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 امللخص باللغة العربية
 وقد قسم هذا البحث إلي المباحث اآلتية :  

 : مفهوم القاضي اإللكتروني . املبحث األول
 : بداية الخصومة . املبحث الثاني
 : تطبيقات آلليات تسوية المنازعات الكترونيا .املبحث الثالث 

 ويهدف البحث إلي : 
جديــد و ولن هــذا الناــام يخت ــف عــن ـــ إابــات لن الناــام القاضــي اإللكترونــي ناــام 1

 غيره كالقضاء البشري .
ــة لــي ســير اللمــو اليــومي ل محــاكم يــ ار ع ــ  لداء 2 ــ إدخــاو الوســاكو اإللكتروني ـ

 المحاكم وييسر الجهد سواء ع   المتقاضين لو اللام ين بالمحاكم .
 ومن لهم ما لوصيت به لي هذا البحث . 
ـــ إحـــظو الـــنام اإللكترونيـــة لـــي قيـــد 1 الـــدعاوي وتـــداولها ع ـــ  مســـتو  المحـــاكم ـ

 المصرية باعتبار ذلك النواة األساسية اللكترونية القضاء .
ـ تدريب القضـاة ولعـوان القضـاء ع ـ  اسـتخدام الوسـاكو األلكترونيـة لـي اللمـو القضـاكي 2

االتصــاو اإللتكترونــي لمــن يلــين مســتقبظ  شــريطية إتقــان الحاســوب واالنترنــت وناــم
 النيابة اللامة وذلك لتحقيق دور الوساكو اإللكرونية .لي القضاء لو 

 كج هذا البحث :لهم نتا
ـــ إن لكــرة القضــاء مــن خــظو الوســاكو اإللكترونيــة تســاهم لــي القضــاء ع ــ  الــبطء 
الشديد الذي يتسم به الفصو لي القضايا مما يليد األمو لـي اللدالـة بسـرعة الفصـو 

 لي األحكام .
ـ اإللكترونـي ـ الخصـومة ـ التحكـيم ـ اإلعـظن ـ المراللـة ـ  : القاضـي الكلماا  الاالاة

 الط بات .
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 مقامة

إن األنامــة الم تمــة تمااــو القــانون اإلجراكــي داخــو جهــاز الحاســب اآللــيو 
وقواعد البيانات تمااو القانون الموضوعيو لظ يتصور لن يتم القضاء عبر الوساكو 

منــة باإلضــالة إلــ  قواعــد البيانــاتو ويقــوم االلكترونيــة إال مــن خــظو األنامــة الم ت
الناام الم تمن بالتفاعو مـ  قواعـد البيانـات السـتخظن النتـاكج القانونيـة ل وصـوو 

 إل  النتيجة القانونية المنطقية.
لــذا لــألن األنامــة الم تمنــة تماــو لحــد اللناصــر األساســية التــي يقــوم ع يهــا 

 القضاء عبر الوساكو اإللكترونية.
بوجه عام هو اتفاق ذوي الشأن ع   عرض نزاع ملين قاكم ع ـ   إن التحكيم

ــه المحكمــة  ــد عرلت ــه دون المحكمــة المختصــةو وق ــة ل فصــو لي ــراد لو هيك ــرد لو لل ل
الدستورية الل يا بأنه "عرض نـزاع ملـين بـين طـرلين ع ـ  محكـم مـن األغيـار يلـين 

التحامـو وقاطلـًا لـدابر باختيارهما وبقرار يكون ناكبًا عن شـبهة الممـاالةو مجـردًا مـن 
الخصومة ل  جوانبها التي لحالها الطرلان إليه بلد لن يدلي كو منهما بوجهـة ناـره 
تفصيًظ من خظو ضمانات التقاضي الركيسيةو وجـوهر الخـظف بـين التحكـيم اللـادي 
والتحكيم االلكتروني يكمن ل  اآللية لو الطريقة التي يتم بها حـو المنازعـات بطريـق 

واســـتخدام االنترنـــت ووســـاكو االتصـــاو الحدياـــةو والتحكـــيم بهـــذه الطريقـــة  التحكـــيم
 الحدياة يتم من البداية حت  النهاية باستخدام الوساكو االلكترونية واالنترنت.
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 موضوع البحث:
لــ  اــو التقــدم التكنولــوجي زاد االعتمــاد ع ــ  الوســاكو االلكترونيــة لــ  إبــرام 

ــةو خ ــة وخاصــة الدولي ــود التجاري ــدويو المنازعــات الناشــكة عــن اللق ــ  اــو ت اصــة ل
التبـــادو التجـــاري الـــدولي ل ســـ   والخـــدمات عبـــر رليـــة التحكـــيم التجـــاري الدوليـــة 
وااللكترونيو بما ي دي إليه ذلك من تراج  األهمية النسبية ل قضاء الوطني ل  ت ـك 

قــد المنازعــاتو وبصــدور قــانون اليونســتراو ل جنــة األمــم المتحــدة ل قــانون التجــاري 
وض  ملايير وضوابط ل تجارة االلكترونيـة وحـث جميـ  الـدوو ع ـ  االسترشـاد بهـذه 
الملايير عند إصدار التشريلات المنامـة للقـود التجـارة االلكترونيـةو وع ـ  إاـر ذلـك 
بادرت اللديد من الدوو إل  إصدار تشـريلات التجـارة االلكترونيـة لـ  ضـوء المبـاد  

مـن القـانون  11ة ل قـانون التجـاري وتناولـت المـادة التي حددتها لجنة األمم المتحـد
 النموذجي تكوين عقود التجارة االلكترونية وصحتها.

 أهمية البحث:
يرج  تأخير الفصو ل  القضايا إل  كاـرة وازديـاد عـدد القضـايا المناـورة لمـام 
القاضي الواحد ليضطر القاضي للجزه عن الفصو لـ  الكـم الهاكـو مـن القضـايا إلـ  

يو لقد يصو عدد القضايا المناورة لمام المحكمـة الجزكيـة لـ  الج سـة الواحـدة التأج
 قضية. 1500إل  

والــبطء الشــديد الــذي يــتم بــه الفصــو لــ  المنازعــات إلــ  حــد لننــا نســتطي  لن 
نقرر بالنسبة لبلض القضايا التي يطـوو لمـد نارهـا لن اليـأ  مـن اللدالـة كايـرا مـا 

 1915كفـــي لن نزاعــا رلــ  إلـــ  القضــاء ســـنة تمت ــب بــه نفـــو  المتقاضــين بــو ي
 .1958وحكمت ليه محكمة النقض سنة 

ولـ  الواقــ  لــألن الـبطء والتلقيــد لــ  إجـراءات التقاضــي يرجــ  إلـ  اللديــد مــن 
األسبابو لمنها ما يرج  إل  التكـوين التشـريلي ذاتـه ومنهـا مـا يرجـ  إلـ  إجـراءات 
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ة القضــاء مــن خــظو الوســاكو التقاضــيو وبتنــاوو بلــض ت ــك األســبابو نجــد لن لكــر 
االلكترونيــة قــد تســاهم إلــ  حــد كبيــر لــ  القضــاء ع ــ  الملوقــات التــي تحــوو دون 

 سرعة الفصو ل  القضايا.
 خطة البحث :

           المقدمة.

      مفهوم القضاء اإللكتروني :املبحث األول
      : تلريف القضاء اإللكتروني.املطلب األول 
     يز القضاء اإللكتروني عن غيره.: تمياملطلب الثاني 
     .ي: نطاق تطبيق القضاء اإللكتروناملطلب الثالث 

       : بداية الخصومةاملبحث الثاني
       : الط بات اإللكترونية.املطلب األول 
       : اإلعظن اإللكتروني.املطلب الثاني 
 : المراللة اإللكترونية.املطلب الثالث 

    تطبيقات آلليات تسوية المنازعات الكترونيا: املبحث الثالث
       : التحكيم اإللكتروني.املطلب األول 
      : مشروع القاضي االلتراضي.املطلب الثاني 
    مشروع المحكمة اإللكترونية. :املطلب الثالث 

    . ااةاخلامت
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 املبحث األول
  مفهوم القضاء اإللكرتوني

 : مفهوم القضاء اإللكرتوني
ينحصــر دور الوســاكو اإللكترونيــة لــ  إجــراءات الخصــومة ذاتهــاو واالســتلانة 
بها من جانب لشخان الخصومة سـواء القاضـ  ولعوانـه مـن المـوافين اللمـوميين 
ومــن غيــر المــوافين اللمــوميين ومــن الخصــوم لنفســهمو لأللكترونيــة القضــاء تكــون 

ع ــ  الحمايــة القضــاكية ليهــا الوســاكو اإللكترونيــة مــن اللوامــو المســاعدة ل حصــوو 
ل حقـوقو لمــا لـ  مجــاو القاضـ  اإللكترونــ  تكـون الوســاكو اإللكترونيـة بــذاتها هــ  
التــ  تــولر الحمايــة القضــاكية دون التــدخو البشــر  إال لــ  مرح ــة اإلعــداد واإلنشــاء 
والتطوير والتحديث ل قاض  اإللكترون  الذ  يلمو ل  ملزو عن التدخو البشر  لـ  

 ألحكام وتولير سبو الحماية القضاكية ل متقاضين.مرح ة إصدار ا
وتستند الفكرة الركيسية لهذه األنامـة التـ  تلمـو بتقنيـات الـذكاء االصـطناع  
ع   نقو المل ومات والخبرة المتوالرة لد  الخبراء والقضاة إل  الحاسب اآلل و الـذ  

طبيقـه لـ  الكايـر يقوم بدوره باالستدالالت والوصوو إل  نتيجة محددةو وهو مـا تـم ت
مــن الل ــوم التــ  تلتمــد اآلن ع ــ  ناــام المحاكــاة الحاســوبية التــ  تلمــو مــن خــظو 

ط ـتجميــ  المل ومـــات والبيانــات واختزالهـــا والقيــام بتح ي هـــا ورســم اللظقـــات والروابـــ
 (1). ا والمطبقة حاليًا ل  مجاو البحث والتحقيق الجناك ـف تفاصي هـبمخت 

                                           

( د. ممــدوع عبدالحميــد عبــدالمط بو البحــث والتحقيــق الجنــاك  الرقمــ  لــي جــراكم الكمبيــوتر 1)
 وما بلدها. 150مو ن2006واالنترنتو دار الكتب القانونيةو طبلة 
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 هذا المبحث إل  اظث مطالب ع   النحو التالي:لذا سوف نقوم بتقسيم 
 : تلريف القضاء اإللكتروني.املطلب األول
 : تمييز القضاء اإللكتروني عن غيره.املطلب الثاني
 .ي: نطاق تطبيق القضاء اإللكتروناملطلب الثالث

 املطلب األول
 يتعريف القضاء اإللكرتون

ب ل  ذاته قاضيًا الكترونيـًا يقصد بالقضاء اإللكتروني لن يكون جهاز الحاسو 
دون تدخو اللنصر البشري بما له من س طة تقديرية ل  إصدار األحكـامو لـظ مجـاو 
إلعماو الس طة التقديرية ولكن األمر يتل ق بتفاعـو المل ومـات المدونـة ع ـ  قاعـدة 
البيانــات التــي يختزلهــا القاضــي اإللكترونــي مــ  البــرامج الم تمنــة لو لنامــة الــذكاء 

 صطناعي وذلك بغرض إصدار حكم إلكتروني.اال
ولكن األمر ال يلني االستغناء عن اللنصر البشريو لالدور البشري يتماو لـ  
إنشاء قواعد البيانات التـي يسـبب القاضـي اإللكترونـي حكمـه ع ـ  لساسـهاو وتحـدد 
لوجــه الفصــو لــ  القضــية بنــاء ع ــ  مــا هــو مــدون بقاعــدة البيانــات بالتفاعــو مــ  

ذكار االصطناعيو كما يتماو اللنصر البشري لـ  إنشـاء الكيانـات المنطقيـة لنامة ال
 التي تتفاعو م  قواعد البيانات ل حصوو ع   حكم قضاكي إلكتروني.

ــي تطبيــق لناــام المحــاكم المتخصصــة التــي  ويلتبــر ناــام القاضــي اإللكترون
يهـدف  تختن بنوع ملين من القضايا إعمااًل لمبدل التخصن وكماهر من مااهرهو

إل  لكبر استغظو ممكن ل طاقات واإلمكانيات ل فصو ل  لكبر عدد من القضاياو مما 
يحقق عدالة لسرع ونفقات لقووبحيث يختن القاضي اإللكتروني بنار بلـض لنـواع 
القضايا والمنازعاتو كمـا تلتبـر لكـرة تخصـين المحـاكم بناـر نـوع ملـين ع ـ  لكـرة 
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ن هـذه المحكمـة بنـوع ملـين مـن القضـايا دون وحيـث تخـت(1)التلدد النوعي ل محاكم
ـــة بـــاللقود اإللكترونيةووالـــدعاوي الحســـابية  ـــا مـــن المحاكموكالـــدعاو  المتل ق غيره
والضــريبية ودعــاوي الميــراث والتــي تلتمــد ع ــ  تطبيقــات حســابية لو رياضــية يكــون 

 . دون الجهاز اإللكتروني ليها بماابة القاضي الخبير
لكترونــي تخصيصــًا ل محــاكم لقــط بــو يلتبــر ليضــًا وال يلــد ناــام القاضــي اإل 

إعمــااًل لمبــدل تخصــن القضــاةو لالقاضــي اإللكترونــي بمــا لديــه مــن قاعــدة بيانــات 
ولنامة م تمنة تشتمو ع   جمي  القوانين واألحكـام والتشـريلات الفرعيـة والخاصـةو 

 .(2)تمكنه من إعماو مبدل التخصن الدقيق ل  الدعاوي المختن بنارها
ــة والســ طة القضــاكية وباســ ــة والتجاري ــات المدني ــوانين المرالل تقراء نصــون ق

وقــانون اإلابــاتو نجــد لن ناــام القاضــي اإللكترونــي ناــاًم جديــدا لــم تشــر إليــه هــذه 
القــوانين ناــرًا لحدااــة الوســاكو اإللكترونيــةو واهــور الــدور البــارز لهــا لــي اللقــدين 

األسـ  والناـام القـانوني ل قاضـي  األخيرينو وهو ما يتط ب تـدخظ تشـريلياو لوضـ 
اإللكترونيو والقضايا التي يختن بها والناام اإلجراكي ل دعو  اإللكترونيةو وتحديد 

 لسباب وطرق الطلن لي األحكام الصادرة منه.
                                           

بدالســتار إمــام يوســفو نحــو ناــام تخصــن القضــاةو دار النهضــة اللربيــةو طبلــة ( د. ســحر ع1)
 .50و ن2005

( ويقصد بتخصن القاضيو تقييده بالنار لي منازعات لرع واحد من لـروع القـانون بتشـريلاته 2)
الخاصــة ولقهــه الخــان بحيــث يكــون منقطلــًا متفرغــًا لــه وال يناــر غيــره مــن لــروع القــانون 

و ع يه لهم كو ما ياور من مشاكو داخو لرع بلينه لهمًا دقيقًا متلمقـًاو كمـا المخت فة مما يسه
يكفـو ل قاضـي القـدرة ع ـ  اسـتيلاب هـذا الفــرعو وي ه ـه تمرسـه وخبرتـه إلـ  إيجـاد ح ـوو لهــذه 
المشاكو نابلة من خظو تطبيقه لحكم القانونو ومستهدلة تحقيق عدالة واليـة وسـريلةو محمـد 

و مشار إليـه 522و بند 436مو ن 1991القضاءو طبلة نادي القضاةو كامو عبيدو استقظو 
 .2و هامش 84د/ سحر عبدالستارو المرج  السابقو ن
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 املطلب الثاني
 متييز القضاء اإللكرتوني عن غريه

او الوايفـة تلد مناومة القضاء اإللكتروني مناومة متكام ة تتداخو ليها لعم
القضــاكية بــالملن  الفنــي بجانــب لعمــاو الوايفــة اإلداريــة التــي تقــوم بهــا المحــاكمو 
لبوصف عام لأعماو الوايفة القضاكية تقوم بها المحاكم ولكـن مـن الناحيـة اللم يـة 

 .(1)ت دي المحاكم بلض الوااكف اإلدارية
ــا بصــدد القضــاء اإللكترونــي ال يقتصــر عمــو األجهــزة اإلل ــة لــي إال لنن كتروني

األعماو اإلدارية لقطو بـو يمتـد نطـاق عم هـا إلـ  لعمـاو الوايفـة القضـاكيةو بـو إن 
األمــر بالنســبة ل قاضــي اإللكترونــي يخت ــف عــن لعمــاو القاضــي البشــري لــي كــون 
ـــي  ـــاتو واإلشـــراف الفن ـــهو مـــن حيـــث قواعـــد البيان اللنصـــر اإلداري جـــزءا لـــي تكوين

 ن صظحيته الفنية والتقنية.والتكنولوجي ع   مكوناته والتأكد م
اإللكتروني يخت ف عن القاضي البشري كذلك يخت ـف القضـاء  يوع يه لالقاض

اإللكتروني عن القضاء عبر الوساكو اإللكترونيـة حيـث يلتمـد األخيـر ع ـ  الوسـاكو 
 اإللكترونية باعتبارها مساعدة ل قضاء.
 أوالً: القاضي اإللكرتوني والقاضي البشري:

ي اإللكترونــي عــن القاضــي البشــري لــي اللديــد مــن األمــورو يخت ــف القاضــ
ليخت ف عنه من حيث الشروط الواجب توالرها لي كو منهما ومن حيث صظحية كو 

 منهما لنار الدعو  ونتناوو ليما ي   بيان هذه األوجه.
 :من حيث الشروط -1

                                           

( د. محمد عبدالخالق عمـرو قـانون المراللـاتو الجـزء األووو التناـيم القضـاكيو مطبلـة جاملـة 1)
 .31و ن1987القاهرةو 
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يخت ف القاضي اللـادي عـن القاضـي اإللكترونـي لـ  الشـروط الواجـب توالرهـا 
كو منهما حيث نن قانون الس طة القضاكية ع   الشروط التي يجب لن تتـوالر  ل 

و ولال (1)ل  القاضـي اللـادي لو البشـريو لظبـد لن يكـون متمتلـا بالجنسـية المصـرية
و والحصوو ع   إجـازة (2)يقو عمره عن اظاين عامًا عند التليين بالمحاكم االبتداكية

 (3)لو مــا يلادلهــا مــن الشــهادات األجنبيــةالجاملــات المصــرية الحقــوق مــن  إحــد  
ــه مــن المحــاكم لو مجــال   ــم ع ي ــد حك ــون ق ــ  حســن الســملةو ولال يك باإلضــالة إل

واألمـر يخت ـف مـ  القاضـي  (4)التأديب بأمر مخو بالشـرف ولـو كـان رد إليـه اعتبـاره
 من حيث: ياإللكترون

لمو بحياد مط ـق قاضي ال جنسية لهو لاألجهزة اإللكترونية تالقاضي اإللكتروني  - ل
وهو ما يبلث الطمأنينة ل  نفـو  المتقاضـين بليـدًا عـن لي ميـو لو هـو و كمـا 
يكون باعاًا لاقـة المتقاضـين األجانـبو وال جـوء إلـ  القاضـي الـوطني اإللكترونـي 

                                           

قـد نشـر بلـض الصـلوباتو خصوصـًا بالنسـبة ( يلد شرط الجنسية من الشـروط البديهيـةو لكنـه 1)
لسـنة  26ل مجنسين بجنسية جمهورية مصر اللربية ولقد لوضح قانون الجنسية المصري رقـم 

 7و 6و 4و 3حـًظ لهـذه الصـلوبة بموجـب المـواد  2004لسـنة  145الملدو بالقـانون  1975
و 2002طبلــــة  ل مزيــــد يراجــــ  د. عكاشــــة عبــــداللاوو الجنســــيةو دار المطبوعــــات الجامليــــةو

 .290ن
( الغرض من تحديد هذه السنن وكما يـذهب الفقـهو يحـق لكـي يكـون لـد  القاضـي نضـج ل فكـر 2)

وقوة ل شخصيةو د. لتحي واليو الوسيط لي قانون القضاء المدنيو دار النهضة اللربيةو طبلة 
 .161و ن1991

لجريـدة الرسـمية اللـدد نشـر با 1972لسـنة  46من قانون الس طة القضاكيةو القانون  38( م 3)
 .20007لسنة  17و الملدو بالقانون 5/10/1972لي  40

( د. إبـــراهيم نجيـــب ســـلدو القـــانون القضـــاكي الخـــانو منشـــأة الملـــارف باإلســـكندريةو طبلـــة 4)
و د. لحمـــد مـــاهر زغ ـــووو لصـــوو وقواعـــد المراللـــاتو دار النهضـــة اللربيـــةو 252و ن1993
 .71و ن2001
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يكون بديًظ عن القضاء التق يدي ل  او النام التحكميـة الموجـودة حاليـًاو والتـي 
نبي تخولًا من القضاء الوطني وما يما ه ذلك من عبء ي جأ إليها المستامر األج

 ع يه من طوو لمد التقاضي لاللدالة البطيكة والا م سواء.

ــي  محكــوم  - ب ــي لهــو ل ال مجــاو ل حــديث عــن الســن بالنســبة ل قاضــي اإللكترون
ــة  ــ  األمــر اســتخدام الحواســب ذات الطاق ــةو إال لن لهــم مــا ل ســنوات عمــو ملين

ر مراكــز المل ومــات وقواعــد البيانــاتو والناــرة الشــمولية التخزينيــة اللاليــة وتطــوي
 .(1)لمجموعة النام المطبقة بحيث يكون هناك ناام متكامًظل مل ومات

ال مجــاو ل خــظف حــوو شــروط الســظمة مــن الليــوب الخ قيــة والصــحية لمــن  -ج
المظحا لن قانون الس طة القضاكية لم يـورد نصـًا يتل ـق بشـروط السـظمة مـن 

الخ قية المانلة من مباشرة القضاء مما لد  إل  تأويـو اتجـاه المشـروع  الليوب
لي هذا الصددو كما لن الشـريلة اإلسـظمية الغـراء تشـترط السـظمة مـن الليـوب 

 .(2)الخ قية ليمن يتول  القضاءو وهو ما لخذ به المشرع الفرنسي
 .من حيث الصالحية -2
 عدم الصظحية النسبية )دعو  الرد(: - ل

ـــف الق ـــن حيـــث الصـــظحيةو يخت  اضـــي اللـــادي عـــن القاضـــي اإللكترونـــي م
ال  148لالقاضي اللادي إذا توالرت ل  شأنه حالة من الحاالت التي عددتها المادة 

مراللات ع   يجوز رد القاضـي  148يكون صالحًا لنار الدعو  حيث نصت المادة 
 -ألحد األسباب اآلتية:

                                           

ــدالر 1) ــداع عب ــدم لمــ تمر ( د. عب ــي الكويــتو بحــث مق ــة إجــراءات التقاضــي ل ــدريو مكنن حيم الكن
 .1999لبراير  17:  15الكويت األوو ل مل ومات القانونية والقضاكيةو الفترة من 

 .72( د. لحمد ماهر زغ ووو لصوو وقواعد المراللاتو المرج  السابقو ن2)
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التي ينارهاو لو إذا جدت ألحدهما  إذا كان له لو لزوجته دعو  مماا ة ل دعو  -1
خصـــومة مـــ  لحـــد الخصـــومو لو لزوجتـــه بلـــد قيـــام الـــدعو  المطروحـــة ع ـــ  
القاضـــي مـــا لـــم تكـــن هـــذه الـــدعو  قـــد لقيمـــت بقصـــد رده عـــن ناـــر الـــدعو  

 المطروحة ع يه.

إذا كان لمط قته التي له منها ولد لو ألحد لقاربه لو لصهاره ع   عمود النسب  -2
م القضاء م  لحد الخصوم ل  الـدعو  لو مـ  زوجتـه مـا لـم خصومة قاكمة لما

تكن هذه الخصومة قد لقيمت بلد قيام الـدعو  المطروحـة ع ـ  القاضـي بقصـد 
 رده.

إذا كان لحد الخصوم خادمـًا لـهو لو كـان هـو قـد اعتـاد م اك ـة لحـد الخصـوم لو  -3
 مساكنتهو لو كان ت قي منه هدية قبيو رل  الدعو  لو بلده.

ينــه وبــين لحــد الخصــوم عــداوة لو مــودة يــرجح ملهــا عــدم اســتطاعته إذا كــان ب -4
 الحكم بغير ميو.

ـــــا لن الحـــــويظحــــ ـــــاالت الت ـــــا المـــــي ذكرته ــــاو ال  ـادة واردة ع    ســــبيو الما
 .(1)الحصر

وناـم القــانون الناـام اإلجراكــي لــدعو  الـرد واآلاــار المترتبــة ع يهـا وذلــك لــي 
 .(2)... 162و 153و 151المواد 

مــن ت ــك الحــاالت التــي لوردهــا المشــرع والتــي يكــون القاضــي غيــر  رضوالغــ
ــ هـو الخشـية (1)صالح لناـر الـدعو  ليهـا ـ ويط ـق ع يهـا عـدم الصـظحية النسـبية 

                                           

و د. 363و ن2005بيــةو طبلــة ( د. ســيد لحمــد محمــودو لصــوو التقاضــيو دار النهضــة اللر 1)
 .238و ن2002وجدي راغبو مباد  القضاء المدنيو دار النهضة اللربيةو طبلة 

ــه الشخصــيو منشــأة الملــارفو 2) ــاع القاضــي عــن القضــاء بلم  ( د. نبيــو إســماعيو عمــرو امتن
 .116مو ن1989اإلسكندريةو طبلة 
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من ميو القاضي إل  وجهة ناره الشخصية إذا كان لديه لو لزوجتـه دعـو  مماا ـةو 
يخشـ  ملهـا ميـو لو وجود عظقة شخصـية بـين القاضـي ولحـد الخصـوم لو مجام ـة 

 .(2)القاضي نحوه لي الدعو 
وبــالنار إلــ  طبيلــة تكــوين القاضــي اإللكترونــي لــظ مجــاو إلعمــاو النصــون 
المنامــة لــدعو  الــرد لو الناــام اإلجراكــي الخــان بهــا لــ  قــانون المراللــات ع يــهو 
لاللظقــات المــ ارة ع ــ  القاضــي والتــي قــد تمنلــه مــن الحكــم بغيــر ميــوو ال يتصــور 

ل  او ناام الكترونية القضاءو لظ زواج لو قرابة لو م اك ته ل  او األخـذ  وجودها
بالناـــام اإللكترونيـــة ل قضـــاءو األمـــر الـــذي يســـهم لـــ  بـــث الاقـــة لـــ  هـــذه الـــنامو 

 والحي ولة دون تلطيو التقاضي لو ال دد بالخصومة.
 القاضي االلكتروني ودعو  المخاصمة. - ب

ع ـــ  حـــاالت المخاصـــمة ل قضـــاة مـــن قـــانون المراللـــات  494نصــت المـــادة 
ولعضاء النيابة اللامة بنصـها ع ـ  لنـه: "تجـوز مخاصـمة القضـاة ولعضـاء النيابـة 

 ل  األحواو اآلتية:
إذا وق  من القاضي لو عضـو النيابـة لـ  عم همـا غـش لو تـدلي  لو عـذر لو  -1

 خطأ مهني جسيم.

  قضـية إذا امتن  القاضي عن اإلجابة ع   عريضة قدمت له لو عن الفصو ل -2
صالحة ل حكـمو وذلـك بلـد إعـذاره مـرتين ع ـ  يـد محضـر يتخ  همـا ميلـاد لربـ  

                                                                                                           

و د. لحمـد هنـديو قـانون 363( د. سـيد لحمـد محمـودو لصـوو التقاضـيو المرجـ  السـابقو ن1)
 .86و ن2003المراللاتو دار الجاملة الجديدة ل نشرو طبلة 

( د. لحمــد الســيد صــاويو الوســيط لــي شــرع قــانون المراللــات المدنيــة والتجاريــةو دار النهضــة 2)
 .135و ن1990اللربيةو طبلة 
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وعشرين ساعة بالنسبة إل  األوامر ع   اللراكض واظاة ليام بالنسـبة لححكـام 
 ل  الدعاو  الجزكية والمستلج ة والتجارية وامانية ليام ل  الدعاو  األخر .

لــة قبــو مضـي امانيــة ليــام ع ــ  وال يجـوز رلــ  دعــو  المخاصــمة لـ  هــذه الحا
 رخر إعذار.

ل  األحواو األخر  التـي يقضـ  ليهـا القـانون بمسـكولية القاضـي والحكـم ع يـه  -3
 بالتلويضات.

وعــرف الفقــه المقصــود بــالغش ولقــًا ل حالــة األولــ  لــدعو  المخاصــمة بأنــه: 
إياارًا "انحراف القاضي ل  عم ه عما يقتضيه القانون قاصدًا هذا االنحراف وذلك إما 

 .(1)ألحد الخصوم لو نكاية ل  خصم لو تحقيقًا لمص حة خاصة ل قاضي"
وعرلت محكمة النقض الغش والتـدلي  بأنـه انحـراف القاضـي لـ  عم ـه عمـا 
ياارًا ألحـد الخصـوم لو نكايـة لـ  رخـر  يقتضيه واجب القانون قاصدًا هذا االنحراف وا 

الجسـيم هـو وقـوع القاضـي لـ  لو تحقيقًا لمص حة خاصة ل قاضـيو والخطـأ المهنـي 
خطأ لاضح لو إهماو مفرطو ما كـان لـه لن يتـرد  ليهمـا لـو اهـتم بواجبـات وايفتـه 
ولو بقدر يسير بحيث ال يفرق هذا الخطأ ل  جسامته عـن الغـش سـو  كونـه لوتـ  
بحسن نيةو ويستوي ل  ذلك لن يتل ق الخطأ بالمباد  القانونية لو الوقاك  الماديةو 

ن تقـدير جسـامة الخطـأ واسـتاهار قصـد االنحـراف مـن مسـاكو الواقـ  ومن المقـرر ل

                                           

مرجـــ   و وراجـــ  ليضـــاً 378( د. ســـيد لحمـــد محمـــودو لصـــوو التقاضـــيو المرجـــ  الســـابقو ن1)
و 1999ســيادتهو الغــش اإلجراكــيو الغــش لــي التقاضــي والتنفيــذو دار النهضــة اللربيــةو طبلــة 
و 2006وليضــًا الغــش لــي إجــراءات التنفيــذ الجبــري ومنازعاتــهو دار النهضــة اللربيــةو طبلــة 

2007. 
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التي تستقو بتقديرها محكمة الموضوع بغير ملقب ع   حكمها طالما كان بيانها لـ  
 .(1)ذلك ساكغاً 

ولكــن لــي حالــة االســتلانة بالوســاكو اإللكترونيــة ال يتصــور لن تتــوالر هــذه 
صــمة ع ــ  لساســها لالوســـاكو الحالــة مــن الحــاالت التــي يجــوز رلـــ  دعــو  المخا

اإللكترونيــة ال تلــرف إياــار ألحــد الخصــوم ونكايــة بخصــم لو تحقيــق مصــ حة ذاتيــة 
 ل نف .

بطـرق احتياليـة وانحـراف القاضـي  لما التدلي  لي لهو "االنحراف عن اللدالة
ل  عم ه بسوء نيةو سواء يقصد اإلضرار بأحـد الخصـوم لو تحقيـق مصـ حة خاصـة 

 .(2)"له لو ألحد الخصوم
والفارق بين الغش والتدلي  هو لـي اسـتلماو الطـرق االحتياليـة التـي تتـوالر 
لي الااني دون األووو وهذه الحالة الواردة ضمن حاالت دعو  المخاصـمة ال تتـوالر 
لي لعماو القاضي اإللكتروني إال إذا كان إدخاو البيانات التي يتم إدخالها من جانب 

تياليــة ل وصــوو إلــ  حكــم بالمخالفــة ل حقيقــة الخصــوم تنطــوي ع ــ  غــش وطــرق اح
وهذه الحالة ال يسأو عنها القاضي اإللكترونيو ولكن يمكـن الطلـن ع ـ  هـذا الحكـم 
لي حالة كشف الطـرق االحتياليـة التـي تلمـد الخصـم إدخالهـا إلـ  جهـاز  الحاسـوب 

 لتطبيق التفاعو بين قواعد البيانات واألنامة الم تمنة.
ة مادية ل قاضي لو لغيره إضرارًا بالخزانة اللامة لو بأحـد والغدر هو ط ب منفل

 الخصوم.
ــالي لــظ يتصــور صــدور غــش لو تــدلي  لو غــدر لــ  لعمــاو القاضــي  وبالت
اإللكترونيو لما الحالة األخيرة وه  الخطأ المهني الجسيمو وقـد لضـيفت ت ـك الحالـة 

                                           

 .487و ن38و مكتبة لنيو 1987و 3و 29ج سةو  51لسنة  1236( الطلن رقم 1)
 .380محمودو المرج  السابقو ن( د. سيد لحمد 2)



 

  

 

 
                                           القاضي اإللكتروني

 

612 

د بالخطـأ المهنـي نارا لصلوبة إابات سـوء نيـة القاضـي لـ  الحـاالت السـابقة ويقصـ
الجســـيم بأنـــه "ذلـــك الخطـــأ الـــذي يرتكبـــه القاضـــي بســـبب جه ـــه الفاضـــح بالمبـــاد  
القانونية لو بوقاك  القضية الاابتة ل  م ـف الـدعو و وهـو جهـو ال يتصـور لن يقـ  

و وعرله القضاء الفرنسي بأنه (1)ليه القاضي ذو الحرن اللادي ع   لعماو وايفته
لوقوعــه لــي غ ــط لاضـح مــا كــان ليسـاق إليــه لــو اهــتم  الخطـأ الــذي يرتكبــه القاضـي

بواجباته االهتمام اللادي لو إلهماله لي عم ه إهمااًل مفرطًا ويسـتوي لن يتل ـق هـذا 
و واستقر (2)الغ ط الفاضح بالمباد  القانونية لو بوقاك  القضية الاابتة بم ف الدعو 

ا يصــدر منــه مــن القضــاء المصــري ع ــ  لن األصــو هــو عــدم مســكولية القاضــي عمــ
تصرلات لاناء عم ـه ألنـه يسـتلمو لـي ذلـك حقـًا خولـه لـه القـانون وتـرك لـه سـ طة 
التقــدير ليــه والمشــرع عنــدما قــرر مســكولية القاضــي لوردهــا ع ــ  ســبيو الحصــر 

مراللــاتو وتقــدير مــد  جســامة الخطــأ هــو مــن األمــور  494بموجــب نــن المــادة 
 .(3)الموضوعية التي تستقو بها محكمة الموضوع

مــن القاضــ  اإللكترونــي خطــأ مهنيــًا جســيمًا ولكــن مــن المتصــور لن يصــدر 
لكــون القــاكم ع ــ  إعــداد قواعــد البيانــات التــي تماــو القــانون الموضــوعي واإلجراكــي 
ــك  ــ  اعتبارهــا بن ــة المســتقر ع يهــا هــم مــن اللنصــر البشــريو ع  ــاد  القانوني والمب

مجموعـة مل ومـات متصـ ة بقطـاع ل مل ومات والتـي عرلهـا المشـرع الفرنسـي بأنهـا "

                                           

 .229و 228( د. وجد  راغبو مباد  القضاء المدنيو المرج  السابقو ن1)
ــ  عــوض حســنو رد ومخاصــمة لعضــاء 13/10/1953( نقــض لرنســي 2) ــه د. ع  و مشــار إلي

 .142و ن1987الهيكات القضاكيةو بدون ناشرو الطبلة األول و 
و المستشار/ مصطف  مجديو رد ومخاصمة 144( د. ع   عوض حسنو المرج  السابقو ن3)

القضــاةو لعضـــاء النيابـــة اللامـــة لـــي المجـــالين الجنـــاكي والمـــدنيو دار محمـــود ل نشـــرو طبلـــة 
 .143و ن2004
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ملين من الملارف ومنامة ع   نحو يسمح بتقديم المشورة" لبنـوك المل ومـات هـي 
المنوط بها تجمي  البيانات والمل ومات بهدف ملالجتها رليًا السترجاعها واسـتغظلها 

وحالة تطبيق نام القضاء اإللكترونيو ويكـون مسـكواًل  (1)وهي تتلدد بتلدد األغراض
الخطــأ المهنــي الجســيم لــي حالــة تحققــهو وســبب لرلــ  دعــو  المخاصــمة وهــي عــن 

الــدعو  التــي ترلــ  مــن لحــد لطــراف القضــية التــي ينارهــا القاضــي لوقــوع خطــأ منــه 
بسبب حاالت المخاصـمة السـابق اإلشـارة إليهـا مسـببًا ضـررًا ل خصـم ومـن حـق هـذا 

ي باإلضــالة لحقــه لــي الخصــم المطالبــة بــبطظن اللمــو اإلجراكــي الصــادر مــن القاضــ
 .(2)ط ب التلويض عن األضرار التي لحقت به

 املطلب الثالث
 نطاق تطبيق القضاء اإللكرتوني

ال شــك لن محـــو الدراســة تتل ـــق بألمكانيــة تطبيـــق القضــاء اإللكترونـــي ع ـــ  
القضايا المدنية والتجاريةو وذلك ليمـا يتل ـق بالـدور البـدي ي عـن القضـاء كاسـتاناء 

ن مـن الصـلوبة األخـذ بالـدور البـدي ي ل قضـاء عنـد ناـر الـدعاو  ولي  لصـوو ولكـ
الجناكية حيث يسود مبـدلي حريـة اقتنـاع القاضـي والمراللـة الشـفويةو دون اسـتبلاد 
الدور الملاون ل قضاء الجنـاكي كتسـجيو المحاكمـات الكترونيـا واالسـتلانة بالوسـاكط 

اكن تواجـدهم لو احتجـازهم المتلددة لسماع الشهود والمتهمين عن بلد سـواء لـ  لمـ
 وهو ما تم تطبيقه حاو محاكمة الركي  األمريكي األسبق بو ك ينتون.

 :يالدعاو  التي يختن بها القضاء اإللكترون

                                           

( د. جماو عبدالرحمن محمد ع يو الخطأ لي مجـاو المل وماتيـةو دار النهضـة اللربيـةو الطبلـة 1)
 .8و ن2003الاانيةو 

 .374لصوو التقاضيو المرج  السابقو ن( د. سيد لحمد محمودو 2)
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مــن الصــلوبة لن تحــو األجهــزة اإللكترونيــة محــو القضــاء اللــادي لو يصــبح 
ترونيـة بـدور الحاسوب بديًظ عن القاضي كقاعدةو ولكن يمكن لن تقوم األجهزة اإللك

القاضي ل  بلض القضاياو لمن الجاكز لن يقـوم الحاسـوب بـدور بـدي ي ع ـ  سـبيو 
االســتاناء لــ  بلــض القضــايا التــي تســتند إلــ  الحاســبات الماليــة كالقضــايا البنكيــة 

 .(1)والنفقات والميراث وبالرغم من وجود بلض الصلوبات ل قيام بهذا الدور
التـي قـد تواجـه قيـام األجهـزة اإللكترونيـة  وبالفلو هناك اللديـد مـن الصـلوبات

بهذا الدورو وتتل ق ت ك الصلوبات بالمفـاهيم األساسـية التـي يجـب وضـ  إطـار لهـا 
لـــي اـــو األخـــذ بـــالنام اإللكترونيـــة ل قضـــاءو كتحديـــد المفهـــوم اإلجراكـــي ل عـــظن 

الابوتيـة اإللكتروني والمراللة الل نية والمداولة والحكم وحجية األمـر المقضـي والقـوة 
 .(2)ل حكم من خظو التوقي  اإللكتروني

وبالتـــالي هنـــاك نوعيـــة مـــن الـــدعاو  التـــي يمكـــن لن يخـــتن بهـــا القاضـــي 
اإللكتروني نارًا لطبيلة الملام ة ذاتها وارتباطهـا باللـالم االلتراضـي سـواء مـن حيـث 
النشــأة واالســتمرارو وســوف نلــرض ألهــم الــدعاو  لو اإلشــكاليات التــي يخــتن بهــا 

 لقاضي اإللكتروني.ا
 أوالً: الاعاوى املتعلقة بالعقود اإللكرتونية:

لي اآلونة األخيرة شهدت اللقود اإللكترونية نموًا متصاعدًا وباتت تشكو نسبة 
كبيرة من حجم التجـارة اإللكترونيـة ولد  التزايـد الضـخم لـي لعـداد مشـكظت قانونيـة 

ًا تنوعـًا للضـو وحريـة لكاـرو إضـالة عالمية كبيرةو والملروف لن الشبكة تلطينا داكمـ
إل  إمكانية التسوق طوو ليام األسبوع وع   مـدار اليـومو ولكـن لـي المقابـو للنـدما 

                                           

( د. سيد لحمد محمودو دور الحاسوب لمام القضاء المصري والكويتيو نحو الكترونية القضاءو 1)
 .71و ن2009القضاء اإللكترونيو دار النهضة اللربيةو طبلة 

 .73( د. سيد لحمد محمودو المرج  السابقو ن2)
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يتل ق األمر بتوصيو المشتريات والبضاك و لظ يخ و من المتاعب والتأخيرو وبـالرغم 
ايـا التـي من كو ذلك ال غط الداكر حوو التجارة اإللكترونية إال لن هنـاك عـدد مـن المز 

 تجلو من اإلنترنت وسي ة سه ة وسريلة لط ب وتوصيو الس  .
وتتسم اللقود اإللكترونية غالبًا بالطاب  التجاريو ولذا يط ق ع يه عقد التجارة 
اإللكترونيةو ويقصد به تنفيذ بلض لو كو الملامظت التجارية لي الس   والخـدماتو 

ري ومســته ك وذلـــك باســـتخدام التــي تـــتم بــين مشـــروعين تجـــاريين لو مشــروع تجـــا
 .(1)تكنولوجيا المل ومات واالتصاالت

وال توجد لي إشكالية لـي حـاو إبـرام اللقـد اإللكترونـي بـين للـراد لو م سسـات 
 لي نف  الدولة ويسري ع   اللقد القواعد اللامة التي تسري ع   اللقد الداخ ي.

لشـخان يتواجـدون  لكن لغ ب الملامظت تتسم بالطاب  الدوليو التخاذها بين
وينتمـــون إلـــ  دوو مخت فـــة عبـــر شـــبكات اإلنترنـــتو وبالتـــالي تتصـــو ت ـــك اللقـــود 

 بالقوانين الخاصة بأكار من دولة.
ولهم ما يتميز بـه اللقـد اإللكترونـي كونـه عقـد يبـرم عـن بلـد دون التواجـد لو 

ت االلتقــاء المــادي لحطــراف ليــتم اإليجــاب والقبــوو بشــكو التراضــي مــن خــظو شــبكا
 .(2)اإلنترنتو وبالتالي لهو عقد لوري متلاصرو رغم إبرامه عن بلد

ومن شأن ذلك يمكن اختظف مكان إبرام اللقد عن مكان تنفيذهو بـو يمكـن لن 
يتم تنفيذ اللقد بنف  طريقة إبرامهو دون الحاجة إل  التقاء األطرافو كما لي عقـود 

ـــا ـــيم عـــن بلـــد لو مـــا يســـم  ب لتل يم االلتراضـــي وعقـــود الخـــدمات المصـــرلية والتل 
ـــذ  ـــدم الخـــدمات وتنف ـــود تق ـــا عق ـــةو وك ه ـــة والمحاســـبية والطبي االستشـــارات القانوني
االلتزامات الخاصة بها بشكو التراضي من خـظو جهـاز الحاسـب اآللـي ذاتـه وشـبكة 

                                           

 .17و ن2006لكترونيةو منشأة الملارفو طبلة ( د. محمد حسين منصورو المسكولية اإل 1)
 .20( د. محمد حسين منصورو المرج  السابقو ن2)
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اإلنترنتو وقد يتم تنفيذ اللقد بشكو مادي م مو  عن طريق تس يم السـ   المتلاقـد 
 اآلخر لي مكان تواجده. ع يها إل  الطرف

وهو ما دعا البلض إل  التفرقة لـي منازعـات التجـارة اإللكترونيـة ليمـا يتل ـق 
ــد  ــرام اللق ــد إب ــانون ب  ــانون المــوطن المشــتركو وق ــين ق ــانون الواجــب التطبيــق ب بالق

 .(1)والقانون األقرب لتكييف النزاع
سيطبق ع    حيث يتمت  األطراف بحرية لي اختيار القانون الموضوعي الذي

ــد والبحــث عــن  ــو اللق ــ  القاضــي لن يحــدد مركــز اق ــد لل  ــتم التحدي ــم ي ذا ل ــزاع وا  الن
م شرات لتحديد إرادة األطراف من اـروف اللقـدو إال لنـه يوجـد م شـران لهمـا لهميـة 
كبيرة لتحديد القانون الواجب التطبيق ع   النزاع هما محو إبرام اللقد ومحـو التنفيـذ 

قــد يــتم األخــذ بهمــا وهمــا شــكو ولغــة اللقــد ولحيانــًا تســتند  ولضــيف إليهمــا م شــران
المحـــاكم إلـــ  شـــخن المتلاقـــدين) الجنســـية لو محـــو اإلقامـــة( وع ـــ  كـــو األحـــواو 
لاختيار المحكمة يجلو القاضي يفترض لن القانون الواجب التطبيـق ع ـ  اللقـد هـو 

 .(2)قانون مقر المحكمة
لمصـري لو القـانون الخـان بـأي ول  كـو األحـواو التـي يطبـق ليهـا القـانون ا

دولة لخر  يكون التقاضي اإللكتروني الوسـي ة األنسـب ل فصـو لـي المنازعـات التـي 
تنشأ بشأن اللقـود اإللكترونيـة حيـث نشـأة اللقـد بشـكو إلكترونـي وكـذلك تنفيـذه لـظ 
مـان  لن تكــون الوسـي ة األساســية ل فصـو لــي المنازعـات المتل قــة بهـذه اللقــود تــتم 

كتروني من خظو القاضي اإللكتروني سواء خضوع الناام القضاكي ل قاضي بشكو إل

                                           

( د. إبــراهيم لحمــد ســليد زمزمــيو القــانون الواجــب التطبيــق لــي منازعــات التجــارة اإللكترونيــةو 1)
 .164و ن2007رسالة دكتوراهو حقوق عين شم و 

(2 )  Alain Bensoussan: Internet-aspects juridique, 2e éd, 1998, p.205. 
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ل قانون المصري لو خضوعه ألي ناام قضاكي رخر يسمح بحسم النزاعات المتل قـة 
 بالملامظت اإللكترونية بذات الوسي ة.

 ثانيًا: الاعاوي احلسابية والضريبية ودعاوى املرياث املتعلقة بتحايا األنصبة الشرعية.
ــة لــي المحــاكم حســب إحصــاكيات وزارة اللــدو لــي  ب ــع عــدد القضــايا المتداول

و ورغـم (1)م يون قضية مما يماو عبكًا اقيًظ ع   القضـاة ولعـوانهم 12إل   2008
لن وزارة اللــدو قــد اتخــذت خــظو الســنوات األخيــرة الســابقة بلــض القــرارات مــن لجــو 

ـــد مـــن  ـــة النـــاجزةو منهـــا إنشـــاء اللدي ـــف تحقيـــق اللدال المحـــاكم الجديـــدة لـــي مخت 
المحالاات وزيادة عدد الملينين لي الهيكـات القضـاكية وتخصـين ج سـات إضـالية 
ل قضاةو إال لن المحاكم مازالت تتحمو لوق طاقتهـا كنتيجـة  طبيليـة ل زيـادة الرهيبـة 
ــت المناســب  ــي الوق ــة ل ــو مــن االســتحالة تحقيــق اللدال ــا يجل ــي عــدد القضــايا مم ل

قضـية  500ة الواحدة م  وجود بلـض المحـاكم التـي تناـر حـوالي وبالصورة المرجو 
لي الج سة الواحدة وهو ما يفوق طاقة وقدرة القاضي مهما يب ع من تحمو وكفاءةو 
ذا كــان المتقاضــون يشــكون مــن طــوو لمــد التقاضــي لــألن المحــاكم نفســها ت ــتم   وا 

ًا لهـو لـي  باليسـير اللدالة من حجم القضايا المتداولة مما يجلو اللمو شاقًا ومرهق
ناــرًا الرتباطــه بأحكــام تحــدد مصــاكر النــا  والخطــأ ليهــا لــه نتــاكج مــ ارةو والجهــات 
الملاونة ليضًا تلاني من التكد  لل   سـبيو الماـاو اسـتقب ت مكاتـب الخبـراء خـظو 

قضــية جديــدةو تفــوق إمكانيــات الطاقــة  520للفــا و  46الشــهور الامانيــة الســابقة 
وصوو الكاير من لصحاب الخبرة إل  سن الملاش مما يزيد مـن البشرية خاصة م  

حدة المشك ة ويتلين سرعة تلديو قانون السـ طة القضـاكية ع ـ  الوجـه الـذي نـاد  
به القضاة لي م تمر اللدالة وتفليو ما ورد بقانون الس طة القضـاكية مـن تخصـن 

                                           

 ( الموق  اإللكتروني لوزارة اللدو المصريةو تاب  لرابط الحكومة اإللكترونية المصرية.1)
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عة تحـديث ناـم القضاة حت  يمكن تحقيق اللدالة ع   نحو لكمـوو كمـا يتلـين وبسـر 
اللمو بالمحاكم باسـتخدام التقنيـات الحدياـة كتسـجيو التحقيقـات والمحاكمـات وكـذلك 
اســتخدام لجهــزة الكمبيــوتر لــي إابـــات وقــاك  ج ســات التحقيــق والمحاكمــة وغيرهـــا 

 .(1)لتحقيق عدالة لسرع وبصورة للضو يرض  عنها القضاة لواًل قبو المتقاضين
تروني لي حساب الضراكب لكار دقة من الطـرق ويلتبر استخدام القاضي اإللك

التق يديـــة التـــي يـــتم االســـتلانة ليهـــا بالمحاســـبين والخبـــراءو حيـــث لن نســـبة الخطـــأ 
% باإلضــالة إلــ  1الناتجــة عــن اســتخدامه لــي مجــاو تحصــيو الضــريبة ال تتجــاوز 

نجاز اللم يات الحسابية المتلددة  .(2)عنصر السرعة وا 

                                           

 .42981اللدد رقم  10/8/2004( جريدة األهرام عدد الاظااء الموالق 1)
ث ( د. الســيد عطيــة عبدالواحــدو اســتخدام الحاســبات اآلليــة لــي حســاب وتحصــيو الضــريبة بحــ2)

 .7مج ة الل وم القانونية واالقتصاديةو اللدد األووو السنة الاانية واألربلينو ن
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 املبحث الثاني 
 صوماةبااياة اخل

الخصــومة هــ  مجموعــة مــن األعمــاو اإلجراكيــة تتخــذ ل حصــوو ع ــ  حمايــة 
ــذكر لن  ــات الخصــومةو والجــدير بال ــا مــن مكون القضــاءو ويلــد اللمــو اإلجراكــ  مكون
األعماو اإلجراكية مخت فة ومتلددة لكون هذه األعماو تهدف إل  الحصوو ع   حكم 

 .(1)ق ع يها جميلاً ل  موضوع الخصومةو لذلك لهناك قواعد عامة تطب
 لذا سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إل  اظاة مطالب ع   النحو التالي:

 : الط بات اإللكترونية.املطلب األول
 : اإلعظن اإللكتروني.املطلب الثاني
 : المراللة اإللكترونية.املطلب الثالث

 املطلب األول
 الطلبا  اإللكرتونية

ــة لناــر اال ــدعو  هــ  األداة الفني ــه ال ــا نــن ع ي دعــاء لمــام القضــاء وهــو م
من قـانون اإلجـراءات المدنيـة الفرنسـيو لمـا الط ـب  30المشرع الفرنسي ل  المادة 

القضاكي لو المطالبة القضاكية هو إجراء من  إجـراءات الخصـومة بـو اإلجـراء األوو 
ل  الخصومة ويمكن هذا اإلجراء من عرض مزاعم الخصم لمام القضاء بط ب الحكم 

و ونام المشرع الفرنس  مفهوم الط بات لي  (2)موجب هذه الط بات ع   خصمهله ب
مـن  126: 71وكـذلك وسـاكو الـدلاع والـدلوع القانونيـة لـي المـواد  70: 53المواد 

                                           

مو 1981( د. محمــود هاشــم: قــانون القضــاء المــدن و الجــزء األووو دار الفكــر اللربــ و طبلــة 1)
 .151ن

ــة 2) ــا و طبل ــتح اع الي ــةو مطبلــة ل ــةو التجاري و 1940( محمــد حامــد لهمــيو المراللــات المدني
 .418ن
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هـو  (2)ويط ـق ع يهـا الـبلض اسـتلماو الـدعو  (1)قانون اإلجراءات المدنية الفرنس 
م الط ــب إلــ  القضــاءو لالط ــب طريــق مباشــرة الــدعو و ويقصــد برلــ  الــدعو  تقــدي

بــالملن  الفنــي الــدقيق هــو مــا يتضــمن دعــو  قضــاكيةو لمــا المســاكو الفرعيــة ذات 
الطبيلــة اإلجراكيــة لهــ  تلتبــر بماابــة مســاكو وســي ية تخــتن المحكمــة بنارهــا تبلــًا 

ويترتب ع   تقديم الط ب راـار إجراكيـة وراـار موضـوعية ويشـترط تـوالر  (3)ل موضوع
 من حيث المص حة والصفة وقبو لن نستلرض ذلك نبين اآلتي: شروط الدعو 

 المطالبة القضاكية إلكترونيًا )الط بات األص ية المفتتحة ل خصومة(: -1
الط ــب األصــ ي هــو الــذي يقــدم إلــ  القضــاء بموجــب صــحيفة التتــاع الــدعو  
ويسم  الط ب المفتتح ل خصومةو بخظف الط ب الفرعي الذي يكون متصـًظ بقضـية 

والتـي ال  مة بالفلو وتسم  بالط بـات اإلضـالية كط ـب م كيـة اللـين وط ـب امارهـاقاك
اباتهــا  ــزم لتقــديمها لمــام القضــاء لن تقــدم بصــحيفة بــو يمكــن إبــداكها شــفاهه وا  ي 

 .(4)بمحضر الج سة
وتحــدد الط بــات نطــاق عمــو القاضــي والمســاكو التــي ينصــب البحــث ع يهــا 

ــانون وي تــزم القاضــي ب عمــاو حكــم الق ــر منكــرًا وا  ال اعتب ــات وا  الفصــو لــي هــذه الط ب
ل لدالةو وااللتزام بالفصو يكـون لـي جميـ  الط بـات التـي طرحـت ع ـ  القاضـي دون 

                                           

(1 )  Gérard Couchez: Procédure civile, Sirey, 8e éd, 1994, n.105. 
 .413و ن2002( د. لحمد هنديو لصوو قانون المراللاتو دار الجاملة الجديدةو طبلة 2)
 .473( د. وجدي راغبو المرج  السابقو ن3)

(4 )  Gérard Couchez, J. P. Langland et Daniel Lebeau: Procédure civile, 
Dalloz, 1998, pp. 96 et 97. 
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االلتــزام بالفصــو لــي الط بــات االحتياطيــة لــي حالــة إجابــة الط ــب األصــ ي وال يجــوز 
 .(1)الحكم ليما يط به الخصوم لو بأكار مما ط بوه

بنــاء ع ــ  ط ــب المــدع  بصــحيفة تــودع ق ــم كتــاب وترلــ  الــدعو  إلكترونيــًا 
 253و 63المحكمة وبالشـروط التـي يجـب لن تشـم ها الصـحيفة ولقـًا لـنن المـادة 

 .(2)مراللات
والناام اآللي إلدارة الدعو  إلكترونيًا لي مصر لم يصـو إلـ  مرح ـة المطالبـة 

البــة القضــاكية القضــاكية إلكترونيــًاو ويوجــد مــن التجــارب اللربيــة مــا يرقــ  إلــ  المط
إلكترونيًاو لالنيابة اللامة لي دبي لط قت مبادرة الناام اإللكترونـي الخـان بشـكاو  
المتقاضين الذي يقوم بألعطاء عناية خاصة وسريلة لجمي  الشكاو  الـواردة ل نيابـة 
اللامة والخاصة بألجراءات التقاضي من قبو المتقاضينو ويحق ل متلامو تسـجيو لي 

اءات التقاضي من خظو موق  النيابة اللامة ع   شبكة اإلنترنت شكو  متص ة بألجر 
ويـــتم إشـــلار مقـــدم الشـــكو  بطريقـــة الكترونيـــة بمحتـــو  الشـــكو  المقدمـــة والـــرقم 
ــة  المس ســو الخــان بالشــكو  تســهيظ واختصــارًا ل وقــتو والناــام اإللكترونــي ل نياب

لكترونــيو حيــث يــتم إرســاو اللامــة مــرتبط الكترونيــًا بناــام إدارة القضــايا الجزاكيــة اإل 
الشكو  إلكترونيًا إل  الجهة المختصة ويـتم إشـلار مقـدم الشـكو  بلـدة طـرق منهـا 
البريد اإللكتروني والفاك  والرساكو القصـيرة ع ـ  الهـاتف المحمـووو باإلضـالة إلـ  
إمكانية إصدار اإلحصاكيات والكشوف متضمنًا المـدة الزمنيـة وتصـنيف لكـو القضـايا 

و لما إدارة الدعو  إلكترونيًا لي مصـر بـدل بميكنـة محكمـة شـماو القـاهرة (3)المناورة
                                           

و المستشار/ محمد سلد الدينو مرج  القاضي لي 476( د. وجدي راغبو المرج  السابقو ن1)
 وما بلدها. 37و ن1980النقض لي المواد المدنية والتجاريةو بدون ناشرو طبلة 

 .10( المستشار/ محمد سلد الدينو المرج  السابقو ن2)
 .196و ن2007التقاضي اإللكترونيو دار الفكر الجامليو طبلة ( د. خالد ممدوع إبراهيمو 3)
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ومحكمة النقض ومحكمة استكناف القاهرة ويظحا لن الميكنة اقتصـرت ع ـ  محـاكم 
محددة دون لن يكـون هنـاك موقـ  إلكترونـي يضـم كالـة جهـات القضـاء المـدني لـي 

االبتداكيـة محاولـة جـادة مـن  مصرو ويلتبر إدخاو تكنولوجيا المل ومات لـي المحـاكم
الناــام القــانوني المصــري ل وصــوو إلــ  القاعــدة ل لمــو لــي المحــاكمو وانتهــاء بقمــة 
الهــرم القضــاكي وهــ  محكمــة الــنقض وبــدلت خــدمات الميكنــة االلكترونيــة ل محــاكم 

ــدًا محكمــة اســتكناف  1/1/1997االبتداكيــة ومحكمــة االســتكناف ابتــداء مــن  وتحدي
 .(1)شماو القاهرة القاهرة ومأمورية

ويمكن التتاع صحيفة الدعو  إلكترونيًا من خظو الموق  اإللكتروني لمحكمـة 
شــماو القــاهرة االبتداكيــة واختيــار )إقامــة الــدعو ( وهــو خيــار مــن ضــمن االختيــارات 
الموجــودة ع ــ  الموقــ  االلكترونــي تاهــر قاكمــة اختيــارات اختيــار )إصــدار قضــية( 

موء البيانات مـن خظلهـا وتحديـد نـوع الـدعو  والط بـات تاهر الشاشة والتي يمكن 
ــدل   ــًا وســداد الرســوم بموجــب بطاقــات ال حتــ  يمكــن تحديــد الرســوم ع يهــا إلكتروني
االلكترونــيو ولمــام كــو نــوع مــن الط بــات يوجــد ع ــ  الموقــ  اإللكترونــي شــرع لهــذا 

ت المحـددة لـي الط ب ام يتم الضغط ع   ليقونة )عظمة( تقدير الرسوم ولقـًا ل ط بـا
الدعو  وكـذلك الدمغـة المقـدرة ع ـ  الصـحيفة ويمكـن اختيـار األمـر بطباعـة إيصـاو 
مــن خــظو الصــفحة االلكترونيــة المفتوحــةو وبلــد رلــ  الــدعو  تــأتي المرح ــة الاانيــة 
الخاصة بتحميو المستندات التي يرغـب الخصـم إرلاقهـا بالـدعو  ويـتم الضـغط ع ـ  

رلاقهـــا بالمســـتندات األيقونـــة الخاصـــة بمســـح المســـت ندات )لي تصـــويرها ضـــوكيًا وا 
رلاقها المستند بالـدعو   المرس ة الكترونيًا إل  المحكمة( بواسطة الماسح الضوكي وا 
ويتم التوقي  مـن المحـامي المقبـوو ل مراللـة لمـام المحكمـة المرلـوع لمامهـا الـدعو  

                                           

 .199( د. خالد ممدوع إبراهيمو المرج  السابقو ن1)
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الي يكـون رلـ  الـدعو  بواسطة تقنية التوقي  اإللكتروني السابق اإلشـارة إليهـا وبالتـ
ع   لن يتم إعظن الدعو  ل خصـم  (1)إلكترونيًا بواسطة الموق  اإللكتروني ل محكمة

ويحق ل مدعي إدخـاو خصـوم جـدد لـي الـدعو  بـنف  الطـرق اإللكترونيـة ل مطالبـة 
القضاكية مت  كان يصـح اختصـام هـذا الخصـم عنـد رلـ  الـدعو  مـ  مراعـاة المـادة 

 .(2)تمن قانون المراللا 66
 سداد الرسوم الكترونيًا بموجب بطاقات االكتمان المصرلية: -2

لصــبح لبطاقــات االكتمــان المصــرلية دورًا  هامــًا لــي الحيــاة االقتصــاديةو لهــي 
تقــوم بوايفــة اكتمانيــة إلــ  جانــب دورهــا كــأداة ولــاء ل نقــودو وتلــددت اســتخداماتها 

اآللـي وكـذلك السـداد  سواء ل ولـاء بالـديون لو لـي سـحب النقـود مـن لجهـزة السـحب
و وتصـدر ت ـك البطاقـات مـن لحـد البنـوكو (3)عبر االنترنت ل س   والخـدمات والرسـوم

ضـالته لحسـاب  الذي يقوم بدوره بخصم الرسم المقرر من حسـاب صـاحب البطاقـة وا 
ــي  ــ  اإللكترون ــن مــن خــظو الموق ــه يمك ــدم الخدمــة لو مســتحق الرســمو ونــر  لن مق

المدعي ع يه بالضغط ع   اللظمة )األيقونة( الخاصة ل محكمة يستطي  المدع  لو 
بسداد الرسوم لن يدخو الرقم السري لو الكودي لبطاقة االكتمان الخاصـة بـه وتحديـد 
المب ع المستحق وتخصيصه لحسـاب خزينـة المحكمـة المختصـة عمـًظ بـنن المـادة 

 من قانون المراللات. 65/1

                                           

( الموقــ  اإللكترونــي لمحكمــة اإلســكندرية االبتداكيــةو شــرع تفصــيو مــزود بالصــور اإليضــاحية 1)
 وما بلدها. 201نلطريقة رل  الدعو  الكترونيًاو د. خالد ممدوع إبراهيمو المرج  السابقو 

 692و الطلن 205و ن44مكتب لني  22/4/1993ق ج سة  59لسنة  734( الطلن رقم 2)
 .1085و ن45مكتب لني  21/6/1994ق ج سة 63لسنة 

( د. نبيــو محمــد لحمــد صــبيحو الجوانــب القانونيــة لبطاقــات الولــاء واالكتمــان المصــرليةو مج ــة 3)
 .226لشرونو نالحقوقو اللدد األووو السنة السابلة وال
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 لدعو : ا لبيانات التي ي زم توالرها لي صحيفة ا -3
يجب لن تشتمو المطالبة االلكترونية ع   البيانـات التـي نـن ع يهـا المشـرع 

من قانون المراللات التي تنن ع   لن "ترل  الـدعو  إلـ   63بموجب نن المادة 
المحكمــة بنــاء ع ــ  ط ــب المــدعي بصــحيفة تــودع ق ــم كتــاب المحكمــة مــا لــم يــنن 

 القانون ع   غير ذلك.
 لدعو  ع   البيانات اآلتية:ويجب لن تشتمو صحيفة ا

اسم المدع  ولقبه ومهنته لو وايفته وموطنـه واسـم مـن يما ـه ولقبـه ومهنتـه  -1
 لو وايفته وصفته وموطنه.

اسم المدع  ع يه ولقبه ومهنته لو وايفته وموطنه لألن لم يكن موطنه مل ومًا  -2
 لآخر موطن كان له.

 تاريخ تقديم الصحيفة. -3

 عو .المحكمة المرلوعة لمامها الد -4

بيـان مــوطن مختــار ل مــدعي لــ  الب ــدة التــي بهــا مقــر المحكمــة إن لــم يكــن لــه  -5
 موطن ليها.

 وقاك  الدعو  وط بات المدعي ولسانيدها. -6
ويقصد باإليـداع بق ـم الكتـاب لـ  الـدعو  اإللكترونيـة هـو اإليـداع اإللكترونـي 

ــات الخصــوم وســداد ال ــد نــوع الط ــب وبيان ــ  اإلجــراءات مــن تحدي ــام جمي رســوم بألتم
 الكترونيًا.
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 املطلب الثاني
 اإلعالن اإللكرتوني

 .(1)أوالً: اإلعالن القضائي
يلــد اإلعــظن وســي ة قانونيــة إلعــظن الخصــم بط ــب ملــينو ويتخــذ بنــاء ع ــ  
ط ـــب مـــن الخصـــوم لو ق ـــم الكتـــاب لو بنـــاء ع ـــ  لمـــر المحكمـــةو ويقـــوم بـــه ق ـــم 

ه مـن ط بـات لو إجـراءات لو المحضرين إلعظن الخصم اآلخر بما يقدم لو يتخذ ضد
عمــااًل لمبــدل المســاواة بــين الخصــوم لمــام (2)قــرارات و وذلــك تحقيقــًا لمبــدل المواجهــة وا 
ذا تــم اإلعــظن بالشــكو الــذي يتط بــه القــانون لــظ يجــوز االدعــاء بلــدم (3)القضــاء و وا 

ا كمـ (4)الل م وذلك لكـون عـدم الل ـم الفل ـي ال ينفـي تحقيـق الل ـم القـانوني بـاإلعظن
 .(5)يشترط لي اإلعظن إابات جمي  البيانات المنصون ع يها لي القانون

من قانون المراللات لألجراءات اإلعظن والتنفيذ تكـون  6وبموجب نن المادة 
 من قانون المراللات الفرنسي. 651بواسطة المحضرين والمقاب ة ل مادة 

                                           

( د. لحمــد خ يــوو مبــدل المواجهــة ودوره لــي التنفيــذ الجبــر و دار المطبوعــات الجامليــةو طبلــة 1)
 .87م و ن2000

(2 )  Hervé Croze, Christian Laporte: Guide pratique de procédure civile 
litec, 2000, p.3. 

 .438( د. سيد لحمد محمودو لصوو التقاضيو ن3)
 .224واليو المرج  السابقو ن ( د. لتحي4)
و الطلـن رقـم 28/10/1960و بتـاريخ 84ن  11مكتـب لنـي  25لسـنة  0285( الطلن رقم 5)

 .1960-11-17و بتاريخ  589و ن11مكتب لني  28و لسنة 028
Gérard Couchez, J.P. Langland et Daniel Lebeau: Procédure civile, 

Dalloz, 1998, p.13. 
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ات لالقــاكم واإلعــظن عــن طريــق المحضــرين يحقــق بالفلــو اللديــد مــن الضــمان
بــاإلعظن مواــف عــام ويكــون مســكواًل عــن الخطــأ بســبب القيــام بوايفتــه لــي نطــاق 

 .(1)المسكولية القانونية
كما لن المحضر يقوم عند تنفيذ اإلعظن بتوضـيح المسـ م إليـه لهميـة الورقـة 
التي يتس مها واآلاار القانونية التي تترتب ع يهـا وتاهـر لهميـة هـذا الـدور لـي اـو 

 مستو  الاقالة القانونية لد  لكة كبيرة من المجتم  المصري.انخفاض 
لكن اإلعظن عن طريق الوساكو االلكترونية له اللديـد مـن المزايـا التـي يمكـن 
لن تحقق ضمانة حقيقية لكو من طالـب اإلعـظن والمل ـن إليـه خاصـة لتحقيـق مبـدل 

ن لن يتطـابق مـ  المواجهة بين الخصوم وتحقيق الل ـم الفل ـي والحقيقـي بشـكو يمكـ
حقيقة الواق و لكار من اإلعظن بـالطريق التق يـديو وذلـك مـن خـظو إجـراءات يمكـن 
لن تتخذ بوساكو الكترونية وتحقق اآلاار القانونية التـي يـنض ع يهـا القـانون والتـي 
بدورها يمكن لن تجنب اللديد من المشاكو اللم ية التي يلاني منها الناام القضـاكي 

 (2)يومياً 
 يًا: الوسيلة اإللكرتونية لإلعالن:ثان

ونلتقــد لن مفهــوم اســتخدام الوســي ة اإللكترونيــة لــ  اإلعــظن يلنــي اســتخدام 
الوساكو اإللكترونية التي يمكن من خظلهـا اتصـاو طـرف لو لكاـر بـاآلخر مـن خـظو 
وســاكو التقنيــة الحدياــةو ومــن الوســاكو البريــد اإللكترونــي باعتبــاره لحــدث الوســاكو 

 ة المستخدمة لتبادو الرساكو ل  وقت غير متزامن بين األلراد.التقني

                                           

ــ1) ــأن مــا يابتــه المحضــر بورقــة اإلعــظن مــن إجــراءات تكتســب صــفة ( قضــت محكمــة ال نقض ب
ق لحـــواو  54لســـنة  95الرســمية ال يجـــوز إابـــات عكســـها إال بـــالطلن بــالتزويرو الطلـــن رقـــم 

 .30/1/1986ق ج سة  53لسنة  47و الطلن رقم 21/2/1989شخصية ج سة 
 .225( د. لتحي واليو المرج  السابقو ن2)
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كمـــا لن األلـــراد اإللكترونيـــة األخـــر  لتبـــادو الرســـاكو كالفـــاك  والـــت ك  قـــد 
 تناولتها اللديد من التشريلات وكذلك األحكام القضاكية والمراج  الفقهية.

ــذي يضــمن عــدم اللبــث والخصوصــية لــ  ــ  بالقــدر الكــالي ال  ولــ  اــو التمت
 الرسالة التي يمكن لن ترسو من خظو البريد اإللكتروني يمكن لن نوضح اآلتي:

 :(1)ماهية الربيا اإللكرتوني
ة ناـام ـهو مجموعة الوااكق التي يـتم تراسـ ها )إرسـالها لو اسـتظمها( بواسطـ

ه ـبريـــدي إلكترونـــي يتضـــمن م حواـــات مختصـــرة ذات طـــاب  شـــك ي حقيقـــي ويمكنـــ
م ـملالجـة الك مــات وليــة واــاكق إلكترونيـة لخــر  حيــث يتــاصـطحاب مرلقــات بــه ماــو 

ن الكحـة المحكمــة الفيدراليــة ـمــ 35والمـادة  (2)إرسـالها كمرلقــات مـ  الرســالة ذاتهــا 
السويسرية لجازت ذلك بناء ع   رغبة األطراف لو لحدهم بنصهاو لألذا ما رغـب لحـد 

زم لن ـه ي ـــة لألنـــمحكمــاألطــراف إرســاو مذكراتــه وط باتــه بــالطريق اإللكترونــي إلــ  ال
ة الخـان بـذلك وهـذا ـيقوم هـذا الطـرف بتسـجيو ذلـك لـ  المنفـذ اإللكترونـي ل محكمـ

ذا اللنوان السـابق ـالتسجيو يسمح لذو  الشأن لن يت قوا إعظناتهم القضاكية ع   ه
 .(3)تسجي ه طرف المحكمة الفيدرالية

ترونـي بأنـه "وايقـة وعرلت ال جنـة اللامـة ل مصـط حات لـ  لرنسـا البريـد اإللك
 مل وماتية يحررها لو يرس ها لو يط   ع يها المستخدم عن طريق االتصاو بشبكة 

                                           

(1 )  Nicole Tortelle et Pascal Lointier: Internet nour les jurists, Dalloz, 
1996, n.70. 

 وما بلدها. 441( د. سيد لحمد محمودو لصوو التقاضيو ن2)
(3 )  www.admin/ch/f/as/2006/5677.pdf. 
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 2004يونيه  22كما عرله المشرع الفرنسي ل  القانون الصادر ل   (1)المل ومات"
بشأن الاقة ل  االقتصاد الفرنسي بأنه "كو رسـالة ليـا كـان شـك ها نصـية لو صـوتية 

لصـــوات يـــتم إرســـالها عبـــر شـــبكة عامـــة لظتصـــاالت ويـــتم  لو مصـــحوبة بصـــور لو
تخزينها ع   لحد خوادم هذه الشبكة لو الملـدات الطرليـة ل مرسـو إليـه حتـ  يـتمكن 

 هذا األخير من استلادتها.
وبالتالي لألن لي إعظن إلكتروني ال يمكن لن يتحقـق إال مـن خـظو مـا يسـم  

 هذا البريد من خظو نوعين كاآلتي: بالبريد اإللكتروني ويمكن لن ن خن لكرة عمو
: يط ق ع يـه البريـد اإللكترونـي الخـانو ويمكـن اللمـو بهـذا النـوع داخـو النوع األول

ــة و ويمكــن (2)الجهــة الواحــدة لو الم سســة الواحــدة لــ  الشــبكة الداخ ي
استخدام هذا النوع من البريد اإللكتروني داخـو المحكمـة الواحـدة ل ـربط 

يــة لــي المحكمــة خاصــة بــين لقــظم الكتــاب ولقــظب بــين الوحــدات الداخ 
الحفــا اإللكترونــي ولمنــاء الســرو واالتصــاو بــين لمنــاء الســر والقضــاةو 
ليما يتل ق بمتابلـة سـير القضـيةو واإلطـظع لـي الحـاو ع ـ  كـو إجـراء 
ـــات الخاصـــة  ـــداوو البيان ـــاب وكـــذلك ت ـــم الكت يتخـــذ مـــن الخصـــوم لو ق 

 بالقضية حاو إجراكها.

                                           

(1 )  Le Journal official du 20 juin 2003, disponible sur le site: 
- www//http:couriel.htm/terminologie/culture.gouv.fr.dgglf. 
- Document informatisé qu un utilisateur saisit; envoie, on consulte 
en différé, par lintermédiaire d’un reseau. 

مشــار إليـــه لـــ .. د. عبـــدالهادي لـــوزي اللوضــيو الجوانـــب القانونيـــة ل بريـــد اإللكترونـــيو دار  
 .13و ن2005النهضة اللربيةو طبلة 

 .51( د. عمر لبوبكر بن يون : مرج  سابقو ن2)
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ا تــم الــربط بــين عـــدد مــن المحــاكم لو بــين المحكمــة ومصـــ حة لمــا إذ    
ــ  جهــات لخــر   الخبــراءو بملنــ  لن يتجــاوز الــربط نطــاق المحكمــة إل
ويط ق ع   هذا الفرع اإلكسترانت التي تلني االتصاو الشـبكي الخـان 

 بين عدة لروع ل م سسة الواحدة.
هـذا النـوع ع ـ   ويقـوم Entenet access provider: ويط ـق ع يـه النوع الثاني

االتصــاو بشــبكة اإلنترنــت اللالميــة ســواء مــن خــظو المواقــ  المجانيــة 
ل بريد اإللكترونـي لو المواقـ  التـي ال يسـمح باسـتخدامها إال مـن خـظو 

 .(1)اشتراك مسبق لطالب هذه الخدمة
ولكن الس او الذي يفرض نفسه هو مد  إمكانيـة اسـتخدام البريـد اإللكترونـي  

 تحقيق الل م القانوني من خظله. ومد  إمكانية
لألن األصو لي تحقيق الل ـم القـانوني  6وبالرجوع إل  قانون المراللات المادة 

و إال لن قــــانون المراللــــات واللديــــد مــــن (2)لن يــــتم مــــن خــــظو لعمــــاو المحضــــرين
و (3)التشريلات األخر  قد نصت ع   استخدام البريد التق يدي لتحقيق الل م القـانوني

لي لألن اعتماد المشرع ع   البريد التق يدي رغـم كونـه اسـتاناء إال لن المشـرع وبالتا
لم يستبلد هذا الطريق بو لكد ع يهو وقرر نف  األار القـانوني ل عـظن عـن طريـق 

                                           

 .24و ن7( د. عبدالهادي لوزيو المرج  السابقو بند 1)
 2005لســـنة  1678( وناـــم القـــانون الفرنســـي اإلعـــظن اإللكترونـــي بموجـــب المرســـوم رقـــم 2)

ـــات القضـــاكية واإلخطـــارات والمســـتندات والتنبيهـــات  2005ديســـمبر  28الصـــادر لـــي  اإلعظن
ــار  ــذي يحــدده والتق ــك لــي الشــكو ال ــتم ذل ــة وصــورها بشــرط لن ي ير والمحاضــر والصــيع التنفيذي
 القانون.

من قـانون  146من قانون المراللات والمادة  426و 366و 337و 264و 202و 13( المواد 3)
 من قانون المحاماة. 18اإلابات والمادة 
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المحضــرينو وبــالنار إلــ  طبيلــة البريــد اإللكترونــي والبريــد التق يــدي لهنــاك تقــارب 
او بـالرغم مـن اخـتظف اآلليـة التـي يلتمـد شديد لي الوايفـة التـي تتحقـق مـن كظهمـ

ع يهــا كــظ الناــامينو وكــذلك الفروقــات الجوهريــة التــي تميــز البريــد اإللكترونــي عــن 
البريـد اللـاديو إال لن التمااــو لـي الغــرض ي كـد لنـه ال يوجــد مـا يمنــ  مـن اســتخدام 

ع ـ   البريد اإللكتروني كبديو عـن البريـد التق يـدي لـي المواضـ  التـي نـن المشـرع
 استخدام البريد التق يدي م  ضرورة تقنين هذه الوسي ة قانونًا.

 األهمية العملية لإلعالن باستخاام الوسائل اإللكرتونية )الربيا اإللكرتوني(:
 إعظن الشخن الطبيلي م  شخصه لو لي موطنه. -1

تــنن المــادة اللاشــرة مــن قــانون المراللــات ع ــ  لن تســ م األوراق المط ــوب 
   الشخن نفسه لو لي موطنه.إعظنها إل

واإلعــظن عــن طريــق البريــد اإللكترونــي مــن شــأنه لن يوحــد بــين الشــخن 
رساو الرسالة اإللكترونية إل  صندوق البريد اإللكتروني ل شخن المراد  والموطنو وا 
إعظنه لألنه يلتبر إعظن ل شخن ذاته ألنه هـو الوحيـد الـذي بمقـدوره الـدخوو إلـ  

ذلك لــألن البريــد اإللكترونــي يكــون بماابــة المــوطن االلتراضــي الصــندوق البريــدي وكــ
ل شخن المط وب إعظنـه وبمقـدوره هـذا األخيـر الل ـم بجميـ  الرسـاكو التـي وصـ ت 
إل  بريده اإللكتروني لي لي وقت م  ضرورة تـوالر الضـمانات التقنيـة التـي تضـمن 

 عدم اللبث بالرسالة اإللكترونية.
إال لنهـا  (1)لتراضـي ألوو مـرة لمـام محكمـة بـاري  وقد لايرت لكرة الموطن اال

طرحت إعمااًل ل مبدل التق يدي لي طبيلـة المـوطن ومـن لهـم سـماته االسـتقرار إال لن 

                                           

(1 )  C. Manara, art. Precit, Dalloz affaires, n.140, 1999, p.279. 
 .37د. عبدالهادي لوز  اللوض و مرج  سابقو ن 
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الكايــر مــن الفقــه ينــادي بضــرورة األخــذ بهــذه الفكــرة خاصــة لــي اــو اتســاع حركــة 
 .(1)التجارة اإللكترونية

اإلعــظن عــن طريــق البريــد  األمــر الــذي يقتضــي تــدخو تشــريلي يقــنن إمكانيــة
اإللكتروني ع   األقو لي الدعاو  التجارية ذات الطبيلة اإلق يمية لو الدوليـةو ومـ  
ذلك لقـد لجـاز القـانون الفرنسـي ع ـ  الـرغم مـن اسـتخدام االتصـاو اإللكترونـي بـين 
ــة مــن الصــيع  ــة مكتوب ــه نســخة ورقي ــي إعطاك الخصــوم حفــا حــق الخصــم اآلخــر ل

 .2005لسنة  1678ذلك بموجب المرسوم التنفيذية ل حكم و 
 ثالثًا: النظام القانوني لإلعالن بالوسائل اإللكرتونية.

 وقت اإلعظن اإللكتروني. -
لسـنة  18من قانون المراللات الملدلة بموجـب القـانون  7عمًظ بنن المادة 

مـن قـانون المراللـات الفرنسـي "ال يجـوز اإلعـظن لو  664والمقاب ة ل مـادة  1999
م وال ليــام اللطــظت  الرســمية إال لــ  8ن وال بلــد الســاعة  7لتنفيــذ قبــو الســاعة ا

 حاالت الضرورة وبألذن كتابي من قاضي األمور الوقتية".
والمشرع حرن ع   تحديد المواعيد التي يجـوز إجـراء اإلعـظن ليهـا حتـ  ال 

الكقة لو يكدر صفو النا  بألعظن قضاكي لو تنفيذ ل  اللطظت لو ل  مواعيد غير 
األوقـــات التـــي يســـكن ليهـــا النـــا  ل راحـــة مراعـــاة ل بلـــد االجتمـــاعي لـــ  التناـــيم 

و لمــا ليمــا يتل ــق بــاإلعظن عــن طريــق البريــد اإللكترونــي ليحقــق ميــزة (2)القــانوني
مهمة ويتحقق من خظله البلد االجتماعي الذي حرن ع يه المشرعو وت قي المل ـن 

وب ع ـ  البريـد اإللكترونـي الخـان بـه ويـولر إليه اإلعظن عن طريق جهـاز الحاسـ
                                           

 . 38( د. عبدالهاد  لوز  اللوض و المرج  السابقو ن1)
(2 ) Bernard Beignier: Droits fondamentaux et régles principals du process 
civil, Montchrestien, 3e éd, 2000, p.95. 



 

  

 

 
                                           القاضي اإللكتروني

 

632 

ــا لــ   ــد المنصــون ع يه ــد بالمواعي ــت دون التقيي ــ  لي وق ــه اســتظمه ل ــن إلي ل مل 
المادة السـابلةو باسـتاناء إجـراءات التنفيـذ التـي تقتضـي انتقـاو المحضـر إلـ  مكـان 

 التنفيذ إلتمام اإلجراءات المتل قة بالحجز تحديدًا.
ــق بموعــد  ــديو تشــريلي ليمــا يتل  ــدخو المشــرع إلجــراء تل ــد مــن ت ــذلك لظب ول
مكانيـة إجـراء اإلعـظن لـ  لي وقـت دون  اإلعظن عن طريـق الوسـاكو اإللكترونيـة وا 

لتحقـق الغايـة التـي حـرن ع يهـا المشـرع  7التقييد بالمواعيد المحددة بنن المـادة 
 ل  هذه المادة.

 القاكم باإلعظن اإللكتروني: -
من قانون المراللات حددت شخن القاكم باإلعظن وكـون القـاكم بـه  6المادة 

موافا عاما يحقق اللديد من الضمانات التي سبق التلرض لهاو ولكـن هنـاك اللديـد 
 من التجاوزات والمشاكو اللم ية التي تاور من خظو الناام التق يدي ل عظن.

روني بطريق مباشر بين المل ن وياور التسا و هو يمكن إجراء اإلعظن اإللكت
والمل ــن إليــه دون تــدخو المحضــر لــ  هــذا اإلجــراءو لم مــن المفيــد القيــام بــاإلعظن 

 اإللكتروني ولكن عن طريق استخدام ق م المحضرين ل وساكو اإللكترونية.
ل  الواق  لن اختيار اإلعظن المباشر بين المل ـن والمل ـن إليـه مـن شـأنه لن 

انات التقاضيو ناـرًا للـدم وجـود ضـابط لو مليـار يمكـن الرجـوع يهدر اللديد من ضم
ــن إليــه بضــمانات التقاضــي وخاصــة الشــروط القانونيــة  ــه لــ  مــد  التــزام المل  إلي

 والبيانات المتط بة ل  اإلعظن.
ــات   ــانون المرالل ــًا لق ــق لصــ ي ولق ــق المحضــرين كطري كمــا لن اإلعــظن بطري

إال إذا قـرر القـانون خـظف ذلـك وبالتـالي لـظ الحالي يمن  ال جـوء إلـ  وسـي ة لخـر  
يجــوز لن يــتم إعــظن صــحيفة الــدعو  بــالطرق اإللكترونيــة مــن المل ــن إلــ  المل ــن 
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مـن  6إليه مباشرة دون لن يتم ذلك إال من خظو ق م المحضرين عمًظ بـنن المـادة 
 قانون المراللات.

 ــم المحضــرين وع يــه لــال جوء إلــ  الوســي ة اإللكترونيــة يكــون مــن خــظو ق
 ءبالمحكمة لو عن طريق ق م الكتاب الذي يمكن لن يقوم بلمو المحضرين واالستغنا

عن ق م المحضرين ليما يتل ق باإلعظن الورقي لو التق يـدي ويـولر ذلـك اللديـد مـن 
 المزايا والضمانات ولهمها:

 ر.السرعة ل  إنجاز اإلعظن وعدم التقييد بالطرق التق يدية ل  انتقاو المحض -1

 الترشيد ل  الجهد البشري واالستفادة من الموارد البشرية ل  لعماو لخر . -2

 القضاء ع   التحايو والتظعب ل  عدم وصوو اإلعظن إل  المل ن إليه. -3

التســهيو ع ــ  الخصــوم لــ  المواضــ  التــي يقــرر ليهــا القــانون التــزام الخصــم  -4
قـــانون  مـــن 74/2بضـــرورة اتخـــاذ مـــوطن مختـــار ل خصـــم كمـــا قـــررت المـــادة 

 المراللات.
ولكن تاور الصلوبة ل  مد  تحديد البريد اإللكتروني ل مل ن إليه وهـو سـيتم 

 االعتماد ل  ذلك ع   ما يقرره المل ن؟
إذا قررنا لن المل ن هو الم زم بتحديد البريـد اإللكترونـي ل مل ـن إليـه قـد يايـر 

نـي يتكـون مـن حـروف ذلك اللديد من المشاكو اللم يـة لكـون عنـوان البريـد اإللكترو 
ونطاقات ولي خطأ ل  كتابة مكونات البريد اإللكتروني من شأنه لن ي دي إلـ  عـدم 

هدار مبدل المواجهة والمساواة بين الخصوم.  وصوو اإلعظن إل  المل ن إليه وا 
ولكن يمكن اعتماد ق م المحضرين ل  اإلعظن ع   اللنـوان اإللكترونـي الـذي 

ك اتفاق بـين المل ـن والمل ـن إليـه لـ  االتفـاق الموضـوعي يقرره المل ن إذا كان هنا
الــذي يحــدد التزامــات كــو طــرفو ويحــدد المــوطن القــانوني لكــو طــرف مــن األطــراف 

مـن القـانون المـدني التـي لقـرت لكـرة المـوطن المختـار لـألذا  43إعمااًل لنن المادة 
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ان بــالموطن اختـار الشــخن مكانــًا ملينـًا لتنفيــذ عمــو قـانوني ملــين ســمي هـذا المكــ
المختار وصح إعظنه ليه بكو ما يتل ق بهذا اللمو إال إذا اشترط صراحة قصـر هـذا 

و لـذلك لـألن اإلعـظن بالوسـي ة اإللكترونيـة يمكـن (1)الموطن ع   لعماو دون األخر 
 لن يتم اعتمادًا ع   لسا  الموطن المختار إذا اتفق األطراف ع   ذلك.

 43/2المختار إال بالكتابـة عمـًظ بـنن المـادة إال لنه ال يجوز إابات الموطن 
مــن القــانون المــدني لظبــد لن يكــون االتفــاق بــين المل ــن والمل ــن إليــه كتابــة ع ــ  
الموطن المختار ل عظن ع يه بالوسي ة اإللكترونيةو ولكـن البـد مـن تـدخو تشـريلي 

لموطن مــن شــأنه لن يقــنن اإلعــظن عــن طريــق الوســاكو اإللكترونيــة واالعتــداد بــا
 اإللكتروني كبديو ل موطن المختار المنصون ع يه ل  القانون المدني.

لما ليما يتل ق بالقضايا القاكمة بالفلو ليجـوز لن يسـتلين الخصـوم بالوسـاكو 
االلكترونية ل  إعظن األوراق القضاكية م  ضرورة إعـظن الشـخن اآلخـر بـال جوء 

رسـاو إل  اإلعـظن بالوسـاكو االلكترونيـة وقبـوو الخ صـم اآلخـر لن يت قـ  اإلعـظن وا 
اإلعظنات إل  خصمه اعتمادًا ع   الوساكو اإللكترونيةو وقضت محكمة النقض لـ  
هذا الصدد بأنه يصح ل خصم لن يغير الموطن الذي يصح إعظنه ليه ولن يبدو مـن 
ال يصح إعظنه ل  المـوطن  موطنه الحالي بشرط لن يخطر بأللغاء الموطن السابق وا 

 .(2)قالساب
ودور الحكومة اإللكترونية لي تفليو اإلعظن بالوساكو  (3)إعظن الشخن االعتباري

 اإللكترونية:
                                           

ونقـــض  22و ق112نو ن3الـــنقضو  مجموعـــة لحكـــام 1959نـــولمبر  29( نقـــض مـــدني1)
 .123و ن773و ن2مجموعة لحكام النقض  19/4/1951مدني 

 .25/5/1966بتاريخ  2/1/1980قو لي 40و 801( طلن 2)
 .25/5/1966بتاريخ  1236و 17مكتب لني  32لسنة  291( الطلن رقم 3)
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لهم ركاكز الحكومة اإللكترونية تحقيق حالة اتصاو داكم بالجمهور ع   مـدار 
الســاعة طــواو ليــام األســبوعو مــ  القــدرة ع ــ  تــأمين كالــة االحتياجــات االســتلظمية 

ــة ل مــواطنين ــة اإللكترونيــة ع ــ  الــدور الخــدمي والخدم و وعــدم توقــف دور الحكوم
واالســـتلظمي لقـــطو وتطـــوير هـــذا المفهـــوم إلـــ  تفليـــو المل وماتيـــة القانونيـــة ولداء 
األدوار اإلجراكيــة البدي ــة ل ــدور البشــريو مــن خــظو مناومــة القضــاء عبــر الوســاكو 

القضــاكي ككــو وتحقيــق اإللكترونيــة لمــا لهــذا الــدور مــن لاــر ع ــ  الناــام القــانوني و 
الســـرعة والتفاع يـــة والتنســـيق بـــين الـــدواكر الحكوميـــة مجتملـــة لو كـــو منهـــا ع ـــ  

 .(1)استقظو
وينبغـي لن يكـون ل تقنيــة والوسـاكو االلكترونيـة مــردود إيجـابي ع ـ  اللظقــات 
والقواعد والتشريلات القانونيةو وياهر هذا الدور من خظو اسـتخدام تقنيـة اإلعـظن 

ني سواء لجهة اإلدارة لو لي إعـظن الشـخن االعتبـاري الخـان مـن خـظو اإللكترو 
اســتخدام البنيــة األساســية لهيك ــة الحكومــة اإللكترونيــة والــربط بــين الخــدمات التــي 
تقدمها هذه الحكومةو وتحقيق التفاعو بين إدارتها المخت فة والحصوو ع   الحماية 

 القضاكية من خظلها.
 اإلعالن جلهة اإلدارة.

ــة  ــم يجــد المحضــر مــن يصــح تســ يم الورق يكــون اإلعــظن لجهــة اإلدارة إذا ل
و (2)المل نــة إليــه لو غ ــق المكــان لو امتنــاع المل ــن إليــه عــن اســتظم ورقــة اإلعــظن

وبالتـــالي ليجـــوز اإلعـــظن لجهـــة اإلدارة عـــن طريـــق البريـــد اإللكترونـــي لـــي جميـــ  
ع يهـا وبالتـالي يحقـق المزايـا الحـاالت السـابقة وتتحقـق الغايـة التـي حـرن المشـرع 

 التي يولرها اإلعظن بالبريد اإللكتروني والتي سبق التلرض إليها.
                                           

 عرب ل قانون . ث منشور ع   موض ـ( ل/ يون  عربو الحكومة اإللكترونية اإلطار اللامو بح1)
 من قانون المراللات. 11و 10( م 2)



 

  

 

 
                                           القاضي اإللكتروني

 

636 

لكــن هنــاك اللديــد مــن المشــكظت التــي قــد تواجــه اإلعــظن اإللكترونــي لجهــة 
اإلدارة وهي المشكظت المرتبطة بالمساكو التقنية والتكنولوجية والتـي تجلـو اإلعـظن 

ًظ عن اإلعظن بالبريد اإللكتروني ولي  لصًظ ولهـم المشـكظت بالطريق التق يدي بدي
 تت خن لي:

ـــد  -1 ـــات البري ـــي بيان ـــه )الخطـــأ ل ـــن إلي ـــي ل مل  ـــد اإللكترون ـــي البري الخطـــأ ل
 اإللكتروني لو تحديد النطاق(.

عدم قدرة البريد اإللكتروني ل مل ن إليه ع   ت قي الرسالة اإللكترونية إل   -2
 المل ن إليه.
حـاالت يمكـن الرجـوع إلـ  الوسـاكو اللاديـة المقـررة ل عـظن لجهـة ول  ت ـك ال

ــي والصــحيح لجهــة اإلدارة والبــد مــن  ــم القــانوني الفل  اإلدارة وذلــك حرصــًا ع ــ  الل 
تـــدخو تشـــري  يـــنام ال جـــوء إلـــ  البريـــد اإللكترونـــي ل عـــظن لـــ  مواجهـــة اإلدارة 

رة بـاإلعظن والوقـت المحـدد والضمانات القانونية التي من شأنها لن تحقق ع ـم اإلدا
 ل بريد اإللكتروني والحاالت التي يتلين ال جوء ليها إل  الطرق التق يدية ل عظن.

واإلعـــظن عـــن طريـــق الوســـاكو اإللكترونيـــة يكـــون بماابـــة ح قـــة وصـــو بـــين 
الحكومـــة اإللكترونيـــة والفاع يـــة المرجـــوة لظســـتلانة بت ـــك الوســـاكو لـــ  المناومـــة 

ــ  حــاالت اإلعــظن المنصــون القضــاكية ويمكــن ا ــ  جمي ــك الوســاكو ل الســتلانة بت 
من قـانون المراللـات والمتل قـة بـألعظن للـراد القـوات المسـ حة  13ع يها ل  المادة 

والمسجونين والشركات المدنية والجمليات والم سسات الخاصة والشركات التجاريـةو 
عـظن لجهـة اإلدارة إال لـ  وبالتالي لالبريد اإللكتروني سي دي إل  االستغناء عـن اإل

 الحاالت الاظث التي سبق ذكرها والمتل قة بالنواحي التقنية.
 رابعًا: الضوابط التقنية والقانونية التي جيب مراعاتها فى حاال  اإلعالن اإللكرتوني.
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االعتمــاد ع ــ  البريــد اإللكترونــي لــ  اإلعــظن قــد يايــر اللديــد مــن الصــلوبات 
ناام وعدم الدراية الكالية بالجوانب التقنية لـد  الكايـرو وهـذا والق قو وذلك لحدااة ال

لمــر طبيلــي لظبــد مــن االســتلانة بــالتقنيون لــ  المســاكو اإللكترونيــة وذلــك ل وقــوف 
ع   المخـاطر والضـمانات التـي يمكـن لن تتـاع لـ  سـبيو الحصـوو ع ـ  اإلجـراءات 

القواعــد اللامـة ل طــرق القضـاكية دون انتهـاك ل ضــمانات التـي يقررهــا القـانون ولـق 
 التق يدية ل عظن.

ولذلك لظبد لن يكون بجانب الجهاز القضاكي والملاونين والموافين اإلداريين 
ــر  ــتم عب ــي ت لــ  المحــاكم إدارة ل مل ومــات التقنيــة والمتل قــة بالجوانــب القانونيــة الت

يلـــة األجهـــزة اإللكترونيـــةو ويصـــدر قـــانون خـــان لتناـــيم هـــذه اإلدارة وتحديـــد الطب
القانونية للم ها واختصاصها والمساكو التي يتلين ليهـا ال جـوء إليهـاو وكـذلك طـرق 
ولسباب الطلن ع   اإلجراء الذي يتم من خظو الوساكو اإللكترونية لمامهـاو وتكـون 
ت ك اإلدارة ع   غرار مصـ حة الخبـراء والطـب الشـرعي التابلـة لـوزارة اللـدو ويصـدر 

 .بشأنها تنايم خان
االســــتلانة بالوســــاكو االلكترونيــــة لــــي مجــــاو الملــــامظت المدنيــــة  ولتفليــــو

والتجارية والمصرلية هناك اللديـد مـن التجـارب التـي تسـل  إلـ  تفليـو دور التوقيـ  
الرقمــي لــي مجــاو التجــارة اإللكترونيــةو ومــا  اتجهــت إليــه وزارة اللــدو الكويتيــة مــن 

در البريــد اإللكترونــي لــي ضــرورة إصــدار البريــد اإللكترونــي مــن جهــة ملتمــدة ليصــ
دولة الكويت عن طريق ملهـد الكويـت لحبحـاث الل ميـة نيابـة عـن وزارة المواصـظت 
وذلك لي إطار الدور المحوري الـذي تقـوم بـه جهـات التصـديق االلكترونـي لـي نمـو 
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مـــن خـــظو االســـتخدام التجـــاري ل توقيـــ  اإللكترونـــي والبريـــد  (1)التجـــارة اإللكترونيـــة
 ين الشركات سواء ع   المستو  المح ي لو الدولي.اإللكتروني ب

وبالتالي ليمكن االستفادة لي القانون المصري من التشريلات التي من شأنها 
لن تحقق الجوانب التنايمية التي يمكن من خظلهـا االسـتلانة بالوسـاكو اإللكترونيـة 

 .2004لسنة  15كالنصون الواردة لي قانون التوقي   اإللكتروني 

                                           

( د. إيــاد عبــدالرازق ســلداعو تناــيم شــركات التوقيــ  اإللكترونــيو بحــث لــي إطــار بحــوث نــدوة 1)
ـــي مـــن  ـــة لظتصـــاو اإللكترون ـــة والقانوني ـــب التنايمي ـــةو حـــوو الجوان  5و 3وزارة اللـــدو الكويتي

 .158و ن2001نولمبرو 
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 طلب الثالثامل
 املرافعة اإللكرتونية

المراللــة هــي الخطــاب الــذي ي قيــه صــاحب الحــق لو وكي ــه بحضــرة القاضــي 
المراللة بشب من التفصيو بأنها "هي كو ما بيديه و كما عرف الفقه (1)ليقضي له به

المحامي لو المترال  ليا كانو شفاهة لو كتابةو لو ك يهما ملًا ل  قضية قاكمـة لمـام 
قضاءو ملبـرًا مـن خظلهـا عـن وجهـة ناـره بكالـة الوسـاكو المتاحـة قانونـًاو مج   ال

من إبداء الط بات وتقديم الدلوعو سـليًا منـه إلـ  اسـتمالة المحكمـة لتفصـو لصـالحه 
 .(2)ل  القضية المطروحة"

وال يتصــور القضــاء بــدون المراللــة لهــي لــن اإلقنــاع بــالحقو لــظ يكفــي لقــط 
طقو لغالبية النا  عقولهم مغ قة عن المنطق وحده وهم االعتماد ع   الحجة والمن

 .(3)بحاجة لمن ي ار ع   مشاعرهم حت  يقن  عقولهم
ويقصد بالمراللة اصطظحًا ه  االستماع إل  لقوو الخصوم لو مما يهم بصدد 
االدعاءات والط بات والدلوع المطروحة لمام المحكمة وكذلك لوجـه الـدلاع ولسـانيدها 

 .(4)االماارة لمامه

                                           

ــاتهمو ط( د. حســن الحــدوايو 1) ــراللين وواجب و 1933المراللــةو بحــث لــي لســاليبهاو حقــوق المت
 .9و مشار إليه د. سيد لحمد محمودو المرج  السابقو ن13ن

- Francois Glansdorff: La plaidoirie, pourqoui des avocet, Delta, 1999, 
p.13 et s. 

ة اللربيـةو الطبلـة األولـ و ( د. لحمد صدقي محمـودو المراللـة كمـا يجـب لن تكـونو دار النهضـ2)
 .14و ن2006

 .11( د. سيد لحمد محمودو دور المراللةو مرج  سابقو ن3)
 .12( د. سيد لحمد محمودو المرج  السابقو ن4)
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واألصو كمبدل من المباد  التي تسير ع يها اإلجراءات هـو لن تكـون المراللـة 
بملن  لن يكون اعتماد المحكمة ليما تحكم به ع ـ  مـا تسـمله مـن لقـواو  (1)شفوية

الخصوم لو وكظكهم لـي ج سـة المراللـة الشـفوية ووضـ  قـانون المراللـات المبـاد  
 ه بموجب قانون المراللات.التي تضمن ل خصم الحق لي إبداء لقوال

لال لن المشرع لم يقصر المراللة ع   األقواو الشفوية لقط بـو لنـه قـد يتط ـب 
ــداع المــذكرات  (2)لن تكــون المراللــة مكتوبــة لــي مــذكرات  ــ  الخصــوم إي ويوجــب ع 

الكتابية بقدر عدد الخصوم لي الدعو  ول  المواعيد المحددة التي يقررها القاضـيو 
 قاضي س طة تقديرية ل حكم بالغرامة لو بوقف الدعو  لو باعتبارهـا وخوو القانون ل

 .(3)كأن لم تكن إذا تخ ف الخصم المك ف بأليداع المذكرة لي الميلاد المحدد لذلك
وبالتالي لالمراللة هي مس كًا إيجابيًا كـألجراء لـي نطـاق الخصـومة وترتـب لاـرًا 

 .(4)إجراكيًا ولقًا ل تلريف الفقهي ل جراء القضاكي
ويمكـــن لن تســـهم الوســـاكو اإللكترونيـــة لـــ  تســـجيو المراللـــات التـــي يبـــديها 
الخصوم الكترونيًا وحفاها ع   دعامات الكترونية إلمكانية استلانة القاضي بها ل  
تســبيب األحكــامو وكــذلك االســتلانة بهــا عنــد الطلــن ع ــ  الحكــم خاصــة ليمــا يتل ــق 

 .باألسباب القاكمة ع   اإلخظو بحق الدلاع

                                           

و 1228و ن35مجموعة المكتب الفنـي  9/5/1985ق ج سة 49لسنة  1925( الطلن رقم 1)
 .487و ن38كتب الفني مجموعة الم 29/3/1987ق ج سة  51لسنة  1236الطلن رقم 

 .1903( د. لحمد صدقيو المرج  السابقو ن2)
ـــة والتجاريـــةو دار النشـــر ل جاملـــات 3) ـــوجيز لـــي المراللـــات المدني ( د. عبـــدالمنلم الشـــرقاويو ال

 .331و ن1951المصريةو طبلة 
 .387( د. وجدي راغبو المرج  السابقو ن4)
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ولكن هو هناك ما يحوو دون لداء هذه المراللة ع   شاشة رقمية ول  مكان 
 ال يجم  الخصوم وقاضي الموضوع؟

لقــد كــان هــذا التســا و محــو نقــاش وبخاصــة لــ  اــو األلكــار التق يديــة التــي 
تناـر إلـ  المراللــة باعتبارهـا لداء الخصــوم لو مما ـيهم داخـو جــدران المحـاكم ولمــام 

مـ  تنـامي الفكـر الـذي يلتمـد ع ـ  تحقيـق الغايـة مـن اإلجـراء  منصة القضـاءو لكـن
ولي  اإلجراء لـ  حـد ذاتـه لو الشـكوو ذهـب القضـاء األمريكـي وتبنـ  لكـرة القضـاء 
نما يحمو صـورته وكظمـه  عبر الوساكو الرقمية حيث ال ياهر القاضي كجسد حي وا 

ع لن يقــوم شاشــة رقميــة ذات لبلــاد اظايــةو ومــن هــذا المنط ــق لصــبح مــن المتــا
رسـالها إلــ  المحكمــة واالعتــداد بمضــمونها  الخصـوم ومــوك يهم بتســجيو مراللــاتهم وا 
ــة وتمكــين  ــة مــن المرالل ــت الغاي ــات ودلــوعو خاصــة إذا تحقق ومــا تضــمنته مــن ط ب

قنــاع المحكمــة بمــا لــد  الخصــم مــن دلــوع ( 1)الخصــم مــن ممارســة حقــوق الــدلاع وا 
 وط بات سواء موضوعية لو إجراكية.

                                           

 .14سابقو ن( د. سيد لحمد محمودو دور المراللةو المرج  ال1)
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 بحث الثالثامل 
 تطبيقا  آلليا  تسوية املنازعا  الكرتونيا

تلتبــر شــبكة اإلنترنــت وســي ة ســه ة وللالــة لمــام الوصــوو إلــ  المل ومــات 
وتـــداولها وتخزينهـــا واالســـتفادة منهـــا ع ـــ  جميـــ  المســـتويات الل ميـــة والتل يميـــة 

كبة لفكرة اللولمة والتجارية والقانونيةو نارًا لتجاوزها الحدود الجغرالية واإلق يمية موا
والـــربط بـــين جميـــ  الـــدوو لخ ـــق عـــالم واحـــد تتوحـــد مـــن خظلـــه الملـــارف وتجـــاوز 
التباينات الاقالية والمورواـات المتل قـة بكـو شـلب مـن شـلوب اللـالمو كمـا لصـبحت 
ت ــك الشــبكة تســتخدم كســوق التراضــ  عبــر شاشــات الكمبيــوتر ل تــرويج عــن الســ   

لينة ه  السوق األقو  واألكار لاع ية كما هو والخدماتو بو لصبحت ل  مجاالت م
الحاو لـ  الكيانـات المنطقيـة وبـرامج الحاسـب اآللـ  وبنـوك المل ومـات اإللكترونيـةو 

وصو عدد المسـتخدمين لشـبكة  1999وولقًا لتقرير صادر عن البيت األبيض سنة 
اللـدد م يون مستخدم ع   مستو  اللالمو ومن الم كد لن هـذا  140اإلنترنت قرابة 

 سنة ع   صدور هذا التقرير. 15تضاعف لكار من مرة بلد مرور حوال  
وقد ساير هذا التطور التقن  تطور ع   مسـتو  القـانون الموضـوع  المـنام 

 .(1)ل ملامظت اإللكترونية وكذلك بلض من التنايم ل مساكو اإلجراكية
لتســوية  ولــ  اــو هــذا التطــور التقنــ  والقــانون و كــان البــد مــن خ ــق رليــات

المنازعات بسبو وطرق تلتمد ع ـ  الوسـاكو اإللكترونيـةو ولصـبحت ت ـك اإلرهاصـات 
ه  النواة الحقيقية الت  يمكن االعتماد ع يها لمحاولة وض  نام قانونية ل جراءات 

                                           

( القانون النموذج  ل تجارة اإللكترونية والتوقي  اإللكترون و مما تب  ذلك من تشريلات صـدرت 1)
لي اللديد من دوو اللالم بشأن تنايم التجارة اإللكترونية والتوقيـ  اإللكترونـ  وكـذلك االتفاقـات 

 الدولية المنامة ل تلامظت اإللكترونية.
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والتقاض  إلكترونيًاو لقد لصبح اللالم لمام ضرورة م حة لتسوية المنازعات إلكترونيًا 
 .(1)لكترونيةلي او اللولمة اإل 

 وسوف نتلرض ل  هذا المبحث لاظاة مطالب ع   النحو التالي:
 : التحكيم اإللكتروني.املطلب األول
 : مشروع القاضي االلتراضي.املطلب الثاني
 : مشروع المحكمة اإللكترونية.املطلب الثالث

 املطلب األول
 التحكيم اإللكرتوني

ء لحــو المنازعــات والمقصــود التحكـيم بوجــه عــام هــو رليــة مخت فـة عــن القضــا
بالتحكيم اإللكتروني هو استخدام رلية مخت فة عن التحكيم اللادي لهو إجراءات تـتم 
مــن بــدايتها إلــ  نهايتهــا إلكترونيــًا باســتخدام اإلنترنــت وغيــره مــن وســاكو االتصــاو 

 .(2)الحدياة كالكمبيوتر واإلنترنت والفاك  وغيرها
ضــمن الملــامظت الخاصــة لحلــراد التــي  ولهــم مــا يميــز التحكــيم كونــه ينــدرج

تستند إل  مصدر عقدي هو عقد لو اتفاق التحكيمو ويستمد قـرار المحكمـين حجيتـه 
بالنســبة لحلــراد مــن اتفــاق التحكــيم الــذي ي تــزم ليــه الطرلــان بالخضــوع لهــذا القــرارو 
 واألمــر الصــادر بالتنفيــذ مــن القضــاء هــو الــذي يمــد المحكمــين بقــوة الســ طة اللامــة

                                           

ر الحاسـوب لمـام القضـاء المصـر  والكـويت و دار النهضـة اللربيـةو ( د. سيد لحمد محمـود: دو 1)
 .1هامش  5و ن2009طبلة 

( يقصد بالوساكط المتلددة الدمج بين الصوت والصـورة وتقنيـة نق هـا ألكاـر مـن طـرف لـي ذات 2)
 الوقت.
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ويرللــه إلــ  مرتبــة لحكــام القضــاءو لمــا التحكــيم لــ  ذاتــه لألنــه عقــد مســم  يخضــ  
 .(1)ل قواعد الخاصة للقد التحكيم والنارية اللامة ل لقد

وبالتالي لالتحكيم اإللكترونـي ينصـرف إلـ  إتمـام جميـ  إجـراءات التحكـيم مـن 
يقوم كو طـرف  خظو الوساكو اإللكترونيةو بداية من اتفاق التحكيم من خظو نموذج

مـن لطــراف التحكــيم بمـوء هــذا النمــوذجو وكـذلك تبــادو المســتندات مـن خــظو البريــد 
اإللكتروني لكو طرف وكذلك سـماع األقـواو والشـهود والمراللـات الشـفوية لكـو طـرف 
مـــن لطـــراف القضـــية التحكيميـــة مـــن خـــظو المـــ تمرات الفيديويـــة واســـتخدام تقنيـــة 

الحكم الصـادر لـ  وانتهاء بصدور  (2) فزيونية المغ قة الوساكط المتلددة والدواكر الت
عظنه ل طرف اآلخر عن طريق البريد اإللكتروني الخان به.  مسألة التحكيم وا 

بــو إن الفقــه ال يبــالع لــ  القــوو عــن وصــف التحكــيم اإللكترونــي خاصــة لــ  
مســاكو التجــارة اإللكترونيــة لنــه لــ  طريــق ليصــبح حقيقــة مســتقرة مــ  الحاجــة لســد 
الاغــرات التــي قــد تلوقــه وضــرورة البحــث عــن ســبو تطــويره ليتوالــق مــ  النصــون 

و األمــر الــذي يســهم لــي تطــوير حركــة التجــارة (3)الخاصــة بــالتحكيم التجــاري الــدولي
اإللكترونية وخ ـق رليـة جديـدة لتسـوية منازعـات التجـارة اإللكترونيـة ممـا يسـهم لـي 

يـات الخاصـة بتسـوية المنازعـات ليسـت تطوير لنامة القضاء اإللكترونيو لكالـة اآلل
 بملزو عن بلضها البلض.

                                           

( د. حســام الــدين لتحــي ناصــفو التحكــيم اإللكترونــي لــي منازعــات التجــارة اإللكترونيــةو دار 1)
 .15و ن2005النهضة اللربيةو 

 .133( د. وجدي راغبو مرج  سابقو ن2)
 - Charles Jourosson: La notion d’arbitrage, L.G.D.J., 1987, p. 213. 

 .16( د. حسام الدين لتحي ناصفو المرج  السابقو ن3)
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وقد لقر القانون النموذجي ل تجارة الصادر عن األمـم المتحـدة إمكانيـة لن يـتم 
اتفاق ع   التحكيم من خظو الوسـاكو اإللكترونيـةو طالمـا كـان االتفـاق موقلـًا ع يـه 

 رساكو لو الت ك  لو برقيات من الطرلين ليا كانت الوسي ة اإللكترونية سواء تبادو ل
 .(1)وغيرها من وساكو االتصاو الحدياة

 املطلب الثاني
 (2)مشروع القاضي االفرتاضي

لقـــد انط ـــق هـــذا المشـــروع لـــ  مبـــادرة بالتلـــاون بـــين ملهـــد قـــانون الفضـــاء 
ــة األمريكيــة ل تحكــيم والمركــز الــوطني ألبحــاث المل ومــات ومركــز ليظنولــا  والجملي

 والمل وماتية. ل قانون والسياسة
ويهــدف هــذا المشــروع إلــ  الســرعة لــ  تســوية المنازعــات مــن خــظو شــبكة 
االنترنت ويخـتن بصـفة خاصـة بالمنازعـات المتل قـة بط ـب التلـويض عـن األضـرار 
الناشـكة بســبب الرســاكو الخاطكــةو والم فــات التــي يــتم ت قيهــا لو إرســالها عــن طريــق 

و (3)ت اإلنترنــت ومــا تحداــه مــن لضــراراالنترنــت لو ضــد الشــركات التــي تــولر خــدما
ويهدف هذا المشروع إل  تحديد مسكولية شركات تقديم خدمات االنترنـتو ويـتم ذلـك 
من خظو ت قي البظغات لو الشكاو  الخاصة بالمراسظت والم فات البريدية المتل قة 
 بالتلـــدي ع ـــ  اللظمـــات التجاريـــة والتـــدلي  والغـــش االلكترونـــي واســـتلماو المـــواد
ـــب  ـــدم الط  ـــ  الخصوصـــيةو ويق ـــداء ع  ـــة باالعت ـــاآلداب واألعمـــاو المتل ق ـــة ب المخ 
ل محكمة االلكترونية من خظو الوساكو االلكترونية والمشـكو لـي حقـه لو مـن خـظو 

                                           

 .21( د. حسام الدين لتح  ناصفو المرج  السابقو ن1)
(2 )  Nicole Tortelle et Pascal Lointier: Internet pour les jurists, Dalloz, 
1996,p.20. 

 .228( د. نبيو محمد لحمد صبيحو المرج  السابقو ن3)
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موء النموذج الملد مسبقًا بواسـطة المحكمـة االلكترونيـةو وتـتم هـذه اإلجـراءات مـن 
يـد هويـة لطـراف النـزاعو والبـد لن يشـمو خظو شبكة االنترنت م  إيضـاع كامـو لتحد

 الط ب البيانات التالية:
 بيان األسباب التي لدت إل  وجود النزاع. -1

 وصف م خن ل نزاع. -2

 اسم المدعي وجهة عم ه وعنوانه لو البريد االلكتروني الخان به. -3

اســم وعنــوان الشــركة مقدمــة خــدمات االنترنــت التــي لهــا عظقــة بالشــكو   -4
 .(1)كمبيوتر يكون لها عظقة بالشكو ولي مادة مخزنة بال

ويتضــح مــن خــظو الشــروط التــي يجــب توالرهــا لــ  الط ــب المقــدم ل محكمــة 
 63اإللكترونية لنها ذات الشروط التي تط بها المشرع المصـري بموجـب نـن المـادة

مـن حيـث البيانـات التـي يجـب لن يتضـمنها الط ـبو لمـا تـاريخ  من قانون المراللـات
م المحكمـة اإللكترونيـة لألنـه يـتم تحديـده الكترونيـًا سـواء مـن تـاريخ تقديم الط ب لما

إرساو رسالة البريد اإللكتروني لو من خـظو تـاريخ مـوء النمـوذج الملـد مسـبقًا مـن 
المحكمة اإللكترونيةو وولقًا لناام المحكمة االلكترونية لألنه ال يجوز لغير ذي صفة 

ــ  األوراق والمســتندات االلكترو  ــن االطــظع ع  ــان يمك ن ك ــة المقدمــة ل محكمــةو وا  ني
االطـــظع ع ـــ  األحكـــام الصـــادرة عـــن المحكمـــة ألي شـــخن ســـواء كـــان طبيليـــًا لو 

 اعتباريًا.
وبلد تقديم الط ب باإلجراءات السابقة تقوم الجملية األمريكية ل تحكيم بفحن 
 الشكو  المقدمـةو وتـتم اإلحالـة بلـد ذلـك ل قاضـي إال لنـه يجـب ع ـ  الطـرلين قبـوو
المشــاركة لــي اإلجــراءاتو األمــر الــذي يلتبــر اختظلــًا جوهريــًا عــن القضــاء اللــادي 

                                           

مـن قـانون المراللـات المصـري ترلـ  الـدعو  إلـ  المحكمـة بنـاء ع ـ  ط ـب  63( تنن المـادة 1)
 المدعي بصحيفة تودع لي ق م الكتاب ما لم ينن القانون ع   غير ذلك .
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ن كـــان القـــانون لقـــر  لالمـــدعي ع يـــه غيـــر مختـــار لقبـــوو الماـــوو لمـــام المحكمـــة وا 
ل مـدعي ع يـه اللديـد مـن الضـمانات ناــرًا لوضـله لـي موضـ  المـدعي ع يـه لهمهــا 

 .(1)الحق لي االدعاء مقابو ط بات وادعاءات المدعي
وي تزم القاضي عند ت قي الط ب بلد لحن الجملية األمريكية ل تحكيم بألرساو 
ال جاز لمقدم الط ب إحالة  رسالة عبر البريد االلكتروني تفيد ع مه بموضوع النزاع وا 

 النزاع إل  قاض رخر ل  المحكمة اإللكترونية.
طـــوات لمــا ليمــا يتل ــق بســير الــدعو  لقــد حــددت المحكمــة اإللكترونيــة الخ

واإلجــراءات اإللكترونيــة ممــا يلــد بماابــة طريــق ل ســير لــ  الــدعو  وكــذلك ضــمانة 
ألطراف النزاع مما يحقق السرية والحفاا ع ـ  المل ومـات والمسـتندات المقدمـة إلـ  
المحكمــةو والتــي تتماــو لــ  إنشــاء م ــف ل ــدعو  ع ــ  الموقــ  االلكترونــي الخــان 

 مـة المـرور السـرية التـي ال يل مهـا سـو  بالمحكمـة ويب ـع كـو مـن لطـراف النـزاع بك
الطرلين لقط كظ منهم برقمـه الخـانو ويكـون الـرقم السـري الخـان بكـو طـرف مـن 
لطـــراف النـــزاع بماابـــة التوقيـــ  االلكترونـــي الخـــان بـــهو ممـــا يضـــمن عـــدم اللبـــث 

 بالمستندات والمل ومات الخاصة بالقضية الملروضة ع   المحكمة اإللكترونية.
ق ل  االتصاو بأي طرف من لطراف النزاع وتوجيه األسك ة التي ول قاضي الح

يراها من خظو البريد االلكتروني الخان بكو طرفو عمًظ بدور القاضي لـ  تسـيير 
إال لنه م زم بألخطار األطراف بأي عمو لو إجـراء يتخـذه وم ـزم بألشـراك  (2)الخصومة 

بظغهــم بالمل ومــات التــي تصــو إليــه ويلتبــر  ذلــك إعمــااًل لمبــدل المواجهــة األطــراف وا 
 .(3)وحق كو طرف بالل م باإلجراءات التي تتخذ لي مواجهته

                                           

 من قانون المراللات المصري. 127: 123( المواد من 1)
 .522( د. وجدي راغبو المرج  السابقو ن2)
 15( د. سيد لحمد محمودو المرج  السابقو ن3)



 

  

 

 
                                           القاضي اإللكتروني

 

648 

وع ــ  القاضــي االحتفــاا بنســخة مــن جميــ  الســجظت والمســتندات المتل قــة 
بالنزاع وتقتصر األحكام الصادرة عن المحكمة االلكترونيـة لقـط ع ـ  تقريـر تلـويض 

مـة بحـذف البيانـات لو حجـب الرسـالة لو ملنوي يتماو لي إلـزام الشـركة مقدمـة الخد
 .(1)الم ف موضوع النزاع لو تقييد حق االطظع ع يه
 املطلب الثالث

 مشروع احملكمة اإللكرتونية
المحكمــة االلكترونيــة لــي التحكــيم هــ  جهــاز كنــدي يقــدم مــن خــظو الموقــ   

نقســم االلكترونــي الح ــوو والفصــو لــي المنازعــات التــي تنشــأ بشــأن المل وماتيــةو وي
ــيم ل منازعــات  ــ  نــوعين تحك ــة الكنديــة إل ــيم ولقــًا لظكحــة المحكمــة اإللكتروني التحك
المستقب ة وتحكيم ل منازعات القاكمةو والجدير بالذكر لنه تم تلـديو الظكحـة الخاصـة 

 .(2)ولصبح اسم المحكمة اإلجراء اللام ل تحكيم 1998بالمحكمة لي 
رونية لقط ع ـ  التحكـيمو بـو امتـد إلـ  ولم يقتصر اللمو بناام المحاكم اإللكت

الناـام القضـاكي وبـدلت اللديـد مـن التجــارب ألخـذ بفكـرة المحكمـة اإللكترونيـة كآليــة 
لحو المنازعات التي تنشأ نتيجـة الملـامظت اإللكترونيـة ولشـكاو التجـارة اإللكترونيـة 

ـــة عبـــر االنترنـــتو ومـــن لوو التجـــارب لـــي هـــذا المجـــاو تجربـــة المحكـــم اإللكترون ي
بسنغالورةو لظ يشترط لن يحضر الطرلان لمقر المحكمة لرل  الدعو و لل   كو من 
المدع  والمدعي ع يـه تحديـد البريـد اإللكترونـي الخـان بـهو ومـا ع ـ  المـدعي إال 
التلامو م  الموق  اإللكتروني الخان بالمحكمة وموء النموذج الملد سـ فًا وتحديـد 

المقترحة لتسـوية النـزاعو وتتـول  المحكمـة إعـظن موضوع النزاعو م  تحديد الح وو 
الخصــم اآلخــر بموضــوع الــدعو و ولــه الحــق لــي الخيــار إمــا لن يــرلض قضــاء هــذه 

                                           

 .229( د. نبيو محمد لحمد صبيحو المرج  السابقو ن1)
 .14( د. حسام الدين لتحي ناصفو المرج  لسابقو ن2)
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مــا لن يقبــو بــذلك ولــ  هــذه الحالــة ع ــ  المــدع  ع ــ  المحكمــةو ولــه  المحكمــةو وا 
ة الحق لي الدلاع بالحقاكق والمستندات التي ت يـد موقفـه القـانونيو وتتـول  المحكمـ

ــالنار لــي النــزاع لألمــا لن تحي هــا إلــ  المحــاكم  بلــد ذلــك تحديــد الجهــة المختصــة ب
الصغيرة لو لن تتول  المحكمة اإللكترونية ذاتها النار لي النـزاع الملـروض ع يهـاو 
وجميـــ  االتصـــاالت تـــتم مـــن خـــظو الوســـاكو اإللكترونيـــة عبـــر البريـــد اإللكترونـــيو 

و إعظن األوراق واألحكام من خظو البريد وتضمن المحكمة سرية المحاكمة من خظ 
 .(1)االلكتروني الخان بالمدعي والمدعي ع يه

                                           

 .192مرج  السابقو ن( د. خالد ممدوع إبراهيمو ال1)
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 اخلامتة
البــد لن يطبــق القضــاء عبــر الوســاكو اإللكترونيــة بهــدف الحصــوو ع ــ    

صـــور الحمايـــة القضـــاكية عبـــر اســـتخدام الوســـاكو اإللكترونيـــة المســـاعدة ل لنصـــر 
تحقيق مباد  وضمانات التقاضـي لـي اـو  البشريو من خظو إجراءات تقنية تضمن

حمايـــة تشـــريلية لت ـــك اإلجـــراءات تتفـــق مـــ  القواعـــد والمبـــاد  اللامـــة لـــي قـــانون 
 المراللات م  مراعاة الطبيلية الخاصة ل وساكو اإللكترونية .

إدخاو الوساكو اإللكترونية لي سير اللمو اليومي ل محاكم واالستلانة بها لـي 
ر ع   لداء المحاكم وتيسير الجهد سواء ع ـ  المتقاضـين لو المساكو اإلدارية سي ا

اللام ين بالمحاكمو ولكن مجاو االستلانة بالوساكو خـظو تقنـين االسـتلانة بالوسـاكو 
االلكترونية لي سبيو الحصوو ع   لحد صور الحماية القضاكيةو ولتحقيق االرتبـاط 

ة والقاكمــة ع ــ  تطبيــق االلكترونــي بــين مجــاالت ونطــاق عمــو الحكومــة االلكترونيــ
 القوانينو وكذلك التلامظت اليومية التي تتم من خظو األجهزة  اإللكترونية.

ومــن لهــم راــار الــنام االلكترونيــة ع ــ  الناــام القــانوني مــا يتل ــق بالقضــاء 
وتنايمـــهو وكيفيـــة لداءه لوايفـــة مـــن خـــظو إدخـــاو الوســـاكو االلكترونيـــة لـــي إدارة 

مكانيـة اإلطـظع ع ـ  قـرارات  وتنايم المحاكم عن طريق تحديد الج سات الكترونيًاو وا 
المحكمة عن طريق ربط المل ومات المتل قة بالقضـايا بـالموق  اإللكترونـي ل محكمـة 
وهو الناام المطبـق لـي اللديـد مـن الـدوو اللربيـة وطبـق لـي مصـر بمحكمـة شـماو 

 القاهرة االبتداكية.
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 التوصيا :
قــانون اإلجــراءات االلكترونيــة لــي القضــاء نوصــي المشــرع المصــري بألصــدار 

المــدني والتجــاري ع ــ  غــرار قــانون التوقيــ   االلكترونــي الــذي ســاو  بــين التوقيــ  
 15مـن القـانون  16و 15االلكتروني والكتابة االلكترونيـة بموجـب نصـون المـواد 

 ع   لن يتضمن القانون النن اآلتي: 2004لسنة 
ســـاكو االلكترونيـــة ذات الحجيـــة المقـــررة "ل جـــراءات التـــي تـــتم مـــن خـــظو الو 

ل جــراءات المقـــررة بقـــانون المراللــات المدنيـــة والتجاريـــة إذا روعــ  لـــي مباشـــرتها 
 الشروط القانونية والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها ال واكح التنفيذية".

 ع   لن يتضمن هذا القانون:
ا ع ـــ  مســـتو  المحـــاكم إحـــظو الـــنام االلكترونيـــة لـــي قيـــد الـــدعاو  وتـــداوله -1

المصرية باعتبار ذلك النواة األساسية إللكترونية القضاء والقضاء االلكترونـيو 
عــداد البنيــة األساســية ل محــاكم ل توالــق مــ  تطبيــق الــنام االلكترونيــة لــي  وا 

 التقاضي.

األخــذ بناـــام  اإلعـــظن االلكترونـــي بواســـطة البريـــد االلكترونـــي ولـــو بتـــدخظت  -2
ـــه  ـــة بتطبيق ـــام المحـــاكم مرح ي ـــة والقضـــايا المناـــورة لم ـــ  القضـــايا التجاري ع 

االقتصـــادية لتحقيـــق ســـرعة الفصـــو لـــي القضـــايا ع ـــ  لن يشـــمو هـــذا الناـــام 
 القضايا اللادية مستقبًظ.

تطبيــق ناــام الحاســوب الشخصــي لكــو مــن القاضــي ولعوانــه لتحقيــق التواصــو  -3
 المستمر وانجاز اللمو الكترونيًا.

التنفيذية لهذا القانون الشـروط الفنيـة والتقنيـة لظعتـداد  ع   لن تشمو الظكحة -4
 باإلجراءات التي تتم عبر الوساكو االلكترونية.
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ونناشــد وزارة اللــدو ومج ــ  القضــاء األع ــ  بضــرورة تــدريب القضــاة ولعــوان  -5
القضــاء ع ــ  اســتخدام الوســاكو االلكترونيــة لــي اللمــو القضــاكي ع ــ  لن يكــون 

تصاو االلكتروني واالنترنت ذلـك شـرطًا ل تليـين مسـتقبًظ اتقان الحاسوب ونام اال 
سواء ل قضاء ولعضاء النيابة اللامة ولعوان القضاء وذلك لتحقيق دور الوسـاكو 

 االلكترونية الملاون.

ونهيــب بالمشــرع  المصــري بألصــدار قــانون القاضــي االلكترونــي ع ــ  لن يكــون  -6
ـــدعاو  ـــدعاو  الحســـابية والضـــريبية وال ـــب ســـ طة  اختصاصـــه بال ـــي ال تتط  الت

ــة  ــة والتقني ــانون الضــوابط القانوني ــ  لن يشــمو هــذا الق ــة مــن القاضــي ع  تقديري
ــذكاء االصــطناعي باعتبارهــا  الظزمــة لحمايــة وتحــديث قواعــد البيانــات ولنامــة ال

 عناصر لساسية لي ناام القاضي االلكتروني.
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 قائمة املراجع
 أوالً: مراجع باللغة العربية.

حمــد ســليد زمزمــيو القــانون الواجــب التطبيــق لــي منازعــات د. إبــراهيم ل -1
 .2007التجارة اإللكترونيةو رسالة دكتوراهو حقوق عين شم و 

د. إبـــراهيم نجيـــب ســــلدو القـــانون القضـــاكي الخــــانو منشـــأة الملــــارف  -2
 .1993باإلسكندريةو طبلة 

د. السيد عطية عبدالواحدو استخدام الحاسبات اآللية لي حساب وتحصـيو  -3
ــوم القانونيــة واالقتصــاديةو اللــدد األووو الســنة الضــر  ــة الل  يبة بحــث مج 

 الاانية واألربلين.  
ـــة  -4 ـــات المدني ـــانون المرالل ـــي شـــرع ق ـــد الســـيد صـــاويو الوســـيط ل د. لحم

 .1990والتجاريةو دار النهضة اللربيةو طبلة 
د. لحمد خ يوو مبدل المواجهةو مبـدل المواجهـة ودوره لـي التنفيـذ الجبـر و  -5

 م.2000لمطبوعات الجامليةو طبلة دار ا
ـــونو دار النهضـــة  -6 ـــا يجـــب لن تك ـــة كم ـــودو المرالل د. لحمـــد صـــدقي محم

 .2006اللربيةو الطبلة األول و 
ــةو  -7 د. لحمــد مــاهر زغ ــووو لصــوو وقواعــد المراللــاتو دار النهضــة اللربي

2001. 
ــدةو طبلــة  -8 ــة الجدي ــاتو دار الجامل ــديو لصــوو قــانون المرالل ــد هن د. لحم

2002. 
. إياد عبـدالرازق سـلداعو تناـيم شـركات التوقيـ  اإللكترونـيو بحـث لـي د -9

إطار بحوث ندوة وزارة اللدو الكويتيةو حوو الجوانب التنايميـة والقانونيـة 
 .2001نولمبرو  5و 3لظتصاو اإللكتروني من 
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د. جمـــاو عبـــدالرحمن محمـــد ع ـــيو الخطـــأ لـــي مجـــاو المل وماتيـــةو دار  -10
 .2003ة الاانيةو النهضة اللربيةو الطبل

د. حســـن الحـــدوايو المراللـــةو بحـــث لـــي لســـاليبهاو حقـــوق المتـــراللين  -11
 . 1933وواجباتهمو ط

د. خالد ممدوع إبـراهيمو التقاضـي اإللكترونـيو دار الفكـر الجـامليو طبلـة  -12
2007. 

د. ســـحر عبدالســـتار إمـــام يوســـفو نحـــو ناـــام تخصـــن القضـــاةو دار  -13
 .2005النهضة اللربيةو طبلة 

لحمد محمـودو الغـش اإلجراكـيو الغـش لـي التقاضـي والتنفيـذو دار د. سيد  -14
 م.1999النهضة اللربيةو طبلة 

الغش لي إجراءات التنفيذ الجبري ومنازعاتـهو دار النهضـة اللربيـةو طبلـة  -15
 م.2007و 2006

 .2005لصوو التقاضيو دار النهضة اللربيةو طبلة  -16
لكترونيــة القضــاءو دور الحاســوب لمــام القضــاء المصــري والكــويتيو نحــو ا -17

 .2009القضاء اإللكترونيو دار النهضة اللربيةو طبلة 
د. عبداع عبدالرحيم الكندريو مكننة إجراءات التقاضي لي الكويـتو بحـث  -18

 15مقدم لم تمر الكويت األوو ل مل ومات القانونية والقضاكيةو الفترة من 
 .1999لبراير  17: 

مراللـــات المدنيـــة والتجاريـــةو دار د. عبـــدالمنلم الشـــرقاويو الـــوجيز لـــي ال -19
 .1951النشر ل جاملات المصريةو طبلة 

د. عبــدالهادي لــوزي اللوضــيو الجوانــب القانونيــة ل بريــد اإللكترونــيو دار  -20
 .2005النهضة اللربيةو طبلة 
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 .2002د. عكاشة عبداللاوو الجنسيةو دار المطبوعات الجامليةو طبلة  -21
ضـاء المـدنيو دار النهضـة اللربيـةو د. لتحي واليو الوسيط لي قـانون الق -22

 .1991طبلة 
د. محمـــد حامـــد لهمـــيو المراللـــات المدنيـــةو التجاريـــةو مطبلـــة لـــتح اع  -23

 .1940اليا و طبلة 
المستشـــار/ محمـــد ســـلد الـــدينو مرجـــ  القاضـــي لـــي الـــنقض لـــي المـــواد  -24

 .1980المدنية والتجاريةو بدون ناشرو طبلة 
للــــاتو الجــــزء األووو التناــــيم د. محمــــد عبــــدالخالق عمــــرو قــــانون المرا -25

 .1987القضاكيو مطبلة جاملة القاهرةو 
د. محمود هاشم: قانون القضاء المدن و الجـزء األووو دار الفكـر اللربـ و  -26

 م 1981طبلة 
المستشار/ مصطف  مجديو رد ومخاصمة القضاةو لعضاء النيابة اللامـة  -27

 .2004لي المجالين الجناكي والمدنيو دار محمود ل نشرو طبلة 
د. ممــدوع عبدالحميــد عبــدالمط بو البحــث والتحقيــق الجنــاك  الرقمــ  لــي  -28

 م 2006جراكم الكمبيوتر واالنترنتو دار الكتب القانونيةو طبلة 
د. نبيــو إســماعيو عمــرو امتنــاع القاضــي عــن القضــاء بلم ــه الشخصــيو  -29

 م.1989منشأة الملارفو اإلسكندريةو طبلة 
ب القانونيـة لبطاقـات الولـاء واالكتمـان د. نبيو محمد لحمـد صـبيحو الجوانـ -30

 المصرليةو مج ة الحقوقو اللدد األووو السنة السابلة واللشرون.
د. وجـــدي راغـــبو مبـــاد  القضـــاء المـــدنيو دار النهضـــة اللربيـــةو طبلـــة  -31

2002. 
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ل/ يــون  عــربو الحكومــة اإللكترونيــة اإلطــار اللــامو بحــث منشــور ع ــ   -32
 موض  عرب ل قانون .

 باللغة األجنبية.ثانيا: مراجع 
 Bernard Beignier: Droits fondamentaux et régles 

principals du process civil, Montchrestien, 3
e
 éd, 2000 

 C. Manara, art. Precit, Dalloz affaires, n.140, 1999 

 Charles Jourosson: La notion d’arbitrage, L.G.D.J., 

1987 

 Document informatisé qu un utilisateur saisit; envoie, 

on consulte en différé, par lintermédiaire d’un reseau. 

 Francois Glansdorff: La plaidoirie, pourqoui des 

avocet, Delta, 1999 

 Gérard Couchez, J.P. Langland et Daniel Lebeau: 

Procédure civile, Dalloz, 1998 

 Hervé Croze, Christian Laporte: Guide pratique de 

procédure civile litec, 2000. 

 Le Journal official du 20 juin 2003 

 Nicole Tortelle et Pascal Lointier: Internet nour les 

jurists, Dalloz, 1996 

 Nicole Tortelle et Pascal Lointier: Internet pour les 

jurists, Dalloz, 1996. 

 إلنرتنت.ثالثًا: ا
www.admin/ch/f/as/2006/5677.pdf. 

www//http:couriel.htm/terminologie/culture.gouv.fr.dgglf.  


