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يف إنشــــا قضــــا إلكرتونــ ـ تكــــو ميــــ
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الوساطة اإللكرتونية يف القضايا املدنية هـم
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ركــــائز حبيــــث يكــــو إل قــــا الوســــي

ملخــص:

واخلصــو يف الفضــا الرق ـ ولــيس الواقــع

تشكل الوجاهية إحـد املبـاد الرئيسـية
الـــيت تضـ ـ ن املســـاواا بـ ـ امل قاضـ ـ

احملسوس.

مـــا

الكل ــــا املف احيــــة :مبــــد الوجاهيــــة

احملك ــة الــيت ال جيــوز هلــا الفصــل حبكــم

تكنولوجيا املعلوما احلدي ة ال قاضـ عـن

دو احلضـــور الشخصـ ـ لألطـــراف ،لكـــن

بُعد الوساطة.

* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
necessary to consider establishing
an electronic judiciary in which
electronic mediation in civil cases
would be the most important pillar
so that the meeting of intermediaries
and adversaries in the digital space
was not tangible.
Keywords: The Principle of
Relevance; Modern Information
Technology; e-litigation; Mediation.

Abstract:
Relevance is one of the main
principles that ensures equality
between litigants before the court,
which may not rule without the
personal presence of the parties, but
the Corona pandemic restricted the
freedom of litigants to move to
court, which made it difficult to
apply this principle, so it was

مقدمــة:
شهد العاب إثر جائحة «كورونـا» تغـيريا جـاريا ،حيـث سـاد حالـة مـن ال خـب يف
وساط العديد من الق اعا  ،ومنها الق ا القضائ الاي تـهثر يف الكـ ري مـن الـدول
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ومنها اجلزائر األمر الاي جعلها عاجزا عن تسيري القضـايا حبيـث اضـ ر إ توقيـف
اجللسا وتهجيـل احملاك ـا بسـبب مـرض احلجـر الصـح  ،وجنـم عـن ذلـ تـراكم
امللفــا عل ـ مكاتــب القضــاا ووقــو اخ ـ الال كــبريا مــن حيــث اح ســا املواعيــد
واآلجال القانونية.
مإ كا مبد الوجاهية ي عين زيادا علـ املسـاواا بـ
القضا  ،مواجهة اخلصو لبعضهم البع

طـراف اخلصـومة مـا جهـاز

يف جلسة احملاك ة ،مإ ي األمـر بـا خم لفـا

يف ظــل اجلائحــة ،يـــا د إ البحــث عـــن بــدائل مرتب ــة ساســـا ب ــورا االتصـــاال
وتكنولوجيــا املعلومــا  ،مــن خــالل نمــا ال قاض ـ عــن بُعــد و مــا يس ـ
اإللكرتونية ،هاا اإلجرا الاي يس
ب

باحملك ــة

ب سـيري اجللسـا وتبـادل املـاكرا والعـرائ

اخلصو دو احلضور إ احملك ة ما القاض مـن خـالل ت بيقـة Application

داخل منصية إلكرتونية تكو مؤمينة وهلا مفاتي تشفري خاصة بهـا ،غـري ي اإلشـكال
ي ور عند اص دا القاض املخ ص يف ملف الدعو املدنية مبا يفرض علي القانو من
ضــرورا قيام ـ بــإجرا لقي ـ وجــاه ب ـ األطــراف ،و إلزام ـ بعــرض حــد الوســائل
البديلة حلـل النزاعـا علـ اخلصـو والـيت مـن بينهـا الوسـاطة ،هـا اآلليـة الـيت بـد
تمهر بصفة كرب من ذي قبل عل املس و القضائ بعد تكريسـها قانونيـا مـن طـرف
املشــر اجلزائــري ،مــع العِلــم ني ـ خــا مق ـ بالوســاطة القضــائية الــيت ت ـ م مــا مرم ـ
القضـــا وب يـــنص علــ الوســـاطة االتفاقيـــة الـــيت تــ م بــ اخلصـــو خارجــ وال علــ
الوســاطة اإللكرتونيــة ،رغــم ي هــا األخــريا لــو مت األخــا بهــا مإنهــا س سـ

ب خفيــف

العب عن القضاا وامل قاض عل حد السوا حبيث ت م اإلجرا ا عن طري ال حاضـر
املرئ  visioconférenceب كامة األطراف "القاض املخـ ص ،احملـامو  ،األطـراف
امل خاص ة والوسي ".
بنــا عليــ  ،ارتهينــا طــر اإلشــكالية اآلتيــة :مــا مــد إمكانيــة إع ــال الوســاطة
االلكرتونية املدنية ما اجلها القضائية ؟ وهل يع رب هاا م ناقضا مع مبد الوجاهية
املنصو

علي يف قانو اإلجرا ا املدنية واإلدارية ؟

لإلجابة عل ها اإلشكالية قس نا الدراسة إ :
احملور األول :مبد الوجاهية ما القضا واالس نا الوارد علي .
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احملور ال ان  :الوساطة كإجرا من إجرا ا ال قاض عن بُعد.
احملور األول :مبد الوجاهية ما القضا واالس نا الوارد علي
غالبا ما ت سم العالقا اإلنسانية بلحما من اخلالف تولـد نزاعا تن ـوي تسـوي ها
حيانــا عل ـ إجــرا حماك ــة ،والــيت تكــو وم ـ مبــاد حمــددا ،وُضــع لض ـ ا

ي

حقــوق األطــراف تكــو م ســاوية مــا مرمــ القضــا ومــن بــ هــا املبــاد مبــد
"الوجاهيــة" الــاي يُعـدي ركيــزا مه ــة يقــو عليهــا ال نمــيم القضـائ ألي دولــة ،لــال مت
الــنص عليـ يف غلــب ال شــريعا الوضــعية ســوا األجنلوساكســونية و الالتينيــة ومنهــا
ال شريع اجلزائري.
بنا علي سنحاول تبيا مفهو مبد الوجاهية ( وال) ،ثـم بيـا االسـ نا الـوارد عليـ
(ثانيا).
وال -مفهو مبد الوجاهية:
سن رق إ تعريف مبد الوجاهية ،ثم تبيا األهداف املقصودا من األخا ب .
 -2تعريف مبد الوجاهية :ميكن تعريف الوجاهية عل ن  :إختاذ كامة اإلجـرا ا
يف مواجهـــة اخلصــــو ب ريــــ ميكـــــنهم مـــن العلـــم بهـــا ســـوا عـــن طريــ إجرائهـــا يف
حضورهم كإبدا ال لبا والدمو وإجـرا ال حقيقـا  ،و عـن طريـ إعالمهـم بهـا و
متكيــنهم مــن االطــال عليهــا ومناقش ـ ها ،واهلــدف مــن هــاا املبــد ض ـ ا ت بي ـ ح ـ
الدما للخصو عرب اإلحاطة بكل اإلجرا ا ومتكينهم من الـرد عليهـا

()1

والوجاهيـة

إلزا يقع عل اخلصو والقاض عل حد سوا  ،مهطراف اخلصـومة يباشـرو دعـواهم
مبا يكفل عد اجلهالة لد ال رف اآلخـر ك ـا يقـع علـ القاضـ متكـ األطـراف
مبا يدعي كل واحد منهم.
ك ـا مت تعريفـ علـ نـ  :ي إجــرا يقـو بـ القاضـ و يــهمر بـ جيـب
مر

يـ م علـ

ومس ع اجل يع بدو اس نا ألي سبب كا  ،إال إذا تنازل حدهم عـن حقـ مـــ

ذل صراحة ،أل ي ذلــ مــن شـــهن

يُضــف عل ع ـل القاض كـ ريا مـن احلسـنا

حيبياها امل قاض وبال ال ال ع(.)2
إ ي مبــد الوجاهيــة يكــو يف كامــة درجــا ال قاض ـ ســوا باحملك ــة االب دائيــة
مرورا بدرجة االس ئناف وصوال إ حمك ـة الـنق  ،مهـو مـرتب بصـفة دقيقـة مببـد
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ح الدما كو

ي الوجاهية لقـ العلـم بـدمو اخلصـم وطلباتـ وادعا اتـ ميـ كن

اخلصم اآلخر من مناقش ها والرد عليها ،ك ا ي م ت بيق سوا كان الـدعو مدنيـة
و جنائية و إداريـة و تهديبيـة ،مهـو يعـين ضـ ن ًا نـ قبـل مناقشـة احلجـ القانونيـة ،و
إل اسا الوقائع و القانو  ،مإ ي كـل طـرف البـد

يكـو قـادراً علـ مناقشـة بيـا

تل احلقائ وال لبا يف غضو مرتا زمنية معقولة.
مت النص عل هاا املبـد مـن خـالل قـانو اإلجـرا ا املدنيـة واإلداريـة يف الفقـرا 59
من املادا  59حيث لز القانو كال من اخلصـو والقاضـ االل ـزا مببـد الوجاهيـة،
إذ جيــب عل ـ القاض ـ واألطــراف

يكف ـال االم ــال واالحــرتا ملبــد الوجاهيــة خــالل

مباشرا اإلجرا ا القضائية اليت تكو يف حد ذاتها وجاهية.
إ ي مبد الوجاهية وم مـا مت ذكـر سـابقا ،لـيس غايـة يصـبو إليهـا القـانو ل حقيـ
املساواا مام بقدر ما ه وسيلة إجرائية ل حقي هدف مس وهو ح الـدما  ،إذ يعـدي
هاا املبد صال إجرائيا من صول حقوق الدما ماخلصومة القضائية تسع إ معرمـة
احلقيقــة وهــو مــا ي وقــف عل ـ مواجهــة األطــراف لبعضــهم الــبع

باألدلــة امل ــوامرا يــا

جيعل هلاا املبد يف حد ذات قي ة دس ورية(.)3
 -0هداف مبد الوجاهية :ملبد الوجاهية هدما عل الصعيدين القانون وال علي .
 اهلــدف القــانون  :إ ي مبــد الوجاهيــة يس ـ هدف ساســا احــرتا حقــوق الــدما  ،يالس ـ ا لل قاض ـ املعــين ب قــديم مالحمــا مك وبــة و شــفهية بنــا عل ـ طلب ـ  ،و
مســاعدت و مت يل ـ  ،مبــا يف ذل ـ األطــراف الــيت تــهت م ــهخرا للــدعو وتكــو هلــا
مصــلحة يف النــزا ســوا عــن ال ريـ ال ــدخل و اإلدخــال يف اخلصــومة وتن بـ حقــوق
الــدما علــ كــل مــن املــدع واملــدع عليــ  ،وهــا هــ حقــوق مجيــع األطــراف يف
احملاك ــة ألجــل تنمــيم دمــا معيــال ومل ــوس لألطــراف ،مهــو إذ يف خدمــة ال ــرم
ك بد حي

مصاحله ا ألن خيد احملاك ة كهسـلو قضـائ  ،ك ـا تـ م مناقشـة

األدلة والوقائع ب ريقة م ناقضة  d’une manière contradictoireمـن جـل الوصـول
إ احلقيقة ،وبهاا مإ ي مبد الوجاهية يُعدي العامل األول للوصول إ عدالة ذا نوعية.
 اهلدف ال علي  :االس ا ملا يقول ال رف اآلخر ،وال عبري عن وجهـة نمـر يـايس
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الدعو  ،يا يعزز الرواب االج اعية ب األطراف.
لكــن ،هــل دائ ــا ي قابــل اخلصــو بصــفة شخصــية مــا القضــا ؟ إ ي هــاا ال ســاؤل
جيــد تربيــرا ل ـ يف احلــاال االس ـ نائية الــيت ميكــن
ال ع كوقو كوار

ت ــر عل ـ احليــاا العاديــة يف

و ان شار مراض م ل ا هو احلـال مـع جائحـة كورونـا ،األمـر

الاي يفرض عدا قيـود علـ ان قـال األشـخا

وهـاا األمـر دمـع اإلنسـا منـا اخرتاعـ

للحواسيب و جهـزا الك بيـوتر إ حماولـة إدخاهلـا ويارسـ ها يف العديـد مـن املهـارا
ذا ال ابع البشري بهدف جعل الك بيـوتر يـؤدي األع ـال الـيت يؤديهـا البشـر ب ريقـة
مضل وهاا ما يعرف ب قنيا الاكا االص ناع (.)4
ثانيا -ال قاض عن بعد وآليات كاس نا عل مبد الوجاهية:
إ ي مفهو ال قاض عن بُعد يرتب ارتباطاً وثيقاً مبفهو احملك ة اإللكرتونية حيث
ظهر مصـ ل ال قاضـ اإللكرتونـ مـع ظهـور وسـائل ال ـور ال كنولـوج وبـاألخص
شــبكة اإلنرتن ـ  ،إذ يُعـدي ال قاض ـ عــن بعــد هــم ت بيقــا ال ــور العل ـ وال ـ قين يف
جمال العدالة عل اع بار ي إدخال الرق نة هلاا املرم احلساس ل تـهثري إجيـاب يشـ ل
تبسي اإلجرا ا القضائية ويؤمين املعلوما ويض ن سالم ها عن طري حفمهـا رق يـا
يا مينع ي حماولة ل زوير املس ند و تغيري محوا .
بالرغم من نص املشر اجلزائري علـ عصـرنة مرمـ العدالـة مـن خـالل عـدا قـوان
ه ها القانو رقـم  59-10الـاي ي علـ بعصـرنة العدالـة()5حيـث مت ال ـرق إ مكـرا
ال قاضــ اإللكرتونــ  ،إال نــ خـــا بهـــا اآلليـــة ي ال قاضــ عـــن بُعـــد يف القضـــايا
اجلزائية اخلاصة باحملبوس مق  ،ولِحد الساعة ب يقم ب بي هاا النما عل باق
القضــايا خاصــة املدنيــة واإلداريــة وهــاا مــا نهســف ل ـ ونع ــرب نقيصــة البــد لل شــر مــن
تــداركها مــن جــل مواكبــة ال ــورا احلاصــلة يف هــاا الــال علــ مس ـ و بلــدا
العاب ،ولغرض اإلحاطة مبفهو ال قاض عن بُعد البد مـن ال ـرق إ لديـد مفهومـ
وبيا آليات عل النحو اآلت بيان .
 -2تعريف ال قاض عن بُعد :يُقصد ب ع لية نقل مس ندا ال قاض إلكرتونياً إ
احملك ــة عــرب الربيــد اإللكرتون ـ حيــث ي ـ م محــص هــا املس ـ ندا بواس ـ ة املوظــف
املخ ـ ص وإصــدار قــرار بشــهنها بــالقبول و الــرم

وإرســال إشــعار إ امل قاض ـ يفيــد
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عل ـ ًا مبــا مت بشــه هــا املس ـ ندا

يف حــ ع ـريف جانــب آخــر مــن الفق ـ احملك ــة

اإللكرتونية بهنها حيز تقين معلومات ثنائ الوجود يس

بربجمة الدعو اإللكرتونيـة

ي ــهلف مــن شــبكة الــراب الدوليــة إضــامة إ مبنــ احملك ــة حبيــث ي ــي المهــور
املكان اإللكرتون لوحدا قضـائية وإداريـة يباشـر مـن خالهلـا جم وعـة مـن القضـاا
مه ــة النمــر يف الــدعاو والفصــل ميهــا مبوجــب تشــريعا خت ـويهلم مباشــرا اإلجــرا ا
القضــائية مــع اع ــاد آليــا تقنيــة مائقــة احلداثــة ل ــدوين اإلجــرا ا القضــائية وحف ـ
وتــداول ملفــا الــدعاو

()6

وبنــا ً علي ـ م جهيــز احملك ــة ومكاتــب القضــا وك يــا

الضب سيهخا طابعـاً تقنيـا ،ميكــن القضـاا واخلصـو مـن م ابعـة دعـواهم واحلضـور
وتســجيل ال لبــا واالتصــال مبــوظف وقضــاا احملــاكم اتصــاالً إلكرتونيــا دو حاجــة
للحضـــور الشخصـ ـ  ،وي يـــز هـــاا االتصـــال بالشـــفامية واملرونـــة والســـرعة العاليـــة يف
احلصول عل املعلومة وتنفيا اإلجرا ا ( ،)7ك ا يض ن السرية واألمن بالنسبة للوثائ
واملس ندا املقدمة من طرف اخلصو لل حك ة.
إ ي هم ما مييز إجرا ا ال قاض اإللكرتون  ،هو عد اس ع ال الوثائ الورقية يف
كامة اإلجرا ا واملراسال ب طريف ال قاض  ،حيث ت م بينهم إلكرتونيـا ،وهـو مـا
ي ف مع الغرض من إنشا الوسائ مبعن خل جم ع املعامال الالورقيـة ،لـال مـإ ي
الدعائم اإللكرتونية تُع رب البديل للدعائم الورقية ،حبيـث تصـب الرسـالة اإللكرتونيـة
ه السند القانون الاي ميكـن طـريف النـزا مـن اع ـاد يف حالـة نشـوئ  ،ودليـل مـن
دلة اإلثبا اإللكرتونية( ،)8وهاا هو األمر الاي ان بـ لـ املشـر اجلزائـري يف تعديلـ
لنصــو

القــانو املــدن  ،حبيــث نــص علـ املس ـ ندا اإللكرتونيــة وجعلــها مــن حيــث

احلجية مبرتبة احملرر العادي الورق .
 -0اآلليا ال شريعية لل قاض عـن بُعـد :إ ي ي إجـرا كيف ـا كـا يفـرتض وجـود
آليــا وميكانيزمــا تســ

الع ــل بــ  ،لــال مــإ ي ال قاضــ عــن بُعــد و مــا يُعــرف

باحملك ة اإللكرتونية يفرتض يضا وجود دوا رق ية تس

ب فعيلها وجعلها صـاحلة

لل بي عل رض الواقع .لاا كا البد من متهيـد األرضـية ال شـريعية بإصـدار قـوان
ت اش ـ وهــاا ال وج ـ  .ومــا مييــز إجــرا ا ال قاض ـ اإللكرتون ـ  ،هــو عــد اس ـ ع ال
الوثائ واملسـ ندا الورقيـة يف كامـة اإلجـرا ا بـ
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إلكرتونيا(.)9
 األخا باحملررا اإللكرتونيـة مـا القضـا  :إ ي ال ـور الـ قين لوسـائل االتصـالاحلدي ة وتقنيا املعلوما

تا ال عامـل بنـو جديـد مـن الـدعاما  ،وخلـ نوعـا جديـدا

مــن الك ابــة وال وقيــع اللــاين صــبحا ي يــا إلكرتونيــا ،يــا جعــل الك ابــة اخل يــة
بصورتها ال قليدية ليس ه الوسـيلة الوحيـدا يف اإلثبـا

مـا القضـا بـل صـب يع ـد

يضا بالك ابـا الـيت تكـو علـ دعامـا غـري ورقيـة مـا دامـ هـا ال قنيـا تسـ
حبف الك ابة وقرا تها ،وهاا مـا كريسـ املشـر اجلزائـري مـن خـالل تعـديل قواعـد
اإلثبا املنصو

عليها يف القانو املـدن  ،مـن خـالل القـانو رقـم  )10(15-50الصـادر

ب اريخ .1550/50/15
لقد ورد املشر يف املادا  919مكرر من القانو املدن تعريفا للك ابة بالنص عل
نها" :ين اإلثبا بالك ابة من تسلسل حـروف و وصـاف و رقـا و يـة عالمـا

و رمـوز

ذا معن مفهو مه ا كان الوسيلة اليت ت ض نها ،وكاا طـرق إرسـاهلا"( ،)11ك ـا
نص املـادا  919مكـرر  51مـن القـانو املـدن علـ نـ " :يع ـرب اإلثبـا بالك ابـة يف
الشكل اإللكرتونـ كاإلثبـا بالك ابـة علـ الـورق ،بشـرط إمكانيـة ال هكـد مـن
هوية الشخص الاي صدرها و تكو معدا وحمفوظة يف ظروف تض ن سالم ها".
من خالل هاا النص يكو املشر قد سيس مبد ال عـادل الـوظيف

L'équivalent

 fonctionnelب الك ابـة يف الشـكل اإللكرتونـ والك ابـة علـ الدعامـة الورقيـة،
غري ن ب يهخا ب عل إطالق بل ق يد بشرط ه ا:
 إمكانية ال هكد من هوية الشخص الاي صدر عن ها الك ابة.-

تكو معدا وحمفوظة يف ظروف تض ن سالم ها.

إ ي السـبب يف وضــع املشــر هلــاين الشــرط يرجـع إ طبيعــة احملــي الــاي تـ م ميـ

املعامال اإللكرتونية كون امرتاض وليس حمسوس .Virtuel et dématérialisé
 األخا بإجرا ال وقيع وال صدي اإللكرتوني  :ال تعدي الك ابة سوا كانـ يفالشــكل اإللكرتونــ و علــ دعامــة ماديــة دلـــيال كــامال يف اإلثبــا إال إذا كانــ
موقـعة ،مال وقيع هو العنصر ال ان مـن عناصـر الـدليل الك ـاب املعـد صـال لإلثبـا ،
وهو شرط ساسـ لصـحة الوثيقـة سـوا كانـ إلكرتونيـة و ورقيـة إضـامة إ وجـود
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طرف ثالث يقو بال صدي عل هات الك ابـة اإللكرتونيـة ،لـاا نـص املشـر يف املـادا
 915مقرا  51من القانو املدن عل ن ..." :ويع د بـال وقيع اإللكرتونـ ومـ الشـروط
املاكورا يف املادا  919مكرر  51عال " وه :
 إمكانية ال هكد من هوية الشخص الاي صدر عن ها الك ابة.-

تكو معدا وحمفوظة يف ظروف تض ن سالم ها.

ك ا قا املشر اجلزائري بإصدار القـانو رقـم 59-10

()12

املـؤر يف 1510/51/51

حيــدد القواعــد امل عل ـ بــال وقيع وال صــدي اإللكرتونــي  ،ك ــا صــدر القــانو رقــم
 )13(50/19الصادر ب اريخ  1519/50/15ي عل بال جارا اإللكرتونية والاي عريف العقـد
اإللكرتونـ علـ نـ  :العقـد الـاي يـ م إبرامـ دو احلضـور الفعلـ وامل ـزامن ألطرامـ
باللجو حصريا ل قنية االتصال اإللكرتون  ،وبال يكو املشر قـد اعـرتف صـراحة
بــال وقيع اإللكرتونـ اسـ ك اال باعرتامـ حبجيــة الك ابــة يف الشــكل اإللكرتونـ ،
وذلـ متاشــيا مــع إمــرازا عهــد املعلومــا الــاي دخــل وســائل حدي ــة يف إبــرا العقــود
وال وقيع عليها إلكرتونيا وبنا عل ذل

صب هاا النو من الك ابة ي م االح جـا بـ

ما القضا .
 -8اآلليــا ال قنيــة لل قاض ـ عــن بُعــد :ميكــن إمجــال اآلليــا ال قنيــة الــيت جيــب
توامرها مي ا يل :
 الوسائل اإللكرتونية :يُقصد بها جهزا الك بيوتر وملحقاتهـا والـربام اخلاصـةبهـا ،باإلضـامة إ تـومري شـبكة اإلنرتنـ (شـبكة داخليـة  )Intranetيـ م ربـ مجيــع
قســا احملك ــة ومكاتــب القضــاا وك يــا الضــب ومكاتــب احملــام  ،مكاتــب
اخلــربا  ،مكاتــب احملضــرين القضــائي مي ــا بينهــا ،حبيــث تكــو هــا الشــبكة
الداخليــة م صــلة ببعضــها الــبع

وميكــن جل يــع املــوظف باحملك ــة االتصــال مي ــا

بيـــنهم وتبـــادل املسـ ـ ندا وملفـــا الـــدعاو دو احلاجـــة إلرســـال موظـــف و ال نقـــل
الشخص إ احملك ة الس ال و تسليم امللفا والوثائ والعرائ

وهو األمر املع ـول

ب ـ يف احملــاكم ال قليديــة وتكــو هــا الشــبكة الداخليــة مؤمينــة حبيــث ال ميكــن
اخرتاقها و العبث مبح وياتها و سرقة املس ندا اليت يضـعها اخلصـو و حمـاميهم يف
ملف الدعو اإللكرتون و تزوير املس ندا املقدمة.
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 -الســجال اإللكرتونيــة :البــد مــن اإلشــارا إ

ي ملفــا الــدعاو اإللكرتونيــة

خت لف بالضرورا ع ـا هـو موجـود حاليـاً ،م ـزول اآلليـة ال قليديـة يف ال ـدوين إلجـرا ا
ال قاض  ،ولـل حملـها آليـا برجميـة م ـورا خت لـف مـن حيـث الشـكل واملضـ و ،
ك ا خت لف آلية تقديم البيانا  ،هاا النو يؤمين وجود احملك ـة يف كـل مكـا ويف
كل وق (عـرب شـبكة اإلنرتنـ ) ،األمـر الـاي يـؤدي إ سـرعة البـ يف الـدعاو مـن
جهــة ،وتــومري اجلهــد واملــال علـ امل قاضـ وحمــاميهم مــن جهــة خــر ( ،)14وتسـ وجب
تقنيــة ال قاض ـ عــن بُعــد

ي ـ م إنشــا ســجل إلكرتون ـ لكــل حمك ــة حي ــوي عل ـ

قاعدا بيانا لكل دعو ،
وميكــن تعريــف الســجل اإللكرتونـ بهنـ  :عبــارا عــن قاعــدا بيانــا علـ الشــبكة
الداخليــة لكــل حمك ــة يــ م مــن خالهلــا تســجيل بيانــا الــدعو امل لــة يف مســا
اخلصـــو (املـــدع واملـــدع عليـ ـ ) ،العنـــاوين الشخصـــية ألطـــراف الـــدعو  ،رقـــاهم
اهلواتف ،الربيد اإللكرتون  ،نو القضية ،إسـم احملـام وعنوانـ املهـين ،تـاريخ إيـدا
ال سجيل حبيث عنـد إدخـال هـا املعلومـا يف قاعـدا البيانـا يـ م مـن ملـف الـدعو
رق ا تسلسليا وي م لديد تاريخ اجللسة األو للقضية والقاض املخـ ص بهـا ،ويشـ ل
ملف الدعو اإللكرتونية عل نوع مـن املسـ ندا والوثـائ  :وال ملـف الـدعو الـاي
يشـ ـ ل علـ ـ عريضـــة ام ـــا الـــدعو القضـــائية ،رســـالة تهســـيس احملـــام  ،الوثـــائ
واملس ـ ندا الــيت يقــدمها املــدع  ،حبيــث تكــو هــا املس ـ ندا بصــيغة  PDFمتنــع
ال بــديل ميهــا و العبــث بهــا ،مــع لديــد مك ــب املُحضــر القضــائ وم ـ االخ صــا
اإلقلي

وعنوا املدع علي املقد من طـرف املـدع

و حماميـ  ،وهـاا املوقـع يكـو

ُم احــا ربعــة وعشــرين ســاعة يوميــا ملــدا ســبعة يــا يف األســبو

()15

وثانيــا احملاضــر

الداخليــة الــيت يقــو مــن خالهلــا كاتــب الضــب ب ــدوين كامــة إجــرا ا احملاك ــة
بداخلها وم تسلسل يف اإلجرا ا اإلدارية اخلاصة باحملك ة.
بعـد اك ـال تصـ يم ملـف الــدعو يـ م إرســال عـرب الشــبكة الداخليـة إ مك ــب
القاض ـ املخ ـ ص (املــدن  ،العقــاري ،ال جــاري...ا ) لي ـ م عرضــها يف موعــد اجللســة
احملدد سابقا بصفة آلية ،دو

ننس املصاريف القضائية اليت ميكن اس يفاؤها مـن

خالل وسائل الدمع اإللكرتون واليت بدونها ال ميكـن قبـول تسـجيل الـدعو  ،إضـامة
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إ دمع تعا اخلبري القضائ  ،الوسي القضائ  ،احملضـر القضـائ  ،احملـام  ،دو
نسيا الغراما  ،مباس خدا ها الوسيلة اإللكرتونية املس حدثة يف الدمع يـ م ال قليـل
من معاناا امل قاض يف ال نقل إ احملك ة من جل دمع املصاريف القضائية.
جـ -املوقع اإللكرتون لل حك ة اإللكرتونية :ينبغـ عنـد األخـا ب قنيـة ال قاضـ
عـــن بُعـــد تهســـيس موقـــع إلكرتونـ ـ لكـــل حمك ـــة املخ صـــة إقلي يـــا علــ مسـ ـ و
اخ صا

كل جملس قضائ يُع ـرب عنوانـا إلكرتونيـا هلـا ،يسـ

ألطـراف اخلصـومة

وحم ـاميهم مبعرمــة مــتل قضــي هم ومــا مت مــن إجــرا ا خبصوصــها ،واالس فســار عــن
اإلجــرا ا ( ،)16مــع تبــادل نســخ إلكرتونيــة مــن املــاكرا اجلوابيــة واملس ـ ندا ب ـ
اخلصــو بواس ـ ة حمــاميهم ،وكــل ذل ـ ل ـ إشــراف القاض ـ املخ ـ ص وكــل هــاا
حيــد دو احلاجــة للحضــور الشخص ـ مــا القاض ـ  ،ويف حالــة إج ـرا مواجهــة ب ـ
اخلصــــــــــــــو يـــــــــــــ م اللجــــــــــــــو إلحــــــــــــــد تقنيــــــــــــــا ال حاضــــــــــــــر املرئـــــــــــــ
 )Google meet, Zoom…etc( Visioconférenceك ـا حي ـا ت بيـ احملك ـة
اإللكرتونية عل الواقـع إ تكـوين عـال املسـ و لك يـا الضـب بكـل حمك ـة،
وتدريب وتههيل مجيع العناصر البشرية ذا الصلة بالع ـل القضـائ  ،وتـومري مهندسـ
يف اإلعال اآلل يقومو ب هم املوقع اإللكرتونـ لل حك ـة مـن اهلج ـا السـيربانية
من خالل اس خدا جدرا النار Firewallsوه إحد وسائل األمن املعلومات امل لـة
يف برام تُس ع ل لل حكم يف كيفية الوُلـو للشـبكة ومـن هـم األشـخا

املخـول هلـم

الدخول إ الشبكة( ،)17إضامة إ القيا بهع ال الصيانة الفنية وال وير ال قين.
إ ي ع ليــة ت بي ـ إجــرا ا ال قاض ـ عــن بُعــد تســاهم يف إرســال واس ـ ال املس ـ ندا
والوثــائ دو احلاجــة الن قــال امل قاض ـ مــرا عديــدا ملقــر احملك ــة وهــاا يــؤديي إ
اخ صـــار الـــزمن وتـــومري اجلهـــد وتقليـــل النفقـــا  ،وكـــال يـــؤدي عـــد ذهـــابهم ملقـــر
احملك ــة إ تقليــل وام صــا

مشــاكل ازدحــا اجل هــور يف احملــاكم وارتفــا جــودا

مس و اخلدمة املقدمة ألطراف الدعو .
احملور ال ان  :الوساطة كإجرا من إجرا ا ال قاض عن بُعد
بإقرار املشر اجلزائري لألخا ببدائل الدعو يف املنمومة القضائية الوطنية ،صب
حــل اخلصــومة القضــائية ال ي ـ م مق ـ باألســلو الكالســيك  ،بــل مت اب كــار حلــول
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جديدا للنزا املعروض ما القضا من خـالل إجـرا ا الصـل  ،ال حكـيم والوسـاطة،
حيث دخل املشر اجلزائري ها األخـريا مبق ضـ القـانو رقـم  58-59املـؤر يف 10
مربايـــر  1559امل ضـ ـ ن قـــانو اإلجـــرا ا املدنيـــة واإلداريـــة ،يف املـــواد مـــن  889إ
 1550وإ كا املشر اجلزائري ب يب كيفية اس ع ال إجرا الوساطة يف الفضا
الرق ـ للعدالــة ،إال ي هــاا ال مينــع مــن القيــا بع ليــة اإلســقاط لإلجــرا ا اخلاصــة
بالوساطة يف احلاال العادية ي عل رض الواقع عل الوساطة اإللكرتونية.
وال -مفهو الوساطة:
الوساطة شكل مـن شـكال احلـل البـديل لل نازعـا  ،حيـث لـل األطـراف النـزا
بهنفســهم ،مبســاعدا وســي حمايــد ،وتُجــر الوســاطة دائ ــا عل ـ ســاس طــوع  ،وال
ميكــن إجبــار ي طــرف عل ـ املشــاركة يف إجــرا ا الوســاطة ،ك ــا جيــوز ألي مــن
ال ــرم  ،إذا اخ ــار ذل ـ ،

ي خل ـ عــن الوســاطة يف ي مرحلــة تســب توقيــع اتفــاق

ال ســوية( .)18لــاا ســنحاول إيــراد بعــ

ال عريفــا الفقهيــة هلــاا االجــرا وذكــر هــم

خصائص .
 -2تعريفهـــا :عـ ـريف "كريسـ ـ ومر مـــور  "Christopher MOORالوســـاطة بهنهـــا:
"ال دخل يف املفاوضا

و يف النـزا مـن قِبـل طـرف ثالـث مقبـول مـن ال ـرم وال ميلـ

ســل ة حمــدودا يف اختــاذ القــرار ،ويع ــل عل ـ مســاعدا األطــراف املعنيــة علـ الوصــول
طوعا إ تسـوية مقبولـة مـن ال ـرم امل نـازع ( ،)19كـال الوسـاطة بوصـفها ع ليـة
رمسية يف معمم األحيا حياول طرف ثالث حمايد من خالهلا عن طري تنمـيم ع ليـا
تبــادل بـ ال ــرم تسـ

هل ــا مبواجهــة وجهــا نمره ــا والســع مبســاعدت إ حــل

النزا بينه ا( ،)20وعريمها الدك ور عال آبريا بهنها" :وسيلة حلل النزاعا مـن خـالل
تــدخل شــخص ثالــث نزي ـ وحيــادي ومس ـ قل يُزيــل اخلــالف القــائم وذلـ بــاقرتا حلــول
ع ليــة من قيــة تُق ـرا وجهــا نمــر امل نــازع بهــدف إجيــاد صــيغة توامقيــة وبــدو
يفرض عليهم حال و يصدر قرارا مُلزما"(.)21
م الوســــاطة إذ آليــــة ع ليــــة إجرائيــــة ل ســــوية املنازعــــا جوهرهــــا ال فــــاوض(،)22
مبق ضــــاها يــ ـ م االتفــــاق علــ ـ اللجــــو إ طــــرف ثالــــث ي ســــم بالكفــــا ا واحليــــاد
واالس ـ قالل ،ليقــو بفحــص طلبــا وادعــا ا األطــراف ،ويع ــل عل ـ تقريــب وجهــا
جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -88جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

008

ُ
تطبيق الوساطة اإللكرتونية املدنية يف إطار التقاضي عن بعد _________________ حممد عشبوش ـ حممد رايس

النمر بينهم ،وتقـديم احللـول واملقرتحـا  ،بُغيـة ال وصـل إ تسـوية وديـة للنـزا لمـ
مبوامقة األطراف ،وذل ل غ ا من السرية وحسن النية.
إ ي الوســاطة الــيت ن ـ كلم عنهــا هنــا ،ال خت لــف عــن الوســاطة القضــائية مــن حيــث
اهلدف واإلطار العا  ،إال نها خت لف عنها من حيث الوسيلة ،ماالخ الف اجلـوهري هـو
ي الوساطة "اإللكرتونية" ت م يف واقـع امرتاضـ وغـري حمسـوس عـرب الفضـا الرق ـ ،
ميُ ـــي هـــاا الن ـــوذ إجـــرا ع ليـــة ال وميــ بــ األطـــراف واملشـــارك عـــرب الفضـــا
اإللكرتون ـ مس ـ خدم يف ذل ـ ال قنيــا امل احــة عــرب االنرتن ـ  ،ويــومر هــاا األخــري
جم وعة من الربام الاكية اليت تس

بـاجرا الع ليـة بنجـا وغالبـا مـا تكـو بـدو

مقابل ،وميكن للوسي ال حكم يف إدارا احلوار من خالل م نامات واحدا للحـوار
اخلــا

بـ

حــد ال ــرم والوســي  ،يف حـ

ي القنــاا األخــر هـ حــوار مف ــو مــع

مجيع املشارك مبا يف ذل الوسي (.)23
 -0مزايا الوساطة :ت ع الوساطة يف الوس االمرتاض الرق
واخلصائص ميكن

مبج وعة من املزايا

نوجزها ك ا يل :

 تــومري الوق ـ واجلهــد عل ـ امل نــازع يف إجــرا جلســا ال فــاوض عــن بعــد ،مــنخالل شبكة اإلنرتن احمل ية واليت تكو عرب املوقع اإللكرتون لل حك ة املخ صـة
إقلي يا ،حيث ت م الوساطة دو تكليف طراف اخلصومة والوسي عنا ال نقل.
 تومري قنوا اتصال آمنة خالل سري مرحلة الوساطة امل دا منا االتفاق عليها ح ـتوقيع اتفاق ال سوية.
 تومري قاعدا بيانا م كاملة تش ل سري ع لية الوسـاطة وكيفيـة اإلثبـا وتقـديمال لبــا  ،تكــو مرتب ــة مبلــف الــدعو املوجــود بصــفة رق يــة بالنمــا اإللكرتون ـ
لل حك ة اإللكرتونية.
 -تزويــد طــريف النــزا بســائر احللــول الودييــة لف ـ

النــزا  ،مــع تزويــدهم بالســواب

القضائية امل علقة بنزاعهم ،وإع ائهم الفرصـة الكاملـة لإلطــال علـ احللـول املقرتحـة
والس ا هلم بإبدا وجهة نمرهم وتعليقاتهم حوهلا(.)24
 مراعــاا الوســي التفــاق الوســاطة املــرب ب ـ طــريف النــزا  ،دو اخلــرو عن ـ وجتاوز إبيا سري ع لية الوسـاطة ،وهـو مـا يشـكـل قيـدا علـ الوسـي يف تسـيري ع ليـة
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الوساطة.
 تقديم الوسي العو واإلرشاد لل نازع سعيا ورا حل النزا القائم بينه ا. إرســال رســائل إلكرتونيــة  E-mailل ــريف النــزا إلخ ــارهم بهوقــا ومواعيــدجلســا الوســاطة ،ومــا ي ض ـ ين ذل ـ مــن ســرعة ال واصــل وعقــد اجللســا مــن خــالل
النما اإللكرتون لل حك ة اإللكرتونية.
 ســرية البيانــا املقدمــة للوســي مــن قبــل امل نــازع وحفمهــا دو إمشــا  ،ســواكان عل شكل طلبا

و وثائ .

 املرونة يف القواعد اإلجرائية امل يبعة خـالل ع ليـة الوسـاطة ،حيـث يُـرت لألطـرافاخ يــار القواعــد الــيت تناســبهم والقائ ــة عل ـ احلياديــة ،الشــفامية مــا ب ت عــارض مــع
القانو .
ثانيا -النما القانون للوساطة:
إ ي الوساطة القضائية تب د بسـري اإلجـرا ا ميهـا مـن قِبـل القاضـ وصـوال إمـا إ
تسوية كلـية و جزئية للنزا  ،و نها تفشل يف حل النزا ب األطراف.
 -2إجــرا ا الوســاطة :بعــد اتصــال القاض ـ املخ ـ ص مبلــف الــدعو اإللكرتونيــة
امل روحة مام  ،واس نادا لل ـادا  889قـاإ .إ ،مإنـ جيـب عليـ عـرض إجـرا الوسـاطة
عل ـ اخلصــو مــن خــالل توجي ـ رســالة إلكرتونيــة ألطــراف الــدعو وحمــاميهم ي ــو
إرساهلا كاتب الضـب عـرب املنصـة اآلمنـة ال ابعـة ملوقـع احملك ـة اإللكرتونـ  ،وم ـ
قَبِ ـلَ بهــا األطــراف ،مإن ـ ي ـ م إخ ــار القاض ـ مبوجــب رســالة إلكرتونيــة ،هنــا يرجــع
القاض إ قائ ة الوسـ ا املوجـودا علـ مسـ و اللـس القضـائ الـاي ميـارس ميـ
مهن ـ ض ـ ن دائــرا اخ صاص ـ اإلقلي ـ  ،ويقــو القاض ـ اس ـ نادا لل ــادا  888قــاإ .إ،
ب بي ـ اتفــاق اخلصــو عل ـ اللجــو إ الوســاطة ويُص ـدِر بنــا عل ـ ذل ـ

مــرا ب عــي

وسي  ،الاي مبجرد صدور يقو م الضب ب بليغ نسـخة منـ للخصـو وحمـاميهم،
إضامة إ الوسي عرب الربيد اإللكرتون  ،وعل هاا األخري إعال قبولـ لل ه ـة دو
تهخري وذل ع ال بهحكا املادا  1555قا.إ. .إ(.)25
يكو عل الوسي ومبجرد وصـول عل ـ بقـرار القاضـ ب عيينـ ،

يقـو بإخ ـار

القاض بقبول مله ة الوساطة اليت وكلها إلي دو تهخري وكل ذلـ يـ م عـرب الفضـا
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الرق

املخصـص لـال يف املوقـع اإللكرتونـ لل حك ـة املخ صـة إقلي يـا ،حبيـث ال

ي جــاوز ذلـ األمــر املــدا األوليــة احملــددا يف قــرار القاضـ ب عيينـ ومقــا ألحكــا املــادا
 888واليت ه  59شهر قابلة لل جديد مرا واحدا.
اس نادا لل ادا  1555قا.إ. .إ ،جيب عل الوسي بعد إخ ـار للقاضـ بقبـول امله ـة
يكو مس عدا للشرو بع لية الوساطة ،حيث يقو باالتصال باخلصو عرب بريـدهم
االلكرتونـ مــن جــل عقــد ول لقــا للوســاطة يكــو ب قنيــة ال حاضــر املرئ ـ  ،ويع ــرب
تــاريخ هــاا اللقــا ال ــاريخ الــاي تبــد مي ـ املــدا األوليــة احملــددا إلجــرا الوســاطة الــوارد
النص عليها يف املادت  880و 888قا.إ. .إ واملقـديرا ب الثـة شـهر ،وي ـل دور الوسـي
يف تــومري املنــا املناســب وال شــجيع عل ـ احلــوار وتبديــد ســبا العــدا ب ـ األطــراف
وتشــجيعهم عل ـ ال فــاوض واقــرتا طــرق لل وصــل إ تســوية ،حيــث يس ـ يع الوســي
معرمــة مشــكلة و صــل النــزا  ،األمــر الــاي يســاعد عل ـ مهــم ك ــر ملوضــو النــزا
والكشف عن املشكلة األساسية ولديد معاملها ،األمر الاي يساعد يف إعداد تصـوير
وإسرتاتيجية تس

ل بوضع رضية للنقا

يل ق ميها اخلصـو  ،هـا األرضـية تكـو

خلفي ها االجتاها و هداف كل طرف يف الـدعو والـيت بال هكيـد تكـو م عارضـة
وهنا تمهر حنكة وخـربا وقـدرا الوسـي القضـائ يف جعـل رضـية النقـا
جمرد اقرتاحا ورغبا و مكار ومصـا

م عارضـة ،حيـث تنصـهر مصـا

ت حـول مـن
ال ـرم

امل عارضـة ل صــب مصــلحة واحــدا قائ ــة علـ مبــد رابـ  -رابـ  .Win-winوجيــب علـ
الوسي ال قضـائ ثنـا توصـل حلـل سـوا كـا كليـا و جزئيـا للنـزا ،

يراعـ يف

احلل الاي توصل إلي مبوامقة األطراف ما يل :
 -عد تناق

احلل امل وصل إلي مع مباد القانو والنما العا ،

 إمكانية ت بي حم و احلل امل وصل إلي مال يكو مس حيال. ال يكو احلل امل وصل إلي مرهقا ألحد األطراف و كليه ا.ك ا ي حملامي ال رم دور كـبري يف ع ليـة الوسـاطة رغـم

قـا.إ. .إ ب ي ضـ ين

ي إشارا لوجو وجود احملام ع لية الوسـاطة ،إال نـ بـالرجو ألحكـا املـادت 50
و 50من القانو رقم  55-19املؤر يف  18ك ـوبر  1519املـنمـم ملهنـة احملامـاا ،جنـد
ي احملــام يقــو ب يــل األطــراف ومســاعدتهم وي ــو الــدما عــنهم ،ك ــا يقــد هلــم
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النصــائ واالس شــارا القانونيــة وجيــوز لـ القيــا بكــل إجــرا تق ضــي املهنــة ال ســي ا
توضــي البــدائل واحللــول الــيت يعرضــها الوســي عل ـ مــوكـليهم ،مزيــادا عل ـ دورهــم
االس شــاري ملــوكليهم ومحايــة مصــاحلهم ،يكــو لل حــام دور ه ــزا الوصــل بيــنهم
موكليهم والوسي  ،إذ هلم القدرا عل تفسري إجرا الوساطة ملوكليهم وحَ اهم عليهـا،
إ جانب تصورهم للحل الن وذج للنزا .
عند ان ها الوسـي مـن مه ـ  ،سـوا تكلـلـ بالنجـا كليـا و جزئيـا ،و بالفشـل
الاريع ،وحسب املادا  1559قا.إ. .إ ،مإنـ جيـب علـ الوسـي إخبـار القاضـ ك ابيـا
بن يجـــة إجـــرا ا الوســـاطة وال يع ـ ـدي م لقـــا بـــاإلبال الشـــفه  ،حيـــث يقـــو الوســـي
القضــائ بإعــداد تقريــر مك ــو حــول جمريــا ع ليــة الوســاطة وخمرجاتهــا ،والــاي
يكو علـ شـكل مسـ ند إلكرتونـ يـ م إرسـال لل حك ـة عـرب املوقـع اإللكرتونـ
إيداع ض ن وثائ ملف الدعو الرق .
 -0اآلثــار املرتتبــة عــن إجــرا الوســاطة :عنــد إرســال الوســي ل قريــر النهــائ إ
القاض يف ال ـاريخ احملـدد مسـبقا ،مـإ ي القضـية ترجـع إ القاضـ الـاي ي ـو بـدور
اختاذ عدا إجرا ا حسب الن يجة اليت مت ال وصل إليها من خالل ع لية الوساطة.
 يف حال جنا الوساطة :تنص املادا  1559مقرا  51قإ .إ" :يف حالـة االتفـاق حيـررالوسي حمضرا يض ن حم ـو االتفـاق ويوقعـ واخلصـو " ،وتـنص يضـا املـادا 1004

من نفس القانو عل " :يقـو القاضـ باملصـادقة علـ حمضـر االتفـاق مبوجـب مـر غـري
قابل ألي طعن ويُعدُ حمضر االتفاق سندا تنفيايا".
مبعد لرير حمضر االتفاق من طرف الوسي وإرسال نسخ من ألطراف الدعو من
جل ال وقيع علي  ،مع ال اكري ي كل هاا ي م عرب الفضا الرق

اآلمن املوجود عل

مس و املوقع اإللكرتون لل حك ة املخ صـة ،يقـو الوسـي بإيـدا النسـخة الرق يـة
حملضــر اإلتفــاق لــد مانــة ضــب اجلهــة القضــائية املخ صــة ،ترجــع القضــية للجــدول،
وتُعرض ما القاض يف ال اريخ احملدد هلـا مسـبقا مبوجـب تقريـر إجيـاب بـه ي اخلـالف
مت حلـ بصفة كاملة( ،)26وهاا االتفاق يبق غري ذي حجيـة ح ـ يقـو القاضـ ببسـ
رقاب ـ لــيس عل ـ اتفــاق الوســاطة مــن حيــث حم ــوا مق ـ  ،بــل وال هكــد مــن موامق ـ
للقــانو وعــد خمالف ـ للنمــا العــا ومــد قابلي ـ لل نفيــا ،مــإذا تهكــد القاضـ مــن
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سالمة حمضر االتفاق ،مإنـ بنـا علـ ذلـ يقـو باملصـادقة علـ احملضـر مبوجـب مـر
غري قابل ألي طعن ،حبيث يك سب حمضر االتفاق قوا الش

املقض ب  ،ويُعَدُ بـال

سندا تنفيـايا حسـب حكـا املـادا  055قـا.إ. .إ ،ويكـو قـابال لل نفيـا اجلـربي لـد
اجلهة املخ صـة يف حالـة إخـالل حـد اخلصـو ب نفيـا مضـ ون تنفيـاا رضـائيا( ،)27وال
يع رب حمضر الوساطة سندا تنفيايا مبوجب املادا  1004قا.إ. .إ ،إال بعد املصادقة عليـ
مـــن طـــرف القاضـ ـ الـــاي يف حمضـــر الوســـاطة ال يكـــو قائ ـــا بوظيفـــة الفصـــل يف
اخلصومة ،وإمنا بسل

الوالئية وليس مبق ض سل

القضائية(.)28

 يف حال مشل الوساطة  :إ ي األثر ال ان لع لية الوساطة قد يكو سلبيا ،مبعني هــاا اإلجــرا يفشــل يف حــل النــزا  ،ســوا عنــد مشــل الوســي يف مه ـ وإع ائ ـ
للقاضــ تقريـــرا ســـلبيا بـــه ي اخلـــالف ب يــ م حلـــ ن يجـــة وصـــول اخلصـــو إ طريــ
مسدود ،و رمضهم ملقرتحات  ،و عد جديي هم ن يجة غيابهم عن جلسـا الوسـاطة ،و
تراجــع حــد األطــراف بعــد توقيعـ حملضــر االتفــاق وقبــل

يصــادق القاضـ علـ هــاا

احملضر ،ك ا قـد تفشـل الوسـاطة لعـد كفـا ا الوسـي وسـو تسـيري هلـا ،و ان هـ
اآلجـال احملـددا قانونـا ب الثـة  59شـهر ومتديــدها مـرا واحـدا ،كـل هـاا يُعـدُ إخفاقــا
للوساطة ومشلها ،وبنا ً عل ذلـ يقـو القاضـ بإرجـا القضـية إ سـل

للبـ ي ميهـا

ومقـــا لإلجـــرا ا العاديـــة امل يبعـــة مـــا احملـــاكم ،حيـــث تـــنص املـ ـادا  1551قـــا.إ. .إ:
(ميكــن للقاض ـ يف ي وق ـ إنهــا الوســاطة تلقائيــا عنــدما ي ــب ل ـ اس ـ حالة الســري
احلسن هلا ،ويف مجيع احلاال ترجع القضية إ اجللسة ويس دع الوسـي واخلصـو
إليها عن طري م الضب ).
إ ي مشل إجرا الوساطة ال يُعد حقـوق األطـراف امل خاصـ ة وال يغلـ يف وجههـا بـا
القضا بصفة نهائية ،بل هو ح دس وري إذ بإمكانهم مواصلة الدعو القضـائية مـا
نفس القاض الاي مر بالوساطة حسب الفر الـاي رُمعـ

مامـ الـدعو منـا البدايـة

(الفر املـدن  ،الفـر ال جـاري ،الفـر العقـاري...ا ) ،مـ حللل مـن كامـة االل زامـا
واإلجـــرا ا الـــيت كانـ ـ يف مرحلـــة الوســـاطة القضـــائية باسـ ـ نا األتعـــا اخلاصـــة
بالوســي القضــائ  ،حيــث تمــل األطــراف مُلزَمــة بــدمعها ألمانــة ضــب احملك ــة مــن
خالل وسـائل الـدمع اإللكرتونـ  ،ح ـ ي حصيـل عليهـا الوسـي كجـزا مه ـا كانـ
000
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ن يجة الوساطة باع بار ي الوسي مُلزَ ببال عناية وغري مُلزَ ب حقي ن يجة.
خامتـــــة:
إ ي اللجو إ الوساطة يف إطار ال قاضـ عـن بُعـد مـن خـالل احملك ـة اإللكرتونيـة
يع رب قفزا نوعيـة ورهانـا حقيقيـا ،كونـ سـلو غـري تقليـدي يف

داخل الفضا الرق

ســري اخلصــومة القضــائية املع ــدا عل ـ مبــد الوجاهيــة واحلضــور الشخص ـ ألطــراف
الــــدعو القضـــــائية مـــــا احملك ـــــة ،ليكـــــو ال حـــــول الشـــــامل مـــــن اإلجـــــرا ا
الكالسيكية املع ِدا كليا عل الدعامة الورقيـة إ اسـ خدا الوسـائل اإللكرتونيـة
املسـ حدثة يف تســجيل الــدعو ومباشـرا إجرا اتهـا وحفـ ملفاتهـا ،اب ــدا مــن تســجيل
الــدعو واســ يفا املصــاريف القضــائية وال بليغــا إلكرتونيــا مــن جهــة ،إ حضــور
اخلصــو جلســا الوســاطة الــيت يــديرها الوســي عــرب تقنيــة ال حاضــر املرئـ مــن جهـة
ثانية ،وهاا ما يفرض عل املشر اجلزائري ضرورا لديث املنمومة القضائية الوطنية
بإنشـــا قضـــا إلكرتونـ ـ كامـــل يـــوازي القضـــا ال قليـــدي قصـــد تنمـــيم احلـــاال
االس نائية م ل اليت يعيشها العاب حاليا بسبب جائحة كورونا.
 اإلقرتاحا :بنا عل ها الن ائ نقد عددا من اإلقرتاحا ملوضو الدراسة ومن بينها:
 -1اس ـ خدا تكنولوجيــا املعلومــا بــهكرب نســبة مــن جم ــل إجــرا ا الع ــل داخــل
احملاكم.
 -1لسـ تقــديم اخلــدما وال قنيــا واالرتقــا بــالربام واألنم ــة املقدمــة لكامــة
مئا امل عامل معها.
 -9ض ا تكوين مس ر وعال املس و لكامة العامل مبيدا القضا .
 -9اس حدا إجرا الوساطة اإللكرتونية.
اهلـوامــش واملراجــــع:
( -)1بربارا عبد الرمحا  ،شر قانو اإلجرا ا املدنية واإلدارية ،منشورا بغدادي ،اجلزائر ،ال بعة
الرابعة،1519 ،

.00

( -)2سائ سنقوقة ،شر قانو اإلجرا ا املدنية واإلدارية ،دار اهلـد  ،عـ مليلـة ،اجلزائـر ،ال بعـة
الرابعة،1511 ،

.18
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( -)3محد م ح سرور ،القانو اجلنائ الدس وري ،دار الشـروق ،القـاهرا ،مجهوريـة مصـر العربيـة،
.958

ال بعة ال انية،1551 ،

( -)4نرميــا مســعود بورغــدا ،ال جــارا اإللكرتونيــة يف عصــر الــاكا االصــ ناع  ،العقــود املربمــة
بواس ـ ة الع ــال اإللكرتونــي األذكيــا  ،دار هومــة لل باعــة والنشــر وال وزيــع ،اجلزائــر ،ال بعــة
.10

األو ،1518 ،

( -)5القانو رقم  59-10املؤر يف ول نوم رب  1510امل عل بعصرنة العدالة ،ر عدد  50الصـادرا يف
 15ميفري ،1510

.59

( -)6نهـ اجلــال( ،احملك ــة اإللكرتونيــة) ،جملــة املعلوماتيــة الســورية ،العــدد  ،95الســنة اخلامســة،
كانو ال ان ،1515 ،

.05

( -)7حــاز حم ــد الشــرعة ،ال قاض ـ واحملــاكم اإللكرتونيــة ،دار ال قامــة للنشــر وال وزيــع ،ع يــا ،
األرد  ،ال بعة األو ،1515 ،

.05

( -)8هادي حس الكعيب ونصيف جاسم حم د الكرعاوي( ،مفهو ال قاض عن بعد ومسـ لزمات )،
جملة احملق احملل للعلـو القانونيـة ،جامعـة بابـل ،العـراق ،اللـد  ،59العـدد األول ،السـنة ال امنـة،
،1510

.199

( -)9خالد يدو إبراهيم ،ال قاض اإللكرتون  ،الدعو اإللكرتونية وإجرا اتها ما احملاكم ،دار
.90

الفكر اجلامع  ،اإلسكندرية ،مجهورية مصر العربية،2008 ،

( -)10املواد  919مكرر  51و 915مـن القـانو رقـم  15-50الصـادر ب ـاريخ  1550/50/15امل ضـ ن
القانو املدن املعدل وامل م.
( -)11اس ع ل املشر يف تعريـف الك ابـة عبـارا " يـا كانـ الوسـيلة الـيت ت ضـ نها" والصـحي هـو " يـا
كان الدعامة اليت ت ض نها" حسب الرتمجة الفرنسية للنصquels que soient leur support.... :

( -)12القانو رقم  59-10املؤر يف  1510/51/51حيـدد القواعـد العامـة امل علقـة بـال وقيع وال صـدي
اإللكرتوني  ،ر عدد  ،50الصادرا يف  15ميفري ،1510

.15

( -)13القـــانو رقـــم  50-19املـــؤر يف  1519/50/15ي علـ ـ بال جـــارا اإللكرتونيـــة ،ر عـــدد ،19
الصادرا يف  10ماي ،1519

.50

( -)14صفا وتان ( ،احملك ة اإللكرتونية املفهو وال بي ) ،جملة جامعـة دمشـ للعلـو االق صـادية
والقانونية ،اللـد  ،19العدد األول،1511 ،

.159

( -)15عص ان ليل ( ،نما ال قاض اإللكرتون آلية إلجنا اخل

ال ن وية) ،جملة املفكر ،كلية

احلقــوق والعلــو السياســية ،جامعــة حم ــد خيضــر ،بســكرا ،العــدد ال الــث عشــر ،ميفــري ،1510
.115
( -)16حاز حم د الشرعة ،ال قاض واحملاكم اإللكرتونية ،املرجع الساب ،
088

.09
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( -)17درار نسي ة ،األمـن املعلومـات وسـبل مواجهـة خمـاطر يف ال عامـل اإللكرتونـ –دراسـة مقارنـة،
رسالة دك ورا منشورا ،ختصص القانو اخلا  ،كلية احلقوق والعلو السياسية ،جامعة ب بكر
بلقايد ،تل سا ،1515-1510 ،

.990
)(18

- Esther van den Heuvel, online dispute resolution as a solution to cross-border edisputes, http://www.oecd.org/digital/consumer/1878940.pdf, Page consultée le
samedi 11 décembre 2020 à 16: 04.

( -)19كريس ومر مور ،ع لية الوساطة :اسرتاتيجيا ع ليـة حلـل النزاعـا  ،ترمجـة مـؤاد السـروج ،
األهلية للنشر وال وزيع ،ع ا  ،األرد ،1555 ،

.99
)(20

- Jean-Philippe TRICOIT, La médiation judiciaire, L’harmattan, Paris, FRANCE,
2012, P 15.

( -)21عـــال آبريـــا  ،الوســـائل البديلـــة حلـــل النزاعـــا ال جاريـــة ،دراســـة مقارنـــة ،منشـــورا احللـــيب
احلقوقية ،بريو  ،لبنا  ،ال بعة األو ،1559 ،

.00
)(22

- Ronald Bernstein, John Tackaberry, and Arthur L. Marriott, Handbook of
Arbitration Practice, Sweet  Maxwell, London, UK, 3ed Edition, 1998, p 585.

( -)23حبريــة هــارو  ،دلــول ال ــاهر( ،الوســاطة اجلزائيــة ال صــاحلية وال كنولوجيــا الرق يــة) ،جملــة
الباحث للدراسا األكادميية ،كلية احلقـوق والعلـو السياسـية ،جامعـة باتنـة ،1اللـد  ،59العـدد
 ،51السنة ،1511

.959

( -)24مهنيــد عزمـ بــو مغل ـ وحم ــد إبــراهيم بــو اهليجــا ( ،الوســائل الرق يــة البديلــة لفـ

املنازعــا

املدنيــة) ،جملــة دراســا علــو الشــريعة والقــانو  ،اجلامعــة األردنيــة ،اللـــد رقــم  ،90ملح ـ  ،ســنة
،1558

.590

( -)25تـنص املــادا  1555قــا.إ. .إ( :مبجــرد الن ـ بــاألمر القاضـ ب عــي الوســي  ،يقــو مـ الضــب
ب بليغ نسخة من للخصو ويكو إخ ار الوسي بقبول مه ة الوساطة ك ابيا).
( -)26املادا  1559قا.إ. .إ( :عند إنها الوسي مله

 ،خيـرب القاضـ ك ابيـا مبـا توصـل إليـ اخلصـو

من اتفاق و عدم  .يف حال االتفاق حيرر الوسي حمضرا يض ن حم و االتفاق ،ويوقع واخلصو ).
( -)27تنص املادا  055قا.إ. .إ" :ال جيوز ال نفيا اجلربي إال بسند تنفياي .والسندا ال نفياية ه -9... :
حماضر الصل و االتفاق املؤشر عليها من طرف القضاا واملودعة بهمانة الضب ."...
( -)28محد بو الوما ،نمرية األحكا يف قانو املرامعـا  ،منشـها املعـارف ،اإلسـكندرية ،مجهوريـة
مصر العربية ،ال بعة الرابعة،1895 ،

.01
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