
 
 
 

 اىعيَي واىبحث اىعايل اىخعييٌ وزارة
  ياىلد تعٍاج

  اىسياسيت ًىواىعي اىقاّىُ مييت
  / اىقاّــــىُ  قسٌ
 

 حجيت املسخْد االىنرتوّي يف االثباث 
 اىقاّىُ مييت/  دياىل جاٍعت اىل( سىالف وىيد فاضو ) تاىطاىب به جحقدٍ حبث

 اىقاّىُيف  اىبناىىريىش شهادة ّيو ٍخطيباث ٍِ جسء وهى اىسياسيت واىعيىً

 

 بأشراف

 حمي اىيطيف عبد حساً ً.  ً

 

 

 

                                                 ً 7192                                                              هـ9341

 
 

 



 
 
 

 

 اىرحيٌ اىرمحِ اهلل بسٌ

 

اَل )  
ْ
ى
َ
ى
َ
  و

 
و
ْ
ض
َ
ه   ف

َّ
  اىي

َ
ل
ْ
ي
َ
ي
َ
  ع

 
ه
 
خ
َ
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
  و

ْ
ج
َّ
َ
َ
ه
َ
  ى

 
ت
َ
ائ ف
َ
  ط

ْ
ٌ
 
ه
ْ
ْ ٍ  

ْ
  َأُ

َ
ىك

ُّ
ض ي
 
ا ي

َ
ٍ
َ
 و

 
َ
ىُ
ُّ
ض ي
 
الَّ  ي   إ 

ْ
ٌ
 
ه
َ
س
 
ف
ْ
ا ۖ   َأّ

َ
ٍ
َ
  و

َ
ل
َ
وّ
ُّ
ر
 
ض
َ
  ٍِ  ي

ْ
ء  ْ

ْ
ي
َ
  ۖ   ش

َ
ه
َ
س
ْ
َأّ
َ
  و

 
ه
َّ
  اىي

َ
ل
ْ
ي
َ
ي
َ
  ع

َ
اب
َ
ن خ
ْ
 اى

 
َ
ت
َ
َ
ْ
ح ن
ْ
اى
َ
  و

َ
ل
َ
َ
َّ
ي
َ
ع
َ
  و

ْ
ٌ
َ
اى
َ
ٍ  

ْ
ِ
 
ن
َ
ٌ ح

َ
ي
ْ
ع
َ
  ح

َ
اُ
َ
م
َ
  و

 
و
ْ
ض
َ
ه   ف

َّ
  اىي

َ
ل
ْ
ي
َ
ي
َ
ا ع

ً
ظ يَ

َ
 ﴾       994﴿( ع

 

  اىعظيٌ اهلل صدق                                                        

 994 اىدايت.   اىْساء سىرة                                                         

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 اإلهـــــــداء

 لنعمتو شاكرا خاشعا اسجد وحده ولو اعبد وحده البهي بنوره الكون اضاء الذي الخالق باسم
 الجهــد ىذا اتمام في علي وفضلو

 الى...
 البشير النذير وشفيعها المنير االمة وسراج االعلى الفردوس صاحب

 واعتزازا فخرا(  وسلم عليو اهلل صلى)  محمد

 ... الى

 مبالي غير ىمي وحمل...  الموالي سندي وظل...  الغوالي ونسي...  الليالي سهر من

 الغالي والدي...  التمام بدر

 الى ...
 البال وشغلت...  صبرا االيام وجاىدت...  ىما الفؤاد وحملت...  سهرا الجفون اثقلت من

 املً  باهلل وايقنت...  دعاءاً  االيادي ورفعت...  فكراً 

 الغالية العزيزة امي...  االحباب واحب الغوالي اغلى

 ...الى 
 والضراء السراء في رافقوني من الى...  الوفاء وينابيع...  المحبة ورود

 واخواتي اخوتي...  االصحاب اصدق الى

 الى ...
 شدتي عند اليها الجأ التي الحصينة القلعة

 صديقاتـــــــي العزيــــــــــــــزات



 
 
 

 

 واىخقـــدير اىشنــر

 في قضيناىا اعوام الى نعود وقفة من الجامعية الحياة االخيرة خطواتنا نخطو ونحن لنا البد
 جيل بناء في كبيرة جهوداً  بذلك باذلين الكثير لنا قدموا الذين الكرام اساتذتنا مع الجامعة رحاب

 .. جديد من االمة لتبعث الغد

 الى...  الحياة في رسالة أقدس حملوا الذين الى والمحبة والتقدير واالمتنان الشكر بجزيل اتقدم
 .. االفاضل اساتذتنا جميع الى والمعرفة العلم طريق لنا مهدوا الذين

 ىذا على باألشراف تفضل الذي محي اللطيف عبد حسام  م.  م  والشكر بالتقدير واخص
 كان والذي.  خير الجزاء عني اهلل فجزاه النافع عملو من االستفادة حاولت طالما والذي البحث

 بدعمو تعثراً  اقل دربي وبات البحث لهذا اعدادي فترة طوال لطريقي ومنيراً  ومرشداً  سنداً 
  ومشورتو

 المساعدة يد لنا ومد العون لنا وقدم البحث ىذا اتمام على ساعدني من كل نشكر وكذلك
 . البحث ىذا ال سباـ الالزمة بادلعلومات وزودنا

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ــرف اقــــرار المشــــــــ

( قد جرى تحت ركن االختصاص في القرار االداري  اشهد ان ىذا البحث الموسوم )
اشرافي في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى وىو جزء من متطلبات نيل 

 شهادة البكالوريوس في القانون . 
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 ةــــــــــدمـــــــــــــــــــــالمق

احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على اشرؼ ادلرسيلن ) صلى وعليو والو وصحبو وسلم ( دبزيد من اخلضوع 
 اليو عزوجل امسى ايات احلمد والشكر وبعد . والتسيلم هلل اخلاؽ العظيم سبحانو وتعاىل ارفع

اطراؼ بُت لقد اقضى التطور يف وسائل االتصاؿ وتبادؿ ادلعلومات والبيانات ونشؤء عالقات مادية وقانونية باثرىا 
( وتزداد ىذه العالقات يوماً  Electrical Spaceو ي )ًت  مادي يصطل  عليو بالقضاء االلكجيمعهم قضاء غَت

واالقتصادي كاف امهها ظهور التجارة اثرت تاثَتُا كبَتًا يف عدد كبَت من اوجو النشاط االجتماعي  بعد يـو اليت
 االلكًتونية والتعليم االلكًتو ي ومن ىنا ظهرت احلاجة ادللحة لوجود احملكمة االلكًتونية .

وووع البحث يف دداثتو وقلة ادلؤلاات اليت تناولتو بالرغم من شيوع استعماؿ ادلستندات االلكًتو ي يف ادلامهية اما
فكرة ادلستند االلكًتو ي ويتناوؿ بالبحث ماىيتها وشروطها  يعٍت قنف ليس ىناؾ تنظيم قانو ي متلكو احلياة العلمية 

 . ومنحها دجيتها يف االثبات والنطاؽ ادلسموح االثبات فيو 

 البحث عن احلاجة القانونية للبيانات ادلتداولة من خالؿ وسائل االتصاؿ تكمن يف البحث عن البحث مشكلةاما 
, بعد اف نعلم ىنالك فرؽ يف الطبيعة  القانونية بُت الوسائل االلكًتونية والوسائل  شأهناوالقواعد الواجبة التطبيق 

اليت تتكوف من خالؿ استعماؿ البيانات ادلرسلة عرب  ربصل باثر العالقاتالورقية للتعبَت عن التصرفات القانونية اليت 
الرقمي ىو مايدعوا اىل اجياد تقارب بُت الووعُت الرقمي ) غَت ادلادي ( والووع ادلادي ) التقليدي ( الورقي عامل ال

االدتجاج هبا ومايكوف صاحل واليات من خالؿ اجياد انظمة تستوعب تنظيم القيمة القانونية للوسائل االلكًتونية 
لتطبيق موووع ىذه االنظمة دلا يساىم ذلك التنظيم من تقليص الارؽ بُت العامل الرقمي والعامل ادلادي وىو 
مايقضي بالنتيجة اىل اجياد قواعد جديدة يف ىذا اجملاؿ ديكن اف تتطور وتتحسن كقواعد متخصصة تصل  للعمل 

 واء تلك اليت تنشأ عن عالقات عقدية اـ عالقات غَت عقدية .يف تسوية االشكاليات االلكًتونية س

لغرض ربليل النصوص لقد اسعملت منهج ادلوووعي وادلقارف يف معاجلة موووعات البحث  البحث منهجاما  
 .عاجلت ىذا ادلوووع وبياف مدى صلادها يف بلوغ غايتها للوصوؿ اىل الصياغة ادلثلى دلوووع البحث  يتالقانونية ال
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 المبحث االول

 ماىية المستند االلكتروني

الرمسية ولكن مع التقدـ من ادلعلـو اف السندات العادية الورقية كانت السندات الوديدة ادلعتمدة يف ادلعامالت 
احلاصل وللحاجة اىل تبسيط االجراءات ومن مايسمى شبكية االنًتنيت ظهرت ماتسمى بالسندات االلكًتونية 

سها بالتعامل يف الوقت احلاور وكانت ذلذه السندات تاثَت واو  على طبيعة ادلعامالت , فروت ناوىي سندات 
لذلك البد من التعرؼ دبا ىي ادلستند االلكًتو ي والشروط الواجب توافرىا فيها لكي تضاى عليو دجة السند 

االلكًتو ي يف ادلطلب الثا ي ىذا االلكًتو ي لذا ستناوؿ تعريف ادلستند االلكًتو ي يف ادلطلب االوؿ وشروط ادلستند 
 ماسنتناولو اتباعاً .

 المطلب االول

 تعريف المستند االلكتروني

وديكن اف تعرؼ ادلستندات االلكًتونية : ىو كل مستند مستخرج من وسائل االتصاؿ العلمي احلديثة كالتلكس 
ىذه الوسائل احلديثة لكوهنا ذات اثر مادي الهنا تكوف  وديكن لنا اف تعترب والااكس واالنًتنيت واحلاسب االيل 

مدونة على ورؽ من نوع خاص وتتكوف ىذه السندات من مادة قابلة للتمغنط ويتم مغنطة احملرر االلكًتو ي عن 
 . (1) طريق امرار التيار الكهربائي

 احملررة االوراؽ وىي واددة صيغة على فقط التكوف اي الكتابة تتضمن اليت القراص االلكًتو ي ادلستند ويتمثل
 صلده العراقي االثبات قانوف دسب السند تعريف اردنا فأذا وادلرنة الصلبة بنوعيها االقراص ىذه على مثبتة وتكوف
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,  1761( د . عباس العبودي , امهية السندات العادية يف االثبات القضائي , رسالة ماجستَت مقدمة اىل كلية القانوف , جامعة بغداد , 1)
 .  1ص

 

7 



 
 
 

( 11مقسم اىل قسمُت : االوؿ يسمى السندات الرمسية واالخر بسندات العادية فالسند الرمسي فقد عرفتو ادلادة )
قانوف االثبات العراقي :" ىي اليت يثبت فيها موظف عاـ اوشخص مكلف خلدمة عامة طبقًا الوواع قانونية من 

 توفرىا واجبذووي الشأف حبضوره واشًتط القانوف عدة شروط ويف ددود اختصاصو مامت على يديو او ما اديل بو 
 اماـ التوقيع ويكوف الشأف ذوي قبل من موقعا السند ىذا يكوف اف منها الرمسي السند صاة حيوز دىت السند يف

 السند, كتابة وقت اختصاصو ددود ومن ويعمل مكلف يكوف اف وجيب عامة خبدمة ومكلف سلتص موظف
 عليو نصت فقد العادي بالسند يتعلق فيما اما قانونية قيمة اي لو تكوف فال مزورآ السند كاف اذا دالة منها ويثٌت
 أمضاء او خط من اليو منسوب ماىو صرادة ينكر مامل وقعو شلن صادرآ يعترب فانو اإلثبات قانوف من( 13) ادلادة
 (.1) ثابت تاريخ لو يكوف اف منها العادي للسند شروط عدة االثبات قانوف ووع وكذلك أهباـ بصمة او

فهي ربتاج اىل وسائل وما نالدظو اف العمل هبذه ادلادة قد ال يصل  للعمل فيما يتعلق بالتعامالت االلكًتونية 
بديلة عما جاء بو قانوف االثبات لذا صلد اف قانوف ادلعامالت االلكًتو ي العراقي قد عرؼ ادلستند االلكًتو ي ليجنبنا 
مشاكل قواعد تطبيق القواعد التقليدية دبا يتعلق هبذا العقود لذا صلده قد عرؼ ادلستند االلكًتو ي يف ادلادة 

ستقبل كليا أو جزئيا بوسائل تا ))احملددات والوثائق اليت تنشأ او تدمج اوزبزف اوترسل او منو باهن (1١(الاقرة)1)
وىنا  (1)الكًتونية دبا يف ذلك تبادؿ البيانات الكًتونيا او الربيد االلكًتو ي او الربؽ او التلكس وحيمل توقيعا الكًتونيا

من ديث انو مل يعتمد كليا على ادلستندات الورقية بل مشل أيضا ادلعلومات ادلدونة  يلتُتادلشرع العراقي بُت الوسميز 
من جهة  على االقراص وادلخزنة ولكن اشًتط أف تكوف ىذه احملددات ربمل توقيعا ومن ادلعلـو اف التوقيع يكوف اما

 اؿػػػػػػػػػػػػػاشكى ػػػػػػػػػػػىذا التوقيع عل سلتصة بالتوقيع وىذه ماذىب اليو ادلادة من ناس القانوف وىي جهة التصديق ويكوف
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 ادلعدؿ . 1757لسنة  1١5( من قانوف االثبات العراقي رقم 13) نص( 11) نص (1)

 .( 56 العراقي رقم )و يت االلكًت ( قانوف التوقيع االلكًتو ي وادلعامال1١( الاقرة )1) نص (1)

 

3 



 
 
 

فقد عرؼ احملرر االلكًتو ي من خالال  1١١1(لسنة 1 رقم)يبداما قانوف ادلعامالت والتجارة االىكًتونية المارة 
 (منو يقولو اف ادلستند االلكًتو ي ىو)سجل اومستند يتم انشاؤه او زبزينو او استخراجو 1نصو يف ادلادة )

على وسط ملموس اوعلى اي وسيط الكًتو ي اخر ويكوف او نسخو اوارسالو او ابالغو او استالمو بوسيلة الكًتونية 
 .(1) قابال لألسًتجاع شكل ديكن فهمو(

رسالة البيانات  1١١1ًتاؿ النموذجي بشأف التوقيعات االلكًتونية لسنة سنو ( من قانوف اال1كذلك عرفت ادلادة )  
ئل الكًتونية اوووئية او بوسائل مشاهبة دبا بأهنا تعٍت )معلومات يتم أنشاؤىا أو أرساذلا أو أستالمها او زبزينها بوسا

يف ذلك , على سبيل ادلثاؿ ال احلصر , التبادؿ االلكًتو ي للبيانات او الربيد االلكًتو ي او الربؽ او التلكس النسخ 
 . (1) الربقي(

من خالؿ ما تقدـ صلد أف ادلشرع العراقي قد اقتبسة تعريف ادلستندـ االلكًتو ي من قانوف التوقيع االلكًتو ي  
ادلصري واف التعريف الذي أورده القانوؽ ادلصري مل يكن شامال لكل تطبيقات ادلستند االلكًتو ي كما فعل ادلشرع 

(وتكوف على النحو التايل ىو )سجل او مستند يتم 1١قرة )(الا1االماريت لذا يكوف من االفضل تعديل نص ادلادة)
أنشاؤه او زبزينو او استخراجو او نسخو او رسالو او بالغ او استالمو بوسيلة الكًتونية على وسيط ملموس او على 

 اي وسيط الكًتونيا اخر ويكوف قابال لألسًتجاع بشكل ديكن فهمو وحيمل توقيعا الكًتونيا(.
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 . 1١١2 لسنة( 13) رقم ادلصري االلكًتو ي التوقيع قانوف( ب) الاقرة( 5)نص  (1)

 . 1١١1( لسنة 1ديب رقم )( قانوف ادلعامالت والتجارة االلكًتونية المارة 1)نص  (1)

 . 1١١1( قانوف االونسًتاؿ النموذجي التوقيعات االلكًتونية لسنة 1)( نص 1)
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 المطلب الثاني

 االلكترونيشروط المستند 

الكاملة يف االثبات وامكانية مساواتو بالسندات الرمسية والعرفية جيب اف تتوفر  دىت يكوف للسند االلكًتو ي احلجية
عليو صرادة قانوف التوقيع االلكرنو ي وادلعامالت الكًتو ي العراقي قانوف االلكًتو ي االرد ي , فيو شروط منها مانص 
ة فرىا يف السند االلكًتو ي دىت يتمتع  باحلجيالقياس على شروط االساسية اليت يتوجب تو ىذا باالوافة المكانية 

 القانونية يف االثبات وذلك على النحو االيت :

 رع االولــــــالف

  والتوقيع والتوثيق ةـــــــــــــابـــــــــالكت

مل يعد ماهـو لاظ احملرر يقتصر على ادلستندات الورقية دسب بل تطور ليشمل ايضًا احملررات االلكًتونية وقد 
 ( الاقرة خامساً 1عرؼ ادلشرع العراقي يف ادلادة )

كل درؼ او رمز او اي عالمة اخرى تثبت على وسيلة الكًتونية او رقمية او اي وسيلة   -الكتابة االلكًتونية :
/ أ ( من قانوف تنظيم التوقيع االلكًتو ي 1اهبة وتعطي داللة قابلة لالدراؾ والاهم , وكذلك عرفت ادلادة) اخرى مش

الكًتونية او ادلصري الكتابة االلكًتونية باهنا ) كل درؼ او رقم او رموز او اي عالمات اخرى ثبت على دعامة 
 .( 1)ؾ ( رقمية او اي وسيلة اخرى مشاهبة وتعطي داللة قابلة لالدرا

وقد نصت ادلادة الثانية من قانوف ادلعامالت االلكًتونية االرد ي على اف : ادلعلومات : البيانات والنصوص والصور 
 . (1)واالشكاؿ وقواعد البيانات وبرامج احلاسوب وماشابو ذلك 
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  1١١2( لسنة 13( الاقرة ) أ ( قانوف التوقيع االلكًتو ي ادلصري رقم )1)( نص 1)

 . 1١١1( لسنة 63( قانوف ادلعامالت االلكًتو ي االرد ي رقم )1)( نص 1)
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 كما,  غَتىا او الرموز او واالرقاـ احلروؼ بواسطة تكوف قد االلكًتونية الكتابة اف تعاريف ىذا خالؿ من ويتض 
ادخاؿ البيانات او  عمليات طريق عن االلكًتونية الكتابة تعريف يف انارد قد وادلصري العراقي ادلشرع اف يالدظ

اخراجها من خالؿ شاشة احلاسب او اي وسيلة الكًتونية اخرى حبيث تتم خالؿ تغذية اجلهاز هبذه ادلعلومات عن 
طريق وددات االدخاؿ بواسطة لودة ادلااتي  او اي وسيلة تتتمكن من قراءة البيانات واسًتجاع ادلعلومات ادلخزنة 

ص مرف مستخدـ وبعد معاجلة البيانات تتم كتابتها على اجهزة االخراج اليت تتمثل يف وددة ادلعاجلة ادلركزية او اي قر 
ادلغنطة او اي  وسيلة من وسائل زبزين البيانات او االقراص يف شاشة احلاسب او طباعة ىذه احملررات على الطابعة 

ض اىل اف برامج احلاسب , ىذا ما اكده بعض الاقهاء عند تعروهم لتعريف برامج احلاسب االيل ديث اشار البع
 ةىي من التعلميات واالوامر اليت يتم ادخاذلا يف جهاز احلاسب على شكل معُت سواء عن طريق الكتابة او ادلشاهب

 .( 1)مث يتم التعرؼ عليها من قبل اجلهاز 

الكاملة االثبات فانو البد اف يشتمل على توقيع من صدر عنو ,  احلجية دىت يكوف للسند االلكًتو ياما التوقيع 
ويف رلاؿ العقود واحملررات االلكًتونية فاف القانوف قد يشًتط التوقيع على احملرر االلكًتو ي دىت ينتج اثاره االلكًتونية 

يتطلبو القانوف كا ادد ىو شرط بديهي للمستند االلكًتو ي ياي هبذا الشرط اذا كاف مستوفيًا دلا وشرط التوقيع 
 . (1) احلجية السندات سواء العادية او االلكًتونية الف التوقيع يعٍت نسبة ماورد يف احملرر الطرافو شروط

( الاقرة )عاشراً ( ادلستندات 1فقد نص ادلشرع العراقي على شرط التوقيع االلكًتو ي هناية العبارة االخَتة من ادلادة ) 
 ... وحيمل توقيعاً الكًتونياً ( . االلكًتونية )

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  1١3, ص 1١١4زلمد فواز , الوجيز يف عقود التجارة االلكًتونية دراسة مقارنة , الطبعة االوىل , دار الثقافة وللنشر والتوزيع , لسنة ( 1)

 . 31, ص 1١١3الثقافة والتوزيع ,د . عبيدة , د . لورنس زلمد , اثبات احملرر االلكًتو ي , الطبعة االوىل , عماف , دار ( 1)
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 التصديق جهة تصدرىا اليت الوثيقة التصديق شهادة( 11) الاقرة( 1) ادلادة يف العراقي ادلشرع عرؼ قداما التوثيق 
 . (1) ادلوقع اىل االلكًتو ي التوقيع شبو الثبات تستخدـ واليت القانوف ىذا ادكاـ وقف

أهنا : الشهادة ( من قانوف ادلعامالت االلكًتونية االرد ي ادلوقت ب1يف ادلادة )عرؼ ادلشرع االرد ي شهادة التوقيع 
اليت تصدرىا جهة سلتصة مرخصة او معتمدة الثبات نسبة توقيع االلكًتو ي اىل شخص معُت استناداً اىل اجراءات 

 . (1) توثيق معتمد

ن خالؿ شبكات مغلقة يقتصر التعامل من وطبقًا ذلذه النصوص يرى اف بعض ادلعلومات االلكًتونية قد ذبري م
خالذلا على عدد زلدود من االفراد واذليئات كالشبكات اخلاصة بالشركات وادلؤسسات احلكومية واذليئات اليت تقدـ 
خدمات سلتلاة مثل الرعاية الصحية والتامينية وغَتىا , وقد ساىم ابتكار نظم جديدة لالتصاالت يف زيادة كااءة 

االلكًتو ي يف كافة نوادي احلياة , فقد االلكًتونية , ولقد ترتب على ذلك اف دخوؿ على ادلستند ت وسرعة ادلعامال
يكوف ىذا ادلستند متمثاًل يف السجالت االلكًتونية عن بياف الشخص وداالتو ادلدنية والعائلية وقد يكوف ىو العقد 

للمستند االلكًتو ي يف اجملاؿ العدالة صور متعددة , ادلرـب بُت الطرفُت ويكوف موووع معاملة مدنية او ذبارية , و 
فاالدكاـ الصادرة من احملاكم يتم زبزينها يف السجالت الكًتونية وقوائم احملكـو عليهم وادلتهموف يف القضايا 
ادلختلاة مت ووعها يف بنود معلومات يف رلاؿ اجلنسية والسار فاف دصر رعايا الدولة وادلقيمُت فيها من اجانب 

معرفة تاريخ سار الشخص وعودتو وما اذا كاف شلنوعًا من السار او مدرجًا على قوائم ادلًتقب ودوذلم يتم من و 
 طالب المساءخالؿ سجالت الكًتونية , وايضًا يف رلاؿ التعليم فاف فكرة ادلستند االلكًتو ي امهية كبَتة بالنسبة 

 . (1) دجية باي االلكًتونػػػػػي السػػند اليتمتع ذلك وغػػػػػػػػَت السجالت خػػػػالؿ من الدراسية وداالهتم وبياناهتم

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 1١11 لسنة( 56) رقم العراقي االلكًتونية وادلعامالت االلكًتو ي التوقيع قانوف( 11) فقرة( 1)نص  (1)

 . 1١١1 لسنة( 36) رقم االرد ي االلكًتو ي ادلعامالت قانوف( 1)نص ( 1)

 العربية النهضة دار,  القاىرة,  االوىل الطبعة,  مقارنة دراسة االلكًتو ي للمستند اجلنائية احلماية,  توفيق اشرؼ.  د,  الدين مشس.  د (1)
 . 46ص,  1١١4,  للنشر
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( من قانوف التوقيع االلكًتو ي العراقي جيوز التوقيع االلكًتو ي احلجية يف االثبات اذا  3وىذا الشرط نص عليو ادلادة )
/ ب ( من قانوف ادلعامالت االلكًتونية االرد ي  11كاف معتمدًا من جهة التصديق ..... ( وكذلك نص ادلادة )

لتوقيع االلكًتو ي موثقاً فليس لو اي دجية وقد جرت العادة مؤخراً يف بقوذلا : ) فاذا مل يكن السجل االلكًتو ي او ا
فلسطُت بعد اف تتم ادلصادقة على ادلعامالت من قبل الوزرات وخاصة الًتبية والتعليم واخلارجية والعدؿ ويتم توثيق 

الرجوع  وداظ صورة عن ادلعاملة داخل جهاز احلاسوب ديث يعطي لصادب احلق رقم تصديق متسلسل من اجل
 . (1)اىل احملرر والوصوؿ على صورة عنو عتد احلاجة 

 لثانيرع اـــــــــــــــالف
وامكانية استرجاع المستندات  امكانية االحتفاظ بالسند االلكتروني في شكلو االصلي المتفق عليو

 االلكترونية المحفوظة
قاباًل لالدتااظ يف شكلو االصلي الذي تنشػأ  لكي يكوف اسند االلكًتو ي دلياًل كاماًل يف االثبات جيب اف يكوف

( من قانوف التوقيع االلكًتو ي العراقي على ىذا الشرط 11بو وادلتاق عليو بُت الطرفُت العالقة وقد نصت ادلادة )
 . (1)( الاقرة االوىل 6وكذلك نص قانوف ادلعامالت االلكًتونية االردنية يف ادلادة )

تؤكد ىذه النصوص على سالمة ادلعلومات الواردة يف احملرر االلكًتو ي دوف اف يلحقها اي تغيَت يف شكلها االصلي 
نشأت بو ويتم االدتااظ دبعلومات احملرر االلكًتو ي عن طريق ادخاؿ ادلعلومات او بنود االتااؽ بُت الطرفُت الذي 

يًا يف احلاسب االلكًتو ي وذلك بع اف يتم معاينة ىذا احملرر عن وزبزينها كما ىي ودبا ربتويو من نصوص وتواقيع ال
 طريق شاشة احلاسب ويتم زبزينو على اسطوانة مغناطسية وديكن اسًتجاع الوثيقة نسخ عنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46, صتوفيق , مصدر سابق  اشرؼ.  د,  الدين مشس.  د( 1) 

ها ( اواًل تكوف ادلستندات االلكًتونية والكتابة االلكًتونية والعقود االلكًتونية ذات احلجية القانونية دلثيلها الورقية اذا توفرت في11)( نص 1)
 شروط االتنية :ػ 

 للحفظ والتخزٌن بحٌث ٌمكن استرجاعها فً اي وقت . ان تكون المعلومات الواردة فٌها قابلة  -أ
امكانٌة االحتفاظ بها بالشكل التً تم انشاؤها او ارسالها او تسلمها به او باي شكل ٌسهل اثبات دقة  –ب 

 المعلومات التً وردت عند انشاؤها او ارسالها او تسلمها بما الٌقبل التعدٌل باالضافة او الحذف . 
 ارٌخ ووقت ارسالها وتسلمها ان تكون المعلومات الواردة فٌها دالة على من ٌنشاها او ٌتسلمها وت -جـ 

فً السند )اوالً ( من هذه المادة على المعلومات المرافقة للمستندات ــ ثانٌاً : التطبق الشروط المنصوص علٌها 
 التً ٌكون القصد فٌها تسهٌل ارسالها وتسلمها .

 .بات المقررة قانوناً ثالثاً : ٌجوز للموقع او المرسل الٌه اثبات صحة المستند االلكترونً بجمٌع طرق االث
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بذات الشكل وادلوصاات تكوف مطابقة لالصل اليت مت هبا انشاء  انية االدتااظ بالسجل االلكًتو يفال بد من امك
السند او ارسالو او تسلمو عند انشائو حبيث اذا رجعنا اىل السند كاف ىو ذات السند ادلنشأ او ادلرسل او ادلستلم 

لتقنية دوف اي ربريف او تبديل او تغَت وىذا يعتمد بشكل كبَت على جهة  التوثيق واجراءاتو وعلى الرغم من ا
احلديثة ادلستخدمة حلاظ احملررات االلكًتونية , اال اف تقدير مدى قدرة ىذه التقنية يف تامُت بيناتات احملرر , 

وترؾ تقدير قيمة احملرر االلكًتو ي يف وامكانية قبوؿ احملرر االلكًتو ي يف االثبات زبضع لسلطة قاوي ادلوووع 
على الورؽ واليت يلتـز القاوي ىذا احملرر بادلقارنة مع احملررات ادلدونة االثبات للقاوي من شانو اوعاؼ قوة وقيمة 

 . (1)بقبوؿ ىذه االخَتة كدليل كامل يف االثبات دىت كانت موقع اطرافها 

ة على وسائل محاية ادلستند االلكًتو ي لتاادي اوعاؼ الثقة يف اف االجدر بادلشرع العراقي النص صرادك
 . البد من تدخل ادلشرع لتاادي ىذا النقص التشريعي ادلستندات االلكًتونية ف

دىت يكوف باالمكاف االدتجاج بالسند االلكًتو ي البد من  احملاوظة االلكًتونية ادلستندات اسًتجاع امكانية اما
فيو ىذا السند دوف ربريف زيادة امكانية الرجوع اليو ويف اي وقت حبيث يتم الرجوع اليو بالشكل الذي مت انشاؤه 

( 11او نقصاف , سواء كاف زلاوظًا على شبكة او بواسطة االقراص ادلرنة ادلضغوطة وىذا مانصت عليو ادلادة )
 دلشار اليها سابقًا ديث اصب  تبٍتالعراقي اااللكًتونية الاقرة ) أ ( من قانوف التوقيع االلكًتو ي وادلعامالت 

ر يف غاية االمهية فلقد بدأت بالاعل الكثَت من البنوؾ وشركات اظ واسًتجاع الوثائق اميف رلاؿ د التكنولوجيا
التامُت وادلصانع وادلؤسسات احلكومية واجلامعات ووكاالت االنباء واحملاكم , ودور الشهر العقاري يف االستعانة 

ق وادلعلومات واليت ربقق اسهامها فعلياً بادلصغرات الايلمية واحلاسبات االلية يف رلاؿ داظ واسًتجاع وتداوؿ الوثائ
يف تطور نظم احملافظة على الوثائق يف اشكاذلا اليت صدرت عليها وربقيق االستخداـ االمثل , دبا يظمن استثمار  

من التداوؿ كافة ادلتاح فيها لتحقيق االىداؼ احلالية وادلستقبلية وتربز امهية ذلك يف احملافظة على الوثائق االصلية 
 . ( 1)ء االستعماؿ او التلف او يف تغَت البيانات ادلدونة وسو 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 4١د . عيداف لورنس زلمد , اثبات احملرر االلكًتو ي , مرجع سابق , ص( 1)
,  د . عبد الاتاح مسَت طو , احلجية القانونية لوسائل ادلعلومات ادلستخدمة يف االثبات , رسالة دكتوراه , غَت منشورة , جامعة القاىرة  (1)

 .  41, ص 1777كلية احلقوؽ , 
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 المبحث الثاني
 المستند االلكتروني في االثباتحجية 

االلكًتو ي دفعو التشريع الاقو  اف امهية انظمة االتصاالت احلديثة ذات الطبيعة ادلعلوماتية اليت يتم من خالذلا ادلستند
التاكَت يف ووع صيغ تشريعية وتنظمية جديدة تسم  بووع دلوؿ دلختلف  القضاء يف العديد من البلداف اىلو 

رىا ىذه التطورات ويبدو واوحًا اف ادلشكلة احلقيقة يف رلاؿ التعامل عن طريق ادلستند االلكًتو ي ادلشاكل اليت تقر 
 قيمتو يف االثبات . ددىي مشكلة االثبات وذلك الف الكثَت من القوانُت مل تنظم او رب

التصرؼ القانو ي الذي االلكًتو ي يف اثبات وقد انتج ىذا النقص التشريعي خالفًا دادًا دوؿ دجية ىذا ادلستند 
 نشأ من خاللو .
هي يعطي ادلستند االلكًتو ي ماهـو واسع حبيث يشمل ادلستند الورقي وكذلك ادلستند االلكًتو ي قفقد ذىب اذباه ف

. 
 . (1)يف دُت ذىب اذباه اخر مناقض لالذباه االوؿ اليعطي للمستند االلكًتو ي اال عن طريق التنظيم التشريعي 

اوؿ دجية ادلستند االلكًتو ي يف ظل غياب النص القانو ي ويف الثا ي دجية لو يف مطلبُت مطلب وىذا ماسنتاو 
 .ادلستند االلكًتو ي يف ظل وجود النص القانو ي 

 المطلب االول
 حجية المستند االلكتروني في االثبات في ظل غياب النص القانوني

 
( يف دالة وجود 1731لسنة  2١من القانوف ادلد ي العراقي رقم  1١النص ) ادلادة القاعدة انو الجتهاد مع صرادة 

نص يقر للتوقيع االلكًتو ي وادلستندات االلكًتونية ويعًتؼ باحلجية ادلقررة ذلما واثارمها القانونية فليس ىنالك 
القانو ي والقضاء بوصاها مشكلة ولكن ادلشكلة تثور عند عدـ وجود النص االمر الذي ينشط معو اجتهاد الاقو 

يرى الوسيلتُت ادلتادتتُت لضبط ادكاـ التوقيع االلكًتو ي ماهـو واسع يشمل ادلستند الورقي ادلستند االلكًتو ي لذا 
كلمة مستند تقتصر على ماهـو ادلستند الورقي فحسب بل ديتد ليشمل ادلستند   انصار ىذا ادلذىب مل يعد تاسَت

 فالكتابة,  الكًتونية وسائلشمل الكتابة دباهومها التقليدي , وكذلك الكتابة عن طريق يالورقي وااللكًتو ي انو 
  ُتػػػػػمع ٌتػػػػػػػػػمع ىػػػػػػػعل دؿػػػػػػػػػت اليت واالشارات والرمز واالرقاـ احلروؼ رلموعة عن عبارة ىي االذباه ىذا تاسَت دسب
 زيلهاػػػػػػػوي ةػػػػػػمعين بيانات ىػػػػػػعل ربتوي ورقية الدعامة ىذه اف اىل سابقاً  ينظر كاف اذا,  وثابتة قوية دعامة ذلا وتكوف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  145, ص 1١١7القاىرة , ( د. عبد الاتاح بيومي دجازي , اثبات ادلعامالت االلكًتونية عرب االنًتنت , الطبعة االوىل , 1)
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توقيعاً يدوياً ناذبة عن الطرفُت سواء كاف مكتوب باليد او بواسطة ماكنة فاف التطور ادلستمر يف الوسائل احلديثة اليت 
تتم من خالذلا اجراء التصرفات القانونية يؤدي بنا اىل تغَت النظرة التقليدية اليت تتم يدويًا فالغرض من استلزامها اف 

قصود بالدعامة الورقية ذاهتا امنا تعد الدعامة الورقية وسيلة لتثبيت ادلعلومات عليها معينًا ليس ادلياخذ العقد شكاًل 
, فكل مايف االمر جيب اف يكوف الكتابة مقروءة بسهولة مع امكانية الرجوع عليها ونقلها ونسخها , لذا التخلي 

اليت ربتوي على ابة االلكًتونية باكرة الكتعن ماهـو ادلستند القدمي الذي من شروطو الكتابة والتوقيع واالخذ 
شليزات تقنية تضمن سالمتها وقد ذباوزت الضمانات اليت تتمتع هبا الكتابة االلكًتونية , فال يوجد تالـز بُت 

 . (1)الكتابة والورؽ دبعناىا التقليدي 

 وخاصة يف رلاؿ لى ادلستند االلكًتو يعوقد يرى جانب من الاقو وجود صعوبة عملية يف اوااء القوة االثباتية 
ادلراسلة االلكًتونية فهي تقبل التعديل والتبديل دوف وجود اي دليل يثبت ذلك فتظهر مشكلة اعتماد ادلستند 
االلكًتو ي كدليل يف االثبات اال انو ديكن الرد عليو عن طريق توفَت سبل االماف التقنية حلماية ادلستند االلكًتو ي 

الذكي الذي ىو عبارة عن تطبيقات متطورة مهمتها تعزيز قراءة ادلستند عن بعد د فقد ظهر دديثاً نظاـ رعي ادلستن
ويسم  بالتحقق من ادالتها واالعتماد على موجات الرادار , االمر الذي يتبع سهولة زبزين ادلعلومات اذلامة 

ي يسم  للمرسل باثبات باعتماد على معايَت االماف باالوافة اىل ابتكار نظاـ االشعار بالتوصيل االلكًتو ي الذ
ووعية الرسالة االلكًتونية اليت مت ارساذلا اىل الطرؼ االخر , والتحقق من عملية االرساؿ فهل سبت بصورة جيدة اـ 

 . (1)ال , وكذلك تاادياً لالشكاالت السابقة لعملية اثبات ادلستند االلكًتو ي 

 على دبوجبو يعًتض انتقاداً  االلكًتو ي ادلستند سالمة تتضمن اليت التقنية الوسائل من اخر فقهياً  راياً  جيعل دُت يف
 تقتضي االلكًتونية الكتابة دُت يف مباشرة وبصورة بسهولة قراءهتا وديكن وااللكًتونية اليدوية الكتابة بُت ادلساواة

  ادلعلومات ىذه اف اذ,  االنتقاؿ من ادلعلومات حلماية الكتابة تشاَتة دالة عند,  التشاَتة الرموز بعض فك قراهتا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  11, ص 1١١5( ـ . عمار كرمي كاظم , ناردياف مجيل , القوة القانونية للمستند االلكًتو ي كلية القانوف , جامعة الكوفة , 1)
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 مثل وسهلة مباشرة بصورة قرائتها اليسهل االلكًتونية الكتابة لذا وصعبة معقدة االجراءات ازباذ بع مقروؤة غَت تعد
الكتابة اليدوية , لكن يرد على ىذا الراي بالقوؿ اف اجراء تشاَت ادلستند االلكًتو ي قد جعلت لالدتااظ على 
سرية ادلعلومات اليت تتضمنها ىذه الوثيقة االلكًتونية , كما انو تسهل قرائتها عن طريق شاشة احلاسوب بالدخوؿ 

     حيتويها ادلستند عن طريق ادخاؿ القرص ادلعد ي اىل صاحة الويب اذ ديكن للشخص اف يدخل ادلعلومات اليت
 (SD  يف داسوبو اخلاص وعرض ىذه ادلعلومات واالطالع عليها , بل ديكن كذلك قراءة ادلستند االلكًتو ي عن )

طريق الرسائل االلكًتونية االكثر تطوراً مثل االجهزة الكاية اجملهزة ببطاقة قراءة اوافية شلا يضيق مزايا لقراءة ادلستند 
 .( 1)عن بعد مع احملافظة على معايَت االماف 

توقيع للاوافة اىل ادلساواة بالنسبة ما االذباه احلديث يذىب اىل مساواة بُت الكتابة االلكًتونية والكتابة اليدوية ا
وىذا مافعلتو غرفة اجلارة الارنسية يف رلاؿ تنظيم ادلعامالت االلكًتونية بُت التاجر ادلستهلك عندما اعتمدت العقد 

 .( 1)بناس وظياة الكتابة اللكًتونية النموذجي الذي اشار اىل قياـ الكتابة ا

اجلدير باالشارة اال اف ىنالك رأي يف الاقو العراقي يذىب اىل ادلساواة بُت الكتابة االلكًتونية والكتابة الورقية 
( لسنة 1١5( قانوف االثبات العراقي )1١2ويعطي احلجية قانونية ناسها يف االثبات , وذلك بداللة ادلادة )

يف استنباط القرائن القضائية ( وىنا يثور نصت على اف القاوي يتقيد من وسائل التقدـ العادلي ) واليت  1757
التساؤؿ دوؿ مدى جواز اعتبار ادلستند االلكًتو ي يف القرائن القانونية يف ظل غياب النص القانو ي الذي يبُت 

ية الثبات اىل امكانية االستاادة من دجية يف االثبات خصوصًا اف ادلشرع العراقي قد اشار يف ظل نصوص قانون
وسائل التقدـ العادلي كقرائن قضائية يف االثبات ومن جانب نرى اف ادلستند االلكًتو ي تعترب من القرائن القانونية 

 القرائن يف يعترب بينما االثبات قانوف يف عليها ادلنصوصة االثبات وسائل بااددى مضموهنا ناي يكن مل اذ القاطعة
 التغَت مراعاة مع القانوف يف عليها ادلنصوص االثبات وسائل باددى مضموهنا ناي امكن اذا قاطعة غَت القانونية

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( ـ . عمار كرمي كاظم , مصدر سابق .1)
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للكتابة اليدوية يشًتط اف تذيل  التقليدي االذباه كاف وذا,  تطبيقو عند التشريع من واحملكمة كالقانوف ادلتطور
بتوقيع يدوي فانو يقبل التوقيع بواسطة ىذه كالتوقيع ابواسطة اخلتم والبصمة على الرغم اف التوقيع بواسطة ىذا 

قبل الغَت واستخدامو يف  ل عن صادبو وديكن احلصوؿ عليو منياتقر اىل عناصر االماف , اذ اف اخلتم مناص
عليو اذ جيب  ك احلاؿ البصمة االهباـ اليت ديكن اخذىا من اهباـ شخص نائم او مغمىالتصرفات القانونية , وكذل

 . (1)ادلستند االلكًتو ي ادلستند الورقي اعطاء ادلستند ماهوماً حبيث يشمل 

قد مس  بتوقيع سند لشخص بالتوقيع اليدوي او اي  1761( لسنة 6١والسيما اف قانوف النقل العراقي رقم ) 
  . (1)طريقة اخرى مقبولة 

احلايل قد فرض السرعة يف ابراـ الصاقات وادلبادالت التجارية التطور ادلذىل الذي شهدتو التجارة الدولية يف الوقت 
ادلعامالت التجارية يف بداية القرف ادلاوي والذي يعد التوقيع  عتداء على الوسائل التقليدية اليت سادت شلاجعل اال

 اليدوي وادداً منها امراً مستحيالً .

تتمتع هبا ادلستند الورقي يف ظل اال اف ىذا االذباه الذي يدعوا اىل اعطاء ادلستند االلكًتو ي احلجية ناسها اليت 
د عاروو اذباه فقهي اخر بذىابو اىل اف النصوص التقليدية قد شرعت لتنظيم ادلستند الورقي وانو غياب النص , وق

ومدى نطاقها اىل ادلستند االلكًتو ي اف البد من اف يصدر تنظيم تشريعي يعطي التقليدية الديكن تغَت النصوص 
ؿ يف التعامالت , كما اف القوؿ باف ادلادة الاعالية يف التعامل والقبو االلكًتو ي قيمة قانونية تكال لو للمستند 

( يف قانوف االثبات العراقي قد مسحت للقاوي بتقدير قيمة ادلستند االلكًتو ي , ىو زلل نظر , اذا يرى باف 1١2)
  ادلشرع العراقي عندما نظم ىذا النص قد اعطى للقاوي دوراً اجيايب يف تقدير االدلة ادلقدمة اليو يف اثبات الوقائع فذا

احلديثة  ى القاوي االستعانة بالوسائل الانيةادلقدـ اليو مل يكن باالمكاف رؤيتو بالعُت اجملردة فيجب علكاف الدليل 
 لكشف عن زلتواه .

 اىل يعزى االذباه ىذا فاف حيددىا مل ولن احلديثة بالوسائل التوقيع الوسائل اجاز قد العراقي النقل فاف جانب ومن
 ادلشرع كاف واذا اليدوي بالتوقيع ويذيلها الورقية ادلستندات على التقتصر اف جيب اليت الدولية للتجارة ادلشرع دعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11( ـ . عمار كرمي كاظم , مصدر سابق , ص1)

 .  1761( لسنة 6١( الاقرة الرابعة , قانوف النقل العراقي رقم )121( ادلادة )1)
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ظم تشريعًا للوسائل التكنولوجيا اليت تتم من خالذلا التجارة التداولية بشكل عاـ وعقد ينالعراقي ياخذ عليو بانو مل 
شكل خاص ىو كياية استخداـ ادلستند االلكًتو ي ويرى اصحاب ىذا االذباه اف ادلشرع العراقي قد بالنقل 

تنظيم ىذه ادلسائل اىل اداؿ  قدو مستمر  يف تطورت يف ذلك الوقت واليت ىي أاستوعب التطورات احلديثة اليت طر 
معاىدات دولية ومنها قواعد ادلصطلحات التجارية الدولية ) االنكوتَتمز  اليت ىي ناجحة عنقواعد التجارة الدولية 

اطراؼ العقد تقدمي واستخداـ جيب على  1١١١دبقتضى قواعد االنكوتَتمز واليت طرأ اخر تعديلو عليها عاـ  ذا (
ندات الشحن واف البعض من ىذه وسنادلستندات الضرورية والقوائم التجارية ومستندات االخراج الكمركي 

االتصاؿ االلكًتو ي بداًل من سندات  االلكًتو ي و ادلستندات ديكن التعامل هبا من خالؿ القوة القانونية للمستند
ر قد نظمت اليو للتعامل دبوجب سند الشحن االلكًتو ي اليت توف 1١١١لوتَتمز لعاـ الورقية , فقواعد االنكالتعامل 

 . (1)اليت تكال تداوذلا بصورة مضمونة واكيدة  الضمانات الالزمة الطراؼ العقد

ادلشًتي وبالرغم من امهية ىذه القواعد الدولية فاهنا التعد ملزمة الطراؼ العالقة القانونية اال اذا داؿ اليها البائع و 
فهذه االطراؼ حيق ذلا سلالاة مايشأؤف منها اليشًتط االبتعاد الصري  دبوجب العقد ادلرـب بينهما , ويف دالة جلوء 
اطراؼ العقد اىل قواعد االنكوتَتمز فاف النص القانو ي الذي دين  سند الشحن قيمة قانونية اذ اف قواعد االنكوتَتمز 

دولية تعد ناشئة من اعراؼ ذبارية او معاىدات دولية لذا فهي قواعد قانونية تعطي ادلعدة من قبل الغرفة التجارية ال
ادلستند االلكًتو ي قيمة قانونية وذلك زبالف ماقاؿ بو اصحاب االذباه ادلوسوع مشوؿ اليت تنظم ادلستند الورقي 

 . (1)ومداىا اىل ادلستند االلكًتو ي 

اما بالنسبة للقضاء فقد استبعد ادلساواة ادلستند الورقي بادلستند االلكًتو ي يف ظل غياب النص القانو ي فقد جاء 
الية زلررًا كالعدادات واالالت احملرر كل مااليعد دسب طبيعتو الغطبيعة عن خيرج قرار احملكمة النقض ادلصرية 

 و عالمات او ارقاماً .والصور والخيرج عن طبيعتها بعض اجزاء الكتابات ا

 اف ذلك نظر زلل رأي يعد وااللكًتو ي الورقي ليشمل ادلستند دلدلوؿ ادلرسـو االذباه اف القوؿ ديكن نظرنا جهة ومن
 لػػػػػػػػتشغي اـػػػػػنظ يف داظو يقضي االلكًتو ي ادلستند اما,  اليو النظر دبجرد زلتواه اىل التوصيل ديكن الورقي ادلستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11, مصدر سابق , ص االلكًتو ي للمستند القانونية القوة,  مجيل ناردياف,  كاظم كرمي عمار.  ( ـ1)

 .  11, مصدر ناسو , ص مجيل ناردياف,  كاظم كرمي عمار.  ـ (1)
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تسبب اليو ادلستند االلكًتو ي ا والديكن اف يتم ذلك بالرؤية اجملردة واذا كاف من ادلاًتض اف ربدد الشخص الذي 
الواقع العلمي الغالب , فأف بعض احلاالت قد التتطلب ذلك متل دالة قواعد ة يف يعد بياناً لالقرار الصحية ادلستند

البيانات االلكًتو ي اليت قد تتتضمن ربديد الشخص الذي قاـ بتحريرىا دوف اف يناؿ ذلك يف احلماية الواجبة لذلك 
لقيمة القانونية يف االثبات البد من تنظيم ادلشرع الاكرة ادلستند االلكًتو ي ومساواتو مع ادلستند الورقي من ديث ا

 ( 1) اليت يتمتع هبا ادلستند العادي دلواعيد التطورات التكتلوجية احلديثة وذلك دبوجب تنظيم قانو ي  متقن ذلذه الاكرة

. 

 المطلب الثاني
 حجية المستند االلكتروني في ظل وجود النص القانوني

قانوف ادلستند االلكًتو ي اذ اف اكرة تنظيمي متقن دبعٌت بىيكل قانو ي لقد ذكرنا يف ادلطلب السابق اف اليوجد 
 ادلقارنة قد جلأت اىل اصدار التوقيع االلكًتو ي النموذجي ) االونسًتاؿ ( وقانوف التوقيع االلكًتو ي العراقي والقوانُت

االلكًتونية , يعات خاصة تنظم صور للمستند االلكًتو ي كالتوقيع االلكًتو ي والسجل االلكًتو ي والعقود تشر 
االلكًتو ي يف االثبات على القيمة اليت دينحها ادلشرع لو , فاذا اقر النص القانو ي ىذه  ادلستند وتتوقف دجية

احلجية يصب  ادلستند االلكًتو ي مساويًا للمستند الورقي من ديت القيمة القانونية , لذا فقد جلأت القوانُت اليت 
حبجية ادلستند االلكًتو ي مع مساواتو بادلستند الورقي او من ىذه ادة نظمت ىذه الاكرة اىل االعًتاؼ صر 

التشريعات قانوف التوقيع االلكًتو ي النموذجي ) االونسًتاؿ ( الصادر عن ادلنظمة االمم ادلتحدة على مبدأ ىاـ وىو 
 . (1)زلددة ولكن يشًتط اف تتوفر فيو شروط االعًتاؼ حبجية ادلستند االلكًتو ي يف اثبات ادلعامالت 

 ػػػ ارتباط التوقيع بشخص موقعو لتميز الشخص ادلوقع من غَته .1
 ػػػ ينبغي اف تكوف منظومة التوقيع ربت سيطرة ادلوقع  .1
 ػػػ امكانية كشف اي تعديل او تبديل يف بيانات التوقيع االلكًتو ي .1
 ادلعامالت ومنها االلكًتو ي التوقيع التثبت اليت ادلعامالت بعض ثٌتستا قد النموذجي االلكًتو ي التوقيع قانوف اف اال
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 31ص,  سابق مصدر,  جمٌل نارٌمان,  كاظم كرٌم عمار.  م (2)

 . 2١4( د. عبد الاتاح بيومي دجازي , مصدر سابق , ص1)

05 



 
 
 

 ( .1)اليت تدخل يف نطاؽ اختصاص كاتب العدؿ وكذلك عقود الزواج وعقود النقل 

يف االثبات ادلعامالت االلكًتو ي على دجية التوقيع االلكًتو ي و اما يف العراؽ فقد نص قانوف التوقيع االلكًتو ي 
( الاقرة ثانيًا ولكي يكوف التوقيع االلكًتو ي دجية مساوية التوقيع اخلطي من توفر عدة 2فقد نص يف ادلادة ) 

 ( .3شروط نصت عليها ادلادة )

 معتمداً من جهة تصديق وتوافر شروط التالية :( جيوز التوقيع االلكًتو ي احلجية يف االثبات اذا كاف 3ادلادة )

توافرت الشروط اذا : تكوف للمستندات االلكًتونية والكتابة االلكًتونية ذات احلجية القانونية دلثيلتها الورقية  اوالً 
 االتية:

 أ ػػ اف تكوف ادلعلومات الواردة فيها قابلة للحاظ والتخزين حبيث ديكن اسًتجاعها يف اي وقت .
 ػ امكانية االدتااظ هبا بالشكل الذي مت انشاؤىا او ارساذلا او تسليمها دبا اليقبل التعديل باالوافة او احلذؼ ب ػػ
 اف تكوف ادلعلومات الواردة فيها دالة على من ينشاىا او يتسلمها وتاريخ ووقت ارساذلا او تسليمها . -جػ 
اًل ( من ىذه ادلادة على ادلعلومات ادلوافقة للمستندات اليت : التطبق الشروط ادلنصوصة عليها يف البند ) او  ثانياً 

 يكوف القصد منها تسهيل ارساذلا وتسليمها .

 ررة قانوناً .: جيوز للموقع الو ادلرسل اليو اثبات صحة ادلستند االلكًتو ي جبميع طرؽ االثبات ادلقثالثاً 

اف اعطاء ادلشروع العراقي ىذه احلجية للمستند االلكًتو ي سيؤدي اىل ذبنب استخداـ ادلستندات الورقية اليت 
تستلـز ىذه االوراؽ داظها وزبزينها اذ اليت تعيق معامالت االفراد , و اصبحت من ادلشكالت الكبَتة ذلذا العصر 

ة اثباهتا فمثاًل يف ظل نظاـ نقل البضائع صلد اف مشكلة كمية لاًتة طويلة , والسيما يف ابراـ العقود التجارية وطريق
 .  (1)الوثائق ادلكتوبة بلغت دداً مرىقاً اىل درجة اف كمية الوثائق الورقية توزناً وزناً والتعد عداً 

من  اما يف ظل تطبيق نظاـ ادلعامالت االلكًتونية , فأف ىذه ادلشكلة قد دلت كثَتًا من خزف ادلستندات الورقية
 . خالؿ سهولة اسًتجاعها بعد زبزينها وسرعة يف اصلاز ادلعامالت القانونية وتوفَت اجلهد والتقليل من الناقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2١4( د . ابراىيم الدسوقي , ابو الليل , مصدر سابق , ص1)
 . 15, ص 1١١1, جامعة الكويت ( د . ابرىيم الدسوقي , ابو الليل , اجلوانب القانونية للمعامالت االلكًتونية , طبع 1)
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 ادكاـ تنظم كانت اليت القانونية ادلااىيم تعديل اىل ادى االلكًتونية بادلعامالت التعامل اف ذلك عن فضالً 
 ( .1) ادلعامالت الورقية

فقد انتقل ماهـو السند من ماهـو ادلادي ادلرتبط بالورؽ اىل دائرة السند االلكًتو ي ومن التوقيع اخلطي بادلعٌت  
شجع االفراد قود الورقية اىل التحويل االلكًتو ي لالمواؿ , اف ىذا التعديل اىل التوقيع االلكًتو ي , ومن النالتقليدي 

يكوف لو دور كبَت يف جذب االستثمار ونقل التكنولوجيا ودفع الطاقات على استخداـ ادلعامالت االلكًتونية وس
, وىذا ما اخذ بو  وىذا االمر اليتحقق اال باتشاء نظاـ قانو ي حيمي ىذه ادلعلومات  البشرية لالبداع والتطوير

                                                                                     (1)ادلشرع العراقي يف قانوف ادلعامالت والتوقيع االلكًتو ي 

ومن خالؿ استقراء نصوص القانوف اتاو الذكر يف شأف التوقيع االلكًتو ي ديكن القوؿ باف ادلشرع العراقي قد زبلى 
بات ادلعامالت القانونية ومن  احلجية القانونية عن احلذر فيما يتعلق بالتعامل مع االخذ بالتقينات احلديثة يف رلاؿ اث

يف االثبات وذلك على ضلو يساير ثورة االتصاؿ اليت يعيشها العامل وانتشار استخداـ احلاسوب االيل وتطبيقاتو 
شبكة االنًتنت وىذه التقنيات يًتتب على استخدامها مااىيم جديدة يف ادلعامالت وكذلك تعميم استخداـ 

واليت امرت للتطبيق على ادلعامالت القانونية التقليدية عاجزة على رلراهتا وتغطيتها صلد النصوص القائمة القانونية لذا 
لذلك البد من نصوص قانونية جديدة وىذا بالاعل ماقاـ بو ادلشرع العراقي واف كاف متاخراً فالتوقيع االلكًتو ي امر 

لكًتونية عرب االنًتنت وكذلك امر الـز تعتمدوه اجلهات االدارة الـز يف ادلعامالت االفراد يعتمدونو يف التجارة اال
 الذكية او مايطلق على احلكومة االلكًتونية .

( الاقرة الثانية  على سرياف التوقيع االلكًتو ي وثبوت دجيتو على ادلعامالت 2لذلك نص القانوف العراقي يف ادلادة )
لى ادلعامالت ادلدنية وددىا كعقد لبيع او اجيار , ولكن االىم من القانونية , فادلعامالت القانونية ليس قاصرة ع

عرب االنًتنت واليت ذبٍت للبلداف ادلتقدمة من ورائها ذلك ادلعامالت التجارية خاصة عقود التجارة االلكًتونية 
 ية ودجيتها يف ىذه مليارات الدوالرات يف العاـ الوادد واليت اعتمدت التوقيع االلكًتو ي وكذلك احملررات االلكًتون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2١4مصدر سابق , ص( د . عبد الاتاح بيومي دجازي , 1)

,  1١11,  االوؿ العدد,  دياىل جامعة,  السياسية والعلـو القانوف رللة,  االلكًتونية للحكومة القانو ي االطار,  العبودي عباس.  د( 1)
 . 66ص
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 ذلك من واكثر التجارية ادلعامالت نطاؽ يف ودجيتو االلكًتو ي التوقيع العراقي ادلشرع اعتمد فقد لذلك ادلعامالت
 االدارية القرارات على ومسؤليها شلثليها لتوقيع حباجة االلكًتونية احلكومة عليها مايطلق او االدارة جهات فأف

 نطاؽ يف دجيتو االلكًتو ي التوقيع العراقي ادلشرع اعتمد فقد لذلك عنها الصادرة التصرفات وكافة االدارية والعقود
 ادلعامالت يف االلكًتونية واحملررات للكتابة االثبات يف قانونية دجيتو كذلك ادلشرع اتبع وقد االدارية ادلعامالت

ادلذكورة وىي ذات احلجية ادلقررة للمحررات الرمسية والعرفية يف االثبات , وىذا فضاًل عن دجية الصورة ادلنسوخة 
 .( 1)على ورؽ للمحرر االلكًتو ي الرمسي يعتمد مطابقتها لالصل 

اراد ادلشرع من ذلك اف ياخذ دبا انتهى اليو الاقو القانو ي والتطبيق العلمي يف النظم القانونية  ومن جهة نظرنا فقد
ادلقارنة يف اعطاء احلجية القانونية يف االثبات للكتابة االلكًتونية والتوقيع االلكًتو ي وىي ذات احلجية ادلقررة 

اى قانوف التوقيع االلكًتو ي وادلعامالت االلكًتونية للمحررات الرمسية والعرفية يف االثبات اما يف مصر فقد او
على احملررات االلكًتونية يف نطاؽ ادلعامالت ادلدنية والتجارية واالدارية ذات  1١١2( لسنة 13ادلصري رقم )

التقنية احلجية ادلقررة للكتابة التقليدية اذا ماتوافرت فيها الشروط ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف والضوابط الانية و 
( من القانوف ادلذكور على انو للتوقيع االلكًتو ي 12ادة )تنايذية ذلذا القانوف ديث نصت ادلاليت ربددىا الالئحة ال

يف نطاؽ ادلعامالت ادلدنية والتجارية واالدارية ذات احلجية ادلقررة للتوقيعات يف ادكاـ قانوف االثبات يف ادلواد 
والضوابط الانية والتقنية اليت ةالتجارية اذا روعي يف انشائو واسبامو الشروط ادلنصوصة عليها يف ىذا القانوف ادلدنية 

 : انو القانوف ناس من( 16) ادلادة نصت كماربددىا الالئحة التنايذية ذلذا القانوف ,

 الثبات اذا ماتوافرت الشروط االتية :ػػيتمتع التوقيع االلكًتو ي والكتابة االلكًتونية واحملررات االلكًتونية يف ا

 تباط التوقيع االلكًتو ي بادلوقع ودده دوف غَته .ر ػػػ ا1
 ػػػ سيطرة ادلوقع ودده دوف غَته على الوسيط االلكًتو ي .1
 االلكًتو ي . ػػػ امكانية كشف اي تعديل او تبديل يف بينات احملرر االلكًتو ي او التوقيع1

 التنايذية ذلذا القانوف الضوابط الانية والتقنية الالزمة لذلك وتعترب ىيئة تنمية تكنلوجية ادلعلوماتوربدد الالئحة 

  مزالة ترخيص من  قبل تتحقق كما ادلشارة ادلااتي  اصدار تتوىل ديث العليا االلكًتو ي التصديق سلطة ىي دبصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 142( د . عبد الاتاح بيومي دجازي , مصدر سابق , ص1) 
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 ذلا ادلرخص اجلهة لدى االلكًتو ي التوقيع انشاء بينات تكوين منظومة اف من االلكًتو ي التصديق شهادات اصدار
  ( .1)( 1,2) ادلادتُت يف ادلبينة والقواعد والنظم والتقنية الانية للضوابط ومتضمنة(  1) للمادة طبقاً  مؤمنة

 احلجية منحها اذ,  نوعها كافًً  ايا احلاسوب سلرجات على قانونية محاية االرد ي ادلشرع اواى فقد االردف يف اما
القانونية منسوبة اىل اصحاهبا , وقد مت التصديق عليها او تأمينها بوسيلة تقنية سبنع اخًتاقها , وىذا ما تنص عليها 

 كذلك ماتنص عليو ادلادة / دػ ( من قانوف االوراؽ ادلايل 51/دػػ ( من قانوف البيانات االرد ي وادلادة )1/11)ادلادة 
/ ب ( من قانوف ادلعامالت االلكًتو ي االرد ي اذ اعطت التوقيع االلكًتو ي دجية كاملة يف االثبات بشرط اف  11)

يكوف موثقًا وفق اجراءات وشروط زلددة حبيث اذا ربقق ذلك يكوف للتوقيع االلكًتو ي االثر القانو ي الكامل يف 
 التوقيع وجود واف كما االثبات يف وصالديتو لصادبو الزامو ديث من العادي التوقيع حبجية مساواة االثبات

وعدـ وجوده يكوف زلققًا لناس االثار اليت يرتبها اي تشريع ناقد على وجود االلكًتو ي على السجل االلكًتو ي 
يع على اي سند توقيع على اي سند ىذا ودىت يكوف للعمل االلكًتو ي ذي الشكل وجود او عدـ وجود توق

االلكًتو ي قيمة احملرر الكتايب ناسها يف االثبات فانو يتطلب وجود دقوؽ والتزامات لالطراؼ , واف يتم توقيعو من 
على ضلو يضمن سالمتها قبلهم سلمية , اذ انو طادلا توافرت شروط االماف واحلماية الالزمة ذلذه الدعامة االلكًتونية 

تصاًل باحملرر على ضلو دينع فصلو عنو وعليو يصب  لو صالدية كاملة يف اثبات كافة من العابثُت اصب  التوقيع م
( من قانوف  4اال تلك السبامها شكلية معينة او اجراءات زلددة وىو مانصت عليها ادلادة ) ادلعامالت القانونية , 

ملة يف االثبات وعلى مجيع ادلعامالت ذكرىا ., وبالتايل يكوف للتوقيع االلكًتو ي دجة كاادلعامالت االرد ي السابق 
اليت يتم اجرائها بوسائل االلكًتونية مهما كانت طبيعة ىذه ادلعامالت , ومهما كانت قيمتها وكل ذلك بشرط اف 

( من قانوف ادلعامالت االلكًتونية 5يكوف التوقيع االلكًتو ي متاقًا مع ادكاـ القانوف , وىو ماووحتو ادلادة )
نص على مايايت :ػػ أ ػػ )) يعترب السجل والعقد االلكًتو ي والرسالة االلكًتونية منحنيًا  لالثار القانونية االرد ي واليت ت

ذاهتا ادلًتتبة على الوثائق وادلستندات اخلطية والتوقيع اخلطي دبوجب ادكاـ التشريعات النافذة من ديث الزامهم 
اغااؿ االثر القانو ي الي شلاورد يف الاقرة )أ( من ىذه ادلادة الهنا ػػػػ الجيوز  الطرافها او صالديتها يف االثبات , ب

 .( 1)اجريت بوسائل الكًتونية شريطة اتااقها مع ادكاـ ىذا القانوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .111,ص 1١١3كًتو ي يف االثبات , دار النهضة العربية , القاىرة , ( د . شلدوح زلمد علي مبارؾ , مدى دجية التوقيع االل1)
 . 112, مصدر ناسو , ص مبارؾ علي زلمد شلدوح.  د( 1)
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 الكًتونية بوسيلة ورد الهنا االلكًتو ي للتوقيع القانو ي االثر اغااؿ منع حبيث جدؿ بكل قاطعاً  جاء النص فهذا
 القانونية الشروط استكمالً  اذا االثبات يف صالديتهما ديث من والعادي االلكًتو ي التوقيع بُت التمييز مانعاً 
 ( .1) لتحقيقو القوانُت معظم سعت الذي الوظياي النظَت دلبدأ اكماالً 

على الكتابة االلكًتونية وادلعدات االلكًتونية والتوقيع االلكًتو ي احلجية يف ادلشرع الارنسي  اما يف فرنسا فقد اواى
نوف التوقيع االلكًتو ي ( من قا1114/1االثبات شأهنا يف ذلك شأف ادلعدات التقليدية الورقية اذ نصت ادلادة )

( على انو تتمتع الكتابة االلكًتونية بذات احلجية ادلعًتؼ هبا للمحررات 1١١١( لسنة )11١الارنسي رقم )
 و الدقة وكذلك قد نصت ادلادة الكتابية , شرطية اف يكوف باالمكاف ربديد شخص مصدرىا على وج

من ذات احلجية يف االثبات اليت للمحررات الورقية وبذلك يكوف للمشرع الارنسي قد قبل الكتابة  (1114/1)
االلكًتونية مثل الكتابة التقليدية اي انو قبل الكتابة االلكًتونية كدليل يف االثبات مثل الكتابة الورقية شريطة اف تعرب 

 ( .1)عن شخصية واوعها 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لسنة,  القاىرة,  للنشر العربية النهضة دار,  االوىل الطبعة,  احلديثة االتصاؿ تقنيات عرب التعاقد,  محاد مسَت,  اجلماؿ العزيز عبد.  د( 1)
 . 153ص,  1١١4

 .  153مصدر ناسو , ص,  1١١4,  محاد مسَت,  اجلماؿ العزيز عبد.  د( 1)
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 ةــــــــــــــــــــالخاتم

 اوالً : ـــــ تبين لنا من ىذه الدراسة 

ػػػػ مدى التطور الذي اصاب االثبات ادلد ي والتجاري واالداري , نتيجة دخوؿ التقينات العلمية يف ميداف القانوف 1
فيعد اف كن االثبات التقليدي ورقياً يعطي لالثبات الورقي االلوية ويقدمو ادلشرع يف قوانُت االثبات التقليدي وخاصة 

واخلاصة والرسائل والدفاتر التجارية ) العريف ( بعده السند العادي السند الرمسي ومن بعده السند الرمسي ومن 
ثقافة الورؽ واالدلة الكتابية وىذا امر  ىيمنة والربقيات ولو تصاحنا نصوص قوانُت االثبات وددققنا موادىا لتبُت لنا 

واالثبات بصورة خاصة مة العاقتحمت التقنيات العلمية ميداف القانوف أكاف طبيعيًا فيما مضى , اما االف فبعد اف 
ميداف مصطلحات دديثة تظهر كالكتابة االلكًتونية والتوقيع االلكًتو ي وادلستند او احملرر االلكًتو ي وىذه ىي سنة 

 احلياة والتطور .

ػػػ وجود خالؼ فقهي بُت الاقهاء  القانوف يف البلداف اليت مل تعاجل موووع االثبات عن طريق ادلستندات  1
ية دوؿ مدى دجيتها فانقسم الاقو اىل عدة اراء ذىب البعض فيها اىل عدـ دجية ادلستند االلكًتو ي االلكًتون

 وذىب البعض االخر اىل اعطاء دجية يف رلاالت زلدودة وعدـ اعطاؤه احلجية يف مسائل معينة .

النافذة او التاكَت جدياً مكتويف االيدي اليعمل اي شي واليعيد النظر يف القوانُت ػػػ  الديكن للمشرع اف يقف 1
باصدار قوانُت جديدة دلعاجلة كل مايتعلق بادلعامالت االلكًتونية او التجارة االلكًتونية وادلستندات االلكًتونية 

التشريعات اليت صدرت دديثًا يف العديد  على اهنواالعًتاؼ بالكتابة االلكًتونية والتوقيع االلكًتو ي وىذا ماالدض
اصة بعد صدور القانوف النموذجي شأف التوقيعات االلكًتو ي من اجلمعية العامة لالـ ادلتحدة من دوؿ العامل وخ

 .وصدور التوجيو من االرباد االوريب اىل دوؿ االعضاء العادة النظر يف قوانينها مت تسربت احلركة التشريعية اىل الدوؿ

مثاثراً بالقانونيُت  1١11لسنة ( 56الت االلكًتونية رقم )ػػػ واخَتاً صدر يف العراؽ قانوف التوقيع االلكًتو ي وادلعام2
يالدظ النموذجيُت ادلذكورين وقوانُت الدوؿ العربية اليت سبقتنا اىل اصدار قانوف خاص بادلعامالت االلكًتونية شلا 

 نطاؽ ادلعامالتحلجية االثبات القانو ي على الكتابة االلكًتونية والتوقيع االلكًتو ي يف على ىذا القانوف اوافتو 

 االلكًتو ي للتوقيع ويكوف العادية اخلطية للكتابة احلجية ذات االلكًتونية للكتابة ليكوف واالدارية والتجارية ادلالية

  قانوناً  والتوقيع االلكًتونية الكتابة يف القانونية الشروط تتوافر اف بشرط التقليدي اخلطي للتوقيع القانونية احلجية ذات
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 على القانوف ودرص قانوناً  ادلطلوبة الشروط توافر دالة يف الورقي للسند احلجية ذات االلكًتو ي للمستند ويكوف

 ىذا ادكاـ تنايذ بقية عديدة دبهاـ االتصاالت بوزارة للمعلومات الدولية الشبكة خلدمات العامة الشركة تكليف
 ووبط االلكًتو ي التوقيع النظمة الانية ادلعايَت وربديد التصديق شهادات اصدار ترخيص من  ومنها القانوف

 ادلرخص والزاـ التصديق شهادات اصدار مشاط دبزاولة الًتخيص من  شروط على النص مع والتقنية الانية مواصااهتا
 والعقود االلكًتونية وادلستندات االلكًتو ي بالتوقيع ادلتعلقة االدكاـ دبعاجلة ادلشرع فعل وىنا التزامات من بعدد لو

 جاء القانوف ىذا اف نرى ذلك ومع لالمواؿ االلكًتو ي والتحويل االلكًتونية وادلالية التجارية واالدارت االلكًتونية
 محاية وطرؽ بالشارة مايتعلق ومنها بصرادة عليها ينص اف ياضل كاف االمور من العديد يعاجل ومل ومقتضياً  سلتصراً 

 . عليها ادلًتتبة والعقوبات واجلرائم االلكًتونية ادلعامالت

ػػػ استثٌت ادلشرع العراقي بعض ادلسائل من جواز االثبات عن طريق ادلستند االلكًتو ي مثل ادلسائل ادلتعلقة 3
جيدر باالدواؿ الشخصية واالمواؿ الغَت منقولة وكذلك اجراءات التقاوي من ادكاـ ىذا القانوف يعد نقصًا 

 بادلشرع اف يسعى بالتعديلو .

  التوصيات ــــ: انياً ث

 كلوادلشا  التجاري من واالستاادة مطلوبة تغَتات واجراء القانوف ىذا ادكاـ يف النظر اعادة اىل ادلشرع ندعو ػػػػ1
 . ادكامو تطبيق بعد القانوف ستواجو اليت

 وتشجيع,  العالقة ذات وادلعاىد الكليات يف الدراسية ادلناىج يف القانوف ىذا ادكاـ دراسة ادخاؿ اىل  اوافة ػػػ1
 .القانوف اـكاد لشرح ادلواطنُت بُت مكثاة توعية حبملة والقياـ ادكامو وشرح وبياف ادلتعلقة والدراسات البحوث
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 المصــــــــــــــــادر

 اوالً :ـــ الكتب القانونية 

 . 1١١1,  الكويت جامعة طبع,  االلكًتونية للمعامالت القانونية اجلوانب,  الليل ابو الدسوقي ابرىيم.  دػػػ 1

,  االوىل الطبعة,  مقارنة دراسة االلكًتو ي للمستند اجلنائية احلماية,  توفيق اشرؼ.  د,  الدين مشس.  دػػػ 1
 . 1١١4,  للنشر العربية النهضة دار,  القاىرة

 العربية النهضة دار,  االوىل الطبعة,  احلديثة االتصاؿ تقنيات عرب التعاقد,  محاد مسَت,  اجلماؿ العزيز عبد.  دػػػ 1
 .1١١4 لسنة,  القاىرة,  للنشر

 . 1١١7, القاىرة,  االوىل الطبعة,  االنًتنت عرب االلكًتونية ادلعامالت اثبات,  دجازي بيومي الاتاح عبد. دػػػ 2

 .1١١3, والتوزيع الثقافة دار,  عماف,  االوىل الطبعة,  االلكًتو ي احملرر اثبات,  زلمد لورنس.  د,  عبيدة.  د ػػػ3

,  القاىرة,  العربية النهضة دار,  االثبات يف االلكًتو ي التوقيع دجية مدى,  مبارؾ علي زلمد شلدوح.  دػػػ 4
1١١3 . 

,  والتوزيع وللنشر الثقافة دار,  االوىل الطبعة,  مقارنة دراسة االلكًتونية التجارة عقود يف الوجيز,  فواز زلمدػػػ 5
 . 1١١4 لسنة

 ثانياً :ـــ الرسائل الجامعية 

,  القانوف كلية اىل مقدمة ماجستَت رسالة,  القضائي االثبات يف العادية السندات امهية,  العبودي عباس.  ػػػ د1
 . 1761,  بغداد جامعة

 غَت,  دكتوراه رسالة,  االثبات يف ادلستخدمة ادلعلومات لوسائل القانونية احلجية,  طو مسَت الاتاح عبد.  دػػػ 1
 . 1777,  احلقوؽ كلية,  القاىرة جامعة,  منشورة
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 ثالثاً :ــ مقاالت ودوريات 

,  دياىل جامعة,  السياسية والعلـو القانوف رللة,  االلكًتونية للحكومة القانو ي االطار,  العبودي عباس.  دػػػ 1
 . 1١11,  االوؿ العدد

  ن ــــــــــرابعاً :ـــ القواني

 . 1١11لسنة  (56) رقم العراقي االلكًتونية وادلعامالت االلكًتو ي التوقيع ػػػ قانوف1

 . 1١١2( لسنة 13قانوف التوقيع االلكًتو ي ادلصري رقم )ػػػ 1

 . 1١١1( لسنة 1ػػػ قانوف ادلعامالت والتجارة االلكًتونية المارة ديب رقم )1

 . 1١١1النموذجي بشأف التوقيعات االلكًتونية لسنة ػػػػ قانوف االونسًتاؿ 2

 . 1١١1( لسنة 63ػػػ قانوف ادلعامالت االلكًتونية االرد ي رقم )3

 .  1761( لسنة 6١ػػػ قانوف النقل العراقي رقم )4

 خامساً :ـــ مصادر الكترونية 

,  الكوفة جامعة,  القانوف كلية ًتو يااللك للمستند القانونية القوة,  مجيل ناردياف,  كاظم كرمي عمار.  ػػػ ـ1
1١١5 . 

 التايل الرابط على االنًتنت عرب منشور حبث

http;// www.iasj.net//iasg?func=full text &ald=29533 
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