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 يـنعكس أن املفـرتض مـن ، هائلـة معلوماتيـة ثـورة يعيش العامل أن شك ال       

 يف التكنولوجيـا عـرص تطـورات إسـهام ومـدى ، ككل القضاء مرفق عىل ذلك

ـــأثري مظـــاهر ورغـــم ، املدنيـــة الـــدعاوى يف الفـــصل رسعـــة حتقيـــق ـــورة ت  الث

 زال مـا أنـه إال ، القـضائية املنظومـة فيها امب احلياة مناحي كافة عىل التكنولوجية

 معاجلتهــا لعــدم ًنظــرا ، إشــكالية يمثــل االليكرتونيــة املحــاكم تطبيــق موضــوع

 املعلوماتيـة ثـورة عـن تولـد وقد ، تبنته التي األنظمة مستوى عىل حتى ًترشيعيا

 ةاالجتامعيـ احليـاة نـواحي شـتى يف ًبالغـا ًتـأثريا أثـرت التـي التطبيقات من كثري

 والتعلـيم ، اإلليكرتونيـة احلكومـة بينهـا من كان والتي ، والعلمية واالقتصادية

 يف التـأخري مـشكلة يف التـأثري هذا ويظهر ، اإلليكرتونية والتجارة ، اإلليكرتوين

ــصل ــصومة يف الف ــة اخل ــي املدني ــد الت ــضطر ق ــا ي ــف إىل أطرافه ــرتداد العن  الس

 بالـت الورقية واملستندات ملفاهيموا املصطلحات من العديد فإن لذا ، حقوقهم

 تلـك حلـل ملحـة احلاجـة كانـت هنـا ومـن العـرص تقـدم تواكـب ال وأصبحت

 العــرص مــستجدات ومواكبــة التقــايض إجــراءات تــسهيل خــالل مــن املــشكلة

 التقـايض إجـراءات يف احلديثـة التقنيـة إدخـال خالل من والتكنولوجي الرقمي



 

)١٨( ا وما  ء اا اا ا  

 التطـور تطبيقـات أهم تعد التي رتونيةاإلليك املحكمة إنشاء فكرة إىل للوصول

  . اإلجرائي املجال يف سيام ال ،  التكنولوجي

  :الكلمات املفتاحية 
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Abstract:    

   There is no doubt that the world lives a huge information 
revolution, it is supposed to be reflected on the eradication facility 
as a whole, and the task of contributing the developments of the age 
of technology in the achievement of the chapter in civilian laws. 
 Despite the effect of the impact of the technological revolution on 
all aspects of life, including the judicial system, the electronic 
courts are still being stable as the legislation of its prosecution to the 
level of the regulations adopted. 
 The information revolution has been born on many of the 
applications that have impressed the most important in the face of 
the social, economic and scientific life as part of the electoral 
government, e-learning and electronic commerce and this effect 
appears in the case of delay in the civic in the civic that may have to 
be dedicated to violence to recover their rights, and here's an urgent 
need to resolve that problem by facilitating the proceedings of 
litigation and the ability of the modern digital and technological 
period by introducing the technical technique in the proceedings of 
the litigation to reach the idea of the creation of the electronic court, 
which is the most important technological development 
applications in particular. 
 

Keywords: Electronic Courts ,The electronic  Lawsuit , 

The electronic  litigation، The electronic advertising.  

  



 

)٢٠( ا وما  ء اا اا ا  

:  

 يـنعكس أن املفـرتض مـن ، هائلـة معلوماتيـة ثـورة يعـيش العامل أن شك ال

 يف التكنولوجيـا عـرص تطـورات إسـهام ومدى ، ككل القضاء مرفق عىل ذلك

 الثـــورة تـــأثري مظـــاهر ورغـــم ، املدنيـــة الـــدعاوى يف الفـــصل رسعـــة حتقيـــق

 زال مـا أنـه إال ، القـضائية املنظومة فيها بام احلياة مناحي كافة عىل التكنولوجية

 معاجلتهــا لعـدم ًنظـرا ، إشــكالية يمثـل االليكرتونيـة املحــاكم تطبيـق موضـوع

 املعلوماتيـة ثـورة عـن تولد وقد ، تبنته التي األنظمة مستوى عىل حتى ًترشيعيا

 االجتامعيـة احليـاة نـواحي شـتى يف ًبالغـا ًتـأثريا أثـرت التي التطبيقات من كثري

 والتعلـيم ، اإلليكرتونيـة احلكومـة بينها من كان والتي ، والعلمية واالقتصادية

 يف التـأخري مـشكلة يف التأثري هذا ويظهر ، اإلليكرتونية والتجارة ، اإلليكرتوين

ــصل ــصومة يف الف ــة اخل ــي املدني ــد الت ــضطر ق ــا ي ــف إىل أطرافه ــرت العن  دادالس

 بالت الورقية واملستندات واملفاهيم املصطلحات من العديد فإن لذا ، حقوقهم

 تلـك حلـل ملحـة احلاجـة كانـت هنـا ومن )١(العرص تقدم تواكب ال وأصبحت

 العــرص مــستجدات ومواكبــة التقــايض إجــراءات تــسهيل خــالل مــن املــشكلة

 التقـايض اتإجـراء يف احلديثـة التقنيـة إدخال خالل من والتكنولوجي الرقمي

 التطـور تطبيقات أهم تعد التي اإلليكرتونية املحكمة إنشاء فكرة إىل للوصول

  . اإلجرائي املجال يف سيام ال ،  التكنولوجي

                                                        

 اجلامعـة دار ، عمـران فهمـي جـابر/ د ، القـضاء لوجـستيات : املعنـى هذا من قريب )١

 .١٠٤صـــــ ، ٢٠١٤، اجلديدة



  

)٢١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  :ا ت

 بـصيغة كـان اسـتخدامه أن إال تناوله تم قد كان وإن : املوضوع حداثة  -١

 املوضــوع هــذا يتميــز ملــاوطا ، الثالثــة األلفيــة بدايــة عنــد اإللكــرتوين التقــايض

 نـادرة اإللكرتونيـة املحكمـة موضـوع يف املتخصـصة املـصادر ستكون باحلداثة

 تطـورات يواكـب باجتـاه العامـة القواعـد تطويـع حماولة يتطلب مما ًجدا وقليلة

 إجراءات بإتباع الوقت استثامر خالل من األمثل األداء لتحقيق الرقمي العرص

 االتـصال وسـائل بوسـاطة املحـاكم أمـام رافعـاتامل قـانون يف ومتطورة حديثة

ــة ــق اإللكرتوني ــة وحتقي ــة العدال ــني اإلجرائي ــصوم ب ــع ، اخل ــادرة م ــام مغ  النظ

 واالسـتعانة التقليديـة التقـايض إجـراءات يف املتبع واليدوي الورقي التقليدي،

 هبـا متتلـئ تكاد التي الدعاوى من اهلائل الكم من للتخلص اإللكرتوين بالنظام

  .املحاكم تقاعا

 الــذين أغلــب وحتــى ، حلداثتــه ًنظــرا املوضــوع هــذا يف املراجــع نــدرة  -٢

 ، املعلومـايت باملجـال املهتمـني مـن كـانوا بالبحث اإللكرتونية املحكمة تناولوا

 نظـرة وتلـك ، اإللكرتونيـة احلكومـة خمرجـات إحـدى باعتبارها إليها ونظروا

  .اإلجرائي واملقصد القانوين نظرال عن بعيدة واحدة زاوية من أهنا غري مقبولة

 ا ف 

 وانعكاساته النموذج هذا أمهية إىل املرصي اإلجرائي املرشع نظر لفت  - ١

  .اإلجرائية العدالة حتقيق عىل ذلك وأثر ، القضاء مرفق تطوير عىل

 وإجياد النموذج ذلك تطبيق تواجه التي واملعوقات الصعوبات معاجلة  - ٢

  .واملعلوماتية قانونيةال الناحية من هلا حلول



 

)٢٢( ا وما  ء اا اا ا  

  :ا ؤت

 ؟ االليكرتونية املحكمة مفهوم ما - ١

 ؟ االليكرتونية املحكمة تطبيق مميزات ما - ٢

 ؟ عليها التغلب يمكن وهل ، االليكرتونية املحكمة تطبيق خماوف ما - ٣

 ؟ اإلجرائية العدالة حتقيق عىل اإللكرتونية املحاكم مردود ما  - ٤

 أن الـورقي ونظامها التقليدي بمفهومها ئيةالقضا املحاكم تستطيع هل - ٥

 ؟ اإللكرتوين الرقمي العرص حتديات تواجه

 ؟ االليكرتونية املحكمة تطبيق احتياجات هى ما - ٦

  : وأ ا ع

 تقنياهتا وتطور ، القضائية العملية من احليوي اجلزء هي املحاكم أن شك ال

 النظـام إحلـاق أو ، العالية التقنية اتذ املحاكم إنشاء يف والبحث ، منه البد أمر

 كـل يف وتفرعـه وتـسارعه ، التطور طبيعة تفرضه موضوع هو ، هبا اإللكرتوين

 مـن جديـدة أنـواع وظهور ، املحاكم عىل املعروضة الدعاوى وتزايد املجاالت

ــرائم ــن مل اجل ــة تك ــسابق يف معروف ــي ، ال ــرف والت ــاجلرائم تع ــة ب  ، اإللكرتوني

 اإلجـراءات وسـائل تعتمـد العـريب الـوطن يف الدول غالبية زالت ال ولألسف

 وسـلطة للخـصوم حق التقايض عملية إن رغم ، القضائية العملية يف التقليدية

 عقـد أمـاكن هي واملحاكم مواطنيها بني العدالة لتحقيق الدولة وسيلة القضاء

  .العملية هذه

 ، التقنيــة تطــوراتوال واملعلوماتيــة الدوليــة والتجــارة ، العوملــة ظهــور ومــع

 حتقيـق سـبيل يف الظروف تلك استغالل إىل يصبو أن اإلجرائي املرشع استطاع



  

)٢٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 بامليقـات واالسـتفادة املنازعـات يف الفصل برسعة التقايض لعملية فعالية أكثر

 عــن النامجـة الوسـائل يف ويتوسـع اإلجرائـي املــرشع ّيطـور مـا ًفـدائام ، الزمنـي

 التـي التطـورات هـذه أن مـن الـرغم عـىل ،التقـايض عملية يف العرص تطورات

 سلوكيات عىل ًسلبا انعكست بل ، كلها إجيابية تكن مل احلياة أنحاء كل حلقت

 يف الـبطء ظـاهرة إىل تـؤدي التـي القضاء ساحات وداخل ًخارجيا األشخاص

 وسـائل عـن بعيـدة اإلجرائيـة العدالـة تكون أن ينبغي ال املقابل وىف ، التقايض

 اهـتم التـي اإلجرائي املجال يف احلديثة لالجتاهات مسايرة احلديثة التكنولوجيا

  .)١( األخرية اآلونة يف اإلجرائي املرشع هبا

 يتـيح معلومـايت تقنـي تنظـيم هـو اإللكرتونية املحكمة خالل من والتقايض 

 املحاكمــة جلــسات وحــضور ، أدلــتهم وتقــديم دعــواهم تــسجيل للمتــداعني

 اإللكرتونيـة االتـصال وسـائل خـالل مـن وتنفيـذه احلكـم إىل للوصـول ًمتهيدا

 دون باملتـداعني االتـصال من القضاة ّيمكن معلومايت نظام من جزء هي والتي

 كـام ، النظـام هـذا خـالل من التقايض إجراءات ومبارشة الشخيص حضورهم

 احلـصول يف ورسعـة شـفافية اإللكرتونيـة املحكمـة خـالل من النظام هذا يتيح

 واألقـسام ، املحاكمـة وقاعـات املحكمـة فتجهيـز عليـه ًوبنـاء املعلومات، عىل

 مــن واخلــصوم القــضاة ّيمكــن ًتقنيــا ًطابعــا ســيأخذ فيهــا والتنفيذيــة ، اإلداريــة

ــة ــواهم متابع ــضور دع ــسجيل ، واحل ــات وت ــالن الطلب ــات أوراق وإع  املرافع

                                                        

 القـانوين التنظـيم يف واملنطـق الواقـع بـني القضائي اإلعالن ، هندي أمحد/ د : قارب  )١

 . ٤٠٠صــــ ، ٣١ بند ،١٩٩٩ اجلديدة اجلامعة دار ، وفرنسا والكويت مرص من لكل



 

)٢٤( ا وما  ء اا اا ا  

 للحـضور حاجـة دون ًإلكرتونيـا اتـصاال املحـاكم وقـضاة بموظفي واالتصال

  .يصالشخ

ــرغم وعــىل ــي مــن ال  معظــم يف )١( اإللكــرتوين املفهــوم الــدول مــن كثــري تبن

ــامالت ــع تع ــة، املجتم ــصادية، احلكومي ــة، االقت ــه اإلعالمي ــة إىل ومكونات  البيئ

 ، العامل دول غالبية يف ًملحوظا ًتقدما حيقق مل القضاء مرفق أن إال ، اإللكرتونية

 أمــر وهــذا العــرص ليواكــب رللتطــو قابــل املؤســسات مــن كغــريه أنــه حــني يف

 كـان إذا ًمـثال إلكرتونية جتارية بعقود متعلق نزاع يف سيحكم فكيف ، مفرتض

 القطـاع مـستوى عـىل حاصـل هـو بـام مقارنـة ، نفسه عىل ًمنغلقا ًجامدا النظام

                                                        

 كمـصطلح، الثالثـة األلفيـة بدايـة عنـد ظهـر االلكرتوين التقايض أن القول نافلة ومن) ١

ــا أخــر ويعــد ــه توصــل م ــداع مــن البــرشي العقــل إلي ــانون فقــه يف إب ــدم ظــل يف الق  التق

 الفــضاء عــرب اخلــصومات تــسوية إلجيــاد األوىل التجربــة وتعــود املعــارص، التكنولــوجي

 األمريكيـة التحكـيم ومجعيـة القـضاء قـانون دمعهـ قـام عندما  ١٩٩٦عام إىل االلكرتوين

 برنـامج بـإدارة املعلومـات وقواعـد القـانون ومركـز املعلوماتيـة ألبحاث الوطني واملركز

 رسيعــة حلــول إعطــاء منــه الرئيــيس اهلــدف وكــان عليــه واإلرشاف االفــرتايض القــايض

 يف خبـريا يكـون حمايـد قـاض يف يتمثـل وسـيط طريق عن باالنرتنيت املتعلقة للمنازعات

 ويتحقـق ، االلكـرتوين القضاء قانون أو االنرتنيت  أنشطة حتكم  التي والقوانني التحكيم

 الربيـد طريـق عـن اهليئـة تلـك إىل شـكواه بإرسـال االنرتنيـت مـستخدم بقيام اهلدف هذا

 قـرار ويكـون ، النـزاع يف ليفـصل حمايـد قـايض باختيار اهليئة تقوم ذلك وبعد االلكرتوين

 جمانيـة اخلدمـة هـذه وتكـون األطـراف بـه قبلـت إذا إال القانونية القيمة عن رداجم القايض

ــانون: املنــزالوي صــالح: أنظــر، مقابــل دون  التجــارة عقــود عــىل التطبيــق الواجــب الق

   .بعدها وما١٦٣ صـــــ ،٢٠٠٧ ،اإلسكندرية، للنرش اجلديدة اجلامعة دار اإللكرتونية،



  

)٢٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يف الفــصل تــأخر يف أســهم ممــا األخــرى، احلكوميــة األجهــزة وبعــض اخلــاص

 االجتامعيـة احليـاة عـىل ًسـلبا يـؤثر قـد ما هوو املحاكم، عىل املعروضة القضايا

 قـد املشاكل بعض نشوب ، الدعاوى يف البت تأجيل عن ينجم قد إذ واألمنية،

  .االجتامعية واآلفات الفساد ظاهرة تفيش ومنها العنف، إىل اخلصوم تدفع

 الشفافية مبدأ تعزيز عىل تعمل اإلليكرتونية املحاكم أن بالذكر اجلدير ومن 

 املعلومــة مـع الفــرد تعامـل يف اإلداري الفــساد مـن وتقلــل ، اإلداري مـلالع يف

 اخلـضوع أو ، املوظـف مـع املبـارش االحتكاك دون اآللة بوساطة فوري بشكل

  .األمد طويلة القضائية لإلجراءات املبارش

 تطبيــق نحــو بــــــ املعنــون البحــث موضــوع ســنعالج فإننــا الــسياق هـذا وىف

 ، مباحــث ثالثـة خــالل مـن اإلجرائيــة العدالـة لتحقيــق االليكرتونيـة املحكمـة

  :التايل النحو عىل هلام نعرض

ول اا : ا وما دودو   اا اا.  
ا مت : ا  ا وما.  
ا ا  : ا اا أ ا اوم.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٢٦( ا وما  ء اا اا ا  

ول اا 
 ا وما  

دودو   اا اا 
 و:  

 الرتباطهـا ، املعارصة احلياة جماالت يف نوعية نقلة اإلليكرتونية املحاكم تعد

 إىل البيانــات حتويــل وعمليــة ، املعلومــات ونظــم التكنولوجيــة باملــستحدثات

ــس معلومــات ــا التعامــل هلي ــومي بــشكل معه ــز حيــث ،)١(ي ــام عــن تتمي  النظ

ــدي ــع التقلي ــاكم يف املتب ــرسعة املح ــصاالت وســهولة ب ــة االت ــال وإمكاني  إرس

 تـوفري عـىل باإلجيـاب يـنعكس ممـا املتعـددة األطـراف بـني واملستندات الوثائق

 للكـ ًإلكرتونيـا  اإلرادة عـن ًتعبريا يعد كام واملتقاىض، للقايض والوقت اجلهد

   .القضائية اخلصومة طريف من

 نحدد أن يتعني ًنسبيا حديث مصطلح اإلليكرتونية املحكمة مصطلح ويعد

 اإللكرتونيـة املحكمـة نظـام تطبيـق حيققهـا التـي املزايـا نبـني ثـم ،ً أوال مفهومه

 إجراءات وتيسري اإلجرائية العدالة حتقيق يف به تضطلع أن يمكن الذي والدور

  . القضاء قمرف وتطوير التقايض

 يتعاظم سوف اإللكرتونية املحاكم تطبيق عىل املرتتبة املزايا أن شك وال      

 املرتتبـة احلقوق محاية يكفل بام ، ومقنن حمكم تكنولوجي بشكل متت إذا شأهنا

 القائمـة والتـرشيعات القانونية األحكام تطوير رضورة يتطلب ما وهو، عليها

 الـذي العلمـي التقني التطور أن حني يف ، رقيةالو الدعامات إال تعرف ال التي

 الـدول من العديد يف واستخدامه صيته وذاع ، احلديثة االتصال وسائل أصاب

                                                        

 .١٠٤صـــــ ، سابق مرجع ، عمران فهمي جابر/ د ، القضاء لوجستيات : راجع  )١



  

)٢٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 القانونيـة احلياة ويف العرصية احلياة يف ًهاما ًدورا يلعب أصبح ، وغريها العربية

 . القانونية احلامية حتقيق عىل بالسهر املنوط هو شك بال القضاء ومرفق ،

 عـىل اإلجرائـي ومردودهـا ، اإللكرتونيـة املحكمـة ماهية عىل نتعرف وحتى

 هلـام نعرض ، مطلبني إىل املبحث هذا  نقسم ، املنشودة اإلجرائية العدالة حتقيق

  :التايل النحو عىل

ول اا :  ا وما .  
ا مدود : ا  ا وما   اا 

اا.  

 

 

 



 

)٢٨( ا وما  ء اا اا ا  

ول اا 
 ا وما 

ــوير يقتــيض ــام أداء تط ــضاء نظ ــن االنتقــال رضورة الق ــديم م ــدمات تق  اخل

 االلكـرتوين الـشكل إىل الـورقي التقليدي بشكلها األشخاص من واملعلومات

 خـالل مـن للتطـوير فاعلـة وسـيلة شـك بال وهي ، االنرتنت شبكة باستخدام

 عـىل ، الزمن عنرص مع للتعامل اجلديدة االسرتاتيجيات ضمن الزمن اختصار

 القـضاء آفـة هي ًنسبيا والطويلة املعقدة التقايض وإجراءات التأجيل أن اعتبار

  .القضائية اجلهات خمتلف مستوى عىل

 التعريفـات نعرض سوف ، االليكرتونية املحكمة مفهوم عىل نتعرف وحتى

 ، ونناقـشها االلكرتونيـة للمحكمة واملتخصصون الكتاب قدمها التي املختلفة

 بعـد عـن التقـايض حتقيـق يف الـدول بعـض جتـارب باسـتعراض ذلـك نتبـع ثم

 : التايل النحو عىل . االلكرتونية املحكمة تطبيق نحو والتقدم

  اول اع
 ا وما 

 

ــاكم ــة املح ــي االلكرتوني ــات أحــد ه ــدةالعد التطبيق ــورة ي  االتــصاالت لث

 التقـايض" مفهـوم االلكرتونيـة املحـاكم فكرة وجتسد  املعلومات وتكنولوجيا

 األخذ إىل الدول من الكثري اجتهت الذي "بعد عن التقايض" أو "االلكرتوين

 مـن جانـب إليـه يتجه ملا ًوفقا بعد عن التقايض أو "االلكرتوين والتقايض  ، به

 الربيـد عـرب املحكمـة إىل ًالكرتونيـا التقايض داتمستن نقل عملية ": هو الفقه

ــرتوين ــث االلك ــتم حي ــص ي ــذه فح ــستندات ه ــطة امل ــف بواس ــتص املوظ  املخ



  

)٢٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ًعلام يفيده املتقايض إىل إشعار وإرسال الرفض أو بالقبول بشأهنا قرار وإصدار

  .)١( املستندات هذه بشأن تم بام

 وقـارص شـامل غـري ريفتع أنه عىل ًتأسيسا التعريف هذا البعض انتقد وقد

 دون ، فقـط املختـصة املحكمة إىل ًالكرتونيا التقايض مستندات نقل عملية عىل

  .)٢(.األخرى التقايض إجراءات مراعاة

ــض وأورد ــاء بع ــا الفقه ــر ًتعريف ــايض آخ ــرتوين للتق ــه اإللك ــلطة " : بأن  س

 اإلجـراءات ومبـارشة الدعوى بنظر النظاميني القضاة من متخصصة ملجموعة

 معلوماتيـة قضائية أنظمة أو نظام ضمن مستحدثة الكرتونية بوسائل قضائيةال

 الدوليـــة الـــربط شـــبكة تقنيـــة مـــنهج تعتمـــد والوســـائل األطـــراف متكاملـــة

 والفـصل الـدعاوي بنظـر االلكرتونيـة احلاسـوبية امللفـات وبرامج) االنرتنت(

 عـىل هيلوالتـس الدعاوي يف رسيع لفصل الوصول بغية األحكام وتنفيذ ، فيها

  .)٣( املتقاضني

 مفهــوم بيـان يف أسـهب أنــه عـىل ًتأسيـسا التعريـف هــذا الـبعض انتقـد وقـد

ــايض ــرتوين التق ــه اإللك ــه ، وإجراءات ــان وأن ــن ك ــضل م ــو األف ــه ل ــرص أن  اخت

                                                        

 ، اإللكـرتوين والتقـايض املعلوماتيـة اإللكرتونيـة املحـاكم ، يوسـف فـرج أمري : أنظر )١

 .٣١ صــــ ،٢٠١٤ ، اإلسكندرية احلديث، العريب املكتب

 القانونيـة للعلـوم الكوفـة جملـة ، بعـد عـن التقـايض ، منـديل فاضل أسعد.د :  راجع) ٢

 .١٠١ ص ، ٢١،٢٠١٤ العدد ، ١ جملد ، ياسيةوالس

 االلكرتونيـة املحـاكم أمام القضائية الدعوى تداول ، الرتساوي عصام حممد : راجع ) ٣

 .٦٦ص ، ٢٠١٣، القاهرة ، العربية النهضة دار ،



 

)٣٠( ا وما  ء اا اا ا  

 ، ملعنـاه وأوضـح االلكرتوين التقايض ملفهوم اشمل التعريف ليكون بالتعريف

 القـضائية املحكمـة سـلطة " : بأنـه يناإللكـرتو التقايض عرفوا ذلك عىل ًوبناء

 الـربط شـبكة خـالل مـن أمامها املعروف بالنزاع ًالكرتونيا للفصل املتخصصة

 احلداثـة فائقة تقنية وآليات الكرتونية أنظمة عىل وباالعتامد) االنرتنت (الدولية

 )١(. املتخاصمني عىل والتسهيل باخلصومات الفصل رسعة هبدف

 ربـط عـىل تقوم اإللكرتوين التقايض فكرة أن يتضح التعريف هذا ومن   

 ًابتـداء يـستلزم وهـذا ، واحـدة إلكرتونيـة دائـرة ضـمن كلها القضائية املحاكم

 عـرب عملهـا لتـؤدي ًمعـا وربطهـا حـدة عـىل قـضائية حمكمـة كل عمل حوسبة

 الورقيـة وامللفـات الوثـائق مقـام البيانـات قواعـد ولتقوم اإللكرتونية الوسائل

 فـيام والـربط اسـرتجاعها ورسعة املعلومات إىل الوصول رسعة حيتي نحو عىل

  .)٢(بينها

 احلديثــة واملفــاهيم املــصطلحات مــن يعــد االلكرتونيــة املحكمــة ومــصطلح

 احلكومـــة مـــصطلح انتـــشار بعـــد ســـنوات قبيـــل إال يظهـــر مل حيـــث، ًنـــسبيا

ــة ــذي االلكرتوني ــى ال ــدمات يعن ــة باخل ــة احلكومي ــنام، كاف ــتص بي  املحكمــة خت

  .)٣(فقط املحاكم بخدمات لكرتونيةاال

                                                        

 .١٠٤ ص سابق، مرجع ، بعد عن التقايض ، منديل فاضل أسعد.د :  راجع) ١

 يف منـشور بحـث ،) والتطبيـق املفهوم (االلكرتونية ملحكمةا ، اوتاين صفاء.د : راجع )٢

 ، ٢٠١٢،األول العـدد ، ٢٨ ،املجلـد والقانونيـة االقتـصادية للعلـوم دمـشق اجلامعة جملة

 .١٨٢ص

 ، ومـستلزماته بعـد عـن التقـايض مفهـوم ، الكعبي عيل عبد حسني هادي. د : راجع ) ٣

 ،٢٠١٦ ، الثامنـة الـسنة ، األول العـدد ، يةوالـسياس القانونيـة للعلـوم املحيل املحقق جملة



  

)٣١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 املحكمـــة" لتعريـــف املختلفـــة الـــدول يف اإلجرائـــي املـــرشع يتعـــرض ومل

 الــــرشاح كتابــــات إىل وبــــالرجوع ، مفهومهــــا حتديــــد أو "االلكرتونيــــة

   عـن عبـارة هـي اإللكرتونيـة املحكمـة أن يرى البعض أن نجد ، واملتخصصني

 - املحكمـة ومبنى الدولية الربط بكةش - الوجود ثنائي معلومايت تقني حيز "

 عــىل وإداريــة قـضائية ووحــدات ألجهـزة اإللكــرتوين املكـاين الظهــور يعكـس

ــشبكة ــل ، ال ــذه تعم ــزة ه ــىل األجه ــتقبال ع ــات اس ــضائية، الطلب ــوائح الق  ول

 للمعلومــات متجــدد وتــوفري اإللكرتونيـة، امللفــات بــرامج وجتهيــز الـدعاوى،

 مـع ًدائـام ًتواصـال يمثـل بـام األحكـام، وقـرارات الـدعاوى، مستجدات حول

 مــن العالقــة أصــحاب املحكمــة هــذه ّمتكــن كــام واملحــامني، املــواطنني مجهــور

ــني، ــن ووكالئهــم املتقاض ــشهود، وحتــضري الرتافــع، م  البيانــات، وتقــديم ال

 كـام مكـان، أي ومـن وقـت كـل يف املحكمة، يف العاملني مع املبارش واالتصال

 جمريـات عـىل واالطالع الدعاوى ملتابعة ومتطورة دةجدي آليات املحكمة توفر

 بكـل األحكـام وقرارات – إلكرتونيا اجللسات حضور وحتى بل - اجللسات

 )١( ."املعلومات عىل احلصول يف ورسعة شفافية تتيح كام ، وسهولة يرس

                                                                                                                                        

 ، اإللكـرتوين والتقـايض املعلوماتيـة اإللكرتونيـة املحـاكم ، يوسف فرج أمري. ٣٠٠ صـــ

 .٢٧ صـــ سابق، مرجع

 ، ٤٧ العــدد ســوريا، ، املعلوماتيــة جملــة ، االليكرتونيــة املحكمــة ، اجلــال هنــى : أنظــر) ١

 .  ٥٠صـــ



 

)٣٢( ا وما  ء اا اا ا  

 معلومـايت تقنـي حيز : هي االلكرتونية املحكمة أن )١(اآلخر البعض يرى كام

 ، وإداريـة قـضائية لوحـدات اإللكـرتوين املكـاين الظهور يعكس الوجود ثنائي

 بموجـب هبـا والفـصل الـدعاوى نظـر القـضاة مـن جمموعـة خاللـه مـن يبـارش

 آليات اعتامد مع الوسائل بتلك القضائية اإلجراءات مبارشة ختوهلم ترشيعات

 ائيةالقض اإلجراءات تدوين سيتم والتي الدعاوى مللفات احلداثة يف فائقة تقنية

 حوســبة أو االلكرتونيــة الــدعوى برجمــة ( عليــه أطلــق مــا فيهــا بــام خالهلــا مــن

 ) .الدعوى

 ملجموعـة سـلطة :  عـن عبـارة هـي االلكرتونيـة املحكمـة أن آخـرون ويرى

 بوسـائل القـضائية اإلجـراءات ومبـارشة الـدعوى بنظر القضاة من متخصصة

ــة ــام ضــمن ، مــستحدثة الكرتوني ــةم قــضائية أنظمــة أو ، نظ ــة علوماتي  متكامل

 - االنرتنـت – الدوليـة الـربط شـبكة تقنيـة مـنهج تعتمـد، والوسائل األطراف

 وتنفيــذ هبـا والفـصل الــدعاوى بنظـر اإللكرتونيـة احلاســوبية امللفـات وبـرامج

  . )٢(املتقاضني عىل والتسهيل بالدعاوى رسيع لفصل الوصول بغية األحكام

 للفـصل املتخصصة القضائية حكمةامل سلطة : بأهنا اآلخر البعض ويعرفها 

 االنرتنـت - الدوليـة الربط شبكة خالل من أمامها املعروض بالنزاع ًإلكرتونيا

                                                        

 .٢٧ صــــ سابق، مرجع ، فيوس فرج أمري :  راجع )١

 دار ، االلكرتونيـة واملحاكم االلكرتوين التقايض ، الرشعة حممد حازم القايض : أنظر) ٢

 .  ٥٧صـ ،٢٠١٠ ، األردن - عامن للنرش، الثقافة



  

)٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 رسعـة هبـدف احلداثـة فائقـة تقنيـة وآليـات الكرتونيـة أنظمـة عىل وباالعتامد -

 .)١(  املتخاصمني عىل والتسهيل باخلصومات الفصل

-  ل ه را   انأ  : 

ول اكـل عمل حوسبة ًابتداء تستلزم اإللكرتونية املحكمة فكرة أن : ا 

 ، االلكرتونيـة الوسـائل عـرب عملها لتؤدي ًمعا املحاكم وربط حدة عىل حمكمة

 رسعـة يتـيح نحـو عـىل الورقيـة وامللفـات الوثائق مقام البيانات قواعد ولتقوم

  .)٢( بينها فيام والربط اسرتجاعها ورسعة املعلومات إىل الوصول

ا مبطريقـة الـدعوى إقامـة يف رغبتـه عند املحامي أو املتقايض أن : ا 

 خـالل مـن االلكـرتوين الربيـد عـرب الـدعوى عريـضة بإرسـال يقـوم إلكرتونية

 أيـام وطيلـة ، ًيوميـا سـاعة ٢٤ متـاح ، الغـرض هلـذا خمـصص الكـرتوين موقـع

 إدارة عـىل القائمـة الرشكة بمعرفة تاملستندا هذه استالم يتم حيث ، األسبوع

 املختص املوظف فيتسلمه ، املختصة املحكمة إىل بإرساله تقوم ثم ، املوقع هذا

 يقـرر ثـم املـستخدم هويـة من والتأكد املستندات بفحص ويقوم املحكمة بقلم

 إلكرتونيـة رسـالة للمتقـايض ويرسـل ،  قبوهلـا عـدم أو ، املستندات هذه قبول

  . )٣(بشأهنا الصادر والقرار املستندات ستالمبا فيها يعلمه

                                                        

  .٤صـــ ، سابق مرجع ، بعد عن التقايض منديل، فاضل أسعد : أنظر) ١

 اجلـامعي الفكـر دار ، وااللكـرتوين ليـديالتق اإلثبـات ، منـصور حـسني حممد : أنظر) ٢

  .٢٢صــــ ،٢٠١٠ ،اإلسكندرية

 الكــرتوين موقـع عــرب الكرتونيـا الــدعوى رفـع يــتم األمريكيـة املتحــدة الواليـات ويف) ٣

 ، كاليفورنيـا بواليـة بربرا سانتا مدينة يف الرئييس مركزها يقع خاصة رشكة متلكه خاص



 

)٣٤( ا وما  ء اا اا ا  

 وضــوحا أكثــر عبــارات يف االلكرتونيــة باملحكمــة املقــصود الــبعض ويبــني

 االنرتنـت شبكة عىل للمحكمة الكرتوين موقع : عن عبارة أهنا بقوله ًوتفصيال

 خـاص الكـرتوين نظـام وهو االلكرتونية املستندات وقبول إرسال بنظام يعمل

ــسمح ــتح ي ــ بف ــصال واتقن ــني ات ــني ب ــة املتقاض ــن واملحكم ــالل م ــذة خ  الناف

 وســداد الكرتونيــة بطريقــة القــضية مــستندات قبــول يــتم حيــث، االلكرتونيــة

 النافــذة عــرب املخــتص املحكمــة موظــف بوســاطة وقبوهلــا القــضائية الرســوم

 للمحكمـة االلكـرتوين باملوقع املوجودة االلكرتونية النافذة وهذه، االلكرتونية

ــؤدي ــ ت ــية صفةب ــائف ذات أساس ــي الوظ ــت الت ــؤدى كان ــام يف ت ــايض نظ  التق

 عـىل ختزينها يتم ورقية دعامة عىل املخزنة املعلومات أن اختالف مع، التقليدي

 الطـرق حمـل يف االلكـرتوين التـصديق نظـام إحـالل وكذلك ، الكرتونية دعائم

  .)١( املستندات توثيق يف التقليدية

                                                                                                                                        

 الـدعوى رفع ونظام ، ١٩٩٩ عام أيلول شهر ونغض يف املوقع هذا تشغيل يف بدأت وقد

  .الحقا عنها احلديث سيتم واملميزات اخلصائص من عدد له الكرتونيا

 االلكرتونيـــة الـــدعوى - االلكـــرتوين التقـــايض ، إبـــراهيم ممـــدوح خالـــد : راجـــع  )١

 . ٣١ ص ،٢٠٠٨ ،اإلسكندرية، اجلامعي الفكر دار ، املحاكم أمام وإجراءاهتا

 املعلومـات تقنيـة تفعيـل يعني بأنه االلكرتونية املحكمة مصطلح مفهوم ضالبع ويوضح

 خـدمات وتنقـسم، انجازهـا ورسعـة اخلـدمات جـودة عـىل يـساعد بـام، األمثـل بالشكل

 اجلهـات خدمات، التجاري القطاع خدمات، املواطنني خدمات إىل االلكرتونية املحكمة

 والقــضايا للمعـامالت االنجــاز رسعـة حيقـق بــام املحكمـة مــوظفي وخـدمات احلكوميـة

 اإلطالع وإتاحة بحفظها املعلومات أمن يف واملسامهة، العمل إجراءات وتبسيط وتوحيد

 .التطور ومواكبة العمل جودة ضامن إىل إضافة هلم للمرصح عليها



  

)٣٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 تقــوم التــي املحكمــة :  بأهنــا اإللكرتونيــة املحكمــة الــبعض يعــرف ًوأخــريا 

 حيتوي الذي اإللكرتوين احلاسب باستخدام ًقانونا إليها املوكلة األعامل بجميع

 االتـصاالت بشبكة املوصول و التقايض إجراءات بتطبيق اخلاصة الربامج عىل

 وأرسع بأبـسط احلكم وإصدار اجلهد و الوقت الختصار، )االنرتنت (الدولية

  .)١( للمحكمة الشخيص احلضور وند الطرق

  ام اع
  ا  ا  اول  رب
  و ا وما  

 

 بعــد عــن التقــايض حتقيــق يف ملموســة خطــوات الــدول مــن كثــري اختــذت

 يف حتقـق ملـا يـيل فـيام نعـرض . االلكرتونيـة املحكمـة نظام تطبيق نحو والتوجه

  :الشأن هذا يف الدول بعض

أو : م ا وما  تة اا ا: 

    تشري اإلحصائيات التي أجراها املركز القضائي الفدرايل األمريكي إىل أن 

مــن املحــاكم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أصــبحت متتلــك  % ٢٥حــوايل 

ًنية واقعا ملموساتكنولوجيا عالية جتعل نظام املحكمة اإللكرتو واملسئول عن ، ً

تـسند إليـه ، التقنية التكنولوجية يف قاعة املحكمة هو عـضو مـن هيئـة املحكمـة

املحكمة مهمـة تـشغيل قاعـة املحكمـة مـن الناحيـة التكنولوجيـة، و اإلرشاف 

                                                        

 مرجـع ، الكرعـاوي حممـد جاسم نصيف، الكعبي عيل عبد حسني هادي. د :  راجع) ١

 والتقــايض املعلوماتيــة اإللكرتونيــة املحــاكم ، يوســف جفــر أمــري ، ٣٠٠ ص ســابق،

 .٢٧ ص سابق، مرجع ، اإللكرتوين



 

)٣٦( ا وما  ء اا اا ا  

 املتحـدة الواليات يف اإللكرتوين بالطريق الدعوى رفع يتم ، حيث )١(والصيانة 

 Santa " مدينة الرئييس مقرها خاصة لرشكة مملوك خاص وقعم عرب األمريكية

Barbara" م١٩٩٩ سبتمرب يف تشغيله يف بدأت كاليفورنيا، بوالية. 

- ا و بات اا ا:  

 بطريقـــة القانونيـــة مـــستنداهتم بتقـــديم واملتقاضـــني للمحـــامني يـــسمح -

 .ذاهتا املحاكم طريق عن توفريها يصعب ، متكاملة منظومة وفق الكرتونية

 أخطــار ضــد االلكرتونيــة ولألنظمــة للمــستندات الكامــل التــأمني حيقــق -

 يف متخصـصون خـرباء بمعرفـة املوقـع يـدار إذ ، واإلمهال والتعطيل االخرتاق

 .املعلومات تقنيات

ــا وقــت أي يف املــستندات اســتالم إمكانيــة حيقــق -  ربــع عــىل مــدار األًيومي

 عـرب مكـان أي ومـن ، الرسـمية والعطـل األجازات امأي ويف ، ساعة وعرشون

 .اإلنرتنت شبكة

  . التقايض كلفة تقليل يف يساهم - 

 يف الفـــصل وهـــي الرئيـــسية وظيفتهـــا ألداء للتفـــرغ للمحـــاكم يـــسمح -

  فاعلية أكثر بطريقة الدعاوى

 بالـدعوى املرتبطـة واملـستندات األوراق مـن اهلائلـة الكميات من التخلص

  . املحكمة وغرف قاعات هبا متتلئ والتي

                                                        

 التقايض إجراءات تيسري يف اآليل احلاسب دور ، احلميد عبد أمحد صابر حممد : راجع )١

  .بعدها وما ٢٦٧ ص ، ٢٠١٢ طنطا، جامعة ، احلقوق كلية ، دكتوراة رسالة ،



  

)٣٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 م : مأ :   

ــري يف تقــديم   ـــات بــشكل كب ـــا املعلوم ــم اســـتخدام تكنولوجي ــا ت يف أملاني

ـــسـوية  ــــة لت ــــوء إيل الوســــائل البديل ـــة اللج ـــة يف كيفي اخلـــدمات االلكرتوني

 املنازعات، ويف جمال العقارات يف حالة بيعها إجباريا يف املزاد العلني، وتسجيل

ــوانني  ــشأن الق ــات ب ــن املعلوم ــدءا م ــة ب ــدمات القانوني ــة اخل ــشـركات وكاف ال

ــة لتقــديم اخلــدمات  ــة االلكرتوني ــامذج التــسجيل عــيل البواب والتــرشيعات، ون

ً مليـون شـخص يوميـا ٤.١القانونية، حيث بلـغ عـدد املـرتددين علــي املوقــع 

، ومنـذ عام خاصة فيام يتعلق باملعامالت مع مكتب الشهر والسجل التجـاري 

ــداع ٢٠٠٨ ــاق واســع يف إي ــداع االلكــرتوين عــيل نط ــام اإلي ــم اســتخدام نظ  ت

ــاكم  ــض حم ــة، ويف بع ــاكم الفيدرالي ــام املح ــذكرات أم ـــديم امل ــصـحف وتق ال

كمـا تـم عمل بريد الكرتوين إداري كنظام يطبق .الواليات يف الدعاوي املدنية 

ب الكرتونيا من خاللـه أي تـم ويعمل به بني املحاكم واملتقاضـني ويقـدم الطلـ

تطبيــق التقـايض الكرتونيـا بـصفة جزئيـة، وإن كـان تـداول الـدعوي مـن قبـل 

 .)١(املحاكم األملانيـة ومناقشـة اخلصوم مازال يتم وفق النظام التقليدي 

                                                        

 وتقاليـد  قـيم عـىل الرقمـي العـرص انعكاسات ، إمام ستارل عبدا سحر/ د : عن ًنقال) ١

 صـــــ ، العـارش العـدد ، واالقتـصادية القانونية الدراسات جملة يف منشور بحث ، القضاء

ويف أسرتاليا السائد هو اجلمع بني النظامني االلكرتوين والتقليدي ، حيـث أصـبح  ،. ٥٥

رفع الدعوي وإعالهنا وتبادل املـذكرات بـني النظام السائد يف التقاضـي يـتم إلكرتونيا يف 

املتقاضني بجانب الطريق التقليــدي وذلـك وفـق إرادة اخلـصوم، ويف الواليـات املتحـدة 

األمريكية أصبح النظام املتبع عيل مسـتوي املحاكم الفيدرالية هو رفع الدعاوي وإيداعها 



 

)٣٨( ا وما  ء اا اا ا  

 : ا: -  

 يرتكـز إلكرتونيـة حمكمـة شـاندونج إقلـيم يف زيبـو مدينـة يف الصني أنشأت

 كافــة النافــذة التــرشيعات بحفــظ يقــوم متطــور حاســويب برنــامج ىلعــ نظامهــا

ـــظ إىل باإلضـــافة ـــدعوى وتبـــدأ . القـــضائية الـــسوابق حف  املحكمـــة أمـــام ال

 قرصـني عـىل ومطـالبهام ملعطيـاهتام واالدعاء الدفاع من كل بإعداد االلكرتونية

 احلاســويب الربنــامج إىل القرصــني هــذين بيانــات إدخــال ويــتم ،)CD (مــدجمني

 رأي يطلب أن اإللكرتوين القايض هلذا ويمكن. اإللكرتوين للقايض لالحتكام

 بــالنواحي املتعلقــة أو اخلاصــة التفاصــيل بعــض بخــصوص البــرشي القــايض

  .)١( املفروضة والعقوبات احلكم بإصدار يقوم أن قبل اإلنسانية

  : رة:  

 فض يف متخصصة يةالكرتون حمكمة أول م٢٠٠٠ عام سنغافورة يف تأسست

 . االنرتنيـت شـبكة عـىل االلكرتونيـة والتعـامالت بالتجـارة املتعلقة املنازعات

 وذلـك ، رشكتـه أو منزله يف حقيقي وعنوان بريدي عنوان الطرفان يقدم حيث

 واقرتاح الشكوى بتقديم اخلاصة االستامرة وتعبئة املحكمة موقع إىل بالدخول

 .ًإلكرتونيا قضيته مرق عىل والتعرف ، حل من يراه ما

                                                                                                                                        

: مليـون قـضية ، راجـع ٢٧ الكرتونيـا إيـداعهاالكرتونيا حيث بلغ عدد القضايا التي تـم 

  .٥٥نفس املرجع السابق ، صـــ

ــع) ١ ــد.د : راج ــدوح خال ــرتوين التقــايض ، إبــراهيم مم ــدعوى - االلك  االلكرتونيــة ال

 .١٩١صـ ، سابق مرجع ، املحاكم أمام وإجراءاهتا



  

)٣٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
) عليـه املـدعى (اآلخـر الطـرف إىل ترسـل طلبـه املحكمـة استالم وبعد   

 قبـول يف احلـق لـه يكـون الذي ، ضده املقدمة باحلقائق أيام ثالثة خالل وتعلمه

 مل فـإذا.  املـدعي السـتامرة مماثلـة استامرة بميلء القبول أو ، املحكمة أمام املثول

 مـن فرتة يف نفسه عن بالدفاع الرد يمكنه كام القضية ىتلغ معينة فرتة خالل يرد

  .أسابيع أربعة إىل أسبوع

ــتالم وبعــد ــة املحكمــة اس ــدعي لرســالة االلكرتوني ــه امل ــالقبول علي ــار ب  ختت

 عمليـة تبـدأ الطـرفني إعالن وبعد . النزاع يف بالفصل تقوم التي اجلهة املحكمة

ــات اللكــرتوينا الربيــد طريــق عــن االتــصاالت كــل وتــتم التقــايض  واملحادث

 االلكرتونيـة املحكمـة أمـام اخلصمني لقاء من يمنع ما يوجد وال . االلكرتونية

 للطـرفني االلكرتونيـة املحكمـة وتـضمن إضـافية وثـائق وتـسليم لوجـه وجها

  .)١( له املقدمة املعلومات رسية

را : ازا:  

 حاسـويب برنامج ستخداما عىل الربازيل يف اإللكرتوين التقايض نظام يعتمد

 القـايض صـممه ، االلكـرتوين بالقـايض يسمى االصطناعي الذكاء عىل يعتمد

 كجزء ، سانتو أسبرييتو والية يف العليا االستئناف حمكمة عضو فيوروزا فالس

 جهاز عىل يوجد الربنامج هذا ، "عجالت عىل العدالة" عليها يطلق خطة من

 تقيــيم يف املـساعدة رسعـة منـه فاهلـد متجــول قـاض حيملـه حممـول حاسـوب

 ولكـن . اجلريمة وقوع مكان يف علمية بطريقة األدلة وتدقيق الشهود شهادات

                                                        

 ، سـابق مرجـع ،) والتطبيـق املفهـوم (االلكرتونية املحكمة ، آوتاين صفاء. د :  راجع) ١

 .١٩٢صـ



 

)٤٠( ا وما  ء اا اا ا  

 أكثـر أداءهـم جيعـل وإنام احلقيقيون القضاة حمل حيل ال احلاسويب الربنامج هذا

  .كفاءة

 اخلامسة الوالية يف قضاة ثالثة الختبار تسويقه قبل الربنامج هذا خضع وقد

 الـدعاوى يف البـت تـرسيع يف الربنـامج هـذا يسهم أن املؤمل ومن ، واخلمسني

  .املعقدة غري احلاالت يف الفوري باحلكم وذلك الربازيل يف املرتاكمة

 :  م ا وما  ولا ا:  

 دولـة مثـل اخللـيج دول بعـض باسـتثناء - أهنا نجد العربية للدول نظرنا إذا

 بــدايات يف مازالــت - الــسعودية العربيــة واململكــة املتحــدة العربيــة مــاراتاإل

 هـذا يف جـادة خطـوات حيقـق مل معظمهـا و ، االلكـرتوين التقـايض نظام تطبيق

 احلديثـة التقنيـات هـذه عواقب من اخلوف إىل يرجع ذلك يف والسبب ، املجال

 الكفـاءات قلة أو اخلدمات هذه بفعالية القضائية السلطة أعضاء قبول عدم أو

 القـضائية األجهـزة يف اآليل احلاسـوب بـربامج الكافية الدراية لدهيا يتوافر التي

 :الدول لتلك

  :اة ا ارات -١

 الكـربى األهداف تنفيذ نطاق يف األخرية السنوات يف اإلمارات دولة تسعى

 لتحقيـق قـضائيةال اإلدارة حتـديث إىل العدليـة اجلهـات منظومـة إصالح مليثاق

 يقدمه ما إىل بالنظر للمعامالت الرقمي بالتحول للدولة اإلسرتاتيجية الغايات

 مرفـق ألداء مـضافة قيمـة مـن االتـصال وسـائل يف احلديثـة التقنيات استخدام

 املقدمــة اخلــدمات جــودة تطــوير أو الــشفافية الفعاليــة جمــال يف ًســواء القــضاء



  

)٤١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ضـمن القـضاء قطـاع اسرتاتيجيات حدىإ الرقمية املحكمة ومتثل ، لألطراف

  .)١(٢٠٢٠ العامة اإلسرتاتيجية

ــسعى  فــاملوقع  االجتــاه ذات يف اإلمــارات دولــة يف املحليــة احلكومــات وت

 القايض مثل االلكرتونية اخلدمات من العديد يوفر ًمثال ديب ملحاكم االلكرتوين

 االلكرتونيــة بــةواملكت االلكــرتوين والــزواج اإللكــرتوين واملحــامي االلكــرتوين

 يف وأحكامـه قضاياه متابعة للقايض االلكرتوين القايض خدمة وتتيح ، وغريها

  .)٢( وزمان مكان أي

ومسايرة لالجتاه اإلجرائي احلديث يف دولة اإلمـارات العربيـة نـص القـانون 

 ١٩٩٢ لـسنة ١١ املعدل لقانون اإلجراءات املدنية رقـم ٢٠١٤لسـنة ١٠رقـم 

ترفع الدعوي إيل املحكمة بناء عـيل طلـب :  واألربعون عىل  أنه مادته الثانيةيف 

املدعي وذلك بإيـداع صـحيفة دعـواه لـدي مكتــب إدارة الـدعوي، أو بقيـدها 

  .)٣(ً كام أجاز أن يتم إعالن صحف الدعاوي أو الطعون الكرتونيا"الكرتونيا 

                                                        

 بعـد عن اجلزائية املحاكمة إجراءات ، الظهوري الطياري سنان سليامن سنان : راجع) ١

 كليـة ، الـشارقة جامعـة ، البكـالوريوس درجـة لنيـل مقـدم بحـث ، اإلمـارايت القانون يف

 . ١٤ صــ فكان، خور فرع ، القانون

 .ملوضعا نفس  ، السابق املرجع ، الظهوري الطياري سنان سليامن سنان : راجع) ٢

سيد أمحد حممود ، نحو الكرتونية القضاء املدين اإلمـارايت ، بحـث منـشور / د: راجع ) ٣

جامعة عني شمس  املعنـون بــــ مــؤمتر القــانون والتكنولوجيــا ، املنعقــد –جملة احلقوق  

 . وما بعدها ٣١١، صـ ٢٠١٧فـي ديسـمرب ، 



 

)٤٢( ا وما  ء اا اا ا  

 شـبكة عىل اإللكرتوين موقعها خالل من ديب بإمارة العامة النيابة أنشأت كام

 حيـث . التقـايض وإجـراءات املتقاضـني لشكاوي االلكرتوين النظام اإلنرتنت

 باسـتمرار املتـوافرة املعلومـات عـىل احلـصول خاللـه من املستخدمون يستطيع

 املحـامون يـستطيع كـام ، ديب يف املحـاكم عـىل املعروضـة الـدعاوى موقـف عن

 املحــامي فيـستطيع . لــدعاوىبا املتعلقـة املختلفـة الطلبــات تقـديم واملواطنـون

 كـام ، الـدعاوى تـسجيل عـن املسئول القسم إىل مبارشة الدعوى لوائح إرسال

 اخلصوم يستطيع كام . اإللكرتونية الدفع وسائل طريق عن الرسوم دفع يمكنه

 دون منهـا االنتهـاء بعـد اجللـسات وقـائع ومعرفة هبم اخلاصة الدعاوى متابعة

 النظـام هـذا يقدم كام . منهم معلومات عىل حصوللل املحامني ملراجعة احلاجة

 واألحكـام التـرشيعات عـن البحث خدمة منها متنوعة أخرى قانونية خدمات

 املــستخدم فيــستطيع ذاهتــا بحــد قائمــة الكرتونيــة قانونيــة مكتبــة تعتــرب والتــي

 العربيـة اإلمـارات عموم ويف ديب يف النافذة والترشيعات القوانني عىل احلصول

  .)١ ( اإلماراتية والتمييز االستئناف حمكمة أحكام وكذلك املتحدة

 وجمهــز متطــور قــضائي جهــاز بإنــشاء احلكومــة قامــت ظبــي أبــو إمــارة ويف

 متخصــصة قانونيـة بــرامج للقـضاة وأتاحــت ، االلكرتونيـة الوســائل بأحـدث

 باإلمـارة اخلاصة واملحلية االحتادية بالقوانني بيانات قواعد عىل تشتمل عديدة

 فحـص عـىل القـضاة ملعاونـة املحـاكم واجتهـادات ، التعـديالت ألحدث ًقاوف

  .)٢ ( وجودة سهولة أكثر بطريقة فيها والفصل القضايا

                                                        

 .١٥٦ص ، سابق مرجع ، الرشعة حممد حازم : راجع) ١

 .١٥ص  ، سابق مرجع ، الظهوري الطياري سنان سليامن سنان : راجع) ٢



  

)٤٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ٢- ا ا دا: -  

 نظـام تطبيـق سـبيل يف اجلـادة اخلطوات بعض السعودية العربية اململكة اختذت

 الـسعودية العربيـة اململكة يف حمكمة لأو جدة حمكمة وتعترب ، االلكرتوين التقايض

 التـسجيل مـن ًابتـداء الـشامل النظـام باسـتخدام اإللكـرتوين التقايض بنظام تعمل

 احلكـم بإصدار ًوانتهاء االلكرتوين اإلعالن وإجراء القضائية للدعوى اإللكرتوين

 املـدعي دخول خالل من الدعوى عريضة باستالم املحكمة تقوم حيث . القضائي

ــعم إىل ــة وق ــسجيلها املحكم ــا لت ــم الكرتوني ــابع ث ــري تت ــراءات س ــايض إج  يف التق

  .)١( جلسة آخر يف احلكم بإصدار وتنتهي الكرتونيا املحكمة

 املظامل لديوان االلكرتونية البوابة إطالق تم فقد اإلداري القضاء جمال يف أما

 عبـارة وهـي )املعرفة نافذة (منها ، االلكرتونية اخلدمات من جمموعة تقدم التي

 حيتـاج ممـا وغريهـا والقـرارات واللوائح األنظمة عىل حتتوي بيانات قاعدة عن

ــه ــايض إلي ــامي الق ــصوم واملح ــتناد واخل ــا لالس ــدعاوى يف إليه ــورة ال  أو املنظ

 واملبـادئ القـضائية بالـسوابق وربطهـا االلكـرتوين الرتافع أثناء منها االستفادة

  .الديوان قضاء يف املستقرة

 

 

 

                                                        

 املعلومـات تكنولوجيا عرص يف االلكرتونية املحكمة ، الزهراين صالح نواف :  راجع) ١

 : االلكــــــرتوين املوقــــــع عــــــىل الريــــــاض جريــــــدة يف منــــــشور قــــــانوين مقــــــال ،
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)٤٤( ا وما  ء اا اا ا  

ا ما 
 اا اا   اوم ا اا دود

 

يساهم تطبيق نظام املحكمة االلكرتونية يف حتقيق العدالة اإلجرائية بفاعليـة 

دون أن يضطر املتقاضون إىل حتمل مشاق التوجه إىل مقار املحاكم والتنقل بني 

لتي حيققها العمل هبذا النظام ، تتحقق قاعاهتا ودهاليزها ، فمن خالل امليزات ا

العدالــة النــاجزة يف أرسع وقــت وبجهــد ونفقــة أقــل يف ظــل مــا يــشهده العــامل 

ــة يف جمــال  ــل التــصورات وخاص ــة فاقــت ك ــورة علميــة تقني ــارص مــن ث املع

 .االتصاالت 

فنظام املحاكم اإللكرتونية حيقق العديد من املزايـا والفوائـد ، أمههـا تبـسيط 

تقايض ورسعة الفـصل يف القـضايا،  واحلـد مـن مظـاهر الفـساد يف إجراءات ال

 .مرفق القضاء

  اول اع
 اءاتا و ا  وىا 

 التقـايض إجراءات تبسيط االلكرتونية املحكمة نظام تطبيق ميزات أهم من

 :اآليت من يتضح ما وهو القضايا، يف الفصل ورسعة

ــة حكمــةامل بنظــام العمــل ظــل يف -١ ــال إىل حاجــة ال االلكرتوني  إىل االنتق

 احلكـم أو املحكمـة قـرارات عـىل واالطالع املرافعة جلسات حلضور املحكمة

 جلــسات حلــضور آخــر إىل بلــد مــن للــسفر حاجــة وال ، الــدعوى يف الــصادر

 وإعــالن تقــديم مــن ًابتــداء ، الــدعوى إجــراءات كافــة تــتم حيــث ، )١( املرافعــة

                                                        

 ، سـابق مرجـع ،) والتطبيـق املفهـوم (لكرتونيـةاال املحكمـة ، اوتـاين صـفاء.د : أنظر) ١

 .١٨٢صــــ



  

)٤٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الكرتونية وسائط باستخدام ، فيها هنائي حكم صدور وحتى الدعوى صحيفة

 خـارجي اتصال شبكة أو ، الدولية االتصاالت بشبكة متصل كمبيوتر جهاز ،

 النتقـال احلاجـة دون والوثـائق املـستندات واستالم إرسال بعملية تقوم خاصة

 وتبـادل ، األقـوال سـامع يـتم كـام ، املحكمة ملقر عديدة مرات الدعوى أطراف

 اســتجواب أو ، الـشهود ألقـوال واالسـتامع ممثلــيهم بـني أو ، بيـنهم راتاملـذك

 يتواجـد أن االلكـرتوين املحـامي  يـستطيع كـام ، االلكـرتوين بـالطريق اخلصوم

 مـا فـأهم)١(  اإلنرتنـت شـبكة عـرب استـشاراته ويعطي العامل أنحاء مجيع يف اليوم

 الورقيـة الوثائق تعاملاس عدم هو اإللكرتونية للمحكمة اإلجرائي النظام يميز

 الكرتونيـا بيـنهم تـتم حيث التقايض طريف بني واملراسالت اإلجراءات كافة يف

وهذا مـا متتـاز  ،  )٢(إنشائها من الغرض مع يتفق ما وهو األوراق استخدام دون

به التكنولوجيا احلديثة يف من التطوير وتوفري سبل الراحة للبرشية ، ومن أبـرز 

                                                        

 العربيـة النهـضة دار ، القضاء أمام االلكرتوين احلاسب دور ، حممود أمحد سيد : أنظر )١

 .٣٠،صـ٢٠٠٨ ، القاهرة ،

 شـبكة األوىل مادتـه يف ٢٠٠٣ لـسنة ١٠ رقـم املرصي االتصاالت تنظيم قانون عرف) ٢

 البنيــة مــن يلزمهــا مــا شــامله لالتــصاالت املتكاملــة الــنظم وأ النظــام بأهنــا االتــصاالت

 أو اإلشـارات أو الرمـوز اسـتقبال أو وسـيله أي بأهنـا االتـصاالت عرفـت كـام األساسية

ــا وذلــك األصــوات أو الــصور أو الكتابــات أو الرســائل  كــان ســواء طبيعتهــا كانــت أي

 عـام والالسـلكية السلكية تاملوصال الدويل االحتاد وعرف. ًالسلكيا أو ًسلكيا االتصال

 واإلشـارات العالمـات التقـاط أو بـث أو نقـل بـشكل عامـة بـصورة االتصاالت ١٩٨١

 أو ًسـلكيا كـان سواء اإلشكال من شكل بأي التخابر أو واألصوات والصور والكتابات

  األخرى الكهربائية املغناطيسية األنظمة من أي بوساطة أو مرئيا أو السلكيا



 

)٤٦( ا وما  ء اا اا ا  

 ًيتعلق بعامل االتصاالت احلديثة، مما كان سـببا ولوجية، مـاهذه التطورات التكن

 يف يـساهم ممـا ، واملكـان اختصار الوقت واجلهد للكافـة دون قيــود الزمــانيف 

  .)١( املتقاضني بني اإلجرائية العدالة حتقيق

 وتكاليفهــا واملــدن الــدول بــني اجلغــرايف البعــد مــشكلة جتــاوز يــتم وبــذلك

 والطويلـة املعقـدة التقايض وإجراءات التأجيل عن ينتج ما وتاليف ، )٢( الباهظة

 الــزمن اختــصار إىل يــؤدي كلــه وهــذا.   العدالــة إلقــرار منظومــة يف خــالل مــن

 اجلمهـور ازدحـام مـشاكل وامتصاص تقليل و النفقات، وتقليل اجلهد وتوفري

 . )٣( املحاكم يف

ملنظومة القـضائية ، ومن منطلق مردود أثر تطبيق املحكمة اإللكرتونية عىل ا

تم تنظيم مؤمتر دويل يف فينـا مـن قبـل الرابطـة الدوليـة للقـانون اإلجرائـي عـام 

 لدراسة أثر التكنولوجيا احلديثة واالتصاالت عىل اإلجراءات املدنيـة، ١٩٩٩

                                                        

 وتقاليـد قـيم عـىل الرقمـي العـرص انعكاسـات ، إمـام لـستار عبـدا حرسـ/ د : راجع) ١

ــث ، القــضاء ــشور بح ــة يف من ــات جمل ــة الدراس ــصادية القانوني ــدد ، واالقت ــارش الع  ، الع

  .٥٣صـــ

 تقنيـة عـرب بعـد عـن اجلزائيـة واملحاكمـة التحقيـق" شـديفات، حممد صفوان : أنظر ) ٢

ــات، ــوم الدراس ــرشيعة عل ــانون، ال ــ والق ــدد ،٤١ داملجل ــامدة ،٢٠١٥ ،١ الع ــث ع  البح

 .٣٥٣ ص األردنية، اجلامعة العلمي،

 ، االلكرتونيـة املحـاكم أمـام القضائية الدعوى تداول ، الرتساوي عصام حممد :أنظر) ٣

 اخلطـط إلنجـاح آليـة االلكـرتوين التقـايض نظـام ، عـصامين ليىل ،١٣ صـــ ، سابق مرجع

 الـسياسية، والعلـوم احلقـوق كليـة ،٢٠١٦ عـرش، لـثالثا العـدد املفكـر، جملة ، التنموية

 . ٢١٨ صـ ، بسكرة جامعة



  

)٤٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
حيث تم التأكيد عيل أن تكنولوجيـا املعلومـات لـن تـساعد فقـط فــي تبـسـيط 

 القضائي وإجراءاته ولكنهـا سـتحدث تغييــرا وحتسني الوضع القائم يف النظام

جـذريا ينعكس أثـره عـىل مرفـق القـضاء ، ومـن ثـم حتقيـق العدالـة اإلجرائيـة 

 .)١(املنشودة 

 املحاكمـة جلـسات حضور عن التخلف أبواب بعد عن التقايض يغلق -٢

 ، الوقـت لكسب األعذار اخلصم وافتعال املامطلة أساليب عىل الطريق ويقطع

  . التقايض بطء من وحيد القضائية الدعاوي تكدس ويقلل

ـــام -٣ ـــة نظ ـــة املحكم ـــل اإللكرتوني ـــجالت جيع ـــة س ـــائق واملحكم  الوث

 من مصداقية أكثر االلكرتونية واملستندات الوثائق ألن ، ًأمانا أكثر واملستندات

 باإلضافة فيها تغيري أو حتوير أو تغيري أي اكتشاف ويسهل ، الورقية املستندات

  . )٢( إليها والوصول عليها اإلطالع هولةس إىل

 القضائي األرشيف من التخلص عىل االلكرتونية املحكمة نظام يساعد -٤ 

 مدجمـة أقـراص باسـتخدام بسيطة الكرتونية بأرشفة واستبداله الضخم الورقي

                                                        

 الرقمـي العـرص انعكاسـات ، إمام لستار عبدا سحر/ د لدى املؤمتر إىل مشار : راجع) ١

 العـدد ، واالقتصادية القانونية الدراسات جملة يف منشور بحث ، القضاء وتقاليد قيم عىل

  .٥٣صــــ ، العارش

 ، سـابق مرجـع ،) والتطبيـق املفهـوم (االلكرتونيـة املحكمة ، أوتاين صفاء. د : راجع) ٢

 .١٨١صـ



 

)٤٨( ا وما  ء اا اا ا  

 املستودعات منً بدال ًبسيطا ًمكانيا ًحيزا إال تشغل وال ًمجيعا للمعلومات تتسع

 .)١( منه احتياطية نسخ وعمل واسعة أماكن تشغل لتيا الضخمة

 تـسجيل يف اإللكـرتوين بالتدوين اإللكرتونية املحكمة عمل آلية تسمح -٥

 اخلــصوم بعبــارات ودفــوعهم اخلــصوم ادعــاءات وتوثيــق القــضائية الــدعاوى

 املـــذكرات تلــك صـــياغة يف الكتبــة أو القـــايض مــن تـــدخل أي دون أنفــسم

 تـصور صـحة يف الفاعـل األثـر لـه يكـون ممـا التعـديل وأ احلذف أو باالختزال

  .)٢(فيها رسيع حكم إىل والوصول القضائية الدعوى

 املحـاكم إنـشاء نفقـات توفري شأنه من اإللكرتونية املحاكم نظام تطبيق -٦

 الغـرض هلذا ختصص كانت التي املالية االعتامدات من واالستفادة ، وتشغيلها

 من املتقاضني إعفاء من يمكن نحو عىل األخرى اءالقض مرفق نفقات تدبري يف

  .التقايض رسوم

 وترشــيد القـضاة وقــت إدارة حـسن اإلليكرتونيــة املحكمـة نظــام حيقـق -٧

 يف النظـر مـن القـايض يمكـن النظـام فهذا . اإلنتاجية كفاءهتم ورفع ، جهدهم

 رةرضو ال إذ ، التقليديـة املحـاكم ظـل يف ينظرهـا التـي القـضايا عـدد أضعاف

                                                        

خالــد ممــدوح ، الــدعوى االلكرتونيــة وإجراءاهتــا أمــام املحــاكم ، مرجــع . د : راجــع) ١

 ٣٦سابق، صــ

 ، االلكرتونية املحاكم أمام القضائية الدعوى تداول  ، الرتساوي عصام حممد : راجع) ٢

 .١٠٣صـ ، سابق مرجع



  

)٤٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ومناقشة القضية، يف النظر بإمكانه أنه كام  التقايض، ملقر ًيوميا القايض حلضور

  . ١(العامل يف مكان أي من اخلصوم،

 تـوزع التـي الـدعاوى القـضاة يتلقـى االلكرتونيـة املحكمـة نظـام ظـل ففي 

 والـــربامج املعلومـــات قاعـــدة ومتكـــنهم ، اإلليكـــرتوين الربيـــد عـــرب علـــيهم

 آلخر ًوفقا املختلفة الترشيعات نصوص إىل الوصول من قانونيةال اإلليكرتونية

 لوقـت األمثل االستغالل يف يساهم ذلك كل  قضائية، واجتهادات التعديالت

 والفصل الدعاوى إنجاز يف املستغرق الوقت تقليص وبالتايل  ، القايض وجهد

 . فيها

 عـن اتجالنـ القـايض، وقـت هـدر تقليـل النظـام هـذا تطبيـق شأن من أن كام

 القــضاء يف باإلمكــان إذ التقــايض،  ملقــر احلــضور عــن اخلــصمني أحــد ختلــف

 بـأطراف االتـصال خـالل مـن بعـض عىل القضايا بعض تقديم من اإللكرتوين

  . الدعوى

                                                        

 األثـر بـالغ إسـهاما تسهم حيث القضاء من النوع هلذا املهمة املميزات من هذا ولعل )١

 األسـباب أكـرب مـن إن حيـث لـه، املؤهلني من كثري قبل من القضاء من التهرب تقليل يف

 املرغوبـة املدينـة إىل النقل وتأخر االنتقال، وصعوبة التعيني، مكان بعد هو لذلك الداعية

 جتعلهـم التـي للقـضاة احلوافز بعض وضع للوزارة يمكن السياق، هذا ويف بريا،ك تأخرا

 اليـومي احلـضور من ُيعفى كأن القضاء، من النوع هذا يف القضايا من أكرب عددا ينجزون

 مـن ذلـك ونحـو الواحـد، الـشهر يف إلكرتونيـا القضايا من معني عدد إنجاز يستطيع من

  .السابق املرجع نبيل، حممد حسام  احلوافز



 

)٥٠( ا وما  ء اا اا ا  

 تنعــدم تكــاد اإلليكرتونيــة املحكمــة نظــام ظــل يف أنــه ســبق مــا إىل يــضاف

 من التجاوزات تلك أكانت سواء ،التقايض أثناء عادة حتصل التي التجاوزات

  .التقايض إجراءات أثناء القضاة من أو اخلصوم

حيقـق تطـوير امللكـة القانونيـة للقـايض  التكنولوجيـا عـامل أن سبق مما يتضح

ًوينميهــا حتــى يكــون مواكبــا للتطـــورات العلميــة ومــا يتعلــق منهــا باســتعامل 

 املتقاضـني إطـالع متكـني مـع  )١(املعلومات باالسـتفادة مـن الـشبكة العنكبوتيـة

 احلديثـة تـصالاال وسـائل عـرب هبـم اخلاصـة الـدعاوى موقـف عـىل وحماموهم

 عـىل بـاإلطالع القـضاة وقيـام، مكـاتبهم يف أو بيوهتم يف وهم اإلنرتنت وشبكة

 قـدمت التـي والـدفوع املـستندات كافـة يف والنظـر مكـان أي من القضية ملف

 والقـضائية التـرشيعية املعلومـات قاعـدة من واالستفادة ، االلكرتوين بالطريق

ـــي ـــشتمل الت ـــىل ت ـــصوص ع ـــرشيعات ن ـــدرجاهت الت ـــة اب ـــام املختلف  واألحك

 فاعليـة أكثـر بـصورة العدالـة حتقيـق يف شك بال يسهم القضائية واالجتهادات

  .كلفة وبأقل وقت أرسع ويف

                                                        

 قيم عىل الرقمي العرص انعكاسات ، إمام لستار عبدا سحر/ د : املعنى هذا يف راجع ) ١

 ، العارش العدد ، واالقتصادية القانونية الدراسات جملة يف منشور بحث ، القضاء وتقاليد

 .٥١صــــ



  

)٥١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ام اع

 اء   اد   اء

 ومظــاهر صــور عــىل القــضاء إىل اإللكرتونيــة املحكمــة نظــام تطبيــق يــؤدي

ــساد ــة الف ــق يف املختلف ــضاءال مرف ــاملالحظ . ق ــب أن ف ــائل أغل ــل وس  يف العم

ــاكم ــت ال املح ــا يف زال ــة معظمه ــد بدائي ــىل تعتم ــداول ع ــدوي الت  ألوراق الي

 ضـاقت أن بعـد املحاكم طرقات يف حتفظ القضايا أوراق زالت وال ، الدعاوى

  . واحلريق والتلف للعبث عرضة اإلعالنات أوراق جيعل مما ، املخازن هبا

 الفــساد تفـيش مـن التقـايض نظـام يعـاين ، التقليديـة كماملحـا نظـام ظـل ويف

 املحـرضون فاليـزال . املحـرضين فئـة لـدى خاصـة ، املتنوعة ومظاهره بصوره

 اخلـصوم مـع والتواطؤ والفساد االنحراف من صارخة حاالت يوميا يرتكبون

 إحكـام وعـدم ، املحـرضين اختيـار يف التـدقيق عدم إىل ذلك ويرجع ، اإلمهال

 اإلداري التفتـيش إدارة قبـل مـن للمحـاكم اإلداري اجلهـاز أعـامل عيل الرقابة

 أو هتاونـه يثبـت من عيل توقع التي اجلزاءات ضعف عيل عالوة. العدل ةبوزار

 تتناسـب ال رادعة غري جزاءات فأغلبها ،  املحرضين أقالم يف بواجباته إخالله

 تكــرر مــن كــل عــادإب يــتم وال ، الوظيفيــة بواجبــاهتم اإلخــالل يف الــتامدي مــع

 أخـري وظـائف إيل انحرافـه عيل قوية دالئل قامت أو ، املحرضين من  جمازاته

  . اجلمهور مع التعامل عن بعيدة

 وختتفـي ًمتامـا تتغـري الـصورة فـإن االليكرتونيـة املحاكم نظام تطبيق عند أما

  :اآليت خالل من يتضح ما وهو ، وصوره الفساد مظاهر من كثري



 

)٥٢( ا وما  ء اا اا ا  

 حتـل االلكرتونيـة الـدعائم يف االلكرتونيـة املحـاكم بنظام لالعم ظل يف -١

 القـانوين السند هي االلكرتونية الرسالة تصبح بحيث ، الورقية املستندات حمل

 اإلجرائية املعاملة وتطبيق . نشوئه حالة يف اعتامده من النزاع طريف يمكن الذي

ــة ــديل االليكرتوني ــة  املعاملــة عــن كب ــي التقليدي ــايض هــافي يــضطر الت  إىل املتق

 بـني التفرقـة وعـدم املتقاضـني بني املساواة حتقيق يف يساهم ، البرش مع التعامل

 يـؤدي كام . املجاملة أو املحاباة صور كافة جتنب يف يساهم كام  وآخر، متقاض

  .تبعاته من والوقاية الفساد مظاهر فرص تقليص إىل

 يؤدي الذي اإلمهال طارأخ ضد التأمني االلكرتونية املحكمة نظام حيقق -٢

 الــدعاوى أوراق تعــرض  مــن يقلــل كــام . الورقيــة املــستندات وتلــف فقــد إىل

ــستندات ــضياع وامل ــد أو لل ــق أو الفق ــذا ، احلري ــب وهب ــق يواك ــضائي مرف  الق

 حتقيــق عــىل يــنعكس ممــا ، واالتــصال املعلومــات تكنولوجيــا عــرص تطــورات

  . )١( اإلجرائية العدالة

ــيض -٣ ــام يق ــةاملحك نظ ــة م ــىل االلكرتوني ــتامالت ع ــل اح ــد التعطي  املتعم

  .اخلصم مع بالتواطؤ املوظفني جانب من للدعوى

 مـستندات يف املوظفني تالعب فرص من االلكرتونية املحكمة نظام حيد -٤

ــات الــدعوى ــذ واإلعالن ــتحكم األحكــام وتنفي ــد يف وال  الــدعوى نظــر مواعي

 .تنظرها التي الدوائر وحتديد

                                                        

 ، يـةاالليكرتون املحكمة – التقايض حوسبة ، داود بن نارص بن زيد بن نارص : راجع ) ١

ــــال  :التــــايل الــــرابط عــــىل ، التخصــــيص القــــضائية الدراســــات موقــــع عــــىل مق

www.cojess.com. 



  

)٥٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ـــام حيقـــق -٥ ـــة املحكمـــة نظ ـــشفافية اإللكرتوني ـــة ال ـــع أن إذ ، الكامل  مجي

 مما ، إليها الوصول وبإمكاهنم ، للمتقاضني متاحة بالدعوى املتعلقة املعلومات

 يف واإلمهال اخلصم مع وتواطؤهم املحامني تالعب فرص تقليص عىل يساعد

 .واملستندات املذكرات تقديم

 القضائية الدعوى ملفات تداول يف التامة الرسية بعد عن التقايض يوفر -٦

 إفـشائها مـن الـدعوى أطـراف خيشى التي واألرسار املعلومات عىل واملحافظة

  .)١(العامة عىل

 ونقابة االلكرتونية املحكمة بني االلكرتوين االتصال حيققه ما خالل من -٧

 عدمـه من بالنقابة مسجل املحامي كان إذا ما معرفة للمحكمة يتسنى املحامني

 النقابـة مـن عضويته ألغيت أو ًمقيدا يزال ال كان إذا وما ، عليها التي جةوالدر

 املتقـايض بـني الثقـة تعزيـز يف ذلـك ويـساهم ، خمالفـات الرتكابه إيقافها تم أو

  .)٢( وحماميه

يتضح مما سبق أبعـاد الـدور الـذي تقـوم بـه املحكمـة االلكرتونيـة يف حتقيـق 

لــدفاع للمتقاضــني ، مــن خــالل تبــسيط العدالــة اإلجرائيــة ، وكفالــة حقــوق ا

إجــراءات التقــايض واحلــرص عــىل راحــة املتقاضــني ووكالئهــم وتعزيــز ثقــة 

املـواطنني يف القــضاء ، ومـن ثــم حتقيـق االســتقرار يف املراكـز القانونيــة وحفــظ 

 . ومحاية احلقوق

                                                        

 .١٠٣ص ، سابق مرجع ، الرتساوي عصام حممد : راجع) ١

 مرجــع االلكرتونيــة، واملحـاكم االلكــرتوين التقـايض ، الــرشعة حممـد حــازم : راجـع) ٢

 .٦٤ص ، سابق



 

)٥٤( ا وما  ء اا اا ا  

 يف اإلليكرتونيـة املحكمـة فكـرة تطبيـق حيققهـا التي امليزات من الرغم وعىل

 خطـوة أهنا يرى البعض أن إال ، القضاء مرفق وتطوير اإلجرائية العدالة حتقيق

  . األساسية وركائزه التقايض بمبادئ  ًمساسا وتتضمن )١( باملخاطر حمفوفة

 يف املحـامى فـرص تقلـيص إىل اإلليكرتونيـة املحاكم نظام تطبيق يؤدي -١

 مـن وهـو الدفاع بمبدأً إخالال يمثل ما وهو ، اإلجرائية القانونية الدفوع إبداء

  .للتقايض األساسية املبادئ  أهم

 ومبـدأ احلـضورية بمبـدأ املـساس االليكرتونية املحكمة تطبيق شأن من -٢

 فحـضور ، اإلجرائية العدالة لتحقيق األساسية الركائز من وكالمها ، املواجهة

 اومناقشته خصمه يقدمها التي األدلة عىل اإلطالع من يمكنه اجللسات اخلصم

   .والدفوع األدلة وتقديم ، وجماهبتها

 حمــارض تــدوين مبـدأ مــع اإلليكرتونيـة املحــاكم فكـرة تطبيــق يتعـارض -٣

 مـن الثانيـة الدرجـة حمكمـة ومتكني فيها يدور ما كل ملعرفة القضائية اجللسات

 يف احلكـم أصـدرت التـي املحكمة ناحية من القانونية اإلجراءات مراعاة رقابة

  .درجة أول

 التعـدي ظـاهرة النتـشار املجال يفتح االليكرتونية املحكمة نظام تطبيق -٤

 األدلـة عـىل احلـصول مـن اخلـصوم بعـض متكني إىل تؤدى قد التي املعلوماتى،

 عـىل ًخطرا تشكل يشك ما وهو ، االلكرتوين املوقع اخرتاق عرب هبا والتالعب

  .اإلجرائية العدالة مرفق

                                                        

  .بعدها وما ٥٢ صـــ سابق، مرجع ، ونيةاالليكرت املحكمة ، اجلال هنى : راجع) ١



  

)٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  اإلليكـرتوين بـالطريق اإلعـالن وإمتام ونيةاالليكرت املحكمة نظام تطبيق -٥

 التـرشيعات مجيع أن حيث ، عليها ًخطرا ويمثل القضائي اإلعالن قواعد هيدد

 أو ، باملحـرض يـسمى موظـف يـد عـىل اإلعـالن إمتـام وجـوب تقـرر اإلجرائية

  .األحيان بعض يف القضائي املعاون

 تطبيـق تـم مـا إذا ، جـودو هلـا يكـون لن املخاوف أو املخاطر هذه أن عىل     

 مـا كـل عـرض خـالل مـن العالنيـة يكفـل نحو عىل اإللكرتونية املحكمة نظام

 ، املحكمـة قاعـة داخـل عـرض شاشـات عىل إجراءات من اجللسات يف يدور

 يف تطبــق التــي اإلجــراءات فــذات . االتــصال يف احلديثــة التقنيــات واســتخدام

 ،  اإللكـرتوين بـالطريق االلكرتونيـة املحـاكم يف تطبيقهـا يتم التقليدية املحاكم

ــادئ وكافــة  االتــصال بتقنيــات هبــا وااللتــزام مراعاهتــا يمكــن والــضامنات املب

  .احلديثة

 

 



 

)٥٦( ا وما  ء اا اا ا  

ا ما 
 اوم ا  ت

 

 و : 

 ونظم ، املعلومات تكنولوجيا من واالستفادة االلكرتونية املحاكم تطبيق إن

 التـرشيعات حيـث مـن سواء أساسية متطلبات توافر يستلزم احلديثة االتصال

 بكافـة القيـام مـن األشـخاص لتمكني والفنية البرشية اإلمكانات حيث من أو

 وسـداد الدعوى لرفع املحكمة مقر إىل لالنتقال حاجة دون التقايض إجراءات

 الطلبـات وتقـديم وكالئهـم بواسـطة أو بأنفـسهم جلـساهتا وحضور رسومها

 كافــة وتــدوين ، والرتافـع ودفــوعهم دفــاعهم أوجـه وإبــداء املختلفــة بأنواعهـا

 وســائل إجيــاد يتطلــب ذلــك كـل ، األحكــام يف والطعــن ، الــدعوى إجـراءات

  .املواعيد يف والدقة اإلنجاز برسعة تتميز ، التقليدية الوسائل عن ًمتاما خمتلفة

  :التايل النحو عىل بنيمطل إىل املبحث هذا نقسم سوف سبق ما عىل ًوبناء   

ول ات : ا  
ا مت: ا  و  

 



  

)٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ول اا 
   ت

 

 أن إال ، االلكرتونيـة املحكمـة لتقنيـة والتنظيميـة الفنيـة اجلوانـب أمهية رغم

ــل ال التــرشيعية اجلوانــب ــة تق ــك يف أمهي ــرشيعات فوجــود . ذل ــنظم تقــر ت  وت

 . اإلجراءات وسالمة لصحة رضوري و هام أمر االلكرتوين بالطريق التقايض

ــذلك ــد ل ــام فق ــري ق ــن كث ــدول م ــل ال ــإجراء بالفع ــديالت ب ــة التع ــىل الالزم  ع

 ، التقــايض يف االلكرتونيــة الوســائل اســتخدام لتنظــيم اإلجرائيــة التــرشيعات

 التقـايض تـنظم تـرشيعية بنيـة تـوفري يف الـدول بعـض جلهـود يـيل فـيام ونعرض

 يـيل فـيام نوضـح وسوف. اجلنائي املجال يف أو املدنية املواد يف سواء االلكرتوين

 تطـوير جهـود ، اإللكـرتوين بالطريق التقايض ينظم ترشيعي إطار وجود أمهية

 .اجلنائية واملواد املدنية املواد من كل يف اإلجرائية الترشيعات

  اول اع
د أر وإط   ا  وما  

 

 تـسمح تـرشيعات وجود بدون ، اإللكرتونية املحكمة نظام تطبيق يمكن ال

ــايض ــن بالتق ــد ع ــام بع ــة وإمت ــراءات كاف ــايض إج ــالطريق التق ــرتوين ب  اإللك

 اسـتخدام يـستطيع ال فالقـايض ، واالتـصال املعلومـات تكنولوجيا باستخدام

 لـه يـسمح تـرشيعي تنظـيم هنـاك كان إذا إال عمله يف احلديثة االتصال وسائط

  . )١(بذلك

                                                        

 يف بعــد عـن اجلزائيـة املحاكمـة إجـراءات ، الظهــوري الطيـاري سـنان سـليامن سـنان )١

 .٩ص ، سابق مرجع ، اإلمارايت القانون

 



 

)٥٨( ا وما  ء اا اا ا  

إذ أن اسـتخدام التقنيــات احلديثـة لتــسيري إجــراءات الـدعوى القــضائية لــن 

إال ، يف ترسيع وتبسيط الفصل يف املنازعات القضائية ، حيقق الغاية املرجوة منه 

بتعديل الترشيعات ذات الـصلة عـىل نحـو يـسمح بقبـول اسـتبدال املـستندات 

 .ية بنظريهتا الورقية يف العمل القضائياإللكرتون

 وإيـداع احلـضور، وإجراءات ، الدعوى قيد من كل إجراءات تكون ولكي

 عـرب تـتم التـي وتنفيذها، األحكام، عىل والطعن ، األحكام وإيداع ، املذكرات

ــد ، القانونيــة آلثارهــا ومنتجــة ســليمة االلكرتونيــة الوســائط  إدخــال مــن الب

 اإلجراءات وقانون  والتجارية، املدنية املرافعات قانون ىلع الالزمة التعديالت

 اإلجـراءات هـذه إمتـام قبـول -جـواز أو - وجوب عىل تنص بحيث ، اجلنائية

ــشكل ــرتوين بال ــام ، اإللك ــني ك ــضمن أن يتع ــديالت تت ــرشيعية التع ــع الت  وض

 واملـستند اإللكرتونية الوسائط مثل ، اجلديدة للمصطلحات منضبطة تعاريف

  .رتوينااللك

ــد  ــة ق ــة اإللكرتوني ــات املحكم ــات وبيان ــإن معلوم ــرى ، ف ــة أخ ــن ناحي وم

تتعرض لالعتداء ، الذي قد يتخذ شكل التزوير املعلومايت ؛ ويقـصد بـه تغيـري 

املحررات أو الوثائق اإللكرتونية التابعة للمحكمة اإللكرتونية ، وقد يتمثل يف 

 األشخاص غري املـرخص هلـم الدخول إىل النظام املعلومايت للمحكمة من قبل

وحماولة حصوهلم عىل معلومات من هذا النظام ، كام قـد يتخـذ شـكل تـدمري ، 

والتالعب يف بيانات شبكة ، املعلومات وإتالفها عىل نحو يعدم االستفادة منها 

لذا جيب وضع ترشيعات تقرر احلامية القانونية لبيانـات . املحكمة اإللكرتونية 

لكرتونيــة فتجــرم كافــة صــور وأشــكال التعــدي عــىل ومعلومــات املحــاكم اإل



  

)٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
،  بيانات املحكمة اإللكرتونية ، أو أي فعـل ينـال مـن خـصوصيات املتقاضـني 

وتعاقــب كــل مــن ينــرش أو يبــث هــذه البيانــات واملعلومــات عــرب املواقــع 

  .)١(اإللكرتونية 

 ال يناإللكـرتو التقـايض نظام إىل التقليدي التقايض نظام من االنتقال أن بيد

 اإلعـداد فيهـا يـتم انتقاليـة مرحلـة مـن البـد وإنام ، وليلة يوم بني يتم أن يمكن

 عنـد ينبغـي لـذلك كامـل، بشكل اإلليكرتونية املحاكم نظام لتطبيق والتجهيز

 التعــديالت تكــون أن ، اإللكــرتوين التقــايض لنظــام التــرشيعي اإلطــار وضــع

  .النظام هذا إىل حولالت مراحل تواكب متدرجة بطريقة تتم الترشيعية

 للتمهيــد بنــصوص يتــدخل أن املــرصي املـرشع مــن نأمــل الــصدد هـذا ويف 

 الـزمن يف الفرنـيس املـرشع فعل مع غرار عىل القضاء مرفق التقنية هذه بإدخال

 أن يمكـن كـام ، )٢( الالزمـة اآلمنـة الفنيـة بـاألدوات املحكمة جتهيز بعد القريب

 إمتــام - وجــوب ولــيس - إجــازة عــىل صالــن البدايــة يف التعــديالت تتــضمن

 يـوفره ممـا املتقـايض يـستفيد بحيـث ، اإلليكـرتوين بالطريق التقايض إجراءات

 عنارص كافة استكامل يتم أن إىل ، اإلجراء إلمتام فوائد من اإلليكرتوين الطريق

 التعديالت إجراء حينئذ فيتم ، اإللكرتونية واملحاكم بعد عن التقايض منظومة

  .ًوجوبيا اإللكرتوين الطريق استخدام جلعل الالزمة

                                                        

 بعـد عن اجلزائية املحاكمة إجراءات ، الظهوري الطياري سنان سليامن سنان : راجع )١

 .٢٥ صـــــ ، ابقس مرجع ، اإلمارايت القانون يف

 دار ، احلديثـة اإللكرتونيـة والوسـائل القايض ، النيدانى حسن األنصاري/ د : راجع )٢

  .بعدها وما٢١٣صــــ ، ٢٠٠٩ ، اجلديدة اجلامعة



 

)٦٠( ا وما  ء اا اا ا  

  ام اع
  اا ات  د

 ادا ما وا  
  

 وجيـسد ، بعـد عـن التقـايض يـنظم ترشيعي إطار إلجياد البالغة لألمهية ًنظرا

 خطـوات باختـاذ العـامل دول مـن العديـد قـام فقـد ، اإللكرتونيـة املحكمـة فكرة

 اإللكرتونيـة الوسـائل اسـتخدام تقر متكاملة ترشيعية منظومة إجياد نحو جادة

  . االستخدام هذا وتنظم التقايض يف احلديثة

 العربيـة الـدول بعـض اجتاه املايض القرن من األخرية السنوات شهدت وقد

 التـرشيعات مـن وغريهـا اإلجرائيـة للتـرشيعات الالزمة التعديالت إجراء إىل

ــ الــصلة ذات ــات باســتخدام لتــسمح التقــايض ةبعملي  لوســائل احلديثــة التقني

 الـسنوات يف التوجـه هذا وترية تسارعت وقد ، التقايض إجراءات يف االتصال

 قـد اإللكـرتوين التقـايض نظـام إىل التحـول أن كلـه العامل أدرك أن بعد األخرية

ــبح ــل يف رضورة أص ــداعيات ظ ــة الت ــشار الكارثي ــاء النت ــا وب ــث ، كورون  حي

 املدنية املواد يف اإلجرائية الترشيعات عىل الالزمة الترشيعية التعديالت أدخلت

 . اجلنائية املواد ويف

 إطار إجياد باجتاه الدول بعض هبا قامت التي للجهود األمثلة بعض ييل وفيام

 كـل يف التقـايض يف احلديثـة اإللكرتونية الوسائل استخدام وينظم يقر ترشيعي

  :اجلنائية وادوامل املدنية املواد من



  

)٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
د : أو  ولا   تا اا  ادا ما: -  

 

١-  رات دوا ة اا:  

  تعـديل بعـض ٢٠١٧لـسنة ) ١٠(املرسوم بقانون احتادي رقم  بموجب تم

ة لـسن) ١١(أحكام قانون اإلجراءات املدنيـة الـصادر بالقـانون االحتـادي رقـم 

 استخدام تقنية االتصال عن بعد "، بإضافة باب سادس جديد بعنوان ١٩٩٢

إىل الكتــاب ) ٣٤٣(إىل ) ٣٣٢( ، يتــضمن املــواد مــن "يف اإلجــراءات املدنيــة 

  .)١(الثالث من هذا القانون

                                                        

 تعـديل تـم ٢٠١٧ لـسنة) ١٠ (رقـم احتـادي بقـانون املرسـوم الثانيـة املادة نصت وقد )١

 ١٩٩٢ لسنة) ١١ (رقم االحتادي بالقانون رالصاد املدنية اإلجراءات قانون أحكام بعض

ــاب إضــافة عــىل مــن  يف بعــد عــن االتــصال تقنيــة اســتخدام  ( بعنــوان جديــد ســادس ب

 قـانون مـن الثالث الكتاب إىل) ٣٤٣ (إىل) ٣٣٢ (من املواد يتضمن ، )املدنية اإلجراءات

   .  تهوتعديال ١٩٩٢ لسنة) ١١ (رقم االحتادي بالقانون الصادر املدنية اإلجراءات

 اإلجـراءات يف بعـد عـن االتـصال تقنيـة باسـتخدام املقـصود) ٣٣٢ (املـادة حـددت وقد

 لتحقيـق أكثـر أو طـرفني بـني واملـسموع املرئـي التواصـل وسـائل استخدام " بأنه املدنية

 اإلعــالن وإجــراءات الــدعوى قيــد تــشمل والتــي املــستندات وتبــادل بعــد عــن احلــضور

 ." التقنية تلك استخدام عرب متت التي والتنفيذ واملحاكمة

ــادة ونــصت  واإلعــالن والقيــد الرســوم اســتيفاء أحكــام تتحقــق " : أن عــىل) ٣٣٤ (امل

 واملداولة واالستجواب الشهود واستامع واملرافعة والعالنية واحلضور املستندات وتقديم

 هــذا يف عليهــا املنــصوص إجراءاتــه بكافـة والتنفيــذ الطعــون وتقــديم األحكــام وإصـدار

  " .بعد عن االتصال تقنية خالل من جزئيا أو كليا متت إذا ، وتعديالته القانون



 

)٦٢(
                                                                                                                                        

ا وما  ء اا اا ا  

 أو املخـتص القـايض أو الـدائرة رئيس أو املحكمة لرئيس) ٣٣٥ (املادة يف املرشع وأجاز

 كـل يف بـذلك القيـام ارتأى متى بعد عن اإلجراءات اختاذ ، منهم أي من تفويضه يتم من

  .التقايض إجراءات سهولة حيقق بام ، دنيةامل الدعوى مراحل من مرحلة

 مـن ألي جيوز بعد عن جترى التي املحاكامت يف القانون من) ٣٣٧ (املادة نص وبموجب

ــراف ــدعوى أط ــل يف ، ال ــن دور ك ــة أدوار م ــب أن ، املحاكم ــن يطل ــة م ــراء املحكم  إج

 هـذا يف البـت األطـراف بـاقي إعـالن بعـد املحكمة وعىل ، الشخيص باحلضور  املحاكمة

  .الطلب

 يف بعـد عـن التقـايض إجـراءات تفريـغ املختـصة للجهة) ٣٤٠ (املادة يف املرشع أجاز كام

 أصـحاب مـن للتوقيـع احلاجـة دون ، تعتمـدها إلكرتونيـة أو ورقيـة مستندات أو حمارض

  .العالقة

 : نأ عىل نصت إذ ، االلكرتونية واملستندات التوقيع بحجية املرشع أقر) ٣٤٢  (املادة ويف

 أو للتوقيـع املقـررة احلجيـة ذات اإللكرتونيـة وللمـستندات اإللكـرتوين للتوقيع يكون "

 لــسنة) ١٠ (رقــم القــانون يف عليهــا املنــصوص والعرفيــة الرســمية الورقيــة للمحــررات

ــه املــشار ١٩٩٢ ــى ، إلي ــتوفت مت ــرشوط اس ــام ال ــصوص واألحك ــا املن ــانون يف عليه  الق

 " .إليه ملشارا  ٢٠٠٦ لسنة) ١ (رقم االحتادي

ــت ــادة ونظم ــراءات) ٣٤٣ (امل ــوابط إج ــستندات جحــد وض ــع أو امل ــرتوين التوقي  االلك

 أو جحـدها تـم التـي املـستندات صحة ثبت إذا " : أن عىل منها الرابعة الفقرة يف ونصت

 غـري املـستندات تلـك صـحة عـدم ادعاء أو إنكار وكان ، له نسبت عمن صدورها صحة

 املستندات قدم الذي اخلصم تكبد أو املعروضة بالدعوى البت تأخري عليه وترتب ، مربر

 أو املـستندات تلـك جحد من عىل حتكم أن للمحكمة جاز ، مربر دون إضافية مصاريف

) ١٠.٠٠٠ (عـىل تزيـد وال درهـم ألف) ١٠٠٠ (عن تقل ال بغرامة ، صحتها عدم ادعى



  

)٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
كام تم تعديل الالئحة التنظيمية هلذا القانون ، بموجب قرار جملس الـوزراء 

 تم تعديلها مرة أخرى بقرار جملس الوزراء رقـم  ،  ثم٢٠١٨لسنة ) ٥٧(رقم 

  .٢٠٢٠لسنة ) ٣٣(

  كام أصدر وزير العدل رئيس املجلس األعىل للقضاء االحتادي القرار رقـم 

 بشأن ضوابط اسـتمرارية عمـل املحـاكم واخلـدمات القـضائية ٢٠٢٠ لسنة ٥

م باستخدام الوسائل االلكرتونية واالتصال عن بعـد، والـذي نـص عـىل أن يـت

قيد كافـة الـدعاوى وتقـديم الطلبـات والتـسويات الوديـة بمختلـف أنواعهـا، 

باستخدام نظام العدالة الذكي واألنظمة اإللكرتونيـة املعتمـدة يف وزارة العـدل 

ًوالنيابة العامة االحتادية، وفقا للضوابط والرشوط واإلجراءات املنظمة هلا، كام 

ً واختـصاصاته املقـررة قانونـا نص عىل أن يبـارش مكتـب إدارة الـدعوى مهامـه

ــد  ــة الــذكي، ووســائل االتــصال عــن بعــد، بــشأن القي باســتخدام نظــام العدال

 . وحتضري الدعوى وإدارهتا

 يف شـأن ٢٠١٩ لـسنة ٢٦٠وكان قـد صـدر قبـل ذلـك القـرار وزاري رقـم 

الدليل اإلجرائي لتنظيم التقايض باسـتخدام الوسـائل اإللكرتونيـة واالتـصال 

جــراءات املدنيــة ، والــذي وضــع مــصطلحات منــضبطة  لكــل  عــن بعــد يف اإل

العنارص املتعلقة بالتقايض اإللكرتوين، وأوضـح كيفيـة سـري مراحـل الـدعوى 

                                                                                                                                        

 املحاماة مهنة مزاولة بتنظيم املكلفة اجلهة خماطبة دون ذلك حيول وال ، درهم آالف عرشة

  .لذلك ًمربرا املحكمة وجدت إذا ، اخلصوص هبذا



 

)٦٤( ا وما  ء اا اا ا  

بداية من قيدها  وإعالهنا  وحضور اخلـصوم وتبـادل املـذكرات  حتـى املداولـة 

  .)١(وصدور حكم  فيها وتذييله بالصيغة التنفيذية 

                                                        

 درجاهتــا اخــتالف عــىل االحتاديـة املحــاكم تواصــل البحــث هـذا كتابــة وقــت وحتـى )١

 األرسي، التوجيـه وجلان واملصاحلة، التوفيق ومراكز والرشعية، واالستئنافية، االبتدائية،

 .بعد عن واالتصال اإللكرتونية الوسائل باستخدام اأعامهل الدعاوى، إدارة ومكاتب

 أغـسطس شـهر حتـى مـايو شـهر مـن األربعـة األشهر خالل اإلنجاز نسب جاءت وقد 

  :التايل النحو عىل / السيد أعلنه ملا ًوفقا م٢٠٢٠سنة

 وبلغـت االبتدائيـة، االحتاديـة املحـاكم يف ًإلكرتونيـا ورشعية مدنيةی دعو ٤٦١٤ قيد تم

 بالوســائل بعــد عــن جلــسة ٣٧٩٧ خـالل% ٩٣ املعروضــة الــدعاوى مــن نجــازاإل نـسبة

 .املرئية اإللكرتونية

 مــن اإلنجــاز نــسبة وبلغـت دعــوى،) ١٧١٥ (قيــد تـم والتجاريــة املدنيــة الـدعاوى يف -

 وبلغـت دعـوى، ١٤٠٥ قيـد تم العاملية الدعاوى ويف% ٩٣ بعد عن املعروضة الدعاوى

 ١٤٩٤ املقيـدة الـدعاوى عـدد فبلـغ الـرشعية الـدعاوى يف أمـا ، %٩٤ فيها اإلنجاز نسبة

 %.٩٣ املعروضة الدعاوى من اإلنجاز نسبة وبلغت دعوى،

 ٣٨٨١ خالل% ٩٥ للتقايض البديلة األنظمة أمام باملنازعات الترصف نسبة بلغت كام -

 نـسبة وبلغـت املنظـورة، املنازعـات مـن ًصـلحا% ٥٢ إنجـاز وتـم بعـد، عـن متـت جلسة

 %.٨٠ املذكورة األربعة األشهر خالل نفذةامل األحكام

 مـن% ٩٠ بلغـت فقـد االبتدائيـة املحـاكم أمـام املقدمـة القضائية الطلبات إنجاز نسبة أما

 عـن املـسجلة والتوثيقـات اإلشـهادات إنجـاز ونـسبة املرئية، اإللكرتونية الوسائل خالل

 اإلشــهادات ايلإمجــ مــن% ٩٦ بلغــت اإللكرتونيــة واإلشــهادات التوثيقــات نظــام طريــق

 تبــارش االحتاديــة املحــاكم: العــدل وزارة.  االبتدائيـة املحــاكم أمــام املــسجلة والتوثيقـات



  

)٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
٢- ردما ا  : 

يف إطار جهود اململكة األردنيـة لتطبيـق نظـام التقـايض اإللكـرتوين، أصـدر 

املــرشع األردين نظــام اســتعامل الوســائل اإللكرتونيــة يف اإلجــراءات القــضائية 

، والذي أتاح اسـتعامل الوسـائل اإللكرتونيـة ) ٢٠١٨(لسنة ) ٩٥(املدنية رقم 

ــائر األوراق  ــات وس ــدعاوى والطلب ــسجيل ال ــراءات ت ــام يف إج ــضائية أم الق

املحاكم ودوائر التنفيذ ودفع الرسوم وتبليغ األطراف وسامع الـشهود وإجـراء 

 .ًاملخاطبات، تبسيطا إلجراءات التقايض ورسعة الفصل يف الدعاوى املدنية 

ــسجيل  ــستخدمة يف ت ــة امل ــائل اإللكرتوني ــد الوس ــام بتحدي ــتم النظ ــد اه وق

اع املـذكرات وقائمـة البيانـات الدعاوى القـضائية والتنفيذيـة والطلبـات وإيـد

وسائر املخاطبات واألوراق القضائية والتنفيذية، ووسائل التحقق مـن صـحة 

عنــاوين أطــراف الــدعاوى والطلبــات وعنــاوين الــشهود ومــن صــحة إجــراء 

  .)١(التبليغات القضائية 

٣- دا ا ا  :- 

حـول الرقمـي وتفعيـل ويف إطار جهود اململكـة السـتكامل منظومـة الت   

 ٢٠٢٠مـسار التقـايض اإللكــرتوين أصـدرت وزارة العــدل باململكـة يف يونيــو 

                                                                                                                                        

ــة بالوســائل أعامهلــا  ، الــوطن بجريــدة صــحفي حتقيــق ، بعــد عــن واالتــصال االلكرتوني

  :االلكرتوين املوقع عىل ،٢٠٢٠ مايو١٨

https://alwatan.ae/?p=٦٢٨٨٩٣ 

) ٩٥ (رقـم املدنيـة القـضائية اإلجـراءات يف االلكرتونيـة لوسائلا استعامل نظام راجع ١

 ، ٢/٩/٢٠١٨ بتــاريخ ٥٥٢٩ رقــم العـدد ، الرســمية اجلريـدة  املنــشور) ٢٠١٨ (لـسنة

 .٥٦٠ صــــــ



 

)٦٦( ا وما  ء اا اا ا  

ًالدليل االسرتشادي خلدمة التقايض اإللكرتوين، والذي تضمن رشحا مفـصال  ً

كـام . najiz.saخلطوات االستفادة من هذه اخلدمة عرب بوابـة إنجـاز اإللكرتونيـة 

 تبــادل املــذكرات والــرد عــىل أســئلة تنــاول الــدليل بالــرشح املفــصل خطــوات

وطلبات الدائرة القضائية وطريقة رفع املرفقات املطلوبة وطريقـة طلـب متديـد 

مدة الرتافـع، وطريقـة الرتافـع عـرب االتـصال املرئـي، ونـامذج للرسـائل النـصية 

 .للخدمة 

وتتضمن اخلدمة إمكانية إمتام مجيع إجراءات التقـايض املنـصوص عليهـا يف 

ًلتي يمكن تطبيقها إلكرتونيـا، كتبـادل املـذكرات وتقـديم املـستندات األنظمة ا

واملحررات وعقد جلسة الرتافع اإللكـرتوين واملرافعـة عـن بعـد عـرب االتـصال 

املرئي، والنطق باحلكم واستالم نسخة احلكم واالعرتاض عليه أمـام املحكمـة 

  .)١(لوزارة  اخلاصة با"التقايض اإللكرتوين"األعىل درجة، وذلك عرب منصة 

 م تم إقرار اإلصدار الثاين من الدليل اإلجرائي خلدمة ٢٠٢٠ويف  أغسطس 

ًالتقايض اإللكرتوين، ووفقا هلذا الـدليل فـإن اجللـسات التـي تعقـد عـن طريـق 

أوهلام اجللـسة الكتابيـة، ويقـصد هبـا متكـني : خدمة التقايض اإللكرتوين نوعان 

ادل املـذكرات وإيـداعها، إضـافة إىل أطراف الـدعوى مـن الرتافـع الكتـايب وتبـ

ًتوجيه الطلبات واألسئلة من الدائرة واإلجابة عليها كتابيا مـن قبـل األطـراف 

وثـانيهام اجللـسة املرئيـة، ويقـصد هبـا عقـد الـدائرة جللـسة . وإرفاق مستنداهتم

                                                        

 يمكـن اإللكـرتوين التقـايض خلدمـة االسرتشـادي الدليل حول التفاصيل من للمزيد )١

  :الرابط عىل الدليل تصفح

https://www.moj.gov.sa/Documents/ManualForRemoteLitigation.pdf 



  

)٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مرئية بالصوت والصورة يف قاعات إلكرتونية، حيرضها األطراف عرب وسـائل 

ــصال املعتمــ دة مــن الــوزارة للتقــايض اإللكــرتوين، وتــتم فيهــا مناقــشة االت

 .األطراف، واستكامل إجراءات التقايض والنطق باحلكم 

وأوضح الدليل أنـه يف حـال تعـذر نظـر القـضية عـرب التقـايض اإللكـرتوين، 

ًفيجوز للدائرة عقدها حضوريا، موضحة أن موعد اجللسة املرئية يكون خالل 

ــام العمــل ســاعات العمــل، وللــدائرة ع قــدها خــارج وقــت الــدوام خــالل أي

الرسـمية بـام ال يتجــاوز الـساعة اخلامــسة مـساء، بعـد موافقــة املجلـس األعــىل 

كــام بــني الــدليل أن عقــد جلــسة املداولــة يكــون بــني أعــضاء الــدائرة . للقـضاء

ًإلكرتونيا يف خدمة التقايض اإللكرتوين مع املحافظة عىل رسيتها، وعدم دخول 

 القــضاة الــذين ســمعوا املرافعــة، وينطــق بــاحلكم مــن خــالل أو مــشاركة غــري

  .)١(ًاجللسات عن بعد عرب االتصال املرئي وتسلم األحكام لألطراف إلكرتونيا 

٤-     أجرى املرشع تعديالت عىل قـانون إنـشاء املحـاكم االقتـصادية ،

 ، حيث أتـاح ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ بموجب القانون رقم ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠رقم 

 مــرة اســتخدام وســائل تقنيــة املعلومــات يف تقــديم خــدمات رفــع وإدارة ألول

   .)٢(ًالدعاوى القضائية الكرتونيا

                                                        

 التقـايض خلدمـة اإلجرائـي الـدليل مـن الثـاين اإلصـدار حـول التفاصـيل مـن للمزيد )١

  :الرابط عىل الدليل تصفح يمكن اإللكرتوين

https://www.moj.gov.sa/Documents/ManualForRemoteLitigationV٢.pdf.  

  :يةاملرص النقض حمكمة موقع )٢

https://www.cc.gov.eg/?p=٢٢٣  



 

)٦٨( ا وما  ء اا اا ا  

 املعـدل ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦ومن أهم األحكام التي جاء هبا القـانون رقـم 

 ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠لقانون إنشاء املحاكم االقتصادية  الصادر بالقانون رقم 

 : ما ييل 

 لــسنة ١٢٠مـن القـانون رقـم ) اخلامـسة(مـن املـادة  األويل تقـيض الفقـرة -أ

  بعد تعديلها بأن يصدر وزير العـدل، بالتنـسيق مـع وزيـر االتـصاالت ٢٠٠٨

وتكنولوجيا املعلومات، القرارات املنظمة للقيد يف السجل املشار إليه يف املـادة 

ًمـن القــانون املرافــق وتنظــيم إقامــة وســري الــدعوى إلكرتونيــا وإعالهنــا ) ١٧(

ًطــرق محايتهــا وربــط املحــاكم االقتــصادية إلكرتونيــا، وتلتــزم اجلهــات ذات و

 .الصلة بتنفيذها 

 املقــصود ٢٠١٩لــسنة ١٤٦املــضافة بالقــانون ) ١٣( حــددت املــادة -ب

 :ببعض الكلامت والعبارات الواردة يف هذا القانون عىل النحو التايل 

وما االقتــصادية لقيــد ًالــسجل املعــد إلكرتونيــا باملحــاكم : ا

من هذا القـانون، ) ١٧(بيانات األشخاص واجلهات املنصوص عليها يف املادة 

متكــن راغــب اإلعــالن مــن إخطــار اخلــصوم  التــي ووســيلة التواصــل معهــم

 .بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو باألحكام التمهيدية الصادرة فيها

شـخاص واجلهـات املـوطن الـذي حيـدده األ: اان اوم ار  

ا،  ًـاملبينة هبذا القانون إلعالهنم بجميع إجراءات الـدعاوى املقامـة إلكرتوني

سواء متثل يف بريد إلكرتوين خاص هبم أو رقم هاتف أو غريها من الوسائل 

 .التكنولوجية 



  

)٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 وماع اوسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا الطلبـات : ا

ً، والتوقيع عىل صحفيها توقيعا إلكرتونيا معتمدا العارضة واإلدخال والتدخل ً

 تتم عرب املوقع املخصص لذلك باملحكمـة والتيوإيداع املستندات واملذكرات 

 .االقتصادية املختصة 

  اومموقع خاص باملحكمة االقتصادية املختصة واملخـصص : ا

 .ًإلقامة وقيد وإعالن الدعاوى إلكرتونيا

حتميل املستندات واملذكرات املقدمة مـن أطـراف : ومًر اات إ  

 للمحكمـة االقتـصادية املختـصة مـع إمكانيـة اإللكـرتوينالدعوى عـىل املوقـع 

ًحفظهــا واســرتجاعها واالطــالع عليهــا ونــسخها متهيــدا إلرفاقهــا بملــف 

 .الدعوى

    ومر اأو ا رسـالة بيانـات تتـضمن معلومـات تنـشأ أو : ا

ًدمج أو ختزن أو ترسل أو تستقبل، كليا أو جزئيا، بوسيلة إلكرتونية أو رقمية ت ً

 .أو ضوئية أو بغريها من الوسائل املشاهبة

 وماد االوسيلة التي توفرها املؤسـسات املاليـة املـرصفية وغـري : ا

املرصفية لـسداد مجيـع رسـوم اسـتخدام خدمـة التقـايض اإللكـرتوين باملحـاكم 

ادية والرســوم القــضائية والــدمعات املقــررة إلقامــة الــدعاوى، ومنهــا االقتــص

 .، واحلواالت املرصفية)بطاقات السحب واالئتامن(ًالبطاقات املدفوعة مسبقا 

  رة االـصورة املطبوعـة مـن املحـرر اإللكرتونيـة التـي تـودع : ا

 .بملف الدعوى



 

)٧٠( ا وما  ء اا اا ا  

  ًومى إا  : ًاملقررة قانونا عرب املوقـع مبارشة إجراءات التقايض

 .اإللكرتوين املخصص هلذا الغرض

 ومن اُإعالن أطراف الدعوى بأي إجراء قـانوين يتخـذ حـال : ا

إقامتها وأثنـاء سـريها وذلـك عـرب املوقـع اإللكـرتوين أو بـالعنوان اإللكـرتوين 

 .املختار

 مــستندات إجــراءات محايــة: ًطــرق محايــة إقامــة وســري الــدعوى إلكرتونيــا

ًالــدعوى املقامــة إلكرتونيــا والتــي هتــدف إىل تفــادى تعــديل أو تغيــري أو تــدبري 

 .ًملفاهتا، سواء تم ذلك عمدا أو بغري عمد 

كيفية إقامة الدعاوى وسداد الرسـوم  )  ٢٢ إىل ١٤من (  نظمت املواد -جـ 

ــات  ــدفاع والطلب ــداء ال ــستندات وإب ــديم امل ــذكرات وتق ــداع امل ــالن وإي واإلع

الطالع عىل أوراق الدعوى بالطريق اإللكرتوين وإعالن اخلصوم باألحكـام وا

 هبـا اخلـصومة بـالطريق تنتهـيوالقرارات التي تصدر أثنـاء سـري الـدعوى وال 

 .اإللكرتوين 

ًومن اجلدير بالذكر أن مـا سـبق يعـد أفكـارا جديـدة ومـستحدثة ، ومـن ثـم 

 من التيسري عىل املتقاضني ًاملحاكم ال شك سيخلق معها نوعا يف التعامل معها

ًوالقضاة ومجيع أفراد العملية القضائية ، عـالوة عـىل ذلـك ومتاشـيا مـع االجتـاه 

اإلجرائي احلديث ، فـإن حمكمتـي الـنقض وحمكمـة شـامل القـاهرة االبتدائيـة ، 

يتيح نظام التقايض هبا متكني اخلصوم من اطالع اخلصوم عىل بيانات الـدعوى 

رقم كودي يرصف لكل من املدعى واملدعى عليه مقابل وما تم فيها من خالل 



  

)٧١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مبلغ زهيد يمكنهم من الـدخول عـىل املوقـع اخلـاص باملحكمـة ، ومـن خـالل 

  .)١(الرقم الرسي املمنوح له يمكنه االطالع عىل ما تم يف الدعوى منه أو عليه 

 م : وما ا  ءا  ا د اا:  
  

بـل هنـاك  ، األوليعترب نظام التقايض االلكـرتوين يف مـرص الزال يف طـوره  

العديد من املحاكم والكثري من القضاة يعملون بشكل تقليدي يف كـل مراحـل 

ــا عــىل تلقــي الــدعوى وتــسجيلها .الــدعوى والــبعض اآلخــر يعمــل الكرتوني

 .ويؤدي خدمة االستعالم عن ذلك ، وإعالهنا 

ًل إجرائيـا أن العمـل يف الفـرتة احلاليـة جيـرى عـىل تنفيـذ وهكذا يمكننا القو

وتـم البـدء باملحـاكم االقتـصادية حيـث جتـري » التقايض االلكرتوين«منظومة 

مرحلة التسجيل وتـم االنتهـاء منهـا بالكامـل : جتارب عىل ثالث مراحل وهي

ومرحلة قيد الدعوى إلكرتونيا وتم االنتهاء منها أيضا وجار عمـل التجـارب 

ومرحلة التحضري والتقايض اإللكرتوين ،  مستوى حمكمة اإلسامعيلية فقط عىل

وأوضـح .وجار جتهيزها والبدء فيها فور االنتهاء بنجاح من مرحلـة التحـضري

وســيتم » التقـايض عـن بعـد«أنـه بالنـسبة للمحـاكم املدنيـة فجـار إعـداد نظـام 

ل القـاهرة عـىل جتربتها يف خالل شهور قليلة ومتت أيـضا جتربـة يف حمكمـة شـام

وجتربـة أخـرى عـىل » فيـديو كـونفرانس«انعقاد اجللسة بنظام االجـتامع املرئـي 

وسـيتم نـرش هـذه التطبيقـات ، جتديد احلبس للمتهمني عن بعد بـذات النظـام 

                                                        

 .١٠٥صـــــ ، عمران فهمي جابر/ د ، القضاء لوجستيات : راجع   )١



 

)٧٢( ا وما  ء اا اا ا  

بعد التنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ألهنا اجلهة الفنية يف 

  .)١(هذا األمر 

 : د  ولا   تا اا  ادا ا:  - 
 

يثري تطبيق التقايض اإللكرتوين واستخدام تقنيات االتصال عن بعد يف املواد 

اجلنائية العديـد مـن اإلشـكاليات القانونيـة ، مثـل مـرشوعية إجـراء املحاكمـة 

رائيـة لتطبيقهـا والضامنات القانونية واإلج، املرئية دون حضور املتهم بشخصه 

يف مراحل الدعوى اجلزائية املختلفة ، مرحلة إجـراءات االسـتدالل ، ومرحلـة 

التحقيق االبتدائي ، ومرحلـة التحقيـق النهـائي أو املحاكمـة ، وكفالـة حقـوق 

الدفاع عند استخدام هذه التقنيـات ، لـذلك فـإن التنظـيم تـرشيعي السـتخدام 

ءات الـدعوى اجلنائيـة املختلفـة حيتـل وسائل االتصال عن بعد يف القيام بـإجرا

 .أمهية بالغة 

وقد اجته كثري مـن الـدول إىل وضـع تـرشيعات تـنص عـىل جـواز اسـتخدام 

وسائل االتصال عن بعد يف القيام بإجراءات االستدالل والتحقيق واملحاكمـة 

يف املواد اجلنائية ، وتبني الضوابط والرشوط الواجـب مراعاهتـا عنـد اسـتخدام 

ائل عـىل النحـو الـذي يـؤدي إىل الوصـول إىل احلقيقـة وتطبيـق مبـدأ هذه الوس

 . سيادة القانون دون املساس بحقوق الدفاع 

ففي الواليات املتحدة األمريكيـة أقـرت أغلـب الواليـات تـرشيعات تـنظم 

استخدام تقنية االتصال عـن بعـد ، حيـث أجـازت اسـتخدام هـذه التقنيـة بـني 

                                                        

ـــــــــــسابع)١ ـــــــــــصریح للیـــــــــــوم ال ـــــــــــي ت   وزیـــــــــــر العـــــــــــدل عمـــــــــــر مـــــــــــروان ف

/com.٧youm.www://https 



  

)٧٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ع شــهادات أو أقــوال الــشهود أو املجنــي قاعــة املحكمــة وأمــاكن أخــرى لــسام

  .)١(ًعليهم شفهيا عرب استخدام تقنية االتصال املرئي املسموع 

ــم  ــانون رق ــا صــدر الق ــسنة٣٠٦ويف إيطالي ــه ١٩٩٢ ل ــم تعديل م ، والــذي ت

 ، حيث أجـاز املـرشع بموجبـه سـامع إفـادات ١٩٩٢ لسنة ٣٥٦بالقانون رقم 

 ضد عصابات املافيا من األماكن الـرسية ًالشهود واملتعاونني مع العدالة شفهيا

بمقتـىض القـانون ، التي يتواجدون فيها وقد تم التوسع يف تطبيـق هـذه التقنيـة 

 بــشأن قواعــد املــشاركة يف الــدعوى العامــة عــن بعــد يف ١٩٩٨لــسنة١١رقــم 

اإلجراءات اجلزائية والذي أجاز استخدام هذه التقنية يف سامع أقـوال املتهمـني 

  .)٢(تحقيق معهم أيضا أثناء ال

                                                        

 دراسة ، املنظمة اجلريمة ملواجهة الدويل التعاون ، وآخرون خلف عبدالرمحن : عراج  )١

 تباينـت قـد الواليـات ترشيعات أن ويالحظ . صـ ٢٤١ ،القاهرة ، الرشطة بحوث مركز

 لألطفــال الــسامح املحكمــة ختــول التــي والــصالحيات الــشاهد ســن بتحديــد يتعلــق فــيام

 وهيئـة القـايض قبـل مـن اسـتجواهبم بعد ، زيونيةتلف دائرة طريق عن بشهاداهتم باإلدالء

 أثنـاء لوجـه وجهـا املـتهم مواجهـة عـىل الشهود األطفال قدرة عدم من للتحقق املحلفني

  ج/٢٨٠٩ رقـم الفرعـي القـانون يف واشـنطن واليـة قـانون أجـاز فقـد . املحاكمة جلسة

 واليـة قانون أما ، مغلقة تلفزيونية دوائر طريق عن العارشة سن حتت الطفل شهادة قبول

  الـسن هـذه) ٢٠٤/٤٦/أ -٢ (املـادة يف حـدد فقد تكساس والية قانون وكذلك أالسكا

 ٦٩ ص ، سابق مرجع ، الرتساوي عصام حممد . سنة١٣ من بأقل

 بعـد عن اجلزائية املحاكمة إجراءات ، الظهوري الطياري سنان سليامن سنان : راجع )٢

 .١٢ صــ ، سابق مرجع ، اإلمارايت القانون يف



 

)٧٤( ا وما  ء اا اا ا  

ــانون  ــارايت الق ــرشع اإلم ــدر امل ــدة ، أص ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم  ويف دول

 يف شـأن اسـتخدام تقنيـة االتـصال عـن ٢٠١٧ لـسنة ٥االحتادي اإلمارايت رقم 

عىل اجلهة : منه  عىل أن ) ٢(املادة   يف ينص والذي ،بعد يف اإلجراءات اجلزائية 

ل عن بعد يف اإلجراءات اجلزائيـة مـع املـتهم أو املختصة استخدام تقنية االتصا

املجني عليه أو الشاهد أو املحامي أو اخلبري أو املرتجم أو املـدعي بـاحلق املـدين 

  .)١(أو املسئول عن احلق املدين 

ويف اململكة األردنية ، تم إصـدار نظـام اسـتخدام وسـائل التقنيـة احلديثـة يف 

لتمكــني املحكمــة واملــدعي )  ٢٠١٨ (لــسنة) ٩٦(اإلجــراءات اجلزائيــة  رقــم 

العام من استخدام وسائل التقنية احلديثة يف إجراءات التحقيـق واملحاكمـة بـام 

يف ذلك حماكمـة الـسجناء عـن بعـد مـن مركـز اإلصـالح والتأهيـل املـودع بـه، 

ويتـيح النظــام املجـال للمحكمــة واملـدعي العــام لالسـتامع لــشهادات الــشهود 

دة خترج عن اختصاص املحكمة املعنية مـا جينـبهم مـشقة املقيمني يف مناطق بعي

 . االنتقال 

ووضع النظام الضوابط اخلاصة بتحديد األماكن التي جيـوز فيهـا اسـتخدام 

وســائل التقنيــة احلديثــة، واحلــاالت التــي جيــوز فيهــا اســتخدام هــذه الوســائل 

 .خاصة مع األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة 

ورة كفالة ضامنات املحاكمة العادلة ومحاية حقوق الدفاع واهتم النظام برض

والعالنيــة واحلــضور ملــن حيــاكم باســتخدام وســائل التقنيــة احلديثــة ، كــام قــرر 

                                                        

 اسـتخدام شـأن يف ٢٠١٧ لـسنة ٥ رقـم اإلمارايت االحتادي القانون من) ٢ (رقم املادة )١

  .اجلزائية اإلجراءات يف بعد عن االتصال تقنية



  

)٧٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــراءات التحقيــق  ــذه الوســائل يف إج ــتامد وزارة العــدل ه ــام وجــوب اع النظ

واملحاكمة وإخضاع األدوات واألجهزة املستخدمة يف هذه الوسـائل للحاميـة، 

 . ا عىل رسيتهاحفاظ

 عقد أوىل جلسات حماكمة النزالء عـن بعـد ٢٤/٧/٢٠١٩وقد تم بتاريخ 

باستخدام الوسائل التقنية احلديثة يف قاعة حمكمة جنايات عامن من خالل ربط 

 .تلفزيوين بني حمكمة بداية عامن ومركز إصالح وتأهيل اجلودة 

ًقضاء قرارا باعتامد ويف اململكة ، أصدر وزير العدل رئيس املجلس األعىل لل

 تـم ربـط مجيـع املحـاكم مـع ٢٠١٤خدمة التقايض املرئي عن بعد ، ويف يونيـو 

ًإدارات السجون يف مجيع املناطق، عـرب اتـصال حـي، صـوتا وصـورة  بواسـطة 

ًأجهزة تواصل حديثة جتعل التواصل مبارشا بني أطراف الدعوى، وال يقتـرص 

ضايا السجناء، بل يشمل التزكيـات ُمرشوع تقنية االتصال عن بعد فقط عىل ق

 .والرتمجات والشهادات واإلنابة القضائية املعروفة باالستخالف 

وتم إضافة نصوص جترم أي صورة من صور التعدي عىل بيانـات املحكمـة 

متى كـان هـذا التعـدي يـشكل جريمـة يف ذاتـه ، كـذلك ، اإللكرتونية وأمواهلا 

القــوانني اجلزائيــة لتكفــل محايــة يتعــني إجــراء التعــديالت التــرشيعية عــىل 

ًحفاظـا عـىل أرسار اخلـصوم ، املستندات والبيانات اإللكرتونية من عبث الغـري

 . التي قد حتوهيا ملفات القضايا 

 



 

)٧٦( ا وما  ء اا اا ا  

ا ما 
 و  ت

 اإللكرتوين بالطريق التقايض وتنظم تقر ترشيعات وجود رضورة جانب إىل

 عـىل قـادر بـرشي عنـرص وجـود اإلليكرتونيـة كمـةاملح نظـام تطبيـق يتطلب ،

 تقنـي وجتهيـز ، االتـصال وسـائل يف احلديثة التكنولوجية التقنيات مع التعامل

 .)١( اإلليكرتونية الوسائل عرب التقايض إجراءات كافة إمتام من يمكن

  : التايل النحو عىل فرعني إىل املتطلبات تلك ونتناول

  اول اع
 ا ات

 وكتبـة قـضاة من برشية عنارص وجود ، االلكرتونية املحكمة تطبيق يتطلب

 االتـصال ووسـائل اآليل احلاسـب مـع للتعامل اجليد باإلعداد تتميز وحمرضين

 .  اإلنرتنت وشبكة ، احلديثة االلكرتونية

ة : أو ن   وما:  

 العــرص بعلــوم واعــني قــضاه يــستلزم اءالقــض عــامل التكنولوجيــا دخــول إن

 وآلياتـه العـرص بمـستجدات اإلملام من يتمكن لن التقليدي فالقايض ، وأدواته

 القـانوين العلـم بـني الوثيـق الـرتابط فيـه يظهـر اإلليكـرتوين فالقضاء ، املتعددة

                                                        

حيث تعد تنمية الوعي اإللكرتوين لدي القائمني عىل إدارة مرفـق القـضاء مـن قـضاة ) ١

ًا لنجاح االستعانة بأجهزة احلاسـوب يف ًومعاونيهم ، ولدي املحامني ، يعد متطلبا أساسي

سيد أمحد حممود ، دور احلاسوب اإللكرتوين أمـام القـضاء ، : أنظر . تطوير مرفق القضاء

 .٢٠، ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩دار النهضة العربية ، القاهرة ، 



  

)٧٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــم ــوجي والعل ــذا)١( التكنول ــي ل ــىل ينبغ ــايض ع ــسايرة الق ــات م  العــرص معطي

  . )٢( فيها احلق وجه واستجالء الوقائع فهم يف منها ادةلالستف التكنولوجي

ــق ــة فتطبي ــة تقني ــة املحكم ــب اإللكرتوني ــضاة وجــود يتطل ــوافر ق ــدهيم تت  ل

ــارات ــل مه ــع التعام ــب م ــائط اآليل احلاس ــة والوس ــا اإلليكرتوني  وتكنولوجي

 مـن املحـاكامت إجـراء عـىل والقـدرة ، بعـد عـن االتـصال ووسائل املعلومات

 إلكرتوين موقع هلا والتي ، اإللكرتونية املحكمة لدى منهم كلل حساب خالل

  . معلومايت قضائي نظام ضمن النت شبكة عىل

 ضـمن وتـدوينها القـضائية اإلجراءات بمبارشة املعلوماتيون القضاة ويقوم

 مــوظفني بواســطة البدايــة يف القــايض فيقــوم ، اإللكرتونيــة الــدعوى ملــف

 التـي املحاكمـة ومبـارشة وكالؤهم أو داعنياملت بتحضري ًحاسوبيا متخصصني

 باالستامع القايض ويقوم ، والصورة بالصوت حاسويب برنامج بموجب تدون

 مبــدأ لتحقيــق تـصويرها يــتم العمليــة وهـذه ، ودفــاعهم ومرافعــاهتم ألقـواهلم

 .ًإليكرتونيا تدوينها يتم كام ، اإللكرتونية املحاكمة عالنية

 مضمون وتوضيح القرارات وإصدار جللساتا بإدارة القايض يقوم كذلك 

 ، اإلليكرتونيـة الوسـائط باسـتخدام النظام هذا ضمن للخصوم القرارات هذه

                                                        

 القضاء وتقاليد قيم عىل الرقمي العرص انعكاسات ، إمام عبدالستار سحر. د : راجع )١

 صـــــ ، ٢٠١٨ العـارش العـدد ، واالقتـصادية القانونية الدراسات جملةيف  منشور بحث ،

٥٩.  

 املعـارف، منشأة ، الشخيص بعلمه القضاء عن القايض امتناع ، عمر نبيل. د : راجع ) ٢

  .٥٥ صـــ ،١٩٨٩ ، اإلسكندرية



 

)٧٨( ا وما  ء اا اا ا  

 اإلداريـة األمـور حـول واالستفـسار واالستعالم باملوظفني باالتصال يقوم كام

ــة ــة واإلجرائي ــدعاوى، املتعلق ــارش  بال ــؤالء ويب ــضاة ه ــق الق ــراءات تطبي  إج

  .  )١(االلكرتونية الدعوى ملف يف وتدوينها ، اإللكرتوين التقايض

 اإللكرتونيـة بالوسـائط للتعامـل مؤهلـون متخصصون قضاة إىل والوصول

ــأيت ــربامج القــضاة إحلــاق خــالل مــن يت ــة ب  ونظــم احلاســوب علــوم يف تدريبي

 األجهــزة بأحــدث مكــاتبهم وجتهيــز )٢( االلكرتونيــة املواقــع وبــرامج االتــصال

 ًإلكرتونيــا القــضائية الـدعوى تــسجيل مـن متكــنهم التـي احلاســوبية واملعـدات

  . )٣(فيها والنظر سريها ومتابعة

 م : وما اا : 

ــوظفني  ــن امل ــة م ــم جمموع ــونوه ــازة حيمل ــوق يف إج ــوافر و احلق ــدهيم تت   ل

ـــارات ـــل مه ـــع التعام ـــوب م ـــات، احلاس ـــصميم والربجمي ـــع وإدارة وت  املواق

 ، )٤(املجـال هـذا يف للعمـل ومؤهلني اإلنرتنت شبكة مع املوالتع اإللكرتونية،

                                                        

 .٦٢صـ سابق، مرجع الرشعة، حممد حازم : راجع) ١

 ، الريـاض ، نـايف جامعـة دار ، االلكرتونيـة املحكمة  ،سعد بن العزيز عبد : راجع   )٢

 ٥٠ اىل ٥٧ ص، ٢٠١٧

 صـــــــ سابق، مرجع الكرعاوي، حممد جاسم ونصيف الكعبي حسني هادي : راجع )٣

٢٩٦. 

ــة الــشبكة )٤ ــت العاملي ــي خمتــرص هــي لالنرتن  وهــي ،International Network لكلمت

 والرسـوم والـصور بالنـصوص الرتاسـل أنـواع مجيـع لنقـل مهيـأة مفتوحة اتصال وسيلة

 ومـستخدميها وبياناهتـا وبراجمهـا أجهزهتـا مـن العامليـة الـشبكة جعلـت وقـد، والصوت

 املتحـدة الواليـات يف العليا املحكمة قبلت وقد، كلها الدول أقاليم يعلو ًافرتاضيا ًجمتمعا



  

)٧٩(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 وال الوطنية احلدود خارج مكان هو االفرتايض الفضاء بأن القانوين املجاز هبذا األمريكية

 األمريكيـة املتحـدة الواليات يف االنرتنت شبكة ولدت وقد، حمدد جغرايف موقع يف يرتكز

 أمــريكيتني اتــصاالت شــبكتي خــالل مــن جامعيــة و عــسكرية جــذور مــن ١٩٦٤ عــام

ــة الــدفاع وزارة إىل تعــود األوىل، مــستقلتني ــة اجلامعــات إىل والثانيــة األمريكي ، األمريكي

 نشوب أو ختريب عمليات وقوع نتيجة قطعها يمكن ال اتصال شبكة تأمني اهلدف وكان

 مـشاريع وكالـة إىل ١٩٦٤ عـام يف األمريكيـة الـدفاع وزارة عهـدت وقد ، مفاجئة حرب

 مقاومـة عـىل قـادرة اآلليـة احلاسـبات مـن شـبكة بنـاء مهمـة ARPA املتقدمـة األبحاث

 املهمـة وتـضمنت. نـووي هجـوم حـصول حال يف العمل يف االستمرار وعىل، الكوارث

 قواعد وبني املراقبة مراكز بني الرمايات حول التعليامت إرسال تضمن وسيلة إجياد ًأيضا

 االتـصاالت شـبكات مـن ًجـزءا يـدمر عـسكري هجوم وقوع حالة يف الصواريخ إطالق

 اسـم عـىل سـميت الغرض هلذا خمصصة شبكة ١٩٦٩ العام يف أنشئت أن فكان التقليدية

 الــشبكة هــذه وكانــت). ARPANETأربانــت):(املتقدمــة األبحــاث مــشاريع وكالــة(

 األول اجلـد بمثابـة وتعترب، بينها فيام ضخمة آلية حاسبات أربع تربط البداية يف التجريبية

 اربــع اجــتامع بفعـل ًرســميا االنرتنـت شــبكة ولــدت ١٩٨٤ عـام ويف ، االنرتنــت لـشبكة

 إليهـا انـضمت ثـم. CSNو Bitnetو Usenetو ARPANET هي اتصال شبكات

 National (للعلوم الوطنية املؤسسة أنشأهتا التي NSFNET نت نسف شبكة ًالحقا

Science NSF Foundation (١٩٨٥ العـام يف األمريكيـة املتحدة الواليات يف ،

 الرقمـي االتـصال ولغـة الـشبكة هذه عمل ركيزة)٢١)  TCP/IP بروتوكول وأضحى

 هبـا املوصولة الشبكات فئات خمتلف بني ومتريرها الرقمية اناتالبي تسيري عىل القادر فيها

 انـــرت) IWS (منظمـــة مـــن صـــدر تقريـــر آخـــر وبحـــسب اإلحـــصاءات دلـــت وقـــد ،

 األوىل املرتبـة حتتـل الـشعبية الصني مجهورية فإن أالنرتنت بأرقام املختصة نتورلدستاتس

 نسمة مليون ٥٣٨ تاالنرتن مستخدمي جمموع جتاوز كام، اإلنرتنت مستخدمي حيث من



 

)٨٠( ا وما  ء اا اا ا  

 يتمثـل أمههـا  ، اإلجرائي القضائي بالعمل ترتبط عديدة بمهام القيام هبم يناط

 -:فيام ييل 

                                                                                                                                        

 يف املـستخدمني مـن املائـة يف ٢٢ حـصة يـشكلون الـذين سـكاهنا مـن املائة يف ٤٠ يمثلون

 مـستخدمي أعـداد جتـاوز قـد آسـيا قـارة نـصيب كـان الـصني وبفضل. العامل أنحاء مجيع

، العـامل يف املـستخدمني عـدد إمجـايل مـن املائـة يف ٤٤ يمثلـون مستخدم مليار إىل االنرتنت

، مـستخدم مليـون ٥١٨ من بأكثر االنرتنت ملستخدمي الثاين الرتتيب أوروبا حتلتا بينام

 االنرتنـت مستخدمي عدد ووصل ، العامل يف االنرتنت مستخدمي من املائة يف ٢١ يمثلون

 مــستخدمي إمجــايل مــن املائــة يف ١١ يمثلــون، مــستخدم مليــون ٢٧٣ الــشاملية أمريكــا يف

 االنرتنـت ملستخدمي الرابعة املرتبة يف اجلنوبية أمريكا كانت فيام، ًحاليا العامل يف االنرتنت

 ، العــامل يف االنرتنــت مــستخدمي مــن املائــة يف ١٠ يمثلــون مــستخدم مليــون ٢٥٤ بعــدد

 مــن املائـة يف ٧ يمثلــون مـستخدم مليــون ١٦٧ بإمجـايل اخلامــسة املرتبـة إفريقيــا واحتلـت

 الـسادسة املرتبـة عـىل األوسـط لـرشقا منطقة حصلت فيام، العامل يف االنرتنت مستخدمي

 قـد العربيـة الـدول يف االنرتنـت مـستخدمي عـدد وكـان ، مـستخدم مليون ٩٠ من بأكثر

 االجتامعـي التواصـل وسائل عرب يتواصلون مليون ٥٣ من أكثر وأن، مليون ١٢٥ جتاوز

 العـرب املستخدمني إمجايل من املائة يف ٧١ ويرى، جمتمعاهتم ضمن نشطني كمستخدمني

ــديل أهنــا ــة الــدول معظــم باتــت أن عــد، التقليــدي للتواصــل ب  بــشبكة موصــولة العربي

 عبـد. د : راجـع ، العـامل دول كل يف مستمر تزايد حالة يف املستخدمني أعداد و، االنرتنت

 االلكـرتوين التوقيـع قـانون يف العراقي املرشع موقف تطور، االسدي الرضا عبد الرسول

 لكليـة القانونيـة املكتبـة يف منـشور بحـث،  ٢٠١٢ لسنة ٧٨ مرق االلكرتونية واملعامالت

ــانون ــة الق ــل بجامع ـــ، ٢٠١٣،باب ــافع  ، ٥صـــ ــر ن ــلطان بح ــصاص، س ــضائي االخت  الق

 و القانونيـة للعلـوم تكريـت جامعـة جملة يف منشور بحث، العراقية للمحاكم االلكرتوين

 .٢٧صــــ ، األوىل السنة، ٣ /العدد، السياسية



  

)٨١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 تسجيل الدعاوى وإرساهلا مع ما قد يرفـق معهـا مـن أدلـة إثبـات أو أي -أ

فـاظ باألصــل  بوســاطة املاسـح الــضوئي واالحتإرسـاهلاُوثـائق اخـرى يمكــن 

 .لغرض إرساله للمحكمة يف حالة طلبها له

 . جتهيز جدول مواعيد اجللسات -ب

 .ً استيفاء الرسوم الكرتونيا بإحدى وسائل الدفع اإللكرتوين -ج

 االتـــصال بـــأطراف الـــدعوى وتبلـــيغهم باحلـــضور يف مواعيـــد انعقـــاد -د

 أو اجللــسات بعــد التأكــد مــن صــفة كــل مــنهم ســواء كــانوا أطــراف الــدعوى

 .ًشهودا أو غريهم قبل إدخاهلم إىل موقع املحكمة أمام القايض 

 . متابعة الدعاوى وعرض اجللسات -هـ

 : إدارة اا وا:  

 املواقـع إدارة جمـال يف متخصـصني فنيـني لوجـود اإللكرتوين التقايض حيتاج

 التقنيـــة األجهـــزة عـــىل يعملـــون اآليل احلاســـب شـــبكات وصـــيانة والربجمـــة

 املحكمة قاعة خارج ويتواجدون هلا الالزمة اإللكرتونية الربامج ويستخدمون

 ســري متابعــة واجبــاهتم أهــم مــن ويكــون هلــا، املجــاورة األقــسام يف أو ، عــادة

 واملعـدات األجهـزة يف حتـدث قـد التـي األعطال ومعاجلة املحاكمة، إجراءات

 فنيــة أخطــاء حــدوث ملنــع زمـةالال اإلجــراءات اختــاذ وكــذلك ، املرافعــة أثنـاء

 القرصـنة وممارسـات الفريوسـات من النظام وحلامية ، العمل ارتباك يف تتسبب

 املخـربني من قبل املحكمة موقع عىل الدخول حماوالت وإحباط اإلليكرتونية،

  .)١(التقنية واجباهتم تنفيذ يف الكتبة  مساعدة إىل باإلضافة ، والفضوليني

                                                        

 .بعدها وما ١٧٦ صــــــــ سابق، مرجع  أوتاين، فاءص : راجع )١



 

)٨٢( ا وما  ء اا اا ا  

 انتظـام ضـامن يف بالغـة أمهيـة لـه التقنيـني مـن لفئـةا هـذه وجود أن شك وال

 عـىل واحلفـاظ املطلوبـة اجلـودة الـرسعة حيث من اإللكرتونية باملحاكم العمل

 املعلومـات عىل واملحافظة القضائية الدعاوى ملفات تداول يف املطلوبة الرسية

  .العامة عىل إفشائها من الدعوى أطراف خيشى التي واألرسار

 : نا نا:  

 عــىل "االليكــرتوين املحــامى" أو "املعلومــايت املحــامي" مــصطلح يطلــق

 وهـو اإللكرتونيـة، املحكمة يف والرتافع الدعوى تسجيل له حيق الذي املحامي

 علــيهم جيـب حيـث للمحامـاة، املهنيـة املامرســة أنـواع مـن حـديث نـوع يمثـل

ــرامج عــىل احلــصول ــة ب  ، االتــصال ونظــم حلاســوبا علــوم يف مكثفــة تدريبي

ــصميم ــربامج وت ــع ال ــة واملواق ــني ، اإللكرتوني ــون أن ويتع ــدى يك ــامي ل  املح

 اخلاصـة املكاتـب تكـون وأن  ، املتطـورة الشخـصية االتصال أجهزة املعلومايت

 سـتمكنهم التـي احلاسـوبية واملعـدات األجهزة بأحدث جمهزة املحامني هبؤالء

 ألداء وحتـضريهم الـشهود ودعـوة  ، رتويناإللك بالطريق والرتافع احلضور من

  .)١( اإللكرتونية املحكمة لدى الشهادة

                                                        

 احلكومة مؤمتر ، واملأمول الواقع بني اإللكرتونية املحكمة األلفي، حممد حممد : راجع )١

 دولــة - ديب"اإللكرتونيــة واحلكومــة دةيــاجلد العامــة اإلدارة" الــسادس اإللكرتونيــة

 املحــامي يرفــق وبــذلك ،١٩ ـصـــــ ،٢٠٠٧سمربيــد ١٢ -٩ املتحــدة، العربيــة اإلمــارات

 ملراسـلته املحمـول هاتفـه رقم أو االلكرتوين بريده منه الكرتونيا املوقعة الدعوى بعريضة

 عـن الـدعوى رسـوم وتـسديد املرفقة والوثائق املستندات كافة من التأكد وبعد الكرتونيا

 أو كـارد زافيـ او كـارد ماسـرت مثـل املتعـددة الـسداد وسـائل أو اإللكرتونيـة النقود طريق

 الـدفع خيارات وان هذا ، املختصة باملحكمة الكرتوين كمحرر تسجيلها يتم بنكي حتويل



  

)٨٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اإللكرتونيـة املحكمـة بـني إلكـرتوين ربـط هنـاك يكـون أن الـرضوري ومن

 بالنقابـة مـسجل املحـامي كان إذا ما معرفة من املحكمة يمكن املحامني ونقابة

 عـضويته ألغيت قد أنه أو القيد يف مستمر وأنه ، عليها التي والدرجة عدمه من

  . )١(خمالفات الرتكابه إيقافها تم أو النقابة من

  ام اع
 ا ات

 إعـداد اإللكرتونيـة املحكمـة عـرب اإللكـرتوين التقـايض نظام تطبيق يتطلب

 والشبكات والوسائل اإللكرتونية واملعدات األجهزة من املناسبة التحتية البنية

 مـشمولة اإللكرتونيـة املحكمـة منظومـة تكـون أن يتعـني رىأخـ ناحيـة ومن ،

                                                                                                                                        

 هـذه تطبيـق يف تكمـن التـي املـشكلة ولكـن ومتنوعـة كثرية القضائية للرسوم االلكرتوين

 برنامج بجانب الكرتوين برنامج إعداد وينبغي الوسائل هذه مراقبة يف الكيفية هو الطرق

 القانوين الرسم استوىف فإن ، الرسوم ونسبة الدعاوى لقيم بيانات إدخال فيه ميت الدعوى

 تـم ومـا الرسـم قيمـة إىل تـشري والتـي . ذلـك عىل الدالة البيانات تظهر الصحيحة بقيمته

 من كل الربنامج يشعر ناقصة الرسوم كانت أو ،  الرسوم تدفع مل وإذا الدفع وكيفية دفعه

 عريـضة تـسجيل إمتام وبعد ، الرسم بقيمة يتعلق خلال هناك نبأ الدعوى ملف فتح يريد

 القضائي اإلعالن مرحلة تأتى ، عنها القضائية الرسوم ودفع الكرتونيا القضائية الدعوى

 اإلعالنـات تـتم مل إذا ألنـه القـضائي العمـل يف اخلطـورة بالغـة أمهيـة املرحلـة هذه وحتتل

  .الدعوى حسم عدم إىل دييؤ مما املرافعة إجراء يتعذر صحيحة بصورة

 التقليديـة القـضائية الـدعوى إجراءات املحامني بعض يبارش األحيان بعض يف حيث )١

 بـني الثقـة زعزعـة إىل يـؤدي مـا وهـذا ، إيقافهـا أو املحامني نقابة يف عضويتهم إلغاء بعد

 .٦٤صــــ ، سابق مرجع ، الرشعة حممد حازم : ذلك يف راجع ، ووكالئهم اخلصوم



 

)٨٤( ا وما  ء اا اا ا  

 ، واالخـرتاق واإلتـالف التعطيـل أخطـار مـن تقـي التـي التقنيـة احلامية بأنظمة

ــيام ونوضــح ــيل ف ــات ي ــة البنيــة مكون ــة التحتي  يف توافرهــا الواجــب االلكرتوني

 . اإللكرتونية للمنظومة التقنية واحلامية ، اإللكرتونية املحاكم

ت:  أوم ا ا  وما:  
 - :ا ا أة -١

 أجهــزة بتــوفري إال الوجــود اإللكرتونيــة للمحكمــة يتحقــق أن يمكــن ال

 صـحف حتريـر يتـصور ال إذ ، التقنيـات ألحـدث مطابقـة متطـورة آيل حاسب

ــادل أو وإيــداعها الــدعاوي ــةوه اخلــصوم وكــالء بــني القــضائية األوراق تب  يئ

 .آيل حاسب أجهزة وجود دون إلكرتونيا املحكمة

 -:دا  إمء -٢

 مجيـع تـربط١("إنرتانـت" داخلية شبكة اإللكرتونية باملحكمة يكون أن البد

 الشبكة عىل وحدة لكل يتيح نحو عىل ، املحكمة وقاعات والوحدات األقسام

                                                        

 اخـتالف عـىل املؤسـسات بإنـشائها تقـوم داخليـة شبكة هي) Intranet (اإلنرتانت) ١

 وتـستخدم FTPو HTTP مثـل إنرتنـت بروتوكـوالت تستعمل الشبكة هذه أحجامها،

 العمـيل التطبيـق عـىل اإلنرتانـت تـسمية وتطلـق. اإللكـرتوين الربيد مثل إنرتنت خدمات

 رفــع بغــرض الــرشكة، أو للمؤســسة ةالداخليــ الــشبكة يف اإلنرتنــت تقانــات الســتخدام

 تقنيـات مـن واالسـتفادة واملعلومات املوارد تشارك آليات وحتسني اإلداري العمل كفاءة

) firewall النـار جدار اسم عليه يطلق (ًمنيعا ًسورا اإلنرتانت تؤمن. املشرتكة احلوسبة

 علومــاتامل مــصادر مــن إليهــا العــاملني وصــول حــق عــىل املحافظــة مــع حمتوياهتــا حــول

ًمطـورا ًنموذجـا اإلنرتانـت شـبكة بعـضهم ويعـد. اإلنرتنـت عـىل اخلارجية  منظومـة مـن ُ

 مـن شـخص أي يـستطيع وال. احلوسـبة يف ُاملعتمد) client/server (الزبون/ ِّاملخدم



  

)٨٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 مـن واالسـتفادة والوثـائق الـدعاوي ملفـات وإرسـال َآليـا بـاألخرى االتصال

  .بالشبكة املتوافرة واملعلومات البيانات

 وشاشــة ، فيهـا يـدور مـا لتـصوير بكـامريات املحكمـة قاعـة جتهيـز يـتم كـام

 التي اإلجراءات كل ومتابعة الدعوى ملف إظهار خالهلا من يتم كبرية عرض

 إجـراءات تفاصـيل ويرى يسمع أن حارض كل يستطيع بحيث ، القاعة يف تتم

 داخليـة شـبكة تربطهـا  حاسـوب بأجهزة متصلة الشاشة هذه ، كاملة الدعوى

 الدعوى ملف عرض يتم بواسطته الذي ، القايض أعوان عند القاعة يف موزعة

 عـرب املحكمـة مبنـى خارج بثها ويمكن، املرئي بالتسجيل اإلجراءات وتدوين

 .اإلنرتنت عىل املحكمة موقع

 -:مت ة إمء -٣

 اسـتخدام إىل األوراق عىل االعتامد منً انتقاال يعد اإللكرتوين التقايض نظام

 وجود فإن لذا ، ًالكرتونيا البيانات وتداول ، اإللكرتونية والدعامات الوسائط

 يتبـع ، اإللكرتونيـة املحكمـة تقنيـة يف ًوجوهريا ًأساسيا ًأمرا يعد بيانات قاعدة

 برنامج عرب ًالكرتونيا كمةاملح عىل املعروضة الدعاوي ملفات كل أرشفة  فيها

                                                                                                                                        

 حتــوي وعـادة الــرشكة، حتـددها الـشبكة هــذه وحمتويـات هلـا، يــدخل أن املؤسـسة خـارج

 بيانـــات، قاعـــدة للنقـــاش، ســـاحات املـــشاريع، ظـــيمتن اإللكـــرتوين، الربيـــد خـــدمات

 ووسيلة الرشكة وأقسام موظفي بني اتصال وسيلة باختصار وهي واخلربات للمعلومات

 سـوى الـشبكة هـذه حتتـاج وال األعـامل إلنجاز ووسيلة واملعلومات باخلربات للمشاركة

 عىل بسيطة ليةعم معها التعامل جيعل وهذا خدماهتا واستخدام حمتوياهتا لتصفح متصفح

 . املوظفني

 



 

)٨٦( ا وما  ء اا اا ا  

ــوعني حيــوي حاســويب ــواع مــن ن ــظ أن ــي احلف ــوع : التقن ــوائح : األول الن  أو ل

 ، PDF ملفــات عــىل اخلــصوم مــن أرســلت التــي والوكــاالت االدعــاء صــحف

  .املحاكمة إجراءات مجيع تدون إلكرتونية حمارض : الثاين والنوع

 -:امم     إمء -٤

 االلكرتونيــة البوابــة ضــمن االنرتنــت عــىل موقــع تــصميم يــتم أن جــبيتو

 كـل خالله من يستطيع ، للمحكمة إلكرتوين عنوان بمثابة يعد ، العدل لوزارة

  :يف تتمثل  متنوعة خدمات من االستفادة عالقة صاحب

 أو املوقـع بتـصفح، )١(الـدعاوي عن واالستعالم املعلومات عىل احلصول -أ

 . video conference برنامج خالل من املوظفني مع املبارش كرتويناإلل باالتصال

 حـضور إىل حاجـة دون ، الدعاوى ومبارشة التقايض إجراءات إنجاز -ب

 ولـوائح البيانـات وتسليم الدعوى قيد يتم حيث ، بشخصه وكيله أو املتقايض

  :بخاصـيتني ومتتـاز ، إلكرتونيـة وسـائط عـىل تكـون اللـوائح وهذه ، الدعوى

 أجـاكس تقنيـة عـىل حتتـوي إذ ، والقـانون األصول توافق بيانات توفري : أوهلام

 معينـة معطيات بموجب وتقوم ، هبا البيانات تدوين يتم فراغات وهي ، فورم

 وتتمثـل ، املعطـاة البيانـات يف نقـص أو خطأ لكل واملبارش الفوري باإلشعار، 

 وهـو املربجمـة الـدعوى يف لقايضا ينظر بحيث ؛ الشكيل النزاع منع : يف ثانيتهام

  .سليمة الشكلية اإلجراءات كل بأن مطمئن

                                                        

 مرجـع ، املحـاكم أمام وإجراءاهتا اإللكرتونية الدعوى ، إبراهيم حممد خالد :  راجع )١

 .٢٦ صـــــ ، سابق



  

)٨٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اإللكرتونيـة الـدفع وسـائل بواسـطة وذلـك ، ًإليكرتونيـا الرسـوم دفع - جـ

ــل ، املختلفــة ــق عــن اإللكــرتوين الــسداد مث ــتامن بطاقــات طري  ، املــرصفية االئ

 باسـتخدام لكـرتويناإل والـسداد ، الرقميـة النقود بواسطة اإللكرتوين والسداد

 . اجلديدة اإللكرتونية التجارية األوراق عرب أو ، االلكرتونية املحفظة

 ًوفقـا املكونـات تلـك تـدبري يـتم أن وينبغـي التقنيـة، املكونات أهم هي هذه

 االصـطناعي والـذكاء واملعلومـايت التكنولوجي التطور إليه وصل ما ألحدث

  .)١( االتصال وسائل يف حلديثةا التقنيات كافة من االستفادة من لتمكن

                                                        

 تكنولوجيـة ثـورة حـدثت وقـد البلوتـوث : أمههـا ومن احلديثة التقنية وسائل تتعدد ) ١

 الكرتونيـني جهازين بني التواصل يتم مرة فألول الرائعة، املجانية التقنية هذه إطالق عند

 أي بــدون احلديثـة والفاكـسات الطابعــات حتـى أو - حاسـوب جهــاز - حممـول هـاتف

 النظام هذا عمل فكرة وتقوم اهلواء عرب نعم بينهام، تربط حسية أو مادية أجهزة أو أسالك

 يف كيلوبايـت ٣٥٠ إىل تـصل بـرسعة اجلهـازين هـذين بـني وملفـات بيانـات إرسال عىل

 عـىل يـسهل وبـذلك . األمتـار عـرشات إىل تـصل اجلهـازين بني وبمسافة الواحدة انيةالث

 تتيح التقنية وهذه ًأيضا ويتيح ، باحلاسوب وتوصيلها باألسالك التوصيل عناء املستخدم

  . احلاسوب بجهاز الكهربائية املنزلية األجهزة بقية توصيل

 بحيــث الالســلكية احلاسـب اتشــبك يف ًمــؤخرا التقنيـة هــذه انتــرشت Wi-Fi تقنيـة -

 لوصـل احلاجة بدون اإلنرتنت استقبال وتتيح البيانات نقل من املستخدم متكن أصبحت

 بـأي املحمول احلاسب جهازك وصل بدون حتى أو املحمول هاتفك أو اللوحي جهازك

 يف واسـعة ومرونـة كبـرية قـدرة إتاحة يعني مما السلكية اإلنرتنت وصالت أنواع من نوع

 مـن أو اجلامعة داخل أو املنزل داخل سواء تريده مكان أي يف املحمول بحاسبك التحرك

  . تقنية بواسطة اإلنرتنت يرسل مكان أي



 

)٨٨( ا وما  ء اا اا ا  

 م : ا ا  وما:  

ــة املحكمــة تعتمــد ــق عــن ببعــضها مرتبطــة حــسابات عــىل اإللكرتوني  طري

 وسائل طريق عن العنكبوتية بالشبكة الشبكات هذه وترتبط ، داخلية شبكات

 املحكمـة يانـاتب تـداول جيـري الـشبكات هـذه خـالل ومن ، احلديثة االتصال

 أن ينبغـي لـذلك . والـرسية اخلـصوصية من كبرية درجة عىل وهي ومعلوماهتا

                                                                                                                                        

 اهلواء، يف ًالسلكيا وإرساله اإلنرتنت نرش تتيح بحيث متطورة تقنية وهي الوايرلس تقنية

 هــازج بــنيً موصــوال اإلنرتنــت ســلك وجــود يتطلــب الــذي الــسلكي اإلنرتنــت بعكــس

 قـوة وتعتمـد . املـستخدم حركـة حريـة يعيـق ممـا املـستقبل اجلهـاز أو واحلاسوب الراوتر

 أكـسس ( بجهـاز املوصـولة اإلنرتنـت خدمـة حسب عىل التقنية هذه يف اإلنرتنت صبيب

 . اهلواء يف االنرتنت بتوزيع بدوره يقوم والذي  )بوينت

 هـذه وتعتـرب الدقيقـة باملوجـات للولوج العاملية التشغيلية ّالبينية وهى ماكس الواي تقنية

 تغطـي أهنـا حيـث ًالسـلكيا، لإلنرتنـت املـزودة التقنيات كل بني من تطورا األكثر التقنية

 وهـذا ًمـرتا ٣٠٠ مـسافة فاي الواي يتعدى ال حني يف كيلومرت ٤٥ قطرها نصف مساحة

 هـذه من برجني أو جبرب كاملة ًمدنا تغطي أن تستطيع التي التقنية هلذه مقبل بانتشار يبرش

 احلاجـة لعـدم ًنظـرا للمـستهلك، بالنـسبة أقل ستكون تكاليفها أن ًوخصوصا . األجهزة

 ولكن املادية، التكلفة سيقلل مما املدينة، منازل من منزل كل إىل األسالك شبكات لتمديد

 التقنيـة هـذه رسعـة فستكون ًمتاما، العكس بل اخلدمة، جودة حساب عىل يكون لن ذلك

 الـواي لرسعة مضاعفة أضعاف- الثانية يف ميغابايت ٧٠ ل الواحدة البث نقطة صلت قد

 هنا ذكره اجلدير ومن. الثانية يف ميغابايت ١٢ تتجاوز ال فاي الواي رسعة حني يف - فاي

 فقـد املـدنيني، العـاديني للمـستخدمني ذكرهـا الـسابق التقنيـات من أي انطالق وقبل أنه

 تقنيـة جيـد اجلـيش كـان وكلـام والتحقيقـات للمخـابرات أو للجيش ًحكرا مجيعها كانت

 .للمواطنني السابقة التقنية يطلق كان ًتطورا أكثر



  

)٨٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 مـن متكـن التي الضامنات توفري االلكرتونية للمحكمة التقنية املنظومة تتضمن

  .املحكمة عمل آلية تقتحم أن يمكن التي اخلروقات مواجهة

  :ييل فيام لكرتونيةاإل املحكمة نظام حلامية التقنية الضامنات أهم وتتمثل

١-  ت ا وما  مما: 

 صـور أو أرقام إىل املكتوبة الكلامت حتويل يتم بمقتضاها عملية هو التشفري

 عــدم يــضمن احــرتازي تــدبري وهــو، مــضموهنا معرفــة للغــري يمكــن ال رقميــة

 دون احليلولـة عىل يعمل حيث إلكرتونيا، املخزنة واملعلومات البيانات ترسب

ــدخول ــري ال ــرشوع غ ــرين امل ــصاالت يف لآلخ ــادالت االت ــي واملب ــتم الت ــني ت  ب

 فـك يـستطيع فـال . القـضائية الـدعوى أطراف واخلصوم اإللكرتونية املحكمة

 ،  الرسالة حمتوى استعادة عىل القدرة لديه الذي ، للبيانات املستقبل إال الشفرة

 لعمليـة عكـسية عمليـة اسـتخدام خالل من ، التشفري قبل األصلية صورهتا يف

  .)١("احلل" عليها يطلق التشفري

٢-   تما:  

ــة بتــأمني يقــصد ــوفري البيانــات رسي  ومعلومــات بيانــات ملحتــوى احلاميــة ت

 خــالل ، التزويــر أو التعــديل أو التغيــري حمــاوالت ضــد اإللكرتونيــة الــدعوى

 البيانــات رسيـة عـىل للمحافظـة ،  نيــاإلكرتو والوثـائق اللـوائح تبـادل مراحـل

ــات ــة واملعلوم ــأطراف املتعلق ــدعوى ب ــضائية ال ــة الق ــال ، اإللكرتوني ــون ف  يك

                                                        

ــع) ١  ــدالفتاح. د : راج ــومي عب ــازي بي ــة ، حج ــة احلامي ــة اجلنائي  للحكومــة واملعلوماتي

 .٩٤-١١ صــ ، ٢٠٠٧ ، القاهرة ، القانونية الكتب دار ، اإللكرتونية



 

)٩٠( ا وما  ء اا اا ا  

 خــالل مــن إال ًممكنــا اإللكرتونيــة القــضائية الــدعوى تفاصــيل عــىل احلــصول

  .أطرافها

 فـإن لـذلك ، املرسـل شخـصية مـن التحقـق البيانـات رسيـة تأمني ويستلزم

 هلـم حيـق الـذين األشـخاص بتحديد تقوم اإللكرتونية كمةللمح الفنية اإلدارة

 واالطـالع القـضائية الـدعاوى وتـسجيل ، املعلومات ونظم قواعد إىل الولوج

 ، املحكمـة ومـوظفي الـدعوى وأطـراف واخلـرباء واملحـامني كالقضاة ، عليها

 مـن يتمكنـوا كـي ، مـنهم بكل خاصة مرور وكلمة مستخدم باسم وتزويدهم

 رسيـة تـأمني نظـام يـضمن و ، بالـدعاوى املتعلقـة التفاصيل أدق عىل اإلطالع

ــع البيانــات  املعلومــات نظــام اخــرتاق مــن هلــم املــرخص غــري األشــخاص من

  .القضائية الدعوى مستندات عىل واالطالع

٣-  ا ا  وما : - 

 األمنيـة احلاميـة توفري  يةاإللكرتون املحكمة ومعلومات بيانات محاية تتطلب

ــة ــا الالزم ــرتوين ملوقعه ــن االلك ــار م ــرتاق أخط ــالف االخ ــب واإلت  ، والتعيي

 التـي اخلـدمات انتظام وضامن ، حمتواه وخصوصية املوقع رسية عىل للمحافظة

  .وغريهم والقضاة ووكالئهم للمتقاضني يؤدهيا

 وإجـراء وسـاتالفري ضـد للحامية برامج من يلزم ما كل اختاذ يتعني لذلك 

  .للموقع ناري جدار وإجياد باستمرار، الالزمة التحديثات

 ا ت اام ا  از اا اذ-٤
وما: - 

 ، واملاليـة البـرشية املوارد محاية يؤمن الذي النشاط : السيرباين باألمن يقصد

ــة ــات املرتبط ــصاالت بتقني ــات االت ــضمن،  واملعلوم ــات ويت ــد إمكان ــن احل  م



  

)٩١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يتـيح كام ، والتهديدات املخاطر حتقق حال يف ترتتب التي ، واألرضار اخلسائر

 عجلـة تتوقـف ال بحيـث ؛ ممكـن وقـت بـأرسع عليـه كـان ما إىل الوضع إعادة

  .دائمة خسائر إىل األرضار تتحول وال ، اإلنتاج

ت وأ ا اما  :  

 جلميــع املــوارد تــوفري يف التقنيــة احللــول تــسهم أن فيجــب: اا -أ

 بديلـة احتياطيـة مـوارد تـوفري من البد وبالتايل ، األوقات مجيع يف املستخدمني

 مـوارد جلميـع أقـل مدة يف التشغيلية واخلدمات األنظمة إىل الوصول من متكن

  .التحتية البنية

ــامن فيتعــني : ا -ب ــاتالب عــىل املحافظــة ض  التعــديالت مــن يان

 املراقبـة تطبيـق يـستلزم  وهـذا ، ودقيقـة صـحيحة لتبقى ، والتدمري والتغيريات

 تقوم أجهزة وتوفري ،التنصت وبرامج الفريوسات من األجهزة حلامية الصارمة

ــسجيل ــداث بت ــريات األح ــي والتغ ــت الت ــىل مت ــزة ع ــشبكة أجه ــة ال  واألنظم

  .يومي بشكل والتطبيقات

 من واإلجراءات واملعامالت املعلومات رسية عىل احلفاظ أي: ا -ج

 مـن بـد فال لذا ؛ القضائية باإلجراءات يتعلق فيام وخاصة ، املهمة األساسيات

 يف املعلومـات رسية محاية إىل باإلضافة لبيانات ملعاجلة وإجراءات آليات وضع

  .التشفري أنظمة باستخدام والتخزين اإلرسال أثناء

 للوصـول الصالحية املستخدم منح فيتم :  وات ا  - د

 يـسمح خـاص مستخدم باسم التغيري أو للقراءة سواء ، البيانات أو املوارد إىل

 املهـام حـسب عـىل اهلويـة حتديـد طريقـة وختتلـف ، اخلـدمات مع بالتعامل هلم



 

)٩٢( ا وما  ء اا اا ا  

 اليـد بـصمة طريـق عـن هويتـه حتديـد يتم ًمثال فالقايض ؛ شخص بكل املنوطة

 عـىل واملهـام الصالحيات وحتديد توزيع يتم كام ، القضايا ملعاجلة املرور وكلمة

ــاملني ــة باملحكمــة الع ــل ، اإللكرتوني ــسب ك ــصاصه ح ــدف ، اخت ــد وهي  حتدي

 وسـالمتها البيانات رسية عىل احلفاظ إىل للمستخدمني والصالحيات اهلويات

  .الفاعل عىل واالستدالل

 مـع للتعامـل وتعلـيامت ضوابط توضع أن فيجب: وا اا -ـه

 يتفق بام ، باستمرار تطويرها ويتم ، واخلدمات واألنظمة اآليل احلاسب أجهزة

 إلـزام : ذلـك أمثلـة ومـن ، املعلومـات تكنولوجيا يف والتطورات التغريات مع

 معرفتهـا يسهل ال حتى املرور كلمة اختيار عند معينة ضوابط مراعاة املوظفني

 االنرتنـت متـصفحات مجيـع ضـبط يـتم وأن ، دوري بـشكل يريهاتغ يتم وأن ،

 الــضوابط مــن وغريهــا ، اإلنرتنــت تــصفح أثنــاء يف معــني محايــة مــستوى عــىل

  .والتعليامت

ــا وال ــشري أن يفوتن ــال أن إىل ن ــات إدخ ــا تقني ــة التكنولوجي ــال يف احلديث  جم

 الالزمـة ملاليـةا واالعـتامدات املالية، املوارد توفري يستوجب  التقايض إجراءات

 العامـة املوازنـة ضـمن ، الدولـة قبـل مـن القـضاء مرفـق يف الكبري التحول هلذا

 املحــاكم وهتيئــة ، والـشبكات واحلواســب األجهـزة تــأمني أجـل مــن ، للدولـة

 الفنيـة الـصيانة بـأعامل والقيـام البـرشية، الكوادر وتدريب اإللكرتوين للتحول

  .التقني والتطوير والتحديث

 

 



  

)٩٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا 

ا اا أ ا وما 
 و:  

ــة املحكمــة نظــام خــالل مــن التقــايض ــيح اإللكرتوني  إقامــة للمتقاضــني يت

 جلـــسات وحــضور ودفـــوعهم دفــاعهم وأوجــه  أدلـــتهم وتقــديم دعــواهم

 حقـوقهم وحيمـي لطلبـاهتم يـستجيب قضائي حكم عىل للحصول ، املحاكمة

 تقنـي نظـام من ًجزءا متثل التي اإللكرتونية االتصال وسائل خالل من وتنفيذه

ــصال مــن القــضاة يمكــن ــادي حــضورهم دون باملتقاضــني االت ــارشة ، امل  ومب

 بتقنيــة التقــايض نظــام يتــيح كــام، النظــام هــذا خــالل مــن التقــايض إجــراءات

 .)١( املعلومات عىل احلصول يف ورسعة شفافية اإللكرتونية املحكمة

 يف وحموري أسايس بدور اإللكرتونية للمحكمة التقني التجهيز قومي وهكذا

 جوانــب بكافــة ولإلملــام ، عليــه الــضوء إلقــاء علينــا يتعــني اإلجرائيــة العمليــة

 تكـون التي الكيفية نوضح أن البد اإللكرتونية املحكمة أمام اإلجرائية العملية

  نعـرج مـا وهـذا ، يةاإللكرتون املحكمة أمام القضائية الدعوى إجراءات عليها

  .اآلتيني املطلبني يف لنتناوله

ول اا : ا ا  ومري ودوره اا  
 .اى إاءات

ا ماءات : اى إا ا أ ا وما.

                                                        

 .١٠٦صــــ ، سابق مرجع ، عمران فهمي جابر/ د ، القضاء تلوجستيا : راجع) ١ 



 

)٩٤( ا وما  ء اا اا ا  

ول اا 
ا ا  ومودوره ا  

ريا  اءاتى إا 
 

 للمحكمــة الفقــري العمــود اإللكرتونيــة للمحكمــة التقنــي التجهيــز يمثــل

 اإلليكرتونيـة والوسـائل األجهزة بتوافر إال النظام هلذا وجود فال ، اإللكرتونية

 إجـراءات يف وحمـوري هام بدور اإلليكرتونية والوسائل األجهزة هذه وتقوم ،

  .الدعوى

ــوف ــرج وس ــيام نع ــ ف ــيح إىل يلي ــارص توض ــز عن ــي التجهي ــة التقن  للمحكم

  .الدعوى إجراءات يف دوره عىل الضوء ونلقي ، اإللكرتونية

  اول اع
 ا ا  وما  

 

 فيهـا والتنفيذيـة اإلداريـة واألقـسام املحكمـة وقاعـات املحكمة جتهيز يتخذ

 وتـسجيل واحلـضور دعـواهم متابعـة مـن واخلـصوم القضاة يمكن ًتقنيا ًطابعا

 حاجـة دون ًإلكرتونيـاً اتـصاال املحـاكم وقـضاة بمـوظفي واالتـصال الطلبات

 العاليـة بالرسعة ويتميز الشفافية عىل االتصال هذا ويقوم، الشخيص للحضور

 ثالثـة عـىل التجهيـز هـذا ويقـوم )١(اإلجـراءات وتنفيذ املعلومة عىل احلصول يف

  :هي أساسية عنارص

١- ا وماحلاسـوبية املعـدات مـن جمموعة عن عبارة وهي  :ا 

 تربط) إنرتنت( داخلية وشبكة احلاسوب بأجهزة اخلاصة والربامج وملحقاهتا

 هــذه تكــون بحيــث، بينهــا فــيام املحكمــة وقاعــات والوحــدات األقــسام مجيــع

                                                        

 ٩١ ص ، سابق مرجع ، الرشعة حممد حازم : راجع ) ١



  

)٩٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ويمكــن ببعــضها، يربطهـا الــذي االتـصال خــط عــىل مقيـدة الداخليــة الـشبكة

 وملفـات املـستندات وتبـادل بيـنهم فـيام االتـصال املحكمـة يف العـاملني جلميع

 امللفـات تـسليم أو الستالم موظف وإرسال الشخيص احلضور دون الدعاوى

  .)١( التقليدية املحاكم يف هبا املعمول واملخاطبات والوثائق

 داخليـة ربـط بمنظومـة جمهزة املحكمة قاعات من قاعة أو غرفة كل وتكون

 داخـل املوجـودة احلواسـيب كافة عىل خطوط وموزع حمور من تتألف مصغرة

 ملـف حمتويـات بعـرض ختـتص احلجـم كبـرية رئيسية بحاسبة ترتبط قاعة كل

ــدعوى ــار ، ال ــة وإظه ــراءات كاف ــي اإلج ــرأ الت ــا تط ــث عليه ــستطيع وبحي  ي

 .مبارش بشكل مشاهدهتا احلارضون

 املخصــصة األمــاكن يف املحكمــة قاعــة داخــل املوزعــة احلاســوب وأجهــزة

ــدعي واملفرتضــة ــه أو للم ــدعى وكيل ــه وللم ــه أو علي ــشاهد وكيل ــة يف وال  حال

 القـايض حاسـوب مـع مجيعهـا تـرتبط، املحكمـة قاعة إىل الشخيص حضورهم

 كافـة تـدوين مـع الـدعوى مللـف الكامـل الربنـامج عـرض بواسـطته يتم الذي

 شاشـة عـىل جراءاتاإل هذه تعرض بحيث، هلا املرئي وبالتسجيل اإلجراءات

 مـن) بعـد عـن (ًإلكرتونيـا للحـارضين وكـذلك القاعـة يف الرئيـيس احلاسوب

 املحكمـة قاعة داخل موجودة كامريا طريق عن تنقل التي املحكمة بناية خارج

 حتتويـه مـا وكـل احلـارضين تـصوير مـع اجللـسات وقـائع تـصوير مهمة تؤدي

                                                        

نصيف جاسم حممد الكرعاوي ، ، مفهوم ، هادي حسني عبد عيل الكعبي. د:  راجع ) ١

التقايض عن بعد ومستلزماته ، جملـة املحقـق احلـيل للعلـوم القانونيـة والـسياسية ، العـدد 

 . ٣٠٢، ص ٢٠١٦ ، السنة الثامنة ، األول



 

)٩٦( ا وما  ء اا اا ا  

 اإلنرتنـت عـىل اإللكرتوين عللموق الرئيسية للصفحة الوقائع هذه ونقل القاعة

 إىل الـدخول مـواطن أي أو ، الـدعوى يف العالقـة ذوي من كل يستطيع بحيث

  .املحاكمة عالنية ملبدأ ًحتقيقا جلساهتا وحضور املحكمة قاعة

 اجلــزء عــىل اإللكرتونيــة الــدعوى ملــف حمــرض حمتــوى عــرض يمكــن كــام

 حالة يف االنرتنت عىل للمحكمة الرئييس املوقع يف املحاكمة لعالنية املخصص

 وباإلمكـان ، القاعـة كـامريا بوسـاطة وذلك لألطراف الشخيص احلضور عدم

 دون مبـارشة املحكمـة عالنيـة بجزئيـة الرئيـسية احلاسـوب شاشـة حمتوى ربط

 يـتم ًرسا الدعوى رؤية القايض  فيها يقرر التي احلالة ويف ، الكامريا من تصوير

  .)١( ذلك بعد وتشغيله) املحاكمة نيةعال (جلزئية الناقل التصوير وقف

 حمكمـة لكـل إلكرتوين سجل إنشاء يتم أن جيب : اوم ات-٢

 هـو اإللكـرتوين والـسجل،  دعـوى لكـل بيانـات قاعـدة عىل حيتوي إلكرتونية

 قيـد خالهلـا مـن يتم حمكمة لكل الداخلية الشبكة عىل بيانات قاعدة عن عبارة

ــات ــاإع أو ، الــدعوى بيان ــا ًرقــام طائه ــسال ًمعلوماتي ــن بحيــث، ًمتسل  أن يمك

 عـن عبـارة هـو الـذي اإللكرتونيـة الـدعوى ملـف الـسجل هـذا مـن يستخرج

  :التقني احلفظ من نوعني عىل حيتوي حاسويب برنامج

 التي والوكالة اإلدعاء ولوائح) والوثائق املستندات (املربزات : اول اع

 التخـزين حتفـظ التـي امللفـات وهـي)  pdf(  ملفات عىل املتقاضني من أرسلت

  .بسهولة حمتواه تغيري ومتنع

                                                        

سنان سليامن سنان الطياري الظهوري ، إجراءات املحاكمة اجلزائية عن بعد :  راجع ) ١

 .١٦يف القانون اإلمارايت ، مرجع سابق ، صــــــ 



  

)٩٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 املحاكمـة إجـراءات كافـة تـدوين يـتم إلكرتونية حمارض هي: ام واع

 الـدعوى ملـف تصميم اكتامل وبعد، التقني للتدوين مبارشة آلية وفق بداخلها

 عرضـها ليـتم ماتاملعلو لقايض املتابعة مكتب إىل الداخلية الشبكة عرب ترسل

  .)١( برجمية وآليات أسس ًبناء املحدد اجللسة موعد يف

٣-  ا ومة أو ااا     ممأن جيـب  :ا 

 ًإلكرتونيـا ًعنوانـا يعتـرب اإلنرتنـت شـبكة عـىل موقـع املحكمة أو للدائرة يكون

 : خلدماتا من نوعني عىل احلصول عالقة صاحب كل خالله من يستطيع

 عـــن والبحـــث املوقـــع أوراق بتـــصفح املعلومـــات عـــىل احلـــصول : اول

 اإللكرتوين باالتصال أو، الدعاوى بخصوص إجراءات من تم وما املعلومات

 يمكن ما برجمة يتم) كونفرانس الفيديو (برنامج خالل من املوظفني مع املبارش

 عـايل اتـصاالت امجبرن عن عبارة وهو ، القضائي اإللكرتوين الوسيط تسميته

 هذا يف العاملني مع املبارش باالتصال واملحامني املراجعني مجهور يمكن التقنية

 بالقــائم املمثـل املعلومـة عــىل احلـصول ملركـز اآليل بالوصــول والقـضاة النظـام

 .اإلجراءات عن واالستفسار باملعلومات والتزود توفريها عىل الفعيل

                                                        

نصيف جاسم حممـد الكرعـاوي ، ، مفهـوم ، هادي حسني عبد عيل الكعبي. د:  أنظر )١

 .٣٠٢لزماته ، مرجع سابق ، صـــ التقايض عن بعد ومست



 

)٩٨( ا وما  ء اا اا ا  

 والدخول الدعاوى ومبارشة اإلجراءات إنجاز اخلدمات من ام واع

ــايض يف ــة دون التق ــضور احلاج ــيص للح ــك، الشخ ــن وذل ــق ع ــيط طري  الوس

 .)١( للتدوين الدعوى بملفات التقني والربط اإللكرتوين القضائي

  ام اع
  اوم  ا ا دور

 اءاتى إا 
 للمحكمـــة التقنــي تجهيـــزال وعنــارص ملكونـــات استعراضــنا خـــالل مــن

 الوسـائل هـذه أن لنـا يتبني ، إنجازها يف عليها يعتمد التي واملهام اإلليكرتونية

 إجـراءات تنفيـذ يف وحيـوي ًجـدا هـام بـدور تـضطلع والشبكات والسجالت

 هـذه فبـدون ، بعـد عـن التقـايض فكـرة وجتـسيد اإلليكرتوين بالطريق الدعوى

ـــالطريق تقـــايض وال إليكرتونيـــة حمكمـــة توجـــد أن يمكـــن ال التجهيـــزات  ب

  .اإلليكرتوين

 فـإن ، اإلليكرتونيـة للمحكمة التقني للتجهيز األمهية بالغ الدور هلذا ًونظرا

 ختـصص أن اإلليكرتونيـة املحكمـة نظـام تطبيـق عـىل حتـرص التـي الدول عىل

 إليه وصلت ما ألحدث ًوفقا كامل تقني جتهيز لتوفري الكافية املالية االعتامدات

ــات ــائل كنولوجي ــصال وس ــم االت ــات ونظ ــى ، املعلوم ــن حت ــام يمك ــة إمت  كاف

 فيهـا الـصادر احلكـم بتنفيـذ ًوانتهـاء الدعوى رفع من بداية التقايض إجراءات

 بأنفـسهم وكالئهم أو املتقاضني تواجد إىل حاجة ودون ، اإلليكرتوين بالطريق

 الـدفاع حقوق فالةلك الكافية الضامنات توافر مع ، املحاكم ودهاليز قاعات يف

  .اإلجرائية العدالة وحتقيق

                                                        

سنان سليامن سنان الطياري الظهوري ، إجراءات املحاكمة اجلزائيـة عـن بعـد : نظر ا )١

 .١٧يف القانون اإلمارايت ، مرجع سابق ، صــ 



  

)٩٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الكاملة احلامية يوفر متكامل تأمني نظام التقني التجهيز هلذا يتوافر أن وجيب

ــام ــات للنظ ــات واملعلوم ــام ، والبيان ــني ك ــون أن يتع ــاك يك ــام هن ــصيانة نظ  لل

ــالح ــال وإص ــشاف األعط ــات واكت ــها االخرتاق ــي وال ، وإجهاض ــاء يكف  اقتن

 املحكمــة إنــشاء عنــد التقنيــات ألحــدث ًوفقــا واملعــدات وســائلوال األجهــزة

ــة ــل ، اإلليكرتوني ــب ب ــل جي ــىل العم ــلة ع ــديث مواص ــستمر التح ــزة امل  لألجه

 تكنولوجيا جمال يف واإلبداع التطور إن حيث ؛ بأولً أوال والشبكات والربامج

  .يوم بعد ًيوما تتسارع واملعلومات االتصال

ا ما 
  اوم ا أ ا ىا إاءات

 

ــتم ــراءات ت ــدعوى إج ــضائية ال ــام الق ــة أم ــة املحكم ــاليب اإللكرتوني  بأس

 يـيل فـيام نتناول وسوف التقليدية، املحاكم أمام إجراءاهتا عن ختتلف وضوابط

 ثـم ، اإلليكـرتوين بـالطريق القـضائية األوراق وإعالن الدعوى رفع إجراءات

  : التايل النحو عىل ، اإللكرتونية املحكمة أمام ىالدعو تداولل نعرض

  اول اع
ى رن اوراق وإا ا أ ا وما 

 األوراق وإعــالن اإلليكرتونيــة املحكمــة أمــام القــضائية الــدعوى رفــع يــتم

 تبـسيط حيقـق نحـو عيل ، اإلليكرتونية واألجهزة الوسائط باستخدام القضائية

  .املتقاضني وراحة اإلجراءات

أو : ى را  

 يرى من مع بالتواصل املدعي بقيام اإللكرتونية الدعوى رفع إجراءات تبدأ

 عـىل شـكواه فيـسطر بـه اخلاص املوقع عىل بالدخول  املعلوماتيني املحامني من

 يقـوم الـدعوى يف الوكالـة املحـامي قبل فإذا ، بذلك طلب له ويرتك  ، صفحته



 

)١٠٠( ا وما  ء اا اا ا  

 ، بيـنهام إلكرتونيـه تعاقديـة عالقة تنشأ وبذلك للمدعى بيانات رسالة إرسالب

ــدد ــن ويتح ــا م ــاب خالهل ــاة أتع ــه املحام ــدادها، وطريق ــم س ــوم ث ــدعي يق  امل

 من اإللكرتوين بالطريق وذلك عنه الدفاع أمر ليتوىل ملحاميه توكيل باستصدار

 والتأكـد املطلوبة البيانات إدخال بعد العقاري الشهر مصلحة مع الربط خالل

 مــرشوع نطــاق يف املدنيــة األحــوال مــصلحة مـع الــربط طريــق عــن هويتــه مـن

 لتأكيـد الالزمـة املـستندات بإرسـال املـدعي يقـوم ثـم ، )١( اإللكرتونية احلكومة

 املحــرر عــىل إلكرتونيــا بالكتابــة املحــامي فيقــوم للمحــامي، والتوكيــل دعــواه

 املطلوبـة البيانـات كافـه هبـا يـدون) يةااللكرتون الدعوى صحيفة ( اإللكرتوين

ــا ــنص ًوفق ــادة ل ــن) ٦٣ (امل ــانون م ــات ق ــرصي املرافع ــذيلها )٢(امل ــه  وي  بتوقيع

 تكـون والتـي اإللكرتونيـة املحكمـة موقع عىل بالدخول يقوم ثم  ، اإللكرتوين

 لـسنه ١٥ رقم القانون بموجب واملنشأة تكنولوجيا صناعة هيئة بمعرفة منشأه

 منـه فيطلـب ، القـانون لـذات التنفيذية بالالئحة اختصاصاهتا واملحدد ٢٠٠٤

                                                        

 -زيد كـامل حممـود الكـامل ، خـصوصية التقـايض عـرب الوسـائل اإللكرتونيـة:  راجع )١

  .٨٥، صــ ٢٠١٨ كلية احلقوق ، جامعة اإلسكندرية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستري ،

ــا  )٢ ــادة لــنص ًوفق ــانون مــن) ٦٣ (امل ــب املــرصي املرافعــات ق ــشتمل أن جي  صــحيفة ت

  :اآلتية البيانات عىل الدعوى

 أو ومهنتــه ولقبــه يمثلـه مــن واسـم وموطنــه وظيفتـه أو ومهنتــه ولقبـه املــدعى اسـم - ١

 يكن مل فإن وموطنه وظيفته أو ومهنته ولقبه عليه ىاملدع اسم - ٢وموطنه وصفته وظيفته

 املرفوعـة املحكمـة - ٤ الـصحيفة تقـديم تـاريخ - ٣لـه كـان موطن فآخر ًمعلوما موطنه

 يكـن مل إن املحكمـة مقـر هبا التي البلدة يف للمدعى خمتار موطن بيان  -٥ الدعوى أمامها

  .اوأسانيده املدعى وطلبات الدعوى وقائع -٦ فيها موطن له



  

)١٠١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يقوم وبعدها املحامني، نقابة من عليه حيصل والذي الكودي رقمه إدخال املوقع

 املوقع مستخدم هوية من والتأكد البيانات صحة من بالتحقق الرقمي احلاسوب

    .ومقرها املحكمة الختيار قائمه له ويفتح بالدخول له ويسمح

 موقـع إىل إلكرتونيا منه موقعة اإللكرتونية الصحيفة بإرسال املحامي يقومو

 اهلــاتف رقــم أو بــه اخلــاص احلكــومي اإللكــرتوين بالربيــد مــشفوعة املحكمــة

 املـوظفني بمعرفـة  الصحيفة بيانات مراجعة فيتم ، إلكرتونيا ملراسلته املحمول

 وارد هـو حـسبام إرفاقهـا الالزم املستندات كافة استيفاء من والتأكد املختصني

 إلكــرتوين كمحـرر تـسجيلها ليـتم )١(  املرافعــات قـانون مـن) ٦٥ (املـادة بـنص

                                                        

 املحكمــة كتــاب قلــم يقيــد : أن عــىل املرافعـات قــانون مــن )٦٥ (املــادة تــنص حيـث )١

 ًقانونـا املقررة الرسوم سداد عيل يدل ما  -١ :ييل بام مصحوبة كانت إذا الدعوى صحيفة

 عـن ًفـضال علـيهم املـدعي عـدد بقـدر الـصحيفة مـن صـور  -٢ .منهـا املـدعي إعفـاء أو

 حتــت منهــا صــور أو للــدعوى املؤيــدة املــستندات ولأصــ  -٣ .الكتــاب لقلــم صــورتني

 أو للـدعوى شـارحة مـذكرة -٤ دعواه إلثبات  أدلة من إليه يركن ،وما املدعي مسؤولية

 بقـدر اإلقـرار أو املـذكرة مـن صـور و هلا كامل رشح عىل الدعوى صحيفة باشتامل إقرار

 .عليهم املدعي عدد

 عدم الكتاب قلم رأى وإذا .األحوال مجيع يف القيد طلب تاريخ إثبات الكتاب قلم وعىل

 بعـرض قـام األوىل بـالفقرة املبينة األوراق و املستندات استيفاء لعد الدعوى صحيفة قيد

 الـدعوى بقيـد الكتـاب قلم بتكليف ،إما ًفورا فيه ليفصل الوقتية األمور قاىض عىل األمر

 الكتـاب قلـم رأى و الـهأقو سـامع بعد ذلك و نقص ما باستيفاء قيدها طالب بتكليف أو

 طلـب تـاريخ مـن مقيـدة اعتـربت - القـايض ألمـر ًتنفيـذا الـدعوى صـحيفة قيدت فإذا.

 بعلـم عليـه مـوىص ًكتابـا أيـام ثالثـة خـالل عليـه املـدعي إيل الكتـاب قلم ويرسل. القيد



 

)١٠٢( ا وما  ء اا اا ا  

 النقـــود طريـــق عـــن ســـدادها فيـــتم الـــدعوى لرســـوم وبالنـــسبة ، باملحكمـــة

  فيـزا أو كـارت ماسـرت أو بنكـي حتويـل املتعـددة السداد وسائل أو اإللكرتونية

  .كارت

 بـشكل املختـصة الـدوائر إحـدى عـىل لدعوىا بتوزيع اآليل احلاسب ويقوم

 بواســطة املحكمــة وتتــويل اجللــسة انعقــاد وتــاريخ ســاعة حتديــد مــع عــشوائي

 الربيــد طريــق عــن ، بالــصحيفة عليــه املــدعي إعــالن اإللكــرتوين املحــرض

 تفعيـل بعـد وذلـك اسـتخراجها حـال الذكيـة البطاقـة عـىل املـدون اإللكرتوين

  .العادي واطنامل ليشمل اإللكرتوين التوقيع

 املحــاكم إنـشاء قــانون بإصـدار ٢٠٠٨ لــسنة١٢٠ القـانون ألحكــام ًووفقـا

 إقامـة خطـوات فـإن ، ٢٠١٩ لـسنة) ١٤٦ (رقـم بالقـانون املعـدل االقتصادية

  :التايل النحو عىل هي اإللكرتوين بالطريق االقتصادية املحاكم أمام الدعوى

ــل -١ ــحيفة ترس ــدعوى ص ــة ال ــالتوقيع املذيل ــ ب ــرب ، رتوينااللك ــع ع  املوق

 - االلكـرتوين التقـايض منـصة - االقتـصادية املحكمـة كتاب لقلم اإللكرتوين

                                                                                                                                        

 ،خيطـره اإلقـرار أو الشارحة املذكرة ومن الدعوى صحيفة من صورة به ًمرفقا الوصول،

 عـيل لالطـالع ويـدعوه لنظرهـا املحددة واجللسة طلباته و املدعي واسم الدعوى بقيد فيه

 الـدعاوى مجيـع يف عليـه املـدعى وعـيل ، بدفاعه ومذكرة مستنداته وتقديم الدعوى ملف

 بدفاعـه مـذكرة الكتـاب قلـم يـودع أن فيهـا احلـضور ميعـاد انقىض والتي املستعجلة عدا

 بثالثة الدعوى لنظر املحددة اجللسة قبل مسؤوليته تحت منها ًصورا أو مستنداته هبا يرفق

 إال العقاريـة العينيـة احلقـوق من حق عىل التعاقد صحة دعوى تقبل وال . األقل عىل أيام

 ." صحيفتها شهرت إذا



  

)١٠٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ًإلكرتونيــا ًتوقيعـا الـصحيفة عــىل املوقـع للمحـامي يكــون أن يوجـب مـا وهـو

 املحكمـة كتـاب قلـم يقـوم ثـم ، ًقانونا هلا املرخص اجلهات إحدى من ًمعتمدا

ــال ــف بإرس ــدعوى مل ــة إىل ال ــضري هيئ ــتم ،التح ــالن وي ــراف إع ــداعي أط  الت

 عـرب املختـارة اإللكرتونيـة عنـاوينهم عـىل ًإلكرتونيـا ًإعالنـا الـدعوى بصحيفة

 املحكمـة كتـاب لقلـم اإللكرتوين املوقع عىل املنشأة اإللكرتوين التقايض منصة

 أيـام بخمـسة الـدعوى لنظـر املحـددة اجللـسة قبل وذلك املختصة، االقتصادية

  .األقل عىل

 من ًإلكرتونيا والدمغات ًقانونا املقرر الرسم سداد بعد الدعوى قيد يتم -٢

 والــسحب، االئتامنيــة كالبطاقــات املتاحــة النقــدي غــري الــدفع وســائل خــالل

 يقـل ال رسـم سـداد يـتم كام ًإلكرتونيا، املستندات ورفع املرصفية، واحلواالت

 .التقايض يف الوسيلة هذه استخدام نظري جنيه ألف جياوز وال جنيه مائة عن

 اإللكـرتوين التقـايض منـصة خالل من ًإلكرتونيا الدعوى مبارشة ويتم - ٣

 املـستندات وتقـديم املـذكرات وإيـداع االقتـصادية املحكمـة كتاب قلم بموقع

 بــالطريق الــدعوى أوراق عــىل واإلطــالع والطلبــات والــدفوع الــدفاع وإبــداء

ــرتوين ــادة ،  )١( اإللك ــصت عليــه امل ــذا مــا ن ــسري الــدعوى يقــص“: ١٣وه د ب

                                                        

 إنــشاء قــانون بإصــدار ٢٠٠٨ لــسنة١٢٠ القــانون مــن) ١٧-١٤ (مــن املــواد راجــع )١

 اسـتعامل نظـام أجاز وقد ، ٢٠١٩ لسنة) ١٤٦ (قمر بالقانون املعدل االقتصادية املحاكم

 يف ٢٠١٨ لــسنة ٩٥ رقــم األردين املدنيــة القــضائية اإلجــراءات يف اإللكرتونيــة الوســائل

 وإجــراء عنهــا الرســوم ودفـع والطلبــات القــضائية الــدعاوى تـسجيل منــه الرابعــة املـادة

 بالوسـائل ملخاطبـاتا وإجـراء فيهـا األوراق وسـائر واملـذكرات اللـوائح وتبادل تبليغها



 

)١٠٤( ا وما  ء اا اا ا  

ــا ــرتوين : ًالكرتوني ــع االلك ــرب املوق ــا ع ــررة قانون ــايض املق ــراءات التق ــارشة إج ًمب

جيـوز للخـصوم إيـداع “:  عـىل أنـه١٩كام نصت املـادة . ”املخصص هلذا الغرض

ــات  ــداء الــدفاع والطلب واالطــالع عــىل أوراق املــذكرات وتقــديم املــستندات وإب

وكـام  ، ”ع االلكـرتوين املخـصص لـذلكالدعوى بالطريق االلكـرتوين عـرب املوقـ

ــادة  ــه٢٠نــصت امل ــىل أن ــاز : ً أيــضا ع ــة ج ــدعي جلــسات املحاكم إذا مل حيــرض امل

واملتعلقـة ، من قانون املرافعات املدنية والتجارية ) ٨٢(للمحكمة إعامل نص املادة 

ف عـن إمكانيـة عقـد اجللـسات بنظـام االتـصال وهو مـا يكـش، بشطب الدعوى 

  .٢٠وإال ما كان هناك حاجة إليراد نص مثل نص املادة ، الفيديو عن بعد 

ومــن اجلــدير بالــذكر أنــه قــد بالفعــل العمــل هبــذه املنظومــة اإلجرائيــة 

حمكمة القاهرة االقتـصادية  يف ،االلكرتونية داخل املحاكم االقتصادية املختلفة 

كـل يف  ثم املحاكم االقتصادية األخـري والتـى تتمثـل، قبل هناية العام اجلاري 

قنا ، وبنى سويف ، واإلسامعيلية ، واملنصورة ، من حمكمة اإلسكندرية وطنطا 

 .وأسيوط، 

                                                                                                                                        

 كاملــة ومرفقاهتــا الــدعوى الئحــة إيــداع يــتم -١ :اآلتيــة اخلطــوات بإتبــاع اإللكرتونيــة

 -٣.تـسجيلها بقبـول الـدعوى صـاحب بإشعار املحكمة تقوم. ٢.اإللكرتونية بالوسائل

 أطراف بني اللوائح تبادل يتم أن جيوز ومرفقاهتا الدعوى الئحة اآلخر الطرف تبليغ بعد

 تـم مـا أصـل بتقديم الدعوى أطراف يكلف -٤اإللكرتونية الوسائل باستخدام الدعوى

 أول عنـد املحكمـة إىل اإللكرتونيـة الوسـائل عـرب الفقـرة هـذه بمقتىض أوراق من إيداعه

  .اإلجراء هذا بطالن طائلة حتت اإللكرتونية بالوسائل تم الذي اإلجراء تيل جلسة



  

)١٠٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وحيدو بنا األمل أن حيقق هذا التحول األهداف املبتغاة من وراءه وسيساهم 

ومـن ثـم سـيتم تعمـيم التجربـة ، يف سهولة ورسعة انجاز القضايا االقتـصادية 

 عىل حماكم اجلمهورية

   م :نإ وراقا ا:  
 

 بـــالطريق القـــضائية األوراق إعـــالن يـــتم اإللكرتونيـــة املحكمـــة نظـــام يف

 اإللكــرتوين املحــرر ورود بعــد اإللكــرتوين املحــرض يتــوىل حيــث ، اإللكـرتوين

 . إلكـرتوين بـشكل عليـه املـدعي إعـالن املرافعـات ورقـه أو الدعوى لصحيفة

 ، اإلعــالن إليــه يوجــه مــن بحــسب ةالقــضائي األوراق إعــالن طريقــة وختتلــف

  :التايل النحو عىل وذلك

 :ا اص إن -١

  :فرضني بني يفرق الطبيعيني األشخاص بإعالن يتعلق فيام

  :  اوم  ا  : اول اض

 صـحيفة يف يذكره فإنه عليه للمدعى اإللكرتوين الربيد يعلم املدعي كان إذا

 املحكمـة موقـع عـرب هبـا عليـه املـدعي بـإعالن املختص املوظف فيقوم ، دعواه

 وتــاريخ القــضية رقــم إليهــا ًمـضافا حكــومي كربيــد إليــه فتــصل ، اإللكـرتوين

 يستطيع الذي املوحد الكودي والرقم ، املختصة والدائرة اجللسة انعقاد ومكان

 ًإلكرتونيـا املـذكرات بـادلوت بعـد عـن دعـواه مطالعـة خاللـه مـن عليه املدعي

 .)١( آمن بشكل بعد فيام املحكمة قرارات و إجراءات ومتابعة

                                                        

 .١٠٦صــــ ، قساب مرجع ، القضاء لوجستيات : قارب )١



 

)١٠٦( ا وما  ء اا اا ا  

 ه  أو   ا  إ    ا      : ام اض 
وما:  

 كتـاب قلـم فـإن ، عليـه للمـدعى اإللكـرتوين الربيد يعلم ال املدعي كان إذا

 الالزمـة عليـه املـدعي بيانـات عـىل احلـصول بطلب يقوم اإللكرتونية املحكمة

 القـومي الـرقم بطاقـة عـىل املثبـت اإللكـرتوين بريده أو إقامته كمحل لإلعالن

 األحـوال مـصلحة بيانـات قاعـدة مع الشبكي الربط باستخدام وذلك ، الذكية

 اسـم مـع املتـشاهبة األسـامء كل به املدعي عىل جممع تقرير عرض فيتم  ، املدنية

 عـىل التعـرف وعنـد ، بيانـاهتم إظهـار دون  صـورهم إليهـا ًمضافا يهعل املدعى

 النحـو عىل مراسلته يمكن فإنه ، الشخصية صورته خالل من "عليه املدعى"

  .بيانه السالف

 يف املعلومـايت الـربط خـالل مـن فإنـه العامـة األشخاص بإعالن يتعلق وفيام

 فـيام احلكوميـة واجلهات مصالح كافة إعالن يتسنى اإللكرتونية احلكومة إطار

 لـسنه ١٥ القـانون ألحكـام وفقـا وذلك اجلهة لكل اإللكرتوين املوقع عرب بينها

ــع بتنظــيم ٢٠٠٤ ــا صــناعة تنميــة هيئــة وبإنــشاء اإللكــرتوين التوقي  تكنولوجي

  .املعلومات

  :ا ار اص إن -٢

 التجاريــة رشكاتكالــ اخلاصــة االعتباريــة األشــخاص بــإعالن يتعلــق فــيام 

 للرشكة اإللكرتوين املوقع عرب اإلعالن يمكن اخلاصة واملؤسسات واجلمعيات

ــذي ــة ينــشأ وال ــة هيئــة بمعرف ــا صــناعة تنمي  إخطــار ويمكــن  ، التكنولوجي

ــد الــرشكات ــع مــن املرســل بالربي  الــسجل صــحيفة عــرب إليهــا املحكمــة موق

  .اإلعالنات يف اإليه اإلشارة السابق للضامنات ًوفقا للرشكة التجاري



  

)١٠٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  :ا اات أاد إن -٣

 باملحكمـة املختص القسم يقوم ، املسلحة القوات أفراد بإعالن يتعلق وفيام  

 خالل من ، املسلحة بالقوات املختصة القضائية املؤسسة بمراسلة  اإللكرتونية

  .اإللكرتونية احلكومة إطار يف اإللكرتوين موقعها

  :ما إن – ٤ 

 لـوزارة التـابع الـسجون مـصلحة قطـاع مراسـلة يمكـن املسجونني إلعالن

  .املحكمة موقع من املرسل البيانات رسالة نص بمضمون الداخلية

 .  ا أو ار ا رة إن – ٥ 

 االتـصال عـرب متنهـا عـىل العـاملني أو التجارية السفن بحارة إعالن يمكن 

  .بالسفن العاملني وإخطار البحرية ملواينا بموقع

  .ارج   ط  ا ا اص – ٦

 مراسلتهم يمكن اخلارج يف معلوم موطن هلم الذين باألشخاص يتعلق فيام 

  .)١( اخلارجية وزارة مع بالتنسيق أو ، مبارشة اإللكرتوين الربيد عرب

ــادة لــنص ًووفقــا  بإصــدار ٢٠٠٨ لــسنة١٢٠ القــانون إىل فةاملــضا) ١٨ (امل

 لـسنة) ١٤٦ (رقـم بالقـانون املعدل ، املرصي االقتصادية املحاكم إنشاء قانون

 قبـل اإللكـرتوين املوقـع عـىل الـدعوى بإعالن اإللكرتوين اإلعالن يتم  ٢٠١٩

 عـىل الدولـة وبـإعالن األقـل، عـىل عمـل أيـام بخمـسة املحـددة اجللـسة تاريخ

 ًحمليـا، املخـتص الدولـة قـضايا هيئـة بفـرع اخلـاص املختار ويناإللكرت العنوان

 منـه اختـذ إذا بالـسجل املقيدين املحامني مكاتب عىل الوسيلة بذات وباإلعالن

                                                        

حممـد عـصام الرتسـاوي ، تـداول الـدعوى القـضائية أمـام املحـاكم : ذلـك  يف  راجع)١ 

 ٩٢-٩١اإللكرتونية ، مرجع سابق ، صـــــ 



 

)١٠٨( ا وما  ء اا اا ا  

 اإلعـالن يف ألثـره ًمنتجـا اإللكرتوين اإلعالن ويعترب ، له ًخمتارا ًحمال إليه املعلن

  .)١( إرساله ثبت متى

                                                        

 األردين املدنيـة القـضائية اإلجـراءات يف اإللكرتونيـة الوسائل استعامل نظام أقر وقد  )١

 القـضائية التبليغـات إلمتـام تنظـيام منـه والثامنـة الـسابعة املادتني يف ٢٠١٨ لسنة ٩٥ رقم

   :التايل النحو عىل اإلليكرتونية بالوسائل

 إلجــراء التاليــة اإللكرتونيــة الوســائل تعتمــد. أ : بــأن النظــام مــن الــسابعة املــادة تقــيض

 اهلــاتف طريــق عــن النــصية الرســائل. ٢ .اإللكــرتوين الربيــد. ١-:القــضائية التبليغــات

. الوزير يعتمدها أخرى وسيلة أي. ٤ .للمحامي املنشأ كرتويناإلل احلساب -٣ .اخللوي

 جيـب التـي والبيانـات الـرشوط تراعـى اإللكرتونيـة بالوسـائل التبليغات إجراء عند-ب

 مـصلحة صـاحب لكـل  -ج.القـانون يف عليها املنصوص القضائية التبليغات يف توافرها

ــةاإللكرتون بالوســائل اجلــاري التبليــغ صــحة بعــدم الطعــن حــق  هــذا ألحكــام ًخالفــا ي

 التـي ذاهتـا القانونيـة اآلثـار النظـام هـذا ألحكـام ًوفقـا يـتم الذي للتبليغ يكون. د.النظام

 مــن يلــزم مــا كــل الــوزارة تتخــذ. ه.القــانون ألحكــام ًوفقــا تــتم التــي للتبليغــات تكــون

 للرجـوع اإللكرتونيـة بالوسـائل تـتم التـي التبليغـات أرشفة من املحاكم متكن إجراءات

  .احلاجة عند إليها

  :بأن النظام من الثامنة املادة تقيض كام

 الـشهود وعنـاوين والطلبـات الـدعاوى أطـراف عناوين صحة من التحقق للمحكمة. أ

 وبـأي التاليتني اإللكرتونيتني الوسيلتني باستعامل القضائية، التبليغات إجراء صحة ومن

 اإللكرتونيـة الـوزارة أنظمـة. ١:مناسـبة تراهـا إلكرتونيـة غري أو إلكرتونية أخرى وسيلة

 بياناهتـا بقواعـد الـوزارة تـرتبط والتي األخرى للجهات التابعة االلكرتونية األنظمة-٢.

 التحقـق مـن املحـاكم لتمكـني الالزمـة التجهيـزات بإعـداد الوزارة تقوم -ب. إلكرتونيا

 .املادة هذه من) أ (الفقرة يف عليه املنصوص



  

)١٠٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ام اع

  اوم ا أ اى اول
 

 مـن العديـد اإلليكرتونيـة املحكمـة أمـام للـدعوى اإللكرتوين التداول حيقق

 اإللكرتونيـة املحكمـة أمـام وضبطها اجللسة إدارة تتم أخرى ناحية من ، املزايا

 األجهـــزة باســـتخدام األحكـــام إصـــدار يـــتم كـــام ، اإلليكرتونيـــة بالوســـائط

 النحـو عـىل النقاط هذه من كل ييل فيام نتناول وسوف  اإلليكرتونية والوسائل

  :التايل

أو :ا اولا ومى ا أ ا وما:  

 االنتقـال عـدم يف متمثلـه عديدة مزايا حماميه أو للمتقايض حيقق النظام فهذا

 ملقـر والتوجـه للمحـامي توكيـل وحتريـر الـصحيفة لتحريـر جهـة مـن أكثر إىل

 يف مضموهنا من التأكد بعد لقيدها االنتظار ثم  ما، مكان يف إليداعها ملحكمةا

 قلــم إىل التوجــه ثــم ثالــث، مكــان يف اخلزينــة يف الرســم ســداد ثــم  ثــان، مكــان

 واإلعــالن االنتقـال ثــم دور حتديـد حلــني واالنتظـار رابــع مكـان يف املحـرضين

 إلثبـات الـشفوية املرافعـات ءإجرا عند بدائية طريقة إتباع ثم ، اإلعالن فإعادة

 بالطلبـات لإلعـالن مرة من أكثر والتأجيل الشهود سامع أو والطلبات الدفوع

ــتم أن ،إىل عليهــا واإلطــالع وتبادهلــا املــذكرات أو   للحكــم الــدعوى حجــز ي

  .عليه التوقيع يف ونسخة احلكم إليداع االنتظار ثم احلكم فإصدار

 مبــارشة عـدم مـن التنـصل أحــد ستطيعيـ ال اإلليكـرتوين التـداول ظـل يف -

 بالغرامـة واحلكم املحكمة، قرار تنفيذ عدم أو الدعوى شطب وبالتايل ، دعواه

  .ًجزائيا ًوقفا الدعوى وقف ثم ومن ًفورا املتسبب عىل



 

)١١٠( ا وما  ء اا اا ا  

 املـدعي إقامـة حمـل عن التحري عملية ختتفي اإلليكرتوين التداول بتطبيق -

  .اإلجراء ذلك عىل القائمني قبل نم العبث من الكثري شاهبا والتي عليه

 األحكــام مــن فكثــري ، بالــدعوى اخلــصم إعــالن عــدم احــتامالت جتنــب -

 مزعـوم قـضاء بـسبب حقـوق وترتبـت ، وحتـصنت اخلـصوم غيبـة يف صدرت

 املـرشع تقريـر ورغـم . القـضائية املنظومـة عـىل األثـر بـالغ لـه كـان ممـا بصحته

 عىل بالطعن سواء لألوضاع حيحلتص الصحيح اإلعالن عدم حالة يف ضامنات

 أرض عـىل بثامرها تؤت مل الضامنات تلك أن إال النظر؛ إعادة التامس أو احلكم

  .الواقع

 اولا ومى ا أ ا وما    اا 
ا:  

ــضاء  - ١  ــىل الق ــروتني ع ــل ال ــرك يف املتمث ــر التح ــن ألكث ــة م ــداع جه  إلي

  .واإلعالن الرسوم وسداد وقيدها صحيفةال

  .بعد عن الدعوى ملف عىل اإلطالع سهولة  -٢

 تأجيـل دون الوقت ذات يف الطلبات بعض عن مذكرات تبادل إمكان - ٣ 

  .أجل من ألكثر الدعوى

 فـال اآليل احلاسـب خـالل مـن انـه حيث الوقت وتوفري االنتقال سهوله -٤

 احلكــم أو املحكمــة قــرار عــىل لالطــالع حكمــةامل مقــر إىل االنتقــال إىل حاجــه

  .اجللسات حلضور أخرى إىل بلد من للسفر حاجه وال الدعوى يف الصادر

م ً :إدارة ا و:  

 ، بمعاونيـه ذلك يف االستعانة وله بالقايض منوط أمر وضبطها اجللسة إدارة

 نظــر جللــسة دداملحــ امليعــاد يف املحكمــة لقاعــة الــدائرة أعــضاء حــضور وعنــد



  

)١١١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الداخلية االتصاالت شبكة وعرب القضاء بمنصة احلاسوب فتح يتم ، الدعوى

 إىل القـضية ملـف ترسـل ، املحكمـة أقسام مجيع تربط والتي باملحكمة املتوافرة

ــوب ــاص احلاس ــدائرة اخل ــضمنة بال ــة مت ــررات كاف ــة املح ــلة اإللكرتوني  املرس

ــستقبلة ــف وامل ــرتوين الــدعوى بمل ــل اإللك ــدعوي فةصــحي مث  ومرفقاهتــا ال

 حيـث مـن بـاإلعالن يتعلـق مـا وكـل املعلومـاتى باملحـام اخلاصة والتوكيالت

 بـشاشة الـداخل مـن مزودة املحكمة قاعة وتكون ، هبا تم التي والكيفية ميعاده

  .)١( مطالعتها للحضور ليتسنى الدعوى ملف فيعرض علوية عرض

ل و ط اا أ  وو  ا  ع  فا  ا 
 اق  ى وات اع إت و  ،  وامًء ااًء،
ا:  

 عىل املعلومات تلك بإدخال اجللسة كاتب ويقوم الشخص يتحدث أن  - أ 

 بمحـرض أشـبه وهـو لـذلك املعـد للـدعوى اإللكـرتوين املحـرر عىل احلاسوب

  .العرض شاشة عىل والطلبات الدفوع كتل عرض يتم أن وعىل اجللسة،

 املايك عرب voice talk برنامج استخدام بواسطة الشخص يتحدث أن - ب

 إىل وترمجتهـا الـصوتية اإلشارات تلك بنقل الربنامج فيقوم ، لذلك املخصص

 بقاعة املوجودة العرض شاشة عىل ويظهر اإللكرتوين املحرر عىل تدون كلامت

  .املحكمة

                                                        

الرتساوي ، تداول الدعوى القضائية أمام املحـاكم اإللكرتونيـة ، حممد عصام : نظر ا )١

 .٩٤مرجع سابق ، صـ 



 

)١١٢( ا وما  ء اا اا ا  

 مبـدأ حيقـق نحـو عىل إلكرتوين بشكل الدعوى يف مستندات يمبتقد أو - ج

  .املرافعة وشفوية اجللسات عالنية

 تلــك وقــف فيــتم ، رسيــة اجللــسات عقــد إىل حاجــة هنــاك كانــت مــا وإذا 

 بجعـل القـايض ويـأمر الـشأن هذا يف القانون عليه نص حسبام وذلك التقنيات

 )١(.  رسية اجللسة

                                                        

  :ييل فيام السعودية العربية اململكة يف اإللكرتوين الرتافع جلسات ضوابط تتمثل )١

 ويــستمر املحـدد، املوعــد يف القـضائية الــدائرة بافتتـاح اإللكــرتوين الرتافـع جلــسة تبـدأ •

 وللـدائرة افتتاحهـا من يوما ثالثني أقصاها مدة خالل بإهنائها الدائرة تقوم حتى انعقادها

 .واحدة ملرة مماثلة مدة تزيد أن تقدرها التي األسباب

 واالختـصار الوعـود فيـه ويراعـى باخلدمـة الظاهرة احلقول عرب املذكرات تقديم يكون •

  .املحددة املساحة عىل يزيد ال بام املستطاع، قدر

 الرتافـع جلسات يف تتم التي العمليات مجيع عن الدعوى األطراف نصية رسائل يرسل •

 عـدم حـال يف الفنـي الـدعم مـع التواصـل طريقـة النـصية الرسـائل وتتضمن االلكرتوين

 اختيـار الـدعوى ألطـراف يمكـن كـام اإللكرتوين، الرتافع جلسة مع التفاعل من التمكن

  .اإللكرتوين الربيد طريق عن التبليغ

  .اجللسات لكل ضبط رضحم حيرر •

 .إلكرتونيا اخلربة تقرير من نسخة إيداع ومن اجللسات حضور من اخلبري يمكن •

 جيــوز وال املــدخرات يف ذكرهــا الــوارد واملــستندات الــصور إرفــاق الــدعوى ألطــراف •

 .أخرى مرة املذكرات ذات إرفاق الدعوى ألطراف

 حمـددة مدة إىل الطلبات عىل اإلجابة وأ املذكرات لتبادل الدعوى أطراف إمهال للدائرة •

 تكـرار جيـوز ال أنـه عـىل ذلـك، رضورة رأت متـى اإللكـرتوين الرتافـع جلسة انعقاد أثناء

 .الدائرة تقبله العذر إال السبب لذات املهلة



  

)١١٣(
                                                                                                                                        

    نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

 املـذكرات الـدعوى أطـراف تبـادل مـن املختصة اجلهة أو الدائرة القضاء أعوان يتحقق •

 .الدائرة حددته الذي تقديمها تووق املذكرات لعدد وفقا

 :ييل فيام فتتمثل املرئي االتصال عرب اجللسات ضوابط أما

 للهويـة وفقـا العربيـة باللغـة كـامال االسم تدوين واحلضور الدعوى أطراف عىل جيب •

 طيلـة الكـامريا وتـشغيل املـستخدم، خانـة يف التجـاري الـسجل أو املقيم هوية أو الوطنية

 .اجللسة وقت

 الـدخول رابط عىل حتتوي بيوم اجللسة موعد قبل الدعوى ألطراف نصية رسالة لترس •

 والتأكـد كاف بوقت موعدها قبل اجللسة إىل الدخول الدعوى أطراف وعىل اجللسة، إىل

 آليـة معرفـة عـدم أو الدعوى أطراف أحد دخول تعثر حال ويف واجلاهزية االستعداد من

 الـدعوى ألطـراف يمكـن كـام. الفني الدعم فهات عىل التواصل عليه فيتوجب الدخول

 .للتواصل وسيلة اإللكرتوين الربيد اختيار

 يف صـفتهم ومـن هويـاهتم مـن والتحقـق الـدعوى أطـراف حتضري القضاء أعوان يتوىل •

 .اجللسة بدء قبل الدعوى

 قبـل التقنـي النظـام وتفعيـل. اجللسة يف املستخدمة األنظمة حتضري القضاء أعوان يتوىل •

  .عائق أو خلل أي وجود وعدم سالمتها، من والتأكد اجللسة، ءبد

 مـن والتأكـد العربيـة باللغـة بالكامـل االسـم تـدوين صـحة مـن القضاء أعوان يتحقق •

 .والصورة الصوت وهو الدعوى أطراف جاهزية

 يف صـفتهم ومـن هويـاهتم مـن والتحقـق الـدعوى أطـراف حتضري القضاء أعوان يتوىل •

  .اجللسة بدء قبل الدعوى

 أطـراف إشـعار فيـتم للـدائرة، يعـود لـسبب إكامهلـا أو اجللسة عقد إمكان عدم حال يف •

 .التأجيل مربرات بيان بعد الحق موعد وحتديد الدعوى،



 

)١١٤( ا وما  ء اا اا ا  

 اليكرتونيــا، اخلــصوم مرافعــات تــسجيل يف ةاالليكرتونيــ الوســائل وتــسهم

 يف هبـا االسـتعانة مـن القـايض يتمكن حتى ، اليكرتونية دعامات عىل وحفظها

                                                                                                                                        

 الـدخول يعـاود ومل انعقادهـا، أثنـاء اجللـسة مـن الـدعوى أطـراف أحد خروج حال يف •

 مـن نـسخة وجـود النظاميـة ألحكـاما ويف اجللـسة عقد الدائرة فتواصل دقائق ١٠ خالل

 .اجللسة حمرض

 وكـتم نظامهـا، عـىل املحافظـة املرئـي االتصال عرب بعد عن اجللسة حيرض من عىل جيب •

 .املتكرر واخلروج الدخول أو التشويش أو املقاطعة وعدم األلفاظ،

 عـن االبتعـاد أو الـرسعة وجتنـب واتـزان، هبدوء اجللسة رئيس إذن بعد التحدث يكون •

 .احلديث أثناء الصويت التلفظ

 مـن بعـد عـن الرتافع جلسة حضور لغرض مناسب مكان اختيار الدعوى أطراف عىل •

 .املرئي االتصال خالل

 موافقـة بعـد الـشاشة مـشاركة خـالل من واملستندات الوثائق عرض الدعوى ألطراف •

 .اجللسة عقد أثناء عامة أو خاصة رسائل إرسال بحال جيوز وال الدائرة،

 .االتصال عرب متت التي اجللسات لكل ضبط حمرض حيرر •

 .الكرتونيا اخلربة تقرير من نسخة إيداع ومن اجللسات حضور من اخلبري يمكن •

 .الرسمي بالزى اجللسة وقت الدعوى وأطراف وأعواهنم القضاة حضور يكون •

 ،)بعـد عـن ايضالتقـ (خدمـة يف إلكرتونيا الدائرة أعضاء بني املداولة جلسة عقد يكون •

 .املرافعة سمعوا الذين القضاة غري مشاركة أو دخول وعدم رسيتها، عىل املحافظة مع

 األحكــام وتــسلم املرئــي االتــصال عــرب بعــد عــن اجللــسات خــالل مــن بــاحلكم ينطــق •

 .إلكرتونيا لألطراف



  

)١١٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يتعلـق فـيام خاصـة احلكـم عـىل الطعـن عنـد هبـا واالستعانة ، األحكام تسبيب

  .)١(الدفاع بحق اإلخالل عىل تقوم التي باألسباب

                                                        

 الوسائل عرب القضاء خصوصية ، عوض سيد سيد يوسف : انظر التفاصيل من ملزيد )١

. ٢٩٧ صـــــ ،٢٠١١ ، شمس عني جامعة – احلقوق كلية ، دكتوراه رسالة ، كرتونيةاإلل

 ماجـستري، رسـالة ، اإللكرتونيـة الوسـائل عـرب التقـايض خصوصية ، الكامل حممود كامل

 . ٩٤ صــــ ،٢٠١٨ ، اإلسكندرية جامعة – احلقوق كلية

 املدنيـة القضائية اإلجراءات يف اإللكرتونية الوسائل استعامل نظام أن بالذكر اجلدير ومن

 الوســـائل باســـتعامل الــشهود ســـامع  بتنظــيم عنـــي قــد ٢٠١٨ لـــسنة ٩٥ رقــم األردين

 :بأن تقيض والتي منه التاسعة املادة يف واملسموعة املرئية اإللكرتونية

 ســامع الــدعوى أطــراف أحــد طلــب عــىل بنــاء أو ذاهتــا تلقــاء مــن تقــرر أن للمحكمـة. أ

 حـال يف الـوزارة مـن املعتمـدة واملـسموعة املرئيـة اإللكرتونيـة ائلالوس باستعامل الشهود

 حـضور تعـذر حال يف أو املختصة املحكمة اختصاص خارج منطقة يف يقيم الشاهد كان

 .كان سبب ألي املختصة املحكمة إىل الشاهد

 بعـد عـن املـادة هـذه من) أ (الفقرة ألحكام ًوفقا للشهود املختصة املحكمة سامع يتم. ب

 .للشاهد األقرب املحكمة خالل من اإللكرتونية الوسائل ستعاملبا

 إىل االســتامع عنــد القــانون يف عليهــا املنــصوص الــضامنات تراعــي أن املحكمــة عــىل. ج

  .اإللكرتونية بالوسائل الشهود شهادات

 عدم من اإللكرتونية بالوسائل الشهود شهادات إىل االستامع عند التثبت املحكمة عىل. د

 هذه متكنها بحيث اإللكرتونية الوسائل فاعلية ومن الشاهد إرادة عىل مؤثرات أي وجود

 .واضح بشكل وسامعه املعني الشخص فيه املوجود املكان مشاهدة من الوسائل



 

)١١٦( ا وما  ء اا اا ا  

 : ا  ىا وما:  

 أبـدوا قـد اخلـصوم ويكـون ، فيهـا للفـصل صـاحلة الـدعوى تـصبح أن بعد

 الــدعوى وحجــز املرافعــة بــاب قفــل املحكمــة تقــرر وطلبــاهتم دفــاعهم أوجــه

  . للحكم

 حيـدده الـذي بالـشكل خصومة يف املحكمة تصدره الذي القرار هو واحلكم

 موضـوع يف ًدراصا كان سواء سريها أثناء أو هنايتها يف سواء لألحكام القانون

  .)١( إجرائية مسألة يف أو اخلصومة

و ا ا  ىا وما ا ا:  
١- اوا وما:  

 مرافعـة سـامع أو خـصوم حضور دون بمفردهم للقضاة اجتامع هي املداولة

 : ًفـردا قـايضال كان إذا باملداولة ويقصد ، الدعوى يف القضائي القرار إلصدار

  .احلكم إلصدار ًمتهيدا الرأي وتكوين بروية القضية يف القايض تفكري

                                                                                                                                        
 اإللكرتونيـة الوسـائل استخدام من املحاكم لتمكني الالزمة التسهيالت الوزارة تقدم. هـ

 هلـذه ويكـون وحفظهـا الـشهادات لتـسجيل تـدابري من يلزم ما كل وتتخذ الشهود لسامع

 .املحكمة بإذن إال عليها االطالع أو إفشاؤها جيوز وال والرسية احلجية صفة التسجيالت

 أو ورقيـة مـستندات أو حمارض يف اإللكرتونية بالوسائل املأخوذة الشهادات تفريغ يتم. و

 .عالقةال أصحاب من لتوقيعها حاجة دون هي كام وتعتمد الكرتونية

 للحاميــة اإللكرتونيــة الوســائل يف املــستخدمة واألقــراص واألرشطــة األدوات ختــضع. ز

 .القانونية

 ، القـاهرة جامعـة مطبعـة ، املـدين القـضاء قـانون يف الوسـيط ، وايل فتحي. د : راجع  )١

 املقـيض األمـر حجيـة حتـوز التي القايض أعامل ، زغلول ماهر أمحد. د. ١٤٥ص ،٢٠٠٩

 .٩٠ ص ،١٩٩٩ ، الثانية الطبعة ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، يتهاحج وضوابط



  

)١١٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 وكـل ، املـادي وجـودهم دون القـضاة بـاجتامع تتحقـق االلكرتونية واملداولة

 صـفحات خـالل مـن الكرتونيـة دعامة عىل الدعوى ملف من نسخه معه منهم

ـــة املحكمـــة ـــة )١( اإللكرتوني ـــة فاملداول ـــت اإلليكرتوني ـــالطريق مت  اإللكـــرتوين ب

 بـرامج عـرب املرئيـة االجتامعـات وتطبيقات الفيديوية املؤمترات تقنية باستخدام

  . )٢(والصورة الصوت بني تدمج التي املتعددة الوسائط

أن و ا  اوا وما وا  ا    نما  
اوا وأ:  

 . باحلكم النطق وقبل رافعةامل باب إقفال بعد تتم أن - 

 أن جيـوز ال إذ ، اخلـصوم مـن املرافعـة سـمعوا الـذين القضاة املداولة بني تتم أن - 

  .املرافعة سمعوا الذين القضاة غري املداولة يف يشرتك

 . الرسية نطاق يف املداولة تتم أن - 

٢-  ا :  
 باألغلبيـة يصدر لذيا النهائي الرأي إىل والوصول املداولة من االنتهاء بعد

 احلكم عىل بالتوقيع الدائرة أعضاء القضاة من كل يقوم ثم ، احلكم كتابة يتم ،

  .)٣( الدعوى ملف عىل اإللكرتوين التوقيع تفعيل عرب وذلك

                                                        

حممد عصام الرتساوي ، تداول الدعوى القضائية أمـام املحـاكم االلكرتونيـة ، :  راجع )١

 .٩٥مرجع سابق ، ص 

 -اإللكرتونيـة الوسـائل عـرب التقـايض خـصوصية ، الكـامل حممـود كـامل زيـد : راجـع  )٢

 صـــــ ، ٢٠١٨ ، اإلســكندرية جامعــة ، احلقــوق كليــة ، ماجــستري ســالةر ، مقارنــة دراســة

 ، االلكرتونيــة املحــاكم أمــام  القــضائية الــدعوى تــداول ، الرتســاوي عــصام حممــد. ١٠٩

 .٩٥ صـــ ، سابق مرجع

حممد عصام الرتساوي ، تداول الدعوى القضائية أمام املحـاكم االلكرتونيـة ، :   راجع )٣

 .٩٥مرجع سابق ، صـــ 



 

)١١٨( ا وما  ء اا اا ا  

 مـسودة تـودع أن يتعـني املرافعـات قـانون من) ١٧٨ (رقم املادة لنص ًووفقا

 ، بـاحلكم النطـق عنـد القـضاةو الـرئيس مـن موقعـة أسبابه عىل مشتملة احلكم

 ، املحكمة إلدارة منه نسخه وترسل املحكمة حوزة من احلكم خروج يتم حيث

 اإلطـالع للخـصوم يمكـن حيث اإلليكرتوين الدعوى بملف منه نسخه وتودع

 املوقع عىل القضاة من موقعة غري احلكم من بسيطة صورة وضع ويمكن. عليها

 اخلـصوم مـن الصورة هبذه االستعانة يف غبير ملن تتاح ، للمحكمة االلكرتوين

ــري ــتخدام والغ ــائل باس ــدفع وس ــة ال ــث ، )١( اإلليكرتوني ــوم حي ــم يق ــاب قل  كت

 للخـصوم ويمكـن ، صدوره فور للخصوم احلكم بإعالن اإللكرتونية املحكمة

 بـام اإللكـرتوين الـدعوى بملف اجللسة رئيس بمعرفة إيداعه بعد عليه االطالع

 احلكـم ضـده صـدر مـن يستطيع وبذلك  . لألحكام الشخيص اإلعالن يضمن

  .)٢( الفرتة تلك طوال عليه والتوقيع احلكم نسخ انتظار دون  ، فيه الطعن

٤-  ا:  
 اإلليكـرتوين الـربط خـالل مـن إليكرتونيا احلكم بمراجعة التنفيذ إدارة تقوم

 قاضـيي ستطيعيـ اإلليكرتوين بالطريق احلكم عىل اإلطالع وبمجرد ، القضائي

 والنـسخ الكتابـة بمواعيد التقيد دون ، بالتنفيذ املتعلقة القرارات إصدار التنفيذ

  .)٣( التقليدية بالطرق الرسمية األوراق واستخراج

 

                                                        

 .٦٩صــــــ ، السابق مرجع ، اإلليكرتوين التقايض ، إبراهيم ممدوح خالد. د : أنظر )١

 االلكرتونية املحاكم أمام  القضائية الدعوى تداول ، الرتساوي عصام حممد. د : أنظر )٢

 .٩٦ صـــ ، سابق مرجع ،

 لكرتونيـة،اإل الوسـائل عـرب التقـايض خـصوصية ، الكـامل حممود كامل زيد. د : أنظر )٣

  .١١٢ صـــ ،  سابق مرجع



  

)١١٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا 

  :حيسنها أن - تعاىل - اهللا نسأل

ــك ال     ــق أن ش ــة تطبي ــة املحكم ــوه االليكرتوني ــو خط ــق نح ــة حتقي  العدال

 مــن العــددي الكــم إلنجــاز ، التقليــدي التقــايض مــن أكثــر رةبــصو اإلجرائيــة

   .موضوعها يف الفصل قبل صاحبها يموت قد التي الدعاوى

 هـذه ملوضـوعات معاجلتنـا أثنـاء ذكرنـاه وأن سبق ما تكرار بصدد ولسنا    

  :التالية واالستنتاجات املالحظات بعض توجد ولكن ، الدراسة

أو : ا :  

 مــن متخصــصة ملجموعــة ســلطة : عــن عبــارة االليكرتونيــة املحكمــة  - ١

ــضاة ــر الق ــدعوى بنظ ــارشة ال ــراءات ومب ــضائية اإلج ــائل الق ــة بوس  الكرتوني

ــمن ، مــستحدثة ــام ض ــضائية أنظمــة أو ، نظ ــة ق ــة معلوماتي ــراف متكامل  األط

 وبــرامج - االنرتنــت – الدوليــة الــربط شــبكة تقنيــة مــنهج تعتمــد، والوســائل

 بغية األحكام وتنفيذ هبا والفصل الدعاوى بنظر االلكرتونية احلاسوبية امللفات

  .املتقاضني عىل التسهيل و بالدعاوى رسيع لفصل الوصول

 النظــام إلغــاء : منهــا عديــدة بمقومــات االليكرتونيــة املحكمــة تتميــز  - ٢

  وكوهنـا ، التقـايض إجـراءات وتبـسيط ، االليكـرتوين النظـام وإحـالل الورقي

ــق تطــوير ــام ، ءالقــضا ملرف ــؤدى ك ــز إىل ت ــة الراحــة تعزي ــني اإلجرائي  للمتقاض

ــاميهم ــل ، وحم ــىل وتعم ــار ع ــشاط ادخ ــضاة ن ــؤدى ، الق ــتخلص إىل وت ــن ال  م

  .الضخم اإلداري اجلهاز مستودعات



 

)١٢٠( ا وما  ء اا اا ا  

 تـستطيع ، بـرشية احتياجـات عىل االليكرتونية املحكمة إنشاء يتوقف  -٣

 : أمههـا مـن ، رتونيـةاالليك املعلوماتيـة خـالل مـن القـضائية بمهامهم االطالع

ــضاة ــال يف متخصــصون ق ــذلك ، اإللكــرتوين القــضاء جم  املواقــع ضــبط وك

 واملربجمـني املواقع وإدارة ، اإللكرتونية املواقع وكتبة االنرتنت عىل االلكرتونية

  .معلوماتني حمامني إىل حتتاج كام ،

 املحـاكم داخـل حاسـوبية أجهـزة :  منهـا تقنيــة احتياجات تتطلب كام -٤

 . بينهم الربطو

 ، اإلليكـرتوين بالطريق اإلليكرتونية املحكمة أمام اإلجرائية العملية تتم -٥

 الوســائط خــالل مــن يــتم املــذكرات وتبــادل واإلعالنــات الــدعوى فرفــع

 . اإلليكرتونية

م : تا:  

 القضائي املشهد إىل وإدخاهلا االليكرتونية املحكمة تطبيق نحو السعي  - ١

 وتنظـيم ، قـضائية بيانـات قاعدة بإنشاء ترشيع إصدار يتطلب وهذا ، املرصي

  .اإلليكرتونية للمحكمة واإلجرائي واإلداري العميل اهليكل

 اإللكـرتوين القـضاء جمـال يف دوريـة تدريبية دورات إجراء عىل العمل  - ٢

 أي ملواكبـة ، ومـوظفني ، وحمـاميني ، قـضاة من القضاء مرفق يف العاملني لكل

 للـدعاوى أكـرب محايـة وحتقيـق ، جهـة من العلمية التقنية جمال يف لحاص تطور

 واملعــامالت املعلومــات رسيــة عــىل ًحفاظــا االخــرتاق خطــر مــن اإللكرتونيــة

  .أخرى جهة من القضائية



  

)١٢١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 عـىل احلصول أجل من املتقاضني املواطنني ختدم إليكرتونية بوابة إنشاء - ٣

  .ممكن وقت أي يف وإتاحتها املعلومات

 قــانوين تــرشيع وإصــدار اإلليكرتونيــة باملحــاكم القــانوين الــوعي نــرش  - ٤

 اإلجرائيــة العدالــة لتحقيــق أمامهــا اإلداري العمــل و اإلجرائــي املجــال يــنظم

  .الناجزة

 بـه هـو ًجهـدا فيـه بذلت وقد البحث هذا إمتام يل يرس الذي اهللا أمحد ًوختاما

 واملنـة احلمـد فله يقصد وهو اهللا فضل فذاك احلق أصبت قد كنت فإن ، أعلم

  .الشيطان نزعات ومن ،  وتقصريي ضعفي من فهو ذلك غري كان وإن ،

 العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٢٢( ا وما  ء اا اا ا  

  اا 
   

 املقـيض األمـر حجيـة حتـوز التـي القـايض أعـامل ، زغلـول ماهر أمحد.د -١

 .١٩٩٩ ، الثانية الطبعة ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، حجيتها وضوابط

 التنظــيم يف واملنطــق الواقــع بــني القــضائى االعــالن ، هنــدى أمحــد.د -٢    

  .١٩٩٩اجلديدة اجلامعة دار ، وفرنسا والكويت مرص من لكل القانونى

 ، احلديثة اإللكرتونية والوسائل القاىض ، النيدانى حسن األنصارى. د - ٣

  .٢٠٠٩ ، اجلديدة اجلامعة دار

 والتقــايض املعلوماتيــة اإللكرتونيــة املحــاكم ، يوســف فــرج أمــري.د - ٤

 . ٢٠١٤ ، االسكندرية احلديث، العريب املكتب ، اإللكرتوين

 االلكرتونيـة الـدعوى - االلكرتوين التقايض ، ابراهيم ممدوح خالد. د  - ٥

 .٢٠٠٨ االسكندرية، ، اجلامعي الفكر دار ، املحاكم امام وإجراءاهتا

ــامل. د - ٦ ــر، س ــة عم ــضائية اإلناب ــة الق ــسائل يف الدولي ــة، امل  دراســة اجلنائي

 .٢٠٠١ مرص، ، العربية النهضة دار مقارنة،

ــيد. د - ٧ ــد س ــود أمح ــب دور ، حمم ــرتوين احلاس ــام االلك ــضاء أم  دار ، الق

 .٢٠٠٨ ، القاهرة ، العربية النهضة

ايت ، بحـث سيد أمحد حممود ، نحو الكرتونيـة القـضاء املـدين األمـار/د - ٨

ــوق   ــة احلق ــشور جمل ـــانون –من ـــؤمتر الق ـــ م ــون بــ ــمس  املعن ــني ش ــة ع جامع

 .٢٠١٧والتكنولوجيـا ، املنعقـد فـي ديسـمرب ، 



  

)١٢٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 التجــارة عقــود عــىل التطبيــق الواجــب القــانون: املنــزالوي صــالح. د - ٩

 . ٢٠٠٧ ،اإلسكندرية، للنرش اجلديدة اجلامعة دار اإللكرتونية،

 ، نـايف جامعـة دار ، االلكرتونيـة املحكمـة ، عدسـ بن العزيز عبد. د  -١٠

 .٢٠١٧ ، الرياض

 ، املنظمــة اجلريمــة ملواجهــة الــدويل التعــاون ، وآخــرون خلــف عبــدالرمحن

  القاهرة ، الرشطة بحوث مركز دراسة

 للحكومـة واملعلوماتيـة اجلنائية احلامية ، حجازي بيومي عبدالفتاح.د -١١

  .٢٠٠٧ ، القاهرة  ،القانونية الكتب دار ، االلكرتونية

ــي. د -١٢ ــيط ، وايل فتح ــانون يف الوس ــضاء ق ــدين الق ــة ، امل ــة مطبع  جامع

 .٢٠٠٩ ، القاهرة

 واملحـــاكم االلكـــرتوين التقـــايض ، الـــرشعة حممـــد حـــازم القـــايض -١٣

  .٢٠١٠ ، األردن - عامن للنرش، الثقافة دار ، االلكرتونية

 الفكـر دار ، وااللكرتوين التقليدي اإلثبات ، منصور حسني حممد.  د -١٤

 .٢٠١٠ ،اإلسكندرية، اجلامعي

 املحـاكم أمـام القـضائية الـدعوى تـداول ، الرتسـاوي عصام حممد. د -١٥

  .٢٠١٣، القاهرة ، العربية النهضة دار ، االلكرتونية

ر :   

ــد.  د -١٦ ــامل زي ــود ك ــامل حمم ــصوصية ، الك ــايض خ ــائل عــرب التق  الوس

 جامعــة ، احلقــوق كليــة ، ماجــستري رســالة ، مقارنــة دراســة -اإللكرتونيــة

 .٢٠١٨ ، اإلسكندرية



 

)١٢٤( ا وما  ء اا اا ا  

 رسـالة ، االلكرتوين التقايض أحكام : العمر صالح اهللا عبد طارق. د -١٧

ــة ــل مقدم ــة لني ــدكتوراه درج ــه يف ال ــارن الفق ــة ، املق ــد جامع ــن حمم ــعود ب  س

 .١٤٣٠ للقضاء العايل املعهد ، اإلسالمية

 لالوســائ عــرب القــضاء خــصوصية ، عــواض ســيد ســيد يوســف. د -١٨

 .٢٠١٢ القاهرة ،شمس عني جامعة ، دكتوراه أطروحة ، االلكرتونية

 تيــسري يف اآليل احلاســب دور ، احلميــد عبــد أمحــد صــابر حممــد. د -١٩

  .٢٠١٢ طنطا، جامعة ، احلقوق كلية ، دكتوراة رسالة ، التقايض إجراءات

 اجلديـدة اجلامعـة دار ، القـضاء لوجـستيات ، عمران فهمى جابر/ د -٢٠

،٢٠١٤.  

ت أث و :  

أســعد فاضــل منــديل ، التقــايض عــن بعــد ، جملــة الكوفــة للعلــوم . د -٢١

  .٢١،٢٠١٤ ، العدد ١القانونية والسياسية ، جملد 

 ، العدالـة وتطـوير دعم يف االليكرتوين التقايض دور : جعفر حاتم. د -٢٢

 اإلســكندرية ، لالســتثامر الــداعم القــضائي املنــاخ ملــؤمتر مقدمــة بحثيــة ورقــة

٢٠١٥.  

ــحر. د -٢٣ ــستار س ــام عبدال ــات ، إم ــرص انعكاس ــي الع ــىل الرقم ــيم ع  ق

 ، واالقتــصادية القانونيــة الدراســات جملــة يف منــشور بحــث ، القــضاء وتقاليــد

  . ٢٠١٨ العارش العدد



  

)١٢٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اجلزائيـة املحاكمة إجراءات ، الظهوري الطياري سنان سليامن سنان -٢٤

 جامعـة ، بكـالوريوسال درجـة لنيل مقدم بحث ، اإلمارايت القانون يف بعد عن

  .فكان خور فرع ، القانون كلية ، الشارقة

 بحـث ،) والتطبيـق املفهـوم (االلكرتونيـة املحكمـة ، اوتاين صفاء. د -٢٥

 ، ٢٨ ،املجلــد والقانونيــة االقتــصادية للعلــوم دمــشق اجلامعــة جملــة يف منــشور

 .٢٠١٢،األول العدد

 بعـد عـن اجلزائيـة واملحاكمـة التحقيـق" شديفات، حممد صفوان. د -٢٦

 ،٢٠١٥ ،١ العـدد ،٤١ املجلـد والقانون، الرشيعة علوم الدراسات، تقنية عرب

 .األردنية اجلامعة العلمي، البحث عامدة

 يف العراقي املرشع موقف تطور، األسدي الرضا عبد الرسول عبد. د -٢٧

،  ٢٠١٢ لــسنة ٧٨ رقــم االلكرتونيــة املعــامالت و االلكــرتوين التوقيــع قــانون

 .٢٠١٣،بابل بجامعة القانون لكلية القانونية املكتبة يف منشور بحث

 ، العلميـة التقنيات بوسائل اإلثبات مشكلة ، املجيد عبد عصمت. د -٢٨

 اخلامـــسة الـــسنة ، والثـــاين األول العـــددان القـــضاء، جملـــة يف منـــشور بحـــث

 .واخلمسون

ــيىل. د -٢٩ ــة االلكــرتوين التقــايض نظــام ، عــصامين ل  اخلطــط إلنجــاح آلي

 والعلــوم احلقــوق كليـة ،٢٠١٦ عــرش، الثالــث العـدد املفكــر، لــةجم ، التنمويـة

 .بسكرة جامعة السياسية،



 

)١٢٦( ا وما  ء اا اا ا  

 ، واملـأمول الواقـع بـني اإللكرتونيـة املحكمـة األلفـي، حممـد حممد. د -٣٠

ــؤمتر ــة م ــة احلكوم ــة اإلدارة" الــسادس اإللكرتوني ــاجلد العام  واحلكومــة دةي

 .٢٠٠٧سمربيد ١٢ -٩ املتحدة، العربية اإلمارات دولة - ديب"اإللكرتونية

 املحكمــة – التقـايض حوسـبة ، داود بــن نـارص بـن زيــد بـن نـارص. د -٣١

 الـرابط عـىل ، التخصـيص القـضائية الدراسـات موقع عىل مقال ، االليكرتونية

 .com.cojess.www: التاىل

 محـاكملل االلكـرتوين القـضائي االختـصاص، سـلطان بحـر نافع. د -٣٢

، الـسياسية و القانونيـة للعلـوم تكريـت جامعـة جملـة يف منشور بحث، العراقية

 .األوىل السنة، ٣ /العدد

 ، الشخـيص بعلمه القضاء عن القايض امتناع ، عمر إسامعيل نبيل. د -٣٣

 .١٩٨٩ ، اإلسكندرية املعارف، منشأة

 العدد ،سوريا ، املعلوماتية جملة ، االليكرتونية املحكمة ، اجلال هنى. د -٣٤

٤٧.  

 جيـالووتكن عـرص يف االلكرتونية املحكمة ، الزهراين صالح نواف. د -٣٥

  :االلكـرتوين املوقـع عـىل الريـاض جريـدة يف منـشور قانوين مقال ، املعلومات

com.alriyabn.www 
 ، الكرعـاوي حممـد جاسم نصيف، الكعبي عيل عبد حسني هادي. د -٣٦

 القانونيــة للعلـوم احلـيل املحقـق جملـة ، ومــستلزماته بعـد عـن التقـايض مفهـوم

 . ٢٠١٦ ، الثامنة السنة ، األول العدد ، والسياسية



  

)١٢٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ، الكرعـاوي حممد جاسم نصيف، الكعبي عيل عبد حسني هادي. د -٣٧

 القانونيــة للعلـوم احلـيل املحقـق جملـة ، ومــستلزماته بعـد عـن التقـايض مفهـوم

  .٢٠١٦ ، الثامنة السنة ، األول لعددا ، والسياسية

 

 

 



 

)١٢٨( ا وما  ء اا اا ا  

  اس
 

  عا ا 

 ٢٠ املقدمة ١

٢ 
 حتقيــق يف ودورهــا االليكرتونيــة املحكمــة : األول املبحــث

 اإلجرائية العدالة
٢٦ 

 ٢٨ االليكرتونية املحكمة مفهوم : األول املطلب ٣

 ٢٨ اإلليكرتونية املحكمة تعريف : األول الفرع ٤

٥ 
 التقايض نحو التوجه يف الدول بعض جتارب:  الثاين الفرع

  االلكرتونية املحكمة  وتقنية بعد عن

٣٥ 

٦ 
 العدالة حتقيق يف االليكرتونية ملحكمة دور ا :الثاين املطلب

 اإلجرائية

٤٤ 

٧ 
 يف الفـــصل ورسعـــة اإلجـــراءات تبـــسيط  : األول الفـــرع

 القضايا

٤٤ 

 ٥١ القضاء مرفق يف الفساد مظاهر عىل القضاء : الثاين الفرع ٨

 ٥٦ االلكرتونية املحكمة تطبيق متطلبات : الثاين املبحث ٩

 ٥٧ ترشيعية متطلبات : األول املطلب ١٠

١١ 
 التقـايض يـنظم تـرشيعي إطـار وجـود أمهية : األول الفرع

 اإللكرتوين بالطريق

٥٧ 



  

)١٢٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

١٢ 
 واداملـ يف اإلجرائيـة التـرشيعات تطوير جهود: الثاين الفرع

 واجلنائية املدنية

٦٠ 

 ٧٦ وفنية برشية متطلبات : الثاين املطلب ١٣

 ٧٦ البرشية املتطلبات : األول الفرع ١٤

 ٨٣ الفنية املتطلبات : الثاين الفرع ١٥

١٦ 
ـــث ـــث املبح ـــة :  الثال ـــة العملي ـــام اإلجرائي ـــة أم  املحكم

 اإللكرتونية

٩٣ 

١٧ 
ــب ــز : األول املطل ــي التجهي ــةا للمحكمــة التقن  اللكرتوني

 الدعوى إجراءات يف املحوري ودوره
٩٤ 

١٨ 
ــــرع ــــارص : األول الف ــــز عن ــــي التجهي ــــة التقن  للمحكم

 االلكرتونية
٩٤ 

١٩ 
 االلكرتونيـة للمحكمـة التقنـي التجهيـز دور : الثاين الفرع

 الدعوى إجراءات يف

٩٨ 

٢٠ 
 املحكمـة أمـام القـضائية الدعوى إجراءات :الثاين املطلب

 اإللكرتونية

٩٩ 

٢١ 
 أمام القضائية األوراق وإعالن الدعوى رفع : األول الفرع

  اإلليكرتونية املحكمة

٩٩ 

 ١٠٩ اإللكرتونية املحكمة أمام الدعوى تداول : الثاين الفرع ٢٢



 

)١٣٠( ا وما  ء اا اا ا  

 ١١٩ اخلـامتة ٢٣

 ١١٩  النتائج ٢٤

 ١٢٠  التوصيات ٢٥

 ١٢٢ املراجـــع قائــمـة ٢٦

 ١٢٨  الفهرس ٢٧

 

 

   
 


