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  ةـدمـالمق

من احلياة،  و حتقيق مستوى أفضل تح آفاقا ضخمة أمام تقدم البشريةيف التقدم العلمي و التكنولوجي يف العصر احلديث      

دد قيم و حقوق و أمن األفراد و اجلماعة. و نتيجة لذلك فقد بدت  نفس الوقت بني طياته خماطر ضخمةلكن حيمل يف 

قدس مهامه نت حنو القانون الذي يعد أول التطلعات يف هذا اال كاأ و التغريات، و لعل لك املخاطرت ماسة ملواجهة احلاجة

 ن املساس بالقيم و احلقوق و احلريات األساسية لالفراد، و من هذا كانتالعلمي، دو  وضع الصيغ املالئمة لإلستفادة من التقدم

التقدم العلمي طامة كربى  ور التكنولوجي و بدون هذه الضوابط يصبحطالت عمل يف إطارها يأمهية وجود الضوابط القانونية اليت

  .1ى اتمع و حقوق و أمن املواطننيعل

فهو la sureté "2العناصر املكونة لألمن ككل "  من la sécurité juridique و اإلستقرار القانوينيعد األمن أ      

مل يتم النص عليه صراحة يف الدسنور أو النصوص التشريعية إال يف بعض  , و على الرغم من ذلك فانه من مالمح دولة القانون

و لكن ميكن تقدمي حماوالت  االستقرار القانوين.حتديد تعريف مثايل لألمن و يف  و استحالة بل صعوبة، مما يظهر معه 3الدول

لذلك، فقد يفهم على "أنه القضاء على إلتجاء كل فرد إىل اقتضاء حقه بنفسه بالقوة," أو"يعين يف حقيقة األمر أن تكون القواعد 

طيع أن يتوقع هذه النتائج و القانونية مؤكدة و حمددة يف تنظيمها للمراكز القانونية أو تضمن تأمني النتائج حبيث أن كل فرد يست

يعتمد عليها بأن يتوقع مقدما نتائج تصرفاته من حيث ماله و ما عليه، فاألمن القانوين يؤدي إىل امكانية توقع األفراد لنتائج 

ذلك ميكن . فاألمن القانوين مرتبط بإمكانية التنبؤ بالقانون ألن القواعد القانونية حتكم التصرفات املستفبلية ق4أفعاهلم سلفا"

األشخاص من التنبؤ باآلثار القانونية لتصرفام و أعماهلم ليمكنهم من اإلحتياط و الوقاية، بالتايل فهم و استيعاب النصوص بعد 

   5نشرها و احرتام االجراءات و الشكليات عند التجائهم للقضاء محاية حلقوقهم و مراكزهم القانونية

أمهها الفصل بني السلطات، استقاللية القضاء و عدم  ة مبدأ األمن و اإلستقرار القانوينشفافي تعدد العوامل اليت حتققت      

آليات حتقيق األمن و اإلستقرار القانوين بإختالف  كما تتعدد  ،6قابلية عزله، حجية الشيء املقضي فيهن اإللتزام بتسبيب األحكام

اليت تستخدمها األنظمة الوضعية لتحقيق ذلك  اآلليات القانونية ميكن تقسيمها إىل نوعني من الدول و األنظة القانونية، لكن

النظام القانوين  : أليات قانونية متعلقة بتكوين القانون و أخرى متعلقة بالنظم القانونية. تتعلق األوىل أساسا جبوهر7املبدأ و هي
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الرمسي األول للقانون، استخدام منهج الصياغة اجلامدة، مع اتساع نطاف الفواعد اآلمرة، مبدأ عدم  ذاته كاعتبار التشريع املصدر

كالتقادم، القرائن القانونية، مبدأ  النظم القانونية جيهل القانون، أما الثانية فتتمثل يف رجعية القانون، قاعدة عدم جواز اإلعتذار

  .و الشكلية األمر املقضي فيه، نظرية الوضع الظاهر حجة

و باعتبار األمن أو االستقرار القانوين يعد من أهم شروط وصف القانون يسمح بتحقيق و بشكل فاعل و دائم و مستمر       

 فهل لسيطرة استعمال التقنيات و التكنولوجيات الحديثة في كل مجاالت الحياة من طرف الشخص تأثير مراضيع القانون،

؟ و هل يؤدي ذلك العتبار القوانين أكثر تقنية مادام إخضاع السلوك البشري للنظام و  في تحقيق ذلك األمن القانوني

حقيقي؟ أم ال بد من بقاء القوانين محايدة من الناحية الثقنية؟ و هل هذه السيطرة  للقانون ال ينفصل عما هو واقعي

يقه عليهم دون أن يتمكنوا من اإلعتذار األفراد بالقانون و بالتالي نفاذه و تطب على تحقيق فكرة علم ستساعد أكثر

  بجهله؟

 األمن القانوين و تدعيمه سيتم الرتكيز على آلياين على حتقيق املعلوماتية و الثقنات احلديثة تكنولوجبات حتديد أثر و من أجل    

لثانية مرتبطة بالنظم القانونية و بنكوين القانون و األمر يتعلق بقاعدة عدم جواز اإلعتدار جبهل القانون، و ا فقط: األوىل مرتبطة

و رجل  وظيفة القانون األمر يتعلق بالكتابة اليت أصبحت تعتمد على املعلوماتية, و ذلك بعد حتديد تأثري التكنولوجا و التقنية على

  القانون ككل.

 تغيير وظيفة القانون و المختصين فيه: تأثير التقنيات الحديثة فيالمبجث األول: 

العصر احلايل عصر التقنية و التكنولوجيا و باعتبار القانون مرآة عصره فلقد تأثر هو أيضا بزخم و وهج  باعتبار       

التكنولوجيا، و هو ما دفع إىل توصيفه بعبارة" نتكنولوجيا القانون"، أو ثقننة أو مكننة القانون"، فقد كان من نتائج هذا التفكري 

إىل عتبة التقسيم الثقين للقانون كقانون التهيئة  -عام و خاص -عتبة التقسيم التقليدي للقانون بروز فروع جديدة للقانون تتجاوز

، مع 8و التعمري، الصحة، النقل،املرور، املصرفني، محاية املستهلك، املنافسة، التأمينن، اجلبائي، البيئي، التقييس، امللكية الفكرية

  رة اإللكرتونية...ظخور قانون املعامالت اإللكرتونية أو التجا

  -تقننة القانون - توجه القانون نحو التقنيةالمطلب األول:  

أصبحت القواعد القانونية نتيجة التطورات التكنوبوجية، قواعد تقنية تتجاوز النظرة التفليديية للقانون من حيث كوا آمرة و      

، كما قد تراجعت جماالت تطبيق 9مكملة. و حىت مصدر إلزامها هي القوانني التقنية اليت حتكمها كقوانني الفيزياء أو اهلندسة

كالقانون املدين لفائدة القوانني الثقنية كما هو الشأن خبصوص تقننة العقد بأن أصبح عقدا إلكرتونيا و تقننة   القوانني الكالسيكية

قانون الشركات بظهور الشركات االفرتاضية، بل و حىت جمال القانون الدستوري و اإلداري مل يسلم من هذا التأثري بظهور احلكومة 

و القرار و العقد اإلداري اإللكرتوين، و أيضا قانون العقوبات تدخل لتجرمي و معاقبة أفعال االلكرتونية و االنتخاب االلكرتوين 

مرتبطة اساسا باستعمال التكنولوجيات أو ما يعرف باجلرائم املعلوماتية...........، ليصبح القانون ال يكتشف الواقع مثلما تعتقد 

اية اجتماعية إىل جمرد وسيلة عمل أو قاعدة عمل يوفر حكمها تقنني النظرية الكالسيكية للقانون بل تبدعه، و يتحول من غ

  .10التقنية يف حد ذاا من حيث كوا وقائع نافعة أو ضارة ،و كوا تصرفات قانونية معينة

  كالهندسة  القانون علم للتنظيمالمطلب الثاني: 
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و كيفية تعويضه و  و من أصاب، و من هو الضحية مل يعد القانون وسيلة لفض النزاعات و اخلالفات و حتديد من أخطأ     

اآلن موضوع  ، بل أصبح11تنظيم مجاعي معني من تصرفات االدارة، و أداة لرتشيد سلوك الفرد على مستوى الدفاع عن الفرد

القانونية األنشطة و األوضاع و العالقات و العمليات و الظواهر و التجمعات ... املراد تنظيمها الن القاعدة  القانون تلك

  .12أصبحت ختاطب الوضعيات القانونية اليت يتواجد فيها األشخاص

يف إنشاء القاعدة القانونية، هي ردود أفعال الشخص من املؤثرات احمليطة به شخصية كانت أو تقنية   و من العوامل املؤثرة     

اليت تتسم بالسرعة قد تعد ضارة بالعدالة  لتقنيةالوسائل ا كوسائل اإلعالم و األنرتنت و تأثريها على الشخص و تصرفاته، فهذه

يتخذوا قرارات متوازنة حتقق العدالة سيجدون أنقسهم ملزمون  نفسيات القضاة و رجال القانون ككل، فعوض أن حبيث تؤثر يف

  .13الظواهرلتحليل هذه  أمام عدم وجود أخصائيني ملسايرة التكنولوجيا عند مباشرم أعماهلم، و مثل هذه املخاطر تكثر

للتنظيم القانوين لتشمل التشريعات و البنود اليت حتويها العقود و  للقاعدة القانونية مفهوما واسعا فتعد وسيلة ليصبح      

االتفاقيات بالتايل القائم بإنشاء هذا التنظيم قد تكون السلطات أو األشخاص أو اهليئات املتخصصة، ليصبح القانون علما 

االقتصاد احلايل الذي يتسم بالتطور السريع بعد إكتساح التجارة اإللكرتونية كل حاسوب متصل  ح ينظم، فقد أصب14للتنظيم

بشبكة األنرتنت و تأثريها على مستخدمها إما إجيابا بالتعاقد اإللكرتوين إلستهالك املنتج أو اخلدمة، أو سلبا عند إرتكاب جرائم 

  س على أسرارهم...باإلستيالء على أموال الغري أو التجس متعلقة

و هذا ما يدفع للقول أن رجل القانون البد أن يكون قيمة مضافة مقدمة للمجتمع و ليس عائقا لتنظيم النشاط فيه، فعلمه      

عنها بكل  األشياء من خالل تأثريات احمليط و القيام بتحليلها و تسهيل التعبري وحده غري كايف بل صفته تتطلب منه رؤية بالقانون

للوصول إىل وضع احللول فيقوم بإدخال آثار الواقع على القانون، فال حتل املشاكل و األوضاع من خالل القانون و  وضوح

  .15الشخص يؤثر يف تطوير القانون من خالل طريقة نشاطه و ردود أفعاله

للقانون تكفي مع عصر تعد فيه  ة، فلم تصبح حىت معرفته الوحيد16فرجل القانون الذي ال يعلم إال القانون ال يعرف القانون     

باألحكام االقتصادية و  شبكات اإلتصال و املعلوماتية عصب احلياة ككل خاصة يف اال االقتصادي، فسن القانون أصبح يتأثر

  17التقنية و ال بد من تدخل رجل القانون للتأكيد على بقاء دور القانون و أن يعمل لتحقيق ذلك

جمتمع ليس جمرد أداة لتقرير ما جيوز و ما ال جيوز، أصبح يف احلقيقة علم تنظيم أو تصميم كاهلندسة،  يف لزومه ألي فالقانون    

له، و ذلك مبراعات احتياجاته من جهة  يهتم عند تناوله ألي موضوع بوضع األسس و القواعد اليت تالئمه أي التصميم املناسب

إرساء التوازن بينها لبلوغ أهداف و توجيهات معينة من خالل أدوات  و ما يتصل به من مصاحل خمتلفة من جهة أخرى، و بغية

  .des ingénieurs juridiques18 هذا العلم و وسائله، و هو ما جيعل رجال القانون منظمني أو مهندسني قانونيني

 المبحث التاني: إستعمال تكنولوجيا اإلتصال لإلعالم بالقانون و تحقيق األمن القانوني. 

األصل التارخيي  عرجيو اسية يف النظم القانونية احلديثة، القواعد األسمن  قاعدة عدم جواز االعتذار باجلهل بالقانون تعد      

اليعد من املفروض يف "للقاعدة الرومانية   ignorantia legis non exusatملبدأ عدم اجلواز االعتذار باجلهل بالقانون

و ذلك بعد تدوين القواعد و النظم القانونية من ، nemo censetur ignorare legem "أحد جهله بالقانون

السجالت الرمسية اليت كانت خمصصة فقط اىل األشراف و رجال الدين الذين كانوا مينعون تسرا لإلستئثار ا لوحدهم و 
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كربى بروما ليطلع عليها من تفسريها مبا خيدم مصاحلهم، لتنقل يف نصوص ظاهرة معلنة على إثين عشرة لوحة تنصب يف الساحة ال

  .19تواهاحملفلم يعد بذلك العامة جاهلني  يشاء

تقوم هذه القاعدة على أن جمرد نشر التشريع و مضي املدة احملددة لنفاده، تقوم قرينة قانونية قاطعة على علم األفراد به،        

. 20االجتماعي و سلطة القانون على تصرفات و سلوك األفراد بالتايل ال ميكن االحتجاج جبهله بالقانون و هي حمددة لالستقرار

جبهل القانون. و جيب على كل شخص أن حيرتم  :" ال يعذر21من الدستور اجلزائري 60 و هي قاعدة دستورية تضمنتها املادة

  اجلمهورية". الدستور و قوانني

من القانون  04للنفاذ، و هس الشروط احملددة يف املادة  من أهم شروطها: اإلصدار و النشر، مع مرور املدة الزمنية احملددة     

املدين اجلزائري، سيتم الرتكيز أكثر على النشر الذي يف األصل يكون عاديا و لكن ظهر نتيجة للتطور التكنولوجي ما يعرف 

  بالنشر اإللكرتوين.

  المطلب األول: النشر كأهم شرط لتطبيق قاعدة ال يعذر بجهل القانون. 

تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداءا  :"22من القانون املدين اجلزائري 04املادة تنص   

  من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي األخرى في نطاق كل دائرة  تكون نافذة 

الدائرة و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع  إلى مقر الجريدة الرسمية تاريخ وصول يوم كامل من بعد مضي

  وىل منها يتضمن ما يلي:و لكن النص الفرنسي للمادة خاصة الفقرة األعلى الجريدة".

« Les lois promulgués sont exécutoires sur le territoire de la République 
algérienne démocratique et populaire. » 

و ليس القانون املصادق عليه من الربملان الذي ال  promulguéو ما يقصد منه أن التطبيق مرتبط بالقانون الذي مت إصداره  

 23القانون الفرنسيالقانون اجلزائري كان متأثرا بالقانون الفرنسي املادة األوىل من ف يصح حىت تسميته قانون مادام مل يتم إصداره.

  قبل تعديلها، الذي سيتم حتديده الحقا.

إما من  24لذلك فنفاذ القانون يتطلب شرطني : األول متعلق باالعالم بوجوده و الثاين مرتبط بالزمان و هو مرور يوم كامل     

تم النشر يف أي وقت فيه و قد ساعة فقد ي 24ميتد  النشر أو الوصول للدائرة من دون حساب اليوم األول ألن اليوم فاصل زمين

ند التطبيق هو ع. و التاريخ املعتمد عليه 25يرتاخى إىل آخره بالتايل ال يفرتض علم الناس بالقانون اجلديد من أوله بل يف آخره

  .26القانون املدين من 03التاريخ امليالدي و ليس اهلجري تطبيقا للمادة 

فاالصدار يكون مبوجب مرسوم رئاسي يشهد وجود و نظامية القانون و يأمر بنشره  إن االصدار و النشر عمليتين مختلفتين:  

ابتداءا من الوقت  و بالتايل تنفيذه فهو مهل قانوين النشائه القانون، فبعد االصدار يطبق القانون لكن ال ينفذ على اجلميع إال

يوما من  30خالل  هورية هو املكلف باإلصدارإن رئيس احلجم .يصبح فيه معلوما من طرفهم و ذلك عن طريق النشر  الذي

رئيس اجلمهورية مدة مخس عشرة عكس القانون الفرنسي الذي مينح ل 27من الدستور 126عماال للمادة إ القانون تاريخ تسلمه

  .مع بعض القوانني املقارنة، و هي مدة قصرية مقارنة -195828لسنة  من الدستور الفرنسي 10املادة  - يوما لالصدار
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آثار قانونية بل الطريقة  فهو ال ينتج بذاته مباشرة يعد بذلك عمال ماديا يتضمن إدراج القانون يف اجلريدة الرمسيةأما النشر ف    

  29معرفة كل املواطنني املستخدمة لكي يوصل القانون إىل

بأمر رئاسي  و يتم ذلك، الرمسية للدولةيف اجلريدة  املكلفة بالنشر باعتباره عملية اشهار مكتوبة للنص ان السلطة التنفيذية هي  

" ينشر هذا القانون في الجريدة األخرية من كل نص تشريعي حترر كالتايل: موجه إىل مصاحل املطبعة الرمسية، لذلك فإن املادة

  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"

يقتضيان  العدل و املنطف ،وخاطبني فال تكليف إال مبعلومإبالغ مضمون التشريع إىل امل هولتحقيق الغرض من النشر و  

هي اجلريدة الرمسية الوحيدة املعتمدة الوسيلة فمتكينهم من العلم ليسلكوا مسلكا يوافق مقتضاه و ال يتفاجأون بتطبيقه عليهم، 

و لو كانت أجدى  سيلة أخرى حىن، فال تغين عنها أية و "...نشرها في الجريدة الرسمية" من القانون املدين 04تطبيقا للمادة 

اعة يف الراديو أو التلفزيون أو النشر يف الصحف أو يف إعالنات تلصق يف األماكن ذمفعوال منها على إعالم أفراد اتمع،كاإل

ية بل تعد نافذة اليت ال يشرتط نشرها يف اجلريدة الرمس - ماعدا املراسيم -اإلدارية  فاألمر هنا ال يتعلق بالقرارات. 30العامة و غريها

كمداوالت اجلماعات احمللية اليت تعلق يف أماكن خاصة ا و القرارات   ،لصدورها من السلطة التنفيذية اليت تنفذها اشربشكل مب

 - النص جاء عاما خاصة و أن من النشر يف اجلريدة الرمسيةال بد من إستبعاد ها الفردية اليت تشرتط التبليغ الشخصي، لذلك 

ليشمل كل فروغ القانون: اساسي، عادي و عضوي،و فرعي، و  -من الدستور 60من القانون املدين و املادة  04املادة 

  .31لتفادي مثل هذا التوسيع فقد تدخلت بعض التشريعات صراحة البعاد أعمال اإلدارة االنفرادية

 تطور وسائل اإلتصالإن قانونية مكتوبة، و ن التشريع يتضمن حبسب تعريفه قاعدة ة النشر ال بد أن تكون كتابية ألفوسيل     

لكل من يرغب يف شرائها و أن توضع موضع  من اجلريدة الرمسية عداد كافيةأأن تطبع ب هينبغي استغالل مع تطور احلضارةاملتزامن 

  .32التوزيع الفعلي يف كل أحناء البالد

املصدر التارخيي  و بالرجوع دائما للقانون الفرنسي الرمسية، لواح اإلثنا عشر إىل اجلريدةعالم من األفقد انتقلت طريقة اإل     

 توفمرب 27و ذلك مبوجب أمر  Bulletin des Lois اننييف نشرة القو يتم  شر القواننينفقد كان  للقانون املدين اجلزائري،

خرى يرتفع اىل يوم عن كل مسافة قسام األوم من وضع النشرة يف وزارة العدل أما األبعد ي، ففي باريس يتم تنفيد القوانني 1816

تصال و لكن منذ القرن التاسع عشر أصبح النظام  عدم سرعة اإلمما يعين التأخر بسبب ،من القانون املدين  1معينة يف املادة 

و الذيي  1870نوفمرب  05املرسوم  الرمسية للجمهورية الفرنسية مبوجب و لكن مت حتويلها لتصبح اجلريدة ،33ككل قدمي

لكن  (يف اجلريدة الرمسية اليت عوضت نشرة القوانني دراجاإل ينتج من فان النشر -1عديل طريقة النشر يف نقطتني: مت تمبوجبه 

 -2، )1930أفريل  19يف اجلريدة الرمسية و لكن مت الغاء العمل ا مبوجب قانون  لألعمال اليت ال تنشر حيتفظ بالنشرة

من يوم كامل من  بعد يوم كامل من النشر و يف كل حمافظة ظهر فيها اجلريدة الرمسيةفظات اليت تاريس و احملايف ب يعد القانون ملزما

و أدون حساب تاريخ النشر  ساعة اىل منتصف الليل 00اىل رئيس احملافظة، و يقصد من اليوم الكامل من وصول اجلريدة 

  زال القانون اجلزائري حمتفظا بنفس حمتواها.و ما 2004، و لكن املادة مت تعديلها يف وصول اجلريدة

من القانون المدني بحصرها فقط في الجريدة الرسمية الورقية أي المكتوبة  04و لكن هل يقصد المشرع من المادة     

بطريقة عادية أم يمكن أن تكون أيضا بشكل إلكتروني؟ و بذلك تساهم تكنولوجيات المعلوماتية في تحقيق األمن و 

  الصادرة؟ انيناإلاستقرار القانوني من خالل تسهيل علم الجمهور بالقو 
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مكرر من القانون املدين:"  323بناءا على املادة حىت املشرع عندما عرف الكتابة مل مييز بني العادية و اإللكرتونية و ذلك و  

ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل احلروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة 

  ما الكتابة العادية أو اإللكرتونية.التايل كتابة اجلريدة الرمسية تتخذ شكلني إ، ب34و كذا طرق إرساهلا" اليت تتضمنها،

  المطلب الثاني: النشر اإللكتروني للجريدة الرسميةو تحقيق فكرة العلم بالقانون 

  :35ثار جدل فقهي حول مدى االعتداد بالنشر اإللكرتوين للقوانني و تطبيق مبدأ ال يعذر جبهل القانون      

ألن احلصول عليها ال  وسيلة النشر الوحيدة و هي اجلريدة الرمسية غري كافية أنه على الرغم من أن 36حبيث يرى البعض   -

الرمسية و بالتايل يف غري متناول عامة الناس، فإن استعمال  من املطبعة يكون إال عن طريق اإلشرتاك أو عن طريق طلبها

  الوسائل املدعمة هلا من جرائد يومية و وسائل مسعية بصرية ال يقوم مقامها أبدا.

أما الرأي الثاين فريى حبجيته مما يسمح بإعمال مبدأ ال عذر جبهل القانون من تاريخ نشره يف باملوقع اإللكرتوين للجريدة   -

و ال حيتاج يف هذا الشكل إىل أية مهلة بل من اللحظة اليت يودع فيها القانون يف املوقع على سبيل املثال موقع  الرمسية،

  . www.joradp.dzاألمانة العامة للحكومة اجلزائرية

ورات العلمية يف جمال طمكامية استعمال التو بالتايل إل37حلجية النشر اإللكرتوين للجريدة الرمسية  بل و حىت املوقف الرافض      

الالزم على الدولة قبل استخدام االتصال لنشر القوانني، يقبلون بطريقة غري مباشرة اجلريدة الرمسية االلكرتونية ألم جيعلون من 

بع ر يف مواعيدها و تط، بأن تظهأن حتسن إستخدام الوسيلة املتاحة هلا و هي النشر يف اجلريدة الرمسيةاإلتصال األخرى وسائل 

مكان يوجد فيه الناس . وهو ما حتققه بالفعل اجلريدة الرمسية االلكرتونية، كما أا تؤكد الفكرة اليت  يف كل بأعداد كافية و توزع

  عدة القانونية أن تذهب إىل الفرد.فيجب على القا إىل القاعدة القانونية الفرد ال يذهب و اليت مفادها إذا كان 38نادى ا البعض

السبطة التنفيذية أو اإلدارة ككل، و اليت هي من أجل القيام  الذي ال ميكن أن تكون إال باجلريدة الرمسية تتواله رالنش      

، 39املنظم للعالقات بني االدارة واملواطن 131-88 احملددة يف املرسومبوظائفها مقيدة مبحموعة من االلتزامات القانونية 

حتسني  وعية خدماا باستمرارو تبسيط إجراءاا و طرقها و دوائر تنظيم عملها قصدنومة و اإلدارة ككل ملزمة بتحسني فاحلك

و ذلك بتكييف ، 40صورا باعتبارها تعبريا عن السلطة، لتصل إىل مالءمة خدماا مع التقنيات احلديثة يف التنظيم و التسيري

  . 41لتضع حتت تصرفه خدمة جيدة مهامها و هياكلها مع احتياجات املواطنني

، و هو 42ملزمة بتطوير كل إجراء ضروري لتتالءم دومت مع الثقنيات احلديثة يف التنظيم و التسيري و حتقيقا لكل ذلك فهي     

فعال ما تسعى الدولة اجلزائرية إىل حتقيقه و إن كان بشكل متأخر حتقيقا ملا يعرف باحلكومة اإللكرتونية و ذلك عن طريق تنصيب 

و الوزراء املعنيني ذا اال كما مت تشكيل جلنة  -الوزير األول -رئيس احلكومة مع مطلع هذا القرن يارأسهااللجنة اإللكرتونية 

 سيحقق كل تلك اإللتزامات،املعلوماتية لتايل امكانية استعمال تكنولوجيابا .و43ثقنية لتوفري الدعم الفين هلذه اللجنة االلكرتونية

ن تستعمل احلكومة مثل هذه التكنولوجيا لتسهيل عمل االدارة أصراحة على ضرورة  على عكس القانون الفرنسي الذي نص

  .La simplification du droit 45حتت عنوان  1343-2004قانون و أكده أيضا  44احمللية

 أوامرالقانون و ذلك عن طريق  simplifierوتسهيل  تبسيط فالقانون الفرنسي منح صراحة للحكومة و خول هلا سلطة     

دخول القوانني و األوامر و املراسيم و باقي األعمال اإلدارية حيز التنفيذ، و  تلك القواعد املتعلقة بشروطبرتبط خاصة ت تتخذها
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طرف تقنيات  االمكانيات املمنوحة من اجلمهور ا مع األخذ بعني االعتبار و علم أيضا شكليات و طرق نشر تلك النصوص

 .46املعلوماتية و اإلتصال

و التعديالت اليت تطرأ عليها جتعل البحث اليدوي العادي صعبا بل و مستحيال و يتطلب وقتا  فكثرة القوانني و النصوص      

و حىت  -الذين ختتلف ظروفهم الصحية املكانية الثقافيةو العلمية -املعرفة القانونية على املواطنني العادين مما تصعب معه ،أطول

  .47كبريا لألمن و االستقرار القانوين ملا قد يرتتب عنه من خماطر قانونية  انعدامشكل إختصني، و الذي يعلى رجال القانون امل

 إذا كان مستثمر وطين أو أجنيب حباجة ملعرفة اإلطار القانوين للدولة اليت يرغب االستثمار فيها من نصوص تنظم مثال      

سيجد صعوبة يف معرفة كل النصوص و حىت اتصاله برجال القانون ال ،املشروع قبل البداية يف  التشاط الذي يرغب االستثمار فيه

من أقراص مضغوطة و الصادرة من وزارة  :الوسائط األخرى حلفظ املعلومات القانونية يكفيه، لذلك فالبوابة االلكرتونية و حىت

و أن  خاصةالتايل اختاد القرار املناسب، ني و بو على رجل القانون و املواطن ككل عملية التعرف على القوان ستسهل عليه العدل

عكس باقي الوسائط اليت  -تتعلق بكل النصوص كاملةو جمانية، و الوصول إليها ها موقع اجلريدة الرمسية سهلاملعلومات اليت يتضمن

رها، و دقيقة، و هو ما ا تتزامن مع تاريخ صدو أمبفهوم  و املهم أا حمينة،-تكون املعلومات اليت حتويها خاصة مبجال معني

  .48ىل جانب اجلزائر عدة دول إفريقية أخرىإأخدت به 

فقد أصبح من الضروري أن يكون النشر بنسخة عادية ورقية و أخرى الكرتونية مع ضمان احلكومة لرمسية الشكلني، فالدور        

يف نفس وقت الشكل املطبوع  او بته ا يتم توزيعهيتالنصوص يف الشكل االلكرتوين للجريدة الرمسية و ال بإدراج الذي مينح اجلديد

ستعمال الصورة االلكرتونية االتصال، وإترتجم إرادة األخد بعني اإلعتبار تقتيات و  و هلا القوة القانونية صحيحة، كما تعد العادي

بد فس دور النشر العادي و البن مسيةالر النشر االلكرتوين للجريدة ليقوم هو دائم و جماين مما يسهل االتصال مبوقع اجلريدة الرمسية. 

الع على اجلريدة الرمسية يعد من ، خاصة و أن اإلضط- املرتبط باألمن املعلومايت–ضمانات خاصة لتحقيق األمن  تقدميمن 

 موقع احلكومة املختص كما هو األمر بالنسبة ملوقع خدمة التشريع الفرنسي اخلدمات اليت يقدمها

www .legifrance.gouv.fr من أوىل اإللتزامات ،و هو  49لومات القانونية عبامل الذي يقدم كل اخلدمات اخلاصة

  .50املرتبطة بوضع موقع لإلدارة على الشبكة و ان كان يف بداياته غري جماين لكن حاليا تقريبا مثل تلك املواقع كلها جمانية

يضمن خدمة القوانني و تصفح اجلرائد اليت يقصد ا   www.joradp.dzو بالنسبة للجزائر فإن موقع أمانة احلكومة       

باعتبارها الرمسية أو اللغة الفرنسية، و مها اللغتان املستعملتان يف حترير النصوص القانونية و نشرها  اجلريدة الرمسية إما باللغة العربية

تتواجد على بوابة الس الشعيب الوطين و جملس األمة، فهي النشرة اخلاصة مبناقشات الربملان بغرفتيه أما ، يف اجلريدة الرمسية الورقية

  .51ما يعرف ببنك أو قاعدة املعطيات القانونية و اليت غالبا ما تساعد يف تفسري القوانني,و ذلك لتشكيل

كس عفإذا كان النشر العادي يعتمد على تاريخ اخلتم الذي تضعه الدائرة على اجلريدة باعتباره وسيلة اإلثبات الوحيدة،       

دون أخذ بعني االعتبار إن كانت اجلريدة قد وصلت أم ال و ذلك على ، 52فانه حيسب يوم كامل من النشر  اجلزائر العاصمة

طريقة العلم ، و لكن و مؤسسة الطبع و النشر طة التشريعية و االدارة املكلفة بالنشرافرتاض أن الغاصمة هي مكان تواجد السل

ي شكلية عادية مت التخلي عنها عموما هي الكتابة يف سجل خاص و ه 1816يف القانون الفرنسي قبل إلغاء مرسوم  بالوصول

  فالنشر اإللكرتوين سهل عملية وصول اجلريدة الرمسية.  2004، لكن بعد 53بات بكل طرق االثباتثبالتايل ميكن اال
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وجود  يف اجلريدة الرمسية إما العادية أو األلكرتونية، فيبقى و أمام انعدام التدخل التشريعي جلعل النفاد يوما كامال من النشر      

حيقق العلم  ، لكن يف الوقت احلايل أصبح النشر االلكرتوينالنص القانوين و نفاذه مرتبط بالنشر العادي بالتايل العلم القانوين

  الفغلي و احلقيقي بالقوانني.

يكون يف  من خالل النص صراحة على أن النشر، لقد تداركت بعض التشريعات املقارنة خاصة القانون الفرنسي ذلك       

و  1870نوفمرب  05لغاء املرسوم الصادر يف الذي قام بإ 2004فيفري  20أمر  شكل و رقي و آخر إلكرتوين إعتمادا على

 من القانون املدين، فأصبح نتيجة لذلك نفاذ القانون بعد يوم 01الذي كان يلزم النشر يف اجلريدة الرمسية، و هو الذي عدل املادة 

آخر لدخول القانون  و النشر هنا يقصد به إما العادي أو اإللكرتوين بطبيعة احلال ما مل يوجد نص على حتديد إحراء من نشره

من القانون املدين  04من القانون املدين الفرنسي قبل التعديل يتشابه حمتواها مع املادة  01و للتذكري فإن املادة .54حيز التطبيق

 اجلزائري.

وحىت لو وجدت أخطاء فيمكن تداركها من طرف السلطة التشريعية اليت ارتكبت اخلطأ و ليس للقضاء دخل يف        

و اليت صححت 56 2005مارس  2مثال ذلك ما تضمنته اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية الصادرة بتاريخ  55حيحالتص

  و يف النسخة االلكرتونية اليت تنشر عرب األنرتنت. -الكتابة العادية -بعض األخطاء الواردة يف النسخة الورقية

 2013كومة اإللكرتونية كأقصى حد إىل غاية سعي اجلزائر حنو جتسيد احلرغم من و هو ما يفتقده التشريع اجلزائري، فعلى ال     

طين للسجل و من خالل البوابات اإللكرتونية لتقدمي اخلدمات العموميةمنها اخلاصة باألمانة العامة، الربملان بغرفتيه، املركز ال

مها وزارة الربيد داملنظمة لألنرتنت كخدمة تق كاملنظمة لتلك الوضعيات منعدمة ماعدا تلالتجاري....، إال أن النصوص القانون 

ضمنها القانون املدين املتعلقة تو تكنولوجيات اإلتصال، و التشريع املنظم لشهادة التصديق على التوقيع، و النصوص اليت ي

نصوص احملاربة للجرمية بالكتابة و التوقيع االلكرتوين، أو اليت يتضمنها القانون التجاري و املنظمة لطرق الدفع احلديثة، مع ال

دارية فالتأثر ذه التحوالت املعلوماتية قليل منها املتعلقة بالتحكيم، بل و ة و اإلصوص قانون االجراءات املدنياملعلوماتية، أما خب

  صبح باالمكان ابرامها بشكل الكرتوين.أحىت الصفقات العمومية 

  في تدعيم األمن القانوني المبحث الثالت: دور الشكلية أو الكتابة االلكترونية 

املشرع لتحقيق اليقني أو األمن و اإلستقرار يف يعض املراكز القانونية،  اليت يلجأ إليها األساسية تعترب الشكلية من الوسائل       

معينة. و بذلك  مكان ترتيب آثار قانونيةبأا" املظاهر اخلارجية اليت يفرض على األفراد اتباعها يف تصرفام إل و تعرف الشكلية

مفعوله يف نطاق القانون. و يقصد باشرتاط هذه األشكال و  العنصر الداخلي عنصر خارجي يؤكد وجوده و يضمن ينضاف إىل

تجاج ا على ، و إما إمكان االحاخلارجية، إما التنبيه إىل خطورة بعض التصرفات، و إما تيسري إثباا من بعد تلك املظاهر

  58ابة الصورة األوىل و املهمة للشكلية املباشرة، و تعد الكت57الغري"

املراكز القانونية و  األموال و احملافظة على استقرار من االعتداء على كوا حتقق احلماية ية القانون و فعاليتهافالكتابة حتقق غ      

، و يتضح ذلك من 59النفسي للمواطننيتدعيم الثقة يف العالقات القانونية مما حيقق األمان احلقيقي على الصعيدين املادي و 

  خالل الكتابة و اإلجراءات الشكلية اليت حتكم الدعوى القضائية.

  و تدعم األمن القانوني تؤكد إستقرار المعامالت خاصة الرسمية الكتابةالمطلب األول: 



9 

 

يف املراكز القانونية، و  ق األمن و االستقراريف بعض التصرقات القانونية إىل غاية حتقيالكتابة الرمسية  ترجع احلكمة يف اشرتاط      

يف بعض العقود كالزواج  تنبه األطراف إىل خطورة التصرف املزمع إبرامه، كما تسهل عملية اإلثبات و تؤدي أيضا ذلك ألن الرمسية

الة: كاحلق يف النفقة و النسب و من احلقوق املرتتبة على هذه احل كثري من إىل حتديد احلالة املدنية لألفراد، مبا حيقق احملافظة على

، فإذا كان االمر كذالك إذا كانت الكتابة عادية، فهل األخذ بالكتابة اإللكرتونية سيدعم هو 60ريها من احلقوقغاملرياث و 

  اآلخر مبدأ استقرار املعامالت و بالتايل األمن القانون؟

  القانوني. االستقرارألمن و اتدعيم و  الشكلية االلكترونيةأوال: األخذ ب 

و  حبجية الكتابة اإللكرتونية بشروط معينة خاصة التأكد من هوية الشخص الذي أصدر الكتابةرغم إعرتاف القانون اجلزائري      

، إال أنه مل يفصل يف حتديد مواصفات التوقيع اإللكرتوين بل جعل 61ان تكون معدة و حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها

املرسوم التنفيذي الذي حاول  ، و حىت62من نفس القانون 1مكرر323بط بالشروط اليت مت حتديدها يف املادة اإلعتددا به مرت

مل يفصل يف أحكامها بل ربطها أكثر باألساليب الثقنية من 63خدمات التصديق اإللكرتوين  حتديد املقصود بالتوقيع اإللكرتوين و

 وقيع، أما التوقيع اإللكرتوين فيعد ذلك املعطى الذي ينجم عن استخدامجهاز إلنشاء التوقيع، و أساليب ثقنية لفحص الت

مثلة يف تسلسل تو امل 64من القانون املدين 1مكرر  323مكرر و  323املادتني  يستجيب للشروط احملددة يفأسلوب عمل 

حمفوظة ضمن ظروف تضمن على التأكد من هوية صاحبها معدة و  ذات معىن مفهوم تساعدأو رموز حلروف أو أرقام أوأوصاف 

  سالمتها.

أو ، :67،أو كوديا66بيومرتيا  من أنواع للتوقيع اإللكرتوين فقد يكون 65و أسلوب العمل ذلك خيتلف حسب ما قرره الفقه     

و ذلك التقدير ، و إذا كانت تتوافر فيه الشروط التوقيع تقدير صفة ملصادقة على التوقيع تعمل على. و ا68بالقلم اإللكرتوين 

  لية و لكن دون تدخل لرجل القانون.سيؤدي إىل حتديد القواعد العلمية و الثقنية اليت تتناسب مع تلك العم

: يوجد إجتاه يعارض و ذلك لوجود نصوص فانونية صرحية  69إختلفت اآلراء الفقهية حول األخذ بالكتابة اإللكرتونية الرمسية     

ال الكتابة االلكرتونية و ذلك إلتعدام إمكانية تدخل الضابط العمومي يف مثل هذه تستثين املعامالت اليت تشرتط الرمسية من جم

عن ، على رأسه القانون الفرنسي يسعى بذلك إىل عصرنة اإلدارة و التسهيل على أصحاب املشاريع . و إجتاه مؤيد70التصرفات

  .71صرف إلكرتوين رمسي و حترير ت طريق منح موقع إلكرتوين للموثقني حبيث ميكنهم اإلتصال بالعمالء

ثق، مما يدعم الثقة و استقرار و و أمام ذلك فقد مت اجلمع بني تكنولوجيات املعلوماتية و بني الثقة يف الرمسية اليت حيققا العقد امل     

  املعامالت املربمة الكرتونيا.

  من التقني كأثر للتكنولوجباالقانوني يرتبط باأل األمنثانيا: 

األمن ال ميكن أن و األمن و االستقرار يف تكوين التصرفات القانونية بالطرق االلكرتونية ليس قانوين فقط بل أيضا ثقين،        

وجوده بقاء و استمرار التصرف القانوين يف  أوال و قبل كل شيء ثقين،و يف هذا اال ميكن اجلمع بني يكون قانونيا إال ألنه

و حتقيقها لألمن و االستقرار ال يكون دون حتديد  العلم و الثقنية أو التكنولوجيا ككل ته. فاحلديث عنااللكرتونية مع إمكانية إثبا

و يكون ذلك عن طريق الربطه ، la fiabilité 72مبحتوى التصرف قدرة اإلجراءات و الشكليات اإللكرتونية على ضمان الثقة

سالمته، و هو ما دفع للتخوف من الشروط اليت متكن تصرفا الفعلي للتصرف بصاحبه الذي يعده و حيفظه يف ظروف تضمن 

  مربما إلكرتونيا من إنتاج آثار قانونية مساوية لتلك الناجتة عن تصرف مربم بطرق الكتابة التقليدية
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ة ليطرح تساؤل آخر، هل تدخل منظمات و هيآت ملنح التصديق على التوقيع اإللكرتوين اعتمادا على قواعد ثقنية موضوع     

حيقق األمن و   La normalisationمن أجل توحيد و استعمال تكنوجلات املعلوماتية أو ما تعرف باللغة الفرنسية ب

اليت تعد ذات  االستقرار مبنح الثقة يف التصرفات االلكرتوين؟ اإلجابة تكون بالنفي ألنه فقط النصوص القانونية و التنظيمية هي

فانتقال االختصاص من رجل القانون اىل الرجل ، لثقنية للنوحيد ليست ذات طابع تنظيميقيمة قانونية و مثل تلك القواعد ا

اعتمادا على النصوص القانونية ال جيعل لتلك القواعد القيمة القانونية التنظيمية و من أجل  -املختص يف االعالم اآليل -الثقين

  . 73نح هلا تلك الصفة القانونية صراحةذلك ال بد من وجود نصوص مت

و هل هذا يعين أن للقواعد الثقنية املرتبطو باستعمال تكنولوجيات املعلوماتية خاصة يف الكتابة أو التوقيع اإللكرتوين قيمة      

اليت 75من القانون املدين الفرنسي  4- 1316نص املادة ب 74البعض القواعد القانونية؟  لإلجابة عن ذلك التساؤل متسك

السلطة  ال متنح هلا للقول بأن القواعد الثقنية ، و ذلكميكن اثبات عكسها قوة قرينة بسيطة لتوقيعجتعل لشهادة التصديق على ا

حيكم ببطالن عملية التصديق املرتبطة بالتكنولوجيا ملخالفتها  التنظيمية للقانون، ليطرح تساؤال آخر و هو هل سيمكن للقاضي أن

  صنع األجهزة املستعملة أو ما يعرف بالقواعد التوحيدية؟الثقنية املوضوعة لتوجيد استعمال و  تلك القواعد

  ثاني الشكلية االجرائية تدعيم استقرار المراكز القانونية وبالتالي األمن القانونيالمطلب ال 

دف إىل تنظيم احلماية القضائية للحقوق يف حمال  تنفذ و تطبق القانون املوضوعي،باعتبارها  إن قواعد القانون اإلجرائي     

املعامالت اخلاصة، فهي تكفل سيادة القانون و احرتام احلقوق، و بذلك يتحقق االستقرار االجتماعي و تنشر الثقة و اإلئتمان يف 

اليقني و  املوضوعية، مما حيققول دون تعسف اجلهاز القضائي و يؤكد املراكز القانونية حي الشكلية اإلجرائية هيمنةفاملعامالت، 

  .76و االستقرار يف املعامالت الثبات

وفق 78باللغة العربية  بداية من رفع الدعوى بعريضة مكتوبة77و على كل فإن األصل يف إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة      

حتت طائلة البطالن و  لغة العربيةمكتوبا بال إىل غاية صدور احلكم الذي ال بد أن يكون79أشكال معينة و تقيد يف سجل خاص 

  ، فكبف يتحقق األمن القانوين نتيجة لذلك خاصة مع سيطرة تكنولوجيات املعلوماتية؟80مسببا

  :البطالن لمخالفة الشكليات االجرائية للدعوى يضمن األمن و االستقرار القانونيأوال

خمالفة شكلية، و إمنا ينبغي أن تكون هذه املخالفة على قدر  من املستقر عليه يف فقه املرافعات أن البطالن ال يرتتب على      

من األمهية. فقواعد املرافعات ال تشجع على البطالن، و إمنا تعمل على تفاديه بوسائل خمتلفة، و ذلك دف حتقيق اليقني و 

 62منها املادة  82و االدارية اجلزائري، و هو ما تؤكده نصوص قانون االجراءات املدنية 81الثبات و االستقرار يف املراكز القانونية

اليت متنح للقاضي إمكانية منح أجل للخصوم لتصحيح اإلجراء املشوب بالبطالن، و لكن بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد 

التصحيح، و ذلك ألن بطالن شكليات األعمال اإلجرائية ال يتقرر إال إذا نص القانون صراحة على ذلك كما ال يتمسك به إال 

، و دعما أكثر الستقرار -من قانون اإلجراءات املدنية و االدارية 63و  60بناءا على املادتني  -من تقرر البطالن ملصلحته

املراكز القانونية ال يقضى ببطالن إجراء من االجراءات القابلة للتصحيح إذا زال سبب البطالن بإجراء الحق أثناء سري 

  83اخلصومة

قيدات اليت قد ترتتب من اشرتاط الكتابة و الشكلية فإن القاضي من ناحية ملزم حبماية احلقوق بضرورة و على الرغم من التع     

احرتام النصوص االجرائية املبنية أغلبها على الكتابة و بني إلزامه بالفصل يف الدعاوى املعروضة عليه يف آجال معقولة تطبيقا 
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املتضمن القانون  11-04من القانون العضوي  10، و املادة 84االدارية من قانون اإلجراءات املدنية و 4فقرة  3للمادة 

  ، و هل إستعمال تكنولوجيات املعلوماتية سيدعم أكثر إستقرار املراكز القانونية؟85األساسي للقضاء

  ثانيا التقاضي اإللكتروني يساعد على حماية و استقرار المراكز القانونية و تحقيق األمن القانوني 

إن خمتلف الشكليات و اإلجراءات اليت يشرتطها القانون للتقاضي من أوراق و مواعيد و اعالن للحصوم و تنفيذ احلكم و       

الطعن فيه، تعد وسائل حلماية أصحاب الشأن من خطر الدعاوى اليت ترفع ضده، بل هي مرتبطة باحلق يف الدعوال أو احلق يف 

لضرورات احلالية إىل استخدام نكنولوجات املعلوماتية يف احملاكم بظهور ما يعرف أدت ا.فقد  86احلصول على محاية القانون

بالتقاضي و احملاكم الإللكرتونية، حبيث أصبح التقاضي ال يعد تلك الشكليات اإلجرائية اليت تتطلب تقدمي سندات ملموسة، بل 

ضور جلسات احملاكمة متهيدا للوصول على احلكم و جمرد تنظيم ثقين معلومايت للمتقاضني، تسجل دعواهم و تقدمي أدلتهم و ح

تنفيذه من خالل وسائل االتصال اإللكرتونية، و اليت هي جزء من نظام معلومايت ميكن القضاة اإلتصال باملتقاضني دون حضورهم 

نية شفافية و سرعة الشخصي و مباشرة إجراءات التقاضي من خالل هذا النظام، كما يتيح هذا النظام من خالل احملكمة اإللكرتو 

  87يف احلصول على املعلومات

ليصبح تسجيل الدعوى و تسليمها الكرتونيا على موقع يف شبكة االنرتنت، دفع الرسوم و تقدمي الوثائق و العرائض اجلوابية        

متارس مهامها عرب الشبكة و تقارير اخلربة كلها تكون بنفس الطريقة، و حىت هيئة الدفاع تكون غري ملزمة باالنتقال للمحكمة بل 

  .88فقط

فأصبح بال منازع الوسيط اإللكرتوين املتمثل يف اآللة هو الذي يسري العمل بالنصوص القانونية بأن حتل الدعائم اإللكرتونية       

و مثل هذه الثقنية  حمل الدعائم الورقية و الرسالة اإللكرتونية تصبح هي السند القانوين الوحيد املتاح للطرفني يف حال نشوء نزاع،

ستخفف من حاالت فقد ملفات القضايا، كما أا تساهم يف ارتفاع مستوى أمن سجالت احملكمة نتيجة أن الوثائق و 

  .89املستندات اإللكرتونية أكثر مصداقية و أسهل يف إكتشاف أي تغيري أو حتوير فيها جبانب سهولة اإلطالع و الوصول إليها

نفسه مقيدا بالثقنية و القانون يف وقت واحد مما قد جيعله حيكم دون أن يكون مليله ألحد الطرفني و حىت القاضي سيجد      

تأثري، مما يبعده عن التعسف و احليدة عن تطبيق القانون بدافع الشفقة أو االعتبارات الشخصية، فيجد نفسه ملزما بالنصوص 

، بل و يف بعض املرات يكون برنامج خاص للفصل يف النزاعات 90ر املنشودالقانونية مما يدعم املراكز القانونية و حيقق االستقرا

يتأكد من وجود احلق عن طريق الوثائق ليفصل مباشرة دون أن يكون حلضور األطراف أي تأثري، فيصبح احلكم القضائي عملية 

  نفسه يعد خمالفا ملبدأ احملاكمة العادلة.تلقائية نتيجة لعمل إجرائي وحيد تتحكم فيه اآللة و لكن ما يعاب عن ذلك أنه يف الوقت 

  ةـاتمـالخ 

جداته، أو اتمع، إما من خالل مواجهة مستور الذي مير به طالنظام القانوين، رهني مبدى استجابته ألصداء الت إن جناح       

أحدتثه تكنولوجيات املعلوماتية  الذي ورطالقائمة مع املرونة يف تطبيقها، ليمكن القول أن الت عرب تطويع مفاهيم املبادئ و األفكار

سيؤدي يف النصوص و املصطلحات القانونية سواء كان ذلك يف القانون املدين أو التجاري أو اإلداري...و يف القانون عموما، 

ا البلدان الصناعية اليت مرت  تكون الغلبة فيها تمع املعلومات على غرار الثورة لقول أن العامل على أعتاب مرحلة جديدةل
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، و االثبات 91الوسائط اإللكرتونية طرفا يف إبرام العقود اليت أصبحت إلكرتونية املاضي.حبيث أصبحت املتقدمة خالل القرن

  كرتوين....اإل 

 مبدأ فقد أدى تأثري التكنولوجيات احلديثة على القانون أو النزعة التقنية للقانون إىل استحداث مبادئ قانونية جديدة منها     

نشر القانون ليس فقط عرب إيصال اجلريدة الرمسية على  النشر و اإلعالم و اإلتصال الذي مبوجبه يتعني على السلطة ترقية

ذات إجتاهني مها اإلرسال و  يةكيملية دينامالقانون، ألن عملية نشر القانون عاملخاطبني بالقانون بل التحسيس مبضمون 

  .92نفسها الدولة  ال إال بالنشر العمومي للقانون و ليس أن ختاطباإلستقبال و ال ميكن أن يتحقق اإلتص

انونية و على العموم اخلدمة العامة الق الرمسية و املعلوماتيدة جر لمهور الوصول للتصبح عملية التبسيط و التسهيل على اجل     

ونية بالتايل ميكن القول و بشكل إجيايب بأن ، فقد أصبحت مصادر املعلومة القانونية إلكرت 93ستقرار القانوينمن و اإلمرتبط باأل

  ثقنية. ينتج عنه تواجد أعذار أقل مقارنة باملاضي للتمسك باجلهل بالقانون و غالبا ما تكون مما إخرتاق املنازل القوانني استطاعت

كومة، قطاع األمانة العامة للح -متوين و تقدمي خدمات القطاع العام واجهة التحدي احلايل من أجلململزمة  زائرو تكون اجل     

و ذلك -للمواطنني و للمؤسسات العامة و اخلاصة منها -العدالة، الربملان و احملاكم،بايف املؤسسات اليت تقدم خدمة عامة

لتتجسد بالفعل احلكومة االلكرتونية، و لن يتأتى ذلك إال اذا وضعت تشريعات تتناسب الوضع  ،تكنولوجيا املعلوماتية باستعمال

  ن يعم األمن و االستقرار القانوين رغم التحوالت احلالية.أالراهن و تؤكد دولة القانون ب

فيستلزم على املشرع إذن عند وضعه للتشريعات أن يراعي حتقيق االمن القانوين جمموعة من األمور اجلوهرية منها على وجه      

قانون اجلديد مالئما و ليكون ال وضع التشريعات أو تعديلها و الدراسات و املناقشات الكافية قبل 94إجراء األحباث اخلصوص

من القانون املدين اجلزائري جلعل عملية النشر تتناسب مع التطور احلايل  04، كإعادة النظر يف املادة القائمة مطابقا لإلحتياجات

  بالتوسيع من مفهوم اجلريدة الرمسية ليقصد ا العادية و اإللكرتونية.

أكثر ارتباطا بالثقنية أو التكنولوجيا  القانون يسعى لتحقيق األمن القانوني، فقد أصبح اآلن بعدما كانفو يف األخري،      

تتمثل في أن التكنولوجيا هي المسيطرة على نشاط و سلوك االنسان  في عصر المعلوماتية، مما يدفع لطرح فكرة أخرى

ها أصبح مرتبطا بتلك التكنوبوجيا و تحقيق مالي استقرار تصرفاته و أمنها و تنظيالذي أصبح مرتبطا بها ارتباطا وثيقا، بالت

 من التقني و التكنولوجي و بتحققه فقط يتدخلأصبح مرتبطا أوال باألرار القانوني قاألمان التقني، بمعنى: أن االمن و االست

ثقنيا أكثر من كونه رجل قانون يبحث عن  ، فهل سيجعل من ذلك القاضي خبيرا غلميا أوالقانون لضبط السلوك البشري

  القاعدة و يطبقها على القضايا المعروضة عليه؟

                                                 
  .6، ص.2007اجلامعة اجلديدة، األسكندرية االلكرتونية"، دار  راجع يف ذلك، حممد حسني منصور،" املسؤولية -  1
، الذي يعترب األمن من بني احلقوق الطبيعية لإلنسان و غري القابلة 1789من االعالن الفرنسي حلقوق االنسان و املواطن لسنة  7و  2املادة  و هو ما حددته - 2

 التفكري يف محاية األشخاص و األموال، و لكن احلقيقة أن األمن suretéون من كلمة للتقادم كاحلرية و امللكية. فكان يعتقد أن واضعوا هذا االعالن كانوا بقصد

 .la sécurité juridique القانوين من االعالن، فحماية احلقوق تعين بالتأكيد تأمني االستقرار 8و  10املادة  و هو ما تؤكده يشمل محاية احلقوق،
و  من قانوا األساسي و هو مرتبط بفكرة الثقة الشرعية، 20الستقرار القانوين يعد مبدأ دستوري حمدد يف املادة كما هو بالنسبة ألملانيا حيث أن األمن و ا  - 3

 راجع يف ذلك،  أسضا القانون اإلسباين يأخذ به كمبدأ دستوري،

Martin NADEAU,« Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadieen :les pistes 
du droit européen »,Article, 40 R.D.U.S (2009-10) ,p.525,Charlotte LEMIEUX, « Jurisprudence et 
sécurité juridique :une prespective civiliste », R.D.U.S, 29(1998-99), p.225. 
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، 2000القانون دراسة يف فلسفة القانون"،دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية،راجع جول مفهوم األمن و اإلستقرار القانوين، أمحد إبراهيم حسن،" غاية  -  4

  .180-179ص ص.
5 -Voir, Martin NADEAU, art-préc, pp.516-519. 

 للتفصيل أكثر يف هذه العوامل، و مقارنتها يف النظامني الالتيين و األجنلوسكسوين، راجع،  - 6

Charlotte LEMIEUX,op-cit, pp.224 à234. 
  .199- 194- 193ص ص.املرجع السابق، راجع يف ذلك التقسيم، أمحد إبراهيم حسن، -  7
، ص ص. 2009اجلياليل، مدخل للعلوم القانونية، اجلزء األول، نظرية القانون، بريت، اجلزائر،  عجة للتفصيل أكثر يف هذه الفروع، راجع يف ذلك، -  8

180-212.  
  .230-229املرجع السابق، ص ص.  ،على فكرة وحدة القواعد التقنية، عجة اجلياليلراجع حول إضفاء رداء التقنية  -  9

10 -Voir, J-PAILLUSSEAU, « Le Droit moderne de la personnalité morale », revue Droit civil,Paris, 
1993, p.750. 

، دار 2000يف التشريع اجلزائري"، الطبعة الثانية،  ية العامة للقانون و تطبيقااراجع حول تعريف القانون، عمار بوضياف،" املدخل للعلوم القانونية، النظر  -  11

  .15-13رحيانة، اجلزائر، ص ص. 
12 -Voir, J- PAILLUSSEAU, « Le droit est aussi une science d’organisation », Rev, ssoc, 1996, 
pp.7.9.10, n°.15-20. 
13 -Voir,Recha ROROY, « L’avenir du droit : optimisme malgré tous », dans « L’avenir du droit », 
Mélange en hommage à François TERRE, p.822. 
14  - Voir, Michéle BONNECHERE, « Introduction au droit », CASBAH, Alger, 1999, p.46. 
15  - Voir, J- PAILLUSSEAU, « Le droit est aussi une science d’organisation »,art-préc, pp.50-
51,n°.108-109. 
16 -Voir, J-PAILLUSSEAU, art-prec, n°. 114-115. 
17 -Voir, Recha ROROY,op-cit, p.835. 

الفرنسي"، منشأة دراسة يف التشريع الراهن للشركات يف القانون املصري و  -تقنني الشركات -راجع يف ذلك، مراد منري فهيم،" حنو قانون واحد للشركات -  18

  ,233فقرة  216املعارف، االسكندرية، ص, 
انون، الطبعة القالتة راجع يف التطور التارخيي ملبدأ عدم جوتز االعتذار جبهل القانون، حممد سعيد جعفور، مدخل إىل العلوم القانونية، الوجيز يف نظرية الق -  19

  .240-239،ص ص.2005 يف القانون، موفم للنشر، اجلزائر،مقدمة ، علي فياليل، ؛219، دار هومة، اجلزائر، ص,2002
20 -Voir, François TERRE, « Introduction générale au droit », 3édition, Dalloz, 1996, Paris, pp. 358-
357, n°. 399 . 

، و لكن 2008نوفمرب  15 يف املؤرخ 29-08و قانون  2002أبريل  10املؤرخ يف  03 -02املعدل مبوجب قانون  1996و هو دستور  -  21

حني نصت:" ال يعتد  1977لسنة  78من قانون النشر يف اجلريدة الرمسية رقم  6بعض الدول كالعراق مل تأخذ بذلك املبدأ يف الدستور بل نصت عليه املادة 

  باجلهل مبضمون ما ينشر يف الوقائع العراقية"
  املعدل ز املتمم. 1975سبتمرب سنة  26املوافق ل  1395م رمضان عا 20املؤرخ يف  58- 75أمر  الصادر مبوجب -  22

23 -L’article 1 alinéa 3 du cod civil : …la loi est réputée connue, dans le département ou siége de 
gouvernement, un jour apré celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après 
l’expiration du méme délai augmenté d’autant de jours qu’ily aura de fois 10 myriamétres( environ 20 
lieues anciennes) entre la ville ou la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque 
départemen: » 

اليت تنص:" على أن يسري مفعول  1952من الدستور األردين لعام  93من املادة  2على الفقرة  استنادا التشريع األردين يأخذ مبدة أطول، و ذلك -  24

بسري مفعوله من تاريخ آخر" فاملدة  القانون بإصداره من جانب امللك و مرور ثالتني يوما على نشره يف اجلريدة الرمسية إال إذا وجد نص خاص يف القانون على أن

نشر القانون يف  اليت تنص على 1971من الدستور املصري لعام  188نشر، و هو نفس موقف القانون املصري اعتمادا على املادة حمددة بثالتني يوما من ال

  إذا حدد لذلك ميعاد آخر, اجلريدة الرمسية خالل أسبوعني من يوم إصداره و العمل به بعد شهر من اليوم التايل لتاريخ نشره إال
  .130، دار الثقافة، عمان األردن، ص,2011القانون، الطبعة األوىل،  علم غالب علي الداودي، املدخل إىل راجع يف طريقة احلساب، -  25
  حتسب اآلجال بالتقومي امليالدي، ما مل ينص القانون على خالف ذلك". من القانون املدين اجلزائريك" 03تنص املادة  -  26
أخطرت  غري أنه إذا يوما إبتداءا من تاريخ تسلمه إياه. -30-القانون يف أجل ثالتني يس احلمهوريةمن الدستور اجلزائري:" يصدر رئ 126تنص املادة  -  27

الس الدستوري وفق  قبل صدور القانون، يوقف هذا األجل حىت يفصل يف ذلك اآلتية الس الدستوري، 166 يف املادة املنصوص عليها سلطة من السلطات

  اآلتية". 167الشروط اليت حتدها املادة 
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28  -« Le prisident de la République promulgue les los dans les quinze jours qui suivent la transmission 
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au 
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.Cette nouvelle délibération 
ne peut étre refusée » 

؛ راجع الفرق بني االصدار و النشر، 234، دار الثقافة، عمان، املرجع السابق، ص.2009الطبعة األوىل،  منذر الشاوي، فلسفة القانون، جع يف ذلك،ار  -  29

  . 233إىل  221؛ منذر الشاوي، املرجع السابق، ص ص. 244-242علي فياليل، مقدمة يف القانون، املرجع السابق، ص ص. 
؛ مسري عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة املعارف، دون تاريخ 158-157حممد سعيد جعفور، املرجع السابق، ص ص.  راجع يف ذلك، -  30

  .244ص,املرجع السابق،؛ علي فياليل، 315نشر، ص,
  يف فقرا األخرية بعد التعديل من القانون املدين الفرنسي 01و هو ما تضمنته املادة  -  31

، « les dispositions du pr&sent article ne sont pas applicables aux actes individuels » . 
  .315- 314عبد السيد تناغو، املرجع السابق،ص ص, مسري راجع يف ذلك، -  32

33 -Voir,François TERRE, op-cit,p.368, n°.413. 
  املدين.املعدل و املتمم للقانون  2005يونيو  20املؤرخ يف  10ذ-05و هي املادة اليت متت إضافتها مبوجب قانون  -  34
  .395- 394و هو ما أشار إليه، عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص ص,  -  35
  .244فياليل، املرجع السابق، ص.  و هو موقف علي -  36
  .601لنفاذ القانون، املرجع السابق، ص. الوسيلة الوحيدة منهم مسري عبد السيد تناغو الذي يعترب النشر يف اجلريدة الرمسية -  37
 F TERRE , « Le role actuel de la mxim ‘ nul n’est censé ignorer la loi’,in,Etudes de droitو هو موقف، -  38

contemporain,nouvelle série, 1966,p.113 ,601مشار إليه من طرف، مسري عبد السيد تناغو، املرجع السابق،ص.  
  .1013ص.، 1408ذو القعدة  22، ج ر املؤرخة يف 1988يوليو  4املؤرخ يف  -  39
  املنظم للعالقات بني اإلدارة و املواطن. 131-88من مرسوم  21 و ذلك تطبيقا للمادة -  40
  املنظم للعالقات بني اإلدارة و املواطن. 131 - 88من مرسوم  6بناءا للمادة  -  41
  املنظم للعالقات بني االدارة و املواطن. 131- 88من مرسوم  21/3بناءا على املادة  -  42
. من 13-12،ص ص.2008تقرير حول" اجلزائر اإللكرتونية"ن ديسمرب  يف ذلك اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اللجنة الغلكرتونية،"راجع  -  43

اخلاصة بإقامة  378عملية منها العملية رقم أ  44أهم األهداف اخلاصة بتطوير تطبيقات احلكومة، اخلدمات اإللكرتونية املوجهة إىل اإلدارات و اليت تتضمن 

توقيع اإللكرتوين على وثائق خمطط توجيهي لإلدارة اإللكرتونية: و الذي يهدف إىل وضع تدابري لتسهيل املساعي اإلدارية إلكرتونيا و إجياد حميط منظيمي و قانوين لل

اء و إتصال وحيدة جتاه املواطنني و اإلدارات، راجع كل ذلك التقرير اخلاصة بإقامة بوابة احلكومة اإللكرتونية لتشكل نقطة إلتق 381اإلدارة العمومية، و العملية أ 

  .18احملدد سابقا، ص.
44 -Larticle 28 Loi n°2003-591 du 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, 
NOR :FPPX0300014L, JORP, 3 juillet 2003, p.11192 : «  « Dans les conditions prévues par l’article 
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures 
nécessaires pour développer l’utilisation des technologies de l’information afin de simplifier : 1- Les 
conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ; 2- Les 
procédures de transmitions des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives 
soumis au contrôle du représentant de l’Etat dans le département ». 
45 -Voir, Loi n°2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit, n° NOR :FPPX0400010L, 
JORF du 10 décembre 2004, précisament les articles 1, 2, 3. 
46 -L’article 04, Loi n°2003-591 du 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, 
NOR :FPPX0300014L, JORP, 3 juillet 2003, p.11192 : « Dans les conditions prévues par l’article 38 
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les régles 
relatives aux conditions d’entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi 
que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en 
prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la 
communication» 

منذر الشاوي،  ؛بري لالمن و اإل ستقرار القانوينالتضخم التشريعي و تعدد االجتهاد القضائي و الذي يعد انعكاسا النعدام ك اآلتار املرتتبة عن ع حولراج -  47

  ،131,،صاملرجع السابق؛ غالب علي الداودي،237-236دار الثقافة، عمان، االردن، ص ص,  2009فلسفة القانون، الطبعة األوىل،

 François TERRE, op-cit, p.356, n°.398, p.325, n°.372., 
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  منها على اخلصوص: املغربن بوركينافاسو،الكونغو، تونس، راجع تفصيل ذلك -  48

SEHIRI Asmae LABIDI, « Nul n’est censé ignoré la loi le portail national de l’information 
juridique »,intervantion dans la conférence Panafricaine de renforcement des capacités de leadership, 
de politiques publiques et de gouvernance, intuitilé « Place et role des femmes dans le processus 
d’émergence des pays africains », Tanger, Maroc, 20-21 Février 2012.   

 ن حتت رقم2004 فيفري 20 املؤرخ يف 164 -2004رقم  أمر املقدم لرئيس اجلمهورية الفرنسية حول التقرير راجع تفصيل ذلك -  49

NOR :JUSX0400033R,JORF, du 21-02-2004, pp.3512-3513.  
 للتعرف على كل ذلك و التفصيل أكثر، راجع -  50

Nicole TORTELLO , Pascal LOINTIER, « Internet pour les  juristes », Dalloz, Paris, 1996, p.191. 
 service public des bases de donnéesاملتعلق باخلدمة العامة لقاعدة املعطيات القانونية  1996ماي  31بالرجوع إىل املرسوم املؤرخ يف  -  51

juridiques ،الذي وضع  1984أكتوبر  24وجب املرسوم املؤرخ يف ، و الذي عدل النظام االبتدائي احملدد مب1996جوان  4جلريدة الرمسية بتاريخ ا

  إىل إحدى الشركات اخلاصة. بث النصوص التشريعية و القرارات القضائية ووكل خدمة، CNIJاملركز الوطين الفرنسي للمعلوماتية القانونية 
  من القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم. 04تطبيقا للمادة  -  52

53 - voir, François TERRE, op-cit, p.369, n°.415 et note de bas de page n° .1. 
54 - Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des 
lois et de certains actes administratifs, NOR :JUSX0300196R,JO du 21-02-2004, p.3514, modifier 
l’article 1du droit civil : ،« les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République 
Française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain 
de leur publucation.Toutfois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’éxcution 
nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigeur de ces mesures. 
En cas d’urgence, entrent en vigueur dés leur publication les lois dont le décret de promulgation 
lerescrit et les actes administrations pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition 
spéciale.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels » . 

  .321 - 319ص ص, املرجع السابق،، راجع يف ذلك، مسري عبد السيد تناغو، لقد ثار خالف فقهي حول كيفية تصحيح األخطاء بعد النشر، -  55
56  -voir, Loi n° 2004-1343 du 9décembre 2004 de simplification du droit( rectificatif) NOR : 
FPPX0400010Z, Rectificatif au Journal Officel du 10 décembre 2004, édition papier, page20875, 1 re 
colonne, article 92, 7e ligneet édition électronique, texte n°1, au lieu de : « 75 », lire : « 72 » . 

  .191، ص.1970راجع يف ذلك، حسن كرية، املدخل إىل القانون، منشأة املعارف، االسكندرية،  -  57
البظالن املطلق للتصرف، و   مرتبطة بتكوين التصرف و تكون ركنا فيه يرتتب على انعدامهامييز الفقه بني الشكلية املباشرة و الشكلية غري املباشرةن فاألوىل -  58

او بعد ابرام التصرف  قبل القانون االجراءات اليت يفرضها خمتلف اليت تنقسم اىل الكتابة أو القيام بفعل ماكالتسليم يف العقود العينية، و شكلية غري مباشرة املتمثلة يف

، اجلزائر، ص 2008 للعقد، موفم للنشر، علي فياليل، اإللتزامات النظرية العامة و بتفصيل أكثر حول هذه التقسيمات، راجع، معينة، للتعرفلتحقيق أغراض 

  .316إىل  291ص. 
ادر القانون و تطبيقهط، دار نظرية القانون مفهوم و فلسفة  و حوهر القانون طبيعة و خصائص القاعدة القانونية مص راجع يف ذلك/ حممد حسني منصور،ا -  59

  .24-23ص ص.، 2009اجلامعة اجلديد للنشر، االسكندرية، 
  .202-201ص. املرجع السابق،ص   راجع يف ذلك، أمحد إبراهيم حسن، -  60
بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية من القانون املدين املعدل و املتمم:" يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين كاإلثبات  1مكرر  323تنص املادة  -  61

  تضمن سالمتها". التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و حمفوظة يف ظروف
  من القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم. 2/ 327تطبيقا للمادة  -  62
مايو  9املؤرخ يف  123- 01تمم املرسوم التنفيذي رقم يعدل و ي 2007مايو  30املؤرخ يف  162- 07و األمر يتعلق باملرسوم التنفيذي  -  63

الكهربائية و على خمتلف خدمات املواصالت السلكية و  و املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية 2001

  .12، ص.2007يونيو  7الصادرة يف  ،37الالسلكية، ج ر عدد 
  احملدد سابقا. 162 -07من املرسوم التنفيذي  3مكرر اليت أضافتها املادة  3دة و هو مضمون املا -  64
صري و العريب و األجنيب، راجع حول طرق التوقيع االلكرتوين قدري عبد الفتاح الشهاوي/قانون التوقيع و الئحته التنفيذية و التجارة االلكرتونية يف التشريع امل -  65

  ؛ 31-  21، 17، ص ص.2005دار النهضة العربية، القاهرة، 

Didier GOBERT & Etienne MONTERO, « La signature dans les contrats et les paiements 
éléctroniques :L’approche fonctionnelle » ,In , « Commerce éléctronique le temps des certitudes », 
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Cahiers du Centre de Rocherches Informatique et Droit (CCRID), DELTA ,BRUYLANT, 2001, 
Belgique, pp.57-61, n°.10-15. 

مسح العني و نربة الصوت على أن يتم ختزين تلك املعلومات يف احلاسوب ، الفيزيائية الطبيعية و السلوكية لالنسان، كالبصمة و اخلواص املواصفات باستخدام-  66

  التشفري عن طريق
  باستعمال رقم سري يف شكل أحرف أو أرقام يتم تركيبها بشكل معني لتحديدشخصية صاحبها و ال تكون معلومة إال له-  67
  ذلك برسم الشخص لتوقيعه على شاشة احلاسوب مث يتم ختزينه يف ذاكرة احلاسوب  -  68
، 2006"، طبعة أوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، -دراسة مقارنة -راجع يف ذلك، مسري حامد عبد العزيز اجلمال،" التعاقد عرب ثقنيات اإلتصال احلديثة -  69

  .244،ص. 2002ة لقنوات اإلتصال احلديثة و التجارة اإللكرتونية"، دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة، تونس،؛ علي كحلون،" اجلوانب القانوني254ص.
  .2002-09- 14من القانون البحريين املتعلق بالتجارة اإللكرتونية الصادر يف  02كاملادة  -  70
 على 16التصرف املوثق، حيث تنص مادتهاملتعلق بتأسيس  2005أوت  10املؤرخ يف  973- 2005خاصة بعد صدور مرسوم  -  71

: « Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un systéme de traitement et de 
transmission de l’information agrié par le conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la 
confidentialité du contenu de l’acte.Les systémes de communication d’informations mis en œuvre par 
les notaires doivent étre intéropérable avec ceux des autres notaires et des organismes aux quels ils 
doivent transmettre des données » 
72  -Anne PENNEAU, « La sécurité juridique à travers le processus de normalisation », p.2. 
73 - Voir, Anne PENNEAU, art-préc, p.6. 

السلطة التنظيمية للقانون، راجع يف  الثقنية تشابه للقواعد القيمة التوحيدية أما املوقف املعارض فيدافع على فكرة، Anne PENNEAU و هو موقف، -  74

  .6ذلك مقاله السابق، ص. 
75 - L’article 1316-4 code civile alinié 2: « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un 
procédé fiable d’identificationgarantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce 
procédé est présumée, jusq’à preuve contraire,.. » 

  .203-202أمحد ابراهيم حسن، املرجع السابق،ص ص,  راجع يف ذلك، -  76
  من قانون االجراءات املدنية و االدارية. 9بناءا على املادة  -  77
  من قانون االجراءات املدنية و االدارية. 8، و 4املادة  -  78
  من قانون االجراءات املدنية و االدارية. 16و  15املادتني:  -  79
  من قانون االجراءات املدنية و االدارية. 11و 9و  8تطبيقا للموادك  -  80
  و ما بعدها. 658، ص. 1999راجع يف ذلك، نبيل امساعيل عمر، الوسيط يف قانون املرافعات، دار اجلامعة للنشر، االسكندرية،  -  81
  .2008-04 - 23املؤرخة يف  21رقم  ، ج ر2008فرباير  25املوافق ل  1429صفر عام  18املؤرخ يف  09- 08الصادر مبوجب قانون -  82
  من قانون االجراءات املدنية و االدارية. 66بناءا على املادة  -  83
  من قانون االجراءات املدنية و االدارية:" تفصل اجلهات القضائية يف الدعاوى املعروضة أمامها يف آجال معقولة". 4فقرة 3تنص املادة  -  84
منه على:" جيب على القاصي أن  10، حيث تنص املادة 13، ص.2004سبتمرب 8، الصادرة يف 57، ج ر عدد 2004سبتمرب  6املؤرخ يف  -  85

  يفصل يف القضايا املعروضة عليه يف أحسن اآلجال".
  .385راجع يف ذلك،  مسري عبد السيد تناغو، املرجع السابق، ص. -  86
و التطبيق"،  و كفرع من فروع القانون بني النظرية الثقنية اكم اإللكرتونية كنظام قضائي معلومايت عايلحازم حممد الشرعة،" التقاضي اإللكرتوين و احمل راجع، -  87

  2010الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان،
  .78-59راجع يف تفصسل ذلك، حازم حممد الشرعة، املرجع السابق، ص ص. -  88
الطبعة  اإللكرتوين الدعوى اإللكرتونية و إجراءاا أمام احملاكم"، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،خالدد حممود إبراهيم،" التقاضي  راجع يف ذلك، -  89

  .37-36ن ص ص.2007األوىل،
القانونية، غياب األمن و االستقرار القانوين وضوح اآللية التشريعية املنظمة لعالقات األفراد داخل اتمع، توافر عنصر اجلزاء يف القاعدة  فمن مقومات حتقيق -  90

  .185- 183التعسف اإلداري و القضائي، راجع يف ذلك، أمحد إبراهيم حسن، املرجع السابق، ص ص.
مقارنة" دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  راجع يف ذلك، رحيمة الصغري ساعد منديلي،" العقد اإلداري اإللكرتوين دراسة حتليلية، إما عقود إدارية أو مدنية -  91

  .9ص. ،2007
  .539-534عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص ص,، راجع -  92
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 القانون الفرنسي، منها  و هو ما أكدته صراحة بعض نصوص -  93

L’article 2 du LOI n° 2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit : « Dans les 
conditions prévues par l’article 38 de la constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les régles de retrait des actes administratifs, dans 
un objectif de simplification st de sécurité juridique ». 

  .24-23رامها لتحقيق األمن و االستقرار القانوين، حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص ص.إحبد من اراجع حول األمور اجلوهرية اليت ال  -  94


