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الملخص:
يف مواجهة القضايا املتالحقة على القضاء األسري يف خمتلف اجلهات القضائية ،وقصد إجياد آلية
قانونية فعالة مكملة لآلليات املوجودة بأقل جهد وأقصر تكلفة وبأقصى فاعلية يف ضمان السري احلسن ملرفق
القضاء األسري يف معاجلة الكم اهلائل من الزناعات املعروضة عليه من جهة ،وإصالح وتأهيل لكيان األسرة من
جهة ثانية إهتدى املشرع اجلزائري يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ساري املفعول رقم  09-08املؤرخ يف
 23فيفري  2008إىل الوساطة كآلية مستحدثة من أجل تبين سياسة إجرائية تقوم على املصاحلة بني طريف
عقد الزواج عندما تتعرض األسرة إىل ما يهدد كياهنا ويعرضها للخطر.
الكلمات المفتاحية:
الزناعات األسرية ،النقائص اإلجرائية ،الوساطة الصلحية ،التعسف يف استعمال احلق األسري.
Abstract:
In the face of successive cases of family justice in various judicial bodies, and with the aim
of creating an effective legal mechanism to complement the existing mechanisms with the least
effort and the lowest cost and the most effective in ensuring the proper functioning of the family
justice facility in dealing with the large number of disputes before it on the one hand, and reform
and rehabilitation of the family entity on the one hand Again, under the Code of Civil and
Administrative Procedure Law No. 08-09 of 23 February 2008, the Algerian legislator has sought
to mediate as a new mechanism for the adoption of a procedural policy based on reconciliation
between the parties to the marriage contract when the family is exposed to what threatens its
existence and endangers it.
key words
Family disputes, procedural deficiencies, conciliatory mediation, abuse of family rights
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مقدمة:
قد ال أكون خمطئا إن اعتربت أن جل املشاكل األسرية وما ينجر عنها من منازعات
أسرية أمام القضاء مرجعها الرئيس التعسف يف استعمال أحد الزوجني أو الطرفني حلقه
الشرعي أو اجلعلي ،ظنا منه أهنا حقوق شرعية مطلقة ال دخل للقضاة وال للوالة يف استعماهلا،
فإهنا – احلقوق-ال تستعمل إال كوسيلة لتحقيق مصلحة شرعية ،واليت ختول املشرع والقضاء
حق التدخل ملنع التعسف يف استعماهلا ،مما يثري التساؤل عن مدى حرية املكلف يف استعمال
حقوقه األسرية بإطالق ،ومدى إمكانية تدخل الدولة تشريعا وقضاء يف تقييدها ،وذلك وسط
جتاهل الكثري من أن هذه احلقوق مقيدة بقيد عام وهو عدم التعسف يف استعماهلا ،مما يتطلب
من املشرع التدخل التشريعي بوضع قيود ضابطة الستعماهلا حىت ال خترج عن مقاصد وضعها،
مبنح قاضي شؤون األسرة سلطة تقديرية واسعة وقائية وعالجية لوقف أي ممارسة للحقوق
األسرية بقصد خمالف ملقصود الشارع أو بنية اإلضرار أو مع انتفاء وجه املصلحة املطلوبة من
استعمال احلق.
وألن التشريع األسري -إن صح التعبري -مازال حيكم احلياة اإلجتماعية عامة واألسرية
خاصة ،وحيظى باحترام كبري جيعل قواعده تتمتع بنفوذ وتأثري بالغني الرتباطها بالصبغة
الدينية الشرعية ،وتتقبلها النفوس بارتياح لتعلقها باجلزاء األخروي ،فالقاعدة القانونية مل
تعد اإلطار األوحد الذي ينظم العالقات فيما بني األشخاص خارج اإلنتماء اإلجتماعي فحسب،
بل أصبحت اآلن متثل وتشكل قانون اجلماعة ،أو اجملموعة ،وذلك بإظهار شروط التعايش،
بتبيان حقوق وواجبات األفراد داخل األسرة الواحدة ،فباستعمال قاعدة "من استعمل حقه فما
ظلم" من جهة ،ومن جهة ثانية جند أن املادة  124مكرر من القانون املدين اجلزائري يف القسم
األول من الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب الثاين ،والذي عنوانه املسؤولية عن األفعال
الشخصية ،قد نصّت على موضوع التعسف يف استعمال احلق ،واعتربته يشكل خطأَ ،يف حاالت
حددهتا حصراً ،توجب قيام املسؤولية والتعويض عن الضرر الالحق بالغري ،واخلطأ يف جمال
املسؤولية التقصريية هو احنراف الشخص عن السلوك املألوف ،غري أن هذا االحنراف قد يقع
من الشخص وهو يأيت رخصةً ،وقد يقع منه وهو يستعمل حقاً" .فالرُخصَةُ )  (simple facultéهي
حرية القيام مبا ال حيرمه القانون ،كالسري ،والتعاقد ،والكتابة ،والتقاضي ،وحنو ذلك من
احلريات العامة اليت كفلتها الدساتري لألفراد أما احلق ) (Droit définiفهو مصلحة مرسومة
احلدود ،حيميها القانون ،كحق امللكية مثال فالتملك رخصةٌ أما امللكية فهي حقٌ .فإذا جاوز
صاحبُ احلقّ حدودَ الرخصة ،كان هذا خروجا عن احلقّ ،وهو خطأ حيقق املسؤولية .فللخطأ
على هذا الوجه صورتان ،االحنراف يف استعمال احلرية ،واخلروج عن حدود احلق .ولكن
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الشّخص قد يستعمل حقاً دون أن جياوز احلدود اليت فرضها القانون ،ومع ذلك يُلحق بالغري
ضرراً من استعماله حلقّه .فهل يتحقق اخلطأ إذا مل خيرج الشخص عن حدود حقه ،ولكنه
تعسف يف استعمال هذا احلق؟.1
إن اإلجتاه السائد يف الفقه املعاصر يفرق بوضوح بني اخلروج عن احلق ،وبني التعسف
يف استعماله ،وجيعل كال منهما صورة من صور اخلطأ املوجب للمسؤولية التقصريية ،فاخلروج
عن احلق هو اخلروج عن حدود احلق ،وجتاوز لسلطته ،أي أن الشخص عندما خيرج عن حدود
حقه يعمل يف احلقيقة بغري حق.2
أما التعسف يف استعمال احلق ،فهو احنرافٌ يف مباشرة سلطة من السلطات الداخلة يف
حدود احلق ،أي أن صاحب احلق يعمل داخل نطاق حقه ،ولكنه يتعسف يف استعمال حقه .ورغم
خلو القاعدة القانونية األسرية من اجلزاء الذي يعترب روح القواعد القانونية يف التشريعات
الوضعية األخرى ،لكن تبقى فكرة الوساطة التصاحلية يف الزناعات األسرية من أهم اإلجتاهات
اليت يكون هلا الدور الفعال يف حل الزناعات املعروضة على القضاء املتخصص -قضاء األحوال
الشخصية -حيث جند أن املشايخ أو الوجهاء أو رجاالت الدين الوسطاء يتوصلون بعد مفاوضات
وعادات معروفة إىل إقناع املتخاصمني بالصلح وإيقاف املنازعة وتسوية األمر تبعاً لقواعد العرف
والعادات ،فتحل اإلشكالية ،وتنتهي اخلصومة بني الطرفني ويعود التوازن األسري الذي إختل
ويسود السلم بني أطراف كيان األسرة ،وذلك إلقتناع أفراد اجملتمع بأن هذه احللول تعرب عن
عاداهتم وتقاليدهم وقيمهم اليت توارثوها بينهم عرب األجيال املختلفة.
وبالرغم من خلو التشريع األسري الوطين من مثل هكذا حلول وإجراءات كافية مفصلة،
بالصيغ اآلمرة ،إال أن له جوانب إجيابية متعددة إستثمرها املشرع اجلزائري يف القانون -05
 09بأن ربط تلك املعاجلة التصاحلية اليت متثل موروثنا الثقايف باملعاجلة القانونية عن طريق

1

 -فتحي الدريين ،نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي ،ط ،4مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان،

 ،1988ص.23
 - 2مشعل بن مطلق العتييب ،التعسف يف استعمال حق الوالية على املرأة – دراسة تأصيلية مقارنة  -ملخص على
رابطة جريدة الرياض ،األربعاء  24جوان  ،2009العدد  ،14975منشور على املوقعhttp//www.mohamoon- :
ksa.com
3

 -القانون  11-84املؤرخ يف  09يونيو  1948املتضمن قانون األسرة ،املعدل واملتمم باألمر  02-05املؤرخ يف 27

فرباير .2005
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قرار نظام الصلح بواسطة حَكمني يف املادة  56من القانون  09-05املتضمن قانون األسرة
اجلزائري. 1

فالوساطة األسرية -كنظام قانوين أصبح يفرض نفسه -مل تنشأ بصورة تلقائية ،بل
كانت فكرة ختلقت يف رحم تاريخ األسرة اجلزائرية وما على املشرع اجلزائري إال استثمارها
وتقنينها مبا يكفي إستجابة لضرورة تبين سياسة أسرية تقوم على املصاحلة بني أطراف العالقة
الزوجية .لتفادي اللجوء إىل متاهات التقاضي يف احملاكم قدر اإلمكان.
ورغم أن الصلح إجراء يقره التشريع اجلزائري قبل صدور القانون اجلديد ،حيث جند
الكثري من النصوص تشري إليه السيما القانون املدين ،إال أن تصدي املشرع ملوضوع الصلح مبوجب
النص اجلديد يأخذ طابعا إجرائيا ،يف حني أن الصلح الوارد يف القانون املدين ذو طابع
موضوعي ال حيتوي أي توضيح لكيفيات مباشرته

2

وألن الصلح صنفان ،صنف قضائي يكون بسبب دعوى قضائية ،أو صنف ثان يكون
خارج مرفق القضاء فيطلق عليه الصلح غري القضائي ،والذي يهمنا يف موضوع هذا البحث كال
النوعني (الصلح اإلجرائي القضائي ،والصلح غري القضائي) ،وقد جاءت املواد املستحدثة مبوجب
القانون اجلديد لسد الفراغ املوجود يف قانون اإلجراءات املدنية املعمول به ،فحددت اإلجراءات
اليت تتم هبا عملية الصلح ،كما جعلت احملضر الذي يتوج هذا اإلجراء سندا تنفيذيا دون
احلاجة لصدور حكم يصادق عليه ،خالف التشريع املصري.
وعليه فإن السؤال الذي يطرح :ما املقصود بالوساطة التصاحلية يف املادة األسرية كنمط
جديد داخل املنظومة القانونية اجلزائرية ،وما التنظيم القانوين الذي جيب أن حيكمها ،وكيف
ينبغي أن متارس الوساطة التصاحلية يف ظل أحكام القانون 09-05؟
إن اإلجابة على هذه األسئلة ستكون موضوع هذا املقال الذي سنقسم حماوره إىل
مبحثني:
خنصص األول ملاهية الوساطة األسرية ،والثاين للتنظيم القانوين للوساطة األسرية.

1

 -وهو ما بشري إليه املشرع يف القانون  09-05يف املادة  " : 56إذا اشتد اخلصام بني الزوجني ومل يثبت الضرر

وجب تعيني حكمني للتوفيق بينهما ،يعني القاضي احلكمني ،حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين
احلكمني أن يقدما تقريرا عن مهمتهما يف أجل شهرين ".مع اإلشارة إىل أنه يتوجب على احلكمني أن يطلعا القاضي
عن اإلشكاالت اليت تعرضهما أثناء تنفيذ املهمة املوكلة هلما.

2

 -لقد عرفت املادة  459من القانون املدين اجلزائري عقد الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو

يتوقيان به نزاعا حمتمال ،وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه باستثناء ما تعلق باحلالة
الشخصية أو بالنظام العام".
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املبحث األول :ماهية الوساطة التصاحلية يف املادة األسرية
الوساطة مبعناها الواسع هي التحكيم والصلح ،وهي وسائل قدمية متجددة ،وإن كانت
معروفة لكن مل تستعمل بشكل منظم ومؤسس إال يف السنوات األخرية ،ونظرا ملا تؤديه هذه
الوسائل من دور يف البحث عن حل للزناعات األسرية ،وملا توفره من مرونة وسرية وسرعة يف
البت يف ما يعرض على القضاء ،ولقلة الشكليات ،أصبح اإلقبال عليها يف حل منازعات خمتلفة
ومتنوعة مطردا ومؤسسا،وهي من حيث تأسيسها القانوين ليست بديال عن القضاء وال هي منافسة
له ،بل هي مكملة له ومعززة إلستقالليته ومساعد نزيه لألطراف يف إجياد احلل األمثل الذي ال
يضر أي طرف وال يتجىن عن مصلحة أي أحد ،فالوساطة التصاحلية عبارة عن مقاربة
اجتماعية شرعية 1وقانونية ،تتم من خالل املزاوجة بني النظام القانوين واالجتماعي يُطلب من
املشرع اجلزائري أن يقننها كإجراء ثالث جيوز لقضاء األحوال الشخصية أن يلجأ إليه للتصرف
يف الدعاوى املعروضة عليه ،حيث يعزز دور النيابة العامة كطرف إجيايب زيادة على دوره
األصيل يف الزناعات األسرية طبقا للمادة  03من القانون  ،09-05ألنه ويف الغالب فقد أثبت
التطبيق العملي عدم مالءمتهما يف التعامل مع الزناعات البسيطة املعروضة على اجلهات
القضائية ،اليت ال تستدعي أصال جهدا قضائيا حللها ،بل يكفي التدخل الصلح لفض الزناع ،لكن
بغياب هذا اإلجراء األخري فإن ذلك يؤدي إىل حلول ال تليب املقصد النبيل حلفظ كيان األسرة.
1

 -وهو املشار إليه يف قوله تعاىل :وَ ِإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْ ِنهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ِإنْ ُيرِيدَا

ِإصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْ َنهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِريًا

(،)35

حيث ذكر اإلمام القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية :واجلمهور

من العلم اء على أن املخاطب بقوله{ :وَ ِإنْ خِفْتُمْ} احلكام واألمراء .وأن قول{ :إِنْ ُيرِيدَا إِصْالحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْ َنهُمَا} يعين احلكمني؛ يف قول ابن عباس وجماهد وغريمها .أي إن يرد احلكمان إصالحا يوفق اهلل بني الزوجني.
وقيل :املراد الزوجان؛ أي إن يرد الزوج ان إصالحا وصدقا فيما أخربا به احلكمني {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْ َنهُمَا} .وقيل:
اخلطاب لألولياء .يقول{ :وَ ِإنْ خِفْتُمْ} أي علمتم خالفا بني الزوجني {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهِْلهَا}
واحلكمان ال يكونان إال من أهل الرجل واملرأة؛ إذ مه ا أقعد بأحوال الزوجني ،ويكونان من أهل العدالة وحسن
النظر والبصر بالفقه .فإن مل يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فريسل من غريمها عدلني عاملني؛ وذلك إذا أشكل
أمرمها ومل يدر ممن اإلساءة منهما .فأما إن عرف الظامل فإنه يؤخذ له احلق من صاحبه وجيرب على إزالة الضرر.
وي قال :أن احلكم من أهل الزوج خيلو به ويقول له :أخربين مبا يف نفسك أهتواها أم ال حىت أعلم مرادك ؟ فإن
قال :ال حاجة يل فيها خذ يل منها ما استطعت وفرق بيين وبينها ،فيعرف أن من قبله النشوز .وإن قال :إين
أهواها فأرضها من مايل مبا شئت وال تفرق بيين وبينها ،فيعلم أ نه ليس بناشز .وخيلو [احلكم من جهتها] باملرأة
ويقول هلا :أهتوين زوجك أم ال؛ فإن قالت :فرق بيين وبينه وأعطه من مايل ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها.
وإن قالت :ال تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد يف نفقيت وحيسن إيل ،علم أن النشوز ليس من قبلها .فإذا ظهر
هلما الذي كان النشوز من قبله يقبالن عليه بالعظة والزجر والنهى؛ فذلك قوله تعاىل{ :فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَماً مِنْ أَهِْلهَا}
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املطلب األول :مفهوم الوساطة التصاحلية
الوساطة التصاحلية تعد منطاً من اإلجراءات العملية -جيب أن يلجأ إليه قاضي
األسرة -يقوم على الرضائية يف إهناء املنازعات يف املواد األسرية ،خارج أروقة القضاء ،عن
طريق احلوار وتقريب وجهات النظر مبساعدة شخص حمايد ،وأهم ميزة يف الوساطة أن الزناع
مع اخلصم يظل خصوصيا وسريا بعيدا عن علنية اجللسات ،فهو خيار يقوم على التوفيق بني
اخلصوم وإعطائهم دور ًا أكرب يف إهناء اخلصومة ،مبا حيقق نوعا من الرضا املتبادل مسايرة
للتطور الذي يعرفه مفهوم العدالة من مفهوم قانوين جاف إىل عدالة تصاحلية إصالحية
تعويضية تسعى إىل اإلهتمام بأطراف الزناع وتتجه حنو تفعيل مشاركة اجملتمع يف إدارة نظام
العدالة ومساعدهتا ،فالوساطة تتفق مع وجود نظام إجراءات أسرية يسعى بدوره لتحقيق
العدالة االجتماعية .كما أن هذا النمط اإلجرائي ميثل أحد احللول اإلجرائية لتقليص الكم
اهلائل واملستمر يف أعداد القضايا البسيطة املعروضة على احملاكم مبا يساهم يف ختفيف العبء
عن مؤسسة القضاء.
ورغبة من املشرع يف مسايرة التوجه العاملي احلديث فقد عمل على إدماج نظام الوساطة
ضمن أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد  ،09-08كما نشرت اللجنة األروبية
سنة  2002وثيقة تتعلق بالوسائل البديلة لتسوية اخلالفات.1
الفرع األول :التعريف اللغوي للوساطة

الوساطة لغة :إسم للفعل وسط ووسط الشيء :صار يف وسطه فهو وسط" ووسط الشيء ما

بني طرفيه 2ووسط القوم ،وفيهم وساطة؛ توسط بينهم باحلق والعدل وتوسط بينهم؛ وسط فيهم
باحلق العدل.

1

 -كما نظمت خالل سنة  2004محلة إلصدار قانون سلوكي للوسطاء عرضت على الربملان األرويب مشروعا

يتضمن اإلرشادات العامة املتعلقة بالوساطة مع ترتيبات خاصة إلجياد حماكم أوروبية يكون اهلدف منها تسهيل
اإلجراءات على املواطنني للوصول إىل الوسائل البديلة.
ويف هذا اإلطار يقدم قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي اجلديد منوذجا حيا عن املسعى األورويب حنو إجياد آليات
عملية تتعلق باملوضوع ،فالوساطة املنصوص عليها يف املواد  1/131إىل  15/131من القانون املذكور تسمح للقاضي
بعد موافة اخلصوم بأن يعهد لشخص ثالث يدعى الوسيط مهمة تقريب وجهات النظر بني املتخاصمني هبدف حل
الزناع.

 - 2حممد حكيم حسني،العدالة اجلنائية التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية 2007،ص.45.
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والوساطة بني املتخاصمني يف الشريعة" :هي دخول طرف بني طرفني متخاصمني إلهناء
اخلصومة بينهما صلحا" ،1أو التوسط بني أمرين أو شخصني لفض الزناع القائم بينهما بالتفاوض،
والوسيط هو املتوسط بني املتخاصمني.
الفرع الثاني  :التعريف اإلصطالحي للوساطة
تدخل املشرع اجلزائري يف مادة اإلجراءات املدنية ليضع إجراء الوساطة الصلحية كآلية
بالنص عليه يف الباب الثاين عشر (اإلجراءات اخلاصة بكل جهة قضائية) يف الفصل األول
(اإلجراءات أمام أقسام احملاكم) بعنوان :الصلح من طرف حكمني وهذا يف املواد 446 :إىل 449

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  .2 09-08واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل يضع تعريفا
للوساطة األسرية ،األمر الذي يدفعنا إىل اللجوء إىل التعريفات الفقهية وتلك اليت وردت يف
القوانني املقارنة ،وإن إختلفت التعريفات الفقهية للوساطة األسرية من حيث املوضوع والغاية إال
أهنا مل خترج عن جوهر الوساطة ،فهناك من عرفها بأهنا"  :وسيلة ال تتضمن شكلية حمددة،
يقوم من خالهلا شخص ثالث حبل الزناع القائم ،عادة يكون من إختصاص جهة قضائية 3كما
ذهب الفقه الفرنسي إىل وصف الوساطة بأهنا عدالة تقريب ،أو عدالة إنتقالية من التقاضي إىل
التفاوض والتراضي.4
وعليه فإن الوساطة هي" :إجراء يتمكن به أطراف اخلصومة رضائيا من إهناء الزناع
الذي وقع بينهما بسبب خرق أحد أحكام القانون األسري عن طريق وسيط ثالث يسهل االتصال
والتفاهم بينهما حتت إشراف القضاء ،من شأنه جرب الضرر ووضع حد لإلخالل الناتج عن
خمالفة الشرع أو القانون".
املطلب الثاني  :مربرات الوساطة األسرية
إن آلية التقاضي أصبحت عاجزة عن مسايرة الكم املتزايد من الزناعات األسرية ،اليت
تعرض على قضاء األحوال الشخصية ،وأمام هذا الوضع ظهرت خيارات جديدة ملعاجلة هذه
األزمة ،ومن مجلة هذه اخليارات ظهرت آلية الوساطة األسرية كنمط إجرائي جديدة حلل
1

 -أبو الفضل مجال الدين ابن منظور لسان  -العرب حتقيق  -:عبد اهلل على الكبري وحممد أمحد حسب اهلل

وهاشم حممد الشاذيل ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر د .ط .د ..ت .ص.4831:
 - 2القانون رقم  09-08املؤرخ يف  23فيفري  2008املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري ،ج ر ج
ج عدد  21سنة .2008
 - 3فايز عابد الظفريي ،تأويالت يف الوساطة اجلزائية بوصفها وسيلة إلهناء الدعوى اجلزائية ،د راسة منشورة يف
جملة احلقوق ،جملس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد الثاين ،السنة الثالثة والثالثون،2009 ،ص129.
 - 4حممد حكيم حسني،العدالة اجلنائية التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض،السعودية  ،2007 ،ص .67
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اخلصومات الزوجية خارج اإلطار التقليدي للمحاكمة إذ يقوم على فتح قناة للتواصل بني أطراف
اخلصومة ،وهذا إستجابة لضرورة تبين سياسة قضائية تقوم على املصاحلة بني أطراف األسرة
وإزالة الضرر.
وعليه فإن السؤال الذي يطرح هنا ،ما هي دواعي ومربرات تقنني الوساطة األسرية يف
قانون إجرائي خاص بقضايا شؤون األسرة.؟
إن الدواعي واملربرات اليت تدعو إىل تقنني الوساطة األسرية متعددة وخمتلفة ،غري أنه
ميكن إجيازها يف دواعي ومربرات مرتبطة بالصلح األسري ،وأخرى مرتبطة بتخفيف العبء عن
مؤسسة القضاء بتفعيل العدالة التصاحلية.
الفرع األول :مربرات الصلح األسري
أوال  :قبل أن تكون الوساطة قانونا فهي سلوك متجذر يف اجملتمع اجلزائري ،حتبها
النفس البشرية اليت ترفض اإلمالء وأساليب القوة من السلطة العامة خاصة إذا تعلق األمر
بزناع أسري خاص بني الزوجني ،لذلك رأى املشرع اجلزائري تنظيم الوساطة الصلحية وفق
إجراءات واضحة ودقيقة يك ون فيها للوسيط الزنيه دورا حمايدا لتقريب وجهات النظر بني
املتخاصمني ،أمال يف الوصول على حل ينال رضامها التام.
ثانيا  :إن العدالة املبنية على أساس اإلتفاق ورأب الصدع قبل استفحاله تكون أكثر
إجيابية مما ينتج عنها آثارا فاعلة ،أفضل من العدالة اليت يطبقها القاضي مبباشرة نصوص
قانونية جمردة ،فجوهر الوساطة األسرية يتمثل يف إعادة حلم آصرة األسرة وبناء العالقة
املختلة بني الزوجني من خالل إجراء جلسات صلح بينهما والبحث عن أسباب التنافر احلادثة
بينهما ،وهو األمر الذي يكون له بالغ النفع يف دعم وإنشاء عالقة التواد والتراحم بينهما ،كما
أنه يعجل من فرص اندماجهما يف حياة متجددة مستقرة ،كل هذا يؤدي إىل جرب الضرر الواقع
على أحدمها أو كليهما ،والقضاء على مسببات الشقاق اليت تنتاب عالقتمها األسرية ،كل هذا ال
يتأتى إال مبباشرة إجراءات تصاحلية تشرف عليها جهة مؤهلة من الناحية الشرعية
والقانونية واإلجتماعية والنفسية معا.
الفرع الثاني :املربرات املرتبطة بتخفيف العبء عن مؤسسة القضاء
جماهبة للكم غري املربر للقضايا األسرية البسيطة املعروضة على أنظار احملاكم واحلد مما
ختلفه من هتديد لكيان األسرة ،كانت من مربرات تقنني املشرع اجلزائري لنظام الوساطة يف املواد
األسرية عالجا لظاهرة الزيادة اهلائلة واملستمرة يف أعداد القضايا اليت تنظرها احملاكم
املختصة يف قضايا األحوال الشخصية ،فالتفعيل اجليد واملدروس لنظام الوساطة األسرية
سيؤدي حتما إىل حتقيق أهداف إعتماد املشرع هلذا النمط اإلجرائي وأمهها:
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 -01ربح الوقت واإلسراع يف إهناء القضايا خاصة منها ما يرتبط بإهناء الزناعات القائمة يف
بعض القضايا بعيدا عن احملاكم وإقتصار دور القضاء على نظر القضايا اخلطرية مما خيفف
العبء على احملاكم وخزينة الدولة.
 -02توفري الوقت واجلهد والنفقات على اخلصوم من خالل إهناء اخلصومة يف مراحلها األوىل.
 -03احملافظة على العالقات السليمة ،كما تكفل احملافظة على خصوصية الزناعوالتوصل إىل
حل مرض ألطراف اخلصومة.
-04املرونة يف اإلجراءات لعدم وجود تعقيدات إجرائية مرسومة وحمددة مسبقا.
 -05تنفيذ خمرجات اإلتفاق رضائيا ألن التسوية من صنع أطراف الزناع.
املطلب الثالث :الطبيعة القانونية للوساطة األسرية
مسألة حتديد الطبيعة القانونية للوساطة األسرية أثارت جدال فقهيا كبريا بني من يرى
أهنا ذات طبيعة دينية ،ومن يعتربها ذات طبيعة إجتماعية ،ومن يرى أهنا ذات طبيعة إدارية،
واجتاه آخر يعتربها من بدائل رفع الدعوى .ويرجع كل ذلك إىل إختالف نظرة الفقه للوساطة
يف املادة األسرية.
الفرع األول :نظرة الفقه لطبيعة الوساطة األسرية

إختالف نظرة الفقه للطبيعة القانونية للوساطة األسرية تتحكم فيه عدة إعتبارات:
 هناك من إستند على الرضا وأعترب الوساطة األسرية من طبيعة عقدية ،فهي حسبهمتصرف قانوين يتضمن تقابل إراديت طريف الزناع األسري من أجل تسوية املخلفات اليت خلفها
نزاعهما ،وهو ما يترك الوساطة ترتدي ثوب العقد احلقيقي بني الزوجني مبا تشترطه من
موافقة الطرفني ،على الصلح وتوقيعهما على االتفاق.

1

 وهناك من أستند على البعد اإلجتماعي وأعترب الوساطة األسرية من طبيعةإجتماعية وهو حال جانب من الفقه الفرنسي الذي رأى أن الوساطة تعرب عن منوذج للعدالة غري
القسرية اليت تسعى إىل حتقيق السالم اإلجتماعي مبساعدة طريف اخلصومة على تسوية
املنازعات الناشئة بينهما بشكل ودي ،بعيد ًا عن التعقيدات الشكلية للتقاضي.

2

 - 1هشام مفضي اجملايل  -الوساطة اجلزائية وسيلة غري تقليدية يف حل الزناعات اجلنائية دراسة مقارنة  -رسالة
دكتوراه غري منشورة ،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،مصر ،د .ط .،2008،،ص6.
 - 2أمحد حممد براك -العقوبة الرضائية يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة املعاصرة دراسة مقارنة -رسالة دكتوراه
غري منشورة ،كلية احلقوق ،جامعةالقاهرة ،مصر ،د .ط ،2009 ،ص.495
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 وهناك من أستند على الطريقة اخلاصة للوساطة األسرية اليت أساسها إستبعاداإلجراءات القضائية وأعتربها كأحد بدائل الدعوى ،فهي بديل عن التعقيدات القضائية حيث
هتدف إلىرفع الضرر عن الطرف املضرور.1
 وهناك من أستند على أن الوساطة األسرية ليست عقد ًا مبدئياً ،كما أهنا ليست بديلعن إجراءات التقاضي وإمنا هي إجراء إداري 2يرجع للسلطة التقديرية للجهة القضائية يف
إطار مبدأ املالءمة الذي أقره هلا املشرع 3وبناء عليه تباشر هذه اجلهة قرارها مبباشرة الوساطة
التصاحلية بنية وقف أسباب الضرر ورأب الصدع احلادث بني طريف الزناع ،وتعويض املتضرر
وإزالة مسببات الزناع.4
الفرع الثاني  :طبيعة الوساطة األسرية يف التشريع اجلزائري

توحي لنااملواد ،439 :إىل  449من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري أن
الوساطة األسرية هي إجراء قضائي ذو طابع إختياري متروك للسلطة التقديرية لقاضي شؤون
األسرة يف إطار صالحية سلطة اإلشراف على األمر به ومتابعة نتائجه ،وإن غلب على الوساطة
األسرية يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الطابع اإلصالحي من منطلق أهنا تعد شكال
من أشكال األمر بالصلح حتت شرط خيضع لسلطة القاضي املختص تقديرا وإشرافا وتنفيذا ،ومع
ذلك حنن منيل إىل أهنا ذات طبيعة خمتلطة وذلك لإلعتبارات التالية:
 الوساطة األسرية إحدى وسائل ختفيف العبء عن كاهل األجهزة القضائية يف جانبمن املنازعات األسرية البسيطة ،ومن مث فإهنا تعد من بدائل اللجوء إىل متاهات القضاء.
 أن الوساطة تعد منوذجا للتنظيم االجتماعي ،يتخذ من العدالة غري القسرية آليةملساعدة املتخاصمني على تسوية ودية بعيد ًا عن ساحات احملاكم والتعقيدات الشكلية للتقاضي.
 اهلدف من الوساطة الوصول التفاق أو تسوية ودية تتسم بطبيعة عقدية مدنيةوشرعية ،وهي بذلك تدخل يف مفهوم الصلح باملعىن الواسع.

1

 -رامي متويل القاضي الوساطة  -يف القانون اجلنائي اإلجرائي املقارن دار النهضة  -العربية ،القاهرة ،مصر،

الطبعة األوىل ، 0252.،ص . 62
 - 2املرجع نفسه ،ص . 66
-Roets: L’impartialité et justice pénale, préface de Pradel. P: 307.
-Delmas -Marty (M.), les grands systèmes de politique criminelle, puff, coll., Thémis, paris, 1992.

3
4

P:162.
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املبحث الثاني  :التنظيم القانوني للوساطة األسرية

1

الوساطة األسرية سلطة خيوهلا القانون للجهات القضائية قبل اإلقدام على مباشرة رفع
الدعوى ،حيث ومبوجبها يعرضها طريف الزناع على القاضي املختص ،أو يعرض هذا األخري على
األطراف إمكانية اللجوء إليها ،2ويشترط املشرع اجلزائري إلجراء الوساطة أن تكون من شأهنا
أن تؤدي إىل ضمان جرب الضرر وتضع حدا لإلختالل الذي نتج عن سوء استعمال احلق األسري
أو التعسف يف استعماله ،أو جماوزة حدود احلق اليت رمسها الشرع والقانون معا ،حيث يكون
القصد من وراء الوساطة تأهيل وإصالح اخللل احلادث عن األسباب املذكورة سلفا ،وأن تكون
إجراءات الوساطة سابقة على حتريك الدعوى حىت يتسىن للقاضي املختص إستعمال سلطته يف

هذا ،3إذ ال ميكن أن تتم الوساطة دون قبول ذوي الشأن ومها طريف الزناع  4كما أنه يتعني كليهما
أن تتوفر فيه نية الصلح ورأب الصدع.
املطلب األول  :أطراف الوساطة األسرية

تتميز الوساطة األسرية بأهنا عالقة ثالثية األطراف ،تضم :الوسيط وطريف الزناع.

الفرع األول  :الوسيط
يعد الوسيط جوهر عملية الوساطة وأحد أهم أطراف هذه العالقة ،كونه عنصرا مميزا
هلا باعتباره طرف حمايد يدير عملية االتفاق على إهناء الزناع بني طريف الرابطة الزوجية.
ولقد أعطى املشرع اجلزائري احلق يف التوسط يف املواد ألسرية للقاضي األسري ،لكن ملاذا
أسند هذا احلق هلذا األخري؟ لعل ذلك يعود لالعتبارات التالية:
 إن وجود القاضي كوسيط بني طريف الزناع حيفظ لنظام الوساطة الصبغة القانونيةوالصبغة القضائية.

1

 -الوساطة هنا غري الوساطة الواردة يف القانون  02-90املتعلق بالوقاية من الزناعات اجلماعية يف العمل

وتسويتها ومم ارسة حق اإلضراب .وإمنا نقصد هبا إجراء اختياري يلجأ إليه طريف اخلصومة األسرية قبل الدخول
يف إجراءات التقاضي وهذا فورا بعد فشل إجراء الصلح املنصوص عليه يف القانون  09-05وحيث يترك
للمتخاصمني حرية اللجوء إليها بتعني أو اختيار أو اقتراح الوسيط على سلطة القاضي األسري قصد التوصل إىل
تسوية ودية للزناع.

2

 -حممد حكيم حسني حكيم النظرية  -العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية ،دراسة مقارنة -دكتوراه

منشورة ،احمللة الكربى ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،مصر ،د .ط ،2005 .،ص 157:
3

-BLANC Gérard: La médiation pénale (commentaire de l'article de 6 de la loi no 93-2 du 4
janvier 1993, portant reforme de la procédure pénale) J.C.P. (semaine juridique) 1994, no. 3760, P
211-215.
4
-BLANC Gérard, op cit, P 211-215.
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 ألن الضرر الناتج هو فعل جمرم قانونا ،ومنهي عنه شرعا لقول النيب صلى اهلل عليهوسلم "ال ضرر وال ضرار"  1والقاضي املتخصص ميثل اجلهة اليت أوكل هلا اجملتمع سلطة مباشرة
الوساطة التصاحلية.
 إن اجلهة اليت تتوىل الوساطة التصاحلية يف املادة األسرية هي اليت حتدد الطرفالذي ميكن نسبة إحداث الضرر إليه كفاعل أصلي أو متسبب فيه وحتديد ما للطرف املتضرر
باعتبار أن هذا العمل يدخل يف صميم اختصاص اجلهة اليت تتوىل الوساطة التصاحلية يف
مرحلة التقصي ومجع اإلستدالالت قبل حتديد املتضرر واملتسبب يف الضرر.
 ألن الطبيعة االختيارية للوساطة تعين أن اجلهة اليت تتوالها جتتهد يف عرضها علىالطرفني املتنازعني ،فذلك يدخل يف نطاق املسعى الذي كفله له املشرع مبوجب أحكام املادة  56من
قانون األسرة ،واملادة  446من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري.2
 ما دام أن املشرع قد أجاز الوساطة قبل اللجوء إىل التقاضي فمن الطبيعي أن يسنداملشرع سلطة اإلشراف على الوساطة يف هذه املرحلة بالذات إىل جهة ذات كفاءة شرعية
وقانونية وحىت اجتماعية ونفسانية .أما إذا أسندت الوساطة إىل غري القاضي فيجب أن يكون
شخصا طبيعيا معترفا له حبسن السلوك واإلستقامة تتوفر فيه الشروط التالية:
أ -أن ال يكون قد تعرض إىل عقوبة خملة بالشرف ،غري ممنوع من حقوقه املدنية.
ب -أن يكون مؤهال للنظر يف الزناع املعروض عليه.
ج -أن يكون حمايدا ومستقال يف ممارسة الوساطة.3
الفرع الثاني :املدعى عليه
الواقع أن مصطلح املدعى عليه أي الطرف املتسبب يف الضرر ،الذي يشري إىل املتسبب يف
الزناع هو الذي يتفق مع جمال تطبيق الوساطة.

 - 1رواه ابن ماجه يف السنن كتاب األحكام ،ج  ،04حديث رقم  ،2341ص  .27ورواه اإلمام مالك يف املوطأ ،كتاب
األقضية ،القضاء يف املرفق ،حديث رقم  ،2171ج  ،02ص  .290ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ،حديث رقم ،2865
ج ،5ص ..55
2

 -املادة  446من ق إ م إ ج " :إذا مل يثبت أي ضرر أثناء اخلصومة جاز للقاضي أن يعني حكمني اثنني حملاولة

الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون األسرة"

 - 3إن الشروط الواجب توافرها يف الوسيط قد أشار إليها املشرع اجلزائري يف املادة  998من القانون  09-08وهي
شروط عامة حتتاج إىل كثري من التوضيح ،خ اصة عندما أحال املشرع تطبيقها إىل تنظيم خاص صدر يف املرسوم
التنفيذي احملدد لكيفيات تعيني الوسيط القضائي ،وهو املرسوم التنفيذي رقم  100-09املؤرخ يف  ،2009/03/10ج
ر ج ج عدد  16لسنة .2009
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فمنطقيا أن الوساطة األسرية تتجه للبحث عن حلول ودية ،مع البحث يف مسببات الزناع،
لذا فضل املشرع اجلزائري االقتصار على هذا املصطلح دون استخدام غريه .كما تتمثل الشروط
الالزم توافرها يف املدعى عليه أثناء إجراء الوساطة يف ذات الشروط الالزم توافرها يف من ترفع
عليه الدعوى القضائية بصفة عامة ،والواقع أن جمرد قبول املدعى عليه للوساطة يعد إقرارا
ضمنيا بارتكاب سبب الزناع .وحسب اعتقادنا مادام أن من بني أهداف نظام الوساطة األسرية هو
إعادة التواد والتآلف لألسرة سيطبق فقط على الزنعات البسيطة اليت ال متس احلقوق
الزوجية بصفة خطرية كالنسب وحقوق األوالد وكل ما من شأنه أن ميس بالنظام العام األسري.
وجيب أن تضاف بعض اآلليات والضمانات اليت توفرها الوساطة األسرية للمدعى عليه ،كاحلق
يف قبوهلا أو رفضها أو االنسحاب منها ،وكذلك حقه يف االستعانة مبحام على سبيل االستئناس
إلرشاده.
الفرع الثالث :الطرف املتضرر
يعد الطرف املتضرر أهم أطراف عملية الوساطة األسرية فال يتصور قيامها بدون رضائه،
فهدف الوساطة هو ضمان جرب الضرر سواء بإعادة احلال إىل ما كانت عليه أو تعويض مايل أو
عيين عن الضرر احلاصل للمتضرر من الفعل اجملرم شرعا أو قانونا املنسوب للمدعى عليه ،وهنا
يلعب املتضرر دوراً رئيسيا ًا يف إجراء الوساطة ،ألهنا تتم بني املتضرر واملدعى عليه ،وليس لوكيل
اجلمهورية دور يف اتفاق الصلح بينهما ،وعليه ينبغي على املتضرر املشاركة الفعالة يف عملية
الوساطة األسرية .ومن الضمانات اليت توفرها الوساطة األسرية للمتضرر ،احلق يف طلب رفع
الضرر أو رد االعتبار ولو نفسيا أو اجتماعيا ،أو حىت حصوله على تعويض مناسب وعادل ،كما
يكون له احلق الكامل يف قبول الوساطة أو رفضها أو االنسحاب منها وكذلك حقه يف االستعانة
مبحام كما سبق بيانه متاما.
املطلب الثاني :شروط الوساطة األسرية
جعل املشرع اجلزائري اهلدف من الوساطة األسرية هو وضع حد للضرر الناتج عن سوء
استعمال احلق األسرىي املكفول شرعا أو قانونا ألحد طريف عقد الزواج أو جرب الضرر املترتب
عن ذلك ،وعليه فإن إجراء الوساطة يفترض توافر شروط منها ما يتعلق بوجود ضرر قائم أو
حمتمل قابل للحدوث.
الفرع األول :الشروط املتعلقة بوجود ضرر قائم:
يشترط قبل عرض الوساطة على املتضرر واملتسبب يف الضرر ،أن يكون الفعل الذي ينسب
هلذا األخري خمالفة لنص شرعي متعلق بتنظيم وضبط نظام األسرة ،أو قاعدة قانونية تتعلق
بنظام األحوال الشخصية خاصة ما تعلق منها بعالقة طريف عقد الزواج.
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ومن خالل هذا التبيني نستنتج أن املشرع اجلزائري أجاز نظام الوساطة يف تصرفات

1

تنطوي بطبيعتها على أضرار إما بدنية كالضرب والتعنيف اللفظي أو اجلسدي ،أو أضرار مالية
كاالستالء على أموال الطرف الثاين دون رضاه ،أو أضرار معنوية كالسب والقذف ،وسوء العشرة.
الفرع الثاني :الشروط املتعلقة بأهداف الوساطة
شرع نظام الوساطة لتحقيق أهداف معينة وهي املتمثلة يف وضع حد لإلخالل الناتج عن
سوء العشرة أو سوء استعمال احلق األسري أو التعسف يف استعماله ،أو جرب الضرر الذي حلق
بالطرف املتضرر ،غري أن هناك هدف آخر للوساطة مل يربز يف النصوص املنظمة للوساطة
األسرية -ولوكان مستترا ،وهو تأهيل وإعادة األلفة واملودة للحياة األسرية واليت األصل الذي
تبىن عليه شرعا .2
أوال  -وضع حد لإلخالل الناتج عن سوء العشرة أو سوء استعمال احلق األسري أو التعسف يف استعماله:
إن وضع حد لإلخالل الناتج عن عن سوء العشرة أو سوء استعمال احلق األسري أو
التعسف يف استعماله مرتبط بنوع الفعل حمل الوساطة ،فكلما كان الفعل بسيطا كلما كان وضع
حد لإلخالل الناتج عنها سهال وممكنا والعكس صحيح.
وعليه فإن اإلخالل الناتج عن بعض التصرفات الضارة البسيطة وخاصة تلك اليت متس
ببعض العالقات اخلاصة بني الزوجني ،3فإن وضع حد لإلخالل الناتج عنها يكون أكثر جناعة
باللجوء إىل الوساطة والتوصل إىل حل حيافظ على الروابط األسرية.
ثانيا  -جرب الضرر املرتتب على التصرف حمل الضرر:
يشترط لتطبيق الوساطة األسرية إمكانية إصالح ما حلق الزوج املتضرر من ضرر أصابه
جراء الفعل الذي أتاه املتسبب يف الضرر ،فرد احلال إىل طبيعته وجرب الضرر الواقع على
املتضرر من األهداف األساسية للوساطة األسرية .سواء كان بإعادة احلال إىل ما كانت عليه أو
تعويض أو أي صورة أخرى من صور جرب الضرر بشرط أال خيالف القانون.
ثالثا -تأهيل وإعادة األلفة واملودة للحياة األسرية:
من أبرز املزايا لنظام الوساطة احلد من التمادي يف التصرفات اليت غالبا ما يكون هلا
إنعكاس سليب على سلوك الزوجني مباشرة أو سلوك أوالدمها تبعا ،وقد يتعدى أثرها إىل اجلانب
اإلجتماعي عموما.

 - 1قد تكون أفعاال أو أقواال تصدر من أحد الزوجني وتسبب ضررا للزوج الثاين.
 - 2أخذا من قوله تعاىل " :هو الذي خلق لكم من انفسكم أزواجا."...

 - 3كالنشوز وسوء املعاملة واإلعراض عن الطرف اآلخر أو إمهال شؤونه...
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وعليه ال ميكن تصور فقط املقصد املراد من خالل نظام الوساطة وضع حد لإلخالل الناتج
عن الضرر أو جرب الضرر املترتب عليه .بل أكثر من ذلك فإن من أغراض هذه الوساطة هي إصالح
واعادة الطبيعة األصلية والعالقة املرجوة من عقد الزواج ،رغم عدم النص عليها صراحة من
قبل املشرع اجلزائري.
املطلب الثالث :حدود الوساطة األسرية وإجراءاتها يف التشريع اجلزائري
ويتفرع عن هذا املطلب فرعني خصصنا األول حلدود الوساطة األسرية ،مث انتقلنا يف
فرع ثاين إلجراءاهتا.
الفرع األول :حدود الوساطة األسرية
ال يشترط يف الوساطة األسرية استغراقها كل الزناع ،فإذا تبني للقاضي أنه ميكن
للخصوم اإلتفاق على شق معني منه مىت كان موضوع الزناع قابال للتجزئة ،فله أن يعني وسيطا
يتوىل التوفيق بينهم يف هذا الشق وتتبع اإلجراءات العادية للخصومة فيما خيص باقي أجزاء
الزناع ،والل جوء إىل الوساطة ال نعين به غل يد القاضي عن الزناع أو أن واليته قد انتهت ،بل
تبقى له والية املراقبة والتوجيه واإلشراف فيتدخل وفق مايراه مناسبا يف احلاالت اليت
تستدعي ذلك.
أما الزمن الذي تستغرقه الوساطة فهو ثالثة أشهر على األكثر قابلة للتجديد مرة
واحدة بطلب من الوسيط عند االقتضاء شريطة موافقة اخلصوم ،فإن مل يتمكن اخلصوم خالل
تلك الفترة من الوصول إىل حل يعاد السري يف اخلصومة كما هو مقرر يف اإلجراءات العادية.
الفرع الثاني :إجراءات الوساطة يف التشريع اجلزائري
أجاز املشرع لقاضي شؤون األسرة يف نطاق الصالحيات اليت يتمتع هبا إختيار اإلجراء
املناسب للخصومات األسرية وطريقة معاجلتها ،حيث أن سلطته التقديرية مل تعد تقتصر على
اإلجراءات التقليدية اليت كانت يف الغالب تتجه إىل اآللية القضائية الروتينية ،وما يصاحبها
من تعقيدات إجرائية إىل حني صدور احلكم القضائي الذي يراه مناسبا ،لكن اليوم أصبح
بإمكان القاضي األسري عندما يتعلق األمر ببعض اخلصومات األسرية ،وبعض الزناعات احملددة
وقبل أي مباشرة قضائية ،أن يسلك إجراء بديل هو الوساطة الذي يكون مببادرة منه أو بطلب
من أطراف اخلصومة األسرية أنفسهم بقصد الصلح ،وتتم إجراءات الوساطة األسرية عرب
مراحل ترتب أثار سنتناوهلا على النحو التايل:
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أوال  -تعيني الوسيط:
تتمثل مراحل إجراءات الوساطة األسرية يف مرحلتني ،األوىل هي مرحلة إحالة
اخلصومة على إجراء الوساطة ،مع ضرورة تعيني احلكمني ،والثانية هي مرحلة مباشرة املساعي
واإللتقاء واإلستماع ألطراف املنازعة.
 -01مرحلة إحالة اخلصومة على إجراء الوساطة وتعيني احلكمني:

تعترب هذه املرحلة متهيدا للوساطة وتنقسم إىل أربعة أقسام:
القسم األول :مرحلة اقرتاح الوساطة :وهذه املرحلة من صالحيات اجلهة القضائية
باعتبارها اجلهة صاحبة الرأي يف إحالة القضية إىل الوساطة سواء مببادرة منها ،أو بناء على
طلب أحد األطراف ،وهنا يتم تعيني الوسيط مبوجب أمر يصدره القاضي ،ويتضمن هذا األمر
باإلضافة إىل البيانات الضرورية عنصرين على وجه اخلصوص:
أ -موافقة اخلصوم باعتبارها شرطا لصحة الوساطة.
ب –حتديد اآلجال األوىل املمنوحة للوسيط للقيام مبهمته.
القسم الثاني :مرحلة اإلتصال بطريف النزاع :جيب على القاضي قبل إجراء الوساطة اإلتصال
بطريف اخلصومة إلخطارمها باقتراح إحالة اخلصومة للوساطة واحلصول على قبوهلما إلجرائها
وفق تعيني آجال حمددة سواء تعلق األمر مبهلة إتصال القاضي بطريف اخلصومة من تاريخ )
إستالم ملف القضية ،أو مهلة التفكري اليت تعطى لكل طرف بقبول أو رفض الوساطة).
القسم الثالث :شرح قواعد الوساطة :يقوم وكيل القاضي يف اتصاله األويل مع طريف
اخلصومة بشرح قواعد الوساطة وطبيعة عمل الوسيط وأنه ليس قاضيا يتوىل الفصل يف الزناع،
وإمنا دوره حمدد يف إطار حتقيق أهداف الوساطة اإلتفاقية الرضائية بينهما.
القسم الرابع :اإلتفاق املكتوب :يف حالة احلصول على طريف الزناع على املشاركة يف عملية
الوساطة ،فإنه ينبغي على القاضي احلصول على موافقة كتابية منهما.
 - 02مرحلة مباشرة املساعي:
وهنا تبدأ مرحلة التفاوض واإلتفاق اليت تعد حامسة ،فهي تبدأ مبرحلة التفاوض بني
طريف الزناع وحتت إشراف القاضي املختص الذي ال يتدخل يف موضوع وشروط اإلتفاق إال إذا
وقع تعارض مع القانون ،وتنتهي إما بالتوصل إىل إتفاق يعرض على التنفيذ يف أجل حمدد أو
بالفشل.
وتبدأ مهمة الوسيط فور تلقيه نسخة من األمر القاضي بتعيينه ،حيث خيطر الوسيط
القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخري ويدعو اخلصوم إىل أول لقاء للوساطة ،ونشري هنا
إىل ضرورة موافة طريف الزناع على الوسيط وقبوهلما مساعيه نظرا حلساسية مواضيع شؤون
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األسرة ،1وللوسيط أن يتخذ ما يراه مناسبا لتلقي وتقريب وجهات النظر إلجياد حل للزناع،
حيث ميكنه مساع كل طرف على حدى أو مساعهما معا وتقييم أدلتهما والتداول معهما قصد
لوصول إىل حل ودي للزناع ،وجيوز له إبداء رأيه وعرض األسانيد القانونية والسوابق
القضائية وغريها مما يراه يسهل عمله كوسيط ،وميكنه إخطار القاضي بكل الصعوبات اليت
تعترضه يف مهمته طبقا ألحكام املادة  1001من القانون 09-08

2

مث يتوىل القاضي عند اإلتفاق تدوين اتفاق الوساطة يف حمضر يتضمن هوية وعنوان
األطراف وعرضا وجيزا للزناع حمل الوساطة وتاريخ ومكان وقوعه ومضمون اتفاق الوساطة
وآجال تنفيذه وبعد تالوة القاضي حمضر اإلتفاق على األطراف وعدم اعتراضهم ،يوقع عليه من
طرف القاضي واألطراف وتسلم نسخة منه إىل كل طرف.
الفرع الثالث  :اآلثار املرتتبة على الوساطة األسرية

تترتب على الوساطة األسرية أثار ختتلف حبسب قبوهلا أو فشلها.
أوال  -اآلثار املرتبة على قبول الوساطة:
إن إتفاق الوساطة املدون يف حمضر واملوقع عليه يعد سندا تنفيذيا إلزاميا للطرفني وال
جيوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ،وتنفيذه تترتب عليه آثارا.
إذا مت تنفيذ إتفاق الوساطة الذي يتضمن على اخلصوص حلني عند جناح الوساطة:
 -1إعادة احلال إىل ما كانت عليه ،ورأب الصدع األسري بني الزوجني.
 -2تعويض مايل ،أو عيين عن الضرر الالحق بأحد طريف الزناع األسري.
ومبجرد إهناء الوسيط ملهمته وجناحه فيها ،فإنه خيرب القاضي كتابيا بالنتائج املتوصل
إليها لتسوية الزناع ،حيث يتم حتري حمضر يتضمن حمتوى اإلتفاق يوقع من طرف اخلصمني
والوسيط أمام القاضي يف التاريخ احملدد لتتم املصادقة عليه مبوجب أمر غري قابل ألي طعن،
ويعد حمضر اإلتفاق سندا تنفيذيا.3

1

 -يشترط أن تتم مجيع إجراءات الوساطة األسرية يف سرية حبيث ال جيوز الكشف عنها أو االحتجاج هبا،

ويلتزم الوسيط حبفظ السر إزاء الغري .طبقا حلكم املادة 1005:من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية النافذ"
يلتزم الوسيط حبفظ السر إزاء الغري".

 - 2املادة  " : 1001جيوز للوسيط بعد موافقة اخلصوم مساع كل شخص يقبل ذلك ويرى يف مساعه فائدة لتسوية
الزناع وخيطر القاضي بكل الصعوبات اليت تعترضه يف مهمته".

 - 3طبقا ألحكام املادة  1004من ق إ م إ ج " :يقوم القاضي باملصادقة على حمضر اآلتفاق مبوجب أمر غري قابل
ألي طعن ،ويعد حمضر اإلتفاق سندا تنفيذيا".وتربر ذلك أن القاضي يف مادة الوساطة األسرية ال يشرف بنفسه
على اإلجراءات خالفا للصلح ،لذلك البد من صدور أمر ينهي اخلصومة بالتصديق على حمضر الوساطة.
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ثانيا  -اآلثار املرتتبة على فشل الوساطة:
يف حالة فشل أو تعذر إمتام اتفاق الوساطة أو مل يقع تنفيذه كليا يف اآلجال احملددة أو
إلشكال يف التنفيذ ،فإن القاضي يسترجع حقه يف املتابعة وينبغي عليه أن يقرر ما يراه بشأن
الزناع حمل الوساطة ،وهنا تنتهي مهمة الوسيط ،وهذا تبعا ملقتضيات املادة  995من القانون
 09-08اليت تقضي بأن الوساطة ال تعين ختلي القاضي عن القضية ،وحيث جاءت املادة 1002
من نفس القانون لتؤكد على أن القاضي ميكنه إهناء الوساطة يف أي وقت سواء بطلب من
الوسيط أو من طريف الزناع أو تلقائيا عندما يتبني له استحالة السري احلسن هلا ،كإمهال طريف
الزناع متابعة إجراءات الوساطة سواء بعد احلضور إىل اجللسة األوىل أو انعدام اجلدية ،مما
يستدعي تدخل املشرع بفرض جزاءات ضد طريف الزناع الذين يوافقون على الوساطة مث
يهملون متابعتها مما يؤدي إىل فشلها ،ومنه ضياع الوقت واجلهد معا.
خامتة:
إن جناح جتربة الوساطة يف املواد األسرية يبقى رهني وعي الفاعلني يف احلقل القضائي
والقانوين واجملتمع املدين ،خصوصا وأن فكرة الوساطة ليست غريبة على بالدنا.
فأمام مشكلة بطء اإلجراءات القانونية اليت تعرقل حسن سري العدالة يف غالب األحوال
لكون العدالة البطيئة تعترب صورة من صور الظلم وكثرة القضايا املعروضة على القضاء وارتفاع
تكاليف التقاضي،
فضال عن السلبيات اليت تعرفها بعض األحكام القضائية وعجزها عن إعادة إصالح
الشقاق األسري .وتقليال من هذه السلبيات جلأ املشرع اجلزائري لألساليب غري القضائية ملتابعة
الزناعات األسرية هبدف اختصار إجراءات التقاضي متاشيا مع السياسة القضائية احلديثة يف
ختفيف العبء عن املؤسسة القضائية وتفادي اإلجراءات التقليدية ،وضرورة التخلي عنها يف
نطاق بعض الزناعات املعينة اليت ال متس حبقوق الغري وال ختالف النظام العام ،واستبداهلا
بوسائل إجرائية بسيطة ومرنة كالوساطة والصلح ،مع اشتراط رضا أطراف الزناع على وسيلة
إهناء الزناع ،فالوساطة األسرية تعترب من بني احللول البديلة ملعاجلة امللفات اهلائلة يف اجملال
األسري فيما خيص الزناعات اليت ال متس بالنظام العام ،ميزهتا األبرز هي حتقيق التوازن بني
احلقوق والواجبات األسرية ورأب الصدع وإزالة الشقاق دون إثقال اجلهاز القضائي ،أين تربز
املرونة والسرعة واحلفاظ على السرية وإشراك األطراف اخلرية يف إجياد احللول لتلك
الزناعات ،هذا فضال عن كلفتها املتواضعة نسبيا ،ففتح باب الوسائل البديلة لإلجراءات القشائية
التقليدية واألنظمة القانونية اجلديدة املكملة لفك اخلصومات اليت تسهم يف حل الكثري من
املشاكل خاصة مع توقع ازدياد الوعي هبذا النظام ومزاياه اليت تكمن يف اآليت:
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 -01يشكل لبنة جديدة تضاف إىل منظومة إصالح العدالة..
 -02تقليل عدد الدعاوى اليت حتال على القضاء ،مما خيفف بعض العبء على القضاء
واملتقاضي.
 -03حمدودية التكاليف واستغالل الوقت.
 -04نظام أقرب إىل الواقع من القضاء.
 -05يكفل هذا النظام حمافظة طريف اخلصومة على خصوصية الزناع القائم بينهما مما يساهم
يف
احملافظة على الروابط االجتماعية.
 -06حتقيق مكاسب مشتركة لطريف اخلصومة قائمة على حل مرض لطريف الزناع.
 -07تتسم إجراءات هذا النظام باملرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة حمددة.
 -08تنفيذ اتفاقية التسوية رضائيا بعكس حكم القضاء الذي يتم تنفيذه جربا.
 -09اإلهتمام باملتضرر عرب جرب الضرر الذي حلقه.
وعليه فإن نظام الوساطة شرع ليلعب دورا مكمال للقضاء على صعيد ختفيف حجم العبء
امللقى على كاهله ،فهو يسري معه جنبا إىل جنب يف حتقيق العدالة.
قائمة املصادر واملراجع:
أوال  -القرآن الكريم
ثانيا  -كتب احلديث الشريف:

 -1سنن ابن ماجه يف ،كتاب األحكام ،ج .،04
 -2مسند اإلمام أمحد ،ج.5
 -3موطأ اإلمام مالك ،كتاب األقضية ،القضاء يف املرفق ،ج02
ثالثا  -املراجع القانونية:

 -1القانون  11-84املؤرخ يف  09يونيو  1984املتضمن قانون األسرة ،املعدل واملتمم باألمر  02-05املؤرخ يف 27
فرباير  ،2005ج ر ج ج عدد  24سنة .1984
 -2أمر رقم  ،58-75املؤرخ يف  26سبتمرب  1975املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم ،ج ر ج ج عدد 78
لسنة .1975
 -3القانون رقم  09-08املؤرخ يف  23فيفري  2008املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري ،ج ر ج
ج عدد  21سنة .2008
رابعا  -الكتب:
أ  -الكتب باللغة العربية:

 -1أبو الفضل مجال الدين ابن منظور لسان  -العرب حتقيق  :-عبد اهلل على الكبري وحممد أمحد حسب اهلل
وهاشم حممد الشاذيل ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر د .ط .د ..ت
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 -2أمحد حممد براك -العقوبة الرضائية يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة املعاصرة دراسة مقارنة -رسالة
دكتوراه غري منشورة ،كلية احلقوق ،جامعة
 -3رامي متويل القاضي الوساطة  -يف القانون اجلنائي اإلجرائي املقارن دار النهضة  -العربية ،القاهرة ،مصر،
الطبعة األوىل،
 -4فايز عابد الظفريي ،تأويالت يف الوساطة اجلزائية بوصفها وسيلة إلهناء الدعوى اجلزائية ،د راسة منشورة يف
جملة احل قوق ،جملس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد الثاين ،السنة الثالثة والثالثون.2009 ،
 -5فتحي الدريين ،نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي ،ط ،4مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان،
.1988القاهرة ،مصر ،د .ط.2009 ،
 -6حممد حكيم حسني حكيم النظرية  -العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية ،دراسة مقارنة -دكتوراه
منشورة ،احمللة الكربى ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،مصر ،د .ط،2005 .،
 -7حممد حكيم حسني،العدالة اجلنائية التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض،السعودية 2007
 -8مشعل بن مطلق العتييب ،التعسف يف استعمال حق الوالية على املرأة – دراسة تأصيلية مقارنة  -ملخص على
رابطة جريدة الرياض ،األربعاء  24جوان  ،2009العدد  ، 14975منشور على املوقع: http//www.mohamoon-
ksa.com

 -9هشام مفضي اجملايل  -الوساطة اجلزائية وسيلة غري تقليدية يف حل الزناعات اجلنائية دراسة مقارنة -
رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،مصر ،د .ط.2008،،
ب -الكتب باللغة األجنبية:
1- BLANC Gérard: La médiation pénale (commentaire de l'article de 6 de la loi no 93-2 du 4
janvier 1993, portant reforme de la procédure pénale) J.C.P. (semaine juridique) 1994, no. 3760, P
211-215.
2- D elmas -Marty (M.), les grands systèmes de politique criminelle, puff, coll., Thémis, paris, 1992.
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