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 اء :ــــرشيع و القضة القاهرة و أ ثرها عىل الت  القو    

 - وذجــمـن -  91د ـيـ كوف فريوس            
 

 يــــــــــــــــد طب  ـــــــــد الرشيـــــــــعب                        

 اجلزائر -الرئيس ال ول للمحمكة العليا                          
 

 ة :ــــــــمد  ـــــقـــــم

حداث حصي ا غري مس بوق متثل  9102عرف العامل منذ أ واخر شهر ديسمرب من س نة 

يف لك  ، لينترش بعدهاالصينية مدينة ووهان يف -02كوفيد  -يف ظهور فريوس كوروان 

صابة و وفاة  مليون مليونني و نصف أ كرث منفا خمل   ،بقاع العامل            مئات الآالف ا 

 . من ال شخاص

صابة  ه ادلول مل تنجو من هذه اجلاحئةائر كغريها من هذو اجلز  اليت تس ب بت يف ا 

 و وفاة املئات مهنم.  من اجلزائريني الآالف

ن      يع لهذا الفريوس و سهو ة انققا ه أ حد  حا ة من الهلع ااصة الانتشار الس  ا 

ص  هخمأ و لقاح متاح انعدام وجود دواء  ظل يف بعض ، ما عدا يف الوقت الراهن ص 

صة ل مراض أ خرى مت الاس قعانة هبا كبديل للعالج لغاية اكتشاف ادلواء      ال دوية اخملص 

ىل جانب هذا قامت لك، أ و اللقاح ة، مهنا  توعية مجموعة من القدابري الصحي   ابختاذول ادل   ا 

 و املنافذارات و املوائن ـــروس و طرق الوقاية منه، غلق املطــــالساكنة خبطر هذا الفي

ي ك   مزنيل و فرض جحر حصي نــعزل املصابيو توقيف مجيع الرحالت القجارية، احلدودية 

 أ و جزيئ حسب ما يراه اخلرباء مناس با للك منطقة.

ن   ، جعل العامل ش به 02وفيد كفريوس فهيا  ة اليت تسب بحا ة الطوارئ الصحي  ا 

تباعد  مع ـــــداملساج و ال صلوات يفال لقاءات  ل وـــو ال مع ةـــمشلول، فال دراس
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فها ، انهيك عن الآاثر اليت ال  دد  ـــهم اقتصاد بعادات جديدة، الالزتامصارم فرض  اجامتعي

ة سواء ة و خمقلف الالزتامات القعاقدي  ـــ  ة و القجاريـــالت املدني  ـروس عىل القعامـــهذا الفي

و اليت ظهرت من االل  ءالقضا مستالآاثر اليت ة، دون أ ن ننىس ة أ و ادلولي  الوطني  

     همو منع تنقل  املواطننيي عىل القوق ف احملسوس للعمل القضايئ و فرض احلجر الصح  

 أ ثر لك ذكل عىل مسأ  ة املواعيد هليف بعض مناطق الوطن و هذا ما يطرح التساؤل 

شاكليةو  لقانونيةا  ؟سقوط احلق ا 

آاثر جاحئة كوروان تطابق نظرية القوة القاهرة ال شاكليةأ ن أ تطرق سأ حاول        عىل أ

 .و أ ثر ذكل عىل الترشيع و القضاء -02كوفيد  -

خمقلف القدابري القنظميية اليت اختذهتا السلطات العمومية  ذكلقبل  أ س قعرضس 

شاكلية ل عرج عىل ضوء هذه القدابري م  ا الوابءملواهجة هذ مدى اعقبار جاحئة "ناقشة ا 

آاثر ذكل  ."العمل القضايئعىل  كوروان كقوة قاهرة و أ
 

 -كوروان فريوس - القدابري القنظميية ملواهجة

 بسببمن القطاعات اليت تعرف اس ققطااب كبريا للجمهور  قطاع العدا ةيعقرب 

        هما ملراتدي هذا املرفق )تسلمي حصيفة السوابق القضائية اليت يقد   اخملقلفة اخلدمات

، ادلعاوى، تسجيل الطعونتسجيل  اس قصدار خمقلف ال وامر، أ و شهادة اجلنس ية،

خل(، أ و من االل القضااي اليت تفصل فهيا احملامك ب ال حاكم  و القرارات القضائية ـــحس ...ا 

        ، و ابلقايل لنا و احملمكة العليا و جملس ادلو ة القضائية العادية و اال دارية و اجملالس

قضاء اذلي يراتد يوميا اجلهات من املواطنني و مساعدي الكبري ر العدد ال أ ن نقصو  

        خذ مجموعة و يق   املس قجداتالقضاء هذه  يواكب قطاعالقضائية، ذلا اكن لزاما أ ن 

صدار مذكرات وزارية  ، حبيث مت   للوقاية من انتشار هذا الفريوسدابري اليت تريممن الق   ا 

امك واجملالس جلسات اجلنح ابحمل ، كام مت توقيفقوقيف جلسات حممكة اجلناايتتريم ل 

 تقنيةعن طريق  اليت جتري دون حضور امجلهورتكل املقعلقة ابملوقوفني  ابس قثناءالقضائية 
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توقيف معليات اس قخراج احملبوسني من املؤسسات  و مىت أ مكن ذكل احملامكة عن بعد

ال يف حاالت الرضورة القصوى املرتبطة ابحلبس          عقلنة اللجوء  و املؤقت العقابية ا 

جراءات املثول الفوري من طرف والكء امجلهوري ىل ا      الاقتصار بشأ ن الققدميات  و ةا 

القأ جيل املؤقت لقنفيذ ال حاكم السالبة ، عىل ال شخاص املوضوعني حتت النظر دون غريمه

فرا       توقيف اجللسات املدنية  أ يضا كام مت، جللحرية لل شخاص املوجودين يف حا ة اال 

 الاس قعجالية.القضااي عدا  ما و اال دارية،

قرار مجموعة من القدابري  كام عليق كق  املؤسسات العقابية اليت ختص   الوقائيةمت ا 

عالم أ هالهي للمحبوسني يةالزايرات العائل       فهيي زايرة احملامني ل ، أ ما ابلنس بةممع ضامن ا 

ىل جانب، س قعامل قاعة احملادثةعن طريق فاصل اب تت   تا بأ نظمة احلرية عمل مؤق تعليق ال ا 

جازة اخلروج و و النصفية  .الورشات اخلارجية ا 

ت السلطات العمومية تدابري اس قعجالية أ خرى، ظهرت أ قر   او ابال ضافة للك هذ

اليت انترشت خمقلف الظواهر السلبية  جترميمن أ جل  قانون العقوابتتعديل من االل 

مة من قبل م  يش هذا الوابءبكرثة منذ تف     ثل جترمي تعريض حياة الآخرين و مل تكن جمر 

و سالمهتم اجلسدية للخطر، جترمي نرش ال خبار الاكذبة اليت متس  ابل مــــن و النظــــــام 

الصادرة عن السلطات و اللواحئ اخلاصة مبخالفة ال نظمة  اتالغرامتشديد  و العموميني

 .اال دارية و ردعها الفوري

ن           نتساءل:ا جيعلنا م و هذاضع اس قثنايئ غري مأ لوف لك هذه القدابري جتعلنا أ مام و ا 

ذا اكنت كذكل ما يه و  ؟رةــــــوة قاهـــــام قـــــحنن أ م هل            آ ا   ؟اثرهاأ

 رة ؟ــــــــة قاهو  ـــــــق -91د ـــــــكوفي -فريوس كوروان يعقرب ل ـــــــه
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 رة :ـــــــــة القاهو  ــــــريف القـــــتع -9

ف املرش عمل ي لهيا ال اجلزائري عر  ة القاهرة، بل أ شار ا  يف صلب القانون املدين قو 

خل.150، 031و  091 املواد كسبب معفي من املسؤولية، مثل  ...ا 

لهيا كام أ شار  منه اكس قثناء  399يف املادة  قانون اال جراءات املدنية و اال داريةا 

      ال املقررة يف القانون لسقوط احلق أ و سقوط حق الطعن بسبب عدم احرتام الآج

 .من أ جل ممارسة  حق أ و من أ جل حق الطعن

فها حني يف             أ مر لك أ هنا عىل العقود و الالزتامات قانون يف املغريب املرش ع عر 

         العواصف و فافاجل و الفيضاانت( الطبيعية اكلظواهر يقوقعه، أ ن نسانال  ا يس قطيع ال

 تنفيذ جيعل أ ن شأ نه من يكون و السلطة، فعل و العدو غارات و (اجلراد و احلرائق و

         دفعه، املمكن من اكن اذلي ل مرا القاهرة القوة قبيل من عقربي  ال و .المس قحي لزتامالا

 .نفسه عن دلرئه العناية لك بذل أ نه عىل ادلليل املدين يقدم مل ما

          اليت احلا ة  اأ هن عىل العقود و ماتالالزتا جمةل يف عرفها فقد القونيس املرش ع أ ما

          الطبيعية اكحلواد  دفعه اال نسان يس قطيع ال ما لك أ ي ابلعقود الوفاء معها يقيس ال

         .العامة( السلطة فعل) ال مري فعل أ و أ جنيب غزو أ و جراد و حريق و زوابع و فيضان من

ال هرةقا قوة اجتنابه املمكن السبب يعقرب وال ذا ا           احلزم لك اس قعمل أ نه املدين أ ثبت ا 

  درئه. يف

 حيد  عندما تكون القعاقدي اجملال يف قاهرةال قوةال أ ن عىل الفرنيس املرشع فهاعر   كام

رادة عن اارج سبب برام عند توقعه يت مل املدين ا         مالمئة بوسائل هءدر  ميكن ال و العقد ا 

  املدين. طرف من ماال لزتا تنفيذ من مينع و

ن ابلقايل و        فيـــه ــــصللشخ يد ال و متوقعا يكن مل حاد  لك يه القاهرة القوة فا 

 .مس قحيال الالزتام تنفيذ من جيعل حبيث ،درءه ميكن ال و
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 : الطارئة الظروف و رةـــالقاه القوة بني رقــــالف -2

        011 املادة يف املرشع اعلهي نص   اليت الطارئة الظروف عن القاهرة القوة ختقلف

 : ال جنيب السبب صور من يعقربان الكهام أ ن رمغ املدين القانون من

  : ذكل يف القايض دور و الالزتام تنفيذ عىل القأ ثري حيث من -

رهاق عنه نجر  ي  الطارئ الظرف ل من جيعل مما الزتامه، تنفيذ يف املدين ا   القايض تدا 

ا  الطارئ الظرف عبء توزيع احلا ة هذه يف يت   ابلقايل و املعقول، للحد الالزتام هذا لرد   همم 

 متاما. مس قحيال الالزتام تنفيذ القاهرة القوة جتعل حني يف  املدين، و ادلائن بني

 : العــــــام ابلنظـــــام اطـــــالارتب -

 مــــــــــا هذا و ـــاخمالفهت عىل االتفاق جيوز ال امـــالع النظام من الطارئة الظروف أ حاكم

 االف عىل اتفاق لك اعقبار عىل نصت اليت املدين القانون من 011 املادة من يستشف

 حتمل عىل مس بقا االتفاق لل طراف جيوز القاهرة للقوة ابلنس بة أ نه حني يف ابطال، ذكل

 ون.القان نفس من 011 املادة من يستشف ما هذا و تبعاهتا املدين

ة أ ثـــــر -3  : اال جرائية املواعيد عىل القاهـــــرة القــــو 

 القوانني خمقلف يف علهيا املنصوص اال جرائية املواعيد لوقف اجلزائري املرش ع يقدال مل

                 الطوارئ قانون أ صدر اذلي الفرنيس املرشع مثل مقارنة، ترشيعات عكس عىل

 اذلي ،02 كوفيد -كوروان فريوس ملواهجة 93/13/9191 يف املؤرخ 9191/921 رمق

 قواعد تكييف املقضمن 95/13/9191 يف املؤرخ 9191/313 رمق ال مر صدور تاله

 خمقلف تكييف مت حيث ذكره السالف الطوارئ قانون أ ساس عىل اجلزائية اال جراءات

آجال توقيف مثال مت و فرنسا تعيشها اليت حيةالص  الوضعية و يتناسب مبا ملواعيدا  تقادم أ

آج ضاعف كام ،العقوبة تقادم و العمومية ادلعوى رسال مسح و ـــــنالطع الـــأ  خمقلف اب 
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جراء مسح كام ابلوصول، العمل مع علهيا موىص رسا ة مبوجب  املذكرات  طعن أ و اس قئناف اب 

 ئيةاملر  احملادثة لققنية اللجوء و الغرض لهذا صاخملص   الالكرتوين الربيد طريق عن    ابلنقض

  املس بقة. املوافقة رشط دون

 COLMAR بكوملار الاس قئناف حممكة عن صادر قرار يف الفرنيس القضاء  اعقرب كام

صابقه الحامتل للجلسة املس قأ نف حضور اس قحا ة أ ن 09/13/9191 بقارخي  بفريوس ا 

   بغيابه. يسمح قاهرة قوة يعقرب كوروان

صدار املغريب املرش ع قام بدوره و  بسن   يقعلق 93/13/9191 يف ؤرخم مرسوم اب 

جراءات و الصحية الطوارئ حبا ة ااصة أ حاكم  السادسة مادته يف نص   اذلي عهنا، اال عالن ا 

  القنظميية و الترشيعية النصوص يف علهيا املنصوص اال جراءات مجيع مفعول رساين وقف عىل

 اليوم من  حساهبا قئنافاس   و عهنا املعلن الصحية الطوارئ حا ة فرتة االل العمل هبا اجلاري

 .املذكورة الطوارئ حا ة رفع ليوم املوايل

 05/13/9191 يف مؤراة ذكرةمب للقضاء ال عىل اجمللس لتدا   فقد تونس يف أ ما

ىل يدعو كوروان فريوس بسبب البالد به متر اذلي الاس قثنايئ الصحي الوضع أ ن فهيا اعقرب  ا 

 .القاهرة وةالق قبيل من العام الصحي الوضع هذا اعقبار

 ابلقوة لل اذ القضايئ الاجهتاد االل من القونس ية القعقيب حممكة تدالت قد و

               املدنية اال جراءات بني القاكمل أ ساس عىل القجارية و املدنية املرافعات يف القاهرة

 العاد ة. للمحامكة ضامان اجلزائية اال جراءات و

 فيوق و العام الصحي الوضع يواكب ااص قانوين نص   وجود لعدم و اجلزائر يف و

ن اال جرائية، املواعيد رساين من قانون  399املادة  بقفعيل يكون اال شاكل حل فا 

ت رصاحة عىل    القانون هذا يف املقررة الآجال لكأ ن  اال جراءات املدنية و اال دارية اليت نص 

 أ و احلق، سقوط امراعاهت عدم عىل يرتتب الطعن، حق أ جل من أ و حق، ممارسة أ جل من
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 يف  القأ ثري شأ هنا من أ حدا  وقوع أ و القاهرة القوة حا ة ابس قثناء الطعن، حق ممارسة سقوط

 .العدا ة ملرفق العادي السري

 رفع طلب تقدمي طريق عن الآلية هذه تفعيل كيفية عىل املادة هذه نصت قد و

ىل السقوط  عريضة عىل أ مر مبوجب فيه يفصل الزناع، أ ماهما املعروض القضائية اجلهة رئيس ا 

  .ابحلضور تلكيفهم حصة بعد أ و  اخلصوم حبضور ذكل و طعن ل ي قابل غري

 : ييل ما صـــــنس قخل

 الطعـــن حق سقوط من أ و احلق ممارسة سقوط من يعفي كسبب القاهرة القوة تقدير  -

 .عالزنا أ مامه املطروح القضائية ةاجله لرئيس بل املوضوع، لقايض مرتوك غري

قرار يت -      حضور أ ي الوجاهية، توفر برشط عريضة عىل أ مر مبوجب القاهرة القوة ا 

         لل وامر العام املبدأ   عىل اس قثناء هذا و حصيحا، تلكيفا ابحلضور تلكيفهم أ و اخلصوم

 الس قصدار اللجوء املعين عىل أ نه يفهم هنا، من و .وجاهية بدون تصدر اليت العرائض عىل

 الصادر القرار يف العليا احملمكة أ قرته ما هذا و الطعن ممارسة أ و قاحل ممارسة قبل مرال   هذا

 حبيث (،1126351 رمق )ملف 11/00/9103 بقارخي البحرية و القجارية الغرفة عن

ثبات اشرتطت  قانون من 399 للامدة طبقا عريضة عىل أ مر اس قصدار مث القاهرة القوة ا 

    طعنه برفض قيض فقد اال جراء هبذا يقم مل الطاعن دام ما و ية،اال دار  و املدنية اال جراءات

 بعدم قىض اذلي 91/15/9109 يف املؤرخ وزو تزيي قضاء جملس عن الصادر القرار يف

 القانونية. الآجال اارج لورودها املعارضة قبول

قرارها ل ن النقض، و الاس قئناف هجيت لرقابة ااضع غري القاهرة القوة تقدير -      بأ مر يت ا 

 طعن. ل ي قابل غري عريضة عىل

 

 



8 
 

ثبات يت كيف : ؤلاالتس يطرح ابلقايل و  ؟ القاهرة القوة ا 

ثبات الطلب صاحب عىل جيب         اخملقص القضائية اجلهة رئيس أ مام القاهرة القوة ا 

 تثبت طبية شهادة تقدمي للطالب ميكن كوروان، فريوس حا ة يف و ،املقاحة الوسائل مبخقلف

ص           احلكومة عن الصادرة الصحي املزنيل احلجر ملراس مي الاستناد أ و مثال، ابلوابء ابقها 

رفاق أ و                    بسبب ئيةالوقا القدابري الختاذ الرامية اال دارة عن الصادرة القرارات ا 

ثبات و الفيـــــــروس، هذا          اارجا اكن السقوط حمل اال جراء ممارسة عدم سبب أ ن ا 

رادته عن   .القنقل من منعه اذلي اللكي احلجر بسبب القضائية للجهة تنقهل اس قحا ة بسبب ا 

نه أ مر، من يكن همام و  الوضعيات دراسة اخملقص القضائية اجلهة رئيس عىل فا 

 سقوط عدم ال قرار حا ة لك عىل القاهرة القوة مطابقة مدى تقدير و حبا ة حا ة عليه املعروضة

ذا الطلب رفض أ و الطعن يف حقه سقوط عدم أ و الطالب حق  املطلوبة الرشوط تقوفر مل ا 

جراء ممارسة أ و الطعن ممارسة عن كسهل أ و مثال الطالب كققاعس  ممكنا اكن ذكل أ ن رمغ ما ا 

ها مل اليت املناطق يف )  . مثال( الوابء ميس 

 قايض أ مام عنه لصادرا ال مر تقدمي يت املعين، لطلب القضائية اجلهة رئيس قبول حا ة يف

 .القانونيـــــــة الآجال اارج ورد اذلي اال جـــــــراء بقبول يقيض اذلي املوضوع

 : التشــــــريع عىل القاهرة للقوة مكثال كوروان فريوس أ ثــــر -4

ذا  الصحي الوضع مع متاش يا بوضوح يقدال مل ذكره سلف كام اجلزائري املرشع اكن ا 

 ترشيعات عكس عىل -02 كوفيد- وابء تفيش بسبب كلك العامل و بالدان شهدته اذلي العام

ن مقارنة  مناس بة لقكون القوانني تكييف و العربة أ اذ تس قدعي بالدان هبا متر   اليت القجربة فا 

 اللجوء من جتعل بطريقة العدا ة عرصنة قانون مراجعة كرضورة مشاهبة، حدا ل   للقصدي

 معلية من علجت اليت القاهرة القوة حا ة يف املعين موافقة اشرتاط دون بعد عن للمحامكة

 .ممكنة غري احملبوسني اس قخراج
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 حا ة يف املواعيد قطع عىل رصاحة تنص   أ ن شأ هنا من واحضة قانونية مواد سن   أ ن كام

عالن من الانتشار سهل خطري وابء تفيش عن الناجتة القاهرة القوة  حا ة اخملقصة السلطات ا 

 تأ ويالت لك عن بعيدا بوضوح املسأ  ة هذه عاجلةمب يسمح احلجر فرض أ و الصحية الطوارئ

 اجهتادات. أ و

   : اخلامتـــــــــــــــــة

ن            للمحافظة الوحيد السبيل هو يبقى ا   م ا   ق من 399 املادة أ حاكم تفعيل ا 

ذا و املققاضني حقوق عىل ثبات السهل من اكن ا   الصحي راحلج مراس مي لوجود القاهرة القوة ا 

ن املذكورة جراءات فا   عدة حما ة ال س يطرح املادة هذه أ حاكم حسب احلقوق هذه ممارسة ا 

شاكليات  .القضائية الاجهتادات االل من هبا القكفل القضاء عىل ينبغي العملية الناحية من ا 


