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 (*)إثبات عقد اإلجيار

  تيماء حممود فوزي. د
  واإلثبات  املدنيةمدرس قانون املرافعات

  جامعة املوصل/ كلية احلقوق 

  :املقدمة 
  التعریف بموضوع البحث: ًأوال

ھ  ي أحكام عا ف ان خاض ا إذا ك سب م ف بح ار یختل د اإلیج ات عق ًإن إثب
د العام ق القواع ى وف ا للقانون المدني، إذ یتم إثباتھ عل ات، أو فیم انون اإلثب ي ق ة ف

نص  ي ب ًإذا كان خاضعا ألحكام قانون إیجار العقار، إذ یخضع للقواعد الخاصة الت
  .علیھا ھذا القانون إلثبات العقد

ات  ي إثب ي ظھرت ف شاكل الت ى الم وقد حاول المشرع العراقي القضاء عل
ات وال ة طرق اإلثب د بكاف ات العق ھ إلثب ا عقد اإلیجار من خال إجازت ي نص علیھ ت

م  ار رق ار العق انون إیج ي ق سنة ) ٥٦(ف دیات ٢٠٠٠ل ى التح شر إل م ی ھ ل ، إال أن
  .الجدیدة التي أفرزھا التطور التكنولوجي في ھذا المجال

دم  د، فالتق فالصیغة الخطیة الورقیة التقلیدیة ال تمثل الشكل الوحید لھذا العق
  .د إیجار الكترونیةالھائل الذي صاحب ظھور اإلنترنت أدى إلى ظھور عقو

راز  ة أدى إلف ستندات اإللكترونی ي الم ة ف صیغة الخطی اب ال ن غی لك
ن  ة م د التقلیدی ق القواع ة تطبی د، ناتجة عن إمكانی صعوبات جدیدة إلثبات ھذا العق
ة أسلوبا  د شاع استخدام الوسائل اإللكترونی ستندات، فق ذه الم ى ھ ًكتابة وتوقیع عل

دم شراء واإلیجار عن لعرض السلع والمنتجات والخ ع وال ات، وأصبح إجراء البی
د  ن اختصار للوقت والجھ ذه الطرق م وفره ھ ا ت ًطریق اإلنترنت أسلوبا شائعا لم ً
ت  واء أكان ارات س سلع والعق ا ال رض مزای ي ع سة ف اب المناف تح ب الیف، وف والتك

  .للبیع أم لإلیجار
د اإلی ة وقد أدى ذلك إلى إفراز مشاكل جدیدة تتعلق بإثبات عق ن جھ جار م

ة  د القانونی ع القواع ة تطوی ین محاول ار ب ور الخالف حول االختی ى ظھ كما أدى إل
شریعیة  ول الت ین إیجاد الحل التقلیدیة لإلثبات لتنسجم مع ھذه المتطلبات الجدیدة، وب

                          

   .٥/٤/٢٠٠٩ قبل للنشر يف ** *١٢/٣/٢٠٠٩ يف   البحث أستلم)*(
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تعانة  ة االس ن محاول ضال ع رى، ف ة أخ ن جھ ات م ن اإلثب وع م ذا الن ة لھ ًالمالئم
ت بعناصر تعزز من األمان وا ود سواء أكان لموثوقیة أثناء إبرام ھذا النوع من العق

  .عن طریق استخدام التشفیر أم آلیات مصادقة الشخص الثالث
  أھمیة الموضوع: ًثانیا

ك  ي وذل ع العمل ث الواق ن حی رة م ة كبی ار أھمی د اإلیج ات عق ل إثب یحت
ستقبل إل ي الم ستأجر ف زام الم د إلل ر العق ن تحری خالء لمحاولة المؤجر التھرب م

رة،  ادة األج ي زی ھ ف ضوع لرغبات ار أو الخ ب للعق ھ غاص اء بأن د االدع دار بع ال
سألة  ى م ًفضال عن تأثیر التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة وزیادة عدد السكان عل
د حاول المشرع  ذلك، وق إیجار العقار ومحاولة المؤجر استغالل حاجة المستأجر ل

ً إال أنھ بدال من ذلك ٢٠٠٠لسنة ) ٥٦( رقم العراقي معالجة ذلك من خالل القانون
ات  ة إثب ن خالل إمكانی ة م ة اإلیجاری جعل المستأجر ھو الطرف األقوى في العالق

  .العقد بجمیع طرق اإلثبات عند توافر شروط معینة
شار  ع انت ت الحالي م ي الوق د ف ًفضال عن ذلك فإن أھمیة الموضوع تتزای

شبكة الد ر ال ود عب رام العق اھرة إب ن ظ سألة م ذه الم ره ھ ا تثی ت وم ة لإلنترن ولی
مانات  ن ض و م ذي یخل ي ال شریع العراق سبة للت یما بالن ات والس ي اإلثب شاكل ف م
ى  ي العراق عل ق ف آخر تطب شكل أو ب ي أصبحت ب سألة الت ذه الم تشریعیة تعالج ھ
ن  ر م اك الكثی ا، فھن شریعیة الخاصة بھ ضمانات الت الرغم من مخاطرھا وغیاب ال

شركات ت ساؤل حول ال ى الت ؤدي إل ذا ی ت، وھ ر اإلنترن صفقات عب ود وال رم العق ب
  .ماھیة الضمان وماھو الحل المقترح

  تساؤالت البحث: ًثالثا
  :یھدف البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

دني  .١ انون الم ین الق ار ب د اإلیج انوني لعق یم الق تالف التنظ ان الخ ل ك ھ
  .مسألة إثباتھوقانون إیجار العقار أي تأثیر على 

ي  .٢ ًھل كان المشرع العراقي موفقا في معالجتھ لمسألة إثبات عقد اإلیجار ف
 .٢٠٠٠لسنة ) ٥٦(القانون رقم 

شائھا أو  .٣ ن حیث شروط إن ات م ي اإلثب ة ف سندات اإللكترونی ول ال دى قب م
ار  د اإلیج ات عق ن إثب ل یمك ا، وھ ة بھ دیات المحیط اطر والتح المخ

د اإللكتروني وفق النصوص الت ى قواع ات أم سنكون بحاجة إل ة لإلثب قلیدی
 .خاصة بذلك

  .ھل یمكن إثبات عقد اإلیجار اإللكتروني على وفق التشریع العراقي .٤
  نطاق البحث: ًرابعا
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صورة  ھ ب م إبرام واء أت ار س د اإلیج ات عق ى إثب ث عل ذا البح صر ھ اقت
رام سألة إب ق بم ا یتعل ل م ھ ك ن نطاق رج م ذلك یخ ة ل ة أم تقلیدی ود إلكترونی  العق

  .اإللكترونیة وتوافر أركان العقد وشروطھ فیھا ومدى صحتھا أو عدم صحتھا
  صعوبات البحث: ًخامسا

ة  ا قل ة البحث منھ اء كتاب رزت أثن ي ب صعوبات الت ن ال د م ي العدی واجھتن
م  انون رق ام الق ة بأحك ضائیة المتعلق رارات الق سنة ) ٥٦(الق ن ٢٠٠٠ل ضال ع ً ف

دث ي تتح صادر الت دام الم الي انع تلزم بالت ا اس ي مم ار اإللكترون د اإلیج ن عق  ع
  .الرجوع إلى القواعد القانونیة ومحاولة تحلیلھا وتفسیرھا

  منھجیة البحث: ًسادسا
رض اآلراء  الل ع ن خ ي م لوب التحلیل ى األس ث عل ذا البح د ھ اعتم
ا،  دة منھ ة المفی د القانونی روج بالقواع ا والخ ة تحلیلھ ة ومحاول صوص القانونی والن

ا شریع كم ة والت ن جھ ي م شریع العراق ین الت ة ب ذا البحث أسلوب المقارن د ھ  اعتم
دة  ام جدی األردني والسوري اللذین تمیزا عن بقیة القوانین العربیة بالنص على أحك
ي خصوصا،  د اإلیجار اإللكترون ا وعق ي عموم د اإللكترون ات العق ق بإثب ًفیما یتعل ً

وذجي ال سترال النم انون األون افة ق م إض ي وت ة ف ات اإللكترونی اص بالتوقیع خ
یاغة  ي ص شریعات ف ھ الت ستعین ب ذي ت ام ال انون الع فھ الق اني بوص ث الث المبح

  .قوانینھا في المجال اإللكتروني
  

  ھیكلیة البحث: ًسابعا
  :قسمنا ھذا البحث حسب الخطة التالیة

  .إثبات عقد اإلیجار التقلیدي: المبحث األول
  .م عقد اإلیجار وإثباتھالغایة من تنظی: المطلب األول
  .أحكام إثبات عقد اإلیجار التقلیدي: المطلب الثاني
  .تحدیات اإلثبات لعقد اإلیجار اإللكتروني: المبحث الثاني
  .مشكلة إثبات عقد اإلیجار اإللكتروني: المطلب األول
  .الحجیة القانونیة لعقد اإلیجار اإللكتروني: المطلب الثاني

  املبحث األول
   اإلجيار التقليديإثبات عقد

ھ  ي أحكام عا ف ان خاض ا إذا ك سب م ف بح ار یختل د اإلیج ات عق ًإن إثب
وانین  ي والق انون العراق ھ الق ذ ب ا أخ ذا م ار وھ للقانون المدني أو لقانون إیجار العق
د اإلیجار  ات عق ي إثب ة ف دة ومھم ام جدی ي بأحك المقارنة، وقد جاء المشرع العراق
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ار ن التعرف الخاضع لقانون إیجار العق د أوال م ذه األمور الب ان ھ ل بی ھ قب ً، إال أن
ھ سواء  د وتنظیم ات العق ي إثب ا ف على الفلسفة التي قصدھا المشرع العراقي وتبناھ
د  ور فق ذه األم ى ھ اء الضوء عل د، وإللق انون الجدی دیم أم الق انون الق ي الق أكانت ف

  :قسمنا ھذا المبحث إلى المطلبین اآلتیین
  .غایة من تنظیم عقد اإلیجار وإثباتھال: المطلب األول
  أحكام إثبات عقد اإلیجار التقلیدي: المطلب الثاني

  املطلب األول
  الغاية من تنظيم عقد اإلجيار وإثباته

ات أو  ي اإلثب ة ف د العام ا للقواع ھ أم ي إثبات ار یخضع ف إن عقد إیجار العق
ا ن ة للنصوص الخاصة التي وردت في قانون إیجار العقار، وھذا م ھ كاف ھجت علی

  .القوانین المقارنة
ور عن  ساؤل یث إن الت فإذا ما علمنا أن عقد اإلیجار من العقود الرضائیة ف

  .سبب تدخل المشرع في القوانین الخاصة لتنظیم أحكامھ وتحدید مسألة إثباتھ
ي ار العراق انون إیجار العق أتي)١(فقد جاء في المذكرة اإلیضاحیة لق ا ی :  م

ا القواعد وقد وجد أن الضر" ت علیھ ي بنی د الت ورة تقضي بإعادة النظر في القواع
شاكل  ل الم تغالل وح ى االس ضاء عل ي الق ورة ف داف الث ا ألھ سابقة تحقیق ًال
د  ى أساس تحدی ي عل ذي بن انون ال ذا الق ة، فوضع ھ ًاالجتماعیة طبقا لقواعد العدال

حا، كم دا واض ا تحدی د التزاماتھم ستأجر وتحدی ؤجر والم وق الم ًحق ى ً ي عل ا بن
ع  ر، ومن رف اآلخ وق الط ساس بحق دم الم رف بع ل ط ألزم ك ا ف ة بینھم الموازن
أجور استغالال  ع استغالل الم سكن ومن ستأجر الملحة لل ًاستغالل المؤجر حاجة الم

  ".یثرى بھ على حساب المؤجر
لفا  ذكورة س ًومن خالل ما أورده المشرع العراقي في األسباب الموجبة الم

  :ھدف إلى تحقیق األمور اآلتیةیتبین لنا أنھ ی
  .ًالقضاء على االستغالل وحل المشاكل االجتماعیة طبقا لقواعد العدالة .١
رف  .٢ تغالل الط ن اس رفین م ع الط رفین، ومن صلحة الط ین م ة ب الموازن

  .اآلخر لمصلحة
  :وھذا ما سنحاول بیانھ من خالل الفرعین اآلتیین
  الفرع األول

                          
 .٢٠٠٠لسنة ) ٥٦( املعدل بالقانون رقم ١٩٧٩لسنة ) ٨٧(راجع املذكرة اإليضاحية لقانون إجيار العقار رقم ) ١(
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  ًل االجتماعية طبقا لقواعد العدالةالقضاء على االستغالل وحل املشاك
شریع  د ت ي كانت سائدة عن ة الت إن تغیر الظروف االقتصادیة واالجتماعی
رات وإال سیصبح  ذه التغی ى االستجابة لھ رت المشرع عل قانون إیجار العقار، أجب

  .)١(ھذا التشریع عدیم الجدوى
ضعھا ال ي ی ة الت د القانونی ون القواع ك ضرورة أن تك ي ذل شرع وال یعن م

ن  ا م ري تقییمھ م یج ائع، ث ذه الوق د ھ ي أن ترص ل ینبغ ع، ب سة للواق رآة عاك م
ر  ذ بنظ شرع أن یأخ ى الم ا، وعل صالح منھ ن ال تفادة م ق االس ن طری شرع ع الم
رز  انون وتب شریع الق ي ت ر ف دور األكب ي تلعب ال االعتبار الظروف االقتصادیة الت

ي تأخذ بصورة خاصة في إطار العالقات الخاصة بین األفر دول الت د أن ال اد، ونج
ذ بنظر  ھ األخ بالنظم االشتراكیة یزداد لدى مشرعھا ھذا العامل لدى التشریع، فعلی

شة  الیف المعی ل وتك سكن ووسائل النق اة وال خ، فضال ... االعتبار متطلبات الحی ًال
ي  ة ف ة واألخالقی ل الدینی ار، العوام ر االعتب ذ بنظ شرع األخ ى الم ك فعل ن ذل ع

م التوصل للتنظیم المجتمع  من أجل التعرف على الحاجات الجدیدة للجماعة ومن ث
  .)٢(القانوني األمثل لھا

ق  ة لتحق ة صحیحة ودقیق ى صیاغة قانونی وعلیھ أن یترجم تلك المفاھیم إل
د (القاعدة القانونیة الغرض منھا  ى قواع انون إل ادة الق أي تحویل القیم التي تكون م
ي ق ف الحة للتطبی ة ص لقانونی صرین ) العم ن عن ون م ة تتك دة القانونی ، فالقاع

ن  ق ع ذي یتحق ضمون وال ذا الم یلة إلدراك ھ د الوس ذي یع شكل ال ضمون وال الم
  .)٣(طریق الصیاغة القانونیة

د  ي ضوء تزای ة ف ة اإلیجاری ي العالق دخل ف د للمشرع أن یت ان الب لذلك ك
ة  ر طبیع دھا فضال عن تغی سان ًالحاجة للسكن وكثرة السكان وتزای ) المؤجر(اإلن

  .الطرف الضعیف) المستأجر(ومحاولتھ استغالل الطرف اآلخر 
  الفرع الثاني

  املوازنة بني مصلحة الطرفني
                          

يـد بكـر، األحكـام املـستحدثة يف القـانون رقـم .راجع د) ٢( ، مطبعـة اخلـريات ١، ط٢٠٠٠لـسنة ) ٥٦(عصمت عبـد ا
 .٣، ص٢٠٠١ بغداد، –

 . وما بعدها٢٣٢، ص١٩٧٥، مطبعة العاين، بغداد، ١حسن علي الذنون، فلسفة القانون، ط.راجع د) ١(
ًعبــد القــادر الــشيخلي، فـــن الــصياغة القانونيــة تــشريعا وفقهــا وقـــضاءا، مكتبــة دار الثقافــة للنــشر والتوزيـــع، .راجــع د) ٢( ً ً

 .١٤، ص١٩٩٥عمان، 
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  :الموازنة ھنا تكون بین أمرین
  .الموازنة بین مصلحة الطرفین .١
  .وطبیعة المواقف) المؤجر والمستأجر(الموازنة بین طبیعة اإلنسان  .٢

  :فینالموازنة بین مصلحة الطر. ١
ات  ام اإلثب ھ ألحك إن فكرة الموازنة التي یبتغي المشرع تحقیقھا عند تنظیم
ستأجر  ؤجر والم صلحة الم ا ألن م ة بینھم ن العدال وع م ق ن اس خل ى أس وم عل تق
د  متعارضة، إن اإلنصاف بین الطرفین أمر مطلوب في ھذه الحالة فإذا سمحنا ألح

ى األطراف أن یغتنم من الطرف اآلخر بدون وجھ حق ال عل  فإن ذلك سیعود بالوب
ك  واقع الحیاة االجتماعیة، لذلك إذا ما رغبنا بتحقیق ھذا التوازن یجب أن یكون ذل

  .بفرض نص قانوني غیر معلق على شرط
ھ  ا الفقی ادى بھ بق أن ن ة، س ل ھي قدیم د ب ة العھ ست حدیث ذه الفكرة لی وھ

  .)١(والتزامات الطرفینأرسطو، إذ تقوم العدالة لدیھ على مبدأ المساواة في حقوق 
ؤجر  صلحة الم ى م صر عل ب أن ال تقت ة یج رة الموازن ة أن فك والحقیق
ل  ار، ب ار العق انون إیج ضاحیة لق ذكرة اإلی ك الم ى ذل صت عل ا ن ستأجر، كم والم

ین المصلحة الخاصة  ة ب ي تكون (تتعداھا إلى ما ھو أوسع وأعم أي الموازن والت
ستأجر ؤجر والم صلحة الم ا م اس) ھن صلحة وانعك ة م صلحة العام ى الم ك عل  ذل

  .المجتمع
ى  ة، وعل صلحة العام ى الم ة عل صلحتھ الذاتی ؤثر م ھ ی الفرد بطبیعت ف
ة  ك یكون بالموازن المجتمع المحافظة على المصلحة الخاصة من االعتداء وكل ذل

  .)٢(بین المصلحتین عن طریق سن القوانین وتجریم األفعال، أي تدخل المشرع
  :بیعة اإلنسان والمواقفالموازنة بین ط. ٢

د  ا أرسطو نج ادى بھ ي ن ة الت ات القدیم ار النظری إذا ما أخذنا بنظر االعتب
سان  ة اإلن رد(أن طبیع م ) الف ستأجر، إذا ل ؤجر أو م ان م ا ك ر إذا م ض النظ بغ

ة  ھ األخالقی إن حیات صرفات ف اة والت ي الحی ا ف ا معین سارا أو منھج ا م ع لھ ًیوض ً ً
محنا لإل ا س إذا م ى ف ى تتالش صالحھ عل ن م ا ع ستغال أو باحث ون م سان أن یك ًن ً

ذا  ة ھ إن طبیع ك ف ة، فضال عن ذل ى العدال یفقد معن ھ س ًحساب الطرف اآلخر، فإن
ى تكون  ة االحتیاطات حت ذ كاف ذلك یجب أخ ع، ل ي مجتم شھ ف اإلنسان تقتضي عی
ب أن ال  رى یج ة أخ ن جھ ن م تغالل، لك ن االس ة م ة وخالی اة منظم ذه الحی ھ

                          

 .٧٦، ص١٩٧٢ورات عويدات، لبنان، ، منش١مسوحي فوق العادة، فلسفة القانون، ط.راجع د) ١(
راجع طالل عبـد حـسني البـدراين، املـصلحة املعتـربة يف اجلـرائم األخالقيـة، رسـالة ماجـستري مقدمـة إىل كليـة القـانون، ) ٢(

 .٣٤، ص١٩٩٨جامعة املوصل، 
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ة األشیاء، تتعارض ھذ إذ (ه الحقیقة مع مصلحة أفراد المجتمع فمن ھنا تبرز طبیع
  ).ثمة حاالت تستدعي طبیعتھا وضع قاعدة إذا ما أردنا صیانة األھداف المطلوبة

ان  ا إذا ك ًفعلى سبیل المثال أن تنمیة التجارة وتنظیمھا في بلد ما تتأثر حتم
د اإل یلحقھ العق ذي س ؤجرا واألذى ال اجر م ذا الت ي ًھ ار(لزام د اإلیج صالح ) عق بم

ر  رف اآلخ ستأجر(الط ول أي األذى ) الم س مقب یم، والعك اه دون تنظ إذا تركن
ك  وق المال صور بحق ؤجر(المت رة ) الم ا فك ا تجاھلن ستأجر إذا م یلحقھ الم ذي س ال

  .)١(العدالة والمساواة بین مصلحة الطرفین
ات، ام اإلثب ھ ألحك د تنظیم ة المشرع عن ذه لذلك نجد أن غای ق ھ  ھي تحقی

د  انوني لعق ة إیجاد تنظیم ق ن خالل محاول شاكل م ذه الم ى ھ األمور أو القضاء عل
صلحة  ات لم نح اإلثب ا یم اآلخر، وأحیان رار ب ن اإلض رف م ل ط ع ك ار یمن ًاإلیج
اح المشرع  ك أب ال ذل طرف ویسھلھ لھ كعامل ردع أو عقوبة للطرف المسيء، مث

ع ط د اإلیجار بجمی د للمستأجر إثبات عق ر عق ة عدم تحری ي حال ات إذا ف رق اإلثب
  .)٢(اإلیجار بعد توافر شروط أخرى نص علیھا القانون

ي  ًفضال عن كل ما تقدم فإن التساؤل یثور عن سبب تفرقة المشرع العراق
ك  ار وانعكاس ذل انون إیجار العق في تنظیمھ لقواعد اإلیجار بین القانون المدني وق

  .على إثباتھ
ا)٣()١(نصت م أتي  من ق ا ی ى م ار عل ام -أ-١"نون إیجار العق سري أحك  ت

ة ضمن  راقیین الواقع سكنى للع القانون على العقارات المبنیة المؤجرة ألغراض ال
دیات  داد والبل رة -٢... حدود أمانة بغ ام الفق ن أحك ة م ارات اآلتی ستثنى العق ) ١( ت

دني أو ا انون الم وانین الخاصة من ھذه المادة وتخضع في إیجارھا إلى أحكام الق لق
  : بھا

ة   .أ  العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرھا الدولة أو األشخاص المعنویة العام
  .للعاملین فیھا

ة   .ب  العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرھا الدولة أو األشخاص المعنویة العام
 .ًالتي یصدر وزیر المالیة بیانا باستثنائھا

  ".أو ھیئاتًالعقارات المؤجرة لغیر العراقیین أشخاصا   .ج 

                          
حلكمــة منــذر الــشاوي، مــذاهب القــانون، دار ا. ومــا بعــدها؛ د٦٢مســوحي فــوق العــادة، مرجــع ســابق، ص.راجــع د) ١(

 .١٤٩، ص١٩٩٠للطباعة والنشر، 
 . ٢٠٠٠لسنة ) ٥٦(من قانون إجيار العقار العراقي رقم ) ٧م/ ًمن رابعا/ف ب(راجع ) ٢(
 .من قانون إجيار العقار العراقي النافذ) ١(راجع م) ٣(
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ات،  ي اإلثب ة ف سفتھ الخاص ي فل شرع العراق ى الم ق تبن ذا المنطل ن ھ وم
ى  ات عل انون اإلثب انون اإلیجار وال ق فبالنسبة للقانون المدني لم ینص ال ھو وال ق

   .أي نص خاص في اإلثبات، وجعلھا بذلك تخضع للقواعد العامة في اإلثبات
شمولة ارات الم ك، أن العق ي ذل سبب ف ل ال دني ولع انون الم ام الق  بأحك

ة  ون الدول ة، تك ر المالی صدره وزی ا ی سب م خاص أو ح ة لألش ن الدول ؤجرة م الم
فیھا طرف في العقد وبذلك تقل مسألة التخوف من استغالل الطرف القوي للطرف 

  .الضعیف
انون  ام ق راقیین فستخضع ألحك سكن والمؤجرة للع دة لل ارات المع أما العق

اء ا د ج ار وق ار العق انون إیج ي الق ات ف ي اإلثب دة ف ام جدی ي بأحك شرع العراق لم
ة ي األسباب الموجب دیل )١(المعدل لھ، وجاء ف ذا التع ین " لھ وازن ب ق الت ة تحقی بغی

ساواة، ومراعاة الظروف  ى أساس الم وم عل ة تق د اإلیجار بنظرة عادل ي عق طرف
  ".وناالجتماعیة واالقتصادیة وتعزیز الروابط العائلیة فقد شرع ھذا القان

  املطلب الثاني
  أحكام إثبات عقد اإلجيار التقليدي

ى  نظم عل ار الم د اإلیج ات عق ة إلثب د العام ب القواع ذا المطل ي ھ سنبین ف
ار  ار العق انون إیج ا ق ص علیھ ي ن ة الت د الخاص دني، والقواع انون الم ق الق وف
رعین  الل الف ن خ ك م ات وذل شأن اإلثب انون ب ذا الق ى ھ واردة عل دیالت ال والتع

  :آلتیینا
  
  
  
  

  الفرع األول
  إثبات عقد اإلجيار اخلاضع ألحكام القانون املدني

                          
) ٨٧(راقــي رقــم  القــانون املعــدل لقــانون إجيــار العقــار الع٢٠٠٠لــسنة ) ٥٦(راجــع األســباب املوجبــة للقــانون رقــم ) ١(

 .١٩٧٩لسنة 
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واد         ي الم د اإلیجار ف ام عق ى تنظیم أحك اقتصر القانون المدني العراقي عل
انون )١()٨٦٣-٧٢٢(  دون أن یشیر إلى نص خاص إلثباتھ واألمر كذلك بالنسبة لق

ق ب ـ اإلثبات العراقي إذ لم یرد نص خاص یتعل ا لل ذلك فطبق د اإلیجار، ل ات عق ًإثب
نص )٢()١١م/١/ف( ي ت ي الت ات العراق انون اإلثب ن ق ى " م انون عل ذا الق سري ھ ی

ة: ًأوال ة والتجاری ضایا المدنی ة ..."الق د العام ا للقواع د وفق ات العق تم إثب ذلك ی ً، ل
  .الواردة في ھذا القانون

أت)٣()٧٧(نصت م ا ی ى م ي عل ات العراق انون اإلثب  یجوز –ًأوال "ي  من ق
ى  د عل ھ ال تزی ت قیمت شھادة إذا كان انوني أو انقضائھ بال إثبات وجود التصرف الق

ار) ٥٠٠٠( ا . خمسة آالف دین ى –ًثانی ھ عل د قیمت انوني تزی ان التصرف الق  إذا ك
ذا ) ٥٠٠٠( ات ھ وز إثب ال یج ة، ف دد القیم ر مح ان غی ار أو ك سة آالف دین خم

  ".ا لم یوجد اتفاق أو قانون ینص على خالف ذلكالتصرف أو انقضائھ بالشھادة م
ي دني األردن انون الم سبة للق ال بالن ذلك الح واد )٤(وك صرت الم  إذ اقت

وء ) ٧٢٢-٦٥٨( تم اللج ذلك ی ھ، ل ة إلثبات ارة خاص ھ دون إش یم أحكام ى تنظ عل
ي )٥()٢٨م/١ف(للقواعد العامة في اإلثبات إذ نصت  ات األردن إذا " من قانون البین

انیر أو كان اال ى عشرة دن ھ عل د قیمت ة تزی واد التجاری ر الم ي غی دي ف زام التعاق لت
ا  ھ م كان غیر محدد القیمة فال تجوز الشھادة في إثبات وجود االلتزام أو البراءة من

  ...".لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بخالف ذلك
دني انون الم صر الق سوري إذ اقت انون ال سبة للق ال بالن ذلك الح ي )٦(وك  ف

وا ھ ) ٦٠١-٥٢٦(د    الم ى إثبات ارة إل ار دون اإلش د اإلیج ام عق یم أحك ى تنظ عل
نص  سوري، إذ ت ات ال انون اإلثب ة لق د العام ى القواع وء إل تم اللج ذلك ی ل

ر -١" من قانون البینات السوري )٧()٥٤م/١(ف ي غی دي ف زام التعاق ان االلت  إذا ك
ال تجوز المواد التجاریة تزید قیمتھ على خمسمائة لیرة أو كان غ ة ف دد القیم یر مح

                          
 .١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون املدين العراقي رقم ) ٨٦٣-٧٢٢(راجع املواد ) ١(
 . املعدل١٩٧٠لسنة ) ١٠٧(من قانون اإلثبات العراقي رقم ) ١١م/١ف(راجع ) ٢(
 .من قانون اإلثبات العراقي النافذ) ٧٧(راجع م) ٣(
 .١٩٧٦لسنة ) ٤٣(ألردين رقم من القانون املدين ا) ٧٢٢-٦٥٨(راجع م ) ٤(
 . النافذ١٩٥١ لسنة ٧٢من قانون البينات األردين رقم ) ٢٨م/١ف(راجع ) ٥(
 . املعدل١٩٤٩  لسنة ٨٤من القانون املدين السوري رقم ) ٦٠١-٥٢٦(راجع م) ١(
عـدل بالقــانون  امل١٩٤٧ لــسنة ٣٥٩مـن قــانون البينـات يف املــواد املدنيـة والتجاريـة الــسوري رقـم ) ٥٤م/١(راجـع ف) ٢(

 .١٩٧٩لسنة ) ١٤٠(رقم 
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اق أو نص یقضي  د اتف م یوج ا ل الشھادة في إثبات وجود االلتزام أو البراءة منھ، م
د  ي ال تزی ًبغیر ذلك، أما في االلتزامات التجاریة إطالقا وفي االلتزامات المدنیة الت

  ...".قیمتھا على خمسمائة لیرة فیجوز اإلثبات بالشھادة
ین أن دم یتب ا تق الل م ن خ رار م ق اإلق ن طری ھ ع تم إثبات ار ی د اإلیج  عق

ابي دلیل الكت ین وال تجواب والیم ھ . واالس ابي لكون دلیل الكت ى ال ز عل یتم التركی وس
دیل  ن تع ي قصدھا المشرع م ة الت ھ الغای ات ولكون ًالطریق األكثر شیوعا في اإلثب

  .قانون اإلیجار أي تحریر العقد
  :ت بالدلیل الكتابي في حالتینوقد اتفقت القوانین المقارنة على اإلثبا

ًإذا تجاوزت قیمة اإلیجار مبلغا محددا .١ ً.  
  .إذا كان غیر محدد القیمة .٢

ًإذا تجاوزت قیمة عقد اإلیجار مبلغا محددا. ١ ً:  
ي  انون العراق سبة للق ة، فبالن ذه القیم د ھ ي تحدی ة ف اختلفت القوانین المقارن

ـ  ددھا ب ـ ٥٠٠٠ح ي ب ددھا األردن ار وح ا) ١٠( دین سوري دن انون ال ا الق نیر، أم
ق ) ٥٠٠(فحددھا بـ  ھ عن طری یم وجب إثبات ذه الق لیرة سوریة فإذا تجاوز العقد ھ

  .الدلیل الكتابي
ب رأي ھ )١(وذھ وز إثبات یم یج ذه الق اوز ھ ار إذا تج د اإلیج ى أن عق  إل

  .بالنسبة للقانون العراقي عن طریق الدلیل الكتابي والیمین واإلقرار
م ونجد أن ذلك محل انون رق د صدور الق ) ٤٦( نظر في الوقت الحالي بع

سنة  ة ٢٠٠٠ل ة القاطع ذي أزال الحج ي ال ات العراق انون اإلثب دل لق انون المع  الق
ي  ابي ف دلیل الكت وازي ال رار ی ان اإلق سابقا ك ًلإلقرار وأصبح فقط حجة قاصرة، ف

  .القوة ولكن بموجب ھذا النص أصبح أقل منھ مرتبة
انون  م یجعل قاعدة وجوب ویالحظ أن الق سوري ل ي وال ي واألردن العراق

  .اإلثبات بالدلیل الكتابي من النظام العام بل أجاز لألطراف االتفاق على مخالفتھا
  :إذا كان العقد غیر محدد القیمة. ٢

دة  ل م ن ك دفعھا ع ستأجر ب زم الم ي ُیل األجرة الت ار ب ة اإلیج در قیم تق
تم اإلیجار، فإذا لم یكن ھنالك اتفاق باأل ة فی دد القیم ر مح جرة على المدة یصبح غی
  . وھذا ما اتفقت علیھ القوانین المقارنة)٢(إثباتھ بالدلیل الكتابي أو ما یقوم مقامھ

                          

، ٢٠٠٥، دار ابــــن األثــــري للطباعـــة والنــــشر، املوصــــل، ٢جعفــــر الفـــضلي، الــــوجيز يف العقــــود املـــسماة، ط.راجـــع د) ٣(
 .٢٨٥ص

يد بكر، شرح أحكام عقد اإلجيار، شركة الزاهر، بغداد، .راجع د) ١(  .٧٣، ص٢٠٠٢عصمت عبد ا
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 على مجموعة من القواعد )١(من قانون اإلثبات العراقي) ٧٧(وقد نصت م
  :لتحدید قیمة االلتزام، وتتلخص ھذه القواعد بما یأتي

ة ا .١ دیر قیم رة بتق ق العب ر یلح إن أي تغیی ذلك ف صدور ل ت ال صرف وق لت
  .بالقیمة بعد إبرام التصرف ال عبرة لھ

ددة، یجوز  .٢ ات ناشئة عن مصادر متع دة طلب ى ع دعوى عل إذا اشتملت ال
ى  ار حت ى خمسة آالف دین ھ عل اإلثبات بالشھادة في كل طلب ال تزید قیمت

  .)٢(لو زادت ھذه الطلبات في مجموعھا عن ھذه القیمة
ا ی ي كم ة ف د العام ا للقواع شھادة طبق ق ال ن طری ار ع د اإلیج ات عق ًتم إثب

صت  ة إذ ن وانین المقارن ھ الق ذت ب ا أخ ذا م ات وھ انون ) ٧٧مً/ف أوال(اإلثب ن ق م
أتي)٣(اإلثبات العراقي انوني أو -ًأوال: " على ما ی ات وجود التصرف الق  یجوز إثب

ى  د عل ھ ال تزی ت قیمت شھادة إذا كان ضائھ بال ار ) ٥٠٠٠(انق ذا  ...".آالف دین وھ
ذا  ن ھ ل م د أق د اإلیجار إذ ال یوجد عق النص من الناحیة العملیة ال یطبق على عق

  .المبلغ
صت م ي فن انون األردن ا الق ي  ")٤()٢٧(أم شھادة ف ات بال وز اإلثب یج

ة ر تعاقدی ات الغی صت ". االلتزام ى ) ٢٨م/١ف(ون انون عل س الق ن نف "... م
شھادة االلتزامات المدنیة التي  ات بال انیر فیجوز اإلثب ى عشرة دن ال تزید قیمتھا عل

."...  
ات  ي االلتزام شھادة ف ات بال د أجاز اإلثب سوري فق ات ال أما في قانون البین
ي  شھادة إال ف ات بال وز اإلثب ال یج ة ف ات التعاقدی ا االلتزام ة، أم ر التعاقدی غی

ن  د ع ي ال تزی ة الت ة والتجاری ات المدنی رة٥٠٠االلتزام شرع )٥( لی دعوا الم ، ون
ن  غ، وم ذا المبل العراقي إلى زیادة نصاب الشھادة ألنھ ال یعقل إبرام عقد أقل من ھ
شھادة  ا ال ن بینھ ات وم ة طرق اإلثب جھة أخرى فإنھ یجوز إثبات عقد اإلیجار بكاف
ا  ذا م ة وھ دة العام ى القاع تثناء عل غ المحدد، اس د المبل ة العق ًحتى لو تجاوزت قیم

                          
 .ت العراقي النافذمن قانون اإلثبا) ٧٧(راجع م) ٢(
أمحـد شــوقي حممـد عبــد الـرمحن، النظريـة العامــة لاللتـزام، أحكــام االلتـزام واإلثبـات يف الفقــه وقـضاء الــنقض، .راجـع د) ٣(

 .٣٨٨-٣٨٦، ص٢٠٠٤ اإلسكندرية، –منشأة املعارف 
 .من قانون اإلثبات العراقي النافذ) ٧٧م/ ًف أوال(راجع ) ٤(
 .نات األردين النافذمن قانون البي) ٢٧(راجع م) ١(
 .من قانون البينات السوري النافذ) ٥٤م/١ف(و ) ٥٢(راجع م) ٢(
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ي منصت علیھ القو ا )١()١٨(انین المقارنة، إذ نص المشرع العراقي ف ى م ھ عل  من
التین "یأتي  ي ح ة ف ھ بالكتاب ان یجب إثبات یجوز أن یثبت بجمیع طرق اإلثبات ما ك
ھ: ًأوال سبب ال دخل إلرادة صاحبھ فی ابي ب ا. إذا فقد السند الكت انع : ًثانی د م إذا وج

ابي ل كت ى دلی ي حال دون الحصول عل ى )٢()٧٨( ونصت م"مادي أو أدب ھ عل  من
ي انون األردن ھ الق ذ ب ا أخ ذا م ة وھ وت الكتاب دأ بثب د مب شھادة إذا وج  )٣(اإلثبات بال

انون  وع بالق ھ ممن د بأن ن بالعق والسوري، إال أنھم أضافوا حالة أخرى وھي إذا طع
  .أو مخالف للنظام العام واآلداب

ا  ار فیھ د اإلیج ات عق ي یجوز إثب إن الحاالت الت ھ ف تثناءا علی شھادة اس ًبال
  :ھي
  :مبدأ الثبوت بالكتابة. ١

ت م ا )٤()٧٨(عرف ة بأنھ وت بالكتاب دأ الثب ي، مب ات العراق انون اإلثب ن ق  م
ب ( ھ قری دعى ب ن شأنھا أن تجعل الحق الم ن الخصم یكون م كل كتابة تصدر م

ال ي ) االحتم ي ف انون األردن ھ الق ذ ب ا أخ ذا م وت : ")٥()٣٠م/٢ف(وھ دأ الثب مب
د بالكت ن شأنھا أن تجعل وجود العق ابة ھو كل كتابة تصدر عن الخصم ویكون م

  ".المدعى بھ قریب االحتمال
سوري انون ال ھ الق ذ ب ا أخ ذا م ي )٦(وھ انون األردن ظ أن الق ضا، ویالح ً أی

ارة  د (والسوري اختلف عن القانون العراقي ألنھ ذكر عب ن شانھا أن تجعل العق م

                          
 .من قانون اإلثبات العراقي النافذ) ١٨(راجع م) ٣(
 .من قانون اإلثبات العراقي النافذ) ٧٨(راجع م ) ٤(
زامــات التعاقديــة حــىت لــو جيــوز اإلثبــات بالــشهادة يف االلت" مــن قــانون البينــات األردين الــيت نــصت ٣٠م/١راجــع ف) ٥(

جيــوز "منــه ) ٣١(كمــا نــصت م..." كــان املطلــوب تزيــد قيمتــه علــى عــشرة دنــانري إذا وجــد مبــدأ بثبــوت بالكتابــة 
                 ==:اإلثبات بالشهادة يف االلتزامات التعاقدية حىت لو كان املطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانري

إذا طعـن يف العقـد أنـه ممنـوع . ٣. قـد الـدائن سـنده املكتـوب لـسبب الدخـل لـه فيـهإذا ف. ٢. إذا وجد مـانع أديب. ١==
 ". بالقانون أو خمالف لنظام العام واآلداب

لـــسنة ) ٣٥٩(مــن قــانون البينـــات يف املــواد املدنيــة والتجاريـــة رقــم ) ٥٧(وهــذا مــا أخـــذ بــه القــانون الـــسوري يف م
 .١٩٧٩لسنة ) ١٤( املعدل بالقانون رقم ١٩٤٧

 .من قانون اإلثبات العراقي النافذ) ٧٨( راجع م)١(
 .من قانون البينات األردين النافذ) ٣٠م/٢ف(راجع ) ٢(
 .من قانون البينات السوري النافذ) ٥٦م/٢ف(راجع م) ٣(
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ارة للحق ونجد أن المشرع ال) المدعى بھ راده بعب عراقي كان أفضل في تعریفھ وإی
  .ألنھ سیكون أعم ویشمل الحقوق كافة

شھادة أو  ل بال ب أن یكم ل یج ده ب ة لوح وت بالكتاب دأ الثب ي مب وال یكف
  :القرائن وھناك شروط یجب توافرھا لنكون أمام مبدأ الثبوت وھي

  .وجود محرر .١
 .ًأن یكون صادرا ممن یحتج بھ علیھ .٢
  .)١(شأنھ أن یجعل الحق المدعى بھ قریب االحتمالأن یكون من  .٣

  
  :فقدان عقد اإلیجار من دون إرادة صاحبھ. ٢

ن  ة ولك ة القانونی ن الناحی یفترض في ھذه الحالة أن عقد اإلیجار صحیح م
رین األول  ق أم شترط تحق ذلك ی ھ ل سبب فقدان ابي ب دلیل الكت ات بال ن اإلثب ال یمك

ست حیح وم ل وص ار كام د إیج د وجود عق ذا العق د ھ اني أن یفق شروطھ، والث وفي ل
ة . لسبب أجنبي ولم یتم تحدید معنى السبب األجنبي بل أطلق المعنى لیشمل كل حال

ر  ل الغی اھرة أو فع وة ق ا أو ق د حادث بب العق ون س د یك ھ فق ي مفھوم دخل ف ... ًت
  .)٢(الخ
  :وجود المانع المادي أو األدبي. ٣

ابي قد یوجد الشخص في ظرف تحول بینھ و بین الحصول على الدلیل الكت
ن  ة وم ھ كتاب ًلذلك تقدیرا لھذه الضرورة یجوز اإلثبات بالشھادة وما كان یجب إثبات ً
وارث  روب أو الك ت الح د وق رام العق م إب ا إذا ت ادي كم انع الم ى الم ة عل األمثل

  .)٣(الطبیعیة إذ ال یتوفر الوقت الكافي لتحریر الدلیل الكتابي
ة أو أما المانع األدبي ارات اجتماعی  فیتحقق عندما یصاحب التصرف اعتب

ك  ى ذل ة عل ن األمثل ابي، وم دلیل الكت ى ال ول دون الحصول عل سیة تح ظروف نف
وة  وة واألب ًرابطة الزوجیة تمنع أن یأخذ أحد الطرفین سندا ضد اآلخر، وكذلك البن

  .)٤(الخ... والزوجة ووالد زوجھا 

                          
، دار املطبوعــــــات اجلامعيــــــة، ٢راجـــــع مــــــصطفى جمــــــدي هرجـــــة، قــــــانون اإلثبــــــات يف املــــــواد املدنيـــــة والتجاريــــــة، ج) ٤(

 .٣٣-٣١، ص١٩٨٧اإلسكندرية، 
يف املـواد املدنيـة والتجاريـة، بـدون جهـة طبـع، بـدون سـنة طبـع، ) البينـات(توفيق حسن فرج، قواعد اإلثبـات .راجع د) ١(

 .١٢٢-١٢١ص
 .٣٩٩-٣٩٨أمحد شوقي حممد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص.راجع د) ٢(
 .٦٤٣ص، دار الفكر العريب، القاهرة، ١راجع أمحد نشأت، رسالة اإلثبات، ج) ٣(
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  : العام والقانونالطعن بالعقد بأنھ مخالف للنظام. ٤
 واالردني، ونجد أن ذلك محل نظر )١(وھذا ما نص علیھ القانون السوري

د  ك ق د، ألن ذل ن بالعق ة الطع ي حال شھادة ف ات بال ول اإلثب ھ لقب د أي وج ال یوج ف
ا عن  م إثباتھ ن ث ام وم ة للنظام الع ود مخالف رام عق یسمح بالتحایل على القانون وإب

  .طریق الشھادة
  

  :ق أو نص قانونيوجود اتفا. ٥
ھ  ھ یجوز إثبات انوني فإن ھ النصاب الق إذا كان عقد اإلیجار یتجاوز في قیمت

انوني ص ق د ن ة إذا وج د العام ى القواع تثناءا ال شھادة اس ك. ًبال ى ذل شیر إل أو . ی
د اإلیجار ات عق ى القاضي . اتفقت األطراف فیما بینھم على الشھادة إلثب فیجب عل

د أن یأخذ بھذا االتفاق ألن ابي ال تع دلیل الكت ات بال رر وجوب اإلثب  القاعدة التي تق
  .)٢(من النظام العام ویجوز االتفاق على مخالفتھا

  الفرع الثاني
  إثبات عقد اإلجيار يف ظل أحكام قانون إجيار العقار

ي  انون العراق د جاء الق د، وق ات العق سألة إثب نظمت قوانین إیجار العقار م
 )٣()٧م/٤ف(تھ وذلك في التعدیل األخیر للقانون إذ نصت بمبادئ جدیدة تتعلق بإثبا

ھ -أ"منھ على  سخة من داع ن ة وإی  على المؤجر والمستأجر تحریر عقد اإلیجار كتاب
ب  د عدم وجود المكت شرطة عن ات أو مركز ال لدى ضریبة العقار ومكتب المعلوم

م  إذا لم یحرر عقد ا-ب. یوم من تاریخ إبرامھ) ٣٠(في مدة ال تتجاوز  إلیجار أو ل
اق ) أ(تودع نسخة منھ وفق البند  ى االتف من ھذه الفقرة، ومضت مدة سنة فأكثر عل

ك،  ن المال ة م أجور دون منازعة تحریری ستأجر للم على عقد اإلیجار وإشغال الم
ات  ستأجر إثب ذكورة فللم دة الم ًوكان المالك أو من یمثلھ مقیما في العراق خالل الم

  ".یع طرق اإلثباتعقد اإلیجار وشروطھ بجم

                          

  .من قانون البينات األردين النافذ) ٣١/ من م٣ف(و . من قانون البينات السوري النافذ) ٥٧م/ف ج(راجع ) ٤(
 .من قانون اإلثبات العراقي النافذ) ٧٧م/٢ف(راجع ) ١(
 .١٩٧٩ لسنة ٨٧ القانون املعدل لقانون إجيار العقار رقم ٢٠٠٠لسنة ) ٥٦(من القانون رقم ) ٧م/٤ف(راجع ) ٢(
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رة  ة األخی ي اآلون ار ف د اإلیج ات عق ن إثب ة ع شاكل الناجم د زادت الم لق
ر  ار وعدم تحری ًنظرا الرتفاع األسعار وتزاید الطلب وانتشار ظاھرة غصب العق

  .)١(العقد للتھرب من أحكام قانون ضریبة العقار وإیجار العقار
ا د ع ي أعاله ق نص ف ت وقد یبدو للوھلة األولى أن ال ي كان شاكل الت لج الم

ي  ودة ف زام )٢()٧م/٤ف(موج ى إل صرت عل ي اقت ا والت ل إلغائھ انون قب ن الق  م
ة أو  ة مالی ار وفرض غرام رة ضریبة العق دى دائ المؤجر بإیداع نسخة من العقد ل

  .الحبس في حال مخالفة ذلك
ان األمر  ًوبذلك فقد ألزم النص الجدید الطرفین بتحریر العقد، ألنھ سابقا ك

ي أي ب اریخ أو ف ن الت ا م د أو یحرره خالی ر  العق ن تحری د یتھرب م ًید المؤجر فق
ًوقت آخر یراه مناسبا إذا ما اقیمت دعوى جزائیة ضده، فیؤدي ذلك إلقامة دعوى 
تجابة  أجور أو االس رك الم ة وت ى التخلی ا عل اره إم ستأجر إلجب ى الم صب عل الغ

  .)٣(لزیادة األجرة
ي إال أنھ على الرغم من ذلك ادات والت  فإن النص الجدید ال یخلو من االنتق

  :یمكن تلخیصھا بما یأتي
ات . ١ ق اإلثب ع طرائ ار بجمی د اإلیج ات عق ستأجر إثب د للم نص الجدی از ال د أج لق

دم  ره وع د، أو تحری ر العق دم تحری ي ع ة، وھ روط معین وافر ش د ت ك عن وذل
ات  ب المعلوم ار ومكت ریبة العق رة ض دى دائ ھ ل سخة من داع ن ز إی أو مرك

أجور ٣٠الشرطة خالل  اق، إشغال الم ى االتف أكثر عل دة سنة ف  یوم، مضي م
ك، وجود  ن المال ة م أكثر دون منازعة تحریری دة سنة ف ستأجر لم ل الم من قب

  .)٤(ًالمالك أو من یمثلھ مقیما في العراق
ب أن ال  ة یج ذه الحال ي ھ شھادة ف ات بال ى أن اإلثب ارة إل در اإلش وتج

ص ا ن ع م ارض م ي یتع ي ف ات العراق انون اإلثب ھ ق وز ) ٧٩م/١ف( علی إذ ال یج
ن  ل م ت أق و كان ى ل  آالف إذا كانت ٥اإلثبات بالشھادة في التصرفات القانونیة حت

ابي ل كت ھ دلی تمل علی ا اش الف م اوز أو یخ ا یج ات م ا إثب ة منھ إن . الغای ذلك ف ل
  .الطرفینًاإلثبات بالشھادة ال یكون إال إذا كان عقد اإلیجار شفویا بین 

ن  ة م ون المنازعة التحریری ھ اشترط أن تك نص أن ذا ال ى ھ كما یؤخذ عل
ة  ي حال اطن، أو ف ن الب أجیره م ة ت ار احتمالی ر االعتب ذ بنظ ك دون أن یأخ المال

                          
يد، األحكام املستحدثة يف القانون رقم .راجع د) ٣(  .٢٢، مرجع سابق، ص٢٠٠٠لسنة ) ٥٦(عصمت عبد ا
 .١٩٧٩ لسنة ٧٨من قانون إجيار العقار رقم ) ٧م/٤ف(راجع ) ١(
يد بكر، األحكام املستحدثة يف القانون رقم .راجع د) ٢(  .٢٣، مرجع سابق، ص٢٠٠٠ لسنة ٥٦عصمت عبد ا
 .٢٠٠٠لسنة ) ٥٦(من القانون رقم ) ٧م/٤ ب من فف(راجع ) ٣(



  إثبات عقد اإلیجار

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (43), Year (2010) 

١٦

ارة  راد عب ان األفضل إی ذلك ك أجیره، ل دائن المرتھن بت خضوعھ للرھن قد یقوم ال
شمل فقط نص ی ذا ال إن ھ سكن ًالمؤجر، فضال عن ذلك ف ارات المخصصة بال  العق

ا املین فیھ ة للع ا الدول ي تؤجرھ سكنیة الت ارات ال ة والعق صناعیة والتجاری ا ال . أم
ؤجرة  ارات الم تثنائھا والعق ان باس ة بی ر المالی صدر وزی ي ی سكنیة الت ارات ال والعق
ق  لغیر العراقیین فتبقى خاضعة ألحكام القانون المدني واألفضل تعمیم النص لتتحق

  .)١( منھالغایة
ة  ي العالق وازن ف ار الت ر االعتب ذ بنظ م یأخ نص ل ذا ال ن أن ھ ضال ع ًف
ل،  ستأجر بالكام نص لمصلحة الم ستأجر إذ جاء ال ؤجر والم ین الم ا ب ة م اإلیجاری
ي  د ف ات یع رق اإلثب ع ط ات بجمی ستأجر باإلثب ق للم اء الح ذلك إن إعط افة ل ًإض

ھ الحقیقة من األمور الخطیرة، فھذا یعني إمكانیة  ذ ب ا أخ ذا م شھادة، وھ اإلثبات بال
ة )٢(القضاء العراقي إذ جاء في قرار لمحكمة وى االتحادی تئناف نین تنادا "...  اس ًاس

شھود ٤ف /٧إلى المادة  وال ال  من قانون إیجار العقار فقد استمعت المحكمة إلى أق
شھود  وال ال تمعت ألق ا اس ا كم ات دفوعھم ا إلثب دعى علیھم ضرھما الم ذین أح ال

ةال اع ..." ذین أحضرتھم المدعی ت الحاضر تب ي الوق شھود ف م ال د أصبحت ذم وق
دم  ات وع ي اإلثب رق ف ذه الط د ھ ضل تحدی ان األف ذلك ك ھولة، ل ل س شترى بك وت

  .إطالقھا
د  ي قی شرع والت ي وضعھا الم شروط الت ا ال ورة ال تقللھ ذه الخط ا أن ھ كم

ر ل نظ ا مح رق، ألنھ ة الط ات بكاف ستأجر باإلثب ق الم ا ح ثال بھ ة فم ر كافی ً، وغی
ي  ة ف دم اإلقام ل بع ى التحای ؤدي إل راق ت ي الع نة ف دة س ك لم ة المال تراط إقام اش
غال  ى إش أكثر عل نة ف دة س تراط مضي م انون، واش ن الق ك للتھرب م العراق وذل
ة  سيء النی سمح للطرف ال ًالمأجور من قبل المستأجر نجد أنھا فترة طویلة، أیضا ت

  .رف اآلخرباستغاللھا ضد مصلحة الط
د . ٢ الج عق م یع ا إذ ل بح مفروض ذي أص ي ال ور التقن نص التط ذا ال راع ھ م ی ًل

ات، إال أن  انون اإلثب دیل ق ا لتع ًاإلیجار اإللكتروني، والسیما وأنھ صدر مواكب
ك محل نظر . كال القانونین لم یتضمنا أیة إشارة للسندات اإللكترونیة، ویعد ذل

ر اإلنترن د عب رام العق م إب إذا ت روج ف ي ت ع الت شار المواق ع انت یما م ت والس
ر اإلنترنت  د عب إلیجار شقق أو دور مؤثثة وبأسعار تنافسیة، فلو تم إبرام العق
سألة  الج م ذي یع نص ال اب ال ع غی ھ م تم إثبات ف ی الف فكی صل أي خ وح

                          

راجع جواد كاظم جواد مسيسم، التـوازن القـانوين يف العالقـة اإلجياريـة، دراسـة حتليليـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، مقدمـة ) ١(
 .٤١، ص٢٠٠٦إىل كلية القانون، جامعة املوصل، 

 ).غري منشور(، ٦/٩/٢٠٠٦ يف ٢٨١٩/٢٠٠٦راجع قرار حمكمة استئناف نينوى االحتادية رقم ) ٢(
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ة  نحاول اإلجاب ا س ذا م ة وھ سندات اإللكترونی ة لل ة القانونی راف بالحجی االعت
  .لثاني من ھذه الدراسةعلیھ في المبحث ا

ي م ي ف انون األردن د نص الق ة فق وانین المقارن ا الق ا )١()٤(أم ى م ھ عل  من
ي "یأتي  ة الت ود الالحق ي العق یجوز للمستأجر إثبات األجارة بجمیع طرق اإلثبات ف

  ...".تجري بعد نفاذ ھذا القانون
ي  ق ف ذا الح ى ھ ي أعط شرع األردن اله أن الم ي أع نص ف ن ال ین م یتب

ا اإل ستأجر فیھ ي ی ي الحاالت الت ثبات للمستأجر فقط دون المؤجر، وذلك لحمایتھ ف
ذه  ق ھ ھ لغرض تطبی وب، إال أن د مكت ى عق ًعقارا دون أن یتمكن من الحصول عل

ن م ن ) ٢٩(المادة یجب أن ال تتعارض مع ما جاء م ي م ات األردن انون البین ن ق م
ھ أنھ ال یجوز اإلثبات بالشھادة في االلتزامات الت وب إثبات ان المطل عاقدیة حتى لو ك

ابي، ) عشرة دنانیر(ال یزید على  ل كت ھ دلی ا اشتمل علی ا یخالف أو یجاوز م حینم
رائن إال  شھادة أو الق ق ال لذلك إذا وجد عقد مكتوب ال یجوز إثبات خالفھ عن طری

ي )٢(في حالة الغش واإلكراه ي ف ي واألردن شریع العراق ن الت ، ونحن ال نؤید كل م
ستأجر ھو صاحب مسأ ذا األمر سیجعل الم ا وضحنا ھ ھ كم لة إطالق اإلثبات ألن

ي  ة ف ات تأخیری دفع غرام ؤجر ب زام الم ك إل ن ذل دال م رح ب وى، فنقت ز األق ًالمرك
  .حالة مضي مدة زمنیة معینة على إبرام العقد دون تسجیلھ

أما بالنسبة للقانون السوري، فیالحظ أنھ عد المؤجر ھو الطرف الضعیف 
ي دة ف اء م د انتھ ار عن ترداد العق یح اس ھ تت ة ل ة خاص بغ حمای د أس ذلك فق د ل  العق

سوري) ١(اإلیجار، إذ فرقت م انون ال ن الق ى )٣(م ارات األول ن العق وعین م ین ن  ب
أجورة  ارات الم سیاحة أو العق طیاف أو ال سكن أو االص دة لل ارات المع ق بالعق تتعل

ة زاب الجبھ ت أح واء أكان میة س ات الرس ن الجھ ة م ر الدول ة أو دوائ  الوطنی
  .ومؤسساتھا، وجعلتھا خاضعة إلرادة المتعاقدین

ة م : والثانی انون رق ي ظل الق ؤجرة ف ارات الم سنة ) ١١١(العق اري ١٩٥٢ل  والج
م  ارات رق انون اإلیج اذ ق د نف ا بع ة أو ) ٦(تأجیرھ ال التجاری ق باألعم وتتعل

                          
لـسنة ) ٣٠( املعـدل بالقـانون رقـم ٩٤لـسنة ) ١١(مـن قـانون املـالكني واملـستأجرين األردين رقـم ) ٤م/ ف أ (راجع ) ١(

٢٠٠٠. 
، ٢٠٠٠، املركــز القــومي للنــشر، األردن، ١علــي صــادق العبيــدي، شــرح أحكــام عقــدي البيــع واإلجيــار، ط.راجــع د) ٢(

 .٢٨٨-٢٨٧ص
 .٢٠٠١لسنة ) ٦(من قانون اإلجيارات السوري رقم ) ١( مراجع) ٣(
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دل اإلیجارالصناعیة أو الحرفیة، فتخضع ألحكام التمدید الحكمي  ، أي )١(وتحدید ب
دني  انون الم ضع للق سم یخ ت ق ار وجعل ود اإلیج ن عق وعین م ین ن ت ب ا فرق أنھ

  .واآلخر لقانون اإلیجار
صت م م ن أتي )٢()٤(ث ا ی ى م انون عل س الق ن نف ار -أ" م د اإلیج د عق  یع

ادة ) أ(المشمول بأحكام الفقرة  ق الم ذیا) ٣(من المادة األولى المسجل وف ًسندا تنفی ً 
د اإلیجار عن ...  ي عق دة المحدودة ف ویحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتھاء الم

  .طریق دائرة التنفیذ
ا -ب  أما العقود المبرمة في ظل أحكام ھذا القانون الغیر مسجلة، فتخضع في إثباتھ

رة  ام الفق ا أحك سري علیھ ى ) ب(أو ) أ(للقواعد القانونیة النافذة وت ادة األول ن الم م
  ". القانونمن ھذا

ود اإلیجار  ن عق یتضح من النص أعاله أنھ فرق في اإلثبات بین نوعین م
سمح باستردادھا  ث ی د صاحبھا بحی ذي بی ًإذ جعل عقود اإلیجار المسجلة سندا تنفی
زم  ذي الت ؤجر ال سوري للم شرع ال ن الم ة م ك مكافئ أن ذل د، وك اء العق د انتھ عن

ام بتحریر العقد وتسجیلھ، أما الغیر مسجلة ف ین خضوعھا ألحك ات ب نفرق في اإلثب
ناعیة  كنیة أو ص ت س ا إذا كان سب نوعھ ار بح انون اإلیج دني أو ق انون الم ... الق

  .الخ
اء  د بإعط ر العق دم تحری سألة ع الج م د ع سوري ق شرع ال د أن الم ونج
سجیلھ فیخضع  ة عدم ت ي حال ا ف د أم سجیلھ للعق ة ت ي حال ضمانات قویة للمؤجر ف

دیر . ثبات دون أي تمیز أو ضمانلألحكام العامة لإل دیر بالتق ك أمر ج د أن ذل ونج
  .ندعو المشرع العراقي لألخذ بھ

  
  
 

  املبحث الثاني
  اثبات عقد االجيار االلكرتوني

ان االثبات ھو عنصر رئیسي یرتبط بكل االنظمة القانونیة ، وقد أصبح   
ًعالم المعلوماتیة أمرا واقعیا یفرض نفسھ في التعامل الیومي  ، وقد فرض علینا ً

التطور التكنولوجي ضرورة البحث في الحمایة القانونیة لما یتم إبرامھ من عقود 
                          

  .من قانون اإلجيارات السوري النافذ)) ١(م/ أ ، ب (راجع ف ) ١(
 .من قانون اإلجيارات السوري النافذ) ٤(راجع م) ٢(
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ًبالوسائل االلكترونیة ، فضال عن الحجیة القانونیة لھذا العقد في حالة عرضھ على 
القضاء مما یتطلب بحث اھم الصعوبات التي تعترض االثبات االلكتروني ومدى 

  :  االثبات االمر الذي سنبحثھ في المطلبین االتیینحجیة ھذه السندات في
  المطلب االول تحدیات االثبات لعقد االیجار االلكتروني 

  الحجیة القانونیة لعقد االیجار االلكتروني : المطلب الثاني 
   األولاملطلب 

  حتديات اإلثبات لعقد االجيار االلكرتوني 
من تعریف عقد االیجار قبل الدخول في تحدیات االثبات ، ال بد لنا   

االلكتروني ، إال ان القوانین المنظمة للمعامالت االلكترونیة اقتصرت على 
  . تعریف العقد االلكتروني 

لم یعرف قانون االونسترال النموذجي العقد اإللكتروني، أما القانون   
یة االتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل الكترون((بأنھ ) ٢( فقد عرفھ في م)١(االردني

ًكلیا او جزئیا   . في حین ان القانون السوري لم یتناولھ بالتعریف )) . ً
اتفاق یتالقى فیھ االیجاب ((بانھ ) ٢(أما على صعید القانون فھناك من عرفھ  

بالقبول على شبكة دولیة مفتوحة لالتصال عن بعد بوسیلة مسموعة مرئیة بفضل 
  )) . التفاعل بین القابل والموجب

ذلك العقد الذي یتم بمجرد اتفاق االطراف أي ((بانھ ) ٣(خروعرفھ رأي ا  
صدور االیجاب والقبول باستخدام تلك التقنیات من االنترنیت وما توفره من البرید 
االلكتروني وإمكانیة التحاور عن بعد وخدمات الویب ، سواء أكانت تلك االجھزة 

  )) . مبرمجة لغرض التعاقد نیابة عن االطراف أم احداھما
من خالل ما تقدم نالحظ ان ھذه القوانین لم تعرف عقد االیجار   

االلكتروني حتى بالنسبة للقانون االردني والسوري إذ أشار كل منھما وبشكل 
صریح الى تطبیق احكام ھذا القانون على عقد االیجار االلكتروني ، إال انھ مع 

  . ذلك لم یورد تعریف لھ 

                          
   .٢٠٠١لسنة ) ٨٥(من القانون االردين للمعامالت االلكرتونية رقم ) ٢(راجع م ) ١(
ــــة القــــانون، جامعــــة راجــــع أمــــانج رحــــيم ) ٢( أمحــــد، الرتاضــــي يف العقــــود اإللكرتونيــــة، رســــالة ماجــــستري مقدمــــة إىل كلي

 .٢٠٠٣السليمانية، 
  .٧ ، ص٢٠٠٦ ، ١راجع صاحل امحد عبطان ، الشكلية يف العقود االلكرتونية ، ط) ١(
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العقد الذي یتم ((جار االلكتروني بانھ علیھ یمكننا ان نعرف عقد االی  
إبرامھ باستخدام التقنیات الحدیثة ، ویتم بموجبھ االنتفاع بشيء معین لقاء أجر 

وتجدر االشارة الى ان التطور السریع للمعامالت االلكترونیة )) . ولمدة معلومة
یجار وسھولة وسرعة استخدامھا افرزت من الناحیة العملیة ، وفیما یتعلق بعقد اال

االلكتروني ، نوعین من المشكالت القانونیة ، االولى كانت على صعید مصداقیة 
التوقیع والتأكد من ھویة االطراف وصحة المعلومات ، والثانیة تتعلق بمشكلة 
اثبات العقد ومدى توافر شروط االثبات من حیث الكتابة والتوقیع ، االمر الذي 

  : سنوضحھ من خالل الفرعین االتیین 
   األوللفرع ا

  مصداقية التوقيع االلكرتوني والتأكد من هوية االطراف 
یقوم عقد االیجار من حیث صحتھ كعقد على مجموعة من االركان ،   

سواء أكان في المجال التقلیدي أم االلكتروني ، وھذه االركان تتعلق بالرضا 
ق االیجاب والمحل والسبب ، فیجب ان تكون االرادة خالیة من العیوب وان یتواف

ًفضال عن ورود العقد على . مع القبول وان یتمتع االطراف باالھلیة الالزمة لذلك 
ًمحل معین ومشروع وغیر مخالف للنظام العام فمثال ال یجوز إیجار المدافن 

  . )١(لغرض السكن
إال ان ظھور االنترنیت والحاسب االلي ادى الى ظھور ادوات جدیدة ال   

  : دي التقلیدي ، ففي مجال إبرام العقود یمكننا تصور االتي توفر ھذا الدلیل الما
أما إرسال رسالة من المستأجر الى المؤجر عبر الحاسب االلي لطلب  -١

  . الخ … ایجار دار او شقة 
او وجود مجموعة من المواقع الجاھزة التي تعرض خدماتھا على الجھاز  -٢

أسعار تنافسیة اآللي والتي تدلل على وجود شقق او أماكن لإلیجار وب
وفي كال الحالتین ، یتم االمر عبر الحاسب اآللي فكیف یتم الوثوق بھذه 
ًالمواقع فقد تكون وھیمة او تمثل شركات ال وجود لھا ، فضال عن مدى 
صحة المعلومات المعروضة على الجھاز ، فقد یكون ھذا االیجار من 

                          
 ، ١٩٨٢امعيـة ،االسـكندرية ،برهام حممد عطا اهللا ، الوسيط يف قانون إجيار االمـاكن، مؤسـسة الثقافـة اجل. راجع د) ٢(

  . وما بعدها٧٤ص
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 عن صعوبة ًالباطن أي ان المؤجر ، ھو لیس المالك الحقیقي ، فضال
 . )١(التأكد من ھویة الطرفین

وتظھر مشكلة اخرى تتعلق بحمایة أمن المعلومات وإمكانیة التجسس 
على الشبكة وتزویر التوقیع فكیف یمكن التأكد من ھویة االطراف وان ھذا 

  . )٢(التوقیع من صاحب الطلب
 وأمام ھذه المشاكل العملیة ، كان ال بد من وجود جھات وشبكات محایدة

تقوم بعملیة التصدیق والتأكد من ھویة االطراف بما یضمن امان الصفقة ، ھذه 
او الشخص الثالث ) مقدم خدمات التصدیق(الجھات اصطلح على تسمیتھا بـ 

جھة او منظمة عامة او خاصة تصدر شھادة (المصادق والذي یعرف بأنھ 
فیة منھا اسم الكترونیة ، ھي سجل معلوماتي یحتوي على مجموعة معلومات تعری

وھذه . )٣()المستخدم طالب الشھادة واسم سلطة المصادقة وتاریخ صالحیة الشھادة
وتوقع من قبل . ّالشھادة تؤمن صالحیة الموقع وحجیة توقیعھ والتأكد من ھویتھ 

) بطاقة ھویة الكترونیة(شخص لھ الحق في مزاولة العمل وبالتالي یمكن اعتبارھا 
  . اید عن العقد وضعت من قبل طرف ثالث مح

ًفضال عن ذلك فإنھ بموجب الشھادة التي یصدرھا مزود خدمات التصدیق 
ّیتم التأكد من شخصیة الموقع وأھلیتھ وسلطاتھ واختصاصھ الوظیفي ، فعلى سبیل 

  . )٤(الخ…ّالمثال یمكن التأكد اذا كان ھذا الشخص محل الصفقة مقاول او محامي 
امالت االلكترونیة ، على تعریف وقد حرصت القوانین المنظمة للمع

وتنظیم عمل مزود خدمات التصدیق كمحاولة للحد من المخاطر او المشكالت 
ًشخصا ( النموذجي بأنھ )٥(فقد عرفھ قانون االونسترال. السابق االشارة الیھا 

                          
ــــة ، ع. راجــــع د) ١(  ، ٢ ، س٤فــــائق حممــــود الــــشماع ، التجــــارة االلكرتونيــــة ، حبــــث منــــشور يف جملــــة دراســــات قانوني

  -٤١ ، ص٢٠٠٠
ملوقــع راجــع مقــال بعنــوان التحــديات القانونيــة للتجــارة االلكرتونيــة ، منــشور علــى الــشكبة الدوليــة لالنرتنيــت وعلــى ا) ٢(

  : االيت 
www.opendirectory site.info/e-com.  commerce/04. htm.  

راجع باسيل يوسـف ، االعـرتاف القـانوين باملـستندات والتواقيـع االلكرتونيـة يف التـشريعات املقارنـة ، حبـث منـشور يف ) ٣(
   . ٢٦ ، ص٢٠٠١ ، ٣ ، س٢جملة دراسات قانونية ، ع

 ٢سعيد السيد قنديل ، التوقيع االلكرتوين ، ماهيته ، صورة حجته يف االثبـات بـني التـداول واالقتبـاس ، ط. راجع د) ١(
   . ٧٥ ، ص٢٠٠٦، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر ، االسكندرية ، 

   . ٢٠٠١من قانون االوسرتال النموذجي بشأن التوقيعات االلكرتونية ، ) ٢(راجع م ) ٢(
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یصدر الشھادات ، ویجوز ان یقدم خدمات اخرى ذات صلة بالتوقیعات 
الردني فلم یعرفھ إنما أشار الى عملھ من خالل ، أما القانون ا)االلكترونیة

 على تعریف إجراءات التوثیق )١(منھ) ٢(االجراءات التي نص علیھا إذ نصت م
االجراءات المتبعة من ان التوقیع االلكتروني او السجل االلكتروني قد تم (بأنھا 

تنفیذه من شخص معین او لتتبع التغیرات واالخطاء التي حدثت في سجل 
روني بعد انشائھ بما في ذلك استخدام وسائل التحلیل للتعرف على الرموز الكت

والكلمات واالرقام وفك التشفیر واالستعادة العكسیة وأي وسیلة او إجراءات 
الشھادة (كما عرفت نفس المادة شھادة التوثیق ) . اخرى تحقق الغرض المقصود

ع الكتروني الى شخص التي تصدر عن جھة مرخصة او معتمدة الثبات نسبة توقی
  ) . ًمعین استنادا الى اجراءات توثیق معتمدة

جھة مرخصة ( فعرف مزود خدمات التصدیق بأنھ )٢(أما القانون السوري
مخول لھا إصدار شھادات التصدیق االلكتروني وتقدیم أیة خدمات اخرى تتعلق 

  ). بذلك
النموذجي وبذلك نجد ان القانون السوري اعتمد نھج قانون االونسترال 

في تعریفھ لمزود خدمات التصدیق ، ومن خالل ما تقدم فإن ھذه الجھة ھي جھة 
. توثیق مھمتھا التأكد من ھویات االطراف وتواقیعھم وھناك سؤال یطرح نفسھا 

  . ھل یكفي وجود ھذه الجھة كضمان لحل المشاكل السابق االشارة الیھا 
تأكد من ھویات االطراف نجد ان وجود جھة محایدة تأخذ على عاتقھا ال

وتواقیعھم أمر جدیر بالتقدیر ، ال سیما وانھ منظم وفق جھات حكومیة ویخضع 
  .للرقابة واالشراف ویستخدم في عملھ تقنیات عالیة من التشفیر

وتجدر اإلشارة إلى أن القوانین المنظمة للتعامالت اإللكترونیة، لم تجعل 
دولة التي شرعت ھذا النظام، ًعمل مزود خدمات التصدیق مقتصرا على ال

فأجازت اعتماد شھادات التوثیق األجنبیة وھذا ما أخذ بھ قانون األونسترال 
) خارج الدولة المشتركة( تكون للشھادة التي تصدر - ٢".. إذ نص )٣(النموذجي

إذا كانت تتیح مستوى مكافئ من ) ... الدولة المشتركة(المفعول القانوني نفسھ في 
  ".الموثوقیة

                          
   . ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(من قانون املعامالت االلكرتونية االردين رقم ) ٢(راجع م ) ٣(
  . ٢٠٠٩من قانون التوقيع االلكرتوين وخدمات الشبكة السوري لسنة ) ١(راجع م ) ٤(

  .١٢/٢٠٠٧قسم الشؤون القانونية بتاريخ /الزيارة امليدانية ملعمل األدوية(*) 
 .ن األونسرتال النموذجي النافذمن قانو) ١٢م/٢ف(راجع ) ١(
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 فقد اشترط أن تكون ھذه الشھادات صادرة عن )١(ما القانون األردنيأ
 )٢(في حین اشترط القانون السوري. سلطة مختصة ومعترف بھا بالدولة األجنبیة

لالعتراف بھذه الشھادة أن ال یتعارض ذلك مع االتفاقیات الدولیة التي تبرمھا 
علیمات والضمانات سوریا في ھذا المجال، وخول الوزیر المختص بإصدار الت

  .الخاصة باعتماد ھذا النوع من الشھادات
وبذلك نالحظ أن االعتماد على شھادات التوثیق األجنبیة ال یكون إال بعد 

  .توافر شروط معینة نصت علیھا القوانین المقارنة
لذلك ندعو المشرع العراقي الى االخذ بھذا النظام ، بعد اعترافھ بالسندات 

بباقي الدول العربیة واالجنبیة ، فمن الناحیة العملیة تبرم االلكترونیة أسوة 
 وان كانت في –الشركات والمعامل العراقیة العدید من العقود االلكترونیة 

 من دون أي ضمان او حمایة (*)–غالبیتھا عقود بیع مثل الشركة العامة لألدویة 
  . للجانب العراقي 

بة طرف ثالث محاید وجھة وبذلك نجد ان مزود خدمات التصدیق ھو بمثا
توثیق وتصدیق، لذلك فان التساؤل یثور عن طبیعة او تكییف العمل الذي یقوم بھ 

  ھل یكون بمنزلة الكاتب العدل التقلیدي نفسھ ؟ . مزود خدمات التصدیق 
 ، الى ان مزود خدمات التصدیق والذي یطلق علیھ في )٣(ذھب البعض

ي ، یختلف في عملھ عن الكاتب العدل بعض االحیان الكاتب العدل االلكترون
إذ ان ھذه الوظفیة برزت كنتیجة للتطور الھائل في المجال المعلوماتي . التقلیدي 

والذي انتج صفقات غیر مادیة ال تعتمد على الدعامات الورقیة التقلیدیة في مجال 
 ، الى المساواة بین عمل الكاتب العدل التقلیدي)٤(في حین ذھب رأي. االثبات 

ومزود خدمات التصدیق وذلك لمصادقتھ وتأكیده على ھویة االطراف وتواقیعھم 
  . وبصماتھم والشفرات الراغبین باستخدامھا 

ونجد ان ھذا الرأي جدیر بالتأیید وال سیما إذا كانت شھادة التوثیق 
ًصادرة عن جھة مرخصة او دائرة حكومیة او مؤسسة او ھیئة مفوضة قانونا 

  . بذلك 

                          
  .من قانون املعامالت اإللكرتونية األردين النافذ) ٣٤م/٢ف(راجع ) ٢(
  .من قانون التوقيع اإللكرتوين السوري النافذ) ٢٩(راجع م) ٣(
 ؛ هـــادي مــسلم يـــونس البـــشكاين ، التنظـــيم القـــانوين للتجـــارة ٢١-٢٠راجــع باســـيل يوســـف ، مرجـــع ســـابق ، ص) ١(

   . ١٧٤، ص٢٠٠٢ دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة اىل كلية القانون جامعة املوصل، –ية االلكرتون
  . ٢٠راجع صاحل امحد عبطان ، مرجع سابق ، ص) ٢(
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إلشارة إلى أن بعض القوانین المقارنة أجازت االعتماد على وتجدر ا
شھادات التوثیق إذا كانت صادرة من جھة غیر حكومیة إذ نص قانون األونسترال 

على استخدام أنواع معینة من ... إذا اتفق األطراف فیما بینھم  ")١(النموذجي
  ...".فاق التوقیعات اإللكترونیة أو الشھادات یتعین االعتراف بذلك االت

"...  فقد أشار إلى اعتماد شھادات التوثیق إذا كانت )٢(أما القانون األردني
  ". صادرة عن جھة وافق أطراف المعاملة اعتمادھا-د

علیھ تتزاید ضمانات االعتماد علیھ والثقة بعملھ فیما اذا كان عملھ 
وثیقھ مرخص من جھة حكومیة ھذا یدفعنا للتساؤل إال یعتبر موظف وبالتالي ت

على العقود االلكترونیة لتكون بمثابة السندات الرسمیة ولیست العادیة ھذا ما 
  . نحاول مناقشتھ في المطلب الثاني من ھذه الدراسة
  الفرع الثاني 

  مشكلة إثبات العقد االلكرتوني 
ان عقد االیجار المبرم عیر الشبكة الدولیة للمعلومات یثیر تحدیات اخرى   

ھي توفر شرطي الكتابة والتوقیع ، وال سیما وان الدلیل الكتابي في مجال إثباتھ و
بالمفھوم التقلیدي یقوم على ھذین الشرطین ، واالتجاه المعاصر للقوانین كما 
سنرى في المطلب الثاني من ھذا المبحث یذھب الى المساواة في الحجیة بینھما 

بق مفھوم الكتابة خاصة بعد ان شاع استخدام السندات االلكترونیة ، فھل ینط
والتوقیع على ھذه السندات ، وھل تكفي القوانین القائمة في معالجة ھذا االشكال 
ام یفضل ان یترك االمر للقضاء ، االمر الذي سنحاول االجابة عنھ بعد مناقشة 

  . كل شرط من ھذه الشروط
  :  الكتابة -١

توفره الكتابة من یعد الدلیل الكتابي من أقوى االدلة في االثبات وذلك لما   
ضمانات للتصرفات القانونیة ویؤمن المحافظة علیھا واستقرارھا النھ یعد دلیل 

  . )٣(قبل قیام النزاع لذلك یكون خالي من شبھة التوھم او التحیز او النسیان

                          
 .من قانون األونسرتال النموذجي النافذ) ١٢م/٥ف(راجع ) ٣(
  .من قانون املعامالت اإللكرتونية األردين) ٣٤م/٢ف(راجع ) ٤(
 ، ١٩٩٠ادم وهيــــب النــــداوي ، املــــوجز يف قــــانون االثبــــات ، اعداديــــة حزيــــران الــــصناعية ، بغــــداد ، . د: راجــــع ) ١(

   . ١٥-١٤ص
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والعبرة في ان تؤدي الكتابة الغرض المقصود منھا دون التقید بطریقة او   
ان الى آخر ، فأول ما بدأت الكتابة كانت بالرسم شكل معین ، وھذه تختلف من زم

ًعلى الرقم الطینیة ثم تطورت لتأخذ شكل الورق ثم تطورت لتأخذ شكال جدیدا ً 
. افرزه التقدم التكنولوجي والمتمثل بالكتابة الواردة في المحررات االلكترونیة 

علیھ فان التوسع باالخذ بمفھوم الكتابة او االخذ بالتفسیر الواسع لھا ، لیشمل كل 
ًكتابة ورقیة او إلكترونیة ، قد یمثل حال لمشكلة االثبات االلكتروني عموما ً)١( .

ر والسیما بعد ان تزایدت المخاوف من استخدام ھذه ولمشكلة إثبات عقد االیجا
المحررات في االثبات الحتمال احتوائھا على االخطاء وتعرضھا للتزویر، 
فالومضات االلكترونیة وحساسیة الدعامات المادیة لالجھزة المستخدمة فیھا، 

  .  )٢(تتناقض مع شرط االستمراریة والثبات في المحررات الكتابیة
فة اشكال الكتابة تعد صحیحة سواء أكانت بالقلم أم الطابعة أم علیھ فإن كا  

الحاسب اآللي حسب المفھوم الحدیث او الواسع للكتابة ، لكن مع ذلك فھذا االمر 
ال یكفي إذ یجب ان تكون ھذه الكتابة االلكترونیة واضحة وقابلة للقراءة وبالتالي 

  .  )٣( بعد فك ھذا التشفیرإذا كانت مشفرة فال یمكن ان تثبت لھا الحجیة إال
ونجد ان ھذا الحل جدیر بالتأیید فإذا تم إبرام عقد االیجار عبر االنترنیت   

ًفالكتابة الناتجة ستكون كتابة الكترونیة بعد االخذ بالمفھوم الواسع لھا وفقا لما تقدم 
وتجدر االشارة الى . ، وبذلك یتحقق اول شرط من شروط االثبات وھو الكتابة 

انون االونسترال النموذجي وباقي القوانین المقارنة لم تعرف الكتابة باستثناء ان ق
حروف او أرقام او رموز : الكتابة االلكترونیة ()٤(القانون السوري إذ عرفنا بأنھا 

  ) . او أي عالمات اخرى ال تثبت على حامل الكتروني وتعطي داللة قابلة لالدراك
  :  التوقیع -٢

أھم المشاكل التي تواجھ اإلثبات االلكتروني فمن المعلوم یعد التوقیع من   
ان اسالیب التوقیع التقلیدیة تكون اما بطریق االمضاء الكتابي او ختم او بصمة 

  . االبھام بغض النظر عن التشریعات واختالفھا في ذلك 

                          
راجع نبيل مهدي كاظم زوين ، إثبات التعاقد بطريـق االنرتنـت ، رسـالة ماجـستري مقدمـة اىل كليـة القـانون ، جامعـة ) ١(

   . ٥١-٥٠ ، ص ٢٠٠١بابل 
ودي ، الكاتـب العـدل االلكـرتوين ، ودوره يف التوثيـق علـى الـسندات االلكرتونيـة ، حبـث عباس زبـون العبـ. د.راجع أ) ٢(

لد     .١٨ ، ص٢٠٠٦ ، ١١ ، السنة ٢٨ ، العدد ٨مقدم اىل جملة الرافدين للحقوق ، ا
    . ١٤-١٣سعيد السيد قنديل ، مرجع سابق ، ص. د: راجع ) ٣(
   .٢٠٠٩السوري لسنة من قانون التوقيع االلكرتوين ) ١(راجع م) ٤(
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فھل یمكن ان یتوفر التوقیع بالمعنى المتقدم بالنسبة للسندات االلكترونیة   
ًن یتفق الطرفان على ابرام عقد االیجار كیف یتم توقیعھ لیكون سندا ذات فبعد ا

  . حجیة في االثبات 
ان القوانین المنظمة للمعامالت االلكترونیة والتي سنأتي على ذكرھا لم   

تنص على شروط خاصة بعقد االیجار مما یعني خضوعھ للقواعد العامة التي 
 تقضي بأن االخذ بالمفھوم الواسع للتوقیع تخضع لھا السندات االلكترونیة، والتي

بحیث ال یقتصر على التوقیع التقلیدي إنما یشمل التوقیع االلكتروني بالختم او 
  . )١(الرمز او التثقیب او ایة وسیلة الكترونیة اخرى

وھذا التغییر استلزمتھ طبیعة المعامالت االلكترونیة إذ دخل الحاسوب في   
ذلك فان السندات المستخرجة كان ال بد لھا ان تكون مجاالت الحیاة الواسعة ل

موقعة وذلك لحمایة الخصوصیة وتوفیر االمن على شبكة االنترنیت أثناء إبرام 
العقود المختلفة وتداولھا إذ یتزاید القلق بشأنھا الحتمال تغییرھا او سرقتھا لذلك 

لمعلومات أثناء یوفر التوقیع صمام االمان إذ یمكن بواسطتھ الحفاظ على سریة ا
إال انھ على الرغم من قدرة ھذه الطریقة على توفیر االمان . تبادلھا على الشبكة 

فان المخاوف تتزاید من تعرضھ للسرقة والضیاع وسھولة تزویده على الشبكة 
) البطاقة الذكیة(كذلك فان التوقیع الرقمي الذي یتم تسجیلھ على البطاقة الممغنطة 

 الشھري لالیجار عن طریق التعامل مع مصرف یحدده كما إذ تم دفع القسط
ًالمالك ، یمكن تقلیده بسھولة فضال عن انھ ال یكون بحركة ید الموقع كما في 

  .            )٢()الخطي(التوقیع التقلیدي 
لذلك تنوعت اسالیب التوقیع االلكتروني بین التوقیع باستخدام الخواص   

 ، ویتم ذلك باستخدام )٣(ع باستخدام القلم االلكترونيالذاتیة والتوقیع الرقمي والتوقی
قلم الكتروني حسابي یتم الكتابة بھ على شاشة الكمبیوتر وذلك عن طریق استخدام 
برنامج خاص یقوم بتسجیل التوقیع والتحقق من صحتھ وذلك عن طریق أخذ 

شة بیانات المستخدم التي یدرجھا في بطاقتھ الخاصة وتظھر تعلیمات على الشا

                          
يف االثبــــــات يف القــــــانون ) االمييــــــل(جعفــــــر املغريب،حجيــــــة الربيــــــد االلكــــــرتوين . حــــــسام البطــــــوش ود. د: راجــــــع ) ١(

 . ١٧ ، ص٢٠٠٤االردين،
 –عبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي ، التوقيـــع االلكـــرتوين يف الـــنظم القانونيـــة املقارنـــة ، دار الفكـــر اجلـــامعي . د: راجـــع ) ٢(

   . ٢٧ ، ص١٧ ، ص٢٠٠٤ ، االسكندرية
منري حممد اجلنيهي وممدوح حممـد اجلنيهـي ، التوقيـع االلكـرتوين وحجيتـه يف االثبـات ، دار الفكـر اجلـامعي ، : راجع ) ٣(

    .١٣ ، ص٢٠٠٥
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یتبعھا الشخص ثم رسالة ثانیة تطالب بالتوقیع داخل مربع على الشاشة ، ویقوم 
البرنامج بقیاس ابعاد التوقیع من حیث الحجم والشكل والنقاط واالنحناءات ثم 
ًیظھر خیار على الشاشة اذا كان موافقا أم ال فإذا تمت الموافقة یتم تشفیر البیانات 

لبرنامج ثم یقوم البرنامج بفك رموزھا ومقارنتھا الخاصة بالتوقیع وتخزینھا في ا
مع التوقیع المخزن ومن ثم إرسالھا الى برنامج الكمبیوتر لیتم التأشیر اذا كانت 

  .)١(ًصحیحة اوال
من خالل ما تقدم نجد ان التقدم التكنولوجي قد عالج مشكلة التوقیع من   

انھا تمثل خطوة لتذلیل خالل ابتكار ھذه الطرق والتي وان تعرضت لالنتقاد إال 
الصعوبات امام استخدام المحررات االلكترونیة في االثبات والتي فرضت نفسھا 

  .   في التعامل الیومي 
البیانات التي تتخذ " التوقیع االلكتروني بأنھ )٢(وقد عرف القانون االردني  

ھیئة حروف او ارقام او رموز او إشارات او غیرھا وتكون مدرجة بشكل 
وني او رقمي او ضوئي او أیة وسیلة اخرى مماثلة في رسالة معلومات او الكتر

مضافة علیھا او مرتبطة بھا ولھا طابع یسمح بتحدد ھویة الشخص الذي وقعھا 
  ". ویمیزه عن غیره من اجل توقیعھ وبغرض الموافقة على توقیعھ

نات جملة بیا( فقد عرف التوقیع اإللكتروني بأنھ )٣(اما القانون السوري  
تدرج بوسیلة الكترونیة على وثیقة الكترونیة وترتبط بھا وتتخذ شكل حروف او 
أرقام او رموز او إشارات او أي شكل آخر مشابھ ویكون لھا طابع متفرد یسمح 

وقد ) . ّبتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره وینسب الیھ وثیقة الكترونیة بعینھا
  . اللكتروني التوقیع بشروط معینة قیدت القوانین التي اعترفت بالتوقیع ا

وقبل الدخول في ذلك ال بد من االشارة الى ان القانون العراقي قد أقر   
من قانون النقل العراقي ، ) ١٤٢م/٤ف(بالمفھوم الواسع للتوقیع عندما أجازت 

توقیع سند الشحن بخط الید او بأیة طریقة اخرى مقبولة وذلك محاولة منھ 
  . )٤(لتقنیة التي أجازت إصدار سند الشحن بطریق الكترونيلمسایرة التطورات ا

                          
  . ٣٤-٣٣عبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، ص . د: راجع ) ١(
  .الردين من قانون املعامالت االلكرتونية ا) ٢(راجع م ) ٢(
  .من قانون التوقيع االلكرتوين السوري النافذ ) ١(راجع م ) ٣(
  .٧٧راجع نبيل كاظم مهدي زوين ، مرجع سابق ، ص) ١(
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 ان - ١:  فقد اشترط لصحة التوقیع )١(أما قانون االونسترال النموذجي  
 ان تكون خاضعة لسیطرتھ وقت -٢. ّتكون بیانات انشاء التوقیع مرتبطة بالموقع 

 لالكتشاف ً أي تغییر یجري في التوقیع بعد حدوثھ یجب ان یكون قابال-٣. إنشائھا
 .  

ً اذا استوجب تشریعا - أ" من القانون االردني )٢()١٠(في حین اشترطت م   
ًنافذا توقیعا على المستند او نصا على ترتیب أثر خلوه من التوقیع فان التوقیع  ً ً

 یتم إثبات - ب. االلكتروني على السجل االلكتروني یفي بمتطلبات ذلك التشریع 
بتھ الى صاحبھ إذا توافرت طریقة لتحدید ھویتھ صحة التوقیع االلكتروني ونس

والداللة على موافقتھ على المعلومات الواردة في السجل االلكتروني الذي یحمل 
توقیعھ اذا كانت تلك الطریقة مما یعول علیھا لھذه الغایة في ضوء الظروف 

  ". المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق االطراف على استخدام تلك الطریقة
بعد التوقیع االلكتروني "منھ ) ٣( فنصت م )٣(أما القانون السوري  

ًالمصدق المدرج على وثیقة الكترونیة ، مستجمعا للشروط المطلوبة للحجة في 
ّ ارتباط التوقیع بالموقع وحده دون غیره ، وكفایتھ للتعریف -١: اإلثبات وھي 

قة االلكترونیة ارتباط ال  ارتباط التوقیع االلكتروني بالوثی- ٢. ّبشخص الموقع 
یمكن بعد إحداث أي تعدیل او تبدیل على الوثیقة دون ظھور أثر قابل للتدقیق 

  ". والكشف
ویالحظ ان ھذا النص مأخوذ من قانون االونسترال النموذجي ، ومن   

ًخالل ما تقدم نجد ان التوقیع االلكتروني بأیة وسیلة كانت ال یكون صحیحا إال اذا 
شكل واضح على صاحبھ وموافقتھ على المستند االلكتروني دون التقید ًكان داال ب

ونجد ان . بطریقة معینة الستنتاج ذلك إي یمكن االتفاق بین الطرفین على ذلك 
ًذلك أمرا جدیرا بالتأیید فھو من جھة یقضي على المخاوف الناشئة من التوقیع  ً

ط بشكل واسع مما االلكتروني السابق عرضھا ومن جھة اخرى جاء ھذا الشر
  . یسمح باستیعاب أیة طریقة جدیدة للتوقیع یفرزھما التطور التكنولوجي 

  املطلب الثاني 
   االلكرتوني اإلجياراحلجية القانونية لعقد 

                          

   .٢٠٠١من قانون االونسرتال النموذجي بشأن التوقيعات االلكرتونية ، لسنة ) ٦م/٣ف: (راجع ) ٢(
  .ردين النافذ من قانون املعامالت االلكرتونية اال) ١٠(راجع م ) ٣(
  .من قانون التوقيع االلكرتوين السوري النافذ ) ٣(راجع م ) ٤(
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بعد ان اثبتنا ان السندات االلكترونیة المنظمة لعقود االیجار وباقي   
فإن التساؤل یثور حول المعامالت االخرى یتوفر فیھا شرطي الكتابة والتوقیع 

وما ھو . الحجیة القانونیة لھذه السندات في االثبات في حالة تقدیمھا للقضاء 
  . موقف القوانین المقارنة من ذلك ، ھذا ما سنحاول االجابة عنھ في ھذا المطلب 

للقاضي ان  ()١(بالنسبة للتشریع العراقي فقد نص قانون االثبات العراقي  
یتبین لنا من خالل ) قدم العلمي في استنباط القرائن القضائیةیستفید من وسائل الت

النص اعاله انھ توجد إشارة من المشرع العراقي لألخذ بوسائل التقدم العلمي في 
االثبات والتي لم یحددھما النص بصورة معینة مما یجعلھا قابلة للتفسیر بحیث 

  . تشمل السندات االلكترونیة 
ن المشرع العراقي ألھمیة التقدم العلمي والسعي ویعد ذلك التفاتة جیدة م  

ًلتوظیفھ بحیث یفید العملیة القضائیة ویسھل عملیة االثبات وصوال إلحقاق 
  .)٢(الحق

ًإال انھ مع ذلك یعد ھذا النص قاصرا لقبول السندات االلكترونیة كدلیل   
ك إلثبات التعاقد االلكتروني سواء أكان في صورة إیجار ام صور أخرى وذل

  : لالسباب اآلتیة 
ان نطاق تطبیق ھذا النص مقید بالحاالت التي یجوز االثبات فیھا  -١

بالقرائن وھي نفسھا حاالت االثبات بالشھادة ، لذلك اذا تجاوزت قیمة 
لذلك فان ھذا . )٣(العقد الخمسة االف دینار فال یجوز تطبیق ھذا النص

 ظل الظروف الراھنة ًالنص یعد معطال في الواقع العلمي إذ ال یعقل في
إبرام عقد إیجار بأقل من خمسة اآلالف دینار لذلك فقد عزف القضاء 
العراقي عن تطبیق ھذا النص، لذلك ندعو المشرع العراقي لتعدیل ھذا 

  .النص بحیث یمكن االستفادة من وسائل التقدم العلمي في اإلثبات
 امر جوازي ان االخذ بالقرینة القضائیة في حالة المحرر االلكتروني -٢

یعود تقدیره للقاضي فال یوجد أي إلزام بأخذه ، وبذلك سوف نحصل على 
 . )٤(ًقرارات قضائیة متناقضة الن االمر اصبح خاضعا الجتھاد القاضي

                          
  . ٢٠٠٠لسنة ) ٤٦( املعدل بالقانون رقم ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(من قانون االثبات العراقي رقم ) ١٠٤(راجع م ) ١(
   . ١٧٠ادم وهيب النداوي ، مرجع سابق ، ص. د: راجع ) ٢(
يـــد ،. د: راجـــع ) ١( ـــد ا ـــة القـــضاء ، عـــصمت عب ـــة ، حبـــث منـــشور يف جمل ـــات العلمي ـــات بوســـائل التقني  مـــشكلة االثب

   . ٤٠ ، ص٢٠٠٢ ، ٥٦، س) ٢و١(العددان 
   .٦٦نبيل مهدي كاظم زوين ، مرجع سابق ، ص: راجع ) ٢(
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وفي ضوء ھذه االنتقادات ال یزال التشریع العراقي بحاجة الى الكثیر من 
اقي التشریعات إذ اصبح الخطوات لالعتراف بحجیة السندات االلكترونیة اسوة بب

التعامل االلكتروني یفرض نفسھ في الواقع العملي ویقف القانون والقضاء العراقي 
  ًعاجزا مع غیاب النص التشریعي 

وقد بدأ المشرع العراقي یستجیب لھذه المتطلبات فأجاز في قانون 
 للبنك المركزي العراقي استحداث نظام الكتروني لتحویل ٢٠٠٢المصارف عام 

الموال ویجوز االثبات في القضایا المصرفیة بجمیع طرق االثبات بما في ذلك ا
، إال أن ھذه )١(السندات االلكترونیة او البیانات الصادرة عن اجھزة الحاسوب

النصوص ال تكفي، لذلك ندعو المشرع العراقي لتنظیم السندات اإللكترونیة 
  .المجالوحجیتھا في اإلثبات وإصدار تشریع متكامل في ھذا 

أما قانون االونسترال النموذجي لم یذكر حجیة السندات االلكترونیة إال 
منھ األنفة الذكر الى الشروط الواجب توافرھا في التوقیع ) ٦(انھ أشار في م

  . االلكتروني لكي یكتسب حجیة في االثبات 
أما القانون االردني فقد ساوى في الحجیة بین السندات االلكترونیة 

 یعد السجل االلكتروني والعقد -أ(منھ )٢() ٧(ت العادیة إذ نصت موالسندا
ًااللكتروني والرسالة االلكترونیة والتوقیع االلكتروني منتجا لآلثار القانونیة ذاتھا 
المترتبة على الوثائق والمستندات الخطیة والتوقیع الخطي بموجب احكام 

  ) . حیتھا لإلثباتالتشریعات النافذة من حیث إلزامھا ألطرافھا او صال
یتبین من النص في أعاله ان المشرع االردني یساوي بین العقود 
االلكترونیة والعقود الكتابیة من حیث الحجیة في االثبات ، ولقد جاء لفظ العقود 
ًھنا عاما ، لم یحدد شكل او نوع معین منھا ، وبالتالي یسري ھذا النص على عقد 

  .  حجة مساویة لعقد االیجار التقلیدي االیجار االلكتروني ، ویعد ذات
للتوقیع االلكتروني ( كذلك اذ نص )٣(وھذا ما أخذ بھ القانون السوري

المصدق ، المدرج على وثیقة الكترونیة ، في نطاق المعامالت المدنیة والتجاریة 
واالداریة ذات الحجیة المقررة لالدلة الكتابیة في احكام قانون البینات إذ روعي 

شائھ واتمامھ االحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون والنواظم والضوابط في إن
  ) . …التي یصدرھا الوزیر بناء على قرار من مجلس إدارة الھیئة

                          

يد ، مشكلة االثبات بوسائل التقنيات العلمية ، مرجع سابق ، ص. راجع د) ٣(    .٤٢عصمت عبد ا
  .من قانون املعامالت االلكرتونية االردين النافذ ) ٧م / ف أ(راجع ) ١(
  .من قانون التوقيع االلكرتوين السوري النافذ ) ٦م/٢ف(راجع ) ٢(
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ونجد ان القانون السوري كان أوضح في بیان حجیة السند االلكتروني من 
 عن ًالقانون االردني اذ نص صراحة على مساواتھا بالسندات العادیة ، فضال

مرونة ھذا النص الذي أجاز للوزیر ان یصدر في المستقبل أیة شروط او ضوابط 
  . جدیدة قد یفرزھا الواقع العملي 

وتجدر االشارة الى ان القانون االردني والسوري قد انفردا من بین 
ًقوانین الدولة العربیة في االشارة صراحة الى تطبیق احكام المعامالت 

ال  ( )١(من القانون االردني) ٢م/٣ف(إذ نصت .  االیجار االلكترونیة على عقود
 معامالت التصرف باالموال الغیر -٣… تسري احكام ھذا القانون على ما یلي 

منقولة بما في ذلك الوكاالت المتعلقة بھا وسندات ملكیتھا وإنشاء الحقوق العینیة 
  ) . …علیھا باستثناء عقود االیجار الخاصة بھذه االموال 

ن االفضل تخصیص نص عن أحكام عقد االیجار االلكتروني وذلك وكا
  . لتمیزھا عن العقود االخرى بكونھا مستمرة التنفیذ 

من خالل ما تقدم نستنتج ان القوانین المقارنة ساوت بین السند العادي 
 السابق االشارة –والسند االلكتروني على أساس توفر شرطي الكتابة والتوقیع 

، لكن لو تدخل مزود خدمات التصدیق في توثیق ھذا السند إال  فیھما –الیھم 
یمكن ان یعد بمنزلة السند الرسمي السیما اذا كانت الجھة التي یمثلھا جھة رسمیة 
، فإن شرط الرسمیة یكون قد تحقق إضافة للكتابة والتوقیع ، لذلك فإننا ندعو الى 

 اإللكترونیة، إذ قد یمثل ذلك االخذ بھذه الفكرة بعد إصدار تشریع متكامل للسندات
زیادة في الثقة الممنوحة للسندات االلكترونیة وبالتالي تعدیل النصوص القانونیة 
لیصبح السند االلكتروني بمنزلة السند الرسمي بعد فرض شروط جدیدة تتناسب 
معھ لیكتسب نفس الحجیة في االثبات سواء أكان یمثل عقد إیجار أم عقد بیع ام 

ویثور التساؤل عن حجیة صورة السند . التصرفات القانونیة غیرھما من 
االلكتروني بالنسبة للقانون العراقي الذي اعتمد على السندات اإللكترونیة في 
قانون النقل وقانون المصارف، أو بالنسبة للقوانین المقارنة، فمن المعلوم ان أصل 

 اآللي او القرص ًالسند المحرر من كتابة وتوقیع یكون محفوظا على الحاسب
المدمج ، وعند النزاع یتم تقدیم الورقة المسحوبة من الحاسب اآللي الى القضاء 

لذلك فإن ما نتعامل معھ یكون صورة فھل . ولیس الحاسب اآللي او القرص 
  . )٢(یكون لھا حجیة في االثبات

                          

ـــــذة تقابلهـــــا ) ٦م/٣ف(راجـــــع ) ٣( ـــــة االردين الناف ـــــانون املغـــــامالت االلكرتوني ـــــع ) ١٣م/٢ف(مـــــن ق ـــــانون التوقي مـــــن ق
   .االلكرتوين السوري 

  .١١تاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، صعبد الف. د: راجع ) ١(
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  من بین القوانین المقارنة في معالجة ھذه المسألة)١(انفرد القانون السوري
للصورة المنسوخة على الورق من الوثیقة االلكترونیة (منھ ) ٢م/ف ب(إذ نصت 

ذات الحجیة في االثبات المقررة لھذه الوثیقة بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة لألصل 
ما دامت الوثیقة االلكترونیة والتوقیع االلكتروني المصدق المدرج علیھا موجود 

  .  )ھ الصورة المنسوخةعلى الحامل االلكتروني الذي أخذت عن
وبذلك فقد عد المشرع السوري ما یخرج من الحاسب صورة منسوخة 
وساوى بینھا وبین الحجیة في االثبات ولكن بشروط ، أن تبقى المعلومات 
ًمخزونة على الحاسب اآللي وان تكون مذیلة بالتوقیع ، فضال عن ذلك یجب ان 

.  االعتماد علیھا في االثبات تكون ھذه الصورة مطابقة لھذا االصل حتى یتم
والحقیقة ان القانون السوري تمیز بھذا النص لیس عن بقیة القوانین المقارنة 

، الذي عالج )(فحسب بل عن بقیة القوانین العربیة األخرى مثل القانون المصري
  . ًھذه المسألة أیضا 

الصور الممنوحة على الورق ( من القانون المصري )٢()١٦(إذ نصت م
ن المحرر االلكتروني الرسمیة حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة م

ألصل ھذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر االلكتروني الرسمي والتوقیع 
  ) . االلكتروني موجود على الدعامة االلكترونیة

كل كتابة الكترونیة مثبتة لواقعة (ویقصد بالمحرر االلكتروني الرسمي ، 
ي تصرف قانوني تترتب علیھ أثار قانونیة معینة تدخل في تحریھا قانونیة ھ

، ومثالھا المحررات )موظف عام مختص وبالتالي تثبت لھا حجیة قبل الكافة
الرسمیة المتداولة عبر االدارات في وزارة واحدة عن طریق شبكة االنترنیت 

  . )٣(ًالداخلیة ویعد ذلك تطبیقا لفكرة الحكومة االلكترونیة
 فأن ھذه الحجیة ال تثبت إال للمحررات االلكترونیة الرسمیة ونجد ان علیھ

ھذا النص ال یطبق على عقد االیجار االلكتروني النھ عقد الكتروني عرفي ینشأ 
إال انھ في ضوء ما طرحناه . بین االطراف دون تدخل موظف رسمي بتحریره 

ًسابقا فإن التساؤل یبقى مطروحا في حالة توثیق عقد اال یجار من مزود خدمات ً
ًالتصدیق إال یعد في ھذه الحالة محرر إلكتروني رسمي، فضال عن ذلك فإنھ في 
ضوء ھذه الرؤیة الجدیدة لحجیة السندات االلكترونیة سنكون بحاجة الى تعدیل 

                          
 .٢٠٠٩من قانون التوقيع االلكرتوين السوري لسمة ) ٢م/ف ب : (راجع ) ٢(
) ( مل نتناول القانون املصري كأحد القوانني املقارنة يف هذه الدراسة إال انه ألمهية هذا النص ارتئينا ذكره.  
   .٢٠٠٤لسنة ) ٨٥(صري رقم من قانون التوقيع االلكرتوين امل) ١٦(راجع م ) ١(
   .٤١٩عبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع سابق ، ص. راجع د) ٢(
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ُالنصوص القانونیة لیس فقط بالنسبة للتشریع العراقي الذي لم یخط الخطوات 
 بالنسبة للقوانین المقارنة ذاتھا التي خلت من معالجة االولى في ھذا النطاق ، بل

ًفضال عن ذلك فإننا ندعو كافة التشریعات الى تبني االتجاه الذي . ھذه المسألة 
أخذ بھ القانون السوري في تنظیم حجة صورة السند الرسمي، كما ندعو المشرع 

  . تروني وصورتھالعراقي إلى النص في قانون إیجار العقار على حجیة السند اإللك
ویالحظ ان المشرع االردني على الرغم من عدم تنظیمھ ألحكام صورة   

السند االلكتروني، إال انھ أعتبر ان المعلومات المثبتة على الحاسب اآللي نسخة 
یستمد السجل  ()١(منھ) ٨(أصلیة في حالة توفر شروط معینة إذ نصت م 

سخة االصلیة إذا توافرت فیھ مجتمعة االلكتروني أثره القانوني ویكون لھ صفة الن
 ان تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة لالحتفاظ - ١: الشروط التالیة 

 إمكانیة االحتفاظ بالسجل -٢بھا وتخزینھا بحیث یمكن في أي وقت الرجوع الیھا 
االلكتروني بالشكل الذي تم بھ إنشاؤه او ارسالھ او تسلیمھ أو بأي شكل یسھل بھ 

 داللة - ٣إثبات دقة المعلومات التي وردت عند إنشائھ او إرسالھ او تسلمھ 
المعلومات الواردة في السجل على من ینشأه او یتسلمھ وتاریخ ووقت إرسالھ 

  ) . …وتسلمھ
علیھ اذا لم تتوفر الشروط في أعاله ال تعد الكتابة او العقد المثبت على   

للجوء الیھا ، ونحن نؤید المشرع االردني الدعامة االلكترونیة نسخة اصلیة یتم ا
ًفي موقفھ ھذا ، وذلك تعزیزا وزیادة في الضمانات المقترحة للسندات االلكترونیة 
العتبارھا ذات حجیة في االثبات لذلك نجد موقفھ ھنا أفضل من المشرع السوري 
 الن مجرد وجودھا على الحاسب االلي ال ینفي شبھة التغییر فیھا او احتماالت

المحو او االزالة او تعرضھا لفایروس لذلك كان ال بد من تقیدھا بھذه الشروط 
لیتم الرجوع الیھا في حالة الشك كأصل، ویالحظ ان المشرع االردني استخدم لفظ 

أي ان المعلومات المدونة على الحاسب االلي . ولیس االصل ) نسخة اصلیة(
یع لكن تبقى للورقة التقلیدیة نسخة فعلى الرغم من توفر شرطي الكتابة والتوق

  .  ضمانات اقوى في ثبات المعلومات الواردة فیھا

   :اخلامتة

                          

مـن هـذا القـانون عرفـت الـسجل ) ٢(من قانون املعامالت االلكرتونيـة االردين وجتـدر االشـارة اىل ان م ) ٨(راجع م ) ١(
ارســــاهلا او تــــسلمها او حتزينهــــا بوســــائل القيــــد او العقــــد او رســــالة املعلومــــات الــــيت يـــتم إنــــشاؤها او : (االلكـــرتوين 

  ) . الكرتونية
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بعد أن انتھینا من ھذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات 
  :ندرجھا كما یأتي

  النتائج: ًأوال
د  .١ ار وق انون إیجار العق دني وق انون الم ھ للق یخضع عقد اإلیجار في أحكام

دني أدى ذل انون الم سبة للق ا بالن ھ، ف ة إلثبات د القانونی ك إلى اختالف القواع
ارات الخاضعة  ك أن العق یخضع للقواعد العامة في اإلثبات والسبب في ذل
ل مخاطر  ذلك تق ا ل ا منھ ة طرف ًألحكام القانون المدني غالبا ما تكون الدول ً

انون إیجار استغالل أحد الطرفین لآلخر، أما العقارات الخاضعة ألحكام  ق
 .العقار فتخضع للقواعد الخاصة التي نص علیھا ھذا القانون

ات  .٢ سألة اإلثب ي م ي ف انون العراق اختلف القانون األردني والسوري عن الق
ذا األمر  ط وھ ة فق بالشھادة، إذ یقتصر األمر على االلتزامات غیر التعاقدی

ھ حسب ال ھ ألن ة جدیر بالتقدیر ندعو المشرع العراقي لألخذ ب د العام قواع
ن  ل م ت أق ن ٥٠٠٠التصرفات إذا كان شھادة وال یوجد م ار تخضع لل  دین

 .الناحیة الواقعیة في الوقت الحالي عقد إیجار بھذا المبلغ
سألة  .٣ ي م ي ف شرع العراق ن الم سوري ع ي وال شرع األردن ف الم اختل

د  ن بالعق ة الطع شھادة إذ أضافوا حال ات بال ا اإلثب وز فیھ ي یج الحاالت الت
انونلم ام والق ام الع ھ للنظ ذ . خالفت ضل ألن األخ ي أف ف العراق د موق ویع

م اللجوء  ن ث ود وم ذه العق بذلك قد یؤدي إلى التحایل على القانون بإبرام ھ
 .إلى الشھادة للطعن بھا

ار  .٤ انون إیجار العق ي ق سابقة ف شاكل ال ي معالجة الم حاول المشرع العراق
م  انون رق ص الق الل ن ن خ ك م سن) ٥٦(وذل ؤجر ٢٠٠٠ة ل زم الم  إذ أل

د  ات عق ستأجر إثب از للم ھ أج ك، إال أن ي ذل ل ف سنا فع د وح ر العق ًبتحری
ل  ك مح د ذل ة ویع روط معین وافرت ش ات إذا ت رق اإلثب ة ط ار بكاف اإلیج
یفا  ستأجر س د الم یجعل بی و س ذا النح ى ھ ات عل الق اإلثب ر، إذ أن اط ًنظ

ا وازن بینھم ق الت ًمسلطا على المؤجر بدال من خل ات ً ً، فضال عن أن اإلثب
رة ضریبة  ي دائ ھ ف دم إیداع د وع ر العق ة تحری ي حال ق ف شھادة ال یطب بال
ا  ا یخالف أو یجاوز م ات م ع قاعدة عدم جواز إثب العقار ألنھ یتعارض م

شھادة ابي بال شھادة ال یكون إال إذا . اشتمل علیھ الدلیل الكت ات بال إذن اإلثب
 . ًكان عقد اإلیجار غیر محرر أو شفویا

د  .٥ ة الطرق تع الشروط التي قید بھا المشرع حق المستأجر في اإلثبات بكاف
دم  ل بع ى التحای ؤدي إل دة سنة ت ك لم ة المال تراط إقام محل نظر إذ أن اش
ى إشغال  أكثر عل اإلقامة في تلك الفترة، كذلك فإنھ شرط مضي مدة سنة ف
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س ات للم ي اإلثب ق ف ذا الح ى ھ ا أعط ة كم دة طویل ون م أجور تك تأجر الم
ارة  ى عب نص عل ذلك األفضل ال اطن ل ن الب فقط، فقد یكون ھنالك إیجار م
ة  ًالمالك، ونقترح بدال من ھذه الشروط إلزام المؤجر بدفع غرامات تأخیری
ي  شرع العراق دعو الم ھ، ون دون إبرام د ب ة للعق دة معین ة مضي م ي حال ف

 .لألخذ بذلك
سجیلھ .٦ دم ت د وع سجیل العق ین ت سوري ب انون ال رق الق ي ف ره ف ، إذا اعتب

اء  د انتھ ار عن ًالحالة األولى سندا تنفیذیا بحیث یمكن للمؤجر استرداد العق ً
ر  ك أم د ذل ذة ویع ة الناف د القانونی سجلة فتخضع للقواع ر م ا الغی د، أم العق
ة  مانات قوی دم ض ھ یق ھ ألن ذ ب ي لألخ شرع العراق دعو الم د ن دیر بالتأیی ج

 .للمؤجر تشجعھ على تسجیل العقد
سنة ) ٥٦(لرغم من أن القانون رقم على ا .٧ انون ٢٠٠٠ل دل لق انون المع  الق

ات إال أن  انون اإلثب دیل ق را لتع در معاص د ص ي ق ار العراق ار العق ًإیج
سندات  ى ال كالھما لم یشیرا إلى مسألة إثبات عقد اإلیجار اإللكتروني أو إل

ة األم اة العملی ذي اإللكترونیة على الرغم من تنوع استخدامھا في الحی ر ال
 .ندعو المشرع العراقي لالنتباه إلیھ

نص  .٨ ى ال ة عل وانین العربی ین الق ن ب ي م سوري واألردن انون ال راد الق انف
سندات  ة لل ام العام عا لألحك ھ خاض ي وجعل ار اإللكترون د اإلیج ى عق ًعل
صروا  ا اقت وه إنم م یعرف م ل ة، إال انھ د معین ة دون خصھ بقواع اإللكترونی

د اإللك ف العق ى تعری ار عل د اإلیج ي لعق ف اآلت رح التعری ذلك نقت ي ل ترون
ھ باستخدام : عقد اإلیجار اإللكتروني: "اإللكتروني ھو العقد الذي یتم إبرام

دة  ر ولم اء أج ین لق شيء مع اع ب ھ االنتف تم بموجب ة وی ات الحدیث التقنی
 ".معلومة

ق  .٩ ي صعوبة توثی من التحدیات التي یثیرھا إثبات عقد اإلیجار اإللكترون
وفر شرط ھویة دى ت بلھم فضال عن م ن ق ً األطراف والتوقیع المستخدم م

ى  الكتابة والتوقیع في السند اإللكتروني، بالنسبة للحالة األولى تم النص عل
ن  د م ة التأك وم بمھم دمات التصدیق تق ا مزود خ ق علیھ دة یطل ة محای جھ

المف ذ ب د األخ ة یع ة الثانی سبة للحال واقیتھم، وبالن راف وت ات األط ھوم ھوی
سندات  سبة لل شروط بالن ذه ال ق ھ ى تحق ع إل ة والتوقی ع للكتاب الواس

 .اإللكترونیة
ذھب  .١٠ ة عمل مزود خدمات التصدیق ف ثار الخالف في الفقھ حول طبیع

سم  ام والق نفس المھ ھ ب دي لقیام دل التقلی ب الع ساواتھ بالكات ى م بعض إل ال
د السیما اآلخر رفض ھذه المساواة ونجد أن الرأي األول أمر جدیر با لتأیی
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سندات  ساواة ال ى م ك إل إذا كانت جھة المصادقة جھة رسمیة إذ سیؤدي ذل
 .اإللكترونیة بالسندات الرسمیة من حیث الحجیة

ة  .١١ ق اإللكترونی ھادات التوثی ى ش اد عل ة االعتم وانین المقارن ازت الق أج
ین  ا وب ارت بینھ ي إذ س دمات أجنب زود خ ن م ادرة م ت ص و كان ى ل حت

 .ًنیة تسھیال للتعامالت اإللكترونیةشھاداتھا الوط
ھ  .١٢ على الرغم من أن التشریع العراقي لم ینظم السندات اإللكترونیة إال أن

ة،  ة إلكترونی شحن بطریق ندات ال دار س ع وإص ل توقی انون النق ي ق از ف أج
ي القضایا المصرفیة  ات ف كما أجاز قانون المصارف العراقي الجدید اإلثب

د ذ ات ویع رق اإلثب ع ط ا بجمی ي، أم شریع العراق ن الت دة م ة جی ك التفات ل
ة ) ١٠٤(بالنسبة للمادة  ة العملی ن الناحی ي فھي م من قانون اإلثبات العراق

ات  االت اإلثب س ح ة نف ات بالقرین االت اإلثب ك ألن ح ة وذل ر مطبق غی
ن  تفادة م ن االس ي م ن القاضي العراق ّبالشھادة لذلك نقترح تعدیلھا بما یمك

 .ةالسندات اإللكترونی
ساویة  .١٣ ة م ة حجی سندات اإللكترونی سوري لل ي وال انون األردن أعطى الق

ى  دعو إل ع ون ة والتوقی رطي الكتاب وفر  ش د ت ة بع سندات العادی ة ال لحجی
صادقتھا  ت م ة إذا تم سندات اإللكترونی میة لل سندات الرس ة ال اء حجی إعط
دول، األمر  ي ال ة رسمیة ف ل جھ ان یمث من مزود خدمات التصدیق إذا ك

 .ي ندعو التشریعات العربیة لألخذ بھالذ
ى  .١٤ ة عل وانین المقارن ین الق ن ب صري م سوري والم انون ال رد الق انف

سوري أفضل  معالجة صورة السند اإللكتروني، ونجد أن موقف القانون ال
شرط  ساویة لألصل ب ة م من موقف القانون المصري ألنھ عدھا ذات حجی

وني أما القانون المصري اقتصر بقاء الكتابة والتوقیع على الحامل اإللكتر
ائق  میة أي الوث ة الرس سندات اإللكترونی ور ال ى ص ة عل اء الحجی بإعط
ي  انون األردن ت، إال أن الق المتبادلة بین دوائر الدولة الرسمیة عبر اإلنترن
ة  ة بالكتاب روط معین تراط ش صري باش سوري والم انون ال ن الق ز ع تمی

ي لتعتب ذا األمر المسجلة على الحامل اإللكترون د أن ھ ًر سندا أصلیا ونج ً
  .جدیر بالتقدیر وندعو المشرع العراقي لألخذ بھ

  التوصیات: ًثانیا
  .ندعو المشرع العراقي إلى زیادة نصاب الشھادة .١

غ  ن مبل ل م د أق ة ال یوجد عق ة العملی ار سواء ٥٠٠٠وذلك ألن من الناحی  دین
  .متھأكان عقد بیع أو إیجار وحتى إن وجد ال یدون لقلة قی



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٣(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (43), Year (2010) 

٣٧

دیل م .٢ شكل ) ٤(نقترح تع ذ لتكون بال ي الناف ار العراق انون إیجار العق ن ق م
 :اآلتي

ى ف أ  ة إل ادة(تضاف الفقرة اآلتی ذه الم ن ھ ي) م شكل اآلت ال : "... لتصبح بال
ھ) ٣٠(تتجاوز  دفع . ًیوما من تاریخ إبرام ف ب زم المتخل ك یلت ة ذل د مخالف وعن

  .غرامات تأخیریة عن كل یوم تأخیر
  :من المادة نفسھا لتصبح ما یأتي) ب( تعدیل الفقرة ویتم

ار " ن استرداد العق ھ م د صاحبھ یمكن ذیا بی ًیعد عقد اإلیجار المسجل سندا تنفی ً
تم . عند انتھاء مدتھ ما لم یتم االتفاق على تجدید العقد أما العقد غیر المسجل فی

  ".إثباتھ عن طریق الیمین
شروط الت ب ال ي تجن ك ھ ن ذل ة م ي والغای ادة والت ذه الم ا ھ صت علیھ ي ن

د  ة الطرق عن ات بكاف ستأجر باإلثب ًتعرضت لالنتقاد وبدال من إعطاء الحق للم
دفع  عدم تسجیل العقد، إلزام الطرفین بتسجیلھ وأال یعترض الطرف المتخلف ل
ذیا  ل المؤجر سندا تنفی ن قب سجل م د الم ار العق ة، وأن اعتب ات التأخیری ًالغرام ً

 .قھ تشجعھ على تسجیل العقدیشكل ضمانة لحقو
 :نقترح إضافة النص اآلتي لقانون إیجار العقار .٣
ا -أ" وافر فیھ ات إذا ت ي اإلثب ة ف  یكون لعقود اإلیجار اإللكترونیة الحجیة الكامل

ب  ى الحاس ودا عل زال موج سند ال ی ل ال ان أص ع، وك ة والتوقی رطي الكتاب ًش
  ".اآللي

ي  شرع العراق ف الم ع موق سجاما م ك ان ي ًوذل ل ف انون المصارف والنق ي ق ف
 .النص على حاالت معینة یقبل فیھا التعامل اإللكتروني وذلك لشیوعھا

 :ونقترح إضافة فقرة أخرى للمادة أعاله لتكون .٤
ا -ب" در مطابقتھ ل بق ة األص ي حجی ار اإللكترون د اإلیج صورة عق ون ل  یك

  ".لألصل بشرط بقاء الكتابة والتوقیع على الحاسب اآللي
ك أل یس وذل ب ول ن الحاس ستخرجة م ة الم و الورق ات ھ ي اإلثب دم ف ا یق ن م

 .الحاسب ذاتھ لذلك كان البد من تنظیم حجیتھ القانونیة
ص م .٥ دیل ن رح تع شكل ) ١٠٤(نقت ون بال ي لتك ات العراق انون اإلثب ن ق م

 :اآلتي
  ".للقاضي أن یقبل وسائل التقدم العلمي الحدیث في اإلثبات القضائي"

نص وذلك ألن تقیید ال ت ال ا القاضي جعل ستفید منھ ة ی ھ قرین نص السابق بجعل
د إیجار  من الناحیة العملیة غیر مطبق إذ من النادر في الوقت الحالي إبرام عق

 . دینار ألن ما یجوز إثباتھ بالشھادة یجوز إثباتھ بالقرائن٥٠٠٠أقل من 
 :نقترح إضافة النص اآلتي لقانون اإلثبات العراقي .٦
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وفرت یكون للسندات اإل" لكترونیة حجیة مساویة لحجیة السندات الرسمیة إذا ت
ة ع. ١: فیھا الشروط اآلتی ة والتوقی ة مصادقة . ٢. الكتاب ن جھ ا م م توثیقھ إذا ت

  ".إلكترونیة رسمیة
 .جھة رسمیة تصادق على صحة المعلومات المدونة في السند اإللكتروني

ل بالمع .٧ شریع متكام دار ت ي إص شرع العراق ى الم رح عل امالت نقت
ر  ذ بنظ ى أن یؤخ ة عل ة واألجنبی دول العربی اقي ال وة بب ة أس ًاإللكترونی

 .االعتبار ما تم اقتراحھ أعاله
  

   :مراجع البحث
  : الكتب القانونیة - ًأوال
ادم وھیب النداوي ، الموجز في قانون االثبات ، اعدادیة حزیران . د -١

  . ١٩٩٠الصناعیة ، بغداد ، 
حمن ، النظریة العامة لاللتزام ، أحكام احمد شوقي محمد عبد الر. د -٢

 االسكندریة –االثبات وااللتزام في الفقھ وقضاء النقض ، منشأة المعارف 
 ،٢٠٠٤ .   

 القاھرة، – ، دار الفكر العربي ٧ ، ط١احمد نشأت ، رسالة االثبات ، ج -٣
 . بدون سنة طبع

سسة برھام محمد عطا هللا ، الوسیط في قانون ایجار االماكن ، مؤ. د -٤
  . ١٩٨٢الثقافة الجامعیة ، االسكندریة ، 

في المواد المدنیة ) البینات(توفیق حسن فرج ، قواعد االثبات . د -٥
 . والتجاریة، بدون جھة طبع ، بدون سنة طبع 

 ، دار ابن االثیر ٢جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المسماة ، ط. د -٦
  . ٢٠٠٥للطباعة والنشر ، الموصل ، 

) االیمیل(جعفر المغربي ، حجیة البرید االلكتروني . طوش ودحسام الب. د -٧
  . ٢٠٠٤في االثبات في القانون االردني ، 

 ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط. د -٨
١٩٧٥ .  

سعید السید قندیل ، التوقیع االلكتروني ماھیتھ صوره حجیتھ في االثبات . د -٩
  . ٢٠٠٦باس ، الدار الجامعیة للنشر ، االسكندریة ، بین التداول واالقت

 ، منشورات عویدات ، ١سموحي فوق العادة ، فلسلفة القانون ، ط. د - ١٠
  . ١٩٧٢لبنان ، 
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  . ٢٠٠٦ ، ١صالح احمد عبطان ، الشكلیة في العقود االلكترونیة ، ط - ١١
عبد الفتاح بیومي حجازي ، التوقیع االلكتروني في النظم القانونیة . د - ١٢

  . ٢٠٠٤ االسكندریة ، –المقارنة ، دار الفكر الجامعي 
ًعبد القادر الشیخلي ، فن الصیاغة القانونیة تشریعا وفقھا وقضاء ، مكتبة  - ١٣ ً ً

  . ١٩٩٥دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
 لسنة ٥٦عصمت عبد المجید بكر ، االحكام المستحدثة في القانون رقم . د - ١٤

  . ٢٠٠١ات ، بغداد ، ، مطبعة الخیر١ ، ط٢٠٠٠
عصمت عبد المجید بكر، شرح أحكام عقد اإلیجار، شركة الزاھر، .د - ١٥

 .٢٠٠٣بغداد، 
 ، ١علي ھادي العبیدي ، شرح احكام عقدي البیع واالیجار ، ط. د - ١٦

  . ٢٠٠٠المركز القومي للنشر، االردن ، 
محمد منیر حمد الجنیھي وممدوح عمر الجنیھي ، التوقیع االلكتروني  - ١٧

  . ٢٠٠٥تھ في االثبات، دار الفكر الجامعي ، وحجی
مصطفى مجدي مھرجة ، قانون االثبات في المواد المدینة والتجاریة ،  - ١٨

  . ١٩٨٧ ، دار المطبوعات الجامعیة ، االسكندریة ، ٢ج
 ١٩٩٠منذر الشاوي ، مذاھب القانون ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، . د - ١٩

 . 
  :  الرسائل الجامعیة ً-ثانیا

انج رحیم احمد ، التراضي في العقود االلكترونیة ، رسالة ماجستیر ام -١
   . ٢٠٠٣مقدمة الى كلیة القانون، جامعة السلیمانیة ، 

 –جواد كاظم جواد سمیسم ، التوازن القانوني في العالقة االیجاریة  -٢
 جامعة –دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون 

 . الموصل 
ل عبد حسین البدراني ، المصلحة المعتبرة في الجرائم االخالقیة ، طال -٣

  . ١٩٩٨ جامعة الموصل ، –رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون 
ھادي مسلم یونس البشكاني ، التنظیم القانوني للتجارة االلكترونیة ،  -٤

دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة 
  . ٢٠٠٢ ، الموصل

  :  البحوث المنشورة في الدوریات ً-ثالثا
باسیل یوسف ، االعتراف القانوني بالمستندات والتواقیع االلكترونیة في  -١

 ، ٢التشریعات المقارنة ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة ، ع
   . ٢٠٠١ ، ٣س
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 عصمت عبد المجید بكر  ، مشكلة االثبات بوسائل التقنیات العلمیة ،. د -٢
  . ٢٠٠٢ ،٥٦، س) ١،٢(بحث منشور في مجلة القضاء ، العددان 

  :  القرارات غیر المنشورة - ًرابعا
 في ٩/٢٨/٢٠٠٦قرار محكمة استئناف نینوى االتحادیة رقم  -١

٦/٩/٢٠٠٦.  
  :  االنترنت والزیارات المیدانیة - ًخامسا
بكة مقال بعنوان التحدیات القانونیة للتجارة االلكترونیة منشور على الش -١

-www. Opendirecttory site. Info/eالدولیة لالنترنت وعلى الموقع 
commerce/04.htm.  

  .١٢/٢٠٠٧قسم الشؤون القانونیة في / زیارة میدانیة إلى معمل األدویة  -٢
  :  المتون القانونیة - ًسادسا
  . المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  -١
 ٦المعدل بالقانون رقم  . ١٩٧٠لسنة ) ١٠٧(قانون االثبات العراقي رقم  -٢

  . ٢٠٠٠لسنة 
 المعدل بالقانون رقم ١٩٧٩لسنة ) ٨٧(قانون إیجار العقار العراقي رقم  -٣

 . ٢٠٠٠ لسنة ٥٦
 ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني االردني رقم  -٤
 .  النافذ ١٩٥١لسنة ) ٧٢(قانون البینات االردني رقم  -٥
 المعدل ١٩٩٤لسنة ) ١١(دني رقم قانون المالكین والمستأجرین االر -٦

  . ٢٠٠٠لسنة ) ٣٠(بالقانون رقم 
  . ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(قانون المعامالت االلكترونیة االردني رقم  -٧
 .  النافذ ١٩٤٩لسنة ) ٨٤(القانون المدني السوري رقم  -٨
في ) ٣٥٩(قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة السوري رقم  -٩

١٩٤٧ .  
  . ٢٠٠١ لسنة ٦السوري رقم قانون االیجارات  - ١٠
  . ٢٠٠٩قانون التوقیع االلكتروني وخدمات الشبكة السوري لسنة  - ١١
  . ٢٠٠٤ لسنة ٨٥قانون التوقیع االلكتروني المصري رقم  - ١٢
   . ٢٠٠١قانون االونسترال النموذجي بشأن التوقیعات االلكترونیة لسنة  - ١٣

 
 
  
  



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٣(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (43), Year (2010) 

٤١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


