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إشواف
د .مأمنن أحمد الحنيطي
الملخص
منح قانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي وكذلك قانون المعامالت اإللكتروني
األردني المستند اإللكتروني حجية في اإلثبات إال أ ن هذه الحجية التي منحها القانون لها وزن
المستند العادي شرط أن يتمتع المستند اإللكتروني بجملة من الشروط التي تتطابق مع المستند
العادي إ لى المدى الذي يالئم الطبيعة الخاصة للعقد اإللكتروني فتطلب شرط الكتابة الدالة إلى
اؤه به وقابليته
ال للحفظ في الشكل الذي تم إنش 
منشئها وتتطلب أن يكون المستند اإللكتروني قاب ً
لالحتفاظفيهعنطريقالعديدمنالطرقكشريطالمغناطيسيأوالديسكأوعنطريقاالنترنت
بشرط اكتشاف أي تحوير أوتعديل أ و تلف قد يلحق بالمستند اإللكتروني وتطلب القانون العراقي
واألردني أن يتم  توثيق أو تصديق المستند من قبل الدولة حتى يتم منحه حجية اإلثبات وهذه
الطبيعةالخاصةللمستنداإللكترونيأوجدتطريقةتقاضيتختلففيإجراءاتهاعنالدعوىالعادية
منحيثطريقة تقديمالمستنداتوطريقةالتبليغوغيرهافكانهدفهذهالدراسةبيانمدىحجية
المستند اإللكتروني في اإلثبات وقد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية كال
القانونينالعراقيواألردني .
التلمات المفتاحية :المستند ،اللتتونني ،الحجية ،المحوو ،الثبات ،العواقي ،االودني.
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Abstract
The law of Iraqi electronic signature and electronic transactions also the law of Jordanian
electronic transactions have granted the authentication on the affirmation but this
authentication which has been granted by law must be as the same as the authentication of
an ordinary document in function but in one condition that the electronic document must
has the same terms which match the ordinary document to the extent where it suits the
special nature of electronic contracts such as the term of writing method which must
indicates the origin of issue and also the ability to be saved as same as the figure of
created one also the ability to be saved be different ways like on magnetic recording tapes
hard disks or even upload it on the web but in one condition that being able to discover
any unauthorized redaction or modification on it or even the attempts to destroy it
The Iraqi and Jordanian law requires from the electronic document to be trusted and
ratified by the government in purpose to obtain the required authentication of affirmation.
The special nature of electronic documents found out different way for adjudication
process of the ordinary prosecution in term of the ways of submitting the documents
intimation and others
The aim of this study is to reveal the range of electronic documents authentication on
affirmation
We have followed in this study the method of comparative analytical approach to the
legal texts for both Iraqi and Jordanian law.
Keywords: Document، electronic، authentication، redacted، affirmation، Iraqi، and
Jordanian.
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الفصل االنل
خلفية الدواسة نأهميتها
أن ًال :المقدمة
ةروأهةةمالنظريةةاتالقانونيةةةانتشةةا اًروتطبيقةاًفةةيالمجةةاالتالقضةةائية
إننظريةةةاإلثبةةاتتعةةدمةةنأكثة 
وتعتبةةرمةةنالنظريةةاتالتةةيتكةةادالتنقطةةعمةةنالمحةةاكموذلةةكألناألصةةلأناإلثبةةاتينصةةبعلةةى
واقعةمنشأنهاانتوصلناإلىالحقالمدعىبه .
واناإلثباتهةوالةدليلوالحجةةوالبرهةانوهةوإقامةةالةدليلامةامالقضةاءبةالطرقالتةيحةددهاالقةانون
علىوجودحقأوصحةواقعةمتنازععليهابينالخصوم()1وانإثباتالحقةوقوردهةاإلةىأصةحابها
وحمايتهةةاوالحةةرصعلةةىعةةدمالتعةةرضإليهةةايجةةبأنتكةةونوفقةاًللطةةرقالقانونيةةةويجةةبأنتكةةون
هةةذهالطريقةةةمبنيةةةعلةةىأسةةسوض ةوابطواج ةراءاتيحميهةةاالقةةانونوقةةدأكةةدالمجتمةةععلةةىأهميةةة
اإلثبةةاتوكةةذلكأكةةدتالسةةنةالنبويةةةالش ةريفةحيةةثجةةاءفةةيحةةديثإبةةنعبةةاسرضةةياهللعنةةهعةةن
ةالوأم ةوالهم
النبةةيصةةلىاهللعليةةهوسةةلمأنةةهقةةال"لةةويعطةةىالنةةاسبةةدعواهمالدعةةىأنةةاسدمةةاءرجة 
ولكنالبينةعلىالمدعيواليمينعلىمنأنكر" 
أمةةااإلثبةةاتالقضةةائيفهةةوحةةقمتنةةازععليةةهيسةةتوجبأدلةةةقانونيةةةمحةةددةمقيةةدةبنصةةوصقانونيةةة
ةقوايصةالهإلةىصةاحبه
محددةوتقدمهذهاالدلةأمامالقضاءبالشكلالتيرسمهاالقانونإلثبةاتالح 
واإلثبةةاتالقضةةائييتشةةابهمةةعاإلثبةةاتبمعن ةاهالعةةامفكليهمةةايسةةعيانللوصةةولإلةةىالحقيقةةةالمطلقةةة
ةرقوالوسةةائلالتةةييثبةةتفيهةةاحةةق
ولكنهمةةايختلفةةانفةةيأناإلثبةةاتبمعنةةاهالعةةامحةةرفةةياختيةةارالطة 
معةةينأمةةااإلثبةةاتالقضةةائيفيعتبةةرمقيةةدبنصةةوصقانونيةةةفةةيبعةةضالقضةةاياولكةةلقاعةةدةاسةةتثناء
1
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إالأنالمش ةةرعانالع ارق ةةيواألردن ةةيف ةةيق ةةانونالتج ةةارة()1س ةةمحاإلطة ةرافالنة ةزاعتق ةةديمأيدلي ةةلأو
وسيلةإلثباتحقدونايقيداوشرط( )2
إنتطةةورالتقنيةةةاإللكترونيةةةفةةيمجةةالاإلتصةةاالتأدىإلةةىظهةةورطةةرقجديةةدالرسةةالواسةةتقبال
ةديثوأص ةةبحتمة ةةن

البيان ةةاتفأصة ةةبحته ةةذهالطريقةةةةم ةةناألساسة ةةياتالمطلوب ةةةفة ةةيالمجتم ةةعالحةة
الوسةةائلاألسةةرعواألمثةةلفةةياإلتصةةالونقةةلالمعلومةةاتمةةنخةةاللالشةةبكةالعالميةةة(االنترنت)،ويةةتم
اسةةتخدامهةةذهالشةةبكةمةةنقبةةلأجه ةزةإلكترونيةةةورقميةةةكالحاسةةبااللةةي،كمةةاانهةةذهالشةةبكةليسةةت
حك ًارعلىأحدوتتميزبسهولةالوصولإلىأيموقعالكترونيبالضغطعلىزر( )3
وقدجعلةتهةذهالوسةيلةمةنالعةالمقريةةصةغيرة،ومةنناحيةةأخةرىإختصةرتالوقةتالةالزمإليصةال
المعلومةاتواسةتقبالها،وهةذهالميةزةأدتإلةىإنشةاءسةةوقتجةاريالكترونةييةتممةةنخاللةهبيةعوشةةراء
الخدماتوارسالهامةنبلةدالمنشةأإلةىبلةدمةنقةامبالشةراء،وهةذاالسةوقمةنأهةم

السلعاإلستهالكيةو
ةاليفوهةومتةاحعلةىمةدار

ةدوأقةلالتك
مميزاتهالسرعةفيعمليةالبيعواستالمالبضاعةفةيأقةلجه 
السةةاعةوعلةةىمةةدارأيةةاماألسةةبوعممةةاأدىإلةةىزيةةادةاإلقبةةالعلةةىاسةةتخدامالسةةوقاإللكترونةةيفةةي
البيعوالشراء( )4
إالأنهةةذهالمي ةزاتالتةةيتتمتةةعبهةةاشةةبكةاالنترنةةتوالسةةوقالتجةةاريتواجههةةاالعديةةدمةةنالمشةةاكل
المساويءاثناءالمنازعاتالتةيتحصةلبةينطرفةيالعقةدفتكةونعائقةاًعلةىالةرغممةنميزاتهةا،كمةا
و 
أنالف ةرداليمكنةهالتأ كةدمةنسةالمةالبضةاعةوالتحقةقمةنجودتهةابشةكلمةاديملمةوسقبةلعميلةةة
( )1

قانون التجارة العراقي لسنه( )0891رقم( )21قانون التجارة األردني لسنه( )0811رقم()03

( )2
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( )3عبدهللا ،هبة ثامر محمود ( )3100عقود التجارة االلكترونية ،ط ،0منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،ص 00
( )4

برهم ،نضال سليم( ) 3101احكام عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص 07
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الش ةراءوايصةةالالبضةةاعةإليةةهبشةةكلمةةادي،وهنةةاكالعديةةدمةةنالمشةةكالتالممكةةنحةةدوثهافةةيهةةذه
الشةةبكة،كالتشةةويععليهةةا،اسةةتخدامالبيانةةاتمةةنقبةةلالغيةةر،وتعةةرضهةةذهالمواقةةعإلةةىالتخريةةب،
والىجانبهذهالمشاكلاليمكةنالتأكةدمةنأهليةةأطةرافالعقةدوليسةتهنالةكوسةيلةتحقةقاألمةان
لخصوصيةالمعلوماتوالعقودالتيتمإبرامهابشكلكامةل،وفةيحةالوقةوعنةزاعبةيناطةرافالعقةد
فمةاهةيالحجيةةةالقانونيةةلهةةذاالمسةتندومةةدىتةوفرالشةروطوالخصةةائصالتةييتطلبهةةاالقةانونعلةةى
المسةتندالةذيتةمعقةدهبةيناألطةرافعلةةىالةرغممةنأناسةتخداماألنترنةتوالتعاقةداإللكترونةيلةةيس
وليدهذهالفترةفظهرتالعديدمنالمشاكلالقانونيةمنحيثحجيةوطريقةإثباتها )1(.

ثانياً :مشتلة الدواســة نأسئلتها:
تكمةنمشةكلةهةذهالد ارسةةفةيمةدىصةحةالمسةتنداتاإللكترونيةةواإلعتةرافبحجيتهةاواألخةذ
بهاكمستندالكترونيأمامالقضاءفةياإلثبةاتوفقةاًلقةانونالتوقيةعاإللكترونةيوالمعةامالتاإللكترونيةة
العراقيرقم()78لسنة2012وقانونالمعامالتاإللكترونياالردنيرقم()15لسنة .2015
نتظهو مشتلة الدواسة من خالل أسئلة الدواسة االتية:
-1طريقةالتحققمنهويةالمتعاقدفيالمستنداإللكتروني.
-2حجيةالسنداإللكترونيفياإلثبات.
-3أهميةالمستنداإللكترونيفيتحديدزمانومكانالعقداإللكتروني .

( )0

شنودة ،ريمون ملك ( )3107حجية الدليل االلكتروني امام القضاء ،ط ،0المركز القانوني لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،ص8
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ثالثاً :أهداف الدواســـــــــة
هدفت الدواسة الحالية إلى بيان ما يأتي:
 -1الحجيةالقانونيةللمستنداإللكتروني؟
 -1إثب ةةاتص ةةحةوس ةةائلالبري ةةداإللكترون ةةيكوس ةةيلةإلثب ةةاتالعق ةةداإللكترون ةةيوالتعبي ةةرع ةةنارادة
المتعاقدين؟
 -3إثباتصحةالتعاقداإللكترونيمعقواعدالقانون؟ 

وابعاً :اهمية الدواســــــــــة
تتمحنو اهمية الدواسة من خالل-:



االهمية النظوية

نظة اًرالنتشةةارالوسةةائلاإللكترونيةةةالحديث ةةفةةيكافةةةمجةةاالتالحيةةاةاليوميةةة،تعتبةةرنظريةةةاإلثبةةات
للمسةةتنداتاإللكترونيةةةمةةناكثةةرالنظريةةاتالقانونيةةةاهميةةة ،وقداخةةذتحي ة اًزكبيةةرمةةنالتطبيةةقفةةي
جميةةعدولالعةةالمالتةةيتسةةعىلمواكبةةةالتطةةورالعلمةةي،حيةةثقامةةتهةةذهالةةدولبتحةةديثتش ةريعاتها
لكيتواكةبالتطةورالعلمةيفةيالتقنيةاتاإللكترونيةة،وترتةبعلةىذلةكبةروزالعديةدمةنالمشةكالت
جة ةراءاس ةةتخدامالوس ةةائلاإللكتروني ةةةالحديث ةةةوح ةةدوثقل ةةقل ةةدىاألش ةةخاصال ةةذينيتع ةةاملونبه ةةذه
الوسائلاإللكترونيةنظ اًرلعةدموجةودإعتةرافباالدلةةوالحجةجالمسةتمدةمنهةافةياإلثبةات،حيةثان
العديةةدمةةنالةةذينيتعةةاملونبالوسةةائلاإللكترونيةةةالحديثةةةاليمكةةنهماإلسةةتغناءعةةنعةةالماالنترنيةةت،
النهيمكنهممنإجراءالعديدمنالمعةامالتاإللكترونيةةبةيناالشةخاصواالطةرافالمتعاقةديندون
االض ة ةةطرارال ة ةةىاالوراقاوالمس ة ةةتنداتالثبوتي ة ةةة،لةة ةةذايج ة ةةباالخ ة ةةذبحجي ة ةةةاثب ة ةةاتالمسة ة ةةتندات
اإللكترونية .
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الناحية التطبيقية

ب ةةالرغمم ةةنوج ةةودتشة ةريعاتاردني ةةةوعراقي ةةةتع ةةالجالمس ةةتنداتاإللكتروني ةةةإالأن ةةههنالة ةكبع ةةض
الجوانبالغيةرمكتملةة،مثةلعةدموضةوحبعةضالفقةراتالةواردةفةيهةذهالتشةريعات،ممةاادىإلةى
ترددالقضاةفيبعضاالحيان،وادىلتعطيلالقانونفياحياناًاخرى .

خامساً :حدند الدواســــــــــة
تشملهذهالدراسةمايتعلقبحجيةالمستنداتاإللكترونيةفةياإلثبةاتوكيفيةةاالعتةرافبهةذه
المسةةتنداتاإللكترونيةةةأمةةامالقضةةاء،وبيةةانأهميتهةةامةةنالناحيةةةالنظريةةةوالناحيةةةالتطبيقيةةةفةةيظةةل
قة ة ةةانونالمعة ة ةةامالتاإللكترونة ة ةةياالردنة ة ةةيرقة ة ةةم()15لسة ة ةةنة،1115وقة ة ةةانونالتوقية ة ةةعاإللكترونة ة ةةي
والمعامالتاإللكترونيالعراقيرقم()82لسنة .2012
أ -الحدند المنضنعية:تقتصرالحدودالموضوعيةلهذهالدراسةعلىد ارسةةموضةوعحجيةة
المستنداتاإللكترونيةفياإلثباتفيالتشريعينالعراقيواألردني.
ب -الحــدند الامانيــة  :مةةنالمؤمةةلأنتتضةةحمعةةالمهةةذهالد ارسةةةمةةنخةةاللالفصةةلاألول
والث ةةاني)،)2017-2018وتش ةةملالح ةةدودالزماني ةةةللنص ةةوصالقانوني ةةة،ق ةةانونالتوقي ةةع
اإللكترونيوالمعامالتاإللكترونيةةالع ارقةيرقةم()78لسةنة،1111وقةانونالمعةامالت
اإللكترونيةاألردنيرقم()15لسنة.1115
ت -الحـــدند المتانيـــة :تنحص ةةرالح ةةدودالمكاني ةةةللد ارس ةةةالحالي ةةةف ةةيالم ةةوطنالة ةرئيسله ةةذه
الدراسة ،وسيتمتناولهاوفققانونالتوقيعاإللكترونيوالمعةامالتاإللكترونيةةالع ارقةيرقةم
()78لس ة ةةنة1111وق ة ةةانونالمع ة ةةامالتاإللكتروني ة ةةةاألردن ة ةةيرق ة ةةم()15لس ة ةةنة1115
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نةواسنادهاالىأحكاممحكمةالتميزالعراقيةواألردنيةةومحكمةةالةنقض
والتشريعاتالمقار 
المصرية.

سادساً :محددات الدواســــــــة
تركةةزهةةذهالد ارسةةةعلةةىصةةحةالمسةةتنداتاإللكترونيةةةفةةياإلثبةةاتوتوضةةيحاألحكةةامالقانوني ةةةذات
المنالتشريعينالعراقيواألردني .
الصلةبالموضوعفيك ً

سابعاً :مصطلحات الدواســــــــــــــة
تم تعويف المصطلحات المتخصصة للدواسـة مـن خـالل العـندة إلـى المواجـع التـي عوفتهـا،
نللتسهيل على القاوئ لفهم هذه المصطلحات تم تعويف هذه المصطلحات تعويفا اجوائياً
العقـد اللتتوننـي:هةوإتفةاقبةينطرفةيالعقةدمةنخةاللتالقةياإليجةابوالقبةولعةنطريةقاسةتخدام
شبكةالمعلومات( .)1
التجــــاوة ال لتتوننيــــة:هة ةةياأل عمة ةةالوالنشة ةةاطاتالتجارية ةةةالتة ةةيتة ةةتمممارسة ةةتهامة ةةنخة ةةاللالشة ةةبكة
المعلوماتيةالدولية(االنترنت)( )2
المحــووات ال لتتوننيــة:هةةيمعلومةةاتتنشةةأأوتةةدمجأوتخةةزنأوتطةةرحأوترسةةلأوتسةةتقبلكلي ةاًأو
جزئيًابوسيلةإلكترونيةأورقميةأوضوئيةأوبأيةوسيلةأخرىمشابهة( .)3

( )1

المطالقة ،محمد فواز( )3100الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط  ،2عمان ،ص 39

( )2ابو الهيجاء ،محمد ابراهيم( )3107عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر ،ط ،2عمان ،ص 11
( )3

شنودة ،حجية الدليل االلكتروني امام القضاء ،مصدر سابق ،ص251

7

التنقيــع اللتتوننــي:البيانةةاتالتةةيتتخةةذشةةكلحةةروفاوارقةةاماورمةةوزاوإشةاراتاوغيرهةةاوتكةةون
مدرجةبشكلالكترونياوايوسةيلةاخةرىمماثلةةفةيالسةجلاإللكترونةياوتكةونمضةافةعليةةاو
()1

مرتبطةبه ،بهدفتحديدهويةصاحبالتوقيعوانفرادهبأستخدامهوتميزهعنغيره

ثامناً :الطاو النظــــوي نالدواسات السابقة
نيقسم إلى-:

أن ًال  :الطاو النظوي للدواسة
تتكةةونالد ارسةةةمةةن(أربةةعفصةةول)،الفصــل االنليحتةةويعلةةىخلفيةةةالد ارسةةةومشةةكلتها،ويغطةةي
مشةكلةالد ارسةةة،هةدفها،أهميتهةةا،تعريةفالمصةةطلحات،حةدودالد ارسةةةومحةدداتها،ثةةميلةيذلةةك
(ثالثفصول)تغطيالجزءالنظريمنالدراسة،فيالفصلالثةانيتةمتسةليطالضةوءعلةىماهيةة
المسة ةةتنداتاإللكتروني ة ةةةفة ةةيالق ة ةةانونالع ارقة ةةيواالردن ة ةةي،الفصة ةةلالثال ة ةةثتضة ةةمناحك ة ةةامحجي ة ةةة
المسةةتنداتاإللكترونةةيفةةياإلثبةةات،امةةاالفص ةةلال اربةةعفيغطةةيالنتةةائجوالتوصةةياتوتليهةةاقائم ةةة
المصادروالمراجعوالفهارس  .

( )1

قانون المعامالت االلكتروني االردني المادة ()8/3
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ثانياً :الدواسات السابقة
استناداًالىعنوانالدراسةوالهدفمنهافقدتمادراجالدراساتالتالية،كدراساتسابقة :
 -1حجية المحووات ال لتتوننية في الثبات نفقاً لقاننني المعامالت ال لتتوننية نالبينات االودنيين.
وسالة ماجستيو تلية الدواسات العليا  /الجامعة االودنية  2005 /م للطالب ينسف احمد
الننافلة بأشواف الدتتنو عنض احمد الاعبي  ،حيث تناول الباحث في رسالته دراسة حجية
المحررات اإللكترونية في اإلثبات وفقاً للقانونين المعامالت اإللكترونية والبينات االردنيين وتكلم
عناإلثبات والمحرراتاإللكترونية وتناولالباحثفي دراستهالتعرضلوسائلاإلثبات التقليدية
من حيث ماهيتها وشروطها وحجية اإلثبات وكذلك الوسائل اإللكترونية الحديثة في التوقيع
اإللكتروني.
كما تعرضت هذه الدراسة لحجية الوسائل اإللكترونية لالثبات وتناولت الدراسة مشكلة التوثيق
اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية  وضرورة توافر درجة من االمان والثقة لمنع اي تالعب في
محتويات الوثيقة اإللكترونية او التوقيع اإللكتروني ،كما تناولت الدراسة بيان مدى التوافق
واالنسجامبيننصوصقانوناإلثباتالتقليديةوبيننصوصقانونالمعامالتاإللكترونية .
للتشريعين العراقي

اال ان الباحث سيقوم بدراسة دور المستندات اإللكترونية في اإلثبات وفقا
واالردني .
 -1التنظيم القاننني للعقند ال لتتوننية .وسالة ماجستيو تلية الدواسات العليا جامعة النجاح
النطنية  8112 /م للطالب يحيى ينسف فالح حسن بأشواف الدتتنو غسان خالد،تحدثتهذه
الدراسة عن التجارة اإللكترونية مفهومها وتطورها وتطرق الباحث الى انواع التجارة اإللكترونية،
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وبين ايضًا المزاياالتيتتمتعبهاوالعيوبالتيتردعليهاومعوقاتها  ،وتناولايضابالذكرطبيعة
العقودالتىتتمبينالشركاتوالعقودالتيبينرجالاالعمالوالمستهلكين .
وتحدثت هذة الدراسة ايضا عن حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني من خالل وجوب حماية
المستهلك في التعاقد اإللكتروني  ومن خالل وجوب الحماية وافتقار المستهلك للتنوير والمعلومات
وحق المستهلك في العلم  ،والمحددات التي فرضها القانون على الزام المحترف بتبصير المستهلك
بالمعلوماتالجوهرية .
وبينالباحثاألثرالمترتبعلىخصوصيةالمعلوماتمنجراءالتعاقةداإللكترونةيوالصةعوباتالتةي
تواجةهحمايةةةالمسةةتهلكوخصوصةةيتة،واوضةحمفهةةومالت ارضةةيفةةيالعقةداإللكترونةةيواإليجةةاببشةةكل
ع ةةامواإليج ةةابف ةةيالعق ةةداإللكترون ةةييش ةةكلخ ةةاصوالقب ةةولاإللكترون ةةيواوض ةةحزم ةةانابة ةرامالعق ةةد
اإللكترونيفيضوءالعديدمنالنظرياتوتطرقالىمكانإبرامالعقدوالقةانونالواجةبالتطبيةقعليةة
واشةةارالةةىامكانيةةةاختيةةاراألط ةرافللقةةانونالواجةةبالتطبيةةقعلةةىالعقةةد،ثةةمبةةينكيفيةةةاثبةةاتالعقةةد
اإللكترونيواألثرالمترتبعلىذلك،كماتناولالشروطالتيسنهاالقةانونمةنحيةثالكتابةةالمقةروءه
واالستم ارريةبالحفظواالحتفاظبالمستنداوالمحرر .
وبينة ةةتالد ارسة ةةةايضة ةةاحيثية ةةاتالتوقية ةةعاإللكترونة ةةيمة ةةنحية ةةثشة ةةروطةواشة ةةكالةوحجيتة ةةةوالتوقية ةةع
اإللكترونيوفققانونالبيناتالفلسطينيوتناولتأثارالعقداإللكترونيوطرقالدفعاإللكتروني .
امةةاد ارسةةتيفتناولةةتحجيةةةالمسةةتنداتاإللكترونيةةةالتةةيتطلبهةةاالقةةانونعلةةىالمسةةتندحتةةىيعتةةرفبةةه
كدليللإلثباتوفقالقانونالعراقيوالقةانوناالردنةيومةدىهةذةالحجيةةوتطةابقالشةروطالتةيتطلبهةا
الق ة ةةانونعل ة ةةىالمس ة ةةتندالع ة ةةاديعل ة ةةىالمس ة ةةتنداإللكترون ة ةةيم ة ةةعم ارع ة ةةاةالطبيع ة ةةةالخاص ة ةةةللمس ة ةةتند
اإللكت روني .
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-3

مــدح حجيـــة المحـــووات ال لتتوننيـــة فـــي الثبــات (دواســـة مقاونـــة) .وســـالة ماجســـتيو تليـــة

الدواســات العليــا  /جامعــة النجــاح النطنيــة  8112/م للطالــب ايــاد محمــد عــاوف عطــا ســده باشـواف
الــدتتنو حســين مشــاقي،هةةدفتالد ارسةةةالةةىبيةةانماهيةةةالسةةنداتاإللكترونيةةةوالشةةروطالتةةيتطلبهةةا
القةةانونليطلةةقعليهةةااسةةمالمسةةتنداتاإللكترونيةةةوتحةةدثعةةنمفهةةومالكتابةةةوحجيةةةالسةةنداتالعاديةةة
فياإلثباتبنوعيهاالسنداتالرسميةوالسنداتالعاديةوحجيتهافياإلثباتوتطرقةتايضةاالةىحجيةة
الرسةةائلوالبرقيةةاتكوسةةائللإلثبةةاتومةةدىتطةةابقشةةرطالكتابةةهالعاديةةةمةةعشةةرطالكتابةةةاإللكترونيةةة
حسةةبالقةةانونالفلسةةطينيثةةمبينةةتالتوقيةةعالتقليةةديمةةنحيةةثتعريفةةةواالشةةكالوالصةةورالتةةييتخةةذها
وبينةةتايضةةاالشةةروطالواجةةبتوافرهةةافةةيالتوقيةةعالتقليةةديوبعةةدذلةةكتطرقةةتالةةىالتوقيةةعاإللكترونةةي
مةنحيةثتعريفةةوتميةزةعمةايشةابهةوكةذلكالشةروطالواجةبتوافرهةافةيالتوقيةعاإللكترونةيحتةىيعةد
دل ةةيالفة ةةياإلثب ةةاتوالعائديةةةةوتح ةةدثتعةةةنحجي ةةةالتوقية ةةعاإللكترون ةةيوتطرق ة ةتال ةةىاهمية ةةةالتوقية ةةع
اإللكترونةيوالةةىاهميةةةوظائفةةه ونطةاقالتوقيةةعاإللكترونةةيوبينةتالمعةامالتالتةةيتقبةةلوالتةةيالتقبةةل
التوقيعاإللكترونيوتحدثتايضًاعلىحجيةالمحةرراإللكترونةيفةيالمعةامالتالتجاريةةوالمعةامالت
المدنيةوتأثيرالتطةورالتقنةيعلةىمبةدأاإلثبةاتوحجيةةالمحةرراإللكترونةيفةيحةالعةدموجةوددليةل
كتةابيوتحةدثتايضةةاعةنالتصةةديقاإللكترونةي(حجيةةةالتوثيةق)مةةنحيةثتعريفهةةاوالت ازمةاتمقةةدمها
ودورها.
امادراستيفقداقتصرتعلىحجيةالمستنداتاإللكترونيةفةياإلثبةاتوفةقالقةانونالع ارقةيواالردنةي
والتع ةةرفعل ةةىه ةةذةالحجي ةةةمقارن ةةةبالمس ةةتنداتاالخ ةةرىالعادي ةةةمنه ةةاوالرس ةةميةوش ةةروطالمس ةةتندات
اإللكترونية وتطابقخصائصهذهالشروطمعالطبيعةالخاصةللمستنداإللكتروني .
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تاسعا :منهجية الدواسة
اعتمةةدتمنهجيةةةالد ارسةةةعلةةىالمةةنهجالمقةةارنبةةينالقةةانونينالع ارقةةيواالردنةةيحيةةثتةةماسةةتقراء
النص ةةوصف ةةيكةةةلم ةةنقةةةانونالتوقي ةةعاإللكترونة ةةيوالمع ةةامالتاإللكترونيةةةةالع ارق ةةيرقة ةةم()87
لسةنة))2012وقةانونالمعةامالتاإللكترونةياالردنةةيرقةم()15لسةنة()1115مةعاإلشةارةإلةةى
التشريعاتالعربيةوالتطبيقاتالقضائيةفيإاثباتالمستنداتاإللكترونية .
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الفصل الثاني
ماهية المستندات ال لتتوننية في القاننن العواقي ناأل ودني
ادت زيادةالتقدمالعلميفيوسائلاالتصالالحديثةالذييشهدهعصرناالحالي،وزيادةاإلقبالعلى
استخدامالحاسبااللي ،ووسائلاالتصالالحديثةعنطريقشبكةاألنترنت إلى اللجؤ إلىإتمام
التعاقداتوالمراسالتمنخاللهذهالشبكةعنطريقالحاسبااللي،واألجهزةالذكية .
ويتمذلكبأنيقومأحدأطرافالعقدبكتابةالبياناتالتييحتاجها،والتيتتضمنعرضًاتجاريًا،عن
طريقجهازالكميبوترمنخاللشبكةاالنترنت،عندمايقومالمرسلإليهبوضعالعنوانعلىشكل
خطابموجهإلى شخصمعين ،اوقديكونموجهإلى العامةكافةاومستخدميشبكةاالنترنت
ويقومبأرسالهذاالخطابعنطريقالشبكةالمعلوماتيةالدولية(االنترنت) .

المبحث األنل
مفهنم المستندات ال لتتوننية نشونطها
إنالتصرفاتوالمعامالتالتييتمإب ارمهاعنطريقوسائلاالتصالالحديثةتتمتعبدرجةعاليةمن
األمان ،والثقة وذلك بسبب إمكانية الرجوع إلى هذا المستندات ،أو المحررات اإللكترونية في أي
وقت،وفيأيمكانوبدونمشقةوعناء.وذلكلسهولةفتحهذهالمستنداتأوالمحرراتاإللكترونية
عنطريقجهازالحاسوبويمكنمعرفةلمن تعودهذهالمستنداتوذلكمنخاللنسبالتوقيع
اإللكترونيإلىموقعه(صاحبالتوقيع)( .)1

()1فضالة،حسنموسى(،)1116التنظيمالقانونيلألثباتااللكتروني،دارالسنهوري،ط،1بيروت،ص 67
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وتكونالكتابةوالتوقيععلىهذهالمستنداتاإللكترونية علىالذاكرةاإللكترونية للحاسوب( Hard
 ،)diskأوعلىاألقراصالمدمجة( .)CD
وقدتماالعترفبهذهالمستنداتمنقبلالمشرعالعراقيوالمشرعاألردني،وأغلبيةالدولووجدوالها
قوانين خاصة كقانون التوقيع اإللكتروني ،والمعامالت اإللكترونية رقم ( )78لسنة  1111العراقي
وقانونالمعامالتاإللكترونيةرقم()15لسنة1115األردني .
ومنهذاالمنطلقتمتدراسةالمستنداتأوالمحرراتاإللكترونيةمنخاللالمطلباألول(تعريف
المستنداتاإللكترونيةقانونياوفقهيا)والمطلبالثاني(خصائصالمستنداتاإللكترونية) .

المطلب األنل :تعويف المستندات ال لتتوننية قانننياً 
عرف المشرع العراقي السند اإللكتروني في قانون التوقيع اإللكتروني ،والمعامالت اإللكترونية رقم
()78لسنة1111فيالمادة()1الفقرةالتاسعةعلىأنه(المحرراتوالوثائقالتيتنشئأوتدمجأ و
تخزنأوترسل ،أوتستقبلكليا ،أوجزئيابوسائلإلكترونية أوالبرقأوالتلكسأوالنسخالبرقي
ويحملتوقيعاالكترونيًا) .
أما المشرع األردني فقد عرف السند اإللكتروني في قانون المعامالت اإللكترونية رقم ( )15لسنة
()1115فيالمادة الثانيةفيالفقرةالتاسعةعلىأنه(السندالذييتمانشاؤهوالتوقيععليهوتداوله
الكترونيًا) .
ولقدعرفقانونالتوقيعاإللكتروني المصريالسنداإللكترونيفيالمادة()1منالفقرة(ج)بأنه
(رسالةبياناتتتضمنمعلوماتتنشأأوتدمجأوتخزنأوترسلأوتستقبلكلياأوجزئيًا بوسيلة
إلكترونيةأورقمية،أوضوئيةأوبأيوسيلةأخرىمشابهة) .
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ولقدوردتعريفالسنداإللكتروني فيقانونالمعامالتاإللكتروني البحرينيلسنة( ،)1111حيث
نصتالمادة()1منهعلىانالسجلاإللكترونيهو(السجلالذييتمانشاؤهأوإرسالهأوتسليمه
أوبيعه،أوحفظهبوسيلةاإللكترونية) .
ويتبين من خالل هذه تعاريف المذكورة سالفًا أن كل من المشرع العراقي واألردني والمصري
خذوا بنفساألسلوبالذيينشأ
والبحرينيال يختلفونكثي ًار فيتعريفالسنداإللكتروني .إذكلهمأ 
منه السند اإللكتروني ،وأيضا ما يميز السندات اإللكترونية عن السندات الكتابية في ال وقت عينه
والتيالتحتويعلىرموزأوأرقام،أوإشاراتعنطريقالوسائلاإللكترونية .
ولقدعرفتالمادة()1منقانوناألونيسترالالنموذجيالتوقيعاتاإللكترونية لسنة()1111رسالة
البياناتبأنهاتعني(معلوماتيتمأنشأوها أوإرسالهاأواستالمها ،أوتخزينهابوسائلإلكترونية أو
ضوئية،أوبوسائلمشابهةبمافيذلكعلىسبيلالمثالالالحصرتبادلاإللكتروني للبياناتأ و
البريدأوالبرقأوالتلكس،أوالنسخالبرقي )1(.
أما قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية إلمارة دبي رقم ( )1لسنة ( )1111فقد عرف المحرر
اإللكترونيمنخاللنصهفيالمادة(،)1حيثبينأنالسنداإللكترونيهو(سجلأومستنديتم
إنشاؤهأوتخزينهأواستخراجهأونسخهأو أرسالهأوإبالغه ،أواستالمهبوسيلةإلكترونية على
وسيطملموسأوعلىايوسيطالكترونيأخرويكونقاباللالسترجاعيمكنفهمه) .
كما ان المشرع اإلماراتي دمج بين المحرر اإللكتروني ،والكتابة اإللكترونية على عكس المشرع
العراقيواألردنيالذي فرقما بينهماأيضا ،ودمجالمشرعاإلماراتي بينالسنداإللكتروني والسجل
اإللكتروني .

( )1

www.uncitra.org
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تعويف المستندات ال لتتوننية فقهياً
العقة ة ة ةةداإللكترونة ة ة ةةي)1(:هة ة ة ةةوالعقة ة ة ةةدالة ة ة ةةذيية ة ة ةةتمإب ارمة ة ة ةةهعة ة ة ةةنطرية ة ة ةةقوسة ة ة ةةائلاإللكترونية ة ة ةةةمة ة ة ةةن
أجهة ة ة ة ةزةوب ة ة ة ة ةرامجمعلوماتي ة ة ة ة ةةوغيرهةة ة ة ةةامةة ة ة ةةنالوس ة ة ة ةةائطالتقنيةة ة ة ةةةالحديثةة ة ة ةةةوالتة ة ة ة ةةيتحمة ة ة ة ةةلبصة ة ة ة ةةورة
تلقائيةة ة ة ة ةةةبمجةة ة ة ة ةةردإصةة ة ة ة ةةداراوامةة ة ة ة ةةرالتشةة ة ة ة ةةغيلاليهة ة ة ة ة ةةا،مةة ة ة ة ةةنخة ة ة ة ة ةةاللذلة ة ة ة ة ةةكيتضةة ة ة ة ةةحانالعقة ة ة ة ة ةةد
اإللكترون ة ة ة ة ةةيينعق ة ة ة ة ةةدع ة ة ة ة ةةنطري ة ة ة ة ةةقوس ة ة ة ة ةةائطاالتص ة ة ة ة ةةالالحديث ة ة ة ة ةةةوه ة ة ة ة ةةيالهاتفي ة ة ة ة ةةةوالالس ة ة ة ة ةةلكية
والتلغرافي ة ة ة ة ة ة ةةةوال ة ة ة ة ة ة ةةتلكسوالف ة ة ة ة ة ة ةةاكسوش ة ة ة ة ة ة ةةبكةالمعلوم ة ة ة ة ة ة ةةاتالدولي ة ة ة ة ة ة ةةة(االنترني ة ة ة ة ة ة ةةت)اذتع ة ة ة ة ة ة ةةرف
أح ة ة ة ة ةةدثتقني ة ة ة ة ةةاتاالتص ة ة ة ة ةةالالحديث ة ة ة ة ةةةالت ة ة ة ة ةةيتنق ة ة ة ة ةةلالص ة ة ة ة ةةوتوالص ة ة ة ة ةةورةوالكتاب ة ة ة ة ةةةف ة ة ة ة ةةينف ة ة ة ة ةةس
الوقت .
وقةة ة ةةدعرف ة ة ة ةهجانة ة ة ةةبمة ة ة ةةنالفقة ة ة ةةهبأنة ة ة ةةه:هة ة ة ةةواالتفة ة ة ةةاقالة ة ة ةةذيتة ة ة ةةمانعقة ة ة ةةادهبالوسة ة ة ةةائلاإللكترونية ة ة ةةة
جزئي ة ة ة ة ةةااوكلي ة ة ة ة ةةا)2(.فه ة ة ة ة ةةوعق ة ة ة ة ةةدع ة ة ة ة ةةادياالان ة ة ة ة ةةهيكتس ة ة ة ة ةةبص ة ة ة ة ةةفهالعق ة ة ة ة ةةداإللكترون ة ة ة ة ةةيم ة ة ة ة ةةن
خ ة ة ة ةةاللالطريق ة ة ة ةةهالت ة ة ة ةةيينعق ة ة ة ةةدبه ة ة ة ةةااوالوس ة ة ة ةةيلةالت ة ة ة ةةيي ة ة ة ةةتمابة ة ة ة ةرامالعق ة ة ة ةةدم ة ة ة ةةنخالله ة ة ة ةةا،وق ة ة ة ةةد
عة ة ة ةةرفبان ة ة ة ةةهنمة ة ة ةةوذجم ة ة ة ةةننمة ة ة ةةاذجالتجة ة ة ةةارةعب ة ة ة ةرالحاس ة ة ة ةةوبللقية ة ة ةةامبتب ة ة ة ةةادلحة ة ة ةةرف ة ة ة ةةيالعق ة ة ة ةةد
التج ة ة ة ة ة ةةاريلكاف ة ة ة ة ة ةةةالمس ة ة ة ة ة ةةتنداتوالبيان ة ة ة ة ة ةةاتالمتعلق ة ة ة ة ة ةةةبالعملي ة ة ة ة ة ةةةالتجاري ة ة ة ة ة ةةةعب ة ة ة ة ة ةةرالحاس ة ة ة ة ة ةةوب
حية ة ة ة ةةثية ة ة ة ةةتمترتية ة ة ة ةةبالعقة ة ة ة ةةودوالتفة ة ة ة ةةاوضشة ة ة ة ةةأنهاومة ة ة ة ةةنثة ة ة ة ةةمابرامهة ة ة ة ةةاوالتوقية ة ة ة ةةععليهة ة ة ة ةةاعبة ة ة ة ةةر
الحاسة ة ة ة ةةوبكمة ة ة ة ةةاية ة ة ة ةةتمالة ة ة ة ةةدفعواالسة ة ة ة ةةتالمالمبية ة ة ة ةةعس ة ة ة ة ةواءكة ة ة ة ةةانسة ة ة ة ةةلعهامبضة ة ة ة ةةاعةامخدمة ة ة ة ةةة
عب ة ة ة ةةرالحاسة ة ة ة ةةوبايض ة ة ة ةةا))3((.وفقةة ة ة ةةالهةة ة ة ةةذاالنم ة ة ة ةةوذجفةة ة ة ةةانالعمليةة ة ة ةةةالتجاري ة ة ة ةةةالمجه ة ة ة ة ةزةعبة ة ة ة ةةر
الحاس ة ة ة ة ةةوبت ة ة ة ة ةةمب ة ة ة ة ةةينالتج ة ة ة ة ةةاروالش ة ة ة ة ةةركاتوالمؤسس ة ة ة ة ةةاتالتجاري ة ة ة ة ةةةوالت ة ة ة ة ةةيتتع ة ة ة ة ةةاطىاإللم ة ة ة ة ةةام
( )1

الشمري ،عادل شمران ،التعاقد عبر االنترنيت المؤتمر العلمي االول لكلية القانون www.fcdrs.com،3109/1/01،

( )2الرومي ،محمد امين( ،)3119النظام القانوني للتحكيم االلكتروني دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،ص .00
( )3

الكسواني ،عامر محمود ( )3119التجارة عبر الحاسوب ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،0عمان ،ص .019
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ةاريحي ة ة ة ة ةةثتق ة ة ة ة ةةومبع ة ة ة ة ةةرضمنتوجاته ة ة ة ة ةةاوبض ة ة ة ة ةةائعهاوخ ة ة ة ة ةةدماتهاعل ة ة ة ة ةةىالعم ة ة ة ة ةةالءالة ة ة ة ة ةةذين
التج ة ة ة ة ة 
يقومة ة ة ة ةةونبالةة ة ة ةةدخولعلة ة ة ة ةةىموقة ة ة ة ةةعهةة ة ة ةةذهالشةة ة ة ةةركاتمةة ة ة ةةنخة ة ة ة ةةاللاالتصةة ة ة ةةالبهةة ة ة ةةاعبة ة ة ة ةةرشة ة ة ة ةةبكة
االنترنيةة ة ة ة ةةتواختية ة ة ة ة ةةارمةة ة ة ة ةةايرية ة ة ة ة ةةدونمةة ة ة ة ةةنسة ة ة ة ة ةةلعةاوخةة ة ة ة ةةدماتاوبضة ة ة ة ة ةةائعومةة ة ة ة ةةنثة ة ة ة ة ةةمعقة ة ة ة ة ةةد
االتفاقية .
وذهبجانبأ خرمنالفقهإلى تعريفالسنداإللكتروني بأنه(كلسند تمانتاجهاوتخطيطه عن
والتزممنفرد،والسنداإللكترونيقديكونصورةأورسمًاأوحتى
طريقحاسباليكرسالةأوعقدأ ا
تصوي ًارفوتوغرافيًا)( )1
لكن هذا التعريف لم يبين المعنى القانوني للسندات اإللكترونية وذلك ألنه من ناحية يبين محتوى
مخططوأنهذاكلهمعروففأساسالسند

السندويمكنأن يكون علىهيئةخريطة ،أوصورةأو
بما يحتويه من معلومات تفيد في اإلثبات القانوني ،وذلك ألن أهمية السند اإللكتروني تكون في
إثباتأمرقانوني .
أماالبعضاالخرمنالفقهاء فقدعرفالمستند ،أوالمحرراإللكتروني بأنه(ما هومكتوبعلى
نوعمعينمنالدعاماتسواءكانورقيًاأمغيرذلكمنالوسائلاإللكترونية .
واخرون عرفوا المحرر اإللكتروني من خالل رسالة البيانات اإللكترونية بأنها (معلومات إلكترونية
ترسل،أوتسلمبوسائلإلكترونيةأياًكانتوسيلةاستخراجهافيالمكانالمستلمةفيه)( .)2
يتبينمنخاللهذاالتعريفأنهقدأجازللمستند،أوالمحرراإللكترونيحي ًازكبير.بحيثلمتحدد
بشبكةاألنترنتوتماستخدموسائلإلكترونيةأخرى .

( )1فضالة ،التنظيم القانوني لإلثبات االلكتروني ،مصدر سابق ،ص.71
( )2

عبيدات ،لورنس محمد ،اثبات المحرر االلكتروني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط  ،3عمان ،ص.71
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وبعضالفقه عرفالمحرراإللكتروني بأنهماهومكتوبعلىنوعمعينمنالدعاماتسواءكان
ورقيًاأ مغيرذلكمنالوسائلاإللكترونيةبينماذهبالبعضاألخرلتعريفهمنخاللرسالةالبيانات
اإللكترونيةبأنه(معلوماتإلكترونيةترسل،أوتسلمبوسائلإلكترونيةأياًكانتوسيلةاستخراجهافي
المكانالمستلمةفيه)( )1
فيالوقتالذيذهبجانبمنالفقهإلى تعريفالسنداإللكتروني بأنهعبارةعنرسالةإلكترونية
موثقةوموقعةترسلمنمصدرالسندإلىمستلمالسندليعتمد،ويتمتقديمهإلىالجهةالمعتمدةعبر
األنترنت( )2
إنأصحابهذااالتجاهيرونفيهذاالتعريفللمستنداإللكتروني أنهيحتويعلىكلشيء بما
يتضمنهالمستنداإللكتروني ،وأ يضايكونللسندالذييحتويعلىهذاالتعريفقوة قانونيةمنكل
النواحي .
والباحث يميلالىالتعريفالفقهيالذي يقول(كلبيانعلىشكلكتابة ،أو صورةأو صوتيتم
إنشاؤهأوإرسالهأوتسليمهأوخزنه،أوتجهيزهبوسائطإلكترونيةوالتيهيوسائطاإلعالنوالتعاقد
والوفاءبااللتزاماتالتيتعتمدعلىوسائلإلكترونيةصوتية،أوضوئيةأوأيةوسيلةمشابهةبمافي
ذلكالحاسباالليوالبرقوالتلكسوالنسخالبرقيوالفاكس،والهاتف)( .)3
وأراء الفقهاء للسندات اإللكترونية يمكن وصف أو تعريف
ومن خالل كل هذه التعاريف السابقة 
المستنداإللكترونيبأنه(عبارةعنمجموعةمنالمعلوماتالتيتكتبعلىدعامةإلكترونية،والتي

( )1

المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،مصدر سابق ،ص.315

( )2فضالة ،التنظيم القانوني لإلثبات مصدر سابق ،ص.75
( )3

فضالة ،التنظيم القانوني لإلثبات االلكتروني ،مصدر سابق ،ص.71
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يتمإنشاؤهاأوإرسالهاأواستالمهاأوتخزينهاأوإسترجاعهاأونسخهاأو حفظهاعنطريقوسائل
إلكترونيةأوضوئية،أورقمية) .

المطلب الثاني :شونط المستندات ال لتتوننية
ولكييتمتعالمستندأوالمحرراإللكتروني بالحجيةالمطلقةفياإلثبات ،معإمكانية مساواةالمستند
قرتهاكلمن
أوالمحررالعرفيلهذايجبأ نيتمتعالمستند،أوالمحرراإللكترونيبالشروطالتيأ 
القوانينالعربيةاإللكترونية،وقانوناأل ونيست روالالنموذجي( )1
كماانالمحررأوالمستنداتاإللكترونيةيجبأ نتتمتعبشروطأساسية،ويجبأنتتوفرفيهاالقوة
ال للمحرر التقليدي من ناحية الحجية والقوة
القانونية لكي يتمكن هذا المحرر من أن يكون مماث ً
القانونية .
نالشونط التي يجب ان تتنفو في السندات ال لتتوننية هي- :
أنال :التتابة
يعتبر الدليل الكتابي بمثابة  الوسيلة الناشئة عن الكتابة التي يتطلبها القانون إلثبات التصرفات
القانونية،وتعدالكتابةمنأهمطرقاإلثبات،ألنإعدادهاوقتحصولالتصرفالقانونييقربهامن
الحقيقة ،ويجعل مما يدون بها أقوى إلى  احتمال الصدق منه الكذب ،خاصة وأن تطور العالقات
وتشابكهاأدىإلى  عجزذاكرةاإلنسانعلىاستيعابتفاصيلها ،كمايصعبعليهاأنتعيهالمدد
طويلة،فالكتابةخيروسيلةلقطعالشكباليقينحولشروطماتماالتفاقبشأنهبيناألطراف،ألنها
تعدمقدمًا،أيمنذحدوثالواقع ةالقانونية،وقبلأنيقعالنزاعبشأنهاواحتياطالهذاالنزاع،وبالتالي
الكتابةهيالوسيلةالفعالةوالمأمونةلألفرادفيأثباتمالهممنحقوقوماعليهممنالتزاماتعلى
( )1

عبيدات ،اثبات المحرر االلكتروني مصدر سابق ،ص.78
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نحوواضحودقيق،حتىإذاتقادمالعهدعلىالواقعةالمثبتةيجعلهافيمأمنمماقديطرأمننسيان
أووفاة( ،)1وأ نالكتابةهياحدالطرقالتيتستخدمفيالتعبيرعمابينالمتعاقدينعنرغبتهم
فيالتعاقدوانالكتابةتتضمنمجموعةمناالحرفالتيتكونعلىشكلفكرةمترابطةتنسبإلى
الشخصالذيصدرتمنههذهالكتابة

()2

كما حث دينناالحنيفعلىالكتابة  ،وتمتوضيح هذااألمرفيالقرانالكريمحيث وجةالمسلمين
ْن إِلَى أَ َج ٍل م َُسمّىً َفا ْك ُتبُوهُ َو ْل َي ْك ُتبْ
علىكتابةاتفاقاتهم،وقالتعالى( َيا أَ ُّي َها الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا إِ َذا َتدَ ا َي ْن ُت ْم ِبدَ ي ٍ
ب َك َما َعلَّ َم ُه َّ
هللا
ب َكاتِبٌ أَنْ َي ْك ُت َ
َب ْي َن ُك ْم َكاتِبٌ ِب ْال َع ْد ِل َوال َيأْ َ
هللا ُ َف ْل َي ْك ُتبْ َو ْل ُي ْمل ِِل الَّذِي َعلَ ْي ِه ْال َح ُّق َو ْل َي َّت ِق َّ َ
ضعِ يفاً أَ ْو ال َيسْ َتطِ ي ُع أَنْ ُي ِم َّل ه َُو َف ْل ُي ْم ِل ْل
ان الَّذِي َعلَ ْي ِه ْال َح ُّق َسفِيهاً أَ ْو َ
َر َّب ُه َوال َيب َْخسْ ِم ْن ُه َشيْئا ً َفإِنْ َك َ
َ
ض ْو َن م َِن
ان ِممَّنْ َترْ َ
ْن َف َر ُج ٌل َوام َْرأ َت ِ
ْن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ لَ ْم َي ُكو َنا َر ُج َلي ِ
َولِ ُّي ُه ِب ْال َع ْد ِل َواسْ َت ْش ِه ُدوا َش ِهيدَ ي ِ
ب ال ُّش َهدَ ا ُء إِ َذا َما ُدعُوا َوال َتسْ أَمُوا أَنْ َت ْك ُتبُوهُ
ال ُّش َهدَ ا ِء أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُه َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُه َما األ ُ ْخ َرى َوال َيأْ َ
صغِيراً أَ ْو َك ِبيراً إِ َلى أَ َجلِ ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َس ُ
ار ًة
ون ت َِج َ
هللا َوأَ ْق َو ُم لِل َّش َهادَ ِة َوأَ ْد َنى أَالَّ َترْ َتابُوا إِالَّ أَنْ َت ُك َ
ط عِ ْندَ َّ ِ
َ
ُضارَّ َكاتِبٌ َوال َش ِهي ٌد
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُج َنا ٌح أَالَّ َت ْك ُتبُو َها َوأَ ْش ِه ُدوا إِ َذا َت َبا َيعْ ُت ْم َوال ي َ
َحاضِ َر َة ُتدِي ُرو َن َها َب ْي َن ُك ْم َفلَي َ
هللا ُ َو َّ
هللا َوي َُعلِّ ُم ُك ُم َّ
َوإِنْ َت ْف َعلُوا َفإِ َّن ُه فُس ٌ
هللا ُ بِ ُك ِّل َشيْ ٍء َعلِي ٌم)( )3
ُوق بِ ُك ْم َوا َّتقُوا َّ َ
ويشترطفي  الكتابةأنتدونعلىحاملأووسيطيسمحبالكتابةعليه،وانتكونمقروءة،وبمعنى
أن يكون المحرر الكتابي مدوناً بحروف أو رموز أو إشارات معروفة أو يسهل فكها أو قراءتها،
وينصبمضمونهاعلىالواقعةالمرادإثباتهاحتىيمكناالحتجاجبمضمونالمحررالمكتوبفي

مواجهةالغير .

( )1

مرقس،سليمان()0880الوافيفيشرحالقانونالمدنى،رقم،5أصولاالتباتواجراءاتهفيالموادالمدنية،المجلداألول،األدلة

المطلقة،ط،5القاهرة،بند،10ص .055
( )2

المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،مصدر سابق ،ص.311

( )3

سورة البقرة ،اية .393
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 ويجبأيضاانتكونالكتابةمفهومةلمنيحتجعليهبها،بحيثيمكنلصاحبالشأنالوصول
إلى أدراكمضمونالكتابةوقراءتهبسهولةويسر ،فالقراءةهيعمليةفهمللنص،وتأويللهأيضا،
وطريقةق ارءةالنصهيالتيتحددمفهومالنص،وبالتالييمكنأنتقودقراءةالنصإلى وضع
سياقفيالمضمونيؤديبطريقةمختلفةإلى تغييرفيالعالقةالدالليةللنص،لذلكيجبأنيكون
المحرر الكتابي مدونًا بحروف أو رموز مقروءة ومفهومة للشخص الذي يراد االحتجاج عليه
بمضمونهذاالمحرر( .)1
وتستلزمالكتابةالمقروءةاإلطالععلىمضمونالمحرربشكل  كاملومباشر،والمعولعليهفي
هذا الصدد هو قدرة اإلنسان على قراءة الكتابة بكل يسر حتى يكون ملماً بمضمون المحرر ،
والجديرذكرهأنالكتابةعلىدعامةورقيةتستوفياإلشتراطالخاصبسهولةاالطالعوالتحتاجإلى
تدخلوسيط،بخالفالكتابةفيالشكلاإللكتروني()2التيتتطلباستخدامجهازالحاسباآللي،
وفكالتشفيرمعاستخدامإحدىتقنياتتخزينالكتابة .
كما يلزمأ نتكونالكتابةمحررةباللغةالتييتحدثبهاق ارئها،غيرانهليسثمةمايمنعأن
تكونبلغةأخرىغيرمفهومةللطرفال موجهإليهالخطاب،وفيهذهالحالةيمكنلصاحبالشأن
أنيلجأإلىاالستعانةبالترجمةحتىيتسنىلهقراءةمضمونالكتابة .

ةقاالنترنةةت،دارالنهضةةةالعربيةةة،ص310؛

()1جميعةةى،حسةةنعبدالباسةةط( )3111أثبةةاتالتص ةرفاتالقانونيةةةالتةةىيةةتمإبرامهةةاعةةنطرية
وانظر؛أ.الصالحين،محمدالعيع()3119الكتابةالرقميةطريقاًللتعبيرعناالرادةودلةياللإلثبةات،منشةأةالمعةارف،ط،0اإلسةكندرية،ص
 .015
( )2

الدمياطي،تامرمحمد()3119اثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنتدراسةمقارنة،اطروحةدكتوراه،جامعةعينشمس،ص.301
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نيشترطلإلعتدادبالكتابةلكيتؤديوظيفتهافياإلثبات أ نيتمتدوينهاعلىوسيطيسمحبثباتها
عليه،وحفظها بصورةمستمرة،حتى يمكنألصحابالشأنالرجوعإليهاإذالزماألمر(،)1ويشمل
مدلول الثبات باإلضافة إلى  مفهوم الدوام  ،فكرتي االستقرار والبقاء  ،وبعبارة أخرى يرتبط مفهوم
ثباتالكتابةبفكرةحفظالمعلوماتلمدةطويلة،وهذاالشرطمتوافرفيالوسيطالورقيبحكمتكوينه
المادي،حيثتعتبرالكتابةالمدونةعلىهذاالوسيطدائمةوثابتةعادة،فضالً عنقدرتهعلى
االحتفاظبالمعلوماتلمدةطويلة( .)2
وتجدراإلشارةإلىأ نهإذاكانالحاملالورقيبحكمتكوينهالمادييستوفيشرطثباتالكتابة،فإنه
فيذاتالوقتيتأثربعواملعديدةتؤديإلى تلفه،فقديتأكلبفعلالرطوبةوسوءالتخزينوسوء
المناولة،كماانهناكبعضأنواعمنالورقالتتصفبالجودةالمناسبةالتيتمكنهمنالحفاظ
علىصالحيته ،األمرالذيمنشأنهأن يعرضالكتابةالمدونةعليهإلى التلف،غيرانهيمكن
تالفيذلكمنخاللاختياراألنواعالجيدةمنالورق،والتخزينالجيدلها،وبالتاليالتؤثرتلك
األمورعلىتحقيقالكتابةالورقيةلوظيفتهافياإلثبات .
ن يشترط إلضفاء الحجية الثبوتية على المحرر الكتابي التقليدي أال يقبل التحريف ،أو التعديل
بظهورتمإدخالهمنتعديالت،أيانيكونخاليًامنأيعيبيؤثرفيصحته،وبعبارةأخرىكل
تعديلأوتغييريطرأفيمضمونالمحررالكتابيالتقليديسواءبالكشطأوبالمحورأوبالتحشير،

( )1

جميعى،اثباتالتصرفاتالقانونيةالتيتمابرامهاعنطريقاالنترنت،مصدرسابق،ص،30وانظر،أ.الصالحين،الكتابةالرقمية،

مصدرسابق،ص.011-015وانظرايضاً .
( )2

حمودة،عبدالعزيزالمرسي()3113مدىحجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيالمسائلالمدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداالتبات

النافذة،مجلةالبحوثالقانونيةواالقتصادية،العددالواحدوالعشرونالسنةالحاديةعشر،ابريل،ص.31
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وغيرذلكمنالعيوبالماديةيفقدهذاالمحررقيمتهالقانونية،تحديداً حجيتهفياإلثبات،أوفي
األقلينقصهابحيثاليرقىإلىدرجةالدليلالكتابيالتقليديالكامل(،)1باختصارينبغيأنيكون
المحررالكتابيخالياًمنأيةعالماتتدلعلىالتعديلفيبياناتمضمونة .
 وتعتبرخاصيةعدمقابليةالكتابةللتحريفمنوسائلتعزيزعنصرياألمانوالثقةفيالمحرر
الكتابيومنحهالحجيةالقانونية،وبالنسبةللدعامةالورقيةفإنهمنالصعبإدخالتحريففيالكتابة
المدونةعليها،دونأنيتركذلكأثرعليها،يمكناكتشافهبالمناظرةبالعينالمجردة،أومنخالل
االستعانةبالخبرة،والسببفيذلكيعودإلى  أنالكتابةتجريعلىالحاملالورقيبواسطةالحبر،
سواءباستخدامقلمالحبرأوبطريقالطبع،وأنالورقيتشربذلكالحبرأويطبععليهبشكليؤدي
إلى اتصالهكيميائيابالتركيبالماديلهذاالورق،علىنحوال يمكنفصلهعنهإالبإتالفالورق،
أو احداث تغيرات مادية في الكتابة سواء بالمحو أو التحشي ،وكل هذه األساليب في الغالب ال
يستعصياكتشافهاعلىأهلالخبرة(،)2حتىوانكانفعلالتزويرأوالتحريفالذيلحقبالكتابةقد
تمبإتقان .
وقداختلفالفقهفيتحليلطبيعة خاصيةعدمقابليةالكتابةالتقليديةللتحريفومدىاعتبارهامن
وظائف الكتابة  ،فالبعض ذهب إلى  ان تلك الخاصية ليست شرطا مطلقا ،بدليل انه يمكن قبول
المحررات المكتوبة بقلم الرصاص في مجال اإلثبات  في بعض األنظمة القانونية ،بالرغم من انه
يمكنمحوالكتابةدونانتتركأثراعلىالدعامةالورقية .


( )1حمودة ،مدىحجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيالمسائلالمدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداإلثباتالنافذة مصدر سابق ،ص.37
( )2

الصالحين،الكتابةالرقمية،مصدرسابق،ص،018،019وانظر،حمودة،مدىحجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيالمسائل

المدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداإلثباتالنافذة ،مصدرسابق .37
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 وقدأكدجانبأخرمنالفقهعلىهذااالتجاهحينذهبإلىاعتبارعدمالقابليةللتحريفبمثابة
شرط لفاعليةالكتابة،واليعدذلكمنوظائفالكتابة ،النهذهالشرطيتصلبموثوقيةالبيانات
وتوثيقها،واليتعلقبماهيةالكتابة(،)1وحتىبا لنسبةللكتابةالتقليديةفإنخاصيةعدمالتعديلأوعدم
التحريف  ،بالرغم من دورها في اطار فعالية الكتابة في مجال اإلثبات  ،فان ذلك ال يرجع إلى
طبيعةالكتابة،وانمامردذلكالخصائصالمميزةللدعامةالورقية .
نخلصإلى القولإنهيشترط  فيالكتابةحتىتؤديوظيفتهاالقانونية،أنتكونمقروءةومفهومة
بحيث تدل على مضمون التصرف القانوني ،والبيانات المدونة بالمحرر ،وأن تكون مستمرة وذلك
يتحققمنخاللتدوينالكتابةعلىدعائمتحفظهابصورةمستمرة،بحيثيمكنالرجوعإليهاعند
الضرورة وان تضمن عدم ال تحريف في مضمونهاة سواء بالحذف أو باإلضافةة إال بظهور ما تم
إدخالهعليهامنتحريفأوتعديالت،وذلكحتىتتمتعبالثقةواألمانمنجانبأطرافالتعامل .
وهنا يمكن القول إن الكتابة اإللكترونية تختلف عن الكتابة العادية بالعديد من الخصائص  ،وتثير
بعض الصعوبات في التطبيق ،تجعلها ال تستجيب لقواعد نظام اإلثبات التقليدية المنظمة ألحكام
الدليلالكتابيالكامل،وهي -:
.1عدم نجند دعامة مادية:يتميزالمحرراإللكتروني بأنالكتابةالمدونةتردعلىوسيطأودعامة
إلكترونية ،وأنها تتسم" بالطابع الالمادي "غير محسوس ،حيث ال توجد دعامة مادية للمحرر
اإللكتروني(،)2بخالفالمحررالتقليديالذييدونعلىدعامةورقيةذاتطابعماديملموس .

( )1

الدمياطى،اثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنتدراسةمقارنة،مصدرسابق،ص.301

( )2

زهره،محمدالمرسى()3119الحمايةالمدنيةللتجارةااللكترونية(العقدااللكتروني-اإلثباتااللكتروني-المستهلكااللكترونةي،ط،0دار

النهضةالعربية،القاهرة،ص .301-301
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واذا كان المحرر ينشأ من ارتباط الكتابة بالدعامة ،ويمكن مالحظة ذلك بكل وضوح بالنسبة
للمحررالتقليديأوالورقي،حيثهناكارتباطوثيقالصلة بينالكتابةالتقليديةوالدعامة"أيأداة
التخزين،وهيفيالغالبقطعةمنالورق،فإنالمحرراإللكترونييفترضنوعاًمناستقاللالكتابة
عن الدعامة غير المادية المدونة عليها ،ذلك أن مضمون المحرر يسجل في البداية على دعامة
محددة"كالذاكرةاإللكترونيةللحاسوبأو األقراصالمدمجةأوالمرنةأوالضوئية..الخ"ولكنمن
وقتألخريمكنأنينفصلمضمونالمحررعنأداةالتخزينالرئيسية،وينتقلإلىأداةأودعامة
أخرى،ويمكنانيتكررذلككثي اًر،وغالبًاينتقلمضمونالمحررمنأداةإلىأداة"دعامةأخرى
العندمايسترجعالمحررمنالحاسوب،ويسجل
فينموذجمختلفعنعاماتالتخزيناألولى،فمث ً
على قرص مرن أو مدمج يختلف وسيط التخزين أو الدعامة الحاملة للكتابة ،وعندما تتقادم
التكنولوجياتنقلالتسجيالتإلىوسيطالكترونيجديدضمنقواعدبياناتجديدة،ونظمتشغيلجديد
حسبمايكشفعنهالتطورالتكنولوجيبهذاالخصوص .
 .1أمتانية تعديل نتغييو التتابة ال لتتوننية دنن توك اثو:ـ 
الواقعأنالكتابةاإللكترونية تتيحأمكانيةتعديلمضمونهابكليسر،سواءباإلضافةأوالحذفأو
حتىالمحوعنطريقاإلمكانياتالمتعددة لبرامجمعالجةالبيانات،وكذلكمنالمخاطرالتيتهدد
سالمةتخزينالمعلوماتلمضمونالمحرراإللكتروني،حيثانهيمكنأنيتمتحريفكلأوبعض
تلكالمعلوماتدونأنيتركذلكآث ًارملحوظًاحتىيكشفعنهذاالتالعب،وخاصةإذاقامبذلك
خبيراومهنيمتخصصفيالحاسوبوال معلوماتيةوأيضايمكنأنيتمحذفمعلوماتالمحرر
كلها أو بعضها بسبب الخلل الفني أو التقني في األجهزة المستعملة التي تهدد سالمة تخزين
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المعلومات ،أو بفعل فاعل مثل أطالق الفيروس عن البرنامج المعلوماتي الختراقه أو لتدميره(،)1
والشكأنذلكيشكلخط ًارحقيقيًافيمايتعلقبالتحريعنالمعنىاوالحقيقةالتييتضمنهاالمحرر
اإللكتروني،أوالتييرغبأطرافالتعاملفيالتعبيرعنهابطريقالكتابة .
.3قابلية التتابة للتلف بسوعة :ـيشترطلالعتدادبالكتابةكدليلكاملفيمجالاإلثبات،أنتسمح
الدعامةالمدونةعليهابثباتهاواإلبقاءعليهاوحفظهاكماهي،وبصورةمستمرة،لكييتسنىالرجوع
إليهاعندالحاجة،ولكناليعنيذلكأن تستمرالدعامةلألبد،وانمايجبأن تدومالكتابةالمدة
الالزمةالنقضاءااللتزامبالتقادم.ولكنهذهالخاصيةالتتوافرفيالكتابةاإللكترونية،النالدعائم
اإللكترونية بوجهعامتتسمبالحساسيةالشديدة(، )2مما يجعلهاعرضةللتلفوتدميرماعليهامن
بيانات ومعلومات ،سواء ألسباب فنية بحثه ،كسوء التخزين أو حدوث أعطال ،أو بسبب مخاطر
الخطأالفنيفيإدخالالبياناتوتصميمالبرامجونقلالمعلومةمندعامةإلىأخرى،ولعلأهمهذه
المخاطرأطالقالفيروسالمعلوماتيعلىالبرامجالتالفهاوالنيلمنها( .)3
عرفقانونالتوقيعاإللكتروني والمعامالتاإللكترونية العراقيالكتابة اإللكترونية فيالمادة()1
علىإنه(كلحرفأورقمأورمز ،أوأيةعالمةأ خرىتثبتعلىوسيلةإلكترونية أورقميةأو
ضوئية،أوأيةوسيلةأخرىمشابهةوتعطيداللةقابلةلإلدراكوالفهم) .
وايضًا عرفتالمعلوماتاإللكترونية في قانونالمعامالتاإللكترونية األردنيفيالمادة()1على
أنه(البياناتأوالنصوصأوالصورأوالمراسالتأواالشكالأواألصواتأوالرموز ،أوقواعد
البياناتوماشابهذلك) .
( )1منصور،محمدحسين(،)3111االتباتالتقليديوااللكتروني،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،ص .370
( )2

الجمال،سميرحامدعبدالعزيز()3111التعاقدعبرالتقنياتاالتصالالحديثة،دارالنهضة،ط،0القاهر،ص.311

( )3

منصور ،االثبات التقليدي وااللكتروني ،مصدر سابق ،ص.370
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إنالمقصودبتعريفالكتابةاإللكترونية انهاتلكالتي يمكنأنتكونعلىشكلرموزأوغيرها.
ومنهنايتبينأنالمشرعاألردنيلميعرفالكتابةاإللكترونيةتعريفًاواضحًا( )1
إن طريقة الكتابة اإللكترونية التي تكون على المستندات ،أو المحررات اإللكترونية في جهاز
الحاسوبهيعبارةعنمعادالتخوارزميةحيثيتمتجهزجهازالحاسوببالمعلوماتالالزمةعن
طريقوحداتاالدخال(لوحةالمفاتيح)،أوإ عادةالمعلوماتالموجودةفيوحداتالمعالجةالمركزية
( )CPUحيث يتم اخرجها من خالل وحدات اإلخراج كالطابعة ،أو شاشة الحاسوب أو األقراص
الممغنطة .وانالكتابةاإللكترونية  تندرجضمنالكتابة الرقميةحيثيتممعالجةالكتابةمنخالل
تغييرالمعلوماتإلىأرقاممكونةمن(صفروواحد)يفهمهاجهازالحاسوب،ومنثميقومبترجمتها
إلىكلماتمفهومة( )2
إن الكتابة اإللكترونية تشبه الكتابة العادية من ناحية اللغة حيث ال توجد شروط تقيد لغة الكتابة
ولذلكيمكنكتابتهاباللغةالعربيةأواألجنبية،أوأيلغةأخرىأوحتىيمكنكتابتهابرموزمعرفة
ومفهومةوتكونلهامعنى( .)3
وأنالكتابة اإللكترونية تتكونمنرموزيتمإدخالهاإلى جهازالحاسوب ،والذييتمكنمنقراءتها،
وا ظهارهاعلىشكلكتابةعاديةيمكنقراءتهامنالشخص( .)4
واشترطقانونالتوقيعاإللكتروني والمعامالتاإللكترونية العراقيبنصالمادة/13اوالً على(اوالً:
تكون المستندات اإللكترونية والكتابة اإللكترونية والعقود اإللكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها

( )1النوافلة ،يوسف احمد ( ،)3117حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،دار وائل للنشر والتوزيع .ط ،0عمان ،ص5
( )2

عبيدات ،اثبات المحرر االلكتروني ،مصدر سابق ،ص.78

( )3فضالة ،التنظيم القانوني لإلثبات ،مصدر سابق ،ص.80
( )4عطا سدة ،اياد محمد عارف( )3118مدى حجية المحررات االلكترونية في االثبات دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح
الوطنية ،ص.12
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الورقيةإذاتوافرتفيهاالشرطاالتية:أ.أ نتكونالمعلوماتالواردةفيهاقابلةللحفظوالتخزينبحيث
يمكن استرجاعها في أي وقت ب .إمكانية االحت فاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها أو إرسالها أو
تسلمهابه ،أوأيشكليسهمبهإثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندإنشاؤهاأوإرسالها ،أ و
تسلمهابمااليقبلالتعديلباإلضافةأوالحذف 
ج .أ ن تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشؤها ،أ و يتسلمها وتاريخ ووقت إرسالها
وتسلمها .
ثانيًا :ال تطبق الشروط المنصوص عليها في البند(اوالً) من هذه المادة على المعلومات المرافقة
للمستنداتالتييكونالقصدمنهاتسهيلإرسالهاوتسلمها) 

ثانياً :التنقيع
بالنسبةللتوقيعاإللكتروني فإنتحديدالهويةللموقعيتمفيوقتسبق أبرامالعقد،ويعودذلكإلى
ان التعامل عبر شبكة االنترنت يتم بين أشخاص غالباً ال يعرفون بعضهم البعض ،لذلك التوقيع
ايردهضمن
يكونمطلوباالستيفاءوظيفةتحديدهويةالموقع،فمثالإستخدامالمفتاحالالمتماثلو ا
بياناتالعرض"اإليجاب"،أوالدعوةإلى التعاقديؤدىإلى التثبتوالتحققمنهويةالموقع،بشكل
مؤكدقبلالدخولمعهفيتعاقد،ومنهذاالسياقأصبحالتوقيعالرقمييلعبدو اًرحاسماًفيتحديد
هوية الموقع ،على نحو يتيح التأكد من التع بير الصحيح والمؤكد لرضائه ،كما أنه من خالل
التطوراتالتيلحقتتنظيمسلطاتالتصديقعلىالتوقيعات،فإنهيمكنالقولأنالتوقيعالرقمي
يتجهنحوالقيامبدورفعالليسفقطفيمجالاإلثبات،بلعلىمستوىتكوينالعقدأيضا .
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بإختصار ،التوقيع اإللكتروني المعتمد على تقنيات التشفير يؤدي وظيفة تحديد هوية الموقع
بصورةمؤكدة )1(.كماهوالحالفيالتوقيعالخطي،غيرأنهنالكاختالففيلحظةتدخلهألداء
هذهالوظيفة،وموضوعهذاالتدخل،فمنناحيةلميعديمكنتصورالتوقيععلىانهتأكيدالحق
ألغراضاإلثبات ،وانماأصبحشرطًا لتمييزالموقععنغيرهومنثمشرطًا إلثباتالمعاملة،ومن
ناحيةاخرىأصبحالتوقيعاإللكترونيمعتمدًاعلىالتشفيروهذامنشأنهأنيسمحباالستداللعلى
هويةالموقععلىنحومؤكد،وبالتاليلم يعدهنالك  مجاللالنتظارحتىينشبنزاعللبحثفي
مدىصحةالتوقيعكماهوالحالبالنسبةللتوقيعالخطي .
بالنسبةللتوقيعالخطي ،لكييتمكنمنأداءوظيفتهفيإثباتإقرارالموقعبماوردفيمضمون
المحرريتعينأنيكونهذاالتوقيعمتصالاتصاالماديًاومباش ًاربالمحررالمكتوب(.)2ذلكأنواقعة
ه،والجديربالذكر أناستخدامالورقفي
كتابةالتوقيععلىالمحررنفسههيالتيتمنحالتوقيعآثر 
كتابةالمحرراتالمعدةلإلثباتيتحققمعهاتصالالتوقيعبالمحرراتصاالمادياوكيميائياعلىنحو
اليمكنمعهفصلاحدهماعناألخرإالبإتالفالمحررأوبإحداثتعديلفيالتركيبالكيميائي
لألحبارأومادةاألوراقالمستخدمةوفىهذهالحالةيسهلاكتشافذلكسواءمنخاللالمناظرةاو
أخرى أن صلة الربط بين التوقيع واإللتزامات
االستعانة بالخبرة الفنية بالخصوص (.)3وبعبارة 
المتضمنةبالمحرربالمعنىالمتقدم،هيالتييفترضبمقتضاهاأنيكونصاحبالتوقيععلىبينة
منأمره،عالمًابمضمونالمحررقاصدًاإجازةماوردفيهوالتزامهبه،بالتاليإذاانتفتهذهالرابطة،
فقدالمحررحجيتهفياإلثبات،وعادةماتنفيهذهالرابطةإمابإنكارالشخصالتوقيعالمنسوبإليه
( )1الدمياطى،اثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنت،مصدرسابق،ص .211
( )2

زهرة ،الحماية المدنية للتجارة االلكترونية ،مصدر سابق ،ص.333

( )3

جميعى ،اثبات التصرفات القانونية ،مصدر سابق ،ص  20و23
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إذاتحققالقضاءمنذلك،أوبسببأميةالموقعإذااقتنعالقاضيانمجردالتوقيعاليكونبحد
الكافيًاعلىرضائه،كماتنتفىالرابطةأيضابينالمحرروالتوقيعإذاصدرفيصورةغير
ذاتهدلي ً
مألوفة،كأنصدرفىصورةختممطموس( .)1
أمابالنسبةللتوقيعاإللكتروني فنظ ًار للطبيعةالالماديةالتيتتسم بهاالمحرراتاإللكترونية،مع
األخذ بعين االعتبار أيضا أنها تتم عبر شبكة االتصاالت المفتوحة ،فان الرابطة التى تقوم بين
التوقيعاإللكترونيوالمحرراإللكتروني ليسترابطةماديةكماهوالحالبالنسبةللمحرراتالموقعة
بخط اليد  ،ولكنها رابطة منطقية (  )2ترتبط بكفاءة التقنيات المستخدمة فى أنشاء التوقيع ،وتوفير
مقتضياتتأمينيةوالثقةبه ،بلوتأمينارتباطهبشكلال يقبلاالنفصالعنالمحرر،حيثانه في
البيئيةاإللكترونية اليمكنافتراضتوافراالتصالبينالتوقيعوالمحرراإللكتروني،ويرجعذلكإلى
انفصام الرابطة المادية الملموسة بين ذلك التوقيع والبيانات التي تضمنها المحرر اإللكتروني،
وبالتاليوجبالبحثفيتوفيروسيلة"تقنية"موثوقبهايتحققبهااتصالهبتلكالبيانات،وبعبارة
اخرى إنتوافرالرابطةالمنطقيةبينالتوقيعاإللكتروني المحررالذى يرتبطبه يعتمدعلىتحديد

التقنياتالتييتحققبموجبهاارتباطرضاالموقعبمضمونالمحرراإللكترونيواق اررهله .
وواقع األمر هنا للتوقيع اإللكتروني ،كالتوقيع بالقلم االلكترونى ،ال يتيح  في  الوقت الحاضر
االرتباط بالمحرر اإللكتروني بشكل مؤكد ،فى حين ان اللجوء إلى التوقيع الرقمي  المعتمد على
التشفير ،وخاصة المفتاح الالمتمائل يؤدى دو ار بالغ  األهمية في  توفير  االرتباط المنطقي بين
التوقيعوالمحررعلينحواليمكنفصلهذهالرابطة،واليمكنألحدغيرصاحبهالتدخلبتعديل
( )1عبدالحميد ،ثروت ( )3110التوقيع االلكتروني ،ماهيته ـ مخاطرة ـ وكيفية مواجهته ـ مدى حجيته في اإلثبات مكتبة الجالء الجديدة
المنصورة ،ص 13
( )2

الدمياطى،اثباتالتعاقدااللكتروني،مصدرسابق،ص .270
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مضمونالمحرر،وذلكبسببتحصينهضدالقرصنةومقاومةاالنتهاكاتمنخاللالمفتاحالخاص
المعتمدمنأحدمقدمي خدماتالتصديقاإلل كترونىالمرخصلهبذلك،والذييتولىفضالعن
ذلك  ،إصدارشهادةبصحةالتوقيعوارتباطهبالمحرراإللكتروني يطلقعليهابشهادةالتصديق
االلكترونى( .)1
 أمافيمايخصمتانةودوامالرابطةبينالتوقيعوالمحررفبالنسبةللمحررالورقىيمكنلمسذلك
بصورةواضحةوبالعينالمجردة،حيثانعمليةالتوقيععلىالمحررالورقىهيالتيتتركأث ًرا
واضحًا للتوقيععليه،ويتحققمعهإ تصالالتوقيعبالمحررعلىنحواليمكنفصلاحدهماعن
األخر إال بإتالف المحرر ،أو باحداث تعديل في التركيب الكيميائي للحبر المستخدم أو الورق
محووازالة التوقيعدونالحاقاياثرعلىإتالف

المدونعليهبياناتالمحرر،ممايؤدى إلى 
األوراق،بينمافيالبيئةاإللكترونية ،فانالتقنيةالمستخدمةفيالت وقيعوخاصةالتوقيعالرقمي
هيالتيتكفلاستدامةومتانةتلكالرابطة( .)2
ويمكناللجوءإلى استخدامالتوقيعالرقميالمعتمدعلىالتشفيرالالمتمائلةبحكمتكوينهاليقينى
كي يوفرارتباطاً استدالليًا قويًا بينالموقع ومضمونالمستنداو المحرراالصلى،وفى الوقت
العلىانصرافرغبةالموقعإلىاالرتباطبمضمونالمستنداوالمحرر .
عينهيكوندلي ً
ويعترفبحجيتهافياإلثبات يجبأ ن
ولكييتماالعترافبالمستنداتأوالمحرراتاإللكترونيةُ  ،
تكونهذهالمستندات،أوالمحرراتموقعةمنطرفيالعقد.ومثالعلىذلكعقودالبيعاإللكترونية،
حيثيجبأنيكونالعقدموقعًا بين البائعوالمشتري ،ويكونالتوقيعالكترونيًا حيث انالتوقيعهو

( )1

الجمال ،التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة ،مصدر سابق ،ص  333و.325

( )2

الجمال ،التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة ،مصدر سابق ،ص332
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منالشروطاألساسيةفيحجيةالسند،أوالمحرراإللكتروني،أوالعاديألنالتوقيعيكونبمااتفق
عليهطرفيالعقد( )1
إنالتوقيعيعتبرمنالشروطالجوهريةوالمهمةفيالسندالعادي ،أوالسنداإللكتروني ألنهيعتبر
والمحرروأنأغلبيةالقوانينالعربيةوالعالمية

ارمنقبلالموقععلىموافقتهبمايتضمنهالسند،أ
إقرًا
بينتمجموعةمنأنواعالتوقيعالتقليديمنهماكان باالمضاء ،أوبصمةاألصابعأوالختم ،وأن
التوقيعاإللكتروني يختلفعنالتوقيعالتقليديمنحيثالشكل ،وذلكألنالتوقيعاإللكتروني يتم
بوسائلإلكترونيةحديثة .
حيث عرف التوقيع اإللكتروني في قانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي في
المادة ( )1بأنه (عالمة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو
غيرهاولهطابعمنفرديدلعلىنسبتهإلىالموقعويكونمعتمداًمنجهةالتصديق .
وعرفالتوقيعاإللكترونيفيقانونالمعامالتاإللكترونياألردنيفيالمادة()1بأنه(البياناتالتي
تتخذشكلحروف ،أوأرقامأورموزأوإشارات ،أوغيرهاوتكونمدرجةبشكلالكترونيأوأي
وسيلةأ خرىمماثلةفيالسجلاإللكتروني،أوتكونمضافةعليه،أومرتبطةبهيهدفتحديدهوية
صاحبالتوقيعوانفرادهبأستخدامهوتميزهعنغيره) .

إنقانوناالنسترالالنموذجيبخصوص التجارة اإللكترونية وضحتبأنالتوقيعاإللكتروني يكون
كافيًا إذافرضه القانونوبأنيكونهنالكتوقيععلىرسالةالبيانات ،والتيتكونبالمستنداتأ و
المحرراتاإللكترونيةونصتالمادة()7منهعلىانه 

( )1

النوافلة ،حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،مصدر سابق ،ص58
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 -1عندمايشترطالقانونوجودتوقيعمنشخصمستوفيذلكالشرطبالنسبةلرسالةالبيانات
اذااستخدمتكطريقةلتعيينهوية ذلكالشخصوالتدليلعلىموافقتهعلىالمعلومات
الواردةفيرسالةالبياناتاماالفقرةالثانيةمننفسالمادةفانهاتنصعلىان"تسري
الفقرة () 1سواء اتخذالشرطالمنصوصعليهفيهاشكلااللتزاماواكتفىفيالقانون
بمجردالنصعلىالعواقبالتيتترتبعلىعدموجودت وقيع" .
يتبين من خالل دراسة نصوص قوانين المعامالت اإللكترونية العربية وقانون االنسترال
النموذجي بخصوص التجارة اإللكترونية أن وجود التوقيع اإللكتروني على المستند ،أو المحرر
اإللكترونييعدمنالشروطاألساسيةإذافرضالقانونوجودهعلىالمستند،أوالمحرراإللكتروني.
وأماإذالميكن التوقيعموج وداً علىالمستند ،أوالمحرراإللكتروني .فأنهسيترتبجزاء علىعدم
وجودهفيالمستندأوالمحرراإللكتروني( )1
لكييتمتعالمستندأوالمحرراإللكتروني بالحجيةالمطلقة فياإلثبات فيجبأنيكونموقعًا
منقبلمنصدرعنه ،وأن القانونأوجبالتوقيععلىكافةالمستندات ،أوالمحرراتاإللكترونية
كييتمتعبالقوةالقانونية ،وتكونلهالحجيةفياإلثبات وأنمعظمالقوانينالعربيةواألجنبيةالتي
تخصالتجارةاإللكترونيةاعتمدتعلىشرطوجودالتوقيعاإللكتروني( )2

ثالثاً :التنثيق 
في إطار التعامل اإللكتروني من خالل شبكة االتصاالت اإللكترونية المفتوحة" االنترنت" يتم
التعاملبينالماليينمناألشخاصغيرالمعروفينلبعضهمالبعض،ممايستوجباالستعانةبطرف
( )1

عبيدات ،اثبات المحرر االلكتروني ،مصدر سابق ص.93

( )2

الزعبي ،عوض احمد( )3111اصول المحاكمات المدنية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،3عمان ،ص55
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ثالث "سلطة التصديق" للتعريف بإطراف التعامل ،وضمان التحقق من صلة كل طرف بتوقيعه،
ال عن إثبات مضمون الرسائل المتبادلة بين اإلطراف وحفظ آثارها ،حيث أجازت التشريعات
فض ً
المقارنةتأسيسجهاتتعنىبإصدارشهاداتالمصادقةاإللكترونية،المؤمنةبدورهابتوقيعالكتروني
للجهة الصادر عنها،حيث يستطيع أي طرف في التعامل التعرف على هوية الطرف المقابل،
ومصداقيةتوقيعهبمجرداالطالععلىشهادةالمصادقة((.))1
 والجدير بالذكر أن المرسل يحرص فى الغالب على التعريف بنفسه لجمهور المستهلكين ،من
خاللهذهالشهادةالتيتسلمهالهسلطاتالمصادقةاإللكترونية بطريقةإلكترونية مباشرة،فيرسلها
بدورهضمنرسائلالبياناتالمتعلقةبعروضالخدماتوالسلع،أوضمنالعقودالموقعةمنه،حيث
يتم التعرف على هذه الشهادات بواسطة المفتاح العام ،وبمجرد تلقي المرسل إليه رسالة العرض،
يتعرف على  هوية المرسل من خالل هذه الشهادة ،ويمكن التأكد من صحة هذه الشهادة بأعمال
المفتاح العام للمرسل ،غير أنه يقتصر دور سلطة التصديق على ضمان الرابطة بين التوقيع
وصاحبه،ومدى  تطابقهمعالمفتاحالخاصالموجودفىحيازةالموقع،دونأنتتدخلفيكشف
مضمونالرسالةالذياليمكنلهاأنتدركهبحكمسريةالمعلومةالمضمنةوالمشفرة بمفتاحخاص
اليعلمهإالصاحبه ))2((.

( )1

حوته،عادلأبوهشيمةمحمود )3115(،عقودخدماتالمعلوماتااللكترونيةفيالقانونالدوليالخاص،دارالنهضةالعربية،ط،3

القاهرة،ص .081-085
( )2

قاسم،عليسيد،) 3113(،بعضالجوانبالقانونيةللتوقيعااللكتروني،مجلةالقانونواالقتصاد،جامعةالقاهرة،العددالثانيوالسبعون،
ص .31
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 ولكنيجبأنيتوافرفىهذهالجهةمايفيبمتطلباتتقديمهذهالخدمات،سواءعلىمستوى
استخداموسائلتقنيةموثوقبهاإلصداروتسليموحفظالشهادات((،))1
لفدفرضالمشرععلىاألشخاصالذينيعملونعلىشبكةاالنترنتأنيقوموابتوثيقكلأعمالهم،
وذلك لضمانحقوقهموالحفاظعليهامنأيغعأواعتداء ،أوتخريبالذييمكنأنيصلإليهم
منالغيرمماأدىإلىالبحثعنطريقةيتماالحتفاظبكافةالمستنداتأوالمحرراتاإللكترونيةكي
تكونلهاقيمةقانونية،وحمايتهاواالحتفاظبهامناالعتداءالذيقدتطالهمنالغير( .)2
ويجب توثيق المستند أو المحرر اإللكتروني عند صدوره من جهة مرخصة و تكون هذه الجهة
معتمدةلدىالحكومة،وليسبالضرورةأنتكونهذهالجهةهينفسهافيكافةالدول،حيثانكل
دولةتحددالجهةالتي تريداعتمادهاحسبمتطلباتها،وأنأساسعملهذهالجهةهوالتحققمن
سالمة المستند ،أ و المحرر ومن الشخص الذي أصدره ،وكذلك مالحظة التغيرات واألخطاء التي
تحدثعلىالمحرربعدإنشاءه،ويتمالتحققعنطريقإستخدامطرقتحليللكييتمالتعرفعلى
الكلمات ،وفكالشفرةالموجودةوالرموزواالرقام ،أوأيطريقةيتمالتعاملبهامنأجلالتأكدمن
صحةالمستند ،أوالمحرراإللكتروني وبعدكلهذهاإلجراءاتيمنحشخصالمستند ،أوالمحرر
شهادة التوثيق التي تثبت سالمة ،وصحة المستند أو المحرر اإللكتروني لكي تكون حجة قانونية
علىأيشخص ،أوجهةتدعيبعدمسالمةاو  وضوح المستند ،أوالمحرراإللكتروني الذيتم
إصداره .

( )1

قنديل،سعيدالسيد)3111(،التوقيعااللكتروني(ماهيته،صوره،حجيتهابينالتدويلواالقتباس)،دارالجامعةالجديدةللنشر،

اإلسكندرية،ص .78
( )2

المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،مرجع سابق ،ص318
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وعندماتتمكتابةوتوثيقالمستند ،أوالمحرراإللكتروني بالشكلالذيتماإلتفاقعليهبينطرفي
العقد تقوم الجهة المعتمدة من قبل الحكومة لتوثيق المستندات ،أ و المحررات بأعطاء رقم سري
لصاحب الحق يستطيع من خالله الرجوع إلى المستند أو المحرر اإللكتروني ،أو الحصول عليه
عندمايتطلباالمر( .)1
أماإذالميتمتوثيقالمحرر،أوالتوقيعففيهذهالحالةسوفيكونالمحررأوالتوقيعاإللكتروني
دون حجة قانونية .إن توثيق المحرر أو التوقيع اإللكتروني يشترط فيه أ ن يكون معتمدًا من قبل
طرفيالعقدالعاملينفي المحررات ،أوالتوقيعاإللكتروني وانهذاالتوثيقيجبأنيكونمعتمدًا
منقبلاإلجراءاتالتجارية،والمدنيةحتىيتمتعبالحجةالقانونية .
عرف المشرع العراقي جهة التصديق اإللكتروني في قانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت
وقد 
اإللكتروني فيالمادة()1بأنه(هوالشخصالمعنويالمرخصلهإصدارشهاداتتصديقالتوقيع
اإللكترونيوفقأحكامهذاالقانون) 
بينماعرفالمشرعاألردنيجهةالتوثيقاإللكترونيفيقانونالمعامالتاإللكترونيفيالمادة()1
بأنه(هيالجهةالمرخصةأوالمعتمدةمنهيئةتنظيمقطاعاإلتصاالت،أوالمخولةقانونيًابإصدار
شهادات التوثيق ،وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة،
والتعليماتالصادرةبموجبيه)  وقدعدالمشرعينالعراقيواالردنيو ازرةاالتصاالتالجهةالمعتمدة
فيالتوثيق( .)2

( )1

النوافلة ،حجية المحررات االلكتروني في االثبات ،مرجع سابق ،ص.11

( )2

المادة ( )0من قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي والمادة ( )3من قانون المعامالت االلكترونية االردني
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وابعا :إمتانية الحتفاظ بالمحوو اللتتونني ناستوجاعه :
ويقصدبذلكانقبولالمحرراإللكترونيفيمجالاإلثباتيقتضةيأنتتةوافرفيةهالضةماناتالالزمةة
التةيتكفةةلحمايتةةهمةةنمحةةاوالتالتالعةةبفةةيمضةةمونالكتابةةةالتةةيتقةةععلةةىدعامتةةهأوالعبةثبهةةا،
أنتدلصياغةالنصعلىوجوبتوافراشتراطاتالكتابةالورقيةفةيالمحةرراإللكترونةي،مةنحيةث
االستم ارريةبحالةسليمةوحفظسالمةمضمونهلكييمكنالرجوعإليهعندالحاجةة،لةذايحتةاجقبةول
المحةرراإللكترونةةيفةةياإلثبةاتإلةةىتةةدعيمالثقةةفيةةهعةةنطريةقاسةةتخدامأحةةدىالتقنيةاتالتةةيكشةةف
عنه ةةاالتط ةةورالتقن ةةيف ةةيمج ةةالتكنولوجي ةةاالمعلوم ةةات،كاس ةةتخدامالتش ةةفير،واالحتف ةةاظبمفت ةةاحف ةةك
التشةةفيرفةةيطةةيالكتمةةانواليةةةالمفتةةاحالمةةزدوج،التةةىتتمثةةلفةةيأنةةهاليمكةةنالةةدخولعلةةىالمحةةرر
والتعةديلفةةيمضةمونهإالباسةةتخدامالمفتةاحينمعةاً،وذلةكيعنةةيعةدمأمكةةاناسةتخدامهةةذاالمفتةةاحإال
بتدخلطرفيه،باإلضافةإلىذلكيمكنتأمينالمحرراإللكترونيعنطريقتةدخلوسةيطثالةثللقيةام
بمهمةةةاألرشةةيفاإللكترونةةيوسةةلطاتالتصةةديق،وأيضةةايمكةةناسةةتخدامالتوقيةةعالرقمةةيفةةيتوثيةةق
البيان ةةاتالمحمل ةةةعل ةةىدع ةةائمإلكتروني ةةة،فإن ةةهيكش ةةفع ةةنأيمحاول ةةةلل ةةدخولعلي ةةه،م ةةال ةةمي ةةتم
ب ةةالطريقالم ةةأذون()1ب ةةه،ل ةةذلكينبغ ةةيدائم ةةاأنيس ةةتوفيالمح ةةرراإللكترون ةةيبش ةةكلوأخ ةةرش ةةرطه ةةو
السةةالمةواالسةةتم ارريةبحالةةةسةةليمةخةةاللمةةدةنفةةاذه،بالوضةةعالةةذيكةةانعليةةهلحظةةةإنشةةاءهأولم ةرة
فةةيشةةكلهالنهةةائي،حتةةىيمكةةناعتبةةارهصةةاد اًرعةةنالشةةخصالةةذييريةةداالرتبةةاطبةةه،كمةةاينبغةةيعلةةى
القاضيالتحققمنصالحيةمخرجاتالحواسباالليةمنالناحيةةالفنيةة،لكةييتأكةدمةنعةدمالعبةث
بمحتواه،ويقبلأنيرتبعلىالمحررالمثبتبهاآثارهالقانونية .


( )1

الدمياطى،اثباتالتعاقدااللكتروني،مرجعسابق،ص .301،305
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إذاًيقصدبهذاالشرطهوحفظالمستند،أوالمحرراإللكترونيبالطريقةالتيتمإنشاؤهبهاوبشكلها
األصلية الذي كتب فيه بين طرفي العقد .وأكد المشرع ذلك في نص المادة الثامنة من قانون
االنتسروالاألجنبي ،وأيضاً قوانينالتجارةالحديثة(. )1فإنطريقةإدخال هذهالبياناتفيالحاسب
االليتتممنخاللشبكةاالنترنت،والهواتفالذكيةوعنطريقهايمكنالرجوعإلىالمحررالذيتم
بنودالعقدوالى المعلوماتالتيوردتفيه( )2فقدنصت

اإلحتفاظبهبشكلهاألصلي ،والرجوعإلى 
المادةالثامنةمنقانوناالنستروالعلى( -1عندمايشترطالقانونتقديمالمعلومات ،أو اإلحتفاظ
بهافيشكلهااالصليتستوفيرسالةالبياناتهذاالشرطاذا(أ)وجدمايعولعليهلتاكيدسالمة
المعلوماتمنذالوقتالذيإنشئتفيهللمرةاإلولىفيشكلهاالنهائيبوصفهارسالةبيانات،أوغير
ذلك)فاليمكنتحقيقشرطاإلسترجاعواإلعتدادبهإالإذاتمحفظالمحرراإللكترونيبالوسيلة،أ و
بالشكل الذي تم إنشائه به ،ويتم الحفظ على أجهزة الكترونية كالحاسب االلي ،أو على شبكة
االنترنت أو على اقراص صلبة .إال أن حفظ المحرر على شبكة االنترنت يعد الوسيلة األسهل،
واألكثر أمانا ألنه يمكن الرجوع على المستند اإللكتروني من خالل جهاز الحاسوب ،أو الهاتف
الذكيبعدأنيتمربطهذهاالجهزةبشبكةاالنترنت.وأ نحفظهذهالبياناتعلىأقراصمرنةيتطلب
ربطهذهاألقراصبجهازالحاسوبلكييستطيعالعميلإسترجاعهذهالبينات ،وتتميزهذهالطريقة
بالسرعةوالدقةالمتناهية( )3

( )1

المطالقة ،عقود التجارة االلكترونية ،مصدر سابق303 ،

( )2

عبيدات ،اثبات المحرر االلكتروني ،مصدر سابق ،ص 95

( )3

المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،مصدر سابق ص 305
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إالإن المشرعلميكتفيبخاصيةالحفظواإلسترجاع .بليجبأ نيقومأطرافالعقد بتوثيقأعماله
لضمانالحقوق ،والحفاظعلىالمستندكدليل .لكياليتعرضاليمحاولةاعتداءأوتخريبتحدث
منقبلالغير( )1
فيمكن القول أن شرط اإلسترجاع من أهم الشروط التي تطلبها المشرع لمنح المحرر اإللكتروني
حجيةفياإلثباتتعادلقيمةالمستندالورقيفياإلثبات.حيثأنالمستندالورقييمكنالرجوعإليه
في أي وقت ،ومالحظة أي تعديل أو تحوير في البيانات االساسية التي اشتمل عليها ولمعرفة
طريقة ،أو طرق تخزين المحررات اإللكترونية  سوف نبين هذه الطرق التي انتشرت في وقتنا
الحاضر ،ويمكنالقولأنالطريقةالضوئية ،والطريقةالممغنطةهيمنضمنهذهالطرقوكذلك
المصغراتالفلمية ،ومنالمتوقعأنيتمإنشاءبنوكمعلوماتتعتبرمخزناً للمستنداتأوالمحررات
تقليلالمخرجاتالورقيةواستبدالهابمحرراتإلكترونية

اإللكترونية.هذااألمرمنشأنهانيوديإلى
في جميع مستلزمات الحياة اليومية ،وبالرجوع إلى نصوص القانون العراقي( )2وكذلك القانون
األردني( )3نجدأنهما قدتطلبالمنحالحجيةللمستنداوللمحرراإللكتروني قيمةفياإلثبات قابلية

( )1

المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،مصدر سابق303 ،

( )2

ينظر المادة  02من قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي اوال :تكون للمستندات االلكترونية والكتابة االلكتروني
والعقود االلكترونية لمثيلتها الورقية إذا توافرت فيها الشروط التالية (أ-ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن
استرجاعها في اي وقت .ب -امكانية االح تفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها او تسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة
المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما اليقبل التعديل باالضافة او الحذف .ج -ان تكون المعلومات الواردة فيها
قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في اي وقت.

( )3ينظر المادة ( 1اذا استوجب اي تشريع تقديم اي قيد او عقد او مستند او وثيقة بشكل خطي او كتابي فيعتبر تقديم السجل االلكتروني
الخاص بأي منها منتجا ً لالثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي) (أ) امكانية االطالع على معلومات السجل االلكتروني (ب)امكانية تخزين
السجل االلكتروني والرجوع اليه في اي وقت من احداث اي تغيير عنه ) اما المادة ( 7أ) اذا اشترط اي تشريع تقديم النسخة االصلية من اي
قيد او عقد او مستند او وثيقة فيعتبر السجل االلكتروني مستوفيا لهذا الشرط بتوافر ما يلي )0( :حفظه بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله
او تسلمه وبشكل يضمن عدم اجراء اي تغيير او تعديل على محتواه ()3حفظه على نحو يتيح الوصول الى المعلومات الواردة فيه
واستخدامها والرجوع اليها في اي وقت ( )2التمكن من التعرف على المنشى والمرسل اليه وتاريخ ووقت انشائه او ارساله او تسلمه (ب)ال
تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل االلكتروني التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه
(ج) يجوز للمنشئ او المرسل اليه اثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل االثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة
بموجب القوانين ذات العالقة.
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هذا المحرر للحفظ بالطريقة التي تم إنشائه فيه ،وكذلك إمكانية االحتفاظ بالمحرر اإللكتروني
بالرجوععليه،واسترجاعهفيأيلحظةبعدتمامالتعاقد .
اعوال وسائلالتييتممنخاللهااالحتفاظبالمحرراإللكترونيواسترجاعهكاالتي :
ويمكنتعداداالنو 
 الشويط المغناطيسي
هو عبارة عن شريط من البالستك مطلي بمادة معدنية قابلة للمغنطة يبلغ عرضه من (1 /4
 1/1بوصة)وقديكونملفوفاعلى كرةمثلالتييتماستخدامهافيأجهزةالتسجيلالصوتي
والمرئي ،ويتمالتسجيلعليهاكماهوالحالبالنسبةلشرائطالتسجيلالصوتيلكونهاتحتويرأس
للقراءة ،والكتابةيسجلعلىشكلنقطمغناطيسيةبشفرةخاصةتدلعلىالبياناتالمتوافرةفي
نالرسحساسبوجودالمعلوماتويقومبأرسالالنبضاتالكهربائيةالمقابلةلشفرة
الحاسبكماأ أ
البياناتالمخزنةبالحاسبإضافةإلىأنهذاالشريطيحتويعلىأكثرمنمسارأوقناةتمكن
منالكتابةعليهاكماأنهيتمكنمنتخزينكميةهائلةمنالبياناتعلىالشريطالواحد )1(.
 شبتة االنتونت
تعتبر شبكة االنترنت من أكثر الوسائل المستخدمة في الوقت الحاضر لحفظ المعلومات
وذلكبسببسهولةإسترجاعالبياناتدونالحاجةإلىحملجهازوعنددخولالشخصإلى
شبكةاالنترنت ،ومنثمالدخولإلى الموقعالخاصبهسوفيقومبادخالرمزالتعريف
صبهوسوفيتمحفظكلالبياناتواسترجاعهاالتييحتاجهاالمستخدمدونالحاجة

الخا
للقيامبأجراءاتأخرى  ،ويؤخذعلى شبكةاالنترنتعدمتوفراألمانإذالميتماستخدام

( )1
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وسائل أمان لحفظ البيانات ،وذلك ألن هذه الشبكة تكون معرضة إلى عمليات سرقة
المعلوماتوالقرصنةأوتدميرها

()1

 االقواص المونة
ينواسترجاع البياناتويتم العمل
تعتبرهذهاالقراصمنأهمالوسائلالتيتستخدمفيتخز 
بهذهاألقراصفيكافةالحواسيب،وذلكألنهاتمتازبسهولةاستخدامها،وسهولةتداولها،ويكون
شكلهذهاألقراصعلىهيئةدوائرتكونمصنوعةمنمادةبالستيكيةكماانها رقيقةمطلية
بمادةممغنطةمنأكسيدالحديدوتكونهذهالمادةحساسة ،وتتوفر هذهاألقراصعلىنوعين
يمكنالتسجيلعليهعلىوجهوأحدللسطحوالثانييكونمزدوج

حسبطلبالشخص،فمنهما 
السطحللتسجيلعليهويوجدفيالقرصالمرنفتحةيتمعنطريقهاقراءةما يحتويهالقرص
منبيانات،وذلكعنطريقوحدةاألقراصالتيتالمسرأسسطحالقرصالمغناطيسيوعندها
سوفتتمعمليةالقراءة،أوالكتابةمنحيثاالسترجاعأواإلدخال .
وقد ظهر نوع جديد في االونة االخيرة يسمى ( )CDيكون شكله دائري يوجد بداخله شري ط
تسجلعليهالبياناتواسترجاعهاويمتاز هذاالنوعمناألقراص بسعةالعاليةالتي

مغناطيسي
تفوقسعةالقرصالعادي،ويمتازأيضابأنهيكونللقراءةفقطاليمكنالكتابةعليةإالفيحالة
مانوأحدطرق

وجودجهازمساعدللكتابةال يشبهج هازالقراءةوهذاماجعله يكونأكثرأ
اإلثبات( )2

( )1عبيدات ،اثبات المحرر االلكتروني ،مصدر سابق ،ص 91
( )2
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 القوص الصلب ()Hard Disk
يوجد هذا القرص في جهاز الحاسوب ،وهو عبارة عن قرص معدني رقيق مغطى بمادة
مغناطيسيةتكونمصنوعةمنفيأغلباألحيانمنسبائكاأللمنيومويمتازهذاالقرص
بسعةخزنيهالكبيرةالتيتفوقكلاألنواعاألخرىوكذلكيمتا زبسرعتهالعاليةفيالتسجيل
واإلسترجاع ،وذلك ألنه يكون مربوط بالجهاز إرتباط أساسي مما جعله يكون أسرع من
األقراصالمرنة،ويطلقعليهأيضاالقرصالثابتوذلكألنهيصعبتحريكهمنمكانإلى
إخرإالمعتحريكالجهازمعه )1(.

( )1
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المبحث الثاني
الخصائص القانننية للمستندات ال لتتوننية
أن للمستندات اإللكترونية  خصائص عديدة منها ما هو على صلة بعدد كبير من االنظمة  مثل
الدولةوأيضاللمستنداتاإللكترونية

داريةوالتجاريةوالتيتصللتشملاألفرادو
األنظمةالمالية،واإل 
خصائصاخرى .
إن من خصائص المستندات والمحررات اإللكترونية ،خاصية اإلثبات التي يتم من خاللها ضمان
ال
حقالمتنازععليةحتىولولفترةزمنية،كماانالمستندأوالمحرراإللكترونييجبأنيكونقاب ً
للقراءة واإلدراك،أيبإمكانأيشخصقراءة مضمونه ،وخاصةالقاضي ،ويكونمضمونمفهومًا
للجميع وال يكونفيهأيتغير  حتىبعدةمرورمدة منالزمن ،وأنالدعامةالتييتمبهاكتابة
المستند أوالمحرراإللكتروني يجبأنتكونموجودة ،ومحفوظةبشكلجيدوصالحةللقراءةمهما
طالعليةفترةالكتابة

()1

ومن هنا سوف نبحث  الخصائص للمستند ات اإللكترونية ومن كل النواحي في بحث يشمل
خصائصالمستنداتاإللكترونية .

المطلب األنل :قابلية المحوو للقواءة ناالدواك
ةه،وأنتكةونمقةروءة،
يشترطفيالكتابةاإللكترونيةأنتدونعلىحامةلأووسةيطيسةمحبالكتابةةعلي 
بمعن ةةىأنيك ةةونالمح ةةررمة ةةدوناًبح ةةروفأورم ةةوزأوإش ةةاراتمعروفةةةةأويس ةةهلفكه ةةاأوقراءتهة ةةا،
ةىالواقعةةةالمةرادإثباتهةةاحتةةىيمكةةناالحتجةةاجبمضةةمونالمحةةررالمكتةةوبفةةي
وينصةةبمضةةمونهاعلة 
مواجهةالغير.
( )1

التهامي ،سامح عبدالواحد ( )3119التعاقد عبر االنترنت (دراسة مقارنة) ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،ص509
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ويجبأيضاأ نتكونالكتابةمفهومةلمنيحةتجعليةهبهةا،بحيةثيمكةنلصةاحبالشةأنالوصةول
إلةةىأدراكمضةمونالكتابةةةوقراءتةةهبسةةهولةويسةةر،فةةالقراءةهةةيعمليةةةفهةةمللةةنص،وتأويةةللةةهأيضةةا،
وطريقةةةق ةراءةالةةنصهةةيالتةةيتحةةددمفهةةومالةةنص،وبالتةةالييمكةةنأنتقةةودق ةراءةالةةنصإلةةىوضةةع
سياقفيالمضمونيؤديبطريقةمختلفةإلىتغييةرفةيالعالقةةالدالليةةللةنص،لةذلكيجةبأنيكةون
المحة ةةررالكتة ةةابيمة ةةدونًابحة ةةروفأورمة ةةوزمقة ةةروءةومفهومة ةةةللشة ةةخصالة ةةذيي ة ةراداالحتجة ةةاجعلية ةةه
بمضمونهذاالمحرر( .)1
وتسةتلزمالكتابةةالمقةروءةاإلطةةالععلةىمضةمونالمحةةرربشةكلكامةلومباشةةر،والمعةولعليةهفةةي
ه ةةذاالص ةةدده ةةوق ةةدرةاإلنس ةةانعل ةةىقة ةراءةالكتاب ةةةبك ةةليس ةةرحت ةةىيك ةةونملمة ةاًبمض ةةمونالمح ةةرر،
والجديرذكرهأنالكتابةعلىدعامةورقيةتسةتوفياالشةتراطالخةاصبسةهولةاإلطةالعوالتحتةاجإلةى
تدخلوسيط،بخةالفالكتابةةفةيالشةكلاإللكترونةي()2التةيتطلةباسةتخدامجهةازالحاسةباآللةي،
وفكالتشفيرمعاستخدامإحدىتقنياتتخزينالكتابة .
وكذلكيلزمأنتكةونالكتابةةمحةررةباللغةةالتةييتحةدثبهةاقارئهةا،غيةرأنةهلةيسثمةةمةايمنةعأن
تكونبلغةأخرىغيرمفهومةللموجهإليةهالخطةاب،وفةيهةذهالحالةةيمكةنلصةاحبالشةأنأنيلجةأ
إلىاالستعانةبالترجمةحتىيتسنىلهقراءةمضمونالكتابة .
كييتمقراءةالمحررأوالمستنداإللكتروني ،وادراكماكتوبفيهتكونهناكطرقتينطريقةمباشرة
وطريقةغيرمباشر .

( )1

جميعى،أثباتالتصرفاتالقانونيةالتةىيةتمإبرامهةاعةنطريةقاالنترنةت،مصةدرسةابق،ص310؛وانظةر؛أ.الصةالحين،الكتابةةالرقميةة

طريق ًاللتعبيرعناالرادةودلياللإلثبات،مصدرسابق،ص.015
( )2

الدمياطى،اثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنت،مرجعسابق،ص.301
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الطريقةالمباشرةهي الطريقةالتييستطيعالشخصالطبيعيمنخاللهاقراءةوادراكوفهممضمون
المستند،أوالمحرراإللكترونيبمجردالنظرإلىالكتابةيتضمنهاالمستندأوالمحررواليحتاجإلى
أي،وسيلةمساعدة.اماالطريقةغيرالمباشرةفهيالطريقالتياليستطيعالشخصالطبيعيقراءة،
وادراكوفهممضمونالمستندأوالمح ررسواءكانمستندالكترونياومستندعادي( .)1
وانمايحتاجإلىوسيلةمساعدةتمكنهمنقراءته ومثالعلىذلكعندمايكونالمحرر،أوالمستند
مكتوببلغةأ جنبيةتختلفعنلغةالقاضيحيثاليستطيعقراءةالمستند،أوالمحرربمجردالنظر
إليهفيهذهالحالةسوفيحتاجإلىبندبخبيريعملعلىترجمةمحتوىالمستند،أوالمحررللغة
اءةوفهموادراكمضمونالمستند،أوالمحرر .

التييفهمهاالقاضي،وبهذايمكنهمنقر
وفيحالة إذاكانتالكتابةالموجودةفيالمستندأوالمحررمشفرةواليتمكنالقاضي من ق ارءتهمن
خاللالنظرإليه ،فيهذهالحالةالبدمنتوفيرالطريقةالتييتمكنمنخاللها القاضي من فك
اءتهاوادراكها ،وفهم

الشيفرةلكي يستطيع تغير الكتابةإلى لغةمفهومةللقاضيولكييتمكنمن قر
مضمونالمستندأوالمحرراإللكتروني .
إن الطريقة غير المباشرة لقراءة المستند أو المحرر خصوصًا عندما يكون المحرر ورقي  ،وكان
وادراك
مكتوبًا بلغة أجنبية تختلف عن لغة القاضي ،ففي هذه الحالة اليستطيع القاضي قراءة 
مضمونالمستندولكنهيستطيعانينتدبمترجملكييترجممضمونالمستندمنلغةأجنبيةإلىلغة
القاضي ليتمكن من قراءة ،واد ارك مضمون المستند ،وأيضاً يمكن أن تكون الكتابة الموجود في
المستند مشفرة وبهذه الحالة ال يستطيع القاضي أن يق ار ،أو يفهم مضمون المستند فهنا يجب أن
تعطيالمفاتيحالتيتفكشفرةالكتابةإلى القاضيحتىيتمكنمنتحويلالكتابةالمشفرةإلى كتابة
( )1
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يدركها .أ ما في حالة المستند أو المحرر اإللكتروني الذي ال يمكن قرائته
يفهمها ،ويستطيع أن 
وادراكه  ،وفهممضمونهبطريقةمباشرةولكنهيقرابالطرقالغيرالمباشر ،وذلكعنجهازالحاسوب
النيتمكتابتهبوسائلإلكترونية،واليتمكناإلنسانأنيقراهبطريقةمباشرة،وحتىيتمكنمنقرائته
وادراكمضمونهالبدمنإستعمالجهازالحاسوب.

()1

اليمكنقراءةالمستندأوالمحرراإللكترونيالموجودعلىقرصضوئي،أومرنمنخاللالنظرإليه
إالبعدإدخالهذاالقرصفيجهازالحاسوب،وقراءةمضمونالقرص.أماالمستندأوالمحررالذي
يكونموجودفيذاكرةجهازالحاسوب ،فاليستطيعأحدمنقراءتهإالبعدإستدعائهمنذاكرة
الحاسوب،واظهارهعلىالشاشة .
كماان المستنداتأوالمحرراتاإللكترونية يجبأنتكونمقروءة ،ويمكنللقارئأيًا كانشخص
طبيعي،أومعنويأنيفهممايضمنهالمستندأوالمحرر( .)2
يعتبرالمحررالكتابياداةمناالدواتالتييمكنأنتستخدمفيمواجهةاالخرينوذلكمنخالل
االحتجاجبهلذلكوجبأنيكونالمحررالكتابيمقروءاًيستطيعالشخصالعاديقراتهويشترطفي
واذا كانت هذه
المح رر الكتابي أ ن يكون مكتوب بحروف ،ورموز مستخدمة ومفهومة لألشخاص 
الحروفوالرموزغيرواضحةأيال يستطيعالقاضيأنيفهمهاوذلكعندمايقدمالمحررالكتابي
إليهفينزاعمطروحعليه وسوفاليكونلهذاالمحررالكتابيأيأهميةفياإلثبات .
تعتبر المستندات أو المحررات اإللكترونية هي االداة التي تحقق من خاللها التجارة اإللكترونية
أهدافهافمنخاللالمستنداتاإللكترونيةيتمإبرامالعقودوالصفقات،وانجازالمعامالتبكلسهولة،
( )1

التهامي ،التعاقد عبر االنترنت ،مصدر سابق ،ص 531

( )2

النوافلة ،حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،مصدر سابق ،ص.55

46

لذافهيتوفرالنفقاتوالوقتكماتمتازالمعامالتالتجاريةالتييتمإبرامهابطريقةإلكترونية بعدم
الحاجةإلى وسيط ،إذاكان هذاالوسيطإنسان ،أو شركةوهي بذلكسوفتتجاوزكلالمعوقات
والحواجزالجغرافيةبينالدول .

المطلب الثاني :دنام المحوو
يشترطإلضفاءالحجيةالثبوتيةعلىالمحررالكتابيالتقليديأاليقبةلالتحريةفأوالتعةديلبظهةورتةم
إدخالهمنتعديالت،أيانيكونخالياًمةنأيعيةبيةؤثرفةيصةحته،وبعبةارةأخةرىكةلتعةديلأو
تغييريطةرأفةيمضةمونالمحةررالكتةابيالتقليةديسةواءبالكشةطأمبةالمحورأوبالتحشةير،وغيةرذلةك
منالعيوبالماديةيفقدهذاالمحررقيمتهالقانونية،تحديدًاحجيتةهفةياإلثبةات،أوفةياألقةلينقصةها
بحي ةةثاليرق ةةىإل ةةىدرج ةةةال ةةدليلالكت ةةابيالتقلي ةةديالكام ةةل(،)1باختص ةةارينبغ ةةيأنيك ةةونالمح ةةرر
الكتابيخالياًمنأيةعالماتتدلعلىالتعديلفيبياناتمضمونة .
 وتعتبةرخاصةةيةعةةدمقابليةةةالكتابةةةللتحريةةفمةةنوسةائلتعزيةةزعنصةةرياألمةةانوالثقةةةفةةيالمحةةرر
الكتابيومنحهالحجيةالقانونية،وبالنسبةللدعامةالورقيةفإنةهمةنالصةعبإدخةالتحريةففةيالكتابةة
المدونةةعليهةا،دونأنيتةركذلةكأثةرعليهةا،يمكةةناكتشةافهبالمنةاظرةبةالعينالمجةردة،أومةنخةةالل
االسةتعانةبةالخبرة،والسةببفةيذلةكيعةودإلةةىأنالكتابةةتجةريعلةىالحامةلالةورقيبواسةطةالحبةةر،
سواءباستخدامقلمالحبرأوبطريقالطبع،وأنالةورقيتشةربذلةكالحبةرأويطبةععليةهبشةكليةؤدي
إلةىاتصةةالهكيميائيةابالتركيةةبالمةاديلهةةذاالةةورق،علةىنحةةواليمكةنفصةةلهعنةهإالبةةإتالفالةةورق،
أواح ةةداثتغية ةراتمادي ةةةف ةةيالكتاب ةةةسة ةواءب ةةالمحوأوالتحش ةةي،وك ةةله ةةذهاألس ةةاليبف ةةيالغال ةةبال

( )1
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يستعصياكتشافهاعلىأهلالخبرة(،)1حتىوانكةانفعةلالتزويةرأوالتحريةفالةذيلحةقالكتابةةقةد
تمبإتقان .
اما في المحوو اللتتونني فان تنافو هذه الخاصية تتعوض لمشتلتين
 المشتلة االنلى:إنالخصائصالماديةللمحرراإللكترونيقدتمثلعقبةفيسبيلتحقيق
هذه الخاصية .حيث أ ن التكوين المادي والكيميائي للشرائح الممغنطة التي تتكون منها
االسطوانةأو الهاردديسكالخاصبالكمبيوترتتميزبقدرمنالحساسيةبمايعرضهاللتلف
السريععندإختالفقوةالتيارالكهربائي ،إواإل ختالفالشديدفيدرجةح اررةتخزينهذه
الوسائط .
 المشتلة الثانية  :التي تتعلق بهذه الخاصية بالنسبة للمح رر اإللكتروني فهي التطور
المستمر للتكنولوجيا الحديثة فالبرنامج التي تنشئ المحرر اإللكتروني وتقراه في تطور
مستمرفمثالالمحرراإللكتروني الذيتمانشاؤهعلىبرنامج Wordإصدارعام1558
اليمكنقراتهبنفسالصورةعلىبرنامجwordإصدارعام1116األمرالذيقديؤديإلى
أن يتم  تقديم محرر الكتروني إلى القاضي  .فال يستطيع أن يطلع عليه وذلك ألن هذا
المحررقدتمإنشاؤهمنذسنواتوالبرنامجالموجودحالياالتسمحبقراته

()2

عندمايقومطرفيالعقدبأنشاءالمحررالكتابي،وذلكحتىيتمكنوامنالرجوعإليهفيحالةحدوث
أينزاع ،أواختالفبينطرفيالعقدلكييتمكنوامنتقديمالمحرر ،أوالمستندإلى القضاءحيث
يتمكنوامنيثبتواالحقأواألمورالتياختلفواعليهاولهذايجبأنيحفظالمحررأوالمستندبشكل
( )1

الصالحين،الكتابةالرقمية،مصدرسابق،ص،018،019وانظرحمودة،مدىحجيةالمحررااللكتروني،مرجعسابق .37
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جيد ،وأنيكونموجودالدىطرفيالعقدفيحالةحدوثالنزاعلهذاوجبعليهمأنيقوموابإنشاء
المحرر أو المستند على دعامة ال تتغير بمرور الوقت ،وأن هذا المحرر سواء كان كتابي أو
الكترونيانشئمنأجلاإلثبات .
ولذلكنجدانالمادة()1/6منقانوناالونسترالالنموذجياشترطتهذاالشرطعندمانصتعلى
أنه"عندمايشترطالقانونأنتكونالمعلوماتمكتوبةتستوفيرسالةالبياناتهذاالشرطإذاتيسر
اإل طالععلىالبياناتالواردةفيهاعلىنحويتيحاستخدامهابالرجوعإليهاالحقا"فيجبأنتتوافر
في المحرر صفة الدوام حتى يمكن الرجوع إليه الحقا .فرسالة البيانات يجب أن يتوافر فيها هذه
الصفةحتىيمكناالعتدادبهاكدليلاثبات .
حرروأنهذه

وتوجدهذهالميزةفيالمحررالورقيإلى حدكبير ،ولكنبشرطأنيتماالحتفاظبالم
الورقةإذاأهملتمانتتعرضللتلف،أوأنيتغيرلونهاأوتتاكلمنقبلالحشراتمعمرورالوقت
كلهذهالمشاكلتحولإلىعدمقراءةمامكتوبفيهاوذلكبسببعدماالهتمامبهذاالمحررالورقي
وعدحفظهفيمكانمناسب .

المطلب الثالث :إثبات مضمنن المحوو
يشةةترطلالعتةةدادبالكتابةةةحتةةىتةةؤديوظيفتهةةافةةياإلثبةةاتأنيةةتمتةةدوينهاعلةةىوسةةيطيسةةمحبثباتهةةا
عليةةه،وحفظهةةابصةةورةمسةةتمرة،حتةةىيمكةةنألصةةحابالشةةأنالرجةةوعإليهةةاإذالةةزماألمةةر(،)1ويشةةمل
مدلولالثبةاتباإلضةافةإلةىمفهةومالةدوام،فكرتةياالسةتقراروالبقةاء،وبعبةارةأخةرىيةرتبطمفهةومثبةات
الكتاب ةةةبفكة ةرةحف ةةظالمعلوم ةةاتلم ةةدةطويل ةةة،وه ةةذاالش ةةرطمتة ةوافرف ةةيالوس ةةيطال ةةورقيبحك ةةمتكوين ةةه

( )1

جميعى،اثباتالتصرفاتالقانونية،مصدرسابق،ص،30
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المةةادي،حيةةثتعتبةةرالكتابةةةالمدونةةةعلةةىهةةذاالوسةةيطدائمةةةوثابتةةةعةةادة،فض ةالًعةةنقدرتةةهعلةةى
االحتفاظبالمعلوماتلمدةطويلة( .)1
وتجدراإلشارةإلىانهإذاكانالحاملالورقيبحكةمتكوينةهالمةادييسةتوفيشةرطثبةاتالكتابةة،فإنةه
فةةيذاتالوقةةتيتةةأثربعوامةةلعديةةدةتةةؤديإلةةىتلفةةه،فقةةديتأكةةلبفعةةلالرطوبةةةوسةةوءالتخ ةزينوسةةوء
المناولةة،كمةاانهنةاكبعةضأنةواعمةنالةورقاليتصةفبةالجودةالمناسةةبةالتةيتمكنةهمةنانيبقةةى
صالحاً،األمرالذيمنشأنهأنيعةرضالكتابةةالمدونةةعليةهإلةىالتلةف،غيةرانةهيمكةنتالفةيذلةك
مةنخةاللاختيةةاراألنةواعالجيةدةمةةنالةورق،والتخةزينالجيةةدلهةا،وبالتةاليالتةةؤثرتلةكاألمةورعلةةى
تحقيقالكتابةالورقيةلوظيفتهافياإلثبات .
إنالكتابةالتيتكونموجودةعلىورقة،أودعامةاإللكترونية يجبأنالتكونمعرضةإلى
التغير ،أو التبديل ويجب أن تحفظ أو تخزن هذه الدعامة بشكل جيد بحيث ال يستطيع أحد
اصحابالشأنوأيضاالبدمنالتحققمنأن

الوصولإلى هذهالدعامةإالطرفيالعقد ،أو
السندأوالمحرراإللكتروني بستطاعته الحفاظعلىالكتابةالتيكتبمنإجلهااليحقالحد
أطرافالعقد ،أوأيأحدأ نيقومبتغيرهأوتعديلهأوتبديله ،وقداقترحجانبمنالفقهأنشاء
صناديقلحفظالمحررواليمكنأ نيصلإليهاطرفدوناألخرمنأج ةةلأنتحفظالدعامات
اإللكترونيةبأحداثشفرةمعينةلها( .)2
ومنأهمخصائصالمستندأوالمحرراإللكتروني ثباتمضمونالمحرر ،ويقصدبذلكعدمقابلية
الكتابةللتعديل ،وأنتمالتعديلأوالتحويريجبأ نيكونهذاالتعديلضاهربشكلماديملموس
( )1

الصالحين،الكتابةالرقمية،مصدرسابق،ص.011-015وانظرحمودة،مدىحجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيالمسائل

المدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداالتباتالنافذة،مصدرسابق،،ص.31
( )2
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حتى يتسنى إلى القاضي الناضر إلى الدعوى تقدير حجية المستند اإللكتروني في اإلثبات ،وهذه
الحجيةمرتبطةبسالمةالمحرر،وثباتةمنذانشاءهوتقديمهكدليللالثبات( )1
فالمحرر الكتابي تتوفر فيه هذه الخاصية فالحبر يتصل بالورقة بطريقة كيمائية .فال يمكن فصل
الكتابةعنالورقةالوالسيحدثتلففيهذهالورقةويسهلهناالتعرفعلىهذاالتغير( )2
فتوافر هذه الخاصي ة في المحرر اإللكتروني محل شك ألن المحرر البسيط يستطيع أي أحد من
أطرافهالتعديلعليهولكنتطورالتكنلوجيااليومأدىإلىتحويلالنصوصاإللكترونيةإلىصورال
يمكنالتعديلعليها( )3
وهنايمكنالقولانالمستنداإللكتروني رغمتميزهعنالمحررالعاديإالأ نالقانونحاولقدر
اإلمكانتقريبخصائصالمحرراإللكتروني بمايتناسب معطبيعتهالعطائةالحجيةفياإلثبات.
فالمحرراإللكترونييفقدقيمتهالقانونيةفياإلثباتإذاإستطاعأيأحدمناألطرافأوالغيرتعديل
المحرر باالضافة ،أوالحذف أوأيشي يغيرمنبنودالعقد ،والشكلاألساسيالذي تماإلتفاق
عليه .




( )1

التهامي ،التعاقد عبر االنترنت ،مصدر سابق ص535
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الفصل الثالث
أحتام المستندات ال لتتوننية في الثبات
يعدالعقدأحدالمصادراالراديةلاللتزام )1(.ويعدالعقدمنأهممصادرااللتزمويعرفالعقدبأنه
اتجاهإراديمشتركإلى ترتيبأثرقانونيمعين .وهوإنشاءأوتعديلأونقلأوإنهاءرابطةمالية
منروابطالقانونالخاص( .)2وحتىيكتملالشكلالقانونيللعقديجبتوافراألركانالالزمةللعقد
وهيالتراضيثمالمحلثمالسبب( .)3

المبحث االنل
حجية العقند ال لتتوننية
يمكن تقسيم العقود إلى عقود رضائية وعقود شكلية ،وعقود عينية ،فالعقد الرضائي هو تراضي
الطرفينوارتباطاإليجاببالقبول.أ ماالعقدالشكلييتعدىاإليجابوالقبول ،ويتطلبإتباع شكلية
معينةلعقده.أماالعقدالعينيفاليكفيفيهاإلتفاقالمجردبلالبدمنتسليمالعينمحلالعقد .
وكذلك هناك تقسيمات أخرى كالعقد المسمى والغير مسمى ،والعقد البسيط والمختلط ،وعقد
المعا وضة وعقد التبرع ،والعقود الفورية والعقود الزمنية ،أو العقد الملزم الجانب واحد والعقد الملزم
الجانبينوكذلكعقودالمساومةوعقوداالذعانوالعقودمحدودةالقيمة،والعقوداالحتمالية( .)4

( )1سلطان ،انور )3101( ،مصادر االلتزام ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،8عمان ،ص.32
( )2الفتالوي ،صاحب عبيد( )3101مصادر االلتزام ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص .35
( )3الحكيم ،عبد المجيد ،البكري ،عبد الباقي ،البشر ،محمد طه( ) 3101الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ،ط ،1العاتك،
ص()20
( )4

الفتالوي ،مصادر االلتزام ،مصدر سابق ،ص ()27-22
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فالعقدالمسمىهوالذيأطلقعليهالقانونتسميةمعينةويندرجتحتهاأماالعقدغيرالمسمىعلى
العكسمنالعقدالمسمى.أ ماالعقدالملزمالجانبينأوالعقدالتبادلي هوالذيينشأالتزاماتمتبادلة
أماالعقدالملزمالجانبواحدهوالعقدالذيينشأالتزاماتفيذمةأحدأطرافهدوناألخر.أماعقد
يأخذفيهالتعاقدمقاباللماأعطاه،
المعاوضةفهوالعقدالذييأخذمقابالًلماأعطاه،وعقدالتبرعال
ً
أواليعطيلماأخذه اماالعقدالمحددهوالعقدالذييستطيعكلمنالمتعاقدينوقتاتمامالعقد
امااالحتماليفهوالذياليستطيعكلمنالمتعاقدينانيحددوقتتمامالعقد .
عنصر جوهريًا فيه .أ ما المستمر هو الذي يكون الزمن
أما العقد الفوري فهو الذي اليكون الزمن
ً
عنص اًرجوهريًافيه( .)1
كلهذهالعقودتتطلبأركانحتىتتموتنتجاألثرالقانونيلها،والتراضيهومنأهمشروطها،وهو
توافقإرادةالمتعاقدين ،وتالقيهابقصدإنشاءعالقةقانونية ،وقديمرالعقدبعدةمراحلقبلتالقي
احلالتمهيديةللعقدوانالتعبيرعنهذهاإلرادةاليقضي

هذهاإلرادةبااليجابوالقبول ،وهيالمر
المعينًالهافيحاالتاستثنائيةفيمكنأنتتالقىاإلرادةإماباللفظأوالكتابة،أواالشارة
القانونشك ً
المألوفة .وقدوتكونصريحةأوضمنية(. )2إالأنهذاالتعبيريجبأنيصدرعنشخصيتمتع
بأهلية األداء التي من شأنها أن ترتب األثر القانوني .فأهلية األداء هي صالحية الشخص للقيام
بأعمالاإلدارةوالتصرف( .)3
إالأنااليجابوالقب وليتمانبمجلسواحدوهذاهوالشكلأوالحالةالطبيعيةللتعاقد.فاإليجابهو
العرضالصادرمنشخ صيعبربهعلىوجهااللتزامعنإرادتهفيإبرامالعقد ،ويجبأنيكون
( )1

الحكيم واخرون ،الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ،مصدر سابق ،ص ()38-32

( )2الفتالوي ،مصادر االلتزام ،مصدر سابق ،ص 10
( )3

سلطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني ،مصدر سابق ،ص 22
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التعبيرواضحاً ،وباتًا ملزماً لمنصدرعنهويسقطاإليجابفيحالةعدمتحديدمدةلهأوعند
عدمصدورقبولممنوجهإليه هذااإليجاب.أماالقبولهوأيضًا تعبيرباتيصدرمنشخص
وجهإليهإيجاب،ويتطابقمعاإليجابلينعقدالعقد،وأالتحولالقبولإلىإيجاببحاجةإلىقبول()1
.وأ ماالتعاقدبينالغائبينفهناتمضيفترةبينصدورالقبولوعلمالموجبويثورالتسائلفيتحديد

ياتواختاتفهافقدأخذالمشرعبنظريةإعالنالقبول.
زمان ،ومكانإنعقاد العقدورغمتشعبالنظر 
وهيتقومعلىتوافقبينإرادتينفإذاقبلمنثمتوجيهاإليجابإليهتمالعقددونحاجةإلىتأخير،
ويتمالعقدهنافيمجلسالقبولووقتإعالنه( .)2
أماعنالعنصرالثانيللعقدفهوالمحل،وهوالمحلالذيوقععليهاإللتزاماإلرادي،وهوأمانقل
حقعينيأو القيامأواإلمتناع عن عملماويشترطفيالمحلأنيكونموجوداً أوقابالً للوجود
الللتعيين،وأنيكونهذاالمحلمشروعًا .
وأنيكونمعينًاأوقاب ً
الأو
ونعنيأنيكونموجودًاوجودًافعليًا،وقدجازللمتعاقدأنيقعمحلااللتزامكلشيموجودفع ً
محلمحتملوجودهبالمستقبل .أ ماعنشرطالتعيينفإنكانالمحلقيمي يجبأنيحددبشكل
نافيللجهالة.أماالمثلياتأويتمتعيينمقدارها،ونوعهافقط.أماالشرطاألخرهوأنيكونمشروعًا
بمعنى اليخرج عن التعامل بطبيعته كالهواء ،أو بحكم القانون كالمخدارات والمواد الممنوعة ،أ و
ألللتعاملبهبالبيعوالشراءوماإلىذلك( . )3
االعضاءالبشريةفيجبأنيكونالمحلقاب ً
أماالركنالثالثمنأركانالعقد ،فهوالسبب ،والسببهوالغرض المباشرمنالتعاقدويشترطفيه
أنيكونموجودًاومباحًاوغيرمخالفللنظامالعام،أواالدابالعامة.فالسببهوالمنفعةالمشروعة
( )1

الفتالوي ،مصادر االلتزام ،مصدر سابق ،ص ()11-13

( )2سلطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني ،مصدر سابق ،ص()71-17
( )3الحكيم واخرون ،الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ،مصدر سابق ،ص ()88-85
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للتعاقدويفترضأنتكونموجودةمالميقمدليلعلىعكسذلك،ويمكنالقولأنالسببيشترطفي ه
المشروعية .أماسببااللتزامفيشترطفيهالوجود ،وقد ميزالقانون بينهمافيالمادة ()165من
القانونالمدنياألردنيحيثعرفتسببااللتزامبأنه(السببهوالغرضالمباشرالمقصودمن
العقد) .
أماالمادة()166فقدذكرتشروط العقدبقولها( 1اليصح العقدإذالمتكنفيهمنفعةمشروعة
لعاقديه-1ويفترض فيالعقودوجودهذهالمنفعهالمشروعةمالميقيمالدليلعلىغيرذلك) 
إذاسببالعقديشترطفيهالمشروعية،وسببااللتزاميشترطفيهالوجود( )1
إالأنهذهالعقودوعلىاختالفتسميتها ،وأشكالهاحتىتكونحجيةفياإلثبات يجبأنتكون
مكتوبة،وأنمعظمالتشريعاتتتطلبأنتكونهذهالعقودمكتوبةلضمانحقوقاألفرادفتحققشرط
الكتابةعلىهذهالعقوديعطيهاصفةالثباتوتبقىمحفوظةمهماطالعليهاالزمن .
االأ نالكتابةالتيتحققبصددهاقدتكونشرطاالنعقادالعقد،كالعقودالشكليةأوأنتقتصرعلى
اإلثباتفقط،والعقودبشكلعامقدتوصفبأنهاسندرسميأوسندعادي( )2
والمحررالرسمييتطلبتحريرهمنقبلموظفعام ويعرفالموظفالعامبأنه (الشخصالمعين
بقرارمنالمرجعالمختصفيوظيفةمدرجةفيجدولتشكيالتالوظائفالصادربمقتضىقانون
الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر والموظف المعين بموجب عقد وال يشمل الشخص الذي
يتقاضىاج ًاريومياً)3واليقصدبالتحريرهناأنيقومالموظفبكتابته .بليكفيأنيصدرالمحرر
( )1

سلطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني ،مصدر سابق ،ص ()027-022

( )2العبودي ،عباس( )3115شرح احكام البينات ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،0عمان ،ص ()011-87
( )3

نظام الخدمة المدنية االردني لسنه( )3102رقم( )93وتعديالته

55

سمهويوقععليهواشترطالقانوناختصاصالموظففيتحريرالمستندمنحيثالزمانوالمكان

بإ
والى جانب اإلختصاص يجب أن يتم مراعاة القواعد واإلجراءات التي يتطلبها القانون
والموضوع 
حتى تثبت للمحرر صفته الرسمية  ،ليعد حجية في اإلثبات كأسماء األطراف والتاريخ ،واسم
الموظفوتوقيعه( )1
االانفقدانالمحررالرسميأحدالشروطالقانونيةيفقدالصفةالرسمية،ويصبحسندعاديشرطأن
يحتوي على توقيع طرفيه إذا تتطلب المستندات الرسمية لتكون حجة في اإلثبات شروط قانونية،
وعدموجودأيتحوير ،أوكشطأوأيتعديلعلىمتنهاإالحجيةالمستندالرسميالتشملكل
ماجاءفيه .بلتقتصرعلىالبيناتالتيشاهدهاالموظف.إ ماالبيناتالتيصدرتمنصاحب
العالقة وقام الموظف بتدوينها على مسؤولية صاحب العالقة تحوز حجية السندات العادية وليس
الرسمية( .)2
أماالمحررالعرفييجبأنيوقعمنطرفيالعقدويكونمكتوبا ،وعدموجودأيتزويرأوتحوير
ظاهر على متن المستند إال أ ن ما يميز المحرر الرسمي عن المحرر العرفي ،هو أن المحرر
الرسمياليمكنالطعنفيهإالبالتزوير،ويمكنأنتتوقفحجيةالمحررالعاديعنداإلنكار.إالأن
هذاالتوقفمؤقتحتىيتمتاكيدالتوقيع ،ىوصحةماجاءفيهونسبالتوقيعإلى منقامبإنكاره،
وبعدثبوتالتوقيعاليجوزللموقعأنيطعنبهذاالمستندإالبالتزوير،والمحررالعرفياليعدحجية
على الغير إذا كان تاريخه ثابتا ً،وال يثبت هذ التاريخ إال بقيد السجل فعد لذلك من قبل مكاتب
التوثيق،أوأن يتمأ ثباتمضمونالمحررفيمحررأخرسواءكانرسميًا أوعاديًا ،أوأنيقوم

( )1

منصور ،االثبات التقليدي وااللكتروني ،مصدر سابق ص 13-11

( )2

العبودي ،شرح احكام البينات ،مصدر سابق ،ص 017-011
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موظف بالتأشير عليه ،ويمكن أن يثبت تاريخ المحرر بوفاة أحد األشخاص الذين لهم أثر على
المحرر،أوحدوثأيعاهةلهبحيثالتمكنهمنإجراءذلكاالثركبتراليدأوغيرذلك )1(.
وهذا ماجاء به قانون اإلثبات العراقي في المادة ( 11أوالً :السندات الرسمية هي التي يثبت فيها
موظفعامأوشخصمكلفبخدمةعامةطبقًا لالوضاعالقانونية ،وفيحدودإ ختصاصهماتم
علىيده،أ وماادلىبهذووالشانفيحضوره .
ثانيا :إذا لم تستوفى السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة ،فال يكون لها إال حجية
المستنداتالعاديةفياإلثباتإذاكانذووالشأنقدوقوعهابامضاءتهم،أوبصماتابهائهم) 
وفيالمادة11منالقانوننفسهنصتعلى(اوالً:السنداتالرسميةحجةعلىالناسبمادونفيها
منأمورقامبهاموظفعام ،أوشخصمكلفبخدمةعامةفيحدودإختصاصهأووقعتمن
ذويالشأنفيحضورهمالميتبينتزوريهابالطرقالمقررةقانونًا .
أماماوردعلىلسانذويالشانمنبيانات،أوإق ارراتفيجوزإثباتعدمصحتهاطبقاًألحكامهذا
القانون) .
ستقراءالنصوصالقانونيةيمكنالقولأنالمشرعالعراقيتطلبلمنححجيةالسنداتالرسميةأ ن
وبإ 
يقوم موظف مختص بالتوقيع على المستند وتصديقه على ماقام به اإلطراف أمامه وبحضوره أما
ماتناقله اطراف العقد من اقوال أ مام الموظف كتسلم المبلغ في عقد البيع ال تحوز حجية المستند
الرسمي،والسببفيذلكإنالموظفلميشاهدالتسليمالفعليللمال .
إماالمشرعاألردنيفيالمادة-1(6السنداتالرسمية :
( )1

منصور ،االثبات التقليدي وااللكتروني ،مصدر سابق ،ص ()013-88
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أ -السندات التي ينظمها الموظفون الذين من إختصاصهم تنظيمها طبقاً لالوضاع القانونية
ويحكمبهادونأنيكلفمبرزهاإثباتمانصعليهفيهاويعملبهامالميثبتتزويرها 
ب -السندات التي ينظمها أصح ابها ويصدقها الموظفون الذين من إختصاصهم تصديقها طبقًا
للقانونينحصرالعملبهافيالتاريخوالتوقيعفقط.
 -1إذا لم تستوفى هذه األسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فال يكون لها إ ال قيمة
األسنادالعاديةشرط أ نيكونذووالشأنقدوقعواعليهابتواقيعهمأوأختامهمأوببصمات
أصابعهم)
وهنايمكنالقولأنالمشرعاألردنيذهببنفساإلتجاهالذيذهببهالمشرعالعراقيإال
أنهفيالفقرةبكانأوضحمنالمشرعالعراقيحيننصأنالمستنداتالتييقومبتنظيمها
جيةالرسميةفيهافيالتوقيع

أطرافهااليحوزإالحجيةالمستندالعاديفيالتوقيعوحصرالح
واإلثباتفقطوبذلكيكونالمشرعاألردنيكانأدقمنالمشرعالعراقيفيهذهالنقطة .
أماالمشرعالعراقيفيالمادة 15و 16منقانوناإلثبات فقدنصعلىالسنداتالعادية
فجاءفيالمادة(15أوالً يعتبرالسندالعاديصاد ًار ممنوقعهمالمينكرصراحةماهو
منسوبإليهمنخطأوامضاءأوبصمةإبهامثانيا-فيحالةاإلنكارالكيديللسنديحق
للمتضررأ نيطالببتعويضعنالضررالذييصيبهعنذلكفينفسالدعوىأوفي
ال:اليكونللسندالعادي
دعوىمستقلة)أماالمادة 16منالقانوننفسهفقدنصتعلى(أو ً
حجةعلىالغيرمنتاريخه ،إالمنذأنيكونلهتاريخثابت ،ويكونتاريخالسندثابتًا في
إحدى الحاالت التالية :أ -من يوم أن يصدق عليه كاتب العدل ب -من يوم أن يثبت
مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ ج -من يوم أ ن يؤشر عليه قاض أو موظف عام
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مختصد -منيوموفاةأحدممنلهمعلىالسندأثرمعترفبهمنخط،أوإمضاءأ و
بصمةإبهام ،أومنيومأنيكتبأويبصملعلة فيجسمهوبوجهعاممنيوموقوعأي
حادثأخريكونقاطعاًفيأنسندصدرقبلوقوعه 
العلىالوصوالت) 
ثانيا:ومعذلكيجوزللمحكمةتبعًاللظروفأالتطبقالفقرةأو ً
وهنايمكنالقولأنالمستندالعادياليحوزعلىحجيةمطلقةفياإلثبات،ويجوزدحضه
بأيوسيلةكتابيةلهانفسالوزن .فيجوزإنكارتوقيع الذيجاءفيهمنقبل أحدأطراف
العقدواليحوزأيحجيةتجاهالغيرإالأ نتمتثبتالتاريخفيهبتصديقكاتبعدلعليه،
أوإثباتهفيورقةأخرىثابتةالتاريخأويقومموظفأوقاضيبتأشيره،ووضعتاريخعلى
هذاالتأشير ،أومنيوموفاةأحدمنلهأثرعلىهذاالعقد ،أومنيومحدوثعلةتمنعه
منوضعهذااألثرعلىالعقدأوالمستندأوالمحرر 
أمافيالقانونالبيناتاألردنيحيثجاءفيالمادة11منه(السندالعاديهوالذييشتمل
على توقيع من صدر عنه ،أو على خاتمه أو بصمة إصبعه ،وليست له صفة السند
الرسمي)والمادة 11منالقانونالسالفالذكر(اوالً:منإحتجعليهبسندعاديوكانال
يريدأنيعترفبهوجبعليهأنينكرصراحةماهومنسوبأليهمنخطأوتوقيع،أوختم
صبعواالفهوحجةعليهبمافيه 

أوبصمةإ
ثانيا:أماالوارثأوأ يخلفاخرفيكتفيمنهأنيقرربأنهاليعلمأنالخطأوالتوقيعأو
الختمأو البصمةهولمنتلقىعنهالحق )أماالمادة 11منالقانون نفسه(-1اليكون
السندالعاديحجةعلىالغيرفي تاريخهإالمنذأنيكونلهتاريخثابت -1ويكونله
تاريخثابت :
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أ .منيومأنيصادقعليهكاتبالعدل .
ب .منيومأنيثبتمضمونهفيورقةأخرىثابتةالتاريخرسميًا

ج .منيومأني ؤشرعليهقاضأوموظفمختص

د .منيوموفاةأحدممنلهمعلىالسندأثرثابتأومعترففيهمنخطأوتوقيعأوختمأو
العلىأحدهؤالءأنيكتبأويبصملعلةفيجسمه
بصمةإصبع،أومنيومأنيصبحمستحي ً
 -3التشملأحكامهذهالمادةاألسناد،واألوراقالتجاريةولوكانتموقعةأومظهرةمنغيرالتاجر
لسببمدني ،وكذلكأسناداإلستقراضالموقعةلمصلحةتاجربرهنأوبدونرهنمهماكانت
صفةالمقترض).
ويمكنالقولأنالسندالعاديفيالتشريعاألردني ،والذييستندعلىتوقيعأوبصمة ،ويمكن
إثباتعكسةبأيدليلكتابيأخرويحقالحدأطرافةإنكارصحةالتوقيعواليحوزأيحجية
علىالغيرإالإذاكانثابتالتاريخبنفسالشروطالتيتطلبهاالمشرعالعراقي .إالأنه استثناء
المعامالتالتجاريةمنهذةالشروط.

المطلب األنل :أنناع العقند المقبنلة التتوننياً نحجيتها في الثبات
ال إلى أ ن تعريف العقد اإللكتروني هو من العقود المقبولة الكترونيا ً،وذلك
ينبغي اإلشارة أو ً
لخصوصيةالعقداإللكترونيعنالعقودالعادية.فالعقداإللكترونيمنطائفةالتعاقدعنبعدويعرف
بأ نه (هوذلكالعقدالذي ينطويعلى تبادلالرسائلبينالبائعوالمشتريوالتيتكونقائمةعلى
صيغمعدةسلفًاومعالجةالكترونيًاوتنشئالتزاماتتعاقدية

()1

.

( )1ابراهيم ،خالد محمود( ) 3111ابرام العقد االلكتروني( ،دراسة مقارنة) دار الفكر الجامعي ،ط ،0االسكندرية ،ص 50
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فهنايمكنالقولأنالعقداإللكتروني يتمإبرامهعنطريقاألنترنتفيتعينعلىمنيريد إبرامعقد
الباالنترنتوهيشبكةدوليةلإلتصاالتعنبعد
الكترونيمتص ً

()1

.

ويتمتع هذا العقد بطابع تجاري متمثالً بممارسة األعمال التجارية بوسائل إلكترونية  عل سبيل
()2

اإلعتياد،واإلستعماللكافةأنواعتكنولوجيااالتصال

وينبغيفيهذاالعقدالتواجدالماديألطراف

طراف العقد في مكان واحد للتفاوض إلبرام العقد،
وأحد فال حاجة فيه ألجتماع أ 
العقد في مكان 
وتبادلالعروضبليتمالكترونياً( )3
ويتميزهذاالعقدبخصوصية تميزهعنباقيالعقودوهيمجالأثباتهذهالعقود وتنفيذهافالعقد
اإللكتروني يتمأثباتهعنطريقالمحرراإللكتروني الموقعتوقيعًا الكترونيًا فيعتبر المرجعللوقوف
علىإتفاقأطرافهوتحديدالتزاماتهمالقانونية( .)4
إالأنهذهالعقودفيالغالبتنصبعلىبضائع،أوأشياءأوخدماتذاتطبيعةإستهالكيةتتم
بينمستهلك ومهنيينتج ،أوبائعبضائعأوخدماتتخصصفيالغالبلالستهالكإالأنهذا
ينفيبالمطلقوجودبعضالعقوداإللكترونيةالتيتردعلىبضائعغيرمخصصةلإلستهالك( .)5
وهنايمكنالقولإنتنفيذالعقداإللكتروني ،أومحلالعقدقد يتممنخاللالشبكةذاتهاالتيأبرم
فيها العقد أ ي يتم تسليم السلع والخدمات بصورة إلكترونية للطرف األخر عن طريق تحميلها من

( )1

مجاهد ،اسامة ابو الحسن ) 3115( ،التعاقد عبر االنترنت ،دار الكتب القانونية ،مصر ،ص 27

( )2

الحاللمة ،نصار محمد( )3103التجارة االلكترونية في القانون ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،0عمان ،ص 300

( )3

جاسم ،فاروق ابراهيم( ) 3111الجوانب القانونية للتجارة االلكترونية ،دار السنهوري ،بيروت ،ص .21

( )4

شنودة ،حجبه الدليل االلكتروني امام القضاء ،مصدر سابق ،ص31.

( )5

جاسم ،الجوانب القانونية للتجارة االلكترونية ،مصدر سابق ،ص21
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الشبكةللحاسوبمباشرةكالكتب،والمقطوعاتالموسيقيةواألفالمأويتمالتعاقدالكترونيًاويتمالتنفيذ
بطريقةماديةوشحنهاللمشتريأوارسالهابالريدالعادي( .)1
ومنأهممميزاتهالعقداإللكتروني وخصائصهأ نالبدلفيهاليتمبتسليمنقودورقيةعادية بل يتم
الدفعفيهابالدفعاإللكتروني  ،ويتمتعهذاالبدلبصفةدوليةوهيوسيلةمقبولةفيجميعالدولفي
تسويةالحساباتالتيتتمالكترونياً( .)2
والىجانبهذهالمميزاتتوجدميزةأخرىوهيعقدمتزنبحقالعدولعلىالرغممنأنهذهالميزة
تعد حماية للمستهلك ،والسبب في ذلك عدم أمكانية المستهلك للمعاينة الفعلية للسلطة وذلك كون
التعاقدقدتمعنبعدفأنهيجبتمتعالمستهلكبحقالعدول )3(.
ويرى الباحثإنالعقوداإللكترونية مهماتعددتوتنوعتفال تخرجمننطاقالعقدالعاديإالأنها
تنحصرفيالعقودالرضائيةدونغيرهافاليمكنإبرامعقدالكترونيعلىأنواعالعقودالعينية،أ و
الشكليةفهيالتتمإ البتوافرهذهالشكلية،أ والتسليمالعينيوهذهالخصوصيةالتتوافقبالمطلق
معالعقداإللكتروني ،وعناصرهوكونهمنالعقودالتييتمإبرامهابمجردتطابقاإليجابمعالقبول
بينطرفيهافلميشرطالقانونشكالًمحدداًالتمامها،أوإعتبرأنالتسليمالعينيوحدهفقطيتمالعقد .
فالمبدأالعامهوحريةالتعاقدعلىالسلعوالخدماتإالماتمتحريمهبنصالقانونإالأنالتعاقد
عبراالنترنتيتمتعبخصوصيةمماأوجباستثناءبعضمنالموادووضعقواعدبيعها واليمكن
بيعهابأيوسيلةإلكترونيةومنهاالدواءإالبشروطأن يتميتمبيعهامنقبلصيدليشرطأنيكون

( )1

شنودة ،حجية الدليل االلكتروني امام القضاء ،مصدر سابق ،ص 20-23

( )2عبيدات ،اثبات المحرر االلكتروني ،مصدر سابق ،ص 38
( )3

ابراهيم ،خالد ممدوح ( )3111ابرام العقد االلكتروني (دراسة مقارنة) ،دار الفكر الجامعي ،ط ،0االسكندرية ،ص 57
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العميل في ظروف اضط اررية تمنعه من الوصول للصيدلية وكذلك التبغ فقد إعتبر الفقه بيع هذه
المنتجات هو أ مر محضور لمخالفته لقواعد قوانين الصحة ،وكذلك المشروبات الكحولية .فاليحق
أليشخصأنيقومبفتحموقعلبيعالمشروباتالكحوليةعبراالنترنت( .)1
إال أنه بالرغم من هذا الحضر على تداول هذه السلع على االنترنت ،فأن هذا محصور على
المستهلكين فقط .أ ما التجار فيما بينهم فال مانع من تداول هذه السلع عبر االنترنت فمستودعات
األ دوية ومخازنها تتعامل مع تجار فأن شرائهم لالدوية من هؤالء التجار وعقود البيع على هذه
البضائعالخيرفيهاإ نتمتعبراالنترنتبموجبعقدالكتروني،وكذلكأنواعالتبغوالكحول .
إذا يتطلب العقد اإللكتروني كباقي العقود إلى مبدأ الرضا ،وهذا المبدأ يتكون من إيجاب وقبول
المعترف بها فالتعبير عن الحاسوب يمكن

ويمكن التعبير عن الرضا باللفظ ،والكتابة أو االشارة
إدراجهتحتتعبيرالكتابةإالأنهاكتابةمننوعأخروهيالكتابةاإللكترونية( .)2
إالأناإليجاباإللكتروني رغم توافرشروطاإليجاب العاديمن أنهعرضجازموكاملللتعاقد
يجب أ ن يتم هذا االيجاب بواسطة االنترنت ،ويتضمن كل العناصر الالزمة للعقد بحيث يستطيع
المرسل له القبول بهذا االيجاب شرط أن يتم استبعاد اإلعالنات ،والدعوى للتعاقد إال أن الواقع
العملييحرصالتاجرأ ناليلتزمبحدبعيدليتيحلنفسهفرصةالتراجعتحسبًاللظروفكنفاذالكمية
فةيوقتمعين )3(.

( )1

التهامي ،التعاقد عبر االنترنت (دراسة مقارنة) ،مصدر سابق ،ص ()57-18

( )2

برهم ،احكام عقود التجارة االلكترونية ،مصدر سابق ص 23

( )3

مجاهد ،التعاقد عبر االنترنت مصدر سابق ،ص ()70
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ال
فاإليجاب اإللكتروني يتوجه إلى مجموعة ليس إلى شخص فقط فشخصية القابل ليست مح ً
لالعتبار.فاإليجابيهدففيهصاحبهإلىإقامةعالقةتعاقديةمعأ يشخصمهماكانجنسهأ و
مكانتواجده( .)1
أماالقبولفيعدنيةقاطعةفيالتعاقدويصدرمنج ًازبالقيدأوشرط،إالأنالقبولاإللكترونييتميز
بأنهغيرملزمللمستهلكفيمنحهحقالعدولفيهذاالقبول ،والقبولحتىيعتدبهيجبأ نيصدر
مطابقًالإليجابفيالشروطالجوهريةوالرئيسيةللعقد ،ويتمالقبولعنطريقاالنترنتوتتعددطرق
القبولاإللكترونيفيمكنأنتتمكتابة،أوتتمبأستخدامتوقيعالكترونيأوتنزيلبرنامجأومنتجأ و
سلعةعبراالنترنت( .)2
إالأ نحقالعدولهنايجعلالعقداإللكتروني عقدمعلقعلىشرطفاسخ ،أ وشرطواقففعطاء
المستهلكحقالعدولهيمهلةقانونيةمعقولةللتفكيروذلكحمايةالمستهلكفيالتسرعمنإبرام
العقودإالأنماتنصبعلىالبضائعالماديةاالستهالكية،ويرىأخرونأنهعقدصحيحومنتججميع
أثاره،ويستطيعالقابلالعدولوفقالنظريةالعقدغيرالالزم( .)3
أماوقتإبرامالعقدفماهوإالمكملةإلرادةاألطراف.فيجوزلهماإلتفاقعلىمايخالفهابمايناسب
العرف ،والقانون وفي حال عدم إتفاقهم فإن إطالع الموجب على رسالة البيانات اإللكترونية
المتضمنةللقبولهيالتيتحددتاريخإنعقادالعقدبإستالمالقبول،هووقتإبرامالعقد( .)4

( )1

الحاللمة ،التجارة االلكترونية في القانون ،مصدر سابق ،ص()307

( )2

ابراهيم ،ابرام العقد االلكتروني ،مصدر سابق ،ص ()318-311

( )3ابراهيم ،ابرام العقد االلكتروني ،مصدر سابق ،ص ()377
( )4

عبيدات ،اثبات المحرر االلكتروني ،مصدر سابق ،ص25
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أما حجية هذه المستندات فقد نصت المادة  13من قانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت
ال:تكونالمستنداتاإللكترونيةوالكتابةاإللكترونية،والعقوداإللكترونية
اإللكترونيةالعراقيعلى(او ً
ذاتالحجيةالقانونيةلمثيلتهاالورقيةإذاتوافرتفيهاالشرطاألتية :
أ .أن تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن إسترجاعها في إ ي
وقت .
ب.إمكانيةاالحتفاظبهابالشكلالذيتمإنشاؤها ،أوأرسالهاأوتسلمهابه،أوأيشكل
يسهمبهإثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندإنشاؤهاأوإرسالهاأوتسلمهابمااليقبلالتعديل
باإلضافة،أوالحذف 
ج.أنتكونالمعلوماتالواردةفيهادالةعلىمنينشؤها،أويتسلمهاوتاريخووقتأرسالها
وتسلمها) ونصت المادة  17من قانون المعامالت اإللكترونية على (أ .يكون للسجل اإللكتروني
المرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ،ويجوز ألطراف المعاملة
اإللكترونيةاالحتجاجبهب.يكونللسجلاإللكترونيالمرتبطبالتوقيعاإللكترونيموثقالحجيةذاتها
المقررةبالسندالعادي،ويجوزألطرافالمعاملةاإللكترونيةوالغيراإلحتجاجبهج.فيغيرالحاالت
المنصوصعليهافيالفقرتين(أ)  و(ب)منهذهالمادةيكونللسجلاإللكتروني الذييحملتوقيعًا
الكترونيا الحجية ذاتها  المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة اإللكترونية ،وفي حالة
األنكاريقععبءاإلثبات علىمن يحتجبالسجلاإللكتروني   د .يكونللسجلاإللكتروني الغير
مرتبطبتوقيعالكترونيحجيةاألوراقغيرالموقعةفياإلثباته.يجوزإصدارأيسندرسميأو
تصديقهبالوسائلاإللكترونيةشريطةإرتباطالسجلاإللكترونيالخاصبهبتوقيعالكترونيموثق) 
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بإستقراء النصوص القانونية للمشرعين العراقي واألردني في مجال المعامالت اإللكترونية منحها
الحجيةفياإلثبات ،إالإ نهذهالحجيةمقتصرةعلىحجيةالسندالعادي ،وعلىالرغممنالنص
صراحةمنقبلالمشرعينالسالفينالذكرعلىتوثيقه ذهالمستنداتلكيتعدحجيةفياإلثباتفلم
يتم منحهما حجي ة المستند الرسمي والسبب في ذلك أن المحرر اإللكتروني والطبيعة الخاصة في
إنشائه،واالتفاقعلىبنودهتتمبطرقإلكترونيةفدورالموظفينحصرفيالتصديقعلىماجاءبه
هذا المستند دون أن يطلع على ما تم بين الطرفين بمعنى أن الموظف يطلع على ما أدلى به
أصحابالشإنفيالمستنداإللكتروني منأصحابالعالقة ،ودونأ نيتمالعقدأمامبشكلمادي
بمعنىأنعقدالبيعالذيتمالكترونيًا يتمتوثيقهلدىالموظفدونأ نيتمتسليمالمبلغ ،أومحل
البيعأمامهبمعنىأنيقومالموظفباثباتماتمعلىيديه،وماأدلىبهأطرافالعقدويمكنللباحث
ال:السنداتالرسميةهي
أنيسندقولههذاعلى ماجاءفيالمادة 11منقانوناإلثبات العراقي(او ً
التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقًا لالوضاع القانونية وفي حدود
اختصاصهماتمعلىيده،أوماأدلىبهذووالشأنفيحضوره .
ثانيا:إذالمتستوفيالسنداتالشروطالتيإستلزمتهاالفقرةالسابقة،فاليكونلهاإالحجيةالستندات
العادية في اإلثبات إذا كان ذوو الشان قد وقوعها بامضاءتهم ،أو بصمات إبهائهم)  وقد نصت
المادة /1/6أ من قانون البينات اإلردني على (-1السندات التي ينظمها الموظفون الذين من
اختصاصهمتنظيمهاطبقًا لألوضاعالقانونيةويحكمبهادونإنيكلفمبرزهاإثباتمانصعليه
فيهاويعملبهامالميثبتتزويرها) 
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المطلب الثاني :الستثناءات الناودة في القاننن
األصل في العقود انها عقود رضائية فيكفي إلنعقادها تراضي األطراف بإقتران اإليجاب
بالقبولإالأنبعضالعقوداليكف يالنعقادهاالتراضيفقطبليجبأنتتمبأتباعشكلمخصوص
والهدفمنذلكهوتنبهاألطرافإلىمايقدمونعليهمنتعاقدإالأنهذهالشكليةعلىالرغممن
إمكاناستيفاءهاعبراالنترنت( .)1
إالأنالمشرعالعراقيوالمشرعاألردنياستثنىوبشكلصريحفيجملةمنالعقودتخرجمننطاق
عقدهاباالنترنت .
حيثنصتالمادة ( 3الفقرةالثانية)منقانون التوقيعاإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي
علىأنه -:
 -1المعامالتالمتعلقةبالمسائلالشخصيةوالموادالشخصية .
 -1انشاءالوصيةوالوقفوتعديلأحكامها .
 -3المعمالتالمتعلقةبالتصرفباألموالالغيرمنقولةبمافيذلكالوكاالتالمتعلقةبهاوسندات
ملكيتهاوانشاءالحقوقالعينيةعليهابأستثناءعقوداإليجارالخاصةبهذهاألموال

 -4المعامالتالتيرسملهاالقانونشكليةمعينة.
وأوامر القبض
وأوامر التفتيع 
 -5إجراءات المحاكم واإلعالنات القضائية واإلعالنات بالحضور 
واألحكامالقضائية.
 -6أيمستنديتطلبالقانونتوثيقهبواسطةالكاتبالعدل .
ونصتالمادة(/6الفقرةأ)منقانونالمعامالتاإللكترونياألردني -:
( )1

التهامي ،التعاقد عبر االنترنت ،مصدر سابق ،ص333
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 -1انشاءالوصيةوتعديلها .
 -1انشاءالوقفوتعديلشروطه.
 -3معامالتالتصرفباالموالغيرالمنقولةبمافيذلكالوكاالتالمتعلقةبهاوسنداتملكيتها
وانشاءالحقوقالعينيةبأستثناءعقوداإليجارالخاصةبهذهاألموال.
 -4الوكاالتوالمعامالتالمتعلقةباألحوالالشخصية.
 -5االشعارات المتعلقة بالغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين
علىالحياة.
افعاتواشعاراتالتبليغالقضائيةوق ارراتالمحاكم.

 -6لوائحالدعاوىوالمر
فهذه المادة جائت لتحديد المعامالت التي اليسري عليها قانون المعامالت اإللكتروني فاليجوز
االتفاقعلىإ ثباتمثلهذهالتصرفاتعنطريقوسائلاالتصالالحديثة،إالأنهذاالتعددفي
النص جاء على سب يل المثال ال الحصر بداللة قوه (إجراءات محددة ومنها وهذا يدل أن هناك
معامالتأخرىاليمكنإثباتهابوسائلإلكترونيةكبيعالسيارات( )1
فيمكنالقولاناالستبعادشملاربعطوائفهي -:
مسائل االحنال الشخصية :وهيمجموعمايميزبهاأل نسانعنغيرهمنصفاتطبيعيةأوعائلية
التيرتبعليهاإثرقانونياًفيحياتهاإلجتماعية( )2
فالقانونالعراقيواألردنياستبعدهذهالمسائلمننطاقالعقوداإللكترونية وكذلكإجراءهذهالعقود
بأي وسيلة إلكترونية وابقاها  خاضعة للطرف التقليدية من حيث اإلنتهاء وترتيب األثر واإلنحالل

( )1

النوافلة ،حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،مصدر سابق ،ص035

( )2

الخطيب ،احمد علي ( ،)0891شرح قانون االحوال الشخصية ،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ،ط ،0ص.7
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والفسخواإلنتهاءفهذهالتصرفاتالتيتمسكياناألسرةخوفاًمنالتهورغيرالمحسوبفيأغلب
األحيانفهيبحاجةإلىتأنيوهدوءودراية( . )1
ويرىالباحثأ نالمشرعاألردنيحينأستثنىاألحوالالشخصية ،ومايتعلق بهامنطالقوزواج
امهاوانشائهابشكلرسميحيثجاءفي
وغيرذلكهوأنهذهالعقودتحتاجإلىشكليةمعينةفيإبر 
نص المادة  1من قانون األحوال الشخصية األردني على أنه ( -1يجب على الخاطب مراجعة
القاضي ،أو نائبه إلجراء العقد  -1يجري عقد الزوا ج من  ماذون القاضي بموجب وثيقة رسمية
وللقاضيبحكموظيفتهفيالحاالتاإلستثنائيةأنيتولىذلكبنفسهبإذنقاضيالقضاة)أمافي
القانونالعراقيفقدنصتالمادةالتاسعةفيفقرتهاالخامسةعلى(يعاقببالحبسمدةالتقلعنستة
أشهروالتزيدعنسنةأ وبغرامةالتقلعنثالثمائةديناروالتزيدعلىالفديناركلرجلعقد
زواجهخارجالمحكمة ،وتكونالعقوبةالحبسمدةالتقلعنثالثسنواتوالتزيدعنخمسسنوات
إذا عقد خارج المحكمة زواجًا ،أ خر مع قيام الزوجية) فالشكلية التي تطلبها المشرعين العراقي،
واألردنيفيعقدالزواجهدفمنهاحمايةالروابطاألسريةوبناءالمجتمعالمدنيبشكلصحيحخوفًا
منمنحالعقوداإللكترونية عقدالزواجممايسببإنشاءعالقاتزوجيةبينناقصياألهليةأويتم
إنشاءعالقاتزوجيةدونإتباعالشروطالتيأوردهاالمشرعانكاصادارشهادةصحةلعقدالزواج .
أماالوقفوالوصيةفإنإنشائهمايرتبأثارقانونية ،وأثاراقتصاديةتحتاجإلىاحتياطاتخاصة
قررهاليجوزالرجوععنهوالوصيةإنبلغتثلثالتركةفتحتاجإلىتسجيلألثباتها،
فالوقفبمجردإ ا
وقدتكونالوصيةعلىعقارفيجبوضعإشارةرهنعلىالعقارالثباتالوصية .

( )1

الربيعي ،كمال فرحان غير( )3107العقد االلكتروني ،المكتبة القانونية ،ط ،0بغداد ص.29
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التصوفات نالمعامالت الخاصة باالمنال غيو منقنلة نخدمات الماء نالتهوباء :فقدسعىالمشرع
فيهذااإلستثناءكونهاتتعلقبشريحةواسعةمنأفرادالمجتمعكبيعاألحوالالمنقولةونظ ًارألهميتها
فق رر التشريع استثناءها من تطبيق القانون عليها ،وبالتالي ال يصح إجرائها بأي وسيلة إلكترونية
كانتمنحيثاإلنشاءأوالتعديلأواإلثباتحتىأنبعضمنالتشريعاتالعربيةذهبتإلىنفس
هذااإلتجاهكمشرعإمارةدبيأماالمشرعالفرنسيفقداعتبرأ نالكتابةاإللكترونية يمكناعتمادها
امالتصرفاتالقانونيةحتىوانتطلبتفياألجراءشكليةمعينةكبيعاألرضأوالسيارة()1

فيإبر
إال أن هذا اإلستثناء لم  ليشمل إعمال اإلدارة ،وابقاها خاضعة للقانون أ ي يمكن تأجير العقار
الكترونياً،ويعدالعقدصحيحًامنتجاًإلثاره

()2



ويرىالباحثانالمعامالتالتيتردعلىالعقاراليتماالخذبهااالبتثبيتهالدىالسجلالعقاري
الخاصبهابمعنىانهذهالعقودتتطلبشكليةمعينةفيابرامهاوتعديلهاونقلمليكةالحقفيها
يسري على الغير إال إذا تم تسجيل هذا البيع في السجل العقاري وتنحصر حجية
فبيع العقار ال 
اإلثباتعلىموقعيهفقط .
السندات القابلة للتدانل ناالنواق المالية :االوراق المالية تشمل االسهم والسندات :وهي السندات
القابلةللتداولبالمناولةانلمتكناسميةوالتظهيرانكانتاسميةاماالسنداتالقابلةللتدا ولفهي
مصطلحاعمواشملمنمصطلحاالوراقالماليةوتشملاالوراقالتجاريةالحوالةالصكالكمبيالة
واالوراقالماليةكاالسهموالسندات( .)3

( )1

النوافلة ،حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،مصدر سابق ،ص035

( )2الربيعيي ،العقد االلكتروني ،مصدر سابق ،ص11
( )3

سامي ،فوزي محمد( ،)0873شرح قانون التجارة العراقي .مطبعة الزهراء ،ط ،0بغداد ،ص.01
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رغماالستثناءالصريحلهذاالنوعمنالمعامالتاالانهاوردعبارة(االماتنصعليهتعليماتخاصة
تصدرعنالجهاتالمختصة)....فالمشرعفيقانوناالوراقالماليةفيالمادة(/71ج)اجازاثبات
هذهالقضايابالوسائلاإللكترونية  الحديثةبمختلفاشكالهاوهنايمكنالقولانالمشرعاخرجهامن
هذااالستثناءواجازانيتماثباتهابالوسائلاإللكترونية وهدفالمشرعمنذلكانهذهالمعامالت
يغلبعليهاالطابعالتجاريوالعملالتجارييجوزاثباتهبكافةوسائلاإلثبات( )1
ويرى الباحث ان المشرع العراقي لم يخرج السندات واالوراق المالية وابرامها عن طريق العقود
اإللكترونية وخي ًارفعلفيذلك،اماالمشرعاالردنيرغمالنصصراحةعلىاخراجهذهالمعامالت
مندائرةالت عاملاالانهعادوادخلهافيدائرةالتعاملعندمانصعلىاحالةالفصلفيهذااالمر
إلى تعليماتخاصةتصدرمنجهةمختصةفقانوناالوراقالماليةفيالمادة/71جاجازابرامهذه
العقودالكترونيًا واثباتهاوخي ًارفعلفيذلكالنهذهالمعامالتبحكمطبيعتهاتعدمعامالتتجارية
فيجوزابرامهاواثباتهابايطريقةمنطرقاإلثباتالخاصةبالمعامالتالتجارية .
اما االشعارات المتعلقة بالغاء فسخ عقود المياه والكهرباء او عقود التامين الصحي والتامين على
الحياةفيمكنالقولانهاتمسشريحةكبرىمنالمجتمعوانفسخهذهالعقوديترتبعلىانشائهامن
جديد شكلية معينة فعقود الماء والكهرباء فتحتاج إلى تقديم طلب إلى جهة رسمية والموافقة على
الطلبثمبعدذلكيتمابرامالعقداماعقدالتامينعلىالحياةفانشاءعقدمنجديديحتاجإلىالعديد
من االجراءات كالفحص الطبي وكتاب يصدر من شركة التامين بعد فترة ليست بوجيزة من تقديم
الطلبيسمىكتابالقبوللذلكحرصالمشرععلىشكليةمعينةلفسخهذهالعقودوالعقداإللكتروني
بطبيعتهاليحتويعلىهذهالشكلية 

( )1

النوافلة ،حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،مصدر سابق ،ص.031
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لنائح الدعانح نالموافعات ناشعاوات التبليغ نق اووات المحاتم :إن سبب إستبعاد هذا النوع هو أن
التتعدورقةشكليةيجبانتتضمنعلىجملةمنالبيناتالشكليةواالسوف

عريضةالدعوىالز
ترد( .)1إال أن ظهور ما يسمى بالقضاء االفتراضي وهو مشروع تقدمت به الجمعية التحكيمية
االمريكية هدفه تقديم وسائل سريعة لفض النزاعات وحلها عن طريق استخدام االنظمة والخدمات
المباشرة عن طريق االنترنت فإذا تحقق هذا االمر فمن الممكن قبول الدعاوى اإللكترونية وطرق
تبليغهاوكلمايتعلقبها( .)2
رغمنصالمشرعاالردنيصراحةعلىهذااإلستنثاءإالأنهجاءتقنينًالفترةزمنيةقريبةوهوعرضة
لتغيركون اجهزة الحاسباإللكتروني  دخلتفيمعظمدوائرالدولةفكلدوائرالتسجيلللسيارات
واالراضيأصبحتالحاسباإللكتروني المساعداالولفيتخزيناالوراق والمستنداتوالملفاتفيها
فمن االفضل فمن االفضل ان تدخل هذه الطوائف في مجال العقود اإللكترونية وفرض بعض
االجراءاتتضمنجملةالمحاذيروالمخاوفالذيدفعتالمشرعالىاستثناءها

( )1والي ،فتحي( )0858نظرية البطالن في قانون المرافعات ،منشاة المعارف ،ط ،0االسكندرية ،ص.87
( )2

الربيعي ،العقد االلكتروني ،مصدر سابق ،ص.10
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المبحث الثاني
الشونط القانننية لحجية المستند اللتتونني في الثبات 
اوجبالقانونجملةمنالشروطالقانونيةلكييتمتعالمستنداوالمحرراإللكترونيالحجيةالقانونية
فياإلثبات  فأدراكمضمونالمستنداوالمحررالعاديوذلكعائديةالتوقيععلىالمستندلمنشئه
وثباتمضمونالمستنداوالمحرروحفضههومايضيفعلىالمستنداوالمحررالعاديالحجية
فياإلثباتوانالقانونتطلبانطباقهذهالشروطعلىالمستنداإللكترونيحتىيعطيهالحجيةفي
اإلثبات 


المطلب األنل :التتابة
 انالمشرعالعراقياشترطالكتابةكقاعدةلالثباتفالبدمنتوافرهافيالمحرراإللكتروني المادة
()17منقانوناإلثباتالعراقيرقم()117لسنة-1(1575للمحكمةانتقررمنتلقاءنفسهااو
بناءعلىطلبالخصماتاخذاياجراءمناجراءاتاإلثباتترهالزمًالكشفالحقيقة-1.للمحكمة
ان تعدل اما امرت به من اجراءات اإلثبات بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة -3
للمحكمةالتاخذبايبنتيجةاياجراءمناجراءاتاإلثباتبشرطانتبيناسبابذلكفيحكمها)
ولم يتطرق المشرع العراقي في قانون التوقيع والمعامالت اإللكتروني إلى قابلية المستند للتحويل
كشرطلسقوطالكتابةوهذامابينتهالمادة()13منقانونالتوقيعاإللكترونيوالمعامالتاإللكترونية
العراقي 
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( -1تكون المستندات اإللكترونية والكتابة اإللكتروني والعقود اإللكترونية ذات الحجية القانونية
لمثياتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط االتية أ -ان تكون المعامالت الواردة فيها قابلة للحفظ
والتخزينبحيثيمكناسترجاعهافيوقت .
ب  -امكانيةاالحتفاظبهابالشكلالذي تمانشاءهاوارسالهااوتسلمهابهاوبأيشكليسهلبه
اثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندانشائهاارسالهااوتسلمهابمااليقبلالتعديلباالضافةاو
الحذف.ج -انتكونالمعلوماتالواردةفيهادالةعلىمنينشأهااويتسلمهاوتاريخوقتارسالها
وتسلمها .
-1

التنطبقالشروطالمنصوصعليهافيالبنداالولمنهذهالمادةعلىالمعلوماتالمرافقة
للمستنداتالتييكونالقصدمنهاتسهيلارسالهاوتسلمها .

 -1يجوزللموقعاوالمرسلاليهاثباتصحةالمستنداتاإللكترونيةبجميعطرقاإلثباتالمقررة
قانونيًا .
ويمكنالقولانالمشرعالعراقيتطلبفيقانوناإلثباتوبنصالمادة(15يعتبرالسندصاد ًارممن
وقعهمالمينكرصراحةماهومنسوباليهمنخطاوامضاءاوبصمةابهام)وكذلكالمشرع
االردنيفيالمادة  11منقانونالبينات(السندالعاديهوالذييشتملعلىتوقيعمنصدرعنه
او عن خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي ) وهنا يمكن القول ان المشرع
االردنيوالعراقيتطلبانيكونالسندمكتوبًا بداللةانيكونموقعًا عليهفشرطالكتابةهيشرط
الثبات السند وليست شرطاً لوجوده فالكتابة هي التي تبين بنود العقد ومشتمالته اال ان الكتابة
اإللكترونية التي تطلبها المشرع العراقي في المادة  13من قانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت
ال :تكون المستندات اإللكترونية والكتابة اإللكترونية والعقود اإللكترونية
اإللكترونية والتي نصها(او ً
ذاتالحجيةالقانونيةلمثيلتهاالورقيةاذاتوافرتفيهاالشرطاالتية:أ.انتكونالمعلوماتالواردة
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فيهاقابلةل لحفظوالتخزينبحيث يمكناسترجاعهافي ايوقتب.امكانيةاالحتفاظ بهابالشكل
الذيتمانشاؤهاوارسالهااوتسلمهابهاوبايشكليسهلبهاثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيها
عنداناشؤهااوارسالهااوتسلمهابمااليقبلالتعديلباالضافةاوالحذفج.انتكونالمعلومات
الواردةفيهادالةعلىمنينشئهااويتسلمهاوتاريخووقتارسالهاوتسلمها)اماالمشرعاالردنينص
فيالمادةالسادسةمنقانونالمعامالتاإللكترونية  على(معمراعاةاحكامالفقرة(ب)منالمادة
() 3منهذاالقانوناذااستوجبايتشريعتقديمايقيداوعقداومستنداووثيقةبشكلخطياو
كتابيفيعتبرتقديمالسجلاإللكترونيالخاصبايمنهامنتجاًلالثارالقانونيةذاتهاشريطةمايلي :
أ .امكانيةاالطالععلىمعلوماتالسجلاإللكتروني 
ب .امكانيةتخزينالسجلاإللكتروني والرجوعاليهفيايوقتمناحداثايتغييرعنها)وهنا

يمكنالقولبانطبيعةالكتابةاإللكترونيةتتميزعنالكتابةالعاديةفالكتابةالعاديةلهاكيان
ماديملموسيسهلقراءتها أماالكتابةاإللكترونية  اليمكنقرائتهابالعينالمجردةبلالبد
من وضعها في حاسب آلي فال يمكن قراءتها إال بعد إتخاذ إجراءات توصف بالتعقيد
والصعوبةوالكتابةالعاديةتتسمبالثباتكونهاموضوعةبطريقةنهائيةفايتحويراوكشط
او اضافة يكون ظاه اًر بينما الكتابة اإللكترونية تكون قابلة للمحو او التعديل او االضافة
دونانيتركاياثرعلىالمستنديدلعلىهذاالتحويرلذايمكنالقولانالمشرعالعراقي
وكذلك االردني تطلب ان تكون الكتابة اإللكترونية مقروءة او قابلة للقراءة فال تتمتع باي
حجيةانلمتكنهذهالكتابةمقروءةوبشكلواضحومفهوم .

المطلب الثاني :تحديد هنية المصدو
انالمحرراإللكتروني اليعتدبهإذا لميكنمشهو اًربتوقيعالكترونييدلعلى الشخصالذيقام
بأنشاء هذا المحرر فالمحرر العرفي اليكون له اي حجية في اإلثبات اال إذا كان موقعًا ويتم
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االحتجاج بهذا التوقيع على الشخص إذا قام بأنكار ما هو منسوب له وهنا تزول الحجية بشكل
مؤقتحتىيتمنسبةالمحررإلىصاحبه( .)1
ويمكةةنالق ةةولانشةةهادةالتوثي ةةقهةةيالت ةةيتحةةددهوي ةةةالمصةةدرفالمش ةةرعاالردنةةياش ةةارإلةةىاهمي ةةة
التوثيةةقكشةةرطالزملحجي ةةةالمسةةتنداإللكترون ةةيالنالسةةندالةةذيت ةةمدونتوثيةةقم ةةناحةةدىالجه ةةات
المختصةةةةلة ةةيسلةةةهايحجة ةةةفة ةةيالقةةةانونوهة ةةذامةةةابينتة ةةهالمة ةةادة(/31ب)مةةةنقة ةةانونالمعة ةةامالت
اإللكترونياالردني(اذالميكنالسجلالكترونياوالتوقيعالكترونيموثقًافليسلهايحجية) 
وايضة ةاًاكة ةةدالمشة ةةرعالع ارقة ةةيف ةةينة ةةصالمة ةةادة()1/17مةةةنق ةةانونالتوقية ةةعاإللكترونة ةةيوالمعة ةةامالت
اإللكترونيةة(يعةدالمسةتنداإللكترونةةياوايجةزءمنةهيحمةلتوقيعةاًالكترونيةاًموثقةاًبالمسةتندبأكملةةهاو
فيمةةايتعلةةقب ةةذلكالجةةزءحس ةةبواقةةعالحةةالاذات ةةمالتوقيةةعخ ةةاللمةةدسةةيرانش ةةهادةتصةةديقمعتم ةةدة
ومطابقتهمعرمزالتعريفالمبينفيتلكالشهادة) 
وقةدعةرفالمشةرعاالردنةيبأنةهفةيالمةادة()1التوثيةقبأنهةا(الشةهادةالتةيتصةدرمةنجهةةمختصةة
مرخصةةةاومعتمةةدةالثبةةاتنسةةبةتوقيةةعالكترونةةيإلةةىشةةخصمعيةةيناسةةتنادًاإلةةىاج ةراءاتتوثيةةق
معتمةةدةوفةةيالتشة ةريعالع ارقةةيف ةةيالمةةادة()11/1بأنه ةةاالوثيقةةةالت ةةيتصةةدرهاجه ةةةالتصةةديقوف ةةق
احكامهذاالقانونوالتيسةتقدمالثبةاتنسةبةالتوقيةعاإللكترونةيإلةىالموقةعوبعةدانيسةتكملالمحةرر
اإللكترونةةياجةراءاتاعةةدادهوتوثيقةةهمةةنقبةةلاط ارفةةهاوطرفةةهاذاكةةانتصةةرفاًملزمةاًلجانةةبواحةةديةةتم
اعطاهصاحبالحقرم ًازتعريفيًاكالرمزالسريمةناجةلالرجةوعللمحةرروالحصةولعليةهعنةدالحاجةة
اليه( )2

( )1

التهامي ،التعاقد عبر االنترنت ،مصدر سابق ،ص520

( )2

النوافلة ،حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،مصدر سابق ،ص11
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فالمحرراإللكترونيحتىيتمتعبنفسحجةالمحررالورقييجبنيكونالمحرراإللكترونيموقعًا
من مصدره فهذا االجراء يحدد هوية منشئ المستند او المحرر اإللكتروني لمنح الحجية في
اإلثبات(.)1فاالرتباطبينالمحرراإللكترونيوموقعهيكفيالثباتوجودالتعاقدالمبرمبيناالطراف
متحددهويةاالشخاصالمنسوبةاليهمالكتابةاإللكترونيةعلىالمحرراإللكترونيهومايعطيهذا
االرتباطاليقينبأنهذاالمحررتمبناءعلىرضاوقبولمنموقعه( )2
لقدتطلبالمشرعالعراقيفيالمادة 15منقانوناإلثبات والتيتنصعلى(يعتبرالسندالعادي
صاد اًر ممن وقعه) وكذلك المشرع االردني في قانون البينات  بنص المادة  11التي نصت على
(السندالعاديهوالذييشتملعلىتوقيعمنصدرعنه)فاليمكناالعتدادبالسندالعاديمالم
ال علىصاحبهفمبجرداالنكاريصبحالسندفاقدًا للحجيةإلى انيتماثباتعائدية
يكنالتوقيعدا ً
التوقيعإلى صاحبهوهذامانجدهفيقانونالتوقيعاإللكترونيوالمعامالتاإللكترونيةففيالمادة4
نصت على (يعد التوقيع اإللكتروني صحيحا وصاد اًر عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية
افقتهلماوردفيالمستنداإللكترونيوحسباالتفاقالموقعوالمرسلاليهحول

الموقعوالداللةعلىمو
كيفية اجراء المعاملة اإللكترونية) وكذلك في المادة  13من القانون نفسه الفقرة ج والتي تنص
على(تكونالمعلوماتالواردةفيهادالةعلىمنينشئهااويستلمهاوتاريخووقتاستالمهاوارسالها)
وكذلكالمشرعاالردنيفيالمادة/7أ3/منقانونالمعامالتاإللكترونيةوالتيتنصعلى(التمكن
من التعرف على المنشا والمرسل اليه ووقت انشائه او ارساله او تسلمه) وكذلك المادة  15من
القانون نفسه والتي تنص على (يعتبر التوقيع اإللكتروني محمياً اذا توافرت فيه الشروط التالية
مجتمعة:أ.اذاانفردبهصاحبالتوقيعليميزهعنغيرهب.اذاكانيحددهويةصاحبالتوقيعج.
( )1
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اذاكانالمفتاحالخاصخاضعاً لسيطرةصاحبالتوقيعوقت اجراءالتوقيعد.اذاارتبطبالسجل
اإللكترونيبصورةالتسمحباجراءتعديلعلىذلكالسجلاإللكترونيبعدتوقيعهدوناحداثتغيير
العلىشخصقامباصداره
علىذلكالتوقيع)فقداشترطالقانونفيالمستنداإللكترونيانيكوندا ً
حتىيتمتعبالحجيةفيجبانيكونالمستندداالً علىشخصمعينبالذاتفلميشترطالقانونان
تكون هذه الداللة بامضاء او خط بل اي وسيلة تدل على هوية من صدر منه المستند ويتطلب
المشرعانالسالفينالذكرايضًاانيكونالمستنداإللكترونيقدحصلعلىرخصةوتوثيقمنجهة
حكوميةتثبتانهذاالسندتمالتوثيقعليهمن  قبلهاوبتوافرهذهالشروطوامكانيةاسنادالمستند
اإللكترونيإلىصاحب هتكتملاركانحجيتهفياإلثبات .

المطلب الثالث :انشاء المحوو بطويقة تضمن سالمته 
المقصودبهذهالخاصيةهناهواناليتمايتعديلاوتحويرفيالمستنداوالعبثبهفيجبانيبقى
المحرراإللكتروني  بالصورةالتيتمانشاءهبهاوالهدفمنهذااالجراءالحفاظعلىمضمونالسند
منلحظةانشاءهإلىوصولهإلىالمرسلاليه( .)1
وترتبط سالمة المحرر في اغلب االحيان بأصل المحرر وامكانية كشف اي تعديل او تبديل في
بيانات المحرر اإللكتروني  ويعد هذا االمر احد الشروط الواجب توافرها لتمتع المحرر اإللكتروني
بالحجيةفياإلثبات( .)2
وقدنصقانونالمعامالتاالردنيعلىهذاالشرطفيالمادة(/8أ ،)1/امكانيةاالحتفاظبالسجل
اإللكتروني  بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله او تسلمه او بأي شكل يسهل به اثبات دقة
( )1
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المعلوماتالتيوردتفيهعندانشاؤهاوارسالهاوتسلمه)وهذاماذهباليهالمشرعالعراقيفي
قانون التوقيع اإللكتروني في المادة (/ 13ب) (امكانية االحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او
ارسالهااوتسليمهابهاوبأيشكليسهلبهاثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندانشائهااو
ارسالهااوتسلمهابمااليقبلالتعديلباالضافةاوالحذف)فالبداذاً منامكانيةاالحتفاظبالمحرر
اإللكتروني بنفسالشكلوالمواصفاتالتيانشأبهااوارسلبحيثاذامارجعناإلىالسندالمنشأاو
المرسلاو الذي تماستالمهدونايتحويراوتحريفا وتعديلاوايتتبديلاو ايحالةمن
حاالت التغيروهناك الكثير من الوسائل للحفاظ على المستند اإللكتروني اما باالقراص المرنة او
المضغوطة او عن طريق االنترنت او بواسطة الشريط المغناطيسي وفي االمكان اعداد بيانات
إلكترونية  دونانيتماجراءايتعديلوبصورةتجعلالمحرراإللكتروني صورةثابتةويبقىالنص
بصورتهالنهائيةيعرفهذاالبرنامج) )1()Document Lma gaprocessing
لقدتطلبالمشرعالعراقيفيالمادة 15منقانوناإلثبات والتيتنصعلى(يعتبرالسندالعادي
صاد اًر ممن وقعه) وكذلك المشرع االردني في قانون البينات  بنص المادة  11التي نصت على
(السندالعاديهوالذييشتملعلىتوقيعمنصدرعنه)وهنايمكنالقولانالمشرعالعراقيفي
المادة15منقانوناإلثباتوكذلكالمادة 11منالبيناتاالردنيتطلبالمنعحجيةالمستندالعادي
فياإلثباتاناليتعرضهذاالمستندإلى ايتحويراوتبديلاومحواوكشطوكونهذاالمستند
مادي فانه من الممكن كشف اي تحوير او اضافة على هذا المستند يمكن للقاضي كشفه دون
االستعانةبالخبيراماالمحرراإللكتروني فهومعرضلالضافةاوالتعديلاوالتحويرعلىمتنهلذا
تطلب المشرعان العراقي واالردني ان يكون المستند اإللكتروني سليمًا دون ان يتعرض إلى حالة
تحريفاوتعديلاوتغييرسواءذلكتمبطريقةمقصودةاوطريقةغيرمقصودةفيجبانيكون
( )1
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المحررسليماًمنلحظةانشائهحتىوصولهإلىالمرسلاليهدونتغييراوتعديليطراعليهكذلك
انتستمرهذهالسالكةمنلحظةاالنشاءإلىلحظةالتسليموتتعداهاإلىلحظةتقديمالمستندكدليل
فهذاالشرطحتىيمكنتطبيقهيجبانيضمنسالمةالمحررفيايوقتوليسبالضرورةانيبقى
المستندمحتفظًا بالشكلالذيانشابهحتىتسلمهفالقانونالعراقيوالقانوناالردنيعندمااشترطا
سالمة المحرر قصد بذلك ان تبقى هذه السالمة مرافقة للمحرر والعلة في ذلك كون المحرر
اإللكتروني عرضةلالضافةوالتعديلوالتحويردونامكانيةالكشفعنهذهالتعديالتفهذهالطبيعة
التييتمتعبهاالمحرراإللكتروني هيمادعتالمشرعانصراحةعلىالنصعلىاالحتفاظبسالمة
هذاالمحرر.وكذلكنصالمادة/13بمنقانونالتوقيعاإللكترونيوالمعامالتاإللكترونيةالعراقي
والتيتنصعلى (امكانيةاالحتفاظبهابالشكلالذيتمانشاؤهااوارسالهااوتسلمهابهاوباي
شكليسهلبها ثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندانشائهااوارسالهااوتسلمهابمااليقبل
التعديلباالضافةاوبالحذف)وكذلكالمادة/7أ1/منقانونالمعامالتاإللكترونيةاالردني(حفظه
بالشكلالذيتمبهانشاؤهاوارسالهاوتسلمهوبشكليضمنعدماجراءايتغييراوتعديلعلى
محتواه) 

المطلب الوابع :حفظ المحوو
حتىيتمتعالمحرراإللكتروني بالحجيةفياإلثبات مشروطةبأنيتمحفظهوالمحافظةعليهووقايته
منايمحاولةللتعديلاواالتالففترةمنالزمنوالهدفمنهذاهواماكنيةتقنينهإلىالقضاءفي
حالةحدوثاينزاعيتطلبانيتماثباتالحقالمتنازععليه()1

( )1
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حتىانهذاالشرطمهمجداً فياإلثبات  فإسترجاعالمحررتوازيوتعادلقيمةالسندالورقيفالسند
اإللكترونيبمثابةالسندالورقيإذا تمحفظهوامكانيةاسترجاعهوهيتمثلالدعامةاالساسيةلحجية
اإلثبات( .)1
فحفظالمحرراإللكتروني علىالحاسبااللياوعلىشبكةاالنترنتيحققماعليهأكثرتمكننامن
استرجاعالبياناتمنخاللايجهازالكترونييتمربطهمنشبكةاالنترنتاماإذا تمالحفظفي
اقراصصلبةاومرنةيتوجبربطهذهاالقراصليتمكنمناسترجاعها( .)2
فيجبانيتمتقديمالمحرراإللكتروني إلى القاضيبنفسالصورةالتيتمانشاءالمستندفيهاوان
اشتراطالقانونلحفظالمحرروجعلهذاالحفظشرطًا للحجيةفياإلثبات مردهإلى سهولة اجراء
التعديلاوالتحويراالانهناكجهاتمستقلةيمكنمنخاللهامعرفةفيما إذا كانطريقةالحفظ
المستخدمةتحققالهدفالمرجوفيهاامالويحقللقةةاضيندبايخبيرلمراجعةهذااالمر( .)3
وهذاماذهباليهالمشرعاالردنيفيالمادة()1/8منقانونالمعامالتاالردني(أ-يستمدالسجل
اإللكترونيأثرهالقانونيويكونلهالنسخةاألصليةإذاتوافرتفيهمجتمعةالشروطالتالية -:
 -1انتكونالمعلوماتالواردةفيذلكالسجلقابلةلالحتفاظبهاوتخزينهابحيثيمكنفياي
وقتالرجوعاليها .
 -1امكانيةاالحتفاظبالسجلاالكترونيبالشكلالذيتمانشاؤهاوارسالهاوتسلمهاوبأيشكل
يسهلبهاثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهعندانشائهاوارسالهاوتسلمه

( )1

النوافلة ،حجية المحررات االلكترونية في االثبات ،مصدر سابق ،ص.13

( )2المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،مصدر سابق ،ص305
( )3
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 -3داللةالمعلوماتالواردةفيالسجلعلىمنينشاهاويتسلمهوتاريخووقتارسالهوتسلمه
وكذلكالمشرعالعراقيتطلبهذاالشرطفيالمادة(/13أ)منقانونالتوقيعاإللكترونيالعراقي
(انتكونالمعلوماتالواردةفيهاللحفظوالتخزينبحيثيمكناسترجاعهافيايوقت) 
ومنهنايمكنالقولانحجيةالمستنداتاوالمحرراتاإللكترونيةفياإلثباتتستندباالضافةإلى
الشروطالتيتمذكرهامثلالكتابةوالعائدية(التوقيع)وحفظالمحرروالتمكنمنالعودةاليهوهذايعد
من اهم الشروط المطلوبة لحجية المستند في اإلثبات وذلك الن حفظ المستند او المحرر وحده
اليكفيلمنحالمستنداوالمحرراإللكتروني هذهالحجيةوسالمةالمستنداوالمحررمنالتغيراو
االضافةاوالحذفاوالتحويلهيماتخفيعليهالحجيةالناضافةايبندوشرطوحذفاو
تحويل اي من الشروط والبنود تجعل من هذا المحرر القيمة له في اإلثبات ولكي يتم االحتجاج
بالمستنداوالمحرراإللكتروني يجبحفظهف يالطريقةالتيكتبةفيهامنبنودوشروطواالتفاقيات
التيتمتبينطرفيالعقدوالحفظوحدهاليكفيفالحفظعلىالمستنداوالمحرراإللكترونية وايضًا
الحفظعليهمناياضافاتاوتغيروسالمةالمستنداوالمحررمناالضافةاوالتغيريعدمن
الشروطالجوهريةللعتدادبهام امالقضاءوانحفظهذهالمستنداتاوالمحرراتهومايمنححجيتها
فياإلثبات .
لقدتطلب المشرعالعراقيفيالمادة//13أ/منقانونالتوقيعاإللكتروني والمعامالتاإللكترونية
على(انتكونالمعلوماتالواردةفيهاقابلةللحفظوالتخزينبحيثيمكناسترجاعهافيايوقت)
وكذلكالمادة1/7منقانونالمعامالتاإللكترونيةاالردنيوالتيتنصعلى(حفظهعلىنحويتيح
الوصولإلى  المعلوماتالواردةفيهواستخدامهاوالرجوعاليهافيايوقت)يمكنالقولانالمشرع
العراقيوكذلكاالردنيتطلباانيكونالمستنداإللكترونيمكتوباًوبطريقةمقروءةوانتدلالكتابةاو
التوقيععلىهويةمناصدرهولميكتفيبهذهالشروطبلتطلبحفظالمستنداإللكتروني بطريقة
تجعلهغيرقابلللتحويراوالتعديلفوقكلهذهالشروطالحجيةللمستنداإللكتروني االاذاامكن
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تخزين المحرر اإللكتروني والرجوع اليه في اي وقت كان فقد ميز المشرع بين الحفظ واالحتفاظ
فقصدبالحفظعدمتحويرهذاالمستنداواالضافةعليهامااالحتفاظفقصدالمشرعانمنذلكهي
امكانيةالعودةإلى المستندوقراءةفحواهبايطريقةكانتالنالطبيعةالخاصةبالمحرراإللكتروني
تجعلهقابالً للحفظاماعلىموقعالكترونيمعيناو علىدسكمضغوطوغيرهامنالوسائلكي
يتحققهذاالشرطامكانيةالعودةإلى  المحررامابربطجهازالحاسباالليعلىالموقعاالنترنت
وادخال رموز معينة تقوم بدورها بفتح الملف الذي خزن فيه المستند اإللكتروني أو أ ن ندخل في
الحاسب االلي قرصًا مدمجاً يحوي المستند اإللكتروني الذي تم انشاؤه في وقت سابق فالمحرر
اإللكتروني  الذيالنسيتطعحفظهواالحتفاظبهاليحوزايحجيةفياإلثبات فامكانيةالعودةإلى
المحررهيالتيتمكنالقضاءمنالتاكدمنوجودالمحررومنضمانةسالمتهوغيرهامنالشروط
التي تتطلبها قانون اإلثبات العراقي وقانون البينات االردني وكذلك قانون التوقيع اإللكتروني
والمعامالت اإللكترونية وكذلك قانون المعامالت اإللكترونية االردني لتطبيق شروط المستند
اإللكتروني عليه وكذلك الشروط التي تطلبها القانون لعد المستند اإللكتروني كوسيلة من وسائل
اإلثبات .
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الفصل الوابع
الخاتمة
بعةةدبلةةواه ةةذهالد ارسةةةمراحله ةةاالنهائيةةةواالط ةةالععلةةىمفه ةةومالمسةةتنداتاإللكتروني ةةةفةةيالق ةةانونين
الع ارق ةةيواالردن ةةيوتعري ةةفالمس ةةتنداتقانونية ةاًوالتط ةةرقإل ةةىالتعريف ةةاتالفقهي ةةةح ةةوله ةةذاالموض ةةوع
وك ةةذلكبي ةةانالش ةةروطالت ةةيتطلبه ةةاالمش ةةرعالع ارق ةةيواالردن ةةيعل ةةىالمس ةةتنداإللكترون ةةيوالبح ةةثف ةةي
الخصائصالقانونيةلعدالمسةتنداإللكترونيةةحجيةةفةياإلثبةاتكقابليةةالمحةررللقةراءةواالدراكودوام
المح ةةرراإللكترون ةةيوثب ةةاتفح ةةوىالعق ةةداإللكترون ةةيوبن ةةودهالقانوني ةةةوالبح ةةثايضة ةاًفيحجي ةةةه ةةذه
المستنداتوانواعالعقودالتيتعدعقوداًالكترونياًومدىحجيتهافياإلثباتاالانالمشةرعينالع ارقةي
واالردنياستثنىبعضًامنالعقةودامةالطبيعتهةاالخاصةةاوللشةكليةالمطلوبةةالبرامهةااوالهميةةهةذه
التصةةرفاتفةةيالواقةةعالعملةةيوبعةةدهاتطةةرقالباحةةثإلةةىالحكومةةةاإللكترونيةةةوالخةةدماتالتةةيتقةةدمها
الحكومةةةةاإللكترونية ةةةوكة ةةذلكتطة ةةرقإلة ةةىطريقةةةةالتقاضة ةةياإللكترونة ةةيوتعريفهة ةةاوحجية ةةةالمحة ةةررات
اإللكتروني ةةةبش ةةكاع ةةامف ةةياإلثب ةةاتوم ةةدىتط ةةابقالعق ةةداإللكترون ةةيم ةةعالعق ةةدالع ةةاديف ةةيالش ةةروط
االساسيةللعقدت وصلالباحثإلىالنتائجوالتوصياتالتالية :
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النتائج
 .1اعترفالمشةرعالع ارقةيوالمشةرعاالردنةيبحجيةةالمسةتنداإللكترونةيكةدليللالثبةاتاالانهمةا
منحةةاالمسةةتندحجيةةةالسةةندالعةةاديعلةةىالةةرغممةةنانالمسةةتنداإللكترونةةييحتةةاجإلةةىتوثيةةق
منقبلالدوائرالحكوميةحددهاالقانونحتىياخذحجيةالمستندالرسمي
 .1الكتابةةةالت ةةيتطلبهةةاالمش ةةرعالع ارقةةيوالمش ةةرعاالردنةةيف ةةيالمسةةتنداإللكترون ةةيتتناسةةبم ةةع
الطبيعةالخاصةبالمحرراإللكتروني
 .3قصدالمشرعالعراقيوالمشرعاالردنيبشةرطالحفةظسةالمةالمحةررمةناالضةافةاوالتحةوير
اوالتعديلويبقىالمستنداإللكترونيعلىالحالةالتيانشةابهةامنةذوالبدايةةحتةىتقديمةهإلةى
القضاءكدليلاثبات
 .4إشترطالمشةرعانالع ارقةيواالردنةيلمةنححجيةةاإلثبةاتللمسةتنداإللكترونةيامكانيةةاالحتفةاظ
وقصدباالحتفاظالرجوعإلىالمستندفيلحظةبعدانشائه
 .5اسةةتثنىالمش ةةرعانالع ارقةةيواالردن ةةيالعدي ةةدمةةنالتعاق ةةدم ةةندائ ةرةالتعاق ةةداإللكترون ةةياالان
الحكومةةةاإللكترونيةةةفةةياالردنتمةةنحبعةةضالخةةدماتالتةةيمنعةةتاب ةرامالعقةةوداإللكترونيةةة
اتجاههذهالدوائر.
 .6اليتمتةةعالمحةةرراإللكترونةةيبحجيةةةاإلثبةةاتمةةالةةميتضةةمنشةةرطالعائديةةةويقصةةدبالعائديةةة
هواسنادالمحرراإللكترونيإلىمنقامبإبرامهواالتفاقعلىبنوده.
 .7استثنىالمشرعالعراقيوالمشةرعاالردنةياالحةوالالشخصةيةوالوصةيةوالوقةفواالمةوالالغيةر
منقولوخدمةةالمةاءوالكهربةاءوالتةامينالصةحيوالتةامينعلةىالحيةاةبسةببالطبيعةةالخاصةة
بهذهالعقودفهيتحتاجإلىاجراءاتوشكلياتيجباتباعهاالتمامهذهالعقود.
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 .8ل ةةميس ةةتثنيالمش ةةرعالع ارق ةةيالس ةةنداتالقابل ةةةللت ةةداولواالوراقالمالي ةةةم ةةننط ةةاقالمع ةةامالت
اإللكترونيةة علةىعكةسالمشةرعاالردنةيالةذينةصصةراحةعلةىاسةتثنائهاولكةنعةادوسةمح
باستعمالهاالكترونيااستناداًإلىقوانينخاصة(قانوناالوراقالمالية)اجازتالتعاملبها.
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التنصيات
 .1نوص ةةيك ةةلم ةةنالمش ةةرعانالع ارق ةةيواالردن ةةيم ةةنحالمح ةةرراإللكترون ةةيحجي ةةةاثب ةةاتالس ةةند
الرسةةميفةةياإلثبةةاتمةةنخةةاللاعطةةاءصةةالحياتلجهةةةحكوميةةةمةةنالمصةةادقةعلةةىصةةحة
البياناتالتيوردتمناالطرافوالتأشيرعليهامنقبلالموظفبالطريقةاإللكترونية .
 .1نوصةيالمشةرعاالردنةةيانيضةعتعريفةاًواضةةحاًللكتابةةاإللكترونيةةوبيةةانماهيتهةاواالسةةاليب
التييمكناعتمادهاللكتابةإلكترونيةكمافعلالمشرعالعراقي.
 .3نوصيالمشرعالعراقيبتفعيةلدورالحكومةةاإللكترونيةةعلةىارضالواقةعوفةتحدوائةرلتقةديم
الخدماتالكترونياواعتمادهاكدليلفياإلثبات.
 .4نوص ةةيك ةةلم ةةنالمش ةةرعانالع ارق ةةيواالردن ةةيباع ةةادةالنظ ةةرف ةةياالس ةةتثناءاتالت ةةياخرج ةةت
العديدمنالعقودمندائرةالتعامل.
 .5نوصةيكةلمةنالمشةرعانالع ارقةيواالردنةيمةنحالمحةرراتاإللكترونيةةالتةيتقةدمهاالحكومةةة
اإللكترونيةعلىشكلخدماتللمواطنينحجيةفياإلثباتتعادلحجيةالمستندالرسمي
 .6نوصةةيكةةلمةةنالمشةةرعانالع ارقةةيواالردنةةينشةةرالتوعيةةةالرقميةةةبةةينافةرادالمجتمةةعوتوسةةيع
دائرةالتعامةلاإللكترونيةةبةيناالفةرادوالحكومةةالنجةازمعةامالتهمفةيالةدوائرالحكوميةةوبةين
عقودومعامالتاالفرادفيمابينهممنجهةاخرىبشكلأسرعوبأقلالتكلفة.
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