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ُ
ني والتقن َية دراسة يف ضوء القانون
القضـائي
اإلعــالن
اإللكرتوني بني التقن ِ
ُّ
ُّ
االتحادي رقم  10لسنة  2014املعدل لقانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة
أحمد محمد الصاوي ونجوى أبو هيبة
ّ
امللخص:
ُيعرف اإلعالن القضائي أنه الوسيلة الرسمية لتمكني الطرف اآلخر من العلم بإجراء معني ،وهو الوسيلة التي ُيبلغ بها خصم واقعة معينة
إىل علم خصمه ،وذلك بتسليمه صورة من الورقة املعلنة .و ُتعزى أهميته لكونه الوسيلة الوحيدة إلعالن الخصم متى تطلب القانون ذلك،
بحيث ال ُيغني عنه حتى العلم الفعيل إذا كان بوسيلة أخرى غري اإلعالن القضائي .وإذا كانت تلك هي أهمية اإلعالن القضائي وخطورته،
فال يقل عنها أهمية الوسيلة التي تستخدم يف إيصاله إىل علم املخاطب به ومدى رسعتها ومالءمتها للواقع الحايل .فال جدال أن الوسائل
التقليدية التي يتم بها اإلعالن أضحت وحدها قارصة عن تلبية احتياجات العمل ،سواء من ناحية تبسيط اإلجراءات ،أو من ناحية القصد
يف الجهد والوقت واملرصوفات؛ مما يسهم يف تأخري الفصل يف العديد من القضايا .بخاصة أن التطور التكنولوجي يف عالم االتصاالت
واملعلومات قد أثمر عن ظهور مجتمع افرتايض معلوماتي جديد يحاكي مجتمعنا الحقيقي الذي نعيش فيه ،إن لم يكن يزيد عليه
وعىل الرغم من تنبه املرشع إىل أهمية مواكبة هذا التطور ،األمر الذي دعاه إىل تعديل قانون اإلجراءات املدنية لريسخ مبادئ اإلعالن
القضائي اإللكرتوني -محل دراستنا -إال أنه ما زال مفتقدًا للتطبيق العميل .وقد ُيعزى ذلك إىل غموض ماهية اإلعالن القضائي بوسائل
إلكرتونية ،وحاالت اللجوء إليه بحسبانه أحد أهم الوسائل املستحدثة لإلعالن القضائي ،وقد يعزى ً
أيضا إىل اإلشكاليات الناجمة عن
استخدام تلك التقنيات اإللكرتونية الحديثة يف اإلعالن القضائي ،وأثرها يف إجراءات التقايض ،ومدى إمكانية االستعانة بطرف ثالث
كجهات التوثيق؛ لتفعيل العمل باإلعالن القضائي اإللكرتوني .ومن هنا تزداد أهمية الدراسة التي تهدف يف األساس إىل الوصول إىل آلية
توائم بني الحداثة والتطور التكنولوجي من ناحية ،واملحافظة عىل ضمانات وصحة إجراءات التقايض من ناحية أخرى.
الكلمات املفتاحية :اإلعالن القضائي -وسائل التقنية الحديثة -التوثيق اإللكرتوني– قانون اإلجراءات املدنية بدولة اإلمارات العربية
املتحدة.

The Electronic Judicial Notice: Between Legalization and Technology
Ahmed M. Elsawi & Nagwa Abouhaiba

Abstract:

The judicial notice is unquestionably important, and flawed execution undermines the procedural
action and negates its legal effects. In this regard, the means used to deliver the judicial notice to
the addressee, its speed, and its appropriateness for the context are as important as the notice
itself. Traditional notification methods have become inefficient, both in terms of the simplification of
procedures and in saving effort, time, and expenditure. This reveals the importance of this research:
it aims primarily to activate the use of the electronic judicial notice and access to a mechanism that
harmonizes modernity and technological development while maintaining the guarantees inherent in
and the validity of the proceedings.
Keywords: judicial notice, technology, electronic authentication, UAE legal system.
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الصاوي و أبو هيبة

املقدِّمة:
ُيعرف اإلعالن القضائي بأنه الوسيلة الرسمية لتمكني الطرف
اآلخر من العلم بإجراء معني ،وهو الوسيلة التي ُيبلغ بها خصم
واقع ًة معينة إىل علم خصمه ،وذلك بتسليمه صورة من الورقة
املعلنة .و ُتعزى أهميته لكونه الوسيلة الوحيدة إلعالن الخصم
متى تطلَّب القانون ذلك ،بحيث ال ُيغني عنه حتى العلم الفعيل إذا
كان بوسيلة أخرى غري اإلعالن القضائي .وهو السبيل لتحقيق
مبدأ املواجهة بني الخصوم ،والتي تقوم عىل حق الخصم يف العلم
ً
عمل أنه ال غنى عن اإلعالن القضائي ،بل
وحقه يف الرد ،فالثابت
إن القيام به بشكل َمعيب يهدم العمل اإلجرائي ،ويؤدي إىل تجريده
من آثاره القانونية.
أهمية الدراسة:
إذا كانت تلك هي أهمية اإلعالن القضائي وخطورته ،فال تق ُّل
عنها أهمي ًة الوسيل ُة التي ُتستخدَم يف إيصاله إىل علم املُ َ
خاطب به
ومدى رسعتها ومالءمتها للواقع الحايل .فال جدال أن الوسائل
التقليدية التي يتم بها اإلعالن أضحت وحدها قارص ًة عن تلبية
احتياجات العمل ،سواء من ناحية تبسيط اإلجراءات ،أو القصد يف
الجهد والوقت واملرصوفات؛ مما ُيس ِهم يف تأخري الفصل يف العديد
من القضايا.
وقد أثمر التط ُّور التكنولوجي يف عالم االتصاالت واملعلومات عن
ظهور مجتمع افرتايض معلوماتي جديد يحاكي مجتمعنا الحقيقي
الذي نعيش فيه ،إن لم يكن يزيد عليه .وهو ما حدَا بالعديد من
الهيئات واملنظمات الدولية ) )1( (CAPRIOLI, 1999 : 8-9إىل
تحفيز الدول لتعديل ترشيعاتها؛ ملواكبة تط ُّور نظم املعلومات؛
ِّ
املتمثل يف استخدام التعامل اإللكرتوني يف
حتى تتالءم مع الواقع
كافة املعامالت ،وليس اإلعالنات القضائية فحسب.
مشكلة الدراسة:
بالنظر إىل مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي ُتص َّنف
استخداما للحاسب اآليل واملعامالت
إقليم ًّيا من أوىل الدول
ً
اإللكرتونية ،والتي ُيشهد لها بالتقدُّم الهائل يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،فقد كان صدور القانون االتحادي رقم
( )10لسنة  2014بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات املدنية،
الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  ،1992الخاصة
املاسة
باإلعالن القضائي بوسائل التقنية الحديثة وليد الحاجة
َّ
إىل إضفاء الحماية الترشيعية والسهولة وال ُيرس عىل املتعاملني يف
هذا املجال( ،)٢وعىل الرغم من تن ُّبه املُ ِّ
رشع إىل أهمية مواكبة هذا
سخ
التطور ،األمر الذي دعاه إىل تعديل قانون اإلجراءات املدنية ُ
لي ِّ
مبادئ اإلعالن القضائي اإللكرتوني -مح َّل دراستنا -إال أنه ،وبعد
مرور أكثر من عامني عىل دخول القانون ح ِّيز النفاذ ،ما زال
مفتقدًا للتطبيق العميل .وقد ُيع َزى ذلك إىل غموض ماهية اإلعالن
القضائي بوسائل إلكرتونية ،وحاالت اللجوء إليه ،بحسبانه أحد
أهم الوسائل املستحدثة لإلعالن القضائي ،وقد ُيع َزى ً
أيضا إىل
اإلشكاليات الناجمة عن استخدام تلك التقنيات اإللكرتونية الحديثة

يف اإلعالن القضائي ،وأثرها يف إجراءات التقايض .ومن هنا تزداد
إشكالية الدراسة وأهميتها التي تهدف يف األساس إىل الوصول إىل
آلية توائم بني الحداثة والتطور التكنولوجي من ناحية ،واملحافظة
وصحة إجراءات التقايض من ناحية أخرى .ومن َثم
عىل ضمانات
َّ
نحاول من خالل هذه الدراسة اإلجاب َة عن العديد من التساؤالت
التي من أهمها ماهية اإلعالن القضائي اإللكرتوني وخصوصيته؟
وما الحاالت التي يجوز اللجوء فيها إليه؟ وكيفية ذلك؟ وحجية
اإلعالن القضائي اإللكرتوني يف اإلثبات ،وما قواعد إسناد اإلعالن
إىل ُم ِ
ٍ
ٍ
ثالث
بطرف
ومستقبِله؟ وأخريًا مدى إمكانية االستعانة
نشئه ُ
كجهات التوثيق لتفعيل العمل باإلعالن القضائي اإللكرتوني.
منهج الدراسة:
ننحو يف دراستنا إىل منهج وصفي ،تحلييل؛ العتمادنا عىل دراسة
وتحليل كل نص يتعلق باإلعالن القضائي اإللكرتوني يف قانون
اإلجراءات املدنية اإلماراتي وتعديالته ،وكذا يف الترشيعات املتعلقة
باملعامالت اإللكرتونية بحسبان خصوصية الوسيلة اإللكرتونية
املستخدمة يف تبليغ اإلعالن القضائي ،إىل جانب عرض اآلراء
الفقهية املختلفة حول تلك اآلليات املتاحة وتقييمها ،وإبراز ما
وسبل التغلب عليها .وال يقترص البحث
ينجم عنها من صعوبات ُ
عىل تناول موضوع اإلعالن القضائي اإللكرتوني يف ظل نظام
قانوني واحد ،وإنما نتناوله يف العديد من الترشيعات واألنظمة
القانونية املختلفة متى اقتضت الحاجة لذلك.
خطة الدراسة:
وترتي ًبا عىل ما تقدَّم ،نو ِّزع الحديث عىل مطل َب ْي ،نخصص األول
لبيان ماهية اإلعالن القضائي اإللكرتوني ،ونخصص الثاني
لدراسة خصوصية اإلعالن القضائي اإللكرتوني بما يف ذلك
ُ
اإلشكاليات املرتتبة عىل استخدام الوسائل اإللكرتونية.
املطلب األول :ماهية اإلعالن القضائي اإللكرتوني
ً
أول -تعريف اإلعالن القضائي اإللكرتوني:
َّ
يتعي أن يبلغ بها
اإلعالن القضائي هو الوسيلة الرسمية التي
الخصم واقعة مع َّينة إىل علم خصمه ،وذلك بتسليمه صورة من
الورقة املُعلِنة ،أو ملن يجوز له استالمها نيابة عنه (صاوي:1994 ،
 .)438و ُيقصد به أحد أمرين رئيسني :األول يتمثل يف إبالغ املعلَن
إليه بأم ٍر ما عىل سبيل التبليغ أو اإلنذار ،والثاني هو تكليف املعلَن
إليه بعم ٍل ما عىل سبيل الطلب أو الوجوب (قنديل.)282 :2015 ،
ُ
اإلعالن القضائي الوسيل َة الرئيسة التي حدَّدها
وعىل ذلك يع ُّد
قانون اإلجراءات املدنية لتمكني الطرف اآلخر من العلم بإجراء
َّ
معي ،ويكون ذلك -كما أسلفنا -بتسليم صور ِة الورقة القضائية
رصح له– إىل املعلَن
لهذا اإلجراء -بواسطة القائم باإلعالن أو املُ َّ
إليه أو َمن ُيحدِّده القانون ً
بدل منه ،ولذا تعترب ورقة اإلعالن من
أوراق املُحرضين -القائمني باإلعالن( -راغب.)50 :1978 ،
ُ
تعريف اإلعالن القضائي عىل وجه العموم،
وإذا كان ما تقدَّم هو

فال يختلف عنه اإلعالن القضائي اإللكرتوني إال باختالف الوسيلة
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اإلعــالنُ
ني والتقنيَة ....
القضـائي
اإللكرتوني بني التقن ِ
ُّ
ُّ

املستخدَمة يف اإلعالن ذاته ،أي أن يكون اإلعالن بطريقة إلكرتونية،
و ُيع َرف مصلح «إلكرتوني» بأنه« :كل ما يتصل بالتكنولوجيا
ٍ
قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو
الحديثة ويكون ذا
ال سلكية أو برصية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو
ما شابه ذلك»(.)٣
وعىل ذلك يمكن تعريف اإلعالن القضائي اإللكرتوني بأنه الوسيلة
الرسمية التي ُيبلِغ بها خصم واقع ًة مع َّينة إىل علم خصمه،
وذلك بإرسال صورة من الورقة املُعلِنة إليه بطريق ما يتصل
بالتكنولوجيا الحديثة ،ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية
أو مغناطيسية أو ال سلكية أو برصية أو كهرومغناطيسية أو
مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.
ثان ًيا -أهمية اإلعالن القضائي اإللكرتوني:
تبدو أهمية اإلعالن القضائي بصفة عامة سواء كان تقليد ًّيا
أو إلكرتون ًّيا يف أنه متى تطلَّب القانون إعالن ورقة من أوراق
اإلجراءات املدنية واملرافعات بوسيل ٍة ما ،فإنها تعترب الوسيلة
الوحيدة إلعالن هذه الورقة (إبراهيم ،)303 :1986 ،وال ُيغني
عن العلم بها أي وسيلة أخرى غري اإلعالن ،مهما كان لها من قوة
الدليل (الصاوي.)790 :2003 ،
وال تخ َفى أهمية اإلعالن القضائي يف تحقيق مبدأ املواجهة بني
الخصوم ،والذي يقوم عىل حق الخصم يف العلم التام يف الوقت
املناسب وح ِّقه يف الر ِّد( ،)٤وإذا كان من الصعب تحقيق العلم الفعيل
بني الخصوم ،فإن املُ ِّ
رشع اكت َفى بإتاحة الفرصة للعلم من خالل
الوسائل التي يحددها ،والتي منها وسائل التقنية الحديثة.
وتزداد أهمية اإلعالن القضائي اإللكرتوني -عىل وجه الخصوص-
فيما يمثله من مواكب ٍة للتقدُّم الهائل يف وسائل االتصال اإللكرتونية،
والتطور املستمر الذي لحق بها مع إنشاء شبكة املعلومات
الدولية ،وانتشار التعامل عن طريق الرسائل الهاتفية املكتوبة،
ووسائل التواصل عرب اإلنرتنت ،فقد بات من الرضوري استخدام
وسائل االتصال اإللكرتونية الحديثة يف إجراءات التقايض ،ويف
مقدمتها إجراءات اإلعالن ،لالستفادة بما تتميز به هذه الوسائل
من الرسعة يف إيصال وسائل املعلومات والبيانات املطلوبة إىل
الجهة املُعلَن إليها ،وكذلك ضمان دقة وسالمة البيانات املرسلة،
وهو األمر الذي يقيض عىل الشكوى من تأخري هذه اإلعالنات ومن
األخطاء البرشية التي قد تصاحب تنفيذها.
ونظ ًرا لهذا الدور املهم لإلعالن القضائي ،فإن عدم القيام به أو
القيام به بشكل َمعيب ،يؤدي إىل تجريد اإلجراء الواجب إعالنه من
آثاره القانونية ،فال جدال أن اإلجراء الذي لم ُيعلَن -متى تطلب
منعدما يف مواجهة من كان يجب إعالنه به
القانون ذلك -يعترب
ً
).(MOREL, 1949:314
لكل ما تقدم ،ونظ ًرا ألهمية اإلعالن القضائي وخطورته يف الوقت
نفسه ،فقد اهت َّم املُ ِّ
رشع بوضع سبل وقواعد وشكليات لهذا
اإلعالن ،هدفها األساس وصول مضمون ورقة اإلعالن إىل علم
املطلوب إعال ُنه بها ،بسهول ٍة و ُيرس ،ويف وقت مناسب وال سيما يف
الحاالت التي ُيفرتض فيها هذا العلم.
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ومتى تم تسليم اإلعالن بالطريق الذي رسمه القانون (سواء كان
طري ًقا تقليد ًّيا أو إلكرتون ًّيا) تحقق بذلك العلم القانوني بمضمون
اإلعالن ،وال ُيقبل من املُعلَن إليه أن ُيثبت عد َم العلم الفعيل،
ألن املعـ َّول عليه هو العلم القانوني ،وليس العلم الفعيل ،وذلك
الفرتاض العلم باإلعالن متى تم يف الشكل القانوني (الصاوي،
 ،)56 :1998وبالطريقة التي حددها القانون ،سواء كان تقليد ًّيا
ً
عمل بالقانون االتحادي رقم ( )10لسنة 2014
أو إلكرتون ًّيا؛
بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات املدنية الصادر بالقانون
االتحادي رقم ( )11لسنة .1992
ً
ثالثا  -صيغة اإلعالن القضائي اإللكرتوني:
ال خالف أنه ال توجد صيغة ملزمة لإلعالن القضائي التقليدي أو
اإللكرتوني ،وإن كان العمل قد جرى عىل اتباع صيغة معينة من
اإلعالن ،إال أن هذه الصيغة ليست ملزمة .فما تطلَّبه القانون هو
اشتمال ورقة اإلعالن عىل بيانات معينة حددها يف املادة ( )7من
قانون اإلجراءات املدنية االتحادي رقم ( )11لسنة  ،1992املعدل
بالقانون رقم ( )10لسنة  ،2014بحيث يكفي اشتمال الورقة أو
املستند اإللكرتوني عىل هذه البيانات دون التقيد بصيغ أو ألفاظ
معينة ،وال يلزم أيضا أن ترد يف مكان محدد بالورقة(.)٥
وف ًقا لنص املادة ( )7سالفة الذكر ،يجب أن تتضمن ورقة اإلعالن
(التقليدي أو اإللكرتوني) بيانات معينة ،بدونها ال تأخذ الورقة
صفة اإلعالن( ،)٦وهي:
 -1تاريخ اإلعالن:
يجب عىل القائم باإلعالن أن يذكر تاريخ حصوله باليوم والشهر
والسنة ،بل والساعة التي حصل فيها اإلعالن .ولتاريخ اإلعالن
ُّ
التحقق من صحة اإلعالن،
أهمية خاصة ،تتمثل يف أمرين ،أولهما:
وما إذا كان قد صدر يف امليعاد املسموح به .واألمر الثاني :تحديد
بداية آثار اإلعالن ،بخاصة إذا كان هناك ميعاد يبدأ يف الرسيان من
تاريخ اإلعالن .ومثال ذلك رسيان ميعاد الطعن من تاريخ إعالن
الحكم .ولذلك فإن الخطأ يف تاريخ اإلعالن ،أو غموضه ،أو إغفاله
قد يؤدي إىل بطالن إجراء اإلعالن.
وهنا ُيثار التساؤل عن الوقت الذي تم فيه اإلعالن القضائي
اإللكرتوني ،ومن َثم الوقت الذي ُين ِتج فيه أث َره ،بخاصة أنّ
التاريخ املد َّون بالرسالة اإللكرتونية ال ُيقدِّم أي ضمان ،إذ بإمكان
يغي الوقتَ املُد َّون بحاسبه ،بل إن املشكلة تتزايد
املستخ ِدم أن ِّ
عند تعدد األطراف املطلوب إعالنهم ووجودهم يف أكثر من مكان
يف التوقيت نفسه ،ألن مختلَف الحواسيب التي ستقوم باالتصال
ستعطي أزمنة مختلفة.
ونبادر إىل التنويه بأن املُ ِّ
رشع اإلجرائي لم يحدِّد بقانون اإلجراءات
ُ
اإلعالن
املدنية قواع َد ُيعت َمد عليها يف تحديد التوقيت الذي ُين ِتج فيه
القضائي أث َره ،إال بخصوص الربيد املصحوب بعلم الوصول ،فقد
نصت املادة ( )10يف فقرتها الثالثة من قانون اإلجراءات املدنية
(املعدلة بالقانون االتحادي رقم  10لسنة  )2014عىل أنه« :يعترب
اإلعالن ُمن ِت ًجا آلثاره وف ًقا لآلتي ...من تاريخ اإلعالم بوصول
الربيد املسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوني».

الصاوي و أبو هيبة

ومن النص السابق نجد أن املُ ِّ
رشع اقترص عىل معالجة الربيد
وقياسا عىل ذلك نشري إىل أن بعض
املسجل بعلم الوصول،
ً
الشبكات اإللكرتونية تقدِّم خدمة إشعار وصول الربيد اإللكرتوني
إىل ُمستلِمه .لذا ،نرى أنه يجب االقتصار عىل اإلعالن بواسطة
الربيد اإللكرتوني املصحوب بعلم الوصول ،بل كان من األوىل –يف
نظرنا -االعتماد يف تحديد الوقت الذي تم فيه اإلعالن من خالل
جهات التوثيق اإللكرتوني حسبما ُن ِّ
بي الح ًقا(.)٧
وننوه إىل استثناء اإلعالن القضائي اإللكرتوني يف مجال األحوال
الشخصية من هذه األحكام ،حيث َّ
نظم القانون االتحادي رقم
( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية -حسبما نفصله
الح ًقا -كل ما يتعلق باإلعالن (التقليدي أو اإللكرتوني) يف مسائل
األحوال الشخصية ،فنجد أن اإلعالن القضائي اإللكرتوني يف
مسائل األحوال الشخصية ينتج أثره من تاريخ إرسال الربيد
اإللكرتوني ،وليس من تاريخ وصول إشعار بالوصول ،حسبما
جاء بقانون اإلجراءات املدنية ،وبموجب ما سنفصله الح ًقا.
 -2بيان طالب اإلعالن:
وف ًقا للمادة ( )7من قانون اإلجراءات ،يجب أن تشتمل ورقة
اإلعالن عىل اسم طالب اإلعالن ،ولقبه ،ومهنته أو وظيفته،
وموطنه أو موطنه املختار ،ومحل عمله ،واسم َمن ُي ِّ
مثله ،ولقبه،
ومهنته أو وظيفته ،وموطنه ،ومحل عمله إن كان يعمل لغريه.
وترجع أهمية هذه البيانات يف تعريف املُعلَن إليه بشخصية املعلِن
وإمكانية الرد عليه .وإذا وقع خطأ يف هذه البيانات ال يؤثر يف
َّ
الشك حول شخصية املُعلِن.
صحة الورقة طاملا ال يثري
 -3بيان املُعلَن إليه:
يجب ً
أيضا أن تشتمل ورقة اإلعالن القضائي عىل اسم املُعلَن إليه،
ولقبه ،ومهنته أو وظيفته ،وموطنه أو موطنه املختار ،فإن لم
معلوما وقت اإلعالن فآخر موطن كان له ،ومحل
يكن موط ُنه
ً
عمله.
فإن لم يكن له موطن معلوم وقتَ اإلعالن يجب أن تتض َّمن الورقة
آخر موطن كان له .وهـذه البيانات ُتح َّرر بمعرفة طالب اإلعالن،
للمعلَن إليه ،إن لـم
فهو الذي عليه واجب التح ِّري عن آخر موطن ُ
يكن له موطن معلوم.
وبيانات املُعلَن إليه تهدف إىل التعرف إليه ،وتيسري مهمة القائم
باإلعالن ،ويلزم الدقة يف هذه البيانات؛ حتى ال ُيستخـدَم اإلعالن
وسيل ًة للتضليل وضيـاع حقـوق املُعلَن إليه(.)٨
 -4موضوع اإلعالن:
و ُيقصد به املوضوع املطلوب إعالم الخصم به ،فقد تكون الورقة
املطلوب إعالنها صحيف َة دعوى أو ورق َة حك ٍم أو غريها (راغب،
 .)٩()52 :1978وبهذا فإن موضوع الورقة من أهم البيانات.
 -5بيان املستلم(:)١٠
يجب أن يذكر اسم وصفة َمن ُسلِّم إليه اإلعالن ،ولقبه ،وتوقيعه
أو خاتمه أو بصمة إبهامه عىل األصل باالستالم أو إثبات امتناعه
وسببه (راغب .)55 :1978 ،وبالنسبة لإلعالن القضائي اإللكرتوني
فقد يكون من الواجب تأكيد االستالم عن طريق جه ٍة محا ِيدَة مثل
جهات التوثيق اإللكرتوني.

-6البيان الخاص بالقائم باإلعالن:
يجب أن تشتمل ورقة اإلعالن عىل اسم القائم باإلعالن ،ووظيفته،
واملحكمة التي يعمل بها ،ويجب أيضا أن تشتمل الورقة عىل
توقيعه .ونرى أنه ال مانع من أن يكون التوقيع إلكرتون ًّيا يف حالة
اإلعالن القضائي اإللكرتوني.
ونن ِّوه بأن املُ ِّ
رشعَ
اإلجرائي ،قد أجاز الترصيح للمدعي نفسه أو
َّ
نائبه بالقيام باإلعالن (الرسحان .)63-62 :2015 ،فقد نصت
الفقرة الثانية من املادة الخامسة من قانون اإلجراءات املدنية
املعدلة عىل أنه« :للمحكمة أن ُترصِّ ح للمدعي أو وكيله للقيام
باإلعالن».
ُ
التساؤل عن مدى جواز امتناع القائم باإلعالن القضائي
و ُيثار
اإللكرتوني عن إجراء اإلعالن؟ فاألصل عدم جواز امتناعه إال
حرصا منه عىل النظام العام واآلداب ً
مثل،
ملسوغ قوي كأن يمتنع
ً
ٍ
بيانات مخالفة للنظام
كما لو تبني له اشتمال ورقة اإلعالن عىل
ٌ
ٌ
تجهيل يتع َّذر معه إجراء
غموض أو
العام أو اآلداب ،أو شابها
َّ
يتعي عىل القائم باإلعالن عرض
اإلعالن .ولكن يف هذه الحالة
األمر فو ًرا عىل مكتب إدارة الدعوى أو القايض املختص ،أو رئيس
الدائرة؛ ليأمر بإعالن الورقة أو بعدم إعالنها أو بما يرى إدخالَه
عليها من تعديالت ،وذلك بعد سماع طالب اإلعالن (الصاوي،
ُ
تبليغ الخصوم
 .)691 :2003أما إذا تع َّذر عىل القائم باإلعالن
بالوسيلة اإللكرتونية ف ُيع َرض األمر عىل مكتب إدارة الدعوى أو
القايض املختص أو رئيس الدائرة بحسب األحوال؛ لألمر بالتغيري
املناسب يف طريقة اإلعالن(.)١١
املطلب الثاني :خصوصية اإلعالن القضائي اإللكرتوني
تكمن خصوصية اإلعالن القضائي اإللكرتوني يف خصوصية
ُ
الوسائل املستخدَمة يف اإلعالن ذاته ،والتي تكون بني غائ َب ْي
بوسائل تقنية تجهل مفهوم الحدود املكانية ،بل واإلقليمية،
وهو ما يتطلَّب اإلجابة عن عد ٍد من األسئلة ،مثل الحاالت التي
ُيمكن اللجوء فيها إىل اإلعالن القضائي اإللكرتوني وكيفية ذلك؟
وما مدى ُحجيته يف اإلثبات؟ وما قواعد إسناد اإلعالن القضائي
اإللكرتوني إىل ُم ِ
ومستقبِله؟ وأخريًا ما دور جهات التوثيق
نش ِئه ُ
اإللكرتوني يف تفعيل العمل باإلعالن القضائي اإللكرتوني؟
وبذلك ،فهي أسئلة أربعة نحاول اإلجاب َة عن ك ٍّل منها يف فرع
مستق ٍّل عىل التفصيل التايل:
الفرع األول -حاالت وكيفية اإلعالن القضائي اإللكرتوني:
ُ
اإلعالن التقليدي عن اإللكرتوني،
تختلف الكيفية التي يت ُّم بها
ُ
االنتقال إىل املُعلَن
ففي األول كان من الواجب عىل القائم باإلعالن
إليه لتسليمه صور َة اإلعالن ،بينما يف الثاني ال يستغرق األمر
سوى ضغطة زر.
وبمطالعة النصوص القانونية نجد أن املُ ِّ
رشع اإلجرائي يتطلَّب
بصفة عامة تسليم اإلعالن لشخص املُعلَن إليه أينما ُوجد أو يف
موطنه أو محل إقامته أو املوطن املختار أو محل عمله ،قبل إعالنه
أو الترصيح بالربيد اإللكرتوني أو أي وسيلة أخرى من وسائل
التقنية الحديثة.
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اإلعــالنُ
ني والتقنيَة ....
القضـائي
اإللكرتوني بني التقن ِ
ُّ
ُّ

شخصـا
شخصا طبيع ًّيا وقد يكون
واملُعلَن إليه قد يكون
ً
ً
اعتبار ًّيا .وعليه نعرض للحاالت التي يجوز فيها اإلعالن القضائي
اإللكرتوني إىل الشخص الطبيعي ،ثم إعالن الشخص االعتباري.
ً
أول -الشخص الطبيعي:
يفهم من نصوص قانون اإلجراءات املدنية أن املُ ِّ
رشع حدد حاالت
اللجوء إىل اإلعالن القضائي اإللكرتوني ،ولم يرتكه إلرادة القائم
باإلعالن من البداية إال إذا كان األطراف قد اتفقوا عىل ذلك(،)١٢
وقد نصت املادة ( )8من قانون اإلجراءات املُعدَّل يف فقرتها األوىل
عىل أن« :تسلم صورة اإلعالن لشخص املُعلَن إليه أينما ُوجد
أو يف موطنه أو محل إقامته أو املوطن املختار أو محل عمله،
فإذا تعذر إعالنه أو امتنع عن استالم اإلعالن جاز ملكتب إدارة
الدعوى إعالنه أو الترصيح بإعالنه بالربيد املسجل بعلم الوصول
أو بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني أو ما يقوم مقامها من وسائل
التقنية الحديثة ،التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأية
وسيلة يتفق عليها الطرفان».
وعىل ذلك يكون من حق مكتب إدارة الدعوى ،إذا تعذر إعالن املُعلَن
إليه لشخصه أينما ُوجد أو يف موطنه أو محل إقامته أو املوطن
املختار أو محل عمله أو إذا امتنع عن استالم اإلعالن ،أن يقوم
املكتب بإعالنه إلكرتون ًّيا أو الترصيح بإعالنه بالربيد املسجل بعلم
الوصول أو بالفاكس أو بالربيد اإللكرتوني أو بأي وسيلة أخرى
من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
العدل أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.
ونصت أيضا املادة ( )8من قانون اإلجراءات املعدل يف فقرتها
الرابعة عىل أنه« :إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القايض
املختص أو رئيس الدائرة  -بحسب األحوال  -أنه ليس للمطلوب
إعالنه موطن ،أو محل إقامة ،أو موطن مختار ،أو محل عمل ،أو
عنوان بريدي ،أو فاكس ،أو بريد إلكرتوني ،أو لم يتفق الطرفان
عىل وسيلة لإلعالن فيتم إعالنه عىل لوحة اإلعالنات باملحكمة،
وباللصق بشكل واضح عىل بابِ آخ ِر مكانٍ كان ُيقيم فيه إن ُوجد،
أو بالنرش يف صحيفة يومية واسعة االنتشار تصدر يف الدولة
باللغة العربية ،وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتىض
األمر إذا كان املطلوب إعالنه أجنب ًّيا ،ويعترب تاريخ إتمام اللصق أو
ً
تاريخا إلجراء اإلعالن».
النرش
لزاما عىل مكتب إدارة الدعوى التحقق
وعىل ذلك نرى أنه يكون
ً
بداي ًة عما إذا كان للشخص بريد إلكرتوني أم ال قبل التوجيه
باللصق عىل لوحة اإلعالنات باملحكمة ،أو باللصق عىل آخر مكانٍ
كان ُيقيم فيه إن ُوجد ،أو بالنرش يف الصحف.
ونشري إىل نص الفقرة الثانية من املادة ( )8من قانون اإلجراءات
املدنية املعدلة ،والتي قضت بأنه« :إذا لم يجد القائم باإلعالن
الشخص املطلوب إعالنه يف موطنه أو محل إقامته فعليه أن ُيسلِّم
َ
الصورة فيه إىل أي من الساكنني معه من األزواج أو األقارب أو
األصهار أو العاملني يف خدمته .وإذا لم يجد املطلوب إعالنه يف محل
عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه يف العمل أو ملن يقرر أنه
من القائمني عىل إدارته أو من العاملني فيه».

40

ونرى أنه من الجائز أن يتم اإلعالن عىل الربيد اإللكرتوني للشخص
املطلوب إعالنه سواء كان الربيد اإللكرتوني تابعًا لعمله أو بريدًا
خاصا ،طاملا ثبت أنه خاضع لسيطرته أو كان الشخص
شخص ًّيا
ًّ
هو َمن قدَّمه طواعي ًة كوسيل ٍة لإلعالن .إال أنه ال يجوز أن يتم
اإلعالن إلكرتون ًّيا إىل أيٍّ من األزواج أو األقارب أو األصهار أو
العاملني يف خدمته ،فمن ناحية يصعب التأكد من أن أ ًّيا منهم من
الساكنني معه إال بزيارة القائم عىل اإلعالن إىل املوطن ،ومن ناحية
أخرى أن اإلعالن القضائي اإللكرتوني يع ُّد استثنا ًء عىل األصل فال
التوسع فيه )(Friedenthal ,Kane , Miller, 2015: 174
يجب
ُّ
(.)١٣
وتجدر اإلشارة إىل أن املُ ِّ
اإلماراتي لم يحرص الوسائل
رشع
َّ
ُ
تشمل ما يقوم
املستحد ََثة يف الفاكس أو الربيد اإللكرتوني ،وإنما
مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرا ٌر من
وزير العدل ،أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان ،وكان من األوىل
أن ينص املُ ِّ
رشع عىل قاعدة موضوعية ُيقاس عليها وسائل التقنية
()١٤
الحديثة الجائز االعتماد عليها  ،مثل أن تكون الوسائل املختارة
قادرة عىل توفري سجل قابل للوصول إليه واالسرتجاع عىل كال
الجانبني .وهو ما حرصت كثري من الترشيعات عىل اإلشارة إليه،
ومنها قانون مبادئ العقود األوروبي( ،)١٥قانون (األونسيرتال)
النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية( ،)١٦وكذا قانون املعامالت
اإللكرتونية املوحد للواليات املتحدة األمريكية (Hondius, 2004:
).)١٧( 234
وأجاز أيضا املُ ِّ
رشع يف عَ ُجز الفقرة األوىل من املادة ( )8من قانون
اإلجراءات املدنية املعدلة ملكتب إدارة الدعوى اإلعالن لشخص
املُعلَن إليه ،أو الترصيح بإعالنه بأي وسيلة يتفق عليها الطرفان.
وقد ذهب أغلب الفقه إىل إجازة اتفاق األطراف عىل اإلثبات بالطرق
اإللكرتونية بصفة عامة ،عىل سند من القول بأن قواعد اإلثبات ال
ُ
األطراف وسيل ًة معينة
تتعلق بالنظام العام ،ومن َثم متى ارتىض
لإلثبات فإنها تكون ملزم ًة لك ٍّل منهما (زهرة،)454 :1992 ،
(الجميعي( ،)76 :2000 ،النيادي.)42 ،2009 ،
أما عن املكان الذي كان الشخص يوجد فيه حني استالمه لإلعالن
القضائي اإللكرتوني ،بمعنى إذا تبني أنه كان يف غري موطنه أو
يف مقهى أو يف الشارع ،فاألصل جواز تسليم اإلعالن للشخص
يف أي مكان ،يف املحكمة أو الشارع أو مقر العمل ،وهو أمر غري
ذي أهمية بالنسبة لإلعالن اإللكرتوني ،فالغاية من تحديد املكان
ِ
يراع َي القائم باإلعالن اللباق َة
تكون يف اإلعالن التقليدي ،بأن
والذوق السليم يف عمله ،فال يدخل مسجدًا ليسلم إعال ًنا ف ُيخ َّل
ً
حفل ف ُيحرِج
بجالل املكان ووقاره ويقطع عىل العابد عبادته ،أو
املُعلَن إليه و ُيكدِّر صف َوه ،وال يصح أن يقتحم عىل املُعلَن إليه دا ًرا
ٍ
مسلك ُيح ِّرمه القانون .واألمر
يسكنها ملا ينطوي عليه ذلك من
عىل خالف ذلك يف اإلعالن القضائي اإللكرتوني ،فال يوجد فيه
مساس بحياة الشخص الخاصة أو العامة ،وال يؤثر اإلعالن يف
مكان وجوده( .)١٨ومن ناحية أخرى فلن ُيضط َّر القائم باإلعالن
للمعلَن
القضائي اإللكرتوني إىل أن يتح َّرى عن املوطن الحقيقي ُ
إليه ،وما إذا كان يدخل يف اختصاصه املكاني أم ال( .)١٩ونشري أخريًا
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إىل أن املُ ِّ
رشع أل َغى العمل بنص املادة ( )12من قانون اإلجراءات
املدنية املتعلقة بإضافة ميعا ِد مساف ِة عرشة أيا ٍم ملن يكون موط ُنه
خارجَ دائرة املحكمة ،وتسعني يوما ملن يكون موطنه خارج دولة
اإلمارات العربية املتحدة( .)٢٠ومن َثم فلن ُيج ِديَ تذ ُّرع املطلوبِ
إعالنه بوصول اإلعالن القضائي اإللكرتوني إليه وهو بموطنه
خارج دائرة املحكمة ،أو حتى خارج الدولة لطلب مدة إضافية
ُتضاف إىل املواعيد املبينة سل ًفا يف القانون(.)٢١

اإلعالن اإللكرتوني يف مسائل األحوال الشخصية:
ثمة استثناء بخصوص اإلعالن اإللكرتوني يف مجال األحوال
الشخصية ،حيث نظم القانون االتحادي رقم ( )28لسنة 2005
يف شأن األحوال الشخصية ،كل ما يتعلق باإلعالن (التقليدي أو
اإللكرتوني) يف مسائل األحوال الشخصية ،حيث حددت الفقرة األوىل
من املادة ( )14من القانون سالف الذكر حاالت اللجوء إىل اإلعالن
ُ
ِ
شخص املُدَّعَ ى
إعالن
اإللكرتوني عىل النحو التايل ،بأنه :إذا تع َّذر
عليه أو املراد إعالنه بصورة اإلعالن ،يف موطنه ،أو محل إقامته ،أو
محل عمله ،أو املوطن املختار ،أو أينما ُوجِ د ،جاز للمحكمة إعالنه
بالفاكس ،أو الربيد اإللكرتوني أو الربيد املسجل بعلم الوصول ،أو
ما يقوم مقامها .وقد حددت الفقرة السابعة من املادة ( )14من
ُ
اإلعالن أث َره حيث
القانون سالف الذكر اللحظة التي ُين ِتج فيها
قضت بأن« :يعترب اإلعالن ُمن ِت ًجا آلثاره من وقت تبليغ الصورة،
أو من تاريخ إرسال الفاكس أو الربيد اإللكرتوني ،أو من تاريخ
وصول الربيد املسجل بعلم الوصول ،أو من تاريخ النرش وف ًقا
لألحكام السابقة» .وعىل ذلك نجد أن اإلعالن القضائي اإللكرتوني
يف مسائل األحوال الشخصية ينتج أثره من تاريخ إرسال الربيد
اإللكرتوني ،وليس من تاريخ وصول إشعار بالوصول حسبما جاء
بقانون اإلجراءات املدنية .بينما األوىل -يف نظرنا -تعديل النص
لينتج اإلعالن القضائي أثره من تاريخ وصوله إىل املستلم ،عىل أن
يعتمد الربيد اإللكرتوني املصحوب بإخطار الوصول ،ملا قد يعرتي
محتوى الربيد اإللكرتوني من مشكالت تقنية ،أو تغري يف املحتوى،
أو تلف يف الفرتة ما بني إرساله وتسلمه.
ً
وعمل بنص الفقرة الخامسة من املادة ( )14من القانون سالف
الذكر ال تلجأ املحكمة إىل إعالنه بالنرش إال إذا تحققت أنه ليس
للمطلوب إعالنه موطن أو محل إقامة ،أو محل عمل ،أو فاكس،
أو بريد إلكرتوني أو عنوان بريدي ،ف ُتعلِنه بالنرش يف صحيفتني
يوميتني تصدران يف الدولة أو خارجها ،باللغة العربية ،أو باللغة
ً
تاريخا إلجراء
األجنبية حسب األحوال ،ويعترب تاريخ النرش
اإلعالن.

ثان ًيا -الشخص االعتباري:
 -1إعالن األشخاص االعتبارية العامة:
ُيقصد باألشخاص االعتبارية العامة ،الدولة واملصالح العامة
والهيئات العامة املحلية واالتحادية واملؤسسات والوزارات
ً
وعمل بنص املادة ()9
والدوائر الحكومية املحلية واالتحادية،
من قانون اإلجراءات املدنية املعدلة ،يسلم اإلعالن إىل من يمثلها
قانو ًنا ،إال أن النص لم ُي ِّ
بي إمكانية اإلعالن بالوسائل اإللكرتونية،

وكان من األوىل النص عىل إعالن األشخاص االعتبارية العامة
بوسائل التقنية الحديثة ،وبخاصة أنها مؤسسات تابعة للدولة،
ويمكن إلزامها بنظام بريدي إلكرتوني يحقق سهولة اإلعالن
ويضمن وصوله يف أرسع وقت .وقد أخذ بذلك املُ ِّ
رشع الكويتي
حيث نصت املادة ( )5يف فقرتها األوىل من قانون املرافعات املدنية
والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة ،1980
املعدل بالقانون رقم ( )26لسنة  ،2015عىل أنه« :كل إعالن
ما لم ينص القانون عىل خالف ذلك -يكون بواسطة مندوبيً
باطل .ويكون تحرير اإلعالن
اإلعالن أو مأموري التنفيذ وإال كان
بمعرفة الطالب ،أو بنا ًء عىل تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعىل الخصوم أو وكالئهم بذل املعاونة املمكنة إلتمام اإلعالن.
وفيما عدا الطعون واألحكام -ومع مراعاة ما تنص عليه املادة
( )10من هذا القانون -يجوز أن يتم اإلعالن برسالة هاتفية
مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال إلكرتونية قابلة لحفظه
واستخراجه ،وذلك يف األحوال اآلتية -1:إذا كان املُعلَن إليه هــو
الدولة أو أحد فروعها أو أحد األشخاص االعتبارية العامة.»...
 -2إعالن األشخاص االعتبارية الخاصة:
نصت الفقرة الثانية من املادة ( )9من قانون اإلجراءات املدنية
املعدلة عىل أنه فيما عدا ما ُنص عليه يف قوانني خاصة تسلم
صورة اإلعالن عىل الوجه التايل ...:الرشكات والجمعيات
واملؤسسات الخاصة وسائر األشخاص االعتبارية الخاصة :تسلم
بمركز إدارتها للنائب عنها قانو ًنا أو ملن يقوم مقامه ،ويف حالة
عدم وجودهما تسلم صورة اإلعالن ألحد موظفي مكتبيهما فإذا
لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو يف
موطنه ،وإذا تعذر اإلعالن ُيعمل باإلجراءات الواردة يف البند ()4
من املادة ( )8من هذا القانون»(.)٢٢
وبحسب النص املتقدم يكون األصل أن يتم إعالن الرشكات
والجمعيات واملؤسسات وسائر األشخاص االعتبارية الخاصة،
بتسليم صورة اإلعالن بمركز إدارتها للنائب عنها قانو ًنا ،أو ملن
يقوم مقامه ،ويف حالة عدم وجودهما تسلم صورة اإلعالن ألحد
موظفي مكتبيهما ،فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة
للنائب عنها لشخصه أو ملن يف موطنه ،عىل أن يكون اإلعالن يف هذه
الحالة إعال ًنا تقليد ًّيا .ولكن يجوز اللجوء إىل اإلعالن اإللكرتوني
إذا ثبت ملكتب إدارة الدعوى أو القايض املختص أو رئيس الدائرة
بحسب األحوال -أن للمطلوب إعالنه بريدًا إلكرتون ًّيا ،أو إذااتفق األطراف عىل وسيلة اإلعالن باستخدام التقنيات اإللكرتونية
الحديثة.
الوقت الذي يجوز فيه إجراء اإلعالن القضائي اإللكرتوني:
يثار التساؤل عن الوقت الجائز يف توجيه اإلعالن اإللكرتوني ،فقد
نصت املادة ( )6من قانون اإلجراءات املدنية املعدلة عىل أنه-1« :
ال يجوز إجراء أي إعالن أو البدء يف إجراء من إجراءات التنفيذ
بوساطة القائم باإلعالن أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا،
وال بعد الساعة الثامنة مساء ،وال يف أيام العطالت الرسمية إال
يف حاالت الرضورة ،وبإذن كتابي من القايض املختص أو رئيس
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اإلعــالنُ
ني والتقنيَة ....
القضـائي
اإللكرتوني بني التقن ِ
ُّ
ُّ

الدائرة أو من قايض األمور املستعجلة -2 .أما بالنسبة للحكومة
واألشخاص االعتبارية العامة فيكون موعد اإلعالن أو بدء التنفيذ
فيما يتعلق بنشاطها يف مواعيد عملها».
فالقاعدة أنه يجب عىل القائم باإلعالن االلتزام باملواعيد التي
حددها املُ ِّ
رشع فال يقوم باإلعالن إال يف أيام العمل ،عىل أن يكون
ً
باطل
ذلك فيما بني السابعة صباحً ا ،والثامنة مسا ًء ،وعليه يقع
كل إعالن يتم يف أيام العطلة الرسمية (حتى ولو كان املُعلَن إليه
يعمل يف يوم العطلة الرسمية) (صاوي ،)444 :1994 ،وعلَّة
ذلك عدم تعكري األفراد بإعالن قضائي أو تنفيذ يف أيام العطالت
وحرصا من املُ ِّ
رشع عىل عدم
وأوقات راحتهم (راغب،)59 :1978 ،
ً
إزعاج الناس يف ساعات يغلب فيها الخلود إىل النوم ،فال يجب أن
يفزعوا لطارق يحمل إعال ًنا قضائ ًّيا أو تنفي ًذا جرب ًّيا .ونرى أن هذه
القاعدة مقصورة عىل اإلعالن التقليدي ،وال مجال إلعمالها مع
اإلعالن اإللكرتوني النتفاء العلة منها ،وكما هو معلوم أن الحكم
وعدما مع علته.
يدور وجودًا
ً
أما االستثناء فهو جواز اإلعالن يف غري األوقات التي حددتها املادة
( )6إجراءات سالفة الذكر ،حيث َخ َّولت القايض املختص أو رئيس
الدائرة أو قايض األمور املستعجلة أن يأذن بذلك كتاب ًة بنا ًء عىل
عريضة من طالب اإلعالنُ ،ي ِّ
بي فيها وجه الرضورة الذي يقتيض
إجراء اإلعالن يف غري األوقات التي حددها القانون لذلك .وتقدير
رضورة اإلعالن يف غري أوقاته القانونية مما يستقل به القايض
املختص ،ويجب إعالن األمر الصادر من قايض األمور الوقتية
باإلعالن يف غري األوقات القانونية لإلعالن -مع ورقة اإلعالنحتى يتمكن املُعلَن إليه من أن يطلع عليه للتحقق من صحة
اإلعالن يف هذا الوقت غري املسموح به ،وذلك بالوقوف عىل سببه
(الصاوي .)706 :2003 ،بينما نؤكد أن العلة من هذا التحديد غري
مجدية يف حالة اإلعالن اإللكرتوني إال ما قد يخالف تحديد وقت
اإلعالن فقط ،بمعنى أنه ال مانع -يف نظرنا -أن يكون اإلعالن
اإللكرتوني بعد الساعة الثامنة ،إال أنه ال ينتج أثره ً
أيضا إال يف بداية
اليوم التايل يف السابعة صباحً ا.
الفرع الثاني -حجية اإلعالن القضائي اإللكرتوني يف اإلثبات:
لم ينص املُ ِّ
رشع اإلماراتي عىل حجية خاصة لإلعالن القضائي
اإللكرتوني يف اإلثبات اكتفا ًء منه بتطبيق القواعد العامة يف شأن
املحررات الرسمية( ،)٢٣وحقيقة األمر أن أنواع املحررات الرسمية
متعددة ،فمنها املحررات الرسمية املدنية ،كتلك التي تثبت العقود
والترصفات املدنية ،ومنها املحررات الرسمية العامة كالقرارات
اإلدارية والقوانني واملعاهدات ،ومنها املحررات الرسمية القضائية
كاإلعالنات القضائية ،وعرائض الدعوى ومحارض الجلسات
واألحكام ،وغريها ،إال أن الجامع املشرتك بينها جميعًا كونها
تحرر خط ًّيا عىل ورق تقليدي ،بينما تختلف املحررات الرسمية
اإللكرتونية كونها تتم عن طريق وسيط إلكرتوني.
ويكمن االختالف يف الوسيلة أو الوسيط املستخدم يف تحرير
املحرر ،فيعتد بالكتابة الخطية عىل دعائم ورقية بالنسبة لألول،
بينما تكون الوسيلة يف الثاني هي الكتابة اإللكرتونية التي تتمثل
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يف حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى ،تث ّبت عىل دعامة
إلكرتونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة
وتعطي داللة قابلة لإلدراك(.)٢٤
تدخل املُ ِّ
ويف ضوء ذلك ّ
رشع اإلماراتي بتعديل قانون اإلثبات رقم
( )10لسنة  1992حيث أضاف املادة ( )17مكرر بموجب القانون
االتحادي رقم ( )36لسنة  ،2006والتي نصت يف فقرتها الرابعة
عىل أنه«( :للكتابة اإللكرتونية واملحررات اإللكرتونية والسجالت
واملستندات اإللكرتونية ذات الحجة املقررة للكتابة واملحررات
الرسمية والعرفية يف أحكام هذا القانون متى استوفت الرشوط
واألحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية»(.))٢٥
ويستفاد من الفقرة األخرية من النص السابق أن املُ ِّ
رشع أضفى
عىل املحرر الرسمي اإللكرتوني ذات الحجية املقررة للمحرر
الرسمي الخطي التقليدي (نجايش.)140 :2012 ،
ً
أيضا عىل أن املحررات اإللكرتونية
ونستدل من النص السابق
الرسمية( ،)٢٦هي التي تكون يف صورة بيانات أو معلومات ،حيث
يقوم موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة يف حدود سلطته
واختصاصه بإنشائها بوسيلة إلكرتونية (أبو هيبة؛ الصاوي،
 ،)٢٧()210 :2015سواء من تلقاء نفسه ،أو بنا ًء عىل ما تلقاه
من ذوي الشأن أطراف املعاملة اإللكرتونية وذلك وف ًقا لألوضاع
املقررة قانو ًنا (يس)84 :2008 ،؛ (عبد الستار.)70 :2014 ،
وأخ ًذا من نص الفقرة األوىل من املادة السابعة من قانون
اإلثبات اإلماراتي -سالف الذكر -يتبني رضورة توافر ثالثة
رشوط -بخالف الرشوط واألحكام املقررة يف قانون املعامالت
والتجارة اإللكرتونية -يف املحرر (التقليدي أو اإللكرتوني) حتى
يكتسب صفة الرسمية( ،)٢٨وهي )1( :أن يقوم بكتابة املحرر أو
ٌ
موظف عام أو شخص مكلَّف بخدمة عامة )2( .أن يكون
بتلَ ِّقيه
مختصا من حيث املوضوع (يف حـدود
هذا املوظف أو الشخص
ًّ
سلطته) ومن حيث املكان (يف حدود اختصاصه) )3( .أن ُيراعى يف
توثيق املحرر األوضاع التي قررها القانون.
ومتى توافرت الرشوط سالفة الذكر يثبت للمحرر الرسمي
(التقليدي أو اإللكرتوني) حجيته يف اإلثبات .وعىل ذلك يكون
للمحرر الرسمي (التقليدي أو اإللكرتوني) حجة بما ُد ِّون فيه من
أمور قام بها محررها يف حدود مهمته أو ُو ِّقعَت من ذوي الشأن
يف حضوره ،ما لم يتبني تزويره بالطرق املقررة قانو ًنا.
ويتضح مما تقدَّم أن تلك الحجية تثبت لنوعني من البيانات يف
املحرر الرسمي (التقليدي أو اإللكرتوني) :النوع األول :بيانات
تكون للمح َّرر الرسمي فيها ُحجية إىل أن ُيطعن يف املُح َّرر بالتزوير،
وهي كل ما أثبته املوظف العام أو املكلَّف بخدمة عامة يف حدود
مهمته كالقائم باإلعالن (عبيدات ،)56 :2012 ،وتشمل كل
البيانات املتعلقة بإتمام اإلجراءات التي يتطلبها القانون .أما النوع
الثاني :فيشمل بيانات عن أمور وقعت من ذوي الشأن يف حضور
املوظف العام أو املكلَّف بخدمة عامة وتحت سمعه وبرصه وقام
بتوثيقها ،تكون لها ذات الحجية يف اإلثبات .وال سبيل لدحضها إال
بالطعن بالتزوير(.)٢٩
وقد ورد بقضاء املحكمة االتحادية العليا أنه« :من املقرر أن

الصاوي و أبو هيبة

محرض اإلعالن -مذكرة التبليغ -املتضمن إلجراءات اإلعالن التي
يقوم بها مندوب اإلعالن بنفسه أو ُو ِّقعت تحت برصه ،ويف حدود
ُ
القانون الحج َّي َة املطلق َة
مهمته من املحررات الرسمية التي أسبغ
عىل ما ُد ِّون بها من أمور ،وال تقبل املجادلة يف صحة ما أثب َته
مندوب اإلعالن يف أصل اإلعالن ما لم ُيطعن عىل هذه البيانات
بالتزوير»(.)٣٠
الفرع الثالث -قواعد إسناد اإلعالن القضائي اإللكرتوني إىل ُمنش ِئه
ومستقبِله:
ُ
قدَّمنا أن املُ ِّ
رشع اإلجرائي اقترص عىل معالجة الربيد املصحوب
ُ
اإلعالن القضائي
بعلم الوصول يف تحديد التوقيت الذي ُين ِتج فيه
أث َره ،ولم يقدِّم قواعد ُيعت َمد عليها يف شأن إسناد اإلعالن القضائي
ومستقبِله ،وهد ًيا بنص املادة ( )13من
اإللكرتوني إىل ُمنش ِئه ُ
القـانون االتحادي اإلماراتي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن
املعـامالت والتجـارة اإللكرتونيـة( ،)٣١تعترب الرسالة اإللكرتونية
صادر ًة عن املُ ِ
نشئ إذا كان هو الذي أصدرها بنفسه ،أي إذا قام
هو بإرسالها بنفسه .ويف العالقة بني املُ ِ
رسل إليه تع ُّد
نشئ واملُ َ
الرسالة صادر ًة عن املُ ِ
نشئ نفسه إذا كانت تحمل توقيعه وقد قام
بإرسالها لحسابه هو ،وليس لحساب شخص آخر من شخص
له صالحية الترصف نيابة عن املُ ِ
نشئ فيما يتعلق بالرسالة
اإللكرتونية ،أو أن تكون صادر ًة من نظام معلومات ُم َؤ ْت َم ٍت
ربمجٍ للعمل تلقائ ًّيا من ِق َبل املُ ِ
نشئ( ،)٣٢أو نياب ًة عنه ،كأن
وم َ
ُ
ومربمجا
نظاما إلكرتون ًيا مؤتم ًتا
يكون القائم باإلعالن قد حدد
ً
ً
للعمل تلقائ ًّيا إلرسال الرسائل ،أو إعادة توجيها يف مواعيد محددة
نظاما إلكرتون ًيا
مسب ًقا .وباملثل إذا كان املطلوب إعالنه قد حدد
ً
ومربمجا للعمل تلقائ ًّيا الستقبال الرسائل.
مؤتم ًتا
ً
وأخ ًذا بنص املادة ( )15من القانون سالف الذكر ،ما لم يتفق
املنشئ واملرسل إليه عىل غري ذلك يكون إرسال الرسالة اإللكرتونية
تدخل نظام معلومات ال يخضع لسيطرة املُ ِ
قد تم عندما ّ
نشئ أو
الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عن املُ ِ
نشئ.
ومن ناحية أخرى ُيشرتط أن تكون الكتابة املراد إثباتها يف املحرر
اإللكرتوني (كاإلعالن القضائي اإللكرتوني) موقعة من الشخص
املنسوبة إليه ،ويعد هذا الرشط هو الرشط الجوهري يف املحرر
التقليدي أو اإللكرتوني املعد لإلثبات ،فالتوقيع هو الذي يعطي
ذلك املحرر حجيته يف اإلثبات؛ ألنه هو الذي ينسب الكتابة إىل
صاحب التوقيع ،وقد عرفتـه املـادة األولـى مـن قـانون
املعـامالت والتجـارة اإللكرتونيـة اإلمـاراتي ،بأنه التوقيـع
املكـون مـن حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو صـوت أو نظـام
معالجـة ذي شـكل إلكرتونـي وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة
إلكرتونية وممهـور بنيـة توثيـق أو اعتمـاد تلـك الرسـالة (أبو
هيبة .)٣٣()12-10 :2003 ،ويؤخـذ علـى هـذا التعريـف أنـه لـم
يتعـرض لوظيفـة التوقيـع األساسـية املتمثلـة فـي تحديـد
هويـــة صـــاحب التوقيـــع التـــي تهمنـــا ملعرفـــة
الشـــخص الـــذي صـــدرت عنـــه الرســـالة اإللكرتونية،
علما أنـه إذا لـم يكـن التوقيـع كاشـ ًفا عـن هويـة صـاحبه

ومحـددا لذاتيتـه فــال يعتــد بــه قانو ًنا (العبيدي.)177 :2013 ،
وقد أصبح التوقيــع اإللكرتوني قاد ًرا عىل القيام بذات الوظـائف
التي يقوم بها التوقيع التقليدي يف ظل التطـــورات التكنولوجيـــة
والقانونيـــة الحاصـــلة فـــي مجـــال االتصـــاالت والتجارة
الدولية ،بل أكثـر مـن ذلـك أصـبح هـذا التوقيـع -بفضـل
إجـراءات األمـان املتطـورة -صــعب االختــراق أو التقليــد،
بعكــس التوقيــع التقليــدي الــذي يســهل تزويــره ،وقــد
ازدادت مصـداقية هـذا التوقيـع عنـدما بـدأ يـرتبط اسـتخدامه
بتـدخل وسـيط محايـد يتـوىل إصـدار شهادة تؤكد هوية صاحب
التوقيع.
الفرع الرابع  -التوثيق اإللكرتوني ودوره يف تفعيل العمل باإلعالن
القضائي اإللكرتوني:
تتسم اإلعالنات القضائية يف صورتها التقليدية ِ
بس َم َت ْي أساسي َت ْي،
تتمثل األوىل يف وجود ُمح َّرر مكتوب عىل وسيط مادي ليس من
ً
فضل عن إمكانية الرجوع
السهل إنكاره أو التغيري يف مضمونه،
إليه بحالته التي نشأ عليها ،يف أي وقت متى دعت الحاجة إىل ذلك،
وتتعلق السمة الثانية بوجود توقيع ُيز ِّيل املستندُ ،يفيد اإلقرا َر
بصحة مضمونه ونسبته إىل من َو َّقع عليه .هاتان السمتان ،ال
وجود لهما يف املعامالت اإللكرتونية بنفس الصورة املتعا َرف عليها
يف املعامالت التقليدية ،وهو ما يثري الكثري من الشكوك حول درجة
الثقة واألمان املتوافر َت ْي يف املستند اإللكرتوني .وهو ما يضعنا
أمام املشكلة الكربى التي تتصل بمدى قدرة اإلعالن القضائي
اإللكرتوني عىل توفري الحد املناسب من ضمانات التقايض ،ومبدأ
العلم واملواجهة بني الخصوم.
ونظ ًرا ألهمية املعامالت اإللكرتونية بما فيها اإلعالنات القضائية
اإللكرتونية وتشجيعًا النتشارها وبث الثقة فيها ،وإىل أن يصل
التطور الفني والتكنولوجي إىل سد هذه الفجوة بشكل تام ،فإن
اآللية القانونية التي تواتر الحديث عنها يف الفقه القانوني املقارن
لتأمني التعامالت اإللكرتونية هي «عمليات التوثيق اإللكرتوني»
عن طريق ما ُيعرف بجهات التوثيق اإللكرتوني (موىس:2016 ،
 .)769التي توفر الثقة واألمان املستهد َف ْي ،وتضمن سالمة
وتؤمن عملية التوقيع
املُح َّرر اإللكرتوني من العبث أو االحتيال،
ِّ
اإللكرتوني ،بل وقد تكفل التث ُّبت من وصول اإلعالن القضائي
اإللكرتوني إىل املطلوب إعالنه.
و ُيعرف ُمقدِّم خدمة التصديق بأنه :جهة أو منظمة عامة أو
خاصة مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بني املتعاملني
لتوثيق تعامالتهم اإللكرتونية بإصدار شهادات إلكرتونية ،و ُيطلَق
«مقدِّم خدمات التصديق»
عىل الغري الذي يتوىل عملية التصديق ُ
 prestataire de services de certificationويرمز إليهم
ُّ
تدخل املوثق اإللكرتوني بنا ًء عىل طلب
باملخترص  .PSCويتم
شخصني أو أكثر؛ بهدف إنشاء وحفظ وإثبات الرسائل اإللكرتونية
(مأمون.)169 :2006 ،
األوروبي هذه الجهات باملادة ( )2فقرة 11
وقد ع َّرف التوجي ُه
ُّ
بأنها« :كل شخص قانوني طبيعي أو معنوي ُيص ِدر شهادات
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اإلعــالنُ
ني والتقنيَة ....
القضـائي
اإللكرتوني بني التقن ِ
ُّ
ُّ

توثيق التوقيع اإللكرتوني ،أو يتوىل تقدي َم خدمات أخرى مرتبطة
بالتوقيع اإللكرتوني»( .)٣٤وهو ذات التعريف الذي أورده قانون
األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية(.)٣٥
وذهب أيضا قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية اإلماراتي إىل
املعنى نفسه ،حيث ع َّرف ُمز ِّود خدمات التصديق بأنه« :أي شخص
أو جهة معتمدة أو معرتف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق
إلكرتونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات
اإللكرتونية واملنظمة بموجب أحكام هذا القانون»( .)٣٦واملقصود
بالخدمات املرتبطة بالتوقيع اإللكرتوني التقنيات التي تسمح
بإصدار توقيع مؤرخ ،وخدمات النرش واالطالع ،والخدمات
املعلوماتية األخرى كالحفظ يف األرشيف(.)٣٧
ولكي تتمكن جهة التوثيق (التصديق) اإللكرتوني من مزاولة
َّ
يتعي عليها الحصول عىل ترخيص بذلك من الجهة
نشاطها فإنه
()٣٨
التي يحددها القانون  .وقد نصت املادة ( )20من القانون
اإلماراتي بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية عىل أن َّ
يعي بقرار
من مجلس الوزراء جهة ملراقبة خدمات التصديق ،وعىل وجه
الخصوص ألغراض ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي
خدمات التصديق واإلرشاف عليها.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )291/8لسنة 2006
بتاريخ  2006 /10/15بشأن تعيني الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االتصاالت كمراقب لخدمات التصديق اإللكرتوني ،والقرار الوزاري
رقم ( )1لسنة  2008بشأن إصدار الئحة مزودي خدمات التصديق
اإللكرتوني.
ومن العرض السابق نرى أنه من املمكن االستفادة من خدمات
جهات التوثيق اإللكرتوني يف تفعيل آلية اإلعالنات القضائية
اإللكرتونية ،وال سيما يف تقديم خدمات الربيد اإللكرتوني املصحوب
بعلم الوصول ،والتحقق من إسناد الرسالة إىل ُم ِ
نش ِئها ،وتأكيد
تسلمها من املطلوب إعالنه ،وإمكانية حفظ وأرشفة اإلعالنات
اإللكرتونية.
وقد ُيناط بجهات التوثيق اإللكرتوني مهمتان أخريان يف غاية
األهمية ،حال منازعة أحد األطراف يف صحة اإلعالن القضائي
اإللكرتوني فن ًّيا :األوىل :هي التحقق من مضمون الرسالة
اإللكرتونية بني األطراف ،وهو ما يسمح بالتحقق من أنَّ محتوى
الرسالة لم يتغري يف الفرتة ما بني إرسال الرسالة وتسلمها ،بل
خالل حفظها كدليل إثبات (مأمون .)311 :2006 ،واملهمة الثانية:
تكمن يف تحديد زمن وصول وتسلم اإلعالنات القضائية إذا ما تمت
يف صورة رسائل بريد إلكرتونية؛ فكما قدمنا أن التاريخ املدون
بالرسالة اإللكرتونية ،ال يقدم أي ضمان ،إذ بإمكان املستخدم أن
يغي الزمن املد َّون بحاسبه ،بل تزداد اإلشكالية عند تعدد األطراف
ِّ
املطلوب تبليغهم باإلعالن القضائي عن طريق رسالة إلكرتونية،
ألن مختلف الحواسب التي ستقوم باالتصال ستعطي أزمنة
مختلفة؛ لذا نرى أن يتم تحديد زمن وصول وتسلم اإلعالنات
القضائية اإللكرتونية من خالل جهات التوثيق.
الخاتمة
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حاولنا يف هذه الدراسة املوجزة أن نتناول موضوعً ا غاية يف
األهمية وهو «اإلعالن القضائي اإللكرتوني» ،حيث ُيع ُّد من األمور
املُستحدَثة التي فرضت نفسها بقوة خالل الحقبة األخرية من
القرن العرشين.
وقد كان املُ ِّ
رشع اإلماراتي له فضل السبق بإصدار القانون
االتحادي رقم ( )10لسنة  2014بتعديل بعض أحكام قانون
اإلجراءات املدنية رقم ( )11لسنة  .1992الذي أرىس إمكانية
استخدام وسائل التقنية الحديثة يف اإلعالن القضائي ،وألزم
مكتب إدارة الدعوى أو القايض املختص أو رئيس الدائرة -بحسب
األحوال -بالتحقق من أنه ليس للمطلوب إعالنه بريد إلكرتوني ،أو
لم يتفق الطرفان عىل وسيلة لإلعالن قبل أن يتم إعالنه عىل لوحة
اإلعالنات باملحكمة ،وباللصق ،أو بالنرش.
واشرتط املُ ِّ
رشع أن تشمل صحيفة الدعوى باإلضافة إىل اسم
املدعي ولقبه وبياناته عنوان الربيد ،أو رقم الفاكس ،أو الربيد
اإللكرتوني .وأن تشتمل عىل بيانات املُدَّعَ ى عليه وإن لم يكن له
أو ملن ُي ِّ
مثله موطن أو محل عمل معلوم فتشتمل عىل ِ
آخر موطن
أو محل إقامة كان له أو عنوان الربيد ،أو رقم الفاكس ،أو الربيد
اإللكرتوني.
بينما ُيثار التساؤل عن مدى إمكانية استخدام هذه الوسيلة بني
دول مجلس التعاون الخليجي ،وال سيما يف ظل ما تشهده منطقة
بخاصة يف مجال املعامالت
الخليج العربي من تط ُّور ترشيعي،
َّ
اإللكرتونية واإلعالنات القضائية؟ وجوا ًبا عن ذلك ُن ِّ
بي أن
اإلعالنات القضائية بني تلك الدول يحكمها اتفاقية تنفيذ األحكام
واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
ً
وعمل باملادة ( )1/20من تلك االتفاقية
العربية لسنة ،1997
رسل الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية املتعلقة
يجب أن ُت َ
بالقضايا املدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية
املطلوب إعالنها أو تبليغها إىل أشخاص مقيمني لدى إحدى الدول
األعضاء ،وذلك مبارش ًة من الهيئة أو املوظف القضائي املختص إىل
املحكمة أو الجهة املختصة التي يقيم املطلوب إعالنه أو تبليغه يف
دائرتها وف ًقا لقوانينها .إال أن مهمة الجهة املختصة لدى الدولة
املطلوب إليها تسليم الوثائق واألوراق تقترص عىل تسليمها إىل
املطلوب إعالنه أو إبالغه .ويتم إثبات التسليم بتوقيع املطلوب
إعالنه أو إبالغه عىل صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه ،أو
إفادة تعدها الجهة املختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ
التنفيذ والشخص الذي ُسلمت إليه ،وعند االقتضاء ،السبب الذي
رسل صورة الوثيقة أو الورقة املُو َّقع عليها
حال دون التنفيذ .و ُت َ
من املطلوب إعالنه أو إبالغه أو اإلفادة املُثبِتة للتسليم للدولة
الطالبة مبارشة(.)٣٩
وألن األصل هو اإلعالن الورقي التقليدي فال يجوز التوسع
يف اإلعالن اإللكرتوني دون نص .ولكن يبقى أن نؤكد أنّ ِمن
حق مواطني كل دولة املقيمني يف إقليم أي من الدول األعضاء
أن يعلنوا أو يبلغوا إىل األشخاص املقيمني فيه جميع الوثائق
واألوراق املتعلقة بالقضايا املدنية أو التجارية اإلدارية أو األحوال
الشخصية ،وذلك وفق اإلجراءات املعمول بها لدى الدولة التي يتم

الصاوي و أبو هيبة

فيها اإلعالن أو التبليغ(.)٤٠
نأمل أن تكون مح َّل عناية
وقد توصلنا لبعض املقرتحات التي ُ
املُ ِّ
ترشيعي آخر بهدف تفعيل تلك اآللية
رشع ،وكبادر ٍة لتعدي ٍل
ٍّ
املُستحدَثة:
 -1نويص الدول األعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
بتعديل اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية
بدول مجلس التعاون لسنة  1997إلدخال آلية اإلعالن القضائي
اإللكرتوني بالتقنيات الحديثة ،لتواكب التطور الترشيعي يف الدول
األعضاء ،بخاصة يف مجال اإلعالنات القضائية.
 -2تعديل املادة ( )14من القانون االتحادي رقم ( )28لسنة 2005
عتب اإلعالن بالربيد
يف شأن األحوال الشخصية ،بالنص عىل أن ُي َ
اإللكرتوني ُمن ِت ًجا آلثاره من وقت وصوله إىل املستلِم وليس من
وقت إرساله ،عىل أن ُيعت َمد الربيد اإللكرتوني املصحوب بإخطار
الوصول ،ملا قد يعرتي محتوى الربيد اإللكرتوني من مشكالت
تقنية أو تغري يف املحتوى أو تلف يف الفرتة ما بني إرساله وتسلمه.
 -3إلزام الرشكات واملؤسسات التجارية وكافة األشخاص
االعتبارية الخاصة باإلفصاح عن وسائل االتصال اإللكرتوني
املعت َمدة لديها ،عىل أن يكون منها بريد إلكرتوني صالح ،وذلك عند
إنهاء إجراءات الرتخيص أو التجديد ،و ُتق ِّيد جهة اإلصدار الوسائل
اإللكرتونية املقدمة من تلك الجهات لغايات اإلعالن القضائي.
 -4إلزام مؤسسات الدولة وفروعها وكافة األشخاص االعتبارية
العامة بتسجيل وموافاة وزارة العدل بوسائل االتصال اإللكرتوني
املعت َمدة لديها ،عىل أن يكون منها بريد إلكرتوني.
َّ
املرخصة بالدولة بتسجيل وسائل االتصال
 -5إلزام مكاتب املحاماة
اإللكرتوني املعت َمدة لديها ،عىل أن يكون منها بريد إلكرتوني.
 -6إلزام كافة املؤسسات -سالفة الذكر -باإلخطار فو ًرا عن أي
تعديل لبيانات االتصال اإللكرتوني املعت َمدة لديها.
 -7رسعة العمل عىل استصدار قرار من وزارة العدل يحدد وسائل
التقنية الحديثة الجائز االعتماد عليها وف ًقا لقاعدة موضوعية،
كأن تكون الوسائل املختارة قادرة عىل توفري سجل قابل للوصول
إليه واالسرتجاع عىل كال الجانبني.
 -8أن تتوىل وزارة العدل إعداد قاعدة بيانات تشمل عناوين
الربيد اإللكرتوني ووسائل التقنية الحديثة املقدَّمة من الجهات
واملتقاضني ،واملزمع استخدامها يف توجيه اإلعالنات بالطرق
املستحدثة من جانب الجهة املختصة لدى الوزارة.
 -9إنشاء نظام ُم َؤ ْت َم ٍت لإلعالن القضائي اإللكرتوني بمجرد قيد
الدعاوى إلكرتون ًّيا.
 -10االستفادة من ِخدمات جهات التوثيق اإللكرتوني يف ضبط
آلية اإلعالنات القضائية اإللكرتونية ،وبخاصة تقديم خدمات
الربيد اإللكرتوني املصحوب بعلم الوصول ،والتحقق من إسناد
الرسالة إىل ُم ِ
نشئها ،وتأكيد تسلمها من املطلوب إعالنه ،وإمكانية
حفظ وأرشفة اإلعالنات اإللكرتونية.
الهوا مش:

( )١وتأتي عىل رأس تلك املنظمات لجنة األمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل (األونسيرتال) ،التي أقرت مرشوع قانون نموذجي
للتجارة اإللكرتونية يف  16ديسمرب  ،1996حيث منح هذا القانون
رسائ َل البيانات اإللكرتونية حجية يف اإلثبات ،وهو ما كان نوا ًة
لالعرتاف بالربيد اإللكرتوني يف املعامالت اإللكرتونية ،ومن بعدها
اإلعالنات القضائية بالطبع ،واعرتف بذلك بالتوقيع اإللكرتوني،
وساوى بينه وبني التوقيع اليدوي .وعىل أثره أصدرت العديد من
الدول ترشيعاتها الوطنية الخاصة باملعامالت اإللكرتونية ،من
هذه الدول نذكر عىل سبيل املثال :إيطاليا ( 15مارس ،)1997
سنغافورة ( 29يونيو  ،)1998الربتغال ( 2أغسطس ،)1999
الواليات املتحدة األمريكية ( 30يونيه  ،)2000أملانيا (،)2001
فرنسا ( 13مارس .)2000
( )٢ال سيما وقد سبقته إرهاصات ميالد مضيئة بصدور قانون
إمارة دبي رقم ( )2لسنة  2002الذي وضع اللبنة األوىل التي يهتدي
بها املتعاملون يف مجال املعامالت اإللكرتونية ،والقانون االتحادي
رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية.
( )٣املادة األوىل من قانون املعامالت اإللكرتونية االتحادي رقم
( )1لسنة .2006
( )٤ومن ذلك حق الخصم يف االطالع والرد عىل كافة أوراق
الدعوى ،وقد قضت املادة ( )126من قانون اإلجراءات املدنية عىل
أنه« :ال يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم وال أثناء املداولة
أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إال بحضور خصمه ،أو أن تقبل
أورا ًقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطالع الخصم اآلخر
ً
باطل».
عليها وإال كان اإلجراء
( )٥وعىل صعيد قانون املرافعات املرصي تنص املادة  6عىل أن
يقوم الخصوم أو وكالؤهم بتوجيه اإلجراءات وتقديم أوراقها
للمحرضين إلعالنها أو تنفيذها ،ما لم ينص القانون عىل خالف
ذلك .فاألصل هو أن يحرر الخصم أو وكيله يف الخصومة ورقة
اإلعالن ،وهي الورقة املراد إعالنها مضافا إليها صيغة اإلعالن ،مع
ترك مساحات للبيانات غري املعلومة لهم مقد ًَّما ،والتي يستوفيها
املحرض القائم باإلعالن ،كتاريخ اإلعالن ،واسم املحرض ،واسم من
ُسلِّمت إليه صورة اإلعالن.
( )٦بينما سمح املُ ِّ
رشع اإلماراتي بقيد صحيفة الدعوى إلكرتون ًّيا
نصت املادة ( )42من قانون
دون إعالنها بهذا الطريق ،ويف ذلك َّ
اإلجراءات املدنية املعدل بالقانون رقم  10لسنة  2014عىل أنه:
ُ «1.1تر َفع الدعوى إىل املحكمة بنا ًء عىل طلب املدعي ،وذلك بإيداع
صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى ،أو بقيدها إلكرتون ًّيا.
2.2يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى عىل البيانات اآلتية:
 .أاسم املدعي ،ولقبه ،ورقم هويته إن ُوجدت ،ومهنته أو
وظيفته ،وموطنه ،ومحل عمله ،ورقم هاتفه ،واسم َمن
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اإلعــالنُ
ني والتقنيَة ....
القضـائي
اإللكرتوني بني التقن ِ
ُّ
ُّ

ُي ِّ
مثله ،ولقبه ،ورقم هويته ،ومهنته أو وظيفته ،وموطنه،
ومحل عمله ،وعنوان الربيد أو رقم الفاكس أو الربيد
اإللكرتوني ،فإن لم يكن للمدعي موطن يف الدولة عَ َّي موط ًنا

مختا ًرا له.
.باسم املدعى عليه ،ولقبه ،ورقم هويته إن وجدت ،ومهنته أو
وظيفته ،وموطنه أو موطنه املختار أو محل إقامته ،ومحل
عمله ،ورقم هاتفه ،واسم َمن ُي ِّ
مثله ،ولقبه ،ومهنته أو
وظيفته ،وموطنه ،ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغري ،فإن
لم يكن للمدعى عليه أو ملَن ُي ِّ
مثله موطن أو محل عمل معلوم
فآخر موطن أو محل إقامة كان له أو عنوان الربيد أو رقم
الفاكس أو الربيد اإللكرتوني.
.جموضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
 .دتاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
.هاملحكمة املرفوعة أمامها الدعوى.
.وتوقيع املدعي أو َمن يمثله».
( )٧بالنظر إىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2006بشأن
املعامالت والتجارة اإللكرتونية .نجد أن املادة (ُ )2/15تق ِّرر أنه
واملرسل إليه عىل غري ذلك:
ما لم يتفق املنشئ
َ
 -2يتحدد وقت استالم الرسالة اإللكرتونية عىل النحو اآلتي:
املرسل إليه قد َّ
عي نظا َم معلومات لغرض استالم
 .أإذا كان
َ
الرسالة اإللكرتونية يكون االستالم قد تم وقت دخول
الرسالة اإللكرتونية نظام املعلومات املعني ،أو وقت استخراج
املرسل إليه الرسالة اإللكرتونية إذا كانت قد أُرسلت إىل نظام
َ
معلومات تابع له ،غري نظام املعلومات املعني الستقبال
الرسالة.
.بإذا لم ِّ
املرسل إليه نظا َم معلومات ،يقع االستالم عندما
يعي
َ
للمرسل
تدخل الرسالة اإللكرتونية نظام معلومات تابع
َ
إليه .ويتبني من النص أنه إذا اتفق أطراف اإلعالن القضائي
ُّ
لتحقق العلم بمضمون اإلعالن
اإللكرتوني عىل آلية معينة
فإن هذه اآللية هي الواجب االعتماد عليها يف تحديد وقت
اإلعالن.
( )8ويف ذلك نصـت املادة ( )14من قانون املرافعات املرصي عىل
الحكم بغرام ٍة عىل طالب اإلعالن إذا تع َّمد ِذكر موطن غري صحيح
للمعلَن إليه بقصد عدم وصول اإلعالن إليه.
ُ
( )9وعىل خالف ذلك لم ُترش إليه املادة ( )9من قانون املرافعات
املرصي ،وقد يفرس أنه أمر بديهي أن تشتمل الورقة املعلِنة عىل
موضوعها.
( )10وتثور اإلشكالية يف حالة اإلعالن التقليدي إذا كان مستلم
ورقة اإلعالن غري الشخص املطلوب إعالنه ،فقد تطلَّب القانون
تحدي َد هذا الشخص ،وذلك بذكر اسمه وصفته التي ُتربز تسلُّمه
اإلعالن .وكذلك يلزم توقيعه عىل أصل ورقة اإلعالن بما يفيد
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استالمه الصورة أو خاتمه أو بصمة إبهامه عىل األصل باالستالم.
أو إثبات امتناعه وسببه.
( )11الفقرة الرابعة من املادة الخامسة من قانون اإلجراءات
املدنية املعدلة.
( )12وتشرتط بعض الترشيعات موافقة األطراف رصاحة عىل
الوسائل اإللكرتونية يف بعض الحاالت مثل قانون اإلجراءات املدنية
الفرنيس:
Code de procédure civile (Article 748-2): Le destinataire
des envois, remises et notifications mentionnés
à l›article 748-1 doit consentir expressément à
l›utilisation de la voie électronique. (inséré par Décret
nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 73 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2009 sous réserve art. 88).
( )13وقد قيدت أغلب الترشيعات اإلعالن القضائي بالربيد
اإللكرتوني ،وكثري منها يتطلب الترصيح من املحكمة قبل اإلعالن.
( )14انظر :قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس:
Code de procédure civile (Article 748-6): Les
procédés techniques utilisés doivent garantir, dans
des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, la fiabilité de l›identification
des parties à la communication électronique,
l›intégrité des documents adressés, la sécurité et
la confidentialité des échanges, la conservation
des transmissions opérées et permettre d›établir
de manière certaine la date d›envoi et celle de la
réception par le destinataire. (inséré par Décret nº
2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 73 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2009 sous réserve art. 88).
( )15انظر:
The Principles of European Contract Law (PECL) which
are based on the concept of a uniform European
contract law system, and were created by the selfstyled Commission on European Contract Law set up
by “Ole Lando Commission”.
PLCL Art 1:301(6) stipulates that ‘“written’ statements
include communications made by telegram, telex,
telefax and electronic mail and other means of
communication capable of providing a readable
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record of the statement on both sides”.

( )16انظر:
Art. 6 of «UNCITRAL Model Law on Electronic
Commerce»،stipulates phrase (“accessible as to be
)”usable for subsequent reference
( )17انظر:
The Uniform Electronic Transactions Act (UETA), it is
one of the several United States Uniform Acts proposed
by the National Conference of Commissioners on
Uniform State Laws (NCCUSL). Forty-seven states,
the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S.
Virgin Islands have adopted the UETA. Its purpose
is to harmonize state laws concerning retention of
paper records (especially checks) and the validity of
electronic signatures. Art. 6 )13(2 stipulates phrase
(“retrievable in perceivable form”).
( )18فال يكون ملكان استالم اإلعالن اإللكرتوني فائد ٌة ُت َ
ذكر إال إذا
أثبتَ املُعلَن إليه وجوده يف مكان َت ُحول فيه الظروف عن الحضور
يف امليعاد املقرر ،ونرضب ً
مثل لذلك أن يكون املُعلَن يف دولة أصابها
إعصار وانقطعت سبل املواصالت مما يكون سب ًبا لوقف التقادم
أو ُمدَد السقوط ً
مثل حتى ولو تم اإلعالن.
( )19نقض مدني مرصي جلسة  -1996/10/26طعن رقم ،311
سنة  27ق– س  12ص  –623املوسوعة الذهبية (املجموعة
السابقة) جـ –1ص .995
( )20وكان النص املُل َغى يقرر أنهُ -1« :تضاف إىل املواعيد املب َّينة يف
هذا القانون ميعاد مسافة عرشة أيام ملن يكون موطنه خارج دائرة
يوما ملن يكون موطنه خارج دولة اإلمارات
املحكمة وتسعون
ً
ِ
املواصالت وظروف
العربية املتحدة-2 .ويجوز تبعًا لسهولة
إنقاص ميعاد املسافة بأم ٍر من القايض املختص أو
االستعجال
ُ
رئيس الدائرة حسب األحوال ،ويعلن هذا األمر مع الورقة -3 .وال
ُيع َمل بهذا امليعاد يف حق َمن يعلَن لشخصه يف الدولة أثناء وجوده
بها ،وإنما يجوز للقايض املختص أو رئيس الدائرة حسب األحوال
عند نظر الدعوى أن يأمر بمد املواعيد العادية أو باعتبارها ممتدَّة،
عىل أال تجاوز يف الحالتني امليعا َد الذي كان يستحقه لو أُعلِن يف
موطنه بالخارج».
( )21ما لم يثبت وجود قوة قاهرة أو سبب أجنبي يمنعه من
الحضور كما أسلفنا.
( )22وقد نص البند ( )4من املادة ( )8من هذا القانون عىل أنه« :إذا
تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القايض املختص أو رئيس الدائرة –

بحسب األحوال– أنه ليس للمطلوب إعالنه موطن ،أو محل إقامة،
أو موطن مختار ،أو محل عمل ،أو عنوان بريدي ،أو فاكس ،أو
بريد إلكرتوني ،أو لم يتفق الطرفان عىل وسيلة لإلعالن؛ فيتم
إعالنه عىل لوحة اإلعالنات باملحكمة ،وباللصق بشكل واضح عىل
باب آخر مكان كان يقيم فيه إن ُوجِ د ،أو بالنرش يف صحيفة يومية
واسعة االنتشار تصدر يف الدولة باللغة العربية ،وبصحيفة أخرى
تصدر بلغة أجنبية إن اقتىض األمر إذا كان املطلوب إعالنه أجنب ًّيا،
ً
تاريخا إلجراء اإلعالن».
ويعترب تاريخ إتمام اللصق أو النرش
( )23عىل خالف املُ ِّ
رشع الكويتي الذي نص باملادة ( )5يف فقرتها
الرابعة من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم
بالقانون رقم ( )38لسنة  ،1980املعدل بالقانون رقم ( )26لسنة
 ،2015عىل أن يتمتع التوقيع اإللكرتوني املتعلق باإلعالن بذات
األثر املقرر للتوقيع يف قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،
برشط استيفائه للرشوط واملواصفات املطلوبة يف التوقيع
اإللكرتوني ،والتي توفر الثقة يف الوسائل التقنية املستخدمة،
وسالمة املعلومات املوثقة ،وإمكانية حفظ املستند اإللكرتوني
املوقع ،وغريها من الضوابط التقنية والفنية التي يصدر بها
القرار الوزاري املشار إليه.
( )24راجع تعريف الكتابة اإللكرتونية الوارد بنص املادة ( )1من
قانون التوقيع اإللكرتوني املرصي رقم  15لعام .2004
( )25بينما أشارت الفقرات األوىل من النص إىل أنه -1« :يعترب
توقيعًا إلكرتون ًّيا كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور
أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع
وتمييزه عن غريه عىل النحو الوارد يف قانون املعامالت والتجارة
اإللكرتونية.
 -2يعترب محر ًرا إلكرتون ًّيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال
أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو
معلومات أ ًّيا كانت طبيعتها تجري من خالل وسيل ِة تقني ِة
ٍ
معلومات.

 -3للتوقيع اإللكرتوني ذات الحجية املقررة للتوقيعات املشار
إليها يف هذا القانون ،إذا روعي فيه األحكام املقررة يف قانون
املعامالت والتجارة اإللكرتونية».

( )26وقد ورد تعريف املستند اإللكرتوني بصفة عامة بصدر
القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 2006م يف شأن املعامالت
والتجارة اإللكرتونية ،حيث نصت املادة األوىل منه عىل أن «السجل
أو املستند اإللكرتوني :سجل ،أو مستند يتم إنشاؤه ،أو تخزينه ،أو
استخراجه ،أو نسخه ،أو إرساله ،أو إبالغه ،أو استالمه بوسيلة
إلكرتونية ،عىل وسيط ملموس ،أو عىل أي وسيط إلكرتوني آخر،
ً
قابل لالسرتجاع بشكل يمكن فهمه» .وهو نفس التعريف
ويكون
الوارد باملادة األوىل من قانون إمارة دبي رقم  2لسنة  2002فيما
يتعلق باملعامالت والتجارة اإللكرتونية.

47

اإلعــالنُ
ني والتقنيَة ....
القضـائي
اإللكرتوني بني التقن ِ
ُّ
ُّ

( )27وقد عرف القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 2006م يف
شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية –سالف الذكر -وسيل َة
ِ
املعلومات بأنها« :أداة إلكرتونية مغناطيسية ،برصية
تقني ِة
كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم ملعالجة البيانات وأداء
املنطق والحساب أو الوظائف التخزينية ،ويشمل أية قدرة تخزين
بيانات أو اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقرتان مع مثل هذه األداة».
( )28هذا بخالف الرشوط واألحكام املقررة يف قانون املعامالت
والتجارة اإللكرتونية.
( )29فال يجوز عىل سبيل املثال قيام أحد الطرفني بتوجيه اليمني
الحاسمة لآلخر أو استخدام أي وسيلة أخرى من وسائل اإلثبات
األخرى إلثبات عكس ما ورد يف اإلعالن القضائي.
( )30أحكام املحكمة االتحادية العليا طعن مدني رقم  543لسنة
 2009مدني (جلسة  9يونيو .)2010
( )31وننوه إىل أن القانون ال يرسي عىل أي مستند يتطلب القانون
تصديقه أمام الكاتب العدل ،إال أنه من حق مجلس الوزراء ،بقرار
يصدره أن يضيف أية معامالت أو مسائل أخرى أو أن يحذف منها
أو ُيعدِّل فيها .فقد نصت املادة ( )3من القـانون االتحادي اإلماراتي
رقم  1لسنة  2006يف شأن املعـامالت والتجـارة اإللكرتونيـة عىل
أنه« :ترسي -فيما لم يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون -قواع ُد
العرف التجاري الدويل املتعلقة باملعامالت والتجارة اإللكرتونية
واملبادئ العامة يف املعامالت املدنية والتجارية.
 -2يرسي هذا القانون عىل السجالت واملستندات والتوقيعات
اإللكرتونية ذات العالقة باملعامالت والتجارة اإللكرتونية،
و ُيستث َنى من أحكامه ما يأتي:
 .أاملعامالت واملسائل املتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج
والطالق والوصايا.
.بسندات ملكية األموال غري املنقولة.
.جالسندات القابلة للتداول .د -املعامالت التي تتعلق ببيع ورشاء
األموال غري املنقولة والترصف فيها وتأجريها ملدد تزيد عىل
عرش سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها .هـ -أي
مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.
قانوني
بنص
 .دأية مستندات أو معامالت أخرى يتم استثناؤها
ٍّ
ٍّ
خاص.
ٍّ
 -3ملجلس الوزراء ،بقرار ُيصدره أن يضيف أية معامالت أو مسائل
أخرى ملا هو وارد يف البنود السابقة من الفقرة ( )2من هذه
املادة ،أو أن َيحذف منها أو ُيعدِّل فيها».
( )32و ُيع َّرف نظام املعلومات اإللكرتوني بأنه« :مجموعة
برامج وأجهزة معدة ملعالجة وإدارة البيانات واملعلومات إلنشاء
أو استخراج أو إرسال أو استالم أو تخزين أو عرض الرسائل
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إلكرتون ًّيا أو غري ذلك» .و ُتع َّرف املعامالت اإللكرتونية املُ َؤ ْت َم َتة،
بأنها« :معامالت يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كيل أو جزئي
بوساطة وسائل أو سجالت إلكرتونية ،والتي ال تكون فيها هذه
األعمال أو السجالت خاضعة ألية متابعة أو مراجعة من ِق َبل
شخص طبيعي»( .املادة  1من القـانون االتحادي اإلماراتي رقم 1
لسنة  2006يف شأن املعـامالت والتجـارة اإللكرتونيـة).
( )33بينما يعد التوقيع الرقمي (بحسب ما هو ُمعت َمد لدى
هيئة اإلمارات للهوية) عبار ًة عن« :جملة بياناتُ ،تد َرج بوسيلة
إلكرتونية عىل وثيقة إلكرتونية و ُتر َبط بها ،ويكون لها طابع
متف ِّرد يسمح بتحديد شخص املُو ِّقع ويميزه عن غريه ،وترتبط
عملية التوقيع الرقمي بشهادات رقمية ،والتي تعترب بدورها هوية
إلكرتونية فريدة خاصة باملُو ِّقع إلكرتون ًّيا» .وأوضحت الهيئة أن
التوقيع الرقمي يؤكد هوية املُو ِّقع بشكل قاطع ،ويمنع حدوث
أي تغيري أو عبث يف الوثيقة املُو َّقع عليها ،وأنه ليس صورة رقمية
للتوقيع اليدوي (عىل الورق) ،ويعترب التوقيع الرقمي عالم َة أمان
إلكرتونية يمكن إضافته إىل امللفات ،ويتيح إمكانية التحقق من
نارش امللف ،وهو يساعد عىل التحقق من أن امللف لم يتم تغيريه
منذ توقيعه رقم ًّيا .وتابعت أن التوقيع الرقمي يرتبط بأبعاد
مهمة عدة ،مثل الخصوصية ،وهي ضمان املحافظة عىل املعلومات
الشخصية ،التي ُتوفر خالل إجراء التعامل إلكرتون ًّيا ،بحيث ال يتم
تمريرها ألطراف أخرى ،أو أن يتم استغاللها دون إذن أو ترصيح
املعني ،واألمن بحيث يتم ضمان حماية
ُمس َبق من ِق َبل الشخص
ِّ
ورسية وأمن أنظمة االتصاالت وال ِب َنى التحتية ،املستخدَمة يف
التعامالت اإللكرتونية بشكل كامل .وأوضحت أن التوقيع الرقمي
يؤدي إىل تعزيز الثقة لدى جميع األطراف املستفيدة من التعامالت
اإللكرتونية أفرادًا ومؤسسات ،بأن من يتعامل معه إلكرتون ًّيا هو
فعال من يدعي .إىل ذلك لفتت الهيئة إىل أن التوقيع اإللكرتوني
يختلف عن التوقيع الرقمي إذ إنه عبارة عن صورة ممسوحة
رقم ًّيا ،للتوقيع اليدوي (عىل الورق) ،و ُيستخدم ألغراض تكرار
التوقيع عىل املطبوعات ،وتذييل املراسالت اإللكرتونية.
( )34للمزيد راجع:
Journal officiel des Communautés européennes
,(J.O.C.E L.). (13،19 janvier 2000) P. 12 ets.
«مقدِّم خدمات تصديق» بأنه :شخص ُيص ِدر
( )35حيث عرف ُ
الشهادات ويجوز أن ُيقدِّم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات
اإللكرتونية( .مادة  2فقرة هـ من القانون النموذجي للتوقيعات
اإللكرتونية الصادر عام 2001م).
( )36املادة ( )1من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  1لسنة 2006
يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية.
( )37الحيثية رقم ( ،)9والحيثية رقم ( )18من التوجيه األوروبي.

الصاوي و أبو هيبة

( )38ووف ًقا لقانون التوقيع اإللكرتوني املرصي ،فإنه يتعني
الحصول عىل ترخيص بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات ،وذلك نظري مقابل ُيحدِّده مجلس إدارتها وف ًقا
لإلجراءات والقواعد والضمانات التي ُتق ِّررها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون .وال يجوز لجهة التوثيق التوقف عن مزاولة النشاط
املرخص به أو االندماج يف جهة أخرى أو التنازل عن الرتخيص
للغري إال بعد الحصول عىل موافقة كتابية ُمس َبقة من الهيئة .املادة
( )19من قانون التوقيع اإللكرتوني املرصي.
( )39املادة ( )23من االتفاقية.
( )40املادة ( )22من االتفاقية.
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