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 المستخلص
هدفت هذه الدراسة الى بيان دور التقاضي االلكتروني في الحد من التضخم      

االجرائي بعتباره نظام إجرائي املته السياسة اإلجرائية الحديثة؛ غايته التخفيف من حدة 
التضخم االجرائي، على النحو الذي يسهم في وضع حد لتراكم الدعاوى الجزائية في 

في إطار التشريع والقضاء الجنائي، فمن جانب   هأهمي بهيكسوهو ما  سوح القضاء.
ومن جانب اخر، ال يخفى األثر االقتصادي ، القضاء،يسهم  في التخفيف عن كاهل 

لهذا النظام كونُه يخفف من مصاريف ونفقات الدعوى إلى جانب التخفيف عن كاهل 
وفي هذا االطار تكمن مشكلة الدراسة، من  .الدولة االقتصادي في هذا الخصوص

لكتروني، خالل التعرض لبيان مفهوم التقاضي االلكتروني، وسبل ومعوقات التقاضي اال
، فضاًل عن بيان نبالى جانب بيان اهم التطبيقات التشريعية المقارنة في هذا الجا

الدور الذي يعكسه هذا السبيل في الحد من التضخم االجرائي، وفق منهج مكتب قائم 
الى جانب المنهج التحليلي بغية تحليل ما تم ، دراسة النصوص واستقراءهاعلى  

وآراء تتعلق بقواعد هذا النظام ؛ ومن أهم النتائج التي  استنباطه من نصوص وقواعد
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أن هذا النظام قد نال جانب من األهمية في ظل توصلت إليها هذه الدراسة تمثلت، ب
التشريعات المقارنة، على نحو يعكس التطور الذي نالته السياسة التشريعية اإلجرائية، 

ورونا، وكل ذلك يدعو الى سيما في ظل التوقف الذي شهده العالم بسبب جائحة ك
ضرورة تنبه المشرع العراقي الى هذا التطور، بشكل يفترض تبنيه في اطر تشريعية 
تسمح للجهات القضائية والجهات القائمة على التحري وجمع األدلة باالخذ في األحوال 

 التي تمليها طبيعة الدعوى الجزائية المنظورة امام هذه الجهات.
 لتقاضي، التضخم، االجرائيالكلمات المفتاحية: ا

abstract 

        This study aimed to demonstrate the role of electronic 

litigation in reducing procedural inflation, considering it a 

procedural system dictated by modern procedural policy. Its aim is 

to alleviate the procedural inflation, in a way that contributes to 

putting an end to the accumulation of criminal cases in the courts. 

This is what gains its importance in the framework of legislation 

and criminal justice, on the one hand it contributes to relieving the 

shoulders of the judiciary, and on the other hand, the economic 

impact of this system is not hidden by the fact that it reduces the 

costs and expenses of the case in addition to reducing the 

economic burden of the state in this regard. In this context lies the 

problem of the study, through exposure to a statement of the 

concept of electronic litigation, ways and obstacles to electronic 

litigation, in addition to an explanation of the most important 

comparative legislative applications in this aspect, as well as an 

explanation of the role that this method reflects in reducing 

procedural inflation, according to an office based approach. Study 

and extrapolate texts, in addition to the analytical method, in order 

to analyze the texts, rules and opinions that have been deduced 

related to the rules of this system; One of the most important 

findings of this study was that this system has gained some 

importance in light of comparative legislation, in a way that 

reflects the development of the legislative procedural policy, 

especially in light of the stoppage that the world witnessed due to 

the Corona pandemic, and all of this calls for the need to be alert 
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The Iraqi legislator has led to this development, in a way that is 

supposed to be adopted in legislative frameworks that allow the 

judicial authorities and the bodies responsible for investigation 

and gathering evidence to take into account the circumstances 

dictated by the nature of the criminal case before these parties. 

Keywords: litigation, inflation, procedural 

 المقدمة
د موضوع التقاضي االلكتروني من الموضوعات الحديثة التي ظهرت بعد التطور يع    

التكنلوووووجي  الكبيوووور الووووذي شووووهده العووووالم حيووووي اقحمووووت الوسووووائل التكنلوجيووووة  فووووي كووووول 
المجووووووواالت حتووووووووى صوووووووارت سوووووووومة هوووووووذا العصوووووووور الوووووووذي عوووووووور  بعصووووووور المعلوماتيووووووووة 

(Informatics Age) ، السويادية  التوي تقووم وبما ان القضاء يعد من اهم مرافق العاموة
، عليهووا الدولووة كووان االجوودر ان يكووون للتكنلوجيووا الحديثووة دور فووي ادارة العموول القضووائي
ذلووووك ان شووووكلية االجووووراءات القضووووائية والتووووي تركووووزت ولفتوووورة طويلووووة فووووي بعووووض البلوووودان 
المتمسوووكة بهوووا بالكتابوووة التقليديوووة علوووى المحوووررات الورقيوووة والتوووي فوووي اغلوووب المووورات يوووتم 

لووذلك ظهوورت الحاجووة الماسووة ، إلخاللهووا بوواإلجراءات  الشووكلية او عوودم مراعاتهووا بطالنهووا
بضرورة اللحاق بركب التطور التكنلوجي في مجال العمل القضائي من خوالل االسوتفادة 
مووون تكنلوجيوووا الحاسووووب واالنترنيوووت والكتابوووة  والتوقيوووع علوووى محوووررات االلكترونيوووة فوووي 

 االجراءات القضائية .
االسلوب الحديي للتقاضي االلكترونوي لوه دور كبيور فوي معالجوة التضوخم كذلك نجد ان 

االجرائي من خالل الفصل السريع للدعاوى الجزائية وتسهيل االمور للمتقاضوين وتفوادي 
ظووواهرة الوووبدء الشوووديد فوووي اجوووراءات التقاضوووي مووون خوووالل تحوووديي منظوموووة العدالوووة وفوووق 

ول المتقدمووة بوودئت باالسووتفادة موون التطووور التكنلوووجي الحاصوول لووذلك نجوود ان اغلووب الوود
تكنلوجيووا المعلومووات فووي المجووال القضووائي كالواليووات المتحوودة االمريكيووة والوودول المتقدمووة 

 االخرى.
وبهووووذا نكووووون امووووام اليووووة جديوووودة لتطبيووووق نظووووام قضووووائي جديوووود قووووائم علووووى اسووووس وقواعوووود 

تي جعلوت مون وتشريعات واحكام قضائية في ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية، وال
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العووالم عبووارة عوون قريووة صووغيرة، بحيووي اصووبح كوول شوويء قابوول للتحووول الووى اشووكال رقميووة 
الكترونيووووة سووووواء كانووووت اصووووواتا او صووووورا او نظريووووات علميووووة او رسووووومات هندسووووية او 
معووووادالت كيميائيووووة، لووووذلك البوووود ان تكووووون الدراسووووة فووووي هووووذا المبحووووي  تخووووص ) تنميووووة 

وعليه نقسم هذا البحي الى اربع مباحي نتناول فوي ، يمعلوماتية( شاملة للمرفق القضائ
المبحوووي االول : مفهووووم التقاضوووي االلكترونوووي  وفوووي المبحوووي الثووواني : سوووبل ومعوقوووات 

وفووووي ، التقاضووووي االلكترونووووي ،وفووووي المبحووووي الثالووووي : تطبيقووووات التقاضووووي االلكترونووووي
 االمبحي الرابع : دور التقاضي في الحد من التضخم االجرائي .

 حث األولالمب
 مفهوم التقاضي االلكتروني

لبيان مفهووم التقاضوي االلكترونوي فوان االمور يقتضوي بيوان الموراد بالتقاضوي االلكترونوي 
وموون ثووم بيووان خصووائص هووذا االجووراء موون خووالل مطلبووين يفوورد االول: لتعريووف التقاضووي 

 االلكتروني والثاني لبيان لخصائص التقاضي االلكتروني.
 المطلب االول

 التقاضي االلكترونيتعريف 
ان الزيوووادة المطوووردة فوووي اجوووراءات التقاضوووي التوووي تتعووورض لهوووا المحووواكم اليووووم فوووي      

جميوووع انحووواء العوووالم ناتجوووة عووون التضوووخم االجرائوووي والتوووراكم الهائووول فوووي اعوووداد الووودعاوى 
، وموووا يترتوووب عليوووه مووون بووودء (1)الجزائيوووة او الووودعاوى بصوووورة عاموووة المعروضوووة امامهوووا 

اضوووووي والتووووي توووووجثر سوووولبًا علوووووى جميووووع اطووووورا  الوووودعوى مووووون المتقاضوووووين اجووووراءات التق
والمحووامين وحتووى القضوواة، لووذلك فووأن التقاضووي االلكترونووي يعوود بووديل ضووروري و حاجووة 
ملحوووة مووون اجووول السووويطرة علوووى اوضووواع االدارة فوووي مجوووال القضووواء، وتبسووويد اجوووراءات 

 التقاضي في المحاكم.
ة المتمثلووة بالحاسووبات وربطهووا بشووبكة االنترنيووت عليووه فووأن اسووتخدام التكنلوجيووا المعلوماتيوو

في المحاكم يوفر جهد كبير ومتميز لتنظيم االجوراءات القضوائية، وقود عور  جانوب مون 
                                                           

(1)  
دار الجامعة الجديدة , دور االطراف في تسوية المنازعات العقدية, د. مصطفى متولي قنديل 

 .5, ص 2005, االسكندرية, للنشر
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الفقه التقاضي االلكترونوي بأنوه ع عمليوة نقول مسوتندات التقاضوي الكترونيوًا الوى المحكموة 
لموظوووف المخوووتص عبووور البريووود االلكترونوووي حيوووي يوووتم فحوووص هوووذه المسوووتندات بواسوووطة ا

واصدار قرار بشأنها بالقبول او الرفض وارسال اشعار الوى المتقاضوي يفيود علموًا بموا توم 
 . (1)بشأن هذه المستندات ع 

وذهب اخرون الى ان التقاضي االلكتروني هو عسلطة لمجموعة متخصصة من القضاة 
مسوووتحدثة،  النظووواميين بنظووور الووودعوى ومباشووورة االجوووراءات القضوووائية بوسوووائل الكترونيوووة

ضمن نظام او انظمة قضائية معلوماتية متكاملة االطرا  والوسائل، تعتمود مونهج تقنيوة 
شووبكة الووربد الدوليووة )االنترنيووت( وبوورامج الملفووات الحاسوووبية االلكترونيووة بنظوور الوودعاوى 
والفصوووول بهووووا وتنفيووووذ االحكووووام بغيووووة الوصووووول لفصوووول سووووريع بالوووودعاوى والتسووووهيل علووووى 

 .(2)المتقاضينع 
مووووا ان هنوووواك اتجوووواه ثالووووي موووون الفقهوووواء أعطوووووه دور المعوووواون للقضوووواء عبوووور الوسووووائل ك

االلكترونية وعرفوه ع بأنه الحصول على صور الحماية القضائية عبور اسوتخدام الوسوائل 
مون خوالل إجوراءات تقنيوة تضومن تحقيوق مبواد  ، االلكترونية المساعدة للعنصر البشوري 

ية لتلوك االجوراءات تتفوق موع القواعود والمبواد  وضمانات التقاضي في ظل حماية تشوريع
 ( .3)العامة في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل االلكترونية ع 

وهنووواك اتجووواه رابوووع عرفوووه ع بانوووه عبوووارة عووون سووولطة لمجموعوووة متخصصوووة مووون القضووواة 
، مسوووتحدثةالنظووواميين بنظووور الووودعوى ومباشووورة االجوووراءات القضوووائية بوسوووائل الكترونيوووة 

يعتمووود مووونهج تقنيوووة شوووبكة ، ضوومن نظوووام قضوووائي معلومووواتي متكامووول األطوورا  والوسوووائل
مووووع اخضوووواع هووووذه الوسووووائل ، الووووربد الدوليووووة )األنترنووووت( بنظوووور الوووودعاوى والفصوووول بهووووا

                                                           
(1)  

, ص 2008, دار الفكر العربي, الدعوى االلكترونية وإجراءاتها امام المحاكم, د. خالد ممدوح

12 . 

(
2
) 

 
ة , دار الثقافة للنشر , القاضي حازم محمد الشرعة , التقاضي االلكتروني والمحاكم االلكتروني

 .5٧, ص  2010

(
3
 .2008, د. سيد احمد محمود , دور الحاسب االلكتروني امام القضاء , دار النهضة العربية (
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بغيوة الوصوول لفصول ، واالجوراءات التوي تموت مون خاللهوا لاصوول المتبعوة فوي االثبوات
 . (1)قاضينع سريع بالدعاوى والتسهيل على المت

أن هووذه التعريفووات الفقهيووة التووي وردت عوون التقاضووي االلكترونووي عنوود قراءتهووا وتحليلهووا، 
نجد أن التعريف االول لم يكن شاماًل فقد جاء قاصورًا كونوه اختوزل التقاضوي االلكترونوي 
في مفهوم ضيق، وهو نقل او تقديم المستندات الى المحكمة عبر البريد االلكترونوي ولوم 

 الى االجراءات القضائية التي تتم عن بعد.يشير 
بينما التعريف الثاني جاء واضحًا شاماَل ويغطي كافة اجراءات التقاضي االلكتروني من 

 البداية وحتى تنفيذ االحكام التي تصدر من المحكمة االلكترونية.
 وقوود اعطوووى التعريووف الثالوووي للتقاضووي االلكترونوووي دور المعوواون والمسووواعد، اذ أكوود هوووذا
التعريف على ان اجهزة الحاسوب يمكن ان تكون مساعدة للقضاة ومعاونيهم في تطبيق 

 اجراءات التقاضي بما يتفق مع القواعد والمباد  العامة في قانون االجراءات.
وفووي ظوول التعريووف الرابووع واالخيوور نجوود انووه كووان متوافقووًا مووع التعريووف الثوواني موون حيووي 

ميع اجراءات التقاضي االلكتروني مع تأكيده على الشمولية والوضوح التام حيي شمل ج
 تطبيق قواعد االثبات.

وبناء على ما تم طرحه من تعريفوات يمكون للباحوي تعريوف التقاضوي االلكترونوي: بأنوه  
نظووام قضووائي جديوود قووائم علووى االنظمووة المعلوماتيووة المسووتحدثة، والتووي تطبووق فيهووا كافووة 

يوووة متكاملوووة تعتمووود علوووى اجهوووزة الحاسووووب اجوووراءات التقاضوووي بواسوووطة منظوموووة الكترون
المرتبطة بشبكة )االنترنيت( الدولية، للنظر في الدعاوى والفصل فيها خالل مودة قصويرة 

 واجراءات يسيرة لتسهيل عمل القضاة والمتقاضين.
فيتووويح التقاضوووي االلكترونوووي بمفهوموووه المتقووودم، للمتقاضوووي او المحوووامي عنووود رغبتوووه فوووي 

المنظومة االلكترونية من خالل الدخول الى الموقع االلكتروني إقامة الدعوى عن طريق 
سوواعة يوميووًا وطيلووة ايووام  24المخصووص لهووذا الغوورض بحيووي يكووون هووذا الموقووع متاحووًا 

ويوتم اسوتالم هوذه الملفوات االلكترونيوة  مون قبول الشوركة القائموة علوى ادارة هووذا ، االسوبوع

                                                           

(
1
 مدخل قانون , بيت الحكمة , بغداد , )د.ت(., طه البشير , وعبد الباقي البكري  (
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وبعد ان يتسلمه الموظف المختص بقلم ، الموقع ثم تقوم بأرساله الى المحكمة المختصة
المحكموووووة ويقووووووم بفحوووووص المسوووووتندات والتأكووووود مووووون هويوووووة المسوووووتخدم يقووووورر قبوووووول هوووووذه 
المستندات او عدم قبولها ويرسول للمتقاضوي رسوالة الكترونيوة يعلموه مون خاللهوا باسوتالم 

 المستندات والقرار الصادر بشأنها .
 المطلب الثاني 

 خصائص التقاضي االلكتروني
يظهوور موون خووالل مووا تووم طرحووه موون تعريفووات ان هنوواك مجموعووة موون الخصووائص        

التووي يتميووز بهووا نظووام التقاضووي االلكترونووي اعطتووه نمطووًا مختلفووًا عوون تلووك األنمووا  التووي 
تعار  عليها نظام التقاضي بالطرق التقليدية، التي تجسدت مون خوالل توظيوف التطوور 

ت فووي المجووال القضووائي، فعكسووت إيجابيووات هووذا الكبيوور فووي ظوول ثووورة تكنلوجيووا المعلومووا
نظووووام االلكترونووووي موووون خووووالل السوووورعة وسووووهولة االتصوووواالت وامكانيووووة ارسووووال الوثووووائق 

  .(1)والمستندات بين أطرا  متعددة مما يجدي الى توفير الجهد والوقت والكلفة 
توي يعتمد التقاضي االلكترونوي وبشوكل اساسوي علوى شوبكات االتصواالت والمعلوموات وال

موون اهمهووا االنترنيووت ويعتبوور جهوواز الحاسوووب الوسوويد االلكترونووي بووين طرفووي التقاضووي 
على ان يكون هذا الجهاز متصال بشبكة االتصاالت الدولية التي تقوم بنقل التعبير عن 
االرادة الكترونيووا لكوول موون الطوورفين المتقاضووين وكووذلك المتعاقوودين فووي ذات اللحظووة رغووم 

ن ان اجمووال  اهووم الخصووائص الرئيسووية التووي يتميووز بهووا النظووام ويمكوو، انفصووالهم مكانيوواً 
 باالتي:
 اجراءات يميز ما اهم ان: بداًل من النظام الورقي االلكتروني النظام استخدام : اوال

 والمراسالت االجراءات كافة في الورقية الوثائق استعمال عدم هو االلكتروني التقاضي
 مع يتفق ما وهو، استخدام االوراق دون   ترونياالك بينهم تتم حيي التقاضي طرفي بين

 لذلك (2)الالورقية  المعامالت منظومة من  خلق وهو االلكتروني  التقاضي من الغرض
                                                           

(
1
عراقي في قانون التوقيع االلكتروني تطور موقف المشرع ال, د. عبد الرسول عبد الرضا االسدي (

 بحث منشور في المكتبة القانونية لكلية القانون , 2012لسنة  ٧8المعامالت االلكترونية رقم  و

 .2013, بجامعة بابل

(
2
 الكتب دار, 2013 حزيران, 2 العدد, والقضاء التشريع مجلة ,بكر المجيد عبد عصمت.د (
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 الرسالة تصبح بحيي الورقية الدعائم محل تحل سو  االلكترونية الدعائم بان نجد
رغم  نشوئه حالة في هاعتماد من النزاع طرفي يمكن الذي القانوني السند هي االلكترونية

 من باعتبارها واثرها االلكترونية االثبات ادلة موضوع يثيرهان هناك جدل كبير حوا ما 
 المستندات استخدام لكن، بعد عن التقاضي وتطور نمو لعملية تتصدى التي العوائق
 او نقله او حفظه او كتابته عملية من ابتداء به يتصل ما وكل االلكترونية والوثائق

 الهائلة الكميات من التخلص اهمها عديدة مميزات له متعددة تقنيات وفق رجاعهاست
 وتخزينها تداولها وتخفيض المحاكم غر  فيها تمتلئ تكاد التي للدعاوى  الورقية للملفات
 وملفات ألضابير العشوائي التخزين عملية من التخلص وكذلك ، المعقول الحد الى

 المساحات تخفيض يمكن وبهذا، لها وفقدان عضيا من عليها يترتب وما الدعاوى 
 نشاطات تغطي اخرى  امور في واستخدامها المحاكم في الملفات لخزن  المخصصة
 اليها الوصول يمكن االلكترونية والمستندات الوثائق بان بالذكر الجدير ومن ، المحكمة
 الورقية. الملفات في علية هو مما واسرع بسهولة عليها واالطالع

ان استخدام شبكة : االنترنيت وعبر الكترونيا والوثائق المستندات ارسال :ثانيا
االنترنيت في مجال التقاضي االلكتروني يتيح أمكانية ارسال المستندات والوثائق 

، مثال ذلك للوثائق وبعض الرسائل الكترونيًا والذي يطلق عليه )التسليم المعنوي( 
الى جانب خدمات اخرى كاالستشارات القانونية الكتب واالبحاي والتقارير االلكترونية 

 االجهزة بان نرى  لذلك (1)والملفات المستندات نقل يمكن حيي  عنوحفظها ,والطبية. 
 اجراءات تطبيق في قانونيا دورا لها  االنترنيت او التلكس او االلكترونية كالفاكس

 في او والحفظ والتخزين التجميع في للقضاء معاونا يكون  بحيي، بعد عن التقاضي
 ممثليهم. او الخصوم بين الوثائق تبادل في او واإلخطارات االعالنات

ان تطبيوق إجووراءات التقاضوي عبور شووبكة : التقاضاي إجارااات تطبياق ثالثاًا : سارع 
االنترنيوووت لوووه دور كبيووور اذا انهوووا تحقوووق انجوووازًا سوووريعًا فوووي تطبيوووق هوووذه االجوووراءات بوووين 

                                                                                                                                                      

 .بغداد والوثائق

 (
1
 , االساسي ونظامها وطبيعتها نشأتها االولية الجنائية المحكمة, االعرجي ادقص محمد فاروق.د(

 .2012 بيروت, والنشر والطباعة للصحافة الخلود دار .
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وأسوووتالم المسوووتندات والوثوووائق دون الحاجوووة النتقالهموووا المتقاضوووين اذ توووتم عمليوووة أرسوووال 
مرات عديدة لمقور المحكموة لوذلك فهوي تسواهم فوي اختصوار الوزمن وتووفير الجهود وتقليول 

حوووام  الجمهوووور داخووول اروقوووة وكوووذلك يوووجدي الوووى امتصووواص الوووزخم ومشووواكل ز ، النفقوووات
  .، وارتفاع مستوى جودة الخدمة المقدمة ألطرا  الدعوى المحاكم
كموا هوو معورو  ان الدعاموة الورقيوة هوي التوي تجسود : التقاضاي إجرااات ا : إثباترابع

الوجووود المووادي للوودعاوى والمعووامالت التقليديووة وال تعوود الكتابووة دلووياًل كوواماًل اال اذا كانووت 
امووا التقاضووي االلكترونووي فيووتم إثباتووه عبوور المسووتند االلكترونووي ، موقعووة بووالتوقيع اليوودوي 

فهووو ، اذا ان المسووتند االلكترونووي يتبلووور فيووه حقوووق طرفووي التعاقوود، نوويوالتوقيووع االلكترو 
المرجوووع للوقوووو  علوووى موووا توووم االتفووواق عليوووه بوووين الطووورفين وتحديووود التزاماتهموووا القانونيوووة 

 . (1)والتوقيع االلكتروني هو الذي يضفي الحجية على هذا المستند 
جتاحووت كوول دول العووالم لهووذا نجوود بووان تقنيووة المعلومووات فووي ظوول العصوور الحووديي قوود ا

حتوى اصوبح العوالم ، وفرضت نفسها كجزء اساسي في كثير من تعوامالت الحيواة اليوميوة
 كقرية صغيرة وذلك لكثرة وتعدد وسائل االتصال الحديثة .

اضووووحى موووون الضووووروري ان تتجووووه ارادة الفقهوووواء وموووون اخووووالل آرائهووووم فضوووواًل عوووون ذلووووك، 
ونية للمعلوماتية وكيفية اسوتخدام هوذه التكنلوجيوا وابداعاتهم  الفكرية  إلى اقامة نظرية قان

وسبل االعتماد عليها من خالل اصدار التشريعات وزيوادة اسوس حمايوة أمون المعلوموات 
  وتوثيقها وتصديق المعلومات وهذا ما اتجهت له الكثير من دول العالم .

ي حودي فو: الادعو   ومصااريف رساوم لادع  االلكترونيا  الوساائ  خامساًا :اساتخدام
فبودءًا مون ، اآلونة االخيرة تطورات كثيرة وتعدد طرق السحب وااليداع وحركة المال العوام

بطاقوات االعتموواد والتووي مارسووتها الشووركات فووي امريكوا مثوول الفيووزا كووارت والماسووتر كووارت 
( كوووارد مووورورًا  ATMباعتبارهوووا خدموووة مقيووودة مقتصووورة علوووى البنووووك وصوووواًل الوووى الووودفع )

وقووود اتسوووع هوووذا ، ومووون صوووور حديثوووة موووا يسووومى بالوووذهب االلكترونووويبوووأجهزة االلكترونيوووة 
النطوواق ليشوومل شووركات االتصوواالت التووي صووارت تقوودم خدمووة اقوورب الووى خدمووة تحويوول 

                                                           

  (
1
 .201 0, عمان , للنشر الثقافة دار التنفيذ, واحكام االثبات قواعد , الكيالني محمود.د(
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وهووي خدمووة تحويوول بيانووات تحموول قيمووة ماليووة والمعروفووة بخدمووة تحويوول الرصوويد ، النقووود
 . ( 1)ويمكن اعتماد كثير من الخيارات لتحديد طرق والية دفع الرسوم 

لوووذلك نجووود بوووأن وسوووائل الووودفع االلكترونيوووة حلوووت فوووي التقاضوووي االلكترونوووي محووول النقوووود 
العاديووة تماشوويًا مووع التطووور التكنلوووجي فقوود انتجووت تلووك الوسووائل أسوولوب حووديي يواكووب 
التطووور لتسووديد الموودفوعات والمسووتحقات الماليووة التووي تمثوول قيمووة المعووامالت االلكترونيووة 

لجديووود الوووذي صوووار عنصووورا حيويوووا فوووي رفوووع الووودعوى او قيووودها عووون طريوووق نظوووام الووودفع ا
، الكترونيًا بما لها عالقة بسداد الرسوم ومصاريف رفوع الودعوى او الغراموات والمطالبوات
وباستخدام هذه الوسائل يمكن اضافة هذه الخاصية الى خصائص التقاضوي االلكترونوي 

والتوووي تتطلوووب الحضوووور  والتوووي تتميوووز عووون وسوووائل دفوووع الرسووووم  المعروفوووة فوووي القضووواء
الشخصوووي للمحكموووة ودفوووع الرسووووم نقووودًا وموووا يترتوووب علوووى ذلوووك مووون معانوووات الحضوووور 

 وتكاليف النقل .  
 عديدة بمميزات االلكتروني يمتاز التقاضي: للمتقاضين المقدم  الخدم  ساسًا : جودة

 ىال المقدمة الخدمة جودة ورفع، المحاكم في الجمهور ازدحام مشاكل تقليل، منها
 فاعلية ورفع، المحاكم في الملفات تخزين اماكن مساحة وتخفيض ، المتقاضين جمهور
، (2)المحاكم بين الدعاوى  معلومات ربد وامكانية للجمهور افضل واطالع العمل دورة
 وقواعد التطبيقات من مجموعة بوساطة تتم بعد عن التقاضي في الدعوى  ادارة نظم ان

 ولتجميع  تستخدم التطبيقات وهذه المحاكم داخل العمل خدمة الى تهد  التي البيانات
 والجهات المحكمة داخل الرئيسية الدعوى  بيانات توزيع ثم ،تخزين ،تنظيم، معالجة

 . الخارجية
 ادائهوم وتحسوين العواملين انتاجيوة زيوادة الوى توجدي التطبيقوات تلوك جميوع فوان لوذلك 

 ادارة تخدم التي المعلومات وتوفير للجمهور المقدمة الخدمات وتحسين الوقت واختصار
، الودائرة تحديود، الودعوى  رقوم المثوال سوبيل علوى الكترونيوة خطووات خوالل مون المحكموة

                                                           

(
1
 استخدام انتشار حول المتعلقة المعلومات من زيدالم لمعرفة ) االقتصادية السعودية (ةمجل موقع (

 WWW.ELEQT.COM.  االلكتروني الموقع على ,العالم أنحاء كافة في االنترنت شبكة

(
2
 م.م. نافع بحر سلطان, االختصاص القضائي االلكتروني للمحاكم العراقية, بحث منشور في مجلة  (

 , السنة االولى.3/ جامعة تكريت للعلوم القانونية و السياسية, العدد 
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 متابعوة للمحكموة يمكون وكوذلك التبليغوات، المواعيود جودول، البيانوات تسوجيل تكورار منوع
 كوذلكو  عاليوة وبدقوة العواملين مون اضوافي جهود بودون  الودعاوى  واعوداد ونووع رفوع عملية
 الملفوات فوي البحوي الوى الرجووع دون  الودعاوى  فوي الفصول توأخر اسوباب متابعوة

 الودعاوى  فوي المتداولوة االوراق مون الكثيور طباعوة امكانيوة الوى باإلضوافة ، والسوجالت
 والتفصيلية الدقيقة واالحصاءات التقارير اعداد مع الرسوم تقدير واوامر االعالنات مثل
 الكترونية برامج وجود خالل من يتم هذا وكل  .والرقابة شرا واال التبليغ من يمكنها بما

 . متعددة
 المبحث الثاني 

 سب  ومعوقات التقاضي االلكتروني 
تقف امام التقاضي االلكتروني بعض المعوقات ويمكن بيانها من خالل مطلبين      

ثة التي نتناول في المطلب االول سبل التقاضي االلكتروني او وسائل االتصال الحدي
ونتناول في المطلب الثاني ، يتم عن طريقها تطبيق اجراءات التقاضي الكترونياً 
 الصعوبات او المعوقات التي تواجه التقاضي االلكتروني.

 المطلب االول
 سب  التقاضي االلكتروني 

 و السولكية االتصوالالتكنلوجيا المعلوماتية الحديثوة و وسوائل  وسائل لتطور كان       
 حجوم وتوسوع، البيانوات و المعلوموات تبوادل انسويابية سورعة فوي كبيور توأثير كيةالالسول

 غير االنشطة من العديد حصول من رافقه ما و المالية والمعامالت التجارية المبادالت
 ذلوك بوأثر االلكترونيوة، و البيانوات علوى باالعتوداء تتمثول التوي )الجرميوة (المشوروعة
 الضويق الووطني المحويد مون الوسوائل تلوك اسوتعمال عموضوو  القانونيوة العالقوات انتقلت
 للحودود الضويقة النظورة بوذلك )االلكترونوي(، لتتجواوز الواسوع الودولي المحويد الوى للدولوة

 التقليودي االطوار البيانوات، ومون و االرقوام تتداولوه عوالم حودود بدون  عالم الى الجغرافية
 أغلبها تقع القانونية العالقات كانت أن بعد التقليدي غير اإلطار الى تنفيذها و إلبرامها

ورقيوة. ومموا ال شوك فيوه ان لهوذا االجوراء سوبلة  تقليديوة بوسوائل و الموادي العوالم فوي
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وادواتوووه التوووي ال غنوووى عنهوووا التماموووه، وان كوووان البووود مووون عووورض هوووذه الوسوووائل، فووويمكن 
 عرضها على النحو التالي:

اسوب هو سيد هذا العصر ،حيي بلغ بدايًة يحق القول بأن الح الحاسوب اآللي : أوال:
وسيطر وتحكم في شتى المجاالت الحياتية ، هذا الجهاز من األهمية أقصى مداه

وجر  تياره الماليين ، فبزغت شمسه خالل السنوات االخيرة، ومختلف األنشطة اليومية
االستفادة ، ويعد من أهم تطبيقات استخدام الحاسوب، من البشر في كل أنحاء العالم

خدمات اإلنترنت فُيَمِكننا هذا الجهاز من الحصول على خدمات هذه الشبكة  من
ويربطنا بها كما يساعدنا من الحصول على كل ما نبتغيه ونطلبه من معلومات في 

والحاسوب بالنسبة إلى شبكات ، شتى المجاالت من خالل الشبكة الدولية للمعلومات
، األولى في بناء تلك الشبكات االلكترونية الحواسيب هو بمثابة النواة الرئيسة والخلية

وقد عر  الحاسب اآللي بأنه : )جهاز إلكتروني يستطيع أن يقوم بأداء العمليات 
الحسابية والمنطقية، طبقًا للتعليمات المعطاة له بسرعة كبيرة تصل إلى عشرات 

دقة والكفاءة وبدرجة عالية من ال، الماليين من التعليمات الحسابية في الثانية الواحدة
وله القدرة على التعامل مع كم هائل من البيانات،وكذلك تشغيلها واسترجاعها عند 

وُعِرَ  ايضًا بأنه : )كل جهاز أو مجموعة أجهزة مترابطة بعضها ، . (1)الحاجة اليها(
. فهو بذلك األداة الرئيسة  (2)مع البعض تقوم بعمليات المعالجة اآللية للبيانات (

 تمام عملية التقاضي االلكتروني.المكانية إ
 وسويلة اكبور تعتبور(   ( Internetالدوليوة االنترنوت شوبكة نا: ياتاواًل : شابة  االنترن 

 ،العالم أنحاء جميع في بالشبكة المرتبطة الحاسوب أجهزة تشمل ألنها العالم في اتصال
 كبيورة تقودمها التوي الخودمات و حصوره يمكون وال كبيور اليوومي االسوتعمال حجوم ألن

، والتعليميووة ،والسياسووية ،االقتصووادية الحيوواة نووواحي جميووع تشوومل ومتنوعووة
 ( . International) Networkوالثقافية، والقانونية، فهي مختصر لكلمتي،،والعسكرية

                                                           
(1)

د. محمد حسام محمود لطفي ,الحماية القانونية لبرامج الحاسب اإللكتروني ,دار الثقافة للطباعة  

 .6م ,ص  198٧والنشر ,القاهرة ,
(2)

 /أوالً(  , )غير منشور( 1م ,المادة ) 2011حسب تعريف مشروع جرائم المعلوماتية العراقي لسنة  
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 والرسوم والصور بالنصوص التراسل أنواع جميع لنقل مهيأة مفتوحة اتصال وسيلة وهي
 وجود وعدم ، مكان اي من اليها الوصول وامكانية اوعالميته بسرعتها تتميز، والصوت
 الكتواب يوذهب لوذلك . عليهوا والتنظويم الرقابة حق لها حكومية غير او حكومية مجسسة

 أن ذلوك  يعنوي وال  التقنية االمكانيات الى استنادا  فضاء، بأنها القول الى المعاصرين
ن القانون  سلطة من يخرج االنترنت  . (1)   العادي القضاء  اينظره ال منازعاته وا 

 أمواالً   خصصت مرجعية أو هيئة أو معينة دولة إرادة وليدة ليست الشبكة كما ان هذه
 التلفزيونيوة الشوبكات الوى بالنسوبة مثالً  حصل كما بها الخاصة التحتية  بنيتها  لتكوين 

 توم لقود .الصوناعية االقموار بوسواطة الفضوائية المحطات الى بالنسبة أو الكابل بوساطة
 عن االتصال شبكات من مجموعة تربد التي االنترنت لشبكة التحتية البنية كلفة تمويل
 منهوا كول تمتلوك مختلفوة  وجهوات هيئوات قبل من وذلك تدريجية بصورة، بينها فيما بعد

 جعلوت وقود.  االنترنوت بشوبكة الحقواً  الشوبكات هوذه توصويل جورى  ثوم، الخاصوة شوبكتها
 يعلوو افتراضوياً  مجتمعواً  ومسوتخدميها بياناتهوا و وبرامجهوا زتهواأجه مون العالميوة الشوبكة
 بوسيلة ، المجتمع هذا من جزءاً  يكون  أن يستطيع العالم في فرد فكل، كلها الدول أقاليم
 عون النظور بصور  ،المجتموع هوذا فوي اآلخورين االفوراد موع يتعامول ان وبإمكانوه سوهلة

 بهوذا االمريكيوة المتحودة الواليوات فوي االعليو المحكموة قبلوت وقود ، وموواطنهم جنسوياتهم
 فوي يتركوز وال الوطنيوة الحودود خارج مكان هو االفتراضي الفضاء بأن القانوني المجاز
 .اليوه للوصوول العوالم فوي مكوان أي فوي شوخص ألي متواح انوه اال محودد  جغرافي موقع
العوراق  فوي االنترنوت شوبكة زالوت موا اسوتخداماته وتعودد االنترنت انتشار من الرغم وعلى
 رغمالذي يمكنه من استخدامه بشكل كبير في مجال القضاء  المطلوب بالمستوى  ليست
 العاموة الهيئوة فيهوا بموا المختصوة الجهوات مون ونتمنى، المطلوبة االمكانيات كافة توفر

الدول التي سبقتنا في استثمار خدمة  بمستوى  تجعلنا التي الجهود من المزيد لالتصاالت
 .  (2)يت في كافة المجاالت شبكة االنترن

                                                           

(
1
 دكتوراه اطروحة , االلكترونية الوسائل عبر القضاء خصوصية , عواض سيد يوسف. د  (

 .2012 القاهرة, شمس عين جامعة, 

(
2
 .22ص, , المصدر السابق, نصيف جاسم محمد الكرعاوي  (
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ن مصطلح المحكمة االلكترونية رغم انه مصطلح ا: المحةم  االلكتروني   ثانيًا :
لكنه اثبت فاعلية ، اذا ان هذا النوع من المحاكم ال يزال في بدايته االولى، حديي نسبياً 

 كمةمح وجود من بد الي االلكتروني  التقاض اجراءات تطبيق لغرضوكفائه عالية  و 
 خاللها من يباشر كأجهزة الحاسوب وما تتضمنها من برامج   الكترونية بوسائل تعمل

 مباشرة تخولهم تشريعات بموجب بها والفصل الدعاوى  نظر القضاة من مجموعة
 الدعاوى  لملفات الحداثة في فائقة تقنيات باعتماد الوسائل بتلك القضائية اإلجراءات

 االلكترونية الدعوى  برمجة بمعنى اي خاللها من قضائيةال االجراءات تدوين سيتم والتي
، النظام او ما يسمى )المحكمة االلكترونية ( هذا منظومة لتكتمل ، الدعوى  حوسبة أو

وقد كانت الواليات المتحدة االمريكية من البلدان السباقة في هذا المجال حيي انشات 
حاكم الذي جهز قاعة المحكمة المكالمركز القانوني لتكنلوجيا ، مراكز لهذا الغرض

والتي تم زيارتها من قبل عدد كبير من القضاة والمحاميين من ، (21كورت روم )
مختلف الدول وقد اظهرت هذه المحكمة كفائه عالية حيي ان البرامج التي تم 

يستخدم في إجراء مرافعة استخدامها في هذه القاعة قد وفرت ثلي الوقت الذي 
 .(1)تقليدية
احصوووائيات توووم اجراجهووا موووجخرًا مووون قبووول ) المركووز القضوووائي الفووودرالي االمريكوووي( وهنوواك 

في المائة من المحاكم في الواليات المتحدة االمريكية اصبحت  25تشير الى ان حوالي 
والمسوووجول عووون التقنيوووة التكنلوجيوووة فوووي قاعوووة ، تمتلوووك تكنلوجيوووا عاليوووة فوووي هوووذا المجوووال
تم تعيينه من قبل المحكمة لهذا الغرض ويكون ي، المحكمة هو عضو من هيئة المحكمة

 مسجول عن االشرا  والصيانة وتشغيل قاعة المحكمة من الناحية التكنلوجية.  
 الكترونية بوسائل المحاكمات من النمد لهذا الفعلي التطبيق اما في البلدان العربية فإن

 ،واالردن، رمص منها العربية الدول بعض في وخصوصاً  االولى بداياته في مازال
 حيز عين بانها : ععبارة االلكترونية المحكمة عرفت ففي مصر  ،،ودبي والسعودية

 الظهور يعكس المحكمة ومبنى الدولية الربد شبكة الوجود ثنائي معلوماتي تقني

                                                           

(
1
 .23ص, المصدر نفسه, نصيف جاسم محمد الكرعاوي (
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دارته قضائية ووحدات ألجهزة االلكتروني المكاني  االجهزة هذه تعمل، الشبكة على وا 
 االلكترونية الملفات برامج وتجهيز الدعاوى  ولوائح لقضائيةا الطلبات استقبال على

 تواصالً  يمثل بما االحكام وقرارات الدعاوى  مستجدات حول للمعلومات متجدد وتوفير
 العالقة أصحاب المحكمة هذه تمكن كما  والمحامين، المواطنين جمهور مع دائماً 

 المباشر واالتصال البيانات وتقديم الشهود وتحضير الترافع من ووكالئهم المتقاضيين
 آليات المحكمة توفر كما ، مكان ومن أي وقت كل في ، المحكمة في العاملين مع

 حضور وحتى بل، الجلسات مجريات على واالطالع الدعاوى  لمتابعة ومتطورة جديدة
 .  (1)وسهولة  يسر بكل االحكام وقرارات الكترونياً  حضوراً  الجلسات

تشوريع  إلصودار جادة تشريعية بأنه البد ان تكون هناك محاولة وفي العراق يجد الباحي
او اجراء تعديل من شأنه مونح المحواكم سولطة االخوذ بوسوائل التقاضوي االلكترونوي اسووة 
ببووواقي التشوووريعات المتقدموووة فوووي هوووذا المجوووال، ومموووا يجكووود هوووذه الحاجوووة، ذلوووك التوقوووف 

ا على نحوو شول بهوذه الجائحوة القضائي في جميع المرافق القضائية بسبب جائحة كورون
ذلك المرفق، وهو ما يمس دون شك العدالوة الجزائيوة، سويما فيموا يتعلوق بحوق التقاضوي، 

 والحق في سرعة اإلجراءات الجزائية والتعامل معها دون ابطاء او تأخير.
 المطلب الثاني

 معوقات التقاضي االلكتروني
 عن التقاضي اجراءات لتنفيذ نترنتاال و  الحاسوب تكنولوجيا استخدام عند شك ال    

 الناحيوة مون سووآءاً ، التطبيوق فوي مختلفوة صوعوبات االخيور سوتواجه الطبيعوي بعود مون
 يثوار موا ان باعتبوار المعلوموات تكنولوجيوا مجوال في المتخصصين عمل هو و  التقنية
 مون او، التكنولوجيوا بوسواطة إال أيضواً  ال يحول التكنولوجيوا  طريوق عون مشواكل مون
 . ( 2) القانون و  الفقه رجال عمل من هو و القانونية احيةالن

                                                           

(
1
, دار الثقافة للنشر ,  القاضي حازم محمد الشرعة , التقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية (

 .33, ص 2010

 (
2
 .41ص, المصدر السابق, د. عبد الرسول عبد الرضا االسدي(
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، التقنيوة الصوعوبات مون مجموعوة بعود عون التقاضوي يواجوه قود: التقنيا  الصعوبات :اوال
 : التالية بالنقا  اجمالها ويمكن التقاضي اجراءات تطور مسيرة تعترض التي
 رفوع عودم فوي رئيسويا اسوبب يكوون  مموا، النائيوة المناطق في االنترنت أنتشار ضعف _1

 . الدعوى الكترونيا
 االلكترونيوة المواقوع اختوراق ومحواوالت ألعموال القرصونة الحاسووب أجهوزه تعورض  _2

 . المخربين أو المتطفلين قبل من االنترنت بشبكة
 تودمير الوى توجدي التوي، االلكترونية االجهزة على الفيروسات وجود خطر أنتشار  _ ٣

 .  الحاسوب برامج محتويات
 . والنامية المتقدمة الدول بين الهائل التقني والتفاوت، المعلوماتية األمية وجود _4
 شوعور موع، الناميوة الودول فوي االلكترونيوة االتصواالت لقطاع التحتية البنية ضعف _5
 . اقتصاداتها يواجه خطر االلكترونية المعامالت بأن الدولة هذه
، االنترنوت بشوبكة واالموان الثقوة ضوعف جانوب الوى االجنبيوة باللغوات االلموام ضعف _٦

 الوسوائد عبور االلكترونوي والتوقيوع والكتابوة المسوتندات مصوداقية نقول مون للتأكود
 . االلكترونية

هنواك صوعوبات قانونيوة واداريوة مهموة تعتورض : واالداريا  القانونيا  الصاعوبات :ثانياا
سائل التقنية العلمية الحديثوة مسيرة تطور العملية القضائية من حيي تطبيق اجراءاتها بو 

 والتي يمكن ايجازها بما يلي:
 وطنيوة قووانين مون كافيوة تشريعات وجود عدم في تتمثل التي التشريعية الصعوبات _1

 التوي واالحكوام، إجراءاتوه تطبيوق ،وآليوة بعد عن التقاضي أحكام تنظم ومعاهدات دولية
ن، تنفيوذها وكيفيوة، يصدرها  إن إال المسوتجدات هوذه يواكوب تاسولف كموا بعضوها كوان وا 
 غيواب ظول فوي حواالت وجوود موع لتعوديلها تشوريعي تودخل الوى يحتواج اآلخور الوبعض

 جديودة نصووص اسوتحداي خوالل مون لهوا قوانوني تنظويم وضوع الوى تحتواج النصووص
 لمعالجتها
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 وآليوة الحديثوة الوسوائل ماهيوة تجهول، الثالوي العوالم دول لغالبيوة القانونية األمية إن _2
 بورامج عمول يتطلوب لوذا، المنازعوات لفوض اسوتخدامها الوى اللجووء ،وتخشوى سوتخدامهاا

 . استخدامها بخصوص المجتمع ألفراد قانوني وتثقيف توعية
 لمسوايرة التقليديوة القانونيوة القواعود تفسوير تجواه الودول بعوض قضواء مرونوة عودم  _٣

 لعودم وذلوك، االنترنوت بكةشو عبور الحديثوة القانونية واالنما  العصرية الحياة مستجدات
 ،والكتابوة االلكترونيوة المعوامالت نظوام لتفعيول، السوريع التقليديوة للتطوور القوانين مواكبة

 . االلكتروني التوقيع واستخدام، االلكترونية
 بكافوة التحتيوة البنوى ألنشواء ضوخمة ميزانيوات يتطلوب بعود عون الودعوى  رفوع ان _4

 مون البشرية الموارد تطوير ذلك الى باإلضافة، وشبكات ومعدات أجهزه من مستلزماتها
 لهوم كبيورا إزعاجوا الحالة هذه تمثل والتي، المحكمة موظفي وتأهيل تدريب عملية خالل
   . (1)  الحديثة التقنية هذه مع التعامل في قدراتهم يخص فيما
 باتوالعق الصعوبات تلك حدة وتختفي تزول أن القريب المستقبل في االذي يرجى ان اال

 واعتورا  المخلصوة العلميوة والجهوود، الحديثوة االتصوال وسوائل فوي بوالتطور التكنلووجي
 خوالل مون، توثيقهوا بعود بمصوداقية معهوا والتعامول الحديثوة بالتقنيوات العوالم دول جميوع
 تطبيقا لتطبيقها واالدارية القانونية العلمية األسس تصنع ان يمكن آليات مجموعة تبني
 القضائية. االجراءات تطور مسيرة تعترض التي الصعوبات كل زوتجاو  وناجحا جيدا

 المبحث الثالث
 تطبيقات التقاضي االلكتروني

  والتشوريعات القووانينتطبيقوات التقاضوي االلكترونوي فوي علوى  نظورة القواء مون بود ال     
 الوسوائل اسوتخدام اجوازت التوي العربوي و  وكوذلك علوى الصوعيد علوى الصوعيد الودولي 

 اجوراءات لتطبيوق العاموة القواعود وتوظيوف تطويوع خاللهوا مون سويتم والتوي رونيوةااللكت
 المطلوب فوي سونبحي فورعين خوالل مون ذلوك وسويكون  منهوا، أي اسوتبعاد دون  التقاضي

                                                           

(
1
 .30ص , مصدر سابق, أنصيف جاسم محمد الكرعاوي  (
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تطبيقوووات التقاضوووي االلكترونوووي فوووي التشوووريعات االجنبيوووة . وفوووي المطلوووب الثووواني  االول
 . عربي  او التشريعات العربية سو  نعرض التقاضي االلكتروني على الصعيد ال
 المطلب االول

 تطبيق التقاضي االلكتروني على صعيد الدولي
ان السياسووة التشووريعية علووى الصووعيد الوودولي كووان لهووا دور كبيوور فووي رسووم طريووق       

العدالة ومواكبة تطوورات العصور والبحوي عون الحلوول فوي ضووء المشواكل المتعلقوة ببقواء 
انووة بعوودم الوصووول الووى الحقوووق وكووذلك تووراكم الوودعاوى الجزائيووة االفووراد تحووت طائلووة المع

( مووون اتفاقيوووة االموووم المتحووودة 4٦( مووون الموووادة )18اموووام المحووواكم لوووذلك نجووود ان الفقووورة )
لمكافحة الفساد للدول االطورا  باسوتخدام تشوريعات داخليوة تسومح بعقود جلسوات اسوتماع 

 .  (1اخرى لتحقيق العدالة عن طريق الفيديو او من خالل استخدام طرق تكنلوجية
كموووا جووواء فوووي  نظوووام روموووا االساسوووي للمحكموووة الجنائيوووة الدوليوووة فوووي موووا يتعلوووق بحمايوووة 
المجنوووووي علووووويهم والشوووووهود واشوووووتراكهم فوووووي االجوووووراءات حيوووووي سووووومح باسوووووتخدام الوسوووووائل 
االلكترونية  في تقديم االدلة في حالة جرائم العنف الجنسي او اذا كان المجني عليوه او 

 .  (2)د طفل مع مراعات كافة الظرو  الشاه
 فوي القضوائية للمسواعدة الجديودة االوروبيوة االتفاقيوة فوي االوروبوي االتحواد كموا اجواز
 عن االتصال تقنية استخدام 2000 عام األوروبي المجلس أقرها التي الجزائية المسائل
 الودول بوين والخبوراء الشوهود إفوادات سوماع فوي وذلوك الجزائوي لتحقيوق كطريقوة بعود

 بعود عون االتصوال تقنيوة اسوتخدام إلوى اللجووء االوروبيوة االتفاقيوة حوددت وقود، المتعاقدة
 إلى اللجوء االتفاقية من( 10\1الضرورة حيي منعت المادة ) عند الجزائية المسائل في

 فوي إال بعود عون الخبيور تقريور إفوادة أو الشواهد شوهادة لسوماع التقنيوة هوذه اسوتخدام

                                                           

(
1
حسين سلطان الدوسري, مدى فاعلية اليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة االقتصادية,   (

 .63, ص2011لقانون جامعة عمان العربية, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية ا

(
2
 من نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية  68من المادة  2الفقرة   (

حماية , لدوائر المحكمة أن تقوم, 6٧"استثناء من مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة    

كمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم للمجني عليهم والشهود أو المتهم بإجراء أي جزء من المحا

 األدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى ....."
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 للمثول الطالبة الدولة إلى الخبير أو الشاهد انتقال مالئمة عدم فيها بتيث التي الحاالت
 .  (1) االنتقال هذا استحالة حالة في أو القضائية سلطاتها أمام
 بشاشوات قاعاتهوا تزويود الوى االوروبية فقد عمدت عدد مون المحواكم  الدول بعض وفي

 ورقيوة مسوتندات  كانوت ءسووا كافوة بإشكالها االدلة عرض خاللها من يتم رقمية عرض
 حتوى و ) رقميوة كواميرا بواسوطة وذلوك ( األبعواد ثالثيوة اشوكاالً  أو فوتوغرافيوة او صووراً 
 بوأجهزة الشاشوات هوذه كموا زودت ) المدمجوة واألقوراص الفيوديو كأشورطة( رقميوة ملفوات
 موثالً  الفيوديو شوريد عورض بسرعة كالتحكم االدلة بعرض وبالتحكم عليها بالكتابة تسمح
 رسوم بواسوطة معينوة أدلوة على التركيز خالل من وأيضاً  اللزوم عند إيقافه أو إبطائه أو

 . (2) تلوينها أو إليها اإلشارة أو حولها دائرة
 تقنيوة اسوتخدام أجوازت تشوريعات فقود اصودرت األمريكيوة المتحودة الواليوات أموا فوي
 أو شهود أقوال أو شهادات لسماع  أخرى  وأماكن المحكمة قاعة بين بعد عن االتصال
 هنوا اإلشوارة وتجودر المسوموع المرئي االتصال تقنية استخدام عبر شفهيا عليهم المجني
 سون بتحديود يتعلوق فيموا األمريكيوة المتحودة الواليوات تشوريعات بوين خوال  وجود أنوه إلى

 عون بشوهاداتهم يودلو بوأن لاطفوال للسوماح المحكموة تخوول التوي والصوالحيات الشواهد
 مون للتأكود المحلفوين وهيئوة القاضوي لودن من استجوابهم بعد وذلك تلفزيونية دائرة طريق
 وقود المحاكموة جلسوة أثنواء لوجوه وجههوا الموتهم مواجهوة على الشهود األطفال قدرة عدم
 تحوت الطفول شوهادة قبوول ) ج2809 الفرعوي ) القوانون  فوي واشونطن واليوة قوانون  أجاز
واليوة االسوكا فوي الموادة  قوانون  أموا قوةمغل تلفزيونيوة دوائور طريوق عون العاشورة سون
 واليوة  قوانون  ويماثلوه سونة  (13 )مون بأقول الطفول سون حودد فقود(  1،أ_ 204,4٦)

 ) م ( والفقرة أالسكا والية قانون  من(1204) الماد تنص ذلك إلى باإلضافة ,(3)كنساس
 واشنطن لوالية مغلقة دوائر في بالشهادة ( الخاص 2809البديل )  الفرعي القانون  من

                                                           

(
1
 .92ص ,2006 مصر, العربية النهضة دار, بعد عن والمحاكمة التحقيق, يحيى عادل  (

(
2
, الشرطة بحوث مركز دراسة, المنظمة الجريمة لمواجهة الدولي التعاون ,خلف عبدالرحمن .د  (

 .241, ص2006, مصر

(
3
احمد بن محمد الشمري, دور اإلدارة االلكترونية في تطوير مرفق القضاء اإلداري, مجلة  (

 .230. ص2019الشريعة والقانون, جامعة االزهر, المجلد األول, العدد الخامس, 
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 عليوه المودعي يوراه ولكن المتهم ال يرى  بالشهادة إدالئه أثناء في الشاهد الطفل أن على
 القضائي الموظف من لكن الحضور ويحق المحكمة قاعة من وهيئة المحلفين والقضاة
 أن فوي سيسواعد  حضوورهم أن المحكموة تورى  آخورين وأشوخاص عليه المدعي ومحامي
 أن عليوه للمودعي يمكون كموا تلفزيونيوة دائورة طريوق عون يشوهد حينموا بخير الطفل يكون 
وفوي ظول التعوديل األخيور لقوانون  (1)االلكترونوي. باالتصوال بمحاميوه باسوتمرار يتصول

اإلجووراءات الكنوودي نجوود انووه أجوواز اللجوووء الووى تقنيووات االتصووال عنوود بعوود فووي التحريووات 
كندي، وفي إطار المادة من قانون اإلجراءات ال 5٣7/1األولية وكذلك المحاكمة  في م 

مكووورر مووون  قوووانون اإلجوووراءات اإليطوووالي أجووواز سوووماع الشوووهادة عووون بعووود بواسوووطة  147
تقنيووات االتصووال عوون بعوود، خاصووة جوورائم المافيووا والمخوودرات واإلرهوواب وجوورائم التهريووب، 

بسوماع الشوهادة عون  1988وبالمثل فأن قانون اإلجراءات البريطاني قد سمح ومنذ عام 
 (2) جرائم اإلرهاب والجرائم الجنسية الواقعة على األطفال. بعد سيما في

( لسنة ٣0٦التقنية بموجب المرسوم بقانون رقم ) بهذه االيطالي كذلك اخذ التشريع
 سماع أجاز هذا القانون  حيي  1992( لسنة ٣5٦والمعدل بقانون رقم ) 1992
 السرية األماكن من افياالم عصابات ضد شفهيا العدالة مع والمتعاونين الشهود إفادات
( 11رقم ) القانون  بمقتضى  التقنية هذه تطبيق في التوسع تم وقد فيها يتواجدون  التي
 الجزائية االجراءات في بعد عن العامة الدعوى  في المشاركة قواعد بشأن 1998لسنة 
 معهم، التحقيق أثناء أيضا المتهمين أقوال سماع في التقنية هذه استخدام أجاز والذي

فنجد ان التشريع البلجيكي رفض بشكل قاطع إمكانية الحضور االفتراضي ألطرا  
الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة، بينما أجاز التشريع الفرنسي هذا الحضور االفتراضي 
ألطرا  الدعوى الجزائية، سيما بعد التعديل الذي تم على قانون اإلجراءات الفرنسي 

                                                           

(
1
امير فرج يوسف عبدالملك, الجرائم المعلوماتية على شبكة االنترنيت, دون ناشر, مصر,  (

 .233ص ,2008

(
2
ياسين الحريضي, كاتب الضبط االلكتروني, بين المحكمة الورقية والرقمية, مجلة منازعات  (

 .169.ص2020العمل, المجلد األول, المغرب, 
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إمكانية اللجوء المطلق الى  1/ 70٦/71المادة والذي أجاز بموجب  2019/٣/٣2
 (1)الحضور االفتراضي ألطرا  الدعوى الجزائية كلما اقتضى ذلك حسن سير العدالة. 

 المطلب الثاني
 تطبيقات التقاضي االلكتروني على الصعيد العربي

عنوودما نسووتعرض التشووريعات العربيووة وموودى تطبيقهووا لنظووام التقاضووي االلكترونووي        
ستخدام المحاكم للوسائل التقنية  في اجراءاتها  نجد ان دولة االمارات العربية قد نالت وا

 الكبرى  األهدا  تنفيذ الى األخيرة السنوات في مرتبة الصدارة في هذا المجال، اذ سعت
 فيموووا يتعلووق بجانووب اإلدارة المرفووق القضوووائي، سوويما  منظومووة إصووالح لميثوواق

 الرقموي بوالتحول للدولوة االسوتراتيجية الغايوات موع اشوى يتمالقضوائيةعلى النحوو الوذي 
 المرفق ألداء مضافة قيمة من الحديثة التقنية التكنولوجيات استخدام يقدمه لما للمعامال،
 لاطورا  المقدموة الخودمات جوودة تطووير أو الشوفافية الفعاليوة مجوال فوي سوواءً  العودلي
 قطواع اسوتراتيجيات إحودى هوي 2020عوام   أفوق فوي الرقميوة المحكموة أن اعتبوار علوى

 فوالموقع نفسوه باالتجواه تسوعى االموارات دولوة فوي المحليوة الحكوموات بوأن علموا القضاء
 القاضوي مثول االلكترونيوة الخودمات مون العديود يووفر موثالً  دبوي لمحواكم االلكترونوي
 وتتيح، وغيرها االلكترونية والمكتبة االلكتروني والزواج االلكتروني والمحامي االلكتروني

 .وزمان مكان أي في وأحكامه قضاياه متابعة للقاضي االلكتروني القاضي خدمة
 وحوديي مسوتقل قضوائي جهواز إنشواء إلوى الحكوموة عمودت فقود أبووظبي إموارة فوي أموا

 برامج القضاة برامج القضاة أيدي بين وضعت كما االلكترونية الوسائل بأحدي ومجهز
 واجتهوادات باإلموارة الخاصوة والمحليوة االتحاديوة القوانين تحوي  عدة متخصصة قانونية
 .  (2) القضاة لعمل تسهيالً  وذلك المحاكم
 فوي بعود عون االتصوال تقنيوة السوتخدام فوي المغورب فكانوت هنواك مسواعي حثيثوة أموا 

 اسوتخدام منهوا( ٣47) الموادة فوي المسوطرة الجنائيوة تضومنت فقود المغربوي التشوريع
                                                           

(
1
 دار, االلكترونية المحاكم أمام القضائية الدعوى تداول, الترساوي عصام محمد (

 .69, ص2013القاهرة ,, العربية النهضة

(
2
جامعة , إجراءات المحاكمة الجزائية عن بعد في القانون االمارتية, يمان الطياريسنان سل  (

 .15, ص2020الشارقة ,
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 أن للمحكمة هذه المادة  أجازت اذ، الجنائية االجراءات في بعد عن االتصال تكنولوجيا
 االتصوال تقنيوات باستعمال الشهود شهادة بسماع العامة النيابة طلب على بناء وتأمر 
 او للمحكموة الشواهد حضوور يكوون  أن شوريطة ) كوونفراس الفيوديو تقنيوة ( بعود عون

 أحود حيواة أو الجسودية سوالمته أو حياتوه تعوريض شوانه مون دفاعوه أو بوالمتهم مواجهتوه
 توجود وأن األساسوية مصوالحهم أو للخطور الجسودية سوالمتهم أو أقاربوه أو أسورته أفوراد
 هنواك كانت ) إذا : إليها المشار المادة نص مقتضي في جاء ما وهذا ذلك على دالئل
 موع مواجهتوه أو بشوهادته لوددالء الشواهد حضوور أن علوى دالئول تجكودها جديوة أسوباب
 جواز األساسوية مصوالحهم أو الجسودية سوالمته أو حياتوه تعورض أن أنهاشو مون الموتهم
 يحول بشكل هويته إخفاء بعد شهادة بتلقي تأذن ان العامة النيابة ملتمس بناء للمحكمة
 تغييور فوي تسوتعمل التوي التقنيوة الوسائل باستعمال اإلذن يمكنها كما عليه التعر  دون 

 االتصوال تقنية طريق عن إليه االستماع أو صوته على التعر  عدم أجل من الصوت
 . (1)( بعد عن

وفي االردن كانت هناك جهود كبيرة بذلت من اجل تنفيذ مشوروع حوسوبة المحواكم بودأت 
حيي شهدت بناية محكمة بداءة عمان في القصور العودلي الجديود هوي ، 2004من سنة 

عمل على  تعميم االنطالقة االولى في حوسبة االجراءات ومحاضر الجلسات،  وجرى ال
وشومل هوذا المشوروع علوى تجهيوز ، هذه التجربة فوي جميوع المحواكم فوي المملكوة االردنيوة

وكووذلك ، البنيووة التحتيووة فووي المحوواكم موون سوويرفرات وشووبكات واجهووزة كومبيوووتر وملحقاتهووا
تركيووب وتشووغيل نظووام محوسووب إلدارة الوودعوى القضووائية  ويعموول هووذا النظووام خصيصووا 

بحيوووي يوووتم تسوووجيل وتوثيوووق وتتبوووع مراحووول ، فوووي المحووواكم االردنيوووة وفوووق متطلبوووات العمووول
ومووا قوود يعتريووه موون ، الوودعوى القضووائية الكترونيووا خالفووا لنظووام الملفووات الورقيووة التقليوودي

 . (2)اضافة الى تدريب العاملين في المحاكم على هذا النظام ، مشاكل إجراءيه وفنية

                                                           

(
1
 ( 552_ 02_ 01) رقم الشريف الظهير بمقتضى الصادر (10 _22 )رقم مغربي قانون (

 . 2002اكتوبر  3 في والمؤرخ

(
2
القاضي  (

 
.159ص, مصدر سابق, حازم محمد الشرعة
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ي قوانون  يتعلوق بتنظويم اجوراءات التقاضوي اما فوي العوراق فأنوه لوم يوتم لحود االن اصودارا
كموووا لوووم تواكوووب التشوووريعات العراقيوووة التطوووورات الحاصووولة فوووي مجوووال تكنلوجيوووا ، الكترونيوووا

لسونة  107وربما يعود مشوروع تعوديل قوانون االثبوات العراقوي رقوم ، المعلومات واالنترنيت
يدة فوي هوذا المجوال بشأن االثبات بالوسائل االلكترونية المحاولة او الخطوة الوح 1979

 .  (1)اال ان هذا المشروع لم يرى النور بعد 
لوووذلك يووورى الباحوووي ضووورورة اتخووواذ المشووورع العراقوووي والجهوووات القضوووائية  خطووووات جديوووة 
واعطوواء اهميووة كبيوورة لهووذا الموضوووع الن لهووذا النظووام  دور كبيوور فووي إجووراءات التقاضووي 

فوووي العموووول القضوووائي وفوووي مباشوووورة  يكمووون فوووي ادخووووال الوسوووائل االلكترونيوووة، الكترونيوووًا 
اجراءات التطوير في العمل القضائي ونقله نوعيا من االطور اليدويوة الورقيوة الوى االطور 
التقنيوووة االلكترونيوووة المتقدموووة، كموووا ان مووون الضوووروري تحوووديي التشوووريعات القانونيوووة بموووا 
اكم يمكوون تطبيووق اجووراءات التقاضووي االلكترونووي والتقاضووي عوون بعوود، السوويما فووي المحوو

وكذلك في ما يتعلوق بقوانون االثبوات العراقوي وكيفيوة التعامول موع المسوتخرجات ، الجزائية
االلكترونيوووة فوووي اثبوووات الووودعوى والتوقيوووع االلكترونوووي وبوابوووة الووودفع االلكترونوووي السوووتيفاء 
الرسوووم القضووائية، وان التطووور فووي التعووامالت االلكترونيووة واسووتعمال االرقووام االلكترونيووة 

ير تسوووية المنازعووات، خصوصووا مووع تطووور المحووررات االلكترونيووة والتحكوويم تتطلووب تطووو 
 . االلكتروني

وبصووورة عامووة فأنووه يمكوون مالحظووة ان مشوواريع تقووديم الخوودمات االلكترونيووة فووي مجووال 
التقاضي في اغلب البلدان العربية والتي تمثلت  بإنشاء بوابة الكترونية للمحاكم دون ان 

قاضووي االلكترونووي فووي مووا يتعلووق بقوووانين المرافعووات واإلجووراءات يلحقهوا تنظوويم قووانوني للت
فوووي هوووذه البلووودان رغوووم صووودور قووووانين فوووي هوووذا المجوووال فوووي بعوووض الووودول العربيوووة لكنهوووا 

وربمووا كووان السووبب وراء هووذا الموقووف يرجووع ، اهتمووت اكثوور بالجانووب الموودني دون الجزائووي
ل القووانين القائموة فوي شوأن الى سياسة الحرص وعدم التسرع في اصودار قووانين او تعودي

 المرافعات واإلجراءات وانتظار نتيجة العمل بهذه التكنلوجيا في مجال التقاضي .
                                                           

(
1
ع على هذا المشروع ينضر الموقع االلكتروني لمجلس النواب العراقي  لالطال  (

<http//www,parliament,iq>. 
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ومن دون شك ان هذا االسولوب فوي العمول  منتقود وذلوك لضورورة ان يكوون هنواك تنظويم 
 قانوني لهذه المسألة المهمة لما يوفره التقاضي االلكتروني من مميزات إجرائية وفنية من
جهة ،ولكونه اصبح واقعًا ملموسًا في اغلب هذه البلدان من جهوة اخورى وهوو موا يجعلنوا 
ان نودعو المشورع العراقوي الوى إيجوواد النصووص التوي تبويح اللجوووء الوى مثول هوذا االجووراء 
من خالل إعطواء السولطة القضوائية، السولطة التقديريوة لاخوذ بوه او عودم االخوذ بوه علوى 

 األحوال مسببًا لما تبنته من قرارات بهذا الخصوص. ان يكون قرارها في جميع 
  الراب  المبحث

 اإلجرائي التضخم من الحد عي التقاضي االلكتروني دور
التقاضي االلكتروني يتضمن تطبيق التحقيق االلكتروني والمحاكم االلكترونية      

ل االجراءات واالستفادة من تكنلوجيا المعلومات وتهيأت وسائل تقنية ونظم حديثة تسه
القضائية بشكل يختلف عن الوسائل التقليدية وذلك ألنها تتميز بكثير من المميزات التي 
تساهم وبشكل كبير في الحد من تضخم االجرائي امام المحاكم الجزائية، وهذا يما يمكن 

 تناوله من خالل االتي:
 األول المطلب 

 ق التحقي مرحل  عي االلكتروني التقاضي دور
ن المعلوم ان مرحلة التحقيق تبدأ بعد االخبار او الشكوى عن الجريمة وتتضمن م      

جملة من اإلجراءات والتي يمكن القيام بها عن بعد، اختصارًا للوقت، وضمانًا لسرعة 
إجراءات التقاضي على النحو الذي يحول دون التضخم اإلجرائي وتراكم الدعاوى 

ذ قاضي التحقيق القرار الذي يتوائم والفعل الذي الجزائية في سوح القضاء وتنتهي باتخا
من قانون أصول المحاكمات  1٣0اسند للمتهم والتي ال يخرج عما جاءت به المادة 

الجزائية العراقي، ويمكن بيان اهم اإلجراءات التي اجازت بعض التشريعات إتمامها عن 
 بعد والتي تسهم في الحد من التضخم اإلجرائي.

الدعوى الجزائية نجد ان المشرع العراقي، قد ركز على إيصال العلم ففي اطار تحريك 
الى الجهات القضائية بوقوع الجريمة وما احاطها من ظرو  ومالبسات، دون االعتداد 

فمثلما يصح تحريك الدعوى الجزائية بشكوى تحريرة او ، بوسيلة إيصال ذلك العلم



  (2021لعام )ا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةلقانون للعلوم القانونية مجلة كلية ا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

551 

شك ان هذا التوجه هو مسلك  شفوية، يصح اتمامها من خالل مكالمة هاتفية، وال
محمود اذ يتيح الي فرد علم بوقوع الجريمة إمكانية تحريك الدعوى الجزائية الناشئة 
عنها، دون تقييده بوسيلة معينة، اذ ان تقييد االفراد بوسائل معينة ال يصال العلم بوقوع 

ما  الجريمة  الى الجهات المختصة، يضعف من دورهم في اإلبالغ عن الجرائم وهو
 ينعكس سلبًا على إمكانية الحد منها.

وفي مرحلة التحري واالستدالل، نجد ان المشرع العراقي انا  هذا االجراء بعضاء 
الضبد القضائي، سيما ضبا  الشرطة ومأموري المراكز وموفوضيها، على النحو الذي 

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ٣9جاءت به المادة 
نصوص اإلجراءات الجزائية التي حددت واجبات هجأل، يجد ان  غير ان المطلع على

هذه النصوص تقليدية لم تتطرق الى اإلقرار بإمكانية استخدام السبل االلكترونية في 
 هذا المجال.

اال ان الذي نراه في الواقع العملي هو ما يجشر استخدام هذه السبل في كثير من  
ا يتلقى ضبا  الشرطة ومأمورو المراكز إجراءات التحري واالستدالل، فكثيرًا م

التوجيهات واالوامر بشأن الجرائم المرتكبة من خالل وسائل التواصل االلكترونية، عبر 
فايبر او ويتس اب او حتى من خالل مكالمة هاتفية، لتأمين سرعة اإلجراءات والحيلولة 

ذا االجراء في دون ضياع معالم الجريمة، سيما خارج أوقات الدوام الرسمي، ولكن ه
واقع الحال يحتاج الى تأطير قانوني يبيح اعتماده، وهو ماكان على المشرع التنبه له 

 في هذا المجال.
نظرًا للدور الضيق الذي يلعبه الشاهد في مرحلة االتهام، ولمبررات البعد واختصار و

الحديثة،  اإلجراءات إجازة بعض التشريعات أداء الشهادة من خالل الوسائل االلكترونية
سيما في الجرائم المنظمة والجرائم اإلرهابية وجرائم الفساد، والتي يغشى االعتداء على 

 الشاهد عند الحضور إلى قاعة المحكمة. 
وال يبتعد االمر كثيرًا عن موضوع الخبرة عبر الوسائل االلكترونية، والتي مفادها 

ء الخبرة من خالل المشاركة استخدام تكنولوجيا االتصال على نحو يسمح للمكلف بأدا
في جلسات التحقيق والمحاكمة على الرغم من بعدة عن مكان المحاكمة، ولم يلقى هذا 
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التوجه أي إشكالية من الناحية الفقهية، فألى جانب ضيق الدور الذي يلعبه الخبير في 
الدعوى الجزائية، احتلت الصعوبات الزمانية والمكانية لحضوره جلسات التحقيق 

 محاكمة جانبًا من هذا التبرير.وال
وال نرى مانع يحول دون االعتماد على الخبرة من خالل الوسائل التقنية، ان توفر 
الغطاء القانوني العتماد هذه الوسيلة، فطالما تم اعتمادها في ظل كثير من التشريعات 

رج في سيما في أداء الشهادة، فاألمر ال يكون مختلفًا في أداء الخبرة والتي ال تخ
األصل عن قواعد الشهادة واحكامها، فالخبير هو شاهد في مجال اختصاصه، خاصة 

 ان كان لذلك دور في حسم الدعوى والحد من تراكم الدعاوى الجزائية امام القضاء.
وعن الحضور االلكتروني للمتهم وباقي اطرا  الدعوى الجزائية تأرجحت مواقف 

نية الحضور االلكتروني ال طرا  الدعوى الجزائية التشريعات اإلجرائية بين مجيد إلمكا
 وبين رافض لها، 

وفعلى الصعيد العربي لم نجد مثل هذا التوجه، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي، 
وهو ما يعكس اتجاهًا ينم عن بعد في استخدام التكنولوجيا ودورها في حسين العدالة 

عاوى الجزائية والحد من التضخم االجرائي الجنائية، سيما فيما يتعلق بسرع حسم الد
 الناتج عن تراكمها في سوح القضاء، والتي يمكن بيانها على النحو االتي:

_تووووفير الوقوووت وسوووهولة االنتقوووال سوووواء للمحقوووق او الموووتهم او القيوووام بووواي اجوووراء مووون 1
 إجراءات التحقيق.

 هولة وسرعة ._ يكون االطالع عن بعد على اجراءات التحقيق الجنائي اكثر س2
 _توفير النفقات المترتبة على االجراءات التقليدية .٣
 _الشفافية في االجراءات مع وضوحها لكافة االطرا  .4
 _امكانية ارسال ملف التحقيق للجهات ذات الصلة الكترونيًا .5
 _السرية في التداول وهي من الضمانات المنشودة في اجراءات التحقيق٦
 الملفات الورقية إلجراءات التحقيق مع قلة فقدها ._تخفيض مساحة تخزين 7
 _ عدم الحاجة لحيز مكاني لحفظ إجراءات التحقيق .8
 _تفادي االجراءات الجزائية االدارية التي قد تتخذ ضد المحقق وأعوانه .9
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 _توفير جهد المحقق وعدم تعريضه لضغد العمل وتشتيت ذهنه اثناء اداء واجبه .10
 تروني يوفر امكانية حل االشكاالت وتدارك االخطاء بطريقة  مرنه._ التحقيق االلك11
_ان اسووتخدام السووندات االلكترونيووة اصووبحت تتزايوود بشووكل كبيوور فووي التعووامالت بووين 12

 وهذه السندات تتميز باإلتقان والوضوح   .، االفراد
دة _اصبحت وسائل االثبات االلكترونوي لهوا حجيوة فوي المحواكم ومكانوة مهموة ومتزايو1٣

فوووي مجوووال االثبوووات وهوووذا ادى الوووى اهتوووزاز االدلوووة الكتابيوووة التقليديوووة ال سووويما فوووي مجوووال 
 المعامالت والتجارة االلكترونية .

ونجود فوي هوذا ، _ان من اهوم مميوزات التحقيوق االلكترونوي هوو تحقيوق العدالوة النواجزة14
ائوووي فووووي التعبيووور هوووو رد فعوووول لوووبدء سوووير االجووووراءات القضوووائية  نتيجوووة التضووووخم االجر 

المحووواكم وهوووذا موووا يشوووجع الموووتهم لمزيووود مووون العووودوان والتحايووول والمنووواورة مووون اجووول تمديووود 
 . (1)اجراءات المحاكمة ألطول فترة ممكنه  

 المطلب الثاني
 المحاكم  مرحل  عي االلكتروني التقاضي دور  

 اتيمعلومو تقنوي تنظويم بأنوه   االلكترونيوة المحكموة خوالل مون بينوا فيموا سوبق  التقاضوي
 للوصول تمهيداً  المحاكمة جلسات وحضور أدلتهم وتقديم دعواهم تسجيل للمتداعين يتيح
 نظوام مون جوزء هوي والتوي ، االلكترونيوة االتصوال وسوائل خوالل مون وتنفيوذه الحكوم الوى

 الشخصوي . اذ يتبوين حضوورهم دون  بالمتوداعين االتصوال مون القضواة يمكون معلومواتي
 تنوتج التوي المميوزات مون مهموة مجموعة اضي االلكترونيان للتق الدراسة هذه خالل من
االلكترونوي والتوي لهوا دور كبيور فوي الحود مون  التقاضوي اجوراءات نظام تطبيق خالل من

 :كالتالي التضخم االجرائي وهذه المميزات هي

                                                           

(
1
)

 
, تحديات االثبات بالسندات االلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها, . عباس العبوديد

منشورات , بيروت, 1ط, دراسة مقارنة معززة باخر التعديالت التشريعية والتطبيقات القضائية

 .45_44ص , الحلبي الحقوقية
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، عنهوا بودالً  االلكترونيوة المحوررات واحوالل الورقيوة المسوتندات اسوتخدام اختفواء _1
 فوي تسواهم والتوي االنترنوت شوبكة عبور الكترونيوا والمسوتندات الموذكرات تبوادل وسوهولة
 . (1)  التقاضي اجراءات انجاز سرعة
 مساحات وانخفاض آلي بشكل وحفظها تداولها يسهل بما الدعاوى وترتيبها  تصنيف_2

 او الملفوات بعوض فقودان عودم علوى ايجوابي بشوكل يونعكس مموا المحواكم، فوي تخزينهوا
 .للمحاكم والقضائية االدارية الكفاءة رفع ذلك على يترتب مما ائيعشو  بشكل حفظها

 علوى للحفوا  االمنيوة والكفواءة الدقوة مسوتوى  رفوع_ التقاضوي االلكترونوي يسواهم فوي ٣
 ومحاضور والسوجالت الودعوى  عريضوة مون  ابتوداء انواعهوا بكافة االلكترونية المحررات
 . الحقوق  لها اهمية كبيرة في اثبات التي  بالدعوى  المتعلقة االوراق وكافة الجلسات

_ يوووفر جهووود القضوواة الووذي غالبووًا مووا يهوودر الكثيوور منووه فووي تهدئووة الخصوووم وافهووامهم 4
خصوصووًا اذا كووان موونهم يباشوور دعووواه بنفسووه دون توكيوول ، بطلبووات واجووراءات المحكمووة

 .محام
 عنود  موةالمحك معواوني او المتقاضوي علوى توقوع التوي االداريوة العقوبوات  تفوادي_ 5

 . للمحكمة ارسالها او المستندات وصول تأخير
 الكبورى  الماليوة القضوايا فوي خاصوة الخصووم بوين المصوادمات_ الحيلولة دون وقوع  ٦

 . االسرية والقضايا
 فوي الضوبد كاتوب مون التودخل دون ، والطلبوات والودفوع الودعاوى  تحريور وتوثيوق _7

 االثور لوه يكوون  مموا التعوديل او الحوذ  او بواالختزال الموذكرات تلوك مضومون  صوياغة
 غيور فوي الحكوم ان لهوم يظهور ان بعود لحكوم والوصوول القضوية تصوور دقوة فوي الفاعول
 . صالحهم

 افتعوال الخصووم الوذين يحواولون كسوب الوقوت مون خوالل علوى  الطريوق قطوع  _8
 والمماطلة  وذلك بمطالعة المذكرات المرسلة وتبادلها في نفس الوقت .االعذار 

                                                           

(
1
 وما بعدها . 105ص , مصدر سابق, القاضي محمد عصام الترساوي (
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 ادارات وتمكوين، بعود عون القضوية بملوف االتصوال عبور القضوايا فحوص لتسوهي _9
 دون  االلكترونيوة القضوية ملوف الوى الودخول مون والتمييوز االسوتئنا  ومحواكم التفتوي 
 بمصوالح يضور بموا الودعوى  تأجيول الوى حاجوة دون ، بريديوة وال مخاطبوات  ماليوة اعباء
 .الدعوى  اطرا 
 من سيما وال قراءتها وصعوبة الورقية مستنداتال على اليدوي  الخد عيوب تجاوز _10

 والكثيور المتوسوطة الموجهالت مون تعييونهم يكوون  موا وغالبوا السور وامنواء  الكتبوة جانوب
 . مناسب بشكل الكتابة يجيدون  ال منهم
 بوالمحرر تدوينوه توم بوه شوهد او الخصوم قورره موا ان الوى الخصووم اطمئنوان _11

 .عليه العاالط وتم الجلسة بمحضر االلكتروني
 عليهوا الورد لوه ليتسونى القانونيوة والودفوع الطلبات كافة بحي القاضي على يسهل _ 12
 .الورقي  الجلسة محضر طالسم فك في عناء دون 
 المعلوموات علوى الحصوولالتقاضوي االلكترونوي يمكون الجهوات القضوائية مون   1٣

 مون موا توم علوى واالطوالع المعلوموات عون والبحوي الكترونيوا الودعوى  ملوف بتصوفح
 . (1) الموظفين مع المباشر االلكتروني باالتصال او الدعاوى  بخصوص اجراءات

 استخدام من كلفة اقل الكترونيا المعلومات نقل الن ذلك االنتقال مصاريف تقليل _ 14
 . العادي كالبريد التقليدية النقل طرق 
 مسجلة تكون  ألنها تالمعلوما الى الوصول يسهل للبيانات االلكتروني التبادل ان _15
 . الكترونية دعامات على
 . المعامالت في والغموض واللبس الخطأ تقليل _ 1٦
 البيانوات تبوادل طريوق عون توتم التوي االتصواالت فوي واالموان الخصوصوية ان_ 17

 اي على يصعب بحيي العادية، االتصال وسائل في المتوفرة تلك على تتفوق  الكترونيا
 . النظام ذلك ماستخدا له مصرح غير شخص

                                                           

(
1
 .108ص , مصدر سابق, محمد عصام الترساوي (
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 اسورع بطريق والمعلومات البيانات رسائل نقل يتيح النظام هذا الن الوقت توفير _ 18
 . سلفا عليه كان مما
 كثيور حول الوى يهود  التقاضي االلكتروني بأنه لنظام  هذه المميزات  مجمل من يتبين
 و المتقاضويا المحوامي  يمكون اذ ان هوذا النظوام المتطوور ، االجرائيوة  االشكاليات من
 مختلفوة، محواكم اموام الودعاوى  من المئات رفع الحاسوب على واحدة ضغطة خالل من
 المتعلقوة المسوتندات جميوع ارفواق يسوتطيع واحودة وبضوغطة ،مكتبوه يغوادر ان دون 

 يختوار التوي المختلفوة صويغ الودعاوى  من العديد امامه سيجد واحدة وبضغطة بالدعوى،
 يرفوع ان يريود عنودما المتقاضوي او المحوامي بوأن نوييع وهوذا، بقضويته يتصول موا منهوا
 الويوب علوى الودخول بإمكانوه، تمييوز او اسوتئنا  او محكموة بوداءة اي اموام دعووى 
 (1) مكتبوه مغوادرة دون  الدعوى  فيرفع  والضغد، بالمحكمة الخاص الموقع على الموجود

 . 
يرة وعملية في مجال وخالصة الموضوع نجد ان التقاضي االلكتروني له اثار ايجابية كث

تطبيوووق االجوووراءات الجنائيوووة وسووورعة الفصووول فوووي القضوووايا عبووور ادارة جلسوووات المحاكموووة 
بنظووام االلكترونووي يووتم موون خاللووه تنظوويم االجتماعووات المرئيووة والمرافعووات وسووماع اقوووال 

 الشهود والخصوم عن بعد .
 الخاتم 

 اواًل: النتائج
ة  بوووودأت تسووووتفحل بشووووكل كبيوووور نتيجووووة _ ان ظوووواهرة التضووووخم فووووي االجووووراءات الجنائيوووو1

االضطرابات   واالزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي شهدها العوالم وخاصوة 
في أوربا والتي بدأت مع نهاية القرن التاسع عشر، اضافة الى التقدم العلمي والتكنلوجي 

مجابهوة هوذا ولغورض ، هور انما  اجرامية جديودةظساهم  في ، في كافة مجاالت الحياة
التطوور والحوود موون تفوواقم الجوورائم بشووكل مسووتمر البوود موون تشووريع اجووراءات جديوودة للتعاموول 

ممووا تسووبب فووي كثوورة االجووراءات الجنائيووة الووى حوود ، مووع هووذه القضووايا الجنائيووة المسووتحدثة

                                                           

(
1
 .34ص , مصدر سابق, خالد ممدوح  ابراهيم (
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التضووووخم نتيجووووة الصووووياغة التشووووريعية غيوووور دقيقووووة فووووي المجووووال االجرائووووي ودور التكيووووف 
حيوووان فوووي زيوووادة االجوووراءات الشوووكلية، والتوووي تشوووكل خطووورا علوووى القوووانوني فوووي بعوووض اال

 مصالح االفراد الجوهرية والحقوق والحريات التي كفلها الدستور .
_ كمووا ان توودخل الدولووة فووي كافووة المجوواالت ومووا صوواحبه موون تضووخم فووي االجووراءات 2

ة لووه  غيوور جعلووت منظومووة العدالووة الجنائيووة المتمثلووة بالقضوواء واالجهووزة السوواند، الجنائيووة
قوووادرة علوووى اسوووتيعاب هوووذا الكوووم الهائووول مووون االجوووراءات التوووي تثقووول كاهووول القضووواء وهوووذه 

مما ادى الى تأخير في حسوم القضوايا ، االجهزة ألنها تتجاوز حدود امكانية هذه االجهزة
 الجنائية واطالة امد التقاضي .

خوالل الفصول  للتقاضي االلكتروني له دور كبير في معالجة التضوخم االجرائوي مون _٣
السووريع للوودعاوى الجزائيووة وتسووهيل االمووور للمتقاضووين وتفووادي ظوواهرة الووبدء الشووديد فووي 
اجراءات التقاضوي مون خوالل تحوديي منظوموة العدالوة وفوق التطوور التكنلووجي الحاصول 
لذلك نجد ان اغلب الدول المتقدمة بدئت باالستفادة من تكنلوجيا المعلوموات فوي المجوال 

يووات المتحوودة االمريكيووة والوودول المتقدمووة األخوورى، وبهووذا نكووون امووام اليووة القضووائي كالوال
جديدة لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على اسس وقواعد وتشريعات واحكام قضائية في 

 ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية.
 ثانيًا: التوصيات

سمح باللجوء الى نهيب بالمشرع العراقي بضرورة القيام بوضع تنظيم قانوني خاص ي-1
القضاء االلكتروني في إطار الودعوى الجزائيوة، يضوع مون خاللوه قواعود وضووابد اللجووء 
الووى هووذا القضوواء، ألهميتووه فووي الحوود موون بطووئ إجووراءات التقاضووي، سوويما خووالل فتوورات 

 االزمات والجوائح كما هو الحال في ظل جائحة كورونا.
ظووام يحوودد موون خاللووه اليووات تطبيووق نوودعو الووى ضوورورة التعوواون الوودولي الووى وضووع ن -2

وتنفيذ االحكام القضائية الصوادرة عبور وسوائل التقاضوي االلكترونوي، فكموا هوو معلووم ال 
 قيمة للحكم ان لم يكن قابل للتنفيذ.

العمل على نشر االحكام القضائية الصادرة عبر وسائل التقاضي االلكتروني، بغيوة  -٣
 تقاضي االلكتروني.اثراء الثقافية القانونية في مجال ال
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 الكتب دار, 2013 حزيران, 2 العدد, والقضاء التشريع مجلة ,بكر المجيد عبد عصمت

 , االساسي ونظامها وطبيعتها نشأتها االولية الجنائية المحكمة, االعرجي صادق محمد فاروق

 . 2010االلكتروني والمحاكم االلكترونية, دار الثقافة للنشر, القاضي حازم محمد الشرعة, التقاضي 

 . 2010القاضي حازم محمد الشرعة, التقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية, دار الثقافة للنشر, 
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مصطفى متولي قنديل, دور االطراف في تسوية المنازعات العقدية, دار الجامعة الجديدة للنشر, 
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 ثانياً: الرسائل واالطاريح
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 .2012 القاهرة, شمس

 ثالثاً: الدوريات

احمد بن محمد الشمري, دور اإلدارة االلكترونية في تطوير مرفق القضاء اإلداري, مجلة الشريعة 

 .2019, جامعة االزهر, المجلد األول, العدد الخامس, والقانون

 .2013بجامعة بابل, 

 , السنة االولى.3جامعة تكريت للعلوم القانونية و السياسية, العدد / 
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 ,  بحث منشور في المكتبة القانونية لكلية القانون2012لسنة  ٧8المعامالت االلكترونية رقم 

 نافع بحر سلطان, االختصاص القضائي االلكتروني للمحاكم العراقية, بحث منشور في مجلة
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 وانين واألنظمة رابعاً: الق

 /أوالً( . 1م ,المادة ) 2011مسودة مشروع جرائم المعلوماتية العراقي لسنة 

 في والمؤرخ ( 552_ 02_ 01) رقم الشريف الظهير بمقتضى الصادر (10 _22 )رقم مغربي قانون

 . 2002اكتوبر  3

 نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 خامساً:المواقع االلكترونية

 .<http//www,parliament,iq>الموقع االلكتروني لمجلس النواب العراقي  

 استخدام انتشار حول المتعلقة المعلومات من المزيد لمعرفة ) االقتصادية السعودية (ةمجل موقع
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