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ّل تساؤاًل أمام المهتمين والمختصين في مجال القانون  إن االعتماد على اإلجراءات اإللكترونية في القضاء َشكَّ

 القضاء ذاته لهذا التطبيق كأسلوب جديد في طرح الدعاوى القضائية والتعامل معها.حول استيعاب 

ولكون تطبيق مفهوم المحكمة اإللكترونية في األردن ُيعتبر عائقًا قانونيًا فإن الباحثة تسعى لمناقشة هذه 

لى أمل أن يخرج هذا المشكلة من خالل تفسير المفاهيم المتعلقة بهذا التطبيق وطرٍح إليجابياته وسلبياته ع

النظام إلى حيز الوجود ويصبح واقعًا يمكن تطبيقه واإلفادة منه في المنظومة القضائية األردنية ليواكَب 

 النهضة اإللكترونية في جميع مجاالتها.

بناًء على ذلك فقد قسمت الباحثة موضوع دراستها الموسومة بعنوان ) إجراءات المحكمة اإللكترونية ومدى 

ة تطبيقها في األردن( إلى خمسة فصول طرحت فيها مقارناٍت عديدة مع التشريع القانوني اإلماراتي قانوني

وقدمت أفكارًا مقترحة يمكن األخذ بها عند تفعيل هذه المحكمة، وختمت بمجموعة من النتائج والتوصيات 

ياًل للتشريعات الحالية وعلى التي َخُلَصت فيها إلى أنَّ تطبيق المحكمة اإللكترونية في األردن يتطلب تعد



األخّص قانون أصول المحاكمات المدنية ويتطلب أيضًا إضافًة لبعض النظم والقوانين التي يمكن أن تهيء 

 بيئًة مناسبًة لتفعيلها مع األخذ بعين االعتبار التطبيقات الدولية في ذات المجال واالسترشاد بها ما أمكن.
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Abstract 

Counting on the electronic procedures in law, gave lots of questions that were asked 

by professionals and people who are interested in this field about accepting law to 

this application as a new method in setting lawsuits and dealing with them. 

And because the e-court concept's application in Jordan is considered as a judicial 

obstacle, so the researcher works on discussing this problem, by explaining the 

concepts that relate to this application, and talking about its advantages and 

disadvantages, hoping that this system would come out to the existence, and 

become a reality that can be applied and used in the Jordanian judicial system, so 

it can follow the electronic revolution in all its fields. 



As a result for that, the researcher divided her study that has been titled "The 

Procedures of The Electronic Court and The Legality of Its Application in Jordan" 

to five chapters, which included lots of comparing with the UAE judicial legislation 

and presented suggested ideas that can be used when this court would be applied. 

The researcher finishes with some results and recommendations which led her to 

that the application of the e-court in Jordan, takes an edition for the current 

legislations, specially the civilian courts' origins law, and adding some laws that 

can make a suitable environment for activating it, also, there's the importance of 

considering the international alike applications, in the same field and getting 

benefits from it as much as possible. 

 

 

 


