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قانون التوقيع االلكترونينظرات في   
العراقي ةوالمعامالت االلكتروني  

 
 

 

 

 

Abstract 

         Iraqi legislator has issued the Act No. 87 (2102) concerning 

the Electronic Signature and Electronic Transactions to keep 

pace with progress in the field of information technology. In 

order to analyze the general principles of this Act, We tackled 

four major issues of this Act: First: the general trend of the 

organization of the Act. Second: the scope of application of the 

Act an. Third: the conclusion of the electronic contract. Fourth: 

Authentication of electronic documents.  

       The research shows some organizational deficiencies of 

these transactions by using comparative approach of similar 

legislations in some of Arab countries especially the Iraqi Act 

was the last one issued. 
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 لخص امل

اخلاص بالتوقيع االلكرتوني واملعامالت  2102لسنة  87اصدر املشرع العراقي القانون رقم      

العامة هلذا القانون فقد  املبادئااللكرتونية ملواكبة التطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات. وبغية حتليل 

نطاق تطبيق  :: االجتاه العام يف التنظيم وثانياأوالمسائل رئيسية يف هذا القانون وهي  أربعتناولنا 

 حجية املستندات االلكرتونية. :العقد االلكرتوني ورابعا إبرام :القانون وثالثا

وقد اظهر البحث بعض العيوب التنظيمية يف هذه املعامالت باستخدام منه منهج املقارنة مع      

 هذا اجملال التشريعات املماثلة يف بعض الدول العربية سيما وان هذا القانون جاء اخر القوانني يف 

 مقدمة

لسنا حباجة اىل كبري عناء لنقرر حقيقة واقعه اننا نشهد اليوم ثورة تكنولوجية يف جمال       

فقد افرز واقع التطور التقين يف جمال  الواضح يف حياة البشرية ، األثراالتصاالت واملعلومات كان هلا 

وبشدة، ور القانوني طنفسها على الت املعطياتهذه قد فرضت واالتصاالت االلكرتونية ثورة تشريعية 

 .(0)ت واال داست عليه بكل ثقلها وتركته وراءهااوهلذا فقد كان على القانون ان يواكب هذه التطور

ورة عن النظم اجلديدة اليت تصاملشكالت امل الفقهة ان يتداول وجيري العمل يف اجملتمعات املتقدم     

التعامل  أساليبيف تطويع القواعد العامة للقانون بغية احتضان القضاء جيتهد افرزها التطور التقين ثم 

بهذه املعامالت توجب  اإلحاطةالظروف عدم قدرة القواعد القانونية املوجودة عن  أبانت فإذااجلديدة، 

 القضاء أحكاممن  ما استقر بهيقنن  على املشرع التدخل بوضع التشريعات اليت تنظم هذه املعامالت 

 . هَا عاما يف الفقتيار أصبحوما 

فبعد ان ظهرت تقنية االتصال  ومل تكن املعامالت االلكرتونية لتخرج عن هذا التصور العام ،      

سهولة  واألكثركلفة  واألقلسرعه  األكثرااللكرتوني وشيوع التعامل بها على حنو غري مسبوق كونها 

 بصياغةوجد املشرع ان مقتضيات التنظيم االجتماعي حتتم تناول هذه املعامالت بالتنظيم  ،ويسرَا
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بها ويستعملونها مبا  األفرادوقواعدها العامة ومبا يتناسب مع طبيعة هذه البيئة حبيث يتعامل  أسسها

 .املعقولةحيقق توقعاتهم 

التنظيم التشريعي هلذه  ألهمية همن وإدراكا ،ومل يكن املشرع العراقي بعيدا عن هذا النظر      

لسنة  (87املعامالت وما يرتبط بها فقد اصدر قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية رقم)

"انسجاما مع التطور احلاصل يف جمال تكنولوجيا  انهاملوجبة هلذا القانون  األسبابقد جاء يف و 2102

القانونية للمعامالت االلكرتونية من خالل  واألطر األسساملعلومات واالتصاالت وشبكة االنرتنيت وتوفري 

وسائل االتصال احلديثة وتشجيع صناعة االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات 

ت االلكرتونية ومواكبة التطورات القانونية يف اجلوانب االلكرتونية وتطويع التوقيع االلكرتوني واملعامال

 . شرع هذا القانون" النظام القانوني التقليدي مبا ينسجم مع نظم تقنية املعلومات واالتصاالت احلديثة

القانون متثل األفكار العامة يف هذا  أخرىمسائل جوهرية فقط من بني مسائل  أربع لقد مت تناول     

تندات سحجية امل ثمالعقد االلكرتوني  إبرامو القانون هنطاق تطبيقو العام يف تنظيم القانون االجتاه وهي

 . وخنصص لكل مسالة مطلبا مستقال.االلكرتونية

 املطصب األول

 العام يف التنظيم االجتاه 

على قدر كبري من املعامالت االلكرتونية مبسالتني النظر يف قوانني يهتم فقهاء القانون عند        

طريق وسائل االتصال االلكرتوني  نااللكرتوني او العقد الذي يربم ع:العقد  األوىلهما املسالة  األهمية

 لإلثباتاملستندات االلكرتونية وفيما اذا كانت  ية املستندات االلكرتونية اي دورحج :الثانيةاملسالة و

التصرف  إلبراماملطلوب هي الشكل  الكتابة االعتيادية اذا كانت هذه الكتابةاو انها تصلح بديال عن 

 إعطاءعامالت االلكرتونية على يقتصر تنظيم امل أوملسالتني سوية ، فهل يتم تنظيم هاتني االقانوني

ت من احملررات ختتلف عن احملررا ايدجد اهذه الكتابة منط بوصفاحلجية للكتابة االلكرتونية 

الكتابة  أنالتقليدية اليت تستند على دعامة مادية يف وجودها ، بل هي ال توجد بغري ذلك ، يف حني 
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على دعامة الكرتونية مما يستوجب  وإمنا (الورق العادي )االلكرتونية ال تستند على دعامة مادية 

 ني بها.استخدامها بني املتعامل لتنظيمتدخال تشريعيا 

او االقتصار ني يف تشريع املعامالت االلكرتونية ألتان حول ضرورة تنظيم هاتني املسوقد ظهر اجتاه    

 وخنصص فرعا لكل اجتاه.على احدهما 

 الفرع األول

 االقتصار عصى تنظيم حجية اإلثبات

فيما  إالان املعامالت االلكرتونية ال حتتاج اىل تنظيم تشريعي خاص  االجتاههذا  أنصارويرى         

ان النظرية العامة للعقد قادرة على استيعاب العقود  يف هذه املعامالت حبسبان اإلثباتبنواحي يتعلق 

فالصور املستحدثة من  ،هذه النظرية لتطبيقها على العقود االلكرتونية أحكامااللكرتونية وميكن تطويع 

من  اإلرادةليست اال وسائل لنقل التعبري عن  ائل التعاقد االلكرتوني )وخصوصا عن طريق االنرتنت(وس

يف هذه  وكل ما هزمان انعقاد العقد ومكان ما يتحددهوقبول وفي بإجيابفينعقد العقد  آلخرطرف 

زمانَا حبسب ما  الوسيلة ان التعاقد بواسطتها يكون تعاقدا بني غائبني مكانا وبني حاضرين او غائبني

طبقا ملا تقرره القواعد العامة يف القانون فاملادة  بهوبني العلم  اإلرادةلتعبري عن اذا كانت هناك مدة بني ا

او القبول ...... باختاذ اي مسلك اخر ال تدع  اإلجياب( من القانون املدني العراقي جتيز ان يكون 87)

 (2ضي.)اظروف احلال شكا يف داللته على الرت

حاولت كل منها يات نظر أربعالتعاقد بني غائبني على وفق  أحكامالتقنيات املدنية  ضعتوقد و     

وعلم املخاطب  اإلرادةان حتدد حلظة انعقاد العقد عندما يكون هناك فاصل زمين بني صدور التعبري عن 

 ألثره اإلرادةالتعبري عن  إنتاجالعتبارات عملية ترتبط بسرعة املعامالت او القواعد العامة يف  طبقابه 

 (:3وهذه النظريات هي)
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املوجب له قبول التعاقد هو الوقت الذي مت فيه العقد فهو  إعالنالقبول ومفادها ان  إعالننظرية  :أوال 

وهو ما يتفق مع  ،يتحدد مكان انعقاد العقد أيضابالقبول وبه  اإلجياب فيهن الوقت الذي  اقرت

بوصوله اىل علم من وجه  إال أثرهال ينتج  اإلرادةالقواعد العامة ، لكن يؤخذ عليها ان التعبري عن 

 اليه.

رسالة القبول  إرسالنظرية تصدير القبول وهي النظرية اليت سادت يف بعض الدول والذي يعترب  ثانيا: 

هلذه النظرية  طبقافينعقد العقد  همرسل اليلكا للمتصبح  ألنهاعرب الربيد يتعذر معه استعادها 

كونها  االجنليزي هذه النظرية القانونويعتنق . حلظة وضع رسالة القبول يف صندوق الربيد

 .(4)من االعتبارات املنطقية  أكثرتستجيب لالعتبارات التجارية يف سرعة انعقاد املعامالت 

هو القبول الصادر من املوجب له اىل املوجب  إرادةوصول التعبري عن ف ،وثالثها :نظرية وصول القبول

وقد أخذ الفقه التقليدي على هذه النظرية ان وصول القبول ال يعين  .بها العقد اللحظة اليت ينعقد

 بوصوله اىل علم املوجب. إال أثرهالعلم به حتما من قبل املوجب ، وال ينتج القبول 

يكون العقد قد انعقد  لهاملوجب بقبول املوجب  فيهففي الوقت الذي يعلم  ،نظرية العلم بالقبول: رابعا

القواعد العامة يف القانون اليت تقرر ان  أحكاموهذه النظرية هي اليت تتفق مع ، بني الطرفني 

  . هبعلم من وجه الي باتصاله إال أثرهال ينتج  اإلرادةالتعبري عن 

انسجاما مع  األكثر ألنهارية العلم بالقبول ظوقد ختري املشرع العراقي من بني هذه النظريات ن        

ه مع وضع قرينه على هذا العلم العقد ينعقد يف حلظة علم املوجب بقبول املوجب لف، لقواعد العامة ا

خالف ذلك اي  األخريهذا اثبت  إذااال ، من قبل املوجب بهقرينة على العلم  وصول القبول ي أنوه

 .بالقبول  هعدم علم

ة للمعامالت االلكرتونية فقد ممن التشريعات املنظ األوىلعلى املوجه  أثرهوقد كان هلذا االجتاه        

والذي   2111لسنة  آذار 03القانون الصادر يف الفرنسي مبوجب  صدر تشريع املعامالت االلكرتونية
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القانون املدني الفرنسي فقد جاء هذا القانون خاليَا من تنظيم العقود االلكرتونية  أحكام هعدلت مبوجب

 .اإلثباتاحلجية القانونية للمستندات االلكرتونية يف  إعطاءواقتصر على 

التشريعات القائمة  ال ميكن ان تواكبهوميثل تطورا تكنولوجيا هائال تصعب مالحقته  فاإلنرتنت       

كونها وضعت لبيئة حقيقية وليست افرتاضية لكن هذا ال مينع من تطويع القواعد التقليدية حلكم 

، بل يكتفى )(املعامالت اليت جتري عرب شبكته، دون احلاجة للقيام بثورة تشريعية تنظم كل جماالته

له القواعد التقليدية ميكن تنظيمه بقوانني باملسائل اليت ال ميكن حكمها بالقواعد التقليدية وما ال تتسع 

 خاصة. 

قبل ن صدور القانون اال تقنينا لواقع التعامل قع التعامل سبق التشريع، فلم يكان وا واحلقيقة      

قبل صدور القانون  ةلكن مقتضيات الدقة حتتم القول ان املستندات االلكرتوني .(5)صدور القانون املذكور

مفتوحا وخصوصا يف  اإلثباتلكنها قوة حمدودة يف اجملاالت اليت يكون فيها  إثباتكانت تتمتع بقوة 

فهي ال  األفراداملعامالت التجارية ، فهي مل تزد يف قوتها الثبوتية على قوة القرينة ، اما فيما بني 

الكتابة االلكرتونية  أصبحتلكن بعد صدور القانون املذكور  (.6كونها مبدأ ثبوت بالكتابة) عنتزيد 

( من 0306/3للمادة ) أضيفتتتمتع بنفس القوة الثبوتية للكتابة الورقية مبوجب التعديالت اليت 

 القانون املدني الفرنسي.

هاد اختالفا فيها ونية او املسائل اليت ابان االجتلكن اغفال القانون املذكور لتنظيم العقود االلكرت      

 د بعد فرتة وجيزة لتنظيمها.كان نقصا يف التشريع عا

القوة الثبوتية للمستندات  بإقرار اإلثباتوالواقع ان القانون املذكور مل يكن اال تعديال لقواعد       

االلكرتونية شانها يف ذلك شأن املستندات العادية املتمثلة باحملررات الورقية التقليدية بعد ان وضع 

املستندات االلكرتونية معادل وظيفي  فأصبحت اإلثباتحبجية هذه املستندات يف  شروطا للقبول

 للمستندات الورقية.
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 الثاني الفرع

 ضرورة تنظيم انعقاد العقد االلكرتوني

القانون  أحكاممعظم التشريعات اليت صدرت الحقا على قانون تعديل  تبنتهالذي  االجتاهوهو         

فقد ، االلكرتوني اإلثباتنب تنظيم العقود االلكرتونية اىل ج وجوب االجتاهويرى هذا ، املدني الفرنسي

 حللولواختالفا يف ا اآلراءاالجتاهات الفقهية يف جمال التعاقد عن طريق االنرتنت تضاربا يف  أبانت

 لىعلى تطويع القواعد التقليدية ع بني معها عدم القدرةتالواقع العلمي و أظهرهالبعض املشكالت اليت 

 هذا االنعقاد. نوحتديد مكا ديد حلظة انعقاد العقدوخصوصَا حت بهذه اجلوانب اإلحاطة

اثار قانونية على قدر كبري ها ترتبط ب وإمناوحتديد هذه اللحظة ليست من قبيل الرتف الفكري         

 األهليةاملتعاقد يتوفر على يف حتديد ما اذا كان  األثرله  فتحديد حلظة انعقاد العقد ،األهميةمن 

يف حتديد وقت  األهميةله  ، كماالعقد منعقدا او غري منعقد ومن ثم حتديد ما اذا كان  إلبرامهالالزمة 

 األنظمةيف ت وحتمل تبعه هالك املبيع بالذا املعينة األشياءانتقال امللكية من البائع اىل املشرتي يف 

 . (8)لقانون الفرنسيالقانونية اليت تربط هذه التبعة بانتقال امللكية كما يف ا

كان حمل العقد قد هلك قبل حلظة  فإذا ،اسب للعقديف الوصف املن أيضا أثره هلذا التحديدو      

 .انفسخ العقد  إلبرامهكان هالك احملل الحقا  إذا أما ،االنعقاد كان العقد باطال

 أويف حتديد ما اذا كان االلتزام موصوفا  األثر وفضال عن ذلك فان حتديد وقت انعقاد العقد له     

كان قد وقع قبل انعقاد االلتزام  الذي علق علية  األمرعلى شرط وكان  اكان االلتزام معلق فإذا بسيطا،

 .العقد كان االلتزام بسيطا غري موصوف 

عقاد العقد كان اخلطر حمل التامني قد وقع قبل ان إذاعقد التامني يف  أهميتههلذا التحديد كما      

 إبرامالعقد واستحقاق املؤمن له ملبلغ التامني يعتمد على حلظة  صحةوكان املؤمن له يعلم به فان حتديد 

 . العقد 
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فان حتديد زمان ومكان انعقاد العقد حيدد االختصاص القضائي للفصل يف ، كل ذلك وفوق     

 العقد.املنازعات الناشئة عن العقد والنظام القانوني الذي حيكم 

وكان على املشرع العراقي ان يواكب التطورات اليت حصلت يف هذا اجملال ويقطف مثار اجلدل       

م ظامالت انتصارا لالجتاه الثاني فنهلذه املع تنظيمهوهلذا فقد جاء  األهميةيف مسالة على قدر كبري من 

 .االلكرتوني على السواء اإلثباتالعقود االلكرتونية اىل جانب 

 واألردنوقد سبق املشرع العراقي يف هذا املنوال قوانني املعامالت االلكرتونية يف كل من مصر       

اجتاهه السابق واصدر قانونا كامال للبيئة  عنكما ان املشرع الفرنسي عدل ، دبي وإمارةوالبحرين 

فقد افرد هذا القانون  2114حزيران  20يف  585لثقة يف االقتصاد الرقمي رقم االلكرتونية وهو قانون ا

 . (7)تنظيما للعقد االلكرتوني

تنظيما العام يف تقنيات االنرتنت يكشف عن ضرورة تنظيم العقود االلكرتونية  االجتاه أصبحوهكذا      

ما عدا  وأبقىببعض جوانبها  اإلحاطةعن بسبب قصور القواعد العامة  ينسجم مع طبيعة هذه املعامالت

 ذلك للقواعد العامة يف نظرية العقد.

 املطصب الثاني

 تطبيق القانوناملوضوعي لنطاق ال 

 على املعامالت االتية: أحكامهمن قانون املعامالت الكرتونية على تطبيق  (3) املادةنصت       

  املعنويوناو  الطبيعيون األشخاصاملعامالت االلكرتونية اليت ينفذها -ا

 على تنفيذها بوسائل الكرتونية. أطرافهااملعامالت اليت يتفق  -2

 املالية والتجارية االلكرتونية . األوراق -3
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القانون على املعامالت االلكرتونية  أحكاماملشرع قد  قضى بسريان  أن ئوقبل كل ش أوال ظويالح      

فاملقصود املعامالت اليت يعقدها او  ،املعنويون وهذا تعبري غري موفق أوالطبيعيون  األشخاصاليت ينفذها 

اقتصار نطاق  أنوبيان ذلك  الكرتونيا، املعامالت اليت تنفذوليس  املعنوية أوالطبيعية  األشخاصيربمها 

 ،أهدافهيفرغ القانون من حمتواه ويتعارض مع  األشخاص تطبيق القانون على املعامالت اليت ينفذها

تنفيذا الكرتونيا  تنفيذهايتم قتصار على التنفيذ االلكرتوني يقصر نطاق القانون على املعامالت اليت االف

 :(7)يأتيالقانون ذاته فالقانون يهدف اىل ما  أهدافوهذا يتعارض  بشكل جوهري مع 

 املعامالت االلكرتونية  إجراءالقانوني الستعمال الوسائل االلكرتونية يف  اإلطارتوفري  :أوال

 .أحكامهثانيا: منح احلجية القانونية للمعامالت االلكرتونية والتوقيع االلكرتوني وتنظيم 

 املعامالت االلكرتونية وسالمتها. صحةثالثا: تعزيز الثقة يف 

قابلة للتنفيذ االلكرتوني كلها ليست  أنها إالتربم بالطريق االلكرتوني  ميكن أنفكل املعامالت       

اهلندسي على مشروع معني او تنفيذ عقد مقاولة  اإلشراف أووخصوصا تلك اليت تتعلق بتسليم املبيع 

 غري قابلة للتنفيذ ألنهافاملعنى احلريف للنص يستبعد كل هذه املعامالت  ،األخرى اإلنشاءات أوللبناء 

غري موفقه يف هذا ( من القانون 3من املادة ) (0قرة )الوارد يف الف النص ةوهلذا جاءت صياغ الكرتونيا

وني للمعامالت كتقديم رتحبرفية النص يقصر نطاق تطبيق القانون على التنفيذ االلك فاألخذ ،اجلانب

سب احلابرنامج على تنزيل  أوكتاب الكرتوني  او تسليم الكرتونيا أو الفنيةاالستشارات القانونية 

تتعلق بتنفيذ  أنها إال األخريةيف السنوات  أهميتهاوهذه التطبيقات رغم  النقال، أجهزة أوالكرتوني 

 الكرتونيا . إبرامه العقد ال

من قانون االونسرتال النموذجي بشان التجارة  أحكامهمن  ااملشرع العراقي اقتبس كثري أنورغم       

فانه مل يقتصر على النطاق الذي وضعه القانون املذكور فقد قصر القانون  ،0776االلكرتونية لسنة 

على املعامالت التجارية االلكرتونية يف حني وسع املشرع العراقي من هذا  تطبيقهالنموذجي نطاق 
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ما استثناها  إالكانت طبيعتها  أياالنطاق ومل يقتصر على املعامالت التجارية فيسري على كل املعامالت 

جلنه االونسرتال هي  أنانون بشكل صريح وهذا املسلك مفهوم بالنسبة للمشرع العراقي حبسبان الق

جارة االلكرتونية بقانون منوذجي ( عندما نظمت التاللجنةجلنه خمتصة بالقانون التجاري فقط وهي)اي 

رتونية مبا يتفق ن تسرتشد دول العامل بهذا القانون على ان يكون هلا ان تنظم املعامالت االلكأرادت أ

 اخلاصة. وظروفهاالقانوني  نظامهامع 

 األوىل املادةوفضال عن ذلك فقد نص القانون النموذجي على جمموعه قواعد مقرتحه على هامش       

ع نطاق تطبيق القانون وهلذا فقد جاءت التشريعات االلكرتونية يمنه يتيح للدول االسرتشاد بها يف توس

 من نطاق تطبيق القانون كما فعل املشرع العراقي. للكثري من الدول لتوسع

مل يقتصر على    211( لسنة 73اخلاص باملبادالت والتجارة االلكرتونية رقم )فالقانون التونسي       

مشل كل املبادالت اليت تتم باستعمال الوثائق االلكرتونية كذلك القانون  وإمنااملعامالت التجارية 

 على السجالت والتوقيعات االلكرتونية. أحكامهان البحريين الذي قضى بسري

ليشمل مجيع  2112( لسنة 2رقم ) قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية)دبي  إمارةوجاء قانون       

يسري على السجالت والتوقيعات االلكرتونية ذات العالقة باملعامالت والتجارة  إذ أيضااملعامالت 

عقد او  أوتعامل  "أي بأنها اإللكرتونيةمنه املعاملة (2) املادةااللكرتونية وقد عرف القانون املذكور يف 

 او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة املراسالت االلكرتونية" إبرامهااتفاقية يتم 

منه على االستخدام  (28) املادةدبي سار يف الشوط اىل النهاية واوجب يف  إمارةمشرع  ساربل       

 أي وإصداركرتوني للمستندات االل واإلصدار اإليداعنية وقبول احلكومي للسجالت والتوقيعات االلكرتو

يف   أخرىمدفوعات  أيةوقبول الرسوم او  يف شكل سجالت الكرتونية موافقة أوقرار  أوترخيص  أو إذن

 املناقصات املتعلقة باملشرتيات احلكومية بطريقة الكرتونية  وتسلمشكل الكرتوني وطرح العطاءات 
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 أحكاممن نطاق تطبيق  2114 ( لسنة05رقم ) يف مصر فقد وسع قانون التوقيع االلكرتوني أما    

 . واإلداريةالقانون على الكتابة االلكرتونية والتوقيع االلكرتوني يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية 

املشرع العراقي استثناءات علية فقد جاء  أورد وإمنابيد ان هذا التطبيق العام للقانون مل يرد مطلقا      

  :يأتيهذا القانون على ما  أحكامري "ال تس يأتيمن القانون مبا (3) املادةنص الفقرة ثانيا من 

 (.01)واملواد الشخصيةالشخصية  األحوالاملتعلقة مبسائل  املعامالت- 0

 . أحكامهاالوصية والوقف وتعديل  إنشاء -2

غري املنقولة مبا يف ذلك الوكاالت املتعلقة بها وسندات  األموالبالتصرف يف  املتعلقةاملعامالت  -3

  األموالاخلاصة بهذه  اإلجياراحلقوق العينية عليها باستثناء عقود  وإنشاءملكيتها 

 املعامالت اليت رسم القانون هلا شكلية معينه. -4

وامر القبض أوامر التفتيش وأباحلضور و اإلعالنات أوالقضائية  واإلعالناتاحملاكم  إجراءات -5

 القضائية. واألحكام

 بواسطة كاتب العدل . توثيقهمستند يتطلب القانون  أي -6

وهي استثناءات نصت عليها  هلا ما يربرها معقولة استثناءاتيالحظ ان االستثناءات املتقدمة و    

 روف كل دولة كالقانون البحريينظالدول العربية مع اختالف يراعي  معظمالتشريعات االلكرتونية يف 

ات على ظاال انه ترد مالح (00)دبي إمارة وقانون. 2112( لسنة 27)قانون معامالت االلكرتونية( رقم )

سابقا واليت تتعلق بنطاق حجية املستندات االلكرتونية  هتتعلق مبا اشرنا الي األوىل :هذه االستثناءات

انفا فكان يقتضي  (د)عندما تكون تلك احلجية مطلوبة النعقاد العقد وهو االستثناء الوارد يف البند 

اقتصار استثناء املعامالت اليت يشرتط املشرع هلا شكلية رمسية دون املعامالت اليت يتطلب هلا املشرع 

 .فيهشكلية عرفية كالكتابة اال ان االستثناء جاء مطلقا دون قيد ومن ثم ال جمال لالجتهاد 
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غري املنقولة وعقد  باألموالبني عقد الوكالة املتعلقة بالتصرف  التفرقةاملالحظة الثانية فهي  أما     

ومن  أطرافهاحقوقا شخصية بني التزامات وتنشئ  واإلجيارفكال من الوكالة ، الذي يرد عليها  اإلجيار

وقد جيد هذا االستثناء . تفرقه حمل نظر له اإلجيارثم فان استثناء الوكالة  من سريان القانون وخضوع 

نصرف اليها نفس املربرات اخلاصة باستثناء معامالت تاملنقولة  باألمواليف ان  الوكالة بالتصرف  تربيره

 .أيضا املعقولةوجاهته  لهالعقارية نظرا خلطورتها وهو استثناء  باألموالالتصرف 

 املطصب الثالث

 العقد االلكرتونيانعقاد زمان ومكان  

املعامالت التوقيع االلكرتوني ومن قانون  األوىل يف املادة العقد االلكرتوني عرف املشرع العراقي      

" العقد  أنمنه  (0)فقد جاء يف الفقرة  فيه،االلكرتونية واليت كرسها لتعريف املصطلحات الواردة 

لية يف املعقود ع أثرهيثبت  وجهعلى  اآلخرالصادر من احد العاقدين بقبول  اإلجيابااللكرتوني ارتباط 

من القانون  (83)املشرع العراقي يف املادة  أوردةوالذي يتم بوسيلة الكرتونية " وهو نفس التعريف الذي 

علية وهي "الذي يتم بوسيلة  األخريةالعبارة  إضافةبعد  (02مرشد احلريان)من  أصالاملدني واملقتبس 

بالوسيلة  إال آخرعقد  أيااللكرتونية" ومفاد هذا التعريف ان العقد االلكرتوني ال خيتلف عن 

مسائل العقد الذي يربم  أهمويثري التعاقد االلكرتوني مسألتني من  .اإلرادةستخدمة لنقل التعبري عن امل

 .وخنصص فرعا لكل مسالة التعاقد وحتديد زمان ومكان انعقاد العقد أهليةعن طريق االنرتنت وهما 

 الفرع األول

 التحقق من أهصية التعاقد

االلكرتوني فالقاعدة ان كل شخص  العقد إلبرام( 03)الالزمة األهليةفيما يتعلق بالتحقق من         

. وملواجهة التحقق من  األهليةوجد سبب حيد من هذه  إذاهل للتعاقد مادام قد بلغ سن الرشد اال أ
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البطالن فقد  للحيلولة دون وقوع العقد االلكرتوني يف دائرةاملتعاقد االخر على شبكة االنرتنت  أهلية

 وضعت بعض احللول على صعيد الفقه والتشريع والتقنية.

بنظرية الوضع الظاهر، فللمتعاقد حسن النية  األخذفعلى الصعيد الفقهي فقد ذهب بعض الفقهاء اىل  -0

ان يتمسك بالوضع الظاهر من حيث عدم قدرته على التحقق من أهلية الشخص الذي تعاقد 

تاليف الوقوع يف البطالن واستقرارا لية فسحة للعالقات التعاقدية (. ففي رحاب هذه النظر04معه)

 هلذه العالقات.

 تفرقة بني طائفتني من العقود وهيالقضاء اىل ال أحكاموجيري الفقهاء االجنليز معهم بعض        

حتى وان كان الذي ابرمها  إبطاهلاالعقود اليت تربم لتلبية االحتياجات الضرورية اليت ال جيوز 

فيجوز للقاضي احلكم قاصرا والعقود االخرى اليت تقع خارج دائرة االحتياجات الضرورية ، 

 (.05ببطالنها مللحة املتعاقد القاصر)

 ،الضرورية واالحتياجات غري الضرورية االحتياجاتعندنا ان هناك صعوبة يف حتديد  والرأي     

وما هو غري ضروري اليوم قد يكون كذلك غدا ،  آلخريكون كذلك فما يكون ضروريا لشخص قد ال 

فضال عن ان هذا املعيار ال يقدم شيئا يتجاوز ما تقرره القواعد العامة فغاية هذا املعيار هي محاية 

القاصر عند التعاقد وهو ما توفره القواعد العامة وما نبحث عنه هو استقرار املعامالت يف عقود تربم 

 .اآلخراملتعاقد  أهليةمعها التحقق من  بوسيلة يصعب

قد  2111/ 7/0الصادر يف  2111 -30رقم  األوربيأما على الصعيد التشريعي جند ان التوجيه  -2

. كما بأهليتهمبا يف ذلك البيانات املتعلقة  اآلخراشرتط حتديد كافة العناصر اليت تبني هوية املتعاقد 

( اىل 03بشأن التجارة االلكرتونية يف املادة ) 0776املتحدة لسنة  لألممالقانون النموذجي  أشار

 موجها جلمهور املستهلكني. اإلجيابكان  إذاخصوصا  اآلخرمن هوية الطرف  التأكدوجوب 

املتعاقد عن طريق االنرتنت مسالة تغلب يف اجلوانب  أهليةحتديد  أناىل القول  آخرويذهب فريق  -3

 األمراملعايري القانونية  أساسيتم بطريقة فنية وليس على  األهليةن الفنية ، مبعنى ان التحقق م
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. (06)األهليةحلول ملسالة التحقق من  إلجيادالذي حيتم تظافر جهود علماء التقنية وفقهاء القانون 

فان هناك وسائل ميكن العمل  ،ورغم عدم توفر مثل هذه الوسائل يف الوقت احلاضر يف مجيع البلدان

استعملت يف بعض الدول ومنها البطاقة االلكرتونية واليت تستعمل يف كثري من  بها لتحقيق هذه الغاية

متكن املتعاقد من التعرف على  وبياناتهوهي بطاقة ختزن فيها معلومات الشخص  األوربيةالدول 

تعطى هذه البطاقة اال ملن كان قد بلغ سن للتعاقد ، ويف الغالب ال  أهليتهبيانات حاملها وعلى 

 الرشد. 

التحقق من  إمكانية لألشخاصكما ميكن االستعانة جبهات التصديق االلكرتوني واليت تتيح        

الطرف  أهليةمن يتعاقد معهم. وهناك وسيلة تبادل املستندات االلكرتونية يتم من خالهلا معرفة  أهلية

 يف العقد االلكرتوني. اآلخر

تطلب من الشخص عدم اذ التحذير للمتعاقدين معها  أسلوبوتتخذ بعض املواقع االلكرتونية       

انها تطلب من الشخص الذي يروم  أوالتعاقد معها اذا كان عمره اقل من سن الرشد احملدد قانونا 

البيانات الشخصية يف  إدراجمن خالل قانونية للتعاقد  أهليةكانت له  إذاالتعاقد معها ان يكشف عما 

 االستمارة االلكرتونية املعروضة ومنها سن املتعاقد.

التصديق االلكرتوني من خالل شخص  أسلوبوقد ختري املشرع العراقي من بني هذه الوسائل      

 .(08)االتصاالتمعنوي مرخص من قبل الشركة العامة خلدمات الشبكة الدولية للمعلومات يف وزارة 

 الفرع الثاني

 مكان وزمان انعقاد العقد االلكرتوني

( منه اىل 07املشرع صراحة يف املادة ) أشارانعقاد العقد االلكرتوني فقد زمان ومكان أما فيما يتعلق ب     

من تأكيد ملا تقرره  أكثروهذا النص ليس  .والقبول يف العقد بوسيلة الكرتونية اإلجيابجواز ان يتم 

العقد  حتديد زمان ومكانما دفع املشرع العراقي اىل  لكن (07)ملدنيالقواعد العامة يف القانون ا
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االلكرتوني يف قانون املعامالت االلكرتونية ما ظهر من اضطراب واختالف يف حتديد مكان االنعقاد 

التقليدية يف نظرية العقد بسبب عدم قدرة هذه القواعد  لألفكارضع خت هذه العقود أن أبتفقد  وزمانه

ومحلها عن طريق االنرتنت يتم يف حمال مفتوح  اإلرادةعن  التعبريبهذه املسالة ذلك ان  اإلحاطة على

ول يف نفس املكان القب إرادةيتلقى  بالضرورة ان  سلي إجياببصورة  اإلرادةفالذي اصدر تعبريا عن 

 آخريتلقى القبول يف مكان  هيف مكان ولكن اإلجياب إرادةفقد يصدر التعبري عن  اإلجياب فيهالذي صدر 

 ة االنرتنيت.كقطة يف العامل تتوافر فيها تسهيالت شبن أقصى األخرين هذا املكان وقد يكو

لتحديد حلظة انعقاد العقد باالستناد اىل معيار ثابت  أخرى حمدداتوهلذا كان ال بد من وضع       

وبصورة حتول دون تعدد االجتهاد  يفرض فرضا حتى لو خالف هذا الفرض واقع املعامالت االلكرتونية 

 واآلثار أوصافهوحتديد  انعقادهلتحقيق االستقرار القانوني للعقد االلكرتوني من حيث  الواحدةيف املسالة 

 اليت ترتتب علية.

 انهعلى  قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونيةمن  (21)فقد نصت املادة  وتطبيقا هلذا     

تعد املستندات االلكرتونية مرسلة من وقت دخوهلا نظام معاجلة املعلومات وال خيضع لسيطرة  -أوال"

اذا  -ثانيا على خالف ذلك . هوقع واملرسل اليما مل يتفق امل هنيابة عن أرسلهااملوقع او الشخص الذي 

قد حدد نظامَا ملعاجلة املعلومات لتسلم املستندات فتعترب مستلمة عند دخوهلا اىل ذلك  هكان املرسل الي

اىل  بإعادتها هقد مت منذ قيام املرسل الي إرساهلافيعد  حتديدهنظام غري الذي مت ب أرسلت فإذاالنظام 

 لتسلم املعلومات. هالنظام احملدد من

نظامَا ملعاجلة املعلومات لتسلم املستندات فيعد وقت تسلمها هو وقت  همل حيدد املرسل الي إذا :ثالثا

 . هعاجلة املعلومات تابع للمرسل الينظام مل أليدخوهلا 

 النظام املتفق القبول اىل إرادة فزمان انعقاد العقد هو الوقت الذي تدخل فيها الرسالة اليت حتمل      

رسالة القبول من خالل نظام لتسلم بفلو حتصل علم املوجب  ،بني املوجب والقابل علية مسبقا

 ةرسال هالي دخلتاملعلومات غري النظام املتفق علية فان العقد ال ينعقد حتى لو كان هذا النظام الذي 
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من حتديد  القواعد العامة يف التعاقد بني غائبني تقررهوهذا احلكم مغاير ملا  .املعلومات تابعه للموجب

حلظة العلم بالقبول وفقا النعقاد العقد اال اذا مل يكن مثة اتفاق بني الطرفني على حتديد نظام لتلقي 

عاجلة البيانات يعود ملاملعلومات فعندئذ ينعقد العقد يف اي حلظة تدخل فيها رسالة القبول اىل اي نظام 

 وهو ما يتفق مع النظرية التقليدية . هللمرسل الي

:تعد  أوال" من نفس القانون قد نصت بانة (20)اما بالنسبة ملكان انعقاد العقد فان املادة        

 مقر عمل املوقع وانها استلمت يف املكان الذي فيهمن املكان الذي يقع  أرسلتاملستندات االلكرتونية قد 

مقرا لعمل ما مل يكن  اإلقامةمنهما مقر عمل  يعد حمل  أليمل يكن  وإذا همقر عمل املرسل الي فيهيقع 

من مقر عمل فيعد  أكثراملوقع واملرسل الية قد اتفقا على غري ذلك .ثانيا اذا كان للموقع او املرسل الية 

او التسليم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيسي هو  اإلرسالصلة باملعاملة هو  مكان  األقرباملقر 

 والتسليم " اإلرسالمكان 

من  (78)ويالحظ ان حتديد حلظة انعقاد العقد مل ترتبط باملفهوم التقليدي الوارد يف املادة        

الرسالة  فيهفالنظام الذي تدخل  ،ارادة طريف العقد فيهالقانون املدني فليس مثة مكان حمدد تلتقي 

قاد العقد هو االخر مل فرة يف كل مكان يف العامل وكذلك مكان انعنية اليت حتمل ارادة التعاقد متوااللكرتو

وهلذا  ،التقليدية الن املعامالت االلكرتونية جتري يف قضاء عائم ومفتوح هو االخر للمبادئيعد خيضع 

 على أساسوهو ما فعلة املشرع  اإلرادتنيحلظة التقاء على املشرع ان يتدخل من اجل حتديد  كان لزامَا

املقر االكثر صلة باملعاملة رغم ان هذا  أو إقامتهاو يف حمل  هقد يف مقر اقامة املرسل اليان العقد قد انع

 التحديد قد خيالف الواقع.

 هاملرسل الي فيهم يف مكان اخر وهو املكان الذي يفتح توالواقع ان حلظة انعقاد العقد احلقيقية قد ت     

 آخردا جدا او يف بلد )املوجب( النظام اخلاص به واحملدد ملعاجلة البيانات وقد يكون هذا املكان بعي

او مقر عملة مما جيعل من هذا التحديد التشريعي يالمس الواقع يف كثري من  إقامتهبعيد عن حمل 

لكن رغبة املشرع يف قطع دابر النزاع حول حتديد هذا املكان هو الذي دفعه اىل مثل هذا  ،االحيان
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رتتب علية نتائج ترتبط بتحديد النظام القانوني الذي تيد املفروض وان كان هذا التحديد قد دالتح

وخصوصا تلك اليت  آثارمن  يفرضههذا النظام من اشرتاطات وما  هبالعقد االلكرتوني وما يتطل لهخيضع 

كما ترتبط بتحديد  هيف ظل األطراف إرادةالعامة اليت حتدد  واآلدابالنظام العام  ةبفكرترتبط 

 .النزاع الذي ممكن ان يثور بني الطرفنيفض لاالختصاص القضائي 

ومعه الكثري من التشريعات  اإلسالميففكرة جملس العقد اليت تبناها املشرع العراقي من الفقه       

العربية واليت تقوم على اجتماع املتعاقدين يف مكان واحد ويف وقت واحد حبيث يسمع احدهما كالم 

يتحدد ما اذا كان التعاقد بني حاضرين او بني غائبني مل  أساسهانشغاهلما بالتعاقد وعلى  أثناء اآلخر

او العكس،  انعقادهله تطبيق يف التعاقد االلكرتوني، كما مل يعد االستدالل مبكان العقد على زمان  يعد

 فوحدة الزمان واملكان يف جملس العقد مل يعد هلا حضور يف التعاقد عن طريق االنرتنت.

تتعلق بزمان ومكان انعقاد العقد  أحكاممن  فيهوالواقع ان املشرع العراقي مل يكن بدعا فيما جاء        

من القانون النموذجي للتجارة االلكرتونية الدولية (05/4) املادةااللكرتوني فعلى املستوى الدولي نصت 

الرسالة االلكرتونية يتحدد  إرسالللتجارة الدولية االونسرتال ان مكان  املتحدة األمم جلنةالصادرة عن 

 ،همقر عمل املرسل الي فيهيقع  يوان مكان استالمها هو املكان الذ عمل  املنشئ  فيهباملكان الذي يقع 

ومصر والبحرين  األردنل من على مستوى التشريعات الوطنية فقد جاءت بنفس املعيار تشريعات ك  إما

 دبي.....اخل وإمارة

يم التعاقد االلكرتوني فقد كان يتعني ان ينظم املشرع محاية ظنتتصل بت أخريةلنا مالحظة و     

 2101لسنة  (0)النقص الوارد يف قانون محاية املستهلك رقم  بهاملستهلك يف العقود االلكرتونية فيتالفى 

اية على قانون مح صدورهسيما وان قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية جاء الحقا يف 

املستهلك يف العقود االلكرتونية عدة ايام يقرر فيها نقض العقد او  بإعطاءاملستهلك وهي املسالة املتعلقة 

 مواطنيهسيما وان العراق بلد مستهلك يتعني محاية   cool of periodيف وتسمى  به االستمرار

اية الطرف الضعيف يف العالقة جتاه البائعني واملوردين من اخلارج او التجار والصانعني يف الداخل مح
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من (508/0) املادةالعقدية سيما وان خيار الرؤية املمنوح للمشرتي قد ال يوفر احلماية اليت تقررها 

اذ ان فسخ  اخليار حني يراه ....." لهمن اشرتى شيئا مل يرد كان  -0" القانون املدني العراقي بقوهلا

نه يكون مكلفا جتعل من هذا اخليار بال جدوى او ا العقد بعد تسلم املبيع قد حتول دونه عقبات

 .ووقت طويل إجراءاتمن  هللمشرتي مبا يتطلب

شاغل التشريعات احلديثة تنظمها بقوانني خاصة  تعطي له خيار  أصبحتفحماية املستهلك      

تنعقد عن بعد بني  ألنهايف العقود االلكرتونية  األهميةالعدول عن العقد خالل مدة معينة وتظهر هذه 

 واإلملامملعاينة السلعة   اإلمكانيةوليس بصورة مباشرة يف جملس العقد واملستهلك ليست لديه  أطرافها

الذي حيتم التمتع  األمرالعقد  إبرامخبصائصها او التحقق من خصائص اخلدمة اليت يتعاقد عليها قبل 

 (.07خبيار العدول)

املستهلك وخصوصا يف التعاقد عن بعد او التعاقد يف املنزل ويالحظ ان معظم تشريعات محاية      

تشرتط شكلية معينة تتضمن بيانات حمددة تهدف اىل محاية املستهلك يف تعاقده مع احملرتفني مع 

استعمال هذا اخليار وذلك بوجود جزء من  ارتأى إذاتوفري الفرصة له بنقض العقد خالل مدة معينة 

حيتفظ بها املستهلك الستعماهلا عند العدول. ولكن مل  األصليةقابلة للفصل عن الورقة  اإلجيابورقة 

يقرر املشرع العراقي هذه الشكلية يف قانون محاية املستهلك ومل يقرر االعتداد بها ركنا شكليا يف عقود 

صبح الكالم عن هذه االستهالك فهو مل يعتد بالكتابة االلكرتونية بديال عن الكتابة التقليدية ومن ثم ي

 املسائل بغري جدوى.

 الرابع املطصب

 املستندات االلكرتونية حجية

او الوثائق اليت تنشأ او تدمج او ختزن او ترسل او تستقبل كليا  هو "احملرراتاملستند االلكرتوني      

او  قااللكرتوني او الرباو الربيد او جزئيا  بوسائل الكرتونية مبا يف ذلك تبادل البيانات الكرتونيَا 

اليت  الكتابةان  ةمن املعلوم بداهف،  (0/00م)."التلكس او النسخ الربقي وحمل توقيعا الكرتونيا
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 متثل وقد تكون الزمة لالنعقاد وهذه االخرية لإلثباتيشرتطها املشرع على نوعني فهي قد تكون كتابة 

رع العراقي شسؤال يف هذا الصدد هل جعل املالبعض العقود ومن ثم يطرح يف ركنا شكليا لالنعقاد 

عامة سواء كانت  ةفقط ام بديال للكتابة بصيغ اإلثباتالكتابة االلكرتونية بديال للكتابة التقليدية يف  

 .ام النعقاد العقد لإلثباتالكتابة املطلوبة هي 

 الفرع األول

 حجية اإلثبات

بشرط ان تتوافر  اإلثباتة الكتابة االلكرتونية يف جاء املشرع العراقي قاطعا يف االعرتاف حبجي      

 أوال" انهاملذكورة على  املادةفقد نصت  ،املعامالت االلكرتونية قانونمن (03)شوط معينه حددتها املادة 

والعقود االلكرتونية ذات احلجية القانونية ملثيلتها  اإللكرتونيةلمستندات االلكرتونية والكتابة لتكون 

 :اآلتيةتوافرت الشروط  إذاالورقية 

 وقت. إيالواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين حبيث ميكن اسرتجاعها يف  تكون املعلومات أن - أ

 إثباتشكل يسهل به  بأي أواو تسليمها به  إرساهلا أو إنشاؤهااالحتفاظ بالشكل الذي مت  إمكانية - ب

 أو باإلضافةاو تسليمها مبا ال يقبل التعديل  إرساهلا أو إنشائهادقة املعلومات اليت وردت عند 

 احلذف .

 .وتسلمها إرساهلاها او يسلمها وتاريخ ووقت ئتكون املعلومات الواردة فيها دالة على من ينش أن -ـج

اشرتط القانون استخدام توقيع على مستند رمسي  إذا" بأنهمن ذات القانون (06)ت املادة كما نص      

مستندا الكرتونيا يكون بديال  أصبح إذاعلى خلوها منه  فان التوقيع االلكرتوني  أثرااو عادي ويرتب 

 ".هذا القانون أحكاممت وفق  إذاعن التوقيع 
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من القانون السالف ان املشرع العراقي يتحدث عن احلجية ( 03) ويبدو من ظاهر نص املادة         

لمستند االلكرتوني "ذات احلجية ملثيلتها ل أعطيااللكرتوني فالنص  اإلثباتفهو اذا يتحدث عن 

   .التقليدية باحملررات الورقية أسوة لإلثبات كافياو اعتد بالكتابة االلكرتونية دليال هالورقية وهلذا ف

 ركناتصلح  أنها أوفقط  مطلوبة لإلثباتكانت الكتابة االلكرتونية  إذااذا كان مثة شك فيما  و    

فان التفسري املنطقي يذهب اىل  ،يف بعض العقود اشكلي ركناالنعقاد العقد عندما يتطلب املشرع الكتابة 

العام يف العقود  األصلوليس لالنعقاد حبسبان ان الرضائية هي  لإلثباتقصر حجية الكتابة االلكرتونية 

فاذا مل يتضح  ،امللزم أساسه لهعطي وي وهو املبدأ الذي يهيمن على فكرة العقد اإلرادةسلطان  أطبقا ملبد

فان  اإلثباتعلى  هايقصر والنعقاد ال اشكلي يتطلب الكتابة ركناكان  إذاقصد املشرع وثار الشك فيما 

 .(21)دون االنعقاد اإلثباتمفهوم الكتابة ينصرف اىل قصر احلجية على 

 الفرع الثاني

 شكصية االنعقاد

 فيهوتكون الكتابة عندئذ ركنا شكليا  الكتابة ركنا النعقاد بعض العقود يفرض املشرع العراقي        

 من القانون املدني العراقي(787)بالكتابة فقد نصت املادة  إالكعقد املرتب مدى احلياة الذي ال ينعقد 

كانت  إذاوهلذا يطرح السؤال فيما  .كان مكتوبا" إذا إال"العقد الذي يقرر املرتب ال يكون صحيحا 

  تصلح بديال عن الكتابة التقليدية النعقاد العقد؟  الكتابة االلكرتونية

 تربوال يع ركنا شكليا النعقاد هذه العقود، ان املشرع العراقي مل يعتد بالكتابة االلكرتونية يبدو     

النص فصراحة  لكرتوني فال ينعقد  تبعا لذلكافرغ العقد يف القالب اال إذاالعقد مستوفيا لركن الشكلية 

 اىل انعقاد العقد. اإلثباتحكم احلجة القانونية للمستندات االلكرتونية يف  دحتول دون م

دبي قد افرد نصا صرحيا قرر فيه اعتبار  إلمارةويبدو ان بعض التشريعات ومنها قانون املعامالت     

فقد نصت لالنعقاد  أو لإلثباتسواء كانت مطلوبة الكتابة االلكرتونية بديال عن الكتابة بصورة عامة 
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معاملة  أومستند او سجل  أوبيان  أياشرتط  القانون خطيا  إذا" بأنه السالف من القانون (7)املادة 

او السجل االلكرتوني يستويف هذا الشرط  املستندغياب ذلك فان  معينة علىنص على ترتيب نتائج و

من  (7)املادة على  اإلحالة قةاملادة الساببد اوير ،ةقمن املادة الساب (0)الفقرة بأحكامطاملا مت االلتزام 

 الشروط الواجب توفرها يف املستند االلكرتوني لالعتداد حبجيته. وضعتالقانون اليت 

ذات احلجية للمستندات  إعطاءوجيري قانون املعامالت االلكرتونية يف مملكة البحرين على      

( على انه "اذا 5/2او الستيفاء متطلبات الشكلية فقد نصت املادة ) لإلثباتااللكرتونية سواء كان ذلك 

أوجب القانون ان تكون املعلومات ثابتة بالكتابة أو رتب اثرا قانونيا على عدم االلتزام بذلك، فان ورود 

ابلة للدخول عليها ا القانون بشرط ان تكون املعلومات قاملعلومات يف سجل الكرتوني يفي مبتطلبات هذ

 قا عن طريق البث او الطباعة او غري ذلك".واستخراجها الح

يف  األوربية اجملموعةيف  األعضاءعلى الدول  2111ايار  7الصادر يف  األوربي التوجيهلقد فرض       

استعمال العقود  أماميكون النظام القانوني املطبق على عملية التعاقد عقبة  أن"ال جيوز  انه 01املادة 

بالطريق  أبرمتقد  أنهاومن صحتها بسبب  أثرهايؤدي اىل حرمان هذه العقود من  أنااللكرتونية وال 

 االلكرتوني .

 أضافالفرنسي  اىل القانون املدني التوجيهوقد نقل قانون الثقة باالقتصاد الرقمي الفرنسي هذا      

جيوز للشكل  انهعامَا هو  مبدَأ (20)(0-0017هي املادة )مادة جديدة للقانون املدني الفرنسي مبقتضاه 

بشرط ان تتوافر يف هذه  االلكرتوني ان حيل حمل الشكل الكتابي الورقي املقرر من اجل صحة التصرف

التعرف على  بإمكانية(  وهي شروط تتعلق 0306/4( و)0306/0الكتابة الشروط اليت قررتها املادتان)

 .شخصية من صدرت منه الكتابة وان حتفظ بشروط يكون من شانها ضمان سالمتها

بطالن العقد حبسبان  كانت الكتابة ركنا النعقاد العقد يرتتب على ختلفها اثر قانوني وهو فإذا      

ركن يرتتب عليه البطالن وملا كانت الكتابة االلكرتونية حتقق هذا  أيفان ختلف  ،هذا الشرط ركنا فيه

 الشرط فان الكتابة تصلح ركنا شكليا وهلا نفس حجية الكتابة العادية.
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االلكرتوني حيث ساوى بني والواقع ان املشرع العراقي قد خطا خطوة متقدمة فيما يتعلق بالتوقيع      

من ( 06)سواء كان املستند رمسيا او عاديا)عرفيا(فقد جاء يف املادة  التوقيع االلكرتوني والتوقيع العادي

منة  على خلوها أثرارتب ومسي او عادي قانون استخدام توقيع على مستند راشرتط ال إذا" بأنهالقانون 

 ألحكاممت وفقا  إذامستندا الكرتونيا يكون بديال عن التوقيع   أصبح إذا هفان التوقيع االلكرتوني علي

 هذا القانون.

 أييقرر اعتبار الكتابة االلكرتونية بديال عن الكتابة بصفة عامة  أنباملشرع العراقي  أحرىوكان        

يف  األثرا ذهام لالنعقاد وقد كان املشرع العراقي واضحا يف استبعاد  لإلثباتسواء كانت الكتابة مطلوبة 

واليت حددت نطاق املعامالت اليت يسري عليها  القانون واالستثناءات الواردة علية فقد  نه( م3)املادة 

 امن الفقرة ثانيا من املادة املذكورة من نطاق تطبيق القانون املعامالت اليت رسم هل ()داستثنى يف البند 

يف استبعاد الكتابة االلكرتونية  صرحية إرادةالقانون شكلية معينة  وبهذا االستثناء عرب املشرع عن 

 . اإلثباتعندما تكون الكتابة مطلوبة  النعقاد العقد واقتصار دور الكتابة على 

وبيان ذلك ان الشكلية يف القانون  ،املشرع العراقي غري سديد يف تقديرنا هوهذا الذي ذهب الي      

تتطلب املدني العراقي نوعان شكلية رمسية وشكلية عرفية والشكلية الرمسية يف القانون املدني العراقي 

فبالنسبة للتصرف الوارد على عقار سواء تعلق . يف الدائرة الرمسية املعنية  القانوني التصرف تسجيل

فان ركن الشكلية يتحقق بالتسجيل يف دائرة التسجيل  عليه،عي او تب أصليحق عيين  أومبلكية العقار 

اما بالنسبة للمركبات فان استيفاء متطلبات الشكلية يتحقق بالتسجيل يف دائرة ملرور  (22)العقاري

بالنسبة للتصرفات الواردة على املكائن فان الشكلية املطلوبة هي التسجيل  لدى كاتب و (23)املختصة

 أما ،وقد استبعد املشرع العراقي الشكلية الرمسية من نطاق تطبيق القانون بشكل صريح .(24)العدل

بالنسبة للشكلية العرفية اليت يتطلبها املشرع يف بعض العقود فهي شكلية تقتصر على الكتابة دون 

كال فكل معاملة اشرتط هلا القانون ش ،أيضاالتسجيل لدى اجلهات الرمسية فان املشرع قد استبعدها 

 معينا استبعدها املشرع من نطاق تطبيق القانون.
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 كان مكتوبا مبقتضى نص املادة إذا إالفالعقد الذي يقرر املرتب مدى احلياة ال يكون صحيحا      

عقد املرتب مدى احلياة الكرتونيا  إبرامال ميكن  انهمن القانون املدني ويرتتب على  هذا  (787)

 العقد من العقود الشكلية . اعقد املرتب كون هذ إلبرامفاملشرع ال يعتد بالكتابة االلكرتونية 

ان الذي دفع املشرع العراقي اىل هذا املسلك وعدم التسوية بني الكتابة االلكرتونية والكتابة  ويبدو       

طراب املعامالت سيما وان ضة النعقاد العقد وهو اخلشية من اتكون هذه الكتابة مطلوب عندماالتقليدية 

هذا النوع من املعامالت مل تنشر على نطاق واسع يف العراق بسبب عدم وجود بنية االلكرتونية متكاملة 

التربير هذا  لكن ،ويرتب حكم البطالن على ختلفها فيهللشكلية بشكل مبالغ  تقديسهفضال عن  وواسعة

يف عقد املرتب مدى احلياة فكان يقتضي  اشكلي ركنابالنسبة للكتابة العادية املطلوبة  يفقد جدواه

 .التسوية بني الكتابة االلكرتونية والكتابة العادية اذا كانت الكتابة العرفية مطلوبة شكال للتصرف

وليس لدينا شك يف ان العقود اليت يكتفي فيها املشرع بالكتابة العادية الستيفاء متطلبات        

من العقود الشكلية اليت يتطلب شكلية رمسية هلا كالبيع والرهن الوارد  أهميةالشكلية هي عقود اقل 

الشكلية فهو يريد  على عقار او بيع املركبة او بيع املكان واملعدات، واملشرع اذ يقرر مثل هذا النوع من

ختتفي  األهميةاليت انتقلت اليها ، لكن هذه  واأليدي األموالضبط املعامالت والوقوف على حركة هذه 

نية ضي فيه ومن ثم ال مربر الستبعاد الشكلية االلكرتواالرت إلفراغيف العقود اليت يتطلب الكتابة شكال 

 .انونالعادية من نطاق تطبيق الق
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 اخلامتة

يف وقت  2102( لسنة 87رقم )املعامالت االلكرتونية العراقي التوقيع االلكرتوني وصدر قانون       

العراق  ان نسبيا عن موجة التشريعات االلكرتونية اليت ظهرت يف العامل العربي  على الرغم من متأخر

 . يف القرن العشرين كان من الدول السباقة يف احلركة التشريعية

 ةملعامالت االلكرتونيا أحكامربيره يف الرغبة يف تقنني ما استقر من ت التأخريوقد يكون هلذا        

لو انه  وقطاف مثرة التطور التشريعي يف هذا اجملال ، وهو تربير قد تكون له درجة عالية من املعقولية

امالت االلكرتونية طيف واسع من هذه التشريعات، فقد جاء تنظيمه للمع فعل ذلك وقد كان بني يديه

رغم  ميثل قامسا مشرتكا بني تلك التشريعات ماالتنميط الذي ال يرغب باخلروج ع على قدر كبري من

فالقانون املدني العراقي يتوسع بشكل  ،خصوصية التنظيم القانوني للمعامالت يف القانون املدني العراقي

استيفاء متطلباتها لدى الدوائر الرمسية  ملحوظ يف شكلية الكثري من العقود وهي شكلية رمسية يتعني

 كدائرة التسجيل العقاري والكاتب العدل ودائرة املرور وامليناء البحري او اجلوي.

شكلية غري رمسية وهي اشرتاط الكتابة العادية النعقاد  ،لكن توجد اىل جانب الشكلية الرمسية        

وما كان بعض العقود اال ان املشرع العراقي استثنى هذه الطائفة االخرية من العقود من اخلضوع لنطاقه 

 .ذلك ليفعلعليه 

 بنان اىل محاية بأطرافورغم ان العراق بلد استهالكي بامتياز فان املشرع العراقي مل يشر ولو       

املستهلك العراقي يف العقود اليت يربمها عرب شبكة االنرتنت وهي احلماية اليت كان على املشرع ان 

يوفرها يف قانون محاية املستهلك اال انه مل يفعل، وكان ال بد من تاليف هذا النقص بقانون املعامالت 

 االلكرتونية اال ان هذا القانون جاء خاليا من هذه احلماية.
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cet article sur le site de monsieur le Professeur Jer'ome Huet: 

www.actoba.com/public/jh/R/Code- civil.pdf.  The site was visited 3 Aprl 

2105. 

،ص    2118العربية، القاهرة، د.عابد فايد عبد الفتاح فايد: الكتابة االلكرتونية يف القانون املدني، دار النهضة  - 8

006. 

 ( من القانون املدني الفرنسي0037املادة ) - 7

جاء قانون الثقة باالقتصاد الرقمي تنظيما شامال ملختلف جوانب املعامالت االلكرتونية يف خمتلف جوانب احلياة  - 7

لكن ملا كان مستحيال اإلحاطة بكل جوانب هذه املعامالت فقد اطرد املشرع على اإلحالة اىل مراسيم تطبيقية 

نشري منها متكني املعاقني من التمتع خبدمات االنرتنت  )تعليمات(. والواقع ان القانون املذكور نظم مسائل عديدة

واالتصال باجلمهور بالطريق االلكرتوني لألغراض االنتخابية وتشجيع النشر عرب االنرتنت ومحاية الطفولة ومكافحة 

جرائم الشبكة  وكذلك حق الرد عرب الشبكة أسوة حبق الرد يف الصحافة التقليدية باإلضافة اىل تنظيم العقد 

 -وما بعدها. 36االلكرتوني. انظر هذه املوضوعات تفصيال د. أسامة ابو احلسن جماهد: املصدر السابق، ص

 ( من القانون.2انظر املادة ) - 01

 يراد باملواد الشخصية األحوال الشخصية لغري املسلمني. - 00

 ( من قانون امارة دبي.2/2املادة ) - 02

 ( من مرشد احلريان262املادة ) - 03

املقصود باألهلية هي أهلية األداء وهي صالحية الشخص لصدور التصرف القانوني على وجه يعتد به قانونا.  - 04

ولألهلية أهمية يف حتديد وصف العقد، فاذا كان األهلية معدومة كان العقد باطال وان كانت ناقصة كان العقد موقوفا 

http://www.actoba.com/public/jh/R/Code-
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هلية من اوىل املسائل اليت جيب التصدي هلا عند حبث انعقاد وفقا ألحكام القانون املدني العراقي وهلذا كان حبث اال

 العقد.

،   2111د. أسامة ابو احلسن جماهد: خصوصية التعاقد عرب االنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 05

 .003ص

 .003نفس املصدر، ص - 06

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0طد. محودي حممد ناصر: العقد الدولي االلكرتوني املربم عرب االنرتنت،  - 08

 واملصادر املشار اليها يف هامشها. 207، ص2102عمان، 

 ( من القانون.6و0املادتان ) - 07

اما استخدام االنرتنت كوسيلة للتعبري عن اإلرادة ونقلها فانه ليس يف القواعد العامة ما حيول دون استخدام هذه  - 07

األداة فال يقتصر التعبري عن اإلرادة على اللفظ او الكتابة أو اإلشارة او املبادلة الفعلية بل باختاذ اي موقف ال تدع 

( من القانون املدني ال حيول دون استخدام الوسيلة 87فعموم املادة )ظروف احلال شكا يف داللته على املقصود 

االلكرتونية يف نقل التعبري عن اإلرادة اال ان املشكلة تبقى قائمة يف كيفية إثبات وجود هذا التعبري ووصوله اىل 

 وسائل التواصل االلكرتونية املخاطب به ،  فما مل يقرر املشرع االعرتاف بالكتابة االلكرتونية فانه يتعذر االستناد اىل

 إلثبات ذلك وهو ما حتقق بصدور قوانني املعامالت االلكرتونية اليت أعطت حجية هلذه املستندات يف اإلثبات.

 -، مكتبة السنهوري 0انظر القاضي الدكتور موفق محاد: احلماية املدنية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونية، ط

. وفكرة خيار العدول للمستهلك بعد التعاقد كانت قامسا 208، ص2100بريوت، -قيةبغداد ومكتبة زين احلقو

مشرتكا لتشريعات محاية املستهلك ال نعلم املربرات اليت تقف وراء اغفال املشرع العراقي هلا يف قانون محاية 

كما متت اإلشارة اىل ذلك، للمزيد املستهلك وكان يتعني تاليف ذلك يف قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية 

 ( من نفس املؤلف وكذلك املصادر اليت أوردها يف نفس اهلامش.02ينظر اهلامش رقم)
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 .272د. أسامة ابو احلسن جماهد: املصدر السابق، ص - 21

قانوني ( من القانون املدني الفرنسي على انه عندما تكون الكتابة مطلوبة لصحة التصرف ال0017/0تنص املادة ) - 20

 .4-0306و 0-0306فان الكتابة اليت تتخذ الشكل االلكرتوني تفي بذلك اذا توافرت شروط املادتني 

من القانون املدني املتعلقة بتسجيل عقد البيع الوارد على عقار  0026و  517انظر على سبيل املثال املادتان  - 22

 اخلاصة بتسجيل الرهن التأميين  0276واملادة 

 . .3114( لسنة 76رقم ) ( من قانون املرور5( فقرة ) 5القسم ) - 23

 . 0777( لسنة 33من قانون الكتاب العدول رقم ) 30و31 اناملادت -24

 


