
 

 

 2020-06-03  

 

اذا كان صحيحا ان وابء " الكورو� " أحدث خلال اجتماعيا، فضال عن االضرار الصحية اجلسيمة،  فان  
 الصحيح ايضا انه كان حافزا العادة تنظيم حياتنا املهنية واالجتماعية ، مبا يتناسب مع الوابء فال بد هنا من 



 

 

يليها والذي أّدى اىل نشوء ممارسة يف قصور  أ.م.م. وما  449التوقف امام اخللل الناشىء عن تطبيق املواد 
العدل خمالفة لنصوص صرحية يف قانون اصول احملاكمات املدنية، فما هي تلك املمارسة ؟ ( اوال ) وما هو  

 القانون ؟ ( اثنيا ) كما تقتضي االشارة اىل تفعيل احملاكمات عن بعد ( اثلثا ). 

 ن اصول احملاكمات املدنية: اوال: ممارسة قصور العدل املخالفة لنصوص قانو 

جرت العادة انه بعد ان يتم تسجيل االستحضار يف القلم ، يصار اىل حترير تبليغ للمدعى عليه، الذي كثريا ما 
، فكان املدعي يتقدم 449كان حيجم عن االجابة خالل مهلة اخلمسة عشر يوما املنصوص عنها يف املادة 

ه من املدعى عليه، الذي كان كثريا ما حيضر شخصيا اجللسة االوىل، بطلب تعيني موعد جلسة، فيصار اىل ابالغ
ليستمهل لتوكيل حمام، فيمهل، واحيا� كان ميهل لتوكيل حمام واجلواب على االستحضار يف آن واحد. مث كانت 

ائية.  اجللسات تتواىل ونظرا لرتاكم امللفات، مل يكن حيظى املدعي ابكثر من جلستني او ثالث خالل السنة القض
مث بعد ذلك ، وبعد ان يكون وكيل املدعى عليه اشبع امللف بلوائحه الدفاعية، يستمهل خالل اجللسة االخرية  

بعد ان يكون قد استنفد كل وسائل املماطلة ـ للمرافعة، اليت كثريا ما كانت أتيت على شكل مذكرة ليست  -
قوق هتدر بسبب إطالة أمد احملاكمة، علما أبن احلق سوى تكرارا القواله ومطالبه السابقة. كان الوقت مير واحل

 .  Time is moneyكثريا ما ميكن يف الوقت كما يقول املثل االنكليزي  

هذا ابالضافة اىل وسائل املماطلة العديدة واملبتكرة واليت كانت ترافق اجللسات وكثريا ما كانت احلقوق " تتهالك 
 " بسببها. 

ا�ا كانت تؤدي اىل اضاعة الوقت وهدر احلقوق كانت خمالفة لعدة نصوص من قانون  هذه املمارسة فضال عن 
 اصول احملاكمات املدنية. ومل تنجح عدة دعوات سابقة من جملس القضاء االعلى وسواه للتقيد هبا. 

 : Pratique du Palaisاثنيا: نصوص قانون اصول احملاكمات املدنية اليت خالفتها ممارسة قصور العدل  

 



 

 

أ.م.م. ،   449اذا عد� اىل احكام قانون اصول احملاكمات املدنية اليت حتكم هذا املوضوع جند انه عمال ابملادة 
جيب على املدعى عليه، يف خالل مخسة عشر يوما من تبلغه االستحضار ان يقدم الئحة جييب فيها على 

 الدعوى ويرفق هبا مجيع املستندات املؤيدة جلوابه اخل. 

يف هذه املادة  امران اساسيان مها: وجوب تقدمي املدعى عليه جوابه خالل مخسة عشر يوما من تبلغه يلفتنا 
االستحضار ، فاملادة ال تضع خيارا له، بل تفرض الزاما عليه. واذا كان صحيحا ان عدم التقيد ابملهلة ال يؤدي 

ئلة عدم القبول، فان الصحيح ايضا،  اىل عدم قبول جوابه، الن النص مل يتضمن وجوب تقدمي اجلواب حتت طا
انه يعود للقاضي ان يقرر عدم قبول اي جواب بعد انقضاء هذه املهلة. وهذا ما يعمد اليه قضاة العجلة يف 

اغلب االحيان، ولكن ليس ما مينع ان تعمد اىل سلوك هذا النهج سائر احملاكم ا� كان نوعها او درجتها. مث انه  
مع الئحته " مجيع املستندات املؤيدة جلوابه "؛ وهذا يعين انه ال حيق له االحجام عن  على املدعى عليه ان يرفق

 ابراز اي مستند بنية املماطلة او التسويف لتأخري الفصل ابلدعوى.

أ.م.م. انه للمدعي ان جييب على الئحة املدعى عليه يف خالل عشرة ا�م من اتريخ تبلغها   452وتنص املادة 
املدعى عليه الذي حيق له ان جييب عليها خالل مهلة مماثلة. هنا ايضا جيب التقيد ابملهل؛   بالئحة تبلغ اىل

سواء من قبل املدعي او من قبل املدعى عليه، النه احيا� كثرية اتيت املماطلة من املدعي وليس من املدعى عليه 
صوم يشعر ابحلاجة اىل مهلة اضافية  لغا�ت تفرضها ظروف القضية. وال بد من االشارة اىل انه اذا كان احد اخل

، سواء بسبب " حجم " اجلواب او مثال بسبب حاجته اىل مهلة اضافية لسبب طارىء حال دون تسلمه  
 مستندا �فعا له يف الدعوى اخل.  فال بد من قرار يصدره القاضي، يف ضوء االسباب املربرة لتمديد مهلة اجلواب.

عيني اي جلسة، فاجللسات يف حقيقتها لست سوى هدرا لوقت القضاة املهم لغاية اآلن انه ال حاجة لت
 واحملامني، وقد حتولت اىل مناسبات للتكرار واالستمهال وتقدمي املعذرات ال اكثر وال اقل !

   542و  449حامسة، فتنص انه بعد انقضاء املهل احملددة يف املواد السابقة (املاداتن  453وبعد ذاك أتيت املادة 
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أ.م.م. ) ال جيوز الي من اخلصوم ان يقدم اية الئحة ما مل يدل بعذر مقبول او بسبب يربر تقدمي الئحة  
جديدة. ويف هذه احلالة حيدد رئيس احملكمة او القاضي مهلة لتقدمي هذه الالئحة واجلواب عليها عند االقتضاء.  

يقرر القاضي الرتخيص بقبوهلا بعد ابداء   هذا يعين ان اي الئحة خارج اطار التبادل، تبقى مرفوضة ، ما مل
االعذار او االسباب املربرة، فال بد من االشارة اىل التشدد بعدم قبول اي الئحة اضافية، وال تتم املوافقة على 

 تقدميها اال العذار او اسباب مربرة يقتنع هبا القاضي. 

 

تقدمي اللوائح، جيب على رئيس القلم ان حييل امللف  أ.م.م. انه يف اليوم التايل النتهاء مهل  456وتنص املادة 
اىل رئيس احملكمة الذي يّفوض احد قضاهتا لالطالع عليه الجل استكماله عند االقتضاء وحتضري القضية 
للمرافعة يف مهلة حيددها له وتكون قابلة للتمديد عند احلاجة.  ويعود لرئيس احملكمة ان يباشر هذا العمل 

 1.بنفسه

رئيس او للقاضي املنتدب كما للقاضي املنفرد ، بعد االطالع على امللف، اختاذ التدابري اليت يراها يكون لل 
مناسبة للغاية املذكورة ، فله ان يكلف اخلصوم تقدمي االيضاحات الالزمة يف الواقع والقانون بشأن ادعاءاهتم 

يف مناقشة اية مستندات او اوراق جديدة تقدم  ومدافعاهتم وابراز املستندات اليت استندوا اليها، مراعيا حقوقهم
اليه. ان هذه االجراءات تسمى " اجراءات التحقيق" اليت يعود للقاضي اختاذها يف سبيل الفصل ابلقضية ( 

 أ.م.م. ).  458املادة  

م أ.م.م. على جواز جلوء القاضي اىل مسعى للتوفيق بني اخلصوم ، فاذا انتهى اىل ذلك نظّ  460وتنص املادة 
 حمضرا هبا اخل، وللخصوم ان يتفقوا يف اي وقت من اوقات احملاكمة اخل. 
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أ.م.م. تتكلم على تعيني " موعد اجللسة اليت تنظر فيها القضية " ؛   457مث أتيت مرحلة تعيني اجللسة،  فاملادة  
ني جلسة واحدة  ان استخدام صيغة " املعلوم " يف الصياغة اللغوية ( اجللسة وليس جلسة) يعين انه يتم تعي

وحيدة للنظر يف القضية، وال حاجة ان تتواىل اجللسات اطالقا، بل ان تكرار الدعوة اىل اجللسات يشكل خمالفة 
 قانونية. 

جتيز للخصوم ان يقدموا تصرحيا خطيا مشرتكا يعلنون فيه ا�م يكتفون  462بل اكثر من ذلك، فان املادة 
فاذا رأت احملكمة ان ال ضرورة لسماع املرافعات الشفوية او الي حتقيق  ابملدافعات اخلطية املبينة يف لوائحهم.

 وان القضية جاهزة للحكم، جاز هلا الفصل فيها دون تعيني جلسة للمرافعة اخل.

  2املهم يف املوضوع ان االصول تفرض ختصيص جلسة واحدة للمرافعة أوحىت االستغناء عنها كما بيّنا اعاله. 

 : On Lineاثلثا: تفعيل احملاكمات عن بعد  

امام احلاجة املتزايدة اىل احلد قدر االمكان من التواصل االجتماعي غري املفيد، جيب االستمرار يف اتباع اجراءات 
احملاكمة عن بعد، فقد جنحت هذه الوسائل كثريا مؤخرا، خصوصا جلهة اخالءات السبيل يف القضا� اجلزائية، اذ  

مني هاتفيا على ارقامهم اخللوية بوجود طلبات اخالءات كان يكتفي رئيس القلم او احد مساعديه اببالغ احملا 
سبيل، ويشرح هلم انه يعود هلم االعرتاض عليها هاتفيا وخالل االتصال ذاته، كما اجريت عدة جلسات ملوقوفني 

 عند بعد ابلوسائل الرقمية وكانت �جحة جدا. 

ملفيدة، او على االقل حيد منها كثريا. ان تطبيق قانون اصول احملاكمات بصورة صحيحة يغين عن اجللسات غري ا
كما ان اعتماد الوسائل الرقمية وتفعيلها يسهل عودة القضاء اىل عجلته الطبيعية او شبه الطبيعية على االقل، 

كما آن االوان العتماد الوسائل الرقمية املتقدمة يف احملاكمات واالجراءات العدلية، الن زمن ما بعد وابء "  
كون كما قبله، اذ انه فرض منطا جديدا يف التواصل االجتماعي. فهل كنا حباجة اىل " كورو� "  الكورو� " لن ي

 حلسن تطبيق قانون اصول احملاكمات املدنية ؟! 


