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  المستخمص
 اضحت بل فقط والمراسالت البيانات لنقل وسيمة مجرد االنترنت شبكة تعد لم     

 القانونية االشكاالت بعض العقود ابرام ويثير اشكاليا بمختمف العقود البرام واسعا مكانا
 القانونية النظم وموقف توافرىا الواجب الشروط وماىي االثبات كمةمش اىميا من

 نظرية صياغة محاولة الى ييدف انو في العممية االىمية تتمثل حيث, باالثبات المتعمقة
 في توافرىا والواجب الشروط بعرض قمنا فيما, االلكترونية االدارية العقود باثبات عامة

 النظم موقف بعرض قمنا كما اثبات ادلة تكون  كي االلكترونية والمحررات العقود
 فبعضيا االلكتروني االثبات قواعد صياغة في التشريعات تباينت,  المقارنة القانونية

 المحرر طبيعة مع تتالئم كي االثبات لقواعد المنظمة النصوص بتغيير اكتفى
 الفقو موقف ىو كما,  بالكتابةااللكترونية التشريعات أغمب أعترفت فيما االلكتروني

 المشرع عمى نقترح, االلكتروني  لمحفض قانوني نظام وجود عدم تبين كما, والقضاء
 بترك االكتفاء دون  االلكترونية المعاماالت كافة ينظم متكامل قانون  اصدار العراقي

 مسئمة تنظيم العراقي المشرع عمى نقترح كما, االثبات قانون  في العامة لمقواعد تنظيميا
 المشرع عمى نقترح واخيرا   االلكترونية المحررات لكافة امنة بطريقة كترونياالل الحفع

 وسائل الستخدام المنظمة الظوابط يحدد لمتشفير تشريعي تنظيم يصدر  بأن العراقي
 اثبات, العقد االدارؼ, االلكتروني الكممات المفتاحية: .التشفير وخدمات
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   The Internet is no longer just a means of transmitting data and 

correspondence only, but it has become a wide place for 

concluding contracts in various forms. The conclusion of contracts 

raises some legal problems, the most important of which is the 

problem of proof and what are the conditions to be met and the 

position of legal systems related to proof, where the scientific 

importance is that it aims to formulate a general theory By 

proving electronic administrative contracts Where the scientific 

importance is that it aims to formulate a general theory by proving 

electronic administrative contracts, while we have presented the 

conditions and requirements that must be met in contracts and 

electronic documents in order for them to be proof evidence. We 

have also presented the position of comparative legal systems. The 

organization of the evidentiary rules in order to suit the nature of 

the electronic document, while most of the legislations recognized 

electronic writing Iraqi legislator to organize the question of 

electronic preservation in a safe manner for all electronic 

documents Finally, we suggest that the Iraqi legislator issue a 

legislative regulation for coding that defines the rules governing 

the use of encryption means and  

Keywords: Evidence of the administrative contract 

 المقدمة
جاء عمى اثر ظيور الثورة المعموماتية وتطور التكنموجيا ووصوليا الى مانشيده      

من تقدم بروز نوع جديد من االعمال القانونية لالدارة اال وىي العقود االدارية 
االلكترونية حيث تتميز العقود االدارية اإللكترونية بسيولة إبراميا وسرعة انجازىا إال 

في اثباتيا, حيث شيد العالم تطورا  ىائال  ومتسارعا  في عالم أنيا قد تمثل صعوبة 
االتصاالت والمعمومات حتى اصبحت مسائل االتصال الفورؼ, ال سيما االنترنت من 
ابرز الوسائل التي ال يمكن االستغناء عنيا , اذ فرضت ىذه الوسيمة نفسيا عمى امور 

ىو العقود االلكترونية وصعوبة الحياة , ونتج عن ذلك ظيور نوع جديد من العقود و 
اثباتيا , اذ ان ادلة االثبات التقميدية لم تعد كافية, فذىب العديد من الفقياء الى المناداة 
بامكانية اجراء كافة التصرفات القانونية الكترونيا  وصدرت العديد من التشريعات 
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ض العقبات تحتاج المنظمة لالعمال القانونية المحررة الكترونيا  لكن مازال ىناك بع
 لمزيد من التنظيم.

لم تعد شبكة االنترنت مجرد وسيمة لنقل البيانات والمراسالت اىمية الدراسة -اواًل : 
فقط, بل اضحت مكانا واسعا البرام العقود بمختمف اشكاليا، ويثير ابرام العقود بعض 

توافرىا؟ وموقف االشكاالت القانونية من اىميا مشكمة االثبات؟ وماىي الشروط الواجب 
حيث تتمثل االىمية العممية في انو ييدف الى ؟  النظم القانونية المتعمقة باالثبات

محاولة صياغة نظرية عامة باثبات العقود االدارية االلكترونية, وذلك من خالل تييئة 
دليل كتابي الكتروني يحظى بحجية كاممة في االثبات يكون عمى قدم المساواة مع 

ابي الورقي, اضافة الى ان ىذه الدراسة تقدم تحميال لبعض النصوص الدليل الكت
القانونية المحمية والمقارنة من اجل دعوة المشرع العراقي لمواكبة التطورات وصياغة  

 قواعد قانونية جديدة تساير ذلك التطور.
تمكن مشكمة البحث بعدم وجود تنظيم قانوني يمكن االفراد : مشكمة البحث -ثانيا :

بين ليم كيفية اثبات التصرفات االلكترونية ويوضح ان ىل باالمكان اثبات التصرفات وي
وما  وىل باالمكان اعتبارىا مساوية لمدليل الورقي العادؼ امام المحاكم؟ االلكترونية؟

 ىي الشروط الواجب توافرىا؟
ة تنطمق فرضية البحث من منطمق ميم وىو امكانية اثبات كافثالثًا: فرضية البحث 

 .القانونية االلكترونية متى توافرت شروطيا التصرفات
انتيج الباحث في ىذه الدراسة منيجا  مختمطا  يجمع بين : منيجية الدراسة -رابعًا:

 المنيج المقارن والمنيج التحميمي .
: تقسيم ىذه الدراسة الى مطمبين ، االول نخصصو لشروط خامسًا: ىيكمية الدراسة  

ؼ االلكتروني, والثاني يتم فيو ايضاح موقف النظم القانونية الخاصة اثبات العقد االدار 
 -باالثبات من طبيعة العقود اإللكترونية، وذلك من خالل التقسيم التالي :

 المطمب االول : شروط اثبات العقد االداري االلكتروني.
 المطمب الثاني: موقف النظم القانونية الخاصة باالثبات.
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 المطمب االول
 اثبات العقد االداري االلكتروني شروط

اظير استخدام تكنموجيا المعمومات في انجاز العقود االدارية االلكترونية العديد      
، اوليا تحديد مدػ حجية العقد االدارؼ (1)عمى صعيد القانون   من التساؤالت

ومخرجاتيا االلكتروني و البيانات المنقولة الكترونيا  والمخزونة عمى دعامات غير ورقية 
في االثبات؟ وثانييا الحجية القانونية في االثبات لممحررات والعقود االلكترونية في 

 تنازعيا مع المحررات االخرػ والتي منيا الورقية؟ 
وىل تستجيب قواعد االثبات القائمة في التنظيمات القانونية المحمية لمقتضيات      

ن قواعد االثبات باالدلة التقميدية يمكن ان التعامل االلكتروني؟ ، او بتعبير اخر ىل ا
تتسع لتشمل الكتابة االلكترونية، ام ان استجابة ىذه القواعد لمتطمبات التعامل 
االلكتروني يقتضى تطويرىا بشكل جذريا، وذلك كمو في ضوء تجارب التنظيم القانوني 

, وعميو (2)دوليةلمتجارة االلكترونية التي شيدتيا بعض الدول والمنظمات والييئات ال
 -سوف نقوم بدراسة ىذه التساؤالت عمى النحو التالي:

يتبادر الى االذىان التساؤل  اوال : مدػ حجية العقود والمحررات االلكترونية في االثبات:
عن مدػ حجية العقود االلكترونية المبرمة عبر شبكات االنترنت الدولية االلكترونية في 

يا وتوقيعيا وارساليا تمك العقود وحفظيا انما يتم في االثبات حيث ان عممية كتابت
بطريقة الكترونية بدون وجود او تدخل ادوات الكتابة التقميدية اال في حالة الرغبة في 
تحويل الكتابة االلكترونية الى ورقية ، وعميو فانيال ال تحمل توقيعا تقميديا او ببصمة 

ال وجود لمتقميدؼ او الورقي ، وىو ما يجعل  اصبع ، وانما التوقيع عمييا يكون الكترونيا  
 (3)القاضي الوطني يتردد في قبوليا في اثبات المعاممة مصدر الحق المدعي بو امامو

                                                           

(
1

ج١ت اٌشعائً االٌىخش١ٔٚت فٟ االرباث، شبىت اٌّؼٍِٛاث اٌؼشب١ت اٌما١ٔٛٔت " ( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، د

 .2َ، داس إٌٙؼت اٌؼشب١ت, اٌما٘شة, ص2002االبذاد اٌما١ٔٛٔت " ، 

(
2

( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، ػمٛد اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت )حى٠ٛٓ اٌؼمذ ٚارباحٗ(، داس إٌٙؼت اٌؼشب١ت, 

 .321, ص2000اٌما٘شة,

(
3

ششف اٌذ٠ٓ دج١ت اٌشعائً االٌىخش١ٔٚت فٟ االرباث ، شبىت اٌّؼٍِٛاث اٌؼشب١ت اٌما١ٔٛٔت "  ( د. ادّذ

 .4االبذاد اٌما١ٔٛٔت " ، ِظذس عابك، ص
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، وذلك مايثير بحث ثالث مسائل ىامة ، وىي قبول الكتابة االلكترونية كدليل اثبات ، 
والمشرع العراقي وشروط االحتجاج بيا ، وموقف كل من المشرع المصرؼ والفرنسي, 

 منيا .
اظير الى حيز الوجود  مدػ امكانية اعتبار العقد االلكترونية كدليل اثبات:  -1

حكم مخرجات الحاسب االلي في مجال االثبات مسألة مدػ استيفاء المحرر 
االلكتروني لمتطمبات الدليل الكتابي الذؼ يتم قبولو في االثبات ، فيل يمكن 

اللكترونية كدليل كتابي يتمتع بحجية قانونية في قبول العقود او المحررات ا
 . (1)االثبات؟ 

حيث منح نظام االثبات في القانون المدني افضمية لمدليل الكتابة عمى باقي طرق    
االثبات الشائعة ، وعميو فان القانون اشترط لقيام سند معين و لكي يعتبر مقبوال   

يو سنحاول االحاطة بمعنى الكتابة باالثبات يجب ان يصير السند مكتوبا  ، وعم
 وترابطيا بالعقد ، وما يمثمو من عقبة لالقرار بحجيو العقد االدارؼ اإللكتروني.

تبين انو ليس ىناك في كل التشريعات او في داللة المغة مايدل عمى ان الكتابة    
كدليل اثبات ال تكون اال عمى الورق حيث جاء الشرط مطمق ومن ثم المطمق يجرؼ 

" في قانون المعموماتية LAMYعمى اطالقو ، كما وتأكد ذات المعنى في المصدر "
حيث اشار الى ان المشرع لم يشر الى دعامة من نوعية معينة ، كما ان كثير من 
االتفاقيات الدولية لم تحصر مفيوم الكتابة عمى الكتابة الورقية بل تبنت مفيوم الكتابة 

ومنيا عمى سبيل المثال ، اتفاقية االمم المتحدة بشأن بوسائل االتصال االلكترونية ، 
( منيا عمى انو" فيما يخص 13التي تنص المادة ) 1981النقل الدولي لمبضائع لسنة 

اغراض ىذه االتفاقية ينصرف مصطمح الكتابة ايضا عمى المراسالت المواجية في 
ييا من حيث ترابطيا ، لذلك يتبين لنا ان الكتابة الينظر ال (2)شكل برقية او تمكس"

بالدعامة او الوسيط المستخدم في التدوين عمى دعامة مادية محددة بل بوظيفتيا في 
                                                           

(
1

( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، دج١ت اٌشعائً االٌىخش١ٔٚت فٟ االرباث ، شبىت اٌّؼٍِّٛاث اٌؼشب١ت اٌزا١ٔٛٔت 

 .4" االبذاد اٌما١ٔٛٔت" ، ِظذس عابك، ص

(
2

(  د. ػّش أجَٛ ، اٌذج١ت اٌما١ٔٛٔت ٌٛعائً االحظاي " دساعت حذ١ٍ١ٍت فٟ ٔظاَ االرباث اٌّذٟٔ" ، 

 .140َ،ص2004بذْٚ داس ٔشش ،
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اعداد الدليل عمى وجود التصرف القانوني وتحديد محتواىا بما يمكن االطراف العقد من 
الرجوع اليو في حالة ثار خالف بينيما ، وقد جاء المشرع بعدة شروط نذكر منيا ، ان 

د ان يكون الوسيط االلكتروني مقروءا  اؼ يمكن قراءتو ، كما وان تتصف الكتابة ال ب
المدونة عميو باالستمرارية والثبات، واال تكون ىذه الكتابة قابمة لمتعديل اال باتالف 

 المحرر او ترك اثر مادؼ عميو".
نيا  من اما موقف المشرع العراقي فقد جاء واضحا  حيث نصت المادة الرابعة/ثا      

بأنو "يكون لمتوقيع االلكتروني  2112( لسنة 78قانون التوقيع المكتروني العراقي رقم )
في نطاق المعامالت المدنية والتجارية واالدارية ذات الحجة المقررة لمتوقيع الخطي, اذا 

 روعي الشروط في انشائو و المنصوص عمييا في المادة الخامسة من ىذا القانون" .
 (:1جاج بالمحرر المكتوب الكترونيا )شروط االحت -2

نصت الفقرة االولى   -:ان تكون الكتابة االلكترونية دالة عمى من قام بالكتابة  - أ
/ج(من قانون التوقيع االلكتروني العراقي عمى ان تكون المعمومات 13من المادة )

المتي جائت بالمحرر االلكتروني تدل عمى من قام بتحريرىا ,ويقصد بيذا الشرط 
بان تكون الكتابة مفيومة ومكتوبة بشكل واضح ويمكن لالشخاص االحتجاج 

 والتمسك بيا. 
، يقصد بالمحرر المكتوب في مواجية الخصوم, فأن  ان يكون المحرر مقروء  - ب

الكتابة االلكترونية يجب ان تكون واضحة وسيمة القراءة اؼ ان المحرر الكتابي 
حروف معروفة لمشخص الذؼ يراد  او العقد يفترض ان يكون محررا برموز او

االحتجاج بيا عميو  وعمى ذلك يمزم ان يكون مكتوبا  بحروف أو رموز معمومة 
ومفيومة لالشخاص الذين يراد االحتجاج ضده بيذا المحرر ، فاذا عدنا الى 
البيانات االلكترونية نجدىا تم كتابتيا عمى اقراص بمغة آلة ال يستطيع ان يراىا 

ة مباشرة ، ولكن يتم دعم الحاسب االلي ببرامج ليا القابمية عمى االنسان بطريق
ترجمة لغة االلة الى المغة المعروفة لالنسان ، وىو ما يعني استيفاؤىا لمشرط 

                                                           
1
 125, ص 2013( د.دمحم دغ١ٓ ػبذ إٌّؼُ , ارباث اٌؼمذ االداسٞ االٌىخشٟٚٔ, داس اٌجاِؼت اٌجذ٠ذة  (

 ِٚابؼذ٘ا.
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المتعمق بامكان القراءة واالستيعاب طالما ان المغة يمكن رؤيتيا عمى الشاشة ىي 
 .(1)لغة سيمة ومقروءة  لكل أطراف العقد

بخصوص الشروط  )ISO")2ا جاء في مقررات منظمة المواصفات العالمية "كم       
التي يجب توفرىا بالمحررات ان المحرر ىو " مجموعة المعمومات والبيانات المدونة 
عمى دعامة مادية .... بالشكل الذؼ يسيل قراءتيا" ، فيما جاء المشرع الفرنسي في 

( من القانون المدني 1316المادة ) شأن االثاث عن طريق الوسائل االلكترونية نث
والذؼ عرف المحرر المستخدم في االثبات بأنو " كل تتابع لمحروف او الرموز او 

 (.3)االرقام او اؼ اشارات اخرػ تدل عمى المقصود منيا ويستطيع الغير ان يفيميا...

، يشترط ان تتم الكتابة عمى وسيط يسمح بثبات الكتابة عميو واستمرارىا  - ت
جاج بمضمون الكتابة االلكترونية في االثبات ان يتم تخزينيا او كتابتيا عمى لالحت

وسيط يسمح بثبات الكتابة واستمرارىا بحيث يمكن الرجوع الييا كل مااقتضت 
/أ( من قانون التوقيع 13الحاجة حيث جاء ذلك في الفقرة اوال: من المادة )

ترونية مباشرة بضرورة توافر االلكتروني العراقي وقد ربطت حجية الكتابة االلك
قابمية الكتابة لمحفض والتخزين بحيث يمكن الرجوع الى المحرر كمما كان ذلك 
الزما لمراجعة بنود العقود او لعرضو عمى القضاء عند حدوث خالف بين 

 .(4)اطرافو
وتمكن الوسائط الورقية بحكم تكوينيا المادؼ بتحقيق ىذا الشرط، فان استخدام         

سائل االلكترونية يثير في االذىان التساؤل عن مدػ توفر ىذا الشرط فييا ، حتى الو 
يمكن اعتبارىا من قبيل المحررات الكتابية ؟ وال تشكل الخصائص المادية لموسيط 

                                                           

(
1

ٟ، ارباث اٌخظشفاث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ ٠خُ ابشاِٙا ػٓ ؽش٠ك ( أظش ، د. دغٓ ػبذ اٌباعؾ ج١ّؼ

 .20، 13َ، ص2000االٔخشٔج ، داس إٌٙؼت اٌؼشب١ت ، اٌما٘شة ،

(
2

 .http://konan 39.3 arabiyate.net/t2225-topicأظش :( 

(
3

ٌظادسة ( د. دمحم اخ١اؽ ، بؼغ اٌخذذ٠اث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ حز١ش٘ا اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت ِجٍت االشؼاع ، ا

ػٓ ِؤعغت اٌجض٠شة ٌٍظذافت ٚاٌطباػت ٚإٌشش ، اٌش٠اع، اٌٍّّىت اٌؼشب١ت اٌغؼٛد٠ت، اٌؼذد األٚي، 

 .15، 14َ،ص٠،2002ٕا٠ش 25اٌغٕت 

(
4

( د. دغٓ ػبذ اٌباعؾ ج١ّؼٟ ، ارباث اٌخظشفاث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ ٠خُ ابشاِٙا ػٓ ؽش٠ك االٔخشٔج، 

 .24، 23ِظذس عابك ، ص
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االلكتروني مانعا في سبيل تحقق ىذا الشرط، ذلك ان التكوين المادؼ والميكانيكي 
لمستخدمة في التعاقد عن طريق شبكة االنترنت لمشرائح الممغنطة واقراص التسجيل ا

االلكترونية تتميز بقدرة كبيرة عمى االحتفاظ بالمعمومات المثبتة عمييا بكفاءة اعمى من 
االوراق العادية التيعادتا ما تتأثر ىي االخرػ بعوامل الزمن وقد تتاكل بفعل الرطوبة 

 . (1)نتيجة لسوء التخزين
ظ بكل المحررات المكتوبة لفترة طويمة من الزمن يمكن وىذا يعني ان عقبة االحتفا 

الرجوع الييا كمما كان ذلك الزما ، امكن لمتكنولوجيا الحديثة ان تتغمب عمييا ، مما 
يعنى ان المحرر االلكتروني اصبح مستوفيا بذاتو شرط استمرارية الكتابة عمى 

 .(2)الوسيط
باتالف المحرر االلكتروني او ترك اثر ان ال تكون ىذه الكتابة قابمة لمتغيير اال  -ج

/ب( من قانون التوقيع االلكتروني 13نصت الفرة االولى من المادة ) مادي واضح
عمى امكانية االحتفاض بالكتابة االلكترونية بالشكل  2112( لسنة 78العراقي رقم )

لمتي المذؼ تم كتابتيا او ارساليا او تسميميا بشكل يسيل بو اثبات صحة المعمومة ا
جائت بذلك المحرر ،فمثال بخصوص المحررات المكتوبة عمى الورق فانو اليمكن 
تعديميا اوتغييرىا اال باتالفيا او احداث تغييرات مادية يسيل التعرف عمييا سواء 
بواسطة القراءة العادية او من خالل الرجوع الى الخبرة الفنية ، عمى انو وبخالف 

المواصفات ، فان الكتابة عمى االدوات االلكترونية من االوراق التي تتحقق فييا ىذه 
رامات وىاردات او اقراص وشرائط ممغنطة تفتقد بحسب االصل ليذه القدرة اؼ قابمة 
لمتغيير ، بل ان افتقادىا ىو سبب تفوقيا عمى االوراق من ناحية االستخدام العممي ليا، 

ة كل طرف من االطراف عمى فاالصل في التدوين عمى الوسائط االلكترونية ىو قدر 
تعديل مضمون المحرر واعادة تنسيقو باالضافة او االلغاء او المحو بدون ان يظير 

                                                           

(
1

اعؾ ج١ّؼٟ، ارباث اٌخظشفاث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ ٠خُ ابشاِٙا ػٓ ؽش٠ك االٔخشٔج، ( د. دغٓ ػبذ اٌب

 .24، 23ِظذس عابك،ص

(
2

( د. ػّش أجَٛ ، اٌذج١ت اٌما١ٔٛٔت ٌٛعائً االحظاي "دساعت حذ١ٍ١ٍت فٟ ٔظاَ االرباث اٌّذٟٔ" ، 

 .141، ص2004بذٚٔذاس ٔشش,
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وبناءا عمى ىذا االختالف , (1)ليذا التعديل اؼ اثر مادؼ يمكن مالحظتو او اكتشافو
المادؼ بين االوراق العادية االدوات االلكترونية ان المحرر االلكتروني يفتقر بحسب 

الصل الى واحد من اىم الشروط التي تتصل بوظيفة المحرر الكتابي في االثبات ، ا
 .(2)والتي تعزز اواصر الثقة في البيانات المكتوبة في المحرر

فيما لم يدم الحال عمى ماىو عمية حيث ادػ التطور التكنولوجي الى حل ىذه    
بتحويل النص الذؼ  المشكمة ايضا  عن طريق استخدام برامج حاسب الي متطورة ،

يمكن التعديل فيو الى صورة ثابتة اليمكن تغييرىا او التدخل فييا او تعديميا، وبصرف 
 .Document image processing "(3)ىذا النظام باسم"

واصبح باالمكان حفع العقود و المحررات االلكترونية في صيغتيا النيائية وال       
قبل التبديل من خالل حفظيا في صناديق يمكن اجراء اؼ تعديل ، وبشكل ال ي

الكترونية ، اليمكن فتحيا اال بمفتاح خاص يييمن عميو جيات معتمدة من قبل الدولة، 
بحيث تؤدؼ محاولة اطراف التعامل تعديل العقوداو الوثيقة االلكترونية او اتالفيا او 

 .(4)محوىا تماما  غير ممكن
لمحرر االلكتروني الذؼ يتم تامين بياناتو يمتزم ويؤكد الفقو في ىذا المجال ، ان ا    

القاضي بقبولو كدليل كامل متى كانت موقع من اطرافيا ، واال ادػ ذلك الى اضعاف 
الثقة في المحررات االلكترونية ، وذلك ما يستوجب تدخل المشرع بالنص صراحة عل 

نية بما يجعميا تستوفي اعتماد التكنولوجيا المعتمدة في تامين بيانات المحررات االلكترو 
شرط "عدم القدرة لمتعديل" دون الحاجة الى تدخل القضاء في تقدير مدػ وجود ىذا 

 .(5)الشرط
                                                           

(
1

ش٘ا اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت ،ِٛعغت اٌجض٠شة ٌٍطباػت ( د. دمحم اخ١اؽ ، بؼغ اٌخذذ٠اث اٌما١ٔٛٔت اٌٟ حز١

 .16, ص2002ٚإٌشش ,اٌغؼٛد٠ت،

(
2

( د. ػّش أجَٛ ، اٌذج١ت اٌما١ٔٛٔت ٌٛعائً االحظاي "دساعت حذ١ٍ١ٍت فٟ ٔظاَ االرباث اٌّذٟٔ" ، 

 .141ِظذس عابك، ص

(
3

ٓ ؽش٠ك االٔخشٔج، ( د. دغٓ ػبذ اٌباعؾ ج١ّؼٟ، ارباث اٌخظشفاث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ ٠خُ ابشاِٙا ػ

 .24، 23ِظذس عابك،ص

(
4

 .11( د. دمحم اخ١اؽ ، بؼغ اٌخذذ٠اث اٌما١ٔٛٔت اٌٟ حز١ش٘ا اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت ، ِظذس عابك، ص

(
5

( د. دغٓ ػبذ اٌباعؾ ج١ّؼٟ، ارباث اٌخظشفاث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ ٠خُ ابشاِٙا ػٓ ؽش٠ك االٔخشٔج، 

 .24، 23ِظذس عابك،ص
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تشترط غالبية التشريعات بان يجب ان يكتسب الدليل  د.الثبات وعدم القابمية لمتغيير :
اخر يجب  الكتابي حجية وىذه الحجية تاتي من عدم قابمية التغيير اوالتعديل او بمعنا

ان يكون خالي من اؼ عيب يؤثر في مدػ صحتو ىذا الدليل مثال ان يكون ىناك 
حذف او تعديل او تحشية او غيرىا من العيوب التي تؤثر عمى صحة العقد او المحرر 
, وان اليدف من ىذا الشرط ىوتحقيق عنصر االمان في الدليل حتى يستطيع من اراد 

 . (1)ونيةالتمسك بو ومنحو الحجية  القان
لقد  :شروط المحرر المكتوب الكترونياً  موقف القانون الفرنسي والمصري من  -3

م والذؼ 2111جاء في التشريع المنظم لمعقود االدارية في فرنسا الصادر عام 
م, اعترف ىذه التشريع صراحة   2114لسنة   15تم تعديمو بالمرسوم رقم 

ة القانونية التي يتمتع بيا الدليل بالمحررات المكترونية , واعطى ليا ذات الحجي
( من المادة )السادسة والخمسون(,  3الورقي كامل وتبين ىذا من خالل) ف 

كما اظيرة التشريعات الفرنسية المرونة وذلك من خالل استجاب المشرع 
الفرنسي لمتطمبات التعامل بوسائل االتصال الحديثة االلكترونية ، وتدخل 

المدني خاصة المتعمق بطرق االثبات القانونية ، ( 81/525بموجب التشريع )
فاخذ معنى جديدا  لمكتابة بان اعتبر العقود والمحررات االلكترونية دليال 

 .(2)كتابيا
وعد ذلك التشريع اعتراف صريح بالقواعد واالدلة االلكترونيو الى مصاف االدلة     

د ساوػ بين كال من العقود و الورقية ، مع وجود استثناء ، واذا كان المشرع الفرنسي ق
البيانات االلكترونية والبيانات الورقية ، فانو مقابل ذلك وضع حدودا  وشروطا ليذا 

اوجب شرطين االول ان تكون تمك الرموز او  1316/1االعتراف ، فبموجب المادة 
االرقام او العالمات عمى وضع يسمح بقراءتيا ، او بمعنا اخر ان تكون مكونات 

ذات ادلة تعبيرية معروفة ، كما اوجد شرط ثاني وىو لزوم وجود ترابط المحرر  الكتابة
                                                           

1
ِىخبت  2012( ٌغٕت 12, ششح ادىاَ لأْٛ اٌخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ سلُ )( د. ػباط اٌؼبٛدٞ (

 .ِٚابؼذ٘ا 124, ص2012اٌغٕٙٛسٞ, بغذاد, 

(
2
 )loi 80-525 du 12 juillet 1980 ,enligne www.legifrance.gouv.fr/affich 

Texte. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affich
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بالتوقيع االلكتروني مستوٍف شروطو التي جعمتو مؤديا  لوظائف التوقيع بصفة  عامة  ، 
 .(1)وعمى نحو يمكن من الكشف عمى اؼ تغيير في الكتابة

انون الفرنسي النعقاد العقد فيما ذىب بعض الفقو الى ان الشكمية التي يحتاجيا الق   
او التصرف سواء بالكتابة او االمضاء اليجعمنا نستغني عن الكتابة االعتيادية بالكتابة 

من  1316/1االلكترونية او التوقيع االلكتروني ، وان التصويب الفرنسي لنص المادة 
لالثبات  القانون المدني  تتكمم عن الكتابة االلكترونية واالمضاء االلكتروني كدليل

فحسب ، ولم تكن النية منو التضحية بالشكمية في االحوال التي يفرضيا المشرع النعقاد 
 .(2)التصرف او العقد

فيما اتجو الجانب االخر الى ان الكتابة الحديثة االلكترونية ، لم تعد قاصر عمى    
ابعد من ذلك " ، وانما ذىبوا الى ecrit probationemالكتابة كوسيمة او اداة لالثبات"

 ecrit, بل يتسع نطاقيا بحيث تشمل الكتابة كركن في التصرف او شرط لصحتو"
advaliditatem. وذلك بالنظر الى عمومية ، " 

فالنص ال يعتريو اؼ غموض  )3)( مدني فرنسي1316وال ادل من نص المادة )     
معنى غير فيما جاء بو من وبيان المقصود بالكتابة ، وعميو كان واجب اعطاؤه 

فيما  2111/31منقوص و دون تخصص ، اذاما عممنا ان التوجيو االوروبي رقم 
حضر عمى جميع  الدول االعضاء ان توجد اؼ موانع او  (4)يخص التجارة االلكترونية

عقبات امام االعتراف بالعقود االلكترونية ودعاىم عمى العمل عمى مالئمة تشريعاتيا 
تتم بطريقة الكترونية ، وال ريب ان عدم اعطاء الكتابة  القرار جميع المعامالت التي

 . االلكترونية قوة ترتيب كافة االثار القانونية ، ويكون منافيا  لحاجة الجماعة االوروبية

                                                           

(
1

 .316ػمٛد اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت )حى٠ٛٓ اٌؼمذ ٚارباحٗ(، ِشجغ عابك.ص ( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ،

(
2

( د. ساِٟ دمحم ػٍٛاْ ، اٌخؼب١ش ػٓ االسادة ػٓ ؽش٠ك االٔخشٔج ٚارباث اٌخؼالذ االٌىخشٟٚٔ ، ِجٍت 

 . 262َ،ص2002اٌذمٛق ، جاِؼت اٌى٠ٛج اٌغٕت اٌغادعت ٚاٌؼششْٚ ، اٌؼذد اٌشابغ، د٠غّبش 

(
3

ِٓ اٌمأْٛ ٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ ػٍٝ أٗ " ٠ٕشأ االرباث اٌخطٝ اٚ باٌىخابت ِٓ  1316( حٕض اٌّادة 

حخابغ ادشف اٚ اشىاي اٚ اسلاَ اٚ اشاساث ٌٙا  دالٌت لابٍت ٌالدسان . ٚرٌه ا٠ا وأج دػاِخٙا اٚ 

 اٌٛعائً اٌّغخخذِت فٟ ٔمٍٙا

(
4

اٌفشٔغ١ت ِغ اشاسة ٌمٛاػذ اٌمأْٛ ( د. دمحم دغٓ لاعُ ، ، اٌخؼالذ ػٓ بؼذ " لشاءة حذ١ٍ١ٍت فٟ حجشبت 

 . 105َ ,ص2005االٚسٚبٟ" ، داس اٌجاِؼت اٌجذ٠ذة, االعىٕذس٠ت ، 
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ففي مصر سار المشرع المصرؼ عمى غرار نظيره الفرنسي مقر لمتوقيع االلكتروني    
دأ  عاما  معناه ان الكتابة المطموبة م، بان اقرر مب2114لسنة  15في التشريع  رقم 

( 15باعتبارىا ركنا في العقد تتحقق مع الكتابة االلكترونية ، وذلك بنصو في المادة )
من ىذا القانون عمى ان " لمكتابة االلكترونية ولممحررات االلكتروني ، في نطاق 

والمحررات الرسمية المعامالت المدنية والتجارية واالدارية ذات الحجية المقررة لمكتابة 
والعرفية في احكام قانون االثبات في المواد المدنية التجارية ، متى استوفت الشروط 

لالئحة المنصوص عمييا في ىذا القانون وفقا لمضوابط الفنية التقنية التي تحددىا ا
ويتضح لنا من ىذا النص ان المشرع المصرؼ فرض مبدأ عاما , التنفيذية ليذا القانون" 

الشكمية االلكترونية ، وىو امكانية تحقق الشكمية التي  يوجبيا القانون البرام العقد في 
او لترتيب اثارة عبر البيانات والمستندات االلكترونية ، متى روعي فييا الشروط التي 
اوجبيا المشرع في الالئحة التنفيذية لمقانون ، وقد اقر ىذا المبدأ ايضا  كل من القانون 

ممعامالت االلكترونية ( ، وقانون امارة دبي ل7عامالت االلكترونية )المادة االردني لمم
واستجاب القانون المصرؼ ، في تشريعات متناثرة خصوصا في مجال , (9)المادة 

التجارة الى متطمبات التجارة االلكترونية ، فقد اجاز قانون التجارة البحرية " االمضاء 
الكتابة كما اجاز قانون التجارة في االحوال  عمى سند الشحن باية طريقة تحل محل

المستعجمة ان يكون اعذار المدين او اخطاره في المواد التجارية باؼ وسيمة من وسائل 
، واسبغ عمى الصور المصغرة" الميكروفيمم" حجية االصل في  (1)االتصال الحديث

كر ايضا  ان ، ومما يذ(2)االثبات متى استخدام في استخراجيا امان يضمن سالمتيا
التزام مصر بعدة اتفاقيات دولية يمزم القضاة باالعتراف بمخرجات وسائل االتصال 

, (3)الحديثة  في مجال االثبات ، وذلك في المعامالت تنطبق عمييا ىذه االتفاقات

                                                           

(
1

 (52( أظش اٌّادة )

(
2

 (.26/2( أظش ، اٌّادة )

(
3

"اٌخٟ حجؼً ِظطٍخ 13( ِزً احفال١ت االُِ اٌّخذذة بشاْ اٌب١غ اٌذٌٟٚ  ٌٍبؼائغ اٌذ١ٌٚت " اٌّادة "

بشاْ االػخشاف بادىاَ  1352ل١ت ٚاٌخٍىظ ، ٚا٠ؼا احفال١ت ٠ٛ١ٔٛسن ٌؼاَ اٌىخابت ٠ٕظشف اٌٝ اٌبش

( اْ ٠ىْٛ احفاق اٌخذى١ُ ِىخٛبا فٟ خطاباث ِخبادٌت اٚ 2/2اٌخذى١ُ االجٕب١ت ٚحٕف١ز٘ا اٌخٟ حج١ض )َ

 بشل١اث.



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

321 

وتتفق الباحثة في ىذا الموضوع مع الرأؼ القائل انو حتى مع االعتراف القضاء ببعض 
المترتبة عمى التعامل بالوسائل االلكترونية ، فالتطور المذكور البد لو االثار القانونية 

من سند تشريعي يحدد نطاقو وشروط اعتماد الكتابة الموقعة الكترونيا  ، بحيث ال يكون 
لممحاكم اية سمطة تقديرية ، والتي تختمف من قاٍض الى اخر في قبول المحررات 

لحجية التي ترتبط بيا ، وىذا لن يتأتى اال االلكترونية في االثبات ، او في مدػ ا
بتطوير مفاىيم عناصر الدليل الكتابي وىي الكتابة والتوقيع ليشمال اية وسيمة الحداثيما 
كانت تؤدؼ وظائفيا ، وبالتالي تطوير مفيوم المستند او المحرر الكتابي ليشمل ايا 

حجية اصل المستند عمى  حوامل الكتابة التي تتيح استرجاعيا وقراءتيا ومن ثم اسباغ
 )1(تمك الحوامل ومخرجاتيا

 المطمب  الثاني
 موقف النظم القانونية الخاصة باالثبات من طبيعة المحررات االلكترونية

يتضح مما تقدم ان العبور من مرحمة االعتماد كميا  عمى الورقي الى مرحمة      
داد بيئة قانونية متناسبة مع الحداثة االلكترونية في مجاالت العقود االدارية بدون اع

المعطيات التقنية في التبادل اآللي لمبيانات ذات الصمة ، من شأنو أن يضيع 
استحقاقات المتعاممين، ويقمل من امكانية االستفادة من التطور التكنموجي في وسائل 

دولية مثل منظمة االمم المتحدة االتصال ، ليذا السبب اتجية العديد من المنظمات ال
لجنة االمم المتحدة لمقانون التجارؼ الدولي ( الى ايجاد معايير او نماذج لقواعد )

، ولكن ىل  (2)قانونية تنظم كيفية القبول بمخرجات الحواسب االلية كادلة في االثبات 
اعتمدت بعض القوانين الوطنية ىذه المعايير لقبول المحررات االلكترونية في االثبات 

 تناولو بالتفصيل في النقاط التالية :أم ال ، ذلك ما سوف ن
 -الكتابة التقميدية والكتابة االلكترونية وفق اتفاقات االمم المتحدة :  -1

                                                           

(
1

؛ أظش فٟ ٘زا اٌّؼٕٝ ، 1331، ص35، اٌغٕت اٌمؼائ١ت  12/4/1324( ٔمغ ِذٟٔ بجٍغت 

 .141َ، ص1334اػ١ً اٌّششذ فٟ لأْٛ االرباث، ٔادٞ اٌمؼاة ، اٌما٘شة ، د/٠ذ١ٝ اعّ

(
2

( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، دج١ت اٌشعائً االٌىش١ٔٚت فٟ االرباث ، شبىت اٌّؼٍِٛاث اٌؼشب١ت اٌما١ٔٛٔت " 

 .2، ص w.esslaw.comhttp://wwَ، ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ : 2002االبذاد اٌما١ٔٛٔت " ،

http://www.esslaw.com/
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كان اليدف من اصدار القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية الذؼ اصدرتو منظمة 
رات م إزالة جميع العقبات القانونية التي تعرقل استخدام المحر 1996االمم المتحدة عام 

االلكترونية كوسيمة لالثبات في المعامالت والعقود ، تمك المعرقالت التي كانت بسبب 
االشتراطات القدية المعمول بيا في قواعد االثبات التقميدية كأن يشتراط وجود  تقديم 
مستندات ورقي وموقعة يدويا  ، وتحقيقا ليدفو انطمق القانون النموذجي لمتجارة 

ذكره في العديد من قواعده الى مبدأ اساسي قوامو المعاممة المتساوية  االلكترونية السابقة
بين البيانات االلكترونية او المحررات االلكترونية والمستندات الورقية وىذا مبدأ النظر 
الوظيفي الذؼ ييدف الى االعتراف بالمستند االلكتروني ، وبمدػ قيامو بمايقوم بو 

او استيعابو او تصويرة واحتفاظو بصورتو الدائمة  المستند التقميدؼ من حيث قراءتو
بمادياتو األصمية ، فإذا احتوت البيانات االلكترونية مثال  الوظائف األساسية الشتراطات 

 .(1) الشكل الورقي فإنيا تتمتع بنفس القيمة القانونية لممستند الورقي
م في التغمب عمى 1996 وعمد مشرعو القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية لعام      

اشتراطات الكتابة التقميدية في قواعد االثبات القائمة الى توسعة نطاق مفيوم عناصر 
الدليل مثل الكتابة واالمضاء والصورة االصمية عمى نحو يمنحيا امكانية ان تشمل 
نظائرىا في تقنيات االتصال االلكتروني بين الحواسب االلية ، وعمى ىذا االساس اخذ 

م بمبدأ النظر او المعادل الوظيفي اؼ 1996انون النموذجي لمتجارة االلكترونية لعام الق
التعامل مع مخرجات اجيزة االتصال االلكترونية معاممة المستندات التقميدية ما مازالت 

في معظم  االولى تؤدػ نفس وظيفة الثانية في االثبات بنفس مستوػ االمن الذؼ تعطيو
 .(2)الحاالت درجة اكبر من الموثوقية والسرعة 

م بيان طريقة استيفاء 1996واستيداف القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية لعام      
رسائل المحررات االلكترونية لموظائف االساسية لشروط الشكل الورقي ، ومن ثم امكان 

                                                           

(
1

( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، دج١ت اٌشعائً االٌىخش١ٔٚت فٟ االرباث ، شبىت اٌّؼٍِٛاث اٌؼشب١ت اٌما١ٔٛٔت 

 .2" االبذاد اٌما١ٔٛٔت " ِظذس عابك، ص

(
2

 .316( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، ػمٛد اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت )حى٠ٛٓ اٌؼمذ ٚارباحٗ(، ِظذس عابك، ص
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،  (1)مقابل ليا يقوم بنفس الوظيفة ذاتيامنحيا نفس الحجية القانونيو لممستند الورقي ال
م مبدأ النظير الوظيفي في 1996حيث كما اعتمد القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية 

( منو 7،تركز المادة )(2)الكتابة ايضا  في التوقيع ، حيث فيما يتمق باشتراط االمضاء
والتأدية موافقتو عمى  الوظيفتين االساسيتين لالمضاء وىما تحديد ىوية كاتب الوثيقة

محتواىا ، فاذا ما استوفت رسالة البيانات االلكترونية شروط التوقيع السابق ذكرىا بان 
استخدمت بطريقة تسمح بتعيين ىوية موقع الرسال لمتدليل عمى موافقو عمى بياناتيا ، 

الذؼ وان تبمغ تمك الطريقة ىدفيا من الدقة بحيث يمكن التعويل بالقدر الكافي لميدف 
انشئت من اجمو رسالة المحررات يمكن التعويل بالقدر المناسب لمغرض الذؼ انشئت 
من اجمو رسالة البيانات فينتج التوقيع االلكتروني نفس االثار القانونية التي ينتجيا 

 التوقيع العادؼ في االثبات.
ر ففي مجال قانون العقود االدارية  الفرنسي والذؼ صد موقف المشرع الفرنسي: -2

اعترف ىذا القانون  2114لسنة  15م, والمعدل بالمرسوم رقم 2111سنة 
بالمحررات اإللكترونية ,ومنح ليا حجية قانونية كدليل كتابي غير منقوص ويظير 

( الفقرة ثالثا حيث جاء فييا "ان كل النصوص 56ذلك من خالل نص المادة)
 (3)بة عمى وسيط الكتروني"لممرسوم الحالي والخاصة بالكتابة يمكن تحويميا الى كتا

كما احدث المشرع الفرنسي تعديال جذريا  في االفكار التقميدية التي كانت مستندة  
عمييا باالثبات في القانون المدني الفرنسي وقد وقع التعديل عمى النصوص 
المنصمة باالدلة التقميدية ليدخل في نطاق ىذه االدلة " المحررات االلكترونية " 

اعتبارات دليل كامال  في االثبات ، ويزيل معرقالت وقبول البيانات  ويحدث شروط
الذؼ تم  231/ 2111واالمضاءات االلكترونية في االثبات وبيذا التعديل رقم 

م يكون المشرع الفرنسي قد احدث تغييرا  كغيره من البمدان 13/3/2111بالقبول في 

                                                           

(
1

ّٛرجٟ ٌٍخجاسة االٌىخش١ٔٚت اٌزٞ أطذسحٗ ِٕظّت االُِ ِخّزٍت فٟ ٌجٕت االُِ اٌّخذذة ( اٌمأْٛ إٌ

 . 20، ص162َ ، ِطبٛػاث االُِ اٌّخذذة بٕذ1336ٌٍمأْٛ اٌخجاسٞ اٌذٌٟٚ )األٚٔغخشاي( ػاَ 

(
2

( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، ػمٛد اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت )حى٠ٛٓ اٌؼمذ ٚارباحٗ(، ِظذس عابك، بٕذ 

 . 224،ص33
3
 .  140د. دمحمدغ١ٓ ػبذ اٌؼ١ٍُ ,ارباث اٌؼمذ االٌذاسٞ االٌىخشٟٚٔ, ِظذسعابك ,ص ( (
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اف بالوسائط غير الورقية في االوروبية لتوجييات االتحاد األوروبي بشأن االعتر 
من القانون  1316اثبات المعامالت ، وبعد صدور ىذا القانون اصبح حكم المادة 

، الكتابة االلكترونية (1)المدني الفرنسي يتسع ليشمل الى جانب الكتابة التقميدية
فتنص ىذه المادة عمى ان " ينشأ االثبات الخطى او بالكتابة الخطى او الكتابة من 

ع احرف او اشكال او ارقام او اية اشارات او رموز ليا داللة قابمة لالدراك ايا تتاب
ويمكن رد القواعد التي طور بيا المشرع الفرنسي  (2)كانت دعامتيا او وسيمة نقميا 

نصوص القانون المدني المتعمقة باالثبات الى مبادغ عديدة ، من اىم ىذه المبادغ 
قعة الكترونيا  والمحررات االلكترونية كدليل اثبات " مبدأ االعتراف بالكتابة المو 

وتمتعيا بحجية المحررات الورقية باستيفاء شروط االمان وشروط تادية وظائف 
الكتابة والتوقيع" ، واذا كان القانون الفرنسي قد قرر المساواة بين المحررات 

كمبدأ عام ،  االلكترونية والمحررات الورقية من حيث قبوليا كدليل اثبات او حجية
اال ان ىذا القانون تضمن نصوصا  تحدد نطاق االعتراف بالمحررات االلكترونية ، 
وتضع شروطا  ليا ، حيث اشترط ان تكون الرموز او االرقام او العالمات مقروءة 

مدني(، وبالتالي يجب تقديم الدليل الكتابي االلكتروني مقروءة  1316/1لالخرين )
و بالوسائل التقنية المناسبة ، ورغم عدم اشتراط ، امكان لمقاضي عن طريق معالجت

استرجاع الكتابة المحممة عمى دعامة غير ورقية اال ان ىذا الشرط مفيوم ضمنا  
مدني( ، اضافة الى اشتراط المشرع ان تكون طبيعة 1316/1من نص المادة )م

مكان الدول عميو حامل الكتابة االلكترونية مما يسمح باستمرارىا عميو ، وبالتالي ا
مدني( ، وال تكفى الكتابة وحدىا 1317لغرض استرجاع الكتابة المحممة عميو)م

                                                           

(
1

(  د. دمحم دغٓ لاعُ ، اٌخؼالذ ػٓ بُؼذ" لشاءة حذ١ٍ١ٍت فٟ اٌخجشبت اٌفشٔغ١ت ِغ اشاسة ٌمٛاػذ اٌمأْٛ 

 .101االٚسٚبٟ" ، ِظذس عابك،ص

(
2

ت فٟ االرباث ، شبىت اٌّؼٍِٛاث اٌؼشب١ت اٌما١ٔٛٔت " ( د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ دج١ت اٌشعائً االٌىخش١ٔٚ

 .11االبذاد اٌما١ٔٛٔت "، ِشجغ عابك ،ص
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لتمتعيا بالحجية الكاممة اذا اشترط المشرع ارتباطيا بتوقيع إلكتروني استوفى 
 .(1)الشروط التي تجعمو مؤديا لوظائف التوقيع بصفة عامة

لقد سار المشرع  المصرؼ عمى   حجية المحررات االلكترونية في القانون المصرؼ: -3
غرار نظيره الفرنسي حيث اعطى الكتابة االلكترونية نفس القيمة القانونية لمكتابة 
العادية وتجدر االشارة الى ان القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية كان لو دور 

ونية بارز في ازالة العقبات القانونية المتي كانت تعترض استخدام المحررات االلكتر 
في مجال المعامالت واثباتيا كما المشرع المصرؼ قانونا بالتنظيم بعض جوانب 
التوقيع االلكتروني وقد عرف ىذا القانون المحررات االلكترونية بأنيا "رسالة بيانات 
تحتوؼ بيانات تكتب أو تضاف أو تحفع أو ترسل أو تستقبل كميا أو جزئيا  بولسطة 

 أو ضوئية أو بأية طريقة اخرػ متشابية"  اجيزة الكترونية أو رقمية ،
أما التوقيع االلكتروني فقد عرفو القانون بأنو " مايوضع عمى محرر الكتروني ويتخذ    

شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرىا ، يكون لو طابع متفرد يسمح 
 .(2)بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره"

وقيع االلكتروني في حيز اومجال المعامالت المدنية واعطى القانون الجديد لمت   
والتجارية واالدارية ، نفس الحجية الممنوحة لمتوقيعات اليدوية التقميدية في احكام قانون 
االثبات في المواد المدنية والتجارية ، اذا اخذ بنظر االعتبار عند انشائو واتمامو 

الفنية والتقنية التي تحددىا الئحتو  الشروط المشار الييا في ىذا القانون والمحددات
كما اعطى القانون لمكتابة االلكترونية والمحررات االلكترونية في مجال , (3)التنفيذية

المعامالت المدنية والتجارية واالدارية ، نفس الحجية الممنوحة لمكتابة والمحررات 
تجارية ، متى استوفت الرسمية والعرفية في احكام قانون االثبات في المواد المدنية وال

                                                           

(
1

د. دمحم اٌّشعٟ ص٘شة ، ِذٜ دج١ت اٌخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ فٟ االرباث فٟ اٌّغائً اٌّذ١ٔت ٚاٌخجاس٠ت ،   (

، جاِؼت االِاساث بذذ ِمذَ اٌٝ ِؤحّش اٌىّب١ٛحش ٚاٌمأْٛ ٚاالٔخشٔج ، و١ٍت اٌشش٠ؼت ٚاٌمأْٛ 

 .13َ،ص2000اٌؼشب١ت اٌّخذذة ، ِا٠ٛ 

(
2

ِٓ ½ َ ، اٌّادة 2004ٌغٕت  15( ِٓ اٌمأْٛ اٌّظشٞ ٌٍخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ سلُ 1( أظش ، اٌّادة )

 اٌالئذت اٌخٕف١ز٠ت ٌٍمأْٛ. 

(
3

 .15/2004ِٓ اٌمأْٛ  14( أظش ، اٌّادة 
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الشروط المشار الييا في ىذا القانون وفقا لمضوابط والفنية والتقنية تحددىا الئحتو 
ونص القانون عمى بعض الشروط التي يجب توافرىا حتى يتمتع التوقيع , (1)التنفيذية

روط ، والش(2)االلكتروني والكتابة االلكترونية والمحررات االلكترونية بالحجية في االثبات
 ىي :

 ترابط التوقيع االلكتروني بالشخص المحرر وحده فقط . -1
 حيازة الشخص الذؼ قام  بالتوقيع بمفرده عمى الوسيط االلكتروني. -2
 امكانية تغيير بيانات المحرر االلكتروني او التوقيع االلكتروني. -3

ىذا  وينفذ الشرط األول ) وىو ترابط التوقيع االلكتروني بالموقع وحده( عندما يستند
التوقيع الى مجموعة بيانات انشاء توقيع الكتروني مؤمنة ، وتكون المنظومة مؤمنة اذا 

 (3)وجدت الشروط االتية :
 الطابع المتفرد لمعمومات انشاء التوقيع االلكتروني. -1
 كتمان معمومات انشاء التوقيع االلكتروني. -2
 االلكتروني. عدم امكانية االستنتاج او االستنباط لمعمومات انشاء التوقيع -3
تأمين التوقيع االلكتروني من المزورين او المتقميد او المحرفين او غير ذلك  -4

 من طرق التحايل او من امكان انشائو من غير الموقع.
عدم احداث اؼ اتالف بمحتويات او مضامين المحررات االلكترونية المطموب  -5

 توقيعو.
بمضمون المحرر اال تحول ىذه المنظومة دون عمم الموقع عمما تاما  -6

 .(4)االلكتروني قبل توقيعو لو
ستمزم تدخل الجيات المرخص في المتطمبات فنية الالزمة الصدار شيادات     

وليذا فان ارتباط التوقيع االلكتروني بالموقع وحده دون غيره ( ، 1)التصديق االلكتروني

                                                           

(
1

 .15/2004ِٓ اٌمأْٛ  15(أظش ، اٌّادة 

(
2

 .15/2004ِٓ اٌمأْٛ  12ظش ، اٌّادة (أ

(
3
 ( ِٓ اٌالئذت اٌخٕف١ز٠ت5أظش ، اٌّادة ) ( 

(
4

د. دمحم اعّاػ١ً ادّذ اعّاػ١ً ، اعا١ٌب اٌذّا٠ت اٌما١ٔٛٔت ٌّؼاِالث اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت " دساعت  (

 .122َ،ص2005ِماسٔت" ، بذْٚ داس ٔشش ،
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ع الكتروني مؤمنة يتحقق متى استند ىذا التوقيع الى منظومة تكوين بيانات انشاء توقي
( من الالئحة التنفيذية، وحتى يمكن اعتبار التوقيع 2،3،4عمى النحو الوارد في المواد)

 االلكتروني مؤمنا  وفق ىذه الالئحة البد من توافر شرطين:
ان يكون التوقيع مترابط بشيادة تصديق الكتروني معترف بيا وسارية  -1

 ليا او معتمدة. الصالحية صادرة من جية تصديق الكتروني مرخص
 .(2)( من الالئحة7ان يتم التأكد من صحة التوقيع االلكتروني طبقا  لممادة) -2

وتتحقق حجية االثبات الممنوحة لمكتابة االلكترونية والبيانات االلكترونية الرسمية او  
 (3)العرفية لمنشئيا بشرط توافر الضوابط الفنية والتقنية التالية:

ديد وقت وتاريخ انشاء الكتابة االلكترونية او المحررات ان يكون متاحا  فنيا  تح -1
االلكترونية الرسمية او العرفية ، وان تتم ىذه االتاحة من خالل نظام حفع 
الكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ ىذه الكتابة او تمك المحررات ، 

 أو لسيطرة المعنى بيا.
ة االلكترونية او المحررات ان يكون متاحا  فنيا  تحديد مصدر انشاء الكتاب -2

االلكترونية او العرفية ودرجة سيطرة منشئيا عمى ىذا المصدر وعمى الوسائط 
 المستخدمة في انشائيا.

في حالة انشاء وصدور الكتابة االلكترونية او المحررات االلكترونية الرسمية  -3
او العرفية بدون تدخل بشرػ جزئي او كمي ، فان حجيتيا تكون محققة متى 
امكن التحقق من وقت تاريخ انشائيا ، ومن عدم العبث بيذه الكتابة أو تمك 

 المحررات
ورغم حرص المشرع عمى احاطة اصدار قانون التوقيع االلكتروني بنظام امن اال ان  

القانون لم ينص عمى افتراض او قرينة لصحة التوقيع االلكتروني الذؼ يتم انشاؤه وفقا  

                                                                                                                                                      

(
1

َ ، ٌٚزٌه ٔظّج 2004ٌغٕت 15ٌىخشٟٚٔ سلُ ( ِٚٓ اٌمأْٛ اٌّظشٞ اال1( أظش ، اٌّادة )

اٌالئذت اٌخٕف١ز٠ت ِخطٍباث اطذاس شٙادة حظذ٠ك اٌىخشٟٚٔ ِؼخّذة ِخٝ وأج طادسة ِٓ جٙت ِشخض 

 (.6( وّا ٔظّج اطذاس شٙادة فذض ب١أاث أشاء اٌخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ )5ٌَٙا باطذاس اٌشٙادة )َ

(
2

 ( ِٓ اٌالئذت اٌخٕف١ز٠ت. 3(أظش ، اٌّادة )

(
3

 ( ِٓ اٌالئذت اٌخٕف١ز٠ت.3(أظش ، اٌّادة )
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وبالتالي فاه يتعين تطبيق االحكام المنصوص عمييا في قانون  لمنظام اال من المذكور،
( من القانون، والتي تنص 17االثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك وفقا  لممادة )

عمى ان تسرػ فيما لم يرد بشأنو نص في ىذا القانون او في الئحتو التنفيذية االحكام 
واد المدنية والتجارية ، ويعني المجوء الى المنصوص عمييا في قانون االثبات في الم

القواعد العامة في االثبات، ان حجية المحرر تتوقف عمى اعتراف الموقع او عدم انكاره 
اياه عند مواجيتو بو ، مما يؤدؼ الى فقدان المحرر االلكتروني كل حجية بمجرد انكار 

د ىذا انتفاضا من التوقيع ، وعمى من يتمسك بو ان يقيم الدليل عمى صحتو ، ويع
 .(1)فاعمية المحرر ، وقد كان من المأمول ان يقر المشرع المصرؼ كما فعل غيره

 موقف القانون االنجميزؼ من حجية المحررات االلكترونية في االثبات:  -4
توجد قاعدة في القانون االنجميزؼ تحكم مسألة قبول االدلة في االثبات وىي "     

ي يتمخص اثرىا في ان الحقيقة يتم اثباتيا بافضل ماىو قاعدة الدليل االفضل" والت
موجود او اكثر االدلة اقناعا وقبوال ، وبالتالي ال يتم قبول اال المستندات االصمية ، 
وذلك لضمان ان البيانات المقدمة الى المحكمة ىي نفسيا البيانات االصمية ، وذلك 

ان المستندات االصمية حينيا كانت ماال يتحقق انذاك في المحررات االلكترونية ، حيث 
نتاج العمل اليدوؼ الصادر من موظف مختص في مرفق حكومي ، او ىيئة حكومية ، 
وليست نتاج جياز الحاسوب االلي ، وبالتالي فان تنفيذه القاعدة لم يتم قبول مخرجات 

 الحاسب االلي.
لضوئية كدليل وصورة الغيت ىذه القاعدة االخيرة مع الزمن وقبمت المحاكم الصور ا    

الفيمم او التسجيل الصوتي كدليل بشرط ان يتم تقديم مايفيد امكانية الوثوق بيذه الصورة 
، ولكن وضعت ليذه القاعدة عدة استثناءات يتم بموجبيا قبول ادلة ثانوية غير الصور 
ولكن بشرط ان تثبت محتوػ الوثيقة االصمية ، وبالتالي فان اؼ وسيمة تثبت محتوػ 

 .(2)لةثيقة االصمية تعتبر دليل قبول امام المحكمة ا
                                                           

(
1

( د. دمحم ابٛ ص٠ذ ، حذذ٠ذ لأْٛ االرباث " ِىأت اٌّذشساث االٌىخش١ٔٚت ب١ٓ االدٌت اٌىخاب١ت " داس 

 .251َ،ص2002إٌٙؼت اٌؼشب١ت ، اٌما٘شة،

(
2

اٌؼمٛد  (  د. ػا٠غ ساشذ ػا٠غ اٌّشئ ، ِذٜ دج١ت اٌٛعائً اٌخىٌٕٛٛج١ت اٌذذ٠زت فٟ االرباث 

 .123َ،ص1332اٌخجاس٠ت ، سعاٌت دوخٛساٖ ، و١ٍت اٌذمٛق، جاِؼت اٌما٘شة ، 
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بصورة مباشرة عمى  1968وتطور القانون االنجميزؼ ونص في قانون االثبات المدني   
 قبول مستخرجات الحاسب االلكتروني ولكن بتوافر بعض الشروط وىي : 

ان تكون ناجمة عن المعمومات التي زود الحاسب االلي والموضوعة وفقا  -1
 ة الجية التي تستخدمو.النشط

وان يكون الجياز قد عمل في ىذه االثناء بصورة منتظمة لتخزين واستخراج  -2
 المعمومات الغراض المنتظم لمعمل ليذه الجية .

كما يجب ان يكون الجياز مستخدما عمى نحو صحيح خالل الفترة ، واؼ خمل  -3
اردة في المستند او توقف عن العمل فال يكون من شأنو التاثير في البيانات الو 

 المقدم لالثبات.
م شروط اكثر تسامحا قبل مخرجات الحاسب 1984واصدر القانون االنجميزؼ سنة  

االلي اىميا اال يوجد سبب معقول لمشك في صحة البيانات الواردة بسبب عدم 
االستخدام الصحيح لمحاسب  االلي وان يكون مستخدما  في الفترة التي اخرج فيو 

نحو صحيح وان وقع فيو خمل او توقف ال يكون من شأنو التاثير عمى المستند عمى 
قانون االتصاالت والتجارة  –اخيرا   –واعترف  )1(صحة البيانات الواردة في المستند
م بالكتابة االلكترونية والتوقيع 2111مايو لسنة  25االلكترونية االنجميزؼ الصادر في 

وال امام المحاكم اال انو لم يبين كيفية منح االلكتروني واعتبر كل منيما دليال مقب
 .)2(الحجية لمستندات االلكترونية والشروط الالزمة لو

 
 

                                                           

(
1

( ٚٚاػخ ػٍٝ ِبذأ االٔج١ٍضٞ ٚػغ ششٚؽ حخؼٍك بأخظاَ ػًّ اٌجٙا ٚطذت حشغ١ٍٗ ، ٌُٚ ٠ؼخّذ 

 ػٍٝ ِبذأ إٌظ١ش اٌٛظ١فٟ اٌمائُ فٟ اٌخشش٠ؼاث اٌالح١ٕ١ت ، أظش :

Clark v Ryan {1960} HCA 42; {(1960)103 CLR486 at 492 ,H Harold Glass 

,Seminars on Evidence Bok Co Limitied 1970,p141. 

د. ػا٠غ ساشذ ػا٠غ اٌّشئ ، ِذٜ دج١ت اٌٛعائً اٌخىٌٕٛٛج١ت اٌذذ٠زت فٟ االرباث اٌؼمٛد اٌخجاس٠ت  

 .122، ص1332، سعاٌت دوخٛساٖ و١ٍت اٌذمٛق , جاِؼتاٌما٘شة,

(
2

 ث االٔج١ٍضٞ:( أظش لأْٛ االحظاال

Electronic Communication Act 2000 , 

http://www.Opsi.gov.uk/acts/acts2000/2000 0007.ht#1,22.12.2006. 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/2000
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 الخاتمة
 توصمت الدراسة الى عدة استنتاجات واقتراحات سوف نقوم بعرضيا عمى النحو التالي 

 أوال:النتائج 
كتفى بتغيير تباينت التشريعات في صياغة قواعد االثبات االلكتروني فبعضيا ا -1

 النصوص المنضمة لقواعد االثبات كي تتالئم مع طبيعة المحرر االلكتروني.
 أعترفت أغمب التشريعات بالكتابة االلكترونية  كما ىو موقف الفقو والقضاء -2
 تبين عدم وجود نظام قانوني لمحفض  االلكتروني. -3

 ثانيا:االقتراحات
ن متكامل ينظم كافة المعامالت االلكترونية نقترح عمى المشرع العراقي اصدار قانو  -1

 دون االكتفاء بترك تنظيميا لمقواعد العامة في قانون االثبات.
نقترح عمى المشرع العراقي تنظيم مسألة الحفع االلكتروني بطريقة امنة لكافة  -2

 المحررات االلكترونية.
يحدد الضوابط نقترح عمى المشرع العراقي بأن  يصدر تنظيم تشريعي لمتشفير  -3

 المنظمة الستخدام وسائل وخدمات التشفير.
 المصادر والمراجع

  الكتب -اٚال:

د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، دج١ت اٌشعائً االٌىخش١ٔٚت فٟ االرباث، شبىت اٌّؼٍِٛاث اٌؼشب١ت اٌما١ٔٛٔت "  -1

 االبذاد اٌما١ٔٛٔت ".

 ؼمذ ٚارباحٗ(.د. ادّذ ششف اٌذ٠ٓ ، ػمٛد اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت )حى٠ٛٓ اٌ -2

د. ػّش أجَٛ ، اٌذج١ت اٌما١ٔٛٔت ٌٛعائً االحظاي " دساعت حذ١ٍ١ٍت فٟ ٔظاَ االرباث اٌّذٟٔ" ،  -3 

 بذْٚ داس ٔشش.

د. دغٓ ػبذ اٌباعؾ ج١ّؼٟ، ارباث اٌخظشفاث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ ٠خُ ابشاِٙا ػٓ ؽش٠ك االٔخشٔج ، داس  -4

 َ.2000إٌٙؼت اٌؼشب١ت ، اٌما٘شة ،

 دغٓ لاعُ ، ، اٌخؼالذ ػٓ بؼذ " لشاءة حذ١ٍ١ٍت فٟ حجشبت اٌفشٔغ١ت ِغ اشاسة ٌمٛاػذ اٌمأْٛ د. دمحم -5 

 االٚسٚبٟ". 

د. دمحم اعّاػ١ً ادّذ اعّاػ١ً ، اعا١ٌب اٌذّا٠ت اٌما١ٔٛٔت ٌّؼاِالث اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت " دساعت  -6

 َ.2005ِماسٔت" ، بذْٚ داس ٔشش ،

ْٔٛ االرباث " ِىأت اٌّذشساث االٌىخش١ٔٚت ب١ٓ االدٌت اٌىخاب١ت " داس د. دمحم ابٛ ص٠ذ ، حذذ٠ذ لا-1

 َ.2002إٌٙؼت اٌؼشب١ت ، اٌما٘شة،

 د. خاٌذ ِّذٚح ابشا١ُ٘ ، ابشاَ اٌؼمذ االٌىخشٟٚٔ )دساعت ِماسٔت(.8-

 د. دمحم دغ١ٓ ػبذ اٌؼ١ٍُ, ارباث اٌؼمذ االداسٞ االٌىخشٟٚٔ, داس اٌجاِؼت اٌجذ٠ذة, االعىٕذس٠ت, -3

2013. 
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ٌغٕت  12د.ػباط اٌؼبٛدٞ , ششح ادىاَ لأْٛ اٌخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ ٚاٌّؼاِالث االٌىخش١ٔٚتسلُ-10

 .2012,ِىخبت اٌغٕٙٛسٞ, بغذاد,2012

 الرسائل واالطاريح -ثانيا:

د. ػا٠غ ساشذ ػا٠غ اٌّشئ ، ِذٜ دج١ت اٌٛعائً اٌخىٌٕٛٛج١ت اٌذذ٠زت فٟ االرباث اٌؼمٛد  -1

 م.1333 وخٛساٖ ، و١ٍت اٌذمٛق، جاِؼت اٌما٘شة ،اٌخجاس٠ت ، سعاٌت د

 البحوث -ثالثاً:

د. دمحم اٌّشعٟ ص٘شة ، ِذٜ دج١ت اٌخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ فٟ االرباث فٟ اٌّغائً اٌّذ١ٔت ٚاٌخجاس٠ت ،  -1

بذذ ِمذَ اٌٝ ِؤحّش اٌىّب١ٛحش ٚاٌمأْٛ ٚاالٔخشٔج ، و١ٍت اٌشش٠ؼت ٚاٌمأْٛ ، جاِؼت االِاساث 

 َ.2000خذذة ، ِا٠ٛ اٌؼشب١ت اٌّ

د. ساِٟ دمحم ػٍٛاْ ، اٌخؼب١ش ػٓ االسادة ػٓ ؽش٠ك االٔخشٔج ٚارباث اٌخؼالذ االٌىخشٟٚٔ ، ِجٍت  -2

 اٌذمٛق ، جاِؼت اٌى٠ٛج اٌغٕت اٌغادعت ٚاٌؼششْٚ ، اٌؼذد اٌشابغ، د٠غّبش.

جٍت االشؼاع ، اٌظادسة د. دمحم اخ١اؽ ، بؼغ اٌخذذ٠اث اٌما١ٔٛٔت اٌخٟ حز١ش٘ا اٌخجاسة االٌىخش١ٔٚت ِ -3

ػٓ ِؤعغت اٌجض٠شة ٌٍظذافت ٚاٌطباػت ٚإٌشش ، اٌش٠اع، اٌٍّّىت اٌؼشب١ت اٌغؼٛد٠ت، اٌؼذد األٚي، 

 َ. ٠،2002ٕا٠ش 25اٌغٕت 

 رابعاً: القوانين والتشريعات

 .ِٓ اٌالئذت اٌخٕف١ز٠ت ٌٍمأْٛ½ َ ، اٌّادة 2004ٌغٕت  15اٌمأْٛ اٌّظشٞ ٌٍخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ سلُ -1

اٌمأْٛ إٌّٛرجٟ ٌٍخجاسة االٌىخش١ٔٚت اٌزٞ أطذسحٗ ِٕظّت االُِ ِخّزٍت فٟ ٌجٕت االُِ اٌّخذذة  -2

 .162َ ، ِطبٛػاث االُِ اٌّخذذة بٕذ1336ٌٍمأْٛ اٌخجاسٞ اٌذٌٟٚ )األٚٔغخشاي( ػاَ 

 .2012( ٌغٕت 12لأْٛ اٌخٛل١غ االٌىخشٟٚٔ اٌؼشالٟ سلُ ) -3

 
 


