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امللخص

تطبيقـات  أهـم  االلكـرتوين  التقـايض  يعتـر 

الثـورة املعلوماتيـة والتقنيـة يف مجـال العدالـة، 

عـى اعتبـار ان تطبيـق التقنيـة يف مرفـق القضـاء 

بالشـكل الصحيـح والتدريجـي لـه اثـر ايجـايب، 

املعامـات  انجـاز  رسعـة  األثـر  هـذا  ويشـمل 

يف  واملسـاهمة  التقـايض،  اجـراءات  وتسـهيل 

امـن املعلومات بحفظهـا وإتاحة االطـاع عليها 

مـن قبـل املخولـن بذلـك، اضافـة اىل ضـان 

جـودة العمـل ومواكبـة التطـور .

Abstract

Electronic litigation is the most impor-

tant application of the information and 

technical revolution in the field of jus-

tice, given that the application of tech-

nology in the judiciary facility in the 

correct and progressive manner has a 

positive impact, and this effect includes 

the speed of completing transactions 

and facilitating litigation procedures, 

and contributing to information securi-

ty by preserving it and making it acces-

sible to those authorized by it, In addi-

tion to ensuring the quality of work and 

keeping pace with development.

❊ ❊ ❊
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املقدمة

الرحيـم  الرحمـن  العاملـن  رب  للـه  الحمـد 

وأفضـل الصـاة وأتـم التسـليم عـى املبعـوث 

. للعاملـن  رحمـة 

أمـا بعـد؛ يعيش العـامل بالوقـت الحـايل انفجارا 

مجـال  يف  متسـارعة  وتطـورات  هائـا،  معرفيـا 

تكنولوجيـا املعلومات واالتصـال، ويف ظل هذا 

التقـدم العلمـي الهائـل الذي يشـهده العـامل وما 

رافقـه من ثـورة معلوماتيـة كبرية، ظهرت أشـكال 

وطـرق جديـدة للتعامـل بـن األفـراد، اذ انتـر 

اسـتعال الوسـائل التقنية انتشـاراً كبرياً، ما أدى 

اىل االسـتعانة بالحاسـوب يف كافـة املعامات، 

سـواء بـن األفـراد او يف املصـارف والـركات 

وغريها،ولعـل  العامـة  واملؤسسـات  التجاريـة 

التجـارة االلكرتونيـة هـي ابـرز مثال عـى تاثرها 

ابتـكارات،  مـن  العلـم  أنتجـه  مبـا  الواضـح 

يبيـع ويشـرتي وهـو  أن  الفـرد  بإمـكان  فأصبـح 

جالـس يف غرفـة نومـه ، بـل وأصبح باسـتطاعته 

رصـد كل مـا يجـري مـن إحـداث عـى األرض 

والتجـول عـر شـبكة االنرتنيت إلبـرام الصفقات 

ورشاء السـلع والخدمـات، وأصبحـت الوسـائل 

االلكرتونيـة هي وسـيلة انجـاز تلـك املعامات 

بـدالً من الطـرق والوسـائل التقليديـة، وامام هذا 

التطـور املتزايـد لوسـائل التكنولوجيـا الحديثـة، 

املعـارصة  الحيـاة  كل جوانـب  وهيمنتهـا عـى 

مبـا فيهـا الجانـب القانـوين، بات مـن الرضوري 

تطويـر نظام القضـاء وطريقـة تسـوية املنازعات 

التقليديـة  التقـايض  إجـراءات  وتحديـث 

 والسـاح للتقنيـة بالدخـول اىل مرفـق القضـاء .

مـا يـزال القضـاة يف العـراق يعتمـدون أسـلوب 

الكتابـة التقليديـة يف تدويـن إجـراءات التقايض 

وإصـدار األحكام القضائية، ومسـك السـجات 

ملفـات  وأرشـفة  لحفـظ  الكتابيـة  واملدونـات 

نـرى  الـذي  الوقـت  يف  القضائيـة،  الدعـاوي 

فيـه اغلـب دول العـامل قـد عدلـت مـن قوانينهـا 

مـن  العلـم  افـرزه  مـا  لتسـتوعب  وتريعاتهـا 

يؤثـر  مـا  وهـذا  وتقنيـة،  الكرتونيـة  وسـائل 

سـلباً عـى حقـوق املتقاضـن بصـورة خاصـة 

. عامـة  بصـورة  القضائيـة  العمليـة   وطبيعـة 

تسـتطيع  هـل  هنـا  يطـرح  الـذي  والسـؤال 

وإجراءاتـه  التقليـدي  مبفهومـه  العدالـة  مرفـق 

الرقمـي  العـر  تحديـات  يواجـه  ان  الورقيـة 

مـن  تقـدم  مـا  عـى  وبنـاء   . االلكـرتوين 

موضـوع  اختيـار  ارتأنيـا  املذكـورة  املعطيـات 

بالتقـايض   ( واملوسـوم  هـذا  املتواضـع  بحثنـا 

عـى  الضـوء  تسـليط  لغـرض  االلكـرتوين( 

 الجوانـب القانونيـة لهـذا النـوع مـن التقـايض  .

التقـايض  موضـوع  اختيـار  سـبب  كان  وقـد 

أهمهـا: أسـباب  عـدة  إىل  يرجـع  بعـد   عـن 

التقـايض  موضـوع  وأصالـة  حداثـة  األول: 

االلكـرتوين اذ يعـد مفهوم التقـايض االلكرتوين 

حديثـاً نسـبياً بحيـث يـكاد ينعـدم اسـتخدام هذا 

 املصطلـح يف كتب العلوم القانونيـة والقضائية .

الثـاين :- يتعلـق بدراسـة التقـايض االلكـرتوين 
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فالدراسـات  وقضـايئ  قانـوين  جانـب  مـن 

بالتقـايض  املتخصصـة  والقضائيـة  القانونيـة 

االلكـرتوين قليلـة جـداً ان مل تكن نـادرة فأغلب 

املهتمـن  مـن  كانـوا  بالبحـث  تناولـوه  الذيـن 

باعتبارهـا  إليهـا  ونظـروا  أملعلومـايت  باملجـال 

. االلكرتونيـة  الحكومـة  مخرجـات   إحـدى 

الثالث: ان من مقتضيات املنطق السليم  التفاعل 

التـام مـع الثـورة العلميـة الهائلة،باملسـارعة يف 

االسـتفادة مـا أفرزتـه ويف جميع نواحـي الحياة 

وخاصـة الجانـب القضايئ الـذي يقام بـه العدل 

، عـى اعتبـار ان التقـايض االلكـرتوين أصبـح 

بالعمـل  يرغـب  عـامل  يف  واقعـة  حقيقـة  اليـوم 

الجـاد والتطوير املسـتمر. 

ولهـذا األسـباب وغريهـا فقـد تناولنـا موضـوع 

خـال  مـن  بالبحـث  االلكـرتوين  التقـايض 

: اآلتيـة  العلميـة  الخطـة  وفـق   تقسـيمه 

 املبحـث األول : مفهـوم التقـايض االلكـرتوين

املبحث الثاين : مقومات التقايض االلكرتوين.

املبحث األول

مفهوم التقايض االلكرتوين

يرتبـط مفهـوم التقـايض عـن بعـد ارتباطـاً وثيقـاً 

مبفهـوم املحكمـة االلكرتونيـة، حيـث ظهـرت 

هـذه املصطلحـات مـع ظهـور وسـائل التطـور 

التكنولوجـي وباألخـص االنرتنـت، وميكـن ان 

يـدل احدها عى اآلخـر فتارة تسـمى املحكمة 

االلكرتونيـة، وتـارة أخـرى التقـايض االلكرتوين 

والتقـايض عـن بعد ، ولغـرض اإلحاطـة مبفهوم 

اىل  التطـرق  مـن  البـد  االلكـرتوين  التقـايض 

خصائصـه  اىل  التعـرض  ثـم  وبيـان  تعريفـه 

االتيـن:  ومزايـاه وذلـك مـن خـال املطلبـن 

املطلب األول : تعريف التقايض االلكرتوين

تعتـر فكرة التقـايض االلكـرتوين مـن الدعوات 

تقـرتب  التـي  القانـوين،  الفقـه  ينشـدها  التـي 

مـن فكـرة الحكومـة االلكرتونيـة ؛ حيـث تعنـي 

واملعلومـات  الخدمـات  تقديـم  مـن  االنتقـال 

التقليـدي الورقـي إىل  إىل األشـخاص بشـكلها 

الدعامـات  يعتمـد  الـذي  االلكـرتوين  الشـكل 

وتعتـر  االنرتنـت.  شـبكة  عـر  االلكرتونيـة 

الوسـائل  مـن  االلكـرتوين   التقـايض  فكـرة 

مـن  العدالـة  مرفـق  تطويـر  يف  ستسـاهم  التـي 

ضمـن  والجهـد.  الوقـت  اختصـار  خـال 

االسـرتاتيجيات الجديـدة للتعامـل مـع الوقت))( 

التقـايض  وإجـراءات  التأجيـل  ان  اعتبـار  عـى 

 املعقـدة والطويلـة نسـبياً هـي آفة القضـاء اليوم.

نقـل  »عمليـة  بأنـه:  بعـد  التقـايض عـن  يعـرف 

املحكمـة  إىل  الكرتونيـاً  التقـايض  مسـتندات 

فحـص  يتـم  حيـث  االلكـرتوين،  الريـد  عـر 

هـذه املسـتندات بواسـطة املوظـف املختـص 

الرفـض،  أو  بالقبـول  بشـأنها  قـرار  وإصـدار 

)املفهـوم  االلكرتونيـة  –املحكمـة  اوتـاين  صفـاء   )((

والتطبيـق( –بحـث منشـور يف مجلـة الجامعـة دمشـق 

–العـدد   28 –املجلـد  والقانونيـة  االقتصاديـة  للعلـوم 

–ص70).  20(2- االلـو 
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يفيـده  املتقـايض  إىل  إشـعار  وإرسـال 

املسـتندات«))(.  هـذه  بشـأن  تـم  مبـا   علـاً 

كـا ان التقـايض االلكـرتوين يعرف بأنه »سـلطة 

النظاميـن  القضـاة  مـن  متخصصـة  ملجموعـة 

القضائيـة  الدعـوى؛ ومبـارشة اإلجـراءات  بنظـر 

بوسـائل االلكرتونيـة مسـتحدثة ضمـن نظـام او 

األطـراف  متكاملـة  معلوماتيـة  قضائيـة  انظمـة 

الربـط  شـبكة  تقنيـة  منهـج  تعتمـد  والوسـائل، 

الدوليـة )االنرتنـت) وبرامج امللفات الحاسـوبية 

االلكرتونيـة بنظـر الدعـاوي والفصل بهـا وتنفيذ 

األحـكام بغيـة الوصـول لفصل رسيـع بالدعاوي 

والتسـهيل عـى املتقاضـن )2(.

ومـن تعريفـات التقـايض االلكرتوين انـه »عبارة 

عـن سـلطة ملجموعـة متخصصـة مـن القضـاة 

الدعـوى ومبـارشة اإلجـراءات  بنظـر  النظاميـن 

مسـتحدثة ضمـن  الكرتونيـة  بوسـائل  القضائيـة 

األطـراف  متكامـل  معلومـايت  قضـايئ  نظـام 

الربـط  شـبكة  تقنيـة  منهـج  يعتمـد  والوسـائل 

الدوليـة )اإلنرتنـت( بنظـر الدعـاوى والفصل بها 

مـع إخضاع هذه الوسـائل واإلجـراءات ايل متت 

مـن خالهـا لألصـول املتبعـة يف اإلثبـات بغيـة 

والتسـهيل  بالدعـاوى  رسيـع  لفصـل  الوصـول 

إبراهيـم –التقـايض االلكـرتوين – ))( خالـد ممـدوح 

مقالـة نـرت عر شـبكة االنرتنـت ميكن الوصـول اليها 

www.kenanaonline.com مـن خـال الرابـط

االلكـرتوين  التقـايض   – الرعـة  محمـد  حـازم   )2(

للنـر  الثقافـة  –دار  –ط)  االلكرتونيـة  واملحاكـم 

-0)20-ص57. –االردن  –عـان  والتوزيـع 

املتقاضـن«. عـى 

ومـن اجـل صياغة تعريـف جامع مانـع للتقايض 

مـن  ورد  مـا   تحليـل  مـن  فابـد  االلكـرتوين 

مـن  عليهـا  يـرد  مـا  ابـرز  وتسـجيل  تعريفـات 

ماحظات. فـان التعريـف األول اقتر التقايض 

االلكـرتوين عـى حوسـبة اإلجـراءات القضائيـة 

فقـط، ومبعنـى آخـر  فـان هـذا التعريـف يدعـو 

إىل تحويـل اإلجـراءات التقليديـة املتعلقـة برفع 

الدعـوى وتقييدهـا إىل إجـراءات الكرتونية حيث 

تتـم الحوسـبة يف اإلجـراءات دون املوضـوع.

كافـة  عـى  اشـتمل  فقـد  الثـاين  التعريـف  امـا 

إجـراءات التقـايض مبـا فيهـا إصـدار الحكـم. 

كـا أن التعريـف الثالـث هـو األخـر تبنـى ذات 

النهـج الذي انتهجـه التعريف الثـاين بل وأضاف 

وعليـه  اإلثبـات.  قواعـد  تطبيـق  رضورة  إليـه 

ميكـن أن نعـرف التقـايض االلكرتوين بأنـه نظام 

قضـايئ معلومـايت ويتخذ من الشـبكة العنكبوتية 

وسـيلة رئيسـية لـه، وينطـوي عى حوسـبة جميع 

إجـراءات التقـايض عن طريق الريـد االلكرتوين 

بـدء مـن تقديـم الدعـوى وحتـى إصـدار الحكم 

بهـدف رسعـة الفصـل بالخصومـات والتسـهيل 

عـى املتخاصمـن.

التقـايض  فكـرة  نلخـص  أن  ميكـن  وعليـه 

يف  رغـب  مـا  إذا  املتقـايض  بـان  االلكـرتوين 

يتوجـه  فانـه  الكرتونيـة،  بطريقـة  دعـواه  إقامـة 

بإرسـال طلبـه الـذي يتضمـن البيانـات الخاصـة 

بدعـواه عـن طريـق الريـد االلكـرتوين الخاص 

باملحكمـة من خـال موقع الكـرتوين مخصص 



»التقايض األلكرتوين»

.................................................... 132      |  م.م. خضري عباس مشعان العيساوي 

لهـذا الغـرض، والـذي يكون بـدوره متاحـا طيلة 

أيـام األسـبوع وعـى مدار السـاعة، ويتم اسـتام 

هذه البيانات من قبل الشـخص املسـؤول، الذي 

بدوره يقـوم بفحص املسـتندات والوثائـق وكافة 

البيانـات والتأكـد مـن هويـة املرسـل، ثـم يقـرر 

قبـول هـذه البيانـات أو عـدم قبولها ويرسـل إىل 

املرسـل إشـعارا عن طريق الوسـائل االلكرتونية 

يعلمـه عـن مصـري الطلـب الـذي تقـدم به.

املطلـــب الثـــاين: خصائـــص التقـــايض 	 

االلكـــرتوين ومزايـــاه

مـن  مبجموعـة  االلكـرتوين  التقـايض  يتميـز 

عـن  مختلفـا  تجعلـه  واملميـزات  الخصائـص 

التقـايض بالطـرق التقليديـة، وكـا وتجعـل منـه 

أكـر مواكبـة للتطـور يف ظـل الثـورة املعلوماتية 

التـي غـريت وجـه العامل، وسـنحاول مـن خال 

هـذا املطلـب ان نجمـل اهـم هـذه الخصائـص 

واملميـزات

❊ الفرع األول : خصائص التقايض االلكرتوين

يعتمـد التقـايض االلكـرتوين وبشـكل اسـا عى 

الشـبكة العنكبوتيـة وتعتـر الوسـائل االلكرتونية 

هـي الوسـيط بـن طـريف الدعـوى، رشيطـة أن 

تكـون هـذه الوسـائل متصلـة باالنرتنـت ليتمكن 

الطرفـن املتقاضيـن مـن التعبـري عـن إرادتيها 

الكرتونيـا. وعليـه فـان خصائـص هذا النـوع من 

: التقـايض هي 

أوال: جاهزيـة موقـع التقـايض االلكـرتوين عـى 

الشـبكة عـى مـدار24 سـاعة

االلكـرتوين  التقـايض  موقـع  وجـود  اسـتمرار 

عـى شـبكة االنرتنـت وتقدميـه الخدمـات عى 

مـدار 24 سـاعة وطيلـة ايـام األسـبوع، وسـهولة 

املقاييـس  باسـتخدام  املوقـع  إىل  الوصـول 

نطـاق  اسـم  كاختيـار   ، عامليـا  عليهـا  املتفـق 

سـهل، ويف الغالـب يكون اختصارا السـم الجهة 

املوقـع  هـذا  اسـتخدام  وسـهولة  القضائيـة))(، 

وتصفحـه ؛ بحيث يصمم بشـكل يناسـب محتواه 

وبحسـب نوعيـة املتعاملـن معه، وذلـك ليصل 

إىل كافـة افـراد املجتمـع)2(.

ثانيا: رسعة تطبيق إجراءات التقايض 

أن هـذا النـوع من التقـايض يحقق انجـازا رسيعا 

إلجـراءات التقـايض فيـا بن أطـراف التقايض، 

خـال  مـن  املراحـل  هـذه  جميـع  تتـم  حيـث 

االنرتنـت، ودون الحاجـة إىل انتقـال أي طـرف 

إىل مقـر املحكمـة، اذ أن البيانات واملسـتندات 

يتـم إرسـالها واسـتامها الكرتونيـا مـا يسـاهم 

ذلـك يف اختصـار الوقـت وتوفري الجهـد وتقليل 

النفقـات))(.

ثالثا: إجراءات التقايض الالورقية

مـن أهـم خصائـص التقـايض االلكرتونيـة هـو 

يف  الورقيـة  املعامـات  عـن  التخـي  أو  هجـر 

كافـة مراحـل اإلجـراءات القضائيـة بـن أطـراف 

التقـايض, حيـث تتـم هـذه اإلجـراءات الكرتونيا 

دون اسـتخدام األوراق وهـو مـا يتفـق والغـرض 

))( عبـد العزيـز بن سـعد الغانم، املحكمـة االلكرتونية 

دراسـة تاصيليـة، دار جامعة نايـف، الرياض، ص52

)2( عبد العزيز بن سعد الغانم، مصدر سابق، ص)5

))( صفاء آوتاين –مصدر سابق –ص)8)
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مـن هـذا النـوع مـن التقـايض))(.

رابعا: استخدام الوسائل االلكرتونية

االلكـرتوين  التقـايض  خصائـص  أهـم  مـن  أن 

هـو اسـتخدام الوسـائل االلكرتونيـة عنـد تنفيـذ 

إجراءات التقايض عر شـبكة االنرتنت، حيث أن 

هـذا النوع مـن التقايض ال يختلـف عن التقايض 

األطـراف،  أو  املوضـوع  حيـث  مـن  التقليـدي 

الوسـيلة االلكرتونيـة  بـه فقـط  والـذي يختلـف 

التـي ينفـذ من خالهـا، وتلك الوسـائل هي التي 

التقليديـة  الورقيـة  الدعائـم  اختفـاء  إىل  دفعـت 

لتحـل محلهـا الكتابـة االلكرتونيـة)2(.

املتصلـة  الحديثـة  االتصـال  وسـائل  وتعتـر 

بشـبكة االنرتنت الوسـيط االلكـرتوين بن طريف 

التقـايض والتـي يتـم مـن خالهـا التعبـري عـن 

التقايض،بحيـث  أطـراف  بـن  الكرتونيـا  اإلرادة 

 تكـون مـن الوسـائل التـي يسـتعن بهـا القضـاء 

اإلعانـات  ويف  والتخزيـن  التجميـع  يف 

. )( ( لـخ ا . . . ر إلخطا وا

االلكرتونيـة  الدعـوى  إبراهيـم،  ممـدوح  خالـد   )((

وإجراءاتهـا أمـام املحاكم، دار الفكـر الجامعي،2008، 

(6 ص

)2( حيـث عرفـت املـادة )/خامسـا مـن قانـون التوقيع 

االلكـرتوين واملعامات االلكرتونيـة العراقي رقم )78( 

لسـنة 2)20 الكتابـة االلكرتونيـة »كل حـرف او رقـم او 

رمـز اوايـة عامـة اخـرى تثبت عـى وسـيلة الكرتونية أو 

رقميـة أو ضوئية«. 

، مصـدر سـابق، ص7). إبراهيـم  ))( خالـد ممـدوح 

أمـام  الحاسـب االلكـرتوين  سـيد احمـد محمـود،دور 

ص0).  ،2008 العربيـة،  النهضـة  القضـاء،دار 

خامسـا: اسـتخدام الوسـائل االلكرتونيـة يف دفـع 

الدعوى. رسـوم ومصاريـف 

يشـهد عـامل املصـارف وتـداول األوراق النقدية 

تطـورا هائـل يف ظـل الثـورة املعلوماتيـة، مـا 

اوجـد وسـائل حديثـة لسـحب وإيـداع األموال، 

  )ATM(بــ مـرورا  االعتـاد  بطاقـات  مـن  فبـدا 

وصـوال إىل الدفـع االلكرتوين والـذي من صوره 

االلكرتوين،وقـد  بالذهـب  يسـمى  مـا  الحديثـة 

اتسـع هـذا النطـاق ليشـمل رشكات االتصـاالت 

اقـرب  خدمـة  تقديـم  بإمكانهـا  أصبـح  حيـث 

تحويـل  وهـي خدمـة  النقـود،  تحويـل  لخدمـة 

بيانـات تحمـل قيمـة ماليـة واملعروفـة بخدمـة 

مـن  كثـري  اعتـاد  وميكـن  الرصيـد  تحويـل 

الرسـوم  دفـع  واليـة  طـرق  لتحديـد  الخيـارات 

القضـاء)4(. أمـام  الدعـاوى  ومصاريـف 

االلكـرتوين التقـايض  مزايـا  الثـاين:   الفـرع 

إن نظـام التقـايض االلكـرتوين يتميـز بجملة من 

املزايـا والفوائد كاآليت:

). تسـهيل إجـراءات التقايض واختصـار الوقت 

حيـث انـه مـن خـال الحاسـب اآليل ال حاجـة 

الدعـوى  لرفـع  املحكمـة  إىل  االنتقـال  إىل 

مـن  للسـفر  حاجـة  وال  اجراءاتهـا،  ومتابعـة 

املرافعـة)5(. جلسـات  لحضـور  أخـر  إىل   بلـد 

فالتقـايض االلكـرتوين يوصـد أبـواب التخلـف 

عـن حضـور جلسـات املحاكمة ويقطـع الطريق 

)4( خالد ممدوح ابراهيم، مصدر سابق ، ص 44.

)5( صفاء آوتاين – املصدر السابق – ص)8).
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عـى افتعال األعذار لكسـب الوقـت من الخصم 

املاطـل ومـن جهـة أخـرى يقلل التقـايض عن 

بعـد تكـدس الدعـاوي القضائيـة ويخفـف مـن 

االحتقانـات والتوتر واملشـاحنات بـن الخصوم 

واملاليـة  التجاريـة  الدعـاوي  يف  وبالخصـوص 

واألرسيـة))( .

2. يوفـر التقـايض االلكـرتوين الرسيـة التامة يف 

واملحافظـة  القضائيـة  الدعـوى  ملفـات  تـداول 

عـى املعلومـات واإلرسار التـي يخـى أطراف 
الدعـوى مـن إفشـاءها عـى العامة)2(

). رفع مستوى أداء املحاكم القضائية اذا ان نظام 

التقـايض االلكـرتوين يجعل سـجات املحكمة 

اكـر امانـاً الن الوثائـق واملسـتندات االلكرتونية 

اكـر مصداقية من املسـتندات التقليدية )الورقية( 

فمـن السـهل اكتشـاف اي تغيـري او تحويـر فيهـا 

باإلضافـة اىل سـهولة االطـاع عليهـا والوصـول 

التقـايض  حوسـبة  نظـام  يسـاعد  اليها))(،كـا 

عـى التخلـص مـن األرشـيف القضـايئ الورقي 

بسـيطة  الكرتونيـة  بأرشـفة  واسـتبداله  الضخـم 

باسـتعال اقـراص مدمجـة ونسـخ احتياطية منها 

تتسـع للمعلومـات جميعـاً وال تشـغل اال حيـزاً 

مكانيـاً بسـيطاً بـدالً مـن املسـتودعات الضخمة 

التي تشـغل اماكن واسـعة )4(، وتسـمح ألية عمل 

))( صفاء آوتاين –املصدر نفسه –ص)8).

)2( صفاء آوتاين –مصدر السابق –ص)8).

))( عبـد العزيـز بن سـامل الغانم، مصدر سـابق، ص55 

واملصـادر التي اشـار اليها.

)4( محمد عصام الرتساوي –مصدر سابق – ص)0).

االلكـرتوين  بالتدويـن  االلكـرتوين  التقـايض 

يف تسـجيل لوائـح الدعـاوى، وتوثيـق ادعـاءات 

التـي  بعباراتهـم  ودفوعهـم  التقـايض  أطـراف 

دونهـا دون أدىن تدخل من القـايض، او كاتبة يف 

صياغـة تلك املذكـرات باالختـزال او الحذف او 

التعديـل مـا يكـون لـه األثـر الفاعـل يف صحة 

تصـور الدعـوى القضائيـة والوصـول اىل حكـم 

فيها)5(  رسيـع 

4. تصنيـف الدعاوى مبا يسـهل تداولها وحفظها 

يف  تخزينهـا  مسـاحات  وانخفـاض  ايل  بشـكل 

املحاكـم ، مـا ينعكـس بشـكل ايجـايب عـى 

عـدم فقـدان بعـض امللفـات او حفظهـا بشـكل 

عشـوايئ مـا يرتتـب عـى ذلـك رفـع الكفـاءة 

للمحاكـم)6(. والقضائيـة  اإلداريـة 

5. تجاوز عيوب الخط اليدوي عى املسـتندات 

الورقيـة وصعوبـة قراءتهـا والسـيا مـن جانـب 

الكتبـة وأمنـاء الـرس وغالبا مـا يكـون تعيينهم من 

املؤهـات املتوسـطة والكثري منهـم ال يجيدون 

الكتابة بشـكل مناسـب.

6. التقـايض االلكـرتوين يختر عـى املحامي 

كثـريا مـن املراجعـات اإلداريـة غـري الرضوريـة 

اىل  الدخـول  فيسـتطيع  ودواوينهـا،  للمحاكـم 

فيـه،  يتواجـد  مـكان  أي  مـن  املحكمـة  موقـع 

واالطاع عى ملـف الدعوى ودراسـته ومتابعته، 

مـا يـؤدي بالنتيجـة إىل نجاحـه يف أداء عملـه 

)5( صفاء آوتاين –مصدر السابق –ص)8).

)6( حازم محمد الرعة – مصدر سابق- ص64.
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واالرتقـاء بأدائـه املهنـي إىل مسـتوى أفضـل))(.

مـا تقـدم يتبـن لنـا بـان التقـايض االلكـرتوين 

عبـارة عن تنظيم تقنـي معلومـايت تفاعي مؤمن؛ 

الرئيسـة  وسـيلته  اإلنرتنـت  شـبكة  مـن  يجعـل 

لتقديـم خداماتـه، ويشـتمل عـى مجموعـة مـن 

شـكا  منـه  جعلـت  واملميـزات  الخصائـص 

مختلفـا متاما عـن التقـايض التقليـدي، وان هذا 

القـول وحـده ال يكفـي لبيـان مفهـوم التقـايض 

االلكـرتوين، فابـد مـن توافـر بعـض املقومات 

او الركائـز التـي يبنـى عليهـا ويبر النـور، وهذا 

مـا سـيكون موضوعنـا يف املبحـث القـادم.

املبحث الثاين

مستلزمات التقايض األلكرتوين

عرفنـا مـن خـال املبحث السـابق بـان التقايض 

االلكـرتوين عبـارة عـن تنظيـم تقنـي معلومـايت 

اإلنرتنـت  شـبكة  مـن  يجعـل  مؤمـن؛  تفاعـي 

وسـيلته الرئيسـة لتقديـم خداماته، من هـذه القول 

املقتضـب يتبن لنا بأنـه- أي التقايض االلكرتوين 

- يتطلـب توافر ركائز او مقومات رئيسـية تتناسـب 

و بيئتـه االلكرتونيـة، ، لـذا البـد مـن تقسـيم هـذا 

املبحـث إىل مطلبـن نتنـاول بـاألول املقومـات 

بالثـاين  ونـدرس  االلكـرتوين  للتقـايض  الفنيـة 

مقومـات الحايـة التقنيـة والقانونيـة.

))( صفاء آوتاين –املصدر نفسه –ص80).

املطلـب األول : املقومـات الفنيـة للتقـايض 	 

االلكرتوين

ان عمليـة إدخـال الوسـائل االلكرتونيـة يف جال 

االلكـرتوين  التقـايض  إىل  والتحـول  القضـاء 

بيئـة تفتقـر  ليـس باملـر السـهل، وال سـيا يف 

اىل املقومـات األساسـية التـي يبنـى عليهـا هذا 

النظـام االلكرتوين،وهـذا التنظيـم يسـتلزم لقيامه 

البنيـة التحتيـة املناسـبة ، وهـذه األخـري  توافـر 

يتطلـب توافهـا مـا يـي:

أوال: الحاسـب اآليل: جهـاز الكـرتوين يتعامـل 

مـع املعلومـات والبيانـات بتحليليهـا وبرمجتهـا 

واسـتامها  وإرسـالها  وحفظهـا  وإظهارهـا 

الكرتونيـة،  معلومـات  وأنظمـة  برامـج  بواسـطة 

وميكـن ان يعمـل بشـكل مسـتقل او باالتصـال 

مـع أجهـزة وأنظمـة الكرتونيـة أخـرى)2(. ويعتـر 

توفـري الحاسـب اآليل أوىل الخطـوات الواجـب 

يتصـور  ال  إذ  التقـايض،  لحوسـبة  توافرهـا 

إمكانيـة تبـادل البيانـات بـن أطـراف التقـايض 

 وهيئـة املحكمـة مـن دون وجـود هـذا الجهـاز.

 ثانيـاً: شـبكات األجهزة واملعدات الحاسـوبية :- 

 إن توافـر الحاسـب اآليل وحـده ال يكفـي لقيـام 

النظـام القضـايئ االلكرتوين، إذ البـد من رضورة 

ربـط هـذه األجهزة فيـا بينها وهذا األمـر يتطلب 

توافـر آلية معينـة إلمتام هـذه الوظيفة.  

)2( املـادة 2 ، قانـون املعامـات والتجـارة االلكرتونية  

اإلمـارايت رقم )2(لسـنة 2002 



»التقايض األلكرتوين»

.................................................... 136      |  م.م. خضري عباس مشعان العيساوي 

بنـاء عـى مـا تقـدم يجـب إنشـاء شـبكة داخليـة 

الحاسـبات  مـن  مجموعـة  ربـط  خـال  مـن 

بينهـا  فيـا  تتصـل  التـي  الكبـرية  او  الصغـرية 

والوحـدات  األقسـام  جميـع  ربـط  يتـم  بحيـث 

وقاعـات املحكمـة ببعضهـا البعـض مـا يتيـح 

لـكل وحـدة عـى الشـبكة االسـتفادة مـن قاعدة 

البيانـات واملعلومـات املتوفرة بالشـبكة))(. كا 

يتطلـب األمر توافـر كامريات يف قاعـة املحكمة 

وظيفتهـا تصوير مـا يدور يف هـذه القاعة ليعرض 

بعـد ذلـك عـى شاشـة عـرض كبـرية، يسـتطيع 

مـن خالهـا جميـع الحضـور سـاع ومشـاهدة 

املرافعـة، ترتبـط هذه الشاشـة بالشـبكة الداخلية 

للمحكمـة وتكـون موزعـة يف القاعة عنـد اعوان 

القـايض ويف مـكان مثـول الخصـوم والشـهود، 

وتكـون إدارتهـا مـن خـال حاسـوب القـايض 

الدعـوى  ملـف  عـرض  بواسـطته  تكـون  الـذي 

وتدويـن اإلجـراءات بالتسـجيل املريئ،وميكـن 

بثهـا خـارج مبنـى املحكمة عر موقـع املحكمة 

عـى االنرتنـت)2(.

ثالثا: انشاء قواعد بيانات 

وهـي عبـارة عـن نظـام الكـرتوين برامجـي يتـم 

الدعـاوى املعروضـة عـى  ارشـفة  مـن خالـه 

املحكمـة، وهـذا يتم من خال برنامج حاسـويب 

يشـتمل عـى نوعن مـن الحفظ التقنـي، األول : 

لوائـح االدعـاء او عريضـة الدعـوى والـوكاالت 

))( صفاء آوتاين،مصدر سابق،ص76)

)2( حازم محمد الرعة،مصدر سابق،ص60

التـي ارسـلت مـن الخصوم عـى ملفـات بصيفة 

pdf ، والنـوع الثـاين : محـارض الكرتونية تدوين 

إىل  باإلضافـة  املحاكمـة))(.  إجـراءات  جميـع 

ذلـك تشـتمل قاعـدة البيانـات عـى معلومـات 

الدعـوى  اليهـا  املقدمـة  املحكمـة  عـن  كافيـة 

والقضـاة العاملـن فيهـا واملعاونـن القضائيـن 

واملوظفـن اإلداريـن.

رابعا:املوقـع االلكـرتوين للمحكمـة عى شـبكة 

االنرتنت

مـن متطلبات قيام التقـايض االلكرتوين أن يكون 

هنالـك موقـع الكـرتوين عـى شـبكة االنرتنـت 

يعتـر عنوانـا الكرتونيا للمحكمـة، ويكون ضمن 

البوابـة االلكرتونيـة لـوزارة العـدل، ويقـدم هـذا 

املوقـع مجموعـة مـن الخدمـات يسـتعن بهـا 

املسـتخدم عـى امتـام عملـه، وميكـن تلخيص 

هـذه الخدمـات بااليت:

). دفـع الرسـول الكرتونيـا عـن طريـق وسـائل 

الدفـع االلكرتونيـة كالفيـزا كارد واملاسـرت كارد.

2. الحصـول عـن املعلومـات واالسـتعام عـن 

الخدمـة  املوقـع، وهـذه  مـن خـال  الدعـاوى 

دائـرة   – العـايل  التعليـم  وزارة  يف  االن  مطبقـة 

املراجـع  أو  للطالـب  ميكـن  اذ  البعثـات، 

املوقـع  طريـق  عـن  معاملتـه  عـن  االسـتعام 

بالبعثـات. الخـاص 

الدعـاوى  ومبـارشة  االجـراءات  انجـاز   .(

والدخـول يف إجراءات التقـايض ودون الحضور 

))( حازم محمد الرعة،املصدر نفسه،ص)6
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وتسـليم  الدعـوى  قيـد  يتـم  الشـخيص،حيث 

العريضـة  وهـذه  الدعـوى،  وعريضـة  البيانـات 

عـى  تكـون  وإمنـا  ورقيـة  أو  مطبوعـة  ليسـت 

الكرتونيـة))(. دعامـة 

خامساً: اإلمكانيات البرشية:

الكـرتوين  قضـايئ  نظـام  لدينـا  يكـون  لـي 

متكامـل األسـس واألطـراف والوسـائل يتطلـب 

ذلـك  مجموعة من الفنيـن املختصن باملجال 

األجهـزة  عـى  يعملـون  الذيـن  االلكـرتوين 

االلكرتونيـة  الرامـج  ويسـتخدمون  التقنيـة 

يجـب  ذلـك  عـى  عـاوة   ،)2( لهـا  الازمـة 

املحكمـة  وموظفـي  القضـاة  وتدريـب  تاهيـل 

ادخالهـم دورات مكثفـة  واملحامـن، ورضورة 

يف علـوم الحاسـوب و نظـم االتصـال وبرامـج 

املواقـع االلكرتونيـة، وتجهيـز مكاتبهم بأحدث 

األجهـزة واملعـدات الحاسـوبية التـي متكنهـم 

الكرتونيـاً  القضائيـة  الدعـوى  تسـجيل  مـن 

.)(( فيهـا  والنظـر  سـريها  ومتابعـة 

املطلـب الثـاين: الحاميـة التقنيـة والقانونيـة 	 

االلكـرتوين للتقـايض 

مـن متطلبـات انجـاح التقـايض االلكـرتوين ان 

يتوفـر لـه نوعن مـن الحايـة، سـنخصص لكل 

نـوع فـرع مسـتقل وكااليت:

))( عبد العزيز بن سعد الغانم،مصدر سابق، ص44.

)2( حازم محمد الرعة –مصدر سابق –ص60.

للعقـد  القانـوين  اإلطـار   – دوديـن  بشـار محمـود   )((

املـرم عـر شـبكة االنرتنـت – ط2 – دار الثقافـة للنـر 

-0)20-ص)2. –االردن  –عـان  والتوزيـع 

الفرع األول : الحامية التقنية

ميكـن  التـي  الضانـات  هنـا  بالحايـة  يقصـد 

الرجـوع اليها يف مواجهة الخروقـات التي ميكن 

ان تطـال أليـة عمـل املحكمـة االلكرتونية، عى 

اعتبـار ان املحكمة تعتمد عى حاسـبات مرتبطة 

ببعضهـا عن طريق شـبكات داخليـة، وترتبط هذه 

الشـبكات باالنرتنـت عن طريق وسـائل االتصال 

يجـري  الشـبكات  الحديثـة، ومـن خـال هـذه 

تـداول بيانات املحكمـة ومعلوماتها عى خطورة 
 هـذه املعلومات وخصوصيتها ورسيـة بعضها )4(

التقنيـة  الضانـات  اهـم  نلخـص  ان  وميكـن 

بالنقـاط  االلكـرتوين  التقـايض  نظـام  لحايـة 

التاليـة:

عـى  الكرتونيـة  املحكمـة  بيانـات  تشـفري  أوالً: 

االنرتنـت:

التشـفري هو تحويل الكلـات املكتوبة اىل ارقام 

او صـور رقميـة ال ميكـن معرفـة مضمونهـا ،هـو 

تدبـري احـرتازي يصـار اليـه لضان عـدم ترسب 

البيانـات واملعلومـات املخزونـة الكرتونيـاً اىل 

الغـري اذ يقـوم الرتميـز او التشـفري بالحيلولة دون 

الدخـول غـري املـروع للغـري يف االتصـاالت 

واملبـادالت التي تتـم بن املحكمـة االلكرتونية 

والخصـوم اطـراف الدعـوى القضائية.

امـا عـن آليـة التشـفري وفكهـا فهـو عمليـة مـن 

عمليـات الرتميـز املعقـدة والرسيـة اذ يتـم اتبـاع 

)4( انظـر: نـص الفقـرة الثالثـة عـر مـن املـادة األوىل 

من قانـون التوقيع االلكـرتوين واملعامـات االلكرتونية 

العراقـي رقم )78( لسـنة 2)20.
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وعـدم  البيانـات  لتغـري شـكل  معينـة  معـادالت 

البيانـات  عـى  االطـاع  مـن  الغـري  متكـن 

متكـن  وان  حتـى  منهـا  واالسـتفادة  وتفسـريها 

مـن الوصـول اىل هـذه البيانـات اال انهـا تبقـى 

غـري مفهـوم مبهمـة ألنـه ال ميكـن قراءتهـا دون 

اال  الشـفرة  فـك  يسـتطيع  ))(،وال  الشـفرة  فـك 

عـى  القـدرة  لديـه  الـذي  للبيانـات  املسـتقبل 

صورتهـا  يف  وذلـك  الرسـالة  محتـوى  اسـتعادة 

اسـتخدام  خـال  مـن  التشـفري  قبـل  االصليـة 

 عمليـة عكسـية لعملية التشـفري تسـمى الحل)2( .

ثانياً: تأمني رسية البيانات:

يقصـد بالتأمـن توفـري الحاية ملحتـوى بيانات 

ومعلومـات الدعـوى االلكرتونية ضـد محاوالت 

مراحـل  خـال  التزويـر  او  التعديـل  او  التغيـري 

مـع ضـان  اللوائـح والوثائـق الكرتونيـاً  تبـادل 

التحقيـق مـع شـخصية املرسـل للمحافظـة عى 

رسيـة البيانـات واملعلومـات املتعلقـة بأطـراف 

الدعـوى القضائيـة االلكرتونيـة))(، وهـذا ما مينع 

الدعـوى  تفاصيـل  عـى  الحصـول  مـن  الغـري 

القضائيـة االلكرتونيـة اال مـن خـال أطرافهـا اذ 

عـى  القامئـة  املختصـة  الفنيـة  الركـة  تتـوىل 

ادارة التقـايض االلكـرتوين تحديـد األشـخاص 

املـرح لهـم بالدخـول اىل نظـام املعلومـات 

واالطـاع  القضائيـة  الدعـاوي  وتسـجيل 

))( صفاء اوتاين –مصدر سابق –ص76).

)2( عبـد العزيـز بـن سـعد الغانم،مصدر سـابق، ص47 

واملصـادر التـي يشـري اليها

))( حازم محمد رشعة – مصدر سابق –ص)6.

وأطـراف  والخـراء  عليها،كالقضـاة واملحامـن 

بتزويـر  املحكمة)4(،وذلـك  وموظفـي  الدعـوى 

خاصـة  مـرور  وكلمـة  مسـتخدم  بأسـم  هـؤالء 

بـكل منهـم لـي يتمكنوا مـن االطاع عـى أدق 

التفاصيـل يف دعواهـم وهـذا النظـام يضمن منع 

األشـخاص غـري املرخص لهم من اخـرتاق نظام 

املعلومـات واالطـاع عـى مسـتندات الدعـوى 

.)5( القضائيـة ووثائقهـا 

ثالثاً: توفري الحامية األمنية للموقع

يجـب توفـري الحاية التقنيـة اآلمنـة للموقع ضد 

التدمـري وازالتـه  مـا يتهـدده مـن مخاطـر، مثـل 

للمحافظـة  والقرصنـة،  االخـرتاق  او  بالكامـل 

عـى رسيـة املوقـع وخصوصيـة محتـواه، مـع 

التحديـث االمنـي املسـتمر واياجاد جـدار ناري 

للموقـع وحايـة ضـد الفريوسـات)6(.

الفرع الثاين : الحامية القانونية

تكفـل  التـي  التريعـات  إعـداد  بهـا  ويقصـد 

الحايـة القانونيـة الكاملة للمسـتندات والبيانات 

دون  للحيلولـة  الغـري،  عبـث  مـن  االلكرتونيـة 

ملفـات  تحويهـا  التـي  الخصـوم  أرسار  إفشـاء 

القضايـا، وهـذا التدبـري يكـون بسـن التريعات 

بيانـات  عـى  التعـدي  صـور  كل  تجـرم  التـي 

مـن  ينـال  فعـل  أي  او  االلكرتونيـة  املحكمـة 

)4( صفاء اوتاين –مصدر سابق –ص77)

)5( محمـد عصام الرتسـاوي – تداول الدعـوى القضائية 

 – العربيـة  النهضـة  –دار  االلكرتونيـة  املحاكـم  أمـام 

. -))20-ص09)  القاهـرة 

)6( عبد العزيز بن سعد الغانم،مصدر سابق،ص48
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خصوصيـات املتقاضـن، وكذلـك تجريـم كل 

مـن ينر او يبـث هـذه املعلومات عـر املواقع 

االلكرتونيـة))(.

املحكمـة  بيانـات  عـى  التعـدي  صـور  ومـن 

:(2 االلكرتونيـة)

تغـري  يعنـي  والـذي  ؛  أملعلومـايت  التزويـر   .(

التابعـة  االلكرتونيـة  والوثائـق  املحـررات 

. للمحكمـة

2. الدخـول اىل نظـام معلومـات املحكمـة مـن 

بالدخـول  لهـم  مسـموح  غـري  أشـخاص  قبـل 

اليهـا، ومحاولتهـم الحصول عـى معلومات من 

. له خا

). تدمـري املعلومـات وإتافهـا عى نحـو يعدم 

شـبكة  بيانـات  يف  والتاعـب  منهـا،  االسـتفادة 

االلكرتونيـة. املحكمـة 

ومـا تجدر اإلشـارة إليـه يف هذا املقـام، وعى 

يحقـق  االلكـرتوين  التقـايض  ان  مـن  الرغـم 

املـرع  فـان  الدعـوى،  أطـراف  بـن  العـدل 

العراقـي لدى إصـداره قانون التوقيـع االلكرتوين 

واملعامـات االلكرتونيـة رقم 78 لسـنة 2)20، 

قد نـص رصاحة عى اخـراج إجـراءات التقايض 

مـن احكام هـذا القانون وعدم السـاح بحوسـبة 

القضـاء يف العـراق، اذ نـص يف املـادة ))/ثانيـا 

– هــ( عـى »ال ترسي أحـكام هـذا القانون عى 

ما يـايت: ...هـ. إجـراءات املحاكـم واإلعانات 

))( خالد ممدوح إبراهيم، مصدر سابق ، ص289.

)2( عبد العزيز بن سعد الغانم،مصدر سابق، ص)5.

القضائيـة واإلعانـات بالحضور وأوامـر التفتيش 

»،ويعتقـد  القضائيـة  القبـض واألحـكام  وأوامـر 

الباحـث بان هـذا االسـتثناء الـذي اورده املرع 

يعـد نقصـا تريعـا يجـدر باملـرع ان يسـعى 

لتعديلـه، خصوصـا بعـد مـا مـر بـه العـامل بعـد 

اجتيـاح وبـاء كوورنـا الـذي عطل جميـع نواحي 

الحيـاة، مـا اضطـر بكثـري مـن مرافـق الدولـة 

االعتـاد وبشـكل أسـاس عـى شـبكة اإلنرتنت 

يف إدارة أعالهـا، فالتعليـم يف ظل هذه الظروف 

أصبحـا الكرتونيـا، فضـا عـن أعـال التجـارة 

الكرتونيـة.  أصبحـت  األسـاس  مـن  هـي  التـي 

والغرابـة كل الغرابـة من موقف املـرع العراقي 

من حوسـبة القضاء يف الوقت الـذي نرى حرصه 

الشـديد عـى االسـتفادة مـن كل وسـائل التطور 

والحداثـة، اذ مل نجـد مـن النصـوص القانونيـة 

يف مختلـف التريعـات العراقية مـن يقف عائقا 

يف وجـه اسـتخدام الوسـائل االلكرتونية.حيـث 

اجـازة املـادة )88( مـن القانون املـدين العراقي 

رقـم 40 لسـنة )95) التعاقـد بالتلفـون او ايـة 

مـن   )(04( املـادة  وسـيلة ماثلـة))(، وكذلـك 

قانون اإلثبـات العراقي رقم )07)( لسـنة 979) 

حيـث أجـازت للقـايض االسـتفادة مـن وسـائل 

التقـدم العلمي يف اسـتنباط القرائـن القضائية)4(، 

))( حيـث تنـص املادة عى »يعتـر التعاقـد )بالتليفون( 

او بأيـة طريقـة ماثلـة كأنه تـم بن حارضين فيـا يتعلق 

بالزمـان وبن غائبـن فيا يتعلـق باملكان«.

)4( حيـث تنـص عـى »للقايض أن يسـتفيد من وسـائل 

التقـدم العلمـي يف اسـتنباط القرائـن القضائية«.
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وكثـري مـن القوانـن التـي تحـث عى االسـتفادة 

اليـه  يتوصـل  ومـا  البـري  العقـل  ينتجـه  مـا 

العلـم .لـذا نتمنـى عـى املـرع لـو انه تـدارك 

هـذا القصـور وعـدل عـن هـذا االسـتثناء لترسي 

احـكام هـذا القانـون عـى إجـراءات التقـايض 

االلكـرتوين، الن التنظيـم القانـوين لهـذا النـوع 

مـن التقايض ، سـيضع حـدا للبـطء يف إجراءات 

التبليـغ القضـايئ وتبسـيط إجـراءات التقـايض، 

ومـا يرتتـب عـى ذلـك مـن رسعـة واقتصـاد يف 

النفقـات والجهـد.

والخاصـة يف هـذا املبحـث انه حتى يتسـنى لنا 

حوسـبة القضـاء واعتـاد التقـايض االلكرتوين، 

متثـل  توافرهـا  يجـب  مطلبـان  هنالـك  فثمـت 

االسـس التي يبنى عليها هـذا التنظيم، وقد متكنا 

مـن حـر هذه االسـس من خال هـذا املبحث 

يف اسـس فنيـة متثـل االدوات التي يسـتطيع هذا 

النـوع مـن التقايض اعتادهـا لتقديـم الخدمات 

الطراف النزاع، مثل الحواسـب وقواعـد البيانات 

البريـة،  والكـوادر  الداخليـة  الربـط  وشـبكة 

واسـس تقنيـة وقانونيـة تتمثـل بالحايـة التقنيـة 

للنـوع األول من االسـس.

بينـا  التـي  دراسـتنا  ختمنـا  قـد  نكـون  وبهـذا 

فيهـا ماهيـة التاقـي االلكرتونيـة وماهـي اهـم 

التـي  اهـم املقومـات  ثـم  خصائصـه ومميزاتـه 

االلكـرتوين. التقـايض  يتطلبهـا 

❊ ❊ ❊

الخامتة

حـول  املتواضعـة  دراسـتنا  شـارفت  ان  بعـد 

لنـا ان  التقـايض عـن بعـد عـى االنتهـاء البـد 

هـذه  يف  نتائـج  مـن  اليـه  توصلنـا  مـا  نسـطر 

مقرتحـات  مـن  عنهـا  متخـض  ومـا  الدراسـة 

تطويـر  العراقـي يف  تسـاعد املـرع  ان  عـى 

تريعاتـه النافـذ وان تسـاهم هذه الدراسـة بسـد 

النقـص الحاصـل باملكتبة القانونيـة العراقية لقلة 

املصـادر القانونيـة فيهـا حول موضـوع التقايض 

االلكـرتوين(. )التقـايض  بعـد  عـن 

أوالً: النتائج:

). يعـد مصطلـح التقـايض االلكـرتوين يعد من 

املصطلحـات واملفاهيـم الحديثـة يـكاد ينعـدم 

اسـتخدامه يف كتـب العلـوم القانونيـة، فلم يظهر 

اال قبيـل سـنوات بعد انتشـار مصطلـح الحكومة 

الحكومـة  مصطلـح  كان  واذا  االلكرتونيـة 

الحكوميـة كافـة  بالخدمـات  يعنـى  االلكرتونيـة 

فـأن مصطلـح )التقـايض االلكـرتوين( يختـص 

بخدمـات املحاكـم فقـط .

االلكـرتوين  التقـايض  نعـرف  أن  وميكـن   .2

بأنـه نظـام قضـايئ معلومـايت يتخـذ من الشـبكة 

عـى  وينطـوي  لـه،  رئيسـية  وسـيلة  العنكبوتيـة 

حوسـبة جميـع إجـراءات التقـايض عـن طريـق 

الدعـوى  تقديـم  مـن  بـدء  االلكـرتوين  الريـد 

الفصـل  بهـدف رسعـة  الحكـم  إصـدار  وحتـى 

املتخاصمـن. عـى  والتسـهيل  بالخصومـات 
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مقومـات  االلكـرتوين  التقـايض  يتطلـب   .(

ان  يسـتطيع  ال  مهمـة  رضوريـة  ومتطلبـات 

يقـوم بدونهـا، منهـا متطلبـات فنيـة مثـل توفـري 

الحاسـوب وشـبكة االنرتنـت وقواعـد البيانـات 

مـن  الازمـة  البريـة  والكـوادر  واملعلومـات 

متطلبـات  ومنهـا  والكتبـة،  واملحامـن  القضـاة 

تقنيـة الزمـة المـن وحايـة بيانـات ومعلومـات 

املحكمـة االلكرتونيـة عـن طريـق تشـفري تلـك 

البيانـات واملعلومـات لغـرض تأمينهـا من عبث 

العابثـن.

االلكـرتوين  التقـايض  مميـزات  ابـرز  مـن   .4

مايـي:

والرضورة  التقـايض،  اجـراءات  تبسـيط  أ- 

للمتقاضـن. الشـخي  للحضـور 

القضـايئ  والتفتيـش  الرقابـة  يف  االسـهام  ب- 

املحاكـم. وتطويـر 

ت- املحافظة عى امن املعلومات وسريتها.

الكرتونيـا  وتصنيفهـا  القضايـا  ارشـفة  تفيـد  ث- 

يف تنويـر القضـاة بالسـوابق القضائيةوالتسـبيب 

اصـدار  رسعـة  يف  يسـهم  مـا  لهـا،  املناسـب 

كبـري  تفـاوت  وجـود  وتسـبيبها،وعدم  االحـكام 

بـن االحـكام التي تصدر يف القضايا املتشـابهة.

5. للتقـــايض االلكـــرتوين مجموعـــة مـــن 

الخصائـــص هـــي:

االنرتنـت،  عـى  املوقـع  وجـود  اسـتمرار  أ- 

وتقدميـه الخدمـات عـى مـدار السـاعة وطيلـة 

االسـبوع ايـام 

باسـتخدام  املوقـع  اىل  الوصـول  سـهولة  ب- 

عامليـا. عليهـا  املتفـق  املقاييـس 

ت- سهولة استخدام املوقع وتصفحه.

ث- توفـري الحمتيـة الازمـة للموقـع مـن التدمري 

واالخرتاق.

ثانياً: املقرتحات :

القصـور  بتـدارك  املـرع  نـويص  لسـنة   .(

التريعـي الذي اعتور قانـون التوقيع االلكرتوين 

واملعامـات االلكرتونيـة رقم 78 لسـنة 2)20، 

التـي  االسـتثناءات  تقليـص  مـن خـال  وذلـك 

أوردهـا يف هذا القانون، والـذي كان ميثل خطوة 

تدريجيـة باتجـاه مواكبـة التطور العلمـي والتقني 

للتريعـات القانونيـة املتعلقـة بالقضـاء.

2. رضورة انشـاء مواقـع الكرتونيـة لـوزارة العدل 

ومجلـس القضـاء األعـى ومعهد القضـاء العايل 

وربطهـا  أنواعهـا،  بكافـة  القضائيـة  واملحاكـم 

بشـبكة معلوماتيـة واحـده .

بيانـات  لقاعـدة  أملعلومـايت  النظـام  تطويـر   .(

السـلطة القضائيـة طبقـاً ألحـدث نظـم الرمجـة 

املعتمـدة دوليـا والقابلـة للتطويـر .

العـدل  لـوزارة  املؤسسـية  القـدرات  دعـم   .4

ومجلس القضاء األعـى واملحاكم القضائية،عن 

طريـق تدريـب العاملـن وتحديـث نظـم العمـل 

يف املحاكم،وذلـك بإدخال انظمـة ادارة الدعوى 

االلكرتونيـة وتدريـب العاملن عى اسـتعالها ، 

مـع تشـديد الرقابة عن طريـق اإلرشاف القضايئ؛ 

الفصـل يف  نسـبة  االطـاع عـى  مـن  ومتكينـه 

؛  ومكثفـة  يوميـة  بصـورة  القضائيـة  الدعـاوى 

. التقـايض  يف  التأخـري  أسـباب  عـى   للتعـرف 
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قامئة املراجع

االلكرتونيـة  –املحكمـة  آوتـاين  صفـاء   .(

)املفهـوم والتطبيـق( –بحـث منشـور يف مجلـة 

الجامعـة دمشـق للعلـوم االقتصاديـة والقانونية –

.20(2  - األول  العـدد   -  28 املجلـد 

2. حـازم محمـد الرعة – التقـايض االلكرتوين 

واملحاكـم االلكرتونيـة –ط) –دار الثقافـة للنر 

والتوزيع –عـان –االردن -0)20.

املحكمـة  الغانـم،  سـعد  بـن  العزيـز  عبـد   .(

االلكرتونيـة دراسـة تاصيليـة، دار جامعـة نايـف، 

الريـاض.

4. خالـد ممـدوح إبراهيـم، الدعـوى االلكرتونية 

الفكـر  دار  املحاكـم،  أمـام  وإجراءاتهـا 

.2008 لجامعـي، ا

5. سـيد احمد محمود،دور الحاسب االلكرتوين 

أمـام القضاء،دار النهضة العربية، 2008.

6. بشـار محمود دودين – اإلطـار القانوين للعقد 

املـرم عـر شـبكة االنرتنـت – ط2 – دار الثقافة 

للنر والتوزيع –عـان –األردن -0)20.

7. محمـد عصـام الرتسـاوي – تـداول الدعـوى 

القضائيـة أمام املحاكـم االلكرتونية –دار النهضة 

العربية – القاهـرة -))20.

القوانني:	 

لسـنة   40 رقـم  العراقـي  املـدين  القانـون   .(

.( 9 5 (

2. قانـون اإلثبـات العراقـي رقـم )07)( لسـنة 

.(979

واملعامـات  االلكـرتوين  التوقيـع  قانـون   .(

لسـنة2)20.  )78( رقـم  العراقـي  االلكرتونيـة 

االلكرتونيـة   والتجـارة  املعامـات  قانـون   .4

.2002 )2(لسـنة  رقـم  اإلمـارايت 

❊ ❊ ❊


