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أشتاذ قاىوٌ املرافعات واإلثبات
 جامعة املوصل/كلية احلقوق
املصتخلص
ٚ ا١ً َسضٚ ا١ْ كصٚ ا١اْات َدفٝ قسزات تتكُٔ بٖٞ ١ْٝٚايطٓدات االيهذل
ٚ اْٞٚد ايهذلٜٕ بسٛ قد ته١ٗ َػاب٣ أخس١ًٝضٚ ١ٜ بأٚ اْٞٚ بػهٌ ايهذل١ظٛ قفٚ ا١ًَُطت
ٚ ا١ َسخؿ١ٗ٘ َٔ دًٝ َؿادم عْٞٚع ايهذلٝقٛ تكذلٕ بتٞ ْطذ بسقٚ تًهظ اٚبسم ا
قد اختًفٚ ْٞٚس االيهذلٜٚايتصٚ ًِعدّ ايعٚ  االْهازٞٗ اَا طسم ايطعٔ يف ؾشتٗا ف٠َعتُد
١َاعد ايعاٛ ازدعتٗا يًك٣ عًُاً بإ ٖٓاى اػاٖات اخس١ املطأيٕٙ يف ٖرْٛايكاٚ ٘قف ايفكَٛ
١ْٝٚ ايطٓدات االيهذل٢ًل عٝاعد ال تؿًح يًتطبٛ ايكٙ اىل إ ٖر٠ػدز االغازٚ يف االثبات
ْٞٚع االيهذلٝقٕٛ ايتْٛ تكُني قاًٚٗا آٜطتًصّ تعدٜ  تًو ايطٓدات مما١عٝالختالف طب
.ٌ٥ املطاٙعب ٖرٛ تطت١ف خاؾٛ بٓؿ١ْٝٚاملعاَالت االيهذلٚ
.ْٞٚع اإليهذلٝقٛ ايت،ٔ طسم ايطع،ْٞٚ ايطٓد اإليهذل:١ٝايهًُات املفتاس
Abstract
The Electronic bonds are editors that contain
integrated, stored, sent or received data that archived
electronically or by any other similar means that may be an
email, telegram, telex or telecopy associated with an
electrostatic signature authenticated by authorized or
dependent authority. While the methods of appeal of its
validity are denial non-knowledge and electronic fraud, of
doctrine and law have different attitude toward this matter,
although there are other trends that refer to the general rules
of evidence and it should be noted that these rules are not
applicable to e-bonds because of the different nature of such
bonds, which is require to modified them or to include texts e.9108/09/92  *** قبل لمشذخ في9108/01/92 (*) أستمم البحث في
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signature and e- transactions law with special provisions to
accommodate these issues.
Key words: electronic bond, appeal methods, electronic
signature.
املقدمـة
اؿُد هلل ٚايؿالٚ ٠ايطالّ عً ٢ضٝدْا قُد ٚعً ٢آي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ ..
ايطٓدات االيهذلٚ ٖٞ ١ْٝٚيٝد ٠ايتطٛز اؿاؾٌ يف ٚضا ٌ٥االتؿاٍ اؿدٜج١
ٚغٛٝع اضتدداّ االْذلْت يف مجٝع ْٛاس ٞاؿٝا ٠االقتؿادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيريو
ؾأت ايد ٍٚاىل ضٔ ايكٛاْني اييت تعاجل االثبات االيهذلٖٚ ْٞٚرا َا سد ٣باملػسع ايعساقٞ
اىل اؾداز قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚزقِ ( )78يطٓ.2012 ١
فاذا َا عسقت ٖر ٙايطٓدات اَاّ ايككا ٤املدْ ٞفاْ٘ تجاز َػهً ١اَهاْ ١ٝايطعٔ
يف ؾشتٗا ٚايتطاؤٍ ايرٜ ٟطسح ْٖ ٌٖ ٛعِ ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملكازٕ طسم َع ١ٓٝيًطعٔ
فٗٝا اّ ميهٔ ايسدٛع اىل ايكٛاعد ايعاَ ١يف ساي ١عدّ ٚدٛد قٛاعد خاؾ ١يف اؿكٝك ١مل
تٓعِ غايب ١ٝايكٛاْني املكازَْ ١جٌ ٖهرا قٛاعد باضتجٓا ٤ايكاْ ٕٛايبشسٜين ايرْ ٟـ عً٢
ايتصٜٚس ؾساس ١نطسٜل يًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذلٚ ١ْٝٚايكاْ ٕٛايفسْط ٞايرْ ٟـ
عً ٢اإلْهاز ٚاالدعا ٤بعدّ ايعًِ .
اٚالً :اُٖ ١ٝاملٛقٛع
تطٛز ايتهًٓٛدٝا ٜكابً٘ تطٛز يف االخذلام مما ٜٗدد َؿداق ١ٝايتعاٌَ االيهذلْٞٚ
يف ٖهرا ضٓدات يريو البد َٔ ٚدٛد قٛاعد خاؾ ١تٓعِ نٝف ١ٝايطعٔ يف ؾشتٗا االَس ايرٟ
ٜٓعهظ اهابا عً ٢ايجك ١بٗا ٚاضتدداَٗا َٔ قبٌ االفساد ٚايدٚا٥س ٚاملؤضطات.
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ثاْٝا َ :ػهً ١ايبشح
عدّ ؼدٜد قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق ٞزقِ ()78
يطٓ 2012 ١طسم َع ١ٓٝيًطعٔ يف ؾش ١ايطـٓد االيهتـس ْٞٚعً ٢ايسغِ َٔ اقساز ٙمببدأ
ايتهافؤ ايٛظٝف ٞبني ايطٓدات.
ثايجا ْ :طام ايبشح
ْطام ايبشح ضٛف ٜكتؿس عً ٢طسم ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚيف
ْطام االدعا ٤املدْ.ٞ
زابعا َٗٓ :ذ ١ٝايبشح
مت االعتُاد يف ٖرا ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشًٚ ًٞٝايرٜ ٟك ّٛعً ٢ؼً ٌٝايٓؿٛف
ايكاْٚ ١ْٝٛاملٓٗر املكازٕ إذ متت املكازَْ ١ع ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞايكاْ ٕٛايبشسٜين ٚايكإْٛ
ايفسْط.ٞ
خاَطا ٖٝ :هً ١ايبشح
املكدَ١
املبشح االَ :ٍٚفٗ ّٛايطـٓد االيهتـسْٞٚ
املطًب اال :ٍٚتعسٜف ايطـٓد االيهتـسْٞٚ
املطًب ايجاْ :ٞغسٚط ؾش ١ايطـٓد االيهتـسْٞٚ
املبشح ايجاْ :ٞايطعٔ باإلْهاز يف ؾش ١ايطـٓد االيهتـسْٞٚ
املطًب اال :ٍٚاملٛقف ايكاْ َٔ ْٞٛايطعٔ باإلْهاز ٚعدّ ايعًِ
املطًب ايجاَْٛ :ٞقف ايفك٘ ايكاْ َٔ ْٞٛايطعٔ باإلْهاز ٚعدّ ايعًِ (اؾٗاي)١
املبشح ايجايح :ايطعٔ بايتصٜٚس االيهذلْٞٚ
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املطًب االَ :ٍٚفٗ ّٛايتصٜٚس االيهذلْٞٚ
املطًب ايجاْ :ٞاملٛقف ايكاْٚ ْٞٛايفكٗ َٔ ٞايطعٔ بايتصٜٚس االيهذلْٞٚ
اـامت١
املبحح االول
مفهوو الصيد االللرتوىي
َٔ ادٌ االساط ١مبفٗ ّٛايطٓدات االيهذل ١ْٝٚباعتبازٖا َٔ ادي ١االثبات ايهتاب١ٝ
اييت اعذلف بٗا ايكآَْٚ ٕٛشٗا اؿذ ١ٝيف االثبات فإْٓا البد َٔ تعسٜف ايطـٓد االيهتـسْٞٚ
ٚايتطسم اىل غسٚط إْػا.٘٥
يريو ضٛف ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني اال ٍٚنؿؿ٘ يتعسٜف ايطـٓد
االيهتـسٚ ْٞٚايجاْ ٞإىل غسٚط إْػا ٤ايطـٓد االيهتـسٚ ْٞٚذيو عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
املطًب اال :ٍٚتعسٜف ايطـٓد االيهتـسْٞٚ
املطًب ايجاْ :ٞغسٚط ؾش ١ايطـٓد االيهتـسْٞٚ
املطلب االول
تعريف الصيد االللرتوىي
عسف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق )1(ٞايطٓدات
االيهذل ١ْٝٚيف املاد/1 ٠تاضعا باْٗا :احملسزات ٚايٛثا٥ل اييت تٓػأ ا ٚتدَر ا ٚؽصٕ اٚ
تسضٌ ا ٚتطتكبٌ نًٝا ا ٚدصٝ٥ا بٛضا ٌ٥ايهذل ١ْٝٚمبا يف ذيو تبادٍ ايبٝاْات ايهذلْٝٚا اٚ
ايدلٜد االيهذل ْٞٚا ٚايدلم ا ٚايتًهظ ا ٚايٓطذ ايدلقٚ ٞوٌُ تٛقٝعا ايهذلْٝٚا.
( )0ارجع :السادة (/0تاسعا) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي
رقم ( )88لدشة  "9109الشافح.
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()1

أَا قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين

فكد أطًل يفغ ايطذٌ االيهذل ْٞٚعً ٢ايطـٓد االيهتـسٚ ْٞٚعسف٘ يف املاد/1 ٠ف 4باْ٘
ايطذٌ ايرٜ ٟتِ اْػاؤ ٙا ٚازضاي٘ ا ٚتطًُ٘ ا ٚبج٘ ا ٚسفع٘ بٛض ١ًٝايهذل.١ْٝٚ
يف سني ٚددْا إ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط )2(ٞدا ٤يف املاد 1365 ٠بٓـ عاّ
بكٛهلا ايهتاب ١نٌ تد ٜٔٚيًشسٚف ا ٚايعالَات ا ٚاالزقاّ ا ٚبأ ١ٜاغازات ا ٚزَٛش اخس ٣ذات
َعٓٚ ٢اقح َٚفٗ َ٘ٛأٜا ناْت ايدعاَ ١اييت تطتددّ يف اْػاٗ٥ا ا ٚايٛضٝط اير ٟتٓتكٌ
عدل.ٙ
مما تكدّ ميهٔ يٓا اضتدالف املالسعات ايتاي: ١ٝ
 – 1اْفسد ايكاْ ٕٛايعساق ٞعٔ بك ١ٝايكٛاْني املكازْ ١يف ايٓـ عٓد تعسٜف٘ يًطٓد االيهذلْٞٚ
إ ٜسد عً ٘ٝتٛقٝع ايهذلَٛ ٖٛٚ ْٞٚقف وطب ي٘ ن ٕٛايطـٓد االيهتـس ْٞٚال ٜٓػأ
إال بتٛافس غسطني ُٖا ايهتاب ١االيهذلٚ ١ْٝٚايتٛقٝع االيهذل ْٞٚباإلقاف ١اىل إ ايتٛقٝع
االيهذل ْٞٚضٛف ٜؤد ٟاىل شٜاد ٠املؿداق ١ٝيف ٖرا ايٓٛع َٔ ايطٓدات.
 – 2اْفسد ايكاْ ٕٛايفسْط ٞباألخر باملعٓ ٢ايٛاضع يًدي ٌٝايهتاب ٞعٝح ٜػٌُ ايطٓدات
بٓٛعٗٝا االيهذلٚ ْٞٚايتكًٝد.ٟ
 – 3اخرلا ْعتكد إ تعسٜف املػسع ايعساق ٖٛ ٞاالفكٌ ن ْ٘ٛاغذلط إ ٜسد عً ٢ايطـٓد
االيهتـس ْٞٚتٛقٝع ايهذل ْٞٚباإلقاف ١اْ٘ دا ٤عاَا ملفٗ ّٛايطـٓد االيهتـس ْٞٚضٛا٤
ناْت كصْ ١اَ ٚدف ... ١اخل.
اَا عً ٢ؾعٝد ايفك٘ ايكاْ ْٞٛفكد عسفت عد ٠تعازٜف ْٛدص َٓٗا االت : ٞفكد عسفت
باْٗا نٌ َا ميهٔ اؿؿ ٍٛعً ٘ٝعٔ طسٜل اؿاضب االي ٞدسا ٤ايتعاٌَ َع ايػرل ضٛا٤

( )0راجع :السادة (/0ف)4من "قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي رقم ( )98لدشة
 9119السعجل بالقانهن رقم ( )24لدشة ."9108

( )9راجع :السادة ( )0231من القانهن السجني الفخندي لعام  0814السعجل.
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ناْت زضا ٌ٥ايهذل ١ْٝٚاّ ًَفات مبدتًف اْٛاعٗا ٜطتدٍ َٔ خالهلا عً ٢املعًَٛات

املطًٛب اثباتٗا(.)1

ٚايتعسٜف اعالٜ ٙػٛب٘ ايكؿٛز ٚايٓكـ اذ مل ٜػس ال َٔ بعٝد ٚال َٔ قسٜب اىل
عٓؿس ٟاْػا ٤ايطـٓد االيهتـس ْٞٚاال ُٖٚا ايهتاب ١االيهذلٚ ١ْٝٚايتٛقٝع االيهذل.ْٞٚ
سٝح ذٖب زأ ٟأخس( )2إىل تعسٜفٗا بأْٗا :نٌ نتاب ١ايهذلَ ١ْٝٚر ١ًٜبتٛقٝع ايهذلْٞٚ
َٔ َؿدزٖا غسط إ ٜؿادم عً ٢ايتٛقٝع َٔ دٗ ١ثايج ١يًتأند َٔ ٖ ١ٜٛاملٛقع عٝح
ميهٔ هلر ٙاؾٗ ١إ ته ٕٛغدؿا َعٜٓٛا ا ٚطبٝعٝا ميًو زخؿ ١قً ١ٝا ٚزخؿ ١عامل.١ٝ
ٚلد إ ايتعسٜف اعالٚ ٙإ اغاز اىل غسٚط ؾش ١ايطـٓد االيهتـس ْٞٚإال اْ٘ مل
ٜٛقح طبٝعٖ ١را ايطٓد ٌٖ ٖ ٛكصٕ أَ ٚدَر اَ ٚسضٌ  ...اخل.
يريو ميهٔ يٓا تعسٜف ايطٓدات االيهذل ١ْٝٚبأْٗا :نٌ قسزات تتكُٔ بٝاْات َدف١
ا ٚكصْ ١اَ ٚسضً ١اَ ٚطتًُ ١ا ٚقفٛظ ١بػهٌ ايهذل ْٞٚا ٚبأٚ ١ٜض ١ًٝاخسَ ٣ػابٗ ١قد
ته ٕٛبسٜداً ايهذلْٝٚاً ا ٚبسقاً ا ٚتًهطاً اْ ٚطداً بسق ٞتكذلٕ بتٛقٝع ايهذلَ ْٞٚؿادم عً٘ٝ
َٔ دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد.٠
مما تكدّ لد إ ايطٓدات االيهذل ١ْٝٚال تك ّٛاال بتٛافس غسطني ُٖا ايهتابٚ ١ايتٛقٝع
ٚيهٔ ٜهْٛإ بؿٛز ٠ايهذلٖ ١ْٝٚرا َا ضٛف ْتطسم اي ٘ٝيف املطًب ايجاْ.ٞ

( )0راجع :دمحم ىيثم الجباغ ,السدؤولية السجنية لمسرارف االلكتخونية ,ط ،0دار الجيل
العخبي ،السهصل ،العخاق ,9109 ،ص21
( )9راجع :د .احسج سفخ ,انظسة الجفع االلكتخونية ,ط ،0مشذهرات الحمبي الحقهقية ،بيخوت،
لبشان ،9118 ،ص.01
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املطلب الجاىي
شروط صحة الصيد االللرتوىي
َٔ ادٌ إ تٓتر ايطٓدات االيهذل ١ْٝٚاثازٖا ايكاْ ١ْٝٛفاْ٘ البد َٔ تٛافس غسٚط
َع ١ٓٝيه ٞتؿبح ديٝال ناَال يف االثبات يريو ضٛف ْكطِ ٖرا املطًب اىل فسعني االٍٚ
ْطتعسض ف ٘ٝايهتاب ١االيهذلٚ ١ْٝٚايجاْ ٞنؿؿ٘ يًتٛقٝع اإليهذلٚ ْٞٚعً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
الفرع األول
اللتابة االللرتوىية
أٚال :تعسٜفٗا
عسف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساقٞ

()1

ايهتاب١

االيهذل ١ْٝٚيف املاد/1٠خاَطا باْٗا نٌ سسف ا ٚزقِ ا ٚزَص ا ٚا ١ٜعالَ ١اخس ٣تجبت عً٢
ٚض ١ًٝايهذل ١ْٝٚا ٚزقُ ١ٝا ٚق ١ٝ٥ٛا ٚاٚ ١ٜض ١ًٝاخسَ ٣ػابٗٚ ١تعط ٞدالي ١قابً ١يإلدزاى
ٚايفِٗ.
أَا قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين( )2فًِ لد اْ٘ قد عسفٗا.
يف سني عسف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط )3(ٞايهتاب ١يف املاد 1365 ٠املعدي ١باْٗا نٌ
تد ٜٔٚيًشسٚف ا ٚايعالَات ا ٚا ١ٜاغازات ا ٚزَٛش اخس ٣ذات َعٓٚ ٢اقح َٚفٗ ١َٛأٜا ناْت
ايدعاَ ١اييت تطتددّ يف اْػاٗ٥ا ا ٚايٛضٝط اير ٟتٓتكٌ عدل.ٙ

( )0راجع :السادة (/0خامدا) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.

( )9راجع" :قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي" الشافح .

( )2راجع :السادة ( )0231من القانهن السجني الفخندي السعجلة بسهجب السخسهم رقم ()020
لدشة .9103
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ٚمما تكدّ ميهٔ امجاٍ املالسعات االت: ١ٝ
 – 1إ ايهتاب ١االيهذل ١ْٝٚغالف ايهتاب ١ايتكًٝد ١ٜذيو اْ٘ باإلَهإ إ ته ٕٛسسٚف اٚ
عالَات ا ٚإغازات ا ٚأؾٛات اٚ ٚضا ٌ٥اخس ٣قد تعٗس يف املطتكبٌ ْتٝذ ١ايتطٛز
ايتكين ٖٚرا َا ٜفِٗ َٔ ايٓـ ايعساقٚ ٞايفسْط.ٞ
 –2إ ايكاْ ٕٛايعساق ٞدا ٤بٓـ خاف ملفٗ ّٛايهتاب ١بايػهٌ االيهذلٚ ْٞٚايدعاَ١
املفسغ ١عًٗٝا  ،اَا املػسع ايفسْط ٞفكد دا ٤بٓـ عاّ غاٌَ ملفٗ ّٛايهتاب١
بؿٛزتٗا ايتكًٝدٚ ١ٜااليهذلَُٗٚ ١ْٝٚا ناْت ايدعاَ ١املفسغ ١فٗٝا.
اَا عً ٢ؾعٝد ايفك٘ ايكاْ ْٞٛفكد عسفت باْٗا عٓؿس يف املطتٓد االيهذلْٞٚ
تطتشؿٌ َٔ خالٍ اغازات ا ٚزَٛش ا ٚعالَات ا ٚازقاّ ا ٚسسٚف ميهٔ نتابتٗا ا ٚازضاهلا
ا ٚاضتكباهلا ا ٚؽصٜٗٓا َتَ ٢ا ناْت قابً ١يًكساٚ ٠٤االطالع عًٗٝا فددا عدل ايٛضا٥ط
االيهذل.)1(١ْٝٚ

ْٚؤٜد ايتعسٜف اعال ٙن ْ٘ٛزنص عً ٢اَهاْ ١ٝإ ته ٕٛايهتاب ١االيهذل ١ْٝٚزَٛش اٚ
اغازات  ...اخل باإلقاف ١إىل تكُٓ٘ غسٚط ؾش ١ايهتاب ١االيهذل ١ْٝٚنايكابً ١ٝيًفِٗ
ٚايكسا.٠٤
ثاْٝا  :غسٚط ؾشتٗا
 – 1املكدز ٠عً ٢قسا ٠٤ايهتاب ١االيهذل.١ْٝٚ
َٚعٖٓ ٢را ايػسط ٖ ٛإٔ ٜه ٕٛايطٓد ،داالً عًَ ٢ا ف ٘ٝعٝح ته ٕٛايهتاب١
َفٗٚ ،١َٛميهٔ قسا٤تٗا ٚفُٗٗا َٔ قبٌ َٔ وتر بٗا َٔٚ ،قبٌ قاق ٞاملٛقٛع(ٚ )2قد

( )0راجع :ىادي مدمم يهنذ قاسم ،التشظيم القانهني لمتجارة االلكتخونية (دراسة مقارنة)،
اطخوحة دكتهراه ،مقجمة الى كمية القانهن ،جامعة السهصل ،9119 ،ص.982

( )9راجع :د .دمحم ابخاىيم ابه الييجاء ،عقهد التجارة االلكتخونية ،ط ،0دار الثقافة لمشذخ
والتهزيع ،عسان ،االردن ،9100 ،ص.008
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أند قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق )1(ٞعًٖ ٢را ايػسط يف املاد٠
/1خاَطا بٓؿٗا عً ٢اْ٘ ايهتاب ١االيهذلٚ ... ١ْٝٚتعط ٞدالي ١قابً ١يإلدزاى ٚايفِٗ.
اَا املػسع ايبشسٜين( )2فًِ لد اْ٘ قد ْـ عًٖ ٢را ايػسط يف قاْ ٕٛاملعاَالت
االيهذل. ١ْٝٚ
يف سني ٚددْا إ املػسع ايفسْط )3(ٞقد ْـ عً ٘ٝؾساس ١يف املادَٔ 1365 ٠
ايكاْ ٕٛاملدْ ٞبٓؿٗا ايهتاب ... ١ذات َعٓٚ ٢اقح َٚفٗ ١َٛأٜاً ناْت ايدعاَ.... ١
مما تكدّ لد إ ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞايفسْط ٞاغذلطا إ ته ٕٛايهتاب ١االيهذل١ْٝٚ
ذات َعٓٚ ٢قابً ١يًكسا َٔ ٠٤قبٌ اـؿٚ ّٛايكاق ٞستٜ ٢عتد بٗا يف اإلثبات.
 – 2االضتُسازٚ ١ٜايجبات.
َٚكُٖ ٕٛرا ايػسط إٔ ته ٕٛايهتاب ١االيهذلَ ،١ْٝٚفسغ ١يف دعاَ ١تتُٝص بجبات
ايهتاب ١عًٗٝا ٚاضتُسازٖا ،عٝح ميهٔ ايسدٛع ايٗٝا نٌ َا نإ ذيو الشَا ملسادع ١بٓٛد

ايعكد االيهذلَ ْٞٚجال ،أ ٚيتكدمي٘ يًككا ٤عٓد سدٚخ َٓاشع ١بني األطساف(.)4

ٚقد سسف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق )5(ٞعً٢
تكُني ٖرا ايػسط يف املاد/13 ٠أٚال/فكس ٠أ بٓؿٗا إ ته ٕٛاملعًَٛات ايٛازد ٠فٗٝا قابً١
يًشفغ ٚايتدص ٜٔعٝح ميهٔ اضذلداعٗا يف اٚ ٟقت.

( )0راجع :السادة (/0خامدا) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.

( )9راجع" :قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي" الشافح.

( )2راجع :السادة ( )0231من القانهن السجني الفخندي السعجل.

( )4راجع :د .عالء حدين مطمق التسيسي ،االرشيف االلكتخوني كيفية السحافظة عمى
السدتشج االلكتخوني عبخ الدمن ،ط ،0دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،9109 ،ص.13

( )1راجع :السادة (/02اوال/فقخة أ) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية
العخاقي" الشافح.
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نريو سسف قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين( )1يف ايٓـ عً ٘ٝيف املاد/1/9 ٠فكس ٠ب
بكٛهلا عً ٢ب – إ ته ٕٛاملعًَٛات قفٛظ ١عً ٢مٜ ٛتٝح ايٛؾ ٍٛايٗٝا ٚاضتدداَٗا
ٚايسدٛع ايٗٝا السكا.
اَا املػسع ايفسْط )2(ٞفٓـ يف املاد َٔ 1366 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞعً ٢اْ٘ ايهتاب١
يف ايػهٌ االيهذلٚ ... ْٞٚإ ٜه ٕٛتدٜٗٓٚا ٚسفعٗا قد مت يف ظسٚف تدع ٛيًجك.١
 – 3عدّ ايكابً ١ٝيًتعد ٌٜا ٚايتبد. ٌٜ
َٚكُٖ ٕٛرا ايػسط ٖ ٛإٔ ٜتِ االستفاظ بايهتاب ١االيهذل ، ١ْٝٚبايؿٛز ٠اييت مت
بٗا اإلْػا ،٤أ ٚاإلزضاٍ ،أ ٚاالضتالّ ،بد ٕٚسرف ،أ ٚتعد ، ٌٜأ ٚتػٝرل(.)3
ٚقد أند قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساقٞ

()4

عًٖ ٢را

ايػسط يف املاد/13 ٠اٚال /فكس ٠ب بٓؿٗا ب – اَهاْ ١ٝاالستفاظ بٗا بايػهٌ اير ٟمت
اْػاؤٖا ا ٚازضاهلا ا ٚتطًُٗا ب٘ ا ٚبا ٟغهٌ ٜطٌٗ ب٘ اثبات دق ١املعًَٛات اييت ٚزدت
فٗٝا عٓد اْػاٗ٥ا ا ٚازضاهلا ا ٚتطًُٗا مبا ال ٜكبٌ ايتعد ٌٜباإلقاف ١ا ٚاؿرف .
إَا قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين( )5فًِ ٜػس إىل سفغ ايهتاب ١االيهذل١ْٝٚ
بؿٛزَ ٠باغسٚ ٠امنا اغاز اىل قسٚز ٠سفغ ايطـٓد االيهتـس َٔ ْٞٚخالٍ َٔ ْؿت عً٘ٝ
املاد/9 ٠فكس ٠أ عً ٢إ ٜتِ سفغ ايطذٌ االيهذل ْٞٚبايػهٌ اير ٟاْػأ ا ٚازضٌ اٚ
اضتًِ. ...

( )0راجع :السادة (/0/2فقخة ب) من "قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي" الشافح.
( )9راجع :السادة ( )0233من القانهن السجني الفخندي السعجل.

( )2راجع :د .مرطفى مهسى العجارمة ،التشظيم القانهني لمتعاقج عبخ شبكة االنتخنت ،دار
الكتب القانهنية وشتات لمشذخ والبخمجيات ،مرخ  ،9101ص .092

( )4راجع :السادة (/02اوال/فقخة ب) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية
العخاقي" الشافح.

( )1راجع :السادة (/2ف أ) من قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي الشافح.
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يف سني ْـ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط )1(ٞيف املاد 1366 ٠املعدي ١عً ٢إ ايهتابٚ ... ١إ
ٜه ٕٛتدٜٗٓٚا ٚسفعٗا قد مت يف ظسٚف تدع ٛيًجك. ١
 – 4إ تدٍ عً ٢غدـ َٓػٗ٦ا اَ ٚطتًُٗا ٚتازٜذ ٚٚقت االزضاٍ ٚاالضتالّ.
ْـ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساقٞ

()2

يف املاد٠

/13أٚال/ز بكٛهلا ز – إ ته ٕٛاملعًَٛات ايٛازد ٠فٗٝا داي ١عًُٜٓ َٔ ٢ػٗ٦ا أٜ ٚتطًُٗا
ٚتازٜذ ٚٚقت ازضاهلا ٚتطًُٗا.
اَا املػسع ايبشسٜين( )3فًِ لد اْ٘ قد تطسم اىل ٖرا ايػسط يف قاْ ٕٛاملعاَالت
االيهذل.١ْٝٚ
يف سني ٚددْا إ املػسع ايفسْط )4(ٞاغاز اىل قسٚز ٠إ ؼدد ايهتاب ١غدـ
َٓػأٖا د ٕٚايتطسم اىل ٚقت ٚتازٜذ ازضاٍ ايهتاب ١االيهذل ١ْٝٚا ٚاضتالَٗا سٝح ْؿت
املاد َٔ 1366 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞعً ٢إ ايهتاب ١يف غهٌ ايهذل ... ْٞٚإ ٜه ٕٛباإلَهإ
ؼدٜد ٖ ١ٜٛايػدـ اير ٟاؾدزٖا . ...
ْٚؤٜد َا ذٖب اي ٘ٝايكاْ ٕٛايعساق ٞيهٓ٘ ٜعاب عً ٘ٝاْ٘ مل ودد ايٛضا ٌ٥ايالشَ ١يتشدٜد
ٚقت ٚتازٜذ االزضاٍ ا ٚاالْػا ٤ا ٚاالضتالّ يريو ْكذلح عً ٢املػسع ايعساق ٞاقاف ١فكس٠
يًُاد َٔ 13 ٠قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذلٜٚ ١ْٝٚهْ ٕٛؿٗا ناالت:ٞ
 – 1إٔ ٜه ٕٛباإلَهإ ايتأند َٔ ٚقت ٚتازٜذ اْػا ٤ايهتاب ١االيهذلٚ ١ْٝٚاملطتٓدات
االيهذلٚ ١ْٝٚايعكٛد االيهذلٚٚ ١ْٝٚقت ٚتازٜذ ازضاهلا ٚاضتالَٗا – 2 ،يًكاق ٞفُٝا
ٜتعًل بايفكس ٠اعال ٙإ ٜطتعني باـدل ٠االيهذل ١ْٝٚا ٚاٚ ٟض ١ًٝاخس ٣تتفل َع
ايطبٝع ١االيهذل.١ْٝٚ
( )0راجع :السادة ( )0233من القانهن السجني الفخندي السعجل.

( )9راجع :السادة (/02اوال /ج) من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي
الشافح.

( )2راجع :قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي الشافح.

( )4راجع :السادة ( )0233من القانهن الفخندي السعجل.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

الدشجات اإللكتخونية وطخق الطعن في صحتيا –دراسة مقارنة-

214

الفرع الجاىي
التوقيع االللرتوىي
أٚال :تعسٜف٘
عسف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذل ْٞٚايعساق )1(ٞايتٛقٝع االيهذل ْٞٚيف املاد/1 ٠زابعا
باْ٘ عالَ ١غدؿ ١ٝتتدر غهٌ سسٚف ا ٚازقاّ ا ٚزَٛش ا ٚاغازات ا ٚاؾٛات ا ٚغرلٖا ٚي٘
طابع َتفسد ٜدٍ عًْ ٢طبت٘ يًُٛقع ٜٚهَ ٕٛؿدقا َٔ دٗ ١ايتؿدٜل.
ٚاٜكا عسف٘ قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين( )2يف املاد/1 ٠ف  10باْ٘
عباز ٠عٔ َعًَٛات يف غهٌ ايهذل ْٞٚتهَٛ ٕٛدٛد ٠يف ضذٌ ايهذل ْٞٚاَ ٚجبت ١اَ ٚكذلْ١
ب٘ َٓطكٝا ٚميهٔ يًُٛقع اضتعُاهلا إلثبات ٖٜٛت٘.
ٚنريو عسف٘ املػسع ايفسْط )3(ٞيف املادَ َٔ 1٠سض ّٛفًظ ايدٚي ١ايفسْطٞ
ايتطبٝك ٞزقِ  2001/272يطٓ 2001 ١باْ٘ عباز ٠عٔ فُٛع َٔ ١ايبٝاْات تؿدز عٔ
غدـ ْتٝذ ١االيتصاّ بايػسٚط ايٛازد ٠يف ايفكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاد َٔ 1316 ٠ايكإْٛ
املدْ.ٞ
مما تكدّ لد إ تعسٜف املػسع ايعساق ٖٛ ٞاالفكٌ يه ْ٘ٛتطًب إ ٜهٕٛ
ايتٛقٝع االيهذلَ ْٞٚؿادم عً َٔ ٘ٝدٗ ١ايتؿدٜل االيهذل ْٞٚنريو أغاز إىل بعض ٚظا٥ف
ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚنإٔ ٜه ٕٛداال عًْ ٢طبت٘ يؿاسب ايتٛقٝع اال اْ٘ مل ٜبني مجٝع
ٚظا٥ف ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚخاؾ ١فُٝا ٜتعًل بٛظٝف ١إ ٜعدل ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚعٔ ازاد٠
 ١ْٝٚاملٛقع ٚقبٛي٘ مبكُ ٕٛايطـٓد االيهتـس ْٞٚيريو ْكذلح تعدْ ٌٜـ املاد.٠

( )0راجع :السادة (/0رابعا) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.

( )9راجع :السادة (/0ف  )01من قانهن "السعامالت االلكتخونية البحخيشي" الشافح.
( )2راجع :السادة ( )0من السخسهم التطبيقي لسجمذ الجولة الفخندي رقم ( )9110/989لدشة
.9110
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/1زابعا َٔ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق ،ٞيته ٕٛبايػهٌ االت:ٞ
زابعا :ايتٛقٝع االيهذل :ْٞٚعالَ ١غدؿ ١ٝتتدر غهٌ سسٚف ا ٚازقاّ ا ٚزَٛش ا ٚاغازات اٚ
اؾٛات ا ٚغرلٖا تعدل عٔ ازاد ٠املٛقع ٚزقاَٛٚ ٙافكت٘ عًَ ٢كُ ٕٛايطـٓد االيهتـسْٞٚ
ٚي٘ طابع َتفسد ٜدٍ عًْ ٢طبت٘ اىل املٛقع ٜٚهَ ٕٛعتُدا َٔ دٗ ١ايتؿدٜل االيهذل.ْٞٚ
يهٔ يهٜ ٞه ٕٛايتٛقٝع االيهذل ْٞٚؾشٝشاً َٓٚتذا آلثاز ٙايكاْ ١ْٝٛالبد َٔ إ
تتٛافس ف ٘ٝمجً َٔ ١ايػسٚط ْتطسم ايٗٝا يف االت.ٞ
ثاْٝا  :غسٚط ؾشت٘
 – 1ازتباط ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚباملٛقع ٚسد( ٙؼدٜد ٖ ١ٜٛاملٛقع)
()1

ْـ عًٖ ٢را ايػسط قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساقٞ
يف املاد/5 ٠اٚال بٓؿٗا اٚال  :إ ٜستبط ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚباملٛقع ٚسد ٙد ٕٚغرل.ٙ

ٚأٜكا املػسع ايبشسٜين( )2تطسم اي ٘ٝيف قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚيف املاد٠
/1ف  10بكٛهلا ايتٛقٝع االيهذلٚ ، ... ْٞٚميهٔ املٛقع اضتعُاهلا إلثبات ٖٜٛت٘.
اَا املػسع ايفسْط )3(ٞفكد ْـ يف املاد َٔ1367 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞعً ٢اْ٘ ...
اذا نإ ايتٛقٝع ايهذلْٝٚا فٝتُجٌ يف اضتدداّ ٚض ١ًٝآَٓ ١يتشدٜد ايػدـ تكُٔ ؾًت٘
بايتؿسف ايرٚ ٟقع عً ٘ٝتٛقٝع٘.

( )0راجع :السادة (/1اوال) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.

( )9راجع :السادة (/0ف  )01من "قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي" الشافح.
( )2راجع :السادة ( )0238من القانهن السجني الفخندي السعجل.
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ٚاهلدف َٔ ٖرا ايػسط ٖ ٛإ ٜه ٕٛايتٛقٝع االيهذل ْٞٚداال َٚعٓٝاً يًػدـ
املٛقع َٚستبطا ب٘ عًُا اْ٘ ال ٜػذلط اضتدداّ ؾٝػ ١قدد ٠يف ايتٛقٝع َع إَهاْ ١ٝؼدٜد
ٖ ١ٜٛاملٛقع(.)1
 – 2ايطٝطس ٠اؿؿس ١ٜيًُٛقع عً ٢ايٛضٝط االيهذلْٞٚ
ْـ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق )2(ٞعًٖ ٢را ايػسط
يف املاد/5 ٠ثاْٝا بكٛهلا ثاْٝا  :إ ٜه ٕٛايٛضٝط االيهذل ْٞٚؼت ضٝطس ٠املٛقع ٚسدٙ
د ٕٚغرل.ٙ
اَا قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين( )3فًِ لد اْ٘ قد ْـ عًٖ ٢را ايػسط.
يف سني إٔ املػسع ايفسْطْ )4(ٞـ عً ٘ٝيف املاد َٔ 2 ٠املسض ّٛايتطبٝكٞ
ايؿادز عٔ فًظ ايدٚي ١ايفسْط ٞزقِ  2001/272يطٓ 2001 ١بٓؿٗا ايتٛقٝع االيهذلْٞٚ
َٓ ...ػأ بٛضا ٌ٥ميهٔ يًُٛقع االستفاظ بٗا ؼت زقابت٘ اؿؿس. ١ٜ
 – 3ايكابً ١ٝعً ٢نػف ا ٟتعد ٌٜا ٚتبد ٌٜيف بٝاْات ايتٛقٝع االيهذل.ْٞٚ
ٖرا غسط َِٗ ٚقسٚز ٟسسف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل١ْٝٚ
ايعساق )5(ٞعً ٢ايٓـ عً ٘ٝيف املاد/5 ٠ثايجا بكٛهلا ثايجا :إ ٜه ٕٛا ٟتعد ٌٜا ٚتبد ٌٜيف
ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚقابال يًهػف.

( )0راجع :ريان ىاشم حسجون ،التشظيم القانهني لمتجاول االلكتخوني لألوراق السالية ،دار
الجامعة الججيجة ،االسكشجرية ،9102 ،ص.83

( )9راجع :السادة (/1ثانيا) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.

( )2راجع :قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي الشافح.
( )4راجع :السادة ( )9من مخسهم مجمذ الجولة الفخندي رقم ( )9110/989لدشة .9110

( )1راجع :السادة (/1ثالثا) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )17السنة ()00
()1

اَا املػسع ايبشسٜين

322

فًِ لد اْ٘ قد ْـ عًٖ ٢را ايػسط يف قاْ ٕٛاملعاَالت

اإليهذل.١ْٝٚ
نريو ْـ املػسع ايفسْطٞ

()2

يف ايفكس َٔ 3 ٠املاد َٔ 2 ٠املسض ّٛزقِ

 2001/272يطٓ 2001 ١بكٛهلا تأَني زابطَ ١ع ايطٓد ايرٜ ٟعٛد اي ٘ٝعٝح ميهٔ انتػاف
ا ٟتعدٜ ٌٜطسأ عًٖ ٢را ايطٓد بعد ايتٛقٝع عً.٘ٝ
ٚقد اْفسد قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق )3(ٞبإقاف١
غسط زابع َ ٖٛٚا ْؿت عً ٘ٝاملاد/5 ٠زابعا بكٛهلا زابعا :إ ٜٓػأ ٚفكا يإلدسا٤ات اييت
ؼددٖا ايٛشاز ٠بتعًُٝات ٜؿدزٖا ايٛشٜس يهٔ مل تؿدز ٖر ٙايتعًُٝات ؿد االٕ مما
هعٌ َٔ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذلَ ١ْٝٚتعجسا يريو ْدع ٛايٛشٜس
املدتـ إىل قسٚز ٠اإلضساع بإؾداز ايتعًُٝات َٓٚح ايذلاخٝـ يًذٗات ايطايب.١
املبحح الجاىي
الطعً باإلىلار يف صحة الصيد االللرتوىي
ايطٓدات االيهذل ١ْٝٚؽتًف عٔ ايطٓدات ايتكًٝد َٔ ١ٜسٝح ٚزٚدٖا عً ٢دعاَ١
ايهذلٚ ١ْٝٚنريو َٔ سٝح ٚدٛد دٗ ١ايتؿدٜل االيهذل ْٞٚيريو ٜجاز ايتطاؤٍ ٌٖ ْعِ
قاْ ٕٛايتٛقٝع اإليهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚاإلْهاز نطسٜل يًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات
االيهذل( ١ْٝٚايعاد )١ٜا ٟبعباز ٠اخس ٌٖ ٣اداش ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملكازٕ اْهاز ايطٓد
االيهذلْٞٚ؟ َٚا ٖ ٛاملٛقف ايفكَٗ َٔ ٞد ٣دٛاش اْهاز ايطٓد االيهذلْٞٚ؟

( )0راجع  :قانهن "السعامالت االلكتخونية البحخيشي" الشافح.

( )9راجع  :السادة (/9ف  )2من مخسهم مجمذ الجولة الفخندي رقم ( )9110/989لدشة
.9110

( )2راجع  :السادة (/1رابعا) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.
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مما تكدّ  َٔٚادٌ االداب ١عٔ ٖر ٙايتطاؤالت فإْٓا ضٛف ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني
االْ ٍٚبني ف ٘ٝاملٛقف ايكاْ َٔ ْٞٛايطعٔ باإلْهاز ٚاالدعا ٤بعدّ ايعًِ ٚايجاْ ٞنؿؿ٘
يبٝإ املٛقف ايفكٗ َٔ ٞايطعٔ باإلْهاز ٚعدّ ايعًِ ٚعً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
املطًب اال :ٍٚاملٛقف ايكاْ َٔ ْٞٛايطعٔ باإلْهاز ٚعدّ ايعًِ.
املطًب ايجاَْٛ :ٞقف ايفك٘ ايكاْ َٔ ْٞٛايطعٔ باإلْهاز ٚعدّ ايعًِ (اؾٗاي)١
املطلب االول
املوقف القاىوىي مً الطعً باإلىلار وعدو العله
مل ٜعسف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملكازٕ االْهاز ال بػهً٘ ايتكًٝدٚ ٟال بػهً٘
االيهذلَٛ ٖٛٚ ْٞٚقف دٝد وُد عً ٘ٝاذ يٝظ َٔ ٚظٝف ١املػسع ٚقع تعسٜف
يًُؿطًشات.
ٚمبا إ االْهاز ٚض ١ًٝيًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات ايتكًٝد( ١ٜايعاد )١ٜاذ ميهٔ
يًدؿِ إ ٜٓهس اـط ٚايتٛقٝع فإ ايتطاؤٍ ٜجٛز عٔ َٛقف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملكازٕ َٔ
َد ٣اَهاْ ١ٝايطعٔ بايطٓدات االيهذل١ْٝٚ؟
يكد اختًف َٛقف ايكٛاْني املكازْ ١اىل قطُني اال ٍٚمل ٜٓـ عً ٢االْهاز بػهٌ
ؾسٜح ٚامنا اساٍ االَس يًكٛاعد ايعاَ ١يف االثبات ٚايكطِ ايجاْْ ٞـ عً ٘ٝبػهٌ ؾسٜح ال
يبظ ف.٘ٝ
فبايٓطب ١يًكطِ األ ٍٚلد إ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل١ْٝٚ

ايعساقْ )1(ٞـ يف املاد/13 ٠ثايجاً عً ٢اْ٘ ثايجاً :هٛش يًُٛقع ا ٚاملسضٌ اي ٘ٝاثبات ؾش١
املطتٓد االيهذل ْٞٚظُٝع طسم االثبات املكسز ٠قاْْٛاً.

( )0راجع :السادة (/02ثالثاً) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي
رقم ( )88لدشة  "9109الشافح.
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إَا قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين ()1فًِ لد اْ٘ ْـ عً ٢االْهاز ؾساس ً١نطسٜل
يًطعٔ يف ؾش ١ايطـٓد االيهتـس(ْٞٚايعاد )ٟمما ٜعين ايسدٛع اىل ايكٛاعد ايعاَ ١يف االثبات.
اذاً َا َد ٣اْطبام ايكٛاعد ايعاَ ١عً ٢ايطٓدات االيهذل١ْٝٚ؟
ْـ قاْ ٕٛاالثبات ايعساق )2(ٞيف املاد/25 ٠اٚالً عً ٢اْ٘ ٜعتدل ايطٓد ايعادٟ
ؾادزًا ممٔ ٚقع٘ َامل ٜٓهس ؾساسَ ً١ا َٖٓ ٛطٛب اي َٔ ٘ٝخط ا ٚاَكا ٤ا ٚبؿُ ١ابٗاّ.
نريو ْـ قاْ ٕٛاالثبات يف املٛاد املدْٚ ١ٝايتذاز ١ٜايبشسٜين( )3يف املاد 30 ٠بإ
اْهاز اـط ا ٚاالَكا ٤ا ٚبؿُ ١االؾبع ٜسد عً ٢احملسزات غرل ايسزل... ١ٝ
مما تكدّ فً ٛافذلقٓا إ ايٓؿني اعالٜ ٙطس ٟسهُُٗا عً ٢ايطٓدات االيهذل١ْٝٚ
فإ ايطعٔ باإلْهاز ال ٜسد عً ٢ايطٓدات االيهذل ١ْٝٚايعاد ١ٜفكط يهٔ ْعتكد إ بكا٤
ايٓؿٛف ايتكًٝـد ١ٜاعال ٙعً ٢ساهلا و ٍٛدٖ ٕٚرا ايطسٜإ ٚذيو الغذلاطٗا إ ٜسد
اإلْهاز عً ٢اـط ا ٚاإلَكا ٤ا ٚبؿُ ١اإلبٗاّ يف سني إ ايطـٓد االيهتـس ْٞٚنُا َس بٓا
ضابكاً ٜتطًب نتاب ١ايهذل ١ْٝٚتكذلٕ بتٛقٝع ايهذل ْٞٚيريو ال بد َٔ ٚقع ْؿٛف خاؾ١
يف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذل ْٞٚتٓعِ طسم ايطعٔ يف ؾش ١ايطـٓد االيهتـسٚ ْٞٚتعدْ ٌٜـ
املاد/25 ٠أٚال َٔ قاْ ٕٛاإلثبات ايعساق ٞيته ٕٛبايػهٌ ايتايٜ ٞعتدل ايطٓد ايعادٟ
تكًٝدٜاً نإ اّ ايهذلْٝٚاً ؾادزاً ممٔ ٚقع٘ َا مل ٜٓهس ؾساسَ ً١ا َٖٓ ٛطٛب إي َٔ ٘ٝنتاب٘
أ ٚتٛقٝع.

( )0راجع " :قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي رقم ( )98لدشة  9119السعجل بالقانهن
رقم ( )24لدشة ."9108

( )9راجع :السادة (/91اوالً) من قانهن االثبات العخاقي رقم ( )018لدشة  0282الشافح.

( )2راجع :السادة ( )21من قانهن االثبات في السهاد السجنية والتجارية البحخيشي رقم ()04
لدشة  0223الشافح.
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اَا ايكطِ ايجاْ َٔ ٞايكٛاْني املكازْ ١فٝتُجٌ يف َٛقف ايكاْ ٕٛايفسْطٚ )1(ٞايرٟ
ْـ ؾساس ١يف املاد /287 ٠ف 2املعدي َٔ ١قاْ ٕٛاملسافعات املدْ ١ٝعً ٢اْ٘ – اذا نإ
االْهاز ا ٚادعا ٤عدّ ايعًِ ٜتعًل بطٓد ا ٚتٛقٝع ايهذل ْٞٚفٝشكل ايكاق ٞفُٝا اذا ناْت
ايػسٚط اييت ْؿت عًٗٝا املاد/1316( ٠ف /1316( ٚ )1ف َٔ )4ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيؿش١
ايطٓد ا ٚايتٛقٝع االيهذل ْٞٚقد تٛافست.
ٜتبني يٓا َٔ ْـ املاد ٠اعال ٙإ املػسع ايفسْط ٞاداش بػهٌ ؾسٜح اْهاز
ايطـٓدات االيهـذل ١ْٝٚايعادٚ ١ٜاداش يًٛزث ١ا ٚاـًف بدال َٔ االْهاز االدعا ٤بعدّ ايعًِ
(اؾٗاي.)١
يرا ْدع ٛاملػسع ايعساق ٞاىل إ ور ٚسر ٚاملػسع ايفسْطٚ ٞايٓـ بػهٌ ؾسٜح
عً ٢دٛاش اْهاز ايطـٓد االيهتـس(ْٞٚايعادٚ )ٟبٓـ خاف.
املطلب الجاىي
موقف الفقه القاىوىي مً الطعً باإلىلار وعدو العله (اجلهالة)
يكد اْكطِ ايفك٘ ايكاْ ْٞٛسَ ٍٛد ٣دٛاش اْهاز ايطـٓد االيهتـس ْٞٚاير ٟوٌُ
تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚؿدم َٔ دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد ٠اىل اػاٖني ٚعً ٢ايٓش ٛاالت: ٞ
اٚال  :االػا ٙاالٜ ٍٚرٖب اىل ايك ٍٛبإ اسهاّ ايطـٓد ايتكًٝـد( ٟايعاد َٔ )ٟسٝح ايطعٔ
باإلْـهاز أ ٚادعا ٤عدّ ايعًِ ٖ ٞذاتٗا تٓطبل عً ٢ايطٓدات االيهذل( ١ْٝٚايعادٚ .)2()١ٜتدلٜس

( )0راجع :السادة ( /988ف )9من قانهن السخافعات السجنية الفخندي رقم ( )0092لدشة
 0281السعجلة بسهجب السادة ( )8من مخسهم مجمذ الجولة الفخندي رقم ( )0423في

.9119/09/2

( )9راجع :د .عباس العبهدي ،شخح قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية رقم
( )88لدشة  ،9109دار الدشيهري ،بيخوت ،9108 ،ص.041
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ذيو اْ٘ اضتٓادا ملبدأ ايتـهافؤ ايٛظٝـف ٞبني ايطٓدات ٚايرٜ ٟذلتب عً ٢خكٛع ايطـٓدات

االيهذل ١ْٝٚيٓفظ طسم ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات ايتكًٝدَ ١ٜا مل ٜٛدد ْــ خـاف(.)1

ثاْٝا :أَا االػا ٙايجاْ ٞفرٖب إىل ايك ٍٛبأْ٘ يف ظٌ ٚدٛد ضًط ١ايتٛثـٝل االيهذلْٞٚ
ٚاييت َٔ َٗاَٗا ايتشكل َٔ غدـ املٛقع أ ٚاملسضٌ إي ٘ٝيهْٗٛا طـسف ثـايـح قـاٜد
 َٔٚثِ فًٝظ بإَهإ أ َٔ ٟأطساف ايتعـاٌَ االيهذل ْٞٚإْهاز ٙالٕ غٗاد ٠ايتؿـدٜل
االيهذل ْٞٚتٛند ْطب ١ايتٛقٝع يؿاسب٘ مما ٜذلتب عًٗٝا عدّ إَهاْ ١ٝايطعٔ يف ؾش١
ايطـٓد االيهتـس ْٞٚباإلْهاز بعباز ٠أخس ٣إٕ ايػٗاد ٠أعال ٙتعتدل قس ١ٜٓعً ٢ؾش ١ايطـٓد

االيهتـس َٔٚ ْٞٚثِ ال ميهٔ إْهاز.)2(ٙ

اال آْا ْعتكد إ ٖرا االػا ٙال ميهٔ ايكب ٍٛب٘ إطالق٘ ذيو ألْ٘ قس ١ٜٓؾش١
ايطـٓد االيهتـس ْٞٚاير ٟوٌُ تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚـؿدم َٔ دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد ٠قد
ته ٕٛقسٜـٓ ١قاْـ ١ْٝٛبطٝـط ١قابً ١إلثبات ايعـهظ ٖرا َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١اخس ٣فإ
اــؿِ قد ٜٓـهس ايهتـاب ١ال ايتٛقٝع يريو البد َٔ إ ْٛقح َٛقف ايكاْ ٕٛايعساقٞ
ٚاملكازٕ َٔ قسٜـٓ ١ايؿـش ١املفذلقـٚ ١عً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق ٞمل ٜٓـ بػهٌ ؾسٜح
عً ٢قس ١ٜٓايؿش ١املفذلق ١يًطٓد االيهذل ْٞٚاير ٟوٌُ تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚؿدم َٔ دٗ١
َسخؿ ١اَ ٚعتُد ٠يهٔ ميهٔ اضتٓباط َٛقف٘ َٔ خالٍ اضتعساض ايٓؿٛف االت:١ٝ
دا ٤يف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل )3(١ْٝٚيف املاد 5 ٠اْ٘ وٛش
ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚاؿذ ١ٝيف االثبات اذا نإ َعتُدا َٔ دٗ ١ايتؿدٜل . ...
( )0راجع :مشية نذشاش ،االثبات في السحخرات االلكتخونية في القانهن الجدائخي (دراسة
مقارنة) ،رسالة ماجدتيخ ،مقجمة الى كمية الجراسات العميا ،الجامعة االردنية،9100 ،
ص.032

( )9راجع :د .زين مميهي ،قهاعج التهقيع االلكتخوني ،بحث مشذهر في مجمة الجراسات
الحقهقية ،ترجر عن كمية الحقهق والعمهم الدياسية ،جامعة الجكتهر الطاىخ مهالي،

سعيجة ،العجد ( ،9104 ،)9ص.22

( )2راجع  :السادة ( )1من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي" الشافح.
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لد َٔ خالٍ ايٓـ اعال ٙإ املػسع ايعساق ٞاغذلط املؿادق ١عً ٢ايتٛقٝع
االيهذل ْٞٚستٜ ٢تُتع باؿذ ١ٝيف االثبات ٚنكُاْ ١يؿـش ١ايطـٓد االيهتـسٖٚ ْٞٚرا ٜعين
اْ٘ اخر بايتٛقٝع االيهذل ْٞٚاملؿدم فكط ٚمل ٜعذلف بايتٛقٝع االيهذل ْٞٚغرل املؿدم
ٚمٔ ْؤٜد َا اقس ٙاملػسع ايعساقْ ٞعسا ؿداث ١ايتعـاَالت االيهذلٚ ١ْٝٚسادتٗا يكـٛابط
ٚادـسا٤ات َػـدد ٠يتشكٝل االَـإ ٚايجك ١يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل. ١ْٝٚ
اذٕ ٌٖ اعتدل ايكاْ ٕٛايعساق ٞايتٛقٝع االيهذل ْٞٚاملؿدم َٔ دَٗ ١سخؿ ١اٚ
َعتُد ،٠قسٜـٓ ١قاْ ١ْٝٛعً ،٢ؾش ١ايطـٓد االيهتـسْٞٚ؟ َٚا ْٛع ٖر ٙايكس١ٜٓ؟
ٚددْا إ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساقْ )1(ٞـ يف
املاد/17 ٠اٚال عً ٢اْ٘ أٚالٜ :عد املطتٓد االيهذل ْٞٚا ٚا ٟدص َ٘ٓ ٤وٌُ تٛقٝعا ايهذلْٝٚا
َٛثكا يًُطتٓد بهاًَ٘ ا ٚفُٝا ٜتعًل بريو اؾص ٤سطب ٚاقع اؿاٍ اذا امت ايتٛقٝع خالٍ
َد ٠ضسٜإ غٗاد ٠تؿدٜل َعتُدَٚ ٠طابكت٘ َع زَص ايتعسٜف املبني يف تًو ايػٗاد.٠
ْطتدًـ َٔ املاد ٠اعال ٙإ املػسع ايعساق ٞاقاّ قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛعً ٢ؾش١
ايطـٓد االيهتـس ْٞٚاملؿدم أَا عٔ ْٛع ٖر ٙايكس ١ٜٓفٛددْا إ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلْٞٚ
ٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساقْ )2(ٞـ املاد /17 ٠ثاْٝا عً ٢اْ٘ ثاْٝاٜ :عد املطتٓد
االيهذلَٛ ْٞٚثكا َٔ تازٜذ اْػاٚ ٘٥مل ٜتعسض اىل ا ٟتعدَ ٌٜا مل ٜجبت خالف ذيو.
َٔ خالٍ ايٓـ اعال ٙاملػسع ايعساق ٞاعتدل إ ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚاملؿدم َٔ
دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد ٠قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛقابً ١إلثبات ايعهظ عً ٢ؾش ١ايطـٓد االيهتـس.ْٞٚ
اَا قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين( )3فكد ْـ ؾساس ١عً ٢قس ١ٜٓايؿش١
املفذلق ١مبٛدب ْـ املاد /6 ٠ف 3بكٛهلا  – 3اذا عسض بؿدد ا ١ٜادسا٤ات قاْ١ْٝٛ
( )0راجع :السادة (/08أوال) من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي"
الشافح.

( )9راجع :السادة (/08ثانيا) من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي
الشافح.

( )2راجع :السادة ( /3ف )2من قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي الشافح.
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تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚكس ٕٚبػٗادَ ٠عتُد ، ٠قاَت ايكس ١ٜٓعً ٢ؾشَ ١ا ٜأتَ ٞا مل ٜجبت
ايعهظ اٜ ٚتفل االطساف عً ٢خالف ذيو . ...
ْالسغ َٔ خالٍ ايفكس ٠اعال ٙإ املػسع ايبشسٜين اعتدل ايتٛقٝع االيهذلْٞٚ
املؿدم عً َٔ ٘ٝدَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد ٠قس ١ٜٓقاْْٝٛـ ١قابً ١إلثبات ايعهظ عً ٢ؾـش١
ايطـٓد االيهتـس ْٞٚيهٔ ٌٖ تبكٖ ٢ر ٙايكس ١ٜٓقا ١ُ٥اذا نإ ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚغرل َؿدم

َٔ دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد ٠اداب قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين( )1عً ٢ذيو ؾساس١
يف املاد /6 ٠ف 4بٓؿٗا عً ٢اْ٘  – 4اذا مل ٜتِ ٚقع ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚباضتعُاٍ
غٗادَ ٠عتُد ، ٠فإ قس ١ٜٓايؿش ١املكسز ٠مبٛدب اسهاّ ايبٓد ايطابل ال تًشل أٜا َٔ
ايتٛقٝع أ ٚايطذٌ االيهذل.ْٞٚ
ٚبريو ٜتفل ايكاْ ٕٛايبشسٜين َع ايعساق ٞيف اغذلاط٘ ايتؿدٜل االيهذل ْٞٚيكٝاّ
قس ١ٜٓايؿش ١املفذلقٚ ١إ قد ْـ عًٖ ٢ر ٙايكس ١ٜٓبػهٌ ؾسٜح.
اَا املػسع ايفسْط ٞفكد ٚقع قسا َٔ ٔ٥املؿداقٚ ١ٝاملٛثٛق ١ٝيًطٓد االيهذلْٞٚ
ٚايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚفل غسٚط َعٚ ١ٓٝال ضُٝا اضتدداّ ٚضا ٌ٥اْػا ٤تٛاقٝع ايهذل١ْٝٚ
آَٚ ١غٗادات َؿادقَٛ ١ؾٛف.)2(١
فكد ْـ قاْ ٕٛاملسافعات املدْ ١ٝايفسْط )3(ٞيف املاد /288 ٠ف 1املعدي ١عً٢
اْ٘ – 1 :عٓدَا ٜه ٕٛايتٛقٝع االيهذلَ ْٞٚطتٓدا يكس ١ٜٓايتؿدٜل فاْ٘ ٜتعني عً ٢ايكاقٞ
إ ٜبني يف سهُ٘ َا اذا ناْت ايعٓاؾس اييت اضتٓد ايٗٝا تدلز قًب ٖر ٙايكس.١ٜٓ
نريو دا ٤يف َسض ّٛفًظ ايدٚي ١ايفسْط ٞايتطبٝك ٞزقِ 2001/272يطٓ2001 ١

()1

يف

املاد 6 ٠عً ٢اْ٘ ٜعتدل ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚاملؿدم عً ٘ٝبػٗاد ٠ايتؿدٜل املعتُد٠
تٛقٝعا ؾادزا َٔ ؾاسب٘ ٜ َٔٚدع ٞايعهظ عً ٘ٝإٔ ٜجبت ذيو.
( )0راجع :السادة ( /3ف )4من قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي الشافح.
(2) Dr. Jurisclassur, communication commerce electronique, 2002, p. 13.
( )2راجع :السادة ( /988ف )0من قانهن السخافعات السجنية الفخندي رقم ( )0092لدشة
 0281السعجلة بسهجب السادة ( )8من مخسهم مجمذ الجولة الفخندي رقم ( )0423في
.9119/09/2
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اذا مما تكدّ لد إ ايكاْ ٕٛايفسْط ٞقد اعتدل ايتٛقٝع املؿدم َٔ دَٗ ١سخؿ١
َٚعتُد ٠قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛبطٝط ١قابً ١إلثبات ايعهظ عً ٢ؾش ١ايطـٓد االيهتـس.ْٞٚ
عًُا اْ٘ ٜذلتب عً ٢قس ١ٜٓايؿش ١املفذلق ١اثس َِٗ  ٖٛٚإ عب ٤اثبات ايعهظ ٜكع
عً ٢عاتل.
املٓطٛب إي ٘ٝايطٓد فال ٜهف َ٘ٓ ٞاإلْهاز يٓكٌ عب ٤االثبات اىل املتُطو بايطٓد(.)2
غالف األَس عٓد إْهاز ايطٓد ايتكًٝد ٟايعاد ٟفاْ٘ ٜفكد سذت٘ يف االثبات َؤقتا

مبذسد اْهاز ٙفٝكع عب ٤االثبات عً ٢عاتل املتُطو بايطٓد(.)3

خالؾ ١االَس إ االْهاز ٖ َٔ ٛطسم ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل١ْٝٚ
(ايعاد )١ٜعٓد ايكطِ ايرْ ٟـ عً ٘ٝؾساسٚ ١عٓد ايكطِ اير ٟأزدعٗا يًكٛاعد ايعاَ ١يف
اإلثبات.
يريو ْدع ٛاملػسع ايعساق ٞيًٓـ بػهٌ ؾسٜح عً ٢االْهاز ٚاالدعا ٤بعدّ ايعًِ
نطسٜل يًطعٔ يف ؾش ١ايطـٓد االيهتـس( ْٞٚايعاد )ٟيف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلْٞٚ
ٚاملعاَالت االيهذلْٚ ١ْٝٚكذلح إٔ ٜه ٕٛايٓـ بايػهٌ االت -1 ٞهٛش يًدؿِ ايطعٔ يف
ؾش ١ايطـٓد االيهذل ْٞٚباإلْهاز ٚاْ٘ مل ٜطتدسد٘ اٜ ٚؿدق٘ اٜٛ ٚقع٘ ا ٚنًف اسد بريو،
 – 2يًٛازخ ا ٚاـًف بدال َٔ االْهاز إ ٜدع ٞعدّ ايعًِ بؿش ١ايطـٓد االيهتـس.ْٞٚ
نريو ْكذلح عً ٢املػسع ايعساق ٞاقاف ١فكس ٠ثايج ١يٓـ املاد َٔ 17 ٠قإْٛ
ايتٛقٝع االيهذلٜٚ ْٞٚهْ ٕٛؿٗا بايػهٌ االت : ٞثايجا  :اذا نإ ايطـٓد االيهتـس ْٞٚوٌُ
( )0راجع :السادة ( )3من مخسهم مجمذ الجولة الفخندي رقم ( )9110/989الرادر في
/21آذار.9110/
( )9راجع :ايياب سسيخ دمحم صالح ،االثبات بالسحخرات االلكتخونية ( دراسة مقارنة) ،رسالة
ماجدتيخ ،مقجمة الى كمية الحقهق ،قدم القانهن الخاص ،جامعة االزىخ ،غدة،9101 ،

ص.82
( )2راجع :احسج السيجي ،االثبات في التجارة االلكتخونية ،دار الكتب القانهنية ،مرخ،
 ،9113ص.00
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تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚؿدم َٔ دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُدٚ ٠تٛافست ف ٘ٝايػسٚط املٓؿٛف
عًٗٝا يف املادٖ َٔ )5( ٠را ايكاْ ٕٛقاَت ايكس ١ٜٓعً ٢ؾش ١ذيو ايطـٓد االيهتـسْٞٚ
ٚايتٛقٝع االيهذل ْٞٚايٛازد عًَ ٘ٝا مل ٜجبت خالف ذيو .
بعد إ بٓٝا االْهاز نطسٜل يًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل( ١ْٝٚايعاد )١ٜفٌٗ
ٜعتدل ايتصٜٚس االيهذل َٔ ْٞٚطسم ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚ؟ ٖرا َا ضٛف
ْتطسم اي ٘ٝيف املبشح ايكادّ.
املبحح الجالح
الطعً بالتـسوير االللرتوىي
ايتصٜٚس ٖ ٛتػٝرل اؿكٝك ١يف ضٓد ا ٚقسز تػٝرلا َٔ غأْ٘ إسداخ قسزا بايػرل
فإذا َا نإ ٖرا ايتصٜٚس مبعٓا ٙايتكًٝد ٟفإ ايتطاؤٍ ايرٜ ٟطسح َٖ ٛا َد ٣اَهاْ١ٝ
االدعا ٤بايتصٜٚس االيهذل ْٞٚنطسٜل يًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل١ْٝٚ؟ َٚا َٛقف
ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملكازٕ َٔ ذيو؟ َٚا ٖ ٛزأ ٟايفك٘ ايكاْ ْٞٛيف َد ٣دٛاش ايطعٔ بايتـصٜٚس
االيهذلْٞٚ؟
مما تكدّ  َٔٚادٌ االداب ١عً ٢ايتطاؤالت اعال ٙفإْٓا ضٛف ْكطِ ٖرا املبشح
اىل َطًبني ْتطسم يف املطًب اال ٍٚاىل َفٗ ّٛايتصٜٚس االيهذلٚ ْٞٚيف املطًب ايجاْْ ٞبني
املٛقف ايكاْٚ ْٞٛايفكٗ َٔ ٞايطعٔ بايتصٜٚس االيهذلٚ ْٞٚذيو عً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
املطًب االَ : ٍٚفٗ ّٛايتـصٜٚس االيهذلْٞٚ
املطًب ايجاْ : ٞاملٛقف ايكاْٚ ْٞٛايفكٗ َٔ ٞايطعٔ بايتصٜٚس االيهذلْٞٚ
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املطلب االول
مفهوو التـسوير االللرتوىي
َٔ ادٌ تطًٝط ايك ٤ٛعًَ ٢فٗ ّٛايتصٜٚس االيهذل ْٞٚفإْٓا البد َٔ ايتطسم اىل
تعسٜف ايتصٜٚس االيهذلَٚ ْٞٚعسف ١خؿا٥ؿ٘.
يريو ضٓكطِ ٖرا املطًب اىل فسعني االْ ٍٚتٓا ٍٚف ٘ٝتعسٜف ايتصٜٚس االيهذلْٞٚ
اَا ايفسع ايجاْ ٞفٓدؿؿ٘ يبٝإ خؿا٥ـ ايتصٜٚس االيهذلٚ ْٞٚعً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
الفرع االول
تعريف التـسوير االللرتوىي
اْفسد املػسع ايفسْط )1(ٞعٔ بك ١ٝايكٛاْني املكازْ ١يف ٚقع تعسٜف يًتصٜٚس بػهٌ
عاّ سٝح دا ٤يف املاد َٔ 1/441 ٠قاْ ٕٛايعكٛبات اؾدٜد بإ ايتصٜٚس ٖ ٛتػٝرل اؿكٝك١
املٓط ٟٛعً ٢غؼ ٚاير َٔ ٟغأْ٘ اسداخ قسز ٜٚ ،ستهب با ٟطسٜك ١يف ضٓد ا ٚيف اٟ
دعاَ ١تعدل عٔ فهسَٛ ٠قٛعٗا ٚميهٔ إ ٜهَٛ ٕٛقٛعٗا اقاَ ١ايدي ٌٝعً ٢سل اٚ ٚاقع١
هلا آثاز قاْ.١ْٝٛ
فايتعسٜف اعال ٙداٚ ٤اضعا يٝػٌُ َعٓ ٢ايتصٜٚس بؿٛزت٘ ايتكًٝدٚ ١ٜااليهذل١ْٝٚ
ألْ٘ ذنس سؿ ٍٛتػٝرل اؿكٝك ١يف ضٓد ا ٚيف ا ٟدعاَ ١تعدل عٔ فهسَٛ ٠قٛعٗا.

( )0راجع :السادة ( )0/440من قانهن العقهبات الفخندي الججيج لعام  0229والحي طبق في
االول من آذار عام  0224والتي حمت محل السهاد (.)019 – 041
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اَا عً ٢ؾعٝد ايفك٘ ايكاْ ْٞٛفكد عسّف ايتصٜٚس تعازٜف عدٜدْٛ ٠دص َٓٗا االت:ٞ
فكد عسّف٘ باْ٘ :ذيو ايفعٌ ايرٜ ٟتِ باضتدداّ بساَر ساضٛب ١ٝا ٚاْعَُ ١عًَٛات١ٝ
خاؾ ١بريو ٜتِ تؿُُٗٝا عً ٢غساز ايدلاَر ٚاالْعُ ١املػسٚع ١ا ٖٛ ٚقاٚي ١ايبعض نطس

ايػٝفسٚ ٠ايٛؾ ٍٛاىل االزقاّ اـاؾ ١بايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاضتدداَٗا يف ؼكٝل اغساق٘(.)1

ٜٚؤخر عً ٢ايتعسٜف أعال ٙاْ٘ قؿس سؿ ٍٛايتصٜٚس االيهذل ،ْٞٚعً ٢ضًٛى
تصٜٚس ايتٛقٝعٚ ،مل ٜتطسم اىل فعٌ اضتعُاٍ تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚصٚز ،ا ٚتعد ٌٜيف بٝاْات
َٚعًَٛات ايطـٓد االيهتـس َٔ ْٞٚسرف ،ا ٚإقافٖ ١را َٔ دْٗ َٔٚ ١اس ١ٝاخس ٣اْ٘ زنص
عً ٢اؾاْب ايتكين يهٝف ١ٝسؿ ٍٛفعٌ ايتصٜٚس انجس َٔ تسنٝص ٙعً ،٢اؾاْب ايكاْ.ْٞٛ
ٚاٜكا عسف ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚباْ٘ تػٝرل يًشكٝك ١يف قسز ايهذل ٖٛٚ ، ْٞٚاغد
خطٛز َٔ ٠ايتصٜٚس ايتكًٝدٚ ٟتهُٔ خطٛزت٘ يف نٜ ْ٘ٛطتٓد عً ٢زنا٥ص تكٜٓ ١ٝؿعب

انتػاف٘ غالف ايتصٜٚس اير ٟوؿٌ يف احملسزات ايٛزق.)2(١ٝ

ٚلد إ ايتعسٜف اعال ٙاغاز اىل سؿ ٍٛتػٝرل اؿكٝك ١يف ايطٓدات االيهذل١ْٝٚ
بػهٌ عاّ اال اْ٘ ال ميهٔ اعتباز تعسٜف٘ داَعاً َاْعاً ن ْ٘ٛتعسٜف ٚؾفٜ ٞؿف نٝف ٜكع
ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚانجس َٔ ن ْ٘ٛتعسٜفاً قاْْٝٛاً.
مما تكدّ ميهٔ يٓا تعسٜف ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚباْ٘ تػٝرل اؿكٝك ١يف ضٓد ايهذلْٞٚ
تػٝرلا َٔ غأْ٘ ايٛؾ ٍٛاىل بٝاْات٘ بػ ١ٝسرفٗا ا ٚتكًٝدٖا اْ ٚطدٗا َٔ ادٌ اسداخ قسز
باملؿًش ١ايعاَ ١ا ٚبػدـ َٔ االغداف.
اذٕ َا ٖ ٞخؿا٥ـ ايتصٜٚس االيهذلْٞٚ؟ ٖرا َا ضٛف ْتطسم اي ٘ٝيف ايفسع االت:ٞ

( )0راجع :د .عرام عبج الفتاح مطخ ،التجارة االلكتخونية في التذخيعات العخبية واالجشبية،
دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،اال ازريطة ،االسكشجرية ،9112 ،ص233

( )9راجع :دمحم مجيج كخيم االبخاىيسي ،معهقات التجارة االلكتخونية ومتطمبات الشظام القانهني
لسهاجيتيا ،بحث مشذهر في مجمة السحقق الحمي لمعمهم القانهنية والدياسية ،ترجر عن

كمية القانهن ،جامعة بابل ،العجد ( ،)9الدشة ( ،9108 ،)2ص.384
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الفرع الجاىي
خصائص التسوير االللرتوىي
ٜتُٝص ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚبايعدٜد َٔ اـؿا٥ـ لٌُ َٓٗا االت: ٞ
اٚال  :ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚذ ٚؾـف ١دٚيـ.١ٝ
ٚذيو الٕ باضتطاع ١املـصٚز ايكٝاّ بايتصٜٚس االيهذل َٔ ْٞٚاَ ٟهإ يف ايعامل عٔ

طسٜل ايدخ ٍٛإىل غـبه ١االْتـسْت َ ٖٛٚستاح ْفطٝا يف تٓفٝر.)1(ٙ
ثاْٝا :ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚميتاش بػد ٠اـطٛز.٠

سٝح تدلش خطٛزت٘ عًٚ ٢د٘ اـؿٛف يف فاٍ ْعِ املعًَٛات املايٚ ١ٝذيو
يه ٕٛغبه ١االْذلْت أؾبشت ٚض ١ًٝقسٚز ١ٜيف الاش عًُٝات ايدفع االيهذلٚ ْٞٚؼٌٜٛ
االَٛاٍ َٔ بٓو اىل بٓو(.)2
ثايجا :ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚذ ٚؾف ١غرل ًَُٛضَ ١ادٜا.
فٜٗٓ ٛؿب بايدزد ١االٚىل عً ٢ايبٝـاْـات املدـصْ ١يف ذانس ٠اؿـاضب االي ٞاٚ
املدف ١يف االقساف ايؿًبٚ ١املسْٚ )3(١ذيو َٔ ادٌ تصٜٚد اؿـاضب االيـ ٞبايبٝـاْات

( )0راجع :حفري عباس ،جخائم التدويخ االلكتخوني ،اطخوحة دكتهراه ،مقجمة الى كمية
العمهم االندانية والعمهم االسالمية ،جامعة وىخان  ،0احسج بن بمة ،9101 ،ص.12

( )9راجع :د .سميم عبج هللا الجبهري ،الحساية القانهنية لسعمهمات شبكة االنتخنت ،ط،0
مشذهرات الحمبي الحقهقية ،بيخوت ،لبشان ،9100 ،ص.212
( )2راجع :رامي سميسان عبج الخحسن شقيخ ،جخائم االعتجاء عمى معطيات الحاسب االلي،
رسالة ماجدتيخ ،مقجمة الى كمية القانهن ،جامعة السهصل ،0228 ،ص.21
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ٚاملعـًَٛات املـصٚز ٠ا ٚايكٝاّ باؿـرف ا ٚايتعـد ٌٜأ ٚايتػٝـرل ا ٚاالقـاف ١د ٕٚتسى اثس

َاد.)1(ٟ

إال أْٓا ْعتكد اْ٘ باإلَهإ إٔ وؿٌ ايتصٜٚس يف ايطـٓد االيهتـس ْٞٚبعد ضشب٘
عً ٢ايٛزم ٚبريو ٜذلى اثس َاد ٟعً ٘ٝعٔ طسٜل اؿو أ ٚايكػط أ ٚايػطب أ ٚاإلقاف ١أٚ
ايتشػ. ١ٝ
زابعا :ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚذ ٚؾف ١عًُ.١ٝ
فٗ ٛوتاز خدلات فٓ ١ٝعاي ١ٝفال وؿٌ بؿٛز ٠عػٛا ١ٝ٥بٌ وتاز املصٚز إىل
نفا ٠٤تكٓ ١ٝعايٚ ١ٝؽؿـ يف اضتدداّ اؿاضٛب ٚاالْذلْت فكال عٔ متتع٘ بكدز َٔ ايعًِ

ٚاإلملاّ بايٛضا ٌ٥االيهذل ١ْٝٚاؿدٜج.)2(١

ْٚعتكد اْ٘ ال ٜػذلط إ وؿٌ ايتصٜٚس االيهذل َٔ ْٞٚقبٌ أغداف أنفا ٤يف
فاٍ اؿاضٛب فُٔ املُهٔ إ ؼؿٌ عًُ ١ٝايكسؾٓ ١االيهذل َٔ ١ْٝٚقبٌ أغداف
َساٖكني بٓا ً٤عً ٢أقساف تباع يف األضٛام.
املطلب الجاىي
املوقف القاىوىي والفقهي مً الطعً بالتسوير االللرتوىي
ٜجٛز ايتطاؤٍ عٔ َٛقف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملكازٕ َٔ ؼدٜد ايتصٜٚس االيهذلْٞٚ
نطسٜل يًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذلٚ ١ْٝٚنريو َٛقف ايفك٘ ايكاْ َٔ ْٞٛايتصٜٚس
االيهذلْٞٚ؟
( )0راجع :عبج القادر ورسسة غالب ،التدويخ االلكتخوني ،مقال مشذهر في صحيفة مكة عمى
السهقع االلكتخوني االتيwww.makkahnewspaper.com :
تاريخ الديارة .9108/2/93

( )9راجع :عبج هللا بن سعهد دمحم ،فاعمية االساليب السدتحجثة في اثبات جخيسة التدويخ
االلكتخوني ،ط ،0جامعة نايف العخبية لمعمهم االمشية ،الخياض ،السسمكة العخبية
الدعهدية ،9100،ص.38
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يريو ضٛف ْكطِ ٖرا املطًب اىل فسعني االْ ٍٚطًط ف ٘ٝايك ٤ٛعًَٛ ٢قف ايكإْٛ
ايعساقٚ ٞاملكازٕ َٔ ايطعٔ بايتصٜٚس االيهذلٚ ْٞٚايفسع ايجاْْ ٞبني َٛقف ايفك٘ ايكأَْ ْٞٛ
االدعا ٤بايتصٜٚس االيهذلٚ ْٞٚذيو عً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
الفرع االول
موقف القاىوٌ العراقي واملقارٌ مً االدعاء بالتسوير االللرتوىي
يكد اختًف َٛقف ايكٛاْني املكازْ َٔ ١االدعا ٤بايتصٜٚس نطسٜل يًطعٔ يف ؾـش١
ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚاىل ثالخ اقطاّ  ،قطِ مل ٜٓـ عً ٘ٝبػهٌ ؾسٜح ٚامنا اغاز اىل
اَهاْ ١ٝسؿ ٍٛتصٜٚس ايهذلٚ ْٞٚايكطِ ايجاْْ ٞـ بػهٌ ؾسٜح عً ٢دٛاش ايطعٔ يف
ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚبايتصٜٚس ٚايكطِ ايجايح ضهت مما ٜعين اساي ١االَس اىل ايكٛاعد
ايعاَ ١يف االثبات.
ايكطِ اال ٍٚاير ٟاغاز اي ٘ٝبطسٜك ١غرل َباغس ٖٛ ٠قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلْٞٚ

ٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق )1(ٞإذ ْؿت املاد 9 ٠عً ٢اْ٘ تعد غٗاد ٠ايتؿدٜل ًَػا ٠يف
اسد ٣اؿايتني االتٝتني  ،...ثاْٝا :اذا تبني إ املعًَٛات املتعًك ١بأْػا ٤ايتٛقٝع
االيهذل ْٞٚخاط ١٦اَ ٚصٚز ٠ا ٚغرل َطابك ١يًٛاقع ا ٚاْ٘ مت اخذلام َٓع ١َٛاْػا ٤ايتٛقٝع
االيهذل ْٞٚا ٚعٓد االضتعُاٍ غرل املػسٚع يًػٗاد.٠
فٗٓا املػسع ايعساق َٔ ٞخالٍ ايٓـ اعال ٙاغاز اىل اَهاْ ١ٝسدٚخ تصٜٚس
ايهذلٚ ْٞٚاخذلام ملٓع ١َٛأْػا ٤ايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚزتب عً ٢ذيو اثس قاْ ٖٛٚ ْٞٛإبطاٍ
غٗاد ٠ايتؿدٜل االيهذلٚ ْٞٚسٝجُا تبطٌ ٖر ٙاالخرلٜ ٠بطٌ َعٗا ايطـٓد االيهتـس.ْٞٚ

( )0راجع  :السادة ( )2من "قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي رقم
( )88لدشة " 9109الشافح.
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اَا ايكطِ ايجاْ ٞفٝتُجٌ مبٛقف قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين(ٚ )1ايرٟ
ْـ ؾساس ١عً ٢دٛاش ايطعٔ بايتصٜٚس االيهذل ْٞٚيف املاد /22 ٠فكس 1٠بٓؿٗا – 1يؿاسب
املؿًش ١ايطعٔ بايتصٜٚس يف ايطذالت االيهذلٚ ١ْٝٚايتٛقٝع االيهذل ْٞٚعًٗٝاٚ ،ايطعٔ ببطالٕ
اضتعُاٍ ٖرا ايتٛقٝع ،اذا مت بد ٕٚتفٜٛض َٔ ؾاسب اؿل ،ا ٚيػرل ذيو َٔ اضباب
ايبطالٕ املكسز ٠قاْْٛا يف غإٔ ايتٛقٝع اـط.ٞ
 َٔٚخالٍ ٖرا ايٓـ لد إٔ املػسع ايبشسٜين قد اقس بػهٌ ؾسٜح ال ٜكبٌ
ايًبظ عً ٢دٛاش ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚمبا تتكُٓ٘ َٔ تٛاقٝع ايهذل١ْٝٚ
ٚنتاب ١ايهذل ١ْٝٚبايتصٜٚس االيهذل.ْٞٚ
اَا ايكطِ ايجايح َٔ ايكٛاْني املكازْ ١فٝتُجٌ يف َٛقف ايكاْ ٕٛايفسْطٚ ٞاير ٟمل
ٜػس اىل ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚنطسٜل يًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚمما ٜعين ايسدٛع
اىل ايكٛاعد ايعاَ ١االَس ايرٜ ٟجرل ايتطاؤٍ يف َد ٣اَهاْ ١ٝتطبٝل ٖر ٙايكٛاعد عً٢
ايطٓدات االيهذل١ْٝٚ؟
ْـ قاْ ٕٛاإلثبات ايعساق )2(ٞيف املاد 34 ٠عً ٢اْ٘  ...اَا ادعا ٤ايتصٜٚس فرلد
عً ٢ايطٓدات ايسزلٚ ١ٝايعاد.١ٜ
فً ٛافذلقٓا إ سهِ ايٓـ اعالٜٓ ٙطبل عً ٢ايطٓدات االيهذل ١ْٝٚفإ ايطعٔ
بايتصٜٚس االيهذلٜ ْٞٚسد عً ٢ايطٓدات االيهذل( ١ْٝٚايعادٚ )١ٜايطٓدات االيهذل( ١ْٝٚايسزل.)١ٝ
اال إ بكاٖ ٤را ايٓـ عًٚ ٢قع٘ و ٍٛد ٕٚضسٜإ سهُ٘ عً ٢ايطٓدات
االيهذلٚ ١ْٝٚذيو الٕ ايٓـ َتعًل بايطٓدات ايتكًٝد ١ٜفاألَس ٚاقح ٚدًٚ ٞال غُٛض ف٘ٝ
( )0راجع :السادة ( /99ف )0من قانهن السعامالت االلكتخونية البحخيشي رقم ( )98لدشة
 9119السعجل بالقانهن رقم ( )24لدشة .9108

( )9راجع :السادة ( )24من قانهن االثبات العخاقي رقم ( )018لدشة  0282ويقابميا السادة
( )21من قانهن االثبات في السهاد السجنية والتجارية البحخيشي رقم ( )04لدشة 0223

والسادة ( )922والسادة ( /218ف )9من قانهن السخافعات السجنية الفخندي رقم ()0092
لدشة  0281السعجل.
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بايٓطب ١يًطعٔ بايتصٜٚس يف ؾـش ١ايطـٓدات ايتكًٝد( ١ٜايعادٚ ١ٜايسزل )١ٝسطب املفّٗٛ
ايتكًٝد ٟيف سني إ االَس عً ٢خالف ذيو بايٓطب ١يًطعٔ بايتصٜٚس يف ايطٓدات االيهذل١ْٝٚ
سطب املفٗ ّٛااليهذلٚ ْٞٚذيو زادع ؿداث ١املٛقٛع ٚقؿٛز قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلْٞٚ
ٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق ٞعٔ تٓعٖ ِٝر ٙاملطأي.١
الفرع الجاىي
موقف الفقه القاىوىي مً االدعاء بالتسوير االللرتوىي
ابتدا ً٤البد َٔ ايك ٍٛإ ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚاير ٟمٔ بؿدد ٖٛ ٙفُٝا ٜتعًل
باالدعا ٤املدْٚ ٞاير ٟقد ًٜذأ اي ٘ٝاـؿِ َٔ ادٌ دفع دع ٣ٛاملدعْٚ ٞكض ؾش ١ايطٓد
االيهتـس ْٞٚايرٜ ٟستهص عً ٘ٝيف دعٛا ٙيريو ٜهاد ٜٓعكد االدتُاع عً ٢دٛاش ضًٛى اـؿِ
هلرا ايطسٜل ٚذيو يًُدلزات االت:١ٝ
اٚالً :اْ٘ بايسغِ َٔ ايدلاَر اييت ٚقعت ملهافش ١ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚندلْاَر َهافش١
ايفرلٚضات (ٚ )Anti-Virusبسْاَر اؾدزإ ايٓازٚ )Fire-wen( ١ٜبسْاَر تتبع ايسشّ
ا ٚايطفرل (ٚ )Suifferبسْاَر املساقب ١اَ ٚا تعسف بدلاَر املْٛترل(.)1
اال اْ٘ ال ميهٔ هلر ٙايدلاَر إ تٛفس دزد ١عاي َٔ ١ٝاألَٔ ايكاْ ْٞٛيهٖ ٕٛرا
األخرل ال ٜٛدد َٔ ايٓاس ١ٝايتطبٝك ١ٝفُا ٜك ّٛب٘ ايكساؾـٓ ١االيهذلْٚـ َٔ ٕٛٝاخذلام
ملٓع ١َٛاْػا ٤ايتٛاقٝع االيهذل ١ْٝٚأ ٚدٗات ايتؿدٜل االيهذل ْٞٚامنا ٜٗدف ٕٛب٘ إىل ذيو
ايطـٝطس ٠عًْ ٢عِ املعًَٛات ألطساف ايتعاٌَ االيهذل ْٞٚناملتعاقد أ ٚاملسضٌ إي ٘ٝأٚ
املٛقع أ ٚاملطتًِ ا َٔ ٚادٌ ايطٝطس ٠عً ٢ايٓعاّ املعًَٛات ٞؾٗ ١ايتؿدٜل االيهذلْٞٚ
 َٔٚثِ ايكٝاّ مبٓح غٗادات تؿدٜل  ١ُٖٝٚغرل ؾشٝش ١أَ ٚصٚز.)2(٠

( )0راجع :خالج بن نهاف الحخبي ،االمن والحساية في االنتخنيت لمسدتخجم العخبي ،بجون دار
نذخ ،بجون مكان نذخ ،بجون سشة نذخ ،ص .8

( )9راجع :حدن فزالة مهسى ،التشظيم القانهني لإلثبات االلكتخوني (دراسة مقارنة) ،ط،0
دار الدشيهري ،بيخوت ،لبشان ،9103 ،ص.044
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ثاْٝاً :إ ايطــٓد االيهتـس ْٞٚباإلَهإ إ ٜه ٕٛعسق ١يًتصٜٚس االيهذل ْٞٚفايطـٓد يهٞ
ٜه ٕٛعسق ١يًتصٜٚس ٜٓبػ ٞإٔ ٜٓط ٟٛعً ٢نتـاب ١أ ٚتٛقٝع َعني ٜعٛد يػدـ قدد
د ٕٚغرل ٙإلثبات ٚاقع ١قاْـ ١ْٝٛأ ٚتؿـسف َعني بؿسف ايٓعس عٔ ايدعـاَ ١اييت أفسغت
فٗٝا ضٛا ٤ناْت ٚزق( ١ٝتكًٝد )١ٜاّ ايهذل( ١ْٝٚتكٓ )١ٝنإٔ ته ٕٛيف َـًف ايهـذل ْٞٚكصٕ

آَ ٚدَر ...اخل(.)1

ثايجا :إ ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚممهٔ إ ٜكع بإسـد ٣طـسم ايتـصٜٚس املاد ١ٜباؿـرف أٚ
اإلقـاف ١أ ٚايتعـد ٌٜأ ٚايتػٝرل يف بٝاْات ايطٓد االيهذل.)2(ْٞٚ
نُا ميهٔ إٕ ٜكع بإسد ٣ايطسم املعٓ ١ٜٛنتػٝرل اؿكٝك ١ايجابت ١املٛدٛد ٠يف
ايطـٓد االيهتـس.)3(ْٞٚ
زابعاً :اخرلاً اْ٘ باإلَهإ ايطعٔ بايتصٜٚس االيهذل ْٞٚيف ؾش ١ايطـٓد االيهتـس ْٞٚألْ٘ َٔ
خالٍ ايدخ ٍٛعً ٢ايٛضٝط االيهذل ْٞٚقد ٜطتطٝع املصٚز املعًَٛات ٞتعد ٌٜايطٓدات
املٛقع عًٗٝا ايهذلْٝٚاً  َٔٚثِ فإ ايػو ٚازد يف َد ٣ازتباط ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚبايطٓدات

االيهذل.)4(١ْٝٚ

مما تكدّ لد إ ايتصٜٚس االيهذلٜ ْٞٚعتدل َٔ طسم ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات
االيهذل ١ْٝٚايعادٚ ١ٜايسزل ١ٝيريو ْكذلح عً ٢املػسع ايعساق ٞايٓـ عً ٘ٝؾساس ١يف قإْٛ
ايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت اإليهذلٜٚ ١ْٝٚه ٕٛايٓـ بايػهٌ االت ٞهٛش ملٔ ي٘ َؿًش١

( )0راجع :د .عامخ محسهد الكدهاني ،التدويخ ألسعمهماتي لمعالمة التجارية ،ط ،0دار الثقافة
لمشذخ والتهزيع ،عسان ،االردن ،9101 ،ص.032
( )9راجع :احسج سفخ ،مرجر سابق ،ص.08
( )2راجع :د .عمي عبج القادر القيهجي ،الحساية الجشائية لبخامج الحاسب االلي ،دار
الجامعة الججيجة ،االزريطة ،االسكشجرية ،9101 ،ص.041

( )4راجع :رضا الستهلي وىجان ،الشظام القانهني لمعقج االلكتخوني والسدؤولية عن االعتجاءات
االلكتخونية (دراسة مقارنة في القهانين الهطشية وقانهن االوندتخال الشسهذجي والفقو

االسالمي) ،دار الفكخ والقانهن لمشذخ والتهزيع ،السشرهرة ،9118 ،ص.24
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ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚمبا تتكُٓ٘ َٔ نتاب ١ايهذلٚ ١ْٝٚتٛقٝع ايهذلْٞٚ
بايتصٜٚس.
اخلامتـة
بعد االْتٗاٖ َٔ ٤را ايبشح تٛؾًٓا اىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات:
اٚالً :ايٓتا٥ر
 - 1املػسع ايعساق ٞعٓد تعسٜف٘ يًطٓد االيهذل ْٞٚاغذلط إ ٜسد عً ٘ٝتٛقٝع ايهذلْٞٚ
باإلقاف ١اْ٘ دا ٤عاَاً ملفٗ ّٛايطٓدات االيهذل ١ْٝٚضٛا ٤ناْت كصْ ١اَ ٚدف ١اٚ
قفٛظ ... ١اخلٚ .بريو ٜه ٕٛايتعسٜف االفكٌ َٔ بني تعازٜف ايكٛاْني املكازْ١
االخس.٣
 - 2اْفسد ايكاْ ٕٛايفسْط ٞعٔ بك ١ٝايكٛاْني املكازْ ١باألخر باملعٓ ٢ايٛاضع يًديٌٝ
ايهتاب ٞعٝح ٜػٌُ ايطٓدات بٓٛعٗٝا ايتكًٝدٚ ١ٜااليهذل.١ْٝٚ
 - 3اختًف ايفك٘ ايكاْ ْٞٛيف تعسٜف ايطـٓد االيهتـسٚ ْٞٚتٛؾًٓا اىل تعسٜف٘ باْ٘ نٌ
قسزات تتكُٔ بٝاْات َدف ١ا ٚكصْ ١اَ ٚسضً ١اَ ٚطتًُ ١ا ٚقفٛظ ١بػهٌ
ايهذل ْٞٚا ٚبأٚ ١ٜض ١ًٝاخسَ ٣ػابٗ ١قد ته ٕٛبسٜد ايهذل ْٞٚا ٚبسم ا ٚتًهظ اٚ
ْطذ بسق ٞتكذلٕ بتٛقٝع ايهذلَ ْٞٚؿادم عً َٔ ٘ٝدَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد. ٠
 - 4اْفسد ايكاْ ٕٛايبشسٜين عٔ بك ١ٝايكٛاْني املكازْ ١بعدّ ٚقع تعسٜف يًهتاب ١االيهذل١ْٝٚ
عً ٢ايسغِ َٔ أُٖٚ ١ٝقع تعازٜف يًُؿطًشات اؿدٜج ١يًهتاب ١االيهذل ١ْٝٚأَا
املػسع ايعساق ٞفكد عسفٗا يف املاد/1 ٠خاَطاً َٔ قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلْٞٚ
ٚاملعاَالت االيهذلٚ ١ْٝٚايرٚ ٟددْا َٔ خالٍ ْـ املاد ٠اعال ٙإ ايهتاب ١االيهذل١ْٝٚ
ؽتًف عٔ ايهتاب ١ايتكًٝد َٔ ١ٜسٝح ن ٕٛاالٚىل قد ته ٕٛسسٚف ا ٚازقاّ ا ٚزَٛش
 ...اخل.
 - 5املػسع ايعساق ٞعٓد تعسٜف٘ يًتٛقٝع االيهذل ْٞٚبإ ٜهَ ٕٛعتُداً َٔ دٗ ١ايتؿدٜل
االيهذل ْٞٚاَا بك ١ٝايكٛاْني املكازْ ١فكد اغازت اي ٘ٝعٓد ايهالّ عٔ سذ ١ٝايتٛقٝع
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االيهذل ْٞٚيف االثبات َٛ ٖٛٚقف وُد عً ٘ٝاملػسع ايعساق ٞالٕ َٔ اِٖ املػانٌ يف
االثبات االيهذلَ ٖٞ ْٞٚطأي ١ايتأند َٔ ؾش ١ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚيهٜٓ ْ٘ٛػأ يف ب١٦ٝ
ايهذل ١ْٝٚقابً ١يًكسؾٓٚ ١االعتدا.٤
 - 6املػسع ايعساق ٞعٓد تعسٜف٘ يًتٛقٝع االيهذل ْٞٚقد َصز بني املعٓ ٢ايتكين ٚاملعٓ٢
ايٛظٝف ٞفكد ذنس إ ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚممهٔ إ ٜه ٕٛعً ٢غهٌ سسٚف ا ٚازقاّ اٚ
زَٛش ا ٚاغازات  َٔٚدٗ ١اخس ٣بني بعض ٚظا٥ف ايتٛقٝع االيهذلٖٚ ْٞٚرا َا مل
لد ٙيف بك ١ٝايكٛاْني املكازْ.١
 - 7اْكطُت ايكٛاْني املكازْ ١سَ ٍٛطاي ١ايطعٔ باإلْهاز نطسٜل يًطعٔ يف ؾـش١
ايطـٓدات االيهذل( ١ْٝٚايعاد )١ٜاىل قطُني ايكطِ اال ٍٚمل ٜٓـ عً ٘ٝبػهٌ ؾسٜح
ٜٚتُجٌ يف َٛقف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞايبشسٜين ٚايكطِ ايجاْْ ٞـ عً ٘ٝؾساسٖٛٚ ً١
َٛقف قاْ ٕٛاملسافعات املدْ ١ٝايفسْط ٞايرْ ٟـ عً ٘ٝيف املاد/287 ٠ف.2
 - 8اْكطِ ايفك٘ ايكاْ ْٞٛاىل اػاٖني سَ ٍٛد ٣دٛاش اْهاز ايطـٓد االيهتـس ْٞٚاير ٟوٌُ
تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚؿدم َٔ دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُد ٠االٜ ٍٚس ٣بإ طسم ايطعٔ يف
ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ٖٞ ١ْٝٚذاتٗا طسم ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات ايتكًٝد١ٜ
اضتٓاداً ملبدأ ايتهافؤ ايٛظٝف ٞيف ساي ١عدّ ٚدٛد ْـ خاف اَا ايكطِ ايجاْ ٞفرل٣
عدّ دٛاش ايطعٔ يف ؾش ١ايطـٓد االيهتـس(ْٞٚايعاد )ٟالٕ غٗاد ٠ايتؿدٜل
االيهذل ١ْٝٚتعتدل قس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛقاطع ١عً ٢ؾش ١ايطـٓد االيهتـس ْٞٚاال اْ٘ تبني يٓا
عدّ ؾش ١االػا ٙايجاْ ٞيه ٕٛايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملكازٕ قد اعتدل غٗاد ٠ايتؿدٜل
االيهذل ْٞٚقس ١ٜٓقاْ ١ْٝٛبطٝط ١قابً ١إلثبات ايعهظ.
 - 9اْفسد قاْ ٕٛايعكٛبات ايفسْط ٞاؾدٜد يعاّ  1992املطبل يف  1994/3/31باإلتٝإ
مبفٗٚ ّٛاضع يًتصٜٚس ٜػٌُ ايتصٜٚس االيهذلٚ ْٞٚايتكًٝدٚ ٟذى مبٛدب املاد)441( ٠
ٚاييت سًت قٌ املٛاد (.)152-145
 - 10اْكطُت ايكٛاْني املكازْ ١يف َطاي ١ايٓـ عً ٢ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚنطسٜل يًطعٔ يف
ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚاىل ثالث ١اقطاّ اال ٍٚاغاز اىل اَهاْ ١ٝسؿ ٍٛتصٜٚس
ايهذلَٛ ٖٛٚ ْٞٚقف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت ايعساق ٞيف املاد9 ٠
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ٚايجاْْ ٞـ ؾساس ١عً ٢ذيو َٛ ٖٛٚقف قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ْٞٚايبشسٜين
ٚايجايح ضهت َٛ ٖٛٚقف ايكاْ ٕٛايفسْط.ٞ
 - 11إ ايفك٘ ايكاْ ْٞٛفُع عً ٢دٛاش االدعا ٤بايتصٜٚس االيهذل ْٞٚيف ؾـش ١ايطـٓدات
االيهذل( ١ْٝٚايسزلٚ ١ٝايعادٚ)١ٜضام ايعدٜد َٔ املدلزات اييت تؤٜد ذيو.
ثاْٝاً :ايتٛؾٝات
 - 1مل ٜٓـ املػسع ايعساق ٞعً ٢نٝف ١ٝؼٝد ٚقت ٚتازٜذ اضتالّ ا ٚازضاٍ ايهتاب١
االيهذلٚ ١ْٝٚايطٓدات االيهذلٚ ١ْٝٚايعكٛد االيهذلٚ ١ْٝٚمبا إ ايتازٜذ ٚايصَٔ عاٌَ َِٗ
يف اثبات ايتؿسفات اييت ٜتِ ابساَٗا عٔ طسٜل االْذلْٝت ٚٚضا ٌ٥االتؿاٍ اؿدٜج١
يريو ْكذلح عً ٘ٝاقاف ١فكس ٠اىل ْـ املاد َٔ 13 ٠قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلْٞٚ
ٚاملعاَالت االيهذلٚ ١ْٝٚته ٕٛبايػهٌ االت .1 ٞإ ٜه ٕٛباإلَهإ ايتأند َٔ ٚقت
ٚتازٜذ اْػا ٤ايهتاب ١االيهذلٚ ١ْٝٚاملطتٓدات االيهذلٚ ١ْٝٚايعكٛد االيهذلٚٚ ١ْٝٚقت
ٚتازٜذ ازضاهلا ٚاضتالَٗا .2 .يًكاق ٞفُٝا ٜتعًل بايفكس ٠اعال ٙإ ٜطتعني باـدل٠
االيهذل ١ْٝٚا ٚاٚ ٟض ١ًٝاخس ٣تتفل َع ايطبٝع ١االيهذل.١ْٝٚ
 - 2عً ٢ايسغِ َٔ إ املػسع ايعساق ٞعسف ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚاال اْ٘ ٜؤخر عً ٘ٝاْ٘ مل
ٜبني نافٚ ١ظا٥ف ايتٛقٝع االيهذل ْٞٚيريو ْكذلح عً ٘ٝتعد ٌٜاملاد/1 ٠زابعاً ،يتهٕٛ
بايػهٌ االت ٞزابعا :ايتٛقٝع االيهذل ،ْٞٚعالَ ١غدؿ ١ٝتتدر غهٌ سسٚف ٚازقاّ
ا ٚزَٛش ا ٚاغازات ا ٚاؾٛات ا ٚغرلٖا تعدل عٔ ازاد ٠املٛقع ٚزقاَٛٚ ٙافكت٘ عً٢
َكُ ٕٛايطـٓد االيهتـسٚ ْٞٚي٘ طابع َتفسد ٜدٍ عًْ ٢طبت٘ يًُٛقع ٜٚهَ ٕٛعتُداً
َٔ دٗ ١ايتؿدٜل االيهذل.ْٞٚ
 – 3تٛؾًٓا اىل إ االْهاز ٖ َٔ ٛطسم ايطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚضٛا ٤عٓد
ايكٛاْني املكازْ ١اييت ْؿت عً ٘ٝاّ اييت مل تٓـ عًٚ ٘ٝاساي ١االَس اىل ايكٛاعد
ايعاَٚ ١تبني يٓا إ ٖر ٙاالخرل تٓطبل عً ٢ايطٓدات ايتكًٝد ١ٜيريو ْكذلح عً٢
املػسع ايعساق ٞايٓـ يف قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذل ْٞٚعً ٢االْهاز ٜٚه ٕٛبايػهٌ االتٞ
 .1هٛش يًدؿِ ايطعٔ يف ؾش ١ايطـٓد االيهتـس ْٞٚباإلْهاز ٚاْ٘ مل ٜطتدسد٘ اٚ
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ٜؿدق٘ اٜٛ ٚقع٘ ا ٚنًف اسد بريو .2 .يًٛازخ ا ٚاـًف بدالً َٔ االْهاز إ ٜدعٞ
عدّ ايعًِ بؿش ١ايطـٓد االيهتـس.ْٞٚ
 - 4إ املػسع ايعساق ٞعً ٢ايسغِ َٔ اْ٘ اغاز اىل قس ١ٜٓايؿش ١بطسٜك ١غرل َباغس ٠اال
آْا ْكذلح عً ٘ٝايٓـ عًٗٝا ؾساسٚ ١ذيو الزتباطٗا بعب ٤االثبات ٚاقاف ١فكس ٠ثايج١
يٓـ املاد َٔ 17 ٠قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذلٜٚ ١ْٝٚهْ ٕٛؿٗا
بايػهٌ االت ٞثايجا :اذا نإ ايطـٓد االيهتـس ْٞٚوٌُ تٛقٝع ايهذلَ ْٞٚؿدم َٔ
دَٗ ١سخؿ ١اَ ٚعتُدٚ ٠تٛافست ف ٘ٝايػسٚط املٓؿٛف عً ٘ٝيف املادٖ َٔ )5( ٠را
ايكاْ ٕٛقاَت ايكس ١ٜٓعً ٢ؾش ١ذيو ايطـٓد االيهتـسٚ ْٞٚايتٛقٝع االيهذل ْٞٚايٛازد
عًَ ٘ٝامل ٜجبت خالف ذيو.
 - 5إ املػسع ايعساق ٞاغاز اىل اَهاْ ١ٝسؿ ٍٛتصٜٚس ايهذل ْٞٚيف املاد َٔ 9 ٠قإْٛ
ايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚاال اْ٘ مل ودد ايتصٜٚس االيهذل ْٞٚنطسٜل
يًطعٔ يف ؾـش ١ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚيريو ْكذلح عً ٘ٝاقاف ١ايٓـ االت ٞاىل قإْٛ
ايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚهٛش ملٔ ي٘ َؿًش ١ايطعٔ يف ؾـش١
ايطـٓدات االيهذل ١ْٝٚمبا تتكُٓ٘ َٔ نتاب ١ايهذلٚ ١ْٝٚتٛقٝع ايهذل ْٞٚبايتصٜٚس.
املصـادر
اٚالً  :ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 - 1امحد املٗد ،ٟاالثبات يف ايتذاز ٠االيهذل ،١ْٝٚداز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛؿس.2006 ،
 –2د .امحد ضفس ،اْعُ ١ايدفع االيهذل ،١ْٝٚطَٓ ،1ػٛزات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝبرلٚت،
يبٓإ.2008 ،
 - 3سطٔ فكايَٛ ١ض ،٢ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيإلثبات االيهذل( ْٞٚدزاضَ ١كازْ ،)١ط ،1داز
ايطٓٗٛز ،ٟبرلٚت ،يبٓإ.2016 ،
 - 4خايد بٔ ْٛاف اؿسب ،ٞاالَٔ ٚاؿُا ١ٜيف االْذلْٝت يًُطتددّ ايعسب ،ٞبد ٕٚداز ْػس،
بدَ ٕٚهإ ْػس ،بد ٕٚضْٓ ١ػس.
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 - 5زقا املتٛيٖٚ ٞدإ ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعكد االيهذلٚ ْٞٚاملطٛ٦ي ١ٝعٔ االعتدا٤ات
االيهذل( ١ْٝٚدزاضَ ١كازْ ١يف ايكٛاْني ايٛطٓٚ ١ٝقاْ ٕٛاالْٚطذلاٍ ايُٓٛذدٚ ٞايفك٘
اإلضالَ ،)ٞداز ايفهس ٚايكاْ ٕٛيًٓػس ٚايتٛشٜع ،املٓؿٛز.2007،٠
 - 6زٜإ ٖاغِ محد ،ٕٚايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًتدا ٍٚااليهذل ْٞٚيألٚزام املاي ،١ٝداز اؾاَع١
اؾدٜد ،٠االضهٓدز.2013 ،١ٜ
 - 7د .ضً ِٝعبد اهلل اؾبٛز ،ٟاؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛملعًَٛات غبه ١االْذلْٝت ،ط،1
َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق ،ٞبرلٚت ،يبٓإ.2011 ،
 - 8د .عاَس قُٛد ايهطٛاْ ،ٞايتصٜٚس االيهذل ْٞٚيًعالَ ١ايتذاز ،١ٜط ،1داز ايجكاف ١يًٓػس
ٚايتٛشٜع ،عُإ ،االزدٕ.2010 ،
 - 9د .عباع ايعبٛد ،ٟغسح قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚزقِ ()78
يطٓ ،2012 ١داز ايطٓٗٛز ،ٟبرلٚت.2018 ،
 - 10عبد اهلل بٔ ضعٛد قُد ايطساْ ،ٞفاعً ١ٝاألضايٝب املطتشدث ١يف اثبات دسمي١
ايتصٜٚس االيهذل ،ْٞٚط ،1داَعْ ١اٜف ايعسب ١ٝيًعً ّٛاالَٓ ،١ٝايسٜاض ،املًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد.2011 ،١ٜ
 - 11د .عؿاّ عبد ايفتاح َطس ،ايتذاز ٠االيهذل ١ْٝٚيف ايتػسٜعات ايعسبٚ ١ٝاالدٓب ،١ٝداز
اؾاَع ١اؾدٜد ٠يًٓػس ،االشازٜط ،١اإلضهٓدز.2009 ،١ٜ
 - 12د .عال ٤سطني َطًل ايتُ ،ُٞٝاالزغٝف االيهذل ْٞٚنٝف ١ٝاحملافع ١عً ٢املطتٓد
االيهذل ْٞٚعدل ايصَٔ ،ط ،1داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.2012 ،٠
 - 13د .عً ٞعبد ايكادز ايكٗٛد ،ٞاؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥يدلاَر اؿاضب االي ،ٞداز اؾاَع١
اؾدٜد ،٠االشازبط ،١االضهٓدز.2010 ،١ٜ
 - 14د .قُد ابساٖ ِٝاب ٛاهلٝذا ،٤عكٛد ايتذاز ٠االيهذل ،١ْٝٚط ،1داز ايجكاف ١يًٓػس
ٚايتٛشٜع ،عُإ ،االزدٕ.2011 ،
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 - 15قُد ٖٝجِ ايدباغ ،املطؤٚي ١ٝاملدْ ١ٝيًُؿازف االيهذل ،١ْٝٚداز اؾ ٌٝايعسب،ٞ
املٛؾٌ ،ايعسام.2012 ،
 - 16دَ .ؿطفَٛ ٢ض ٢ايعذازَ ،١ايتٓع ِٝايكاْ ٕٛيًتعاقد عدل غبه ١االْذلْٝت ،داز
ايهتب ايكاْٚ ١ْٝٛغتات يًٓػس ٚايدلفٝاتَ ،ؿس.2010 ،
ثاْٝاً :ايسضاٚ ٌ٥األطازٜح
 - 17إٜٗاب زلرل قُد ؾاحل ،االثبات باحملسزات االيهذل( ١ْٝٚدزاضَ ١كازْ ،)١زضاي١
َادطترلَ ،كدَ ١اىل نً ١ٝاؿكٛم ،قطِ ايكاْ ٕٛاـاف ،داَع ١االشٖس ،غص.2015 ،٠
 - 18سفؿ ٞعباع ،دسا ِ٥ايتصٜٚس االيهذل ،ْٞٚاطسٚس ١دنتٛزاَ ،ٙكدَ ١اىل نً ١ٝايعًّٛ
االْطاْٚ ١ٝايعً ّٛاالضالَ ،١ٝداَعٖٚ ١سإ ،1 ،امحد بٔ بً.2015 ،١
 - 19زاَ ٞضًُٝإ عبد ايسمحٔ غكرل ،دسا ِ٥االعتدا ٤عًَ ٢عطٝات اؿاضب االي ،ٞزضاي١
َادطترلَ ،كدَ ١اىل نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١املٛؾٌ.1997 ،
ْ ١َٝٓ –20ػٓاؽ ،االثبات يف احملسزات االيهذل ١ْٝٚيف ايكاْ ٕٛاؾصا٥س(،ٟدزاضَ ١كازْ،)١
زضايَ ١ادطترلَ ،كدَ ١اىل نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا ،اؾاَع ١االزدْ.2011 ،١ٝ
ٖ - 21ادَ ٟطًِ ْٜٛظ قاضِ ،ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًتذاز ٠االيهذل( ١ْٝٚدزاضَ ١كازْ،)١
اطسٚس ١دنتٛزاَ ،ٙكدَ ١اىل نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١املٛؾٌ.2002 -
ثايجاً  :ايبشٛخ
 - 22د .ش ، ًَٟٛٝ ٜٔقٛاعد ايتٛقٝع االيهذل ،ْٞٚعح َٓػٛز يف فً ١ايدزاضات اؿكٛق،١ٝ
تؿدز عٔ نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١ايدنتٛز ايطاٖس َٛال ،ٟضعٝد،٠
ايعدد(.2014 ،)2
 - 23قُد فٝد نس ِٜاالبساَٖ ،ُٞٝعٛقات ايتذاز ٠االيهذلَٚ ١ْٝٚتطًبات ايٓعاّ ايكاْْٞٛ
ملٛادٗتٗا ،عح َٓػٛز يف فً ١احملكل اؿً ٞيًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاض ،١ٝتؿدز
عٔ نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ ،ايعدد( ،)2ايطٓ.2017 ،)9( ١
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زابعاً :املكاالت املٓػٛز ٠يف غبه ١االْذلْٝت
 - 24عبد ايكادز ٚززل ١غايب ،ايتصٜٚس االيهذلَ ،ْٞٚكاٍ َٓػٛز يف ؾشٝفَ ١ه ١عً٢
املٛقع االيهذل ْٞٚاالتwww.makkahnewspaper.com :ٞ
خاَطاً :ايكٛاْني ٚاالْعُٚ ١ايتعًُٝات ايعسب١ٝ
 - 25قاْ ٕٛايتٛقٝع االيهذلٚ ْٞٚاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايعساق ٞزقِ ( )78يطٓ.2012 ١
 - 26قاْ ٕٛاملعاَالت االيهذل ١ْٝٚايبشسٜين زقِ ( )28يطٓ 2002 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛزقِ
( )34يطٓ.2017 ١
 - 27قاْ ٕٛاإلثبات ايعساق ٞزقِ ( )107يطٓ 1979 ١املعدٍ.
 - 28قاْ ٕٛاإلثبات يف املٛاد املدْٚ ١ٝايتذاز ١ٜايبشسٜين زقِ ( )14يطٓ 1996 ١املعدٍ.
ضادضاً :املؿادز االدٓب١ٝ
 - 1ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
Juris classur, communi cation commerceelectronique,ـ1- Dr.
2002.

 - 2ايكٛاْني ٚاملساض.ِٝ
 - 1ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط ٞيعاّ .1804
 - 2قاْ ٕٛاملسافعات املدْ ١ٝايفسْط ٞزقِ ( )1123يطٓ 1975 ١املعدٍ.
َ - 3سض ّٛفًظ ايدٚي ١ايفسْط ٞزقِ ( )131يطٓ.2016 ١
َ - 4سض ّٛفًظ ايدٚي ١ايفسْط ٞايتطبٝك ٞزقِ ( )2001/272ايؿادز يف .2001/3/30
َ - 5سض ّٛفًظ ايدٚي ١ايفسْط ٞزقِ ( )1436ايؿادز يف .2002/12/3
 - 6قاْ ٕٛايعكٛبات ايفسْط ٞيعاّ  1992املعدٍ.
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