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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                

ََّمإِاْهتََدىِ َِمنِ  ه
ِ
يِفَإ هِ ََِيْتَد  نَْفس  ِِل  ََّمإَِضلََِِّوَمنِْۖ  ه

ِ
لِ ِفَإ ِعََلْْيَإِ ِِيَض 

َرةٌِِتَز رِ َِوَلِ ْزرََِِواز  َِوَمإُِأْخَرىِ ِو  َّإِۖ  ن ب يَِِك  عَذ   ِ ِم  وًلِِهَبْعََثَِِحّتَّ  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ﴾٥١﴿ِرَس 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(51ِِِِِِالآيةِ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

     

بعادواق ( فدقخر ادقبر بدقٌل)خالل اشرافً على البحث الممدد  مدق لبدل لمٌلادق المقلدً ال دٌد        

متطلبقت الترلٌة مق الادا  الثدقاً الدى  كجلء مق( التبلٌغقت الملقئٌة بو قئل اإلتاقالت الحدٌثة)

كواه لد اختقر مولوعقً حٌوٌقً و مفٌدداً و ولدا الحلدول الاا  األول مق اااق  الملقة الحظت 

الماق ددبة لمشددكلة التبلٌغددقت الملددقئٌة و مددق تعقاٌ ددق المحددقك  مددق جراءهددق و ت ددب  فددً تدد خٌر ح دد  

 الدعقوي فً المحقك  كقفة.

واق التبلٌغقت الملقئٌة بمثقبة البوابة والمافذ الى الولوج فً الدعوى والخوض فٌ دق فد ق تمكاادق مدق 

ٌجقد المفقتح الماق بة و ذلن بتجدٌد و اإل راع فً كٌفٌة إجراء التبلٌغدقت ل د ل األمدر علدى ال دقدة ا

الملقة ح   الدعقوي خالل  مف ق اللماً المحدد لقاواقً بدل و فدً ولدت  لدل و لوادل كدل ذي حدك 

 الى حمه والواول الى الحك هً غقٌة وروح الدعوى.

حث لد إ تفقد مق تجربة الدول المجقورة فدً اإل دتفقدة مدق و دقئل فبقلحك وجدته بحثقً لٌمقً و إق البق

اإلتاقالت الحدٌثة إلجراء التبلٌغقت الملقئٌة و  ورد امدقذج حٌدة و غادى البحدث بمدرارات للدقئٌة 

 خقاة بقلمولوع ف رجو لبول بحثه و لك  جلٌل الشكر.

 

 

 المشر                                                              

 المقلً عبدالبق ط عبدهللا فرهقدي                                                               

 اقئ  رئٌس محكمة إ تئاق  ماطمة  ربٌل                                                               

 1رئٌس محكمة جاقٌقت  ربٌل/                                                             
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 المقدمة

 مدخل تعرٌفً بموضوع البحثأوالً: 

ٌش د العقل  فً عاراق  حداثق متالحمة فً مجقل االبتكقرات و االختراعقت بحٌث ال ٌكقد ٌمر ٌو         

اال و ٌش د والدة ابتكقر  و ااجقل ٌخد  العقل  و البشرٌة على حد  واء، فقلتمد  العلمً فً ا تمرار، 

رات و عد  التمٌد بقلموال  المدٌمة و التً عفق عا ق اللمق و التً ال األمر الذي ٌتطل  مواكبة تلن التطو

تلبً احتٌقجقت العار الحقلً. و اذا كقات و قئل اإلتاقالت الحدٌثة لد فرلت اف  ق فً كقفة 

المجقالت فقق االمر ٌوج  على التشرٌعقت اتخقذ كل مق مق ش اه ولا الحلول الماق بة ل ق بحٌث ال 

شرٌعٌة رهٌاة االشكقل المدٌمة و اق تلا الااوص التً بو ع ق مواكبة التطورات تبمى الااوص الت

الحدٌثة بعٌدا عق الجمود و الشكلٌة المفرطة، اق االمر ٌاطبك كذلن على التبلٌغقت الملقئٌة، فمق ش ده 

ن العقل  فً مجقل  اإلتاقالت الحدٌثة، ٌحت  على التشرٌعقت و مق لما ق التشرٌا العرالً اخذ تل

 التطورات بعٌق االعتبقر.

اق مق ٌشجا الملقء على األخذ بو قئل اإلتاقالت الحدٌثة فً مجقل التبلٌغقت عاد اظره للدعقوي، تلن 

ً مق مق الشكلٌة واألخذ بقلو قئل الحدٌثة مق  جل ح    الااوص التً تجٌل للمقلً التحرر اوعق

ل فً ت  ٌل عملٌة التبلٌغقت، وتذلل كقفة الدعقوي ب لار ولت ممكق، إذ ل ذه الو قئل الدور الفعق

العمبقت التً لد تعرل ق، فإجراء التبلٌغقت عق طرٌك ال قت  الامقل او التلكس  و الفقكس  و اإلاتراٌت 

كل ق ت    فً  رعة ح   التبلٌغقت و مق لذلن مق األثر الوالح فً  رعة ح   الدعقوي. بموالاة ذلن 

اق بة للمرحلة المقدمة المتو طة المدى ما ق والبعٌدة، والتً ت خذ اابح مق اللروري ولا الحلول الم

بقإلعتبقر الطفرة ال قئلة التً ش دهق العقل  فً مجقل اإلتاقالت، بحٌث ٌتج د فً الا قٌة مق ولا 

تاظٌ  لقاواً مالئ  ٌكوق بممدوره ماح الملقء الحرٌة التقمة عاد معقلجته لألولقع الحدٌثة، ولربمق 

ً الاء الو قئل العلمٌة الحدٌثة، والتً كقق الو ق ئل مشروعقً، هل مق الماطك  ق ٌبمى المقلً اقمتق

 فرلت اف  ق دوق  ق ٌحرن  قكاقً؟ 

 ثانٌاً: سبب اختٌار الموضوع و أهمٌته 

بولت لاٌرا بٌق مرهوق ب رعة و دلة التبلٌغقت الملقئٌة، فكلمق كقات التبلٌغقت  اق ح   الدعقوي

 رٌعة االجراء كلمق  قعد ذلن على ح   الكثٌر مق الدعقوي، و لعلاق بقمس الحقجة الى هذه المعقدلة 

ٌغقت و فً ولت اش د فٌه تراك  الدعقوي امق  الملقء، فقلحل ال لٌ  ٌكوق بقالهتمق  الكقفً لعملٌة التبل

 بمق ٌخد  ح   الدعقوي. 

اق االهتمق  بقلتبلٌغقت الملقئٌة ال ٌكوق بمجرد الركوق الى الو قئل و األ قلٌ  التملٌدٌة و التً اشقرت 

الٌ ق التشرٌعقت فً ااوا ق المقاواٌة، و ح   بل مق خالل اال تفقدة مق و قئل اإلتاقالت الحدٌثة 

قالت ف ذه الو قئل فٌمق لو ت  توظٌف ق على الوج ة الاحٌحة و التً فرلت اف  ق و بموة فً شتى المج

فً عملٌة التبلٌغقت الملقئٌة، لكقق ل ق األثر الوالح فً ح   العدٌد مق الدعقوي فً ولت لٌق ً، 

اقهٌن عق دورهق فً التملٌل مق الافمقت و االجراءات التً تتطلب ق عملٌة التبلٌغقت. و فً لوء 

لتً ظ رت فً الحٌقة العملٌة، اابحت الو قئل التملٌدٌة عقجلة عق تلبٌة المعطٌقت و الم تجدات ا



متطلبقت التبلٌغقت الملقئٌة، لذا بقت على التشرٌعقت و ما ق التشرٌا العرالً اخذ ذلن بعٌق االعتبقر و 

العمل على مواكبة التطورات الحدٌثة و بمق ٌا ج  و التطلعقت الماشودة فً تحمٌك الملقء العقدل 

   قجل. الع

 ثالثاً: اشكالٌة البحث

اق الو قئل التملٌدٌة فً التبلٌغقت الملقئٌة ل  تعد لقدرة على تلبٌة متطلبقت المرحلة الراهاة ااألمر الذي 

ٌ توج  توظٌ  و قئل التمد  العلمً فً هذا المجقل و الذي  ٌ قعد وإلى حد بعٌد تدذلٌل كقفدة العمبدقت 

غدقت وفمدقً للولدا الملٌددي، وٌبددو  ق  كثدر التشدرٌعقت بدد ت تددرن والاعوبقت التً تعتدري  دٌر التبلٌ

 همٌة هذه الو قئل، األمر الذي دفع ق إلى اٌجقد الحلول التشدرٌعٌة الماق دبة والتدً ت خدذ باظدر اإلعتبدقر 

تلن الطفرة التً ش دت ق شتى المجقالت وبخقاة فً مجقل التماٌقت الحدٌثة، والتً  دتحل فدً الم دتمبل 

 قئل التملٌدٌة.محل الو 

 رابعاً: هٌكلٌة البحث 

ومق اجل ت لٌط اللوء على دور و قئل التمد  العلمً فً مجقل التبلٌغقت الملقئٌة، ارت ٌاق  ق ام   

 هذا الفال الى  ربعة مبقحث و كقآلتً:

 .مقهٌة التبلٌغقت الملقئٌة األلكترواٌة: المبحث األول

 رواً.إثبقت احة التبلٌغ االلكت: المبحث الثقاً

 .بطالق التبلٌغ الملقئً: المبحث الثقلث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث األول

 بوسائل االتصاالت الحدٌثةماهٌة التبلٌغات القضائٌة 

اتاقول مولوع مقهٌة التبلٌغقت الملقئٌة بو قئل االتاقالت الحدٌثة  لمق هذا المبحث الذي  و  

بو قئل االتاقالت التبلٌغقت الملقئٌة اخااه الى مطلبٌق ففً المطل  األول ابحث فً مف و  

التبلٌغقت الملقئٌة بو قئل   اواع  الحدٌثة  و مبررات األخذ ب ق امق المطل  الثقاً ف و  اذكر فٌه

 االتاقالت الحدٌثة  و الو قئط الم تعملة فٌ ق و كقالتً:

 

 المطلب األول

 األخذ بهابوسائل االتصاالت الحدٌثة و مبررات التبلٌغات القضائٌة  مفهوم

تعتبر التماٌة مق المجقل التطبٌمً فً بعض العلو  و بعبقرة اخری ااه ذلن المجقل الذی ٌترج  مق 

خالله العل  علی ارض الوالا حٌث ٌتمثل فی اخر مق توال الٌه العمل البشری مق االختراعقت و 

و التی تؤدي بشكل ا ق ً  االبتكقرات و التً مق خالل ق ت  ل الحٌقة علی الاقس فی كقفة اواحً الحٌقة

الی اختاقر الولت و الج د و جعل الحٌقة الل تعمٌدا حٌث ٌ تطٌا الاقس مق خالل تماٌة المعلومقت 

 .1الواول الی كل مق ٌ عی الٌه بكل ٌ ر و   ولة

 

 الفرع األول

 بوسائل اإلتصاالت الحدٌثة ةالقضائٌ اتمفهوم التبلٌغ

علٌه مق العل  بإجراء  ىالو ٌلة التً ر م ق المقاوق لتمكق المدعمف و  التبلٌغ الملقئً بشكل عق  هو 

معٌق، وهو ٌتحمك مق خالل ت لٌ  ا خ مق الوثٌمة الملقئٌة ل ذا اإلجراء على ٌد مبلغ وإذا كقق التبلٌغ 

ً بقلحك  وق له اثقره المقاوالملقئً احٌح فإق هذا التبلٌغ ٌك اٌة المتمثلة بإعتبقر المبلغ الٌه مدركق

 ق ولد تخطط ب اظر الدعوى، وهو مق ٌعتبر لرٌاة لقاواٌة على تحمك العل  تالملقئً و حٌثٌقته و ول

فً اإلعتبقر ال ادات  ل  التملٌدٌة بقلا بة لل ادات بشكل عق  لتشمٌالدول المتمدمة مرحلة المفقه

دات الكتقبٌة لكوا ق االلكترواٌة اٌلقً، فمد اظمت هذه الدول ال ادات االلكترواٌة وجعلت ق لمق ال ا

هاق فمد جقءت العدٌد مق التشرٌعقت تؤدي الى افس الغقٌة التً ت د  الٌ ق ال ادات التملٌدٌة. مق 

والمواعد واألحكق  الملقئٌة التً  محت بإ تخدا  ال ادات االلكترواٌة، و مق هذه التشرٌعقت المقاوق 

عد ال ادات االلكترواٌة مق لمق ال ادات  التجقري الموحد فً الوالٌقت المتحدة األمرٌكٌة، والذي

الكتقبٌة، وإلى افس االتجقه ذه  المشرع الكادي.  مق الماظ  ال عودي فمد ماح التعقمالت وال جالت 

                                                           
(1)

بق علً بق دمحم ال اٌدي، التبلٌغ الملقئً االلكترواً وحجٌته فً الاظق  ال عودي، ر قلة ممدمة إلى جقمعة اقٌ  العربٌة للعلو   احمد 
ص األماٌة، كلٌة العدالة الجاقئٌة ،  ل   الشرٌعة و المقاوق إ تكمقالً لمتطلبقت الحاول على درجة المقج تٌر فً الشرٌعة و المقاوق تخا

 .44  ص4119الملقئٌة،الرٌقض الدرا قت 



( كمق  كد بعد  جوال افً 5( مق المقدة )1والتولٌعقت االلكترواٌة حجٌة مللمة، واجد ذلن فً الفمرة )

االلكترواٌة للتافٌذ وإشترط الماظ  لذلن اق تكوق تلن ال جالت والتولٌعقت  احة ولقبلٌة ال جالت

( 4والتولٌعقت االلكترواٌة م توفٌة للشروط المااوص علٌ ق فً هذا الاظق . كذلن اولحت المقدة )

مق لقاوق المعقمالت والتجقرة االلكترواٌة فً اإلمقرات العربٌة المتحدة الاقدر بقلمقاوق اإلتحقدي رل  

   4116( ل اة  1)

 اق الر قلة ال تفمد آثقرهق المقاواٌة ولقبلٌت ق للتافٌذ لكوا ق جقءت فً شكل الكترواً. –  

 . 2اق المعلومقت الموجودة بقلر قلة االلكترواٌة ال تفمد حجٌت ق المقاواٌة حتى واق وردت موجلة  –  

و اذا كقات التبلٌغقت  هكذا ٌتلح اق اتجقه التشرٌعقت هو احو االخذ بقلمفقهٌ  الحدٌثة لل ادات،

الملقئٌة  مق االجراءات التً ت خذ اٌغة ال ادات الر مٌة على اعتبقرهق اقدرة مق ج ة ر مٌة 

فٌج  اق ال ٌت  حار تلن ال ادات فً لاوٌة لٌمة متمثلة بقلمفقهٌ  التملٌدٌة بل ٌج  اق تتخطقهق 

قت الحدٌثة و التً تشمل ال ادات لتشمل حٌائذ ال ادات بقلمف و  الحدٌث م تفٌدة بذلن مق التماٌ

 االلكترواٌة الم تخرجة مق و قئل االتاقالت الفورٌة.

اق التم ن بلقبط ال ادات التملٌدٌة فً التبلٌغقت الملقئٌة  فً ولت اش د فٌه ا راع التشرٌعقت 

ل فً هذا المختلفة احو تاظٌ  الملٌد مق المعقلجقت لل ادات االلكترواٌة و بمق ٌتالئ  و التطور الحقا

الملمقر  و التمٌد بقللوابط التملٌدٌة فً التبلٌغقت الملقئٌة  ٌعاً البمقء فً دائرة الجمود و كبت 

 . 3ل لطة المقلً امق  مق ٌواجه مق و قئل حدٌثة غٌر معقلجة بشكل متكقمل فً المقاوق

الدعوى، وت  ل إق إلقفة الو قئل التماٌة فً التبلٌغقت الملقئٌة ت    فً ت رٌا اإلجراءات فً 

العملٌة الملقئٌة، وتختار الج د والولت على المحقك  وعلى المبلغٌق، حٌث ت تطٌا المحكمة فً ولت 

واحد  ق تبلغ عددا لٌس بقلملٌل مق المدعى علٌ   إلى الحلور للجل قت الملقئٌة، غٌر  ق األثر 

حك  على مق بلغ بقلو قئل  ورالمقاواً  و الملقئً الذي ٌترت  على هذا اإلجراء ب ق ٌكوق حقلة اد

التماٌة ول  ٌحلر إلى الجل ة الملقئٌة فٌكوق بمثقبة الحك  علٌه حلورٌق، وت ري علٌه المدة الملقئٌة 

المطعٌة، وهذه اإللقفة بقلت كٌد تعتبر املة اوعٌة  الدرجة ك حفً االعتراض على الحك ،  و ٌكت   ال

  .4لٌق الواول إلى حمول  فً تطوٌر المرفك الملقئً، وت  ل على المتمق

التبلٌغ الملقئً بافة عقمة له اهمٌة كبٌرة ف و احد اركقق الدعوى الملقئٌة حٌث ال ٌبد  المقلً إق 

 اظر الدعوى اال بعد اكتمقل اجراءات التبلٌغ الواردة فً االاظمة و الموااٌق. 

فعقل فال ٌاح اتخقذ اجراء لد و للتبلٌغ اهمٌة كبٌرة، اذ عق طرٌمه ٌتحمك مبد  المواج ة، على احو 

احد اطرا  الدعوى دوق تمكٌاه مق الدفقع عق اف ه، و الو ٌلة الى ذلن هً تبلٌغه بقالجراءات اي ااه 

و  5.ٌعتبر الو ٌلة التً ٌمررهق لقاوق المرافعقت للتخقط  ر مٌق او للقئٌق فً غٌر مجلس الملقء
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المقلً رملقق ح ق عبٌد، التبلٌغقت الملقئٌة و تطبٌمقت ق العملٌة،  بحث ممد  لمجلس الملقء الللٌ  كورد تقق العراق كجلء مق  
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رت الحقجة الى توظٌ  تلن التماٌة فً  ٌر عملٌة اظرا للتطور التماً المت قرع و تلاٌد الدعقوي ظ 

 التبلٌغ الملقئً.

و تحمٌمق لالهدا  الماشودة مق تاظٌ  التبلٌغ فلمد اهتمت التشرٌعقت بتماٌق احكقمه و افردت له اكثر مق 

مقدة لمق مجموعة المرافعقت المداٌة و التجقرٌة و خٌر مثقل على ذلن اق المشرع الفرا ً لد خاه 

(. و ال ٌتول  االمر الى هذا الحد 694 -651اربعٌق مقدة مق مواد لقاوق المرافعقت الجدٌد )بقربا و 

مق التاظٌ ، بل اق الاظ  التشرٌعٌة لد حقولت و مق لالت تحقول جقهدة على معقلجة الامص و الخلل 

 وال ب ول.  الذي ٌظ ره التطبٌك العملً لعملٌة التبلٌغ 

والماظمة بقلمقاوق رل   تبٌلغلمثقل لد  دخل على المواد التً مولوع الفقلمشرع اإلمقراتً على  بٌل ا

  و 4115( ل اة 48 ،  كثر مق تعدٌل كتلن التً ا تحدثت بقلمقاوق االتحقدي رل  )1994( ل اة 11)

وتبرل  همٌة إ تخدا  و قئل اإلتاقالت الحدٌثة فً عملٌة  4115( ل اة 31المقاوق االتحقدي رل  )

فر الولت والج د، وٌحقفظ على التبلٌغ الملقئً فً اإل راع فً اإلجراءات الملقئٌة ممق ٌو

الخاواٌة و ال رٌة فً اإلجراءات و بقلتقلً ٌحمك مبد  االلتاقد فً اإلجراءات ب لل ج د و ب لل 

 ولت و داى افمقت ممكاة.

اق  همٌة ا تخدا  و قئل اإلتاقالت الحدٌثة فً التبلٌغ الملقئً تابا تقرة مق مف و  الو قئل الحدٌثة 

ً للموااٌق الماظمة وتقرة مق الم تادات االلكترواٌة  ومشروعٌة اللجوء الٌ ق فً التبلٌغ الملقئً وفمق

ً ما دور المقاوق فً الم تمعقت جوالمحرر االلكترواً الذي ٌمثل اآلق ظقهرة ت توج  التماٌق توافمق

بو قئل اإلتاقالت الحدٌثة ب رعة   تعقاةالبشرٌة وتقرة اخرى تابا مق  همٌة البحث فً إمكقاٌة اإل

إاجقل التبلٌغ الملقئً حٌث  ق مق ش اه إٌمق  اهدار و تبذٌر الج ود فً اإلجراءات و ت خٌر ح   

الدعقوي. و بمف و  المخقلفة اق اإلهتمق  و البحث فً تاظٌ  لقاواً ل ذه الو قئل فً التبلٌغ الملقئً ال 

اقل الحموق الى ٌعوى و إٌمثل فً حمٌمة األمر اال حمقٌة للج ود التً ٌبذل ق الملقء و رعة ح   الد

تما. ولد ذكر رئٌس جمعٌة اإلمقرات ج هل ق لمق فٌه مق بعض الطم اٌاة فً افوس األفراد فً الم

اق إ تخدا  الو قئل األلكترواٌة ٌ قه  فً تعلٌلالثمة فً الملقء  للمحقمً الم تشقر لاٌد الشقم ً:

  وبذلن ٌحمك واوالً الى قار األحكوذلن مق خالل تب ٌط اإلجراءات وت رٌا إدارة الدعقوي وإاد

تبلٌغ الالعدالة و الحك فً ولت ماق   و واوالً الى تحمٌك مشروع العدالة األلكترواٌة. وبعد إعتمقد 

بقلو قئل االلكترواٌة فً المملكة العربٌة ال عودٌة و دولة اإلمقرات العربٌة المتحدة فإق تلن الخطوة 

وفر الولت والج د و ٌعلل  رعة ٌجقل العدالة الاقجلة ممق تعتبر ركٌلة هقمة واملة اوعٌة فً م

 .6اإلاجقل
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تكوق ل ق المقبلٌة  ،7ةت عى معظ  التشرٌعقت الى جعل الااوص المقاواٌة التً تلع ق ااواق مرا

والمدرة على ا تٌعق  و احتواء كل مق ٌطر  فً الم تمبل مق تطورات لد ال تكوق موجودة لحظة ولا 

تلن الااوص، االمر الذي ٌجعل ق لقدرة على ولا الحلول و المعقلجقت لكقفة تلن الم تجدات، اذ 

ق ال تلن الحكمة التً ٌتاورهق تابغً مراعقة الحكمة مق تلن الااوص و التً تظ ر فً تطبٌك المقاو

فلال عق ذلن فقق تحرر المقلً مق كقفة الشكلٌقت المفرطة و  ،المشرع عاد ولعه الاص المقاواً

التً لد تعٌك  رعة ح   الدعقوي و تقخٌر اجراءات ق مق بٌق االهدا  التً ت عى الٌ ق التشرٌعقت 

فراد ب ب  عد  تمٌده  ب ق، كمق ٌج  اق ال للحٌلولة دوق اق تكوق تلن الشكلٌقت الحبل الذي ٌخاك اال

ٌبمى المقلً مكتو  الٌد امق  و قئل التمد  العلمً و التً فرلت اف  ق و بموة فً شتى المجقالت، بل 

علٌه اال تفقدة مق دوره االٌجقبً و الذي ماحته له معظ  التشرٌعقت لمواكبة كل مق ٌ تجد فً الحٌقة 

المقلً االرلٌة الالبة و المشروعٌة التقمة لالخذ بو قئل التمد  العملٌة. كل هذه العاقار تماح 

و قئل االتاقالت و مق اه  الملاٌق التً تتا  ب ق  العلمً و توظٌف ق فً مجقل التبلٌغقت الملقئٌة.

 مق ٌلً :  الحدٌثة

 سرعة اإلتصال: -1

قلممدور اإلتاقل مق ق فً اإلتاقل بحٌث اابح ب اق  ول مق ٌمٌل و قئل اإلتاقالت الحدٌثة هً  رعت

 لاى بمقع العقل  ب لاقه فً غلوق لحظقت معدودة. وعاد توظٌ  هذه الو قئل فً مجقل التبلٌغقت 

الملقئٌة  فإا ق  توفر الكثٌر مق الولت، وتتملص عادهق المواعٌد  و المدد الخقاة بقلتبلٌغقت الى حد 

 لت لاٌر ا بٌقً.بعٌد ممق ٌؤدي فً الا قٌة الى ح   الكثٌر مق الدعقوي فً و

 قلة التكالٌف: -2

 لإق إجراء التبلٌغقت الملقئٌة  عق طرٌك و قئل اإلتاقالت الحدٌثة بال شن له األثر الوالح فً التملٌ

مق المبلغٌق الملقئٌٌق و مق ٌتطل  ذلن مق افمقت  جور  ةمق افمقت إجرائ ق، فقإلعتمقد على  عداد كبٌر

كقفة الم تللمقت اللرورٌة لعمل المبلغٌق  ت ٌئة عق وجو  وروات  ٌشكل حتمقً ع ءاً والحقً فلالً 

 .8كل ذلن ٌتطل   موال و طقلقت بشرٌة فعقلة إلاجقح م مة التبلٌغقت الملقئٌة فً  بٌل إاجقل م مت  ،

 سهولة اإلستخدام: -3

 ً ذ ال ٌتطل  المد  ابح بممدور معظ  األفراد إ تخدا  و قئل اإلتاقالت الحدٌثة و بشكل   ل ا بٌق

إ تخدام ق م قرات فقئمة  و إمكقاٌقت دلٌمة لتشغٌل ق. وعاد اإلعتمقد على هذه الو قئل الحدٌثة فً مجقل 

التبلٌغقت الملقئٌة  فال ٌ توج  األمر على موظ  لل  التبلٌغقت  وى تعل    ق ٌقت عمل هذه الو قئل 

ٌ قعد على   ولة إ تخدا  هذه الو قئل  لٌتمكق بعدهق مق إجراء التبلٌغقت الاللمة بكل   ولة، وممق

هً وجو  تاظٌ  دورات فً فترات متعقلبة لموظفً لل  التبلٌغقت  و الم ؤولٌق عق تاظٌ  التبلٌغقت 

حدٌث فً مجقل ال تخدا  و قئل اإلتاقالت الحدٌثة و بٌقق آخر مق توال الٌه العل  إلتولٌح كٌفٌة 

 اإلتاقالت.

عض و قئل اإلتاقالت الحدٌثة ب رٌة المعلومقت التً تامل خالل ق تمتقل ب المحافظة على السرٌة: -4

إذ ال ٌتمكق الغٌر مق معرفة ملموق تلن المعلومقت  وى المر ل  و الشخص المكل  بإر قل ق. 

اق هذه الخقاٌة ل ق بعد خقص بقلا بة لعملٌة التبلٌغقت اذ لد ٌتطل  األمر عاد اجراء تبلٌغقت 
                                                           

(7)
س علً عمر علً الجرجري، التبلٌغقت الملقئٌة و دورهق فً ح   الدعوى المداٌة، ماش ة المعقرٌ  بقأل كادرٌة، طبعة األولى فقرد. 

 .451، ص4111
(8)

 . 449د.فقرس علً عمر علً الجرجري، مادر  قبك ص 



 رٌت ق و عد  افشقئ ق للغٌر، ف اق تتكفل هذه الو قئل الحدٌثة ب ذه معٌاة وجو  المحقفظة على 

الم مة حٌث ال ٌكوق بو ا الغٌر مق معرفة مق تلماته ورلة التبلٌغ على عكس الو قئل التملٌدٌة 

فً اجراء التبلٌغقت و التً لد تفمد الكثٌر مق  رٌت ق كقلر قئل مثال اذا ٌتداول ق العدٌد مق 

ق المقئ  بقلتبلٌغ و اات قء بقلشخص غٌر المخقط  بموج  ورلة التبلٌغ و الذي األشخقص ابتداء م

 خوله المقاوق بت لم ق.
ل بعض و قئل اإلتاقالت الحدٌثة كقلتلكس و الفقكس اا ق تترن ٌمٌاق مق  األثر المادي المكتوب: -5

  لة التبلٌغقت،  ثرا مقدٌق مكتوبق للوثقئك المر لة مق خالل ق. و لعل هذه المٌلة تخد  كثٌرا م

خاواق فٌمق ٌتعلك بقثبقت تحمم ق، فلئق كقق الولا الم لو  للتبلٌغقت و المتمثل بوجو  تاظٌ  

ا ختٌق لورلة التبلٌغ تعطً احداهق للمخقط  بموجب ق و ترجا االخرى للمحكمة للت كٌد  و الثبقت 

مكا ق  ق تؤدي الم مة ذات ق مق ك التلكس  و الفقكس ٌٌعملٌة التبلٌغ، فقق ورلة التبلٌغ المر لة بطر

خالل احتفقظ المحكمة بقلورلة األالٌة ممق ٌعاً تحمك التبلٌغ و ار قل الورلة الثقاٌة مق خالل 

 .9التلكس  و الفقكس الى الشخص المخقط 
 تجنب األخطاء:  -6

ة اال ٌتا  ج قل امل الاورة بقل قت  ) الفقك مٌل ( بمٌلة لد ال تكوق فً غٌره مق األج لة الحدٌث

فً عملٌة امل المعلومقت الى الطر  االخر و ذلن الا ق تال بقلاورة و   وهً مٌلة تجا  الخط

خالل عملٌة الامل تعد معدومة. و ال غرابة فً األمر اذا للاق  ق تجا   ءالشكل و الحج  اف  ق، فقألخطق

حقك  الى لرورة تحمٌم ق، ٌة التبلٌغقت الملقئٌة  مق بٌق  ه  الم قئل التً ت عى الملاألخطقء فً عم

اذا كمق هو معلو  اق بعض األخطقء التً تعتري ورلة التبلٌغ و التً تتعلك بم قئل جوهرٌة لد تفلً 

. و 10الى بطالق تلن الورلة. حٌث ٌكوق التبلٌغ بقطال فٌمق اذا شقبه عٌ   و امص جوهري ٌخل باحته

لٌغ  واء كقات فً ا مقء المخقطبٌق بموج  تلن كثٌرا مق تما األخطقء فً الولا التملٌدي فً ورلة التب

الورلة  و الخط  فً ا   المحكمة التً ٌج  الحلور  مقم ق  و الخط  فً المحل الذي ٌختقره األطرا  

لغرض التبلٌغ، و لد تما األخطقء كذلن مق بٌق ا ختً ورلة التبلٌغ اذا كقات احداهمق تحوي معلومقت 

 ببق موجبق البطقل تلن الورلة. علٌه فقق اجراء التبلٌغقت الملقئٌة   مغقٌرة لالخرى، كل ذلن لد ٌكوق

به ذلن، و بقلتقلً قعق طرٌك الفقكس ٌملً على كقفة تلن االشكقالت متمثلة فً تجاب ق لألخطقء و مق ش

 ٌترن  ثره فً الحد مق البطالق و مق لذلن مق  ثر على  ٌر الدعوى.  

 

 المطلب الثانً

 بوسائل اإلتصاالت الحدٌثة و الوسائط المستعملة فٌها ةالقضائٌ اتأنواع التبلٌغ

و للتكل  عق هذا المولوع فمد ل ماق المطل  الى فرعٌق ففً الفرع األول بحثاق فً  اواع التبلٌغقت 

الملقئٌة بو قئل اإلتاقالت الحدٌثة و فً الفرع الثقاً تكلماق عق الو قئط الم تعملة فً التبلٌغقت 

 - قئل اإلتاقالت الحدٌثة و كقآلتً:الملقئٌة بو
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 . 451فقرس علً عمر علً الجرجري، مادر  قبك ص د. 
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 . 1969ل اة  83مق لقاوق المرافعقت المداٌة رل   47اص المقدة  اظر  



 الفرع األول

 بوسائل اإلتصاالت الحدٌثة ةالقضائٌ اتأنواع التبلٌغ

 االجراء القضائً. ًف  : التبلٌغ المدنً وتأثٌرهأوالً 

ٌعد التبلٌغ عا  الدعوى المداٌة و فً لوء لقاوق المرافعقت المداٌة فإق الغقٌة مق التبلٌغ هو  طدالع 

الٌه التبلٌغ على ملموا ق باورة ر مٌة حٌث إاه مق ممتلٌقت العدالدة والم دقواة ال الشخص الموجه 

ٌجول  ق ٌتخذ  ي إجراء  و تمرٌدر  و  مدر  و حكد  بحدك شدخص مدق، مدق لد  ٌدت  تبلغده بادورة  ادولٌة 

 .11ووفك مق اص علٌه المقاوق

لمقاواٌدة ال بدد مدق بٌقا دق وتترت  على التبلٌغقت الملقئٌة  الاحٌحة بافة عقمدة مجموعدة مدق اآلثدقر ا

 وهً كقآلتً:

 ااعمقد الخاومة الملقئٌة . -1

  رٌقق المواعٌد المقاواٌة . -4

 إاتفقء م ؤولٌة المقئ  بقلتبلٌغ وعد  جوال اإلدعقء بعد  العل  به. -3

ق وممق تجدر اإلشقرة الٌه اق لٌق  حقلة الالاع بٌق طرفً الدعوى وإق ااعمقد الخاومة الملقئٌة ٌعتبدرا

مددق  هدد  آثددقر إلقمددة الدددعوى، وإلتددلا  المقلددً بلددرورة اظددر الدددعوى واال عددد المقلددً ماكددر للعدالددة 

بقعتبقره ممتاا عق إحمقق الحمك، وب ذا فإق التبلٌغقت الملقئٌة  تعتبر و ٌلة إاعمقد الخاومة فبدوا ق ال 

. و متى 12ى عد  ح   الدعوىٌمكق إعتبقر الخاومة لقئمةً وبقلتقلً ٌتعذر إجراء المرافعة ممق ٌؤدي ال

ت  التبلٌغ بقلشكل المقاواً، ٌعد المطلو  تبلٌغه مدركقً بقإلجراء الملقئً وبملمواه وال ٌاح للمطلو  

تبلٌغه الدفا بعد  العل  به. و اق عد  اتمق  التبلٌغقت الملقئٌة  بشكل لقاواً ال ٌخول المدعى علٌه القمة 

العتراض على الحك  الغٌقبً مق دا  ٌدعً ااه ل  ٌت  التبلٌغ بقلحك  دعوى اعقدة المحقكمة و اامق له حك ا

الغٌقبً و هذا مق جقء به لرار الحك  الاقدر مق محكمة التمٌٌل االتحقدٌة حٌث اص على ) لدى التدلٌك 

و المداولة وجد  ق الطعق التمٌٌلي ممد  لمق المدة المقاواٌة لرر لبوله شكال و لدى عط  الاظر على 

الممٌل وجدد ااده غٌدر ادحٌح و مخدقل  ألحكدق  المدقاوق ذلدن لعدد  تدوفر  دب  مدق   دبق  اعدقدة  الحك 

المحقكمددة اذ كددقق بقمكددقق طقلدد  اعددقدة المحقكمددة االعتددراض علددى الحكدد  الغٌددقبً طقلمددق  ادده ٌطعددق فددً 

ت مددة اجراءات التبلٌغ و ااه جرى على خال  المواعد الممررة فً لقاوق المرافعدقت المداٌدة و اق اات د

الطعق على وفك التبلٌغ المطعوق فٌه و هذا مق ا دتمر علٌده للدقء محكمدة التمٌٌدل/ المو دعة المداٌدة/ و 

لدذا لدرر املده و اعدقدة االلدبقرة الدى  44/4/4116فدً  4115المقدة مو عة مداٌة/ 48بمرارهق العدد 

لمددرار بقالتفددقق فددً محكمت ددق لل ددٌر ب ددق وفددك مددق تمددد  علددى اق ٌبمددى ر دد  التمٌٌددل للاتٌجددة و ادددر ا

 .   13مٌالدٌة (  11/8/4118هجرٌة الموافك  1449/شعبقق /11

 ً  فً االجراء القضائً.  : التبلٌغ الجنائً وتأثٌرهثانٌا

                                                           
(11)

 .  51احمد بق علً بق دمحم ال اٌدي، مادر  قبك ص 
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مار الطبعة األولى  4117 مٌق عبدهللا احمد، التبلٌغ الملقئً فً لقاوق المرافعقت المداٌة درا ة ممقراة دار الكت  المقاواٌة  

 .459ص
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 .11/8/4118فً  4118/ مو عة مداٌة / 4153العدد  اظر لرار محكمة التمٌٌل االتحقدٌة ذو  



اجد  ق الموااٌق العرالٌة لد حمت المت   بجملة مق اللمقاقت و مق  ه  اللمقاقت الممدررة حدك المدت   

بتكلٌفدده بقلحلددور  مددق  المحكمددة، و اق ورلددة التكلٌدد  بقلحلددور ٌادددره رئددٌس ال ٌئددة او المقلددً 

لشدقهد  و  ي المختص  و لقلً التحمٌك  و المحمك  و الم ؤول فً مركل الشرطة  مرا الى المدت    و ا

شخص ذي عاللة بقلدعوى الجلائٌة بقلحلور  مق   لطة التحمٌك  و امدق  المحكمدة فدً موعدد و مكدقق 

و تحرر با ختٌق ٌبٌق فٌ ق الج دة التدً  اددرت ق و ا د  المكلد  بقلحلدور و شد رته و محدل 14معٌاٌق

تحمٌك  و المحقكمة فٌ ق القمته و المكقق و اللمقق المطلو  حلوره فٌ مق و اوع الجرٌمة التً ٌجري ال

و ٌج  تبلٌغ   ب ق لبل ٌو  المحقكمة بٌو  واحد فً المخقلفقت و ثالثة  ٌق  فً الجاح 15و مقدت ق المقاواٌة

و ثمقاٌة  ٌق  فً الجاقٌقت على األلل و ال ٌغاً تبلٌغ وكٌل المت   عق تبلٌغ المت   ب ق و اق اجراء تبلٌغ 

لدن المعقلد  علٌ دق بقالعددا   و ال دجق المؤبدد حٌدث الدل  المدقاوق المت   ٌكوق فدً جمٌدا الجدرائ  عددا ت

و تبلددغ الورلددة بوا ددطة المددقئ  بددقلتبلٌغ و هددو  حددد  فددراد الشددرطة  و  حددد  16اادددار  مددر  المددبض ابتددداء

المبلغٌق الملقئٌٌق و ٌبلغ الع كرٌوق بوا طة ولارة الدفقع وفدك لدقاوق التبلٌغدقت المقاواٌدة للع دكرٌٌق 

و الذي ٌ ري احكقمه على الشرطة و األمق اٌلدق غٌدر اق ولٌدر الداخلٌدة ٌحدل  1961ل اة  116رل  

ر الدددفقع و كددذلن ٌجددول تبلددٌغ   فددً محددل الددقمت  ، و ٌبلددغ مات ددبوا الدددوائر الر ددمٌة و شددبه محددل ولٌدد

الر مٌة بوا طة دوائره  ، و ٌف   المقئ  بقلتبلٌغ المكل  بقلحلور بملموق الورلة و ٌ خذ تولٌعه على 

الثقاٌة حتى ٌتمكق الا خة األالٌة و فً حقلة عد  معرفته الكتقبة فٌقخذ بامة اب قمه و ٌ ل  له الا خة 

مدق مراجعدة المحكمدة ب ددذه الا دخة و ٌؤشدر علددى الا دخة األادلٌة حادول التبلٌددغ مدا بٌدقق تقرٌخدده و 

 قعته و ٌولع ق المقئ  بقلتبلٌغ، و اذا امتاا المكل  بقلحلور عدق ت دل  الورلدة  و كدقق غٌدر لدقدر علدى 

ق و ٌتدرن لده الا دخة االخدرى بعدد  ق التولٌا فعلى المقئ  بدقلتبلٌغ اق ٌف مده بملدموا ق بحلدور شدقهدٌ

. و فً بعض األحٌقق ٌتعذر على المقئ  بقلتبلٌغ  ق ٌجد 17ٌؤشر ذلن فً الا ختٌق و ٌولع ق ما الشقهدٌق

المكل  بقلحلور فً م كاه  و ممر عمله، ففدً هدذه الحدقالت اذا كدقق مدق المحمدك  اده موجدود فدً بلدد 

جه  و مق ٌكوق  قكاق معه مق  لقربه  و اا قره  و الى مق التبلٌغ فت ل  ورلة التبلٌغ بقلحلور الى لو

ٌعمل فً خدمته مق البقلغٌق  و الى  حد الم تخدمٌق فً محدل عملده و ٌولدا علدى الا دخة األادلٌة مدق 

و اذا امتاا عق التولٌا فعلى المقئ  بقلتبلٌغ تف ٌمه بملموا ق بحلدور  18احد هؤالء و ت ل  له الاورة 

عدد  وجدود الدلوج  و األلدقر  فدً بٌدت المكلد  بقلحلدور فتعلدك ورلدة التكلٌد   شقهدٌق ، و فً حقلة

بقلحلددور علددى الم ددكق  و المحددل  و بمكددقق بددقرل و ظددقهر و ٌمددو  المددقئ  بددقلتبلٌغ بددقلتولٌا علٌ ددق مددا 

، و اذا كددقق المطلددو  تبلٌغدده خددقرج اختاددقص  19شددقهدٌق و ٌشددرح ذلددن فددً األاددل و الاددورة معددق 

تر ددل الورلددة الددى المحكمددة التددً هددً اظٌددر للمحكمددة التددً اادددرت ورلددة التكلٌدد  المحكمددة المكددقاً ف

بقلحلور لتمو  بتبلٌغه وفك المواعد المتمدمدة ، و اذا كقادت الورلدة ادقدرة مدق مركدل الشدرطة فتر دل 

. امدق بقلا دبة لألشدخقص الموجدودٌق خدقرج العدراق و 20الى مركل شرطة محل القمدة المطلدو  تبلٌغده 

حلددور وفددك االجددراءات المبٌاددة فددً لددقاوق المرافعددقت لعاوٌددة فٌبلغددوق بورلددة التكلٌدد  بقاألشددخقص الم

. فقذا كقق المطلو  تبلٌغه خقرج العراق فٌبلغ بقر قل ورلدة التبلٌدغ الدى ولارة العددل لتبلٌغده 21المداٌة 
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لتكلٌ  بقلحلدور بقلطرق الدبلومق ٌة . و اذا تبٌق للمحكمة باتٌجة التبلٌغ  ق المت   هقر  فتعلك ورلة ا

 و امددر المددبض فددً محددل القمتدده اق كددقق معلومددق و تاشددر فددً اددحٌفتٌق محلٌتددٌق و تددذاع بقالذاعددة و 

التلفلٌوق فً الجاقٌقت و الجاح ال قمة ح بمق تمرره المحكمة و ٌحدد موعدد لمحقكمتده ال تمدل مدتده عدق 

 .22ً الاح ش ر فً الجاح و المخقلفقت و ش رٌق فً الجاقٌقت مق تقرٌخ اخر اشر ف

و ٌبلغ المحكو  علٌه غٌقبٌق بقلحك  الاقدر علٌه بوا طة الاشر فً احٌفتٌق محلٌتٌق و ٌفلل  ق ٌكوق 

الاشر بقلاح  الٌومٌة العقمة و لٌس الخقاة بقمور معٌاة كقلرٌقلدة و التجدقرة و العلدو  فدقذا ااملدى 

ً المخقلفة و ثالثة  ش ر فً الجاحة و ثالثوق ٌو  على تبلٌغ المحكو  علٌه غٌقبٌق بقلحك  الاقدر بحمه ف

 تة  ش ر فً الجاقٌة و ل  ٌمد  اف ه الى المحكمة التً  ادرت الحك   و الدى  ي مركدل للشدرطة  و لد  

ٌعترض علٌه خالل المدة المذكورة ٌابح الحك  الغٌقبً بماللة الحك  الوجقهً بق تثاقء الحك  بقالعددا  

 .    23حقكمة المحكو  علٌه غٌقبٌق مجددا و ال جق المؤبد  و المؤلت فتجري م

 

 الفرع الثانً

 القضائٌة بوسائل اإلتصاالت الحدٌثة اتالمستعملة فی التبلٌغ طالوسائ

الحدٌثة التً فرلت اف  ق فً التعقمالت الٌومٌة كثٌرة و مق ٌ ماق هاق و فً مجقل التبلٌغقت  طاق الو قئ

المتعلمة بقالتاقالت، اذ ظ رت و قئل اتاقل فورٌة تكوق  طالملقئٌة على وجه التحدٌد تلن الو قئ

شتى بمقع المعمورة ، ف ذه الو قئل ٌمكق  فًبممدورهق اجراء اتاقالت فً غلوق لحظقت معدودة 

توظٌف ق فً مجقل اجراء التبلٌغقت، لتحل فٌمق بعد محل الو قئل التملٌدٌة، احٌح  ق الو قئل التملٌدٌة 

فً لحمقٌة حموق األطرا  اال  ق ذلن ال ٌعاً تجقهل تلن الو قئل الحدٌثة، و توفر مق اللمقاقت مق ٌك

مق ٌت مل بوالا التشرٌعقت العربٌة و التشرٌا العرالً على وجه الخاوص ٌرى  ق هاقن فجوة كبٌرة 

فٌ ق متمثلة فً عد  تاظٌ  هذه الو قئل الحدٌثة و خقاة دور هذه الو قئل فً االثبقت ممق ٌشكل لاورا 

. و  ق هاقن فراة حمٌمٌة لخرق 24 ق ٌابغً تالفٌه و العمل على مواكبة التطورات و مواج ت قما

مراحل التطور التملٌدٌة و المفل مبقشرة الى عار المعرفة و تتمثل الخطوة االولى الاجقل ذلن فً 

اٌقت وجو  ااجقل الباٌة التحتٌة للمعلومقت و توفٌر شبكة اتاقالت عارٌة، وٌج  دع  ااتشقر تم

 . 25الحق و  و تطبٌمقته فلال عق ااشقء لواعد بٌقاقت فً كقفة المؤ  قت الحكومٌة و ربط ق ببعل ق

اق العقل  ٌمر الٌو  بمق ٌ مى بثورة االتاقالت و اق المقاوق ل  ٌكق بما ى عق هذه الثورة ، فمد ا تفقد 

ل الفم قء و البقحثٌق و العقملٌق علٌه ما ق فً امل المعلومقت المقاواٌة الى كقفة الم تمٌق به و التً تشم

مق للقة و ادارٌٌق و محقمٌق فقلو قئل الحدٌثة فً االتاقالت اختارت الكثٌر مق اللمق فً امل 

المعلومقت مق حٌث ال رعة كمق ٌمكق مق خالل ق الحاول فً ولت واحد على الاوت و الاورة و 

عبقرة عق اج لة حدٌثة  ق قل الفوري بقاالاص بشكل متاقهً الدلة ، و ٌعر  اتجقه و قئل االتا

متطورة فً عقل  االتاقالت تتولى امل الر قئل بٌق مختل  االطرا  داخل المطر  و خقرجه، مق هاق 
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 . 441فقرس علً عمر علً الجرجري، مادر  قبك ص د. 



ٌبرل دور و قئل االتاقالت الحدٌثة فً شتى المجقالت و مق لما ق التبلٌغقت الملقئٌة، بمعاى  ق 

حٌقة، بل امتدت لتشمل كقفة جوااب ق، و هذه الثمة الكبٌرة هذه الو قئل ل  تعد حكرا على بعض مجقالت ال

ب ذه الو قئل و اللجوء الالمحدود الٌ ق اقبعة مق الشعور بوجو  مواكبة التطورات فلال عق االعتمقد 

على امكقاٌقت ق ال قئلة فً ال رعة و الدلة و ال  ولة. و اق و قئل االتاقالت الحدٌثة و التً  تكوق 

ثل فً ال قت  و التلكس و الفقك مٌل فلال عق شبكة االتاقل العقلمٌة ) االاتراٌت (. مدار البحث تتم

بدءا البد مق الولو  للٌال عاد بعض هذه الو قئل  و التعرٌ  ب ق، بعدهق ٌابغً االشقرة الى الملاٌق 

 . 26و مدى فقعلٌت ق تجقه اجراء  التبلٌغقت الملقئٌة طالتً تتمتا ب ق هذه الو قئ

 الهاتف  أوالً: 

و هو مق  كثر و قئل االتاقالت شٌوعق و فقعلٌة ل  ولة ا تعمقله و امله دوق الحقجة الى ربطه 

 بقال الن المرتبطة بملود الخدمة و الخقرجة مق الجدار  ومق تحت األرض .

 ثانٌاً: التلكس 

المر ل بلوق عبقرة عق ج قل طبقعة الكترواً مبرق متال ببدالة ٌمو  بطبا البٌقاقت الاقدرة مق 

 حمر،  مق البٌقاقت الاقدرة مق المر ل الٌه فٌت  طبع ق بقللوق األ ود  مق عق كٌفٌة االتاقل بقلتلكس 

فمق على المشترن  وى تلوٌل الرل  المخاص للمشترن المطلو ، عادهق تظ ر البٌقاقت المطلوبة 

ثرا مقدٌق مكتوبق ٌمكق اللجوء الٌه خالل ثواق فً كال الج قلٌق، و ٌتمٌل التلكس عق ال قت  بقاه ٌترن  

 و االحتجقج به فً حقل حاول ماقلعة فً  مر مق جرى مق خالل التلكس و ذلن للتحمك مق احة 

 .27البٌقاقت و المعلومقت

 الفاكسمٌل ثالثاً :

و الذي ٌمكق مق خالله امل  ٌعد ج قل امل الاورة بقل قت  )الفقك مٌل( مق الخدمقت البرٌدٌة ال رٌعة 

 قئل و الم تادات بكقمل محتوٌقت ق كقال ق و ٌت  ت لٌم ق عق طرٌك األلمقر الااقعٌة  و ٌت  ار قل الر

الم تادات و ت لم ق مق خالل تلوٌل رل  هقت  المر ل الٌه و الذي لدٌه حٌقلة الج قل اف ه فتظ ر 

 .28الم تادات ا خة كقال ق

 شبكة المعلومات العالمٌة ) االنترنٌت (  رابعاً :

ٌختل  اثاقق حول الطفرة الاوعٌة التً ش دهق العقل  و التً احدثت ق شبكة المعلومقت العقلمٌة  ال

)االاتراٌت( فً مجقل االتاقالت ، بحٌث اابح الحدٌث عق االاتراٌت ٌعاً الحدٌث عق الثمرة 

ة فً األعظ  لثورة المعلومقتٌة و التً  ابح مق الاع  اال تغاقء عا ق فً لوء المعطٌقت الحدٌث

در اإلشقرة اق لشبكة المعلومقت )األاتراٌت( إ تخدامقت عدٌدة و متاوعة مق  هم ق جشتى المجقالت . ت

 ً هً خدمقت البرٌد األلكترواً فلالً عق تبقدل المعلومقت الخقاة بقلملكٌة الفكرٌة و  و كثرهق شٌوعق

كذلن إدارت ق للملفقت  لفقت والعروض التاوٌرٌة للمعلومقتؤاألدبٌة و الفاٌة كتبقدل ااوص الم

الامقشٌة و المحقورات واإل تشقرات كمق  ق هاقن مق ٌ مى بثورة الاشر والتولٌا االلكترواً الى جقا  
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للاشر و د عبقس العبودي الحجٌة المقاواٌة لو قئل التمد  العلمً فً االثبقت المداً / الطبعة االولى / الدار العلمٌة الدولٌة و دار الثمقفة  

 .  61-59ص   4114التولٌا / عمقق /
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 . 49و قئل اإلتاقل الفوري ، مادر  قبك ص د. عبقس العبودي التعقلد عق طرٌك  



 قالثورة المعلومقتٌة و إق مق ٌشجا توظٌ  هذه الو قئل فً مجقل التبلٌغقت الملقئٌة تلن الملاٌ

للولا  قٌر التبلٌغقت وفم بقت التً تعترض والخاقئص التً تت   ب ق والتً لد تذلل الكثٌر مق العم

 .29التملٌدي و مق لذلن مق األثر البقلغ على  رعة إتمق  تلن التبلٌغقت فً ولت لٌق ً

 المبحث الثانً 

 القضائٌة و حجٌتها القانونٌة اتإثبات صحة التبلٌغ 

إثبدقت ادحة و للتكل  عق هذا المولوع فمدد ل دماق المبحدث الدى مطلبدٌق ففدً المطلد  األول بحثادق فدً 

الملقئٌة و فً المطل  الثقاً تكلماق عق حجٌة التبلٌغقت الملقئٌة بو قئل اإلتاقالت الحدٌثدة  قتالتبلٌغ

 -و كقآلتً:

 

 المطلب األول

 القضائٌة اتإثبات صحة التبلٌغ

لتبلٌغددقت الملددقئٌة  بشددكل عددق  التحمددك مددق اددحة  و عددد  اددحة التبلٌغددقت التددً ٌماددد بقثبددقت اددحة ا

اجرٌت بواف ق احدى االجراءات الملقئٌة الم مة، فمد ال تكدوق التبلٌغدقت الملدقئٌة  متمتعدة بمددر مدق 

الاحة عاد اجرائ ق ل ب  مق اال بق  االمر الذي لد ٌدفا بقلخاو  الى التشكٌن ب دق، ومدق ثد  الطعدق 

ق، و لد ر   المشرع العرالدً الطرٌدك الدذي ٌحدك للخادو  بموجبده الطعدق بادحة التبلٌغدقت و باحت 

االجراءات الواجبة االتبقع ب ذا الش ق و تبمى للمحكمة الكلمة الفال فً تمدٌر احة التبلٌغقت الملقئٌة  

افدس الولدت مدق  مق  لطة وا عة ااطاللق مق الدور االٌجقبً الذي تتمتدا بده، و م دتفٌدة فدً قبمق تملك 

 المفقهٌ  الحدٌثة و التً بقتت تشكل  مرا والعق ال مفر ماه.

ٌق فدرعمدق خدالل ال مبحدثو  اتاقول بحث مدى اثبقت احة التبلٌغقت وفمق للمفدقهٌ  الحدٌثدة فدً هدذا ال

  :االتٌٌق

  ول: ا لو  الطعق فً احة التبلٌغقت الملقئٌة  وفمق للمفقهٌ  الحدٌثة.األفرع ال

  الثقاً:  لطة المحكمة فً تمدٌر مدى احة التبلٌغقت الملقئٌة وفمقً للمفقهٌ  الحدٌثة. فرعال

 

 ولاأل فرعال

 الطعن فً صحة التبلٌغات القضائٌة وفقا للمفاهٌم الحدٌثة طرق

الطعق فً احة ال ادات بشكل طرق ( مق لقاوق االثبقت 34لمد بٌق المشرع العرالً مق خالل المقدة )

عق  لتشمل ال ادات العقدٌة و ال ادات الر مٌة حٌث جقء فً المقدة المذكورة ) ااكقر الخط  و االملدقء 

 و بامة االب ق  ال ٌرد اال على ال ادات و االوراق غٌر الر مٌة  مق ادعقء التلوٌر فٌرد على ال ادات 
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 ق االدعقء بقلتلوٌر هو اال لو  الذي ٌتوج  على الخادو  الر مٌة و العقدٌة ( مق هذه المقدة ٌتلح 

 لوكه عاد الطعق فً احة التبلٌغقت الملقئٌة  لكوق ورلة  التبلٌغ مق ال ادات الر دمٌة و التدً تداظ  

مق لبل المحكمة، كمق على الخاو  اتبقع االجراءات التً حددهق المشرع العرالً و التً ترتبط بقدعقء 

التلوٌر بقاه ) تغٌٌر الحمٌمة بماد الغش فدً  داد  ر و ٌع. 30ادعقئ   عدٌ  الجدوى التلوٌر و اال كقق

 و وثٌمة  و  ي محرر اخر بقحدى الطرق المقدٌة و المعاوٌة التً بٌا ق المقاوق، تغٌٌرا مق ش اه احدداث 

وٌر . فقلتلوٌر ب ذا المعاى امق اق ٌ خذ اٌغة التل31(لرر بقلمالحة العقمة  و بشخص مق األشخقص

المقدي و ٌكوق بتغٌٌر الحمٌمة بطرٌمة مقدٌة  دواء كقادت بقللٌدقدة  و بقلحدذ   و بقلتعددٌل ألمدور تتعلدك 

بقل اد، و لد ٌكوق اٌغة التلوٌر بشكل معاوي و هو مق ٌاا  على التغٌٌر فً ملموق و ظدرو  و 

ي ٌ خددذ بددقلمف و  و فددً ظددل تباددً المفددقهٌ  الحدٌثددة و الددذ. 32مالب ددقت ال دداد و بشددكل ال ٌدركدده الحددس

الوا دا لشددرطً الكتقبددة و التولٌددا، تعددد ال ددادات الم دتخرجة عددق طرٌددك االاتراٌددت دلددٌال كتقبٌددق كددقمال 

و لد ٌدعً الخاد  بوجدود ، 33الثبقت مختل  التارفقت المقاواٌة المبرمة عق طرٌك شبكقت االاتراٌت

المدداظ  للتبلٌغددقت  ددواء كددقق تلوٌددر فددً ال دداد األلكترواددً الم ددتخرج مددق و ددقئل االتاددقل الفددوري و 

ادعقؤه ٌاا  على فحوى تلن التبلٌغقت  و لد ٌتعلدك بدقلتولٌا  و علدى الكٌفٌدة التدً تد  بموجب دق توجٌده 

التبلٌغ مق خالل تلن الو قئل. اال  ق ادعقء الخا  بوجود التلوٌر ال ٌكدوق ذا لٌمدة اال اذا تدوافرت فدً 

لادحة االدعدقء بدقلتلوٌر و التدً ٌمكدق  ق تاطبدك علدى  34االدعقء الشروط العقمة التدً حدددهق المشدرع

التبلٌغقت وفمق لمفقهٌم ق الحدٌثة. و تتلخص شروط االدعقء بتلوٌر ورلة التبلٌغ وفمق للمفقهٌ  الحدٌثة مق 

 ٌلً: 

 ق ٌكوق هاقن ادعقء بقلتلوٌر مق لبل الخاد  الدذي ٌددعً بتلوٌدر ورلدة التبلٌدغ المر دلة بوا دطة  -1

 لحدٌثة. و قئل االتاقالت ا
 ق ٌكوق االدعقء بتلوٌر ورلة التبلٌغ ماتجق، بمعاى  ق ٌكوق مؤثرا على المرار الذي  ٌادر فٌده،  -4

، و كمدق لدو تخلدى عدق التولٌدا ركمق لو ت  التالع  ببٌقاقت ورلة التبلٌغ بشدكل ٌتادقفى و حمٌمدة األمد

مق ٌافً معده ادفة التولٌدا األلكترواً المثبت على ورلة التبلٌغ  حد شروطه  و ممومقته األ ق ٌة م

االمق  و المعلل، و بخالفه ٌكوق للمحكمة حك ا تبعقد االدعقء غٌر الماتج و الذي ال ت ثٌر له علدى 

 الالاع.
 ق تجد المحكمة لرائق لوٌة و دالئل ثقبتة على احة االدعقء بتلوٌر ورلة التبلٌغ ممدق ٌدؤثر علدى   -3

ا المبٌل، فل ق  ق ال ت دتجٌ  لطلد  المددعً، و ل دق ب دذا لاقعت ق،  مق اذا ل  تجد المحكمة شٌئق مق هذ

الادد  ق ت تعٌق بقلخبراء الذٌق ل   المددرة علدى تمٌٌدل ال دادات األلكترواٌدة المدلورة عدق طرٌدك 

 التماٌقت الحدٌثة التً ظ رت فً هذا المجقل.
االخدر اذا مدق  ق ٌمد  مدعً التلوٌر كفقلة شخاٌة  و امدٌدة تمددرهق المحكمدة للدمقق حدك الطدر   -4

 تبٌق عد  جدٌة االدعقء.

فقذا مق وجدت المحكمة توافر الشروط ال قبمة، عادهق تمو  بقحقلة الخاو  علدى لقلدً التحمٌدك للتثبدت 

مق احة االدعقء، و مق ث  تمرر جعل الدعوى م ت خرة لحٌق ادور حك   و لدرار بخادوص والعدة 
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دادٌقر حمٌد  لٌمقق ، دور ال ادات الم تخرجة عق طرٌك األاتراٌت إلثبقت الم قئل المداٌة ، درا ة تحلٌلٌة ممقراة ، الطبعة األولى ،  
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  . 1979ل اة  117رل   عرالً ( مق لقاوق االثبقت ال36( مق المقدة )1الفمرة ) 



و مدق  جدل الدتخلص مدق التبعدقت التدً لدد تداج  عدق  التلوٌر تطبٌمق لمقعددة ) الجادقئً ٌولد  المدداً (.

االدعقء بقلتلوٌر فمد ماح المشرع لمدعً التلوٌدر فرادة التادقلل عدق ادعقئده، حٌدث ٌترتد  علدى هدذا 

ٌق  ادده لد  ٌماددد بقدعقئده اال مجددرد الكٌددد بداالجدراء اعفددقؤه مدق الغرامددة الماادوص علٌ ددق، و ذلددن اذا ت

اق كقق ٌرد على ال ادات الر مٌة و العقدٌة ف و فً افس الولت  لخامه. ٌتلح ممق تمد  اق التلوٌر و

لكترواٌة الم دتخرجة مدق و دقئل االتادقالت الحدٌثدة علدى اخدتال  ااواع دق، ممكق بقلا بة لل ادات األ

لجدة قفقلتلوٌر لرٌق التمد  العلمً، فٌابغً  مق  تلاٌدد فدرص التلوٌدر فدً الو دقئل الحدٌثدة اق تتمقبلده مع

 ة الى المفقهٌ  الحدٌثة و بمق ٌ قعد على احتواء هذه الظقهرة.جذرٌة م تاد

 

 الثانً فرعال

 سلطة المحكمة فً تقدٌر مدى صحة التبلٌغات القضائٌة وفقاً للمفاهٌم الحدٌثة

وٌبددو ذلدن  35لمد ماح المشرع العرالً المحكمة  لطة وا عة فً تمدٌر مدى احة ال ادات بشدكل عدق 

( مدق لدقاوق اإلثبدقت حٌدث جدقء فٌ دق )للمحكمدة اق تمددر مدق 35قاٌدة مدق المدقدة )جلٌقً مق خالل الفمرة الث

مدق إ دمقط  دٌترت  على الكشط و المحو و الشط  و التحشٌة و غٌر ذلن مدق العٌدو  المقدٌدة فدً ال دا

اددحة وجددود العٌدد  فددً لرارهددق بشددكل  ىلٌمتدده فددً اإلثبددقت  و إامددقص هددذه المٌمددة علددى اق تدددلل علدد

وللمحكمة اق تمرر بطالق اي اجراء اذا شقبه عٌ   و امص جدوهري ٌخدل  المحكمة. فتتكمل 36والح(

باحته  و ٌفوت الغقٌة ماه و ذلن اذا امتاا المدعً عق ااالح ذلن الخط   و اكمقل الدامص وذلدن بعدد 

ام قله مدة ماق بة، و  ق المحكمة التتجه الى ابطقل الددعوى اذا كدقق الخطد   و الدامص لدٌس جوهرٌدق و 

ق ااالحه و  ق تمدٌر مق اذا كقق الامص  و الخط  جوهرٌق  و غٌر جوهري ٌعود تمدٌره الى محكمة ٌمك

المولدوع و ٌخلددا تمدددٌرهق الددى رلقبددة محكمددة اال دتئاق  باددفت ق التمٌٌلٌددة ألق لددرار االبطددقل الددذي 

طرٌمة التمٌٌل  مق  ( مق لقاوق المرافعقت المداٌة ٌجول الطعق به ب51تتخذه المحكمة ا تاقدا الى المقدة )

، و هدذا مدق  دقرت علٌدده 37( مدق افدس المدقاوق  416محكمدة ا دتئاق  الماطمدة وفدك مدق لررتده المدقدة )

اق اجددراءات التبلٌددغ بقلا ددبة  –محكمددة التمٌٌددل الللددٌ  كورد ددتقق العددراق حٌددث جددقء فددً لددرار ل ددق ) ا 

للمدعً علٌه الثقاً شقبه عٌ  ٌخل باحت ق و ٌفوت الغقٌة ما ق مق حٌث  ق محكمة المولوع لدررت 

اعتبقره مج ول محل االلقمة مق تلمقء اف  ق دوق  اد لقاواً ممق ٌترتد  علٌده بطدالق اجدراءات تبلٌغده 

لدد  ٌبٌاددق عاددواق المدددعى علٌدده الثددقاً الوالددح و اق المدددعٌٌق  –اعالاددق بقلدددعوى و بددقلمرار الممٌددل.   

شواخ ( و كقق على المحكمة لبل خول ق فً الدعوى طل  المدعٌٌق  –الارٌح و اكتفٌق بذكر ) تركٌق 

اكمقل عاوااه بقعتبقره اماق فً عرٌلة الدعوى فٌ ق ج قلة لمحل القمة المدعى علٌه المذكور لغدرض 

قق اكمله و االحه خالل مدة ماق بة تملً المحكمة فً اجراءات التبلٌغ و الذي ال ٌجري بدوق ذكره ف

التبلٌغ و مق ث  الخدوض فدً اجدراءات بحدث الددعوى و اال  اددرت لرارهدق بقبطدقل عرٌلدة الددعوى 

فدً تمددٌر مددى  ٌتلح االحٌة المحكمة اد المذكورة وو مق خالل الم 38( مرافعقت 51ا تاقدا للمقدة )
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 .481د.فقرس علً عمر علً الجرجري، مادر  قبك ص 
(36)

 .1979ل اة  117( مق لقاوق اإلثبقت العرالً رل  35 اظر اص المقدة ) 
(37)

 . 79، ص  4115و تطبٌمقته العملٌة ، الطبعة األولى ،  1969ل اة  83المقلً مدحت المحمود ، شرح لقاوق المرافعقت المداٌة رل   
(38)

،  شقر الٌه المقلً كٌالاً  ٌد  4/5/4111تقرٌخ المرار  4111/ال ٌئة المداٌة /95لرار محكمة التمٌٌل الللٌ  كورد تقق العراق رل   

/ الجلء  4111 -1993العراق لل اوات ) –ه المو و  كقمل المبقديء المقاواٌة فً للقء محكمة تمٌٌل اللٌ  كورد تقق احمد فً كتقب

 .   199/ ص  4111كورد تقق العراق / الطبعة االولى /  –الثقاً/ اربٌل 



العٌدو   ى  علدتفل ق اق تمدر مق ٌتراٌلق، طة و قئل اإلتاقالت الحدٌثة احة التبلٌغقت المر لة بوا 

 ق اال  اده ادالمقدٌة فدً ال دادات االلكترواٌدة والماظمدة للتبلٌغدقت مدق إ دمقط لٌمت دق فدً اإلثبدقت  و إامق

على المحكمة فً هذه الحقلة التدلٌل على احة وجدود العٌد  فدً تلدن ال دادات االلكترواٌدة فدً   ٌتوج

الموظد   دعقءق بشكل والح. وال تم   لطة المحكمة عاد هذا الحد، بل تمتد لتشمل إمكقاٌدة ا دتلراره

( ال قلفة 35الذي ادر عاه ذلن ال اد لتولٌح مق اب   فٌه وهذا مق اات علٌه الفمرة الثقلثة مق المقدة )

ق تدعو الموظ  الدذي الذكر بمول ق )إذا كقق ال اد محل شن فً اظر المحكمة جقل ل ق مق تلمقء اف  ق ا

 حرره لٌبدي مق ٌولح حمٌمة األمر فٌه(.

الفدقكس وغٌرهدق لدد  فإذا مق ر ت المحكمة اق ورلة التبلٌغ المر لة بوا طة الو قئل الحدٌثدة كدقلتلكس و

الشكون، جقل ل ق فً هذه الحقلة اق ت تدعً موظد  للد  التبلٌغدقت الدذي لدق   ق بعض الغموض و تعترٌ

للت كٌددد مددق حمٌمددة األمددر مددق خددالل االٌلددقح الددذي ٌمددو  بدده، وإللالددة كقفددة امددقط  بإر ددقل تلددن الورلددة

الغموض التً لد تشو  تلن الورلة مق اجل اق تباً المحكمة حكم ق علدى   دقس ثقبدت ورادٌق بعٌدداً 

عددق الشددكون. وٌبدددو مددق الااددوص المددذكورة، والتددً تتمتددا بمدددر كددق ا مددق المرواددة اا ددق ت ددقعد علددى 

لمفقهٌ  الحدٌثة وبخقاة مق ٌتعلك ما دق بقلتبلٌغدقت الملدقئٌة. إذق، لدٌس هادقن مدق ٌمادا مدق التعقمل ما ا

تطبٌك الااوص الاقفذة على المفقهٌ  الحدٌثة للتبلٌغقت الملقئٌة، خدمة للملقء واألفراد على حد  واء 

 .39وبمق ٌا ج  ما التطورات التً تش دهق شتى مجقالت الحٌقة

 

 الثانً طلبالم

 وفقا للمفاهٌم الحدٌثةلتبلٌغات القضائٌة ومدى إثبات صحتها احجٌة 

رهق و ٌتتمتا ورلة التبلٌغ بمٌمة ثبوتٌة كبٌرة بواف ق اقدرة مق ج ة ر مٌة إذ ٌمو  موظ  عق  بتحر

ً لألولق واٌة تم ٌداً إلر قل ق الى المخقطبٌق بموجب ق وال ٌغٌر مق االمق عفً حدود إختاقاه طبمق

د اا ق لد وج ت بو قطة و قئل اإلتاقالت الحدٌثة مقدامت الج ة التً جرقت لمحجٌة تلن التبلٌغ

اادرت ق هً ج ة ر مٌة و ق الطعق بتلن التبلٌغقت ٌ تلل  اللجوء الى الطرٌك الذي حدده المشرع 

دٌر مدى احة التبلٌغقت فً لوء تلن المفقهٌ  الحدٌثة مبعدهق تكوق للمحكمة  لطة ت حاراً،
 والذي ت  تم ٌمه الى: طل الم قئل مق خالل هذا المو اتاقول هذه 40

  .حجٌة التبلٌغقت الملقئٌة  مق حٌث مادرهق :الفرع األول

 .حجٌة التبلٌغقت الملقئٌة مق حٌث ملموا ق :الفرع الثقاً

 

 الفرع األول

 حجٌة التبلٌغات القضائٌة من حٌث مصدرها
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مددق  و هددی وجددو  ادددورهق 41لل ددادات الر ددمٌةاذا مددق تددوافرت فددی ورلددة التبلٌددغ الشددروط اال ق ددٌة 

فلدال  ،موظ  عق  و اق ٌكوق الادور لد ت  وفك الحدود و  لطة ذلدن الموظد  و لدمق اختاقاده

عق مراعقته لالولقع المقاواٌة عاد ااداره لورلة التبلٌغ و اذا كقق المظ ر الخقرجً لورلدة التبلٌدغ ال 

القفة و غٌرهق مدق العٌدو  المقدٌدة، عاددهق تتدوافر  ٌبعث علی الشن فٌ ق مق وجود الحن و الشط  او

 فً الورلة لرٌاة ال المة المقدٌة و لرٌاة علی احة ادورهق. 

و هذا االمر ٌاطبك كذلن علی التبلٌغقت الموج ة بوا طة و قئل االتاقالت الحدٌثدة، حٌدث ت دتمد تلدن 

بة تعتدري التبلٌغدقت الملدقئٌة  لدد ٌكدوق شقئ يت ق الثبوتٌة مق  المت ق المقدٌة، ف ول التبلٌغقت حجٌت ق و

  ببق الامقص لٌمت ق فً االثبقت او حتی ابطقل ق. 

ففٌمدق ٌتعلددك مددثال بددقلتولٌا االلكترواددً المثبددت علددی ورلددة التبلٌددغ المر ددلة بطرٌددك و  ددقئل االتاددقالت 

تولٌا االمدق الحدٌثة، فقالال فٌه اق ٌمترق بعدة لوابط او شروط لكً ٌكوق ممبوال و هو مق ٌ می بدقل

او المعلل او المحمً فقذا مق تخل  عق ذلن التولٌا احد ممومقته تلن، عادهق ٌكوق للمحكمة اق تعد ذلن 

لمق العٌو  المقدٌة فی ورلة التبلٌغ، و ٌبمی ل ق اق تمدر مق ٌترت  علدی ذلدن مدق اامدقص لٌمدة ورلدة 

هذه الحقلة اق تددلل علدی ادحة وجدود  ًف التبلٌغ فی االثبقت او ابطقل ق، علی ااه ٌتوج  علی المحكمة

 العٌ  فی لرارهق بشكل والح. 

اق االثبددقت ال ٌددرد علددی المكقلمددة ظ و فٌمددق ٌتعلددك بقلتبلٌغددقت الموج ددة بوا ددطة ج ددقل ال ددقت ، فددقلمالح

القرش  ال قتفٌة اف  ق، الاه مق المتعذر اثبقت ذلن، بل ٌرد علی الذاكرة المتاملة ) فالش مٌمدوری ( او 

الزی حم حُثٕر  حكرا الملالمرت إٍرال االخغراذی الرزی ٔسرشه و غرً ٌىرا ٌرُ  رُی   ٕرت ( CD) طٕغٓالمغىا

الخبكٕغاث القضائٕت المشعكت بسشٔ  الٍراح  َ المغر كت بُاعرست الخغر ٕص ال رُحٓ َ أرذی حرعثٕش الؼٕرُ  

الخىًُٔ ػكی أغعلت أٍمتل َ ٌٓ  ٓٔىبغ لل َقبص االجابت ػكی الخغاذی المسشَهالمادٔت ػكی صحخٍا َ بذءا  

ان المخاَف َ ان بذث أىسقٕت  ٕای الخغ ٕص ال ُحٓل َ أرا حرشذ رلرا أره حرشدد بؼرر الخ رشٔؼاث اری 

اػسائٍا قُة االدلت الثبُحٕت وظشا لما قذ ٔثٕشي أه اشلاالث ػذة إىبغٓ ان ال ٔلُن رلرا  رائد دَن قبُلٍرا 

ٓ حضسكغ بٍرال َ حخمثرص ٌرزي االشرلاالث اری صرؼُبت الخع رذ أره َ ألن ای ح اٌكٍا اغ اال لكذَس ال ؼای الخ

اخ ابً االصرُاث  ل( ٔؼُد الّ أه وغب الCDًٕ) ُن الذلٕص المغخمذ أه المخاطبت الٍاح ٕت المغ كت ػكی 

 زلا اران الؼكرم الحرذٔ   لقذ ٔؼقذ  ثٕشا أه األاوٕت الخؼشف ػكّ َجً الٕقٕه َ وغبخً الّ ال خص المؼىٓ

( بحٕ  ٔملىٍا  زف اَ قسغ اَ وقص أقسغ اَ CDص حلُن بمقذَسٌا الخدػب َ الخحلم   )قذ ابخلش َعائ

 كمت أه ال شٔظ المغ ص الّ أُضُع اخش َ اػادة حش ٕب ال مص ب ُث المخلكم َ ٌُ أا ٔغمّ بؼمكٕرت 

المُوخاج اضد ػه األاوٕت َقُع الخضَٔش ػكّ ال شٔظ المغ ص أه خدی حقكٕذ االصُاث
42
. 

ل ازٌبج بؼر ( أَ ادػ إٔمُسCDْ)ىج أُاق  الخ شٔؼاث اصاء قبُی الذلٕص المغخمذ أه َ قذ حبأ

الخ شٔؼاث الّ َجُ  األخز بً  ذلٕص ٔمله االعخىاد الًٕ ب شط حُااش ضُابظ أؼٕىتل آ  ٕه رٌبج 

ٔخٍا ح شٔؼاث اخشِ الّ  ظش الك ُء الٍٕا للُوٍا حمظ  قُق األاشاد ال خ ٕت َالخٓ حل ص القاوُن بحما

إ ب ػذم اغ ای الذَس ال ؼای الزْ ححخكً  للأٍما قٕص ب عن الذلٕص المغخمذ أه الخغ ٕص ال ُحٓ

اح  َبخا  أا حؼك  أىٍا آ المغائص المغخؼ كت َالخٓ ٔخ ّ ػكٍٕا أه ٍالخبكٕغاث المُجٍت بسشٔ  ال

الخبكٕغاث المُجٍت أه خدی اُاث الُقج ػكًٕ وؼخقذ ان أ كحت القضاء َاألاشاد ححخم ػذم ح اٌص   ٕت 
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 .1979ل اة  117مق لقاوق اإلثبقت العرالً رل  ( 41 اظر اص الفمرة  والً مق المقدة ) 
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 .37د عبقس العبودي الحجٌة المقاواٌة لو قئل التمد  العلمً ، مادر  قبك ص 



ُااش حض ٌزا األعكُ  آ الخبكٕغاث لله ب شط ٌٕزي المغعلت بحٕ  ح  ٕت َ َجُ  حىظٕم الملالماث الٍاح

 الضُابظ آ الخغ ٕص:

 َاضحا َدقٕقا بحٕ  ٔمله أه خدلً حمٕٕض األصُاث. ٓان ٔلُن الخغ ٕص ال ُح -1

لمغخمذ أه ٌزي الُعٕكت َ أه خدی االعخؼاوت أشاػاة الحٕست َالحزس ػىذ االعخىاد الّ الذلٕص ا -2

 بخبشاء أؤٌكٕه لٍزا ال عن.

ان ٔخم الخغ ٕص بمُاق ت َسضا صا ب ال عن أْ المسكُ  حبكٕغً لٕلُن رلا بمثابت االقشاس أىًل  -3

 الخغ ٕص.  تٔمله اال خ اج ػكًٕ آ  ای   ُی أىاصػت  ُی ػذم أ شَػٕ

لخبكٕغاث المُجٍت بُعاطت الٍاح ل ػىذٌا ٔلُن لكمحلمت غ ٕص احَػىذ حخك  ا ذِ ٌزي الضُابظ آ 

َآ  ای ػذم  لالغكست الخقذٔشٔت الُاعؼت آ األخز أَ ػذم األخز بح ٕت حكا الخبكٕغاث بحغب قىاػخٍا

 قىاػخٍا ػىذٌا ٔخُجب ػكٍٕا اػادة الخبكٕغاث أ ذدا . 

ت الٍاح  بص حخؼذِ رلا لخ مص َال ٔقخ ش األأش ػىذ الؼُٕ  الخٓ حؼخشْ الخبكٕغاث المُجٍت بُاعس

ال ا ظل اإرا أا َجذث المحلمت بؼر الؼُٕ  المادٔت آ َسقت الخبكٕغ  الُعائص االخشِ  الخكلظ َ

المشعكت بُاعسخٍا َالخٓ قذ حُ ٓ بُجُد شائبت الخضَٔش أَ  ان أظٍشٌا الخاسجٓ ٔبؼ  ػكّ ال ا إٍال 

كا الح ٕت أَ اعقاطٍااكٍا ان حغخبؼذ   ٕخٍا آ األثباث عُاء باوقا  ح
43

 . 

 

 الفرع الثاوي

 حجيت التبليغاث القضائيت مه حيث مضمىوها

ٔق ذ بح ٕت الخبكٕغاث القضائٕت  أه  ٕ  أضمُوٍال أذِ قُة البٕاواث الخٓ حضمىخٍا َسقت الخبكٕغل ار 

أه الثابج ان البٕاواث آ َسقت الخبكٕغ ال حخمخغ بى ظ القذس أه القُة الثبُحٕت َ رلا باخخدف ال ٍت الخٓ 

ٌزي المغعلت ٔملىىا الخؼشف ا ثش ػكّ حخُلّ االدالء بخكا البٕاواثل َ بالشجُع الّ القُاػذ الؼاأت آ 

   ٕت الخبكٕغاث القضائٕت  أه  ٕ  أضمُوٍال َ أه ثم حسبٕقٍا ػكّ الم إٌم الحذٔثت لٍا. 

االثباث الؼشاقٓ ػكّ ان ) الغىذاث الشعمٕت   ت ػكّ  نأه قاوُ 22اقذ و ج ال قشة االَلّ أه المادة 

أَ شخص ألك  بخذأت ػاأت آ  ذَد اخخ اصً أَ الىاط بما دَن إٍا أه اأُس قام بٍا أُظ  ػام 

َقؼج أه رَْ ال عن آ  ضُسي أا ٔخبٕه حضَٔشٌا بالسشق المقشسة قاوُوال اأا أا َسد ػكّ لغان رَْ 

 ال عن أه بٕاواث اَ اقشاساث إ ُص اثباث ػذم صحخٍا طبقا ال لام ٌزا القاوُن (. 

الغىذاث الشعمٕت ب لص ػام أه قبص أُظ  ػام أَ ٔخضح أه الىص المخقذم ان البٕاواث الخٓ حىظم آ 

شخص ألك  بخذأت ػاأت آ  ذَد اخخ اصً َ حُلًٕ بى غً حذقٕ  حكا البٕاواث حخمخغ بقُة ثبُحٕت ػالٕت 

أخمثكت آ اػخباسٌا   ت ػكّ اللاات أا لم ٔخبٕه حضَٔشٌا ل اأا البٕاواث الخٓ حىظم أه قبص المُظ  الؼام 

َ الخٓ ٔقخ ش دَس االخٕش إٍا ػكّ الخذَٔه ححج أغؤَلٕت رَْ ال عن إ ُص  أَ الملك  بخذأت ػاأت

 اثباث ػلغٍا بسشق االثباث الؼادٔت.
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َ بالشجُع الّ َسقت الخبكٕغ و ذ ان ٌىاذ بٕاواث
44
كٕغاث َ آ  ذَد بحىظم أه قبص أُظ ٓ قكم الخ ل

عم القائم بالخبكٕغ َ حُقٕؼً َ اعم اخخ اصٍمل  بٕان سقم الذػُِ َ بٕان حاسٔخ   ُی الخبكٕغ أغ بٕان ا

المحلمت الخٓ ٔ ب الحضُس اأاأٍال اٍزي البٕاواث بسبٕؼت الحای حؼذ   ت ػكّ اللاات َ ال ٔ ُص السؼه 

بٍا اال بالخضَٔشل َ آ المقابص ٌىاذ بٕاواث ح ذس ػه الخ ُم َ ٔقخ ش دَس المُظ  إٍا ػكّ 

بكٕغً َ أحص اقاأخًل  زلا المحص الزْ ٔخخاسي السالب الخذَٔه ححج أغؤَلٕخٍمل  بٕان اعم المسكُ  ح

لغشض الخبكٕغل اٍزي البٕاواث ٔ ُص اثباث ػلغٍا بسشق االثباث  اات. َ ٔىسب  االأش ػكّ الخبكٕغاث 

َعائص االح االث الحذٔثت  أا داأج البٕاواث الخٓ حخضمىٍا َسقت الخبكٕغ المشعكت   القضائٕت بُاعست

و غٍا آ َسقت الخبكٕغ الخقكٕذٔت. َ قذ حىبً الم شع ال شوغٓ لكخسُس الٍائص الزْ بسشٔ  ٌزي الُعائص ٌٓ 

  ص آ أ إٌم الغىذاث االللخشَوٕت اؼمذ الّ حىظٕم ٌزي المغعلت أه خدی الخؼذٔص الزْ اجشاي ػكّ 

( أه 1 قشة )القاوُن المذوٓ َ الزْ حم بمُجبً أىح ٌزي الغىذاث الح ٕت القاوُوٕت اللاأكت. اقذ جاء آ ال

( المؼذلت أه القاوُن المز ُس)) الغىذاث االللخشَوٕت حلُن أقبُلت بُص ٍا دلٕد  اأد آ 1311المادة )

االثباث َ لٍا و ظ   ٕت االدلت اللخابٕت الُسقٕت ب شط ححذٔذ ال خص الزْ صذس أىً الغىذ قاوُوا َ ان 

 ((. ٔلُن الغىذ أخضمىا للاأص الغىذ االصكٓ الزْ اعخخشج أىً

( المؼذلت أه القاوُن عال  الز ش اقذ و ج )) حلُن لكغىذاث 1311( أه المادة )3اأا ال قشة )

االللخشَوٕت   ٕت االدلت اللخابٕت الُسقٕت آ االثباث ((. َبٍزا ٔلُن الم شع ال شوغٓ قذ  غم ٌزا االأش 

َ ب لص ال ٔمله ح اٌكً. َ  َ بما ٔخىاعب َ اٌمٕت ٌزي الغىذاث آ َقج حضأذ إً أ االث اعخخذاأٍا

وعأص بٍزا ال ذد أه الم شع الؼشاقٓ ان ٔخؼاأص أغ الغىذاث االللخشَوٕت المىظمت لكخبكٕغاث القضائٕت  

ب لص أ ثش َضُ ا أه خدی أىح الح ٕت القاوُوٕت اللاأكت لٍال للُوٍا البذٔص الزْ عٕحص أحص الغىذاث 

الخقكٕذٔت آ المغخقبص القشٔب
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(44)
 .1969ل اة  83( مق لقاوق المرافعقت المداٌة رل  16 اظر اص المقدة ) 

(45)
 . 478د.فقرس علً عمر علً الجرجري، مادر  قبك ص 



 

 

 ثالثالمبحث ال

 ةالقضائٌ اتبطالن التبلٌغ

اق البطالق عبقرة عق تكٌٌ  لقاواً ألي عمدل ٌخدقل  الامدوذج المدقاواً لده مخقفدة  ق ٌدؤدي الدى عدد  

امكقاٌة ااتقج األثرالذي ٌرتبه علٌه المقاوق اذا كدقق كدقمالً و ٌعدد الدبطالق الجدلاء المترتد  علدى مخقلفدة 

و الددذي لقمددت بدده  ي عددد  ترتدد   ي حكدد   و  ثددر لالجددراء  46االولددقع الشددكلٌة لالجددراء الملددقئً. 

المحكمة  و  حدد العدقملٌق فٌ دق و ذلدن ب دب  عدد  مراعدقة األولدقع الشدكلٌة الممدررة فدً المدقاوق و  ق 

بطالق التبلٌغقت الملقئٌة  متعلك بمالحة الخاو  و هو ممرر بقأل قس مق  جل توفٌر لمقاقت كقفٌة 

  و  ق التبقلٌغ مدق الاظدق  العدق  و للخاو  بحٌث ٌكواوق على بٌاة تقمة بكقفة االجراءات المتخذة لده

بطددالق اجددراءات التبلٌددغ ٌجعددل الحكدد  الاددقدر فددً تلددن الدددعوى بددقطال ألق مددق ٌباددى علددى البقطددل ف ددو 

، و  اتاقول مولوع البطالق فً هذا المبحث مق خالل مطلبٌق حٌدث اخادص المطلد  األول 47بقطل

حددقالت بطددالق التبلٌددغ امددق المطلدد  الثددقاً ف ددو  ابحددث فٌدده  و اثبقتدده  مف ددو  بطددالق التبلٌددغ الملددقئًل

 .و كقالتً  . الملقئً واالثقر المترتبة علٌه

 

 المطلب األول

  واثباته ةالقضائٌ اتمفهوم بطالن التبلٌغ

مددق افتمددر العمددل المددقاواً  حددد  ابدده المحكمددة بغٌددر اددص إذ ًاق الددبطالق جددلاء ٌرتبدده المشددرع او تملدد

الشددروط الشددكلٌة  و المولددوعٌة المطلوبددة لاددحته لقاواددقً وٌددؤدي هددذا الجددلاء الددى عددد  فقعلٌددة العمددل 

و الدبطالق كجدلاء واد  ٌلحدك العمدل  متده المقاواٌدة المفترلدة فدً حدقل ادحته.ٌالمدقاواً وإفتمدقره لم

احته وٌماعه مق ترتٌ  آثدقره المقاواٌدة  و كدقق اإلجرائً الذي تخل  فٌه  حد عاقاره  و  حد شرائط 

 به المقاوق فً مواج ة الخا  الم ؤول عق مخقلفة لواعده.تالعمل احٌحقً  ي  اه اثر إجرائً ٌر

ذي شدقبه عٌد   و امدص وكدقق ذلدن لد( مق لقاوق المرافعقت المداٌة تمدرر بطدالق التبلٌدغ ا47اق المقدة )

ة التبلٌغ  و الغقٌة ماه كمق لو كقق التبلٌغ ٌخص دعوى  خدرى العٌ   و الامص جوهرٌقً حٌث ٌخل باح

ال ارتبقط ل ق بقلدعوى الماظورة  و كقق المطلو  تبلٌغه هو غٌر الشخص الذي جرى تبلٌغده اٌقبدة عاده 

 و كقق الموعد المذكور فً التبلٌغ بعد موعد المرافعة و فً هذه الحدقالت تمدرر المحكمدة بطدالق التبلٌدغ 

ولددد جددقء فددً لددرار محكمددة تمٌٌددل إللددٌ   .48لددن الددبطالق اعتبددقر التبلٌددغ كدد ق لدد  ٌكددقوٌترتدد  علددى ذ
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فً لوء التطبٌمقت  1979ل اة  83د. عامت عبدالمجٌد بكر ، ااول المرافعقت المداٌة ، شرح  حكق  لقاوق المرافعقت المداٌة رل   

 . 399، ص  4113، ماشورات جقمعة جٌ قق االهلٌة ، الطبعة الولى ،  الملقئٌة و اراء الفمه
(47)

 4111المقلً عبدهللا علً الشرفقاً، الموجل فً التطبٌمقت الملقئٌة فً المحقك  و الدوائر العدلٌة ، الطبعة الرابعة ، اربٌل ،  

 .154ص
(48)

ت المداٌة العرالً، بحث ممد  الى مجلس الملقء الللٌ  كورد تقق  كراق اقبر  مٌق، بطالق التبلٌغقت الملقئٌة  فً لقاوق المرافعق 

  .11، ص 4115العراق لاٌل الترلٌة مق الاا  الرابا الى الاا  الثقلث مق اااق  االدعقء العق  



[ 47)إق المددددقدة   47/4/4111فددددً  4111/ ال ٌئددددة المداٌددددة األول/ 483كورد ددددتقق/العراق المددددرل  

مرافعقت إعتبرت التبلٌغ بقطالً متى شقبه عٌ   و امص جوهري ٌخل باحته  و ٌفوت الغقٌة ماه و بمق 

رده الممٌل مق عٌ  فً الئحته التمٌٌلٌة ال ٌعتبر مق لبٌل العٌ   و الامص الجوهري و بقلتقلً  ق مق  و

فإادده ال ٌخددل باددحة التبلٌددغ هددذا مددق ج ددة و مددق ج ددة  خددرى كددقق علددى الممٌددل بدددالً مددق تمدددٌ  الالئحددة 

و تمدٌ  مق لدٌده  التمٌٌلٌة كقق بإمكقاه  ق ٌ لن طرٌك اإلعتراض على الحك  الغٌقبً بعد  ق تبلغ بقلحك 

مق دفوعقت لرد دعوى المدعٌة و حٌث  اه ل  ٌبقدر إلى  لون ذلن الطرٌدك كمدق ال ٌحدك لده اٌدراد دفدا 

 49جدٌد  مق  المحكمة التً تاظر الدعوى تمٌٌلاً ف اه بذلن ٌكوق ا مط حمه وال قلط ال ٌعود.

ذلدن وفمدق لألحكدق  المقاواٌدة و  ثبت المبلغ مق ت  مق خاللده وٌورلة التبلٌغ هً محرر ر مً ٌذكر و إق 

المبلدغ هدو موظد  عدق  لده مدق ل دقئر المدوظفٌق  وفً حدود  لطة المبلغ و تخااه، و المدقئ  بدقلتبلٌغ  

العددقمٌق مددق حمددوق و علٌدده مددق علددٌ   مددق واجبددقت، و هددو ٌخلددا للم ددقئلة المقاواٌددة اق خددقل  الحمٌمددة 

ر حمٌمٌة لد  ٌحادل علٌ دق فعدال، و المبلغدوق متعمدا و اثبت عكس مق حال علٌه،  و دوق معلومقت غٌ

ٌخول   المدقاوق ادالحٌة اجدراء تبلٌدغ االوراق الملدقئٌة، ب دد   ق ٌشدكل ذلدن لدمقاة هقمدة لوادول 

ورلة التبلٌغ الى المبلغ الٌه. ل ذا فقق ورلدة التبلٌدغ هدً مدق ال دادات الر دمٌة التدً ٌحررهدق الموظفدوق 

كق  المقاواٌة و فً حدود  لطت   و اختاقا  ، و ٌاباً على الذٌق مق اختاقا   تحرٌرهق وفمق لألح

ذلن اق مق ورد بورلة التبلٌغ ٌكوق حجة على الكقفة و ٌحك  ب دق دوق اق ٌكلد  مبرلهدق اثبدقت مدق ادص 

علٌ ددق و ٌعمددل بمددق دوق فٌ ددق مددق امددور لددق  ب ددق المبلددغ فددً حدددود م متدده، مددق لدد  ٌتبددٌق تلوٌددره بددقلطرق 

فقاده ال  دبٌل للطعدق فٌمدق اثبتده المدقئ  بدقلتبلٌغ مدق بٌقادقت ولعدت تحدت  دمعه و  ، لدذلن50الممررة لقاواق

 باره اال عق طرٌك الطعق بقلتلوٌر، اال اق ال ادات الر مٌة تم   الى اوعٌق: 

بٌقاقت تمثل والدا الحدقل الدذي لدق  الموظد  بمبقشدرته بادفته الر دمٌة بادقء علدى معرفتده  و مشدقهدته  -1

 الشخاٌة.

ً ٌدوا ق الموظ   و المبلغ باقء على معلومقت ا تمقهق مق الغٌر  و مق الوال ذوي الش ق و البٌقاقت الت -4

 -: مقإو الطعق ٌكوق  هذه البٌقاقت ٌجول اثبقت عك  ق.
الطعق فً البٌقاقت التً ٌدوا ق المبلغ باقء على معرفته  و مشقهدته الشخادٌة فمدثال اذا اثبدت المبلدغ  -  

لٌغه مغلمق  و ااه غقئ  عق موطاه فال ٌجول اثبقت مق ٌخقل  ذلن بقلبٌادة  و ااه وجد موطق المطلو  تب

بقلمرائق، بل ٌج  اتخقذ  بل الطعق بقلتلوٌر ألق تلن الولقئا هً فً األال مق األشدٌقء التدً شدقهدهق 

ذا المبلغ باف ه و تحت باره فال ماقص الى اثبقت مق ٌخقل  تلن الولقئا بطرق االثبقت العقدٌة.  ٌلدق ا

اثبت المبلغ مثال فً ورلة التبلٌغ بقاه ااتمل الى مالل الشخص المطلو  تبلٌغه و  ل  اورة التبلٌغ الى 

شخص لع   اه اباه، فقق الورلة تكوق حجة على ااتمقلده الدى المادلل، و ت دلٌمه ا دخة التبلٌدغ لشدخص 

  تبلٌغه و ت لٌمه ورلدة التبلٌدغ اتمقل المبلغ الى عاواق المطلوإلع  ااه المطلو  تبلٌغه فقق اثبقت عد  

بمدق  علدك، و لكق ال تكوق الورلة حجة على المطلدو  تبلٌغده فٌمدق ٌترال ٌجول اثبقت عك  ق اال بقلتلوٌ

ا   الٌه ت ل  الورلة ألق ذلن االدعقء لد ابدي مق شخص مق  مق  المبلغ و لكا دق ال تدا ض حجدة علدى 

ال ٌجول اثبقت اق المبلغ ل  ٌمد  بقلادقق ورلدة التبلٌدغ  احة ذلن االدعقء بل ٌجول اثبقت عك  ق، كذلن
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 .414-411المقلً كٌالاً  ٌد  حمد، المادر ال قبك، ص 
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 . 61احمد بق علً بق دمحم ال اٌدي، مادر  قبك ص 



على بق  اخر مكقق كقق ٌمٌ  فٌه المبلغ الٌه اال بقلتلوٌر اذ تعتبر ورلة التبلٌغ بقاللاقق و مق دواده ب دق 

 . 51الموظ  المختص بقلتبلٌغ مق ال ادات الر مٌة التً ال ٌجول الطعق فٌ ق اال بقلتلوٌر

التً ٌدوا ق المبلغ بادقًء علدى معلومدقت ا دتمقهق مدق الغٌدر. ال شدن اق البٌقادقت الطعق فً البٌقاقت  –  

التً ٌدوا ق المبلغ باقًء على معلومقت ا تمقهق مدق الغٌدر  و مدق  لدوال ذوي الشد ق ٌجدول إثبدقت عك د ق 

ذي تلوٌر إذا  راد اقح  المالحة إثبقت اق الشخص الدلدوق اإلدعقء بقلتلوٌر لذلن ال ٌلل  اإلدعقء بق

 ق الشخص المراد  ٌمول ل  الٌه المبلغ الورلة إدعى افة ل  تكق له  و  اه  خبر المبلغ غٌر الوالا ك ق 

تبلٌغه غٌر ممٌ  بقلبالد، كذلن ألق المبلغ وهو ٌدوق هدذه الولدقئا ال ٌمدرر والعدة مقدٌدة علدى ٌدٌده وإامدق 

ا خدرج المبلدغ عدق حددود  دلطته و كدذلن الحدقل إذ ،ٌدلً بمق  معه  و بمق ظاه ادحٌحقً فدً هدذا الاددد

إختاقاه و ثبت فً الورلة  موراً ومالحظقت ال ٌبطل دق المدقاوق ،فدال ٌلدل  لتكدذب ق اإلدعدقء بدقلتلوٌر، 

طلب دق المدقاوق فدً الورلددة الملدقئٌة  وحررهدق الموظدد  تل دذا فدإق الحجٌدة تمتاددر علدى البٌقادقت التددً ٌ

شد ق فدً حلدوره بحٌدث  مكاده إدراك دق بقل دما المختص عق  مدور بقشدرهق باف ده وولعدت مدق ذوي ال

 .52والبار

وباقًء علٌه فإاه ٌجول إثبقت اق مق ت ل  ورلة التبلٌدغ ٌمدل عمدره عدق  دبا  داوات علدى الدرغ  مدق  ق 

مدق عمدره. كمدق  ةد  ق ظقهر مق ت ل  ورلة التبلٌدغ تددل علدى  اده لدد  تد  ال دقبعٌشرحقً ٌف قالمبلغ لد دو

جوده عاده لللٌقرة فمط. وو إامق كقق  هكق ما المطلو  تبلٌغ لة التبلٌغ ال ٌٌجول إثبقت اق مق ت ل  ور

كذلن ٌجول تمدٌ  البٌاة إلثبقت عكس مق ورد بشرح المبلغ إذا كقق الطعق لد  اا  على هوٌة مق ت ل  

ت ل  ورلة التبلٌغ ل  ٌكق مدٌراً للشركة المطلو  تبلٌغ ق. و إذا كقق البطالق  مق ورلة التبلٌغ، كإثبقت  ق

لممتلددى ممددرر لحمقٌددة الماددلحة الخقاددة لشددخص  و  ءمتعلمددقً بقلماددلحة الخقاددة  ي ممددرراً كجددلا

 شددخقص معٌاددٌق، فددإق ل ددذا الشددخص  و هددؤالء األشددخقص وحددده  التم ددن بددقلبطالق، إذ ال ٌجددول  ق 

ال مق شرع البطالق لمالحته ،ذلن  ق بطالق التبلٌدغ ممدرر لادقح  الحدك فٌده وهدو ٌتم ن بقلبطالق ا

المطلو  تبلٌغده ولدٌس لغٌدره التم دن بده، وبطدالق تبلٌدغ المددعى علٌده بطدالق ا دبً ممدرر لمدق شدرع 

لمالحته، كمق  اه لٌس لمق كقق  ببقً ألي بطالق إجراءات التبلٌغ  ق ٌتم ن ب دذا الدبطالق، و ال ٌجدول 

لإلجددراءات التددً  وجب ددق المددقاوق، وال ٌجددول التم ددن  مراعقتدده     ق ٌ ددتفٌد مددق مخقلفتدده وعدددللخادد

ق عدا الحقالت التً ٌتعلك فٌ ق البطالق بقلاظق  العق ، مبقلبطالق مق الخا  الذي ت ب  فٌه، وذلن كله فٌ

ب  آخر، فدإق وعلى  ق ٌاحار البحث فً البطالق بحدود األ بق  التً تم ن ب ق الخا  ولٌس ألي  

لده مدق  ىكقق هاقن  ب  آخر للبطالق فً ورلة التبلٌغ ول  ٌثره الخا  فإاه الٌجول للمحكمة  ق تتادد

تلمقء اف  ق. وٌ توى  ق تكوق مق ت ب  بقلبطالق هو الخا  اف ه  و شدخص آخدر ٌعمدل ب  دمه، كد ق 

ق ال ٌكوق لدد اددر ٌكوق مق ت ب  ولً الخا   و الواً علٌه،  و ممثل الشخص المعاوي، وٌج   

مق الخا  غش  و خطد ، بدل تكفدً مجدرد الوالعدة التدً تؤكدد ا دبة الدبطالق إلدى الخاد   و مدق ٌعمدل 

 . 53بق مه

وٌعتبر االجراء احٌحقً رغ  مق لد ٌعترٌه مق  وجه البطالق غٌر المتعلمة بقلاظق  العدق  مدقدا   ق الددفا 

ذلدن  ق الطعدق فدً ادحة و  ،لذي حدده المقاوقب ذا البطالق ل  ٌتم ن به اقح  المالحة فً الولت ا

ال ٌجول للمحكمة  ق تتادى ل دق  و هو مق حموق الخا و ٌر المتعلك بقلاظق  العق  غلقاواٌة التبلٌغقت 
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مق تلمقء اف  ق، فمق الممرر  ق بطدالق ورلدة التكلٌد  بقلحلدور لعٌد  فدً التبلٌدغ بطدالق ا دبً ممدرر 

  العق  و ٌجول الالول عاه اراحة  و لدماق، كدذلن فدقق بطدالق لمالحة مق شرع له فال ٌتعلك بقلاظق

ورلة تبلٌغ الحك  لعٌ  فٌ ق هو بطالق ا بً اٌلق ممررا لمالحة خقاة و لدٌس متعلمدق بقلاظدق  العدق . 

امق اذا كقق االجراء بقطال و توفرت فٌه عاقار اجراء اخر احٌح فقق االخٌر ٌكوق احٌحق بقعتبدقره 

ت عاقاره، لذلن فقذا كقق االجدراء بدقطال فدً شدك ماده فدقق هدذا الشدك وحدده الدذي االجراء الذي توافر

ٌبطل ، و ال ٌترت  على بطالق االجراء بطالق االجراءات ال قبمة علٌده،  و االجدراءات الالحمدة لده اذا 

ل  تكق مباٌة علٌه ، ك ق ٌ ل  المبلغ اورة التبلٌغ فً موطق غٌر مدوطق المطلدو  تبلٌغده، و تادقد  

جود المطلو  تبلٌغه فً هذا المكقق و ت لمه اورة التبلٌغ، فقق التبلٌغ على غٌر المطلو  تبلٌغه، هو و

تبلٌغ بقطل ٌتحول الى تبلٌغ احٌح بت لٌمه لشخص المبلغ الٌه، كذلن فقق اجراءات تبلٌغ الحك   ت دتمل 

بطدالق،  و ادحة ال عق اجراءات تبلٌغ عرٌلة الدعوى التً ادر فٌ ق، فمق ٌجدري علدى احدداهق مدق 

ٌكوق له  ثر على االخرى. و ٌعتبر  مر التحمك مق تبلٌغ  الخاو  فً الدعوى م  لة مولوعٌة فٌابغً 

 التم ن بقلبطالق لعٌ  فً التبلٌغ  مق  محكمة المولوع  و فً عرٌلة اال تئاق  و اال  مط الحك فٌه. 

  

 المطلب الثانً

  واالثار المترتبة علٌه ةالقضائٌ اتحاالت بطالن التبلٌغ

حدقالت بطدالق و للتكل  عق هذا المولدوع فمدد ل دماق المطلد  الدى فدرعٌق ففدً الفدرع األول بحثادق فدً 

و  ةالملددقئٌ قتاالثددقر المترتبددة علددی بطددالق التبلٌغددة و فددً الفددرع الثددقاً تكلماددق عددق الملددقئٌ قتالتبلٌغدد

 -كقآلتً:

 

 الفرع األول

 ةٌالقضائ اتحاالت بطالن التبلٌغ

وٌخدل بادحته  و ٌفدوت الغقٌدة ماده و ق  قاق العٌ  فً التبلٌغ مق ش اه اق ٌبطل التبلٌغ إذا كدقق جوهرٌد

العٌ  الجوهري هدو العٌد  الدذي ترتد  علٌده تفوٌدت الغدرض الممادود مدق اإلجدراء و ق اللدرر هدو 

ى ادورة مدق تفوٌت المالحة التً لاد المقاوق حمقٌت ق للخا  المتم ن للدبطالق فقللدرر ب دذا المعاد

، واق هذه الحقلة مق البطالق ٌفترض اجراء معٌق ٌاطوي على عٌ   و امص 54اور العٌ  الجوهري

جوهري ٌفمده الغقٌة ماه بحٌث ال ٌحمك الغرض المرجو ماه بقلشكل الذي تطلبه المقاوق و بشكل ٌفدوت 

ي ٌمكدق تعرٌفده على الخا  مالحته التً لاد المقاوق حمقٌت دق و ٌلحدك بده لدرر، و العٌد  الجدوهر

ب اه العٌ  الذي شق  االجراء بحٌث لد جرده مق افقته الخقاة به و الممٌدلة لده و جعلده غٌدر محمدك 

للغرض المماود ماه و ل  ٌشترط المقاوق وجود اص ٌرت  البطالق فً هذه الحقلة بل اكتفى اق ٌشو  

دائمق ااق ٌملً ببطالق  االجراء عٌ   و امص جوهري ٌلحك اللرر بقلخا  اذ  ق المقاوق ال ٌحوي

كل تار  ٌخقل  لواعده ٌاتج عا ق عٌ  التار  و مدق ثد  بطالاده، كمدق  ق وجدود العٌد  ال ٌدرتبط 

ارتبقطق لدرورٌق بدقلاص علدى الدبطالق فدً المدقاوق ادراحة، فقلتشدرٌا ال ٌمكدق اق ٌلد  كدل المواعدد 
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ق لٌ دتخلص مدق المبدقديء التدً المقاواٌة و علدى األخدص المواعدد التفادٌلٌة بدل ٌتدرن جدلءا كبٌدرا ما د

ٌلع ق فً اص مق ااواده، او التدً  ت دتاتج مدق هدذه الاادوص كمدق  ق جدلءا ما دق ٌ دتخلص مدق 

و لدد جدقء فدً لدرار لمحكمدة تمٌٌدل اللدٌ  كورد دتقق ) ..... بعدد االطدالع علدى  .55روح الشرائا العقمة

ء لددعوة المددعى علٌده للمرافعدة اذ البقرة الدعوى تبٌق ل دذه المحكمدة بطدالق التبلٌدغ الدذي جدرى ابتددا

كقات على المحكمة مالحظة ذلن بعد  ق ا تمعت الى  لوال المدعٌة اف  ق التدً بٌادت  ق المددعى علٌده 

لوج ق حقمل لش قدة الجا ٌة ال ولادٌة وٌمدٌ  فٌ دق و  بدرلت للمحكمدة عمدد لواج دق مدق لوج دق بادفته 

اللوج فً العمد و مق الثقبت فً  لوال شقهدي االثبقت  هولادي الجا ٌة و الموطق اذ ل  ٌثبت محل القمة

اق بٌت اللوجٌة للمدعٌة تما فً هولادا و لوج ق هولادي الجا ٌة و  ق اللوجٌق رجعق الى كورد دتقق 

لبل فترة لذا ظ ر  ق المدعى علٌه ال ٌمٌ  فً العاواق الذي اعطته المدعٌة للمحكمة ، فال اعتبدقر لورلدة 

( مدق 47الٌه فً اربٌل على  اه ٌمٌ  فً دار والده و هدً بقطلدة عمدال ب حكدق  المدقدة )الدعوتٌة المر لة 

لددقاوق المرافعددقت المداٌددة المعدددل و هددذا مددق ٌجعددل مددق الالئحددة التمٌٌلٌددة الممدمددة والعددة لددمق مدددت ق 

 المقاواٌددة و لبول ددق شددكال و ٌجعددل مددق جمٌددا االجددراءات المتخددذة فددً الدددعوى بقطلددة الق مددق ٌباددى علددى

البقطل بقطل ، لذا و ألق المحكمة ل  تراع وج ة الاظر المقاواٌة اعاله فمد اخلدت بادحة حكم دق الممٌدل 

 .56ممق تمرر امله و اعقدة البقرة الدعوى الٌ ق لدعوة المدعى علٌه للمرافعة مجددا ..... (

مدص  و عٌد  فٌده و هاقن مبدا تكقفؤ البٌقاقت و ملمواه ااه اذا خلت الورلة مق بٌدقق معدٌق  و حددث ا

فقاه ٌجول تاحٌح هذا البٌقق  و تكملته ببٌقق اخر مراد  و ثقبت فً الورلة اف  ق ، و ٌشترط العمقله 

اق ٌوجدد بٌدقق مددراد  للبٌدقق الاددقلص و  ق ٌكدوق البٌددقق المدراد  موجددودا فدً الورلددة اف د ق  و ورلددة 

تبلٌغه  و ا   طقل  التبلٌغ  و اذا ل   فقذا وجد خط  فً ا   المطلو  57اخرى مبلغة ما الورلة المعٌبة .

ٌذكر ا   المقئ  بقلتبلٌغ ، ف ذا ال ٌعاً اق ٌشو  ورلة التبلٌغ البطالق، اذا كقات البٌقاقت االخرى تكفدً 

    58اللالة الج قلة حٌث اق البٌقاقت تكمل احدهق االخرى .

( ماده. واق 16اشدقرت الٌ دق المدقدة )اوج  لقاوق المرافعقت ذكر بٌقاقت معٌاة فدً ورلدة التبلٌدغ اال ااه 

عد  ورود اي مدق هدذه البٌقادقت الدواردة ذكرهدق فدً المدقدة اعداله فدً ورلدة التبلٌدغ ٌخدل بادحة التبلٌدغ 

وٌفوت الغقٌة ماه وٌمكق للمطلو  تبلٌغه التم ن ببطالق التبلٌغ ممق ٌدؤدي الدى ابطدقل كدل اجدراء اتخدذ 

قة االجراءات المقاواٌة وتبلٌغ دق ممدق ٌدؤدي بقلاتٌجدة الدى اطقلدة باقء على ورلة التبلٌغ المبطلة لعد  مراع

امددد الاددلاع والبدددء مددق جدٌددد فددً اجددراءات الدددعوى و اق اغلدد  حددقالت الددبطالق التددً تتعلددك بددقلتبلٌغ 

 ق  و فً الكٌفٌة التً افذهق  و فدً اغفقلده تالملقئً مت تٌة مق اخالل  و خط  ب ذه البٌقاقت  واء فً كتقب

اه  هدذه البٌقادقت هدً رلد  الددعوى و ا د  طقلد  التبلٌدغ و ا د  المطلدو  تبلٌغده و ا د  المدقئ  ل ق و  ق 

بقلتبلٌغ و ا   مق  لمت ورلة التبلٌغ و المحكمدة التدً ٌجد  الحلدور الٌ دق و الٌدو  و ال دقعة الواجد  

تبلٌدغ واق (  دبعة بٌقادقت ا ق دٌة ٌجد  اق تشدتمل علٌ دق ورلدة ال16الحلور فٌ ق . اذق حددت المدقدة )

عد  مراعدقة اي مدق هدذه البٌقادقت  دٌكوق عٌبدقً جوهرٌدقً ٌفدوت الغقٌدة مدق الغدرض فدً التبلٌدغ و ٌدؤدي 

  .59بقلتقلً الى بطالق التبلٌغ حٌث اق البٌقاقت ال بعة هً وجوبٌه اي ٌج  تطبٌم ق بكل دلة
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اذ اعتبدر الدامص الدذي واعتمد اق الملقء العرالً لد اعتمد المعٌقر ال قبك فدً تحدٌدد الدامص الجدوهري 

ٌخل باحة التبلٌغ اماقً جوهرٌقً حٌث للت محكمة التمٌٌل ب اه )اذا خال التبلٌغ مق تولٌدا المدقئ  بده و 

مق ت رٌخ اجرائه كقق بقطالً (. كمق للت ب اه )ٌكوق التبلٌغ بقطالً اذا لد  ٌدذكر ا د  الشدخص الموجدود 

 ما المطلو  تبلٌغه والذي امتاا عق التبلٌغ عاه(.

اق مدق بلدغ عدق الخاد   بدقلتبلٌغ تمٌٌل ب اده )ٌكدوق التبلٌدغ بدقطالً اذا لد  ٌدذكر المدقئ الكمق للت محكمة 

ٌ كق معه فً دار واحدة(. وللت اٌلقً ب اه )ٌكوق التبلٌغ الجقري ألباة المدعى علٌه ال قكاة مع ق فً 

 افس الدار بقطالً اذا كقات البات غٌر بقلغة(.

اقت ٌمكق تجقوله  اذا دل على الشًء المطلو  معرفته  و الشكون فٌه وذلن ألق كمق اق الامص فً البٌق

 .60 البٌقاقت تكمل بعل ق بعلقً فقلعبرة اق البٌقق ٌج  اق ٌكوق وارداً فً الورلة بشكل الٌحتمل الشن

 

 الفرع الثانً

 االثار المترتبة علی بطالن التبلٌغ القضائً 

  -:  جموعة اثقر  و ما قٌترت  على بطالق التبلٌغ الملقئً م

ٌترت  على الحك  ببطالق االجراء اعتبقره ك ق ل  ٌكق فٌ مط و ت مط معه كل االجدراءات الالحمدة لده  -1

متى كقق هو ا ق ق ل ق و ترتبت علٌه، و ٌترت  اٌلق على بطالق االجراء لوال كقفة االثدقر المقاواٌدة 

 المترتبة علٌه.

اذا كقق الواج  مبقشرت ق فً مٌعدقد فً بعض الدعقوي اخرى   موط الحك فً مبقشرة االجراءات مرة -4

معٌق و ااملى المٌعقد، فقل موط هو الجلاء المترت  على عد  مبقشرة االجراء فً الولدت المعدٌق فدً 

 المقاوق للمٌق  به.
 اق الورلدة البقطلدة تمحدو محدوا تقمددق اذا كقادت بقطلدة او كقادت بٌقاقت ددق ال تمبدل التجلئدة  و تمحدو محددوا -3

 ة. ئجلئٌق اذا كقق البطالق واردا على جلء ما ق و كقات اشتملت علٌه غٌر لقبال للتجل
 ت تبدل االوراق البقطلة بقخرى احٌحة اذا كقق المقاوق لد ماح فراة لذلن. -4
 لٌقع الحك الذي كقق الغرض مق هذه االجراءات مق  موطه.  -5
ه. امق اذا كدقق ب  د  تمادٌره و ترتد  علدى م ؤولٌة المبلغ اذا كقق البطالق اقشئق عق اهمقله  و خطئ -6

 .61هذا التماٌر لرر بقحد الخامٌق فقق الممار ٌج   ق ٌلمق تعوٌض اللرر الذي  ببه
و ٌج  على المحكمة اق تفال فً الدفا ببطالق التبلٌدغ لبدل اق تتعدرض الدى مولدوع الددعوى  دواء 

بمبوله بعد التحمٌك او رده فقذا وجدت المحكمة اق الدفا ببطالق التبلٌغ احٌح لعٌد  او امدص جدوهري 

ذ ٌظل االجراء ماتجدق شق  التبلٌغ فقا ق تمرر بطالاه، اذ اق البطالق ال ٌاتج اثقره اال اذا لرره المقلً ا

الثقره الى اق ٌمرر المقلً بطالاه فقذا تمرر بطالاه اعتبر بقطال ماذ اجرائده ال مادذ الحكد  بدقلبطالق و 

ٌاددتج الددبطالق اثددقره مددق ذلددن التددقرٌخ. و ٌترتدد  علددى الحكدد  بددبطالق التبلٌددغ لوالدده و لوال كددل االثددقر 
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ئق عق تماٌر المقئ  به لررت المحكمة م ؤولٌته و هدو المترتبة علٌه، كمق ااه اذا كقق بطالق التبلٌغ اقش

  -مق  اتاقوله فً الامطتٌق التقلٌتٌق : 

  .: زوال التبلٌغ و ما ٌترتب علٌه من اثارأوالً 

القفة الى لوال الورلة ذات ق، فقلحك  ببطالق اجدراء  ،ٌترت  على الحك  بقلبطالق لوال كل اثر للورلة

الثقر التً تترتد  علٌده و لوال مدق بادً علٌده مدق اجدراءات اخدرى، و ٌؤدي الى لواله و لوال جمٌا ا

على ذلن ٌؤدي الحك  ببطالق التبلٌغ الى اعتبقره ك ق ل  ٌكق فٌ مط و ت مط معه مق تلحمه مق اجراءات 

علٌ ق كقفدة. امدق االجدراءات التدً تتمتدا بكٌدقق م دتمل عدق  كقق التبلٌغ ا ق قً ل ق، فتلول اآلثقر المترتبة

بطالق  واء كقات  قبمة له  و تقلٌة. كمق ال تبطل االجراءات المعقارة له مدق لد  الٌؤثر علٌ ق  لٌغ الالتب

مددق التطبٌمددقت  و .62تتعلددك بدده علددى احددو الٌمبددل االافكددقن ب ددب  طبٌعت ددق او ب ددب  طبٌعددة مولددوع ق

ة وجدد اق طلد  )لددى التددلٌك والمداولد ذي ٌداص علدىالد ٌة لرار محكمة تمٌٌدل اللدٌ  كورد دتقق وعملال

التاحٌح ممد  لمق المددة المقاواٌدة و تشدتمل علدى ا دبق  االعتدراض لدرر لبولده شدكالً ولددى عطد  

الاظر على المرار المطلو  تاحٌحه وجد ااه غٌر ادحٌح و مخدقل  للشدرع و المدقاوق، حٌدث اق هدذه 

لتاددٌك  4114/شخادٌة/545بعددد الدبقرة  31/9/4114المحكمة كقات لد اادرت لرارهق المدؤرخ 

 6/5/4114فدً  4111/اعترالدٌة/3915الحك  الاقدر مق محكمة احدوال شخادٌة اربٌدل تحدت عددد 

المقلً برد االعتراض الممد  مق لبل المعترض )طقل  التاحٌح( رغ  ثبوت كوق التبلٌغ الجدقري لد  

اٌقبددة عددق  ٌكددق ااددولٌقً إذ ثبددت اق المددذكور لدد  ٌبلددغ شخاددٌقً بددل تدد  تبلٌددغ موظدد  فددً الدددائرة المقاواٌددة

قً عق الدوا  فً الدائرة و التبلٌغ الٌعتبدر اادولٌقً و ٌعدد عالمعترض فً الولت الذي كقق المعترض مامط

بقطالً ألاه مق الم قئل الجوهرٌة فً الدعوى، علٌه لرر لبدول التادحٌح والتددخل فدً المدرار التمٌٌدلى 

حٌحه وامض الحك  الاقدر بتا 3/9/4114فً  4114/شخاٌة/454الاقدرٌق مق هذه المحكمة بعدد 

لدبقرة الددعوى إعدقدة او 6/5/4114فدً  4111/اعترالدٌة/395حوال الشخاٌة بقلعدد األمق محكمة 

الى محكمت ق لمبول االعتراض والدخول فً مولوع الدعوى و مق ث  ااددار المدرار الماق د  واعدقدة 

 .14/4/4113فقق فً الت مٌاقت الم توفقة مق لبل طقل  التاحٌح الٌه و ادر المرار بقالت

 ً   .: مسؤولٌة القائم بالتبلٌغثانٌا

( مق لقاوق المرافعقت م ؤولٌة المقئ  بقلتبلٌغ فاات على اق )للمحكمة اق تفرض 48لمد تاقولت المقدة )

كدقق الدبطالق اقشدئقً عدق  اعلى المدقئ  بدقلتبلٌغ غرامدة التمدل عدق مقئدة دٌادقر والتلٌدد علدى  لد  دٌادقر إذ

اقداً إلى هذا الاص فقق م ؤولٌة المقئ  بقلتبلٌغ تدا ض إذا ت. وا 63بمرار غٌر لقبل للطعق(ٌره وذلن اتم

ق البطالق اقشئقً عدق خطد ه ومق كقق البطالق راجعقً الى تماٌره فً اداء واجبه، وٌ توي فً ذلن اق ٌك

لدبطالق اقشدئقً عدق العمدي  و اقشئقً عق اهمقله وتماٌره. فٌكوق المقئ  بدقلتبلٌغ لدد اخدل بواجبده وٌكدوق ا

لٌعه  و ا   مق  دلمت وفعله إذا ل  ٌم  بكتقبة تقرٌخ اجراء التبلٌغ،  و ل  ٌدوق ا   مق ٌطل  تبلٌغه  و ت

الٌه الورلة،  و إذا لق  بإجراء التبلٌغ فً ولت ٌعل  فٌه تمقمقً اق المطلو  تبلٌغده غٌدر موجدود فدً محدل 

اجبقت المقئ  بقلتبلٌغ تاتفً م ؤولٌته، كمق لو كدقق  دب  التبلٌغ. فإذا ل  ٌكق  ب  البطالق ٌدخل لمق و

، 64الددبطالق ٌتعلددك ببٌقاددقت ورلددة التبلٌددغ، والشددخص الددذي ت ددل  الٌدده الورلددة، والمكددقق الددذي ت ددل  فٌدده 

                                                           
((62))

 .46 كراق اقبر  مٌق، مادر  قبك ص  
((63))

 .1969ل اة  83مق لقاوق المرافعقت المداٌة رل   48اص المقدة  
((64))

 . 414د. عامت عبدالمجٌد، مادر  قبك، ص 



حكدد  بعددد  إختاددقص المحكمددة،  و بطددالق عرٌلددة الدددعوى لخطدد   و امددص ٌتعلددك  اوكددذلن الحددقل إذ

 ددة المحددددة لاظددر الدددعوى. كمددق الٌاددح فددرض الغرامددة علددى المددقئ  بددقلطرفٌق  و بقلمدددعى بدده  و بقلجل

ورلددة التبلٌددغ، امددق اذا لدد  تمددض بددذلن فددال ٌحددك ل ددق فددرض  بددبطالق بددقلتبلٌغ اال بعددد اق تملددً المحكمددة

الغرامة. وكذلن ٌ  ل المقئ  بقلتبلٌغ بعد اق تمرر المحكمة بطالق التبلٌغ عدق تعدوٌض الخاد  المطلدو  

( 414لرار المقدٌة واالدبٌة التً ااقبته اتٌجة الخط  فً التبلٌدغ ا دتاقداً الدى المدقدة )تبلٌغه عق كل اال

مق المقاوق المداً العرالً ، كمق ٌمكق الرجوع على الدولة ا دتاقداً الدى م دؤولٌة  المتبدوع عدق اعمدقل 

لٌغ وبقال ددتاقد الددى المددقدة للدولددة عاددد لٌقمدده بواجبقتدده المتمثلددة بددقلتبٌعددد تقبعددقً تقبعدده اذ اق المددقئ  بددقلتبلٌغ 

 .65( مق المقاوق المدا419ً)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
((65))

 .48 كراق اقبر  مٌق، مادر  قبك ص  



 

 

 

 

 الخاتمة

اق اا ٌاق درا ة مولوع التبلٌغقت الملقئٌة  بو قئل االتاقالت الحدٌثدة ، اتلدح مددى  همٌدة هدذا  بعد

المولددوع و دلددة م ددقئله و كثددرة تفرعقتدده، هددذا األمددر الددذي دفددا التشددرٌعقت الددى االهتمددق  بدده ، و ذلددن 

 بوافه  حد المرتكلات األ ق ٌة فً عملٌة التمقلً. 

قئج التً توالاق إلٌ ق، ما اٌراد الممترحقت التً ا مل مق المشرع العرالدً ولد اختتماق درا تاق بقه  الات

 األخذ ب ق.

  

 النتائج 

 والً: اذا كقات الشكلٌة تمثل  حد معقل  التبلٌغقت الملقئٌة  و الادفة البدقرلة فٌ دق اال اا دق لد  تعدد العمبدة 

ٌترت  على اغفقل بعض اركقا ق بطالق الرئٌ ٌة  مق  المتمقلٌق كمق كقات فً الموااٌق المدٌمة ، بحٌث 

العمل الملقئً، بل  ابحت الشكلٌة طبٌعة مراة ، فدال ٌترتد  علدى تخلد  احددى بٌقادقت ورلدة التبلٌدغ 

بطالق تلن الورلة ككل و ذلن اذا وجد بٌقق اخر فً ذات الورلة مق ش اه اكمقل البٌقق الاقلص و هو مق 

 ٌ مى بمبد  تكقفؤ البٌقاقت.

مق المشرع العرالً فً  رعة إتمق  التبلٌغقت الملدقئٌة لمدق لدذلن مدق مدردود اٌجدقبً علدى  ثقاٌقً: رغبة

ماٌر الدعقوي، فل  ٌجعل م مة اجراء التبلٌغقت حكرا على ج ة معٌاة بقلدذات، بدل مداح ج دقت عدٌددة 

ذلن ٌابا  االحٌة المٌق  بقلتبلٌغقت، فلال عق بٌقق و قئل متعددة ٌمكق مق خالل ق اجراء التبلٌغقت، كل

مق حرص المشرع على تولا كقفة اإلحتمقالت، ولئال ٌكوق تحدٌدد ج دة معٌادة حجدر عثدرة تحدول دوق 

 إتمق  التبلٌغقت فً مواعٌدهق الممررة.

ثقلثقً: إق العبرة مق التبلٌغقت الملقئٌة هً بتحمك الغقٌة ما ق وهً اإلعال ، فحٌث مق تحممت هذه الغقٌة، 

رغ  الاص علٌه، وحٌث ل  تتحمك الغقٌة عادهق ٌت  الحك  بقلبطالق، علٌه فمق فال مجقل للحك  بقلبطالق 

ٌدعً بطالق التبلٌغقت الملقئٌة، فمق علٌه  وى إثبقت عدد  تحمدك الغقٌدة ما دق،  مدق مدق ٌتم دن بادحة 

 التبٌلغقت فعلٌه إثبقت تحمك تلن الغقٌة.

االرتكقل لدى  كثر التشرٌعقت، بحٌث  ق المفقهٌ  رابعقً: شكلت المفقهٌ  الحدٌثة للتبلٌغقت الملقئٌة امطة 

التملٌدٌة ل ذا اإلجراء ل  تعد م ت قغة بشكل  و بآخر، فقق كقات المفدقهٌ  التملٌدٌدة تدوفر مدق اللدمقاقت 

مق ٌكفً لاوق حموق المتمقلٌق، إال  ق ذلدن ال ٌعادً تجقهدل الو دقئل الحدٌثدة والتدً بممددورهق خدمدة 

ٌك جداً اظراً لمق تمتدقل بده مدق  دمقت،  دواء فدً  درعة االتادقل،  و فدً للدة عملٌة التبلٌغقت بشكل دل

 تكقلٌف ق،  و مق حٌث   ولة ا تخدام ق.



 

 

 المقترحات

 وال: مددق  جددل مواكبددة التطددورات الحدٌثددة اواددً المشددرع الكورد ددتقاً بددإٌراد اددص ٌجٌددل إ ددتخدا   

  ورلة التبلٌغ حٌث ااه  مر جدٌر بقلت ٌٌد التولٌا األلكترواً للداللة على ت ل  الشخص المخقط  بموج

 ( مق لقاوق المرافعقت المداٌة لتابح كقآلتً :19بحٌث تت  إلقفة فمرة ثقاٌة للمقدة )

. للمحكمة  ق تعد مق ورلة التبلٌغ المولا علٌ ق  لكترواٌقً لرٌاة علدى تبلدغ الشدخص المطلدو  تبلٌغده 4)

 ات(.بقألوراق الملقئٌة وبمق ٌتخذ لده مق إجراء

 ثقاٌقً: للا وض بعمل المقئمٌق بقلتبلٌغ واالتجقه احو تفعٌل دوره  امترح مق ٌلً: 

ت ٌئة كقدر مق الشبق  الواعً مق حملة الش قدة المتو دطة فد على ٌتولدوق عملٌدة التبلٌدغ الملدقئً،  -1

مددل مددا وا ددتبعقد حملددة الشدد قدة االبتدائٌددة لعددد  لدددرت   علددى ا ددتٌعق   حكددق  التبلٌددغ و كٌفٌددة التعق

 الااوص فً لقاوق المرافعقت.
وجو  لٌقدة المخااقت المماوحة إلى المدقئمٌق بدقلتبلٌغ، بحٌدث تكدوق كقفٌدة ولدقدرة علدى تغطٌدة  -4

ماددقرٌ  تددامالت  ، حٌددث ٌشددكل العقمددل المددقدي مددق  كثددر العوامددل التددً تددؤدي إلددى عددلو   كثددر 

 المقئمٌق بقلتبلٌغ عق وظقئف  .
لدى المقئمٌق بقلتبلٌغ، وذلن عق طرٌك إجدراء الاددوات والمدؤتمرات لٌقدة الوعً العلمً والوظٌفً  -3

والتددً ٌددت  فٌ ددق ا ددتمبقل األ ددقتذة المتخااددٌق فددً هددذا المجددقل وبٌددقق ال ددبل الاقجحددة فددً عملٌددة 

التبلٌغقت الملقئٌة، والو قئل المتمدمة ومق وال إلٌه العل  الحدٌث فً ملمقر االتادقالت الحدٌثدة 

 بلٌغ.ودورهق فً عملٌة الت
تلوٌد المقئمٌق بقلتبلٌغ بو قئط امل حدٌثة تمكا   مق إجراء التبلٌغقت على الوجه األكمل وفدً ولدت  -4

 لاٌر ا ٌبقً، كل ذلن ٌترن  ثره فً  رعة ح   التبلٌغقت.
ثقلثقً: إق مول  المشرع العرالً بخادوص إمكقاٌدة ت دلٌ  ورلدة التبلٌدغ لمدق ٌكدوق ممٌمدقً مدا الشدخص 

و ممق ٌعملوق فً خدمتده مدق الممٌدلٌق، ٌاطدوي علدى مخدقطر عدٌددة، متمثلدة فدً  ق المطلو  تبلٌغه  

الممٌل لد ال ٌمدر لٌمة الورلة التً ٌت لم ق، فمد ٌ مل ق  و ٌتلف ق ومق لذلن مق األثر البقلغ على الشدخص 

ة التبلٌغ ( مق لقاوق المرافعقت لتحار ت لٌ  ورل18المطلو  تبلٌغه، علٌه امترح إعقدة اٌقغة المقدة )

 إلى الشخص كقمل األهلٌة دوق غٌره، بحٌث تكوق المقدة كقآلتً: 

)ت ل  الورلة المطلو  تبلٌغ ق إلى الشخص اف ه ولو كقق خقرج محل إلقمته  و ت دل  فدً محدل          

إلقمته إلى لوجه  و ممق ٌكوق ممٌمقً معه مق  لقربه  و  ا قره  و ممق ٌعملوق فً خدمته مق البدقلغٌق 

 كذلن ٌجول ت لٌ  الورلة إلى م تخدمٌه فً محل عمله(.و

رابعقً: مق  جل ولا حد للبطالق الذي ٌشو  التبلٌغقت الملقئٌة، ومق ٌتركده ذلدن مدق آثدقر لدد تداعكس 

على اظر الدعوى متمثلة بت خٌر ح م ق، امترح اٌراد ااوص تجٌل تاحٌح التبلٌغقت الملقئٌة البقطلة 

 عقمة لتاحٌح االجراءات الملقئٌة البقطلة، بحٌث ٌكوق الاص كقآلتً : بقإل تاقد الى المواعد ال



إذا كقات التبلٌغقت الملقئٌة بقطلة وتوافرت فٌه عاقادر تبلٌدغ آخدر، فدقق التبلٌدغ ٌكدوق ادحٌحقً         

 بإعتبقره التبلٌغ الذي توافرت عاقاره.

ذا الشك وحدده الدذي ٌبطدل،  مدق البدقلً مدق و إذا كقات التبلٌغقت الملقئٌة فً شك ما ق بقطالً، ف         

التبلٌغقت فٌظل احٌحقً بإعتبقره تبلٌغقً م تمالً، إال إذا تبٌق  ق التبلٌغقت مق كقات لتدت  بغٌدر الشدك الدذي 

 ولا بقطالً.

خقم ددقً: مددق  جددل مدداح المقلددً الخطددوة األولددى فددً طرٌددك اللجددوء إلددى التف ددٌر المتطددور فٌمددق ٌتعلددك 

( مددق لددقاوق المرافعددقت 13ا ددج  مددا الو ددقئل الحدٌثددة امتددرح إعددقدة اددٌقغة المددقدة )بقلتبلٌغددقت، وبمددق ٌ

 بفمرت ق األولى لتكوق على الاحو اآلتً:

. ٌمددو  بم مددة التبلٌددغ مددق ٌعٌددا   ولٌددر العدددل وٌجددول إجددراء التبلٌددغ بر ددقلة ر ددمٌة مددق المحكمددة  1)

م تعجلة بمرار مق المحكمدة، كمدق ٌجدول بوا طة البرٌد الم جل المرجا  و ببرلٌة مرجعة فً األمور ال

إجراء التبلٌغقت بوا طة و قئل االتاقالت الحدٌثة كقل قت   و التلكس  و الفقك دمٌل  و األاترادت وكدل 

و ٌلة اتاقل تكوق ل ق المدرة على إلحقق العل  للشخص المطلو  تبلٌغده، كمدق ٌجدول اإل دتعقاة برجدقل 

 الشرطة إلجراء التبلٌغقت(.

ً  دبٌل إلدفقء طدقبا المفدقهٌ  الحدٌثدة علدى التبلٌغدقت الملدقئٌة وبخقادة مدق ٌتعلدك بمف دو   قد قً: وفد

 ( مق لقاوق المرافعقت العرالً لتكوق كقآلتً: 15ال ادات ارى  ق ٌت  إلقفة فمرة ثقاٌة إلى المقدة )

ة عاد إجدراء للمحكمة  ق ت تفٌد مق ال ادات األلكترواٌة الم تخرجة مق و قئل االتاقالت الحدٌث - 4)

التبلٌغددقت وذلددن عاددد حٌددقلة الشددخص المطلددو  تبلٌغدده إلحدددى تلددن الو ددقئل، وتكددوق لتلددن ال ددادات 

 األلكترواٌة حجٌة ال ادات الر مٌة فً اإلثبقت(.
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 .4114، العدد االول 48االلتاقدٌة والمقاواٌة، المجلد 

  بوا طة الر قئل االلكترواٌة ودورهق فی ح   الدعقوی المداٌة.ً د.عبقس العبودی، التبلٌغ الملقئ -11
 .1997ٌة ، جقمعة الموال   د. عبقس العبودي / شرح  حكق  لقاوق االثبقت العرالً ، الطبعة الثقا -14

د عبدقس العبددودي الحجٌددة المقاواٌددة لو دقئل التمددد  العلمددً فددً االثبدقت المددداً ، الطبعددة االولددى ، الدددار  -13

 .  4114العلمٌة الدولٌة و دار الثمقفة للاشر و التولٌا ، عمقق ،

ر ، االردق ، عمقق د عوض احمد اللعبً ،  اول المحقكمقت المداٌة ، درا ة ممقراة ، دار وائل للاش -14

 . 4113الطبعة االولى ، 

المقلی دمحم عاق  التر قوی، تداول الدعوی الملقئٌة امدق  المحدقك  االلكترواٌدة، دار الا لدة العربٌدة  -15

  .4113المقهرة 

وتطبٌمقته العملٌة، الطبعة  1969ل اة  83المقلی مدحت المحمود، شرح لقاوق المرافعقت المداٌة رل   -16

  .4115األولی، 

 83د. عامت عبدالمجٌد بكر ، ااول المرافعقت المداٌة ، شرح  حكق  لقاوق المرافعقت المداٌدة رلد    -17

فً لوء التطبٌمقت الملقئٌة و اراء الفمه ، ماشورات جقمعة جٌ قق االهلٌة ، الطبعة الدولى  1979ل اة 

 ،4113 



ق ص  4113االولدى ، اربٌدل ،  د. رلكقر دمحم لقدر ، شرح لقاوق ااول المحقكمقت الجلائٌة ، الطبعة -18

419 . 

 

 

 

 ثانٌا: الرسائل الجامعٌة والبحوث العلمٌة.

دااق عودل ا مقعٌل، التمقلی األلكتروای  مق  المحقك  المداٌدة، درا دة تحلٌلٌدة ممقرادة، ر دقلة  -1

  مقج تٌر كلٌة المقاوق وال ٌق ة جقمعة ال لٌمقاٌة.
د. احمد بق علً بق دمحم ال اٌدي / التبلٌغ الملقئً األلكترواً و حجٌته فدً الاظدق  ال دعودي /  -4

درا ددة ممدمددة ا ددتكمقال لمتطلبددقت الحاددول علددى درجددة المقج ددتٌر فددً الشددرٌعة و المددقاوق 

 .  4119تخاص الدرا قت الملقئٌة / الرٌقض 

ق المرافعدقت المداٌدة العرالدً / بحدث  كراق اقبر  مٌق / بطالق التبلٌغقت الملقئٌة  فدً لدقاو -3

ممد  الى مجلس الملقء الللٌ  كورد تقق العراق لاٌل الترلٌدة مدق الادا  الرابدا الدى الادا  

 4115الثقلث مق اااق  االدعقء العق  / 

  احمد، الحمقٌدة المقاواٌدة لمعلومدقت شدبكة المعلومدقت )االاتراٌدت(، ر دقلة دكتدوراه   لٌ  عبدهللا -4

 .4111ٌة الا رٌق للحموق ممدمة الی كل

فددقرس علددی عمددر، التبلٌغددقت الملددقئٌة ودورهددق فددی ح دد  الدددعوی المداٌددة، درا ددة ممقراددة،  -5

 .4114، كلٌة المقاوق جقمعة الموال   طروحة دكتوراه

اقفا بحر  لطقق، االختاقص الملقئی االلكتروای للمحدقك  العرالٌدة، بحدث ماشدور فدی مجلدة  -6

 ال اة االولی . 3ٌة وال ٌق ٌة العدد، جقمعة تكرٌت للعلو  المقاوا

 ثالثا: القوانٌن.

 .4114ل اة  15لقاوق التولٌا االلكتروای الماری رل   -1

 .4114ل اة   78لقاوق التولٌا االلكتروای والمعقمالت المداٌة والتجقرٌة االلكترواٌة رل   -4

 .1969  ل اة 83لقاوق المرافعقت المداٌة رل   -3

 . 1979ل اة  117  لقاوق االثبقت العرالً رل -4

 . 1969ل اة  111لقاوق العموبقت العرالً رل   -5

 . 1971ل اة  43لقاوق ااول المحقكمقت الجلائٌة رل   -6

 .4111 اة  85لقاوق المعقمالت االلكترواٌة االردای رل   -7
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


