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المقدمة

يف ظل التطور التقني املت�سارع الذي يفرز كل يوٍم جديدا يف عامل التكنولوجيا 
والذي يجب مواكبته، ويف ظل التحوالت العاملية نحو العوملة واندماج املجتمعات، ويف 
اطار التغريات التي ي�سهدها العامل.. ظهر ما يعرف باالإدارة العامة اجلديدة يف نظم 

احلكومات االإلكرتونية.

واملواكبة  املتطورة  احلكومات  منظومة  من  مهم  جزء  هو  الق�ساء  ان  باعتبار 
االإلكرتونية  املحكمة  لوجود  امللحة  احلاجة  ظهرت  انواعها  اخرتف  على  ملتغريات 
ا�ستخدام  القانونية عن طريق  تقنية تقدمي اخلدمات  لوجودها ظهور  والتي مهّد 
الو�سائل االإلكرتونية مثل ا�ستخدام �سبكة االنرتنت يف تقدمي اال�ست�سارات القانونية 

وظهور ما ي�سمى باملحامي االإلكرتوين. 

تطبيقات  اأهم  من  االإلكرتوين  التقا�سي  او  االإلكرتونية  املحكمة  تعد  لذلك 
التطور العلمي وابرزها يف جمال العدالة.

الهدف من تأليف هذا الكتاب هو: 

تكنولوجيا  جمال  يف  العلم  اإليه  تو�سل  ما  باآخر  واملحاميني  الق�ساة  تعريف   -1
االإلكرتوين  الق�ساء  جمال  يف  التطور  هذا  من  اال�ستفادة  وكيفية  املعلومات 
واحلوكمة االإلكرتونية ومن ثم االنتقال اإلى احلكومات الذكية، با�ستخدام كافة 

و�سائل التكنولوجيا املعا�سرة.

والتفاعل  العامل  م�ستوى  على  واملتغريات  وامل�ستجدات  التطورات  مواكبة   -2
االجتماعية  التحديات  ومواجهة  جمتمعاتنا  عن  ال�سرر  لدرء  باإيجابية  معها 
واالقت�سادية عن طريق تر�سيخ منظومة ق�ساء تت�سم بال�سرعة يف ف�سل املنازعات 

وال�سفافية واملو�سوعية.
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القانونية  اخلدمات  تقدمي  يف  وتفعيلها  التقنية  باملهارات  امل�ساركني  تزويد   -3
با�ستخدام الو�سائل االإلكرتونية احلديثة.

النظام  يف  االإلكرتونية  الربامج  واإدخال  االإلكرتونية  املحاكم  مبفهوم  التعريف   -4
الق�سائي.

5- التعريف مبتطلبات التحول للق�ساء االإلكرتوين.

العمل  اإجراءات  بتب�سيط  وارتباطه  االإلكرتوين  بالق�ساء  امل�ساركني  تعريف   -6
الق�سائي.

7- تزويد الق�ساة بالقواعد القانونية ال دارة الدعوي االإلكرتونية التي حتكم هذا 
النظام واملهارات والقدرات الالزمة لذلك. 

8- تنمية معارف الق�ساة يف القيام بتب�سيط اإجراءات التقا�سي وتطويرها الكرتونياً 
ل�سرعة اإجناز العمل.
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“التقاضي اإللكتروني”
والعدالة الناجزة
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»التقاضي اإللكتروني«
والعدالة الناجزة

ت�سجيل  للمتقا�سني  يتيح  معلوماتي  تقني  تنظيم  االإلكرتوين  التقا�سي 
احلكم،  اإلى  للو�سول  متهيداً  املحاكمة،  جل�سات  وح�سور  اأدلتهم،  وتقدمي  دعواهم، 
وتنفيذه، من خالل و�سائل االت�سال االإلكرتونية، والتي هي جزء من نظام معلوماتي 
ميكن الق�ساة من االت�سال باملتقا�سني دون ح�سورهم ال�سخ�سي، ومبا�سرة اإجراءات 

التقا�سي، من خالل هذا النظام.

ويتيح هذا النظام من خالل املحكمة االإلكرتونية �سفافية، و�سرعة يف احل�سول 
االإدارية  واالأق�سام  املحاكمة  وقاعات  املحكمة  فتجهيز  عليه،  وبناًء  املعلومات.  على 
والتنفيذية فيها، �سياأخذ طابًعا تقنًيا ميكن الق�ساة واخل�سوم من متابعة دعواهم 
واحل�سور، وت�سجيل الطلبات، واالت�سال مبوظفي وق�ساة املحاكم ات�سااًل اإلكرتونًيا، 
دون حاجة للح�سور ال�سخ�سي، ويتميز هذا االت�سال بال�سفافية وال�سرعة العالية يف 

احل�سول على املعلومة وتنفيذ االإجراءات.

الوجود  ثنائـي  معلوماتـي  تقني  حيز  عن  عبـارة  االإلكرتونية:  املحكمة  اإذن 
)�سبكة الربط الدولية + مبنى املحكمة( يعك�س الظهور املكاين االإلكرتوين الأجهزة 

ووحدات ق�سائية واإدارية على ال�سبكة.

تعمل هذه االأجهزة على ا�ستقبال الطلبات الق�سائية، ولوائح الدعاوى، وجتهيز 
الدعاوى،  م�ستجدات  حول  للمعلومات  متجدد  وتوفري  االإلكرتونية،  امللفات  برامج 

وقرارات االأحكام، مبا ميثل توا�ساًل دائًما مع جمهور املواطنني واملحامني.

من  ووكالئهم،  املتقا�سني،  من  العالقة  اأ�سحاب  املحكمة  هذه  متكن  كما 
يف  العاملني  مع  املبا�سر  واالت�سال  البيانات،  وتقدمي  ال�سهود،  وحت�سري  الرتافع، 

املحكمة، يف كل وقت ومن اأي مكان.
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على  واالطالع  الدعـاوى  ملتابعة  ومتطورة  جديدة  اآليات  املحكمـة  توفر  كما 
جمريات اجلل�سات - بل وحتى ح�سور اجلل�سات اإلكرتونًيا – وقرارات االأحكام بكل 

ي�سر و�سهولة.

بحيث  املا�سية،  �سنة  الع�سرين  خالل  جًدا  كبري  ب�سكل  احلا�سوب  علم  تطور 
اأ�سبح احلا�سوب وتطبيقاته جزًءا ال يتجزاأ من احلياة اليومية للمجتمعات الع�سرية.

من  مرفق  كل  يف  والربجميات  واالأنظمة  الكمبيوتر  اأجهزة  ا�ستخدمت  وقد 
مما  الأعمالنا،  اأدائنا  واأ�سلوب  طريقة  على  كبري  ب�سكل  اأثره  وظهر  احلياة،  مرافق 
انعك�س اإيجاًبا على دقة و�سرعة تنفيذ االأعمال املختلفة، وا�ستطاعت اأن تغري الكثري 

يف حياتنا. 

هائاًل  م�سدًرا  احلوا�سيب  توفر  حيث  حرج،  وال  فحدث  املعريف  اجلانب  اأما 
االإنرتنت  ا�ستخدام  فتح  وقد  املعلومات  من  طوفاًنا  توفر  بل  واملعلومات،  للمعرفة 
اأبواب وم�سادر املعرفة على م�سراعيها، واأ�سبحت املعلومة بني يدي الطالب واملعلم 
املختلفة �سفر،  العلوم  اأي من  وبني  بينه  وامل�سافة  املنزل،  وربة  واملهند�س  والطبيب 

والزمن ال يتعدى الوقت الالزم لت�سغيل جهاز الكمبيوتر. 

اإن غزو الكمبيوتر جلدول حياتنا اليومية، فر�س على كل جمتمع يريد اللحاق 
ويوؤهلهم  وتقنياته،  احلا�سوب  تعّلم  على  اأبناءه  ي�سجع  اأن  املعلوماتي،  الع�سر  بركب 
ال�ستخدامه، وتطويعه يف العمل ويف املنزل، وقد �سعت كثري من الدول اإلى تدري�س 
علم احلا�سوب يف مدار�سها منذ املرحلة االبتدائية، اإمياًنا منها باأهمية اإعداد اجليل 

القادر على مواكبة التطور املت�سارع يف جمال التقنية. 

اأما عن ا�ستخدامات احلا�سوب، فلم يبق جمال من جماالت حياتنا اإال وا�ستخدم 
به، وكل منا مهما كان عمره اأو وظيفته اأو جن�سه اأو و�سعه االجتماعي، بداأ با�ستخدام 
احلا�سوب منذ �سنوات، فجهازه اخللوي الذي حتمله ما هو اإال جهاز كمبيوتر، واالآلة 
احلا�سبة جهاز كمبيوتر، وال�ساعة التي ت�سعها على يدك جهاز كمبيوتر. الخ. فهذه 

حوا�سيب مربجمة م�سبًقا �سممت وبرجمت لتنفيذ هدف حمدد. 
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مربجمني  اإلى  حتتاج  تعقيًدا،  واأكرث  حجًما  اأكرب  حوا�سيب  هناك  اأن  كما 
نظام  مثل  معينة،  حاجة  تلبي  وبرجميات  اأنظمة  باإعداد  يقومون  متخ�س�سني، 
حلجز  نظام  مل�ست�سفى،  اخلارجية  العيادات  الإدارة  نظام  جتارية،  ل�سركة  حما�سبة 
التذاكر ل�سركة طريان، نظام حلو�سبة التقا�سي. اإجراءات التقا�سي يف املحاكم..اإلخ. 

الربامج  هذه  بت�سمني  الربجميات،  واإعداد  ت�سميم  اأثناء  املربجمون  ويقوم 
بالنظام، ويوثقون هذه  املعنية  العاملني لدى اجلهة  املوظفني  خال�سة خربة كافة 
اخلربة، ويعك�سونها يف اأجزاء النظام املحو�سب املختلفة، كما يقومون باخت�سار كثري 
من اخلطوات واالأعمال الروتينية املتكررة، ويعدون يف النهاية دلياًل لت�سغيل النظام 
ويخت�سر  اجلدد،  املوظفني  تدريب  ي�سهل  الذي  االأمر  مثايل،  ب�سكل  وا�ستخدامه 
املعلومات  اأو خ�سية من حجب  اأخطاء  اإنتاجهم، وعطائهم، دون  الزمن الالزم لبدء 
ويقود  بها،  العمل  تنفيذ  يتم  التي  الطريقة  يّوحد  اجليد  الكمبيوتر  فنظام  عنهم 

امل�ستخدم اإلى الطريق ال�سحيح الأداء العمل. 

من  والدعم  الرعاية  كل  ي�ستحقون  واملربجمني  احلا�سوب  مهند�سي  اإن 
موؤ�س�ساتهم، من حيث متابعة تدريبهم، و�سرف مكافاآت وحوافز ت�سجيعية لهم، حيث 
اإن توفري بيئة العمل املنا�سبة لهذه الفئة، ي�سمن حتقيق نقلة نوعية ومتميزة يف كل 
جمال من املجاالت، وميكن املوؤ�س�سات من التو�سع بالن�ساطات واالأعمال دون احلاجة 

اإلى زيادة عدد املوظفني، االأمر الذي يعني توفري الكثري من االأموال م�ستقباًل.
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التقاضي اإللكتروني 
والتكنولوجيا 

المعاصرة





15

القضاء اإللكتروني
والتكنولوجيا المعاصرة

يت�ساءل النا�س ملاذا ميوت قلب االإن�سان اإذا دخل ق�سر العدل مدعياً ويياأ�س من 
الو�سول اإلى حقه اأمام بطء اإجراءات التقا�سي.

هناك قاعدة را�سخة تقوم على علم وخربة تقول »اإن اأ�سد اأنواع الظلم العدالة 
البطيئة«.

الب�سر اهتموا يف اأول االأمر وهم بعد يف فجر مدنيتهم، بو�سع االأحكام والقوانني 
باع وجب  يقتل، ومن  والقاتل  بال�سن،  وال�سن  بالعني،  العني  فقالوا  االأ�سلية فقط، 
عليه ت�سليم املبيع، ومن ا�سرتى وجب عليه دفع الثمن، اإلى اآخر ما هنالك من االأحكام 
واحلدود الكثرية، ومل ياأبهوا لو�سع خطة قانونية الإنفاذ هذه االأحكام وتاأييدها، وكل 
�سخ�س كان يتولى االنت�سار لنف�سه وا�ستخال�س حقوقه بيده، فانفرد اأ�سحاب النفوذ 

والباأ�س ال�سديد باال�ستحواذ على حقوقهم وحمايتها واهت�سام حقوق ال�سعفاء. 

و�أنا �أقول:

»�إذ� وجد �لظلم �شبياًل لعرقلة �أعمال �لب�شر فمن و�جب �لعدل �أن يجد 
�شبياًل �أو�شع لتي�شريها«.

بع�ض  �أن  �إال  �لعدل،  ل�ضمانة  �لقيود  با�ضتنباط  �لب�ضر  قام  �للحظة  هذه  عند 
الدعاوى ت�ستمر بالغدو والرواح يف املحاكم �سنني كثرية، حتى يتوارثها االإن�سان جياًل 
عن جيل، وكم من الق�سايا التي يق�سي الغرماء اأعمارهم فيها دون اأن ينتهوا منها 
اإلى نتيجة تر�سيهم، فتذهب اأوقاتهم واأوقات الق�ساة والكتاب يف حترير اأمور تافهة 
ال تبطل حقاً وال حتق باطاًل، وي�ستاأنف كل قرار يجيز له القانون ا�ستئنافه، ويعوق 
�سري املحاكمة باإقامة العرثات يف �سبيلها حتى يرهق خ�سمه بالكر والفر وي�ستنفذ 

�سربه وي�سطره اأخرياً اإلى ترك دعواه اأو امل�ساحلة عليها. 
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فاملغبون يرفع دعواه اإلى املحكمة وهو مت�سوق اإلى نتيجتها العاجلة وهو لو علم 
اأو ب�سع �سنني لف�سل غريه عليه ولو  اإال بعد �سنة  اأن طريق الق�ساء ال يبلغه حقه 
برتك ق�سم كبري من ذلك احلق، ولذلك قالوا: »�سلح خا�سر خري من دعوى رابحة«.

والأن هذه املرا�سم واالأ�سول قد اأ�سبحت فناً عميق االأغوار ال يدركه اإال اأ�سحابه 
و�سارت املرافعة حرفة خا�سة ال ي�ستطيعها اإال من اخت�س بها.

قوانني  و�سع  عند  بامل�سرع  يليق  ال  االإجناز،  و�سرعة  العدل  �سالمة  اأجل   ومن 
اأ�سول املحاكمات اأن يغايل بالتحرز الأجل �سالمة العدل، باالإكثار من املرا�سم والقيود 
املزعجة التي قد تكون و�سيلة ناجعة للمماطلني وعبئاً ثقياًل على اأ�سحاب احلقوق، 

الأن غاية القانون هي اإي�سال ذي احلق اإلى حقه بال�سرعة املمكنة.

هو  وقا�سي  املحاكم حمام  ق�سيتها يف  التي  �سنة  االأربعني  اأثناء  فعاًل  مل�سته  ما 
ب�سيطة  بطريقة  املحكمة  تدخل  فالق�سية  املحاكم،  يف  املقا�ساة  اأمد  فرتة  اإطالة 
و�سريعة اإال اأنها ال تخرج من املحكمة اإال بعد �سنني طويلة قد ت�سل اإلى الع�سر �سنوات 
تقريره،  يقدم  وخبري  تذهب،  و�سهود  حت�سر،  و�سهود  يعرت�س،  وذاك  يطلب  فهذا 
وهذا يطلب اإعادة اخلربة، ومتر االأ�سهر وال�سنني وملف الق�سية ي�سبح اأكرب واأكرب 
ويح�س املرء وهو ينظر اإلى هذه امللفات ال�سخمة باأن هناك مباراة �سوف يفوز فيها 

اأكرب ملف حجماً.

�سيء  وكل  والتواريخ،  االأيام  وتتبدل  �سريعاً،  ال�سفحات  طوى  عملية  وت�ستمر 
يتغري وب�سرعة عجيبة اإال تلك الق�سية امل�سكينة ال تزال مكانها دائمة ال تتحرك، واإن 
حتركت تكون قد اأ�سبحت �سخمة جداً، وجلدتها مهرتئة ومنظرها كئيب كاأن هموم 

الدنيا باأ�سرها داخلها. 

لتبداأ  االآخر،  البع�س  ويعب�س  البع�س  اأ�سارير  فتنفرج  باحلكم  القا�سي  وينطق 
مرحلة جديدة و�سعبة واأية مرحلة هذه غري مرحلة التنفيذ، فتعيد الق�سية نف�سها 
من جديد، ملف جديد ونظيف ال يحتوي اإال على �سورة عن احلكم ووكالة املحامي 
ال�سنني لي�سبح كغريه، �سخم، مهرتئ  االأيام واالأ�سهر وحتى  االإخبار، ومتر  وورقة 
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من كرثة فتحه واإغالقه، لتبداأ فرتة عر�س الت�سويات، واالعرتا�سات ثم اال�ستئناف، 
ثم احلجز، وفك احلجز، وهروب الكفيل وعدم العثور على العنوان، وتنفرج اأ�سارير 

وتعب�س وجوه والق�سة تكرر نف�سها. 

الزمالء القضاة:

املحاكم  يف  الق�سايا  �سري  ملراحل  املوجز  اال�ستعرا�س  هذا  من  هديف  يكن  مل 
اأعدل ق�ساء،  فالق�ساء عندنا واحلمد هلل هو  العك�س متاماً  بل  بالق�ساء  اال�ستهزاء 
والق�ساة هم اخلربة من بني النا�س، وكذلك املحامني فهم بالنهاية يقومون بواجبهم 
يف  الدعاوى  هذه  تطول  ملاذا  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  ولكن  يراه،  ما  ح�سب  كل 

املحاكم؟ ما ال�سبب؟

هل هناك تعويق يف ف�سل الق�سايا اأمام املحاكم؟ واإذا كان هناك تعويق فما هي 
االأ�سباب وامل�سببات لهذا التعويق يف ت�سوراتكم؟ وهل هناك اقرتاحات عملية للتغلب 

على هذا العيب؟.

ما �أ�شبو� �ليه �أو هديف من هذ� �ملو�شوع هو: 

كيفية »حتقيق �لعد�لة و�شرعة �لإجناز« ؟ 

�جلو�ب �لق�شاء �لإلكرتوين.
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المحكمة اإللكترونية

املحاكم االإلكرتونية اأو املحاكم املعلوماتية هي حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود 
)�سبكة الربط الدولية ومبنى املحكمة(، يعك�س الظهور املكاين االإلكرتوين لوحدات 
والف�سل  الدعاوى  نظر  الق�ساة  من  جمموعه  خالله  من  يبا�سر  واإدارية،  ق�سائية 
مع  الو�سائل  بتلك  الق�سائية  االإجراءات  مبا�سرة  تخولهم  ت�سريعات  مبوجب  بها 
اعتماد اآليات تقنية فائقة يف احلداثة مللفات الدعاوى والتي �سيتم تدوين االإجراءات 
االإلكرتوين التقا�سي  كتاب  موؤلف  عليه  اأطلق  ما  فيها  مبا  خاللها  من   الق�سائية 
) خالد ممدوح اإبراهيم ( )برجمة الدعوى االإلكرتونية اأو حو�سبة الدعوى(، ويعترب 
مفهوم املحاكم االإلكرتونية حديث ن�سبياً، فبا�ستثناء بع�س الواليات االأمريكية وبع�س 
املراكز االأمريكية -كاملركز القانوين لتكنولوجيا املحاكم والذي جهز ) قاعه الكورت 
اإلكرتونية ما زال يف  روم( فاإن التطبيق الفعلي لهذا النمط من املحاكمات بو�سائل 
ال�سرعة  حازم  القا�سي  القانونيني  الباحثني  اأحد  تقدم  االأردن  ويف  االأولى،  بداياته 
اإلـى وزارة  الفعلية  االإلكرتونية  واملحاكم  ال�سامل  االإلكرتوين  للتقا�سي  مب�سروع 
العـدل االأردنية، وبالتحديد يف االأعوام 2005- 2006، ويتلخ�س هذا امل�سروع الطموح 
الق�سائية،  املعلوماتية  دائرة  ا�سم  عليه  اأطلق  االإلكرتوين  للتقا�سي  نظام  باإن�ساء 
يت�سمن هذا النظام حماكم اإلكرتونية �سمن ثالثة اأقاليم ت�سكل مبجموعها الرقعة 
للطعن  حماكم  على  النظام  هذا  وي�سمل  الها�سمية،  االأردنية  للمملكة  اجلغرافية 
العر�س  بو�سائل  لالأحكام  املدين  للتنفيذ  ودوائر  اإلكرتونياً  واالأحكام  بالقرارات 

واملتابعة فائقة التقنية.
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تعريف التقاضي اإللكتروني

ينقلنا من و�سط قائم على �سل�سلة من االإجراءات اليدوية التي تدور مع مفهوم 
الكتابة على �سفحات الورق بخط اليد، اأو باالآلة الكاتبة اليدوية وحفظها يف دواليب 
خ�سبية اأو حديدية وتبادلها وا�سرتجاعها بو�سائل روتينية غاية يف البطء اإلى و�سط 
غري حم�سو�س يقوم على تقنية حديثة تدور مع مفهوم الكتابة االإلكرتونية وتخزينها 
وحفظها على و�سائل اأو دعامات الكرتونية وا�سرتجاعها عند اللزوم يف ثوان معدودة 
االت�ساالت  و�سبكة  االإلكرتوين  احلا�سب  جهاز  بني  مت  الذي  التزاوج  اأن  باالإ�سافة 

االإلكرتونية قد اأجنبت مولودا عمالقا �سمي “�سبكة االإنرتنت”.

هذه ال�سبكة اأحالت العامل اإلى قرية �سغرية ت�سبح يف ف�ساء الكرتوين تتال�سى 
اأخيه االإن�سان  اإن�سان فيه ي�ستطيع حمادثة  فيه امل�سافات وت�سقط فيه احلواجز، كل 

والتعامل معه يف كل وقت ويف كل مكان.

نف�س عنا�سر  يت�سمن  االإلكرتوين ال  املحرر  ان  الفقهاء  املتفق عليه عند  ومن 
�لدليل �لكتابي �لتقليدي، الأنه حتى و�ن مل ي�ضرتط �لقانون يف �لكتابة �ضكال معينا، 
وال �سيغة معينة قد تكون الكتابة يدوية اأو على اآلة كاتبة اأو بوا�سطة جهاز حا�سوب. 

كما ي�ستوي ان تكون الكتابة مبداد �سائل اأو جاف، هذا بالن�سبة للكتابة يف حد 
ان  منها  يفهم  املدين  القانون  ن�سو�س  كانت  وان  عليها  تكتب  التي  املادة  اأما  ذاتها 
امل�ستقر  اإلى 385، فانه من  الكتابة تكون على دعامة ورقية كما ورد باملواد من 377 
عليه ان الكتابة ميكن ان تكون على جلد اأو خ�سب اأو قما�س... الخ، وبهذا ميكن القول 

باأن املحرر االإلكرتوين ت�سمله الكتابة ب�سفة عامة.

موضوع التوقيع اإللكتروني:

اأما بالن�سبة للتوقيع االإلكرتوين - باعتبار التوقيع اهم عن�سر يف الدليل الكتابي 
التقليدي – فانه ال يتفق مع التوقيع التقليدي من حيث ال�سكل، وان كان يعادله من 
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ظل  يف  االإثبات  يف  حجيتها  ومدى  االإلكرتونية  املحررات  جعل  مما  الوظيفة  حيث 
القواعد القانونية احلالية ال تزال مو�سع نقا�س بني موؤيد وراف�س.

ت�ضرتط  �لتي  �لقانونية  �لن�ضو�ض  كانت  �ذ�  �ملنطق  من  لي�ض  �نه  و�لنتيجة 
نتجاهل  ان  االإلكرتوين،  التوقيع  على  ينطبق  ال  معني  �سكل  التقليدي  التوقيع  يف 
الو�سائل احلديثة يف االإثبات الذي ا�سبح واقعاً مفرو�سا يف ظل التجارة االإلكرتونية.

لذلك فان املنهج العلمي يتطلب منا التعر�س لن�سو�س واأحكام القانون الداخلي، 
القا�سي  ي�ستطيع  هل  االآن  ال�سوؤال  املحررات،  بهذه  املتعاملني  ت�سعف  كانت  اذا  وما 
اال�ستناد عليها كحجة يف االإثبات، الن التعامل املتزايدة بو�سائل التكنولوجيا احلديثة 

التي ال تعتمد على الكتابة على الورق قد اأوجد فجوة بني الواقع والقانون. 

ويف هذا النوع من التقا�سي لدى املحاكم االإلكرتونية ال بد من تعريف للمحكمة 
من  النظام  هذا  لدى  الدعوى  قيد  وكيفية  علمها  وكيفية  واأق�سامها  االإلكرتونية 

خالل لوائح دعوى عالية التقنية.

كما البد من احلديث حول اآلية عقد اجلل�سات و�سري املحاكمة بوا�سطة ما اطلق 
عليه برجمة الدعوى االإلكرتونية لتحديد م�سبق للدعاوى واجلل�سات ووقت زمني 

حمدد ل�سدور االأحكام والقرارات يف هذه الدعاوى. 

كما ال بد من التطرق للتقا�سي االإلكرتوين كفرع من فروع القانون للدرا�سة 
والتطبيق فيما يت�سل مبرحلتني اكادمييتني: 

اأ�س�س  وو�سع  وحتديده  تطويره  وحماوله  للمفهوم  نظرية  درا�سة  االأولى) 
احلماية له(.

والثانية) تطبيق وعر�س فعلي ملحاكمات اإلكرتونية متطورة ي�ساهم يف عقدها 
طلبه القانون واحلقوق يف اجلامعات �سمن قاعات حماكمه جمهزه باأحدث الو�سائل 

التقنية واحلا�سوبية وبرامج حمدثه لتتم هذه املحاكمات بوا�سطتها(.
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الزمالء القضاة:

اأنا اأحتدث عن نوع جديد من التقا�سي يحتاج لقواعد ت�سريعيه ت�سمح باإجرائه 
وي�ستقل بذاته وتقنياته الإيجاد اأ�سول تقنيه متطورة للمحاكمة املدنية توفر الوقت 

واجلهد وت�سرع باإجراءات التقا�سي وت�سهل على املواطنني. 

كان  والذي  الوحيد  واملرجع  املراجع  نق�س  من  اجلهد  بهذا  ال�سعوبة  وتكمن 
يف  واجهته  م�سروع  يف  ال�سرعة  حازم  للقا�سي   2006 عام  مبوؤلف  �سخ�سيا  اجتهادا 

الكثري من العوائق االإدارية والبريوقراطية يف االأردن. 

يعترب هذا النوع من التقا�سي مبثابة ثورة ت�سريعية وتقنية يف اأ�سول واإجراءات 
التقا�سي وميثل نقله نوعيه لالإجراءات الق�سائية يف االأردن يف حال مت تنفيذه النه:

* ي�سمح للمحاكم باأداء وظيفتها بطريقة اأكرث فاعلية واأ�سرع يف التقا�سي.

اأيام  حتى يف  يومياً  اأي وقت  امل�ستندات يف  ا�ستالم  اإمكانية  النظام  يوفر هذا   *
االإجازات والعطالت الر�سمية طوال 24 �ساعة ومن اأي مكان عرب �سبكة االإنرتنت. 

إمكانية التطبيق:

قبول  الت�ساوؤل حول مدى �سحة  يثري  اإلكرتونية  بطريقة  الدعوى  رفع  نظام 
امل�ستندات واملحررات االإلكرتونية يف التقا�سي االإلكرتونية، مثاًل لالعرتاف بالتوقيع 
االإلكرتوين ولالإقرار بحجيته، عن طريق تطويع قواعد االإُثبات التقليدية لتالئم 

و�سائل االإثبات االإلكرتوين.

ميكن  التي  القانونية  احلجية  مدى  عن  يت�ساءل  الفقه  بداأ  الو�سع  هذا  واإزاء 
لقانون  التقليدية  القواعد  وهل  االإلكرتوين،  للتوقيع  مينحها  اأن  االإثبات  لقانون 
التي  الدرجة  بذات  االإلكرتونية  للم�ستندات  الثبوتية  القوة  منح  ت�ستطيع  االإثبات 
الدليل  قيمة  تقدير  حرية  للقا�سي  �سيرتك  وهل  الورقية؟،  للم�ستندات  متنحها 

االإلكرتوين.
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بداأ رجال الفقه والقانون يف اإيجاد حلول عن طريق التفرقة بني حالتني، االأولى 
االإلكرتوين، واحلالة  التوقيع  االأطراف ينظم حجية  اتفاق م�سبق بني  حالة وجود 

الثانية مدى حجية التوقيع االإلكرتوين يف حالة عدم وجود اتفاق ينظم حجيته. 

ومف�سل  اإلى بحث مطول  اأنها حتتاج  اإذ  احللول  لهذه  بالتف�سيل  نعر�س  ولن 
يكون مو�سوعه االإثبات االإلكرتوين وهو ما يخرج عن نطاق بحثنا.

كما اأن اإثبات اإجراءات الدعوى االإلكرتوين يعرتيه الكثري من ال�سعوبات من 
اإلكرتونية  و�سائط  على  املخزنة  االإلكرتونية  الدعائم  الأن  ذلك  القانونية،  الناحية 
تخزينها  وطرق  واالأ�سرطة  املمغنطة  واالأ�سطوانات  امل�سغوطة  االأ�سطوانات  مثل 

وحفظها وا�سرتجاعها تتكيف ب�سهولة مع القواعد، 

امل�ستندات  بفح�س  االإلكرتوين  املوقع  يف  املخت�س  املوظف  يقوم  النظام  هذا  يف 
ويقرر قبول هذه امل�ستندات اأو عدم قبولها وير�سل للمحامي ر�سالة اإلكرتونية يعلمه 

فيها با�ستالم م�ستنداته والقرار ال�سادر ب�ساأن ا�ستالمها.

ويف الواليات املتحدة االأمريكية يتم رفع الدعوى اإلكرتونياً عرب موقع اإلكرتوين 
بوالية  بربرا  �سانتا  مدينة  يف  الرئي�سي  مركزها  يقع  خا�سة  �سركة  متلكه  خا�س 

كاليفورنيا، وقد بداأت يف ت�سغيل هذا املوقع يف غ�سون �سهر �سبتمرب �سنة 1999.
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التقاضي اإللكتروني وضرورات العصر
نظام رفع الدعوى اإلكرتونياً له العديد من املميزات:

دعوى  الأي  بتقدمي  واملتقا�سني  للمحامني  ي�سمح  التكنولوجيا  من  نوع  يقدم   .1
امل�ستندات القانونية بطريقة اإلكرتونية وفق منظومة متكاملة. 

2. كما يوؤدي هذا النظام اإلى التقليل من تكلفة ر�سوم التقا�سي املبالغ فيها.

3. التخل�س من الكميات الهائلة من االأوراق وامل�ستندات الورقية املرتبطة بالق�سية 
والتي متتلئ بها قاعات وغرف املحكمة. 

ومفهوم  الكتابي  الدليل  توافر  جهة  من  خا�سة  وب�سفة  التقليدية؟،  االإثبات 
االأ�سل وال�سورة والن�سخة طبق االأ�سل وحجيتها يف االإثبات. 

حضرات القضاة:

نتيجة التطور التكنولوجي احلا�سل يف املجتمع كان ال بد للقانون اأن يتفاعل مع 
هذا التغيري ويتما�سى معه ال�ستيعاب هذه التقنية اجلديدة فتدخل امل�سرع امل�سري 

واأ�سدر قانون التوقيع االإلكرتوين رقم 15 ل�سنة 2004 والئحته التنفيذية.

التوقيع  بني  الق�ساء  اأمام  االإثبات  يف  احلجية  حيث  من  القانون  �ساوى  وقد 
االإلكرتوين والتوقيع اليدوي )م 14(، وكذلك بني املحرر االإلكرتوين واملحرر الورقي 

)م 15( وذلك يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية واالإدارية.

واآلية عمل  االإلكرتوين للتوقيعات  الت�سديق  االأردين مل يعالج خدمات  امل�سرع 
متاحة  االإلكرتونية  اخلدمات  لكن  بت�سجيلها،  املتعلقة  واالإجراءات  اجلهات  هذه 
التقنيات احلديثة يف  االعتماد على  »باملنا�سبة  العدل،  وزارة  واملحامني يف  للجمهور 
اإجراءات التحقيق والتقا�سي ميكن تطبيقه من االآن دون حاجة اإلى تعديل ت�سريعي 
يف كثري من االإجراءات �سواء يف الق�سايا املدنية اأو اجلنائية، واإذا كانت هناك بع�س 

الن�سو�س التي حتتاج اإلى تعديل ت�سريعي فال مانع من تعديلها«.
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أسباب إطالة أمد 
المقاضاة في المحاكم
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أسباب إطالة أمد المقاضاة في المحاكم

1(  عدم وجود خلفية ق�سائية كافية عند الق�ساة حديثي التعيني من اأجل ت�سيري 
العمل.

2(  عدم تنا�سب حجم العمل مع اجلهاز الق�سائي.

3(  عدم وجود جهاز تابع لل�سرطة الق�سائية داخل حرم املحكمة يقوم بتلبية طلبات 
الق�ساة ب�سرعة عن طريق ات�ساالت مبا�سرة مع اأق�سام ال�سرطة االأخرى.

4(  اأن بع�ساً من الق�ساة يدون كل ما يقوله ال�سهود �سواء اأكانت متعلقة بالدعوى اأو 
غري متعلقة و�سواء اأكانت ممنتجة االإثبات اأو غري منتجة.

5(  اإهمال تطبيق املادة الرابعة من قانون البينات بحرفيتها هو اأحد اأ�سباب تعويق 
الف�سل يف الق�سايا املنظورة.

اإن املادة الرابعة من قانون البينات االأردين تن�س على اأن »يجب اأن تكون الوقائع 
التي يراد اإثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة يف االإثبات وجائزاً قبولها«. 

هذه املادة مل تو�سع عبثاً يف قانون البينات، اإمنا و�سعت حلكمة توخاها امل�سرع، 
املتعارف  الروتينية  املقا�ساة  اآجال  �سحيحاً الخت�سرت  لو طبقت تطبيقاً  املادة  هذه 

عليها يف حماكمنا اإلى الن�سف.

وذلك بتكليف كل طرف يف الدعوى يطلب من املحكمة جلبه �سهود له لي�سهدوا 
�سفوياً، تكلف املحكمة اأن يبني االأمور الواقعية التي يرغب يف اإثباتها بوا�سطة هوؤالء 
التي ذكرها طالب  الوقائع  اإذا كانت  املحكمة فيما  ال�سهود قبل دعوتهم، حتى تبني 

االإثبات متعلقة بالدعوى ومنتجة يف االإثبات اأم ال.

اأجل  من  املحكمة  اإلى  اأتوا  الذين  اأولئك  على  املحكمة  تفّوت  الطريقة  وبهذه 
املماطلة والت�سويف باإعطاء عناوين لتبليغ ال�سهود الذين �سماهم على غري حقيقة، 
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اأموات، خم�س �سنوات من عمر القا�سي،  هذا غري االأ�سماء التي �سماها �سهوداً وهم 
اأعمار  من  �سنوات  وخم�س  الدعوى  يف  اخل�سومة  طريف  اأعمار  من  �سنوات  وخم�س 
ال  الق�سية  هي  الزالت  والق�سية  ينق�سي  واملنادين  واملرا�سلني  والكتبة  املح�سرين 
�سيء اإال الأن )القا�سي قال لطالب االإثبات بالبينة عندما �سمى ع�سرة �سهود حتقيقاً 

للعدالة اأقرر اإجابة الطلب(.

6(  ان القا�سي يحتار عندما يطلب منه تعيني خبري يف ق�سية ما: 

بالنهاية  وجد  ان  يعرث،  ال  وقد  يعرث،  وقد  اأ�سماء  يتذكر  ان  القا�سي  فيحاول 
خبري فقد يعتذر ذلك االأخري عن القيام باملهمة الن�سغاله باأعمال اأخرى، اأو ل�سفره 

خارج البالد ومتر اال�سره ومو�سع اخلبري مازال معلقاً.

�لقرت�ح �لذي يحل هذه �مل�شكلة هو: 

اأ�سماء  على  حتتوي  الق�ساة  جميع  على  موزعة  مطبوعة  قائمة  هناك  يكون  اأن 
خرباء حملفني اأمام وزير العدل، ذو اخت�سا�سات خمتلفة، فما على القا�سي اإال النظر 
يف القائمة وانتخاب خبري حملف، ي�سهد له بالقدرة على اإعطاء الراأي الفني يف مو�سوع 

دقيق، له عنوان وا�سح ي�سهل االت�سال به، م�ستعد للمثول اأمام املحكمة عند الطلب.

عن  االإعالن  من  اأكرث  اإلى  االأمر  يحتاج  فال  اأبداً،  ال�سعب  باالأمر  لي�س  هذا 
ويتقدم  املحاكم،  حاجات  ح�سب  خمتلفة  تخ�س�سات  يف  خرباء  النتخاب  م�سابقة 
املت�سابقون المتحان تعده الوزارة، وينتخب عندئذ االأ�سخا�س االأكفاء الذين يجتازوا 
اأ�سمائهم يف قائمة اخلرباء، وال نن�س باأن  االمتحان بنجاح ويحلفوا اليمني، وتدرج 
اخلرباء االأكفاء املعنيني يطمئن اإلى خربتهم كافة اأطراف الدعوى وكذلك املحكمة. 

اإجازات، وعندئذ توزع ق�ساياهم على ق�ساة  اأخذ  اإلى  الق�ساة  ما ي�سطر  7(  كثرياً 
اآخرين، مما يزيد العبء على القا�سي الذي �سينظر بق�سية لي�ست من ق�ساياه 

اأ�ساًل وال يعلم عنها �سيئاً.

واقرتح اأن يكون هناك نظام ي�سمى بالقا�سي البديل، الذي يكون على علم م�سبق 
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اأ�سبوعني مثاًل، فهنا حتال عليه كل الق�سايا  باأن القا�سي الفالين �سوف يجاز ملدة 
العبء على  االأمر يخفف  االأ�سيل، فهذا  القا�سي  اأثناء غياب  لدرا�ستها ومبا�سرتها 
ي�سري يف  البديل  القا�سي  اأن  الق�سايا، كما  �ستوزع عليهم هذه  كانت  الذين  الق�ساة 
بها  م�سبق  علم  على  يكون  اأنه  حيث  موجود  االأ�سيل  القا�سي  كان  لو  كما  الق�سية 

فتنظم الق�سايا اإدارياً خا�سة من عمان. 

�أما بالن�شبة للعناوين: 

 اأ.   بع�س مذكرات التبليغ حتمل عناوين غري وا�سحة وي�ستحيل العثور على اأ�سحابها.

 ب. عدم ترقيم ال�سوارع واملنازل وت�سميتها يف كافة اأنحاء العا�سمة.

 ج.  تطوير املذكرات نف�سها بحيث يكون فيها مت�سع كاف لكتابة اال�سم الثالثي.

 د.  ان يتم تدوين املذكرات. 

 ه.  تطوير عملية التبليغات نف�سها بحيث تتما�سى مع الع�سر الذي نحن فيه فيمكن 
اإدخال طريقة التبليغ بوا�سطة الربد امل�سجل اأو الكرتونياً.

قلم �ملح�شرين:

احلياة تتطور دائما والى االأح�سن، فلماذا ال تتطور معها اأي�سا و�سائل التبليغ 
اخذ  او  طبقت  لو  اأنها  اعتقد  التي  االقرتاحات  بع�س  ولدي  املح�سرين،  واأحوال 
ببع�س منها �سيوؤدي ذلك اإلى و�سول هذا القلم اإلى م�ستوى رائع �سيما وانه ويف وقتنا 

احلا�سر من ان�سط االأقالم الكرتونياً. 

و�قرتح هنا:

  اأ(  عقد دورات تثقيفية للمح�سرين، تر�سدهم اإلى كافة املواد والقوانني التي تتعلق 
املخاطبة  وطريقة  تبليغهم  املراد  االأ�سخا�س  مع  التعامل  وكيفية  بالتبليغات 

واجلدال يف حال امتناع اأي طرف من التوقيع على املذكرة.
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  ب(  اأن يكون هناك لبا�س خا�س للمح�سرين ح�سن املظهر، مع لبا�س للراأ�س و�سارة 
على ال�سدر حتمل ا�سم املح�سر.

  ج(  توفري و�سائل موا�سالت ب�سيطة وغري مكلفة للمح�سرين كالدراجات النارية، 
اأ�سوة بالدوائر احلكومية االأخرى.

  د(  ان تقوم اأمانة العا�سمة بت�سمية وترقيم كافة ال�سوارع واملنازل يف اأنحاء العا�سمة.

  ه( وجود خريطة كبرية يف قلم املح�سرين حتمل اأ�سماء ال�سوارع واملناطق ي�ستطيع 
املح�سر درا�ستها قبل التوجه اإلى املنطقة التي يبغاها.

ل�سرح  كاٍف  مت�سع  فيها  يوجد  ال  انه  حيث  التبليغ،  وخرب  علم  ورقة  تغيري    و(  
املح�سرين.

اإذن البد للجميع من قانون وال بد للقانون من ق�ساء، وال بد للق�ساء من اأ�سول، 
فاذا كان التنظيم الق�سائي حمكماً، وكانت اإجراءات التقا�سي مي�سورة، وكان تنفيذ 
االأحكام الق�سائية مقد�ساً لدى الدوائر ولدى احلكام �ساعت الطماأنينة يف النفو�س، 
اما اذا تعقدت االجراءات الق�سائية وطالت مواعيدها، وتراخى تنفيذ االأحكام فقدت 

العدالة معناها ال�سامي.

هناك قول ماأثور من قبل فقهاء القانون الربيطانيني باإيجاز بقولهم: 

Justice delayed as justice denied
ومعنى هذا القول »ان تعويق حتقيق العدالة هو نكران للعدالة« .
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وزارة العدل والقضاء 
اإللكتروني

-  الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة العدل

-  معوقات الفصل وتأخير الفصل في القضايا

-  خطة التطوير القضائي

-  فكرة التقاضي اإللكتروني

-  مدى حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات

-  المطلب األول: حجية المحررات اإللكترونية 
من خالل مبدأ حرية اإلثبات في المواد التجارية

-  المطلب الثاني: االتفاق على استبعاد 
قاعدة دخول الدليل الكتابي

-  مدى حجة المحررات اإللكترونية من خالل 
االستثناءات الواردة على القواعد العامة 

في اإلثبات في القانون المدني
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وزارة العدل والقضاء اإللكتروني

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة العدل 

احلمد هلل بداأت وزارة العدل بتطبيق الق�ساء االإلكرتوين. 

واملجل�س  العدل  بوزارة  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع  تنفيذ  مّت  املثال  �سبيل  على 
الق�سائي لتمكني املواطنني من احل�سول على املعلومات التي تهمهم. 

الق�سائي  اجلهاز  يتفرغ  حتى  الق�سائي  اجلهاز  اإلى  خدمة  تقدم  العدل  وزارة 
وروؤ�ساء املحاكم للقيام باأعمالهم الق�سائية، وزارة العدل تتولى مهمة تعيني املوظفني 
االإداريني يف الوزارة واملعهد الق�سائي واملحاكم، �سواء من ناحية كتبة او حم�سرين 
او فنيني او مربجمني اأي�سا اإ�سافة اإلى توفري جميع االأجهزة الالزمة واملعدات التي 
من �ساأنها تطوير العمل الق�سائي، جميع ال�سوؤون االإدارية تتوالها وزارة العدل وهي 

مقدم خدمة اإلى اجلهاز الق�سائي. 

اأي�سا من ناحية التاأهيل وتدريب املوظفني واإ�سراكهم يف دورات تدريبية تتولى هذا 
االأمر كذلك وزارة العدل حتى يتم تفرغ ال�سادة الق�ساة اإلى اأعمالهم الق�سائية واالن 
توجل لديها نية لتعيني مديرين للمحاكم، اأي يف كل حمكمة بداية �سيكون هناك مدير 
يدير هذه املحكمة من ناحية اإدارية حتى يتفرغ رئي�س املحكمة لل�سوؤون الق�سائية ويجد 
بجانبه مديراً للمحكمة يتولى جميع ال�سوؤون االإدارية وكذلك وزارة العدل تقوم بتاأمني 

االأبنية الالزمة للمحاكم �سواء من ناحية ا�ستجار او اإن�ساء ابنيه او غري ذلك.
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معوقات الفصل وتأخير الفصل في 
القضايا تعود ألربعة أسباب:

�ل�شبب �لأول: 

 ان املدد املحددة يف القانون ال تكفي.

�ل�شبب �لثاين:

رئي�س  الوزين،  القا�سي  االأ�ستاذ  تف�سل  كما   – فالتبليغات  التبليغات  م�سالة 
والفني  االإداري  العن�سر  الب�سري  بالعن�سر  تتعلق   – االأ�سبق  الق�سائي  املجل�س 

للمح�سرين او لل�سركات املنتدبة للتبليغات.

�ل�شبب �لثالث:

مماطلة اخل�سوم انف�سهم، 

�ل�شبب �لر�بع: 

ال�سركاء من غري عنا�سر اخل�سوم، مثاًل اخلرباء فتقرير اخلربة قد يتطلب 
تقدمي تقري اخلربة ومناق�سة.

 و�أخري� 

كرثة الدعاوى اأمام املحاكم.. وزارة العدل وعلى �سوء نظام التفتي�س الق�سائي 
الدعوى من  ل�سري  والتتبع  الق�سائي،  التفتي�س  الذي ح�سل يف مديرية  والتطوير 
على  كان  �سحيحة  غري  كانت  فاذا  التبليغات  �سحة  ومراقبة  نهايتها  اإلى  بدايتها 
ان تنظر من حمكمة  تبليغه ال  ليعاد  تبليغات غري �سحيحة  اأنها  ان يقرر  القا�سي 

البداية وحمكمة اال�ستئناف وحمكمة التمييز وتعاد لعدم �سحة تبليغاتها.

وال بد من تتبع مواعيد اجلل�سة، معقولة او غري معقولة.

العملية  بان  اأقول  وانا  املعوقات  هذه  مثل  تذييل  على  عملت  العدل  وزارة  باعتقادي 
الق�سائية ت�ساركية وقد مت تعديل ت�سريعات عديدة من �ساأنها االإ�سراع يف الف�سل يف الدعاوى.
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خطة التطور القضائي
يف حديث ملعايل ال�سيد ب�سام التلهوين وزير العدل: 

تبنت وزارة العدل خطة لتطوير الق�ساء يف عام 2004 والتي متثلت يف حت�سني 
االأداء العام للجهاز الق�سائي يف االردن وتعزيز دوره يف دعم املجتمع املدين وتناف�سية 
ونزاهته  اجلهاز  هذا  ا�ستقاللية  على  نف�سه  الوقت  يف  واحلفاظ  االأردين  االقت�ساد 

وهذه اخلطة اال�سرتاتيجية لتطوير الق�ساء ترتكز على احد ع�سر حموراً هي: 

1(  حمور تعزيز النزاهة واال�ستقالل الق�سائي.

2(  وحمور تطوير كفاءة اجلهاز الق�سائي وقابلية االعتماد عليه.

3(  وكذلك حمور تقليل الطلب على املحاكم.

4(  وحمور تعزيز التفتي�س الق�سائي ومراقبته.

5(  وحمور تعزيز البنية التحتية للمحاكم وت�سهيل الو�سول للعدالة.

6(  واأي�ساً حمور بناء القدرات املوؤ�س�سية يف وزارة العدل كونها الذراع التقنية والفنية 
للجهاز الق�سائي.

7(  اإ�سافة اإلى مو�سوع حو�سبة اأعمال املحاكم واأعمال وزارة العدل، 

8(  وتطوير املوارد الب�سرية من الق�ساة واأعوانهم، 

الق�ساء  يف  الرئي�سية  الدوائر  تقدمها  التي  اخلدمات  كفاءة  رفع  واأي�ساً   )9
املدين  العام  واملحامي  والتنفيذ  العدل  وكّتاب  العام  االدعاء  دوائر  وهي 

والتنفيذ الق�سائي و�سبط التبليغات وعمل املح�سرين.

10( اإ�سافة اإلى بناء وتعزيز العالقات مع ال�سركاء املعنيني مثل نقابة املحامني وكليات 
احلقوق ومنظمات املجتمع املدين، 

اخلطة  متثل  املحاور  هذه  وتطبيقاتها.  والت�سريعات  للقوانني  امل�ستمرة  واملراجعة   )11
التي ت�سعى وزارة العدل لتنفيذها، وهذه اخلطة من �ساأنها تطوير اجلهاز الق�سائي.
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�أما بالن�شبة ملو�شوع حتقيق �لنز�هة و��شتقالل �لق�شاء

فقد مت العمل على حتقيق اإجنازات يف هذا اجلانب، وتتمثل هذه االإجنازات اأواًل 
يف و�سع مدونة قواعد لل�سلوك الق�سائي، حيث مت عر�س هذه املدونة على الق�ساة 
العمل الق�سائي، حيث  املدونة والتي متثل نقلة نوعية يف  واالتفاق على و�سع هذه 
بينت هذه املدونة ما هي الواجبات التي تقع على عاتق القا�سي �سواء من ناحية عدم 
التمييز فيما بني اأ�سحاب عالقة التقا�سي اأو الت�سرفات ال�سخ�سية لل�سادة الق�ساة 
امل�ستمر  العمل  اإلى �سرورة  اإ�سافة  الزمالء،  العالقة مع  اأو  ال�سخ�سية  وال�سلوكيات 
التدريبية  الدورات والربامج  املهنية واملعرفية للق�ساة من خالل  الكفاءة  على رفع 
التي يتم عقدها يف املعهد الق�سائي االأردين والدورات اخلارجية يف جماالت العلوم 
العدالة  حتقيق  �ساأنها  من  التي  االأمور  جميع  يف  وكذلك  العالقة  املتخ�س�سة ذات 
مدى  االآن  يتابع  الذي  الق�سائي  املجل�س  قبل  من  املدونة  هذه  اإقرار  ومت  للجميع، 
اأخالقيا ما بني الق�ساة لالتفاق على هذه  التقيد بهذه املدونة والتي متثل ميثاقا 
التحقيق  قواعد  مراجعة  متت  اجلانب  هذا  يف  اأي�ساً  خمالفتها..  وعدم  القواعد 
ال�سمانات  باإعطاء  اإجراءاتها  تنظيم  بهدف  الق�ساء  ا�ستقالل  قانون  يف  والتاأديب 
اإجراء  ومت  والتاأديب،  امل�ساءلة  اأحكام  تفعيل  و�سمان  للق�ساة  الالزمة  القانونية 
خم�س درا�سات م�سحية ا�ستطلعت انطباع الق�ساة واالإداريني واملحامني وم�ستخدمي 
املحاكم واجلمهور فيما يتعلق با�ستقالل الق�ساء ومدى الثقة باأحكام املحاكم و�سرعة 
البت بالق�سايا واإجراءات التقا�سي وم�ستوى اخلدمات التي تقدمها املحاكم بهدف 
وتقدمي  املحاكم  اأق�سام  داخل  العمل  اأ�ساليب  وتب�سيط  التقا�سي  اإجراءات  تطوير 
اخلدمات للمواطنني بوقت قيا�سي و�سيتم تكرار هذه الدرا�سات �سنوياً. ومن اجلدير 
للتاأكد من  امل�سحية  الدرا�سات  باإجراء مثل هذه  العامل تقوم  اأن معظم دول  بالذكر 
ت�سدر،  التي  باالأحكام  ثقتهم  ومدى  بالق�ساء  ثقتهم  مدى  عن  العالقة  اأ�سحاب 
يف  يعترب  اجلهاز الق�سائي االأردين  اأن  امل�سحية  الدرا�سات  هذه  خالل  من  )ووجدنا 
ناحية  ومن  واال�ستقاللية  النزاهة  ناحية  من  العربية  الق�سائية  االأجهزة  مقدمة 
اأي�ساً  به(..  نعتز  الذي  اجلهاز  هذا  باأحكام  واملحامني  واملراجعني  املواطنني  ثقة 
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متت مراجعة قواعد امل�ساءلة الواردة يف قانون ا�ستقالل الق�ساء حتى تقوم امل�ساءلة 
العمل الق�سائي واملتابعة  والنزاهة يف  العدالة  لتحقيق  واأي�ساً  وفعال  ب�سكل �سحيح 
والوعي  التوا�سل  لزيادة  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  اإعداد  مت  كما  اأعمالهم..  يف  للق�ساة 
العام حول اجلهاز الق�سائي وفيما بني وزارة العدل وو�سائل االإعالم املختلفة وكذلك 
اجلهاز  ا�ستقاللية  تعزيز  �ساأنها  من  االأمور  جميع هذه  الأن  املواطنني،  بني  فيما 

الق�سائي وزيادة الثقة يف اأحكام املحاكم.

ويتم تنفيذ املوقع االإلكرتوين اخلا�س بوزارة العدل واملجل�س الق�سائي لتمكني 
تقدم  هي  العدل  وزارة  تهمهم..  التي  املعلومات  على  احل�سول  من  املواطنني 
للقيام  املحاكم  وروؤ�ساء  اجلهاز الق�سائي  يتفرغ  اجلهاز الق�سائي حتى  اإلى  خدمة 
باأعمالهم الق�سائية، وزارة العدل تتولى مهمة تعيني املوظفني االإداريني يف الوزارة 
واملعهد الق�سائي واملحاكم، �سواء من ناحية كتبة اأو حم�سرين اأو فنيني اأو مربجمني 
تطوير  �ساأنها  من  التي  واملعدات  الالزمة  االأجهزة  جميع  توفري  اإلى  اإ�سافة  اأي�ساً 
العمل الق�سائي، جميع ال�سوؤون االإدارية تتوالها وزارة العدل وهي مقدم خدمة اإلى 

اجلهاز الق�سائي.

اأي�ساً من ناحية التاأهيل وتدريب املوظفني واإ�سراكهم يف دورات تدريبية تتولى 
هذا االأمر كذلك وزارة العدل حتى يتم تفرغ ال�سادة الق�ساة اإلى اأعمالهم الق�سائية .
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فكرة التقاضي اإللكتروني

هو احلل الع�سري الأزمة بطء اإجراءات التقا�سي ومعمواًل به يف كثري من بالد 
العامل، وحان الوقت كي نلحق بهم، والأهميته وجّدته قد يكون احلل الأزمات تاأخر 
بالعدالة،  ان يكفروا  الذي ال نريد لهم  املواطنون  التي يعاين منها  االأحكام  �سدور 
والتي تثقل كاهل الق�ساة الذين يدورون يف حلقة مفرغة من قوانني عتيقة واإجراءات 

طويلة �سدرت منذ ع�سرات ال�سنني ومل تتغري مع تغرّي الظروف واالأحوال.

اإلى  اإلكرتونًيا  التقا�سي  م�ستندات  نقل  عملية  هو  االإلكرتوين  التقا�سي  اأن 
بالقبول  ب�ساأنها  واإ�سدار قرار  يتم فح�سها  االإلكرتوين، حيث  الربيد  املحكمة عرب 
اأو الرف�س واإر�سال اإ�سعار اإلى املتقا�سي يفيده مبا مت ب�ساأنها، وللمواطن اأو املحامي 
موجودة  مناذج  عدة  خالل  من  اإقامتها  يف  يرغب  التي  الدعوى  �سحيفة  يختار  اأن 
الالزمة  البيانات  كل  ومعها  مبلئها  ويقوم  حمكمة  لكل  االإلكرتونية  البوابة  على 
واملطلوبة، مبا فيها اأ�سماء اأطراف الدعوى وبياناتهم بالكامل وطرق االت�سال بهم، 
واملوقع متاح اأربًعا وع�سرين �ساعة يومًيا وطوال اأيام االأ�سبوع واأيام االإجازات اأي�ساً، 
اإلكرتونياً  املخت�سة  املحكمة  اإلى  باإر�ساله  املوقع  اإدارة  على  القائمة  ال�سركة  وتقوم 
اأي�ساً ليفح�سه املوظف املخت�س باملحكمة ويقرر قبوله من عدمه، وير�سل للمتقا�سي 

ر�سالة اإلكرتونية يعلمه بالت�سلم وبالقرار ال�سادر ب�ساأن م�ستنداته.

الفكرة ممتازة، الأن لرفع الدعوى اإلكرتونياً العديد من املزايا.

االأوراق  من  الهائلة  الكميات  من  والتخل�س  التقا�سي  تكلفة  من  التقليل  مثل 
وامل�ستندات املرتبطة بالق�سية والتي كثريا ما متتلئ بها قاعات وغرف املحاكم، فاإذا 
مراجعة  من  الت�سريعي  االإ�سالح  جلنة  به  تقوم  اأن  يجب  مبا  االآن  ذلك  ارتبط  ما 
وتغيري لكثري من القوانني واالإجراءات التي مل تعد تتفق مع اردن الع�سرة مليون 
ن�سمة واملاليني من الق�سايا، ف�ستظل فكرة العدالة الناجزة حلًما بعيد املنال، ومهما 
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بذل الق�ساة من جهد ووقت وم�سقة يف االنتقال اإلى حماكمهم التي هي غالباً بعيدة 
عن حمال اإقامتهم ومع ما يتعر�سون له من ا�ستهداف وحماوالت اعتداء من الفئات 

ال�سالة باملجتمع، فاإن البحث عن طرق جديدة للتقا�سي البد منه.

واملحاكم االإلكرتونية، اأ�سبحت واجبة، على اأاّل يعوقها متحذلقون اأو مت�سككون 
اأو اأ�سحاب م�سالح اأو راف�سون لكل ما هو جديد.
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مدى حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات 
هذه الو�سائل اأ�سبحت اأمراً واقعا البد منه ال متام املعامالت واإبرام التعاقدات عن 
طريق الكتابة االإلكرتونية واملحررات االإلكرتونية ومل تعد الو�سائل التقليدية، مثل 
املطلوب، الن  بالغر�س  الر�سمية تفي  الكتابة  التوثيقة عن طريق  او  الورقية  الكتابة 
جهاز احلا�سب االإلكرتوين نقلنا من و�سط قائم على �سل�سلة من االإجراءات اليدوية 
التي تدور مع مفهوم الكتابة على �سفحات الورق بخط اليد، او باالألة الكاتبة اليدوي 
وحفظها يف دواليب خ�سبية او حديدية تدور مع مفهوم الكتابة االإلكرتونية وتخزينها 

وحفظها على و�سائل او دعامات الكرتونية وا�سرتجاعها عند اللزوم يف ثوان معدودة.

القانون  واأحكام  لن�سو�س  التعر�س  منا  يتطلب  العلمي  املنهج  فاإن  لذلك 
الداخلي، وما اإذا كانت ت�سعف املتعاملني بهذه املحررات، وي�ستطيع القا�سي اال�ستناد 
عليها كحجة يف االإثبات؛ الن التعامل املتزايد بو�سائل التكنولوجية احلديثة التي ال 
تعتمد على الكتابة على الورق قد اأوجد فجوة بني الواقع والقانون، فالقانون يتطلب 
يف الكتابة – حتى تكون دليال كامال يف االإثبات – اأن تكون موقعة، واأن يكون التوقيع 
بخط يد املوقع، هذا على اأقل تقدير يف املحررات الر�سمية، اأما بالن�سبة للمحررات 
املحررات يعرف  نوعا جديدا من  اأوجد  الواقع  بينما  العرفية فالكالم فيها يطول، 
االإلكرتوين  املحرر  كان  واإذا  اإلكرتونيا،  التوقيع عليه  ويتم  االإلكرتونية،  باملحررات 
فهل  التقليدي،  والتوقيع  العريف  للمحرر  العملي  البديل  هو  االإلكرتوين  والتوقيع 
والتوقيع  االإلكرتوين  للمحرر  هل  اأدق  ومبعنى  القانوين،  البديل  هو  اأي�سا  يعترب 

االإلكرتوين ذات حجية املحرر العريف ) الورقي ( والتوقيع التقليدي؟.

الداخلي،  القانون  البحث يف ن�سو�س  ال�سوؤال يتطلب االأمر  لالإجابة على هذا 
وما اإذا كانت هذه الن�سو�س ت�ستطيع ا�ستيعاب هذا التطور، اأم اأنها قا�سرة عن ذلك 
ويحتاج االأمر اإلى اإعادة نظر فيها، ويف كتابي هذا لن نبحث يف �سكل املحرر االإلكرتوين 
و�لتوقيع �الإلكرتوين و�ضروط كل و�حد منهما؛ الأنني �عترب ذلك �ضابقا الأو�نه، �إمنا 

الغاية هنا هو هل القانون الداخلي ي�سمح مبثل هذه املعامالت اأم ال؟.



43

ميكن القول باأنه من خالل ن�سو�س القانون املدين توجد جمموعة من احلاالت 
االإلكرتونية وهذه احلاالت ميكن  والتوقيعات  املحررات  ا�ستيعاب هذه  التي ميكنها 

تق�سيمها اإلى مبحثني:

القانون  االإثبات يف  العامة يف  القواعد  االإلكرتونية من خالل  املحررات  1(  حجية 
املدين االأردين.

2(  حجية املحررات االإلكرتونية من خالل اال�ستثناءات الواردة على القواعد العامة 
يف االإثبات يف القانون املدين.

�ملبحث �لأول: حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل �لقو�عد �لعامة يف 
�لإثبات يف �لقانون �ملدين �لأردين

القاعدة العامة يف القانون املدين اإذا كان الت�سرف القانوين يف املواد املدنية تزيد 
اأو  اإثبات وجوده  البينة يف  اأو كان غري حمدد القيمة، فال جتوز  قيمته على ع�سرة، 
املدين  القانون  ياأخذ  بينما  اأو ن�س يف�سي بغري ذلك،  اتفاق  انق�سائه ما مل يوجد 
على  االتفاق  االأطراف  حق  من  اأنه  اإلى  اأ�سف  التجارية،  املواد  يف  االإثبات  بحرية 
هذا  قيمة  حيث  من  اآخر  اإثبات  بدليل  وا�ستبداله  الكتابي،  الدليل  وجوب  ا�ستبعاد 
الدليل وحجيته يف االإثبات، وقد يهدف االتفاق اإلى نقل عبء االإثبات من الطرف 

املكلف به قانونا اإلى الطرف االآخر.

االأردين  املدين  القانون  يف  االإثبات  يف  العامة  القواعد  باإمكان  هل  وال�سوؤال 
ا�ستيعاب املحررات االإلكرتونية واالحتجاج بها كدليل اإثبات؟ عليه نق�سم هذا املبحث 
خالل  من  االإلكرتونية  املحررات  حلجية  االأول:  املطلب  نخ�س�س  مطلبني،  اإلى 
املحررات  الثاين: حلجية  املطلب  التجارية، ونخ�س�س  املواد  االإثبات يف  مبداأ حرية 

االإلكرتونية من خالل ا�ستبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي.

عرب التاريخ مر هذا املو�سوع مبراحل متعددة، فبعد اأن كانت الكتابـة تقليدية ال 
تثري اهتماما كبريا يف جمال املعامالت، اأ�سبحت و�سيلة ر�سمية بل من اأهم الو�سائل 



44

�سواء يف ت�سيري معامالت النا�س، اأو يف اإثباتها اأمام املحاكم واجلهات الر�سمية االأخرى، 
ولعل من اأخطر املوا�سيع املعا�سرة التي �سارت مو�سوعاتها من اأكرث املوا�سيع اإثارة 
هي كتابة املعامالت والعقود عرب و�سائل االت�ساالت احلديثة، فهذه الو�سائل اأ�سبحت 
اأمرا واقعا ال بد منه الإمتام املعامالت واإبرام التعاقدات عن طريق الكتابة االإلكرتونية 
واملحررات االإلكرتونية، ومل تعد الو�سائل التقليدية، مثل الكتابة العرفية اأو التوثيق 
عن طريق الكتابة الر�سمية تفي بالغر�س املطلوب؛ الأن جهاز احلا�سب االإلكرتوين 
نقلنا من و�سط قائم على �سل�سلة من االإجراءات اليدوية التي تدور مع مفهوم الكتابة 
على �سفحات الورق بخط اليد، اأو باالآلة الكاتبة اليدوية وحفظها يف دواليب خ�سبية 
اإلى و�سط غري  البطء،  اأو حديدية وتبادلها وا�سرتجاعها بو�سائل روتينية غاية يف 
وتخزينها  االإلكرتونية  الكتابة  مع مفهوم  تدور  تقنية حديثة  على  يقوم  حم�سو�س 
وحفظها على و�سائل اأو دعامات الكرتونية وا�سرتجاعها عند اللزوم يف ثوان معدودة.

اأعود واأكرر اأ�سف اإلى اأن التزاوج الذي مت بني جهاز احلا�سب االإلكرتوين و�سبكة 
هذه  االإنرتنت«  »�سبكة  �سمي  عمالقا  مولودا  اأجنبت  قد  االإلكرتونية  االت�ساالت 
ال�سبكة التي اأحالت العامل اإلى قرية �سغرية ت�سبح يف ف�ساء الكرتوين تتال�سى فيه 
امل�سافات وت�سقط فيه احلواجز، فكل اإن�سان قريب من اأخيه االإن�سان الذي ي�ستطيع 

حمادثته والتعامل معه يف اأي وقت ويف كل مكان.

اأما املادة التي تكتب عليها واإن كانت ن�سو�س القانون املدين يفهم منها اأن الكتابة 
تكون على دعامة ورقية كما ورد باملواد من 377 اإلى 385، فاإنه من امل�ستقر عليه اأن 
اأو قما�س... الخ، وبهذا ميكن القول باأن  اأو خ�سب  الكتابة ميكن ان تكون على جلد 

املحرر االإلكرتوين ت�سمله الكتابة ب�سفة عامة.

�أما بالن�شبة للتوقيع �لإلكرتوين – باعتبار التوقيع اأهم عن�سر يف الدليل 
الكتابي التقليدي – فاإنه ال يتفق مع التوقيع التقليدي من حيث ال�سكل، واإن كان 
يعادله من حيث الوظيفة مما جعل املحررات االإلكرتونية ومدى حجيتها يف االإثبات 

يف ظل القواعد القانونية احلالية ال تزال مو�سع نقا�س بني موؤيد وراف�س.
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يف  ت�ضرتط  �لتي  �لقانونية  �لن�ضو�ض  كانت  �إذ�  �ملنطق  من  لي�ض  �أنه  و�لنتيجة 
التوقيع التقليدي �سكل معني ال ينطبق على التوقيع االإلكرتوين، اأن نتجاهل الو�سائل 

احلديثة يف االإثبات التي اأ�سبحت واقعا مفرو�سا يف �سل التجارة االإلكرتونية.

القانون  واأحكام  لن�سو�س  التعر�س  منا  يتطلب  العلمي  املنهج  فاإن  لذلك 
الداخلي، وما اإذا كانت ت�سعف املتعاملني بهذه املحررات، وي�ستطيع القا�سي اال�ستناد 
عليها كحجة يف االإثبات، الأن التعامل املتزايد بو�سائل التكنولوجية احلديثة التي ال 
تعتمد على الكتابة على الورق قد اأوجد فجوة بني الواقع والقانون، فالقانون يتطلب 
يف الكتابة –حتى تكون دليال كامال يف االإثبات – اأن تكون موقعة، واأن يكون التوقيع 
بخط يد املوقع، هذا على اأقل تقدير يف املحررات الر�سمية، اأما بالن�سبة للمحررات 
املحررات يعرف  من  نوعاً جديداً  اأوجد  الواقع  بينما  العرفية فالكالم فيها يطول، 
االإلكرتوين  املحرر  كان  واإذا  اإلكرتونياً،  التوقيع عليه  ويتم  االإلكرتونية،  باملحررات 
فهل  التقليدي،  والتوقيع  العريف  للمحرر  العملي  البديل  هو  االإلكرتوين  والتوقيع 
والتوقيع  االإلكرتوين  للمحرر  هل  اأدق  ومبعنى  القانوين،  البديل  هو  اأي�سا  يعترب 

االإلكرتوين ذات حجية املحرر العريف والتوقيع التقليدي؟.

االإثبات يف  االإلكرتونية من خالل مبداأ حرية  املحررات  االأول: حجية  املطلب 
املواد التجارية.

كانت  اأيا  التجارية  املواد  االإثبات يف  االأردين مببداأ حرية  املدين  القانون  ياأخذ 
املواد  » يف غري  التي ال تزيد قيمتها على ع�سر،  املدنية  الت�سرفات  �ساأن  قيمتها ويف 
او كان غري  القانوين تزيد قيمته على ع�سرة جنيهات،  الت�سرف  اذا كان  التجارية، 
حمدد القيمة، فال جتوز البينة يف اإثبات وجوده ان انق�سائه ما مل يود اتفاق او ن�س 

يف�سي بغري ذلك«.

وبناء على ن�س هذه املادة ميكن اإثبات الت�سرف التجاري ولو زادت قيمته على 
ع�سرة جنيهات والت�سرفات املدنية التي ال تزيد قيمتها على ع�سر جنيهات باي طريق 

من طرق االإثبات. 
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ال  التي  املدنية  والت�سرفات  التجارية  الت�سرفات  اإثبات  يف  القاعدة  اأن  وطاملا 
باملحرر  اال�ستعانة  ميكن  فاإنه  االإثبات،  حرية  هي  جنيهات  ع�سر  على  قيمتها  تزيد 
االإلكرتوين بو�سفه قرينة ق�سائية الإثبات وجود م�سمون الت�سرف الذي يتم عن 
طريق �سبكة االإنرتنت، ويكون بذلك خا�سعا لتقدير القا�سي الذي له اأن ياأخذ بهذا 

املحرر اإذا ما اقتنع به، اأو اأن يطرحه اإذا �ساوره ال�سك حياله.

اإال اأن مبداأ حرية االإثبات بالن�سبة للمحررات االإلكرتونية مل ي�سلم من االنتقاد 
من عدة وجوه من اأهمها:

1.  اإنه يجوز االتفاق على وجوب االإثبات بالكتابة يف امل�سائل التجارية، وعندئذ ال يجوز 
االإثبات بالبينة اأو بالقرائن، مما يعنى اإغالق الباب اأمام املحررات االإلكرتونية 

باعتبارها قرينة ق�سائية. 

مثل  �لتجارية  �مل�ضائل  لبع�ض  بالن�ضبة  بالكتابة  �الإثبات  مبد�أ  �لقانـون  ي�ضرتط    .2
الكمبيالة وال�سيك وال�سند االذين، وكذلك بع�س العقود التجارية مثل عقد بيع 

ال�سفينة وتاأجريها وهنا اأي�سا ال يجوز االأخذ باملحررات االإلكرتونية.

لها  عالقة  ال  الت�سرفات  هذه  اأن  اإال  تاجرين،  بني  الت�سرفات  بع�س  توجد  قد   .3
تخ�سع  الت�سرفات  هذه  ومثل  بطبيعتها،  مدنية  ت�سرفات  هي  اأو  بالتجارة، 

للقواعد العامة يف االإثبات.

فيكون  بتاجر،  لي�س  اآخر  و�سخ�س  تاجر  بني  اأي  خمتلطا،  الت�سرف  يكون  قد    .4
االإثبات حرا بالن�سبة للتاجر ومقيدا بقواعد االإثبات لل�سخ�س االأخر.

5.  تقت�سر املحررات االإلكرتونية بالن�سبة للمعامالت املدنية على الت�سرفات �سئيلة 
القيمة االأمر الذي ال يفيد التجارة االإلكرتونية كثريا.

االإلكرتونية هـو جمال  للمحررات  بالن�سبة  االإثبات  يعترب مبداأ حريـة  وبذلك 
�سيق، اأ�سف اإلى اأنـه جمرد قرينة ق�سائية يتمتع القا�سي ب�ساأنها بحرية وا�سعة.
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املطلب الثاين: االتفاق على ا�ستبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي

االإلكرتونية  باملحررات  املتعاملني  ت�سعف  ال  قد  الداخلية  القوانني  الأن  نظرا 
وذلك بعدم االعرتاف بتلك املحررات يف االإثبات كاأدلة كتابية، جندهم يلجئون اإلى 
االتفاق م�سبقا لتحديد االأدلة املقبولة يف االإثبات بغ�س النظر عن قيمة الت�سرف 
حمل النزاع، كما قد ميتد االتفاق اإلى حتديد قيمة الدليل املتفق عليه وحجيته يف 
االإثبات، وقد يهدف االتفاق اإلى نقل عبء االإثبات من الطرف املكلف به قانونا اإلى 

الطرف االآخر.

القول  الأن  االتفاقات؛  هذه  �سحة  مدى  حول  الت�ساوؤل  يثور  اأن  البديهي  ومن 
ب�سحة هذه االتفاقات يعني قبول املحررات االإلكرتونية كاأدلة اإثبات.

اأن م�ساألة قبول هذه االتفاقات من عدمه مرتبط مبدى اعتبار القواعد املنظمة 
االتفاق  العام يجعل  النظام  باعتبارها من  فالقول  اأم ال.  العام  النظام  لالإثبات من 
على خمالفتها باطاًل، اأما القول بعك�س ذلك يجعل هذه االتفاقات �سحيحة ومنتجة 

الأثارها.

االعتداد  على  م�سبقا  يتفقوا  اأن  لالأطراف  يجوز  فاإنه  �سبق  ما  على  وبناء 
باملحرر االإلكرتوين كدليل اإثبات، كذلك قد يحدث اأن يتقدم اأحد االأطراف باملحرر 
االإلكرتوين وال يعار�س الطرف االآخر يف ذلك، فيعترب ال�سكوت تنازال �سمنيا منه 
ا�ستنادا على اأن قواعد االإثبات لي�ست من النظام العام، اإال اأن هذه االتفاقات مل ت�سلم 

من النقد من عدة وجوه من اأهمها:

1(  تعار�س هذه االتفاقات مع املبادئ امل�ستقرة يف االإثبات؛ وذلك يف حالة ما اإذا كانت 
لل�سيطرة التامة  االإلكرتوين خا�سعاً  املحرر  منه  ي�ستمد  الذي  اجلهاز  اأو  االأداة 
ملقدم الدليل، فاإنه بذلك يكون متعار�سا مع القاعدة التي تق�سي بعدم ا�سطناع 

ال�سخ�س لنف�سه دليال يحتج به على الغري.

2(  اأن االتفاقات املذكورة قد توؤدي اإلى حرمان العميل من حقه يف االإثبات، فاإذا ما قلب 
عبء االإثبات واأ�سبح العميل هو املكلف بتحمل عبء االإثبات، وهذا من الناحية 



48

فال  االإلكرتوين،  احلا�سب  طريق  عن  مت  التعاقد  الأن  ال�سعوبة؛  بالغ  العملية 
توجد حمررات مكتوبة يدوياً بيد العميل اأو �سهود حال على املحرر االإلكرتوين، 
واإما ب�سحة الت�سجيالت التي قامت بها هذه االأجهزة، وبالتايل حرمان العميل 
ما  اإثبات  يف  اخل�سم  حق  مع  �سارخاً  تعار�ساً  ميثل  ما  وهـو  العك�س،  اإثبات  مـن 

يدعيه اأو نفي ما يدعيه اخل�سم االآخر.

االإلكرتونية  املحررات  بني  التناق�س  اإلى  يوؤدي  االتفاقات  ب�سحة  الت�سليم  اأن   )3
مناق�سة  عليه  املدعي  ي�ستطيع  حني  ففي  التقليدية،  املحررات  مـن  ومثيلتها 
فحوى املحرر التقليدي باإنكار خطه اأو توقيعه، فاإنه ال ي�ستطيع ذلك يف املحرر 

االإلكرتوين؛ الأنه مل يحرر بخط اليد ومل يوقع عليه املدعى عليه بيده.

الأن  م�سبقة؛  اتفاقات  و�سع  االإنرتنت  �سبكة  عرب  املتعاملني  جميع  باإمكان  لي�س   )4
املتعاملني يف اأغلب االأحيان ال يعرفون بع�سهم البع�س مما يجعل و�سع مثل هذه 

االتفاقات نادرة الوقوع.

وما دامت القواعد العامة يف االإثبات يف القانون املدين االأردين �سواء من خالل 
الدليل  قاعدة وجوب  ا�ستبعاد  اأو من خالل  التجارية،  املواد  االإثبات يف  مبداأ حرية 
اأمام اجلهات  اإثبات  كدليل  االإلكرتونية  باملحررات  االحتجاج  ت�سعفنا يف  الكتابي مل 
يف  االإثبات  يف  العامة  القواعد  على  الواردة  لال�ستثناءات  ميكن  فهل  الق�سائية، 
ال�سوؤال من  اأن يعتمد عليها يف هذا الدور، جنيب على هذا  القانون املدين االأردين 

خالل املبحث الثاين يف هذه الورقة.

�ل�شتثناء�ت  خالل  من  �لإلكرتونية  �ملحرر�ت  حجية  �لثاين:  �ملبحث 
�لو�ردة على �لقو�عد �لعامة يف �لإثبات يف �لقانون �ملدين �لأردين.

املواد  القانوين يف  الت�سرف  كان  اإذا  االأردين  املدين  القانون  العامة يف  القاعدة 
اإثباته  فيجب  القيمة،  حمدد  غري  كان  اأو  جنيهات،  ع�سرة  على  قيمته  تزيد  املدنية 
بالكتابة، وبالن�سبة للمواد التجارية يتم اإثباته بكل طرق االإثبات، اإال ان هذه القاعدة 
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بالكتابة، وحال وجود مانع من احل�سول  الثبوت  ا�ستثناءات مثل مبداأ  وردت عليها 
على الدليل كتابي، وحالة فقد الدليل الكتابي، هذه اال�ستثناءات يجوز فيها االإثبات 
االإلكرتونية  املحررات  اال�ستثناءات  هذه  ت�ستوعب  فهل  الكتابة،  من  بدال  بالبينة 

كدليل اإثبات؟

عليه نق�سم هذا املبحث اإلى ثالثة مطالب:

)1(: حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل �لثبوت بالكتابة.

)2(: حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل حالة وجود مانع من �حل�شول 
على دليل كتابي. 

)3(: حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل حالة فقد �لدليل �لكتابي.

)1(: حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل مبد�أ �لثبوت بالكتابة

تن�س القانون املدين على ما يلي:

1. يجوز االإثبات بالبينة فيما كان يجب اإثباته بالكتابة اإذا وجد مبداأ ثبوت بالكتابة.

2. وكل كتابة ت�سدر عن اخل�سم ويكون من �سانها اأن جتعل وجود الت�سرف املدعى به 
قريب االحتمال تعترب مبداأ ثبوت بالكتابة«.

وبناء على ذلك ف�ضروط مبد�أ �لثبوت بالكتابة تتمثل يف:

1. وجود الكتابة: ويفرت�س يف هذه الكتابة اأال تكون دليال كتابيا كاماًل، واإمنا يق�سد 
املدعاة  الواقعة  الإثبات  بذاته  يقوم  كتابيا  دليال  ت�سلح  ال  مكتوبة  ورقة  اأية  بها 
وال�سجالت  والدفاتر  التحقيق  وحما�سر  ال�سخ�سية  واملذكرات  الر�سائل  مثل 

�ل�ضخ�ضية، وب�ضرط �أن يعرتف بها ممن ن�ضبت �إليه.

الفقهـاء  تو�سع  وقـد  بها.  عليه  يحتج  الذي  اخل�سم  عن  �سادرة  الكتابة  تكون  اأن   .2
اأو بخط  ال�سور فاأدخلوا فيه ما كان مكتوبا بخطه وموقعا عليه،  يف �سكل هذه 
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وكيله وموقعا عليه، اأو مدونا يف مذكراته اأو يف اأوراق ر�سمية عن طريق موظفني، 
اأو معرتفا به يف حما�سر اأو �سجالت، اأو اأدلى به يف �سهادة … الخ.

3. اأن يكون من �ساأن الورقة ال�سادرة من اخل�سم اأن جتعل الت�سرف املدعى به قريب 
االحتمال وهو اأمر يخ�سع ل�سلطة القا�سي التقديرية، وقد ق�ست املحكمة العليا 
يف هذا ال�سدد بقولها: »اإن الورقة ال ت�سلح لالحتجاج مب�سمونها كمبداأ ثبوت 
جتعل  اأن  �ساأنها  ومن  ميثله،  عمن  اأو  اخل�سم  عن  �سادرة  كانت  اإذا  اإال  بالكتابة 

وجود الت�سرف املدعى به قريب االحتمال والت�سديق«.

فاإذ� تو�فرت �ل�ضروط �ل�ضابقة يف �لورقة �لتي يتم�ضك بها �خل�ضم جاز �إعفائه 
من تقدمي الدليل الكتابي اإذا كان االإثبات واجبا به، وعندئذ يتم االإثبات –بالبينة 
اأو مبا ي�ساويها يف القوة من و�سائل االإثبات، اأي بالقرائن الق�سائية، وهو اأمر جوازي 
للمحكمة، ويجب اأن يطلب املدعي الرتخي�س له باالإثبات بالبينة، وال�سوؤال املهم هنا 

هو، هل املحرر االإلكرتوين يعترب مبثابة مبداأ ثبوت بالكتابة؟ 

مييز الراأي ال�سائد بني حالتني:

*  احلالة االأولى: ما اإذا كان املحرر االإلكرتوين موقعا من الطرفني وُتطبق ب�ساأنه 
يجوز  احلالة  هذه  يف  فاإنه  وا�سرتجاع،  وحفظ  اإن�ساء  من  املطلوبة  االإجراءات 

االحتجاج به باعتباره مبداأ ثبوت بالكتابة.

*  احلالة الثانية: ما اإذا كان املحرر م�ستخرجا من نظام معلوماتي خا�س باملوؤ�س�سة، 
املوؤ�س�سة  لهذه  احلالة ال يجوز  واالآمان، ويف هذه  الثقة  له �سمانات  تتوافر  وال 
جواز  عدم  مبداأ  مع  يتعار�س  االأمر  هذا  الأن  الغري؛  �سد  املحرر  بهذا  التم�سك 
اأن يتم�سك بهذا املحرر �سد  ا�سطناع ال�سخ�س دليال لنف�سه، فيما يجوز للغري 

املوؤ�س�سة.

وعلى افرتا�س �سحة من قـال باحلالة االأولى، فاإن املحرر االإلكرتوين لن يفي 
بالغر�س لعدة اأ�سباب:
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1. ال جدوى من اعتبار املحرر االإلكرتوين بداية ثبوت بالكتابة؛ الأن القا�سي يحتاج 
اإلى البينة اأو القرائن لكي يبني اقتناعه عليه – هذا اإذا وجدت البينة والقرائن 

لدعم املحرر االإلكرتوين – مما يعني انعدام كل قيمة للمحرر االإلكرتوين.

تقديرية  م�ساألة  هي  بالكتابة  ثبوت  بداية  االإلكرتوين  املحرر  اعتبار  مدى  اإن   .2
للقا�سي، فهو ميلك عدم اإجابة املدعي اإلى طلبه.

3. ما دام يجوز اعتبار املحرر االإلكرتوين بداية ثبوت بالكتابة ويتم تعزيزه بالبينة 
والقرائن، فاإنه يجوز اأي�سا نق�سه بالبينة والقرائن.

اأدنى من  باأن املحرر االإلكرتوين ي�سلل دليال ناق�ساً، ويف مرتبة  وهكذا يتبني 
املحرر العريف ) الورقي( يف االإثبات، وهو ما يتعار�س مع الغاية والهدف من املحررات 

االإلكرتونية التي تهدف اإلى �سرعة التعامل ومواكبة التطورات يف هذا املجال.

 

من  مانع  وجود  حالة  خالل  من  �لإلكرتونية  �ملحرر�ت  حجية   :)2(
�حل�شول على دليل كتابي.

يجوز اأي�سا االإثبات بالبينة فيما كان يجب اإثباته بالكتابة: »اإذا وجد مانع مادي 
اأو اأدبي يحول دون احل�سول على دليل كتابي«، اأعطى القانون احلق للخ�سم اإذا ما اأقام 
الدليل على وجود مانع مادي اأو اأدبي، اأن يثبت حقه بالبينة اأو القرائن بدال من الدليل 
الكتابي، ويكون املانع مادياً، اإذا اأحاطت بالتعاقد ظروف خارجية اأحالت دون احل�سول 

على دليل كتابي، مثل الكوارث الطبيعية واحلوادث املفاجئة والزالزل واحلرائق.

)3(: حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل حالة فقد �لدليل �لكتابي

يجوز �أي�شا �لإثبات بالبينة فيما كان يجب �إثباته بالكتابة:

ب. اإذا فقد الدائن �سنده الكتابي ل�سبب اأجنبي ال يد له فيه.
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الدليل  وجود  �سبق  ثبوت   .1« هما  �سرطني  توافر  اال�ستثناء  هذا  لتوافر  يلزم 
الكتابي، 2. اإثبات فقده ب�سبب اأجنبي، فاإذا ما توافر هذان ال�سرطان يفرت�س يف هذا 
اال�ستثناء اأن القواعد اخلا�سة بالدليل الكتابي قد روعيت عند اإبرام التعاقد بحيث 
اأ�سبح دليال كامال، اإال اأنه تعذر اإثبات ذلك لفقد هذا الدليل، وملا كان الدائن ال ميكن 
اأن ين�سب اإليه اأي تق�سري؛ الأن فقد ال�سند مل يكن بخطاأ منه، فقد اأجيز له اأن يثبت 
حت�سيل  امتناع  م�ساألة  لي�ست  فامل�ساألة  بالكتابة،  اإثباته  عليه  يجب  كان  ما  بالبينة 
الدليل الكتابي، اإمنا امل�ساألة هي م�سالة امتناع تقدمي هـذا الدليل، لذلك اأجيز اإقامة 

الدليل بالبينة اأو القرائن على وجود مثل هذا الدليل الكتابي.

اأما اإذا كان جمرد مبداأ ثبوت بالكتابة فاإنه ال يجوز االإثبات باملحرر االإلكرتوين؛ 
الأن هذا اال�ستثناء جاء حلماية الدائن الذي مل يق�سر يف ا�ستعمال الدليل الكتابي 

عند التعاقد.

 

بالنتيجة اأقول: 

مواكبة  عن  االأردين  القانون  عجز  مدى  يظهر  ال�سابقني  املبحثني  خالل  من 
التطورات العلمية والعملية احلديثة والتي من اأهمها اإبرام العقود عن طريق �سبكة 
االإنرتنت؛ الأن هذا النوع اجلديد من التعاقدات يختلف عن العقود التقليدية التي 

نظمها القانون املدين االأردين.

وبالرغم من املحاوالت التي يقوم بها الفقه، والتي ي�سعى من ورائها اإلى اإمكانية 
املتعاملني  لت�سجيع  املدين  القانون  بن�سو�س  الواردة  اال�ستثناءات  من  اال�ستفادة 
اأن هوؤالء  اإال  االإلكرتونية،  املحررات  اإمتام معامالتهم عن طريق  االإقدام على  على 
املتعاملني مل ولن يجدوا ما ي�سرهم؛ الأنهم �سي�سطدمون بالواقع املرير من خالل 
اأر�س الواقع والتي ال يجدون فيها احلماية  ن�سو�س واأحكام القوانني املطبقة على 
�سبل  كل  دولته  له  وفرت  قد  املقابل  الطرف  اأن  جنـد  حني  يف  لتعاقداتهم  واالأمان 

احلماية ملثل هذه التعاقدات.
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لقد بادرت كثري من الدول اإلى تنظيم املحرر االإلكرتوين كدليل كتابي كامل، 
قانون  بتعديل  بع�سها  اكتفت  حيث  اأخرى،  اإلى  دولة  من  التنظيم  هذا  اختلف  واإن 
ل�سنة   )230( رقم  القانون  �سدر  فرن�سا، حيث  يف  احلال  هو  كما  واملرافعات  االإثبات 
اأما  الفرن�سي،  القانون املدين  املنظمة لالإثبات يف  2000 يف �سورة تعديل للن�سو�س 
اأغلب الدول فقد اآثرت اإ�سدار قانون خا�س باملحررات االإلكرتونية مثل اأمريكا، حيث 
تعترب اأمريكا من اأولى الدول التي اأ�سدرت ت�سريعات تعرتف بالتوقيع االإلكرتوين، 
ومتنحه حجية كاملة يف االإثبات �ساأنه يف ذلك �ساأن التوقيع التقليدي، فقد اأ�سدرت 
يف  احلجية  مبوجبه  اأ�سافت  الرقمي  التوقيع  قانون   1995/5/1 يف  )يوتا(  والية 
االإثبات على التوقيع االإلكرتوين طاملا مت عن طريق �سفرة املفتاح العام، ومت توثيقه 
الفدرايل  الت�سريع  �سدر  واأخريا  واليات،  تلتها عدة  ثم  اإلكرتوين،  ت�سديق  ب�سهادة 
اأن يتطلب  يف 2000/6/30 الذي اعرتف بحجية املحرر االإلكرتوين يف االإثبات دون 

احل�سول على �سهادة ت�سديق اإلكرتوين.

ويف اإجنلرتا �سدر قانون االت�ساالت والتجارة االإلكرتونية الذي بداأ العمل بـه يف 
2000/7/25 وجعل التوقيع االإلكرتوين دليال مقبوال يف االإثبات، ونظم اجلهات التي 

توفر االأمان القانوين للتعاقد االإلكرتوين عن بعد.

والتوقيع  للمحررات  اأعطى  الذي   )1997/59( رقم  القانون  �سدر  اإيطاليا  ويف 
�الإلكرتوين نف�ض �حلجية �ملقررة للمحرر�ت �لعرفية و�لتوقيع �لتقليدي ب�ضرط �أن 
والعام،  املفتاحني اخلا�س  �سفرة  الرقمي عن طريق نظام  االإلكرتوين  التوقيع  يتم 
املوقع، ومييزه عن غريه من  و�سخ�سية  هوية  على  وا�سح  ب�سكل  التوقيع  يدل  واأن 

االأ�سخا�س. 

( ل�سنـة 2001،  املوؤقت رقـم )85  املعامالت االإلكرتونية  االأردن �سدر قانون  ويف 
حيث ن�ست املادة )7/اأ( على حجية التوقيع االإلكرتوين يف االإثبات وم�ساواته بالتوقيع 

اخلطي من حيث ترتيب اآثاره القانونية.

واملبادالت  بالتجارة  املتعلق   2000 ل�سنة   )83( رقم  القانون  �سـدر  تون�س  ويف 
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االإلكرتونية، وقد اأعطى هذا القانون للمحررات االإلكرتونية والتوقيع االإلكرتوين 
نف�س حجية العقد الكتابي والتوقيع التقليدي.

ويف االإمارات العربية املتحدة اأ�سدرت اإمارة دبي القانون رقم )2( ل�سنة 2001 يف 
�ساأن املعامالت والتجارة االإلكرتونية، وقد اأ�سفت املادة )10( على التوقيع االإلكرتوين 

�حلجية يف �الإثبات طاملا كان حمميا وتو�فرت فيه �ل�ضروط �ملطلوبة طبقا للقانون.

ويف املغرب �سدر القانون رقم 53 املن�سور باجلريدة الر�سمية عدد 5584 بتاريخ 
2007/12/6 الذي ن�س يف مادته الرابعة على اإ�سافة فقرة جديدة للف�سل 417 من 
الوثيقة  »تتمتع  التايل:  النحو  على   1/417 رقم  حتت  والعقود  االلتزامات  قانون 
املحررة  الوثيقة  بها  تتمتع  التي  االإثبات  قوة  بنف�س  اإلكرتونية  دعامة  على  املحررة 

على الورق.

الوثيقة  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  لالإثبات،  اإلكرتوين  ب�سكل  املحررة  الوثيقة  تقبل 
املحررة على الورق، �سريطة اأن يكون باالمكان التعرف، ب�سفة قانونية، على ال�سخ�س 
�لذي �ضدرت منه و�أن تكون معدة وحمفوظة وفق �ضروط من �ضاأنها �ضمان متاميتها«، 
للتجارة  النموذجي  القانون  مع  مت�سيا  جاءت  الت�سريعات  هذه  اأغلب  اأن  واملالحظ 

الدولية الذي اأ�سدرته جلنة االأمم املتحدة للتجارة االإلكرتونية.

مناذج  من  لنموذجني  بالتعر�س  الب�سيطة  الورقة  هذه  خـالل  من  ونكتفي 
له  ونختار  االأجنبية  الدول  من  االأول  االإلكرتونية،  باملحررات  املتعلقة  القوانني 
بعد  امل�سرية،  التجربة  له  ونختار  العربية،  الدول  والثاين من  الفرن�سية،  التجربة 
اأن نلقي نظرة �سريعة على حجية املحررات االإلكرتونية بالقانون النموذجي للتجارة 

الدولية.
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حجية المحررات اإللكترونية بالقانون 
النموذجي للتجارة الدولية 

أ- في فرنسا
ب- في مصر
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حجية المحررات اإللكترونية بالقانون 
النموذجي للتجارة الدولية

العقود  �سحة   )1/11( باملادة  االإلكرتونية  للتجارة  النموذجي  القانون  قرر 
االإلكرتونية التي ميكن التعبري عن االإيجاب والقبول فيها بو�ساطة ر�سائل البيانات، 
وقد عرفت املادة )2/اأ( من نف�س القانون ر�سالة البيانات باأنها املعلومات التي تنتج 
اأو تخزن اأو تبلغ بو�سائل اإلكرتونية اأو ب�سرية اأو ر�سائل مماثلة مبا يف ذلك التبادل 

االإلكرتوين اأو الورق اأو التلك�س اأو الن�سخ الربقي دون اأن تكون مق�سورة عليها.

القانون  عّد  فقد  عادة،  الدول  ت�سرتطه  الذي  الكتابة  ملتطلب  بالن�سبة  اأما 
�لبيانات  على  �الإطالع  تي�ضر  �إذ  �ل�ضرط،  لهذ�  م�ضتوفاة  �لبيانات  ر�ضالة  �لنموذجي 
الواردة فيها على نحو يتيح ا�ستخدامها بالرجوع اإليها الحقا طبقا للمادة )6( من 

القانون النموذجي املذكور. 

كما اعترب القانون التوقيع م�ستوفيا بالن�سبة لر�سالة البيانات:

ال�سخ�س على  ذلك  ولبيان موافقة  ال�سخ�س،  لتحديد هوية  اأ�سلوب  ا�ستخدم  اإذا  اأ. 
املعلومات الواردة يف ر�سالة البيانات.

ب. اإذا كان االأ�سلوب موثوقا به بقدر مالءمته للغر�س الذي اأن�سئت اأو بلغت من اأجله 
ر�سالة البيانات.

اأمكن  اإذا  االإثبات  يف  مقبولة  البيانات  ر�سالة  النموذجي  القانون  عّد  وقد  هذا 
التي  والطريقة  املعلومات،  �سالمة  على  بها  حافظت  التي  الطريقة  على  التعويل 
حددت هوية املن�سئ واأي عامل اآخر طبقا للمادة )9( من القانون املذكور، و�سيت�سح 
فيما بعد اأن الدول التي اأ�سدرت ت�سريعات خا�سة باملحررات االإلكرتونية، قد تاأثرت 

بالقانون النموذجي للتجارة االإلكرتونية.
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فرنسا

حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل �لتنظيم �لقانوين لها بفرن�شا

�سورة  يف   2000 مار�س   13 يف   2000 ل�سنة   )230( رقم  القانون  فرن�سا �سدر  يف 
تعديل للن�سو�س املنظمة لالإثبات يف القانون املدين الفرن�سي ما يجعلها متوافقة مـع 
كرثة ا�ستخدام املحررات االإلكرتونية، واأدراج هذا التعديل يف ن�س املـادة )1316( من 
القانون املدين الفرن�سي يف �سـت فقرات، واأ�سفي على الكتابة االإلكرتونية احلجية يف 

االإثبات �ساأنها يف ذلك �ساأن الكتابة اخلطية واملحررات الورقية والتوقيع التقليدي.

وقد كر�س قانون التوقيع االإلكرتوين الفرن�سي مبداأين اأ�سا�سيني:

الدعامة  ب�سبب  لالإثبات  املعدة  الكتابة  بني  التمييز  عدم  �لأول:  �ملبد�أ   *
التي تتم عليها، فيعتد بالكتابة االإلكرتونية كدليل وحجـة يف االإثبات �ساأنها يف ذلك 
التوقيع  قانون  من   )1/1316( املادة  ن�ست  حيث  ورقية،  دعامة  على  الكتابة  �سـاأن 
االإلكرتوين الفرن�سي على اأنه: »يعتد بالكتابة املتخذة �سكال اإلكرتونيا كدليل �ساأنها 
يف ذلك �ساأن الكتابة على دعامة ورقية، �سريطة اأن يكون يف االمكان بال�سرورة حتديد 
هوية ال�سخ�س الذي �سدرت منه، واأن تعد وحتفظ يف ظروف من طبيعتها �سمان 

�سالمتها«.

اأنه: »يكون للكتابة على دعامة  ون�ست املادة )3/1316( من نف�س القانون على 
اإلكرتونية نف�س القوة يف االإثبات التي للكتابة على الورق«.

والتوقيع  االإلكرتوين  املحرر  بني  الوظيفية  امل�ساواة  �لثاين:  �ملبد�أ   *
االإلكرتوين وبني املحرر العريف والتوقيع التقليدي.

لقد اعرتف قانون التوقيع االإلكرتوين الفرن�سي للمحرر االإلكرتوين والتوقيع 
والتوقيع   ) الورقي   ( العريف  للمحرر  املقررة  االإثبات  بذات احلجية يف  االإلكرتوين 
التقليدي، طاملا اأن اإن�ساء املحرر االإلكرتوين والتوقيع عليه قد مت با�ستخدام و�سيلة 
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ظروف  ويف  عليه،  وقع  الذي  بالت�سرف  �سلته  و�سمان  املوقع  هوية  لتحديد  اآمنة 
امل�سرع  والتزوير، وقد ترك  التعديل  اأو  التحريف  من طبيعتها �سمان �سالمته من 
�لقانونية  �ل�ضروط  تبني  �لتي  �لقر�ر�ت  �إ�ضد�ر  يف  �حلق  �لدولة  ملجل�ض  �لفرن�ضي 
وال�سوابط الفنية والتقنية الالزمة لتمتع املحرر والتوقيع االإلكرتوين باحلجية يف 

االإثبات.

وتطبيقاً لذلك فقد اأ�سدر جمل�س الدولة الفرن�سي املر�سوم رقم )2002/535(، 
حيث حددت املادة االأولى منه باأن االإدارة املركزية ل�سالمـة نظم املعلومات هي اجلهة 
ملراكز  الرتاخي�س  متنح  اأن  ولها  االإلكرتوين،  التوقيع  على  للت�سديق  االأ�سا�سية 
الت�سديق االإلكرتوين التي تعتمدها، وهي ال�سلطة املخت�سة باعتماد الهيئات االأجنبية 
الت�سديق  جهات  اأن  املعلوم  ومن  االإلكرتوين،  الت�سديق  �سهادات  باإ�سدار  املخت�سة 
اأو جهات م�ستقلة وحمايدة تقوم بدور الو�سيط بني  اأو �سركات  هي عبارة عن اأفراد 

املتعاملني لتوثيق تعامالتهم االإلكرتونية.

وتقوم جهة الت�سديق االإلكرتوين بدور هام يف توفري االأمان والثقة بني املتعاملني 
بالتحقق من  تقوم  تقدمه من خدمات، حيث  ما  االإلكرتونية من خالل  بالو�سائل 
هوية املتعاملني و�سفاتهم املميزة، ومدى اأهليتهم القانونية للتعاقد، كما تتحقق من 

م�سمون التعاقد و�سالمته وجديته وبعده عن الغ�س واالحتيال.

كما تقوم بدور مهم يف الت�سفري عن طريق اإمداد كل من طريف التعاقد بالبيانات 
املكونة للمفتاح العام واخلا�س، وتوؤكد ن�سبة املفتاح العـام ل�ساحبه، واأن املوّقع ميلك 
املفتاح اخلا�س لوحده دون اأن يعرفه غريه، فاإذا ما مت ا�ستخدامه كان قرينة على اأن 
املوقع هو الذي قام بالتوقيع، كما تقوم جهة الت�سديق االإلكرتوين باإ�سدار �سهادات 
متت  قد  واأنه  االإلكرتوين،  التوقيع  و�سالمة  �سحة  لتاأكد  االإلكرتوين،  الت�سديق 
املحافظة عليه بطريقة �سحيحة من حلظة االإر�سال اإلى حلظة الت�سديق مبا ي�سمن 

عدم اإنكار املوّقع ل�سدور التوقيع االإلكرتوين منه.
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مصر

حجية �ملحرر�ت �لإلكرتونية من خالل �لتنظيم �لقانوين لها مب�شر

باملحررات  خا�س  م�ستقل  قانون  اإ�سدار  ف�سلت  التي  الدول  من  م�سر   تعترب 
االإلكرتونية، فقد �سدر القانون رقم )15( ل�سنة 2004 ب�ساأن املحررات االإلكرتونية 
والتوقيع االإلكرتوين، وهذا القانون هو عبارة عن قانون م�ستقل عن القانون املدين 
وقانون االإثبات امل�سري، واإن كان باالمكان اعتبار ن�سو�سه تعدياًل للن�سو�س املتعلقة 

بالكتابة يف قانون االإثبات االأردين.

اأ�سفى هذا القانون على املحررات االإلكرتونية يف نطاق املعامالت املدنية  فقد 
فيها  توافرت  ما  اإذا  التقليدية  للكتابة  املقررة  احلجية  ذات  واالإدارية  والتجارية 
�ل�ضروط �ملن�ضو�ض عليها يف هذ� �لقانون و�ل�ضو�بط �لفنية و�لتقنية �لتي حتددها 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون، حيث ن�ست املادة ) 14 ( من القانون املذكور على 
اأنه: »للتوقيع االإلكرتوين يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية واالإدارية ذات احلجية 
يف  روعي  اإذا  والتجارية  املدنية  املواد  يف  االإثبات  قانون  اأحكام  يف  للتوقيعات  املقررة 
�إن�ضائه و�إمتامه �ل�ضروط �ملن�ضو�ض عليها يف هذ� �لقانون و�ل�ضو�بط �لفنية و�لتقنية 

التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون«.

كما ن�ست املادة )18( من نف�س القانون على اأنه:

االإلكرتونية  واملحررات  االإلكرتونية  والكتابة  االإلكرتوين  التوقيع  “يتمتع 
باحلجية يف �الإثبات �إذ� ما تو�فرت �ل�ضروط �الآتية:

1(  �رتباط �لتوقيع �الإلكرتوين باملوقع وحده دون غريه.

2(  �سيطرة املوقع وحده دون غريه على الو�سيط االإلكرتوين. 

التوقيع  اأو  االإلكرتوين  املحرر  بيانات  يف  تبديل  اأو  تعديل  اأي  ك�سف  اإمكانية    )3
االإلكرتوين.
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وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا للقانون ال�سوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك.« 

وتعترب هيئة تنمية تكنولوجيا املعلومات مب�سر هي �سلطة الت�سديق االإلكرتوين 
مزالـة  ترخي�س  منح  قبل  تتحقق  كما  امل�سفرة،  املفاتيح  اإ�سدار  تتولى  حيث  العليا، 
اإ�سدار �سهادات الت�سديق االإلكرتوين من اأن منظومة تكوين بيانات اإن�ساء التوقيع 
االإلكرتوين لـدى اجلهة املرخ�س لها موؤمنة طبقاً للمادة )2( ومت�سمنة لل�سوابط 

الفنية والتقنية والنظم والقواعد املبينة يف املادتني )3،4(.
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الخاتمة

اأمام غياب ن�سو�س قانونية �سريحة حتكم وتبني حجية املحررات االإلكرتونية 
من  بها  وما  ال�سارية،  القانونية  الن�سو�س  يف  البحث  من  بد  ال  كان  اإثبات،  كدليل 

ثغرات وا�ستثناءات لعلها ت�ستجيب لهذه التطورات العاملية.

االأردين،  املدين  القانون  يف  االإثبات  يف  العامة  القواعد  يف  البحث  خالل  ومن 
اإثبات  الواردة عليه، جندها ال ت�ستوعب املحررات االإلكرتونية كدليل  واال�ستثناءات 
كامل يعتمد عليه، واإمنا قد تكون جمرد قرينة اأو دليل ثانوي خا�سع لتقدير القا�سي 
وهو ما ال يتفق مع الغاية والغر�س املرجو من وراء هدف التجارة االإلكرتونية التي 

ت�سعى اإلى �سرعة اإجناز املعامالت وباأق�سر الطرق.

ومن خالل جتارب بع�س الدول يف هذا امل�سمار، وحتى تواكب تطورات التجارة 
م�ساحلها  على  احلفاظ  ميكنها  وحتى  مفرو�ساً،  واقعا  اأ�سبحت  التي  االإلكرتونية 
اإ�سدار  اأو  الداخلية،  قوانينها  تعديل  اإلى  اإما  الدول  هذه  جلاأت  رعاياها،  وم�سالح 

قوانني خا�سة مبا يالئم حجية املحررات االإلكرتونية يف االإثبات.

وعليه وحتى نواكب هذه التطورات العاملية فاإن امل�سرع االأردين مطالب وباأ�سرع 
على  ي�سفي  بحيث  خا�س  قانون  باإ�سدار  اأو  الداخلية،  القوانني  بتعديل  اأما  وقت 
ي�ستطيع  حتى  االإثبات  يف  القوة  حيث  من  القانونية  ال�سفة  االإلكرتونية  املحررات 
يف  حقوقه  على  مطمئن  وهو  املجال  هذا  يف  اخلو�س  واالأجنبي  االأردين  امل�ستثمر 
�سل القانون، وحتى ميكن احلديث بعد ذلك والتحاور حول: قانون اأردين منوذجي 

للمعلوماتية. 
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المحكمة اإللكترونية
وضرورات العصر في األردن

القابلية للتطبيق، ومتطلبات التحول في األردن
األسورة اإللكترونية بدل التوقيف
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المحكمة اإللكترونية
وضرورات العصر في األردن

)القابلية للتطبيق، ومتطلبات التحول(

تعريف التقاضي اإللكتروني

اإلى  اإلكرتونياً  التقا�سي  م�ستندات  نقل  »عملية  االإلكرتوين  بالتقا�سي  يق�سد 
املوظف  امل�ستندات بوا�سطة  االإلكرتوين حيث يتم فح�س هذه  املحكمة عرب الربيد 
املخت�س واإ�سدار قرار ب�ساأنها بالقبول اأو الرف�س واإر�سال اإ�سعار اإلى املتقا�سي يفيده 

علماً مبا مت ب�ساأن هذه امل�ستندات«.

الدعوى  اإقامة  يف  رغبته  عند  املحامي  اأو  املتقا�سي  فاإن  التعريف  لهذا  ووفقاً 
بطريقة اإلكرتونية �سوف ير�سل �سحيفة الدعوى عرب الربيد االإلكرتوين من خالل 
�ساعة  وع�سرون  اأربعة  متاح  املوقع  وهذا  الغر�س،  لهذا  خم�س�س  اإلكرتوين  موقع 
يومياً ملدة �سبعة اأيام يف االأ�سبوع، حيث ت�ستلم هذه امل�ستندات مبعرفة ال�سركة القائمة 
اإلى املحكمة املخت�سة، حيث يت�سلمه املوظف  اإدارة هذا املوقع ثم تقوم باإر�ساله  على 
املخت�س بقلم كتاب املحكمة ويقوم بفح�س امل�ستندات ثم يقرر قبول هذه امل�ستندات 
اأو عدم قبولها وير�سل للمتقا�سي ر�سالة اإلكرتونية يعمله فيها با�ستالم م�ستنداته 

والقرار ال�سادر ب�ساأنها.

من  نوع  يقدم  حيث  املميزات،  من  العديد  له  اإلكرتونياً  الدعوى  رفع  ونظام 
بطريقة  القانونية  امل�ستندات  بتقدمي  واملتقا�سني  للمحامني  ي�سمح  التكنولوجيا 
اإلكرتونية وفق منظومة متكاملة، كما يوؤدي هذا النظام اإلى التقليل من تكلفة ر�سوم 
التقا�سي املبالغ فيها والتخل�س من الكميات الهائلة من االأوراق وامل�ستندات املرتبطة 
بالق�سية والتي متتليء بها قاعات وغرف املحكمة، وي�سمح للمحاكم باأداء وظيفتها 
اأي وقت  امل�ستندات يف  ا�ستالم  اإمكانية  النظام  يوفر هذا  فاعلية، كما  اأكرث  بطريقة 
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يومياً حتى يف اأيام االإجازات والعطالت الر�سمية طوال 24 �ساعة ومن اأي مكان عرب 
�سبكة االإنرتنت. 

�سحة  مدى  حول  الت�ساوؤل  يثري  اإلكرتونية  بطريقة  الدعوى  رفع  نظام  ولعل 
قبول امل�ستندات واملحررات االإلكرتونية يف التقا�سي االإلكرتونية.

حاول الفقه تطبيق املفاهيم اجلديدة يف االإثبات االإلكرتوين على قواعد االإثبات 
القائمة بالفعل، ومل يدخر الفقه والق�ساء جهداً يف �سبيل اإيجاد احللول لالعرتاف 
بالتوقيع االإلكرتوين ولالإقرار بحجيته، عن طريق تطويع قواعد االإُبات التقليدية 

لتالئم و�سائل االإثبات االإلكرتوين.

ميكن  التي  القانونية  احلجية  مدى  عن  يت�ساءل  الفقه  بداأ  الو�سع  هذا  واإزاء 
لقانون  التقليدية  القواعد  وهل  االإلكرتوين،  للتوقيع  مينحها  اأن  االإثبات  لقانون 
التي  الدرجة  بذات  االإلكرتونية  للم�ستندات  الثبوتية  القوة  منح  ت�ستطيع  االإثبات 
الدليل  قيمة  تقدير  حرية  للقا�سي  �سيرتك  وهل  الورقية،  للم�ستندات  متنحها 

االإلكرتوين.

ولذلك بداأ رجال الفقه والقانون يف اإيجاد حلول عن طريق التفرقة بني حالتني، 
االإلكرتوين،  التوقيع  حجية  ينظم  االأطراف  بني  م�سبق  اتفاق  وجود  حالة  االأولى 
ينظم  اتفاق  االإلكرتوين يف حالة عدم وجود  التوقيع  الثانية مدى حجية  واحلالة 
حجيته، ولن نعر�س بالتف�سيل لهذه احللول اإذ اأنها حتتاج اإلى بحث مطول ومف�سل 

يكون مو�سوعه االإثبات االإلكرتوين وهو ما يخرج عن نطاق بحثنا.

من جهته، قال مدير عام املنظمة العربية للتنمية االدارية الدكتور رفعت عبد 
العدالة  حتقيق  »اإن  م�سر:  يف  عقد  الذي  امللتقى  اأمام  كلمته  يف  الفاعوري  احلليم 
مع  يتنا�سب  مبا  الق�ساء  منظومة  لتطوير  دوؤوب  جلهد  دوماً  يحتاج  بها  الناجزة 
التحوالت واملتغريات التي ت�سهدها املجتمعات يف كافة اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية والعلمية. 

واأكد �سرورة االعتماد على التقنيات احلديثة يف املنظومة الق�سائية مبا ي�سمن 
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ال�سرعة والفاعلية والدقة لتلك املنظومة، ويعزز مبداأ اقت�ساديات التقا�سي.

واأ�سار اإلى تزايد اأهمية ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التقا�سي يف �سوء ال�سلبيات 
وامل�سكالت التي اأ�سفرت عنها اإجراءات التحقيق واملحاكمة الورقية والتقليدية.

اإن جناح تطوير املنظومة الق�سائية يعتمد بدرجة كبرية على حتديث املنظومة 
بتكنولوجيا  ال�سلة  ذات  والوزارات  للجهات  التكاملي  الدور  اإلى  منوهاً  الت�سريعية، 
ب�سرية  وكفاءات  بنية حتتية متطورة  توفري  يكفل  الب�سرية، مبا  واملوارد  املعلومات، 

مدربة الإجناح تلك املنظومة.

و�سدد مدير عام املنظمة العربية للتنمية االإدارية يف ختام كلمته على اأهمية هذا 
امللتقى الذي يهدف اإلى ن�سر ثقافة تطوير املنظومة الق�سائية من خالل اال�ستعانة 
من  لالنتقال  و�سواًل  التقا�سي،  اإجراءات  وكافة  التحقيق  يف  احلديثة  بالتقنيات 
نظام التقا�سي الورقي اإلى النظام االإلكرتوين، وتعزيز قدرات القائمني على اجلهاز 

الق�سائي، خا�سًة يف اأعمال التحقيقات واإدارة اجلل�سات. 

واآليات  االإلكرتونية،  واملحكمة  االإلكرتوين  التقا�سي  مفهوم  تعريف  املهم  من 
تفعيل التقا�سي االإلكرتوين منذ قيد الدعوى حتى �سدور احلكم، ومتطلبات تعديل 

املنظومة الت�سريعية يف �سوء تقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف التقا�سي.

ويف االأردن 

اأعلن وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين اأن الربط االلكرتوين ما بني املحاكم 
الذي ي�سهم يف خدمة  االأمر  اأقل من �سهر تقريباً،  العام �سيتم خالل  االأمن  وجهاز 
الق�ساء وتعزيز �سيادة القانون وحماية حقوق االإن�سان، وقال التلهوين يف حوار مع 
اأ�سرة »الراأي« انه مت ن�سر تعليمات كاتب العدل املرخ�س خالل الفرتة املا�سية متهيداً 
لبدء ترخي�س هذه املكاتب لتقدم خدماتها للمواطنني يف جميع حمافظات اململكة، 
املكاتب املرخ�سة،  العدد االأكرب من هذه  العا�سمة عمان �سيكون فيها  اأن  اإلى  واأ�سار 
اإ�سافة اإلى عدد منها يف جميع املحافظات يتنا�سب وعدد �سكانها وعلى مراحل، واأعلن 
التلهوين عن اإجناز م�سروع اأر�سفة االأوراق املتعلقة بالق�سايا التنفيذية اإلكرتونياً يف 
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العا�سمة عمان و�سي�سار اإلى ا�ستكماله يف باقي حمافظات اململكة واالنتقال الأر�سفة 
مما  التقا�سي  عمليات  يف  االإلكرتونية  البيئة  لتطبيق  متهيداً  املحاكم  ق�سايا  كافة 

�سيوفر اجلهد والوقت على كافة االأطراف.

خدمات �ملحاكم و�لوز�رة »�إلكرتونية«

وبني التلهوين اأن الوزارة ت�سعى لتحويل خدمات املحاكم والوزارة اإلى خدمات 
اإلى  التحول  واأن  االأمر  هذا  تدر�س  الوزارة  داخل  جلنة  اأن  اإلى  م�سرياً  الكرتونية، 
البيئة االإلكرتونية يف �سوء اإقرار قانون املعامالت االإلكرتونية �سيكتمل باالنتهاء من 
اإجراءات اإعداد التوقيع االإلكرتوين، وقال اأن مع�سلة امد التقا�سي حتتاج اإلى جملة 
من التعديالت التي ت�سهم يف تق�سري اأمد التقا�سي من خالل اجلوانب الت�سريعية 

والفنية واالإدارية واالإجرائية.

معاجلة م�شكلة �لتبليغات و�لعناوين �لوهمية

واأ�سار اإلى اأن الوزارة قامت مبجموعة من االإجراءات ملعاجلة م�سكلة التبليغات 
والعناوين الوهمية والتي يتم التغلب عليها من خالل التعديالت على قانون االأحوال 
املدنية والتي تق�سي بالزام كل مواطن بتثبيت عنوانه واإعطائه فرتة �سماح حمددة 
املحكمة  بيانات  بقاعدة  االأحوال  دائرة  بيانات  قاعدة  الربط بني  يتم  بذلك، عندها 
بحيث ال تقبل الدعوى او التبليغات اإال على العنوان املقيد لدى دائرة االأحوال املدنية.

يف  القانونية  اللجنة  يدي  بني  االأن  موجود  التنفيذ  قانون  ان  التلهوين  وقال 
م�سريا  احلالية،  اال�ستثنائية  الدورة  خالل  املجل�س  على  و�سيعر�س  النواب  جمل�س 
اإلى ان القانون اجلديد �سي�سع مدد زمنية حمددة لعملية التنفيذ و�سوال لت�سريع 

اإجراءاته ويحد من م�سكلة اال�ستئنافات املتكررة والتي ت�سهم يف تاأخري التنفيذ.

تعديالت على قانون �لأ�شول �ملدنية

اأن  التلهوين  الوزير  قال  املدنية  االأ�سول  قانون  على  التعديالت  وبخ�سو�س 
القانون اجلديد مت�سمنا تعديالت كثرية  اأنهت تعديالته و�سيكون م�سروع  اللجنة 
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التي  الق�سايا  اإعداد  من  للحد  وامل�ساحلة  التوفيق  جلان  تطبيق  اقرتاح  واهمها 
تعر�س على املحاكم.

وبني اأن جلان التوفيق وامل�ساحلة م�ستوحاة من فكرة قانون الو�ساطة، ونعمل 
ق�سايا  يف  النزاع  اإنهاء  اللجان  تلك  باإمكان  واأن  القانون  ذات  مع  جنب  اإلى  جنبا 
التاأمني واالإيجار وق�سايا العمل والعمال كمرحلة اأولى وبنجاح م�سريا اإلى اأن هذه 
اللجان �ستكون من القطاعني العام واخلا�س، واأ�سار اإلى اأن جلان التوفيق وامل�ساحلة 
واملدرجة �سمن تعديالت القانون تهدف اإلى الت�سجيع على اإدخال مفهوم االإجراءات 

البديلة حللول النزاعات.

م�شروع جديد »للتحكيم« و�آخر معدل »للعقوبات«

واأعلن عن اإجناز م�سروع قانون جديد للتحكيم، لت�سجيع املواطنني للجوء اإلى 
اإجراءات التحكيم بداًل عن الق�سايا، الفتاً اإلى �سرورة اإقرار نظام متكامل للخربة، 
وبني اأن االإجراءات التي تتخذها الوزارة ت�سعى للحفاظ على �سيادة تطبيق القانون 

واحرتام كرامة وحرية املواطن.

واأ�سار اإلى اأن االنتهاء من اإعداد ال�سجل العديل لل�سوابق الق�سائية للمواطنني 
وحتديد  تكييف  يف  ت�ساعده  القا�سي  لدى  موجودة  مهمة  بيانات  قاعدة  باعتباره 

العقوبة واإ�سدار القرار.

وقال التلهوين اأن الوزارة قد اأعدت م�سروعا معداًل لقانون العقوبات وهو موجود 
اإلى اأن جلنة متخ�س�سة من خمتلف املخت�سة  لدى ديوان الت�سريع والراأي، م�سرياً 
اجلهات اأجنزت هذه التعديالت والتي و�سلت اإلى ما يزيد عن )180( مادة من ا�سل 

)474( مادة وهي عدد مواد القانون.

موجودة،  تكن  مل  جديدة  جرمية  اأفعاال  التعديالت  اأ�سافت  التلهوين  ووفق 
ف�ساًل عن اأن التعديالت اجلديدة تبنت مفهوم العقوبات املجتمعية اأو البديلة م�سريا 
اإلى اأن الوزارة تعمل حاليا وبع�س منظمات املجتمع املدين على تعديل قانون اأ�سول 

املحاكمات اجلزائية والذي من املتوقع ان يت�سمن اإيجاد بدائل للتوقيف.
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أسواره إلكترونية بدل التوقيف

واأ�سار اإلى فكرة تبني االأ�ساورة االإلكرتونية بدياًل للتوقيف يف اجلرائم الب�سيطة 
ووزارة  والق�ساء  العام  واالأمن  االت�ساالت  قطاع  هيئة  من  جلنة  بها  اأو�ست  والتي 

العدل.

خدمات  وتفعيل  التنفيذ  دوائر  هند�سة  باإعادة  قريبا  �ستقوم  الوزارة  اأن  وقال 
ال�سدد  هذا  يف  م�سريا  الق�سايا،  بع�س  عن  النا�سئة  لاللتزامات  االإلكرتوين  الدفع 
البنك  الوزارة بتوقيع االتفاقية مع  اإلى خدمة )اأي فواتريكم( والتي ا�سرتكت بها 

املركزي.

واأو�سح الوزير التلهوين انه مت ومنذ ثالثة �سهور بدء العمل بالنماذج املحمية 
للوكاالت وعدم املحكومية، اإ�سافة اإلى اأختام مت�سل�سلة وحممية بكتاب العدل الإ�سفاء 

املزيد من احلماية.

موقع �إلكرتوين جديد للوز�رة ومبنى للمعهد �لق�شائي

اأن الوزارة اطلقت املوقع االإلكرتوين للوزارة، م�سرياً  واأعلن الدكتور التلهوين 
الدعاوى  ر�سوم  يقوم بح�ساب  والذي  االإلكرتونية  �سيحوي خدمة احلا�سبة  اأنه  اإلى 
الق�سائية الأي معاملة ور�سوم كاتب العدل، وك�سف التلهوين النقاب عن اإن�ساء مبنى 
جديد للمعهد الق�سائي يكون على م�ستوى املعاهد الق�سائية يف دول العامل املتقدم 

وانه من املتوقع ان يتم طرح العطاء يف نهاية هذا العام.

ب�شمة �إلكرتونية للمحاكمة عند بعد

�ستقوم  والتي  االإلكرتونية  الب�سمة  من  اال�ستفادة  يف  النية  اإلى  التلهوين  واأ�سار 
دائرة احلوال املدنية بجمعها من املواطنني ح�سب القانون ذلك ال�ستخدامها يف ت�سهيل 
عملية املحاكمة عن بعد والتاأكد من �سخ�سية االأطراف عند تنظيم الوكاالت العدلية.

ومبا يتعلق بالتعديالت التي طالت قانون االأحوال املدنية رقم )9( ل�سنة 2001 
لفت التلهوين اإلى اأن اأبرز التعديالت على القانون ت�سمنت اإلزام كل مواطن اأردين 
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بتثبيت عنوانه لدى دائرة االأحوال املدنية ليعتمد لكافة االأغرا�س الق�سائية واملالية 
واالإدارية.

�ساأنه احلد من ظاهرة  التعديل اجلديد من  اأن  التلهوين  اأكد  ال�سدد  ويف هذا 
العناوين الوهمية والتبليغ بالن�سر بحجة عدم التعرف على العنوان، مبيناً اأن ذلك 
االأمر يكون بوا�سطة الربط االإلكرتوين بني قاعدة البيانات يف املحاكم عند ت�سجيل 
الدعاوى واالإنذارات وكل ما يرتبط بالتبليغات الق�سائية بقاعدة البيانات يف دائرة 

االأحوال املدنية.

اأن  العدل  وزير  قال  امل�ساندة  االإلكرتونية  والو�سائل  اخلدمات  كافة  ولتوفري 
الوزارة اأجنزت نظاما حمو�سبا الإجراءات العمل يوفر ربطا الكرتونيا بني دائرة كاتب 

العدل ودائرة االأرا�سي.

ومتكن اآلية الربط اجلديدة كتاب العدل يف املحاكم من االطالع على بيانات �سند 
واال�ستمالكات(  والرهونات  )كاحلجوزات  عليها  والوقوعات  التف�سيلية  الت�سجيل 
الواقعة على قطع االأرا�سي املعنية، ف�سال عن االطالع على كافة الوكاالت العدلية 
اأفاد  ما  وانتهاء كل منها ح�سب  بدء  وتاريخ  املعني  الت�سجيل  ب�سند  املتعلقة  ال�سابقة 

الدكتور التلهوين.

قال  قريبا  خدماته  �ستطلق  الذي  املرخ�س  العدل  كاتب  نظام  وبخ�سو�س 
االإعمال وكل من  املواطنني ورجال  لكافة  �سيوفر اخلدمة  النظام  ان هذا  التلهوين 

يحتاجها وعلى مدار ال�ساعة.

وت�ستهدف خدمات هذا النظام ح�سب التلهوين فئة كبار ال�سن الذين ال ي�ستطيعون 
التنقل اإلى دوائر كاتب العدل يف املحاكم، اإ�سافة اإلى املواطنني والذين لديهم ظروف 

طارئة كظروف ال�سفر يف اأوقات متاأخرة تكون بعد انق�ساء الدوام الر�سمي.

ت�سهده  الذي  الكبري  ال�سغط  من  التخفيف  �ساأنها  من  اخلدمة  هذه  ان  وبني 
�سيكون مقت�سرا  املكاتب  ان ترخي�س هذه  اإلى  العدل، م�سريا  كاتب  ودوائر  املحاكم 

على ذوي الكفاءة واخلربة من القانونيني واملحامني والق�ساة املتقاعدين.
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واأطلقت وزارة العدل موؤخرا خدمة الكرتونية جديدة تتيح للمواطنني ت�سديد 
ر�سوم عدم املحكومية وربط كاتب العدل بنظام الدفع االإلكرتوين وفقا للتلهوين.

وقال اأن وزارة العدل اأ�سافت هذه اخلدمة االإلكرتونية اجلديدة اإلى خدماتها 
بعد توقيع عقد ا�سرتاك مع البنك املركزي االأردين بخدمة عر�س وحت�سيل الفواتري 

الكرتونياً »اإي فواتريكم«.

وحول هذه اخلدمة قال التلهوين اأنها ت�سهل اإجراءات الدفع، ف�ساًل عن توفري 
الدفع  نظام  مع  الكرتونيا  الربط  خالل  من  وذلك  املواطن،  على  والوقت  اجلهد 
االإلكرتوين )اإي فواتريكم(، ومتكن اخلدمة اجلديدة املواطنني من اال�ستعالم عن 

الر�سوم املرتتبة عليهم وت�سديدها اإلكرتونياً.

عدم  �سهادة  اإ�سدار  خدمات  الفرتة  هذه  خالل  �ستوفر  الوزارة  اأن  اإلى  واأ�سار 
املحكومية والر�سوم وغريها من اخلدمات اخلا�سة بكاتب العدل وخدمات التنفيذ. 
واكد اأهمية اإن�ساء غرف ق�سائية اقت�سادية متخ�س�سة يف املحاكم االأردنية خ�سو�سا 
يف ظل ازدياد اإعداد الق�سايا االقت�سادية واملالية، م�سددا على �سرورة دعم االقت�ساد 
جمموعة  تعديل  خالل  من  ت�سريعيا  اإغفالها  وعدم  التجارية  واحلركة  االأردين 
القوانني ذات العالقة باالقت�ساد، ويرى التلهوين يف اإن�ساء وتاأ�سي�س الغرف الق�سائية 

االقت�سادية خطوة مهمة، يف طريق جتاوز عقبة التقادم الزمني للق�سايا التجارية.

اأما م�سكلة العناوين الوهمية والتي تخت�س مبو�سوع التبليغات. يوؤكد التلهوين 
اأهمية تطوير االأنظمة واالإجراءات امل�ستخدمة يف املحاكم، ملا لها من دور يف ت�سريع 
عملية التقا�سي، االأمر الذي يعزز الثقة االأداء العام للجهاز الق�سائي على حد قوله. 

اأهمية الربط االإلكرتوين بني جهاز االأمن العام ودوائره املختلفة  موؤكداً على 
العملية  �سري  ودقة  �سهولة  اإيجابي يف  دور  له من  ملا  وال�سجون  العامة  النيابات  مع 
الق�سائية، وميكن الربط االلكرتوين املدعني العامني من التعرف يوميا على مدد 
التوقيف واملتبقي منها ومن جتاوز املدة، االأمر الذي يحقق العدالة ويخدم حقوق 

االن�سان.
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االعتماد  �سرورة  على  اأوؤكد  والدولية  الوطنية  القانيونية  خربتي  خالل  ومن 
على التقنيات احلديثة يف املنظومة الق�سائية مبا ي�سمن ال�سرعة والفاعلية والدقة 
اأهمية ا�ستخدام التقنيات  اإلى تزايد  وتعزيز مبداأ اقت�ساديات التقا�سي، واأ�سري هنا 
اإجراءات  عنها  اأ�سفرت  التي  وامل�سكالت  ال�سلبيات  �سوء  يف  التقا�سي  يف  احلديثة 

التحقيق واملحاكمة الورقية والتقليدية.

ومن االأهمية مبكان اأن جناح تطوير املنظومة الق�سائية يعتمد بدرجة كبرية 
على حتديث املنظومة الت�سريعية، واأ�سري هنا اإلى الدور التكاملي للجهات والوزارات 
حتتية  بنية  توفري  يكفل  مبا  الب�سرية،  واملوارد  املعلومات،  بتكنولوجيا  ال�سلة  ذات 

متطورة وكفاءات ب�سرية مدربة الإجناح هذه املنظومة.

املهم يف كتابي هذا انه يحدد مفهوم التقا�سي االإلكرتوين، و�سبل تفعيل التقا�سي 
وماهية  واملحاكمة،  التحقيق  اإجراءات  يف  احلديثة  االجتاهات  وعر�س  االإلكرتوين، 
التحديات والعقبات التي تعرت�س ذلك وما ي�ستوجبه من تعديالت ت�سريعية، ف�ساًل 
عن الوقوف على جتارب دول العامل التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات 

ناجحة يف �سبيل تطوير اإجراءات التحقيق والتقا�سي االإلكرتوين.

الق�سائية  االإجراءات  ورواندا  يوغ�سالفيها  يف  الدولية  املحاكم  يف  باملنا�سبة 
جمعيها الكرتونية واملفرو�س اأن ال ناألوا جهداً يف البحث عن التقنيات احلديثة يف 
املوؤ�س�سات احلكومية وقد بداأ االأردن بعملية  اأداء  املنظومة الق�سائية بهدف تطوير 
التطوير يف االإعالن دائماً عن الدولة االإلكرتونية مل�سايرة ما يحدث يف العامل حملياً 
ودولياً يف كل املجاالت الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية مبا يلبي طموحات املواطن 

العربي يف منظومة ق�سائية تكفل اإقرار حقوقه وحمايتها.

على  االعتماد  اأهمية  العدل  وزير  التلهوين  ب�سام  الدكتور  معايل  اأو�سح  وقد 
التقنيات احلديثة يف اإجراءات التحقيق والتقا�سي ملعاجلة ال�سلبيات التي توؤدي اإلى 

تعقيد اإجراءات التقا�سي االإلكرتوين اأو املحكمة االإلكرتونية. 

�سلطة من الق�ساة بنظر الدعاوى بو�سائل اإلكرتونية م�ستحدثة �سمن اأنظمة 
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ق�سائية تعتمد اأ�سلوب الربنامج احلا�سوبي عو�ساً عن االأ�سلوب الورقي يف ا�ستقبال 
اأ�سلوب  تعتمد  حا�سوبية  برامج  �سمن  الدعوى  ونظر  الق�سائية  والطلبات  اللوائح 

التحديد امل�سبق لوقائع اجلل�سات.

اخلطية  والبينات  اللوائح  تقدمي  الدعوى  واأطراف  لق�ساة  النظام  هذا  ويتيح 
�سمن  اإلكرتونية  مواقع  خالل  ومن  املحكمة  اإلى  للح�سور  داع  دون  وال�سخ�سية 

ال�سبكة اخلا�سة مبوقع املحكمة.

املحكمة االإلكرتونية قد تكون حاًل ع�سرياً الأزمة بطء التقا�سي ومعمول به يف 
كثري من بلدان العامل.

الذين يدورون يف  للق�ساة  وانقاذ  البطيئة ظلم طويل ومل ثقيل،  العدالة  الأن 
حلقة مفرغة من قوانني عتيقة واإجراءات طويلة �سدرت منذ ع�سرات ال�سنني ومل 

تتغري واإتاحة الفر�سة للق�ساة على اآخر التعديالت للت�سريعات. 

التحقيق  اإجراءات  يف  احلديثة  التقنيات  على  االعتماد  اأهمية  ان  باعتقادي 
والتقا�سي  التحقيق  اإجراءات  تعقيد  اإلى  توؤدي  التي  ال�سلبيات  ملعاجلة  والتقا�سي 
خا�سة وان املحاكمات الورقية ال يتحقق لها االأمان الكايف اإما لتعر�س ملفات الق�سايا 
اإلى ال�سرقة اأو احلريق اأو االإتالف، ف�ساًل عن �سعوبة قراءة بع�س االأوراق املكتوبة 

بخط اليد بعد مرور الزمن اإلى غري ذلك من م�ساكل الدعوى الورقية.

القانونيني  الباحثني  اأحد  تقدم  االأردن  يف  الفكرية  وامللكية  للعدالة  حتقيقاً 
القا�سي حازم ال�سرعة مب�سروع للتقا�سي االإلكرتوين ال�سامل واملحاكم االإلكرتونية 
الفعلية اإلى وزارة العدل االأردنية منذ قرابة العامني وبالتحديد يف االأعوام 2005-
2006، ويتخل�س هذا امل�سروع الطموح باإن�ساء نظام للتقا�سي االإلكرتوين اأطلق عليه 
ا�سم دائرة املعلوماتية الق�سائية، ت�سمن هذا النظام حماكم اإلكرتونية �سمن ثالثة 
اأقاليم ت�سكل مبجموعها الرقعة اجلغرافية للمملكة االأردنية الها�سمية، وي�سمل هذا 
املدين  للتنفيذ  ودوائر  اإلكرتونياً  واالأحكام  بالقرارات  للطعن  حماكم  على  النظام 
لالأحكام بو�سائل العر�س واملتابعة فائقة التقنية، ومن اأبرز مميزات هذا النظام اأنه 
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املحاكم  جلميع  وكامل  االإجراءات  جلميع  �سامل  اإلكرتوين  ق�سائي  لواقع  يعر�س 
نقله  التقا�سي  اإجراءات  �سينقل  فاإنه  االأردن  يف  طبق  لو  بحيث  واالأق�سام  والدوائر 
فريدة من نوعها على م�ستوى العامل وت�سبح االأردن من الدول االأوائل التي تعتمد 
منهجاً ق�سائياً بال�سمولية املطروحة من قبل �ساحب هذا امل�سروع، وي�سعى �ساحب 
هذا امل�سروع لقاء ملك االأردن والذي يدعم ال�سباب واالأفكار الريادية، وقد واجهته 

الكثري من العوائق االإدارية والبريوقراطية يف االردن.

�لتقا�شي �لإلكرتوين: 

�سلطة ملجموعة من الق�ساة بنظر الدعاوى بو�سائل اإلكرتونية م�ستحدثة �سمن 
يف  الورقي  االأ�سلوب  عن  عو�ساً  احلا�سوبي  الربنامج  اأ�سلوب  تعتمد  ق�سائية  اأنظمة 
ا�ستقبال اللوائح والطلبات الق�سائية ونظر الدعوى �سمن برامج حا�سوبية تعتمد 

اأ�سلوب التحديد امل�سبق لوقائع اجلل�سات.

ويتيح هذا النظام للق�ساة واأطراف الدعوى تقدمي البينات اخلطية وال�سخ�سية 
دون داٍع للح�سور اإلى املحكمة ومن خالل مواقع اإلكرتونية �سمن ال�سبكة اخلا�سة 

مبوقع املحكمة.
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جرائم اإلنترنت
الجرائم اإللكترونية

1- مفهومها

2- أنواعها

3- صفاتها

4- مكافحة الجرائم اإللكترونية

قانون الجرائم اإللكترونية في األردن

ابتكار أردني للحد من الجرائم اإللكترونية





79

جرائم اإلنترنت

مع انت�سار التكنولوجيا بني النا�س اأ�سبح للحا�سوب دور مهم يف الت

زاد  كما  املعرفية،  بكافة جماالتها  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  االأ�سخا�س  بني  عامل 
اأداة ات�سال  التعامل من خالل ال�سبكة املعلوماتية يف االآونة االأخرية حيث اأ�سبحت 
عاملية يف خمتلف مناحي احلياة موّفرة بذلك الكثري من اجلهد والوقت واملال، اذا 
َنَتَج عن اال�ستخدامات املتعددة للتكنولوجيا واأنظمتها املختلفة العديد من امل�ساكل 
واملخاطر مما اأدى لظهور م�سميات خا�سة لهذه املاآخذ تنطوي حتت م�سمى اجلرائم 

االإلكرتونية.

مفهوم الجرائم اإللكترونية

اأجهزة  طريق  عن  يتم  قانوين  غري  �سلوك  باأنها  االإلكرتونية  اجلرائم  ُتعرف 
اإلكرتونية ينتج عنه اأ�سرار اإما مادية اأو معنوية لل�سحية وح�سول املجرم بها على 
اأو  ال�سرقة  اأجل  من  القر�سنة  بهدف  ذلك  ويتم  كالهما  اأو  ومعنوية  مادية  فوائد 

ا مب�سميات اأخرى مثل: اإتالف املعلومات اذ ُتعرف اي�سً

o .اجلرائم ال�سيبريية

o .جرائم االإنرتنت

o .جرائم التقنية العالية

أنواع الجرائم اإللكترونية 

o  ت�سمى جرائم اأو ما  الفرد  االإلكرتونية �سد  وتتم اجلرمية  االأفراد  جرائم �سَد 
االإنرتنت ال�سخ�سية مثل: �سرقة الهوية ومنها الربيد االإلكرتوين.
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o  عن االأجهزة  اإلى  امل�سرة  الربجميات  نقل  طريق  عن  وتتم  امللكية:  �سد  جرائم 
اأو  برامج  من  يحتويه  وما  اجلهاز  تعطيل  بغية  املفخخة  الربامج  بع�س  طريق 

ملفات.

o  اجلرائم �سد احلكومات: مهاجمة املواقع الر�سمية واأنظمة ال�سبكات احلكومية
والتي ت�ستخدم تلك التطبيقات على امل�ستوى املحلي والدويل كالهجمات االإرهابية 

على �سبكة االإنرتنت.

صفات الجرائم اإللكترونية

ال  كثرية  بطرق  تتم  اأنها  حيث  خفية  باأنها  االإلكرتونية  اجلرائم  تو�سف 
ح�سر لها ومن اأغلب الطرق املتاحة مل�ستخدم االإنرتنت ما يلي:

o  باأنها عامل وا�سع غري مقيد بزمان او مكان مما يتيح اإن ال�سبكة العاملية ُتعرف 
�سعوبة يف معرفة مرتكب اجلرمية.

o  كما اأن ال�سبكة العاملية �سهلة ومتعددة اال�ستخدام ي�سهل الوقوع بالفخاخ جمرميها
ب�سبب غياب الرقابة.

o .سهولة ارتكاب اجلرمية االإلكرتونية ب�سبب اأقلية اجلهد والعنف املبذول فيها�

o  ُتعترب اجلرمية االإلكرتونية ت�سرف غري اأخالقي بني جميع م�ستخدمني ال�سبكة
العاملية.

o :تعدد الطرق للو�سول لل�سحية باأ�سكال عدة مثل

- برامج ن�سخ املعلومات املخزنة يف اأجهزة احلا�سب االآيل.
- خطوط �الت�ضال �لهاتفي �لتي ت�ضتخدم لربط �لكمر�ت وو�ضائل �لتج�ض�ض.

- اأجهزة الهاتف النقال والهواتف الرقمية الثابتة.
بهدف  ح�سنة  ب�سورة  ياأتي  برنامج  طروادة: هو  مثل اأح�سنة  مدمرة  برامج   -

تعطيل اجلهاز.
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مكافحة الجرائم االلكترونية

ت�سعى احلكومات يف االآونة االأخرية اإلى للحد من اجلرائم االإلكرتونية واآثارها 
على املجتمع عن طريق ما يلي:

o .فر�س عقوبات كبرية على مرتكب اجلرمية االإلكرتونية بهدف احلد منها

o .ابتكار تقنيات جديدة للحد من هذه الظاهرة والك�سف عن مرتكبيها

o  أن�ضاء خطوط هاتفية وموؤ�ض�ضات خا�ضة لالإبالغ عن �جلرمية �الإلكرتونية فور�
حدوثها.

o  التحديث الدوري للقوانني التي تدين مرتكب اجلرمية االإلكرتونية مبا يتما�سى
مع تطورات التكنولوجيا وامل�ستجد من اجلرائم.

o  تعريف املجتمع بكيفية احلفاظ على �سرية معلوماتهم عن طريق ن�سر الت�سريعات
وحلقات التوعية املجتمعية.
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أنواع الجرائم اإللكترونية

ظهور اجلرائم االإلكرتونية احتّل جانباً كبرياً وُمهّماً يف حياة الّنا�س وتعامالتهم؛ 
ازداد  وقد  واملوؤ�س�سات،  وال�ّسركات  االأ�سخا�س  بني  الّتعامل  اأ�سا�س  احلا�سوب  ف�سار 
اأداة  َفتها  ب�سِ االأخرية  الفرتة  يف  االإلكرتونّية  املعلومات  �سبكات  ال�ستخدام  التوّجه 
رًة بذلك الكثري من ال�ّسرعة وامل�سافات  اّت�سال دولية يف خُمتلف مناحي احلياة، ُموِفّ
اإلى الكثري  اإّن اال�ستخدام الكبري ِلالأنظمة التكنولوجية قاد  واجلهد على االإن�سان. 
�ُسمّيت  �سابقاً،  ُمتداولًة  تكن  مل  اجلرائم  من  اأ�سنافاً  وقّدم  واملَخاطر،  امل�ساكل  من 
مفهوم  اأنواعها؟  هي  وما  االإلكرتونية؟  اجلرائم  هي  فما  االإلكرتونية،  باجلرائم 
 : Electronicباالإجنليزية( االإلكرتونية  اجلرائم  ُتعّرف  االإلكرتونية  اجلرائم 
اأو جمموعٍة مع  فرد  ُتوَقع �سّد  التي  املُمار�سات  باأّنها   crime or e-crime(
رر  ر باعٍث اإجرامّي بهدِف الَتّ�سُبِّب باالأذى ل�سمعة ال�سحّية عمداً، اأو اإحلاق ال�سَّ توِفّ
النف�سّي والبديّن به �سواًء اأكان ذلك باأ�سلوٍب مبا�سر اأو غري مبا�سر باال�ستعانة ب�سبكات 
وغرف  االإلكرتوين  كالربيد  اأدوات  من  تتبعها  وما  كاالإنرتنت  احلديثة  االّت�سال 
املُحادثة، والهواتف املحمولة وما تتبعها من اأدوات كر�سائل الو�سائط املُتعّددة. حتمُل 

اجلرائم االإلكرتونّية ُم�سّمياٍت عّدة، منها: 

1( جرائم الكمبيوتر واالإنرتنت. 

2( جرائم اأ�سحاب الياقات البي�ساء )باالإجنليزية(

 ) Cyper crime(.اجلرائم ال�سايبريية )باالإجنليزيةwhite collar crime( )3

 .)High Tech Crime (4( جرائم التقنية العالية )باالإجنليزية
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أنواع الجرائم اإللكترونية للجرائم اإللكترونية أنواٌع كثيرٌة، منها: 

1( جرائٌم اإلكرتونية �سّد االأفراد: هي اجَلرائم التي يتّم الو�سول فيها اإلى الهوّية 
االإلكرتونية لالأفراد بطرٍق غري م�سروعة؛ كح�سابات الربيد االإلكرتوين وكلمات 
ور  وال�سّ امللّفات  واأخذ  �سخ�سّياتهم  انتحاِل  اإلى  ت�سل  وقد  هم،  تخ�سُّ التي  ر  ال�ِسّ
اأي�ساً  وُت�سّمى  الأوامرهم،  ليمَتثلوا  بها  تهديدهم  بهدِف  اأجهزتهم،  من  املُهّمة 

بجرائم االإنرتنت ال�ّسخ�سية. 

2( جرائم اإلكرتونية �سّد احلكومات: هي جرائٌم ُتهاجم املواقع الّر�سمية للحكومات 
االأنظمة  اأو  املواقع  لهذه  التحتّية  البنى  تدمري  على  وُترّكز  �سبكاتها  واأنظمة 
بالقرا�سنة،  املرتكبون لهذه اجلرمية  االأ�سخا�س  وُي�سّمى  كامٍل،  ب�سكٍل  ال�ّسبكية 

وغالباً ما تكون اأهداُفهم �سيا�سّية. 

ال�سخ�سّية  املوؤ�س�سات  ت�ستهدف  جرائٌم  هي  امللكية:  �سّد  اإلكرتونية  جرائم   )3
ة، وتهدف الإتالف الوثائق املُهّمة اأو الربامج اخلا�سة، وتتُمّ  واحلكومية واخلا�سّ
با�ستخدام  املوؤ�س�سات  هذه  الأجهزة  �ساّرة  برامج  نقل  طريق  عن  اجلرائم  هذه 

 .)E-mail:رق كالر�سائل االإلكرتونية )باالإجنليزية الكثري من الُطّ

للدول  الع�سكرية  املواقع  ت�ستهدُف  جرائم  هي  االإلكرتونية:  ال�ّسيا�سية  اجلرائم   )4
بهدف �سرقة معلومات تتعّلق بالّدولة واأمنها. �سرقة املعلومات: َت�سمل املَعلومات 

املحفوظة اإلكرتونياً وتوزيعها باأ�ساليب غري م�سروعة.

اخرتاقاٌت  هي   )Cyber terrorism:باالإجنليزية( االإلكرتوين:  االإرهاب   )5
لالأنظمِة االأمنّية احليوية على مواقع االإنرتنت، تكوُن ُجزءاً من جمهوٍد ُمنّظم 
ملجوعٍة من االإرهابيني االإلكرتونيني اأو وكاالت خمابراٍت دولّية، اأو اأّي جماعات 
املُ�سّفرة  للمواقع  للو�سول  واالأنظمة.  املواقع  هذه  ثغرات  من  لال�ستفادة  َت�سعى 

واملحجوبة. 

 Fraud and:باالإجنليزية( االأموال:  على  واالعتداء  االحتيال  جرائم   )6
financial crimes( ت�سمُل هذه اجلرائم الكثري من املمار�سات منها: اإدخال 
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ا�ستعماُل  اأو  بها،  ريح  الت�سّ امل�سروع  غري  من  تعليمات  اأو  �سحيحة  غري  بيانات 
موظّفني  ِقبل  من  ال�ّسرقة  بغيَة  اإليها  الو�سول  م�سموح  غري  وعملّياٍت  بياناٍت 
فا�سدين يف ال�ّسركات واملوؤ�س�سات املالية. يحذف اأو تعديل املعلومات املحفوظة، اأو 

اإ�ساءة ا�ستعمال اأدوات االأنظمة املُتوافرة وحزم الربامج. 

الت�سُيّد   .)Social Engineering )باالإجنليزية:  االجتماعية  الهند�سة   )7
)باالإجنليزية: Phishing( اجلرائم االإلكرتونية املُتعّلقة باجلن�س. 

8( جرائم االبتزاز االإلكرتوين: )باالإجنليزية:Cyber extortion crime( هي 
اإلكرتويّن ما لهجماِت حرماٍن من خدمات  اأو موقٌع  اأن يتعّر�س نظاٌم حا�سوبّي 
ُمعّينة؛ حيُث ي�سّن هذه الهجمات وُيكّررها قرا�سنة حمرتفون، بهدِف حت�سيِل 
�ُسمعة  ت�سويه  بهدف  الّت�سهري،  جرائم   )9 الهجمات.  هذه  لوقف  مادّي  ُمقابٍل 
االأفراد. جرائم ال�سّب وال�ستم والقدح. املطاردة االإلكرتونية: هي اجلرائم املُتعّلقة 
تعري�سهم  لغاية  االإلكرتونّية  الو�سائل  طريق  عن  االأفراد  مطاردة  اأو  بتعّقب 
بذلك؛  وتهديدهم  املالية،  ال�ّسرقة  اأو  العام  االإحراج  اأو  ال�ّسخ�سية  للم�سايقات 
مواقع  عرب  ال�سخ�سية  حية  ال�سّ معلوماِت  اجلرائم  هذه  مرتكبو  يجمع  حيث 

ال�ّسبكات االجتماعي وغرف املحادثة وغريها. 

يف  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  �نت�شار  ُيوؤّدي  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  خماطر 
�ملُجتمعات �إلى �لكثري من �ملخاطر و�لتهديد�ت، ومنها: 

1( امل�سا�س باالقت�ساد واالأمن الوطني وتهديده.

اإلى  يوؤّدي  االأ�سرة مّما  اأفراد  االأ�سرية وت�سكيل اخلالفات بني  بالعالقات  امل�سا�س   )2
اأنواع  بع�س  ُت�سّببها  التي  النتائج  من  الكثري  ب�سبب  وذلك  االأ�سري،  التفكك 
اجلرائم االإلكرتونية كالّت�سهري ببع�س االأفراد ون�سر االأخبار الكاذبة واالإ�ساعات.
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 خ�سائ�س اجلرائم االإلكرتونية تتمّيز اجلرائم االإلكرتونية بعّدة خ�سائ�س، منها: 

1( �سعوبة معرفة مرتكب اجلرمية، اإاّل با�ستخدام و�سائل اأمنّية ذات تقنية عالية. 

رر املرُتِتّب عليها،كونه �سرراً مي�ّس الكيانات املعنوية ذات القيم  2( �سعوبة قيا�س ال�سّ
املعنوية اأو القيم املادّية اأو كالهما �سوّيًة. 

3( �سهولة الوقوع فيها؛ 

4( ب�سبب غياب الّرقابة االأمنية. 

5( �سهولة اإخفاء وطم�س َمعامل اجلرمية واآثارها والّدالئل التي ُتدّل على مرتكبها. 

6( هي اأقْل جهداً وُعنفاً ج�سدّياً من اجلرائم الّتقليدية. 

7( �سلوٌك غري اأخالقّي يف املجتمع. 

8( جرميٌة ال تتقّيد مبكاٍن اأو زماٍن حُمّددين. 

 

�أهد�ف �جلر�ئم �لإلكرتونية تهدُف �جلر�ئم �لإلكرتونية جلملٍة من �لغايات، منها: 

املعلومات  تقنيات  اأو معنوّي غري م�سروع عرب  اأو مادّي  �سيا�سّي  1( حت�سيل مك�سٍب 
االإنرتنت  على  املواقع  وتدمري  واالخرتاق،  االئتمان،  بطاقات  تزوير  كعملّيات 

و�سرقة احل�سابات املالية. 

وامل�سرفية  احلكومّية  واجلهات  للموؤ�س�سات  �سرّية  ووثائق  معلوماٍت  حت�سيُل   )2
وال�سخ�سية البتزازهم من خاللها. 

3( الو�سول ملعلوماٍت غري خُمّول للعاّمة االطالع عليها ب�سكٍل غري م�سروع، و�سرقتها 
اأو حذفها اأو تعطيلها اأو التعديل عليها لتحقيق م�سالح مرتكب اجلرمية. 
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جدّي  ب�شكٍل  و�حلكومات  �لّدول  ت�شعى  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  مكافحة 
للحّد من �جَلر�ئم �لإلكرتونّية و�آثارها عرب ُطرٍق كثرية منها: 

- فر�ُس �سيا�ساٍت دولّية وعقوباٍت كبرية على ُمرتكبي هذه اجَلرائم. 
- تفعيل اأحدث التقنيات والو�سائل للك�سِف عن هوّية ُمرتكبي اجلرائم.

- ن�سر الّتوعية يف املُجتمعات حول اجلرائم االإلكرتونية وخَماطرها، 
- َتعريف االأفراد بكيفّية احِلفاظ على معلوماتهم وخ�سو�سّياتهم؛ كح�ساباتهم 

البنكية وبطاقاتهم االئتمانية. 
- �إن�ضاء خطوط هاتفّية وموؤ�ض�ضات ُمعّينة تابعة للّدولة لالإبالغ عن �حلاالت �لتي 
تتعّر�س ملثل هذا الّنوع من اجلرائم. توجيه الّت�سريعات والقوانني وحتديثها 
مبا َيتما�سى مع الّتطورات التكنولوجية، لفر�س َقوانني جديدة فيما ي�ستجّد 

من هذه اجلرائم.
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قانون الجرائم اإللكترونية في األردن

 اإن التطور التكنولوجي والت�سارع يف التقدم العلمي جعل اجلرائم االإلكرتونية 
اجلرائم  اأ�سبحت  التطور  هذا  ظل  ويف  م�سبق.  لتخطيط  حتتاج  وال  واأب�سط  اأ�سهل 
االإلكرتونية م�سدر رزق للكثريين وخا�سة يف غياب االأنظمة والتعليمات والقوانني 

التي ممكن اأن ت�سبط هذه العملية وت�سع احلدود واملعايري للتعامل معها.

اإن وجود �سعوبات يف مكافحة اجلرائم االإلكرتونية مثل حمدودية االتفاقيات 
الرادعة، و�سعف  العقوبات  املعلومات حول هذه اجلرمية، وغياب  تبادل  الدولية يف 
التعاون مع القطاع اخلا�س وال�سركات املزودة خلدمة االإنرتنت واالت�ساالت، اإ�سافة 
هذه  متابعة  يجعل  اجلرائم  من  املمّيز  النمط  هذا  يف  التقني  التطّور  ت�سارع  اإلى 
اجلرائم واحلد منها اأمراً لي�س بال�سهل، ومن هنا ولهذه احلاجة امللحة �سدر قانون 
اجلرائم االإلكرتونية يف االأردن والذي مت ن�سره يف اجلريدة الر�سمية رقم5343 للعام 
2015 على اأن يبداأ العمل به من تاريخ ن�سره، لكنه مت تاجيل النظر فيه حتى الدورة 

العادية الثالثة 2018.

اإن �سدور مثل هذا القانون قد يجعل االأمر اأكرث �سهولًة وتي�سرياً ملتابعة اجلرائم 
االإلكرتونية ومعاقبة فعليها اإقامة احلجة عليهم.

على  عقوبات  ُتعد  ال  االإلكرتونية  اجلرائم  قانون  الواردة يف  العقوبات  اأن  رغم 
نحو كاٍف اأ�سوًة بالعقوبات يف قانون العقوبات للجرائم العادية ولكنه يكون ب�سي�س 
يف  تقليلها  اأو  منها  والتخل�س  االإلكرتونية  اجلرمية  حماربة  يف  قدماً  للعمل  اأمل 

جمتمعنا.

اإذ اأن القانون يتعامل مع الربامج واالأدوات املعدة الإن�ساء البيانات والدخول اإلى 
اأو  اأي منها  يتعدى على  ملن  العقوبات  العنكبوتية وو�سع  وال�سبكة  املعلومات  اأنظمة 
ي�ستغل اأياً منها يف عمل تخريبي اأو اإف�ساء اأو تعديل اأو تغيري معلومات، حيث يعاقب 
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القانون من يدخل ق�سداً اإلى ال�سبكة املعلوماتية اأو نظام معلومات باأي و�سيلة دون 
ت�سريح اأو يتجاوز ت�سريح معطى له باحلب�س مدة ال تقل عن اأ�سبوع وال تزيد عن 

ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ترتاوح بني 100 و 200 دينار اأردين اأو بكلتا العقوبتني.

يف حني ُت�سبح العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر وال تزيد عن �سنة 
مع غرامة مالية ترتاوح بني 200 و 1000 دينار اأردين يف حال كان الدخول من اأجل 
اإلغاء اأو حذف اأو اإ�سافة اأو تدمري اأو اإف�ساء اأو اإتالف اأو حجب اأو تعديل اأو تعطيل 

عمل ال�سبكة اأو نظام معلومات ال�سبكة.

عن  برناجماُ  ق�سداُ  ي�ستخدم  اأو  ين�سر  اأو  ُيدخل  ملن  العقوبة  نف�س  تكون  كما 
طريق ال�سبكة املعلوماتية الإلغاء اأو حذف اأو اإ�سافة اأو تدمري اأو اإف�ساء اأو اإتالف اأو 
حجب �أو تعديل �أو تغيري �أو نقل �أو ن�ضخ �أو �لتقاط �أو متكني �الآخرين من �الطالع 
على بيانات اأو معلومات اأو اإعاقة اأو ت�سوي�س اأو اإيقاف اأو تعطيل عمل نظام معلومات 
اأو تعديل حمتوياته  اإتالفه  اأو  اإلغائه  اأو  اإلكرتوين  اأو تغيري موقع  اإليه  اأو الو�سول 
اأو اإ�سغال اأو انتحال اأو �سفته اأو انتحال �سخ�سية مالكه دون ت�سريح اأو مبا يجاوز اأو 

يخالف الت�سريح.

اأو  التقا�س  اأو  الدفع  خدمات  باعرتا�س  املتعلقة  اجلرائم  القانون  وتناول 
اأو اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية املقدمة من البنوك وال�سركات املالية  الت�سويات 
اأو احل�سول على معلومات بطاقات االئتمان اأو املعلومات والبيانات التي ُت�ستخدم يف 
تنفيذ املعامالت املالية وامل�سرفية االإلكرتونية بطرق غري م�سروعة وبدون ت�سريح 
من �ساحبها باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ترتاوح 
بني 500 و2000 دينار اأردين. وتت�ساعف هذه العقوبات يف بحق من قام بارتكاب اأي 

منها ب�سبب تاأديته وظيفته اأو عمله اأو با�ستغالل اأي منهما.

كما اهتم القانون بو�سع عقوبات ملن ي�ستخدم اأو ين�سر ق�سداً اأو ي�ستغل من مل 
يكمل الثامنة ع�سر من عمره اأو من هو معّوق نف�سياً اأو عقلياً للقيام باأعمال اإباحية 

اأو تتعلق باال�ستغالل اجلن�سي اأو حتري�س على ارتكاب جرمية.
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ُتعد االأردن من الدول لي�ست ذات االقت�ساد القوي واأن تاأثري اجلرمية االإلكرتونية 
عليه مل يكن بالغ االأثر كما هو يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأو يف ال�سعودية ولكن 
تاأثري اجلرمية االإلكرتونية يف االأردن له بالغ االأثر يف احلياة االجتماعية والعالقات 
بني النا�س والعائالت لذا اهتمت احلكومة بو�سع قانون لهذه اجلرمية حتى يقلل 

انت�سارها قدر االإمكان.

التكنولوجي  للتطور  االإلكرتونية جاءت نظراً  املوجبة ملعدل اجلرائم  االأ�سباب 
ال�سبكة  ا�ستخدام  نطاق  ات�ساع  من  عنه  جنم  وما  االت�سال.  و�سائل  يف  املت�سارع 
الوحدة  الو�سائل مت�س  لتلك  البع�س  ا�ستخدام  اإ�ساءة  اإلى  اأدى  ما  وهو  املعلوماتية، 

الوطنية اإ�سافة اإلى جرائم االبتزاز واالحتيال االإلكرتوين. 

وبنف�س الوقت توؤكد على اأهمية حرية ال�سحافة واالإعالم املهني ليقوم بدوره 
الوطني ك�سلطة رابعة يف ممار�سة الف�ساد وامل�ساءلة. 

واأ�سري هنا اإلى اأن التفريق بني حرية الراأي والتعبري وخطاب الكراهية م�ساألة 
دقيقة جداً ولي�س من ال�سهل التمييز بينها. 

ومن  االإن�سان.  حقوق  جوهرة  هي  واالإن�سانية  ال�سخ�سية  الكرامة  حماية  واإن 
جهة اأخرى اإن امل�سروع مل يجرم فعاًل مباحاً بال�سابق اإمنا جّرم بع�س االأفعال التي 

جتري بو�سائل تقنية وال تتفق مع منظومة االأخالق التي ت�سود املجتمع.

االبتزاز  جرائم  على  العقوبة  وت�سديد  املعلومات  اأمن  حماية  على  هنا  واأوؤكد 
الكراهية عرب و�سائل  االإلكرتوين والرتويج للدعاية واالأ�سلحة وخطاب  واالحتيال 

التوا�سل االجتماعي.

وهناك ر�أي �آخر يف هذ� �ملجال

 اإن م�سروع القانون لي�س �سرورياً الأن اجلرائم املرتكبة يف الو�سائل االإلكرتونية 
الف�سل بني ما ين�سر  تندرج حتت قانون املطبوعات والن�سر والعقوبات. وال بد من 

على املواقع االإلكرتونية ومواقع التوا�سل االجتماعي.
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ر�أيي �ل�شخ�شي: 

اأنا مع احلرية ال�سحفية ومع �سيانة احلرية ال�سخ�سية وعدم اغتيال ال�سخ�سية، 
تغليظ العقوبة لي�ست هي احلل االأمثل ملعاجلة االأمور ما يهمني اإزالة القلق و�سوء 

الفهم مل�سروع القانون الأن احلقوق الد�ستورية وحرية الراأي يكفلها الد�ستور

املجال،  هذا  يف  العقوبات  وقانون  والن�سر  املطبوعات  قانون  ت�سبيق  مع  وانا 
واالأ�سل �سيادة القانون عل اجلميع دون حماباة وال م�سايرة.
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ابتكار اردني للحد من الجرائم اإللكترونية

خربين – ابتكر �ساب اردين تطبيقاً ذكياً يعمل على احلد من اجلرائم االإلكرتونية 
التي ترتكب عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي التي �سهدت ارتفاعا ملحوظا يف االآونة 

االأخرية.

والتكنولوجيا  ال�سباب  موؤمتر  جائزة  ال�سرايرة  ح�سني  املهند�س  وح�سد 
جمعية اأقامته  الذي   » العامل  اإلى  االأ�سرة  من  االإن�ساين  االأمن   « عنوان   حتت 
 » ت�سامن « الن�ساء املحلية يف البرتا نهاية االأ�سبوع املا�سي عن تطبيقه االإلكرتوين

»Before Crime« اأو قبل اجلرمية.

وقال ال�سرايرة خلربين »تقدم فريق عمل �سبابي م�سارك يف املوؤمتر مب�سروع 
تطبيق ذكي ي�ساعد على تنبيه امل�ستخدمني من جتاوز الن�سو�س القانونية التي جترم 
باعتبارها  التوا�سل  و�سائل  على  عادياً  اأمراً  الكثريون  يعتربها  �سلوكيات  جمموعة 

ف�ساًء وهمياً..«.
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ال�سنوات  االإلكرتونية خالل  ارتفاع اجلرائم  ن�سب  “من خالل حتليل  واأ�ساف 
مكافحة  وحدة  لدى  ال�سياق  هذا  يف  املنظورة  الق�سايا  اأبرز  وقراءة  املا�سية  الثالث 
اجلرائم االإلكرتونية يف اإدارة البحث اجلنائي ملديرية االأمن العام تبني اأن اجلهل يف 

القانون يعد ال�سبب الرئي�سي يف وقوع هذه اجلرائم )امل�ستحدثة(”.

عمله  نتائج  املوؤمتر  �سمن  امل�ساركة  للمجموعة  نقل  اأنه  اإلى  ال�سرايرة  واأ�سار 
القانونية على حملة توعية للحد من  العدل للم�ساعدة  موؤخراً �سمن فريق مركز 
اجلرمية االإلكرتونية حتت عنوان “نت بال جرمية”، قائاًل “حولنا النتائج تلك اإلى 
حل تقني مبتكر واآمن، يتتبع احتياجات النا�س ويلتقط امل�سكلة قبل وقوعها، ويوؤكد 
اأننا ك�سباب ن�سعى ل�سناعة الفرق بتقدمي احللول ولي�س الوقوف عند االعرتا�س..”.

وم�ستحدث”  “خا�س  االإلكرتونية  اجلرائم  قانون  اإن  احلقوقي  النا�سط  وبني 
وي�سكل حالة مهمة لدرا�سة “دينامية” الت�سريعات وحالة حقوق االإن�سان يف االأردن ال 
�سيما حرية التعبري، يف حني اأن الت�سريعات يجب اأال تتجه للعقاب فقط لغايات الردع 
واإمنا اأن حتمل وجهاً وقائياً حلماية االأفراد من التجرمي على حد تعبريه، م�سرياً 
يف 2015 االآن على طاولة جمل�س النواب ومل  �سرى  الذي  القانون  تعديل  “م�سودة 
التعديل )طعنة( حلرية  ي�سكل هذا  ال�سارع.. قد  بناء على طلب  ت�سحبها احلكومة 

التعبري يف اململكة”.

وعن التطبيق، اأو�سح ال�سرايرة اأن التطبيق يعتمد يف اآلية عمله على تتبع تفاعل 
امل�ستخدم لو�سائل التوا�سل االجتماعي وتنبيهه قبل اإر�ساله اأو اإعادة اإر�ساله اأو ن�سره 

اأو تفاعله مع اأي حمتوى م�سيء اأو يعر�س امل�ستخدم للم�ساءلة القانونية.

واأكد ال�سرايرة اأن التطبيق مازال يف مرحلة االإن�ساء مب�ساهمة جمموعة �سبابية 
اأطلقت على نف�سها ا�سم “حقوقي” لكن التطبيق بحاجة لدعم تقني وتراخي�س ليتم 

تفعليه عرب نظامي “اأندرويد” و”اأي اأو اأ�س”.
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• م�ست�سار لل�سالم بني االأديان ملوؤ�س�سة HWPL   كوريا اجلنوبية	
• رئي�س جلنة تدريب حمامني  للمرافعة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية  مع �ست دول االأردن 	

لبنان املغرب االإمارات البحرين والكويت
• رئي�سة اللجنة العليا النتخابات جتمع جلان املراأة الوطني االأردين.)ثالث دورات (	

السيرة الذاتية للمؤلف
العـين تغريــــــد  حكمـــــــــت
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• 	IAWJع�سو الهيئة االإدارية املوؤ�س�سة الدولية للن�ساء القا�سيات/ وا�سنطن
• ع�سو اللجنة املركزية لعدالة اجلندر )النوع( وا�سنطن.	
• رئي�س جمل�س االأمناء ملنظمة اأن�سار القانون .	
• نائب رئي�س جمل�س االأمناء ملجل�س املراأة العربية/ لبنان	
• رئي�سة اجلمعية االأردنية ملكافحة االأ�سكال احلديثة للعبودية واالجتار بالب�سر.	
• رئي�سة م�سروع حماية االأ�سرة للحد من العنف االأ�سري واالإ�ساءة اجلن�سية لالأطفال. 	
• 	.  ASIL ع�سو املوؤ�س�سة االأمريكية للقانون الدويل– وا�سنطن

األبحاث والدراسات 
• اأخالقيات الق�ساء .	
• والعالقة بني الد�ساتري الوطنية والقانون الدويل ز	
• االإ�سالم وقواعد القانون .	
• ال�سالم بني االأديان ووقف خطابات الكراهية .	
• اآلية توثيق انتهاكات القانون الدويل االإن�ساين .	
• مبادىء الثوره العربية الكربى .	
• اأثر احلروب والنزاعات على املراأة من منظور ت�سريعي .	
• حماية االأطفال يف القانون الدويل االإن�ساين .	
• حماية االأ�سرة من العنف واالإ�ساءة لالأطفال .	
• حقوق املراأة وحقوق االإن�سان .	
• ثقافة امل�سوؤولية وثقافة احل�سانة .	
• احلق يف حرية الراأي وحرية التعبري/ االعالم م�سوؤولية .	
• العنف اجلامعي .	
•  درا�سة حتليلية لالأوراق النقا�سية اخلم�سة جلاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم/الراأي	
• درا�سة حتليلية للورق النقا�سية ال�ساد�سة من وجهة نظر دولية ./جريدة الراأي	
• امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة ومعوقاتها .	
• موائمة الت�سريعات االأردنية التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .	
•  العدالة االنتقالية / من النظام ال�سمويل للدميقراطي .	
• حماية امللكية الفكرية .	
• التعذيب كجرمية دولية .	
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• دور الق�ساء يف حماية حقوق االإن�سان .	
• حقوق املراأة يف قانون العمل .	
•  التوقيف االإداري للن�ساء يف االأردن /ت�سريعات وواقع .	
• عدالة النوع الدولية 	
• اخل�سارة االقت�سادية الناجتة عن عدم امل�ساواة بني اجلن�سني .	

المسائلة والمحكمة الجنائية الدولية 
• حوار احل�سارات وحوار الثقافات .	
• املراأة والق�ساء.	
• املراأة هي املراأة مهما تبدلت اأدوارها .	
•  االجتار بالب�سر من منظور النوع االجتماعي .	

الجوائز:
• 	 Honorary Doctorate Degree from Common Wealth  University

دكتوراة فخرية من جامعة كومن ويلث الربيطانية
• و�سام احل�سني للعطاء املتميز يف الق�ساء والعمل العام من الدرجه االولى 2011	
• 	 Sandra Day O“Connnor Medal of Honor from Seton Hall

University 2010
• 	 The Prominent Women in international law Award /ASIL  2007
• و�سام مملكة البحرين/ املراأه العربيه املتميزه 2006	
• العربي/اجلامعة 	 الوطن  م�ستوى  على  والقانون  الق�ساء  حقل  يف  املتميزه  العربيه  املراأه 

العربية2004
• 	 United Nations Human Rights Prize for the family protection  2004

project
• 	Candidate of 1000 women Noble Prize   2005
• 	Peaceful Mind foundation ع�سو �سرف يف
• 	 Peace Advisory Council )HWPL(

• ع�سرات التقديرات والدروع حمليا ودوليا .	
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