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 القانون العـربي االسـترشـادي
 القضائيين لتنظـيم مـهنة المحـضرين

 ومـذكرته اإليضـاحـية
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  قـرار

 بشأن مشروع القانون العربي
 شادي للمساعدة القضائيةاالستر

 العربي االسترشادي القانونمشروع و
 القضائيين لتنظيم مهنة المحضرين

 ــــــــــ
 
 مجلس وزراء العدل العرب نإ

 
 :بعد اطالعه على 

 32/11/3001 – 34د  –101قرارات مجلس وزراء العدل العرب وآخرها القرار رقم    -
 31/8/3002 – 43ج  – 862قم قرارات المكتب التنفيذي وآخرها القرار ر -

 (10/3/3002-1)التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة المشروعين   -

 المالحظات الواردة من الدول العربية ، -

 المذكرتين االيضاحيتين اللتين أعدهما ممثل الجزائر في اللجنة،  -

 مذكرة األمانة الفنية ، -
 

 ،وبعد المناقشـة

 
 :يقـرر

 
 القانونمشروع ومن مشروع القانون العربي االسترشادي للمساعدة القضائية، اعتماد كل  -1

القضائيين بالصيغة المرفقة وتعميمه على الدول  لتنظيم مهنة المحضرين العربي االسترشادي

 . العربية 

 .توجيه الشكر للجنة التي أعدت المشروعين -4

 
 

 (46/11/4002 – 42د  –627ق )
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 ي القانون العربي االسترشاد
 لتنظيم مهنة المحضرين القضائيين

 ــــــــ
 األول الفصل

 أحكام عامة
 ــــ

 
 ( :1)المادة 

 

، ويكون في حكم اء ـد أعوان القضـوهو أح ،ينظم هذا القانون مهنة المحضر القضائي
 .ويخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون ، ( الموظف العام)الضابط العمومي 

 
 ( :2)المادة 

 
 ةـدد الالئحـم، وتحـالمحاكضمن دائرة اختصاص للمحضرين القضائيين  خاصة تنشأ مكاتب

 .لكل مكتب وعددها( المكاني)ي ـاالختصاص المحل (يمـالتنظ)
 

 ( :3)المادة 
 

تسييره لحسابه الخاص ، وتحت مسؤوليته، المحضر القضائي إدارة مكتبه ويتولى - أ 
 .ومراقبة الجهة المختصة 

تصة قراراً بقيد المحضر القضائي، ويجوز الطعن في هذا القرار تصدر الجهة المخ- ب 
 .أمام المحكمة المختصة 

 
 الثانيالفصل 

 ومزاولتها بالمهنة القيدشروط 
 ـــــ

 ( :4)المادة 
 

 :يشترط في طالب القيد ما يلي 

 .أن يكون حامالً جنسية الدولة - أ 
 .أن يكون كامل األهلية - ب 

 .سنة... أن ال يقل عمره عن - ج 
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 .أن يكون حسن السيرة والسلوك - د 

 .جنحة مخلة بالشرف أو األمانة جناية ، أو في أن ال يكون محكوما عليه- هـ

 .امفي الشريعة أو القانون أو ما يعادله جامعيأن يكون حاصال على مؤهل - و 

 .أن ال يكون قد فصل تأديبياً من مهنة أو الوظيفة العامة - ز 

 .من ذلك بسبب الخبرة  نجاح المسابقة ما لم يعفأن يجتاز ب- ح 

 .أن يؤدى دورة تدريبية لهذا الغرض   -ط

 .أن يكون الئقا صحيا لمزاولة مهنته - ي 
 

 ( :  5)المادة 
 

ال يجوز للمحضر القضائي مزاولة عمله إال بعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة 
 :لى النحو اآلتي ون صيغة اليمين عوتك .ويحرر محضر بذلك

 
أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بعمليي أحسين قييام وأتعهيد أن أفليت ديي تهديية مهنتيي " 

 ".وأكتم سرها وأسلك دي كل األمور سلوك المحضر القضائي الشريف
 

 
  الفصل الثالث

 ونطاقه وافتصاصه مهام المحضر القضائي
 ــــ

 ( :6)المادة 
 

 :يتولى المحضر القضائي  –أ 

 .وما في حكمها ما لم يحدد القانون طريقة أخرى واإلعالناتتبليغ المحررات -  

 .تنفيذ السندات التنفيذية   -

إذا تعذذذر علذذى المحضذذر القضذذائي التنفيذذذ يعذذرض األمذذر علذذى قاضذذي التنفيذذذ المخذذتص وفذذ  - ب
 .القانون 

 
 ( :  7)المادة 
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مختصة التى يوجد بها مكتبه، وال يم بدائرة المحكمة الـي أن يقـيجب على المحضر القضائ
 .يجوز أن يقيم خارجها إال بإذن من رئيس المحكمة المختصة 

 
 ( :8)المادة 
 

ال يجوز للمحضر القضائي أن يرفض القيام بعمل من أعماله وفي حال الرفض يعرض 
 .األمر على رئيس المحكمة المختصة 

 
 ( :9)المادة 
 

تخدم تحت ـا أن يسـول بهـواألنظمة المعم يجوز للمحضر القضائي في إطار القانون
 .رى وجوده ضروريا لتسيير المكتب ـي دـمساعمسؤوليته أي 

 

 ( :11)المادة 
 

 .(التنظيم) الالئحة  هتحدد تعابه، وف  جدولأل يتقاضى المحضر القضائي مقابال

 

 الفصل الرابع
 المسائل المدنية والتهديبية

 ـــــ
 

 ( :11)المادة 
 
 .وانين واللوائح ـاء عمله بجميع أحكام القـالمحضر القضائي التقيد أثنيجب على - أ 

 .بواجبات عمله  اإلخالليسأل المحضر القضائي مدنيا عن - ب

يجازى تأديبيا كل محضر يخل مع عدم اإلخالل بالمسؤولية المدنية والجزائية - ج
ط من كرامة ب أيا من المحظورات عليه، أو يسلك سلوكا يحـ، أو يرتك هـبواجبات

 :اآلتية المهنة ، بإحدى الجزاءات 

 .اإلنذار  -
 .الوقف عن العمل مدة ال تجاوز سنة  -
 ( .العزل)لحرمان من مزاولة المهنة ا -
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يعتبر موقوفا عن عمله بقوة القانون ، كل محضر قضائي يحبس احتياطيا، أو تنفيذاً - د 
 .لحكم قضائي، وذلك طوال مدة حبسه 

يقاف المحضر القضائي مؤقتا لحين الفصل في الدعوى التأديبية أو للسلطة المختصة ا -هـ
 .الجزائية 

 .ترفع الدعوى التأديبية من الجهة المختصة - و

 

 ( :12)المادة 

تشكل لجنة بقرار من الجهة المختصة تتولى تأديب المحضرين ، وتحدد الالئحة - أ 
 .اختصاصاتها وصالحياتها

 .يبي أمام الجهة المختصة يجوز الطعن في القرار التأد- ب

 
 الفامسالفصل 

 حاالت المنع
 ـــ

 ( :13)المادة 
 

ال يجذذوز الجمذذع بذذين مهنذذة المحضذذر القضذذائي وأي وظيفذذة أو مهنذذة وعمذذل  خذذر يتنذذافى مذذع 
 .طبيعة مهنته 

 
 ( :14)المادة 
 

 :ال يجوز للمحضر القضائي بصفة شخصية أو بوساطة الغير - أ 

إلذى الدرجذة الرابعذة أي مصذلحة فذي  أصذهارهأو  أقاربذه أن تكون له أو لزوجذه أو  -
 عمل يباشر فيه مهامه ؛

 أن يشارك في المزايدات المتعلقة باألشياء المكلف بيعها ؛  -
 

 .السابقة  في الفقرة يترتب البطالن على القيام بأي من األعمال الواردة- ب
 

 ( :15)المادة 
 

 . علذذى المحضذذر القضذذائي أن يتنحذذى تلقائيذذا، يجذذب  41 فذذي الحذذاالت المذذذكورة فذذي المذذادة
 .يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصةبعريضة  هكما يجوز للطرف المعني طلب رد
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 الفصل السادس
 السجالت واألحكام

 ــــ
 ( :16)المادة 
 

 .المحضر القضائي مسؤول عن صياغة المحررات وحفظها ونشرها - أ 

 .م بها المحضر وأنواعها تحدد الالئحة شكل المحررات التي يقو- ب

 
 ( :17)المادة 
 

يمسذذذك المحضذذذر دفذذذاتر لقيذذذد المحذذذررات ودفذذذاتر لتسذذذجيل اإليذذذرادات والمصذذذاريف وكذذذل - أ 
المعذذامالت الماليذذة المتعلقذذة بعملذذه وتواريخهذذا ، ويذذتم التأشذذير والتوقيذذع عليهذذا مذذن رئذذيس 

 .وتحدد الالئحة عددها وشكلها. المحكمة المختصة

 .لمحضر القضائي وف  شروط وكيفيات تحددها الالئحة تراجع دفاتر ا- ب

 
 ( :18)المادة 
 

، يحذدد نموذجذه وفذ  الالئحذة،  عالمة خاصذةيتعين على المحضر القضائي أن يحوز خاتماً 
 .ه بدائرتها مكتب التيوأن يودع توقيعه وعالمته لدى المحكمة 

 
 ( :19)المادة 
 

قذام بتحريذره  الذذيعلذى المحذرر  الخاصذة عالمتذهالخذاتم ويضع المحضذر القضذائي توقيعذه 
 .ويترتب على مخالفة ذلك البطالن 
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 السابعالفصل 
 المحاسبة والعمليات المالية والضمان

 ــــ
 ( :21)المادة 
 

يحصل المحضر القضائي الحقو  والرسوم بمختلذف أنواعهذا مذن األطذراف الملذزمين بهذا ، 
 .ئحة إجراءات إيداعها ويودعها في حساب خاص باسم المكتب وتحدد الال

 

 ( :21)المادة 
 

 :يحظر على المحضر القضائي 
، ولذذو ت فذذي غيذذر االسذذتعمال المخصذذص لهذذااسذذتعمال األمذذوال المحصذذلة بذذأي صذذيغة كانذذ -4

 .بصورة مؤقتة 
 .توقيع سندات أو إشهادات دون ذكر اسم الدائن فيها  -2

 

 ( :22)المادة 
 

 .يته المدنية يجب على المحضر القضائي التأمين لضمان مسئول
 

 
 الثامنالفصل 

 إنابة المحضر القضائي 
 واإلدارة المؤقتة للمكتب

 ـــــ
 ( :23)المادة 
 

ه يجوز لذه إنابذة محضذر قضذائي  خذر ديفي حال غياب المحضر القضائي أو حصول مانع ل
 القضذذائي ويبقذذى المحضذذر. بعذذد موافقذذة المحكمذذة المختصذذة ويقذذع بذذاطالً كذذل عمذذل يخذذالف ذلذذك 

 .مدنياً من ناحية الموضوع عن أعمال نائبه  مسؤوالً 
 

 ( :24)المادة 
شغور مكتب المحضر القضائي تتولى الجهة المختصذة اختيذار متصذرف مؤقذت  في حال- أ 

 .المهنة لتسيير أعمال المكتب  أعضاءمن بين 
 إسناد، يمكن الشروط المنصوص عليها في القانونإذا تعذر تعيين محضر قضائي ضمن - ب

 .إلى موظف عام مهامه 
 التاسعالفصل 



 431 

 مجلس المحضرين القضائيين
 ــــ

 ( :25)المادة 
 

 .تنظيمه الالئحة تشكيلته وصالحياته وقواعد يؤسس مجلس للمحضرين القضائيين وتحدد
 
 العاشرالفصل 

 إلغاء قيد المحضر القضائي
 ـــ

 ( :26)المادة 
 

مذن هذذا ( 1)عليهذا فذي المذادة يلغى قيد المحضر القضذائي إذا فقذد أحذد الشذروط المنصذوص
 .، أو لوفاته مهنتهالقانون، أو بناء على طلبه، أو لعجزه عن أداء 

 
 

 الحادي عشرالفصل 
 التفتيش والمراقبة

 ــــ
 

 ( :27)المادة 
 

 ها تخضذذذع مكاتذذذب المحضذذذذرين القضذذذائيين لرقابذذذة وزارة العذذذذدل وفذذذ  إجذذذراءات تحذذذذدد
 .الالئحة

 
 الفصل الثاني عشر

 نفاذ القانون
 ـــ
 

 ( :28)المادة 
 

 .تصدر الجهة المختصة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون 
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 المذكرة اإليضاحية 
 لقانون العربي االسترشادي ل

 لتنظيم مهنة المحضرين القضائيين
 ــــــ

 

 المحضذذذذر القضذذذذائي هذذذذو عذذذذون مذذذذن أعذذذذوان القضذذذذاء ، لذذذذه صذذذذفة الضذذذذابط العمذذذذومي 

تولى بتفويض من السلطة العمومية ، ومن خذالل تسذييره مكتبذا عموميذا ، ي -حكم الموظف العام  -

لحسابه الخاص ، تحت مسؤوليته ومراقبة القضاء ، مهمة تبليغ العقود والسندات واإلعالنذات التذي 

تنص عليها القوانين واللوائح ، فيما عدا ما اسذتثني منهذا بذنص خذاص ، وتنفيذذه األوامذر واألحكذام 

ة الصادرة في جميع المجذاالت ، باسذتثناء الصذادر منهذا فذي المجذال الجزائذي ، والقرارات القضائي

وكذذذذا المحذذذررات أو السذذذندات التنفيذيذذذة ، وتحصذذذيل الذذذديون المسذذذتحقة وديذذذا أو قضذذذائيا ، وقبذذذول 

عرضها أو إيداعها، وقيامه بناء على أمر قضائي بالمعاينات واالستجوابات واإلنذارات دون إبذداء 

كمذذا يمكنذذه أيضذذا ، تلقذذي تصذذريحات األطذذراف وإجذذراء المعاينذذات الماديذذة البحتذذة ، رأيذذه بشذذأنها ، 

وتوجيه اإلنذارات من غير استجواب بناء على طلب من األشخاص مباشرة، عالوة على أنه يمكن 

تسخيره من الجهات القضائية للقيام بخدمة معينة لديها، كما هو الشأن في حضوره جلسات محكمذة 

باإلعالن عن افتتاح الجلسة وعلى الشهود وتقديم أدلة اإلقناع والوثائ  والمسذتندات  الجنايات للنداء

 .إلخ... لهيئة المحكمة

إال أن هذذا المشذذروع ارتذذأى ، اتفاقذا مذذع جذذل األنظمذة القانونيذذة القائمذذة ،  علذى تحديذذد مهمذذة 

 .منه ( 6)المحضر على النحو الوارد في المادة 

وليس في تنظيم مهنة المحضر القضائي على النحو الوارد في هذذا القذانون مذا يمذس بسذلطة 

القضاء أو يخل بحقو  الناس وحرياتهم ، طالما أن المحضذر القضذائي يمذارس جميذع مهامذه بذإذن 

 . القضاء وتحت إشرافه

فقذرة وعلى ذلك فإنه يقصد بممارسة مهنة المحضر القضائي للحساب الخاص ، في مدلول ال

مذذن المشذذروع ، أن المحضذذر القضذذائي ، رغذذم إضذذفاء المشذذروع عليذذه ( 3)مذذن المذذادة الثالثذذة ( أ)

إال أنه ال يتقاضي أجراً من الدولذة أو حقذا مذن  –أي حكم الموظف العام  –صفة الضابط العمومي 
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ول الحقو  المقررة عادة للموظف العذام ، وإنمذا يتقاضذي مقابذل خدماتذه ممذن يقذدمها لهذم وفذ  جذد

 ( .41)أتعاب تحدده الالئحة سلفا ، وهذا ما نص عليه المشروع في مادة العاشرة 

كما تعني ممارسة مهنة المحضر القضائي للحسذاب الخذاص ، أن الدولذة ليسذت مسذئولة فذي 

مواجهة الغير عما يرتكبه المحضر القضائي من أخطاء في حقهذم أو يلحقذه بهذم مذن أضذرار أثنذاء 

هامه ، فهو مسئول شخصيا عن كل خطذأ ارتكبذه أو ضذرر تسذببه فيذه، وهذذا أو بمناسبة ممارسة م

، اكتتذاب المحضذر القضذائي تأمينذا علذى المسذئولية  22ما جعل المشروع يوجذب بمقتضذى مادتذه 

 .المدنية ضمانا لحقو  الغير 

من المشذروع ، عرفذت المحضذر القضذائي ، بأنذه أحذد أعذوان القضذاء ولذه ( 4)وألن المادة 

، فإنذذه مذذن الطبيعذذي أن يشذذترط فذذي القيذذد بهذذذه ط العمذذومي ، أي صذذفة الموظذذف العذذامابصذذفة الضذذ

المهنة وممارستها ما يشترط عادة من شذروط فذي تذولي الوظذائف العامذة ، وأهذم هذذه الشذروط مذا 

 .من المشروع ( 1)نصت عليه المادة 

لهذذم صذذفة وممذذا يترتذذب ، أيضذذاً ، عذذن كذذون المحضذذر القضذذائي أحذذد أعذذوان القضذذاء الذذذين 

الضذذابط العمذذومي ، أن يذذؤدي المحضذذر القضذذائي مباشذذرة بعذذد قيذذده ، وقبذذل مزاولتذذه أي عمذذل مذذن 

مذن المشذروع ، شذأنه شذأن بذاقي ( 5)األعمال المسندة إليذه ، اليمذين المنصذوص عليهذا فذي المذادة 

 .أعوان الدولة ممن لهم هذه الصفة

لقضائي ، ضمن المشروع، بصذفته ومن االلتزامات والقيود األخرى الواجبة على المحضر ا

ضذذابطا عموميذذا ، أيضذذا ، هذذو أنذذه ال يجذذوز لذذه رفذذض القيذذام بذذأي عمذذل مذذن أعمالذذه ، داخذذل دائذذرة 

اختصاص المحكمة حيث يوجد مكتبه ، والتي أوجب عليه المشروع إقامتذه بهذا ، مذا لذم يذأذن لذه ، 

يجذوز لذه الجمذع بذين المحضذر استثناًء ، رئيس المحكمذة المختصذة باإلقامذة خارجهذا ، كمذا أنذه ال 

القضائي وأي وظيفة أو مهنة أو عمل  خر يتنافى مع طبيعة المهنة ، أو أن تكون لذه أو لزوجذه أو 

أقاربذذه أو أصذذهاره إلذذى الدرجذذة الرابعذذة أي مصذذلحة فذذي عمذذل يباشذذر فيذذه مهامذذه ، أو يشذذارك فذذي 

ال المحصذلة بذأي صذيغة كانذت فذي المزايدات المتعلقة باألشياء المكلف ببيعها ، أو اسذتعماله األمذو

غير االستعمال المخصص لها ولذو بصذورة مؤقتذة ، وهذو بصذفة عامذة ملذزم بتقيذده فذي كذل عمذل 
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يباشره ضمن نطا  مهامه ، بجميع األحكام في القذوانين واللذوائح تحذت طائلذة متابعتذه تأديبيذا أمذام 

، وذلذك ( العذزل)لة المهنذة الجهة المختصة ، وتعرضه للجزاءات التي تصل إلى حرمانه من مزاو

دون إعفائه من المسئولية المدنية والجزائيذة ، ومذا للجهذة المختصذة مذن حذ  فذي إيقافذه مؤقتذا عذن 

 .مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية أو الجزائية 

، ضذذمن دائذذرة اختصذذاص المحذذاكم، بالئحذذة مذذن للمحضذذرين القضذذائيينتنشذذأ مكاتذذب خاصذذة 

 .المحلي ، أو المكاني ، لكل منها ، التي تحدد عددها واالختصاصة صالسلطة المخت

ويسند كل مكتب عمومي إلى محضر قضذائي واحذد ، يتذولى بعذد قيذده بهذذه الصذفة، تسذييره 

 .لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ومراقبة الجهة المختصة 

ر إلذى طبيعذة ويخضع المحضر القضائي إلى مراقبة من الجهة المختصة ، التي تتمثل بذالنظ

 .عمله وعالقته بالقضاء وانتمائه إلى هيئة تنظيمية مهنية 

فمراقبة المحكمة المختصة للمحضر القضائي هي رقابة قضائية بحتة ، يتحدد مجالهذا بالبذت 

في الطعون ضد المحاضر المحررة بمعرفة المحضر القضائي وفي إشكاالت التنفيذ وكل ما يمكذن 

عمال التي يقوم بها المحضذر القضذائي فذي نطذا  مهامذه، وهذي غيذر إثارته من منازعات حول األ

المراقبة اإلدارية المنوطة بالجهذة المختصذة، والتذي تشذمل المحضذر القضذائي والمكتذب معذاً ، فذي 

كل ما تلزم به القوانين واللوائح من مسائل تنظيميذة ، اعتبذارا أن مكتذب المحضذر القضذائي مرفذ  

واجب ضمان استمرار تقديم خدماته للمتقاضذين وسذائر المذواطنين عام ، وعلى المحضر القضائي 

علذذى الوجذذه المطلذذوب ، وبكيفيذذة سذذليمة تراعذذى يهذذا جميذذع األحكذذام والنصذذوص التنظيميذذة ضذذمن 

مذن مذذكرات وتعليمذات تنظيميذة أو ( الوصذية)القانون واللوائح ، وما قد تصذدره الجهذة المختصذة 

مراقبة مذن خذالل شذكاوي المذواطنين أو زياراتذه المفاجئذة عملية ؛ وتمارس الجهة المختصة هذه ال

 .لمكاتب المحضرين القضائيين داخل دائرة اختصاصه 

، ومذا قذد تذراه كذل دولذة عربيذة شذقيقة فذي ة إيجاد هيئذة للمحضذرين القضذائيينوأمام ضرور

هذه الهيئذة ،  تنظيمها لهذه المهنة بما يتالءم وأوضاعها، فقد اكتفى المشرع بالتأكيد على إيجاد مثل
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منذذه، علذذى تأسذذيس مجلذذس للمحضذذرين القضذذائيين، تحذذدد الالئحذذة  25مذذن خذذالل نصذذه فذذي المذذادة 

 .ه ـب يقتدي، دون اقتراح نمط تنظيم استرشادي معين تشكيلته وصالحياته وقواعد تنظيمه

وتكمن العلذة مذن وجذود مجلذس للمحضذرين القضذائيين ، فذي طبيعذة المهنذة ذاتهذا، والعالقذة 

، والتي من مقتضياتها أن تبقى مهنة المحضر القضذائي (وزارة العدل) وبين السلطة الوصية بينها 

 .تابعة لها في تنظيمها وسيرها 

فتولي المحضر القضائي تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته الشخصية، ال يعفيذه 

للواجبذذذات  ، باعتبذذذاره ضذذذابطا عموميذذذا وعونذذذا مذذذن أعذذذوان القضذذذاء ، مذذذن االنضذذذباط والخضذذذوع

 .وااللتزامات التي يخضع لها الموظف العام عموما، أو من مساءلته عن اإلخالل بها 

بيذذد أن خذذروج مهنذذة المحضذذر القضذذائي مذذن نطذذا  الوظيفذذة العموميذذة ، لالعتبذذارات السذذاب  

ذكرهذذا ، يجعذذل مذذن الضذذرورة بمكذذان ، إحذذداث مجلذذس لمهنذذة المحضذذر القضذذائي ووضذذع قواعذذد 

فيها بعين االعتبار ما يجب تجسيده ، من خاللها ، لعالقة التبعيذة التنظيميذة بذين  تنظيمية له ، يؤخذ

المهنذذذة والسذذذلطة الوصذذذية ، بشذذذكل محكذذذم ودائذذذم ومسذذذتمر ، ويضذذذمن للسذذذلطة الوصذذذية أيضذذذاً ، 

مساعدتهما فيما يقوم به هذذا المجلذس مذن دراسذة المسذائل المهنيذة ذات الطذابع العذام والسذهر علذى 

 .وضمان احترام قواعدها وأخالقياتها حسن سير المهنة 

، علذى تشذكيل لجنذة لتأديذذب ( 42)ولذذات الذدواعي والعلذة ، فقذد نذص المشذروع ، فذي مذادة 

المحضرين القضائيين بقرار من الجهة المختصة ، تطبيقا لالئحة تصدرها كذل دولذة عربيذة شذقيقة 

مختلف الوظذائف والمهذن ، ويكفذل  بإنشاء هذه اللجنة ، بما ينسجم ونظامها التأديبي ، المطب  على

للمحضذذر القضذذائي مسذذاءلة تأديبيذذة عادلذذة، تضذذمن لذذه حذذ  الذذدفاع أمذذام هذذذه اللجنذذة والطعذذن فذذي 

 .قراراتها

، كامذذه بالمبذذادل والقواعذذد األساسذذيةكمذا تضذذمن المشذذروع ، أحكامذذا لمسذذائل متفرعذة عذذن أح

مجذذرد حقذذو  متعذذارف عليهذذا ،  المنذذوه بهذذا أعذذاله ، والتذذي ال تحتذذاج ، لشذذرح أو توضذذيح ، إذ هذذي

كح  الطعن أمام المحكمة المختصة في قذرار رفذض القيذد بالمهنذة مذثالً ، أو نتذائه يرتبهذا القذانون 

على بعض التصرفات واألعمال التي تصدر عن المحضر القضذائي ، مثذل الذبطالن المترتذب عذن 
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بتوقيعذذه وخاتمذذه الرسذذمي األعمذذال الممنذذوع عليذذه القيذذام بهذذا، وبطذذالن المحذذررات غيذذر الممهذذورة 

وعالمته ، أو مسائل مألوفة في إدارة وتسيير كل مرف  عمومي ، ومنهذا اإللذزام بحيذازة المحضذر 

القضذذائي خاتمذذا رسذذميا وطابعذذا خاصذذا بذذه ، وبإيذذداع توقيعذذه وعالمتذذه لذذدى المحكمذذة التذذي يوجذذد 

المحذررات وتسذجيل  بدائرتها مكتبه ، ومسذكه دفذاتر مؤشذر عليهذا مذن رئذيس ذات المحكمذة ، لقيذد

اإليرادات والمصاريف وكل المعامالت المالية المتعلقة بعمله، إلى غير ذلك من المسذائل والتذدابير 

المتعلقة بالمحافظة على ضمان استمرار مكتب المحضذر القضذائي فذي تقذديم خدمتذه العامذة ضذمن 

ائيين بموافقذة مسذبقة مذن الصالحيات المخولة له قانونا ، ومنها جواز اإلنابة بين المحضرين القضذ

المحكمذذة المختصذذة، فذذي حالذذة الغيذذاب المؤقذذت أو حصذذول مذذانع أو أي طذذارل ألي مذذنهم، وتذذولي 

الجهذة المختصذة فذي حالذة شذغور مكتذب المحضذر القضذائية ، بسذبب التوقيذف المؤقذت أو الشذطب 

مذال المكتذب أو الوفاة ، تعيين مسير مؤقت أو مصف ، من بين أعضاء المهنة، لتسيير أع( العزل)

؛ باإلضذافة إلذى حذ  السذلطة المختصذة ، حذال تعذذر تعيذين أو لتصفيته نهائيا ، بحسب الحالةمؤقتا 

 .محضر قضائي ضمن الشروط المنصوص عليها قانونا ، في إسناد مهامه إلى موظف عام 

، مقارنذذة ، بمختلذذف األنظمذذة المتعذذارف عليهذذا فذذي ليذذه فذذإن نظذذام المحضذذرين القضذذائيينوع

إلعالنذذات وتبليذذغ األورا  القضذذائية وغيذذر القضذذائية والمعاينذذات الماديذذة واالسذذتجوابات مجذذال ا

والتنفيذ في المواد المدنية عامة ، هو نظذام متميذز عنهذا مذن حيذث تخفيفذه عذن الدولذة عذبء دفعهذا 

أجذذور المذذوظفين القذذائمين بالتنفيذذذ ، ومختلذذف التكذذاليف األخذذرى التذذي تصذذرفها علذذيهم فذذي القيذذام 

هم كمذذذوظفين عمذذذوميين لذذذدى المحذذذاكم، وبإحداثذذذه مناصذذذب شذذذغل جديذذذدة لكتذذذاب وأعذذذوان بمهذذذام

للمحضذذرين القضذذائيين، والتقليذذل أيضذذا ، مذذن ظذذاهرة رواج القضذذايا بالجهذذات القضذذائية وتعطيذذل 

الفصل فيها، من خالل ما يوفره عن المحكمة من أعمال كثيذرة ، ويتيحذه لهذا مذن وقذت تتفذر  فيذه 

، فضال عن تفعيله وتيرة إنجذاز سذائر المهذام الموكلذة هامها القضائيةصميم ملألعمال التي هي من 

بالمحضذذر القضذذائي وتنفيذذذ األحكذذام القضذذائية ، نتيجذذة مذذا يحدثذذه لذذدى المحضذذرين القضذذائيين مذذن 

حذذوافز ماديذذة ومنافسذذة بذذين عذذدد المكاتذذب المنشذذأة مذذن قبذذل السذذلطة الوصذذية، ال بحسذذب المناصذذب 

كما هو الشأن في باقي األنظمة األخرى ، حيث القائم بالتنفيذ موظف عمذومي المالية الموفرة لها ، 
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، وإنمذذا بحسذذب الحذذادة الفعليذذة لهذذا داخذذل دائذذرة كذذل محكمذذة ، وهذذذا مذذا يجعذذل نظذذام المحضذذرين 

القضذذائيين ينذذدرج ضذذمن األنظمذذة األكثذذر تطذذوراً فذذي مجالذذه ، وأكثرهذذا مسذذايرة وتجسذذيداً للذذنهه 

 .في تسيير الدولة للمرف  العام عموماً  الحديث واالتجاه المعاصر
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