادلصاحل الضريبية، فبهذا يكوف ادلوثق يف موقع الضامن 
 حلقوؽ األطراؼ يف عملية امتالؾ العقارات وغَتىا.

الصبغة الرمسية  وإضفاءواسعا يف حترير العقود،  اختصاصاوهبذا الصدد أعطاه ادلشرع 
الصبغة، أـ تلك اليت يود األطراؼ إعطاءىا ىذه فيها ىذه عليها، سواء تلك اليت فرض ادلشرع 

 الصبغة.

ادلتضمن تنظيم مهنة ادلوثق، كقانوف زلدد  0666ادلؤرخ يف  66/60وجاء القانوف 
ن ػػإىل غاية يومنا ىذا، والذي أقر مبجموعة م 0666لقواعد ممارستها، وىو ادلطبق منذ 

ها ليس معاقبة ػػجدا، الغاية منوحرص بذلك على وضع مقتضيات قانونية دقيقة ادلستجدات، 
إذ نص على رلموعة من  ادلوثق وإمنا لفت نظره إىل أنو يقـو بعملية مهمة وىي توثيق العقود،

 احلقوؽ والواجبات، ألقاىا على عاتق ادلوثق.

فادلوثق ضابط عمومي مهمتو حترير العقود وإضفاء الرمسية عليها، ويظهر ىذا من خالؿ  
والتقيد بعدـ إفشاء األسرار،  ،واحملافظة على السر ادلهٍت ،واإلرشاد ،صحواجباتو يف تقدمي الن

ورتب على عدـ  وحفظ العقود وادلستندات والوثائق، وأيضا شهر العقود وغَتىا من االلتزامات،
 إحًتاـ ىذه الواجبات مسؤولية، قد ختتلف مما قد تكوف تأديبية أو مدنية أو جزائية.

 :إىل النتاج التالية وعليو توصلت من خالؿ حبثي

أماـ  والتأديبية سن ادلشرع نظاما تأديبيا خاصا بادلوثق حياؿ مبوجبادلوثق بالنسبة دلسؤولية  -1
األوىل أماـ اجمللس التأدييب والثانية ىي اللجنة الوطنية للطعن ادلوجودة على مستوى  ،درجتُت
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يف القرارات  لس الدولة،رل الغرفة الوطنية للموثقُت، كما لو احلق أيضا أف يرفع طعنا أماـ
 الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن.

، إال أف ما ديكن قولو أف عدـ وضع تعريف دقيق للخطأ التأدييب وحتديد أنواعو وصوره 
إىل مثوؿ ادلوثقُت أماـ اجمللس التأدييب نتيجة أخطاء مدنية بسيطة ال تستلـز التأديب،  يؤدي

فمن جهتنا أف األخطاء ادلدنية اجلسيمة ىي الوحيدة اليت تكوف زلل ادلساءلة التأديبية وادلدنية 
 معا.

عها للقواعد إف ادلشرع مل خيضع ادلسؤولية ادلدنية للموثق، لقواعد خاصة مبهنة ادلوثق وإمنا أرج -0
العامة، وصفة الضابط العمومي اليت يتمتع هبا ادلوثق تكييف ادلبادئ العامة للمسؤولية، مما آثار 

جدال فيما خيص طبيعة ادلسؤولية الناجتة عن اخلالؼ بشأف طبيعة العالقة اليت تربطو بزبونو، 
 الغَت. واليت اعتربىا غالبية الفقهاء أهنا عقدية اجتاه الزبوف، تقصَتية اجتاه

عامة وىي: أوالً وجود اخلطأ أو توافره) سواء   القياـ ادلسؤولية ادلدنية جيب توافر أركاهن ةبالنسب -3
كاف بسيط أـ جسيم( ثانيا وقوع الضرر وجيب أف يكوف مباشرا وزلققاً وأخَتا أف يكوف الضرر 

 نتيجة مباشرة للخطأ التوثيقي.
مزدوجة، جزء منها ذو صفة عقدية وذلك مىت أف مسؤولية ادلوثق ادلدنية، ىي ذات طبيعة  -4

تعاقد ادلوثق مع ىيئة أو مؤسسة واجلزء الثاين ذلذه ادلسؤولية ىي ذات طبيعة تقصَتية وتتجلى 
يف مىت أخل بالتزامو وحلق الغَت ضررا نتيجة ىذا اخلطأ سواء كاف من طرؼ ادلوثق شخصيا وىنا 

ف اخلطأ صادرا من طرؼ أعوانو أو العاملُت نكوف أماـ ادلسؤولية الشخصية للموثق أو إذا كا
 لديو ىنا نكوف أماـ ادلسؤولية ادلدنية للموثق عن فعل الغَت.

يسأؿ ادلوثق مدنيا على فعلو الشخصي كما يسأؿ عن خطأ الغَت وادلتمثلُت يف ادلساعدين لو  -5
 عن أعماؿ ادلتبوعيف مسؤولية  فيسأؿ عليهم وذلك لوجود عالقة تبعية وادلتمثلة ،أثناء خدمة

 تابعو.
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ادلعيار الذي تقاس بو عناية ادلوثق يف اخلطأ ادلدين ىو معيار ادلوثق ادلعتاد أي متوسط ادلوثقُت  -6
 خربة وعناية.

على اكتتاب تأمُت وذلك  66/60( من قانوف 43اشًتط ادلشرع اجلزائري مبوجب ادلادة ) -7
 لضماف ادلسؤولية ادلدنية.

كما يسأؿ عن خطأ الغَت وادلتمثلُت يف ادلساعدين يف يسأؿ ادلوثق على فعلو الشخصي   - -8
 ادلساعدين لو

إف لقياـ ادلسؤولية ادلدنية يكفي أف يصدر خطأ من ادلوثق اجتاه ادلتضرر الذي يكوف زبوف أو  -9
الغَت، وبالتايل يلتـز جبرب الضرر ادلباشر عن  طريف دفع تعويض نقدي أو غَت نقدي أو عيٍت 

 ر يف الدعوىبقدره القاضي أثناء النظ

أف صفة الضابط العمومي للموثق وصفتو مسَت دلكتب عمومي من جهة، وكممارس دلهنة   -16
حرة ومستقلة وخاصة أنو يؤديها مقابل تلقي أتعابا من جهة أخرى، أدت إىل ظهور لبس لدى 
ادلتقاضُت ورجاؿ القانوف يف مسألة حتديد اجلهة ادلختصة يف النظر يف دعوى ادلسؤولية ادلدنية 
للموثق، فتدخل رللس الدولة وأصدر عدة قرارات رفعت ىذا اللبس، من خالذلا أنفى صراحة 

 اختصاص القضاء اإلداري وأقر االختصاص العادي يف ادلسؤولية ادلدنية.

ويف ما خيص مسؤولية ادلوثق اجلزائية فهي كذلك ختضع للقواعد العامة، واعترب صفة الضابط  -11
قيامها، فلتجسيد ادلسؤولية اجلزائية للموثق قاـ ادلشرع بذكر العمومي ظرفا مشددا أو شرطا ل

األفعاؿ اجملرمة للموثق على سبيل ادلثاؿ ال على سبيل احلصر، وخصص لكل فعل رلـر عقوبة 
 .سالبة للحرية وغرامة مالية، وحرصا منو على ضماف حقوؽ ادلوثق

 مل يهتم باجلانب العقايب دلسؤولية ادلوثق دوف اجلانب التعويضي.  -10

باف الزبائن أضحوا ال جيدوف وسيلة للطعن يف العقد الصادر من طرؼ ادلوثق إال نالحظ   -13
ادلوثق عندما تثبت براءتو من التزوير ال فبتقدمي شكاوي كيدية، واهتاـ ادلوثق بتزوير العقود، 

ادلشتكي عن طريق ادلتابعة قضائيا بتهمة البالغ الكاذب رغم  يلجا إىل اسًتداد حقوقو من
، فعلى ادلشرع أف يكفل للموثق الضرر الكبَت الذي يتسببوف بو ىؤالء ادلشتكُت للموثقُت

 تعويضا مبثابة رداً لالعتبار.
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 أمهها تظهر يف: االقًتاحات وعلى ضوء دراستنا ذلذا ادلوضوع نوصي ببعض

من قانوف تنظيم مهنة ادلوثق ادلتعلقة باخلطأ يف العقود التوثيقية فمن ( 06)عديل ادلادة ضرورة ت - أ
ادلادية يف   الضروري منح األدوات القانونية للموثقُت حىت يتسٌت ذلم تصحيح بعض األخطاء

ادلصرح بو وأصل ادللكية،   العقود بدوف ادلساس حبقوؽ األطراؼ منها خصوصا التعيُت وادلبلغ
بو يف بعض الدوؿ اليت منحت للموثق تأشَتة تسمح لو بتصحيح بعض مثل ما ىو معموؿ 

كيف يعقل أف دتمكن القوانُت القاضي من تصحيح طاء البسيطة مثل األخطاء القلمية، فاألخ
األخطاء ادلادية يف األحكاـ اليت يمصدرىا، ودتكن ضابط احلالة ادلدنية واحملافظ العقاري من ادليزة 

وثق من آلية تصحيح ىذه األخطاء اليت غالبا ما ال دتمس بوضع نفسها، يف حُت حتـر ادل
األطراؼ ادلتعاقدين، إذ مبمجّرد إمضاء العقد وشهره يقيد القانوف ادلوثق، ودينعو من تصحيح حىت 

، كاخلطأ مثال يف تاريخ ميالد أحد أطراؼ العقد، ما يعرض ادلوثق للمتابعة ”األخطاء القلمية“
 .اجلزائية

ة إخضاع ادلشرع اجلزائري ادلسؤولية ادلدنية واجلزائية للموثق ألحكاـ خاصة  كما نرى ضرور  - ب
اؿ بالنسبة للمسؤولية التأديبية، إذ اخضع ادلشرع ىذه األخَتة لقانوف التوثيق وكذا كما ىو احل

ادلرسـو التنفيذي الذي حيدد نظاـ التأديب يف مهنة التوثيق، بينما ادلسؤولية ادلدنية واجلزائية 
 ا للقواعد العامةأخضعه

ومبا أف ادلوثق ضابط عمومي مفوض من قبل الدولة يؤدي خدمة عمومية باسم الدولة فمن  - ت
ادلفروض أف تشًتؾ الدولة مع ادلوثق يف حتمل عبء ادلسؤولية ادلدنية كما جيب التمييز بُت 

 اخلطأ الشخصي واخلطأ ادلرفقي يف حتديد ىذه ادلسؤولية أيضا.
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر أواًل:

 ، برواية ورش عن اإلمام نافع.القرآن الكرمي-

اجلريدة الرمسية  6113مارس سنة  13ادلؤرخ يف  63/16ادلعدل وادلتمم بالقانون رقم  6663دستور -
 .6163مارس سنة 14، 61رقم 

 

 النصوص القانونية ثانياً:

 النصوص التشريعية: 
، يتضمن قانون العقوبات، جريدة 6633جوان سنة  15ادلؤرخ يف  33/623من القانون رقم  -16

 ، معدل ومتمم.6633، لسنة 15الرمسية عدد 

 .مهنة ادلوثقادلتضمن تنظيم  ،6641ديسمرب 62ادلؤرخ يف  66-41 رقم األمر -16
 6643ديسمرب سنة  16ادلوافق ل 6063ذي احلجة عام  64مؤرخ يف  43/612األمر  -10

 .6644يف  ، مؤرخة56يتضمن قانون التسجيل، اجلريدة الرمسية، العدد
اخلاص بتنظيم عالقات العمل الفردية، ، 6656فرباير  64الصادر يف  56/13القانون رقم   -11

 .6656، سنة 16اجلريدة الرمسية، العدد

، ادلتضمن قانون األسرة، اجلريدة الرمسية، 6651يونيو سنة 16، مؤرخ يف 51/66للقانون رقم  -12
 ، معدل ومتمم.6651لسنة61 العدد

قد ألغى األمر رقم   ادلتعلق بتنظيم التوثيق، 1888جويلية  12ادلؤرخ يف  88/22رقم القانون   -13
 .11/12/1820ادلؤرخ يف  20-81

ادلتعلق باختصاصات رللس الدولة  6665ماي  01ادلؤرخ يف  65/16القانون العضوي رقم  -14
 .6665، 04وتنظيمو وعملو، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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يتعلق  بالوقاية من تبيض األموال ومتويل  6112فرباير  13ادلؤرخ يف  12/16قانون رقم   -15
 .6112لسنة  66اإلرىاب ومكافحتها، جريدة الرمسية عدد 

 63ادلؤرخ يف  42/25يعدل ويتمم األمر رقم  6112جوان  61ادلؤرخ يف  12/61رقم  لقانونا -16
 .6112لسنة  11وادلتضمن القانون ادلدين، ادلعدل وادلتمم، جريدة الرمسية عدد 6642سبتمرب 

، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، 6113فرباير سنة 61مؤرخ يف  13/16القانون رقم  -61
 .6113نةلس 61اجلريدة الرمسية، العدد 

يتضمن مهنة ادلوثق الصادر باجلريدة  6113فرباير سنة 61مؤرخ يف  13/16القانون رقم  -66
 .6113ق ل مارس وادلواف 6164ادلؤرخ يف يوم األربعاء صفر عام  61الرمسية رقم 

ادلتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  ،6113جويلية سنة62ادلؤرخ يف  13/10األمر  -66
 . 6113، سنة 13الرمسية، العددالعمومية، اجلريد 

 ،يتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، 6115فرباير  62ادلؤرخ يف  15/16قانون رقم ال -60
 .6115، سنة66اجلريدة الرمسية، العدد

 ادلتعلق بتنظيم مهنة التوثيق يف ادلغرب،اجلريدة 6116يوليو 66ادلؤرخ يف  16/06رقم  نالقانو -61
 .6166لسنة  2665الرمسية ادلغربية العدد

ادلتضمن تنظيم مهنة احملاماة يف اجلزائر  6160أكتوبر  66ادلؤرخ يف  60/14القانون رقم  -62
 .6160لسنة  22اجلريدة الرمسية العدد 

 

 النصوص التنظيمية: 

األحكام اخلاص بكيفيات تطبيق ، 6656سبتمرب  66ادلؤرخ يف  56/016رقم التنفيذي ادلرسوم  -16
 .6656، سنة 04العدد التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية، اجلريد الرمسية،

، 6115غشت  0ادلوافق ل 6166ادلؤرخ يف أول شعبان عام  15/611ادلرسوم التنفيذي رقم   -16
حيدد كيفيات مسك زلاسبة ادلوثق ، 6115أوت  13ادلؤرخة يف  12اجلريدة الرمسية، العدد 

 ومراجعتها.

، اجلريدة الرمسية، العدد 6115غشت  10 ادلؤرخ يف 15/610ادلرسوم التنفيذي رقم  -10
 ادلتضمن حتديد أتعاب ادلوثق. ، 6115أوت  13ادلؤرخة يف ،12
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غشت سنة  10ادلوافق ل  6166ادلؤرخ يف أول شعبان عام، 15/61ادلرسوم التنفيذي رقم -11
 ،ونظامها التأدييب وقواعد تنظيمهاحيدد شروط االلتحاق مبهنة ادلوثق وممارستها ، 6115

 .6115غشت  13ادلوافق ل  6166شعبان 11ادلؤرخة يف 12الصادر باجلريدة الرمسية العدد 
مارس سنة  12 ادلوافق ل 6106مجادى الثانية عام 64يفمؤرخ  65/61رسوم التنفيذي رقم ادل  -50

 ادلوافق 6166ادلؤرخ يف أول شعبان عام  15/616، يعدل ويتمم ادلرسوم التنفيذي رقم 6165
الذي حيدد شروط االلتحاق مبهنة ادلوثق وممارستها ونظامها التأدييب  6115غشت سنة  10 ل

ادلوافق ل  6106مجادى الثانية عام  66باجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف  وقواعد تنظيمها، الصادر
 .61، العدد6165مارس سنة  14

، اجلريدة الرمسية، العدد 6666نوفمرب  61ادلوافق  6160ادى األول مج 66القرار ادلؤرخ يف   -50
 .6666ادلتضمن النظام الداخلي للغرفة اجلهوية للموثقني، 6666ديسمرب  64ادلؤرخة يف  66

 الغرفة الثالثة ) غري منشور(.، 166661، ملف 6111ماي  66قرار رللس الدولة بتاريخ   -14
اخلاصة باإلجراءات  الصادرة عن وزارة الداخلية، 6634الصادرة يف ماي 4التعليمة رقم   -15

 .التأديبية

 
 الكتب :اً ثالث
، دار السجالت ، األحكام التشريعية والتنظيمية ادلتعلقة بالتوثيق يف اجلزائر ،حلضريي أعمر -16

 .6664، سنة اجلزائر
، والقانون الوضعيالقوة التنفيذية للمحررات ادلوثقة بني الفقو اإلسالمي  ،خليفة الشرقاوي أمحد -16

 .6114، سنة اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة
 .6115الوجيز يف القانون اجلنائي العام، دار ىومة، اجلزائر، سنة  أحسن بوسقيعة،  -10

 .6112النظام القضائي اجلزائري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، سنة  أمقران، بوبشري -11

 دار ،ةـالتأديبي احملاكم أحكام على العليا اإلدارية المحكمة رقابة حدود، أمحد لالعا عبد ثروت -12

 .6110 سنة ،القاىرة ،العربية ةـالنهض
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دليل ادلوظف والوظيفة العمومية، دراسة حتليلية مقارنة ألحكام األمر رقم  رشيد رحباين،  -13
العمومية، ، وادلتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 6113ادلؤرخ يف جويلية سنة  13/10

 .6166ار النجاح للكتاب، اجلزائر، سنة د

 .6651: جرائم التزييف والتزوير، دار الفكر العريب، مصر،  رؤف عبيد -14
 

 .6160، سنة اجلزائر ،دار اخللدونية ،الطبعة األوىل، دليل ادلوثق ،طاىريي حسني -15
 .6113، دار ىومة، اجلزائر،  سنة اجلزائريتأديب ادلوظف العام يف القانون  كمال رمحاوي،   -16
جرمية التزوير يف احملررات الرمسية أو العمومية يف التشريع اجلزائري، دار اجلامعة  المية رلدوب، -61

 .6161اجلديدة، قادلة، اجلزائر، سنة 
ادلبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، نظرية االختصاص، اجلزء الثالث، ديوان  مسعود شيهوب، -66

 .6666ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

، سنة 12العدد، الغرفة الوطنية للموثقني، رللة ادلوثق، تاريخ التوثيق يف اجلزائر، نزلمد نور الدي -66
6116. 

، منشأة ادلعارف للنشر، االسكندرية، سنة شرح أحكام عقد ادلقاولة ،زلمد لبيب شنب -60
6111. 

شرح اإلجراءات التأديبية يف الوظيفة العامة وادلهن احلرة النقابية والعمل  زلمد ماجد ياقوت، -61
 .6111 اخلاص، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، سنة

 الواضح يف شرح القانون ادلدين، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر زلمد صربي السعد، -62
سنة  االلتزام، ادلسؤولية التقصريية الفعل ادلستحق للتعويض، دار اذلدى، عني ميلة، اجلزائر،

6166. 
، دار ىومة للنشر، اجلزائر، سنة 6عقد العمل بني النظرية والتطبيق، ط مصطفى قويدري،  -63

6166 . 
 اجلامعة اجلديدة دار ،ومسؤوليات اجلزائري تنظيم مهام القانون في ادلوثق مهنة مقين بن عمار،  -64

 .3502للنشر، اإلسكندرية ، سنة 
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، اجلزائر،  دار ىومة،  الكتابة الرمسية كدليل إثبات يف القانون ادلدين اجلزائري  ، ميدي امحد -65
 .6161سنة 

، سنة اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية يف القانون اجلزائري، دار ىومة،  اجلزائر زلمد حزيط،   -66
6164. 

الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، دار اذلدى، اجلزائر، سنة نبيل صقر،    -61
6115. 

شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام اجلزء األول اجلرمية، ديوان  عبد اهلل سليمان، -66
 .6112ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون ، اجلزائر، سنة 

ور، دار ىومة، اجلزائر، سنة جرائم التزوير وخيانة األمانة واستعمال ادلز  عبد العزيز سعد، -66
6114. 

 .6161، سنة 6عويض، موفم للنشر، طااللتزامات، الفعل ادلستحق للت ، علي فياليل -60
 .6161، دار ىومة، اجلزائر، سنة  إشكالية تكييف مسؤولية ادلوثق عن أعمالو فاتح جلول، -61
عات اجلامعية، اجلزائر، سنة النظام التأدييب العمومي يف اجلزائر، ديوان ادلطبو  سعيد بو شعري، -62

6666. 
الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري ادلوارد البشرية وأخالقيات  سعيد مقدم، -63

 . 6161جلزائر، سنة ادلهنة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ا
األجنبية ، دار ضوء التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب  الوظيفة العمومية علىىامشي خريف،  -64

 . 6161ىومة ، سنة 
كتاب ادلسؤوليات الثالث للموظف العام التأديبية، اجلنائية ، ادلدنية، دار ال ىشام زلمد توفيق، -65

 .6161احلديث، القاىرة، سنة 
، دار ىومة ،  حتليلية وظيفة التوثيق يف النظام القانوين اجلزائري دراسة قانونية ،وسيلة وزاين -66

 . 6116اجلزائر، سنة 
، إثباهتا، محايتها، إدارهتا، اكتساهباالوجيز يف ادللكية العقارية اخلاصة الشائعة  يوسف دالندة، -01

 .3500ها، دار ىومة ،اجلزائر، سنة قسمت
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 الرسائل العلمية رابعاً:
جامعة زلمد  القانون اجلنائييف  ،دكتوراه رسالة، ادلسؤولية القانونية للموثق بلحو نسيم، -16

 . 6161/6162، سنة جامعة بسكرة، خيضر

،  دكتوراهرسالة ، محاية التصرفات القانونية وإثباهتا فيظل نظام الشهر العقاري ،زىدور اجني ىند -16
 .6162/6163، سنة 6وىران ، جامعة زلمد بن امحد، كلية احلقوق

جامعة ، يف القانون العام  دكتوراهرسالة ، ادلهنيةإلطار القانوين لنشاط ادلنظمات ا ،مؤدن مأمون -10
 . 6162/6163، سنة تلمسان، أيب بكر بلقا يد

يف احلقوق،   ماجستري رسالةادلسؤولية ادلهنية للموثق )مدنية، تأديبية، جزائية(،  ىشام تقايل، -11
 .6113/6114حلقوق، جامعة اجلزائر، كلية ا

 ماجستري رسالةالعالقة بني ادلتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام،  زلمد األحسن، -12
 . 6114/6115ر بلقايد، تلمسان، سنة يف القانون العام، جامعة أيب بك

جامعة  ،يف القانون اخلاص ماجستريمذكرة ، الشهر العقار يف التشريع اجلزائري  ،فردي كرمية -13
 .6114/6115، سنة جامعة قسنطينة، اإلخوة منتوري

 رسالة -اجلزائر، قانون ادلؤسساتيف  ادلهنيةالعامة  للمؤسسةالقانوين  النظام كمال بغداد، -14
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Résumé 

Le notaire a une profession juridique libre et organisée en 

vertu de la loi 06/02 de 2006, dans lequel il a organisé cette 

profession, y compris la gestion de la profession elle même, Et 

établir des responsabilités légales contre le notaires en cas de 

violation de ces fonctions, ainsi que des sanctions dissuasives 

pour le notaire afin de le protéger les droits des citoyens qui 

ont été endommagés par les fautes  qu'il a commises. 


