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 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 مؤرخ في 02-06قانون رقم 
  . مهنة الموثق، يتضمن تنظيم2006

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

واد    - يما الم تور، ال س ى الدس اء عل ان  (119 بن  122 و120و) 3 و1الفقرت
   منه،126و) 2الفقرة  (125و

م       - ام    10 المؤرخ في      11-05 وبمقتضى القانون العضوي رق ة ع ادى الثاني  جم
  ي، والمتعلق بالتنظيم القضائ2005 يوليو سنة 17 الموافق 1426

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

ام      18 المؤرخ في      155-66 وبمقتضى األمر رقم     -  8 الموافق    1386 صفر ع
  مم، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل والمت1966يونيو سنة 

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

م - ر رق ي 58-75 وبمقتضى األم ؤرخ ف ام 20 الم ق 1395 رمضان ع  المواف
   والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،1975 سبتمبر سنة 26

م  وبمقتضى ا- ر رق ي 59-75ألم ؤرخ ف ام 20 الم ق 1395 رمضان ع  المواف
   والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،1975 سبتمبر سنة 26

ام    8 المؤرخ في      17-84 وبمقتضى القانون رقم     -  17 الموافق  1404 شوال ع
   والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،1984يوليو سنة 

 الموافق  1408 ذي القعدة عام   28 المؤرخ في    27-88 وبمقتضى القانون رقم     -
   والمتضمن تنظيم التوثيق،1988 يوليو سنة 12

م   - انون رق ضى الق ي  01-05 وبمقت ؤرخ ف ام  27 الم ة ع  1425 ذي الحج
ق  نة 6المواف ر س ق والمت2005 فبراي ل عل وال وتموي يض األم ن تبي ة م  بالوقاي

  اإلرهاب ومكافحتهما،
  ة، وبعد رأي مجلس الدول-
   وبعد مصادقة البرلمان،-

  :يصدر القانون اآلتي نصه
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  الباب األول
  أحكام عامة

 يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق وتحديد          :المادة األولى 
  .آيفيات تنظيمها وممارستها

ادة  انون  :2الم ذا الق ام ه ا أحك سري عليه ق، ت ة للتوثي ب عمومي شأ مكات  تن
  .ول به، ويمتد اختصاصها اإلقليمي إلى آامل التراب الوطنيوالتشريع المعم

رار                  ايير موضوعية، بموجب ق ا لمع ق وفق ة للتوثي تنشأ وتلغى المكاتب العمومي
  .من وزير العدل، حافظ األختام

ادة  ولى   :3الم ة، يت سلطة العمومي ل ال ن قب وض م ومي، مف ق ضابط عم  الموث
ي يرغب      تحرير العقود التي يشترط فيها القانون ال      ود الت ذا العق صبغة الرسمية، وآ

  .األشخاص إعطاءها هذه الصبغة
ادة  ز   :4الم شه أو حج وز تفتي ال يج ة، ف ة القانوني ق بالحماي ب التوثي ع مكت  يتمت

ة               يس الغرف وب، وبحضور رئ ى أمر قضائي مكت اء عل الوثائق المودعة فيه، إال بن
  .ه قانوناالجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطار

  .يقع تحت طائلة البطالن، آل إجراء يخالف أحكام هذه المادة
  الباب الثاني

  االلتحاق بالمهنة وآيفيات ممارستها
  الفصل األول

  شروط االلتحاق بمهنة الموثق
  . تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق:5المادة 

هادة        ى ش صول عل التكوين للح اق ب سابقة االلتح دل م نظم وزارة الع اءة ت  الكف
  .المهنية للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن

  .تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  : أعاله5 يشترط في آل مترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة :6المادة 

   التمتع بالجنسية الجزائرية،-
  قوق أو شهادة معادلة لها، حيازة شهادة الليسانس في الح-
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  سنة على األقل،) 25( بلوغ خمسة وعشرين -
   التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،-
  . التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة-

  .تحدد الشروط األخرى وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ا         :7المادة   ى شهادة الكف ائزون عل وثقين          يعين الح صفتهم م ق ب ة للتوثي ءة المهني

  .بقرار من وزير العدل، حافظ األختام
ادة  س   :8الم ام المجل ه، أم ة مهام ي ممارس شروع ف ل ال ق، قب ؤدي الموث  ي

  :القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين اآلتية
   بسم اهللا الرحمن الرحيم"

ام، وأن أخلص ف   ي أحسن قي وم بعمل يم، أن أق ي العظ اهللا العل سم ب ة أق ي تأدي
ا           ى م مهنتي وأآتم سرها وأسلك في آل الظروف سلوك الموثق الشريف، واهللا عل

  . "أقول شهيد
  الفصل الثاني
  مهام الموثق

 يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص           :9المادة  
  .وتحت مسؤوليته، ويمكن أن يسير في شكل شرآة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة

  .جب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط ومقاييس خاصةي
  .يق هذه المادة عن طريق التنظيمبتحدد آيفيات تط

سهر               :10المادة   داع وي سلمها لإلي ا أو يت  يتولى الموثق حفظ العقود التي يحرره
على تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها قانونا ال سيما تسجيل وإعالن ونشر وشهر            

  . المحددة قانوناالعقود في اآلجال
تم                      ات التي ي شروط والكيفي ا لل سييره وفق وثيقي وت ولى حفظ األرشيف الت آما يت

  .تحديدها عن طريق التنظيم
سليم                : 11المادة   انون، بت ا في الق شروط المنصوص عليه يقوم الموثق ضمن ال

نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، والعقود التي            
  .ال يحتفظ بأصلها
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ادة  دم    :12الم ة، وأن يق ود الموثق ن صحة العق د م ق أن يتأآ ى الموث  يجب عل
ا،       سري عليه ي ت وانين الت ع الق اتهم م سجام اتفاق صد ان راف، ق ى األط صائحه إل ن

  .وتضمن تنفيذها
دى    راف بم ق األط م الموث ا يعل ار   اآم م اآلث ين له وقهم، ويب اتهم وحق لتزام

ي يخض ا وااللتزامات الت ا أو يمنحه ي يتطلبه ائل الت ا، واالحتياطات والوس عون له
  .لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم

شارات،            :13المادة    يمكن الموثق أن يقدم في حدود اختصاصه وصالحياته است
ذ                 اتهم وآ وقهم والتزام ك، وإعالم األطراف بحق ه ذل ة     اآلما طلب من ار المترتب  اآلث

  .تما إلى تحرير عقدعن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك ح
ادة  س :14الم ق بال زم الموث ة    ر يل شي أي شر أو يف ه أن ين وز ل ال يج ي، ف  المهن

ا في                   اءات منصوص عليه ضاءات أو إعف معلومات، إال بإذن من األطراف أو باقت
  .القوانين واألنظمة المعمول بها

ه، إال إذا                     :15المادة   د يطلب من ر أي عق ع، عن تحري ق أن يمتن   ال يجوز للموث
  .آان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين واألنظمة المعمول بها

ادة  راهم   :16الم ذين ي سؤوليته األشخاص ال ق أن يوظف تحت م ن الموث  يمك
  .ضروريين لتسيير المكتب

  .تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
العنف أو ال  :17المادة   ق خالل      يعاقب على اإلهانة أو االعتداء ب ى الموث وة عل ق

  .تأدية مهامه، طبقا لألحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات
زم بالمشارآة               :18المادة   ة، وهو مل  يجب على الموثق أن يحسن مدارآه العلمي

  .في أي برنامج تكويني، وبالتخلي بالمواظبة والجدية خالل التكوين
  .كاتب التوثيقيساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين ومستخدمي م

  الفصل الثالث
  حاالت المنع

  : ال يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:19المادة 
  , يكون فيه طرفا معنيا أو ممثال أو مرخصا له بأية صفة آانت-
   يتضمن تدابير لفائدته،-
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  : يعني أو يكون فيه وآيال، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى آانت-
  عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة، أحد أقاربه أو أصهاره على –أ 

ن  –ب    أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم واب
  .األخ وابن األخت

سابقة،                 :20المادة   ادة ال ذآورين في الم ق الم ارب أو أصهار الموث  ال يجوز ألق
ي  ود الت ي العق هودا ف وا ش لطته، أن يكون ت س م تح ذين ه خاص ال ذلك األش وآ

  .يحررها
  .غير أنه يجوز ألقارب أو أصهار األطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات

ستلم                   :21المادة   ي منتخب أن ي ق العضو في مجلس شعبي محل  ال يجوز للموث
  .العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه

طة أشخاص بصفة مباشرة     يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواس       :22المادة  
  :أو غير مباشرة

   القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم آل عملية مضاربة،-
   التدخل في إدارة أية شرآة،-
ديون     - ل ال  القيام بالمضاربة المتعلقة باآتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحوي

  من الحقوق المعنوية،والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها 
   االنتفاع من أية عملية يساهم فيها،-
ات      - ر العملي سبة لغي و بالن روف ول ن الظ ا تك ستعارة، مهم ماء م تعمال أس  اس

  والتصرفات التي ذآرت أعاله،
   ممارسة مهنة السمسرة أو وآيل أعمال بواسطة زوجه،-
  .ل مكتوب السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توآي-

  الفصل الرابع
  حاالت التنافي

  : تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع:23المادة 
   العضوية في البرلمان،-
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   رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة،-
   آل وظيفة عمومية أو ذات تبعية،-
  . آل مهنة حرة أو خاصة-

ادة  ان أو :24الم ضوية البرلم ق المنتخب لع ى الموث ين عل ة مجلس  يتع  لرئاس
 46شعبي محلي منتخب، إبالغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في المادة            

  .من هذا القانون، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ مباشرة عهدته
ى شرآة مدني           ة     ةماعدا حالة انتماء الموثق المعني إل وم الغرف ق، تق ة للتوثي  مهني

ة  رة   بالجهوي ن دائ تخالفه م ق الس ين موث ضائي،  تعي س الق س المجل صاص نف اخت
  .يتولى تصريف األمور الجارية

ادة  ة:25الم ات الجزائي الل بالعقوب ة ، دون اإلخ ى عقوب ق إل رض الموث  يتع
  . أعاله23العزل عند إخالله بإحدى حاالت التنافي المذآورة في المادة 

  الفصل الخامس
  أشكال العقود التوثيقية ومضمونها

لتوثيقية، تحت طائلة البطالن، باللغة العربية في نص         تحرر العقود ا  : 26المادة  
  .واحد وواضح، تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص

ب  الحروف وتكت د ب ى العق ع عل وم التوقي شهر وي سنة وال الغ وال ب المب وتكت
  .التواريخ األخرى باألرقام

دد          ى ع صفحات، وعل فل ال ي أس امش، أو ف ي اله االت ف ى اإلح صادق عل وي
كلمات المشطوبة في العقد بالتوقيع باألحرف األولى من قبل الموثق، واألطراف،            ال

  .وعند االقتضاء الشهود والمترجم
ين األسطر أو إضافة                  :27المادة   ة ب  يجب أال تتضمن العقود أي تحوير أو آتاب

  .آلمات
  .تعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة بين السطور أو المضافة باطلة

شوبه أي                   تكون الكلمات  شكل ال ي ة ب ازع في عددها مكتوب ر المتن  المشطوبة غي
  .خر العقدآشك أو التباس، ويصادق عليها في 
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ق تحت مسؤوليته، سواء آانت                   :28المادة   ا الموث  تكون العقود التي يحتفظ به
يلة      ل وس األجهزة وبك سخة ب ة، أو مستن ة، أو مطبوع ة الكاتب د أو باآلل ة بالي مكتوب

  .أخرى
ادة  ستلزمها بعض النصوص الخاصة،  :29الم ي ت ات الت  دون اإلخالل بالبيان

  :يجب أن يتضمن العقد الذي يحرره الموثق البيانات اآلتية
   اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه،-
   اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة األطراف وجنسيتهم،-
  تضاء، اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة الشهود عند االق-
   اسم ولقب وموطن المترجم عند االقتضاء،-
   تحديد موضوعه،-
   المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه،-
   وآاالت األطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق باألصل،-
شريع         - ة والت صوص الجبائي راف، الن ى األط ق عل الوة الموث ى ت ه عل  التنوي

  الخاص المعمول به،
  .طراف، والشهود، والموثق والمترجم عند االقتضاء توقيع األ-

ادة  صديق، إال إذا اقتضى األمر عرضها : 30الم ة للت ود الموثق ال تخضع العق
  .على سلطات أجنبية، ما لم تنص على خالف ذلك االتفاقيات الدولية

  .ويتم التصديق على العقد من قبل رئيس محكمة محل تواجد المكتب
ة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع         تسلم النسخ  :31المادة  

ى                       ضائية، ويؤشر عل ام الق ذ األحك ى تنفي سري عل ا ي ا م سري عليه المعمول به، وي
  .األصل بتسليم النسخة التنفيذية

  .ال تسلم إال نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأديبية: 32المادة 
سخة تن يغير أنه   ة تواجد         مكن تسليم ن يس محكم أمر صادر عن رئ ة ب ة ثاني فيذي

  .المكتب، ويرفق األمر الصادر باألصل
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  الفصل السادس
  إنابة الموثق واإلدارة المؤقتة للمكتب

ادة  ى       : 33الم اء عل ب بن ه، يج ت ل انع مؤق صول م ق أو ح اب الموث د غي عن
اره هو                   ق الستخالفه، يخت ين موث ام، تعي دل، حافظ األخت  أو  ترخيص من وزير الع

  .تقترحه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي
ق المستخلف                   ى اسم الموث شار إل ويجب أن تحرر العقود باسم الموثق النائب وي
ل     ن قب ره م تم تحري د ي ل عق ى أصل آ ام، عل افظ األخت دل، ح ر الع ورخصة وزي

  .الموثق النائب  وذلك تحت طائلة البطالن
ا             يكون الموث  :34المادة   ة التي يرتكبه ق مسؤوال مدنيا عن األخطاء غير العمدي

  .نائبه في العقود التي يحررها هذا األخير
اة، أو العزل، أو التوقيف أو                  :35المادة   سبب الوف ق، ب  عند شغور مكتب التوثي

راح                ى اقت اء عل ا بن ام، موثق في غيرها من الحاالت، يعين وزير العدل، حافظ األخت
د             ه بع ب، وتنتهي مهام سيير المكت ة ت ه مهم سند ل رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، ت

  .االنتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع
ه ق     :36ادة  الم ق، أو وفات انع للموث وع م اه،     ب  في حالة وق ذي تلق د ال ع العق ل توقي

ة محل تواجد                وآان موقعا من قبل األطراف المتعاقدة والشهود، يمكن رئيس محكم
المكتب أن يأمر، بناء على طلب من األطراف المعنية أو أحدهم، بتعيين موثق آخر              

د في ه             ر العق د، ويعتب ق             للتوقيع على هذا العق ل الموث ع من قب د وق ه ق ة آأن ذه الحال
  .الذي تلقاه

  الفصل السابع
  السجالت واألختام

ي ال يحتفظ                :37المادة   ك الت  يمسك الموثق فهرسا للعقود التي يتلقاها بما فيها تل
ع     ي يق ة الت يس المحكم ل رئ ن قب ا م ر عليه رقم ويؤش بأصلها، وسجالت أخرى ت

  .مكتبه بدائرة اختصاصها
  .ذج هذه السجالت بقرار من وزير العدل، حافظ األختاميحدد شكل ونمو

ه               : 38المادة   ة خاصا ب ا للدول يسلم وزير العدل، حافظ األختام، لكل موثق خاتم
  .طبقا للتشريع المعمول به
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ة        سخ التنفيذي ود، والن سخ العق غ ن بطالن دم ة ال ت طائل ق تح ى الموث ب عل يج
  .بخاتم الدولة الخاص بهوالمستخرجات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها 

ة                    ة ضبط المحكم يتعين على الموثق أن يودع توقيعه وعالمته لدى آل من أمان
  .والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه، والغرفة الجهوية للموثقين

  الفصل الثامن
  المحاسبة والعمليات المالية والضمان

ادة  صاريف      :39الم رادات والم سجيل اإلي بة لت ق محاس سك الموث ذلك   يم وآ
  .محاسبة خاصة بزبائنه

  .تحدد آيفيات مسك ومراجعة المحاسبة عن طريق التنظيم
ادة  ة    :40الم ساب الخزين وم لح وق والرس ل الحق صيل آ ق بتح وم الموث  يق

رة          دفع مباش ود وي ر العق بة تحري سديدها بمناس زمين بت رف المل ن ط ة م العمومي
ل  ى األطراف بفع ة عل الغ الواجب ضرائب المب ي لقباضات ال ضريبة، ويخضع ف ال

  .ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به
ة           ة العمومي دى الخزين ع ل تح حساب ودائ وينبغي على الموثق زيادة على ذلك، ف

  .تودع فيه المبالغ التي يحوزها
ادة  سب  :41الم ه ح ن زبائن ه م ن خدمات ا ع رة أتعاب ق مباش ى الموث  يتقاض

  . مقابل وصل مفصلالتعريفة الرسمية
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

ادة  ي    :42الم ا ف صوص عليه ات المن ة العقوب ق تحت طائل ى الموث ر عل  يحظ
  :قانون العقوبات

ر          - ي غي ت ف فة آان ة ص ه، بأي ة لدي ة المودع يم المالي الغ أو الق تعمال المب  اس
  االستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة،

ات    اال- ى قباض دفع إل ة ال الغ الواجب راض بالمب ة االعت ي حال و ف اظ ول حتف
  الضرائب والخزينة العمومية،

  . العمل على توقيع السندات أو االعترافات بدين دون أن يذآر فيها اسم الدائن-
  . يتعين على الموثق اآتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية:43المادة 
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  الباب الثالث
  لتفتيش والمراقبةتنظيم المهنة وا

  الفصل األول
  تنظيم المهنة

ام، يكلف    ثيق ينشأ مجلس أعلى للتو :44المادة    يرأسه وزير العدل، حافظ األخت
  .ت الطابع العام المتعلقة بالمهنةابدراسة آل المسائل ذ

ى     :45المادة    تنشأ غرفة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية االعتبارية، تسهر عل
ل يهدف  ل عم ذ آ ة وأعرافهتنفي د المهن رام قواع ى ضمان احت داد ا،إل ولى إع  وتت

ة  ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري شرها ف تم ن ة، ي ات المهن ة ألخالقي مدون
  .الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ األختام

ادة  وم   :46الم ة، تق ع بالشخصية االعتباري وثقين، تتمت ة للم رف جهوي شأ غ  تن
  .الغرفة الوطنية في تأدية مهامهابمساعدة 

ادة  واد :47الم ي الم ذآورة ف ات الم د الهيئ انون، 46 و45 و44 تع ذا الق ن ه  م
  .أنظمتها  الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ األختام

  . تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم:48المادة 
  الفصل الثاني

  المراقبةالتفتيش و
ق،             :49المادة    يهدف التفتيش والمراقبة إلى ضمان السير الحسن لمكاتب التوثي

  .وتحقيق تطابق نشاطها مع أحكام القانون واألنظمة السارية المفعول
  . توضع مكاتب التوثيق تحت رقابة وزير العدل، حافظ األختام:50المادة 
دوري، و        :51المادة   يش ال ة         تخضع مكاتب التوثيق للتفت ده الغرف امج تع ا لبرن فق

  .الوطنية للموثقين، وتبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ األختام
شاور                  ة بالت ة الوطني ل الغرف وتسند مهام التفتيش إلى موثقين يتم اختيارهم من قب

دة ثالث                     ة لم ة الوطني يس الغرف ) 3(مع الغرف الجهوية، يتم تعيينهم من طرف رئ
  .سنوات قابلة للتجديد
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يس                    تر ام، ورئ دل، حافظ األخت ر الع ى وزي يش إل ارير التفت سل فورا نسخ من تق
  .الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية

وثقين       :52المادة   ة للم  يجب على رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوي
ا أحد الم             ي يرتكبه ات الت اء  أن يبلغوا وزير العدل، حافظ األختام، بالمخالف وثقين أثن

  .تأدية مهامه والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة آانت
  الباب الرابع
  النظام التأديبي
  الفصل األول

  العقوبات التأديبية
ادة  ي :53الم ا ف ة المنصوص عليه ة والمدني سؤولية الجزائي  دون اإلخالل بالم

ة   ه المهني ي التزامات صير ف ل تق ق عن آ ه، يتعرض الموث ول ب شريع المعم ، أو الت
  .بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

  : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموثق هي:54المادة 
   اإلنذار،-
   التوبيخ،-
  أشهر،) 6( التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة -
  . العزل-

  الفصل الثاني
  المجلس التأديبي

بعة         :55ة  الماد أديبي يتكون من س  ينشأ على مستوى آل غرفة جهوية مجلس ت
  .أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا) 7(

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

  .متحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي
ام، أو                 :56المادة   دل، حافظ األخت ر الع  يخطر المجلس التأديبي من طرف وزي

  .من طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين
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س     ى المجل أديبي عل ف الت ال المل ا، يح ة تخص موثق دعوى التأديبي ت ال إذا آان
  .التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع

ة أو أحد             إذا آانت الدعوى التأديبية تخص     ة الجهوي  رئيس أو أحد أعضاء الغرف
أعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي إلحدى الغرف          

  .الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها الموثق المتابع
د         ى أح ال عل ة، تح ة الوطني يس الغرف ة تخص رئ دعوى التأديبي ت ال وإذا آان

  .ه وزير العدل، حافظ األختامالمجالس التأديبية الذي يحدد
ادة  ضائه،    :57الم ة أع ضور أغلبي ا إال بح أديبي قانون س الت د المجل  ال ينعق

ة              سة مغلق ة في جل دعوى التأديبي ة  ويفصل في ال رار مسبب،    بأغلبي األصوات، وبق
  .وفي حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس

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

ادة  ق        :58 الم ى الموث تماع إل ة دون االس ة تأديبي ة عقوب دار أي وز إص  ال يج
  .المعني باألمر، أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك
اريخ        ) 15(ويستدعى لهذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشر          ة من الت ا آامل يوم

ا      ق              المحدد لمثوله، عن طريق رس لة مضمونة مع اإلشعار باالستالم، أو عن طري
ه، أو              محضر قضائي، ويمكنه االطالع على ملفه التأديبي بنفسه، أو بواسطة محامي

  .وآيله
ادة   صادر عن المجلس        :59الم رار ال وثقين الق ة للم ة الجهوي يس الغرف غ رئ  يبل

و           ق   التأديبي إلى وزير العدل، حافظ األختام، ورئيس الغرفة الوطنية للم ثقين والموث
  .يوما من تاريخ صدوره) 15 ( عشرالمعني، في أجل خمسة

ادة  وثقين      :60الم ة للم ة الوطني رئيس الغرف ام، ول افظ األخت دل، ح وزير الع  ل
ة       ة الوطني والموثق المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجن

  .اريخ تبليغ القراريوما، ابتداء من ت) 30(للطعن، وذلك في أجل ثالثين 
ة،        :61المادة   ه المهني  إذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء آان إخالال بالتزامات

شاطه،                  أو جريمة من جرائم القانون العام، ما ال يسمح له باالستمرار في ممارسة ن
ام، توقي          دل، حافظ األخت ر الع ي يتضمن             ف يمكن وزي ق أول د إجراء تحقي ورا، بع ه ف

  .معني، وإبالغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلكتوضيحات الموثق ال
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صاه ستة     ي أجل أق ة ف دعوى التأديبي ين الفصل في ال اريخ ) 6(يتع أشهر من ت
ا   ن متابع م يك ا ل انون، م وة الق ه بق ة مهام ى ممارس ق إل ف، وإال يرجع الموث التوقي

  .جزائيا
ادة  الث  :62الم ة بمضي ث دعوى التأديبي ادم ال داء م) 3( تتق نوات ابت وم س ن ي

ا، وينقطع سريان             ارتكاب األفعال، ما لم تكن هذه األفعال تحمل أيضا وصفا جزائي
  .هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق التأديبية أو الجزائية

  الفصل الثالث
  اللجنة الوطنية للطعن

ة ضد                    :63المادة   ن، تكلف بالفصل في الطعون المقدم ة للطع ة وطني  تنشأ لجن
  . المجلس التأديبيقرارات

ة     ن ثماني ن م ة للطع ة الوطني شكل اللجن ة  ) 8(تت يين، وأربع ضاء أساس ) 4(أع
نهم         ام، من بي دل، حافظ األخت ر الع قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزي

  .موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين) 4(رئيس اللجنة، وأربع 
ام، أ  افظ األخت دل، ح ر الع ين وزي ة يع ة، ) 4(ربع نفس الرتب اطيين ب ضاة احتي ق

  .موثقين بصفتهم أعضاء احتياطيين) 4(وتختار الغرفة الوطنية أربعة 
يين     ضاء األساس رئيس واألع ضوية لل رة الع دد فت االت تح ل الح ي آ وف

  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 3(واالحتياطيين بثالث 
  .م اللجنة الوطنية للطعنيعين وزير العدل، حافظ األختام، ممثال له أما

ل             وفي حالة رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يمكنه تعيين ممث
  .له أمام اللجنة الوطنية

افظ   دل، ح ر الع ن وزي رار م دد بق ر، ويح ة الجزائ ة بمدين ذه اللجن ر ه ون مق يك
  .األختام

ة       :64المادة   ولى أمان ة    يعين وزير العدل، حافظ األختام موظفا يت ة الوطني اللجن
  .للطعن

ادة  سها أو     :65الم ن رئي تدعاء م ى اس اء عل ن بن ة للطع ة الوطني ع اللجن  تجتم
ة                   يس الغرف ضاء، بطلب من رئ بطلب من وزير العدل، حافظ األختام، أو عند االقت

  .الوطنية للموثقين
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تدعائه                     د اس ي أو بع ق المعن وال يجوز لها البت في القضية دون االستماع للموث
  .ا، ولم يمتثل لذلكقانون

ل           رئيس، قب رف ال ن ط رض م ذا الغ ضور له ق للح ستدعى الموث ب أن ي يج
الة مضمونة           ) 15(التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر       ل، برس ى األق ة عل يوما آامل

  .مع اإلشعار باالستالم أو عن طريق محضر قضائي
  .ويجوز للموثق المعني االستعانة في ذلك بموثق أو بمحام يختاره

ة األصوات، :66ادة الم سة سرية بأغلبي ي جل ة للطعن ف ة الوطني  تفصل اللجن
  .بقرار مسبب

  .وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
ي     ة ثلث زل إال بأغلبي ة الع دار عقوب ن إص ه ال يمك ر أن ضاء ) 2/3(غي األع

  .المكونين للجنة
  .ويتم النطق بالقرار في جلسة علنية

الة مضمونة مع             تبلغ قرا : 67المادة   ق رس رات اللجنة الوطنية للطعن عن طري
ة    ة الوطني يس الغرف ام، ورئ افظ األخت دل، ح ر الع ى وزي تالم إل عار باالس اإلش
ة  ة الوطني ع إعالم الغرف ي، م ق المعن ى الموث ا، وإل ه طعن ة تقديم ي حال وثقين ف للم

  .بذلك
س الدول        ام مجل ن أم ة للطع ة الوطني رارات اللجن ي ق ن ف وز الطع ق ويج ة وف

  .التشريع المعمول به
  .وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة

  الباب الخامس
  أحكام انتقالية وختامية

دل     5 بغض النظر عن أحكام المادة     :68المادة   نظم وزارة الع انون ت ذا الق  من ه
  .قينمسابقة واحدة لاللتحاق بمهنة التوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموث

سعة       ييتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيق       ا بأحد مكاتب الموثقين مدته ت
  .أشهر)9(

ادة  م    : 69الم انون رق ضى الق شأة بمقت ة المن الس التأديبي  27-88تواصل المج
ي  ؤرخ ف ام 28الم دة ع ق 1408 ذي القع نة 12 المواف و س ضمن 1988 يولي  والمت
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ات          تنظيم التوثيق، الفصل في الملفات      التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئ
  .التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

م          :70المادة   انون رق ة للق  ذي  28 المؤرخ في      27-88 تبقى النصوص التطبيقي
ق، سارية        1988 يوليو سنة    12 الموافق   1408القعدة عام     والمتضمن تنظيم التوثي

ا    المفعول إلى حين نشر النصوص ال     ا يتعارض منه تطبيقية لهذا القانون، باستثناء م
  .مع أحكام هذا القانون

م       :71المادة   انون رق يما الق -88 تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون، ال س
ي  27 ؤرخ ف ام  28 الم دة ع ق 1408 ذي القع نة  12 المواف و س  1988 يولي

  .والمتضمن تنظيم التوثيق
ادة  انون : 72الم ذا الق شر ه ة ين ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري ف

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

  عبد العزيز بوتفليقة

 


