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  دور الّرسائل النّصیّة في التّبلیغ القضائّي في أثناء جائحة كورونا

  .آیات محّمد فالح النّوایسة 

  . ، جامعة مؤتة ، األردن قانون الخاصالقسم 

 ayat199043@yahoo.com :البرید اإللكتروني

  :الملخص 

إّن التّبلیغ القضائّي ھو الوسیلة الّرسمیّة الّتي یبلّغ بھا الخصم عن واقعة معیّنة، 

وتمكینھ من االطّالع علیھا، وذلك من باب تكافؤ الفرص بین االّدعاء والّدفاع، والحفاظ 

مبادىء األساسیّة للتّقاضي ومع التّطور التّكنولوجي الھائل الّذي یوفّر الوقت، على ال

والجھد، والّسرعة أدخل المشّرع ھذا التّطور إلى العملیّة القضائیّة، وازدات أھمیّة ھذا 

التّطور التّكنولوجي خالل جائحة كورونا وخاصة بأنّھا خلقت أوضاًعا مضطربة استثنائیّة 

قطاع العدالة، وأمام ھذا الوضع االستثنائّي اتّخذت الّسلطة : افّة، ومنھاعلى القطاعات ك

القضائیّة مجموعة من التّدابیر االحترازیّة لمنع تفشي الوباء في صفوف المحامین، 

تّم تفعیل العمل بنظام  ١٩٩٢لسنة  ١٢والقضاة، والموظّفین تفعیالً لقانون الّدفاع رقم 

الّرسالة النّصیّة والبرید اإللكتروني : ائل التّبلیغ اإللكترونيالتّبلیغ اإللكترونّي ومن وس

وھذا التّطّور البد أن یقوم على أساس قانونّي فھنا یعتمد األساس القانونّي على نظام 

وحتى یتّم العمل بالتّبلیغ اإللكتروني  ٢٠١٨لسنة  ٩٥استعمال الوسائل اإللكترونیّة رقم 

المشّرع الحجیّة القانونیّة واعتمادھا وتعدُّ وسیلة من وسائل بواسطة الّرسالة النّصیّة أعطى 

اإلثبات باإلضافة إلى توفیر الحمایة التّقنیّة لمنع التّزویر، ورتّب علیھا آثاًرا قانونیّة 

كالتّبلیغ التّقلیدي وتبقى دراستنا محصورة في مجال التّبلیغ القضائّي بواسطة الّرسالة 

انة بین التّبلیغ التّقلیدي والتّبلیغ القضائي اإللكترونّي في ظّل النّصیّة، وتعتمد على الموز

  . نظام استعمال الوسائل اإللكترونیّة

التّبلیغ القضائّي ،التبلیغ التقلیدي، التّبلیغ بواسطة الّرسالة  :الكلمات المفتاحیّة

  .التشفیر، إثبات التّبلیغ القضائّي بالّرسالة النّصیّة ، النّصیّة 
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The role of text message in judicial notification 
during the kurna pandemic 

Ayat mohammed falah al nawaiseh 
private law Department , Mutah University , Jordan. 
E-mail: ayat199043@yahoo.com 
Abstract:  

Judicial Notification is the official means by which the opponent 
informs of a specific incident and enables him to see it so as to make 
available equal opportunities between prosecution and defense and 
preserve the basic principles of litigation. With the tremendous 
technological development that saves time, effort and speed, the 
legislator introduced this development into the judicial process. This 
technological development has been more important during outbreak of 
the Corona pandemic, especially as it created exceptional turbulent 
situations in all sectors, including the justice sector. Faced with this 
exceptional situation, the Judicial Authority took a set of precautionary 
measures to prevent the spread of the pandemic among lawyers, judges 
and employees. Defense Law No. 12 of 1992 was enforced. The 
electronic notification system was enforced. Notification by a text 
message or by e-mail is a means of electronic notification. This 
development must be based on a legal basis. Here, the legal basis depends 
on the System No. 95 of 2018 concerning using the electronic means. For 
executing electronic notification by means of text message, the legislator 
gave the legal force and ratified thereof. It is considered a means of 
evidence. The legislator provided technological protection to prevent 
forgery, giving rise to legal consequences thereupon such as traditional 
notification. Our study remains confined to the field of Judicial 
Notification by means of text message and depends on comparing the 
Traditional Notification to the Judicial Notification by means of text 
message under the system of using electronic means. 

Key words: Judicial Notification , Notification By Means Of The 
Text Message, Traditional Reporting , Proof Of Judicial Notification By 
Means Of The Text Message , Encryption 
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ّ
  :مةاملقد

لذا بات من  ؛طرافویحرص القضاء على المساواة بین األ ،سمقدّ  فاع حقّ الدّ 
 علیھ الّسالم وقال رسول هللا ،فاع عن حقوقھممام الخصوم الدّ أتاحة الفرصة إروري الضّ 

لھ حتى تسمع من  تاك أحد الخصمین فسمعت منھ فال تقِض أإذا ( :لعلي بن أبي طالب
ة في القضاء ساسیّ وجاء الحرص على المبادىء األ ،)١()لوّ اآلخر كما سمعت من األ

تي ات القضائّیة الّ فالھدف من الّتبلیغ ؛فاع عن نفسھمن الدّ  ھوتمكین ،لزام أخبار الخصمإب
فاع والبد أن تتم عاء والدّ الفرص بین االدّ  ؤا من الخصومة القضائّیة تكافا مھمًّ كل جزءً تشّ 

ة لكترونیّ مر االستعانة بالوسائل اإلب األتطلّ  مما ؛قةالدّ و ةرعالّتبلیغات القضائّیة بالسّ 
جراء الّتبلیغات القضائّیة وذلك لتوفیر إأثناء جائحة كورونا في  في ةالحدیثة وخاصّ 

 ردنيّ ع األالمشرّ  وعدم مماطلتھا ونرى أنّ  ،عاوىفي فصل الدّ  ةرعالوقت والجھد والسّ 
ب من قانون /٧ا في الماّدة ة خصوصً نیّ أدخل تعدیالتھ في قانون أصول المحاكمات المد

لى إضافة وباإل ٢٠١٧وتعدیالتھ لسنة  ١٩٨٨لسنة  ٢١ة رقم أصول المحاكمات المدنیّ 
وھو مرادف لھذا  ٢٠١٨ لسنة ٩٥ة رقم لكترونیّ ذلك صدور نظام استعمال الوسائل اإل

 دّ تي تعنا الّ أثناء جائحة كوروفي  ١٩٩٢لسنة  ١٣فاع رقم ومع تفعیل قانون الدّ  ،عدیلالتّ 
ذي ظھر في مدینة الّ  ١٩ ا لمرض فیروس كورونا كوفیدة حالیً ة مستمرّ جائحة عالمیّ 
ة عن قلقھا حة العالمیّ مة الصّ وأعلنت منظّ  ٢٠١٩ ة في أوائل دیسمبر عامینیّ ووھان الصّ 

 اسبب الوباء أضرارً  امارس ممّ  ١١لى جائحة یوم إوأكدت تحول الفاشیة  ،وليالدّ 
حداث وتأجیل األ ا،عالمیًّ  اقتصادً ا اة بالغة تتضمن ركودً ة عالمیّ قتصادیّ ة وااجتماعیّ 

فاع رقم وصدر أمر الدّ  )٢(ة القضائّیةسیر العملیّ  في رتة وأثّ اسیّ یة والسّ یاضیّ والرّ  ،ةینیّ الدّ 
ة في قضایاھم ھود والخبراء تزوید المحكمة المختصّ ووكالئھم والشّ  ،الخصوم على ٢١

ى تتم الّتبلیغات القضائّیة بواسطتھا وذلك حتّ  ،لكترونيإل عنوان برید وتفعی ،برقم الھاتف
 ،ومنع االزدحام ،صابة من فیروس كوروناالھدف من تفعیلھا ھو تقلیل خطر اإلو

صابة من والمحافظة على سالمة المراجعین والموظفین من اإل ،عات في المحاكمجمّ والتّ 
عندھا سیصبح صحیًحا،  ةائّي بھذه الطریقالّتبلیغ القض یتمّ لفیروس كورونا المستجد 

  .ثاره القانونّیة ا آلومنتجً 

  :مشكلة البحث

 جراء الّتبلیغ القضائيّ إة في لكترونیّ الوسائل اإل باستخدامتتمحور مشكلة البحث 
كوننا نعیش في عصر جمیعھا طور الھائل في مرافق الحیاة مع التّ  یتالءمعد یلم  الّذي
ورقي  ف من استالم أي تبلیغ قضائيّ حة كورونا أصبح لدینا تخوّ أثناء جائفي و ةرعالسّ 

  .بواسطة المحضر

                                      
 .١٤٠الصفحة  - ١٠ج  -الماردیني  - قي الجوھر النّ ) ١(
  .https://ar.wikipedia.org/wikموقع ویكبدیا  )٢(
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  :أهداف البحث

كنولوجیا الحدیثة في القضاء ع للتّ دخال المشرّ إلى مسألة االستفادة من إلفت النظر  -١
 .لما لھا من مزایا

 ةرعالسّ و ،والجھد ،بیان مزایا استخدام الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة في توفیر الوقت -٢
 .فیروس كورونااإلصابة بخفیف من تّ الو ،جراءاتمماطلة في اإلالوعدم 

 ،نجاح فكرة الّتبلیغ القضائّي باستخدام وسیلة الّرسالة الّنصّیةإبیان القدرة على  -٣
 .ةرة متطوّ ومعلوماتیّ  ،ةبات فنیّ ومتطلّ  ،ووجود نظام قانونيّ 

 
ّ
  :ة البحثأهمي

 :ومنھا ،كنولوجيّ ر التّ طوّ لیواكب التّ  ؛ة الحدیثةیّ لكترونع الوسائل اإلدخال المشرّ إ -١
 .والّرسالة الّنصّیة ،لكترونيّ اإل رسائل البرید

فائدة على  من لھا لما كنولوجيّ ر التّ طوّ یواكب التّ  دیالت حتىّ ع التعّ دخال المشرّ إ -٢
 .ثناء جائحة كورونا في أة القضائّیة تمام سیر العملیّ إ

فاع ن بخصوص تفعیل أمر الدّ یردنینقابة المحامین األتي حدثت من قبل ة الّ جّ الضّ  -٣
وتفعیل نظام الّتبلیغ القضائّي  ،ة في القضاءلكترونیّ باستخدام الوسائل اإل ٢١رقم 

 .لكترونيّ سائل الّنصّیة والبرید اإلبواسطة الرّ 

  :تساؤالت البحث

م ھذه الوسیلة استخدا ُیعدّ وھل  ،كیف یتم الّتبلیغ باستخدام وسیلة الّرسالة الّنصّیة -١
 ظیم القضائّي؟ة للتنّ ساسیّ األ المبادئخالل 

 ھل ھي البیانات ،ھي البیانات الواجب توافرھا في الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة ما -٢
 ة؟ع في قانون أصول المحاكمات المدنیّ علیھا المشرّ  تي نصّ الّ  نفسھا

 ة القانونّیة على الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة ؟مالحجیّ  -٣
 مانات لحمایة الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة ؟ضّ الھي  ما -٤

 
ّ
  :ة البحثمنهجي

وشملت نصوص  ،ةیّ شریعصوص التّ للنّ  حلیليّ اعتمدت الباحثة على المنھج التّ 
ونصوص نظام  ٢٠١٧وتعدیالتھ  ١٩٨٨لسنة  ٢٤ة رقم قانون أصول المحاكمات المدنیّ 

االستعانة باالجتھاد القضائّي لما و ٢٠١٨ لسنة ٩٥ة رقم لكترونیّ استعمال الوسائل اإل
  .ز في ھذا الموضوع یمیتوافر من قرارات حدیثة لمحكمة التّ ی
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ُ
 خ

ّ
  :ة البحثط

أثناء  في سائل الّنصّیة في الّتبلیغ القضائيّ تناولنا موضع البحث بعنوان دور الرّ 
  :يتحو اآلوسوف نعالج ھذا الموضوع على النّ  ،جائحة كورونا

  .ة الّرسالة الّنصّیة في الّتبلیغ القضائيّ یّ ماھ :لوّ المبحث األ
  .عریف بالّتبلیغ القضائّي بواسطة الّرسالة الّنصّیةالتّ  :لالمطلب األوّ 

  .عریف بالّتبلیغ القضائيّ التّ  :لالفرع األوّ 
  .عریف بالّرسالة الّنصّیةالتّ  :انيالفرع الثّ 

لّتبلیغ القضائّي بواسطة رسالة عن ا ز الّتبلیغ القضائّي الّتقلیديّ تمیُّ  :انيالمطلب الثّ 
  .ةنصیّ 

  .ن بواسطة الّرسالة الّنصّیةیین واالعتبارییبعشخاص الطّ تبلیغ األ :لالفرع األوّ 
  .والّتبلیغ بواسطة الّرسالة الّنصّیة أوجھ االتفاق في الّتبلیغ الّتقلیديّ  :انيالفرع الثّ 

  .صّیة ضمانات الّتبلیغ القضائّي بالّرسالة النّ  :انيالمبحث الثّ 
  .بلیغ القضائّي بالّرسالة الّنصّیة تّ لة القانونّیة لالحجیّ  :لوّ المطلب األ
  .سالة الّنصّیة من حیث المصدررّ الة الّتبلیغات القضائّیة بحجیّ  :لالفرع األوّ 
  .سالة الّنصّیة من حیث المضمون رّ الة الّتبلیغات القضائّیة بحجیّ  :انيالفرع الثّ 

  .التقنیة للتبلیغ القضائّي بواسطة الّرسالة الّنصّیة  الحمایة :انيالمطلب الثّ 
  .شفیرالتّ  :لالفرع األوّ 
  .المعلومات وسّریتھاة تأمین خصوصیّ  :انيالفرع الثّ 
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 املبحث األ
ّ
  لو

 
ّ
بليغ القضائي

ّ
ة يف الت

ّ
صي

ّ
سالة الن

ّ
  ماهية الر

ل المحاكمات قانون أصو اتعوموضوع الّتبلیغات القضائّیة من أھم موض یعدّ 
من العنایة بھذا  والبدّ  ،في الخصومة القضائّیة ابارزً  اي دورً ة تؤدّ وركیزة أساسیّ  ،ةالمدنیّ 

ة ة في الّتبلیغ القضائّي من خالل رسالة نصیّ لكترونیّ دخال الوسائل اإلإ تمّ  إذالموضوع 
ز تمیُّ  ومن ثمّ  ،لفي المطلب األوّ  بھاوء علیھا من خالل التعریف فالبد من تسلیط الضّ 

اني على عن الّتبلیغ القضائّي بالّرسالة الّنصّیة في المطلب الثّ  الّتبلیغ القضائّي الّتقلیديّ 
  :يتحو اآلالنّ 

ب اطالو  

اّا را طوا ا  فر  

ة عریف بالّتبلیغ القضائّي بواسطة الّرسالة الّنصیّ بعنوان التّ  األّولجاء المطلب 
نعالج ستعریف الّرسالة الّنصّیة  ومن ثمّ  ،ج في تعریف الّتبلیغ القضائيّ درّ لباحثة التّ لفالبد 

  :يتحو اآلھذا المطلب على النّ 

ورع الا اا  فر  

   :الّتبلیغ لغةً  :الً أوّ 
 ،نتھىاوصل و ا،ا وبالغً بمبلغ بلوغً  ءيبلغ الشّ  ھ بلغ،ا بأنّ ف الّتبلیغ لغویًّ یعرّ 

-وبلغ مبلغ فالن ومبلغتھ ،لى مرادهإوصل  :يءوتبلیغ بالشّ  ،اغھ تبلیغً ا وبلّ بالغً إبلغھ ھو أو
، فالّتبلیغ ھو )١(بلغك ما :والبالغ ،يء المطلوبلى الشّ إل ویتوصّ  ،غ بھیتبلّ  ما :البالغ

  .لیھإغ لى علم المبلّ إنة یصال واقعة معیّ إذي یتم بموجبھ الفعل الّ 
 الثيّ وأصلھا الثّ  ،خوذ من الفعل بلغ وھو مصدر قیاسي على وزن تفعیلوھو مأ

 یصال كذلك مالیھ والبالغ ھو اإلإوشارف على الوصول  ھ،لیإوصل  :وبلغ المكان بلغ،
  .)٢(لى الغایةإل یتوصّ 

  :الّتبلیغ اصطالحاً  :ثانیاً 
م بمضمون ورقة عالمھإوالمراد  ،نیشخاص المعنیلى األإوراق القضائّیة یصال األإھ نّ إ

ة لى المحكمة المختصّ إفي ورقة الّتبلیغ  ةنالمعیّ  ةاعوالسّ  ،أو بالحضور بالیوم ،الّتبلیغ
 جراءاتإمن  تقوم بھ المحكمة جراء شكليّ إھ خر بأنّ آوفي تعریف  )٣(أنصاحبة الشّ 

                                      
   .١٤٣ص ،٨ط ،ىلوّ األ ةدالمجلّ  دار صادر، بیروت، ابن منظور، لسان العرب،   )١(
 .٧١ص ،١٩٩٨ ،القانونیّةالمكتبة  بغداد، حاح،مختار الصّ  بي بكر،أمحمد بن محمد  الجزائري، )٢(
 .١٦١ص ،٢٠٠٧ شر،افة والنّ دار الثقّ  روت،بی عوى بین الفقھ والقانون،الدّ  د،محمّ  براھیم،إ ٣)(
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جراءاتھا ماھو إو ،عوى بمواعید المرافعاتطراف الدّ أعالم إایة منھ غال ، عوىالدّ 
  )١( .ن من تقدیم دفوعھم في ھذا الجانبومن وكالئھم لكي یتمكّ  ،منھممطلوب 

من  ینھوتمك ،نةغ الخصم واقعة معیّ تي یبلّ ة الّ سمیّ فالّتبلیغ القضائّي ھو الوسیلة الرّ 
في قانون أصول  ردنيّ ع األوقد عالجھ المشرّ  ،صورة عنھا ھوتسلیم ،الع علیھااالطّ 

لى المطلوب إوھي قواعد دقیقة تكفل وصول الّتبلیغ  ١٦-٤ ة في الموادّ المحاكمات المدنیّ 
  )٢(.تبلیغھ

رع اا ا ر فرا  

واستقبال رسائل مكتوبة وجیزة  ،رسالإیقصد بالّرسالة الّنصّیة ھي عملیة 
وخدمة  ،ال والبرید القصیرى بمراسلة ّنصّیة عبر الجوّ وتسمّ  ،باستخدام الھاتف الخلوي

ي قیمة أولیس لھا  )٣(سائل القصیرةالرّ  وخدمة ،لى نقطةإئل القصیرة من نقطة ساالرّ 
لكتروني قانون المعامالت اإل روط ونجد أنّ لشّ ات مستوفیة نذا كاإ ّال إثبات في اإل ةقانونیّ 
ف رسالة ا عرّ نمّ إف الّرسالة الّنصّیة ولم یعرّ  ٢وتعدیالتھ في الماّدة  ٢٠١٥لسنة  ١٥رقم 

نھا یمھا أو تخزرسالھا أو تسلّ إ نشاؤھا أوإتي یتم ھا المعلومات الّ ة بأنّ لكترونیّ المعلومات اإل
ي تبادل للمعلومات أأو  ،سائل القصیرةوالرّ  لكترونيّ ة ومنھا البرید اإللكترونیّ إباي وسیلة 

جراء الّتبلیغات ة إللكترونیّ ع في نظام استعمال الوسائل اإلواعتمد المشرّ  )٤(الكترونیًّ إ
  .)٥(الھاتف الخلوي لىة علكترونیّ الة الّنصّیة اإلبالّرس

ة سواء اصطلح على تسمیتھا لكترونیّ الّرسالة الّنصّیة اإل بأنّ  یالحظ ومما سبق
ا لیًّ آن معلومات تمت معالجتھا وتتضمّ  ةتیجة واحدفالنّ  لكترونيّ إرسالة بیانات أو محرر 

ا فیمكن تعریف تظھر مسبقً ي وسیلة أخرى مشابھة قد أأو  ھانشائھا أو تخزینإعند 
 ة تحوي معلومات یتمّ لكترونیّ إھا عبارة عن محررات كتبت بطریقة الّرسالة الّنصّیة بأنّ 

  .)٦()الواتس أب(لكترونیة حدیثھ كبرامج إعن طریق وسائل  ةواستقبالھا حقیق ،رسالھاإ
تم ة بأن یب من قانون أصول المحاكمات المدنیّ /٧ع في الماّدة المشرّ  ونجد أنّ 

ر تبلیغھ ذا تعذّ إلى ذلك الّشخص بواسطة الھاتف وذلك إشعار موجز عن موضوع الّتبلیغ إ
ة بمجرد فتحھ یتم ى الّشخص عبر رسالة نصیّ إلرسال رابط إة ویتم ق العادیّ ائربالطّ 
خر وتھدف عالم الطرف اآلفالّتبلیغ القضائّي ھي وسیلة إل ؛الع على الّتبلیغ القضائيّ طّ اإل

ة وھو مبدأ المواجھة بین عوى المدنیّ الدّ  ،مھم للغایة عمال مبدأإلى إالقضائّیة الّتبلیغات 

                                      
 .٢٩٣ص ،١٩٨٤ بیروت، ولى،بعة األالطّ  أصول المحاكمات، أحمد، خلیل، )١(
 شر،قافة للنّ دار الثّ  ولى،بعة األالطّ  ظیم القضائي،ة والتنّ أصول المحاكمات المدنیّ  مفلح، القضاة، )٢(

  .٢٠٣ص ،٢٠٠٤
(3  )

 
www.eferrit.com        

 .وتعدیالتھ ٢٠١٥لسنة  ١٥لكتروني رقم من قانون المعامالت اإل ٢ة المادّ ) ٤(
 .٢٠١٨لسنة  ٩٥لكترونیة رقم من نظام استعمال الوسائل اإل ٧المادة  )٥(
 SMSجتماعي النصیة واصل اإلة رسائل التّ بحث منشور بعنوان مدى حجیّ  ،ةطارق جمع راشد، )٦(

 .٣٥٥ص ،٢٠١٦ ،٢ع ،٥٨مج  وق،ة الحقكلیّ  جامعة عین شمس، ثبات،اإلفي تطبیق 
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 وراق القضائّیة وماعالم الّشخص المراد تبلیغھ باألإھ الخصوم ویمكن تعریف الّتبلیغ بأنّ 
  .)١(یتخذ ضده من اجراءات بالطریقة التي رسمھا القانون

وراق خبار المراد تبلیغھ باألإة ھا وسیلتعرف الباحثة الّرسالة الّنصّیة بأنّ و
ولھا  ،جراءات أخرى فرضھا القانون باستخدام وسیلة الّرسالة الّنصّیةإي أأو  ،القضائّیة

مرسلة من الھاتف من الالّرسالة الّنصّیة  دّ ة وتعھا وسیلة رسمیّ نّ أل ؛ةسمیّ ندات الرّ ة السّ قوّ 
لى بعید إصوات لكالم أو األتنقل ا ةلآھ یقصد بالھاتف بأنّ وصال الحدیث وسائل االتّ 

تي صال الحدیثة الّ ھ أحد وسائل االتّ ف بعض الفقھ الھاتف بأنّ وعرّ  )٢(وتعرف بالتلیفون
ضمن مساحة  ةعموزّ  ،براجالسلكي عن طریق شبكة من األلصال اتعتمد على االتّ 

  .نةمعیّ 
ھا في حظّ  ولم تأخذ ،ففكرة الّتبلیغ القضائّي بالّرسالة الّنصّیة فكرة حدیثة النشأة

 ،من حیث المضمون تختلف عن الّتبلیغ القضائّي العاديّ  وھي ال ،ةالبحث بصورة كافی
جراء الّتبلیغ باستخدام وسیلة الّرسالة إلى الوسیلة المستعملة في إاالختالف  ما ینصبّ نّ إو

  :في اآلتية میزات یمكن حصرھا بعدّ  وتتمیز ھذه الوسیلة ،الّنصّیة
  
  :صالسرعھ االتّ )١
الفائقة في  ةرعمنھا الّرسالة الّنصّیة بالسّ و ،صال الحدیثمیز وسائل االتّ تت

ھا من الممیزات فكات وبما أنّ  ةرسالھا في غضون لحظات قلیلإصال بحیث یمكن االتّ 
لى إي وتؤدّ  ،الوقت والجھد یوفرّ  لما ؛ةجراء الّتبلیغ القضائّي برسالة نصیّ إالبد من تفعیل 

صال الحدیث االتّ  ا فكل وسیلة من وسائلفي وقت قصیر نسبیً  ىعاوحسم الكثیر من الدّ 
  .)٣(ةرعلھا مزایاھا الخاصة في السّ 

  :كالیفة التّ قلّ )٢
 جرائھاإر من تقلیل نفقات یوفّ  ةصیّ جراء الّتبلیغ عن طریق الّرسالة النّ إ نّ إ

 ،نورواتب المحضری ،جورأو ،من نفقات رسال الّتبلیغ القضائّي یوفرّ إفاالعتماد على 
تي جراء الّتبلیغ القضائّي والّ تي تأخذ مبالغ عالیة إلة الّ ركات الخاصّ لى الشّ إجوء وعدم اللّ 

  .قاضية التّ مجانیّ  بمبدأ خالًال إ ةھا الباحثدّ تع
  :ةریّ المحافظة على السّ )٣

 ،تي تنقل خاللھاة المعلومات الّ بسریّ  ةتمتاز وسیلة الّتبلیغ القضائّي برسالة نصیّ 
 وكوننا ،ي شخص من معرفة تلك المعلومات سوى المرسل والمستقبلأ نیتمكّ  ذ الإ

                                      
 .٢٠٣ص مرجع سابق، اد،مفلح عوّ  القضاة، )١(
  موقع ویكبدیا ) ٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81 
ة دراسة قانونیّ  قدم العلميّ ة بوسائل التّ بلیغات القضائیّ للتّ  يّ نظیم القانونالتّ  رسام غضبان، أنسام، )٣(

  .٢٢ص ،٢٠١٦ جامعة النھرین، ة الحقوق،كلیّ  ماجستیر،لة رسا مقارنة،
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 ،ةة محفوظ في الّتبلیغ برسالة نصیّ ریّ فباب الخصوصّیة والسّ  نعیش في مجتمع عشائريّ 
  .فشاء ما جاء في الّتبلیغ القضائّي من قبل المحضر إوعدم 

 ُعدّ و .ةصیّ رسال الّتبلیغ القضائّي برسالة نإلت تطبیق فعّ  قد وكانت المحاكم
 أنّ (ز یالقانونّیة وقضت محكمة التمیّ  هثارا آلومنتجً  اصحیحً  اة تبلیغً الّتبلیغ برسالة نصیّ 

جراء إوقررت  ،ةلوكیل الممیز برسالة نصیّ  ذي تمّ عتمدت الّتبلیغ الّ امحكمة االستئناف قد 
من  ٨و ٧ :ق الّتبلیغ الواردة في المادتینائة الوجاھي دون اّتباع طرنزلمحاكمتھ بم

ثر علیھ أیترتب  وانھ والأل وسابقاً  ،جراء الّتبلیغ بھذه الّصورة باطالً إویكون  ،القانون
  .)١(من ذات القانون  ١٦الماّدة  ألحكاما سندً 

ب اطا  

ديا ا ز ا ّا ر ا ن ا  

عن الّتبلیغ القضائّي  ّتبلیغ القضائّي الّتقلیديّ جاء ھذا المطلب بعنوان تمیز ال
قة بالّرسالة الّنصّیة  عن الضوابط واألحكام المتعلّ ًال بالّرسالة الّنصّیة فالبد من الحدیث أوّ 

  :حو اآلتيبیان أوجھ االختالف على النّ  ومن ثمّ 

رع االو ا طص ا ردام ا نرن وا

ّا   

باستخدام  أو االعتباريّ  ،بیعيّ ھل من الممكن تبلیغ الّشخص الطّ  تساؤلیثور 
  الّرسالة الّنصّیة ؟

ة القانونّیة ذي یتقرر لھ الّشخصیّ نسان الّ ین بأّنھ ھو اإلیعیالطب باألشخاصیقصد 
 ةویكون بمقتضاھا لمن تتقرر لھ أھلیّ  ،ھا القانونیقرّ  ةة القانونّیة ھي صفوالّشخصیّ 

ي المطلوب تبلیغھ أ ة؛ویتم تبلیغ الّشخص مباشر )٢(ل االلتزامات وتحمّ  ،كتساب الحقوقا
لى إرسالھ إالّتبلیغ  تمّ  ولكن ماذا لو ،ة لھ عن طریق الھاتف المحمولرسال رسالة نصیّ إب
ذي یتم فھو تبلیغ قانوني الّ  وع الّتبلیغ االفتراضيّ ى ھذا النّ فروعھ ویسمّ  أو ،حد أصولھأ

ھ قد یحصل أن م رسالة الّتبلیغ ذلك أنّ وینوب عنھ في تسلّ  ،م مقام المطلوب تبلیغھولمن یق
ما نّ إھ ویلإتعود  واصل الوسیلة التّ  ة ولو أنّ لكترونیّ إ ةطراف تبلیغھ بطریقیختار أحد األ

  .ھلیإلكترونیة تعود لشخص یختار ھو أن یتم إرسال الّتبلیغات اإل
شخاص ذي یقصد بھ بأّنھ مجموعة من األوالّ  ا تبلیغ الّشخص المعنويّ أمّ 

وتصبح  )٣( ل االلتزاماتكتساب الحقوق وتحمّ اة ة القانونّیة بأھلیّ موال تتمتع بالّشخصیّ واأل
شخاص فالّتبلیغ القضائّي ة األة عن ملكیّ مستقلّ  ةموال وھذه الملكیّ ة مالكة لألھذه الّشخصیّ 

                                      
 .٢٦/١١/٢٠٢٠بتاریخ  ٥٠٣١/٢٠٢٠ز حقوق رقم یتمی قرارك، )١(
 .١٨١ص بیروت، ،١٩٩٢ ولى،بعة األالطّ  ة الحق،نظریّ  ،٢الجزء أصول القانون، العلوي، دریس،إ )٢(
 .٢٧٢ص مرجع سابق، دریس،إ )٣(
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من قانون أصول  ١٠ت علیھا الماّدة نصّ تي الّ نفسھا ریقة الطّ برسالھ إة یتم برسالة نصیّ 
  .ولكن باستخدام الّرسالة الّنصّیة ،ةمحاكمات المدنیّ ال

رع اا أو ا دي واا ا ا  ق

 ّا را طوا  

ة أو الة نصیّ فاق في الّتبلیغ القضائّي سواء برسز بین أوجھ االتّ یالبد من بیان التمیّ 
  :على النحو اآلتي اوتوضیح أوجھ االختالف بینھم ،ورقي بواسطة المحضر تبلیغ قضائيّ 

والّتبلیغ القضائّي  ،فاق بین الّتبلیغ القضائّي بواسطة محضرأوجھ االتّ  :ًال أوّ 
  .ةبواسطة رسالة نصیّ 

 :الوقت )١
اعة بعد السّ  والا ابعة صباحً السّ  ةاعأو تنفیذ قبل السّ  ،ي تبلیغأجراء إیجوز  ال

 ذن كتابيّ إرورة وبفي حاالت الضّ  ّال إ الّرسمّیةل طیام العأفي  وال ابعة مساءً السّ 
ذي یتم الّتبلیغ القضائّي الّ  نّ أ من خالل ھذا النصّ  ظفنالح .)١(من المحكمة

ال ترتب إة البد من مراعاة الوقت وذي یتم برسالة نصیّ أو الّ  ،بواسطة المحضر
 عن في القرار الممیز لردّ وحاصلھا الطّ یز یمت محكمة التّ وقض ،علیھ البطالن

ا إلى تبلیغات باإللصاق على ة القانونّیة استنادً  لتقدیمھ خارج المدّ االستئناف شكًال 
ة ة الجزائیّ ولھما عنوان واضح ثابت في ملف القضیّ  ،عنوان ال یعود للممیزین

من قانون  8,9 ا للموادّ الفً مما یجعل تبلیغھما إعالم الحكم مخ، المبرزة في الملف
  .٢ )(باطًال  ةالمدنیّ  األصول

  

  :مشتمالت ورقة الّتبلیغ القضائّي )٢
  (٣): ن تشتمل ورقة الّتبلیغ على البیانات اآلتیةأیجب 

  .تي حصل فیھا الّتبلیغاعة الّ نة والسّ والسّ  ،ھروالشّ  ،تاریخ الیوم. أ
 .ن وجدإھ لواسم من یمثّ  ،وعنوانھ ،اسم طالب الّتبلیغ بالكامل. ب
  .مرھاأتي یجري الّتبلیغ بو الجھة الّ أاسم المحكمة . ج
  .ن وجدإلھ و من یمثّ ألیھ بالكامل وعنوانھ، إغ اسم المبلّ . د
  .صل والّصورةوتوقیعھ على كل من األ ،اسم المحضر بالكامل. ـھ
  .موضوع الّتبلیغ. و

                                      
 .ةالمحاكمات المدنیّ  من قانون أصول ٤ة المادّ  )١(
  ١٧٠٤/٢٠٢٠ز یمیت محكمة التّ اقرار قرارك، )٢(
  .من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٦المادة  )٣(
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 ،ثبات امتناعھإو أ ،صل باالستالموتوقیعھ على األ ،لیھ الّتبلیغإم اسم من سلّ . ز
  .وسببھ

دھا بھ الخصم لتبلیغ الخصم ذي یزوّ ة العنوان الّ حقق من صحّ للمحكمة التّ . أ
  .ة تحدد بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایةھود علیھ باستخدام وسائل إلكترونیّ أو الشّ  ؛خراآل

ن تقرر أده الخصم لھا، فلھا ن وجود عنوان آخر مختلف عما زوّ إذا تبیّ . ب
 .امنھما أو كلیھما حسبما تراه مناسبً  واعتماد أيّ  ،ّتبلیغ على كال العنوانینجراء الإ

انات الالزمة في الّتبلیغ القضائّي سواء تم الّتبلیغ بواسطة البد من توافر البیّ 
ذا خلت ورقة الّتبلیغ القضائّي إو ھاة فالبیانات البد من توافربرسالة نصیّ  أو تمّ  ،المحضر

لكترونیة ة أو اإلق الّتقلیدیّ ائالّتبلیغ بالطر رتب البطالن سواء تمّ تنات ھذه البیامن ي أمن 
واستخدام الوسائل  ،حققة أجاز التّ ع لقانون أصول المحاكمات المدنیّ ومع تعدیل المشرّ 

وجاء في  اع محمودً ة في إرسال الّتبلیغات القضائّیة فكان ھنا موقف المشرّ لكترونیّ اإل
وحاصلھا تخطئة محكمة االستئناف بقرارھا المخالف ( :ليیز ماییمقرار لمحكمة التّ 

علیھ االجتھاد القضائّي باألصول الواجب  واألصول وعدم مراعاة ما استقرّ  ،للقانون
العنوان الوارد للممیزین في أوراق  شر وأنّ بلیغ بالنّ ى یصار للتّ اّتباعھا إلجراء الّتبلیغ حتّ 

 ؛تي تثبت ذلكورفض المشروحات الّ  ،اإلماراتھما وھما مقیمان في یلإعوى ال یعود الدّ 
 . وبیناتھما ودفوعھما ،مما حرمھما من تقدیم جوابھما

من قانون أصول  9 و 8 و 7 ن في الموادّ ع بیّ المشرّ  د على ذلك نجد أنّ وفي الرّ 
لھا وحسب  ان إجراء الّتبلیغ وفقً بلیغ التي یتعیّ ة للتّ ق العادیّ ائرة الطّ المحاكمات المدنیّ 

ة في حال حف المحلیّ شر بالصّ في حین رسم طریقاً استثنائیاً للتبلیغ بالنّ  ،ج الوارد بھادرّ تّ ال
  . ه إلیھا أعالهوالمنوّ  ،ةق العادیّ ائرر إجراء الّتبلیغ بالطّ تعذّ 

 في وال یجوز اللجوء إلیھ إّال  ،وسع فیھا كان االستثناء بطبیعتھ ال یقبل التّ ولمّ 
من  12/2 ع في الماّدةق العادیة فقد أجاز المشرّ ائرمحاوالت الّتبلیغ بالطّ  حال أخفقت كلّ 

حف شر بالصّ ة للمحكمة قبل إجازة تبلیغ الخصم بالنّ قانون أصول المحاكمات المدنیّ 
 . ة یحددھا النظامة العنوان باستعمال أي وسیلة إلكترونیّ یة أن تتحقق من صحّ المحلّ 

ا ة جاء استنادً حف المحلیّ شر بالصّ بالنّ  كم االبتدائيّ تبلیغ الممیزین بالح وحیث إنّ 
بأّنھ لدى  24/12/2018 رة تبلیغ الحكم بتاریخمشروحات المحضر على مذكّ إلى 

وحیث  (ولم أعثر علیھ ،لم یعرفھ أحد) ة أشخاص ومنازلؤال عن المطلوب تبلیغھ عدّ السّ 
بلیغ كونھ جاء للتّ  ا غیر واضح وغیر كافٍ نت عنوانً ة تبلیغ الحكم تضمّ إن مذكرّ 

ة أم أذینة شارع الملك فیصل بن عبد العزیز مقابل األردنیّ  / انعمّ  :يكاآلت
ودون أي  ،عى علیھماودون بیان فیما إذا كان العنوان المذكور ھو موطن المدّ  ،یرانللطّ 

 ،ةمن قانون أصول المحاكمات المدنیّ  5 بات الماّدةا لمتطلّ تفصیل بھذا الخصوص وفقً 
شر تبلیغاً غیر عى علیھما بواسطة النّ ذي یجعل من تبلیغ إعالم الحكم للمدّ لّ األمر ا
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یة یات جدّ إجراءات الّتبلیغ إذ لم یسبقھا أي تحرّ  وعدم صحتھ فإنّ  ،ا ألوانھوسابقً  ،أصولي
  .)(١)مما یوجب نقض القرار ؛عن عنوان الممیزین غیر صحیحة وال تحقق الغایة منھا

  :ثار الّتبلیغآ)٣
جراء إة ثار المترتبھ على صحّ ثار الّتبلیغ البد من بیان اآلآحدیث عن عند ال

 اصحیحً  َعدُّ الّتبلیغ یُ  ة بأنّ من قانون أصول المحاكمات المدنیّ  ١٥ت الماّدة تي نصّ الّ  الّتبلیغ
عتبر ی :ةمن قانون أصول المحاكمات المدنیّ  ١٥الماّدة  وذلك حسب نصّ  ه،ثارا آلومنتجً 

أو من وقت  ،ثاره من وقت توقیع المطلوب تبلیغھ على ورقة الّتبلیغا آلالّتبلیغ منتجً 
فنجد من خالل  )٢(جرائھ وفق أحكام ھذا القانونإأو من وقت  ،قیع علیھاامتناعھ عن التوّ 

ي لتاریخ توقیع المن الیوم التّ  ةویبدأ حساب المدد المحدد ،الّتبلیغ ینتج أثره ص أنّ ھذا النّ 
 ،قیع علیھا بعد أن وجده المحضرذا امتنع عن التوّ إة الّتبلیغ والمطلوب تبلیغھ على ورق

ثاره ا آلمنتجً  دالّتبلیغ یع ز بأنّ یمیتھ محكمة التّ م ورقة الّتبلیغ وھذا ما أكدّ وامتنع عن تسلّ 
متناعھ عن االقانونّیة من وقت توقیع المطلوب تبلیغھ على ورقة الّتبلیغ أو من وقت 

من القانون  ١٥ة ا للمادّ حكام ھذا القانون سندً ألا وفقً  ئھجراإوقیع علیھا أو من وقت التّ 
الّتبلیغ غیر  نّ إ ھض بالّتبلیغ یتناقض مع قولقول الوكیل بأّنھ غیر مفوّ  نّ إوعلیھ ف ،ذاتھ

صول ولم یحضر بالوقت ا لألمیز وفقً مغ عن الالمحامي كان قد تبلّ  إنّ أصولي وحیث 
ة نزلجراء محاكمة الممیز بمإویكون  ،وانتظاره ،ھغم من تكرار المناداة علیالمحدد بالرّ 
  )٣(.فق والقانونالوجاھي یتّ 

تي الّ  نفسھا ثارھل الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة یرتب اآل ةفیثور تساؤل لدى الباحث
ساؤل البد عن ھذا التّ  ةجابلإل جراء الّتبلیغ ؟إة بھا الّتبلیغ الّتقلیدي في حال عدم صحّ یرتّ 

 ،جراءات الّتبلیغإمواعید و ذا لم تراعِ إب البطالن رتّ  ١٦الماّدة  لىإجوع من الرّ 
ة في لكترونیّ فكان نظام استعمال الوسائل اإل )٤(وشروطھ المنصوص علیھا في القانون

ة الّتبلیغ بالوسائل عن بعدم صحّ الطّ  عطى لكل صاحب مصلحة حقّ قد أب /٧ الماّدة
ثار لكترونیة اآلكون الّتبلیغ باستخدام الوسائل اإلظام ویحكام ھذا النّ ا ألة خالفً لكترونیّ اإل

غ الّشخص المطلوب تبلیغھ خالل یویجب تبل القانون، ألحكاما تي تتم وفقً القانونّیة ذاتھا الّ 
  جراء الّتبلیغ منیة إلیكون خارج الفترة الزّ  بلیغ وأن اللتّ لوقات الالزمة األ

  

                                      
  .٢٣/٦/٢٠٢٠بتاریخ١٦٦٠/٢٠٢٠ة ردنیّ یز األیمحكمة التم قرارك، )١(
 .ة من قانون أصول المحاكمات المدنیّ  ١٥ة المادّ  )٢(
 .١٠/٦/٢٠٠٩بتاریخ  ٣٧٢٧/٢٠٠٨تمیز حقوق، قرارك، )٣(
ا قاضي وفقً جراءات التّ إفي  القانونیّةة وطبیعتھا بلیغات القضائیّ ة التّ أھمیّ  عبدالعزیز، اللصاصمة، )٤(

 ة،یاسیّ ة في القانون والعلوم السّ ردنیّ مجلة الجامعة األ ة وتعدیالتھ،المحاكمات المدنیّ لقانون أصول 
 .٨٨ص ،٢٠١٠
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صول لأل اوفقً  الّتبلیغ قد تمّ  أكد من أنّ ذا لم تتإأن المحكمة  الباحثةمما تتقدم ترى 
جراءات ا وسارت في اإلأو اعتراض مبلغً  ،ي دفعأم ولم یقدّ  ،ولم یحضر المطلوب تبلیغھ

عوى المعروضة أمامھا حكمھا في الدّ  ةمتصدر المحك في ھذه الحالةفصول حسب األ
ن بسبب بطالن عي كان للمحكمة غیاب المدّ تبیّ  إذاا ة الوجاھي أمّ نزلویكون حكمھا بم

  .اا صحیحً عادة تبلیغھ تبلیغً إو ،جراءات فالبد من تأجیل الجلسةاإل
  :في الّتبلیغ  ةالوسیلة المستخدم)٤

طور الھائل في بفضل التّ  ؛كون العالم الیوم أصبح عبارة عن قریة صغیرة
واختصرت المسافات بحیث  ،بتتي قرّ صاالت فھذه الوسائل الّ ووسائل االتّ  ،كنولوجیاالتّ 

فالّتبلیغ  ة،مھما كانت المساف ةٍ معدود خرین خالل ثوانٍ مكان التواصل مع اآلأصبح باإل
دخال الّرسالة الّنصّیة إع واستحدث المشرّ  .ة یتم بواسطة المحضرالقضائّي وسیلة رسمیّ 

جراء إكنولوجیا الحدیثة في دخال التّ إفكان ھو االختالف الوحید بالوسیلة المستخدمة وھي 
دخل الّرسالة أب /٧ع في الماّدة المشرّ  ونرى أنّ  ، من المحضرقضائّي بدًال الّتبلیغ ال
صال یكون عن طریق االتّ  نّ إكنولوجیا الحدیثة حیث ي قام بتفعیل دور التّ أ ؛الّنصّیة

ة أبراج ا بعدّ منھا وفضائیة ترتبط السلكیًّ  ةرضیأات إرسال ة عبر محطّ شارات ذبذبیّ إ
  .تكون الّرسالة الّنصّیة أو رسالة وسائط متعددةو )١(نة على مساحة معیّ  ةموزع

                                      
 .٦٤٥ص القاھرة، ،١٩٦٦ داري،إلالقضاء ا فؤاد، ار،العطّ  )١(
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  املبحث الثاني

ة
ّ
صي

ّ
سالة الن

ّ
 بالر

ّ
بليغ القضائي

ّ
  ضمانات الت

سطة اھا بوؤنشاإ تي تمّ ة الّ لكترونیّ ندات اإلمانات الالزمة لحمایة السّ البد من توفیر الضّ 
ة عطاء الحجیّ إ ویتحقق ذلك من خالل ،صاالت الحدیثةووسائل االتّ  ،قنیات الحدیثةالتّ 

ا سندً  لكترونیة یعدّ إت على دعامة كل سند یثبّ  نّ إلكترونیة حیث ندات اإلالقانونّیة للسّ 
لى إ ةة فھي بحاجلكترونیّ إسندات  دّ ة تعلكترونیّ الّتبلیغات القضائّیة اإل  نّ إا حیث لكترونیً إ
 من المعلوماتيّ األ من تعزیز وكذلك البدّ  ،ثباتھاإة القانونّیة حتى یستطیع عطائھا الحجیّ إ

ند ة السّ ة الكفیلة بالمحافظة على سریّ قنیّ ندات من خالل اعتماد الوسائل التّ لھذه السّ 
الحدیث عن ضمانات  ومن ثمّ  ،لكترونية الّتبلیغ اإلثبات صحّ إوسنعالج  ،لكترونيّ اإل

  :حو اآلتيحمایة الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة على النّ 

 اطب اول

اا  ور ا  ّا  

ندات المستخرجة من ھذه السّ  ىثبات الّتبلیغ القضائّي بالّرسالة الّنصّیة یستلزم أن تعطإن إ
 ایمكن االحتجاج بھا مالم تكن لھ ا كانت الیًّ أندات السّ  نّ إة القانونّیة حیث الوسائل الحجیّ 

ة تحتاج ندات المستعملة في الّتبلیغ القضائّي برسالة نصیّ السّ  نّ إوعلیھ ف ،ة القانونّیةالحجیّ 
جراء الّتبلیغات القضائّیة إواعتمادھا في  ،خذ بھاة من أجل أن یتم األة قانونیّ لى حجیّ إ

ة من حیث مصدرھا ة قانونیّ ة حجیّ عطاء الّتبلیغات برسالة نصیّ إوعلیھ البد من 
  .ومضمونھا

ورع الا ت اا  ر  درث ا ن    

ة من حیث ة قانونیّ ع بحجیّ تمتّ تة البد أن ت برسالة نصیّ تي تمّ الّتبلیغات القضائّیة الّ  نّ إ
الّتبلیغات  نّ إعلیھا القانون حیث  تي نصّ وط القانونّیة الّ ما توافرت الشرّ  إذامصدرھا 

مصدر ھذه  نّ أل ؛ة القانونّیةالحجیّ ة تحوز لكترونیّ تي عنیت بالوسائل اإلالقضائّیة الّ 
ة شروط لكي اشترط عدّ  لكترونيّ لكن قانون المعامالت اإل ،ةالّتبلیغات ھي جھة رسمیّ 

كان  إذاثبات في اإل لكترونيّ وقیع اإلویحوز التّ  )١(ة ة قانونیّ بحجیّ  لكترونيّ ند اإلع السّ یتمتّ 
  :)٢(١٥حسب الماّدة روط اآلتیة وتوافرت فیھ الشّ  ،صدیقا من جھة التّ معتمدً 

  .غیرهزه عن وقیع لیمیّ انفرد بھ صاحب التّ  إذا)١

                                      
  .م وتعدیالتھ  ٢٠١٥قانون المعامالت االلكتروني ) ١( 
  .وتعدیالتھ ٢٠١٥  لكترونيّ من قانون المعامالت اإل ١٥ة المادّ  )٢(
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  .وقیعة صاحب التّ ویّ ذا كان یحدد ھُ إ)٢

  .جراء التوقیعإوقیع وقت لتّ لیطرة ا لسیطرة صاحب السّ خاضعً  كان المفتاح الخاصّ  إذا)٣

ل ججراء تعدیل على ذلك السّ إتسمح ب بصورة ال لكترونيّ جل اإلذا ارتبط بالسّ إ)٤
  .وقیعیر على ذلك التّ یحداث تغإلكتروني بعد توقیعھ دون اإل

ة الحدیثة صیّ نّ الت على ورقة الّتبلیغ المرسلة بطریق الّرسالة المثبّ  لكترونيّ وقیع اإلالتّ  نّ إو
ذا ما سقط عن ذلك إا فوقیع محمیًّ ة شروط لكي یكون التّ وقیع بعدّ صل أن یقترن التّ فاأل
ا في ورقة الّتبلیغ ا مادیًّ ذلك عیبً  یكون للمحكمة أن تعدّ  ،و شروطھأ ،ماتھوقیع أحد مقوّ التّ 

نقاص قیمة ورقة إب على ذلك من یترتّ  في تقدیر ما ةالواسعة لطویعني للمحكمة السّ 
على المحكمة في ھذه الحالة أن تدلل على  جبھ ینّ أ ّال إسقاطھا إأو  ،ثباتالّتبلیغ في اإل

  .واضحارھا بشكل رة وجوب العیب قي قصحّ 

رع اا ت اا روونث ا ن   

ة على سمیة حجّ سناد الرّ تكون األ( ثباتمن قانون اإل ٧في الماّدة  يّ ردنع األالمشرّ  نصّ 
أو  ،ة قام بھا الموظف العام في حدود اختصاصھة بما دون فیھا من أفعال مادیّ اس كافّ النّ 

ا ما ا أمّ ق المقررة قانونً ائرن تزویدھا بالطّ ضوره وذلك مالم یتبیّ أن في حوقع من ذوي الشّ 
  .)١(یخالفھ ا حتى یقوم الدلیل على ماصحیحً  فیعدّ أن من بیانات ورد على لسان ذوي الشّ 

بشكل  سمیةندات الرّ م في السّ تي تنظّ البیانات الّ  أنّ  یالحظ من خالل نص الماّدة المتقدم
ى الموظف ویتولّ  ،في حدود اختصاصھ ةعام ةف بخدملّ أو مك ،عام من قبل موظف عام

لة في اعتبارھا متمثّ  ةة عالیّ ة ثبوتیّ ع بقوّ تي تتمتّ مھا والّ تي نظّ بنفسھ تدقیق تلك البیانات الّ 
ف أو المكلّ  ،م من قبل موظفتي تنظّ ا البیانات الّ مّ أن تزویرھا مالم یبیّ  ةة على الكافّ حجّ 

 ثبات عكسھاإدوین فقط دون التدقیق فیجوز خیر على التّ تي یقتصر دور األالّ  ةعامّ  ةبخدم
  .)٢(ةثبات العادیّ ق اإلائال بطر

روط القانونّیة ن الشّ ة یجب أن تتضمّ ة أم برسالة نصیّ فورقة الّتبلیغ سواء أكانت عادیّ 
ا مع البیانات وفي حدود اختصاصھ وذلك تماشیً  ،م من المحضرالالزم توافرھا فھي تنظّ 

یجوز  ة والحجة على الكافّ  رقة الّتبلیغ فھذه البیانات بطبیعة الحال تعدّ الالزمة في و
ویر وفي المقابل ھنالك بیانات تصدر عن الخصوم ویقتصر دور ال بالتزّ إعن بھا الطّ 

قامتھ إومحل  ،وین تحت مسؤولیتھم كبیانات اسم المطلوب تبلیغھالموظف فیھا على التدّ 
  .ةثبات كافق اإلائثبات عكسھا بطرإكذلك یجوز 

                                      
   ٢٠١٧لسنة  ٢٢وتعدیالتھ رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٠ثبات رقم من قانون اإل ٧ة المادّ  )١(
  .١١٣ص مرجع سابق، نسام،أ )٢(
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ب اطا 

ا ا ّا را طوا ا   

واقیع تي تعتمد على التّ ة الّ لكترونیّ ندات اإلسالة الّنصّیة من السّ رّ الالّتبلیغات القضائّیة ب تعدّ 
قبول الّتبلیغات  نّ إف لكترونيّ ند اإلتي یقوم علیھا السّ ة باعتبارھا من الوسائل الّ لكترونیّ اإل

ة وسائل لحمایة وھنالك عدّ  ،نداتة تعتمد على ضمانات تحمي ھذه السّ برسالة نصیّ 
ة المعلومات وتأمین الخصوصّیة سریّ  ،ة وھي تشفیر المعلوماتلكترونیّ ندات اإلالسّ 
  :حو اآلتياولھا على النّ نسنتو

ورع الا ر ا  

 رموز غیر مفھومھ بحیث ال ویل المعلومات والبیانات إلىشفیر بأّنھا تقنیة تحیقصد بالتّ 
تم وتأو فھمھا  ،الع على ھذه المعلوماتطّ شخاص غیر المرخص لھم من اإلیستطیع األ

  .)١( شفیرة وذلك باستخدام المفتاح المناسب لفك التّ صلیّ عادة المعلومات إلى صیغتھا األإ

ة إلى ي بفضل بروتكوالت سریّ تؤدّ  ات التيمن العملیّ  ةبأّنھ مجموع وفي تعریف أخر
أو  ،شارات غیر مفھومةإومقروءة إلى معلومات و ،شارات مفھومةإو ،تحویل معلومات

تي یتم الّ  ةلھذا الغرض فھو الطریق ةغیر مقروءة القیام وبالعكس باستخدام برامج مصمم
لدى مفھومة إلى معلومة غیر مفھومة من خالل تطبیق یكون  ةبمقتضاھا ترجمة معلوم

ة قبل صلیّ مستقبل البیانات القدرة على استعادة محتوى الّرسالة إلى صورتھا األ
  .)٢(شفیرالتّ 

ظام یختلف عن ھذا النّ  نّ إمماثل حیث الشفیر غیر شفیر ھي التّ ق أخرى للتّ ائوھنالك طر
ند سّ بذاتھ في تشفیر ال ريّ مز السّ أو الرّ  ،یستخدم المفتاح ھ النّ أشفیر المماثل في نظام التّ 

ى المفتاح ل یسمّ وّ ن األین سریین أو رمزیبل یستعمل مفتاح ،أو من أجل فك تشفیره
اني فیعمم ا المفتاح الثّ ا أمّ یكون سریًّ  ،فقط لكترونيّ ند اإلمستخدم السّ  إّال  یعرفھ وال الخاصّ 

وفي ھذه الحالة  ةرعامل برسائل مشفّ ذین یرغبون في التّ خرین الّ على المستخدمین اآل
رسالھا إلى إو ،نداتعلى المفتاح العام استخدامھ في تشفیر السّ  جمیعھم الحائزین یستطیع

ندات الواردة المستخدم الحائز على المفتاح الخاص بحیث یستطیع وحده فك تشفیر السّ 
ع وھذا ما أخذ بھ المشرّ  )٣(والحائزین على المفتاح العامّ  ،خرینمن المستخدمین اآل

                                      
 ،٢٠٠٦ القاھرة، دار النھضة العربیة، تصال الحدیثة،التعاقد عبر تقنیات اإل سمیر حامد، جمال،ال )١(

 .٢١٧ص
 ،القانونیّةمجلة جامعة دمشق للعلوم  المفھوم والتطبیق، المحكمة االلكترونیة، أوتاني، صفاء، صفاء، )٢(

   .١٧٧ص ،٢٠١٢ دمشق، ل،وّ ، العدد األ٢٨ ةالمجلد
   .٣٣٠ص سابق،مرجع  نسام،أ )٣(
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وتعدیالتھ  ٢٠١٥لسنة  ١٥في قانون المعامالت رقم  ردنيّ ع األف المشرّ فعرّ  ردنيّ األ
لكتروني في معاملة وقیع اإلالتّ  ذي یستخدمھ الّشخص النتشارمز الّ مفتاح الخاص ھو الرّ ال
ھو الرمز الذي فا المفتاح العام أمّ  لكتروني،إأو سجل  ،أو رسالة معلومات ،ةلكترونیّ إ

 وثیق االلكترونيّ مستخدم شھادة التّ وعلى  نيّ لكترووثیق اإلأو تعتمده جھات التّ  ،تخصصھ
 .لكترونيّ وقیع اإلحقیق من صحة التّ بھذه التّ 

رع اا و نتوا  رو  

تستعمل المعلومات في غیر الغرض المرخص بھ  ّال أة المعلومات یّ صن المقصود بخصوإ
جراء الّتبلیغات إتي تقوم بھة الّ لذا ینبغي أن توافر لدى الج ؛من صاحب المعلومات

ى وثیقة خصوصیة المعلومات وھذه الوثیقة تحدد الخطوات القضائّیة في وثیقة تسمّ 
وحسب نص الماّدة من  ،)١(للحصول على درجة عالیة من الخصوصّیة  ؛الواجب اّتباعھا

 ،رونيلكتوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات جھة توثیق اإل دّ قانون المعامالت تع
 .)٢(لكترونيوثیق اإلصدار شھادات التّ إوتقوم ب

ر یغیة المعلومات فھي تحقق الحمایة لمحتوى البیانات ضد محاوالت التّ سبة لسریّ ا بالنّ أمّ 
حقیق من أو المحو خالل مراحل تبادل المعلومات والوثائق مع ضمانات التّ  ،عدیلأو التّ 
عوى بالدّ  ةحصول على المعلومات الخاصّ أو المستقبل بحیث الیمكن ال ،المرسل ّیةشخص

ح لھم بالدخول إلى شخاص المصرّ ذ تتولى الجھة القضائّیة تحدید األإمن قبل أطرافھا  الإ
 ،وموظفي المحكمة ،الع علیھا كالقضاةطّ واإل ى،وتسجیل الدعاو ،نظام المعلومات

مرورخاصة وكلمة  ،عوى وذلك من خالل تزوید اسم المستخدموأطراف الدّ  ،والمحامین
ظام یطمئن وھذا النّ  ،فاصیل في دعواھمالتّ  الع على أدقّ طّ یتمكنوا من اإل لكيلكل منھم 

الع على واالطّ  ،خول إلى نظام المعلوماتح لھم من الدّ شخاص غیر المصرّ منع األ
  .)٣(عوىأوراق الدّ 

 

 

                                      
   .٢وتعدیالتھ المادة  ٢٠١٥لسنة  ١٥رقم  لكترونيّ قانون المعامالت اإل )١(
   .لكترونيّ من قانون المعامالت اإل ٥ة المادّ  )٢(
   .١٧٧ص مرجع سابق، أوتاني، )٣(
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  :اخلامتة 

أثناء  في الة الّنصّیةنتھینا من البحث في فكرة دور الّتبلیغ القضائّي بالّرسابعد أن 
تي ة نتائج الّ ل إلى عدّ التوصّ  ن إلى خاتمة ھذا البحث حیث تمّ جائحة كورونا نأتي اآل

  .ردنيّ ع األ أمام المشرّ لھا محّالً  جدتة توصیات عسى أن ستتبعھا عدّ 

 
ّ
  :تائجالن

 ،كالیف وسھولة االستعمالة التّ وقلّ  ،رعةالّرسالة الّنصّیة بالسّ  تزتمیّ )١
جراء إخطاء یجعلھا وسیلة ناجحة في ب األوتجنّ  ،یة المعلوماتة على سرّ والمحافظ

ذي یتم تي تمس الّتبلیغ الّ وتؤدي إلى تخفیف من حاالت البطالن الّ  ،الّتبلیغ القضائيّ 
  .ق العادیةائبالطر

ة القانونّیة من عن الّرسالة الّنصّیة بالحجیّ  ةادرتتمتع ورقة الّتبلیغ القضائّي الصّ )٢
ع علیھا من موظف وموقّ  ،ةصدر والمضمون كونھا صادرة عن جھة رسمیّ حیث الم
  .مختص

في الّتبلیغ  توافرالمت كافة روط الالزمةبالّرسالة الّنصّیة یتطلب الشّ  غالتبلی نّ إ)٣
  .جراء الّتبلیغ القضائيّ إوالوقت الالزم في  ٥ا إلى الماّدة القضائّي استنادً 

  .كالّتبلیغ القضائّي الورقيّ  ثره القانونيّ أب یرتّ  الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة نّ إ)٤
وذلك  ،ةقنیّ تالّتبلیغ القضائّي بواسطة الّرسالة الّنصّیة یتطلب حمایة  نّ إ) ٥

  .ة المعلوماتشفیر والمحافظة على سریّ باستخدام نظام التّ 

  :التوصيات

الّتبلیغ  نّ ن للمحكمة أذا نبیّ إ ١٤/٢الماّدة  بتعدیل نصّ  ردنيّ ع األنوصي المشرّ )١
جراء إفالبد من المشرع  ھعادة الّتبلیغ وتغریمإ أو تقصیره فتقرر ،لم یتم من قبل المحضر

رسال الّرسالة الّنصّیة المتضمنة الّتبلیغ إذا لم یقم المحضر بإھذه الماّدة  نصّ على تعدیل 
  .تتجاوز مئة دینار  وال امن عشرین دینارً  وتشدد العقوبة بدًال  ،أو ماطل فیھا

 ةلكترونیّ جراء الّتبلیغ بالوسائل اإلإوسع في شرح ع أن یتم التّ نوصي المشرّ )٢
  .ة لالستفادة من الّتبلیغ بالّرسالة الّنصّیة حتیّ والبد من تھیئة البنیة التّ 
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  املراجع

  .١٩٦٦ القاھرة، ،داريّ القضاء اإل فؤاد، العطار،)١
ھضة دار النّ  ل الحدیثة،صابر تقنیات االتّ ععاقد التّ  سمیر حامد، الجمال،)٢

  .٢٠٠٦ القاھرة، ة،العربیّ 
 ةالطبع نظیم القضائّي،ة والتّ أصول المحاكمات المدنیّ  اد،مفلح عوّ  القضاة،)٣

  .٢٠٠٥ زیع،شر والتوّ قافة للنّ مكتبة دار الثّ  األولى،
 منشورات الحلبي، نترنت،لشبكة اإل نظیم القانونيّ التّ  طوني میشال، عیسى،)٤

  .٢٠٠١ بیروت،
صال الحدیثة ومدى حجیتھا في عاقد بوسائل االتّ التّ  محمد سعید، شیدي،الرّ )٥

  .القاھرة ة،ھضة العربیّ دار النّ  ثبات،اإل
 ١٤٣٤ دمشق، وادر،دار النّ  الجزء العاشر، الماردیني، قي،الجوھري النّ )٦

  .ھجري 
 ،المكتبة القانونّیة بغداد، حاح،مختار الصّ  بي بكر،أمحمد ابن  الجزائري،)٧

١٩٩٨.  
 قافة للنشر،ثّ دار ال بیروت، عوى بین الفقھ والقانون،الدّ  محمد، براھیم،إ)٨

٢٠٠٧.  
 ولى،الطبعة األ ة الحق،نظریّ  اني،الثّ  الجزء أصول القانون، العلوي، دریس،إ)٩

  .١٩٩٢ بیروت،
دار صادر  ،ةالثامن ةالطبع ،ىولاأل ةالمجلد لسان العرب، ابن منظور،) ١٠

  .بیروت شر،للنّ 

 :الرسائل* 
قدم بلیغات القضائّیة بوسائل التّ للتّ  ي،نظیم القانونالتّ  رسام غضبان، أنسام،) ١

  .٢٠١٦ ھرین،جامعة النّ  ة الحقوق،كلیّ  رسالة ماجستیر، ة مقارنة،دراسة قانونیّ  العلميّ 

  :االحباث*

الّنصّیة في  واصل االجتماعيّ ة رسائل التّ مدى حجیّ  جمعھ السید، طارق،)١
  .٢٠١٦ جامعة عین شمس، ثبات،اإل

عبدالعزیز أھمیة الّتبلیغات القضائّیة وطبیعتھا القانونّیة في  اللصاصمة،)٢
ة القانون مجلّ  ة وتعدیالتھ،ا لقانون أصول المحاكمات المدنیّ جراءات التقاضي وفقً إ

  .٢٠١٠ ة،یاسیّ والعلوم السّ 
عة دمشق للعلوم ة جاممجلّ  طبیق،المفھوم والتّ  ة،لكترونیّ المحكمة اإل صفاء،)٣
  .٢٠١٢ دمشق، ول،، العدد األ٢٨ ةدالمجلّ  القانونّیة،
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