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ــار القضائيــة ألزمــة فيــروس  القضــاء المســتعجل ضــرورة حتميــة لمواجهــة اآلث
ــي ــون الفرنس ــي القان ــة 304-2020 ف ــة لالئح ــة تحليلي ــد- 19(: دراس )كوفي
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ملخص
ــوء  ــع اللج ــم، ومن ــاق املحاك ــات إلغ ــد- 19( احلكوم ــروس )كوفي ــة لف ــة الصحي ــت األزم دفع
ــن  ــز ب ــراد، ودون متيي ــة لألف ــة العام ــى الصح ــة ع ــا يف املحافظ ــك إىل واجبه ــتندًة يف ذل ــاء؛ مس للقض
ــل كان  ــة أشــهر. ويف املقاب ــر، عــن الثاث ــة واملســتعجلة، وملــدة ال تقــل، يف أقــل تقدي ــا املوضوعي القضاي
تدخــل املــرشع الفرنــي رسيًعــا وفّعــااًل يف إصــدار العديــد مــن الترشيعــات االســتثنائية لتنظيــم املواعيــد، 
ــا هدًفــا واضًحــا يتمثــل يف حماولــة إجيــاد نقطــة  وترتيــب املحاكــم خــال فــرة الطــوارئ الصحيــة، معلنً
ــل يف  ــاء يف الفص ــق القض ــتمرار مرف ــة، واس ــن جه ــة م ــارات الصحي ــى االعتب ــة ع ــن املحافظ ــزان ب ات

ــا املســتعجلة مــن جهــة أخــرى. القضاي
ــرشع  ــا امل ــي أقره ــتثنائية الت ــة واالس ــح األدوات الترشيعي ــث إىل توضي ــذا البح ــعى ه ــك، يس لذل
ــن  ــة 304-2020، م ــة لائح ــة حتليلي ــتعجلة، بدراس ــا املس ــل يف القضاي ــتمرار يف الفص ــي؛ لاس الفرن
خــال مطلبــن: تنــاول أوهلــا األســاس الترشيعــي لتنظيــم املحاكــم، والفصــل يف القضايــا املســتعجلة. 
فيــا خصــص املطلــب الثــاين لتوضيــح التدابــر االســتثنائية التــي يقتضيهــا الفصــل يف هــذا النــوع مــن 

ــرة. ــذه الف ــا يف ه القضاي

ــد،  ــن بع ــم ع ــات املحاك ــة، جلس ــة، املواجه ــة 304-2020 العاني الكلمــات المفتاحيــة: الائح
ترافــع مكتــوب 

ــة  ــد - 19(: دراســة حتليلي ــة ألزمــة فــروس )كوفي ــار القضائي ــة ملواجهــة اآلث ــاس: مخــان، ســاح. "القضــاء املســتعجل رضورة حتمي لاقتب
لائحــة 2020-304 يف القانــون الفرنــي"، املجلــة الدوليــة للقانــون، املجلــد التاســع، العــدد الرابــع، 2020، عــدد خــاص حــول )القانــون 

وفــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد - 19"(
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Abstract

The effect of Covid-19 prompted governments to prevent recourse to the judiciary, in order 
to protect public health, without distinction between substantive and summary cases, for 
a period of not less than three months at least. On the contrary, the intervention of the 
French legislator was rapid and effective in issuing several exceptional legislations with 
respect to courts during this period, in addition to finding a balance between preserving 
health considerations, and the continuation of the judiciary in adjudicating summary cases. 

This research seeks to clarify the exceptional and legislative instruments stipulated 
by the French legislator with regard to summary cases. This is an analytical study of 
the regulation No.2020-304, through two searching points: the first one dealt with the 
legislative basis for organizing courts and adjudicating summary cases, while the second 
focused on clarifying the exceptional measures required for adjudicating in such cases 
during this period.
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المقدمة

ــوء  ــراد يف اللج ــق األف ــر ح ــة، ويعت ــة للدول ــف القانوني ــم الوظائ ــدى أه ــة إح ــة القضائي ــكل احلاي تش
ــي  ــة باق ــن ممارس ــتمكنهم م ــي س ــة الت ــة العام ــاره الضان ــاق، باعتب ــى اإلط ــوق ع ــم احلق ــاء أعظ للقض
ــم  ــن التأقل ــا م ــي متكنه ــدول األدوات الت ــدى ال ــر ل ــرض أن تتواف ــن املف ــك، م ــم، لذل ــم وحرياهت حقوقه
مــع مــا َيســتجد مــن ظــروف، لتســتمر يف تقديــم هــذه احلايــة القضائيــة، ولتكفــل لألفــراد ممارســة حقهــم 
األصيــل يف اللجــوء للقضــاء، إال أن األزمــة الصحيــة التــي ســبَّبها فــروس )كوفيــد - 19( أدت إىل توقــف 

ــة. ــطة الدول ــي أنش ــن باق ــزل ع ــن املحاكــم بمع ــاة، ومل تك ــامل احلي ــع مع مجي

ولقــد اختلفــت الــدول يف توجهاهتــا يف هــذا الشــأن، فمنهــا مــن قــرر إغــاق املحاكــم املدنيــة والتجاريــة 
ــى  ــم ع ــا وأعواهن ــدرة قضاهت ــدم ق ــي، وع ــكي أو اجلزئ ــر ال ــبب احلظ ــن، بس ــام املتقاض ــل أم ــكل كام بش
ــذا  ــوم ه ــا الي ــا علين ــي فرضه ــي الت ــد االجتاع ــة التباع ــيًدا لثقاف ــارة1، وجتس ــم ت ــن عمله ــد يف أماك التواج
ــوق  ــة حق ــة حلاي ــد اإلجرائي ــان املواعي ــف رسي ــدول إىل وق ــذه ال ــت ه ــرى، واجته ــارة أخ ــروس ت الف
املتقاضــن. ومــن القوانــن، مــن حــاول بطريقــة أو بأخــرى املحافظــة عــى اســتمرار مرفــق القضــاء يف أداء 
مهامــه، بالفصــل - عــى األقــل - يف القضايــا الرضوريــة واملســتعجلة، مــع فــرض بعــض التدابــر االســتثنائية 
التــي تشــكل خروًجــا عــن القواعــد العامــة يف قوانــن اإلجــراءات املدنيــة، وهــو موقــف املــرشع الفرنــي. 
لذلــك نســعى مــن خــال هــذا البحــث لتســليط الضــوء عــى طريقــة تنظيــم القانــون الفرنــي للمحاكــم 
ــل يف  ــتمرارية الفص ــل اس ــر تكف ــراءات وتداب ــن إج ــتحدثه م ــا اس ــى م ــوف ع ــرة، للوق ــذه الف ــال ه خ

ــتعجلة. ــا املس القضاي

أمهية البحث:

تعتــر األزمــة الصحيــة لفــروس )كوفيــد- 19( األوىل مــن نوعهــا بالنظــر إىل مــدى انتشــارها وتأثرهــا 
ــا  ــروف جتره ــدول لظ ــت ال ــبق أن تعرض ــامل، ومل يس ــف دول الع ــة، ويف خمتل ــات الدول ــف قطاع ــى خمتل ع
عــى منــع املتقاضــن مــن اللجــوء للقضــاء ووقــف الفصــل يف الدعــاوى. فوجــدت احلكومــات نفســها بــن 
خياريــن أحامهــا ُمــر، إمــا االســتمرار يف تقديــم احلايــة القضائيــة دون االلتفــات لاعتبــارات الصحيــة، أو 
تغليــب اعتبــارات الصحــة العامــة مــع منــع املتقاضــن مــن اللجــوء للمحاكــم، واجتــه معظمهــا يف الواقــع إىل 
اخليــار الثــاين بإعــان إغــاق املحاكــم للتصــدي لانتشــار الرسيــع هلــذا الفــروس، وهــو األمــر الــذي - وإن 
كان مــن مقتضيــات محايــة حيــاة األفــراد وصحتهــم - إال أنــه أثــار حتفــظ الكثريــن ممــن رأوا فيــه اعتــداء عــى 

حــق اللجــوء للقضــاء، واعتــداء عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات2. 

ــى  ــن 2020/3/12، حت ــة، م ــر احلكومي ــع الدوائ ــل مجي ــراره بتعطي ــوزراء ق ــس ال ــدر جمل ــا أص ــت، عندم ــة الكوي ــدث يف دول ــا ح ــو م 1       وه
.2020/6/30

2      انظــر يف هــذا املعنــى: "القضــاء ليــس وظيفــة وإنــا والية...وتلــك الواليــة ال تنفــك عنــه حتــى يف أيــام اإلجــازات الرســمية أو الراحــات القانونيــة 
ــام  ــردع الع ــق ال ــة وحتقي ــد العدال ــيخ قواع ــا يف ترس ــن أداء واجباهت ــم ع ــل املحاك ــور تعط ــه ال يتص ــتثنائية؛ ألن ــى االس ــة أو حت ــادة أو الطارئ املعت
ــه وبحكــم اللــزوم  ــا، فإن ــة حتــى يف زمــن احلــروب، فكــا ال يتصــور وقــف خدمــة األمــن العــام أو األمــن الصحــي مطلًق ــة الدول وفــرض هيب
ــه لــدى: عــادل بورســي،  ــة الكويــت، واملشــار ل ــة يف دول ــا"، وهــو قــول رئيــس املكتــب الفنــي يف املحكمــة الكلي ال يتصــور غلــق املحاكــم كليًّ
"األحــكام القضائيــة يف جائحــة كورونــا يف الكويــت بــن املرشوعيــة والبطــان"، جملــة القانــون الكويتيــة العامليــة، ملحــق خــاص، ع 6، الســنة 8، 

.274 2020، ص 
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ــا  ــل يف القضاي ــر الفص ــد وتأخ ــان املواعي ــف رسي ــم ووق ــاق املحاك ــوم أن إغ ــا الي ــب علين وال يغي
املنظــورة فعلًيــا، مــع مــا تشــهده املحاكــم أصــًا مــن بــطء يف التقــايض، يشــكل ظلــًا بينـًـا للمتقاضــن، حتــى 
وإن كان وقــف املواعيــد يمثــل يف ظاهــره إنصاًفــا هلــم. فعــودة املحاكــم للعمــل، وعــودة املواعيــد للرسيــان، 
ســيتزامن مــع تضخــم كبــر لقضايــا جديــدة ستشــهدها ســاحات املحاكــم، بســبب اإلشــكاليات االقتصاديــة 
ــة التــي خلفتهــا هــذه األزمــة، وهــو مــا ســيؤدي الكتظــاظ ســاحات املحاكــم  ــة وحتــى األرسي واالجتاعي
ــتمر  ــع أن يس ــن املتوق ــايض، وم ــراءات التق ــم يف إج ــطء أعظ ــات، وب ــل اجللس ــرار تأجي ــر، وتك ــكل أك بش

تأثــر هــذه األزمــة عــى مرفــق القضــاء لســنوات. 

 لذلــك، وإن كان مــن املعقــول - رغــم مــا ســبق توضيحــه - تقبــل تأجيــل نظــر الدعــاوى املوضوعيــة 
يف مثــل هــذه الظــروف، بالنظــر إىل غيــاب اإلمكانيــات املاديــة التــي ســتمكن املحاكــم مــن عقــد جلســات 
قضائيــة عــن ُبعــد، إال أنــه مــن غــر املستســاغ منــع تقديــم قضايــا مســتعجلة جديــدة، أو تأجيــل الفصــل يف 
القضايــا املســتعجلة التــي ســبق أن ُحــددت جلســات لنظرهــا والفصــل فيهــا بســبب قــرار إغــاق املحاكــم. 
يقــوم القضــاء املســتعجل عــى فكــرة اخلشــية مــن فــوات الوقــت، أي أن مــرور الزمــن قــد يصيــب املدعــي 
بــرضر أو خطــر يتمثــل إمــا يف ضيــاع حقــه أو االنتقــاص منــه، ويتطلــب محايــة عاجلــة، كــا هــو احلــال بشــأن 
دعــاوى إثبــات احلالــة، وتعيــن احلــارس، والنفقــة الوقتيــة، لذلــك فــإن عــدم نظــر هــذه القضايــا يمثــل ظلــًا 
أكــر مــن الظلــم الــذي مــن املمكــن أن يصيــب املتقاضــن مــن تأجيــل قضاياهــم املوضوعيــة، ويرتــب عــى 
ذلــك إهــدار بعــض احلقــوق التــي مــن املمكــن أن يكــون صاحــب احلــق يف أمــس احلاجــة هلــا كــا هــو احلــال 

بشــأن النفقــة الوقتيــة.

ــل  ــى أق ــتعجلة ع ــا املس ــر القضاي ــتمرار يف نظ ــدول باالس ــمح ال ــل أن تس ــن األفض ــك، كان م ــكل ذل ل
ــروس،  ــال الف ــن انتق ــل م ــع أو تقل ــد متن ــي ق ــة الت ــود الصحي ــرض القي ــع ف ــرة م ــذه الف ــال ه ــر، خ تقدي
وهــو مــا اجتــه إليــه املــرشع الفرنــي. لذلــك تتجســد أمهيــة هــذا البحــث يف االجتــاه آلفــاق القانــون الفرنــي 
لدراســة الطريقــة والتدابــر التــي تبناهــا للســاح باســتمرار الفصــل يف هــذا النــوع مــن القضايــا خــال هــذه 

الفــرة احلرجــة.

إشكالية البحث:

ــة واملســتعجلة،  ــا الرضوري  رغــم أن املــرشع الفرنــي قــد قــرر اســتمرار املحاكــم يف الفصــل يف القضاي
إال أنــه جلــأ يف املقابــل إىل تدابــر اســتثنائية، متثــل يف الواقــع خروًجــا عــن القواعــد العامــة للمبــادئ املتعــارف 
عليهــا يف مجيــع القوانــن اإلجرائيــة، مثــل مبــدأ املواجهــة ومبــدأ عانيــة اجللســات ومبــدأ الشــفوية، لذلــك 
فــإن اإلشــكالية األساســية التــي هيــدف هــذا البحــث لإلجابــة عليهــا تتمثــل يف مــدى إمكانيــة تقبــل إدارة 
هــذه األزمــات بقوانــن اســتثنائية تــؤدي إىل تقييــد مبــادئ التقــايض التــي تكرســها مجيــع القوانــن الداخليــة 
ــن  ــة م ــارات الصح ــن اعتب ــوازن ب ــن الت ــوع م ــق ن ــل إىل حتقي ــا التوص ــف يمكنن ــة؟ وكي ــق الدولي واملواثي
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جهــة، واســتمرار القضــاء يف نظــر القضايــا املســتعجلة مــن ناحيــة أخــرى دون أن يشــكل ذلــك مساًســا هبــذه 
املبــادئ؟

منهج البحث ونطاقه: 

ــروس  ــة لف ــار القضائي ــة اآلث ــة ملواجه ــتعجل رضورة حتمي ــاء املس ــوع "القض ــة موض ــا يف دراس اتبعن
)كوفيــد-19(" املنهــج التحليــي، بدراســة وحتليــل النصــوص القانونيــة املوجــودة واملســتحدثة بشــأن القضاء 
ــد  ــأن القواع ــادرة بش ــم 304-2020 الص ــة رق ــي، والائح ــون الفرن ــايض يف القان ــادئ التق ــتعجل ومب املس
الواجبــة التطبيــق يف غــر املــواد اجلنائيــة يف فرنســا بعــد إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة. وقــد اجتــه الباحــث 
لتحليــل هــذا املوضــوع مــن خــال مطلبــن: يتنــاول املطلــب األول األســاس الترشيعــي يف القانــون الفرنــي 
ــة بســبب فــروس )كوفيــد-19(، مــع توضيــح رشوط نظــر  ــم املحاكــم خــال فــرة الطــوارئ املعلن لتنظي
القضايــا املســتعجلة خــال هــذه الظــروف. ويتنــاول املطلــب الثــاين بعــد ذلــك الطريقــة املتبعــة يف املحاكــم 
بشــأن تأجيــل اجللســات، وتبــادل املســتندات، مــع بيــان احلــاالت التــي مــن املمكــن أن يلجــأ فيهــا القــايض 

إىل عقــد اجللســات بــدون مجهــور، أو حتــى نظــر الدعــوى باســتخدام وســائل التكنولوجيــا احلديثــة. 

المطلــب األول: األســاس التشــريعي للفصــل فــي القضايــا الضروريــة والمســتعجلة خــالل فترة 
ــوارئ الصحية الط

ــة  ــة الصحي ــراد، واملنظوم ــاة األف ــى حي ــد-19( ع ــروس )كوفي ــره ف ــذي أظه ــر ال ــد اخلط ــد التهدي بع
ألكثــر الــدول تقدًمــا، اجتهــت مجيــع الــدول إىل إعــان حــاالت احلظــر الــكي أو اجلزئــي، مــع إغــاق مجيــع 
أنشــطة الدولــة، وغرهــا مــن التدابــر التــي تســعى مــن خاهلــا إلدارة هــذه األزمــة صحًيــا واقتصادًيــا وحتى 
ــدي  ــة للتص ــات الازم ــة املقوم ــأيت يف مقدم ــة ت ــة للدول ــة الترشيعي ــه أن املنظوم ــك في ــا ال ش ــا. ومم قانونًي
ــة  ــد العام ــف بالقواع ــه مل يكت ــة أن ــذه األزم ــي يف ه ــرشع الفرن ــز امل ــا مي ــم م ــات، وأه ــوارث واألزم للك
ــذه  ــتثنائية إلدارة ه ــات االس ــن الترشيع ــد م ــدر العدي ــا أص ــا، وإن ــدي لتداعياهت ــودة للتص ــن املوج للقوان
األزمــة االســتثنائية يف مجيــع املجــاالت، لعــل أمههــا يف جمــال قانــون اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة: الائحــة 

ــة. ــد اإلجرائي ــداد املواعي ــم املحاكــم، والائحــة 306 بشــأن امت رقــم 304 بشــأن تنظي

ــتعجلة  ــا المس ــي القضاي ــل ف ــم والفص ــم المحاك ــريعي لتنظي ــاس التش ــرع األول: األس الف
خــالل األزمــة الصحيــة

ــر  ــخ  12 مــارس 2020، وتأث ــة بإغــاق املــدارس واجلامعــات يف فرنســا بتاري عقــب قــرار رئيــس الدول
ــخ  14  ــية بتاري ــدل الفرنس ــدرت وزارة الع ــا، أص ــروس كورون ــار ف ــات انتش ــة بتداعي ــع إدارات الدول مجي
ــي،  ــدين واجلنائ ــي امل ــاطها القضائ ــة نش ــبة ملزاول ــة املناس ــع اآللي ــع املحاكــم لوض ــًا جلمي ــارس 2020 تعمي م
ــر  ــتمرار نظ ــع اس ــارس 2020، م ــخ 16 م ــا3 بتاري ــم يف فرنس ــع املحاك ــاق مجي ــم إىل إغ ــذا التعمي ــا ه ودع

3 Elodie Valette et Philippe Métais, les délais procéduraux à la preuve de la crise sanitaire covid-19, Dalloz actualité,  
édition 13 avril 2020, p.3. 
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ــتعجلة،  ــا املس ــي القضاي ــم، وه ــذا التعمي ــًرا يف ه ــددة ح ــة واملح ــات الرضوري ــة باملنازع ــا املتعلق القضاي
والتدابــر الرضوريــة التــي يتــم تقديمهــا يف املنازعــات العائليــة، واجللســات التــي قــد تنعقــد بشــأن طلبــات 
احلبــس يف املســائل املدنيــة، والقضايــا اخلاصــة بأصحــاب اإلعاقــة وذوي االحتياجــات اخلاصــة4. كــا أشــار 
 recours à la visioconférence « هــذا التعميــم إىل إمكانيــة عقــد اجللســات عــن بعــد يف القضايــا املدنيــة
en matière civile «، مــع التذكــر برشوطهــا وآلياهتــا املبينــة يف املــادة 111 مــن قانــون التنظيــم القضائــي 

ــع  ــل طاب ــي حتم ــا الت ــة إال أن القضاي ــات العادي ــر اجللس ــن نظ ــم ع ــف املحاك ــم توق ــك ورغ ــي. لذل الفرن
الــرضورة واالســتعجال مل يشــملها هــذا التوقــف، فــكان ال بــد مــن تنظيمهــا عــى النحــو الــذي يتناســب مــع 

ــة لفــروس )كوفيــد- 19(. ــة العاملي متطلبــات األزمــة الصحي

جلــأ الرملــان الفرنــي إثــر ذلــك لنــص املــادة 38 مــن الدســتور الفرنــي التــي جتيــز أن تتقــدم احلكومــة 
بطلــب للرملــان بــأن يــأذن هلــا - ملــدة حمــددة - بإصــدار لوائــح باختــاذ إجــراءات ال ُتســتكمل يف احلــاالت 
ــا  ــاص بإقراره ــون اخل ــرشوع القان ــرض م ــة إذا مل يع ــح الغي ــى أن تصب ــن5، ع ــب قوان ــة إال بموج العادي
ــادة مــن الدســتور،  ــون التفويــض6. واســتنادا لنــص هــذه امل ــدة املحــددة يف قان ــة امل ــل هناي ــان قب عــى الرمل
صــَدق الرملــان الفرنــي بتاريــخ 2020/3/23 عــى القانــون رقــم 290-2020 حتــت مســمى: حالــة الطــوارئ 
الصحيــة  » état d’urgence sanitaire «7  متييــًزا لــه عــن حالــة الطــوارئ العامــة، أعلــن هــذا القانــون 
حالــة الطــوارئ الصحيــة العامــة يف البــاد، وكَلــف جملــس الــوزراء بإصــدار اللوائــح التفويضيــة8 الازمــة 

للتصــدي لآلثــار الناجتــة عــن هــذا املــرض يف خمتلــف املجــاالت الــوارد ذكرهــا يف بنــود هــذا القانــون.

ــدة  ــة مل ــوارئ الصحي ــة الط ــن حال ــن ع ــخ 2020/3/24 وأعل ــاذ بتاري ــز النف ــون حي ــذا القان ــل ه دخ
شــهرين كاملــن، أي مــن تاريــخ  2020/3/24 حتــى 24 مايــو92020 ، مــع النــص بشــكل رصيــح عــى عــدم 
ــم  ــه. ث ــدر عن ــرار يص ــب ق ــا بموج ــة إهناءه ــوزراء إمكاني ــس ال ــاء جمل ــون، وإعط ــا إال بقان ــة متديده إمكاني
صــدر القانــون رقــم 564-2020 بتاريــخ 2020/5/11 لينــص يف املــادة األوىل منــه عــى متديــد فــرة الطــوارئ 
الصحيــة إىل 2020/7/10. وألن القانــون رقــم 290-2020 مل يغفــل أثــر هــذه األزمــة عــى الدعــاوى القضائية، 

4 Circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte 
contre la pandémie COVID-19.

5  تصــدر هــذه اللوائــح مــن جملــس الــوزراء، دون احلاجــة لدعــوة الرملــان لانعقــاد، وتكــون نافــذة املفعــول مــن تاريــخ نرشهــا وهــو مــا يتاشــى 
ــروف. ــذه الظ ــي يف ه ــد االجتاع ــات التباع ومقتضي

6  تســمى هــذه القــرارات لوائــح تفويضيــة، ويشــرط لصحتهــا أن يكــون الرملــان قائــًا، وأن حتصــل ســلطة الضبــط اإلداري عــى إذن منــه بشــأهنا. 
ورغــم عــدم اشــراط توافــر حالــة الظــروف االســتثنائية بشــكل رصيــح مــن قبــل الدســتور، إال أن الفقــه الفرنــي يشــر إىل أن الســلطة التنفيذيــة 
ــازل الرملــان عــن  ــه مــن غــر املنطقــي أن يتن ــة، وإال كان قرارهــا غــر مائــم؛ ألن ــة إال يف األوقــات غــر العادي ال تلجــأ إىل القــرارات التفويضي
اختصاصــه الطبيعــي دون رضورة لذلــك. انظــر: عــي نجيــب محــزة، ســلطات الضبــط اإلداري يف الظــروف االســتثنائية، املركــز العــريب للنــرش 

ــع، 2017، ص 137. والتوزي
ــاح  ــدف إىل الس ــا، وهت ــة يف فرنس ــوارئ الصحي ــة الط ــا حال ــن فيه ــي تعل ــرة األوىل الت ــي امل ــذه ه ــا أن ه ــوزراء يف فرنس ــس ال ــس جمل ــن رئي 7  أعل
للحكومــة بالتصــدي هلــذه األزمــة مــن خــال تدابــر اســتثنائية قــد تــؤدي إىل تقييــد حريــات األفــراد يف التنقــل، وتبقــى خاضعــة يف مجيــع األحــوال 

ــان. ــة القضــاء والرمل لرقاب
8  ختتلــف اللوائــح التفويضيــة عــن لوائــح الــرضورة التــي تصــدر يف غيــاب الرملــان وتعــرض عليــه الحًقــا. انظــر: عــي جميــد العيــكي، احلــدود 

ــكندرية، 2017، ص 91. ــع، اإلس ــرش والتوزي ــريب للن ــز الع ــارصة، املرك ــاتر املع ــة يف الدس ــلطة التنفيذي ــتورية للس الدس
9 Cyrille Auché et Nastasia de Andrade, Coronavirus: impact sur les délais pour agir et les délais d’exécution forcée en    

matière civile, Dalloz actualité, édition 13 avril 2020, p.7.
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فقــد فــوض احلكومــة بإصــدار الئحــة تتكفــل بتنظيــم التقــايض خــال الفــرة املعلنــة كحالــة طــوارئ صحية 
ــة  ــة تفويضي ــن 26 الئح ــة م ــي جمموع ــوزراء الفرن ــس ال ــدر جمل ــك أص ــا لذل ــا، وتطبيًق ــي تليه ــرة الت والف
ونــرشت مجيعهــا يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ 26 مــارس 2020 10، يقتــر جمــال دراســتنا يف هــذا البحــث عى 

الائحــة رقــم 2020-304. 

أوًل: تقديم الالئحة 2020-304

بعــد أن أغلقــت املحاكــم أبواهبــا، ومــع عــدم متكــن موظفيهــا مــن التنقــل بســبب فــرض حالــة احلظــر، 
وبعــد التعميــم الصــادر مــن وزارة العــدل بنظــر القضايــا الرضوريــة واملســتعجلة فقــط، كان ال بد من الســعي 
إلدارة هــذه األزمــة، بتحديــد األســلوب الــذي ســتتبعه املحاكــم يف نظــر هــذه القضايــا، لضــان عــدم توقــف 
مرفــق القضــاء، واســتمرار الســلطة القضائيــة يف أداء احلــد األدنــى مــن املهــام الرضوريــة، مــع مراعــاة مبــادئ 
التقــايض األساســية11 لذلــك جــاءت الائحــة التفويضيــة رقــم 304-2020 لتنظيــم القواعــد الواجبــة التطبيــق 
أمــام املحاكــم، وتوضيــح الطريقــة التــي ســتتمكن مــن خاهلــا املحاكــم مــن االســتمرار يف ممارســة نشــاطها 

- الــرضوري - خــال فــرة الطــوارئ الصحيــة.

وقــد بينــت املذكــرة التفســرية أن هــذه الائحــة متثــل خروًجــا عــن القواعــد العامــة املقــررة يف قانــون 
ــا اســتثنائًيا يتطلــب الكثــر مــن  اإلجــراءات املدنيــة الفرنــي، لذلــك جيــب التعامــل معهــا باعتبارهــا قانوًن
احلــذر واليقظــة يف تطبيــق أحكامــه، مــع مــا يســتلزمه ذلــك مــن عــدم التوســع يف تفســر بنودهــا12، فتفــرس 
أحكامهــا تفســًرا ضيًقــا لتحقيــق اهلــدف الوحيــد الــذي أعلنــه قانــون إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة يف 
ــات  ــر املنازع ــتمرار نظ ــع اس ــد -19( م ــروس )كوفي ــار ف ــن انتش ــد م ــو احل ــم 290-2020، وه ــاد رق الب
الرضوريــة. لذلــك، جيــب عــى القضــاة وضــع هــذا اهلــدف نصــب أعينهــم لتقديــر مــدى إمكانيــة تطبيــق 
أو اســتبعاد تطبيــق قواعــد هــذه الائحــة يف كل حالــة عــى حــدة13. وأكــدت املذكــرة التفســرية أن اهلــدف 
ــرة الطــوارئ  ــاء ف ــل يف تســهيل عمــل املحاكــم أثن ــة يتمث ــذه الائح ــدار ه ــن إص ــذي يرجــاه املــرشع م ال
ــة  ــى تعبئ ــا ع ــا، وقدرهت ــب طاقته ــات كل بحس ــل يف املنازع ــا يف الفص ــة دوره ــؤدي كل حمكم ــة، لت الصحي
الطاقــة البرشيــة التــي ســتمكنها مــن ذلــك، مــع ضــان االشــراطات الصحيــة ملوظفيهــا والعاملــن لدهيــا14، 

10   Gatien Casu et Stéphane Bonnet, Les défis de la construction face au coronavirus: analyse critique de l’ordonnance n 
2020-306 du 25 mars 2020, Dalloz actualité, 13 avril 2020, p.13. 

11   « Cette gestion de crise doit cependant être organisée afin d’assurer un service minimum et de préserver les droits 
fondamentaux des justiciables «, Soraya Amrani-Mekki, la procédure civile réécrite sous contraintes sanitaires, Gazette  
du Palais, n°16 du 28 avril 2020, p.63.

12    وهــو مــا تســتلزمه القواعــد العامــة بشــأن تفســر مجيــع القوانــن االســتثنائية؛ ألن الائحــة 304 ُتعــد ترشيًعــا اســتثنائًيا، يواجــه ظروًفــا اســتثنائية، 
مــن الواجــب عــدم التوســع يف تفســرها. انظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط يف رشح القانــون املــدين اجلديــد، العقــود الــواردة عــى النتفــاع 

بالــيء، م 2، ط 3، منشــورات احللبــي احلقوقيــة، لبنــان، ص 891.
13 Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus: des règles dérogatoires de 

l’organisation des juridictions, ©Lexisnexis SA- la semaine juridique, édition générale, N° 13-15 avril 2020, p.471. 
14 » Elle introduisent des règles d’organisation ou de procédure qui dérogent ou écartent celles qui résultent de l’application 

des dispositions de procédure «, Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats 
de syndic de copropriété 4.
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ويعــر البعــض عــن ذلــك بقولــه أن هدفهــا األســايس يتمثــل يف إدارة اجللســات التــي مــن املمكــن أن تنعقــد خــال 
هــذه الفــرة، وإدارة غيــاب اجللســات التــي ال يمكــن أن تنعقــد أيًضــا15. 

ثانًيا: نطاق تطبيق الالئحة 2020-304

تنــص املــادة األوىل مــن الائحــة 16 عــى أن جمــال تطبيقهــا يقتــر عــى املحاكــم املختصــة يف غــر املســائل 
اجلنائيــة » statuant   en matière non pénale «، ومــن غــر املتــداول يف القانــون الفرنــي اســتخدام 
مثــل هــذا التعبــر الــذي جلــأ إليــه املــرشع للمــرة األوىل هنــا، يف اإلشــارة للمحاكــم املدنيــة والتجاريــة. فقــد 
ــدين                       ــادي أو امل ــاء الع ــم القض ــل حماك ــرة مث ــات مغاي ــتخدام مصطلح ــى اس ــية ع ــن الفرنس ــت القوان درج
» les juridictions civiles «17. واســتبعاد املســائل اجلنائيــة مــن جمــال تطبيــق هــذه الائحــة يعــود للطبيعة 

اخلاصــة التــي حتكــم منازعاهتــا، لذلــك تــم تنظيمهــا بموجــب لوائــح خمتلفــة، فأصــدر املــرشع الائحــة رقــم 
303-2020 لإلجــراءات الواجبــة التطبيــق أمــام املحاكــم اجلنائيــة، والائحــة رقــم 305-2020 لإلجــراءات 

الواجبــة التطبيــق أمــام القضــاء اإلداري يف هــذه الفــرة. 
 أمــا الائحــة رقــم 304 جمــال دراســتنا يف هــذا البحــث، فتطبــق بشــأن مجيــع املحاكــم املشــار إليهــا يف املادة 
749 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة الفرنــي والتــي تنــص عــى تطبيــق أحــكام قانــون اإلجــراءات املدنيــة 
 toutes les juridictions de « أمــام مجيــع الدوائــر املدنيــة والتجاريــة واالجتاعيــة والعاليــة والفاحيــة
l’ordre judiciaire «. وقــد بينــت املذكــرة التفســرية أن جمــال تطبيــق هــذه الائحــة يشــمل مجيــع حماكــم 

الدرجــة األوىل وحماكــم االســتئناف والنقــض أيًضــا 18. 

ــرة  ــذه الف ــل ه ــا، وحتم ــهر تقريًب ــة أش ــدد بأربع ــة 19 فيتح ــذه الائح ــق ه ــي لتطبي ــاق الزمن ــا النط أم
مســمى: مــدة احلايــة القانونيــة » la période juridiquement protégée «  وقــد ُســميت هبــذا االســم؛ ألن 
املــرشع ســبق أن قــرر محايــة مجيــع املواعيــد اإلجرائيــة التــي قــد حيــل أجلهــا خاهلــا، بتمديــد هــذا األجــل 
بحــد أقصــاه شــهران بعــد انتهائهــا )أي بعــد انتهــاء األربعــة أشــهر، وذلــك بموجــب الائحــة رقــم 2020 
ــبق  ــا س ــب م ــو )بحس ــارس 2020 إىل 10 يولي ــن 12 م ــوارئ م ــة ط ــة كحال ــرة املعلن ــمل الف 306( 20. وتش
15 » aménager la tenue ou l’absence de tenue des audiences «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, L’organisation des 

juridictions pendant l’état d’urgence sanitaire, Dalloz actualité, édition 15 mai 2020, p.4.
16    نص املادة األوىل من الائحة 304 بتحديد نطاقها املوضوعي: 

 » Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière
non pénale «.

17 Etienne Verges, La justice civile à l’heure du confinement: une procédure dérogatoire du 21eme siècle, 9-4-2020, p.3. 
www.lexbase.fr. Consulté le 14/8/2020.

18 » Sauf disposition contraire de l’ordonnance, elle s’applique ainsi en première instance, en appel et en cassation «, 
Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op. cit., p. 4.

19    تم حتديد نطاقها الزمني أيضا يف املادة األوىل عى النحو التايل:
» …pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de 
cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée «.

20     أصــدر املــرشع الفرنــي الائحــة رقــم 2020-306 حلايــة املواعيــد اإلجرائيــة، وجــاء يف املــادة األوىل منهــا أن مجيــع املواعيــد التــي حيــل أجلهــا يف الفــرة مــن 12 مايــو 
2020 وحتــى 24 يونيــو 2020 ســتكون صحيحــة ومنتجــة آلثارهــا، إذا مــا اختــذت إجراءاهتــا خــال الشــهرين التاليــن النتهــاء حالــة الطــوارئ 
ــراء  ــاذ اإلج ــة اخت ــب املصلح ــرف صاح ــكان الط ــه بإم ــك، بأن ــن ذل ــرية ع ــرة التفس ــّرت املذك ــى 24/8/2020. وع ــى حت ــد أق ــة، وبح الصحي
ــإن  ــتكاهلا، ف ــن اس ــاد م ــهدها الب ــي تش ــر الت ــة احلظ ــعفه حال ــن إن مل تس ــوارئ، ولك ــرة الط ــال ف ــى خ ــك، حت ــدد لذل ــد املح ــازم يف املوع ال
مــا يتخــذ منهــا بعــد انقضــاء حالــة الطــوارئ املعلنــة يعتــر صحيًحــا ومنتًجــا آلثــاره. ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الائحــة والطريقــة التــي 
قررهــا املــرشع الفرنــي حلايــة املواعيــد اإلجرائيــة خــال فــرة الطــوارئ الصحيــة، يمكــن الرجــوع لبحثنــا بعنــوان: "محايــة املواعيــد اإلجرائيــة 
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توضيحــه( 2020 مضاًفــا هلــا شــهًرا كامــًا، أي أن نطــاق تطبيــق هــذه الائحــة يمتــد يف الفــرة مــن 12 مــارس 
2020 إىل 10 أغســطس 2020. مــع اإِلشــارة إىل أن املــرشع الفرنــي قــد أصــدر بتاريــخ 2020/5/20 الائحــة 
رقــم 595-2020 الســتكال وتعديــل بعــض أحــكام الائحــة رقــم 304 ولتســهيل عــودة املحاكــم يف فرنســا 

تدرجيًيــا للعمــل بعــد انتهــاء فــرة الطــوارئ الصحيــة21 عــى النحــو الــذي ســيتم توضيحــه.

الفرع الثاني: القضايا الضرورية والمستعجلة أثناء فترة الطوارئ الصحية
ــرره املــرشع الفرنــي  ــة الطــوارئ واإلغــاق شــبه الكامــل للمحاكــم، ورغــم مــا ق رغــم إعــان حال
ــة التــي قــد حتــل خــال هــذه الفــرة، إال أن بــاب املحاكــم ســيظل  مــن مــد أجــل مجيــع املواعيــد اإلجرائي
مفتوًحــا لرفــع القضايــا الرضوريــة خــال مرحلــة الطــوارئ، وتشــكل القضايــا املســتعجلة جــزًءا ال يتجــزأ 
مــن حــاالت الــرضورة التــي ستســتمر املحاكــم الفرنســية يف الفصــل فيهــا وفًقــا للتعميــم الصــادر عــن وزارة 
ــا  العــدل22 بتاريــخ 14 مــارس 2020، وكان مــن املتوقــع أن تســتمر املحاكــم الفرنســية يف نظــر مجيــع القضاي
ــز  ــم تركي ــم 304-2020 ت ــن، ولكــن بصــدور الائحــة رق ــع القوان ــوارد النــص عليهــا يف مجي املســتعجلة ال
النشــاط القضائــي حــول حــالت الــرورة القصــوى بفــرض قيــود أكــر بشــأن قبــول القضايــا املســتعجلة. 
ــاع  ــي يف األوض ــون الفرن ــتعجلة يف القان ــا املس ــع للقضاي ــوم املوس ــة للمفه ــرق بداي ــا التط ــك ارتأين لذل
ــول  ــي فرضتهــا الائحــة رقــم 304-2020 لقب ــود الت ــم التعــرف عــن قــرب عــى القي ــة، ومــن ث العادي

ــد-19(. ــروس )كوفي ــار ف ــبب انتش ــة بس ــة املعلن ــوارئ الصحي ــرة الط ــال ف ــات خ ــذه الطلب ه

أوًل: القضاء املستعجل يف القانون الفرنيس يف األوضاع العادية

تشــرط القوانــن املقارنــة - يف األحــوال العاديــة - النعقــاد االختصــاص باملســائل املســتعجلة أن تتوافــر 
حالــة االســتعجال التــي يعــر عنهــا بـ"اخلشــية مــن فــوات الوقــت" مــن جهــة23، باإلضافــة إىل اشــراط أن 
يكــون املطلــوب إجــراًء وقتًيــا لتحقيــق محايــة مؤقتــة، ال حيســم موضــوع النــزاع وال يمــس أصــل احلــق مــن 

جهــة أخــرى24، مــع عــدم وجــود منازعــة جديــة حــول أصــل احلــق.

 إال أن املــرشع الفرنــي قــد اجتــه ســنة 1985 بموجــب املرســوم رقــم 85-1330 إىل التوســع يف اختصــاص 
ــة الفرنــي إىل بعــض احلــاالت  ــراءات املدني ــون اإلج ــادة 2/809 مــن قان القضــاء املســتعجل، وأشــارت امل

يف ظــل التعديــات الترشيعيــة ملواجهــة األزمــة الصحيــة لفــروس كورونــا )كوفيــد-19("، جملــة كليــة القانــون الكويتيــة العامليــة، ملحــق خــاص، 
ع 6، الســنة 8، 2020، ص 99.

21 Géraldine Maugainle, Coronavirus: complément aux règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant 
en matière non pénale, Dalloz actualité, 3 juin 2020, p. 11.

22  وهو ما وضحته وزارة العدل بتعميمها: 

« les missions essentielles à maintenir peuvent, en matière civile, avoir trait à l’activité: du référé et du traitement 
des contentieux civils ayant un caractère d’urgence «.

وقــد جــرى الفقــه والقضــاء عــى تعريــف االســتعجال بأنــه اخلطــر احلقيقــي امُلحــدق باحلــق املــراد املحافظــة عليــه والــذي يلــزم درؤه عنــه برسعــة   23
ال تكــون عــادة يف التقــايض العــادي ولــو قــرت مواعيــده. حممــد عــي راتــب، قضــاء األمــور املســتعجلة، عــامل الكتــاب، 1985، ص26. 

ــك ألن  ــا وذل ــا، ال موضوعًي ــتعجل وقتًي ــايض املس ــن الق ــب م ــذي يطل ــاء ال ــون االدع ــق أن يك ــل احل ــاس بأص ــدم املس ــود بع واملقص  24
ــة  ــاح عطي ــد الفت ــي عب ــة. عزم ــذه الرسع ــع ه ــح م ــكل صحي ــة بش ــؤدى العدال ــب أن ت ــن الصع ــة وم ــم بالرسع ــتعجل يتس ــاء املس القض

ومســاعد العنــزي، الوســيط يف قانــون املرافعــات الكويتــي، الكتــاب األول، مؤسســة دار الكتــاب، 2017، ط 4، ص 428.
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التــي ينعقــد فيهــا االختصــاص للقــايض املســتعجل حتــى مــع وجــود منازعــة جديــة بشــأن النــزاع القائــم25، 
ــع رضر  ــي » mesures conservatoires «، أو ملن ــي أو حتفظ ــراء وقت ــو إج ــاذه ه ــوب اخت ــا كان املطل طامل
 cesser un trouble «  أو ملعاجلــة خلــل واضــح » prévenir un dommage imminent « وشــيك الوقــوع

.»  manifestement illicite

بــل وينعقــد االختصــاص للقضــاء املســتعجل يف حــاالت أخــرى حتــى مــع عــدم توافــر رشط 
االســتعجال، "فأصبــح القضــاء املســتعجل يف فرنســا خمتصــا بــا يســميه البعــض االســتعجال يف املوضــو ع        
» référé au fond « 26، ومنهــا حالــة الفســخ إذا تيقــن القــايض مــن وجــود رشط فاســخ رصيــح، واحلكــم 
بطــرد مســتأجر لوجــود رشط فاســخ يف حــال عــدم ســداد األجــرة، كــا خيتــص القضــاء املســتعجل بالطلبــات 
ــة27،  ــاة اخلاص ــرض للحي ــم يتع ــرض فيل ــاب أو ع ــرش كت ــف ن ــة، كوق ــاة اخلاص ــة احلي ــتهدف محاي ــي تس الت
ــر رشط  ــي تواف ــت املدع ــة ألن يثب ــتعجلة دون حاج ــور املس ــايض األم ــص ق ــاالت خيت ــذه احل ــع ه ــي مجي فف

ــتعجال. االس

ــات  ــأن الطلب ــك ش ــأهنا يف ذل ــتعجلة ش ــات املس ــة أن الطلب ــوال العادي ــا يف األح ــه أيًض ــلم ب ــن املس وم
ــن  ــة، ع ــايض العادي ــراءات التق ــا بإج ــل فيه ــم الفص ــة، فيت ــدأ املواجه ــرام مب ــا اح ــرط فيه ــة يش املوضوعي
طريــق صحيفــة تــودع وتقيــد وتعلــن للخصــم اآلخــر، ثــم االنتقــال للخطــوة الثانيــة وهــي وجــوب دعــوة 
ــح  ــمح بتوضي ــة ويس ــة باحلج ــل واحلج ــل بالدلي ــة الدلي ــل مواجه ــاء ليكف ــام القض ــي أم ــوم للتاق اخلص
ــة  ــل يف القضي ــه بالفص ــك كل ــن ذل ــايض م ــي الق ــليم، لينته ــكل س ــون بش ــق القان ــم تطبي ــن ث ــق، وم احلقائ
يف جلســة علنيــة. ويذهــب البعــض إىل أنــه مــا مل حتصــل هــذه الدعــوة ال يمكــن القــول بــأن اخلصومــة قــد 
نشــأت28، فاختصــاص قــايض األمــور املســتعجلة هــو اختصــاص قضائــي، واألحــكام التــي يصدرهــا وإن 
ــة باملعنــى القانــوين، يتعــن تســبيبها وإال كانــت باطلــة،  ــة ال متــس أصــل احلــق، إال أهنــا قضائي كانــت وقتي
وتقبــل الطعــن فيهــا بطــرق الطعــن املتعــارف عليهــا متــى توافــرت رشوطهــا، واألهــم أهنــا أحــكام ملزمــة 
ــا إال إذا حصــل تغيــر يف  ــا أو كلًي للخصــوم، ومقيــدة للقــايض، فــا جيــوز العــدول عنهــا أو تعديلهــا جزئًي

ــوين29.  ــوم القان ــز اخلص ــة أو يف مرك ــوى املادي ــع الدع وقائ

ثانًيا: قبول الطلبات املستعجلة خالل فرتة الطوارئ

ــز النشــاط القضائــي حــول حــاالت الــرضورة القصــوى،  ــم تركي بصــدور الائحــة رقــم 304-2020 ت

25       وهو ما عرت عنه هذه املادة بـ: 

» Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires 
ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement 
illicite «.
26    Loïc Cadiet, Code de procédure civile, LexisNexis, édition 2019, p.712.
27    « interdiction de la diffusion d’un film, et l’interdiction de la diffusion d’une revue », Pierre Callé, Code de procédure             

civile, Dalloz, 2019, édition 110, p.800.

28       إدريس العلوي العبد الاوي، "حق اللجوء إىل القضاء وحقوق الدفاع"، أكاديمية اململكة املغربية، 2001، ع 18 ص 41. 

29       راتب، مرجع سابق، ص 118. 
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ــرة  ــال ف ــي - خ ــرشع الفرن ــاز امل ــتعجلة، فأج ــا املس ــول القضاي ــأن قب ــر بش ــود أك ــرض قي ــم ف ــك ت لذل
ــات  ــع الطلب ــض مجي ــتعجلة رف ــائل املس ــايض يف املس ــة للق ــذه الائح ــن ه ــادة 9 م ــب امل ــوارئ - بموج الط
ــا  ــأن أي منه ــة بش ــة جدي ــدت منازع ــتعجال أو وج ــة االس ــر حال ــدم تواف ــايض ع ــن للق ــتعجلة30 إذا تب املس
دون أن تنعقــد أيــة جلســه ودون حضــور أطــراف النــزاع أيضــا. لذلــك تثــر هــذه املــادة مســألتن عــى النحــو 

التــايل:

األوىل: تتعلــق بالــرشوط العامــة الواجــب توافرهــا يف31 الطلبــات املســتعجلة أثنــاء هــذه الفــرة، 
ــر رشط  ــتعجال» sérier l’urgence « بتواف ــاالت االس ــد ح ــام بتقيي ــل الع ــي لألص ــرشع الفرن ــودة امل وع
االســتعجال مــن جهــة، وبعــدم وجــود منازعــة جديــة مــن جهــة أخــرى. وتــرك املــرشع مســألة تقديــر توافــر 
هــذه الــرشوط مــن عدمــه للســلطة التقديريــة للقضــاة، ويــرى البعــض أن النــص يمتــد ليشــمل مجيــع رشوط 
ــق يف  ــى الضي ــذا املعن ــتعجلة هب ــات املس ــوى32. والطلب ــل يف الدع ــبق الفص ــة وس ــة والصف ــول كاملصلح القب
ــه  ــول ب ــام املعم ــل الع ــع األص ــل يف الواق ــي - متث ــه الفرن ــر الفق ــب تعب ــة - حس ــوارئ الصحي ــة الط حال
يف األوضــاع العاديــة يف قوانــن أغلــب الــدول العربيــة، وهــو مــا يدعونــا فعــًا للتســاؤل عــن ســبب منــع 
ــة يف  ــة جدي ــود منازع ــدم وج ــتعجال وع ــا االس ــر رشط ــى تواف ــتعجلة مت ــات املس ــر الطلب ــن نظ ــم م املحاك
موضــوع النــزاع، حتــى عــى فــرض أن إغــاق املحاكــم تــم لدواعــي صحيــة هتــدف ملنــع انتشــار الفــروس. 
فطبيعــة هــذه املنازعــات التــي يشــكل الزمــن فيهــا عنــًرا مهــًا كانــت تســتدعي اســتثناءها مــن قــرار وقــف 
ــر  ــد توف ــك بع ــة، وذل ــة جدي ــود منازع ــدم وج ــتعجال وع ــا االس ــر رشط ــا تواف ــم، طامل ــل يف املحاك العم

ــا. التدابــر التــي تســمح بنظرهــا عــى النحــو الــذي ســيتم توضيحــه الحًق

الثانيــة: جــزاء عــدم توفــر أي مــن هــذه الــرشوط: اإلشــكالية احلقيقيــة التــي تثرهــا هــذه املــادة، يتمثــل 
يف أن اجلــزاء الــذي قــد يرتــب عــى عــدم توافــر أي مــن هــذه الــرشوط هــو رفــض الدعــوى دون أن تنعقــد 
أيــة جلســه ودون حضــور أطــراف النــزاع أيضــا، وهــو مــا يــرى فيــه البعــض اعتــداء عــى مبــدأ محايــة حــق 
التقــايض» la protection de l’accès au juge judiciaire  « الــذي تقــره مجيــع القوانــن، ويعرفهــا القانــون 
األورويب بأهنــا متكــن األفــراد مــن الوصــول الفعــال للقــايض  » un accès concret et effectif « ، ويرتــب 
ــن  ــرد وب ــن الف ــول ب ــن أن حت ــن املمك ــي م ــق الت ــع العوائ ــة مجي ــدول بإزال ــب ال ــزام، واج ــذا االلت ــى ه ع

الوصــول حلكــم قضائــي فاصــل يف الدعــوى ويمثــل عنــوان العدالــة واحلقيقــة 33. 

30    نص املادة التاسعة من الائحة رقم2020-304 :  
» En cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance 
non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé «.

31    مل تعالــج الائحــة 304-2020 طريقــة قيــد الدعــاوى، إال أنــه مــن غــر املتصــور أن يتــم رفــع الدعــاوى بالطــرق املعتــادة يف األوضــاع العاديــة؛ 
لذلــك اجتهــت كل حمكمــة عــى حــدة إىل حتديــد اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا يف هــذا الشــأن، فأعلنــت حماكــم باريــس بأهنــا لــن تســتقبل إال حــاالت 
الــرضورة القصــوى» urgences absolues «، مــع وجــوب التواصــل مــع الوحــدة اخلاصــة يف هــذا الشــأن » le service des référés »  عــن طريــق 

.Géraldine Maugainle, op.cit.p12 الريــد اإللكــروين للنظــر يف مــدى إمكانيــة التوجــه للمحكمــة لتقديــم الطلــب
32   Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.71. 

33 « obtenir une décision de justice motivée et tranchant définitivement le litige », Barbra Gutton et Jérôme, L’organisation 
des juridictions pendant l’état d’urgence sanitaire, op. cit., p.11.
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ــي  ــبب الرئي ــة  34، والس ــدأ املواجه ــى مب ــا ع ــداء صارًخ ــه اعت ــاق الفق ــا باتف ــد أيًض ــذا البن ــكل ه ويش
لانتقــاد احلــاد الــذي وجهــه الفقــه يف فرنســا لائحــة رقــم 304 حمــل البحــث 35، فالقضــاء املســتعجل ليــس 
ــى  ــا، ع ــن نزاًع ــاء يتضم ــة وادع ــل يف خصوم ــو فص ــة، وه ــة قانوني ــاء بحاي ــو قض ــا ه ــا وإن ــراء حتفظي إج
خــاف األوامــر عــى عرائــض، ممــا جيعــل مبــدأ املواجهــة مــن أهــم مبادئــه وأحــد أهــم حقــوق الدفــاع فيــه. 
ــراءات  ــة إج ــد بكاف ــت مفي ــا ويف وق ــًا تاًم ــم عل ــم يف أن يعل ــق اخلص ــال ح ــن خ ــدأ م ــذا املب ــد ه ويتجس
اخلصومــة، ومــا حتتويــه مــن عنــارص واقعيــة وقانونيــة يمكــن أن تكــون أساًســا يف تكويــن اقتنــاع القــايض 36. 
فــإذا أصــدر القــايض قــراره دون أن يســمع مجيــع اخلصــوم، أو دون أن يســتدعيهم لتقديــم طلباهتــم ودفاعهم، 
أو بعــد ســاع أحــد اخلصــوم دون اخلصــم اآلخــر، أو هتيئــة الفرصــة لــه عــى األقــل، كان احلكــم خمالفــا ملبــدأ 
املواجهــة. وكل حكــم خيــل هبــذا بمبــدأ يعتــر حكــًا باطــًا، وكل نــص ترشيعــي خمالــف جيــب اعتبــاره غــر 

دســتوري 37. 

ويشــكل توجيــه املطالبــة القضائيــة إىل اخلصــم اآلخــر بإعــان صحيفــة الدعــوى إليــه أحــد أهــم مظاهــر 
ــايض  ــا الق ــع فيه ــة38 جيتم ــة القضائي ــات اخلصوم ــم مقوم ــن أه ــة م ــرة اجللس ــر فك ــة، وتعت ــدأ املواجه مب
واخلصــوم، وتتخــذ فيهــا إجــراءات اخلصومــة، فتحقــق الصلــة املبــارشة بينهــم أثنــاء نظــر القضيــة ممــا يتضمن 
تنويــر املحكمــة 39. يف حــن أن مــا تنــص عليــه الائحــة يف هــذا الشــأن يقتــي صــدور احلكــم بــدون انعقــاد 
أي جلســة » aucune audience « وبــدون ترافــع أيًضــا » les débats ne sont pas envisagés «، ال 
يوجــد تبــادل للمســتندات بــن األطــراف، بــدون توجيــه أي إخطــار ملحامــي الطرفــن، بــل يصــدر احلكــم يف 
غرفــة القــايض، األمــر الــذي سيســمح لقضــاة األمــور املســتعجلة خــال هــذه الفــرة بالتخلــص مــن الكثــر 
مــن القضايــا املعروضــة أمامهــم. وبــن مؤيــد ومعــارض ملوقــف املــرشع الفرنــي بشــأن الرفــض الصــارم 

للطلبــات املســتعجلة خــال هــذه الفــرة، نعــرض أســانيد كل طــرف عــى النحــو التــايل:

1- الجتاه املؤيد: 

ــذه أ-  ــتعجل ه ــايض املس ــاء الق ــي إىل إعط ــرشع الفرن ــا امل ــأ فيه ــي يلج ــرة األوىل الت ــذه امل ــت ه ليس
الســلطة، فلقــد تــم اقتبــاس هــذه املــادة مــن قانــون القضــاء اإلداري يف فرنســا الــذي جييــز يف املــادة 
522-3 منــه للقــايض اإلداري 40 رفــض الطلــب املســتعجل إذا توافــرت إحــدى احلــاالت التاليــة: 

34  Barbra Gutton et Jérôme Langlais, ibid. p.2.
35 » le principe du contradictoire est sans doute celui qui est le plus malmené par l’ordonnance n 304-2020, la mesure qui 

suscite le plus de critiques est celle de son article 9 «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.69.

ــون  ــة، 2005، ص 4؛ وانظــر أيًضــا: فتحــي وايل، الوســيط يف قان ــذ اجلــري، دار املطبوعــات اجلامعي ــدأ املواجهــة ودوره يف التنفي ــل، مب 36      أمحــد خلي
ــاب اجلامعــي، 2001، ص 426. القضــاء املــدين، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكت

37  وايل، مرجع سابق، ص 430. 

38  وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء املدين، دار الفكر العريب، 1986، ص 394.

39  الاوي، مرجع سابق، ص 95. 

40  أضيفت هذه املادة بموجب التعديل الصادر بتاريخ 30 يونيو 2000 وتنص املادة 3-522 عى أنه:

» Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, 
que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est 
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إذا تبــن للقــايض انتفــاء حالــة االســتعجال، أو أن املســألة ال تدخــل يف اختصــاص القضــاء اإلداري، 
أو أن الطلــب غــر مؤســس تأسيًســا ســليًا أو إذا ختلــف رشط مــن رشوط قبــول الطلــب القضائــي، 
والرفــض يف هــذه احلالــة يكــون دون االلتــزام بالــرشوط الــوارد النــص عليهــا يف املــادة 522-1 مــن 
ذات القانــون، والتــي تلــزم القــايض املســتعجل يف املســائل اإلداريــة بااللتــزام بمبــدأ املواجهــة بــن 
ــا أو حتــى شــفوًيا 41 . وتعطــي هــذه املــادة للقــايض اإلداري ســلطة تقديريــة  اخلصــوم ســواء كتابًي
ــة » le choix de la procédure à suivre «، أو يف  ــكل املرافع ــد ش ــواء يف حتدي ــًدا س ــعة ج واس

.» l’examen de la condition d’urgence « ــتعجال ــر رشط االس ــدى تواف ــر م تقدي

ويــرى أنصــار هــذا االجتــاه يف اســتثناء هــذه الطلبــات مــن مبــدأ املواجهــة حتقيقــا للعدالــة الناجــزة، ب- 
وذلــك بدفــع املتقاضــن إىل تأســيس مجيــع طلباهتــم املســتعجلة تأسيًســا ســليًا منــذ البدايــة تفادًيــا 
ــة  ــك غاي ــق بذل ــة، لتتحق ــة املطلوب ــات بالرسع ــن الطلب ــوع م ــذا الن ــل يف ه ــم الفص ــا، فيت لرفضه
القضــاء املســتعجل. كــا أهنــا ســتمكن قــايض األمــور املســتعجلة مــن تركيــز اهتامــه ووقتــه عــى 
املنازعــات التــي حتمــل يف طياهتــا بالفعــل االســتعجال والــرضورة 42. ويــرى مؤيــدو هــذا االجتــاه 
ــادئ  ــداء عــى مب ــا مــن التــوازن يف هــذا الشــأن بــن التخــوف مــن االعت أن املــرشع قــد أقــام نوًع
ــة  ــة القضائي ــة الرفــض لرئيــس اهليئ ــة الناجــزة، بإعطــاء صاحي ــزات العدال ــق ممي التقــايض، وحتقي

دون غــره، مــع تقييدهــا باحلــاالت املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة عــى ســبيل احلــر.

2- الجتاه املعارض:

ــول أ-  ــي ح ــاط القضائ ــز النش ــرشوع يف تركي ــه امل ــن هدف ــق ب ــن التوفي ــي م ــرشع الفرن ــن امل مل يتمك
املســائل املســتعجلة والرضوريــة خــال هــذه الفــرة، وبــن األدوات اإلجرائيــة التــي قــام بتوظيفهــا 
لتحقيــق هــذا اهلــدف43، وال بــد مــن التذكــر أن احلكــم املســتعجل الــذي ســيصدر برفــض الدعــوى 
ــة ضــد  ــة القضائي ــه احلاي ــة، فيمنــح املدعــى علي ــة األمــر املقــي املؤقت ــة حيــوز حجي يف هــذه احلال
االعتــداء الــذي حــدث عــى مركــزه القانــوين بواســطة رفــع الدعــوى عليــه، ويمنــع صاحب الشــأن 
املدعــي مــن اللجــوء للقضــاء املســتعجل مــرة أخــرى، واحلايــة القضائيــة ســواء منحــت للمدعــي 
أو املدعــى عليــه حتــوز حجيــة األمــر املقــي44، ومتنــع إثــارة النــزاع الــذي فصــل فيــه مــن جديــد، 

mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux 
premiers alinéas de l’article L.522-1 «. 

41  نص املادة 1-522 من قانون القضاء اإلداري الفرني: 

.» Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale «
42 »  Cette procédure de tri des requêtes permet au juge des référés de concentrer son attention et son temps sur les demandes 

qui relèvent réellement de son office mais elle est a assurément expéditive «, Clotilde Morlot-Dehan, Le président de 
juridiction dans l’ordre administratif, Publibook, Paris, 2005, p. 216.

43 » il ne semble plus y avoir adéquation entre la légitimité du but poursuivi (le recentrage sur les contentieux essentiels) 
et les moyens pour y parvenir qui étendent l’atteinte au principe du contradictoire «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., 
p.72.

44      فتحي وايل، مبادئ قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، 1975، ص 133. 
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إال إذا تغــر أشــخاص الدعــوى أو ســببها أو موضوعهــا، أي إذا اســتجد مــن الظــروف مــا يســتدعي 
ذلــك، فــإذا مل تتغــر الظــروف التــي صــدر فيهــا احلكــم املســتعجل برفــض الدعــوى فــا جيــوز رفــع 
دعــوى جديــدة 45، طبًقــا للفقــرة 2 مــن املــادة 488 مــن قانــون اإلجــراءات الفرنــي، األمــر الــذي 
يشــر إىل أمهيــة وخطــورة احلكــم بالرفــض الــذي ســيصدر مــن قــايض األمــور املســتعجلة يف هــذه 

احلالــة. 

مــن الســهل تصــور مثــل هــذه الفرضيــة بشــأن القضــاء اإلداري املســتعجل ال ســيا دعــاوى وقــف ب- 
تنفيــذ القــرارات اإلداريــة املتعلقــة باحلريــات، والــذي يمكنــه بعــد رفــض الطلــب املســتعجل، نظــره 
مــرة أخــرى يف حــال تغــر الظــروف التــي دعــت للرفــض يف املــرة األوىل، وهــو مــا جعــل املــرشع 
يف القانــون اإلداري يلجــأ إىل إصــدار أحكامــه بشــأن احلريــات بــدون مواجهــه، وهــو مــا ال جيــوز 

القيــاس عليــه يف القضايــا املدنيــة والتجاريــة.

ــر ختــوف الفقــه يف فرنســا هــو مــا إذا كان انتشــار  ــره هــذه اإلشــكالية، ويث ــذي تث الســؤال املنطقــي ال
ــة  ــل املحاكم ــي تكف ــية الت ــايض األساس ــادئ التق ــد مب ــرشع إىل تقيي ــع امل ــذي دف ــد - 19( ال ــروس )كوفي ف
ــو  ــًدا نح ــوًرا جدي ــهد تط ــة لنش ــاء األزم ــد انته ــا بع ــر مل ــذه التداب ــرة ه ــيع دائ ــيؤدي إىل توس ــة 46، س العادل

ــة47. ــة أو مالي ــباب اقتصادي ــا ألس ــة وإن ــباب صحي ــا ال ألس تقييده

وال يفوتنــا هنــا اإلشــارة إىل رأي جملــس الدولــة الفرنــي الــذي ُقدمــت أمامــه دعــوى مــن جانــب احتــاد 
ــال  ــتعجلة خ ــا املس ــأن القضاي ــة بش ــذه الائح ــن ه ــد 9 م ــذ البن ــف تنفي ــين لوق ــن الفرنس ــات املحام نقاب
فــرة الطــوارئ الصحيــة، وقوبــل هــذا الطلــب بالرفــض مــن جانــب جملــس الدولــة، معلــًا ذلــك أنــه مــن 
مقتضيــات املرحلــة االســتثنائية التــي متــر هبــا البــاد، كــا أن نطــاق تطبيــق نــص هــذه املــادة يتعلــق باحلــاالت 
التــي يكــون فيهــا ختلــف رشطــي االســتعجال وعــدم وجــود منازعــة جديــة واضًحــا وجلًيــا ال يــردد بشــأنه 
 qui apparaissent avec évidence irrecevables ou ne   remplissant pas « قــايض األمــور املســتعجلة
les conditions du référé «، وأضــاف جملــس الدولــة أن ذلــك ال يتضمــن إخــاال بحــق الدفــاع بالنظــر إىل 

وجــوب تســبيب هــذا احلكــم مــن جهــة، وقابليتــه للطعــن بطــرق الطعــن املقــررة يف القواعــد العامــة لقوانــن 
املرافعــات مــن جهــة أخــرى48.

ــدأ املواجهــة،  ــة ملب ــة رفــض الدعــاوى املســتعجلة باملخالف ــع املــرشع إلعطــاء صاحي ــا دف ــع أن م الواق
ــابق  ــو الس ــى النح ــي ع ــون الفرن ــا يف القان ــن القضاي ــوع م ــذا الن ــاق ه ــوم ونط ــاع مفه ــل يف اتس يتمث

45      وهو ما استقر عليه الفقه بشأن القضاء املستعجل انظر: وايل، املرجع السابق، ص 144. 

46     » l’ordonnance prévoit de déroger aux principes généraux du code de procédure civile, le principe du contradictoire  
et les droits de la défense sont relayés au second plan «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.3.

47     » le risque est qu’après la contrainte sanitaire, la contrainte budgétaire vienne pérenniser des mesures dont la stricte  
nécessité n’est pas toujours vérifiée », Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.69

48      حكم جملس الدولة الفرني رقم: CE, ord., 10 avr. 2020, nos 439883 et 439892 مشار إليه لدى: 

Mehdi Kebirle, Coronavirus et adaptation du fonctionnement des juridictions judiciaires: rejet des référés devant le 
Conseil d’État. Dalloz actualite, 20 avril 2020, p.13.
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ــب أن  ــأن، جي ــذا الش ــي يف ه ــة الفرن ــس الدول ــد ورأي جمل ــاه املؤي ــن االجت ــراه كل م ــا ي ــع م ــه، وم توضيح
ــة تطبيــق مــا جــاء يف نــص املــادة 9 مــن الائحــة 304؛  ال ســيا أن  ــة للنظــر يف إمكاني تتجــه الــدول العربي
الطلبــات املســتعجلة ال تــزال يف أغلــب القوانــن العربيــة تتمحــور حــول مفهومهــا التقليــدي الضيــق الــذي 
ال يســمح بقبوهلــا، مــا مل يتوافــر رشطــا االســتعجال وعــدم وجــود منازعــة جديــة بشــأن موضــوع النــزاع، وال 
بــد مــن التســليم هنــا أن تقييــد قبــول الطلبــات املســتعجلة يف املراحــل االســتثنائية مثــل أزمــة )كوفيــد - 19( 

ســيبقى يف مجيــع األحــوال أفضــل مــن غلــق بــاب املحاكــم دوهنــا. 

المطلــب الثانــي: التدابيــر المتخــذة مــن قبــل المشــرع الفرنســي إلدارة الجلســات خــالل فتــرة 

الطــوارئ الصحيــة

ــرة  ــال ف ــتعجلة خ ــة واملس ــات الرضوري ــل يف املنازع ــاح بالفص ــي الس ــرشع الفرن ــرر امل ــد أن ق بع
ــا،  ــذه القضاي ــع ه ــل م ــا التعام ــن خاهل ــيتم م ــي س ــة الت ــح الطريق ــى توضي ــل ع ــة، عم ــوارئ الصحي الط
ــة املعتمــدة ملنــع انتشــار الفــروس، ســاعًيا بذلــك  وذلــك عــى النحــو الــذي يتناســب مــع املعايــر الصحي
لتحقيــق التــوازن املنشــود بــن اســتمرارية مرفــق القضــاء مــن جهــة، واعتبــارات الصحــة العامــة مــن جهــة 
أخــرى. يمكــن اســتقراء حــرص املــرشع الفرنــي عــى حتقيــق هــذا اهلــدف مــن خــال جمموعــة التدابــر 
الــواردة يف نصــوص الائحــة 304-2020 ســواء فيــا يتعلــق بتأجيــل اجللســات العاديــة التــي كان مــن املقــرر 
انعقادهــا خــال هــذه الفــرة، أو بتحديــد الطــرق املعتمــدة لنظــر القضايــا املســتعجلة، أو حتــى مــن خــال 

ــادل املســتندات والتواصــل بــن املتقاضــن. تنظيمــه لطريقــة تب

الفرع األول: تأجيل الجلسات التي كان من المقرر انعقادها خالل فترة الطوارئ: 

أصبــح انعقــاد اجللســات العاديــة أمــًرا يف منتهــى الصعوبــة والتعقيــد يف ظــل االنتشــار الواســع والرسيــع 
هلــذا الفــروس، ومــع الدعــوة املســتمرة لالتــزام بالتباعــد االجتاعــي مــن قبــل الســلطات العامــة يف البــاد، 
كان مــن الــرضوري معاجلــة أوضــاع اجللســات التــي كان مــن املقــرر أن تنعقــد خــال فــرة الطــوارئ املعلنة. 
ــا التــي ال حتمــل طابــع االســتعجال أو الــرضورة 49، ســمحت املــادة 4 مــن  وألن هنــاك الكثــر مــن القضاي
الائحــة لقلــم كتــاب املحكمــة بإخطــار أطــراف الدعــاوى املنظــورة بإلغــاء اجللســات التــي كان مــن املقــرر 
أن تنعقــد خــال هــذه الفــرة مــن جهــة، مــع إخطــار األطــراف باملوعــد اجلديــد مــن جهــة أخــرى. ومــن 
ــة مل  ــت الائح ــة، وإن كان ــوارئ الصحي ــرة الط ــاء ف ــد انته ــا بع ــخ م ــات إىل تاري ــل اجللس ــي أن تؤج الطبيع
تــرش إىل ذلــك بشــكل رصيــح 50. واختــاذ قلــم الكتــاب هلــذا اإلجــراء ُيعــد مــن قبيــل أعــال اإلدارة القضائيــة 

البحتــة التــي ال يشــرط فيهــا حتقــق مبــدأ املواجهــة51.

هذا هو املعيار املعتمد الذي أشارت إليه املذكرة التفسرية يف إلغاء اجللسات وتأجيلها:    49

» au regard du caractère non urgent de certaines audiences ou auditions qui devaient avoir lieu pendant l’état d’urgence 
sanitaire «, Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304,op. cit. p. 7.
50 Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p. 4.
51 » une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas soumise à débat contradictoire «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., 

p.74.
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وبالنظــر إىل ضخامــة عــدد القضايــا املتوقــع تأجيلهــا خــال هــذه الفــرة، مــع عــدم قــدرة موظفــي قلــم 
الكتــاب عــى التواجــد داخــل مقــر عملهــم يف املحاكــم بســبب عوامــل حظــر التجــول، فقــد حاولــت هــذه 
الائحــة تســهيل مهمــة قلــم كتــاب املحاكــم يف إخطــار املتقاضــن باملوعــد اجلديــد املقــرر النعقــاد اجللســة 
 tout moyen, « ــا ــة منه ــيا اإللكروني ــة، ال س ــائل املمكن ــع الوس ــار بجمي ــم اإلخط ــازت أن يت 52، وأج

ــر، وميــزت يف هــذا  notamment éléctronique «. وجــاءت املذكــرة التفســرية بعــد ذلــك بتفاصيــل أكث

الشــأن بــن مــا يــي: 

ــق حمامــي معتمــد: ســمحت  1- ــة أمــام القضــاء عــن طري ــًا يف الدعــوى املاثل أن يكــون املتقــايض ممث
ــا عــن طريــق  املــادة 4 بتمكــن املحامــي مــن التعــرف عــى التواريــخ املحــددة للجلســات الكرونًي
الشــبكة االفراضيــة اخلاصــة باملحامــن » )le réseau privé virtuel des avocats  )RPVA « 53، أو 

حتــى الريــد اإللكــروين الرســمي للمحامــي.

ــة                2- ــن اإللكروني ــة املتقاض ــوء لبواب ــاد اللج ــى اعت ــه ع ــدى موافقت ــبق أن أب ــايض س ــون املتق أن يك
» le portail du justiciable « التابعــة لــوزارة العــدل، ومل يكــن ممثــًا يف الدعــوى املاثلــة بواســطة 

حمــاٍم، فمــن املمكــن أن يتــم اإلخطــار باملوعــد اجلديــد للجلســة الكرونيـًــا أيًضــا عــن طريــق هــذه 
ــة الفرنــي54. وتعــرف  ــون اإلجــراءات املدني ــادة 784- 8 مــن قان ــا لنــص امل ــة، وذلــك تطبيًق البواب
ــون  ــة يف القان ــن اإللكروني ــة املتقاض ــن، وبواب ــة للمحام ــبكة االفراضي ــيلتان: الش ــان الوس هات

 .» moyen éléctronique « ــة ــائل اإللكروني ــية بالوس الفرنس

ــة املشــار إليهــا أعــاه، شــأهنا يف  3- ــة للوســائل اإللكروني ــادة قــد أعطــت األولوي إن كانــت هــذه امل
  » obligation « ــا ــا التزام ــل منه ــا مل جتع ــة، إال أهن ــة بالائح ــرية اخلاص ــرة التفس ــأن املذك ــك ش ذل
ــب أي  ــار بموج ــم اإلخط ــة أن يت ــه رخص ــل منحت ــره، ب ــاده دون غ ــاب اعت ــم الكت ــى قل ــب ع جي
وســيلة أخــرى متاحــة كــا ســيتم توضيحــه أدنــاه. مــع اإلشــارة إىل أن املــرشع مل يشــرط التــدرج يف 

ــة أعــاه. ــار املوضح ــائل اإلخط وس

يف غــر هاتــن احلالتــن، أي يف حــال عــدم وجــود متثيــل قانــوين ألي مــن األطــراف، أو يف حــال كــون  4-
أي منهــم مل يســبق لــه املوافقــة عــى اســتخدام بوابــة املتقاضــن اإللكرونيــة، فــإن الفقــرة الثانيــة مــن 
 ،55»   par tout moyen « الائحــة قــد ســمحت أن يتــم اإلخطــار بالتأجيــل باتبــاع أي وســيلة كانــت

52 Antoine Kirry, la communication judiciaire en période d’état d’urgence sanitaire, Gazette du Palais, n°16 du 28 avril 
2020, p. 84.

53      وهم ما أشارت له الفقرة األوىل من املادة 4 من الائحة عى النحو التايل:

» Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou 
lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à 
l’article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, 
notamment électronique «.

54      نص الفقرة الثانية من ذات املادة:

» Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple... «.
55 » on doit donc s’attendre à recevoir cette information par une lettre simple, un bulletin d’audience, un appel 

téléphonique avec mention au dossier «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.4. 
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وأشــارت املذكــرة إىل بعــض األمثلــة يف هــذا الشــأن، كأن يتــم إخطــار املدعــي واملدعــى عليــه بموجــب 
ــك  ــر بذل ــع التأش ــة م ــة هاتفي ــل( 56، مكامل ــد تعم ــب الري ــرض أن مكات ــى ف ــادي )ع ــاب ع خط
عــى ملــف القضيــة، إعــان عــى املوقــع الرســمي اخلــاص باملحكمــة، إعــان مكتــوب ومعلــق يف 
املحاكــم يف أحــد األماكــن التــي يمكــن للمتقاضــن الوصــول إليهــا أو عــى بوابــة هــذه املحكمــة57، 

مــع محايــة املدعــى عليــه الغائــب الــذي مل يتمكــن مــن حضــور اجللســة املؤجلــة: 

محايــة اخلصــم الغائــب: املرونــة والتســاهل يف حتديــد الوســائل املعتمــدة مــن قبــل إدارة قلــم الكتــاب  5-
يف إخطــار األطــراف بموعــد اجللســة املؤجلــة والتــي تقتضيهــا طبيعــة الفــرة احلرجــة التــي متــر هبــا 
املحاكــم، قــد حيمــان يف طياهتــا خطــورة عــدم حتقــق علــم أي مــن املتقاضــن هبــذا املوعــد اجلديــد، 
وبالتــايل التخلــف عــن حضــور هــذه اجللســة، وبموجــب القواعــد العامــة لقوانــن املرافعــات فإنــه 
 la « ــا ــه حضورًي ــدر يف مواجهت ــد ص ــم ق ــر احلك ــوى 58، فيعت ــراف الدع ــد أط ــاب أح ــر لغي ال أث
décision est réputée contradictoire « إذا كان احلكــم الــذي ســيصدر يف هــذه الدعــوى حكــًا 

ابتدائيــا قابــًا للطعــن فيــه بطــرق الطعــن العاديــة، أو كان قــد تــم إخطــاره شــخصيا بموعــد اجللســة 
59، ويف املقابــل اعتــر املــرشع الفرنــي - طبًقــا للقواعــد العامــة دائــًا - أن احلكــم يعتــر قــد صــدر 

غيابًيــا يف مواجهــة اخلصــم الــذي ختلــف عــن احلضــور إذا توافــر رشطــان: إذا مل يتــم إخطــاره بشــكل 
شــخيص بموعــد اجللســة وكان احلكــم الــذي ســيصدر يف الدعــوى حكــًا هنائًيــا 60، فيجــوز مــع هــذه 

احلالــة الطعــن فيــه عــن طريــق املعارضــة أمــام حمكمــة مــن ذات الدرجــة. 

أمــا يف الظــروف التــي تشــهدها املحاكــم إثــر هــذه األزمــة الصحيــة، فارتــأى املــرشع توفــر محايــة أكــر 
للمدعــى عليــه املتخلــف عــن حضــور اجللســة التــي تــم تأجيلهــا، بالنــص عــى أن احلكــم الــذي ســيصدر 
ــم  ــا مل يت ــا » jugement par défaut «، طامل ــًا غيابًي ــون حك ــة يك ــذه احلال ــه يف ه ــى علي ــة املدع يف مواجه
إخطــاره شــخصًيا باملوعــد اجلديــد 61. وياحــظ أن املــرشع قــد اكتفــى يف نــص املــادة 4 مــن الائحــة هبــذا 
ــون  ــأن يك ــة ب ــراءات املدني ــون اإلج ــة يف قان ــد العام ــه القواع ــذي تتطلب ــاين ال ــرشط الث ــى ال ــرشط، وألغ ال
احلكــم هنائًيــا، ومتــى مــا اســتوىف املدعــى عليــه الغائــب الــرشط األول فقــط، ســيتمكن مــن الطعــن يف هــذا 

احلكــم باملعارضــة ليتــم الفصــل يف القضيــة مــرة أخــرى أمــام حمكمــة أول درجــة.
56       وهو ما اشرطته املذكرة بعد أن أجازت أن يتم اإلخطار باستخدام الريد العادي أو املسجل: 

» sous réserve du fonctionnement des services postaux «
57  Etienne Verges, op. cit., p.4.

ــا كان اإلعــان لشــخصه أو لغــر شــخصه، ومــن علمــه بتاريــخ  58  طاملــا تأكــدت املحكمــة مــن صحــة إعــان املدعــى عليــه بصحيفــة الدعــوى، أيًّ
اجللســة، ســواٌء كانــت اجللســة األوىل أو جلســة أخــرى الحقــة، فــإن املحكمــة حتكــم يف موضــوع القضيــة، ويتحمــل املدَعــى عليــه عواقــب عــدم 
حضــوره، وهــو مــا أكدتــه الفقــرة األوىل مــن املــادة 472 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة الفرنــي، وال يوجــد نــص مقابــل يف القانونــن املــري 

.Pierre Callé, op.cit., p.488 :أو الكويتــي، وعلــة ذلــك أال ياطــل املدعــي بإعــادة إعانــه. انظــر
59  وهو نص الفقرة الثانية من املادة 473 من قانون اإلجراءات املدنية الفرني، ملزيد من التفاصيل: 

Loïc Cadiet, Code de procédure civile, op. cit., p.381.
60  Pierre Callé, op.cit. p.488; Loïc Cadiet, Code de procédure civile, op.cit. p 381.

61  جاء ذلك يف الفقرة الثانية من املادة الرابعة من الائحة: 
» …Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la 
décision est rendue par défaut «.
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ــة هــذا  ــة بــن محاي ــدأ املواجهــة 62، ولكــن للموازن ــة كاملــة ملب ال شــك أن مثــل هــذا النــص يمثــل محاي
املبــدأ مــن جهــة، ومنــع تكــدس الطعــون باملعارضــة مــن جهــة أخــرى، أضافــت املذكــرة التفســرية رشطــن 
إضافيــن العتبــار احلكــم غيابًيــا، مشــرة إىل أن هــذه احلايــة لــن تتقــرر إال للمتقــايض الــذي مل يتــم متثيلــه يف 
الدعــوى املاثلــة مــن قبــل حمامــي معتمــد مــن جهــة، وملــن مل يســبق لــه املوافقــة عــى التواصــل مــع املحكمــة 
عــن طريــق بوابــة العــدل اإللكرونيــة مــن جهــة أخــرى، أي يف احلــاالت التــي مل يتمكــن قلــم الكتــاب فيهــا 

مــن اســتخدام الوســائل اإللكرونيــة يف اإلخطــار باملوعــد اجلديــد للجلســة.

وياحــظ أن املرونــة التــي اســتحدثها املــرشع الفرنــي بالطريقــة املشــار إليهــا أعــاه، تتناســب بشــكل 
كبــر مــع الظــروف التــي فرضتهــا األزمــة الصحيــة عــى مجيــع دول العــامل، وقــد وصلــت هــذه املرونــة إىل 
ــات الرئيســية للمحاكــم، أو عــى مواقعهــا  ــدة للجلســات عــى البواب ــخ اجلدي إجــازة اإلعــان عــن التواري
اإللكرونيــة، وهــو مــا كان يتعــن عــى الترشيعــات العربيــة أن تأخــذه بعــن االعتبــار. فلقــد جلــأت أغلــب 
الــدول العربيــة مثــل الكويــت وقطــر ومــر إىل تأجيــل اجللســات التــي كان مــن املقــرر أن تنعقــد خــال فرة 
توقــف املحاكــم عــن العمــل، إال أن تطبيــق القواعــد العامــة لقوانــن اإلجــراءات املدنيــة يف هــذه الظــروف 
- يف هــذه القوانــن - ســيؤدي إىل إثقــال كاهــل إدارة قلــم الكتــاب بأعــداد كبــرة لإلخطــارات التــي جيــب 
أن ترســل للخصــوم يف شــكل خطــاب مســجل بعلــم الوصــول، وهــو الوضــع القائــم يف القانــون الكويتــي 
بموجــب املــادة 114 التــي تلــزم إدارة الكتــاب بإخطــار اخلصــوم باملوعــد اجلديــد الــذي ســيحدد للســر يف 
القضيــة أو الســتكال أي إجــراء مــن إجراءاهتــا، بكتــاب مســجل، يف حــال امتنــع الســر يف اجللســات ســًرا 
ــة  ــي توقفــت فيهــا املحاكــم يف دول ــدة الت ــا إىل أن امل متسلســًا ألي ســبب مــن األســباب، مــع اإلشــارة هن
الكويــت عــن العمــل تقــدر بثاثــة أشــهر ونصــف، وأن عــودة املوظفــن للعمــل كانــت بنســبة 30 %  مــن 

العــدد اإلمجــايل هلــم يف املرحلــة األوىل للعــودة. 

الفرع الثاني: إدارة الجلسات خالل فترة الطوارئ الصحية

حــاول املــرشع الفرنــي مــن خــال الائحــة رقــم 304-2020 إجيــاد نــوع مــن التــدرج يف إدارة اجللســات 
التــي ســتنعقد خــال الفــرة املعلنــة كفــرة طــوارئ صحيــة يف البــاد، والتــي تتعلــق يف األغلــب بالقضايــا 

املســتعجلة والرضوريــة وقضايــا األرسة ومحايــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة عــى النحــو التــايل: 

أوًل: جلسات بدون مجهور

يقتــي مبــدأ العانيــة أن يتــم حتقيــق الدعــوى واملرافعــة يف جلســات علنيــة، وذلــك بالســاح للجمهــور 
بمتابعــة اخلصومــة وحضــور جلســاهتا ونــرش وقائعهــا، ويقصــد بــه أيًضــا أن يصــدر القــايض حكمه يف جلســة 

62  تبقــى اإلشــارة إىل أن املــادة 4 مل تتضمــن مــا يفيــد االسرشــاد بــا يــراه األطــراف أو ممثلوهــم مناســًبا يف هــذا الشــأن، ويــرى البعــض أنــه كان مــن 
األفضــل أن تســمح هــذه املــادة لألطــراف باختيــار حــل آخــر مــن احللــول التــي أوردهتــا الائحــة، بــداًل مــن تأجيــل نظــر الدعــوى، كالســاح هلــم 
باختيــار أن يتــم الفصــل يف القضيــة بــدون مجهــور، أو حتــى أن يتــم نظرهــا عــن طريــق جلســات عــن بعــد إذا كانــت إمكانيــة املحكمــة توفــر ذلــك 

.Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit. p.6
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علنيــة 63 وأن يســمح لــكل شــخص، حتــى لــو مل تكــن لــه صلــة بالدعوى باالطــاع عــى األحكام64، ويشــكل 
أحــد املبــادئ اهلامــة والراســخة لضــان املحاكمــة العادلــة، ملــا يوفــره مــن رقابــة عــى إجــراءات القضــاء، 
وحتقيــق اهليبــة والثقــة فيــه 65، كــا أنــه يمثــل تعبــًرً عــن إشــباع شــعور اجلمهــور بالعدالــة 66. وعليــه يتحقــق 
هــذا املبــدأ بوســيلتن: الســاح لــكل شــخص بــأن يشــهد املحاكمــة، فــا يكفــي جمــرد حضــور اخلصــوم أو 

حماميهــم، الثانيــة: الســاح بنــرش مــا جيــري داخــل اجللســات مــن إجــراءات بكافــة طــرق النــرش67.

ــود املتعلقــة باألمــن العــام أو املصلحــة العامــة، فقــد  ــدأ بعــض القي ولكــن قــد ُتفــرض بشــأن هــذا املب
ــة  ــام واآلداب العام ــام الع ــة أو النظ ــظ أرسار األرسة أو أرسار الدول ــل بحف ــة تتص ــارات معين ــي اعتب تقت
جعــل اجللســة رسيــة، وقــد يقــدر املــرشع ذلــك مقدًمــا، فينــص عــى نظــر قضيــة معينــة يف غرفــة املشــورة68. 
ويمكــن القــول بــأن األزمــة الصحيــة التــي نشــهدها اليــوم تشــكل مــرًرا للتباعــد االجتاعــي ومــرًرا لتقييــد 
هــذا املبــدأ أيًضــا. وإذا كان املــرشع الفرنــي قــد قَيــد حضــور أطــراف النــزاع أمــام املحاكــم بعقــد اجللســات 
عــن بعــد عــى النحــو الــذي ســيتم توضيحــه، فإنــه جلــأ إىل فــرض قيــود أكثــر رصامــة يف مواجهــة احلضــور، 
وأجــازت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 6 مــن الائحــة لرئيــس املحكمــة قبــل افتتــاح اجللســات، ودون اتبــاع أي 

شــكلية يف هــذا الشــأن، أن يتخــذ أًيــا مــن التدابــر التاليــة: 

-1  » publicité restreinte «  ــدة ــة مقي ــأن تعقــد اجللســات بعلني جيــوز لرئيــس املحكمــة أن يقــرر ب
، أي تقييــد عــدد اجلمهــور الــذي ســيتمكن مــن حضــور اجللســات 69: والواقــع أن تقييــد احلضــور 
بعــدد معــن، كأن يقتــر الدخــول عــى العــدد الــذي يتناســب مــع حجــم صالــة املحكمــة، أو حتــى 
الدخــول ببطاقــات حمــدودة العــدد مقدًمــا بالنســبة لبعــض القضايــا املهمــة، ال يشــكل خمالفــة ملبــدأ 
العانيــة70، لذلــك ال يمكــن القــول أن مــا اســتحدثه املــرشع الفرنــي يف هــذه احلالــة، بتقييــد عــدد 

املــرح هلــم بحضــور اجللســات يمثــل خروًجــا عــن األصــل العــام املقــرر بشــأن مبــدأ العانيــة.

-2  en chambre du « ــورة ــة املش ــور يف غرف ــدون مجه ــات ب ــد اجللس ــأن تنعق ــرر ب ــه أن يق ــوز ل  جي
conseil « وذلــك يف حــال اســتحال عــى رئيــس املحكمــة ضــان االشــراطات الصحيــة والوقائيــة 

63  وصــدور احلكــم يف جلســة علنيــة هــو مــا أكدتــه املــادة 451 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة الفرنــي واملــادة 174 مــن قانــون املرافعــات املــري، 
والفقــرة األوىل مــن املــادة 115 مــن قانــون املرافعــات الكويتــي.

64  أســامة الــرويب، "التــوازن بــن عانيــة املحاكــات ومبــدأ اخلصوصيــة"، جملــة كليــة القانــون الكويتيــة العامليــة، ع 10، الســنة الثالثــة، 2015، ص 
.462

65  فهمــي، مرجــع ســابق، ص 396؛ ويذهــب البعــض إىل أنــه ال يكفــي مراعــاة هــذا املبــدأ لتأكيــد احرامــه، بــل جيــب أن يتضمــن احلكــم 
الصــادر يف القضيــة مــا يشــر إىل انعقــاد اجللســة علنـًـا، وإال كان باطــًا" وايل، مرجــع ســابق، ص467 . بينــا يــرى البعــض اآلخــر أن إغفــال هــذا 
ــة  ــت، وبكاف ــأن أن يثب ــب ش ــى كل صاح ــوى، وع ــر الدع ــاء نظ ــت أثن ــد روعي ــراءات ق ــل أن اإلج ــان؛ ألن األص ــه البط ــب علي ــان ال يرت البي
ــدى:  ــرأي ل ــذا ال ــار هل ــم. مش ــة أو احلك ــرض اجللس ــا يف حم ــارة هل ــم اإلش ــك إن مل تت ــت، وذل ــت أو خولف ــد أمهل ــراءات ق ــك اإلج ــرق، أن تل الط
عــادل حممــد جــر الرشيــف، محايــة القــايض وضامنــات نزاهتــه، دار اجلامعــة اجلديــدة، 2008، ص 293؛ ونظــًرا للمــكانة التــي يتمتــع هبــا مبــدأ 
العانيــة، فقــد أكــدت أمهيتــه املــادة العــارشة مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان، واملــادة 14 مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية.

66  الرويب، مرجع سابق، ص 463.

67  وال متتد عانية اجللسة إىل ما جرى يف املداولة؛ ألهنا رسية بطبيعتها، وال جيوز إفشاء أرسارها؛ الرشيف، مرجع سابق، ص 291.

68  وايل، مرجع سابق، ص 467. 
69  Article 6-2 » Le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront 

en publicité restreinte «. 
70  وايل، مرجع سابق، ص 467. 
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ــم. ــوم وحماميه ــور إال للخص ــمح باحلض ــن يس ــذ ل ــور71، وعندئ ــة احلض ــة حلاي الازم

ــن  ــر اليدي ــاب مطه ــر غي ــل يعت ــراطات، ه ــذه االش ــة ه ــأن ماهي ــور بش ــا يث ــاؤل هن ــع أن التس  والواق
والقفــازات أو الكامــات عائًقــا؟ هــل عــدم توفــر اإلمكانيــة لــرك مســافة مــر فاصــل بــن األفــراد يمثــل 
ــرة  ــا أن املذك ــظ هن ــد، وياح ــة دون حتدي ــس املحكم ــك لرئي ــر ذل ــة تقدي ــت الائح ــر؟ 72. ترك ــا آخ عائًق
التفســرية ال تســعفنا كثــرا يف حتديدهــا، ورضبــت مثــاالً وحيــًدا، يتمثــل يف أن أبعــاد صالــة اجللســة ال تســمح 
بذلــك » la dimension de la salle ne le permet pas «. ومــع غيــاب النــص عــى معيــار موضوعــي يف 
الائحــة واملذكــرة التفســرية، لرســم احلــاالت التــي يتعــن عــى رؤســاء املحاكــم االلتــزام هبــا لتقييــد أو حتى 
منــع حضــور اجلمهــور جللســات املحكمــة، ال بــد مــن التذكــر دائــًا بوجــوب تفســر بنــود هــذه الائحــة 
تفســًرا ضيًقــا يتناســب مــع طبيعــة املرحلــة االســتثنائية التــي متــر هبــا البــاد، ال ســيا أن اجللســات الرسيــة 
ــه جيــوز منــع دخــول  ــة حلقــوق اإلنســان التــي تنــص عــى أن ــة األوروبي ختالــف نــص املــادة 6 مــن االتفاقي
اجلمهــور لقاعــة املحاكمــة يف حــاالت الــرضورة القصــوى التــي تــؤدي فيهــا العلنيــة إىل املســاس بمصلحــة 

العدالــة:
» les mesures jugées strictement nécessaires par le tribunal... lorsque ...la publicité serait de 
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice «.

جيــوز لرئيــس املحكمــة يف املقابــل الســاح باســتقبال دور الصحافــة املنتــرشة بــن اجلمهــور )بالتنــاوب  3-
بينهــا( 73، ســواء قــرر تقييــد عــدد احلضــور أو حتــى إذا قــرر أن تعقــد اجللســات بــدون مجهــور، عــى 
ــون  ــه إذا كان القان ــررة. إال أن ــاد املق ــادئ احلي ــزام بمب ــدى االلت ــى م ــة ع ــق الرقاب ــذي حيق ــو ال النح
يمنــع حضــور اجللســات أو نــص عــى انعقــاد بعضهــا يف رسيــة تامــة، يف هــذه احلالــة يمنــع حضــور 
ــون  ــن قان ــادة 1074 م ــص امل ــا لن ــة طبًق ــات العائلي ــا املنازع ــات، ومثاهل ــذه اجللس ــن هل الصحافي
ــن ذات  ــواد 1180، 1226 م ــا للم ــر طبًق ــة الق ــة بحاي ــات اخلاص ــي، واجللس ــراءات الفرن اإلج

ــون 74. القان

ثانًيا: التداعي بمرافعة مكتوبة

الرافــع أو املرافعــة هــي الــرشح الشــفوي مــن اخلصــم أو حماميــه لادعــاءات أو أوجــه الدفاع وأســانيدها 
ــه. ويقتــي الرافــع الشــفوي  ــم مرافعــة املدعــى علي أمــام املحكمــة، فتســمع املحكمــة مرافعــة املدعــي، ث
االتصــال املبــارش بــن القــايض واخلصــوم أثنــاء اجللســة، الســرعاء نظــر املحكمــة بطريقــة أفضــل للنقــاط 
ــع العمــي،  ــا يف الواق الرئيســية يف الدعــوى وتنويرهــا بوقائعهــا. إال أن ازدحــام جــداول اجللســات بالقضاي

71 Article 6-3 » En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes  
présentes à l’audience, les débats se tiennent en chambre du conseil «.

72 Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus. op.cit. p.757. 
73 Article 6-4 » Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à 

l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l’alinéa précédent.«.
74  وهو ما أكدت عليه املذكرة التفسرية هلذه الائحة: 

 " les journalistes ne pourront en aucun cas assister aux audiences qui se tiennent en chambre du conseil conformément
aux dispositions textuelles pérennes qui le prévoient ou le permettent ".
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حيــول دون إفســاح الوقــت للمرافعــة الشــفوية، لذلــك جتمــع أغلــب قوانــن املرافعــات بــن املرافعــة الشــفوية 
والكتابيــة75، فــا تشــكل املرافعــة الشــفوية أحــد مبــادئ التقــايض األساســية وال تعتــر بدورهــا ضانــة مــن 
ــن  ــرف م ــاء كل ط ــال بإعط ــكل فع ــة بش ــدأ املواجه ــم مب ــد تدع ــت ق ــة، وإن كان ــة العادل ــات املحاكم ضان
أطــراف الدعــوى الفرصــة للتعبــر عــن مواقفــه ورأيــه بشــكل مبــارش أمــام القــايض، كــا أهنــا متًكــن املحكمة 

مــن اســتجاء بعــض النقــاط التــي تتطلــب إيضاحــا مبــارًشا.

ــون  ــإن قان ــفوية، ف ــن املكتوبــة والش ــع بــن املرافعت ــعى للجم ــة تس ــت القوانــن اإلجرائي وإذا كان
اإلجــراءات الفرنــي قــد بــدأ منــذ ســنة 2019 بالتوجــه نحــو الرافــع الكتــايب البحــث واســتحدث مــا يعــرف 
بـــ: الدعــاوى بــدون ترافــع» les procédures sans audience « ، وذلــك بموجــب القانــون رقــم -2019
ــاًرا مــن األول مــن ينايــر2020، ويمكــن  1333 بتاريــخ 11 ديســمر 2019، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ اعتب
بموجبــه أن يتفــق أطــراف الدعــوى عــى االكتفــاء بالرافــع املكتــوب أثنــاء نظــر الدعــوى، واالســتغناء عــن 
املرافعــة الشــفوية بشــكلها املعهــود. لذلــك يســتمد هــذا النظــام املســتحدث رشعيتــه باالتفــاق املســبق بــن 

طــريف النــزاع عــى اللجــوء إليــه مــن جهــة، وتقديــم طلــب للمحكمــة بذلــك مــن جهــة أخــرى.

ومــع اتســاع دائــرة هــذه األزمــة الصحيــة وزيــادة خطورهتــا، زادت احلاجــة لابتعــاد عــن فكــرة الرافــع 
الشــفوي يف القضايــا، والتــي تســتلزم احلضــور اجلســدي للخصــم أو حماميــه، لذلــك جلــأت الائحــة رقــم 
ــدار  ــلطة إص ــايض س ــا للق ــادة 8 منه ــت امل ــع، وأعط ــدون تراف ــات ب ــرة اجللس ــق فك 304-2020 إىل تطبي
ــدون مرافعــة شــفوية.  ــة واملســتعجلة خــال هــذه الفــرة ب ــه مــن النظــر يف الدعــاوى الرضوري ــرار يمكن ق
 la « ــا ــي إلزامًي ــل املحام ــا توكي ــون فيه ــي يك ــاالت الت ــد باحل ــرار مقي ــذا الق ــايض هل ــدار الق ــى أن إص ع
ــا  ــد وكل حمامًي ــن ق ــن الطرف ــا كل م ــون فيه ــي يك ــاالت الت représentation est obligatoire « أو يف احل

ــايض  ــن للق ــا يمك ــاالت ف ــذه احل ــر ه ــا يف غ ــا  » représentées par un avocat  « ، أم ــة فع يف القضي
اســتخدام هــذه الرخصــة. ويعتــر قــرار القــايض هنــا عمــًا مــن أعــال اإلدارة القضائيــة غــر القابــل للطعــن 
فيــه بــأي وســيلة مــن وســائل الطعــن، ويــرى البعــض أن منــع األطــراف مــن حــق الطعــن هنــا مــن شــأنه 
ــك  ــم يف التمس ــن حقه ــر م ــان خط ــن حرم ــايض م ــرار الق ــه ق ــا يتضمن ــم م ــايب، رغ ــم الرق ــص دوره تقلي

ــفوي76. ــع الش بالراف

يتــم إخطــار املتقاضــن هبــذا القــرار بــأي وســيلة ممكنــة، فــإن كان لــدى أي منهــا اعــراض عــى هــذا 
القــرار، فــا بــد مــن إبدائــه خــال 15 يومــا مــن تاريــخ اإلخطــار. وعليــه، فــإن ســكوت أطــراف الدعــوى 
بعــد إخطارهــم بقــرار القــايض يمثــل يف الواقــع موافقــة مــن جانبهــم عــى اللجوء هلــذا النــوع من اجللســات. 

وياحــظ هنــا مــا يــي:

ــلطان اإلرادة 	- ــدأ س ــرشع ملب ــاة امل ــر إىل مراع ــرار يش ــى الق ــوم ع ــراض اخلص ــدم اع ــراط ع إذا كان اش

75  فهمي، مرجع سابق، ص 392.
76 » diminuer le contrôle des parties sur cette privation importante de leurs droits «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, 

op. cit., p. 8.
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ــح  ــص مل توض ــة الن ــة77، إال أن صياغ ــد العام ــا للقواع ــع وفًق ــدون تراف ــات ب ــه اجللس ــوم علي ــذي تق ال
ــخ  ــان مــن تاري ــان هــذا املوعــد، فهــل ســيبدأ يف الرسي ــة رسي ــن نقطــة بداي شــكل اإلخطــار، كــا مل تب
إرســال اإلخطــار، أم مــن تاريــخ اســتامه، ويشــر البعــض إىل أنــه رغــم كــون ميعــاد االعــراض هنــا 
ــذا  ــة يف ه ــه الدق ــد جانبت ــرشع ق ــة إال أن امل ــذه الائح ــوارد يف ه ــد ال ــي الوحي ــاد اإلجرائ ــل امليع يمث
الشــأن78. وبــا أن احلديــث هنــا عــن جلســات ُيمثــل فيهــا األطــراف عــن طريــق حمامــن يمكــن القــول 

 .79(RPVA) ــن ــة للمحام ــبكة االفراضي ــر الش ــه ع ــم توجيه ــن أن يت ــن املمك ــار م إن اإلخط

إذا كان املــرشع قــد أعطــى لألفــراد يف هــذه احلالــة صاحيــة االعــراض عــى قــرار القــايض، فإنــه يمكــن 	-
للقــايض يف حالــة االعــراض أن يقــرر أن تعقــد اجللســات بــدون مجهــور أو باســتخدام وســائل التقــايض 
عــن ُبعــد، دون أن يكــون ألطــراف الدعــوى االعــراض عــى أي مــن هاتــن الوســيلتن، التــي يكــون 

فيهــا قــرار القــايض غــر قابــل لاعــراض وال للطعــن 80.

ــكل 	- ــة بش ــوى للكتاب ــول الدع ــات، تتح ــدون جلس ــة ب ــتمرار يف القضي ــن االس ــول الطرف ــال قب يف ح
مطلــق، فــا حمــل للمرافعــة الشــفوية81، ليصــدر القــايض حكمــه يف القضيــة تأسيًســا عــى مــا يقــدم فيهــا 

 .82 » la technique du jugement sur dossier « مــن مذكــرات ومســتندات مكتوبــة عــى ملــف القضيــة
ــايض أن 	- ــك الق ــك يمل ــوم، لذل ــراض اخلص ــار اع ــا انتظ ــور فيه ــي ال يتص ــا الت ــض القضاي ــاك بع هن

جيــر اخلصــوم عــى اللجــوء للرافــع الكتــايب دون اتفــاق، ودون أن ينتظــر انقضــاء الـــ 15 يوًمــا املقــررة، 
ــزم  ــي يلت ــا الت ــتعجلة » des procédures en référé « أو القضاي ــا املس ــأن: القضاي ــك بش ــق ذل ويتحق
 des procédures dans lesquelles le juge doit « القــايض بالفصــل فيهــا يف مــدة حمــددة لذلــك
ــوم  ــادة، أي بمفه ــن ذات امل ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــا أكدت ــو م statuer dans un délai déterminé «، وه

املخالفــة، يعتــر قــرار القــايض بــأن تنظــر هــذه القضايــا بــدون مرافعــة شــفوية قــراًرا هنائًيــا رغــم أن هذه 
ــع الشــفوي. ــة - الطاب ــا - يف األوضــاع العادي ــا يغلــب عليه القضاي

ثالًثا: جلسات عن بعد

اســتمرار اجللســات خــال هــذه الفــرة، قــد يقتــي اللجــوء إىل وســائل التقنيــة احلديثــة لعقــد اجللســات 
عــن ُبعــد » la visioconférence « ، ولعــل هــذه اآلليــة تشــكل يف الوقــت الراهــن األداة الفعالــة للمحافظــة 

عــى شــفوية اجللســات، مــع مراعــاة االعتبــارات الصحيــة والتباعــد االجتاعــي بــن املتقاضــن والقضاة. 

77 Natalie Fricero, Reprise de l’activité juridictionnelle: un nouveau procès civil se dessine, https://www.leclubdesjuristes.
com, Consulté le 14/8/2020.

78 » de toute l’ordonnance, c’est le seul délai qui est évoqué. Comment se fait-il que son rédacteur n’ait pas été plus 
précis quant à sa mise en œuvre « , Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p. 4.

79  Lucie Mayer, Nouveaux pouvoirs accordés au juge civil: l’urgence sanitaire peut-elle tout justifier ? Gazette du Palais - 
n°16 - 28/04/2020 p. 81.

80  ibid. p.82.
81  وهو ما أكدته الفقرة األخرة من املادة عندما نصت عى ذلك رصاحة: 

» A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification 
entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge ».

82  Géraldine Maugainle, op. cit., p. 5.
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لذلــك أجــازت املــادة 7 مــن الائحــة للقــايض إصــدار قــرار باعتــاد إحــدى وســائل التواصــل املرئــي 
واملســموع  » un moyen de télécommunication audiovisuelle « لنظــر اجللســات التــي مــن املمكــن أن 
تنعقــد خــال هــذه الفــرة، ويف مجيــع أنــواع املنازعــات 83، ويكــون قــرار القــايض يف هــذه احلالــة غــر قابــل 
للطعــن » par une décision non susceptible de recours « باعتبــاره مــن أعــال اإلدارة القضائيــة84. 
وبســبب مــا ُأثــر يف فرنســا مــن إشــكاليات بشــأن انعقــاد اجللســات عــن بعــد، وحتفــظ الكثــر مــن الفقهــاء 
حــول املــكان الــذي مــن املفــرض أن يتواجــد فيــه املحامــي، أوضحــت الفقــرة الثانيــة أنــه ال يشــرط جلوس 
املحامــي وظهــوره إىل جانــب موكلــه يف هــذه اجللســات85. وقــد قيــدت هــذه املــادة ســلطة القــايض يف اللجوء 
هلــذا النــوع مــن اجللســات بقيــد واحــد وهــو: أن يكــون بإمكانــه دائــًا التحقــق مــن هويــة كل طــرف مــن 
أطــراف الدعــوى، وبالشــكل الــذي يضمــن رسيــة تبــادل املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بالقضيــة بينهــا أو 
بــن مــن يمثلهــا 86. كــا فرضــت الفقــرة األخــرة مــن ذات املــادة عــى القــايض إدارة وضبــط اجللســات، 
والوقــوف عــى حســن ســرها والتحقــق مــن تبــادل األطــراف للمســتندات عــى النحــو الــذي يكفــل احرام 

حقــوق الدفــاع وحتقيــق مبــدأ املواجهــة، وألزمــت الكاتــب بتحريــر حمــرض اجللســة87.

كــما ســمحت الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 7 مــن الائحــة للقــايض يف حــال اســتحال عقــد هــذه اجللســات 
ــأي  ــم ب ــوى أو ممثليه ــراف الدع ــاع أط ــن بس ــل للطع ــر قاب ــراًرا غ ــدر ق ــأن يص ــي، ب ــادي أو تقن ــبب م بس
 ،» tout moyen de communication éléctronique « ــال ــف النق ــك اهلات ــا يف ذل ــة، ب ــال ممكن ــيلة اتص وس
مــع مراعــاة أن يتمكــن القــايض مــن خــال هــذه الوســيلة مــن التحقــق مــن هويــة املتقاضــن وضــان رسيــة 

تبــادل املعلومــات 88.

ــادة 7 مــن هــذه الائحــة يتعلــق يف حقيقــة األمــر برخصــة » faculté « متنحهــا الائحــة  ــزه امل مــا جتي
ــذر،  ــة بح ــذه الرخص ــع ه ــل م ــاة التعام ــى القض ــب ع ــك جي ــا 89، لذل ــوء إليه ــم باللج ــاة، وال تلزمه للقض
ــراف  ــن أط ــأي م ــة رضًرا ب ــر القضي ــل نظ ــا تأجي ــكل فيه ــي ال يش ــوال الت ــا يف األح ــوء إليه ــادي اللج وتف
ــذي  ــرشح ال ــه أو ال ــوى أو مرافعت ــراف الدع ــد أط ــخصية أح ــا ش ــون فيه ــي تك ــة الت ــوى، أو يف احلال الدع

83 » cette disposition est applicable à tout contentieux «, Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à 
l’épreuve du coronavirus, op. cit., p.744.

84  Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op ci, p11. Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.76.

85  كان ذلــك بعــد أن أثــر التســاؤل حــول مــا إذا كان املمثــل القانــوين أو املرجــم ملزًمــا باجللــوس إىل جانــب موكلــه أم إىل جانــب القــايض، فنصــت 
الفقــرة الثانيــة مــن الائحــة عــى أنــه:

» Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit physiquement 
présent auprès d’elle «.

86  اعتمد املرشع هذين املعيارين بشكل رصيح يف املادة السابعة: 
» un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité 
de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats «.

87  نص الفقرة األخرة من املادة 7: 
» le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au 
respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats «.
88  Natalie Fricero Reprise de l’activité juridictionnelle, op. cit., p.4.
89  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.76.
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ــذه  ــيصدر يف ه ــذي س ــم ال ــايض احلك ــا الق ــيبني عليه ــي س ــية الت ــل األساس ــد العوام ــكل أح ــيقدمه يش س
القضيــة. ويدعــو الفقــه الفرنــي القضــاة إىل احلــرص يف حتقيــق نــوع مــن التــوازن بــن مجيــع هــذه االعتبارات 
ــى وإن مل تشــرط الائحــة  ــل اللجــوء إليهــا حت باحلــرص عــى احلصــول عــى موافقــة الطرفــن املســبقة قب
ذلــك90، ويؤكــدون وبحــق عــى وجــوب ضــان التعــرف عــى شــخص املتقــايض والــذي قــد يعتــر أمــًرا 
يف غايــة الصعوبــة خاصــة إذا مــا اجتهــت املحاكــم الســتخدام "أي وســيلة اتصــال ممكنــة" عــى حــد تعبــر 
هــذه الائحــة كاهلاتــف 91، ال ســيا مــع غيــاب الصــورة وبالتــايل غيــاب التعــرف عــى ردود األفعــال وتعابــر 

الوجه 92. 

ومــع هــذه التحذيــرات الفقهيــة، اجتهــت املذكــرة التفســرية يف املقابــل إىل حتفيــز القضــاة عــى اللجــوء 
إليهــا 93، مســببة ذلــك بالســاح باســتمرار الفصــل يف أكــر قــدر مــن املنازعــات خــال هــذه الفــرة ال ســيا 
ــك  ــى ذل ــت ع ــًعا ورضب ــًرا واس ــة تفس ــتحالة املادي ــر االس ــت تفس ــس، وتول ــات احلب ــة بطلب ــك املتعلق تل
ــات.  ــذه اجللس ــد ه ــن عق ــتمكنها م ــي س ــزة الت ــات أو األجه ــة للقاع ــار املحكم ــل افتق ــة مث ــض األمثل بع

ــي:  ــا ي ــادة إىل م ــذه امل ــأن ه ــارة بش ــدر اإلش وجت

ــون 	- ــة يف القان ــل الدراس ــة حم ــتحدثته الائح ــًرا اس ــر أم ــد ال يعت ــن بع ــات ع ــد اجللس ــوء لعق أن اللج
الفرنــي للتصــدي لفــروس )كوفيــد - 19 (، فقــد ســبق للمــرشع الفرنــي تبنــي اللجــوء لــه بموجــب 
املــادة L.3211-12-2 مــن قانــون التنظيــم القضائــي، إال أن الائحــة رقــم 304-2020 متثــل خروًجــا عــن 
األصــل العــام للجــوء هلــذه اجللســات وفًقــا للقواعــد العامــة التــي تســتلزم موافقــة الطرفــن املســبقة مــن 
جهــة، وألن الائحــة، قــد أجــازت للقــايض يف حــال االســتحالة التقنيــة أو املاديــة التــي حتــول دون عقــد 

هــذه اجللســات إمكانيــة االســتاع ألي مــن الطرفــن أو ممثليهــم باتبــاع أي وســيلة متكنــه مــن ذلــك. 

ــا املســتعجلة، دفعــه إىل 	- أن إرصار املــرشع الفرنــي عــى اســتمرار مرفــق القضــاء يف الفصــل يف القضاي
حــد إجــازة عقــد جلســات قضائيــة باســتخدام مجيــع وســائل االتصــال والتواصــل ومنهــا اهلواتــف، يف 

الوقــت الــذي الزال البعــض يتمســك بعــدم إمكانيــة اللجــوء للتقــايض اإللكــروين عــن بعــد. 

الفــرع الثالــث: التواصــل بيــن المتخاصميــن فــي زمــن كورونــا وكيفيــة تبــادل المذكــرات 

والمســتندات

أظهــرت األزمــة الصحيــة أمهيــة العاقــة بــن اخلصومــة مــن جهــة، ومســألة التواصــل أو االتصــال بــن 

90 » il serait judicieux que les juges saisis en fassent une application mesurée en essayant de recueillir l’accord des parties « Loïc 
Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus, op. cit., p.745.

91  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.72.
92 « la garantie de l’identification et de la confidentialité est périlleuse, surtout les difficultés d’expression », Soraya 

Amrani-Mekki, op. cit., p.72.
93 « L’impossibilité technique ou matérielle doit être entendue dans une acception large afin de permettre la poursuite 

du traitement des contentieux notamment devant le juge des libertés et de la détention «. Circulaire de présentation de 
l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op. cit., p.12.
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ــوره  ــح وتط ــارها الصحي ــة يف مس ــان اخلصوم ــح أن رسي ــن الواض ــح م ــرى، وأصب ــة أخ ــن جه ــوم م اخلص
يســتلزم دون أدنــى شــك ضــان حســن وفعاليــة التواصــل 94، ســواء بــن أطــراف الدعــوى، أو بــن كل منهــا 

مــع ممثلــه القانــوين، أو حتــى التواصــل بــن حمامــي كل خصــم مــع حمامــي اخلصــم اآلخــر.

اختفــت الشــكلية يف تبــادل املســتندات والوثائــق بــن كل مــن املدعــي واملدعــى عليــه مــع الفقــرة األوىل 
مــن املــادة 6 مــن الائحــة 95 والتــي أجــازت للطرفــن مبادلــة مذكراهتــا املكتوبــة ومجيــع الوثائــق واملســتندات 
فيــا بينهــا بجميــع الطــرق املمكنــة:  » par tout moyen « ، ليصبــح بإمــكان أي منهــا إرســال مجيــع هــذه 

الوثائــق بموجــب خطــاب مســجل بعلــم الوصــول، خطاًبــا عادًيــا أو حتــى عــن طريــق الريــد اإللكــروين.

وممــا الشــك فيــه أن مــا جييــزه نــص املــادة 6 مــن الائحــة يعتــر خروًجــا رصحًيــا عــن القواعــد العامــة يف 
قانــون اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة التــي تفــرض عــى الطرفــن يف الظــروف العاديــة اتبــاع شــكلية خاصــة 
بشــأن هــذه املبــادالت، عــى النحــو املعمــول بــه طبًقــا للمــواد 831 والفقــرة األوىل مــن املــادة 861 مــن قانــون 
 lettre « ــم الوصــول ــادل بموجــب خطــاب مســجل بعل ــي تشــرط التب ــة الفرنــي والت ــراءات املدني اإلج

 .96» recommandée avec accusé de réception

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه رغــم التســاهل مــن قبــل املــرشع يف هــذا الصــدد، إال أنــه اشــرط رضورة مراعــاة 
متكــن القــايض يف مجيــع األحــوال مــن التحقــق مــن احــرام مبــدأ املواجهــة يف االتصــال والتواصــل والتبــادل 
بــن الطرفــن 97، وهــو االلتــزام الوحيــد الــذي تفرضــه هــذه املــادة عــى طــريف اخلصومــة تطبيًقــا للقواعــد 
العامــة لقانــون اإلجــراءات الــواردة يف الفقــرة األوىل مــن املــادة 16 منــه، لذلــك يتعــن عــى كل طــرف اختيار 
الطريقــة التــي ســتمكنه - إن لــزم األمــر - مــن إثبــات متكــن الطــرف اآلخــر مــن االطــاع عــى املعلومــات 

والبيانــات واملســتندات وهــو مــا ال يتحقــق مــع اخلطــاب العــادي98. 

ــا كانــت طريقــة التواصــل التــي أختارهــا أي  لذلــك حرصــت املذكــرة التفســرية عــى التذكــر بأنــه أًي
ــات  ــن إثب ــن م ــاين ليتمك ــرف الث ــي للط ــليم احلقيق ــى التس ــرص ع ــه احل ــن علي ــه يتع ــن إال أن ــن الطرف م
التزامــه بتحقيــق اطــاع الطــرف اآلخــر عليهــا وإثبــات تاريــخ التســليم أيًضــا أمــام القــايض حتقيًقــا ملبــدأ املواجهــة99. 
وألن القضايــا الوحيــدة التــي مــن املمكــن الفصــل فيهــا خــال هــذه املرحلــة هــي القضايــا الرضوريــة واملســتعجلة، فقــد أشــار 
البعــض وبحــق إىل أن مثــل هــذه القواعــد اإلجرائيــة ال يمكــن أن تتناســب مــع هــذا النوع مــن القضايا، فاالســتعجال 
يســتلزم بــا شــك الوضــوح والفعاليــة يف تبــادل املســتندات وهــو مــا لــن حيققــه الســاح بالتبــادل بجميــع 

94  »  avancer un procès, c’est communiquer  «.
95 Article 6-1 » Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut 

s’assurer du respect du contradictoire «.

ــة  ــادة يعطــي للطرفــن إمكاني ــه رصاحــة املذكــرة التفســرية هلــذه الائحــة واملؤرخــة 26/3/2020 بقوهلــا: إن نــص هــذه امل 96  وهــو مــا وضحت
ــة.  ــد العام ــا القواع ــا عليه ــي تفرضه ــات الت ــن االلتزام ــرر م التح

97   Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.6.
98  Antoine Kirry, op. cit., p.87.
99   » quel que soit le mode de transmission choisi, les parties devront être en mesure de prouver la remise effective de leurs 

conclusions et pièces ainsi que sa date afin de prévenir toute contestation «. Circulaire relative à l’adaptation de l’activité 
pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19.
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الطــرق املمكنــة 100.

يشــر ظاهــر النــص أن اهلــدف األســايس هــو تســهيل مهمــة املتقاضــن يف ظــل األوضــاع الصحيــة احلالية، 
ولكنــه قــد يثــر بعــض اإلشــكاليات املتعلقــة باألمــن واحلايــة القانونيــة » la securité juridique «، ومثــال 
ذلــك عندمــا يقــوم أحــد األطــراف بإعــان الطــرف الثــاين بطلباتــه اخلتاميــة يف الطعــن باالســتئناف بموجــب 
ــة بتاريــخ 30 مــارس، فــإن ذلــك يمثــل بدايــة رسيــان ميعــاد الثاثــة أشــهر  إخطــار عــادي أو رســالة عادي
الــذي يلتــزم خاهلــا املطعــون ضــده بالــرد أي بتاريــخ 30 يونيــو، والــذي لــن يكــون خاضعــا لنظــام امتــداد 
املواعيــد الــذي أقــره املــرشع الفرنــي بموجــب الائحــة 306-2020 ألن أجــل هــذا امليعــاد حيــل بعــد انقضاء 

فــرة الطــوارئ الصحيــة ومــدة احلايــة القانونيــة التــي أقرهــا املــرشع الفرنــي للمواعيــد اإلجرائيــة101. 

ومــع ذلــك فقــد أشــارت املذكــرة التفســرية هلــذه الائحــة إىل أن هــذه املرونــة يف تبــادل املســتندات بــن 
ــا حماكــم الدرجــة  ــوم الواحــد، وقضاي ــا الي ــل قضاي ــا مث األطــراف ال يمكــن تطبيقهــا بشــأن بعــض القضاي
ــادة  ــب امل ــة بموج ــراءات املدني ــون اإلج ــواردة يف قان ــة ال ــد العام ــأهنا القواع ــق بش ــي تطب ــة، والت الثاني
 voie « ــا ــتندات إلكرونًي ــادل املس ــراف تب ــى األط ــب ع ــي توج ــادة 930، والت ــن امل ــرة األوىل م 850 والفق

 .»  électronique

كــا ياحــظ يف هــذا الشــأن أن املذكــرة التفســرية لائحــة 304 حتفــز بشــكل ملحــوظ املتقاضــن عــى 
اللجــوء لنــص املــادة 1543 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة » la mise en état conventionnelle « والتــي 

مــن املمكــن اللجــوء إليهــا أمــام مجيــع حماكــم الدولــة أًيــا كانــت اإلجــراءات املتبعــة أمامهــا 102. 

تســهيل التبــادل هبــذا الشــكل ال ينطبــق بشــأن مــا يتعــن عــى األفــراد إيداعــه يف املحاكــم ويقتــر فقــط 
عــى مــا يتــم تبادلــه بينهــا وذلــك يتاشــى مــع التفســر الصحيــح لنــص املــادة التــي تشــر إىل أنــه لألطــراف 
تبــادل مســتنداهتم املكتوبــة » les parties peuvent échanger leurs écritures «، لذلــك يتــم اللجوء 
يف هــذه احلالــة إىل القواعــد العامــة التــي تلــزم أطــراف الدعــوى بإيداعهــا باتبــاع الوســائل اإللكرونيــة حتــت 
ــأن  ــادة 850 بش ــص امل ــا لن ــول » à peine d’irrecevabilité relevée d’office « تطبيًق ــدم القب ــة ع طائل

حماكــم أول درجــة ونــص الفقــرة األوىل مــن املــادة 930 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة الفرنــي103.

بذلــك نكــون قــد عرضنــا التدابــر التــي ســمح مــن خاهلــا املــرشع الفرنــي للمحاكــم باختاذها يف ســبيل 
ــل  ــي ال حتتم ــتعجلة الت ــا املس ــل يف القضاي ــاح بالفص ــه، والس ــاء يف أداء مهام ــق القض ــتمرار مرف ــان اس ض
ــد  ــهيل عق ــروًرا بتس ــة، م ــات مكتوب ــور أو بمرافع ــدون مجه ــات ب ــد جلس ــاح بعق ــن الس ــدًءا م ــل، ب التأجي
جلســات عــن ُبعــد، وانتهــاء بتســهيل عمليــة تبــادل املســتندات بــن األطــراف. ولعــل مــا يمكــن ماحظتــه 
100  « les procédures d’urgence requièrent célérité et efficacité, des échanges rapides et sûrs, ce que tous les moyens de  

communication ne garantissent pas «, Bertrand Poyet, L’assouplissement des règles de communication des conclusions 
et des pièces en temps de crise sanitaire, https://www.leclubdesjuristes.com. Consulté le 14/8/2020.

101  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.12.
102  Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus. op. cit., p.757. 
103  Bertrand Poyet, op. cit., p.23.
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ــراءات  ــن اإلج ــة لقوان ــد العام ــن القواع ــا ع ــن خروًج ــت تتضم ــتحدثة، وإن كان ــراءات املس ــذه اإلج أن ه
املدنيــة، إال أن هــذا التســهيل واملرونــة هــو مــا تقتضيــه طبيعــة املرحلــة التــي يمــر هبــا العــامل اليــوم، مقابــل 

ضــان اســتمرار حــق األفــراد يف تقديــم طلباهتــم املســتعجلة أمــام املحاكــم.

الخاتمة

ال بــد أن تتحــول األزمــات العامــة، التــي مل نكــن مســتعدين ملواجهتهــا، إىل دروس حقيقيــة ملعاجلــة مــا 
ــة هــذا البحــث،  قــد يســتجد أو يطــرأ يف املســتقبل. مل تنتــه أزمــة فــروس )كوفيــد - 19( حتــى تاريــخ كتاب
ــع  ــو متوق ــا ه ــع م ــا، م ــدول صحًي ــاة ال ــي معان ــم ينه ــل لتطعي ــاول التوص ــة حت ــات الطبي ــت الدراس ومازال
مــن اســتمرار اآلثــار االقتصاديــة والقانونيــة واالجتاعيــة لســنوات طويلــة. وإىل يومنــا هــذا يتجــاذب العــامل 
أطــراف احلديــث عــن موجــة ثانيــة قــد تكــون أشــد خطــورة مــن املوجــة األوىل هلــذا املــرض. وإذا كان هــذا 
الفــروس الــذي ال يــرى بالعــن املجــردة قــد دفــع الــدول يف بدايــة ســنة 2020 إىل إغــاق املحاكــم، فمــن 
غــر املتصــور أن تعــود الــدول لذلــك مــرة أخــرى مــع املوجــه الثانيــة أو حتــى مــع أي أزمــة مســتقبلية قــد 
تتعــرض هلــا، ال ســيا فيــا يتعلــق بالقضايــا األرسيــة والقضايــا املســتعجلة التــي تقــوم عــى فكــرة اخلشــية من 
فــوات الوقــت، ويــؤدي مــرور الزمــن فيهــا إىل إصابــة املدعــي بــرضر أو خطــر يتمثــل إمــا يف ضيــاع حقــه أو 

االنتقــاص منــه.

ــا مــن خــال هــذا البحــث أن املــرشع الفرنــي قــد تدخــل لعــاج هــذه األزمــة بعــدد كبــر مــن  رأين
القوانــن االســتثنائية، وتناولنــا طريقتــه العمليــة يف تنظيــم املحاكــم للفصــل يف املســائل غــر اجلنائيــة. تعرفنــا 
عــى هدفــه الــذي أكدتــه وزارة العــدل هنــاك مــراًرا، وهــو اســتمرار مرفــق القضــاء يف أعالــه باحلــد األدنــى 
ــون  ــأ القان ــروس. جل ــار الف ــع انتش ــي متن ــة الت ــراطات الصحي ــاة االش ــم مراع ــه للمحاك ــن مع ــذي يمك ال
ــة، مســتنًدا إىل أن  ــادئ القضائيــة ال ســيا مبــدأ املواجهــة والعلني الفرنــي للمــرة األوىل إىل تقييــد بعــض املب
ــات  ــن الضان ــة م ــل جمموع م يف املقاب ــدَّ ــا، وق ــتثنائية ملعاجلته ــر اس ــًا تداب ــب دائ ــتثنائية تتطل ــروف االس الظ
تتعلــق بقابليــة احلكــم املســتعجل الصــادر بالرفــض للطعــن، أو حــق األفــراد يف رفــض الرافــع املكتــوب، 
وضــان حــق اخلصــم الغائــب الــذي مل يتمكــن مــن حضــور اجللســات املوضوعيــة املؤجلــة. وجدنــا يف تدخل 
املــرشع الفرنــي الرسعــة والفعاليــة التــي جيــب أن تأخذهــا القوانــن العربيــة بعــن االعتبــار يف مواجهــة أزمة 
بحجــم أزمــة )كوفيــد - 19(. لذلــك بالعــودة لإلشــكالية األساســية املطروحــة يف بدايــة البحــث توصلنــا إىل 
أن القيــود التــي فرضهــا املــرشع قــد وازهنــا بضانــات أيًضــا، قدمهــا للمتقاضــن وتوصــل للنتيجــة التــي كنــا 
نأمــل أن تتوصــل هلــا قوانيننــا يف الــدول العربيــة باســتمرار مرفــق القضــاء يف أداء مهامــه عــى األقــل بشــأن 

القضايــا املســتعجلة.

لذلــك نــويص أن تأخــذ الترشيعــات العربيــة ذلــك بعــن االعتبــار، وأن تنظــر بعــن العدالــة لــكل حــق 
قــد يضيــع مــن صاحبــه بســبب هــذه األزمــة التــي ستســتمر آثارهــا عــى مرفــق القضــاء لســنوات عديــدة مــا 
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مل نتطلــع آلفــاق الترشيعــات املقارنــة لدراســة مــا اســتحدثته ملواجهتهــا. نــويص أال يتمســك املــرشع العــريب 
بقواعــد قانونيــة جامــدة مــى عــى ترشيعهــا عقــود كثــرة للتــذرع بعــدم إمكانيــة عقــد جلســات يف غرفــة 
املشــورة، أو االكتفــاء بالرافــع املكتــوب، أو حتــى لتســهيل تبــادل املســتندات عــى النحــو الــذي ســبق بيانــه. 
ونــويص أخــًرا بتعديــل مــا يلــزم تعديلــه يف قوانــن اإلجــراءات املدنيــة للســاح بالتقــايض اإللكــروين وعقــد 

جلســات عــن بعــد تتصــدى للظــروف املاثلــة هلــذه األزمــة.
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