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التعريف بالمجلة وأهدافها وقواعد النشر فيها
بتقنية  املتعلقة  القانونية  وال��درا���ش��ات  البحوث  بن�شر  تعنى  الق�شائي«  دب��ي  معهد  »جملة 

والإجنليزية،  العربية،  باللغة  الن�شر  تقبل  حمكمة  علمية  جملة  احلديثة،  والعلوم  املعلومات 

عبارة  اأ�شيفت  حيث  مو�شوعاتها  طبيعة  اإىل  اهتمامها  جمال  يلفت  جملة  وهي  والفرن�شية. 

املو�شوعات  طبيعة  على  الدللة  بهدف  قانونية  كلمة  اإىل  احلديثة  والعلوم  املعلومات  تقنية 

املكونة للبنيان الداخلي للمجلة.

التقدم  �شوء  يف  بحثها  يتحتم  التي  املعا�شرة  القانونية  امل�شكالت  هي  املو�شوعات  وه��ذه 

العلمي بطفرتيه: طفرة التقدم يف جمال املعلومات و�شبكة الت�شال، وطفرة التقدم يف املجال 

البيولوجي.

اإذن فعنوان املجلة جاء من ال�شعة وال�شمول اإىل حد كبري. فح�شيلة التطورات العلمية �شريعة 

ومتنوعة، واأبعادها وانعكا�شاتها على كافة فروع القانون ل فكاك منها.

واملجلة تت�شمن الأبواب الآتية:

- البحوث والدرا�شات القانونية.

- الجتهادات الق�شائية وت�شمل:

• التعليق على الأحكام.	

• املبادئ القانونية التي ير�شيها الق�شاء الإماراتي والق�شاء املقارن.	

- الن�شو�س القانونية امل�شتحدثة.

- التقارير العلمية عن الندوات واملوؤمترات وور�س العمل.

- عر�س الر�شائل اجلامعية والكتب.

أهداف المجلة:
1 - تعزيز وتكري�س ثقافة ومنهجية اإجراء البحوث والدرا�شات القانونية املتعلقة بالعلوم 

والتقنية املتقدمة.

التطور  تعك�س  ال��ت��ي  القانونية  وال��درا���ش��ات  بالبحوث  الق�شائي  العمل  اإث����راء   -  2

الت�شريعي املواكب للتقدم العلمي، ما يعني القا�شي يف اأداء عمله وتو�شيع مداركه وزيادة 

ح�شيلته املعلوماتية.

3 - العمل على تن�شيط الجتهاد يف جمال الفقه والق�شاء من خالل ن�شر الدرا�شات والبحوث 

واملقالت املعمقة والتعليقات على الأحكام ذات ال�شلة بانعكا�شات التقدم العلمي.
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4 - اإمداد املحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدرا�شات التي ت�شهم يف تطوير الق�شاء يف 

اإطار تعاون مثمر بني الفقه والق�شاء.

5 - الهتمام بالدرا�شة القانونية املقارنة للقوانني واأحكام الق�شاء لالطالع على اخلربات 

الأجنبية وطريقة معاجلتها للم�شكالت القانونية الناجتة عن انعكا�شات وتاأثري التقدم العلمي، 

مع مراعاة قيم املجتمع وم�شاحله.

6 - الهتمام بدرا�شة الت�شريعات املكملة التي تعك�س جتاوب امل�شرع مع التقدم العلمي بغر�س 

فالتحديث  ت�شريعات،  من  غريها  وبني  بينها  اأو  ن�شو�شها  بني  تناق�س  من  يكون  قد  ما  رفع 

الت�شريعي لأي قانون يجب اأن يكون نتاج تركيب علمي متنا�شق.

بنتائج  املعنية  ال��دوائ��ر  اإم���داد  يف  و�شريع  فعال  وج��ه  على  مهامه  ب��اإح��دى  املعهد  قيام   -  7

الدرا�شات والبحوث التي ميكن اأن تفيد تلك الدوائر يف ت�شخي�س امل�شكالت التي يعك�شها التقدم 

التدخل  �شرعة  يلزم  ال�شتعجال، حيث  املقرتحة.. وخا�شة يف حالت  وتقدمي احللول  العلمي 

الت�شريعي حتت تاأثري هذا ال�شتعجال.

8 - اإثراء املكتبة القانونية ب�شفة خا�شة واملكتبة العربية ب�شفة عامة، لي�س فقط بالبحوث 

الدرا�شات يف  وبنتائج وتقومي هذه  بل  والعلوم احلديثة،  املعلومات  بتقنية  املتعلقة  والدرا�شات 

�شوء ما ي�شفر عنه التطبيق العملي.

قواعد النشر في المجلة
الن�شر باملجلة يتم وفقًا للقواعد التالية:

1 - اأن يت�شم البحث بالعمق والأ�شالة والرثاء املعريف.

2 - اللتزام باأ�شول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.

3 - يجب اأن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة الرتقيم املتعارف 

عليه يف الأ�شلوب العربي، و�شبط الكلمات التي حتتاج اإىل �شبط، وتقوم هيئة التحرير باملراجعة 

اللغوية والتعديل مبا ل يخل مبحتوى البحث اأو م�شمونه.

4 - اأن ل يكون البحث قد �شبق ن�شره على اأي نحو كان، اأو مت اإر�شاله للن�شر يف غري املعهد، 

ويثبت ذلك باإقرار من الباحث.

5 - يقدم البحث مطبوعاً يف ن�شختني، ويرفق به ن�شخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع 

من خالله.
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 )A4( العادي 40 �شفحة من احلجم  على  الدرا�شة  اأو  البحث  يزيد عدد �شفحات  األ   -  6

ويجوز يف بع�س احلالت التغا�شي عن هذا ال�شرط اإذا كان تق�شيم البحث اإىل ق�شمني اأو اأكرث 

يوؤدي اإىل الإخالل بوحدة البحث.

7 - يلتزم الباحث بعدم اإر�شال بحثه لأي جهة اأخرى للن�شر حتى ي�شله رد املجلة.

الهاتف،  ورق��م  بالتف�شيل  وعنوانه  العلمية،  �شريته  ع��ن  بنبذة  بحثه  الباحث  يرفق   -  8

والفاك�س )اإن وجد( والربيد الإلكرتوين.

9 - تخ�شع البحوث التي ترد اإىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل املخت�شني للحكم على 

اأ�شالتها وجديتها وقيمتها و�شالمة طريقة عر�شها، ومن ثم �شالحيتها للن�شر من عدمه.

10 - مينح كل باحث خم�س ن�شخ من العدد املن�شور فيه بحثه.

11 - مينح املعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تقرر �شالحيتها للن�شر ويقوم املعهد بن�شرها.

12 - ت�شبح البحوث والدرا�شات املن�شورة ملكاً ملعهد دبي الق�شائي، ول يحق للباحث اإعادة 

ن�شرها يف مكان اآخر دون احل�شول على موافقة كتابية من املعهد.

13 - للمعهد احلق يف ترجمة البحث اأو اأجزاء منه ومبا ل يخل مبحتوى البحث اأو م�شمونه 

متى اقت�شت الظروف ذلك، ومبا ل يخل بفحوى املادة العلمية.

14 - اأ�شول البحوث التي ت�شل اإىل املجلة ل ترد �شواء ن�شرت اأو مل تن�شر.

15 - تر�شل البحوث بعنوان رئي�س حترير املجلة �س ب 28552 دبي، دولة الإمارات العربية 

. research@dji.gov.ae املتحدة، اأو على الربيد الإلكرتوين

اأولوية وترتيب الن�شر:

- املو�شوعات املرتبطة بدولة الإمارات العربية املتحدة.

- تاريخ و�شول البحث لرئي�س حترير املجلة.

- تنوع مو�شوعات البحث.

- ترتيب البحوث يف املجلة يخ�شع لعتبارات فنية.
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الأه��داف  واحد من  هذا  والق�شائية«  القانونية  املجالت  وتعميقه يف  العلمي  البحث  »تنمية 

الرئي�شة التي اأن�شئ املعهد لتحقيقها، واإن ت�شابهت الأهداف مع العديد من الدوائر واملراكز ولكن 

يبقى الختالف والتميز يف اآليات التنفيذ وو�شائل التحقيق ومعطيات املخرجات.

اأن ن�شلك دروباً جديدة وغري ممهدة وغري  اأنف�شنا  اآثرنا على  ونحن يف معهد دبي الق�شائي 

ونقدمه  نقياً  رحيقها  ودرا�شاتها  بحوثها  ب�شتان  من  ون�شتخل�س  فنمهدها  قبل،  من  مطروقة 

للقانونيني الإماراتيني والعرب ع�شاًل خال�شاً فيه املزيد من العلم واملعرفة.

ب�شال�شل  عامة  والعربي  خا�شة  الإم��ارات��ي  القارئ  رفد  يف  �شرعنا  عندما  هدفنا  �شغنا  هكذا 

الفقهي  ال��ق��ان��وين  الفكر  ب��ني  امل���زج  على  ودرا���ش��ات��ن��ا  بحوثنا  يف  فاعتمدنا  وال��درا���ش��ات،  البحوث 

والق�شائي، كما �شعينا لتنويع اإ�شداراتنا لتخدم كافة �شرائح املجتمع، حتى اأ�شبحت يف اأعوام قليلة 

�شبع �شال�شل متنوعة وخمتلفة، حتتوي كل �شل�شلة منها على جمموعة متكاملة من الإ�شدارات.

وهذا العدد الثالث امل�شتقر بني اأيديكم من »جملة معهد دبي الق�شائي« العلمية املحكمة التي 

تعنى بن�شر البحوث والدرا�شات القانونية املتعلقة بتقنية املعلومات والعلوم احلديثة، مبا يحوي  

بني دفتيه من اأبحاث ودرا�شات، وحكم ق�شائي �شادر عن املحكمة الأمريكية العليا يف ق�شية ت�شريب 

اأن نن�شر، عزيزي القارئ، هذا احلكم  راأينا  املالية، وقد  معلومات �شرية للتحايل يف �شوق الأوراق 

بلغته الأم الأ�شلية الإجنليزية مع ترجمة عربية ليت�شنى للكافة قراءته والطالع عليه وال�شتفادة 

منه، خا�شة واأن هذه الأحكام تعد من الأحكام املتخ�ش�شة ذات الندرة ملو�شوعها ووقائعها. وبذلك 

�شتبداأ املجلة يف ن�شر درا�شات  نعزز روؤيتنا بن�شر الأحكام باللغة العربية واللغات الأخرى، وقريباً 

وبحوث بلغات اأخرى هي اللغات الأم ملوؤلفيها.

واإن كانت روؤيتنا هي »اأن نكون مركزاً اإقليمياً للتميز القانوين والعديل«، فنحن ن�شعى باإذن اهلل 

لأن نحقق تلك الروؤية مببادرات تنقل روائع ت�شريعاتنا الوطنية واجتهاداتنا الق�شائية الإماراتية 

اإىل العامل اأجمع ليتاأكد اجلميع اأننا ن�شري يف م�شار التميز احل�شاري والإن�شاين جنباً اإىل جنب مع 

التميز القانوين والق�شائي، فالدربان متالزمان ل ينف�شالن.

ويعمل  يعمل،  يوؤمن مبا  فريق عمل  وراءه  اأيديكم،  بني  ال��ذي  اجلهد  ه��ذا  اإن  اأخ��رية:  كلمة 

ال�شت�شارية  للهيئة  ف�شكراً  الأول،  املركز  بغري  ير�شى  ول  لريتقي،  التميز  يف  ويجتهد  ليتميز، 

للمجلة التي ت�شم كبار اأ�شاتذة القانون والق�شاء يف عاملنا العربي، و�شكراً لهيئة التحرير التي ت�شم 

الدكتور حممد حممد  لالأ�شتاذ  و�شكر خا�س  والتميز،  بالكفاءة  لهم  امل�شهود  وق�شاة من  اأ�شاتذة 

حممد اأبو زيد مدير التحرير الذي اأدار دفة العمل بنجاح واقتدار متوا�شل، و�شكراً لفريق العمل 

بق�شم الدرا�شات والبحوث الذين يبذلون الغايل والنفي�س ليخرج هذا العمل بتلك ال�شورة الطيبة 

التي تر�شيكم وتعرب عن املعهد ومنظومة العمل فيه والتي هي جزء من اآلة التميز والإبداع الدائم 

وامل�شتمر يف بالدنا حفظها اهلل، وحفظ حكامها وقيادتها و�شعبها العزيز.

بقلم: القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
المدير العام رئيس التحرير
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)1(
نحو الو�شول اإىل الرقم واحد 

احلمد هلل فاحتة كل خري ومتام كل نعمة، وال�شالة وال�شالم على 

للعاملني  املبعوث  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  �شيدنا  النبيني  خ��امت 

رحمة، وعلى اآله و�شحبه ومن دعا بدعوته اإىل يوم الدين..

وبعد...

ومع اإ�شراقة �شباح جديد ب�شدور العدد الثالث من جملة معهد دبي 

الق�شائي التي تعنى بالبحوث العلمية الر�شينة املتعلقة بتقنية املعلومات 

والعلوم احلديثة تكون املجلة يف متناول القراء والباحثني الكرام ينهلون 

من معينها، ويقتب�شون منها وتكون لهم مرجعاً يف درا�شتهم في�شتنريوا 

وينريوا..

واأ���ش��رة  وم��و���ش��وع��اً  �شكاًل  الق�شيب  ث��وب��ه  يف  ال��ع��دد  ه��ذا  ي�شدر 

التحرير ت�شعى بجهد دائب، وعمل �شائب، وعزمية قوية، واإ�شرار 

اإىل  وال��و���ش��ول  الأف�شل  نحو  ال��رق��ي  اإىل  ر�شيدة  واإدارة  متوا�شل، 

اإطار من التناف�س على امل�شتوى الإقليمي والعربي  الرقم واحد يف 

والعاملي.

ومل��ا ل؟ ودول���ة الإم����ارات ال��ي��وم ه��ي الأوىل يف جم���الت عديدة 

)1( وم�شات من فكر �س 42.

بقلم أ. د. محمد محمد محمد أبو زيد
اأ�شتاذ القانون املدين

مبعهد دبي الق�شائي
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و�شنظل ن�شعى - والكلمات ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، حفظه اهلل، لأن نكون الأف�شل عاملياً يف املجالت كافة، لأننا 

التناف�شية القوية مع الدول  ال��روح  اأن تكون لدينا   ول بد 
)1(

اإل باملركز الأول �شعب ل ير�شى 

.
)3(

. فاملناف�شة دائماً جتعلك اأقوى واأف�شل ول يخاف منها اإل ال�شعيف 
)2(

والأمم الأخرى

توجهاً  الر�شيدة  القيادة  تقدمه  ال��ذي  التحدي  مواجهة  على  الإ�شرار  ال�شياق من  هذا  يف 

اإىل حتقيق  الق�شائي  دبي  معهد  اأ�شرة حترير جملة  ت�شعى  املجالت،  الوطن يف جميع  لأبناء 

الهدف والو�شول اإىل املراد )املركز الأول ول بديل( واحلقيقة اأن املجلة قد بداأت ترتكز دعائمها 

وي�شتقيم اأمرها اإذ تتبنى امل�شكالت واملع�شالت القانونية بحثاً وتاأ�شياًل وت�شع لها حلوًل تتفق 

عنه  ي�شفر  ما  �شوء  يف  والتقومي  باملراجعة  الدرا�شات  هذه  متابعة  وتوا�شل  الع�شر،  ومواكبة 

والتوافق، وهي  والن�شجام  بالتنا�شق  يت�شم  قانوين  نظام  اإط��ار  ذلك يف  العملي، وكل  التطبيق 

املجال  اإىل  الإقليمي،  املجال  من  بتوزيعها  فرتتقي  َمْعلَماً،  والأ�شالة  املو�شوعية  تتخذ  بذلك 

العربي، اإىل املجال العاملي فت�شهم يف تو�شيع املعرفة والثقافة القانونية.

 للو�شول اإىل املركز الأول تعنى عناية 
)4(

ويف اإطار �شعي اأ�شرة التحرير يف ت�شكيلها اجلديد 

فائقة باختيار البحوث، وتهتم بو�شع ال�شوابط التي على اأ�شا�شها يتم اختيار املحكمني الذين 

ي�شتعان بهم يف حتكيم البحوث وذلك لتحديث قواعد البيانات اخلا�شة باملحكمني من خمتلف 

اجلهات واجلامعات وخمتلف التخ�ش�شات.

)1( وم�شات من فكر �س 43.

)2( وم�شات من فكر �س 78.

)3( وم�شات من فكر �س 86.

)4( نق�شد بالت�شكيل اجلديد ان�شمام ع�شو جديد نراه فاعاًل وهو الأ�شتاذة/ نورة الرميثي.
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 بغر�س التوا�شل مع املجلة لن�شر 
)1(

كما وت�شعى اأ�شرة التحرير اإىل خماطبة رجال القانون 

بحوثهم اأو لقيامهم بالتحكيم اجلاد اأو ال�شرتاك للح�شول على عدد املجلة فور �شدوره.

وبهذه املنا�شبة تدعو اأ�شرة التحرير ال�شادة املهتمني بالبحوث ال�شرعية والقانونية وخا�شة 

واآرائهم  املجلة وتزويدها بروؤاهم ومالحظاتهم  التوا�شل مع  اإىل  الق�شائي  بال�شلك  العاملني 

التي �شتكون بال ريب مغنماً للمجلة..

كما ي�شر اأ�شرة التحرير وهي تقف دائماً ملراجعة ر�شيد العام املن�شرم لتقييم احل�شيلة، اأن 

تتلقى القرتاحات البناءة التي ترتقي باملجلة اإىل اأن تتبواأ )الرقم واحد(.

اإىل  الو�شول  الأف�شل وحماولة  ال�شعي نحو  ي��زدان بلم�شة تربهن على  العدد  وبعد؛ فهذا 

الرقم واحد وهو اأنه ف�شاًل عن ت�شمن العدد ثلة من البحوث القيمة فاإنه يت�شمن عر�شاً لأحد 

الأحكام ال�شادرة عن الق�شاء الأمريكي وهو حكم للمحكمة الأمريكية العليا.

كما ياأتي العدد �شاماًل نخبة من البحوث القانونية يف جمال تقنية املعلومات نتناول فيها 

عقود التجارة الإلكرتونية وحماية امل�شتهلك يف تلك العقود. كما نتطرق لأ�ش�س الرقابة على 

حمتوى الإنرتنت ون�شتعر�س باكورة اأحكام متييز دبي يف ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية.

�شعادة   راأ���ش��ه��م  وعلى  مو�شول  مل�شتحقيه  وال�شكر  واج���ب،  لأه��ل��ه  الف�شل  ف��اإن  اخل��ت��ام  ويف 

القا�شي الدكتور جمال ال�شميطي رئي�س التحرير مدير عام معهد دبي الق�شائي للجهد املبذول 

والطموح الكبري وال�شرب الدائب لتخطي ال�شعاب �شعياً لتطوير املجلة.

واهلل عز وجل ن�شاأله الر�شد وال�شداد واأن تتحقق الفوائد العلمية املرجوة من بحوث هذا 

العدد، واأن يتحقق املراد اإن �شاء اهلل لهذه املجلة بتبوئها املركز الأول.

واإىل لقاء متجدد اإن �شاء اهلل تعاىل يف العدد التايل كقارئ وباحث.

)1( وندلل على ذلك بجهد رئي�س التحرير يف احل�شول على بع�س الأحكام الأجنبية املن�شورة بهذا العدد.
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األستاذ الدكتور أحمد محمد الهواري
كلية القانون - جامعة ال�شارقة

عقود التجارة الإلكرتونية
 يف القانون الدويل اخلا�ص
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مقدمة:

القانون يف ركاب التقدم التقني

مل تعرف الب�شرية ت�شارعاً يف منو العالقات بني بني الب�شر كما يحدث اليوم مع �شبكة الإنرتنت 

واملكان،  ال��زم��ان  يلغي  ال��ذي   ،
)1(

 »temps réel  - احلقيقي  »ال��وق��ت  ع�شر  يف  العامل  اأدخ��ل��ت  التي 

دفعت  وقد  املعمورة.  بقاع  ف��وري يف خمتلف  ب�شكل  املعلومات  اأن��واع  على جميع  باحل�شول  وي�شمح 

هذه احلقيقة بع�س املفكرين اإىل القول باأن التطور املت�شارع ل�شبكة الإنرتنت يف �شبيله لأن يحدث 

حتّوًل جمتمعياً �شوف ي�شم القرن احلادي والع�شرين، بحيث ميكن مقارنته بالتحول الذي اأحدثته 

الثورة ال�شناعية. بل اإن البع�س الآخر يذهب اإىل اأبعد من ذلك بتقريره اأنها ثورة اأكرث عمقاً، ميكن 

. واأياً ما كانت درجة 
)2(

مقارنة اآثارها باآثار اكت�شاف حروف الأبجدية يف تطور احل�شارة الإن�شانية 

احلقيقة اأو املبالغة يف هذا القول فاإن املوؤكد اأن الإنرتنت هي اإحدى الو�شائل املعدودة التي اخرتعها 

الإن�شان لإ�شباع حاجاته وزيادة �شطوته على احلياة وعلى الطبيعة، والتي حتولت يف زمن ق�شري 

.
)3(

ن�شبياً اإىل عامل حا�شم يوؤثر يف منط حياته ووجهة منوه 

وتبادل  لنقل  حم��دود  نطاق  على  ت�شتخدم  لكي  الأ���ش��ل  يف  �شممت  ال�شبكة  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 

ول  املا�شي.  القرن  ت�شعينيات  نحو كبري منذ مطلع  ا�شتخدامها على  نطاق  ات�شع  فقد  املعلومات، 

اإنها حتولت  بل  الكوين  النطاق  اأ�شكالها على  بكافة  املعلومات  تبادل  ال�شتخدام على  يقت�شر هذا 

ال�شلع  وترويج  ت�شويق  وكذلك  التجارية  ال�شفقات  اإب��رام  خاللها  من  يتم  هائلة،  عاملية  �شوق  اإىل 

واخلدمات. وهكذا تتعاي�س داخل ال�شبكة العاملية للمعلومات مواقع جمانية غالباً ذات طابع علمي 

وبحثي، ومواقع اأخرى ذات طابع جتاري. وهكذا اأوجدت الأن�شطة التي متار�س على �شبكة املعلومات 

ها رجال القانون من قبل وباتت ت�شكل حتدياً لفكر هوؤلء، ول  ْ العاملية م�شكالت قانونية مل َيْخربرُ

، ولكنها تلقي بظاللها اأي�شاً على 
)4(

تلقي هذه امل�شكالت بظاللها فقط يف جمال الق�انون اجل�نائي 

.Bouyssonie( J.P), Edetorial , Revue Echange Internationaux du CCI. N.32, avril 1994 :1( انظر(

)2( انظر:

Queau (P.) . Inforoutes et societé, Doc. Ass. Nat. et Senat n. 232 9 mars1980 ; Thery (G.) ,Les autoroutes de l’ infor-

mation , La Documentation Française , oct .194 ; Benssoussan (A.) , Internet : aspects juridiques, Hermes, 195,p.15.

 . الدولية  الو�شعية والتفاقيات  القوانني  القانوين ل�شبكة الإنرتنت. درا�شة مقارنة يف �شوء  التنظيم  )3( انظر طوين مي�شال عي�شى: 

الطبعة الأوىل 2001، بريوت، �س 15 .

)4( ذهب البع�س اإىل حد القول باأن الإنرتنت قد اأدت اإىل عوملة م�شرح اجلرمية حيث اأن جل اجلرائم اأو ال�شرتاك فيها ميكن اأن ترتكب 

عن طريق هذه ال�شبكة، وهو ما يظهر خطورتها بو�شفها م�شدراً جديداً من م�شادر الإجرام ي�شعب ال�شيطرة عليه.

انظر يف الفقه العربي: د. عمر عبيد حممد الغول، نطاق تطبيق القانون اجلنائي من حيث املكان يف ظل املعطيات التكنولوجية املعا�شرة. 

الآلت  املعلومات، مكتبة  تقنية  العقوبات وخماطر  ر�شتم، قانون  د. ه�شام   ،2006 القاهرة  ر�شالة دكتوراة مقدمة جلامعة  درا�شة مقارنة، 
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 اأو قانون الأعمال. 
)2(

، والق�انون التجاري 
)1(

تنظيم عالقات قانونية تندرج يف جمال الق�انون امل�دين 

املوؤلف  ولنف�س   ،1992 العربية،  النه�شة  دار  احلديثة،  والتكنولوجيا  اجلنائي  القانون  ال�شغري،  الباقي  عبد  جميل  د.   ،1992 احلديثة، 

اأي�شاً انظر: الإنرتنت والقانون اجلنائي »الأحكام املو�شوعية للجرائم املتعلقة بالإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2001، احلماية اجلنائية 

واملدنية لبطاقات الئتمان املمغنطة. درا�شة تطبيقية يف الق�شاء امل�شري والفرن�شي، د. مدحت رم�شان، جرائم العتداء على الأ�شخا�س 

ثورة  ال�شوا،  �شامي  حممد  د.   ،2002 العربية،  النه�شة  دار  الإنرتنت،  جرائم  عتيق،  ال�شيد  د.   ،2000 العربية،  النه�شة  دار  والإنرتنت، 

املعلومات وانعكا�شاتها على قانون العقوبات، دار النه�شة العربية، 1994، د. عمر �شامل، احلماية اجلنائية لبطاقة الوفاء، درا�شة مقارنة، دار 

النه�شة العربية 1995، د. اأ�شامة قايد، احلماية اجلنائية للحياة اخلا�شة وبنوك املعلومات، درا�شة مقارنة، دار النه�شة العربية، 1989.

وانظر يف الفقه الغربي على �شبيل املثال:

Chamoux (F.): La loi sur la fraude informatique; des nouvelles incriminations; J. C. P. 1998 – 1 – 3321 

Martin (D.): La criminalité informatique, Press universtaire de France, 1997; Champy (G.) , Fraude infor-
matique, thése, univesité Aix Marseille, 1990; Guichenx (N. A.): Les infractions pénales favorisées par l› 
informatique, thése, Montpelier 1, 1996 .

)1( ومن هذه امل�شكالت م�شكلة الوفاء الإلكرتوين راجع على �شبيل املثال:

Beaure D› augéres (G.), Breese (P.), Thuilier, paiment numérique sur internet, état de l› art, aspects juridique et impact 

sur les metiers, Paris, Thomson Publishing, 1997; 

Costes (L.) : Transactions en ligne, Paiement électronique, galeries marchands virtuelles, Bulltin d› actualité, lamy droit 

de l› informantique, no 97, novembre 1997;

Reed (ch.) ; Davies (L): Digital Cash – the legal implication, IT Law units, Center for commercial law studies, Queen 

Mary westfield college, The Internet research project, 1995;

Tyree (A.) Virtual Cash – Payment on the internet, Part I, Journal of banking and finance law and practice, vol 7, 1996; =

= Vasseur (M.): La paiement électronique, aspects juridiques, J. C. P. 1985, I, 320 b.

ومن هذه امل�شكالت اأي�شاً م�شكلة اإثبات الت�شرفات. راجع على �شبيل املثال:

Caprioli (E): Preuve et signature dans le commerce électronique, Droit et Patrimoine, No 55, décembre 1997, p 57.

Bensoussan (A) Contribution théorique au droit de la preuve dans le domaine informatique: Aspects techniques et 

solutions juridiques, Gaz Pal, 1991, 2, P 361.

وكذلك م�شكلة العتداء على حرمة احلياة اخلا�شة راجع د. ح�شام الدين كامل الأهواين: احلماية القانونية للحياة اخلا�شة يف مواجهة 

احلا�شب الإلكرتوين، جملة العلوم القانونية والقت�شادية، يناير ويوليو 1990، العددان الأول والثاين، ال�شنة الثانية والثالثون، مطبعة 

جامعة عني �شم�س 1990.

ويف الفقه الغربي على �شبيل املثال:

Chenaux (J. L.) Le droit de la personnalité face aux médias internationaux; Geneve; Droz, 1990; 

Foscaneau: La protection des données à caractére personnel contre l› utilisation abusive de l› informatique, clunet, 1982, p 55:

Frayssinet (J.) : Informatique, Fichiers et libertés: Les régles, les sanctions, la doctrine de CNIL, Litéc, 1992:

Kirby, Transbonder flows and basic rules of data privacy, 16 Stan . J. inter. l, 1980, p 27;

Lucas (A), Résumé des colloque: «Program copyright and moral rights: a culture clash?› Symposium de l› OMPI, 

Paris, 1996: Computer and law and security report 1994.

Mole (A.); Donneés nouvelles et réseaux ouverts: Une directive peut en cacher une autre, Gaz. Pal. 29/30 juillet 1998 – p. 20:

Turin, Privacy protection and security in transnational data processing systems, 16 Stanf. J. Int. L. 1980, p 67.

)2( حول امل�شاكل التي يثريها احلا�شب الآيل والإنرتنت يف جمال القانون التجاري انظر يف الفقه العربي: د. نوري حمد خاطر، م�شوؤولية امل�شرف 

عن الأ�شرار النا�شئة عن ا�شتخدام النظام الرقمي )الإلكرتوين( يف العمليات امل�شرفية، بحث مقدم ملوؤمتر الأعمال امل�شرفية الإلكرتونية بني ال�شريعة 

والقانون والذي عقدته كلية ال�شريعة والقانون جامعة الإمارات العربية املتحدة يف 10 � 12 مايو 2003 املجلد الرابع. �س 1797 � 1838.
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 مطالب اأكرث من غريه من فروع القانون 
)1(

ومما ل �شك فيه اأن القانون الدويل اخلا�س 

بتقدمي احللول لهذه امل�شاكل، وملا ل؟ وهي تن�شاأ يف غالب الأحيان عن عالقات قانونية ذات طابع 

دويل، بح�شبان اأن �شبكة املعلومات العاملية هي اأداة لالت�شال بني الأ�شخا�س عرب حدود الدول. 

االإنرتنت وعوملة االقت�شاد

ها رجال  ْ  اأدى التقدم التقني الهائل يف جمال الت�شالت اإىل طرح م�شكالت قانونية مل َيْخربرُ

اأن عوملة  القانون من قبل، وبات لزاماً عليهم و�شع احللول املنا�شبة لها، فالواقع العملي يظهر 

اأتاحت  حيث   
)2(

القت�شاد  عوملة  اإىل  اأدى  قد   la mondialisation واملعلومات  الت�شال  و�شائل 

اأمام  هائلة  �شوقاً   - الدولية )الإنرتنت(  املعلومات  �شبكة  اأهمها  اأن  الو�شائل - ومما ل�شك  هذه 

وانظر يف الفقه الغربي على �شبيل املثال:

Hance (O.), Business et Droit d› Internet, The Best of Mc Graw Hill, 1996;

Huet (J.), Le secret commercial et la transparance de l’information, in les petites affiches, No 20, 15 fevrier 1988, p 12;

Bensoussan (A) le commerce électronique sur les autoroutes de l› information, Cahiers Juridiques et Fiscaux de l› 

Exportation, No 1/96; 

Costes (L.) Vers un droit de commerce international «sans papier»? R Daff; 1994, n 66, P 741;

Costes (L.) Aperçu sur le droit du commerce électronique aux Etats - Unis, Droit et patrimoine, No 55, décembre 1997;

Clech (ph.), la preuve en matiere de cartes bancaires, banque à domicile et télematique, informatique et droit de la 

preuve, Travaux de l› A. F. D. I, 1987; p 53;

Poiter (I.), le commerce électronique sur internet, Gaz. Pal. 4 avril 1997, p 298.

)1( راجع يف الفقه العربي:

العربية،  النه�شة  دار  الأوىل،  الطبعة  البيئي(   � ال�شياحي   . النوعي )الإلكرتوين  الدويل اخلا�س  القانون  الكرمي �شالمة،  اأحمد عبد  د. 

القاهرة، 2000.

- د. اأحمد �شرف الدين، اجلوانب القانونية للتجارة الإلكرتونية واآليات ت�شوية منازعاتها، بحث مقدم ملوؤمتر كلية ال�شريعة والقانون حول 

الأعمال امل�شرفية، 2003، �س 1575 - 1609.

- د. اأحمد حممد الهواري، عقود التجارة الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�س، بحث مقدم ملوؤمتر الأعمال امل�شرفية، املرجع ال�شابق، 

�س 1645 - 1664.

- د. ع�شام الدين الق�شبي، تنازع الخت�شا�س القانوين والق�شائي الدوليني يف جمال التجارة الإلكرتونية بحث مقدم ملوؤمتر الأعمال 

امل�شرفية، املرجع ال�شابق، �س 1611 - 1644.

املعامالت الإلكرتونية )نظرة عامة( بحث مقدم ملوؤمتر الأعمال امل�شرفية،  التطبيق على  الواجب  القانون  - د. عزت حممد البحريي، 

املرجع ال�شابق، �س 1665 - 1678.

ويف الفقه الغربي على �شبيل املثال:

Itanau (O.), Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique Paris, éd Eyrolles, 1996;

Van Overstraeten, Droit applicable et juridiction competente sur internet, R. Daff int., 1998; No 3, p. 373;

Vivant (M), Cybermonde: Droit rt droit des réseaux, JCP. Ed. G 1996, I, n. 8.1.

Vivant (M.) Droit national? Droit transnational,? Colloque de l› Union des avocats européens, Monaco, 10 – 11 avril, Bruylant 1997; 

Vivant (M.) Internet et mode de régulation, Rapport du Colloque de Namur sur l’Internet, novembre, 1996, Cahiers, du CRID, 1997.

.Itanau (O.), Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique Paris, éd Eyrolles, 1996,p.35 :2( انظر(
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املاليني من التجار وامل�شتهلكني، الذين بات مبقدورهم، ودون حاجة لاللتقاء ودون حاجة لأية 

و�شائل مادية، احل�شول على ال�شلع واخلدمات املتاحة يف هذه ال�شوق. وتت�شم غالبية املعامالت 

التي تتم عرب ال�شبكة الدولية للمعلومات بطابعها الدويل، لأنها تتم بني اأفراد يقيمون اأو ينتمون 

م�شتخدم  اأط��راف��ه��ا  اأح��د  يكون  م��ا  غالباً  الإن��رتن��ت  ع��رب  ت��ربم  التي  فالعقود  دول خمتلفة.  اإىل 

لل�شبكة internet user يقيم يف دولة وطرفها الثاين مورد ل�شلعة اأو مقدم خلدمة - مثل خدمة 

ال�شرتاك يف ال�شبكة fournisseur d’acce’s - وقد يكون مقيماً يف دولة ثانية، واأخرياً قد تكون 

ال�شركة التي تقوم مبعاجلة البيانات واإدخالها عرب ال�شبكة internet service provider مقيمة 

العالقات  لتمييز  الالزمني  املعيارين  من  كل  املعامالت  لهذه  يتوافر  وهكذا   .
)1(

ثالثة  دول��ة  يف 

القانونية ذات الطابع الدويل. فات�شال هذه العالقات من خالل جن�شية اأو موطن اأو مركز اأعمال 

اأطرافها باأكرث من دولة يجعلها م�شتوفية للمعيار القانوين لدوليتها، كذلك فهي ت�شتويف املعيار 

القت�شادي الذي ي�شمها بهذا الطابع حيث توؤدي اإىل انتقال القيم القت�شادية بني الدول، اأي 

تت�شمن مداً fleux وجزراً refleux لهذه القيم عرب احلدود. 

 تعريف التجارة االإلكرتونية

الإلكرتونية:  التجارة  تعريف  بخ�شو�س  رئي�شة  اجتاهات  ثالثة  بني  عام  بوجه  منيز  اأن  ميكن 

الجتاه الأول مو�شع يرُدخل يف التجارة الإلكرتونية جميع الأن�شطة التي تتم عن طريق تبادل املعلومات 

اأياً ما كانت هذه الو�شيلة. وهذا الجتاه منتقد لأنه يوؤدي اإىل ات�شاع نطاق هذه  بو�شائل اإلكرتونية 

التجارة بحيث ي�شمل معامالت غري جتارية � مثل الأن�شطة الثقافية والجتماعية - مما يفقد التجارة 

الإلكرتونية ذاتيتها، ويثري �شعوبات تتعلق بتحديد القواعد القانونية التي حتكم اأن�شطتها. 

على  فقط  تقت�شر  فيجعلها  الإلكرتونية  التجارة  مفهوم  ي�شيق  فهو  الثاين  الجت��اه  اأم��ا 

املعامالت ذات الطبيعة التجارية التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت بني �شخ�شني كالهما ي�شتعمل 

حا�شباً مت�شاًل ب�شبكة الإنرتنت، اأو بني �شخ�س ي�شتعمل حا�شباً مت�شاًل بهذه ال�شبكة واحلا�شب 

املربمج ل�شخ�س اآخر. وهذا الجتاه منتقد اأي�شاً لأنه يق�شر الو�شط الذي متار�س من خالله 

هذه التجارة على �شبكة الإنرتنت. فهذه الأخرية، واإن كانت الأ�شهر لكونها �شبكة مفتوحة ويرُتاح 

ال�شبكة الوحيدة التي ميكن من خاللها ممار�شة الأن�شطة  اإليها، فهي لي�شت  للكافة الدخول 

التجارية، اإذ يوجد اإىل جانبها �شبكات اأخرى مغلقة تقت�شر على امل�شرتكني فيها.

)1( انظر:

Van Overstraeten, Droit applicable et juridiction competente sur internet, R. Daff int., 1998; No 3, p. 373; Vivant (M.), 

Informatique:Repertaire Dalloz de droit international , 2e’d 1999TZ.
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ال�شيق  الإط��ار  الإلكرتونية يف  التجارة  الأخ��ري هو اجت��اه و�شط، فهو ل يح�شر  والجت��اه 

ملفهوم العمل التجاري كما تعرفه القوانني ذات الرتاث الالتيني، ولكنه يجعلها ت�شمل اأعمال 

ذات طبيعة مدنية يف مفهوم هذه القوانني. من ناحية اأخرى فاإن هذا الجتاه ل يق�شر الو�شط 

الإلكرتوين الذي ميار�س هذه التجارة من خالله على �شبكة النرتنت، ولكنه يجعله ي�شمل اأية 

�شبكة اأخرى مماثلة من حيث قدرتها على تبادل املعلومات اإلكرتونياً.

تعريف عقود التجارة االإلكرتونية

تعتمد عمليات التجارة الإلكرتونية بوجه عام على الرتويج بالن�شبة لل�شلع واخلدمات، وعلى 

التعاقد بخ�شو�شها، على و�شائل وتقنيات تبادل املعلومات عن بعد، وهي يف هذا ال�شدد تعتمد 

ب�شفة اأ�شا�شية على ال�شبكة الدولية للمعلومات »الإنرتنت«، وتوفر هذه التقنيات على الأطراف 

تنفيذ  اإمكان  ذلك  ي�شتوي يف  التعاقدات،  لإج��راء هذه  واللتقاء يف مكان معني  النتقال  موؤنة 

ب�شكل  تنفيذها  اأو �شرورة  اإلكرتونياً،  اأي  التقنية،  الو�شائل  بذات  الأط��راف للتزاماتهم  ه��وؤلء 

مادي ملمو�س. 

الإيجاب  ب��اأن  تتميز  ال��دويل  الطابع  ذات  الإلكرتونية  التجارة  عقود  اأن  يت�شح  ذل��ك  وم��ن 

والقبول فيها يتم التعبري عنهما من خالل و�شائط تقنية متعددة Multimedia اأهمها �شبكة 

املعلومات الدولية الإنرتنت، بني اأ�شخا�س ي�شعون اإىل اإ�شباع حاجاتهم املتبادلة باإبرام عقودهم 

جديداً  وناقاًل  عاملية  عر�س  واجهة  اإىل  حتولت  الإنرتنت  ف�شبكة  الو�شائط.  هذه  خالل  من 

الدويل بعدم �شرورة  الطابع  ذو  الإلكرتونية  التجارة  يت�شم عقد  . وهكذا 
)1(

الدولية  للتجارة 

التواجد املادي لأطرافه حلظة تبادل التعبري عن الإرادة، فالإيجاب والقبول يف هذا العقد يتم 

عرب �شبكة املعلومات الدولية - الإنرتنت بني اأطراف تتواجد يف دول خمتلفة واإن كان ي�شّمهم 

جمل�س عقد حكمي واحد اأي اأن عقد التجارة الإلكرتونية واإن كان يربم بني غائبني من حيث 

الإلكرتونية  التجارة  عقد  يت�شم  واأخ���رياً  ال��زم��ان.  يف  حا�شرة  تكون  قد  اأط��راف��ه  اأن  اإل  املكان 

. واإذا كان اأحد طريف العقد الدويل عن 
)2(

بعدم ثباته ب�شفة دائمة على دعامة مادية ملمو�شة 

طريق التعاقد عرب الإنرتنت ي�شعى اإىل اإ�شباع احتياجاته ال�شخ�شية والعائلية كنا ب�شدد عقد 

ا�شتهالك اإلكرتوين ذي طابع دويل. 

 .Bréhan (Y.). Surfer sur le droit, Solutions Télématiques, n’ 42, janvier 1996 :1( انظر(

)2( د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة، القانون الدويل اخلا�س النوعي )الإلكرتوين � ال�شياحي � البيئي( الطبعة الأوىل، دار النه�شة العربية، 

القاهرة، 2000 ، �س 68، 69 . 
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تعريف عقد اال�شتهالك االإلكرتوين الدويل

اأجل  الأط���راف من  اأح��د  ال��ذي يربمه  العقد  باأنه  ع��ام  ميكن تعريف عقد ال�شتهالك بوجه 

كان  متى  العائلية  اأو  املنزلية  اأو  ال�شخ�شية  احتياجاته  لإ�شباع  واخلدمات  ال�شلع  على  احل�شول 

. ويكت�شب هذا العقد طابعاً دولياً ا�شتناداً 
)1(

الطرف الآخر مهنياً يتعاقد يف اإطار اأن�شطته املهنية 

)1( وقد اعتنقت العديد من الت�شريعات الوطنية هذا التعريف، �شواء تعلقت هذه الت�شريعات بحماية امل�شتهلك عندما يرتبط بعالقة ا�شتهالك 

وطنية اأو بعالقة ا�شتهالك ذات طابع دويل. ففي فرن�شا، نذكر على �شبيل املثال املادة رقم )2( من القانون رقم 22-78 ال�شادر يف 10 يناير 

عمليات  كل  على  احلايل  القانون  »يطبق  اأنه  على  املادة  هذه  ن�شت  حيث  الئتمان،  عمليات  بع�س  جمال  يف  امل�شتهلك  بحماية  واملتعلق   1978

الئتمان )القرو�س( التي متنح عادة لالأ�شخا�س الطبيعيني اأو املعنويني والتي ل تكون خم�ش�شة لتموين ن�شاط مهني.« ويف النم�شا، تن�س املادة 

رقم )1( من القانون النم�شاوي يف 1 اأكتوبر 1979 ب�شاأن حماية امل�شتهلك يف فقرتها الأوىل على اأن امل�شتهلك هو ال�شخ�س الذي ل يت�شرف يف 

اإطار ن�شاط مهني، وبالتايل تنتفي �شفة امل�شتهلك يف مفهوم هذه املادة عن ال�شخ�س الذي يت�شرف يف اإطار ن�شاط مهني اأو يح�شل على ال�شلعة 

اأو اخلدمة لهدف مهني ولي�س ال�شتعمال ال�شخ�شي اأو العائلي. ويف بلجيكا، تن�س املادة رقم )2( من القانون ال�شادر يف 9 يوليو 1957 ب�شاأن 

البيع والقر�س بالتق�شيط يف فقرتها الأوىل على اأنه »ل يطبق هذا القانون على البيوع بالتق�شيط التي تتم مع جتار املنقولت املادية من اأجل 

اإعادة بيعه« ويف �شوي�شرا، تن�س املادة رقم )120( من القانون الدويل اخلا�س ال�شوي�شري ال�شادر يف 18 دي�شمرب 1987 على تطبيق قانون حمل 

الإقامة املعتادة للم�شتهلك على العقود التي تتعلق باأداء ا�شتهالكي معد لال�شتعمال ال�شخ�شي اأو العائلي للم�شتهلك والتي ل ترتبط بالن�شاط 

املهني اأو التجاري له. وقد ورد هذا التعريف يف العديد من التفاقيات الدولية مثال ذلك، ما جاء يف اتفاقية بروك�شل املربمة يف 27 �شبتمرب 

1968 واملتعلقة بالخت�شا�س الق�شائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية املدنية والتجارية. والتي عرفت املادة 13 منها باأنه »ال�شخ�س الذي يتعاقد يف 

اإطار ن�شاط غري ن�شاطه املهني. كذلك تبنت اتفاقية روما املربمة يف 19 يونيو 1980 ب�شاأن القانون الواجب التطبيق على اللتزامات التعاقدية 

نف�س هذا التعريف للم�شتهلك حيث عرفت املادة اخلام�شة منها يف فقرتها الأوىل عقود ال�شتهالك باأنها »العقود التي يكون مو�شوعها توريد 

منقولت مادية اأو خدمات اإىل �شخ�س امل�شتهلك من اأجل ا�شتعمال يخرج عن اإطار ن�شاطه املهني«، وكذلك العقود املخ�ش�شة لتموين هذا التوريد. 

وبالرغم من ا�شتبعاد اتفاقية فيينا املربمة يف 11 اأبريل 1980 واملتعلقة بالبيع الدويل للب�شائع بيوع امل�شتهلكني من نطاق تطبيقها اإل اأنها 

تعر�شت لتعريف امل�شتهلك عندما ن�شت على ا�شتبعاد هذه البيوع. وتن�س املادة )2( من هذه التفاقية على اأنه » ل ت�شري هذه التفاقية على:

الب�شائع التي ت�شرتي لال�شتعمال ال�شخ�شي اأو العائلي اأو املنزيل اإل اإذا كان البائع ل يعلم قبل انعقاد العقد ول يفرت�س فيه اأنه يعلم باأن الب�شائع 

ا�شرتيت ل�شتعمالها يف اأي وجه من الوجوه املذكورة. ويت�شح من هذا الن�س اأن التفاقية ا�شتبعدت من تطبيقها البيوع التي يكون امل�شرتي فيها 

م�شتهلكاً، ويق�شد بامل�شتهلك يف مفهوم التفاقية ال�شخ�س الذي يت�شرف يف اإطار ن�شاط غري مهني، اأو ال�شخ�س الذي ي�شرتي الب�شائع من اأجل 

ال�شتعمال ال�شخ�شي العائلي اأو املنزيل. وبذلك اأخذت التفاقية بعن�شر الن�شاط اأو ال�شتعمال ال�شخ�شي لتحديد مفهوم امل�شتهلك.

ويجب اأن يعلم البائع اأن الب�شائع التي ا�شرتيت بوا�شطة امل�شتهلك بق�شد ال�شتعمال ال�شخ�شي، اأما اإذا كان البائع يجهل ذلك فاإن البيع 

يخ�شع لالتفاقية حتى ولو كان امل�شرتي م�شتهلكاً. ولكن يالحظ اأن املعيار الذي ا�شتخدمته هذه التفاقية يبدو غام�شاً، حيث اإن امل�شرتي 

وحده هو الذي يعرف جيداً ال�شتخدام املخ�ش�س للب�شائع التي ا�شرتاها. وعلى نف�س املنوال �شارت املادة ال�شاد�شة و ال�شابعة من م�شروع 

اتفاقية لهاي ب�شاأن القانون الواجب التطبيق على بع�س بيوع امل�شتهلكني، والذي مت تبنيه يف الدورة الرابعة ع�شرة ملوؤمتر لهاي للقانون 

الدويل اخلا�س يف 25 اأكتوبر 1980 والذي ت�شمن ن�شو�شاً حمائية للم�شتهلك يف عالقاته التعاقدية الدولية، وهذا اأي�شاً نهج التوجيه 

الأوروبي رقم 93/13 ال�شادر يف 5 اأبريل 1993 ب�شاأن ال�شروط التع�شفية يف العقود املربمة مع امل�شتهلكني حيث عرفت املادة الأوىل 2/اأ 

امل�شتهلك باأنه »كل �شخ�س طبيعي يت�شرف من اأجل غايات اأو اأهداف ل ترتبط بن�شاطه املهني«. 

الأموال ال�شتهالكية  البيع و�شمانات  ب�شاأن   1999 25 مايو  ال�شادر يف   144/99 الأوروبي رقم  التوجيه  امل�شتهلك يف  وقد جاء تعريف 

بتعريف للم�شتهلك مطابق متاماً للتعريف الوارد يف التوجيه ال�شابق املتعلق بال�شروط التع�شفية. 

اأن تبنى هذا املفهوم للم�شتهلك والذي اعتنقه الفقه وكر�شته الت�شريعات الوطنية والتفاقات الدولية على النحو ال�شابق،  وقد �شبق للق�شاء 

وعلى �شعيد الق�شاء الوطني ذهبت حمكمة باري�س اجلزئية يف حكمها بتاريخ 4 اأكتوبر 1979 اإىل تعريف امل�شتهلك باأنه » ال�شخ�س الذي ي�شبح 

طرفاً يف العقد من اأجل احل�شول على ال�شلع واخلدمات لإ�شباع احتياجاته«. ويتبني من ذلك اأن املحكمة و�شعت يف اعتبارها الغر�س من التعاقد 

اأو اخلدمة  ال�شلعة  العقد واحل�شول على  اإبرام  الهدف من  ال�شخ�شي، وبذلك يعد  ال�شتعمال  اأو اخلدمات بهدف  ال�شلعة  وهو احل�شول على 
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للمعيار  ا�شتناداً  اأو  دول��ة  م��ن  ق��ان��وين لأك��رث  م��ن نظام  ب��اأك��رث  ارت��ب��ط  م��ا  اإذا  ال��ق��ان��وين  للمعيار 

القت�شادي لأنه يوؤدي اإىل انتقال قيم اقت�شادية عرب احلدود اأو لتعلقه مب�شالح التجارة الدولية. 

وعلى ذلك ميكن تعريف عقد ال�شتهالك ذو الطابع الدويل والذي يتم عرب الإنرتنت باأنه عقد 

من عقود التجارة الإلكرتونية ذات الطابع الدويل، ويتميز هذا العقد باأن الإيجاب والقبول يتّمان 

فيه عرب �شبكة املعلومات الدولية بني م�شتهلك - ي�شعى من وراء التعاقد، من خالل هذا الو�شط 

اآخر  - وبني طرف  املهني  ن�شاطه  اأو منزلية خارج  اأو عائلية  �شخ�شية  اإ�شباع حاجة  اإىل  التقني، 

مهني يدخل هذا التعاقد يف اإطار ن�شاطه املهني. 

وتثري عقود التجارة الإلكرتونية ذات الطابع الدويل - �شاأنها �شاأن اأية عقود دولية، و�شواء 

اأكان اأحد اأطرافها م�شتهلكاً اأو مل يكن كذلك - م�شكلة حتديد املحكمة املخت�شة بالف�شل فيما 

ين�شب ب�شاأنها من منازعات وكذلك م�شكلة حتديد القانون الذي يحكمها. 

1997 هذا  3 يوليو  عن�شرين حمددين ملفهوم امل�شتهلك. وعلى �شعيد الق�شاء الدويل ت�شدت حمكمة العدل الأوروبية يف حكمها ال�شادر يف 

املفهوم للم�شتهلك مبا يتعلق بتحديد الخت�شا�س الق�شائي يف جمال العقود املربمة بوا�شطة م�شتهلكني، وتطبيق املواد من 15:13 يف اتفاقية 

اأي�شا ح�شام  وانظر   .2002 القاهرة،  اخلا�س.  الدويل  القانون  امل�شتهلك يف  الفتاح، حماية  عبد  انظر: خالد  التف�شيالت  ملزيد من  بروك�شل. 

2004. وكذلك عبد احلكيم م�شطفى  الدين فتحي نا�شف، حماية امل�شتهلك من خالل قواعد تنازع القوانني. القاهرة، دار النه�شة العربية 

عبد الرحمن، حماية امل�شتهلك يف القانون الدويل اخلا�س. القاهرة، دار النه�شة العربية، 1997، اأبو العال النمر، حماية امل�شتهلك يف العالقات 

اخلا�شة ذات الطابع الدويل. القاهرة، دار النه�شة العربية، 1998. ولنف�س املوؤلف توجه احلماية الأوربية نحو حماية امل�شتهلك يف جمال تنازع 

اأحمد حممد الهواري، حماية العاقد ال�شعيف يف القانون الدويل اخلا�س. القاهرة،  1997. واأي�شا  القوانني. القاهرة، دار النه�شة العربية، 

دار النه�شة العربية، 1995. وانظر اأي�شاً، اأ�شرف وفا، التناف�شية امل�شروعة يف القانون الدويل اخلا�س القاهرة. دار النه�شة العربية، 2000.
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المبحث األول
االختصاص القضائي الدولي بعقود التجارة اإللكترونية ذات الطابع الدولي

اأوًل لالخت�شا�س الق�شائي الدويل للمحاكم بالف�شل يف املنازعات املتعلقة بعقود  نتعر�س 

التجارة الإلكرتونية بوجه عام ثم نتناول عقب ذلك الخت�شا�س الق�شائي الدويل بالف�شل يف 

املنازعات النا�شئة عن عقود التجارة الإلكرتونية التي يربمها امل�شتهلكون.

املطلب االأول

االخت�شا�ص الق�شائي بعقود التجارة االإلكرتونية بوجه عام

حتدد خمتلف الدول اخت�شا�س حماكمها بالف�شل يف املنازعات ذات الطابع الدويل ا�شتناداً 

ت�شلح  �شوابط  القانونية، وهي  النظم  بها يف خمتلف  املعمول  العامة  ال�شوابط  اإىل عدد من 

بدورها لتحديد الخت�شا�س الق�شائي بالن�شبة لعقود التجارة الإلكرتونية بالرغم من متيز 

وخ�شو�شية هذه العقود. 

ال�شدد هو �شابط  اإليها يف هذا  اللجوء  والتي ميكن  �شيوعاً  واأكرثها  ال�شوابط  اأهم  ولعل 

اأبرم عقداً دولياً عرب �شبكة الإنرتنت، �شواء تعلق  اإقامة املدعى عليه. فاإذا ما  اأو حمل  موطن 

اإعمال القاعدة الأ�شا�شية يف الخت�شا�س الدويل  اأو خدمات، فلي�س هنالك ما مينع من  ب�شلع 

ال�شابط  وه��ذا  اإقامته.  حمل  اأو  عليه  املدعى  موطن  حمكمة  اأم��ام  ال��دع��وى  ورف��ع  للمحاكم، 

لالخت�شا�س اأخذ به امل�شرع امل�شري يف املادة )29( من قانون املرافعات، وي�شنده الفقه الراجح 

عليه  للمدعى  الرعاية  توفري  تقت�شي  التي  الدولية  املعامالت  وحاجة  العدالة  اعتبارات  اإىل 

، وكذلك اإىل مبداأ الفعالية وقوة النفاذ التي يجب اأن تتوافر 
)1(

مبقا�شاته اأمام حمكمة موطنه 

لالأحكام ال�شادرة من الق�شاء الوطني، بح�شبان اأن توطن املدعى عليه اأو اإقامته يف م�شر ي�شهل 

خ��ذت بهذا ال�شابط 
رُ
اأ اأمواله املوجودة مب�شر. وقد  اإج��راءات التنفيذ يف مواجهته وعلى  اتخاذ 

معظم الت�شريعات العربية واآخرها جمموعة القانون الدويل اخلا�س التون�شي ال�شاري اعتباراً 

من اأول مار�س 1999، وكذلك اأخذت به العديد من الت�شريعات الأوروبية )م1/42 من قانون 

املرافعات الفرن�شي ل�شنة 1955 م، 640/اأ/1 من قانون املرافعات الأملاين ل�شنة 1986، م 2 من 

 ،)1992 ل�شنة  الإيطايل  القانون  1987، م149 من  ل�شنة  ال�شوي�شري  الدويل اخلا�س  القانون 

والكمبيوتر  القانون  موؤمتر  اإىل  مقدم  بحث  تالق،  اأم  فراق  اخلا�س:  الدويل  والقانون  الإنرتنت  �شالمة،  الكرمي  عبد  اأحمد  د.   )1(

والإنرتنت والذي نظمته جامعة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة بني 1 - 3 مايو 2000 ، �س 3 .
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)2(

واأ�شرتاليا   
)1(

اإجنلرتا  مثل  الأجنلو�شك�شونية  ال��دول  ت�شريعات  من  العديد  به  اأخ��ذت  كما 

التجارة  لعقود  بالن�شبة  الق�شائي  لالخت�شا�س  ال�شابط  بهذا  الأخ��ذ  الفقه  يوؤيد  ونيوزلندا. 

الإلكرتونية ذات الطابع الدويل. 

كذلك ميكن عقد الخت�شا�س الدويل للمحاكم الوطنية منازعات عقود التجارة الإلكرتونية 

ذات الطابع الدويل ا�شتناداً اإىل �شابطي حمل اإبرام وحمل تنفيذ هذه العقود. وقد اأخذت العديد 

من النظم القانونية الوطنية باخت�شا�س حماكم دولة حمل اإبرام العقد اأو تنفيذه. ومن هذه 

النظم نظام القانون امل�شري الذي كر�س هذا ال�شابط يف املادة 2/30 من قانون املرافعات، وقد 

تبعه يف ذلك معظم القوانني العربية. 

الزمان  يف  حا�شرين  بني  ت��ربم  ال��دويل  الطابع  ذات  الإلكرتونية  التجارة  عقود  كانت  ومل��ا 

وغائبني يف املكان، فاإن حتديد مكان اإبرام العقد يتم وفقاً للمعايري املتبعة يف هذا ال�شدد. وقد 

اعتد امل�شرع امل�شري بنظرية العلم بالقبول معترباً اأن العقد اأبرم يف املكان الذي علم فيه املوجب 

بالقبول ما مل يوجد ن�س اأو اتفاق يق�شي بغري ذلك )م97 من التقنني املدين امل�شري(. ويعترب 

املوجب، يف عقود التجارة الإلكرتونية، موجوداً دائماً يف بلد الطرف الآخر بح�شبان اأن عر�س 

دائماً و�شاحلاً لأن يقرتن به القبول يف بلد هذا الطرف، وهو  اأو اخلدمة يكون قائماً  ال�شلعة 

ما يتحقق بالقبول الذي يثبته هذا الطرف على �شفحة موقع املوجب ب�شبكة الإنرتنت. واإذا 

ما حتدد حمل اإبرام العقد مع هذا النحو اخت�شت حمكمة حمل الإبرام بالدعوى النا�شئة عن 

العقد بغ�س النظر عن حمل تنفيذ هذا العقد. 

اإبرامه.  النظر عن مكان  العقد ب�شرف  اأن تخت�س املحاكم يف دولة تنفيذ  اأنه ميكن  غري 

الأم��ر  اأن  بح�شبان  القا�شي  قانون  اإىل  العقدية  اللتزامات  تنفيذ  معنى  حتديد  يف  ويرجع 

يتعلق بتف�شري اإحدى قواعد الخت�شا�س الوطنية، وللقا�شي اأن ي�شرت�شد يف هذا ال�شدد بنية 

الأطراف وطبيعة العقد وعادات التجارة.وتثور ال�شعوبة بالن�شبة لتحديد حمل تنفيذ العقد 

يف حالة تنفيذ كل من طرفيه للتزاماته تنفيذاً اإلكرتونيا من خالل �شبكة الإنرتنت كما لو 

قام مقدم ال�شت�شارة القانونية اأو الطبية اأو القت�شادية بتقدمي هذه ال�شت�شارة عرب الإنرتنت 

الئتمان  بطاقة  تقدمي  طريق  عن  اإلكرتونياً  بالدفع  ال�شلع  م�شرتي  قام  اأو   Via internet
اخلا�شة ورقمها الإلكرتوين اإىل البائع. 

 Morris : The conflict of laws ,2ed London , Stevens ,1980,P.65 :1( راجع(

.NYGH. Conflict of laws in Australia , 2ed Butter worth,Sedny, 1976,p.36 :2( راجع(
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اأنه من ال�شعب  اإىل   بحق 
)2(

 والغربي 
)1(

ويف هذا ال�شدد يذهب جانب من الفقه العربي 

ت�شور تركيز تنفيذ العقد يف دولة مقدم اخلدمة اأو بائع ال�شلعة، واأن حقيقة تلقي الطرف الآخر 

لهذه اخلدمة اأو ال�شلعة يف دولته يرجح تركيز هذا التنفيذ يف دولة امل�شتفيد. ويتعزز هذا النظر 

الوفاء  يتم هذا  اإلكرتونيا حيث  ال�شلعة  اأو  بالوفاء بثمن هذه اخلدمة  امل�شتفيد  يف �شوء قيام 

الإلكرتوين يف دولته، يف الوقت الذي قد يقوم فيه مقدم اخلدمة اأو ال�شلعة بتنفيذ التزاماته 

تنفيذاً مادياً ولي�س افرتا�شياً. واأخرياً ف�اإن اعتبارات حماية امل�شتفيد بو�شف�ه م�شتهل�كاً وبالتال�ي 

بو�شف�ه الط�رف ال�شعيف اقت�شادياً يف عقود ال�شتهالك تنحو نحو عق�د الخت�ش�ا�س ملحاك�م 

دول�ة امل�شتفيد وهو ما �شنف�شله فيما بعد. 

كذلك ميكن اأن ينعقد الخت�شا�س الدويل للمحاكم الوطنية ا�شتناداً اإىل اإرادة اأطراف 

حمكمة  اختيار  على  يتفقوا  اأن  لهم  ميكن  الأط��راف  فهوؤلء  الإلكرتونية،  التجارة  عقود 

بعينها للف�شل فيما �شين�شب بينهم يف امل�شتقبل من نزاع بخ�شو�س تف�شري اأو تنفيذ هذه 

بتحديد  يتعلق  فيما  اإيجابي  بدور  لإرادة اخل�شوم  الع��رتاف  يعد  ل  . وعموماً 
)3(

العقود 

الخت�شا�س الق�شائي للدول اأمر غري طبيعي، اإذ اإن هذا الدور يتما�شى مع ما متار�شه تلك 

الإرادة من دور مهم فيما يتعلق باختيار القانون املطبق على الكثري من مواد تنازع القوانني 

ولي�شت فقط اللتزامات العقدية. 

ب���اإرادة  العربية،  ال���دول  م��ن  العديد  م�شرعو  ذل��ك  يف  وتبعه  امل�شري،  امل�شرع  اعتد  وق��د 

32 من  املادة  ال�شدد تن�س  امل�شرية. ويف هذا  الدويل للمحاكم  اخل�شوم لعقد الخت�شا�س 

1968 باأنه »تخت�س حماكم اجلمهورية بالف�شل يف الدعوى ولو مل  قانون املرافعات ل�شنة 

تكن داخلة يف اخت�شا�شها طبقاً للمواد ال�شابقة اإذا قبل اخل�شم وليتها �شراحة اأو �شمناً«. 

وتاأخذ العديد من الت�شريعات الأوربية بهذا ال�شابط ونذكر منها القانون الفرن�شي )م48 

مرافعات( والقانون ال�شوي�شري )م5 من القانون الدويل اخلا�س ال�شادر يف 1987(، والقانون 

الإيطايل ل�شنة 1995 )م4(. كذلك اأخذ بهذا ال�شابط لالخت�شا�س التنظيم الأوروبي رقم 

44/ 2001 والذي ت�شمن يف هذ ال�شدد نف�س اأحكام املادتني 17،18 من اتفاقية بروك�شل ب�شاأن 
الخت�شا�س الق�شائي وتنفيذ الأحكام يف املواد املدنية والتجارية بني دول الحتاد الأوروبي 

احتاد  دول  بني  فيما   1988 �شبتمرب   16 يف  املربمة  لوجانو  اتفاقية  وكذلك   ،1968 ل�شنة 

)1( د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة، القانون الدويل اخلا�س النوعي، املرجع ال�شابق �س 76. 

. Kessedjian، Rapport de syntèse، Mélénges Pelichet، p. 44 2( انظر(

)3( انظر:

KAUFMMAN – 1980 KOHLER,la clause d’ élection de for dans les s contrats internationaux . Bale ,Swisse,1980 .
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باخل�شوع  الإجنلي�زي  القان�ون  ياأخذ  كذلك  الأوروب�����ي.  الحت��اد  اإىل  املن�شم�ة  احلر  التبادل 

. وينوه 
)1(

الإرادي اأو التفاق على الخت�شا�س ك�شبب لعقد الخت�شا�س للمحاكم الإجنليزية 

بطريقة جتنب  اإلكرتونياً  املانح لالخت�شا�س  التفاق  اإثبات  ب�شرورة  ال�شدد  الفقه يف هذا 

اإمكانية اإنكار اأحد اأطرافه له، وهذا ما يقت�شي وفقاً لهذا الفقه �شرورة التوقيع على اإعالن 

لهذا  خم�ش�شة  �شفحة  بطباعة  عمله  ميكن  ما  وهو  الق�شائي،  الخت�شا�س  �شرط  بقبول 

التي  التعاقدية  ال�شروط  اأن  بجالء  يو�شح  القت�شاء  هذا  ولعل  الإنرتنت.  ب�شبكة  الغر�س 

يتم التفاق عليها عرب الإنرتنت تظل غري موؤكدة وتبقى - وكما يقرر د. اأحمد عبد الكرمي 

فاإن الو�شيلة التقليدية وهي الدليل الكتابي هي الأ�شل لإثبات التفاق، وذلك بالرغم من 

املحاولت الدوؤوبة من جانب رجال تكنولوجيا املعلومات لو�شع النظم الكفيلة بالتحقق من 

املربمة  التفاقات  لتوثيق  كو�شيلة   signature électronique الإلكرتون�ي  التوقي�ع  �شحة 

بني املتعاملني عرب �شبكة الإنرتنت. 

املطلب الثاين

االخت�شا�ص الق�شائي الدويل لعقود التجارة االإلكرتونية التي اأبرمها امل�شتهلكون

�شبق اأن عّرفنا عقود ال�شتهالك عموماً باأنها العقود التي يربمها امل�شتهلك للح�شول على 

�شلعة اأو خدمة من اأجل ا�شتخدامه ال�شخ�شي اأو العائلي خارج نطاق ن�شاطه املهني اأو التجاري. 

بع�س  �شفة  اإىل  فيه  ينظر  �شخ�شي  معيار  اإىل  ي�شتند  ال�شتهالك  عقود  تعريف  ف��اإن  وهكذا 

اأطرافها - اأي كونهم م�شتهلكني- وذلك بغ�س النظر عن اأنواع هذه العقود وطبيعة اللتزامات 

النا�شئة عنها. لذلك فاإن قواعد القانون الدويل اخلا�شة بتلك العقود و�شواء كانت قواعد اإ�شناد 

اإليها بطريقة عامة حتت  واإمنا ت�شري  دائماً  باأنواعها  ت�شميها  اأو قواعد اخت�شا�س ق�شائي ل 

م�شمى عقود ال�شتهالك. 

من  العقود  لهذه  اإب��رام��ه  عند  امل�شتهلك  حماية  ���ش��رورة  احلديثة،  الت�شريعات  وت��ق��در 

ال�شغوط التي ميار�شها عليه مقدمو ال�شلع واخلدمات، بطرق الإبهار والإغراء التي تقدمها 

و�شائل الإعالم احلديثة كالتلفزيون و�شبكة الإنرتنت وغريها، مبا يدفعه اإىل �شراء اأ�شياء ل 

تلزمه اأو توؤدي اإىل حتمله التزامات مالية ل قبل له لها. وت�شري الإح�شائيات التي جتريها 

جمعيات حماية امل�شتهلكني يف الدول املتقدمة اإىل اأن عقود ال�شتهالك متثل ن�شبة كبرية من 

عقود التجارة الإلكرتونية التي تربم بوجه عام بوا�شطة �شبكة الإنرتنت، وهي ن�شبة اآخذة يف 

(1) ALBA MAYSS Principales of conflict of laws ,3rd ed.London,Cavendish Reb.1999.P10.
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التزايد ب�شبب تطور و�شائل تاأمني املعامالت على هذه ال�شبكة ول�شيما فيما يخ�س و�شائل 

اأن حماية امل�شتهلك تتطلب عقد الخت�شا�س  الدفع والوفاء الإلكرتوين. ومما ل�شك فيه 

اأن  وال��واق��ع  ال���ش��ت��ه��الك.  ع��ق��ود  ع��ن  النا�شئة  ب��امل��ن��ازع��ات  اإق��ام��ت��ه  اأو حم��ل  ملحكمة موطنه 

اخت�شا�س حمكمة موطن امل�شتهلك اأو حمل اإقامته مبنازعات عقود ال�شتهالك التي يربمها 

اإلكرتونياً يبدو اخت�شا�شاً منطقياً ومربراً. ذلك اأن عار�شي ال�شلع واخلدمات ازداد عددهم 

وانت�شروا يف جميع اأرجاء العامل، واإىل جانب ذلك فقد اأ�شبح الت�شال بهم والتعاقد معهم 

اأي�شر من خالل �شبكة الإنرتنت، ول يت�شور - واحلال كذلك - اأن يكلف امل�شتهلك باأن يتتبع 

مورد ال�شلعة ال�شتهالكية اأو مقدم اخلدمة اأمام حمكمة موطن هذا الأخري، وقد يكون يف 

اإنكار  اأن يقعده عن طلب حماية حقه وهذا �شرب من �شروب  اآخر العامل. فمن �شاأن ذلك 

العدالة يجب تفاديه.

اإىل  ول تقت�شر حماية امل�شتهلك على عقوده ذات الطابع املحلي ولكن متتد هذه احلماية 

ما يربمه من عقود ذات طابع دويل. وهي حماية ل تقدمها فقط قواعد الإ�شناد ولكن تقدمها 

اأي�شاً قواعد الخت�شا�س الق�شائي الدويل.

فبالن�شبة لعقود ال�شتهالك، �شاأنها يف ذلك �شاأن اأية عقود تت�شم بحاجة خا�شة حلماية بع�س 

ل�شوابط  وفقاً  منازعات  من  تولده  فيما  بالف�شل  املخ�ش�شة  املحكمة  حتديد  يتم   - اأطرافها 

تختلف عن تلك امل�شتخدمة بالن�شبة لبقية العقود بوجه عام. فعلى �شبيل املثال يت�شمن القانون 

الدويل اخلا�س ال�شوي�شري قواعد ت�شمح للم�شتهلك برفع دعواه على املورد اأمام حمكمة موطن 

مبقت�شاه  ينعقد  ال��ذي  العام  لالأ�شل  خالفاً  وذل��ك  )م114(،  اإقامته  حمل  حمكمة  اأو  الأول 

اإذا مل يكن للمدعى  اللتزام  تنفيذ  اأو حمكمة حمل  املدعى عليه  الخت�شا�س ملحكمة موطن 

عليه موطن يف �شوي�شرا ول ي�شمح هذا القانون للم�شتهلك باأن يتنازل مقدماً عن اخت�شا�س 

باختيار  ل��الأط��راف  �شمح  اأن  وبعد  القانون  ه��ذا  ف��اإن  كذلك  اإقامته.  حمل  اأو  موطنه  حمكمة 

اأن يوؤدي اإىل حرمان اأحد  اإذا كان من �شاأنه  املحكمة املخت�شة. يقرر بعدم �شحة هذا الختيار 

الأطراف بطريقة تع�شفية من احلماية التي كانت �شتوفرها له املحكمة التي ينعقد الخت�شا�س 

لها وفقاً للقانون ال�شوي�شري )م5(. كذلك يذهب الق�شاء يف الوليات املتحدة اإىل اإعالن بطالن 

�شرط اختيار املحكمة يف جميع الأحوال التي جتب فيها حماية الطرف ال�شعيف من حماولت 

الطرف الآخر حرمانه من قا�شيه الطبيعي.

وعلى �شعيد التفاقات الدولية. فقد �شارت التفاقية املربمة بني الدول اأع�شاء اجلماعة 

الأوروبية يف 28 �شبتمرب 1968 على نف�س املنوال بالن�شبة لعقود التاأمني. فهذه التفاقية تعطي 

اأو  اأو حمكمة موطن املوؤمن  اأم��ام حمكمة موطنه  املوؤمن له اخليار يف رفع دع��واه �شد املوؤمن 
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�شد  املت�شرر  يرفعها  التي  الدعوى  تنظر  التي  املحكمة  اأو  ال�شار  الفعل  وق��وع  مكان  حمكمة 

املوؤمن له يف حالة التاأمني على امل�شوؤولية. كذلك الأمر بالن�شبة لعقدي البيع والقر�س اإذ يكون 

لكل من امل�شرتي اأو املقرت�س اأن يختار اأن يرفع دعواه اأمام حمكمة موطنه اأو حمكمة موطن 

البائع اأو املقرت�س، بينما ل يكون لهذين الأخريين اإل اأن يرفعا دعواهما اأمام حمكمة موطن 

امل�شرتي اأو املقرت�س. 

 ب�شاأن الخت�شا�س الق�شائي والعرتاف 
)1(

وعلى نف�س املنوال �شار التنظيم رقم 2001/44 

بالأحكام وتنفيذها يف اإطار الحتاد الأوروبي، والذي حل حمل اتفاقيتي بروك�شل ولوجانو. 

التنظيم  الثانية من  املادة  اأف�شح مكاناً هاماً ملوطن املدعى عليه. ويف هذا ال�شدد تن�س  فقد 

فاإن  كذلك   .
)2(

عليه  املدعى  موطن  بها  يوجد  التي  الع�شو  الدولة  حماكم  اخت�شا�س  على 

اخلا�شة  ال�شوابط  اإع��م��ال  �شرط  هو  الأع�شاء  ال��دول  ب��اإح��دى  عليه  للمدعى  موطن  وج��ود 

الدول  اإح��دى  يف  عليه موطن  للمدعى  يكن  ف��اإذا مل  التنظيم.  يت�شمنها  التي  لالخت�شا�س 

وي�شبح  الوطني.  لت�شريعها  وفقاً  ملحاكمها  ال��دويل  الخت�شا�س  حتدد  اأن  لها  كان  الأع�شاء 

، اإذا كان املدعى عليه 
)3(

اأو خال�شاً، وفقاً للمادة 2/16 من التنظيم  هذا الخت�شا�س اإلزامياً 

. واإذا كانت املادة 5 من اتفاقية روما قد 
)4(

م�شتهلكاً، وهذا وفقاً لتعريف املادة 15 للم�شتهلك 

تطلبت �شروطاً لعقد الخت�شا�س الت�شريعي لقانون حمل اإقامة امل�شتهلك، فاإن املادة 15 من 

التنظيم تتطلب نف�س ال�شروط لعقد الخت�شا�س الق�شائي الإلزامي ملحكمة موطنه اأو حمل 

. ويهدف هذا الخت�شا�س الإلزامي اإىل حماية امل�شتهلك عن طريق جتنيبه م�شقة 
)5(

اإقامته 

)1( انظر بالتف�شيل:

A. Stadler, «From the Brussles convention to Regulation 44/2001: cornerston of A European law of civil procedure. Common 

Market law Review 2005 t-42 pp 1631 - 1661. E.Gamaro&L.Niccolo, Consumer Contracts and Jurisdiction,Recognition and 

Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Common Market law Review 2006,pp.1355ss.

(2) «Subject to …. Persons domiciled in a Contracting State shall whatever their nationality, be

 sued in the courts of that state

(3) «…. Proceeding may be brought against a consumer b/ the other party to the contract only in the

 court of the contracting State in which he is himself domiciled».

(4) «In proceeding concerning a contract concluded by a person for a purpose which can be regarded

 as being outside his trade or profession …. called the consumer ……….

Jurisdiction shall be determined …. If it is: 

a contract of sale of goods on instalment credit terms; or

a contract for a loan repayable by instalment or any other forme of credit made to finance the sale of goods or 

any other contract for the supply of goods or a contract for the supply of service».

)5( وهذه ال�شروط هي:

«…. A) in the State of the consumer›s domicile the conclusion of the contract was preceeded by a specific invitation adressed 

to him or by advertising, and b) the consumer took in that State the steps necessary for the conclusion of the contract».
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ال�شفر خارج الدولة حمل اإقامته، وحتمله مل�شاريف طائلة للدفاع عن نف�شه والتعامل مع نظام 

ق�شائي اأجنبي قد يجهله متاماً. كذلك يقرر التنظيم اخت�شا�شاً ي�شتند اإىل موطن امل�شتهلك 

للمادة  الإلزامي، وفقاً  ويثبت هذا الخت�شا�س غري  الأخ��ري مدعياً.  يكون هذا  حتى عندما 

1/16 من التنظيم الأوروبي، بالن�شبة للدعاوى النا�شئة عن عقود ال�شتهالك - كما عرفتها 
املادة 15 - ل�شالح امل�شتهلك، ووفقاً لذات ال�شروط التي حددتها لالخت�شا�س الإلزامي ملحكمة 

1/16 من التنظيم يكون للم�شتهلك  للمادة  اإذا كان مدعياً عليه. فوفقاً  موطن هذا الأخري 

اأو اأم��ام حمكمة  خيار رف��ع دع��واه �شد الطرف الآخ��ر اإم��ا اأم��ام حمكمة موطن ه��ذا الطرف 

موطن امل�شتهلك نف�شه. 

الخت�شا�س ت�شوق  مكنة  ي�شبه  ما  اإعطائه  طريق  عن  امل�شتهلك  حماية  حتقق  وهكذا 

عدة  بني  من  يختار  اأن  للم�شتهلك  يكون  اأخ��رى  بعبارة  له.  الأف�شل   forum shopping
املحكمة  ه��ذه  تكون  وق��د  اأمامها.  دع��واه  لرفع  مل�شلحته  حتقيقاً  اأكرثها  خمت�شة  حماكم 

اإقامته: الأمر الذي ميكنه من التوفري يف النفقات وي�شهل عليه  اأقرب املحاكم اإىل حمل 

مل�شلحته  حتقيقاً  املحاكم  اأك��رث  امل�شتهلك  يختارها  التي  املحكمة  تكون  وقد  الدفاع.  عبء 

لأن قاعدة الإ�شناد التي تطبقها تعقد الخت�شا�س لأكرث القوانني حماية له. واأخرياً قد 

اإىل درجة  املحكمة قد و�شل  دولة هذه  ت�شريع  الو�شف لأن  املختارة هذا  املحكمة  تكت�شب 

كبرية من التطور يف حماية امل�شتهلك يف نف�س الوقت الذي متثل فيه هذه احلماية اإحدى 

مقت�شيات النظام العام يف هذه الدولة. ويرتتب على ذلك اأنه بالرغم من اأن قانون القا�شي 

ل يكون واجباً التطبيق فاإن من �شاأن اإعمال الدفع بالنظام العام التو�شل حللول توفر هذه 

امل�شتهلك للعدالة.  اأن هذه القواعد ت�شهل لدرجة كبرية جلوء  احلماية. من ذلك يت�شح 

كذلك فاإنها متار�س دوراً جوهرياً - واإن كان غري مبا�شر - يف التو�شل حللول مو�شوعية 

وفقاً لأ�شلح القوانني له.
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المبحث الثاني
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ذات الطابع 

الدولي

يجب التفرقة عند حتديد هذا القانون بني عقود التجارة الإلكرتونية ذات الطابع الدويل 

التي ل يكون اأحد اأطرافها م�شتهلكاً وتلك التي يربمها امل�شتهلكون.

املطلب االأول

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االإلكرتونية بوجه عام

قد يكون هذا القانون قانوناً وطنياً ينعقد له الخت�شا�س يف اإطار منهج الإ�شناد، وقد يكون 

غري وطني ن�شاأ تلقائياً عن �شلوك وممار�شات امل�شتغلني بالتجارة الإلكرتونية.

الفرع االأول

Lex Electronica تطبيق القانون املو�شوعي االإلكرتوين الدويل للمعامالت عرب االإنرتنت 

اإذا كانت خ�شو�شية عالقات التجارة الدولية قد دعت، منذ منت�شف القرن املا�شي، بع�س 

الفقهاء اإىل املناداة بعدم ا�شتجابة منهج الإ�شناد التقليدي، القائم على فل�شفة تركيز العالقات 

، واقرتاح منهج يقوم على 
)1(

القانونية التي قال بها الفقيه �شافيني، ملقت�شيات هذه العالقات

 اإىل 
)2(

ا�شتخدام قواعد مو�شوعية تتفق وهذه املقت�شيات، فقد ذهب حديثاً جانب من الفقه 

القول باأن هذا املنهج القائم على �شوابط اأو مرتكزات مكانية وجغرافية ل يتالءم مع طبيعة 

 اأو من خالل �شبكة الإنرتنت، ومن بع�س هذه 
)3(

املعامالت والعمليات التي تتم عرب الإلكرتون

عاملياً  افرتا�شياً  ال�شبكات خلقت جمتمعاً  التجارة الإلكرتونية. فهذه  املعامالت بالطبع عقود 

اأ�شخا�شه  ، جمتمع له 
)4(

 sites domaines ومواقع  networks وجمالت  اإىل �شبكات  ينق�شم 

جمتمع  وه��و  ال�شوئية  والأل��ي��اف  التليفونية،  والكوابل  الآيل  احلا�شب  باأجهزة  يعج  واأدوات���ه، 

)1( انظر بالتف�شيل يف عر�س هذا الجتاه وتقييمه، املوؤلف اجلامع للدكتور اأحمد عبد الكرمي �شالمة ؛ نظرية العقد الطليق بني القانون 

الدويل اخلا�س وقانون التجارة الدولية : درا�شة تاأ�شيلية انتقادية، دار النه�شة العربية، 1989،�س 36 وما بعدها .

(2) SIRNLLY. L’adequation entre le village virtuel et la création normative remise, en cause du rôle de l’Etat, Mélanges Pelichet,p.5.

(3) Bariatti (S.) :Internet: Aspects relatifs aux conflits de lois. Le droit au défi d’ Internet, acte de colloque du Loussan, 

libraire Droz S.A,1997,p.64.

(4) Zanobetti (A) , Contract law in international electronic commerce, R.D.A.I. 2002, n.3 p.537.
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لكل  الأقاليم اجلغرافية  يعلو  كان  لو  كما  ويبدو  اأو جغرافية  �شيا�شية  ح��دود  مت�شل ل حتده 

. وهكذا يظهر هذا املجتمع وكما لو كان ع��دواً لفكرة احل��دود اأو فكرة ال�شيادة وهي 
)1(

ال��دول 

الأفكار التي تعد �شبباً لوجود القانون الدويل اخلا�س ولوجود مناهجه واأهمها منهج الإ�شناد، 

وهي الأفكار التي اأدت اأي�شاً ببع�س الفقه اإىل القول باأن قواعد هذا القانون لها وظيفة �شيا�شية 

اأكرث منها قانونية، تتمثل يف ف�س التنازع بني �شي�ادات ال�دول �شاحب�ة الخت�ش�ا�س الت�شريع�ي 

. وهو الأمر الذي يقت�شي عقد الخت�شا�س الت�شريعي اأو الق�شائي للدولة التي 
)2(

والق�ش�ائ��ي 

ترتبط بالعالقة القانونية اأو بالنزاع النا�شب عنها باأكرث الروابط قوة مبا يحقق يف نهاية الأمر 

اأكرب قدر من الحرتام املتبادل ل�شيادات الدول.

اأن�شار هذا املجتمع الفرتا�شي للمتعاملني عرب الإلكرتون ل  واإذا كان الأمر كذلك، فاإن 

يجدون �شعوبة يف تقرير عدم �شالحية منهج الإ�شناد لتنظيم وحكم العالقات القانونية التي 

تتم عرب الإنرتنت، واإن من �شاأن ذلك اأن يرُوِجد فراغاً قانونياً Vacuum Juries بالن�شبة لهذه 

العالقات. بل اإن بع�س الفقه ل يجد حرجاً من التقرير باأنه قد حان الوقت لإعالن ا�شتقالل 

هذا املجتمع الفرتا�شي عن اأي تدخل اأو رقابة من قبل الدولة وا�شتع�شائه عن اخل�شوع لأي 

قانون وطني، فاإذا كانت الإنرتنت تتجاوز منهج الإ�شناد فيجب ا�شتبعاد هذا املنهج. 

امل��و�ش����وعي الإلكت����رون���ي  ال���قان���ون  ي���ج��ب تط���ب���ي����ق  املن���ه���ج الأخ�ي���ر،  ع���ن ه���ذا  وع���و�شاً 

Lex Electronica اأو قانون العامل الفرتا�شي Lex vertualis اأو القانون املو�شوعي املعلوماتي 
التقنية  للخ�شو�شية  ت�شتجيب  قواعد مو�شوعية  يتكون من  والذي   ،

)3(
 Lex informatica

. فالقانون املو�شوعي الإلكرتوين الدويل هو تنظيم قانوين ذو 
)4(

�شريعة التطور لالإنرتنت 

طبيعة مو�شوعية وذاتية خا�س بالعمليات التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت، وهو نظري للقانون 

املو�شوعي للتجارة الدولية Lex Mercatoria، ويت�شكل من جمموعة من العادات واملمار�شات 

املقبولة التي ن�شاأت وا�شتقرت يف املجتمع الفرتا�شي لالإنرتنت وطورتها املحاكم وم�شتخدمو 

. وهكذا يتميز هذا القانون بتلقائية 
)5(

ال�شبكة، وحكومات الدول يف جمال الت�شال واملعلومات 

(1) Cachard (O), La régulation internationale du marché électronique, Thèse Paris II, L.G.D.J 2001,p.12.

(2) BONNICHON,La notion de conflit de souverainete dans la science des conflit de lois. Rev.crit.de Dip.1949,p.11 et ss.

)3( حول الفرق بني الت�شميات املختلفة انظر:

Graham :Les aspects internationaux des contrats conclus et executes dans l’ espace virtuel,These,Paris I,2001,p.305 

et spec.p.323. 

)4( د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة ، قانون العقد الدويل ، دار النه�شة العربية ، 2001/2000.

(5) BUENSTIEN : A Global network in compartmentalized legal environment Melanges Pelichet, Klumer law interna-

tional, The Hauge, 1998.
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ن�شاأته لأنه مل ي�شدر عن �شلطة وطنية لأن �شبكة الإنرتنت ل تقوم على تنظيمها جهة ر�شمية 

التلقائية  الطبيعة  ه��ذه  وتتيح  لتطبيقه.  العامة  ال�شلطة  لتدخل  يحتاج  ل  ولأن��ه  مركزية، 

للقانون املو�شوعي الإلكرتوين اأن يتطور با�شتمرار مع تطور حاجات املتعاملني عرب ال�شبكة 

من  ين�شاأ  لأن��ه  ال�شبكة  مع  املتعاملني  توقعات  مع  التوافق  له  يتيح  كما  للمعلومات،  الدولية 

عن  الوطنية  القانونية  القواعد  ق�شور  يجنبهم  وه��و  املقبولة  وعاداتهم  ممار�شاتهم  خ��الل 

جماراة اأمناط معامالتهم.

وي�شتمد هذا القانون قواعده املو�شوعية من م�شادر عديدة تتمثل يف املمار�شات التعاقدية 

قواعد  اح���رتام  اإىل  تهدف  التي  الإن��رتن��ت  �شبكة  ع��رب  تتم  التي  املعامالت  على  تهيمن  التي 

ال�شلوك امل�شتقرة يف جمال التعامل عرب ال�شبكة والقواعد احلاكمة ل�شيا�شة ا�شتعمال ال�شبكة 

وكذلك احرتام القانون واحرتام �شرية املعلومات وحقوق امللكية الفكرية. واإىل جانب ذلك تاأتي 

لتمثل  الفرتا�شي  املجتمع  لذلك  املهنية  الأو�شاط  امل�شتقرة يف  واملمار�شات  والعادات  الأع��راف 

 .
)1(

م�شدراً من م�شادر القواعد التي حتكمه 

كذلك تعترب مدونات ال�شلوك التي مت و�شعها مبعرفة الهيئات واملوؤ�ش�شات والتي ت�شعى 

اأحد  الدولية  املعلومات  �شبكة  عرب  التعامل  عند  ق��ومي  اأخالقي  نظام  على  احلفاظ  اإىل 

امل�شادر الهامة لقواعد القانون املو�شوعي الإلكرتوين. ويعود ذلك اإىل اأن تنوع الأن�شطة 

التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت يتنافى مع و�شع تنظيم تف�شيلي يت�شم باإلزاميته. ويرتتب 

امل��ب��ادئ والأح��ك��ام  اأدن��ى من  على ذل��ك ���ش��رورة وج��ود قواعد ال�شلوك التي تت�شمن ح��داً 

امل�شرتكة التي يجب اأن يراعيها جميع امل�شتغلني وامل�شتفيدين من التعامل يف هذا املجتمع 

اإحلاق  يف  احلا�شب  ا�شتخدام  عدم  يف  والأحكام  املبادئ  هذه  اأه��م  وتتمثل   .
)2(

الفرتا�شي 

التغرير  يف  ا�شتخدامه  اأو  لالآخرين،  املعلوماتي  العمل  مع  التدخل  اأو  بالآخرين  الأذى 

بامل�شتهلكني والإجحاف بحقوقهم، اأو يف ارتكاب اجلرائم مثل ال�شرقة اأو انتحال م�شنفات 

الغري اأو التفتي�س والبحث يف البطاقات اخلا�شة بالآخرين اأو العتداء على حقوق امللكية 

. كذلك يرى اأن�شار القانون 
)3(

الفكرية لالآخرين مثل ت�شوير برامج الآخرين دون مقابل

(1) Deprey (P.) ,Fauchaux (V.) : Lois, contrats, et usages du multimédia, dixit, 1997,p.12.

)2( د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة، الإنرتنت والقانون الدويل اخلا�س، املرجع ال�شابق ، �س 18 – 19 .

)3( ون�شتطيع اأن نذكر من هذه املجهودات ما مت يف فرن�شا من و�شع ميثاق تقوم مبادوؤه على خلق كيان اأو هيكل ينه�س با�شتقبال �شكاوى 

م�شتعملي الإنرتنت، كي يتوىل بعد ذلك اتخاذ الالزم للو�شاطة لوقف بث املواد والإعالنات غري امل�شروعة. ويف هولندا، اأن�شئت علم 1996 

موؤ�ش�شة جتمع مقدمي خدمات الإنرتنت يكون من مهامها اإدارة خط �شاخن ي�شمح لكل مواطن اأن يبلغ عن اأية �شور تخل بالآداب وبوجه 

خا�س املواقع التي يوجد عليها اأفعال خملة باحلياء مع ال�شغار. ويف اإجنلرتا ، اأن�شئت جمعية مقدمي خدمات الإنرتنت ون�شرت تقنيناً 

ال�شبكة الدولية للمعلومات، وقد ورد بها اللتزام بعدم  املتعاملني على  التي تنظم العالقات بني  لل�شلوك ي�شمل جمموعة من القواعد 
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اإط��ار  يف  ت�شدر  التي  الأح��ك��ام  هو  اأه��م م�شادره  اأح��د  اأن  الإلكرتونية  للتجارة  املو�شوعي 

مبوجبه  يتفق  خا�س،  ن��وع  من  ق�شاء  عن  عبارة  وه��و  الإل��ك��رتوين،  بالتحكيم  يعرف  ما 

الأطراف على اإحالة النزاع وب�شكل اختياري اإىل طرف ثالث حمايد )مقدم خدمة الت�شوية 

الإلكرتونية( لتعني �شخ�س اأو عدة اأ�شخا�س )هيئة التحكيم الإلكرتوين( لت�شوية النزاع 

بنية  النزاع،  ملو�شوع  مالئمة  تنظمية  لقواعد  وفقاً  احلديثة  الت�شال  و�شائل  با�شتخدام 

 .
)1(

اإ�شدار حكم ملزم لالأطراف 

اتفاقية  ن�شاأة  ذات  القانون  لهذا  املو�شوعية  القواعد  من  ع��دداً  هناك  ف��اإن  واأخ���رياً   

القانون  القواعد جندها يف  اأهم هذه  اتفاقيات دولية. ولعل  حيث مت تكري�شها بوا�شطة 

 ،1996 يونيو  يف  الدولية  التجارة  لقانون  املتحدة  الأمم  جلنة  و�شعته  الذي  النموذجي 

والذي يت�شمن تنظيماً للتجارة الإلكرتونية ي�شمل العرتاف القانوين بر�شائل البيانات، 

وقبولها  املعلومات  لر�شائل  الثبوتية  والقوة  الإل��ك��رتوين،  والتوقيع  املعلومات،  وكتابة 

. ويف دي�شمرب 1997 
)2(

وحفظها وتبادلها، والتجارة الإلكرتونية يف جمال نقل الب�شائع 

مت  كما  املعلومات،  جمتمع  يف  املوؤلف  بحقوق  يتعلق  توجيه  م�شروع  اللجنة  نف�س  اأع��دت 

 ،)ompi( الفكرية للملكية  العاملية  املنظمة  رعاية  1996 م حتت  عام  التوقيع يف جنيف 

الدول  تكون  اأن  �شريطة  الرقمي،  العامل  والفنية يف  الأدبية  بامللكية  تتعلق  اتفاقية  على 

التعاون  اأن منظمة  ذلك  اإىل  اأ�شف  التفاقية.  اأع�شاء يف هذه  برن  اتفاقية  الأع�شاء يف 

اأو ال�شذوذ اجلن�شي. ويرى  اأو الكراهية العن�شرية،  اأو الق�شوة  اأو تت�شمن مواد حت�س على العنف،  اأية خدمات خمالفة للقانون،  تقدمي 

51-53.( اأن الجتاه نحو حتبيذ  جانب من الفقه )د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة، القانون الدويل اخلا�س النوعي، املرجع ال�شابق، �س 

اإر�شاء تقنيات لل�شلوك، يعد متهيداً طبيعياً لو�شع قواعد ت�شريعية وطنية ودولية حاكمة للتعامل عرب �شبكة الإنرتنت. انظر:

Bensoussan (A) : Informatique et télecome,Réglementations. Contrats, fiscalité,réseaux, éd. Française KLEFEBEVER, 1997.

وانظر اأي�شا عادل اأبو ه�شيمة حممود. عقود خدمات املعلومات الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�س، دار النه�شة العربية 2004 ، �س147.

نذكر منها  الإلكرتوين  التحكيم  العديد من مراكز  اإذ يوجد   ، لي�س جمرد حديث نظري بحت  الإلكرتوين  التحكيم  )1( احلديث عن 

على �شبيل املثال: مركزCyber Tribunal التابع جلامعة مونرتيال بكندا، الذي يقوم مبهمة ف�س املنازعات الناجتة عن عقود التجارة 

الإلكرتونية التي يتم اإبرامها عرب �شبكات الت�شال الإلكرتوين، كما يوجد يف الوليات املتحدة الأمريكية مركز للتحكيم الإلكرتوين يطلق 

عليه ت�شمية Virtual Magistrate. ومن ثم ل يوجد مانع قانوين مينع اأطراف عقود التجارة الإلكرتونية وغري الإلكرتونية من اللجوء 

اإليه، بغية احل�شول على قرار حتكيمي قابل للتنفيذ اإلكرتونياً اأو مادياً، طوعاً اأو كرهاً.

واإذا كان التحكيم الإلكرتوين يتم عرب و�شائط اإلكرتونية فاإنه ل يوجد مانع من اأن يتم باأكمله اأو جزء منه اإلكرتونياً ، ومن ثم تتم مراحله 

الأخرى بالطرق التقليدية التي تتمثل يف �شرورة التواجد املادي لأطراف العملية التحكيمية.

انظر حول التحكيم الإلكرتوين بوجه عام، ح�شام الدين فتحي نا�شف، التحكيم الإلكرتوين يف عقود التجارة الإلكرتونية. دار النه�شة 

العربية، القاهرة 2007.

)2( راجع:

Caprioli (E.A.) – Sorieul (R.) : Le commerce international electronique . Vers l’ emergence de regles juridiques transna-

tionales. J.d.I,1997,p. 323 et ss.
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والتنمية القت�شادية )ocde( قامت بو�شع العديد من القوانني الواجبة التطبيق على 

 .
)1(

عملية ان�شياب املعلومات عرب احلدود الدولية 

الإلكرتوين،  املو�شوعي  القانون  هذا  اأن�شار  يبديه  الذي  ال�شديد  احلما�س  وبالرغم من   

اإل اأن هذا القانون ي�شتهدف عدداً من املالحظات، التي تقدح يف اإمكانية حلوله حمل قواعد 

الدويل.  الطابع  ذات  الإلكرتونية  التجارة  الدويل اخلا�س يف حل م�شكالت عالقات  القانون 

القانون يقوم على افرتا�س وجود جمتمع متجان�س قادر  اأن هذا  واأوىل هذه املالحظات هي 

على خلق قواعد �شلوك ملزمة لأع�شائه. من املتعاملني عرب الإلكرتون. وهو فر�س يخالف 

لتعار�س  ومتا�شكه  جتان�شه  بعدم  يت�شم   - وج��وده  وبفر�س   - املجتمع  فهذا  ال��واق��ع.  حقيقة 

م�شالح اأفراده. فمن ناحية ل ميكن التاأكيد باأن هناك جمتمعاً ع�شوياً - اأي منظم ومتجان�س 

ومتما�شك - يجمع كل املتعاملني مع �شبكة املعلومات الدولية، ومن ثم قادر على خلق قواعد 

َف »مبجتمع  �شِ �شلوكية ملزمة لهم، وهذا هو نف�س النقد الذي وجهه جانب من الفقه اإىل ما ورُ

التجار« اأو »جمتمع الباعة وامل�شرتين« وامل�شتغلني بالتجارة الدولية، فهو جمتمع غري موحد 

تتعدد قطاعاته بتعدد قطاعات التجارة الدولية، ومن ثم فهو جمتمع غري متجان�س تتعار�س 

م�شالح اأ�شخا�شه. فم�شالح منتجي ال�شلع تتعار�س مع م�شالح م�شتهلكي هذه ال�شلع، وم�شالح 

املنطق ل ميكن  لنف�س  تتعار�س مع م�شالح م�شرتيها.....اإلخ. وتطبيقاً  الأولية  املواد  بائعي 

الإنرتنت  عرب  ال�شلع  م��وردي  م�شالح  لأن  الإل��ك��رتون  عرب  للمتعاملني  جمتمع  عن  الكالم 

تختلف عن م�شالح امل�شتهلكني، وم�شالح مزودي اخلدمات الإلكرتونية تتعار�س مع م�شالح 

الباحثني عنها. 

 ومن ناحية ثانية، فاإن التعاون الدويل مل ي�شل يف هذا املجال اإىل احلد املاأمول لأن الدول 

اأن  اأبو ه�شيمة حممود. عقود خدمات املعلومات الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�س، املرجع ال�شابق ، �س144. غري  )1( انظر: عادل 

املتاأمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�شالت واأدواتها، يدرك اأن عدد التفاقيات الدولية املربمة ل يتجاوز اأ�شابع اليد الواحدة. ويكفي 

الطابع  ذات  للبيانات  الآلية  املعاجلة  الأ�شخا�س من  اأوروبا حول حماية  فيما بني جمل�س   1981 اأبريل   28 يف  املربمة  التفاقية  نذكر  اأن 

لحقة،  دولية  اتفاقيات  لإبرام  نواة  تكون  اأن  ميكن  التي  اجلماعية  والتوجيهات  والتو�شيات  الأعمال  من  العديد  هناك  اأن  اإل  ال�شخ�شي. 

التعاون  تو�شيات منظمة  ناحية،  بها. ونذكر منها:من  اللتزام  نحو  والتو�شيات قيمة علمية عالية، واجتاهاً  الأعمال  لتلك  واأن  خ�شو�شاً 

والتنمية الأوروبية OCDE حول حماية احلياة اخلا�شة وتدفق املعلومات ذات الطابع ال�شخ�شي عرب احلدود لعام 1980 وقد ن�شت التو�شية 

رقم 16 منها على اأن » تتخذ الدول الأع�شاء كل الإجراءات املعقولة واملنا�شبة ل�شمان اأن يكون تدفق البيانات ذات الطابع ال�شخ�شي عرب 

الفرد يف جمال معاجلة  46/95 حول حماية  التوجيه الأوروبي رقم  اأمان«. ومن ناحية،  بدولة ع�شو، دون انقطاع وبكل  احلدود، ومروراً 

البيانات ذات الطابع ال�شخ�شي والتدفق احلر للبيانات. ويالحظ اأن تو�شيات منظمة OCDE والتوجيه الأوروبي قد قررا عدة مبادئ هامة 

منها: 1. مبداأ تخ�شي�س البيانات للغر�س الذي جمعت من اأجله.2. مبداأ �شمان ال�شرية. 3. مبداأ ال�شفافية. 4. مبداأ امل�شاهمة الفردية يف 

جمع البيانات 5. مبداأ امل�شوؤولية.... ومن ناحية، ن�شيف تو�شيات الأمم املتحدة حول املبادئ املتعلقة بنظم ت�شنيف البيانات . راجع:

Gautier (P.Y.), Les aspects internationaux de l’ Internet, T.C.F.D.I.P.1997-1998,p.251 et ss.
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ذلك  يحكمها  كي  فيها  اأط��راف��اً  مواطنوها  يكون  التي  املنازعات  ل��رتك  بعد  م�شتعدة  لي�شت 

القانون. كما اأن اختالف امل�شالح القت�شادية وال�شيا�شية لكل دولة �شوف يعوق كل حماولة 

اأن دولة كال�شني  . فمن غري املت�شور مثاًل 
)1(

لوجود واكتمال مثل هذا القانون املو�شوعي 

مثاًل، �شوف ترت�شي وت�شاهم يف و�شع قانون مو�شوعي لالإنرتنت ت�شمح قواعده بالنت�شار 

احلر لالأفكار والثقافات. كما اأنه من امل�شتبعد اأن تتوافق الدول املتقدمة مع الدول الفقرية 

الوليات  ف��اإن  كذلك  الإن��رتن��ت.  جم��ال  يف  الفكرية  امللكية  حماية  تدابري  ح��ول  النامية  اأو 

املتحدة تعار�س معار�شة �شديدة كل حماولة لتنظيم �شبكة الإنرتنت من خالل التفاقيات 

الدولية، وهو اأمر غري م�شتغرب بح�شبان اأن ال�شركات الأمريكية العمالقة هي التي تتحكم 

يف ن�شاطها، وهي بالطبع ل ترغب يف اخل�شوع لغري القانون الأمريكي الذي يكفل تطبيقه 

حتقيق م�شاحلها. 

 من ناحية ثالثة، فاإن هذا املجتمع الفرتا�شي ل ميكن ت�شور ا�شتقالله التام عن الدول 

الوطنية لأن اأع�شاءه يف نهاية الأمر هم اأ�شخا�س حقيقيون من حلم ودم لهم مواطن ومقار 

لها  بنوك  لدى  حقيقية  ح�شابات  خالل  من  مالية  التزامات  بدفع  ويقومون  حقيقية،  اإقامة 

اإقليم  اأن تتمركز يف  اإل  مواقع جغرافية معروفة، وي�شتخدمون و�شائل ات�شال مادية ل ميكن 

دولة حمددة يكون لقانونها - واحلال كذلك - �شبب للتدخل. 

 habit كذلك فاإنه من املعلوم على �شعيد نظرية القانون اأن جمرد ال�شلوك املتواتر اأو العادة

العن�شر  يكون  ما  وهو  باإلزاميته  بالعتقاد  ال�شلوك  هذا  اق��رتن  اإذا  اإل  ملزماً  عرفاً  ت�شكل  ل 

لالإنرتنت  املو�شوعي  القانون  قواعد  بع�س  يف  واملتاأمل  العرفية.  للقاعدة  املعنوي  اأو  النف�شي 

ن�شاأتها،  املحدودة يف  ال�شلوك  اأنها لي�شت �شوى جمموعة من قواعد  lex electronica، يدرك 
ويف م�شمونها، ول يتوفر فيها عن�شر العتقاد بالإلزام الذي يعترب �شرورياً لتحول ال�شلوك 

تفتقد  القانون  ه��ذا  قواعد  ف��اإن  اأخ���رى،  بعبارة  الح���رتام.  واجبة  قاعدة عرفية  اإىل  اأوال��ع��ادة 

لعن�شر الإلزام لعدم اقرتانها بجزاء توقعه �شلطة عامة عند خمالفتها، ويعتمد تطبيقها على 

.
)2(

اإرادة الأطراف 

)1( د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة ، الإنرتنت والقانون الدويل اخلا�س ، املرجع ال�شابق ، �س 25 . وانظر اأي�شاً :

Reinhard Schu : Consumer Protection and Private International Law in internet Contracts, (1997) 5 Int J L & IT 192,p.65:

“ Attempts to promote a «cyber law», based on self-regulation or creation of new authorities within the net, and hence 

replacing the national borders by a border dividing the «online world» from the outside world are, at least at present, 

not practicable. Nation states will insist on their powers and, with regard to consumer protection, will always purport to 

have their consumer protection legislation applied to their residents unless substantial international consumer protec-

tion legislation is made or national consumer protection laws are harmonized. “

)2( انظر : Cathrine Kessedjian املرجع ال�شابق ، �س 148 .
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واأخرياً فاإن هذا القانون ل يزال يف بدايته الأوىل، اأي يف طور التكوين، ومن ثم ل ميكن 

اأن يكون نظاماً قانونياً كاماًل وم�شتقاًل وقادراً على تقدمي احللول جلميع م�شكالت التجارة 

الإلكرتونية التي ميكن تثار. فقواعد هذا القانون ل تزال بعيدة عن اأن ت�شكل نظاماً قانونياً 

كاماًل وم�شتقاًل خالياً من الثغرات. فهناك العديد من امل�شائل التي يحتاج تنظيمها للرجوع 

تلك  اأو  الإن��رتن��ت،  عرب  املعامالت  اأط��راف  باأهلية  املتعلقة  كالأحكام  الداخلي  القانون  اإىل 

ميكن  ول  للمت�شرر.  امل�شتحق  التعوي�س  اأومقدار  امل�شقط  التقادم  اأو  بالرتا�شي،  اخلا�شة 

�شد فجوات هذا القانون، وتغطية كل ما يثري التعامل على ال�شبكة الدولية للمعلومات من 

. ومما ل 
)1(

امل�شكالت، ل ميكن تالفيه اإل بالرجوع اإىل النظم الو�شعية يف الدول املختلفة 

وا�شعة  �شلطة تقدير  اإعطاء  �شاأنه  النق�س والق�شور له م�شاوئه، لأن من  اأن هذا  �شك فيه 

قد  تقدير  وه��و  الإل��ك��رتون��ي��ة،  العمليات  منازعات  يف  �شيف�شل  ال��ذي  القا�شي  اأو  للمحكم 

يتاأثر مبفاهيم هذا الأخري ال�شخ�شية عن العدالة، مبا قد يباعد بني اأحكامه وبني حتقيق 

العدالة مبفهومها املو�شوعي كما حتدده ن�شو�س الت�شريعات الوطنية التي تت�شم بالو�شوح 

ت�شتجيب  لالإنرتنت  املو�شوعي  القانون  قواعد  كانت  اإذا  اأنه  ذلك  اإىل  اأ�شف  والن�شباط. 

العدالة  وحتقيق  الإنرتنت  �شبكة  عرب  للمتعاملني  اخلا�شة  واحلاجات  الذاتية  للمعطيات 

بينهم، اإل اأن ذلك ل يجب اأن ي�شرف النظر عن اأن تلك العدالة لي�شت �شوى عدالة ن�شبية 

وقد ل يكون لها وجود يف غالب الأحيان. فدائماً هناك طرف يفر�س تلك القواعد، وهو 

لي�س اأي طرف بل الطرف الأق��وى اقت�شادياً عادة والذي ي�شتغل قوته يف فر�س ما يحقق 

التي تتم داخ��ل املجتمع  املعامالت  ف��ارق يف ذلك بني  ال�شعيف، ول  م�شاحله على الطرف 

الرقمي اأو خارجه. 

اأنه »يجب  اإل  العدالة،  اإىل حتقيق  اإليه يوؤدي  امل�شار  املو�شوعي  القانون  اأن  وعلى فر�س 

األ نن�شى اأن الهدف اجلوهري للقانون الدويل اخلا�س هو اليقني اأو الأمن القانوين ولي�س 

الذي  التنظيم  ولكن  توافقاً،  الأح�شن  اأو  عدالة،  الأك��رث  لي�س  التنظيم  يقدم  فهو  العدالة. 

يكون تطبيقه يف الق�شية، هو الأكرث اتفاقاً مع توقعات الأط��راف«. وهذا العجز والق�شور 

يف ذلك القانون هو الذي يجعل احلاجة قائمة اإىل تدخل النظم القانونية الوطنية لتقدمي 

هذه احللول.

)1( انظر يف نقد القانون املو�شوعي التلقائي بوجه عام اأو ما يطلق عليه قانون التجار:

M.MUSTILL,» THE New Lex Mercatoria», in Bos&Brownlie,eds, Libre Amicorum for Lord Wilberforce149(1987). 

M.Highet, the Enigma of the Lex Mercatoria ,,63, Tulane L. Review,(1989),p.613.   
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الفرع الثاين

خ�شوع عقود التجارة االإلكرتونية بوجه عام لقانون وطني بو�شفه قانون االإرادة

 lex voluntatis الإرادة  لقانون  مو�شوعه  حيث  من  ال��دويل  العقد  خ�شوع  قاعدة  تعترب 

اإحدى اأ�شهر واأر�شخ قواعد القانون الدويل اخلا�س التي تكر�شها جل النظم القانونية الوطنية. 

الأم��ن  وحتقيق  املتعاقدين  توقعات  اح���رتام  اأهمها  م���ربرات  ع��دة  اإىل  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  وت�شتند 

.
)1(

القانوين لهم وهو هدف اأ�شا�شي من اأهداف القانون الدويل اخلا�س 

اأم���راً  التطبيق  ال��واج��ب  ال��ق��ان��ون  امل��و���ش��وع��ي ل يجعل حت��دي��د  الإ���ش��ن��اد  اأن  فعلى ح��ني 

وا�شحاً يف جميع الأحوال ويجعل الأط��راف، يف الغالب جاهلني بالقانون الواجب التطبيق 

على عقدهم اأو على الأقل تكتنف ال�شكوك هذا القانون فاإن مبداأ �شلطان الإرادة يوؤدي اإىل 

. واإذا كانت خمتلف 
)2(

متكينهم من توقع وحتديد القانون الذي يحكم عالقاتهم التعاقدية 

اأنظمة القانون الو�شعي قد ف�شلت يف جمال العقد الدويل القانون املختار بوا�شطة الأطراف 

اإىل �شعوبة حتديد  على القانون املفرو�س عليهم بوا�شطة قاعدة الإ�شناد، فاإن ذلك يرجع 

القانون الواجب التطبيق وفقاً لإ�شناد مو�شوعي، يف حني اأن الإ�شناد ال�شخ�شي، اأو حتديد 

هذا القانون وفقاً لإرادة الأط��راف، يعد الأف�شل لأنه يتوافق مع رغبات الأطراف ويتوافق 

اأي�شاً مع العقد. وهذا التوافق لقانون الإرادة مع العقد هو يف احلقيقة �شبب واأ�شا�س تطبيق 

ل  لأنه  املو�شوعي  الإ�شناد  يختلف عن  الإرادة  لقانون  ال�شخ�شي  فالإ�شناد  املختار.  القانون 

ميثل تركيزاً للعالقة القانونية، ولكنه يرتبط بتحقيق الأثر القانوين املو�شوعي فيما يتعلق 

اأما  مب�شلحة الأطراف، وذلك بال�شماح لهم باختيار القانون الأكرث توافقاً مع م�شاحلهم، 

عندما  فهو  تطبيقه،  لنتائج  بالن�شبة  املو�شوعية  بحيدته  يت�شم  فهو  القوانني  تنازع  منهج 

يحدد القانون الواجب التطبيق باأنه مكان اإبرام العقد اأو قانون موطن اأحد الأطراف فاإنه ل 

ياأخذ يف احل�شبان م�شمون هذا القانون، وقد يكون هذا امل�شمون غري مالئم على الإطالق 

حلكم هذا العقد.

كذلك يحقق مبداأ حرية املتعاقدين يف اختيار القانون الذي يحكم العقد الدويل م�شالح 

اإعاقة حركة  اإىل  يوؤدي تطبيقها  التي  القوانني  با�شتبعاد  ب�شماحه لالأطراف  الدولية  التجارة 

تداول  اأداة  هو  العقد  كان  واإذا  الوطنية.  العالقات  لتنظيم  اإل  ت�شلح  ل  والتي  التجارة،  تلك 

)1( انظر:

 YNTEMA: Les objectifs du droit international privé , Rev.Crit..1959, P. 23 et24 .

BATIFFOL. “The Objectives of Private International Law” A.I. CL. 1966- 1967. P. 159. Ss

 M.PELICHET; la vente intermational de merchandises , rec .des cours 1987 vol 201 .p.17 :2( انظر(
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الرثوات واخلدمات والأطراف يف هذا العقد هم الأدرى بالقانون الذي ل يعرقل ذلك التداول 

وي�شتجيب حلركة التجارة الدولية وازدهارها عرب احلدود، فيجب اإذاً اأن يرتك لالأطراف حرية 

اختيار القانون الذي يحكم عقدهم وهو ما ميكن معه اختيار قانون دولة على درجة كبرية من 

اإل للمبادلت الزراعية  التطور، خا�شة واأنه توجد قوانني يف بع�س ال��دول، ومن ثم ل ت�شلح 

 .
)1(

والتجارية املتوا�شعة 

القانون  جم��ال  يف  الإرادة  ذاتية  مبداأ  كر�شت  التي  الوطنية  القانونية  النظ�م  م�ن  ون�ذكر 

واأحدثها  العربية  ال��دول  جميع  وقوانني  م��دين(  )م1/19  امل�ش�ري  القان�ون  اخلا�س  ال��دويل 

التحكيم  وقانون   ،)62 )م   1998)2(
نوفمرب   27 يف  ال�شادر  التون�شي  اخلا�س  ال��دويل  القانون 

، وكذلك قوانني الدول الأوروبية مثل الأملاين ل�شنة 1986 
)3(

الأردين رقم 31/ 2001 )م 36/اأ ( 

 والقانون النم�شاوي لعام 1979 
)4(

)1/27 مدين( والقانون ال�شوي�شري لعام1987 )م1/116( 

 1979 لعام  املجري  والقانون   
)6(

1974)م5/10 مدين(  لعام  الإ�شباين  والقانون   
)5(

)م1/35( 

 والقانون الرتكي لعام 1982 )م24(، والقانون الدويل اخلا�س الروماين لعام 1992 
)7(

)م24( 

)9(2001، كذلك القانون 
 والقانون الحتادي الرو�شي رقم 146 ال�شادر يف 26 نوفمرب 

)8(
)م 73( 

)1( اأحمد عبد الكرمي �شالمة، علم قاعد التنازع والختيار بني ال�شرائع اأ�شوًل، املرجع ال�شابق. �س 1065.

)2( انظر يف التعليق على ن�شو�س هذا القانون :

Mohmed El Arabi Hachim, Le code Tunisien de droit international privé, Rev. Crit,1999,p.227.

)3( د. اأحمد الهواري: موقف الت�شريعات العربية من الجتاهات احلديثة يف التحكيم مع الرتكيز على موقف قانون الإجراءات املدنية 

الدولية  التجارة  منازعات  لت�شوية  البديلة  الو�شائل  كاأهم  التحكيم  ملوؤمتر  مقدم  بحث  للتحكيم.  الحتادي  القانون  وم�شروع  الإماراتي 

والذي نظمته جامعة الإمارات العربية املتحدة يف اإبريل 2008، اجلزء الثاين �س 619 - 652.

)4( انظر ن�شو�س القانون من�شورة يف املجلة النتقادية للقانون الدويل �شنة 1988 �س409 وانظر ب�شدد هذا القانون:

KNOEPFLER – SCHWEIZER:”La nouvelle loi fédérale suisse sur le DIP. Partie générale Rev. Critique, 1988, p.207 et ss.

STOJANOVIC:”Le droit des obligations dans la nouvelle loi fédérale suisse sur le DIP, Rev.Critique, p261 et ss.

. Schwind 5( انظر ن�شو�س هذا القانون مرتجمة للفرن�شية ومن�شورة يف املجلة النتقادية �شنة 1979، �س 177 مع تعليق لالأ�شتاذ(

)6( ن�شو�س القانون مرتجمة للفرن�شية و من�شورة يف املجلة النتقادية �شنة -1976 وانظر حول هذا القانون :

IGLESIAS BUIGES:”Le nouveau système de règles de conflit du DIP espagnol”, Rev.Critique, 1976, 

p.397;CARILLO:”Le nouveau DIP espagnol”, ASDL, 1970, p.9.

1981، �س161 مع تعليق لالأ�شتاذ  )7( ن�شو�س هذا القانون مرتجمة للفرن�شية و من�شورة يف املجلة النتقادية للقانون الدويل �شنة 

Majoros – وانظر بخ�شو�س هذا القانون:
MADL:”Le premier code sur le DIP en Hongrie”, Rev.Dr. Hongrois, 1981, p.4

SZIGETI:”Codification du DIP en Hongrie”, Clunet, 1980, p.336

)8( ن�شو�س هذا القانون مرتجمة للفرن�شية و من�شورة يف املجلة النتقادية للقانون الدويل �شنة 1994 �س167 وما بعدها.

)9( انظر:

Bogdanova (N.), Litvinski (D.) : Note sur les nouvelles règles de conflits du droit international privé russe, Rev.Critique 2002, p.193.
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)1(1998، واأي�شاً بع�س القوانني الأجنلواأمريكية. هذه القاعدة 
الدويل اخلا�س الفنزويلي لعام 

 .
)5(

 والقانون الإجنليزي 
)4(

 والكندي 
)3(

 والأ�شرتايل 
)2(

نذكر منها القانون الأمريكي 

ال��دول��ي��ة مثل اتفاقية له��اي  ال��ع��دي��د م��ن الت��ف��اق��ي��ات  ال��ق��اع��دة  ك��ذل��ك فقد كر�شت ه��ذه 

ل�شنة1955 حول القانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية لالأ�شياء املنقولة املادية )م1/2(، 

واتفاقية لهاي لعام 1978 حول القانون الواجب التطبيق عن عقود الو�شاطة التجارية )م1/5( 

وكذلك اتفاقية روما لعام 1980 بخ�شو�س القانون الواجب التطبيق على اللتزامات التعاقدية 

)م1/13(، واأي�شاً التفاقية املربمة يف 17 مار�س 1994 بني الدول الأمريكية بخ�شو�س القانون 

الواجب التطبيق على العقود الدولية، وجميعها تن�س يف جمال العقود الدولية على تطبيق 

القانون الذي اختاره الأطراف. 

وتخ�شع عقود التجارة الإلكرتونية الدولية كغريها من العقود ملبداأ ذاتية الإرادة، ومهما 

. ويرجع ذلك اإىل اأن �شبكة الإنرتنت ل 
)6(

كانت طبيعة العقد وطبيعة اللتزامات النا�شئة عنه 

يقت�شر دورها على ت�شهيل ات�شال امل�شتغلني بالتجارة الدولية فيما بينهم من خاللها، ولكنها 

امل�شتغلني  ه��وؤلء  ملمار�شة  ف�شيحاً  ف�شاًء  اأ�شبحت  بحيث  اإرادات��ه��م،  عن  التعبري  من  متكنهم 

حلريتهم العقدية. وي�شدق هذا بوجه خا�س بالن�شبة لعقود اخلدمات املعلوماتية. ويرجع ذلك 

اإىل اأن الإرادة، وب�شبب طبيعتها غري املادية، هي الأقدر على ال�شتجابة للطبيعة الفرتا�شية 

.
)7(

ملحل هذه العقود وملكان اإبرامها وتنفيذها 

 واختيار قانون العقد قد يكون �شريحاً يتم من خالل اإدراج �شرط يف العقد يح�دد الأطراف 

)1( انظر:

Ganzalo ( P.A.) : La loi venezueliane de 1998 sur le droit international privé ,Rev.Critique ,1999, p383..

)2( انظر الفقرة 187 /2 من التقنني الأهلي الثاين الأمريكي لتنازع القوانني.

“…that the local law of the state chosen by the parties will be applied even if the particular issue is one which the par-

ties could not have resolved by an explicit provision in their agreement.”

وانظر )1( 1 - 105من التقنني التجاري الأمريكي:

“the parties may agree that the law of the state or nation of their choice shall govern their rights and duties“

وانظر بالتف�شيل:

Scoles & Hay , Conflict of Laws (2nd ed. 1992), , p.661. 

(3) NYGH. Conflict of laws in Australia , 2ed Butter worth,Sedny, 1976, P36.

(4) CASTEL.Conflit of laws. Toronto, Butterworth,1976, p.721.

)5( انظر يف تكري�س املبداأ يف الق�شاء الإجنليزي :

Lord Atkin in R v. International Trustee [1937] A.C. 500, 529; per Lord Wright in Vita Food Products Inc. v. Unus Ship-

ping Co. [1939] A.C. 277, 289; per Lord Diplock in Amin Rasheed v. Kuwait Insurance Co. [1984] 1 A.C. 50, 61.

(6) Huet (J.), Le droit applicable dans les réseaux numériques, JDI,2002,p. 754.

)7( انظر: عادل اأبو ه�شيمة حممود، عقود خدمات املعلومات الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�س، دار النه�شة العربية، القاهرة 2004. �س72.
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فيه القانون الواجب التطبيق على عقدهم، وي�شم��ى ب�ش�رط الخت�ش�ا�س الت�شريعي. وقد جرى 

الأ�شل  كان  واإذا   .
)1(

نهايتها  يف  ال�شرط  هذا  اإدراج  على  املعلوماتية  اخلدمات  عقود  يف  العمل 

اأن يتم التفاق على اختيار قانون العقد الدويل حلظة اإبرام العقد فاإن هذا التفاق ميكن اأن 

يرتاخى ملا بعد الإبرام وعند ن�شوء النزاع ويكون لالأطراف تعديل اتفاقهم بخ�شو�س القانون 

الذي اختاروه دون الإ�شرار بحقوق الغري ح�شن النية. 

واإذا كان اختيار قانون العقد �شريحاً فان الفقه الراجح يجمع على �شرورة توافر �شلة بني 

، ويكفي اأن تتاأتى هذه ال�شلة من حاجة التجارة الدولية؛ كاأن يجري 
)2(

القانون املختار والعقد 

العقد يف �شورة عقد منوذجي متعارف عليه يف جمال جتارة �شلعة معينة وتقبله اأو�شاط التجارة 

 .
)3(

الدولية، وهو اأمر ماألوف يف جمال التجارة الإلكرتونية 

اختيار  مثل  العقد  ظ��روف  من  ع��ام  بوجه  ي�شتفاد  �شمنياً  الختيار  ه��ذا  يكون  قد  وكذلك 

ا�شتعمال  اأو  معينة،  دول��ة  من  موثق  اأم��ام  حتريره  اأو  العقد  لتحرير  معينة  للغة  املتعاقدين 

م�شطلحات قانونية معروفة يف قانون معني، اأو اختيار عمله دولة معينة للوفاء، اأو ا�شرتاط 

تنفيذ العقد يف دولة معينة، اأو جعل الخت�شا�س بنظر املنازعات املتولدة عن العقد مبحاكم دولة 

اإخ�شاع العقد لقانون دولة هذه املحكمة. ولكن  اإىل  معينة مما يفيد ان�شراف نية املتعاقدين 

اإليها ل�شتخال�س  التي ميكن ال�شتناد  القرائن  اأو  اأن هناك ع��دداً من هذه الظروف  يالحظ 

الإرادة ال�شمنية ت�شبح عدمية اجلدوى يف جمال التجارة الإلكرتونية، مثال ذلك لغة العقد 

باعتبار اأن اللغة الإجنليزية هي اللغة املهيمنة يف املجتمع الفرتا�شي، ويف حالة ا�شتخدام اأية 

بوا�شطة  الإجنليزية  اللغة  اإىل  اآلية  بطريقة  ترجمتها  يتم  فاإنه  الإجنليزية  غري  اأخ��رى  لغة 

الإلكرتونية،  بالنقود  الوفاء  اإذا مت هذا  اأهميتها  الوفاء تفقد  برنامج خا�س.كذلك فاإن عملة 

ف�شاًل اأنه ل يت�شور حترير العقد الإلكرتوين اأمام موثق للعقود.

)1( انظر على �شبيل املثال ال�شرط الوارد يف عقد ال�شتهالك الإلكرتوين النموذجي الذي اأعدته غرفة التجارة وال�شناعة بباري�س. م�شار اإليه يف؛

Vivant (M.) , Les contrats du commerce électronique, Litec,1999,p.173.

)2( انظر يف الفقه امل�شري د. اأحمد عبد الكرمي، علم قاعدة التنازع ، املرجع ال�شابق، �س 1097، د. عز الدين عبد اهلل ، القانون الدويل 

1986 �س443، د. فوؤاد  التا�شعة،  العامة للكتاب، الطبعة  الهيئة امل�شرية  الثاين، تنازع القوانني - الخت�شا�س الق�شائي،  اخلا�س. اجلزء 

مقارنة  درا�شة  القوانني:  تنازع   ، �شادق  ه�شام  د.   ،301 �س   ،1997 العربية،  النه�شة  دار  القوانني،  تنازع  اأ�شول  را�شد،  �شامية  ود.  ريا�س 

اأي�شاً هو موقف بع�س  66.وهذا  1974، �س  يف املبادئ العامة واحللول الو�شعية املقررة يف الت�شريع امل�شري، من�شاأة املعارف، ال�شكندرية، 

)م   1965 نوفمرب   12 يف  ال�شادر  البولندي  والقانون   )5/10 )م   1974 مايو   13 يف  ال�شادر  الإ�شباين  القانون  مثل  الوطنية  الت�شريعات 

1/25(. وانظر عك�س ذلك املادة 1/3 من اتفاقية روما. ويف�شل البع�س من الفقه منح املتعاقدين احلرية الكاملة يف اختيار قانون العقد 

�شريطة األ ينطوي على غ�س نحو القانون اأو تعار�س مع النظام العام. انظر :

Rigaux(F.), Droit international privé, Bruxelles,1968.n.352p.418.

)3( راجع HOEDEL املرجع ال�شابق، �س 285.
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املربمة  ال���دويل  الطابع  ذات  الإلكرتونية  التجارة  عقود  اأن  يت�شح  تقدم  م��ا  جميع  وم��ن 

اإلكرتونياً اأو عرب �شبكة الإنرتنت ميكن اأن تخ�شع لقانون الإرادة، و�شواء اأبرمت هذه العقود من 

م�شتخدمي ال�شبكة و�شركات تقدمي املواقع اأو �شركات خدمات ال�شرتاك يف ال�شبكة اأو اأبرمت 

اأن يتفق  هذه العقود بني التجار وامل�شتهلكني. ويقت�شي جانب يف الفقه بالن�شبة لهذه العقود 

 .
)1(

الطرفان على القانون املطبق على �شفحة ال�شا�شة امل�شتقلة 

التطبيق  ال��واج��ب  ال��ق��ان��ون  اختيار  ح��ول  للمتعاقدين  ال�شريحة  الإرادة  انعدمت  واإذا 

الك�شف عن نيتهم  القا�شي  ال��دويل املربم عرب الإنرتنت وتعذر على  العقد ذي الطابع  على 

العقد  تركيز  طريق  عن  العقد  هذا  يحكم  ال��ذي  القانون  بتجديد  القا�شي  يقوم  ال�شمنية، 

la localisation du contrat يف دولة معينة، وهي على وجه التحديد الدولة التي ترتبط 
بالعقد بروابطه الأكرث وقوفاً. لينتهي اإىل اعتبار قانون هذه الدولة هو قانون العقد. 

بها  يرتبط  التي  الدولة  اأن  الدولية  التفاقات  وكذلك  الوطنية  النظم  كثري من  وتعترب   

العقد  العادية لطرف  الإقامة  التي يوجد بها حمل  ال��دول  الأك��رث وثوقاً هي  العقد بروابطه 

.
)2(

املدين باللتزام املميز له 

)1( راجع KESSEDJIAN املرجع ال�شابق، �س 153.

)2( انظر بالن�شبة ملفهوم الأداء املميز بوجه عام:

SCHNITZER “Handbuch des internationalen Privatrecht.”.

الطبعة الرابعة، ج2، بال، 1958 �س639 ومابعدها، وانظر لنف�س املوؤلف:

“Les contrats internationaux en droit international privé suisse” Rec. des cours, t 123 (1968-1) pp.541 ss.

ويرى هذا الفقه اأن هناك كثرياً من الأ�شباب التي تقت�شي الأخذ بفكرة الأداء املميز للعقد اأول هذه الأ�شباب هو ب�شاطته املتناهية بالن�شبة 

لأي �شابط مو�شوعي اآخر مثل حمل اإبرام العقد اأو حمل تنفيذه واللذين قد ي�شعب حتديدهما يف بع�س الأحيان كذلك ملا كان اللتزام 

depeçage du contrat وبالتايل يحول  اإليه لتحديد قانون العقد مينع جتزئة العقد   اإلتزاماً واحداً، فاإن ال�شتناد  املميز للعقد هو 

دون اإخ�شاع تنفيذ اللتزامات املتولدة عنه لعدة قوانني قد تت�شم بتعار�س وت�شارب حلولها. واأخرياً فاإن هناك �شبباً ذا طابع اقت�شادي 

واجتماعي يعزز الأخذ بهذا ال�شابط ويوؤكده، ففي ظل اأنظمة التبادل القت�شادي القائمة على التعامل بالنقود، فاإن اللتزام الذي يرتبه 

العقد على عاتق اأحد طرفيه بدفع مبلغ من املال، ل ينطوي يف حد ذاته علي ما ميكن اأن مييز العقد. على العك�س من ذلك فاإن اللتزام 

املقابل للطرف الآخر هو الذي ي�شمح بتمييز العقد عن اأي عقد اآخر، وبالتايل يكون معرباً عن الوظيفة القت�شادية للعقد. فامل�شرتي 

وامل�شتاأجر ي�شرتكان يف اللتزام بدفع مبلغ من املال يف �شورة ثمن اأو اأجرة ومع ذلك فاإن هذا اللتزام لميكن ال�شتناد اإليه لتمييز عقد 

البيع عن عقد الإيجار، فهذا التمايز ل يت�شح اإل بالنظر اإىل اختالف التزام البائع عن التزام املوؤجر.

 chevally c. ق�شية  يف  ال�شوي�شرية  الفيدرالية  املحكمة  حكم  انظر:  ت�شريعياً،  تكري�شه  قبل  الق�شاء  يف  ال�شابط  هذا  تكري�س  ويف 

الق�شاء  تكري�س  وانظر يف �شدد  بعدها.(  وما   74 الثاين �س  اجلزء   1978 �شنة   BGE يف  1952)من�شور  عام   .Genimportex S. A

الفرن�شي لهذا ال�شابط حكم حمكمة ا�شتئناف باري�س يف 27 يناير 1955 يف ق�شية Jansen C. Heuntey من�شور يف املجلة النتقادية 

�شنة 1955. �س 32 وما بعدها. 

وانظر يف نقد هذا ال�شابط :

JESSURUN D’OLIVEIRA “Charcteristic obligation in the draft EEC obligation convention”, AJCL, 1977, p.313; 

JUENGER “The European convention on the law applicable by contractual obligations. Some critical observations. 

Virginia Journal of International law, 1981, p.133. 197; Lasok & Stone, Conflict of Laws in the European Community 
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ومن هذه النظم القانون الدويل اخلا�س ال�شوي�شري اجلديد والذي تقرر املادة 117منه اأن 

العقد يرتبط بالدولة التي يوجد بها حمل اإقامة اأو من�شاأة الطرف الذي يلتزم بالأداء املميز 

.
)1(

للعقد باأكرث روابطه وثوقاً. وتورد هذه املادة اأمثلة ملا يعد اأداء مميزاً يف عدد من العقود 

املميز  الأداء  ب��ف��ك��رة  اأخ����ذت  للعقود  الت��ف��اق��ي  اخل��ا���س  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  �شعيد  وع��ل��ى 

واخلا�شة   1955 �شنة  يونيو   15 يف  املربمة  له��اي  اتفاقية   prestation caracteristique
اعتدت حمل  والتي  املادية،  للمنقولت  ال��دويل  البيع  على عقد  التطبيق  الواجب  بالقانون 

لتعيني  رئي�شي  اإ�شناد  ك�شابط  للعقد،  املميز  ب��الأداء  امللتزم  بو�شفه  للبائع،  املعتادة  الإقامة 

 �شابط الأداء املميز للعقد وهي ت�شع يف 
)3(

. كذلك فقد تبنت اتفاقية روما 
)2(

قانون العقد 

املعتادة  الإقامة  بها حمل  التي يوجد  بالدولة  يرتبط  العقد  اأن  ال�شدد قرينة مفادها  هذا 

للطرف املدين بالأداء املميز للعقد باأكرث روابطه قوة ووثوقاً. فاإذا كان هذا الطرف �شخ�شاً 

بها  يرتبط  التي  الدولة  كانت  املهني،  لن�شاطه  اأثناء ممار�شته  العقد  اأب��رم  قد  وكان  معنوياً 

العقد باأكرث روابطه وثوقاً هي الدولة التي بها املن�شاأة الرئي�شة لهذا ال�شخ�س اأو املن�شاأة التي 

تلتزم بالأداء املميز للعقد. 

ي�شمح  املفهوم  هذا  باأن  للعقد  املميز  الأداء  ملفهوم  تكري�شها  التفاقية  هذه  وا�شعو  ويربر 

باإ�شناد العقد للو�شط الجتماعي والقت�شادي الذي �شينفذ فيه وبالتايل ي�شمح باإدماج العقد 

 .
)4(

يف هذا الو�شط 

وعلى ذلك ففي جمال العقود الدولية التي تربم عرب �شبكة الإنرتنت، اإذا مل يتفق الأطراف 

على القانون الواجب التطبيق، يكون هذا القانون هو قانون الدولة حمل اإقامة اأو مقر الطرف 

امللتزم بالأداء املميز يف العقد. فاإذا كان العقد قد اأبرم بني مقدم املادة املراد اإدخالها على �شبكة 

(1987)pp.362-363; Cheshire & North, Cheshire and North›s Private International Law (12th ed. 1992 by North and 

Fawcett) pp.491-492; Morse The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, (1982) 2 Ybk.

Eur.L. 107, 126-132; Juenger in Contract Conflicts, pp.300-302; Kaye, The new Private International Law of Cantract of 

the European Community (1993) pp.187-191.198 Art.4(2).

)1( انظر:

STOJANOVIC:”Le droit des obligations dans la nouvelle loi fédérale suisse sur le DIP, Rev.Critique, p261 et ss.

)2( انظر م 3 من التفاقية. ومع ذلك فاإن فكرة الإداء املميز للعقد مل يتم ماق�شتها اأو طرحها بطريقة ر�شمية اأمام املوؤمتر الذي اأعد هذه 

التفاقية. انظر يف هذا ال�شدد جمموعة وثائق ف�شل النعقاد ال�شابق ملوؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�س. �شنة 1952 �س 25 وما بعدها. 

)3( انظر انظر م 4/2 من التفاقية. وانظر بالن�شبة للحلول التي اأخذت بها هذه التفاقية بوجه عام:

Lando (O.): “The EC Draft convention on the law Applicable to contractual and Non-contractual obligations”, RabelsZ 

1974, pp.20 ss ; GUILIANO et LAGARDE:”Rapports sur la convention sur la loi applicable aux obligations contrac-

tuelles”.JOCE, no C282, du 31 Octobre, 1980, p9. 

(4) “de rattacher le contrat au milieu socio- économique dans lequel il va s’insérer.” 
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الإنرتنت وبني �شركة تتوىل معاجلة هذه املادة اإلكرتونياً وحتميلها على موقع بالإنرتنت فاإن 

القانون الذي يحكم هذا العقد يف غيبة اختيار �شريح لالأطراف يكون هو قانون الدولة التي 

بها مقر اأو مركز هذه ال�شركة الأخرية. 

الدولية  التفاقيات  وبقية  روما  اتفاقية  لنهج  الأمريكية، وخالفاً  املتحدة  الوليات  اأما يف 

ذات ال�شلة بعقود التجارة الدولية، والذي ي�شتند اإىل اإيراد قواعد اإ�شناد وا�شتثناءات عليها، فاإن 

حتديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل، حال عدم وجود اختيار �شريح لالأطراف 

التقنني   من 
)1(

 188 املادة  rule-selection approach، ج�شدته  اأكرث مرونة  ملنهج  يتم وفقاً 

الأهلي الثاين لتنازع القوانني، يوؤدي اإىل تطبيق اأكرث القوانني �شلة بالعقد يف كل حالة على 

، وهو قانون الدولة التي بها مركز ثقل العقد، وفقاً للمعطيات الواقعية املحيطة، ومبا 
)2(

حدة 

.
)3(

يحقق العتبارات التي تهيمن على حلول م�شاكل تنازع القوانني 

ولكن اإذا كانت عقود التجارة الإلكرتونية ذات الطابع الدويل تخ�شع لقانون الإرادة، فهل 

يحكم هذا القانون اأي�شاً تلك العقود حال اإبرامها بوا�شطة م�شتهلكني؟

)1( وتن�س هذه املادة يف فقرتها الأوىل على اأنه:

«[t]he rights and duties of the parties with respect to an issue in contract are determined by the local law of the state 

which, with respect to that issue, has the most significant relationship to the transaction and the parties under the 

principles stated in § 6»

مع  يتفق  ومبا  العقد  يحكم  الذي  القانون  لتحديد  اليها  ي�شتند  اأن  للقا�شي  ميكن  التي  ال�شوابط  خمتلف  الثانية  الفقرة  حتدد  بينما 

املعطيات الواقعية لكل حالة على حدة على النحو التايل:

In the absence of an effective choice of law…., the contracts to be taken into account in applying the principles of sec-

tion 6 to determine the law applicable to an issue include: 

the place of contracting ;

the pace of negotiations of the contract ; 

the place of performance ; 

the location of the subject matter of the contract and

the domicile, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties. These contracts are to 

be evaluated according to their effective importance with respect to the paricular issue.” 

وانظر اأي�شا الفقرة § 1-105)1( من التقنني التجاري املوحد . وانظر بالتف�شيل يف هذا ال�شدد:

Morris, The Conflict of Laws (4th ed. 1993 by David McClean) p.447; Cheshire and North, Cheshire and North›s 

Private International Law (12th ed. 1992 by North and Fawcett) p.31; Blom, Choice of Law Methods in the Private 

International Law of Contract (1979) 18 Can.Ybk.Int.L. 161, pp.212-226

.)Scoles & Hay، p.688; Restatement 2nd، § 188)1 : 2( انظر(

)3( انظر2/6 من التقنني الأهلي الثاين :

the factors relevant to the choice of the applicable law include the needs of the interstate and international systems, 

the relevant policies of the forum and other interested states, the protection of justified expectations, the basic policies 

underlying the particular field of law, certainty predictability and uniformity of result, and ease in the determination and 

application of the law to be applied.



44

الأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد الهواري

املطلب الثاين

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االإلكرتونية ذات الطابع الدويل 

التي يربمها امل�شتهلكون.

تطوره  رغم  الراهنة  املرحلة  يف  ي�شلح  ل  الإلكرتوين  املو�شوعي  القانون  اأن  بينا  اأن  �شبق 

لتقدمي حلول جلميع امل�شاكل التي تثريها عالقات التجارة الإلكرتونية ذات الطابع الدويل. 

فهذا القانون ل يزال قا�شراً يت�شم بعدم �شموليته كما يت�شم بعدم و�شوح قواعده التي ل تزال 

. لذلك فهو ل يقدم لنا فائدة كبرية عند تطبيقه على عقود ال�شتهالك 
)1(

يف مرحلة التطور

ذات الطابع الدويل عندما تربم عن طريق الإنرتنت. ومن ثم ي�شبح لزاماً اأن نعود مرة اأخرى 

اإىل قواعد القانون الدويل اخلا�س التي حتدد القانون الواجب التطبيق على امل�شتهلك بوجه 

الت�شريعات  درا�شة  اأو جغرافية. وتبني  ذات طبيعة مكانية  تقليدية  وترتكز على �شوابط  عام، 

اإ�شناد خا�شة لتحديد القانون الواجب التطبيق  الوطنية والتفاقيات الدولية تكري�س قاعدة 

على عالقات ال�شتهالك العادية، اأي التي ل يتم اإبرامها من خالل �شبكة الإنرتنت. وهي قاعدة 

ت�شعى اإىل حماية امل�شتهلك بو�شفه الطرف ال�شعيف يف العالقة العقدية.وال�شوؤال الذي يثور 

هنا هو معرفة ما اإذا كانت هذه القاعدة ميكن ا�شتخدامها اأي�شا لتحديد القانون الواجب على 

عقود ال�شتهالك التي تربم عرب الإلكرتون. 

الفرع االأول

قاعدة االإ�شناد اخلا�شة بعقود اال�شتهالك التقليدية

يعد مبداأ �شلطان الإرادة، وما يعنيه على �شعيد القانون الدويل اخلا�س، من منح املتعاقدين 

حرية اختيار القانون الذي يحكم عقودهم، مبداأ جوهرياً تكر�شه جميع النظم القانونية كما 

، اإل اأن هذا املبداأ يف نف�س الوقت يعد ال�شبب الرئي�س لإجحاف الطرف القوي 
)2(

�شبق اأن ذكرنا 

اإل بني  املتعاقدين يف تنظيم عقودهم ل تت�شور  يف العقد بالطرف ال�شعيف. ذلك لأن حرية 

الت�شريعات احلديثة من فكرة  . لذلك تنطلق 
)3(

املقدرة  القوة وذات  الذين لهم نف�س  الأن��داد 

جوهرية قوامها اأنه اإذا كان عدم التكافوؤ الواقعي بني اأطراف العالقة يف الناحية القت�شادية 

)1( انظر ما قبله 30 .

)2( انظر ما قبله فقرة 31.

)3( انظر يف هذا املعنى: 

GILLIERON: ‘’La protection du faible dans les contrats.” Revue de droit suisse, 1979. I. p. 237. 

حيث يقرر: 

“La liberté contractuelle repose sur la prémise de deux partenaires également capables“
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العقدية،  العالقة  يف  الأق���وى  الطرف  حرية  على  القيود  بع�س  و�شع  يقت�شي  والجتماعية 

تكون عو�شاً ل�شعف الطرف الآخر، حيث تعمل على احلد من عدم التكافوؤ بينهما، واإذا كانت 

مهمة التنظيم احلمائي الواقعي ترجع اإىل القانون املو�شوعي ومهمة حتديد القانون الواجب 

التطبيق ترجع للقانون الدويل اخلا�س، فاإن هذا القانون يجب، عند تعيينه للقانون الواجب 

 - واأهمها عقود ال�شتهالك 
)1(

التطبيق على العقود التي تت�شم باحلاجة حلماية بع�س اأطرافها 

بها هذه  ترتبط  التي  القانونية  النظم  احلماية يف  م�شتويات  اختالف  ي��وؤدي  اأن  تتجنب  اأن   -

.
)2(

العقود اإىل تقرير حلول جائرة بالن�شبة للم�شتهلك 

عقود  يف  ال�شعيف  العاقد  بو�شفه  امل�شتهلك  حماية  على  القانونية  النظم  بع�س  وتعمل 

ال�شتهالك عن طريق ال�شتبعاد الكلي ملبداأ �شلطان الإرادة وتعيني القانون الواجب التطبيق 

بوا�شطة �شابط اإ�شناد مو�شوعي. 

وقد تبنى امل�شرع ال�شوي�شري هذا النهج يف املادة 120 من القانون الدويل اخلا�س اجلديد، 

والتي ت�شند عقود ال�شتهالك لقانون حمل الإقامة املعتادة للم�شتهلك وذلك:

اأ - اإذا كان املورد قد تلقى الطلب من امل�شتهلك يف هذه الدولة.

ب - اإذا كان اإبرام العقد قد �شبقه عر�س خا�س اأو دعاية يف هذه الدولة وقام امل�شتهلك باتخاذ 

70ومابعده  1995،بند  )1( انظر بوجه عام: اأحمد الهواري، حماية العاقد ال�شعيف يف القانون الدويل اخلا�س، دار النه�شة العربية، 

�س 63 وما بعدها . 

)2( انظر يف حماية امل�شتهلك يف الفقه الغربي:

Pocar(F.): La protection de la partie faible en droit international privé”. Rec.des Cours pp.349 ss.Pélichet (M.): “Mémoire 

sur les ventes aux Conférence de la Haye de DIP Actes et documents de la quatorzième session, II. Ventes aux consom-

mateurs, la Haye , 1982.Imhoff-Scheier (A.C.): “Protection du consommateurs et contrats internationaux”, Genéve, 1981. 

Imhoff-Scheier (A. C.): “Quelques observations sur le projet de convention de la Haye sur la loi applicable a certians ventes 

aux consommateurs. A.S.D.I., 1981, pp. 129 ss.; Hartly (T.C.) Cosumer protection provesions in the EEC convention . . in 

north : contract conflicts . Amesterdam , New York , Oxford 1982 p 111 ss. ; Gilliero: “ La protection du faible dans les con-

trats” Revue de droit suisse 1979 I., P. 234. ; Leclerc: La protection de la partie faible dans les contrats internationaux, étude 

de conflits de lois, L› utilisation des Techniques du droit de la consommation dans les rapports internationaux inégaux, 

thése Bourgogne, Dijon, 1998. ; Fallon: Le droit des rapports internationaux de consommation, clunet, 1984, p. 765 et ss. 

; Vareille – Sommieres : La protection du contrractant non professionel dans le droit de conflit de lois, in collection: aprés 

le code de la consommation, Paris, Litec, 1996, P. 7& et ss . ; Mayer: La protection de la partie faible en droit international 

privé, in collection la protection de la partie faible dans les rapports contractuel, Paris, LGSJ, 1996, p. 513.

وانظر يف الفقه امل�شري: اأبو العال النمر، حماية امل�شتهلك يف العالقات اخلا�شة ذات الطابع الدويل. القاهرة، دار النه�شة العربية، 1998. 

ولنف�س املوؤلف توجه احلماية الأوربية نحو حماية امل�شتهلك يف جمال تنازع القوانني. القاهرة، دار النه�شة العربية، 1997.  واأي�شا اأحمد 

حممد الهواري، حماية العاقد ال�شعيف يف القانون الدويل اخلا�س. القاهرة، دار النه�شة العربية، 1995.  وانظر اأي�شا اأ�شرف وفا، املناف�شة 

غريامل�شروعة يف القانون الدويل اخلا�س القاهرة. دار النه�شة العربية 2000. وانظر اأي�شا خالد عبد الفتاح، حماية امل�شتهلك يف القانون 

القاهرة،  القوانني.  تنازع  امل�شتهلك من خالل قواعد  نا�شف، حماية  الدين فتحي  اأي�شا ح�شام  وانظر   .2002 القاهرة،  الدويل اخلا�س. 

دار النه�شة العربية 2004. ، عبد احلكيم م�شطفى ، حماية امل�شتهلك يف القانون الدويل اخلا�س. القاهرة، دار النه�شة العربية، 1997. 
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الإجراءات ال�شرورية لإبرام العقد فيها.

ج� - اإذا مت حث امل�شتهلك بوا�شطة املورد لالنتقال اإىل دولة اأجنبية لإبرام العقد.

 .
)1(

وحترم هذه املادة الأطراف كلية من اأية مكنة لختيار القانون الذي يحكم هذه العقود 

احلل  نف�س  تبنى  قد   1982 ع��ام  الفيدرايل  املجل�س  بوا�شطة  واملعد  القانون  ه��ذا  م�شروع  وك��ان 

فاملادة اخلا�شة من امل�شروع وبعد اأن عينت القانون الذي ينعقد له الخت�شا�س حلكم هذه العقود 

ا�شتبعدت كلية اأي دور لإرادة الأط��راف يف هذا ال�شدد. وقد جاء يف الأعمال التح�شريية ب�شدد 

هذه املادة اأن هذا ال�شتبعاد قد اقت�شته �شرورة تطبيق القانون الذي ارتكن اإليه الطرف ال�شعيف 

.
)2(

بح�شن نية وعلى �شوء جميع الظروف التي اأحاطت بالعقد 

وي�شتند عقد الخت�شا�س لقانون حمل اإقامة امل�شتهلك اإىل اأن هذا القانون هو اأقدر القوانني 

على حمايته، لأنه القانون الذي يعرفه اأكرث من �شواه، والذي اعتاد اأن ينظم �شلوكه فى �شوء 

قواعده، وبالتايل يكون مبقدوره اأن يتوقع ما يرتتب على تطبيقه من اآثار �شلبية اأو اإيجابية 

بالن�شبة له. بعبارة موجزة يحقق هذا القانون حماية امل�شتهلك عن طريق جتنيبه اأية مفاجاأة 

قد يحملها له تطبيق قانون يجهله. 

وقد دفعت هذه العتبارات وا�شعي اتفاقية روما وكذلك وا�شعي القانون الدويل اخلا�س 

ال�شوي�شري اجلديد اإىل تبني هذا الإ�شناد بالن�شبة للعقود التي يربمها امل�شتهلكون، بالرغم من 

.
)3(

النقد املوجه اإليه 

»l’élection d’un droit est exclue« 1( م3/120 والتي تن�س على اأن(

)2( انظر:

Message concernant une loi federale sur le droit intermational privé du Conseil fédéral suisse . . Novembre. 1982. No 282- 25. 

وانظر يف الدفاع عن هذا احلل بق�شد حماية العاقد ال�شعيف يف عقود ال�شتهالك: 

 IMHOFF- SCHEIER: “Protection du consommateur en DIP..” op cit. pp. 202p 205. 

وانظر اأي�شاً لنف�س املوؤلف: 

Quelques observations sur le projet de la convention de la Haye sur la loi applicable a certaines ventes aux consom-

mateurs A.S.D.I. 37. 1981. P. 129. 

 Matmstrom للعميد  املهداة  الأعمال  جمموعة  يف   »LANDO« Consumer contracts and Party Autonomy:ًاأي�شا وانظر 

ا�شتكهومل 1972، �س141 – 158.

)3( ويتلخ�س النقد املوجه لهذا احلل يف �شرورة الحتفاظ ب�شابط �شلطان الإرادة ك�شابط عام لتحديد القانون الواجب التطبيق على 

معظم عقود التجارة الدولية ملا يحققه من اأمن ويقني قانونيني ل غنى عنهما لزدهار واطراد هذه العقود. ومن ناحية اأخرى قد يكون 

ا�شتبعاد كل دور لالإرادة يف حتديد القانون الواجب التطبيق على عقد ال�شتهالك غري جمٍد عندما يكون طرفا هذا العقد على قدم امل�شاواة 

وبالتايل ل تقوم احلاجة حلماية اأحدهما يف مواجهة الآخر. وهذا ما يحدث عندما يكون من تعاقد مع امل�شتهلك غري مهني اأو حتى عندما 

يكون مهني اأو تاجر ولكن التعاقد يخرج عن اإطار ن�شاطه التجاري اأو املهني . من ناحية ثانية قد يوؤدي ال�شتبعاد التام ملبداأ �شلطان الإرادة 

يف جمال العقود املربمة بوا�شطة م�شتهلكني اإىل الإ�شرار مب�شالح هذا الأخري ومبقت�شيات حمايته. ويحدث هذا عندما يكون قانون مورد 

ال�شلعة اأو مقدم اخلدمة اأ�شلح للم�شتهلك من قانون حمل اإقامته ، ومع ذلك فاإن من يتعاقد مع امل�شتهلك قد ليجد غ�شا�شة يف اختيار 
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وعلى ذات املنوال �شارت اإتفاقية لهاي بخ�شو�س القانون الواجب التطبيق على بع�س عقود 

البيع التي يربمها امل�شتهلكون ل�شنة 1980، الأمر الذي يوؤكد عجز �شابط الأداء املميز للعقد 

العاقد  لقانون  العقد  باإخ�شاع  تتحقق  ل  احلماية  فهذه  ال�شعيف،  العاقد  حماية  حتقيق  عن 

.
)1(

املدين بالأداء املميز واإمنا باإخ�شاعه لقانون العاقد الدائن بهذا الأداء 

وهذا هو اأي�شاً نهج قانون مقاطعة كيبك الكندية اخلا�س بحماية امل�شتهلك ال�شادر يف 14 

يوليو 1970. وتق�شي املادة الثامنة من هذا القانون على اأن »كل �شرط يف العقد يخ�شع كلياً 

ب�شاأن  الن�س  باطاًل«. ويطبق هذا  يكون  قانون مقاطعة كيبك  اآخ��ر... غري  لقانون  اأو جزئياً 

عقود ال�شتهالك التي ترُربم يف اإقليم كيبك اأو التي يتم الدعاية لها يف هذا الإقليم حتى ولو 

اإقليم  اإقامة معتادة على  اأخ��رى طاملا كان للم�شتهلك حمل  اأو دولة  اآخر  اإبرامها يف مكان  مت 

.
)2(

مقاطعة كيبك 

العقدية  ال�شروط  بخ�شو�س  الإجنليزي  القانون  من   27 امل��ادة  يف  مماثاًل  اجت��اه��اً  وجن��د 

التع�شفية Unfair contract terms act ال�شادر عام 1977 وذلك يف الفقرة الثانية من هذه 

اإذا كان  املادة التي تن�س على تطبيق هذا القانون بالرغم من اختيار الأطراف لقانون اأجنبي 

اأحد املتعاقدين له �شفة امل�شتهلك وله حمل اإقامة معتادة يف اململكة املتحدة، واأمت يف هذا البلد 

.
)3(

الت�شرفات اأو الإجراءات ال�شرورية لإبرام العقد 

كذلك تبنى القانون الربتغايل ذات النهج من اإ�شناد عقود ال�شتهالك - واإن مل ي�شمها - اإىل 

قانون حمل الإقامة املعتادة - ويف هذا ال�شدد تن�س املادة 33 من املر�شوم بقانون رقم 446/85 

وال�شادر يف 25 اأكتوبر 1985 ب�شاأن ال�شروط العامة للعقود على تطبيق هذا املر�شوم بقانون على 

كل العقود املربمة مبوجب اقرتاح اأو عر�س عام على اجلمهور مت يف الربتغال اإذا كان للمتعاقد 

طالب ال�شلعة حمل اإقامة معتادة يف هذا البلد، وعرّب عن اإرادته يف التعاقد فيها، حتى ولو كان 

هذا القانون حلكم عقد ال�شتهالك بح�شبان اأنه يحقق م�شلحته يف اإخ�شاع جميع عقوده لنف�س القانون وبغ�س النظر عن جن�شية امل�شتهلك 

وطنياً كان اأم اأجنبياً. انظر اأحمد الهواري ، املرجع ال�شابق ،�س 100.

 ،IMHOFF- SCHEIER ، Quelques observations ، 123-122 املرجع ال�شابق �س ، .Hartley in Contract Conflicts 1( انظر(

املرجع ال�شابق �س 205-202.

(2) Nabhan(V.) et Tapis(J.A.) : La Protection du consommateur en droit intermational privé québecois et canadien, 

Trav,Asso.Henri Capitant,1973,p.414 et spéc.p.422.

(3) :»[t]his Act has effect notwithstanding any contract term which applies or purports to apply the law of some country out-

side the UK, where (either or both) (a) the term appears [...] to have been imposed [...] for the purpose of enabling the party 

imposing it to evade the operation of the Act; or (b) in the making of the contract one of the parties dealt as consumer, and he 

was then habitually resident in the UK, and the essential steps necessary for the making of the contract were taken there».

  انظر : Consumer Protection and Private International Law in internet Contracts،، املرجع ال�شابق �س 32.
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.
)1(

قانون العقد lex contractus قانوناً اأجنبياً 

ويالحظ اأن جميع الت�شريعات التي اأ�شندت عقود ال�شتهالك لقانون حمل اإقامة امل�شتهلك 

تتطلب لذلك عدداً من ال�شروط، التي تختلف من ت�شريع لآخر، ولكنها تظهر ارتباط العقد 

بدولة حمل اإقامة امل�شتهلك. وبهذه الطريقة تقيم قاعدة الإ�شناد نوعاً من التوازن بني م�شلحة 

امل�شتهلك التي تقت�شي عقد الخت�شا�س لقانونه، وم�شلحة مورد ال�شلعة اأو مقدم اخلدمة التي 

 وال�شوؤال 
)2(

تتطلب اأن يكون قادراً، �شاأنه يف ذلك �شاأن امل�شتهلك، على توقع تطبيق هذا القانون 

لتحديد  اأي�شاً  كانت ت�شلح  اإذا  ما  التقليدية هو  الإ�شناد  تناول قاعدة  بعد  الذي يجب طرحه 

القانون الذي يحكم عقود ال�شتهالك عرب الإنرتنت.

الفرع الثاين

التقليدية على  اإعمال قاعدة االإ�شناد اخلا�شة بعقود اال�شتهالك  اإمكانية  مدى 

عقود اال�شتهالك عرب االإنرتنت

حلماية  ت�شعى  التي  الوطنية  الت�شريعية  الن�شو�س  من  العديد  اأن  كيف  �شبق  فيما  بينا 

امل�شتهلك عن طريق عقد الخت�شا�س لقانون حمل اإقامته ت�شرتط لذلك �شروط معينة مثل 

اأن يكون العقد قد مت اإبرامه يف هذا البلد اأو يكون امل�شتهلك قد تلقى فيها ر�شائل اإعالنية اأو 

هت له يف هذا املكان دعوة خا�شة للتعاقد. ومن  دعائية تكون دفعته للتعاقد، اأو اأن تكون قد وجرُ

هذه الن�شو�س ن�س املادة )2/5( من اتفاقية روما ل�شنة 1980 واملربمة بني الدول الأع�شاء يف 

اجلماعة القت�شادية الأوروبية بخ�شو�س القانون الواجب التطبيق على اللتزامات التعاقدية، 

الخت�شا�س  بخ�شو�س   1968 �شبتمرب   28 يف  املربمة  بروك�شل  اتفاقية  )3/13/ا( من  وامل��ادة 

الأوربية،  القت�شادية  اجلماعة  اأع�شاء  دول  بني  الأجنبية  الأحكام  وتنفيذ  ال��دويل  الق�شائي 

واملادة 15 من التنظيم الأوروبي رقم 44 ل�شنة 2001، واملادة )3/5( من م�شروع اتفاقية لهاي 

)1( انظر ب�شاأن هذه املادة:

Moura – Ramos: Aspects recents du droit international privé, portugais rev. crit. 1988, p 479.

)2( راجع يف هذا املعنى Schu ،املرجع ال�شابق ،�س 5 حيث يكتب :

Parties will have reasonable expectations to which law applies to their transaction. The closer a contract is connected 

to a particular jurisdiction the more justified is the expectation of either party that the law of that jurisdiction apply. But 

distance selling contracts and contracts for the supply of services across borders are usually not unequivocally most 

closely connected to one jurisdiction, thus parties expectations might conflict: the consumer expects the protection of 

the law of the country where he is habitually resident whereas the supplier relies on the application of the law of the 

country where he has his place of business. The prime example for a solution to that problem in private international 

law is art.5(2) of the EC contractual obligations Convention, which makes mandatory consumer protection rules of the 

consumer›s country of residence applicable in situations where the consumer can reasonable expect them to apply.
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اإليها  امل�شار  الن�شو�س  ه��ذه  كل  امل�شتهلكني.  بيوع  على  التطبيق  الواجب  القانون  بخ�شو�س 

تتطلب اأن يكون امل�شتهلك قد قام يف الدولة التي فيها حمل اإقامته باخلطوات ال�شرورية لإبرام 

العقد اإىل جانب تلقيه يف هذا الدولة لدعاية اأو دعوة.

 )Unfair Contract Terms Act( اأما القانون الإجنليزي اخلا�س بال�شروط العقدية غري املن�شفة

ال�شادر 1977 فقد اكتفى يف البند 2/27 باأن يتخذ امل�شتهلك يف دولة حمل اإقامته خلطوات اإبرام العقد 

ومل يتطلب اإىل ذلك دعوة اأو دعاية يف ذلك البلد.

والهدف من تلك ال�شروط التي تت�شمنها تلك الن�شو�س، وكما �شبق اأن اأو�شحنا، هو اإبراز 

ال�شلة الوثيقة )close connection(، اأو الرابطة اجلدية، بني العقد وبني دولة حمل اإقامة 

الإقامة املعتادة للم�شتهلك، مبا يربر تطبيق قانون هذه الدولة مبا يف ذلك القواعد الآمرة يف 

هذا القانون، ومبا يربر عقد الخت�شا�س ملحاكمها. فعندما يقوم مورد ال�شلعة اأو مزود اخلدمة 

بت�شويق ال�شلعة اأو تقدمي اخلدمة، يف بلد اإقامة امل�شتهلك وعندما يقوم امل�شتهلك بطلب هذه 

ال�شلعة اأو اخلدمة من دولته فاإنه يحق له بطريقة م�شروعة اأن يتوقع اأن ت�شمله احلماية التي 

التوقعات  اإىل حماية  ت�شعى  الن�شو�س  فاإن جميع هذه  بينا  كما  وهكذا  القانون.  يقدمها هذا 

الإ�شناد  قاعدة  ا�شتخدام  كان ممكناً  اإذا  ما  اأردن��ا معرفة  اإذا  لذلك،  العقد.  لأط��راف  امل�شروعة 

اخلا�شة بعقود ال�شتهالك التقليدية، اأو اأية قاعدة اإ�شناد ترتكز على �شوابط مكانية، لتحديد 

نقوم  اأن  يجب  الإن��رتن��ت،  ع��رب  ت��ربم  التي  ال�شتهالك  عقود  على  التطبيق  ال��واج��ب  القانون 

بالتعر�س ملختلف هذه ال�شوابط وبيان ما اإذا كانت ذات اأثر يف حتديد توقعات الأطراف بالن�شبة 

الإنرتنت،  بيئة  اإعمالها يف  اأو عدم مالءمة  التطبيق، وكذلك مدى مالءمة  الواجب  للقانون 

نظراً ملا قد يثريه هذا الإعمال من �شعوبات.

اأوًل: مكان ا�شتقبال الإعالن اأو تلقي الدعوة للتعاقد اأو مكان اتخاذ الإجراءات 

ال�شرورية لإبرام عقد ال�شتهالك.

�شنتعر�س اأول ملفهوم مكان الدعوة اخلا�شة للتعاقد وكيف يحدد مكان ا�شتقبالها بالن�شبة 

التي تربم عرب الإنرتنت، وبعد ذلك نتعر�س ملكان تلقي الدعاية  ال��دويل  للعقود ذات الطابع 

ال�شابقة للتعاقد، ثم ننتهي لبيان مكان اتخاذ اخلطوات الالزمة لإبرام العقد. مبعنى اآخر اإذا 

كان امل�شتهلك العادي يتم حمايته عن طريق تطبيق قانون حمل اإقامته املعتادة اإذا كان تلقى يف 

هذا املحل الدعوة للتعاقد، فاإننا هنا نت�شاءل متى يعترب امل�شتهلك الذي اأبرم عقد ال�شتهالك ذا 

الطابع الدويل عرب الإنرتنت قد تلقى هذه الدعوة يف حمل اإقامته؟. كذلك اإذا كان امل�شتهلك 

ر�شالة  اإقامته  حمل  يف  ا�شتقبل  كان  اإذا  القانون  نف�س  تطبيق  طريق  عن  حمايته  يتم  العادي 
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ال��دويل عرب  الطابع  ذا  ال�شتهالك  اأب��رم عقد  ال��ذي  امل�شتهلك  يكون  اأو دعائية فمتى  اإعالنية 

اإقامته؟. واإذا كان امل�شتهلك العادي يتم حمايته عن  الإنرتنت قد ا�شتقبل هذه الر�شالة حمل 

طريق تطبيق قانون حمل اإقامته املعتادة اإذا كان قد قام باإجراءات التعاقد ال�شرورية يف الدولة 

التي فيها حمل اإقامته فاإن ال�شوؤال الذي يجب الإجابة عليه هو متى يكون امل�شتهلك الإلكرتوين 

قد اتخذ هذه الإجراءات يف تلك الدولة؟

1� مكان تلقي امل�شتهلك الإلكرتوين الدعوة للتعاقد 
 يف بيئة لها املعطيات اخلا�شة ب�شبكة الإنرتنت، اأي البيئة الإلكرتونية، حيث يتوا�شل موردو 

الدعوة  اأن يجتمعوا مادياً يف مكان واحد، فاإن  امل�شتهلكني دون  ال�شلعة ومقدمو اخلدمات مع 

للتعاقد غالباً ما تر�شل اإىل امل�شتهلك عن طريق الربيد الإلكرتوين electronic mail. وهنا 

 ، املعتادة  اإقامته  حمل  يف  للتعاقد  الدعوة  تلقى  قد  امل�شتهلك  يعترب  متى  نحدد  اأن  لنا  ينبغي 

وهو ما اقت�شته الن�شو�س الت�شريعية التي تعر�شنا لها والتي تطلبت لخت�شا�س حمل اإقامته 

اإر�شال  اأن نفهم كيف يتم  اأن يتلقى يف هذا املحل الدعوة للتعاقد. وجالء هذه امل�شاألة يتطلب 

الر�شائل الإلكرتونية وا�شتقبالها والطالع عليها يف ال�شبكة. 

ويف تف�شيل ذلك نقول اأن ر�شائل الربيد الإلكرتونية عادة ما يتم ا�شتقبالها واأي�شاً تخزينها 

اإلكرتوين  يف خوادم خا�شة بالربيد الإلكرتوين، حيث ميكن للم�شتهلك الذي له ح�شاب بريد 

الدخول اإىل هذا اخلادم اآليا automatically اأو بطريقة غري اآلية manually. وغالباً ما يكون 

باملوؤ�ش�شات  اخلا�شة  كاخلوادم  امل�شتهلك،  تواجد  اأماكن  من  بالقرب   server اخل��ادم  هذا  موقع 

وطلبتها  اأ�شاتذتها  خلدمة  اجلامعة  مبقر  يقع  خ��ادم  لها  والتي  ال�شارقة  كجامعة  التعليمية 

واإدارييها ولكل من هوؤلء ح�شاب خا�س يف هذا اخلادم، وقد يوجد هذا اخلادم اأي�شاً يف موؤ�ش�شة 

املزود املحلي لالإنرتنت. ويف هذه الأحوال يكون موقع احلا�شب اخلادم يف بلد اإقامة امل�شتهلك.

اإل اأن هذا الفر�س، اأي وجود احلا�شب اخلادم يف الدولة التي بها حمل اإقامة امل�شتهلك ل 

يتحقق دائماً، وهذا ما يحدث ل�شركات تقدمي خدمات الإنرتنت العمالقة، التي ل تعمل فقط 

على م�شتوى دولة واحدة، بل تعمل اأحياناً على م�شتوى قاّري اأي تقدم خدماتها مل�شتهلكني يف 

اأو كمبو�شريفر التي تخزن الربيد الإلكرتوين جلميع  اأو ياهو  عدة قارات مثل �شركة جوجل 

عمالئها يف خادم مركزي والذي قد يوجد يف دولة اأخرى غري دولة امل�شتهلك ويف هذه احلالة 

يتعني التحديد اأين تلقى امل�شتهلك الدعوة للتعاقد.

ومن الفرو�س التي ينبغي الإجابة فيها على نف�س ال�شوؤال حالة ما اإذا انتقل امل�شتهلك اإىل 

دولة اأخرى غري تلك التي يوجد فيها حمل اإقامته، وقام يف هذه الدولة الأخرى بالطالع على 
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بريده الإلكرتوين. يف جميع هذه الفرو�س التي ذكرناها اآنفاً يجب حتديد ما اإذا كان امل�شتهلك 

قد تلقى الدعوة للتعاقد يف املكان الذي يوجد فيه خادم الربيد الإلكرتوين والذي حفظت فيه 

ر�شالة الربيد الإلكرتوين التي ت�شمنت الدعوة للتعاقد؟ اأو تلقى هذه الدعوة - يف املكان الذي 

اطلع فيه فعاًل على هذه الر�شالة؟

يف  القانونية  النظم  بها  تاأخذ  التي  باحللول  ال�شرت�شاد  ال�شدد  هذا  يف  مفيداً  يكون  رمبا 

اتخذ هذا  �شواء  غائبني،  التعاقد بني  الإرادة حال  التعبري عن  تلقي  مكان  بتحديد  يتعلق  ما 

التعبري �شكل الإيجاب اأو القبول. وهنا جند اأن كثرياً من النظم القانونية تفرت�س اأن التعبري 

عن الإرادة يتم ا�شتالمه يف املكان الذي ي�شبح فيه متاحاً ملن وجه اإليه. واإذا اأعملنا نف�س احلكم 

بالن�شبة للر�شالة الإلكرتونية فاإنها تكون قد مت ا�شتالمها يف املكان ويف الوقت الذي اأ�شبحت 

فيه متاحة على خادم الربيد الإلكرتوين.

ّجه اإليه التعبري من جتاهله وبالتايل جتنب  اإل اأن هذا احلل الذي يق�شد منه متكني من ورُ

. ل يت�شم مبالءمته بالن�شبة لتحديد مكان تلقي الدعوة للتعاقد ك�شرط لتطبيق 
)1(

ا�شتالمه 

قاعدة الإ�شناد اخلا�شة بعقود ال�شتهالك ال�شابق الإ�شارة اإليها، ويرجع ذلك اأن عن�شراً هاماً 

من عنا�شر الت�شويق يقوم على علم امل�شتهلك الفعلي بالدعوة املوجهة اإليه ولي�س جمرد اإتاحة 

الإلكرتوين  الربيد  ر�شالة  ف��اإن  الفهم  هذا  �شوء  ويف  وهكذا  الدعوة.  بهذه  للعلم  له  الفر�شة 

التي تت�شمن دعوة للتعاقد يفرت�س اأن تكون قد مت ا�شتالمها يف املكان والزمان اللذين اطلع 

.
)2(

امل�شتهلك فيهما فعاًل عليها، وذلك بغ�س النظر عن املكان الذي مت تخزينها مادياً فيه 

بالطبع غالباً ما يقوم امل�شتهلك بالدخول اإىل بريده الإلكرتوين من مقر اإقامته، مبعنى اأنه 

يتلقى الدعوة هناك. ومع ذلك قد ي�شعب الأمر بع�س ال�شيء عندما يطلع امل�شتهلك على بريده 

اأن م�شتهلكاً  فلو افرت�شنا  اإقامته.  اأو حمل  دولته  دولة غري  �شفره - من  اأثناء   - الإلكرتوين 

من اجلن�شية الأملانية �شافر اإىل فرن�شا وقام هناك بفتح بريده الإلكرتوين املخزن على حا�شب 

خادم بالوليات املتحدة، وكان يحتوي على ر�شالة بها دعوة للتعاقد، ثم قام هذا امل�شتهلك باأخذ 

وبعد  مب�شحها،  ذل��ك  بعد  وق��ام  ال�شلعة  م��ورد  بعنوان  تتعلق  التي  الر�شالة  تلك  من  معلومات 

)1( انظر Schu املرجع ال�شابق هام�س 250 حيث ي�شري اإىل املادة 1335 من التقنني املدين الإيطايل واملادة 56 من التقنني الأمريكي 

الأهلي الثاين للعقود .

(2) This rule, meant to prevent the recipient from avoiding reception by ignorance, is not appropriate for an invitation 

as required in the mentioned provisions, because it is an essential part of marketing that the recipient actually become 

aware of the invitation. Thus, for these purposes, an email invitation is received when it is actually accessed by the 

consumer, regardless of where it is physically stored. .

املرجع ال�شابق �س 33.
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عودته اإىل اأملانيا قام باإر�شال موافقته على التعاقد مع هذا املورد، فهنا ي�شعب القول باأن تلقي 

اإغفالهما وميكن  اأملانيا. ومع ذلك فاإن هناك اعتبارين يجب عدم  الدعوة للتعاقد قد وقع يف 

اإليها.  الإ���ش��ارة  ال�شابقة  الفر�شية  يف  للتعاقد  الدعوة  تلقي  مكان  حتديد  عند  بهما  الع��ت��داد 

اأما العتبار الأول فهو ما جرى عليه العمل لدى م�شتخدمي الربيد الإلكرتوين من اأنهم يف 

حالة اهتمامهم بر�شالة اإلكرتونية معينة ل يقومون مب�شحها ل�شت�شعارهم باحتمال احلاجة 

اإليها م�شتقباًل، لذلك يقومون برتكها يف احلا�شب اأو اخلادم الرئي�س اأو يقومون بتخزينها يف 

جهاز احلا�شوب ال�شخ�شي. وبناء عليه ميكن للم�شتهلك الأملاين يف املثال ال�شابق اأن يعيد قراءة 

الر�شالة الإلكرتونية للنظر يف تفا�شيلها بعد عودته اإىل اأملانيا، وهذا الأمر يتحقق كذلك لو قام 

اأو طباعتها على دعامة ورقية وكان  امل�شتهلك بحفظ الر�شالة الإلكرتونية على قر�س مدمج 

ذلك يف اخلارج. يف كل من الفر�شني ال�شابقني ميكن للم�شتهلك الأملاين اأن يطلع على حمتوى 

اأر�شل طلبه بعد هذا الطالع  فاإذا ما  اأملانيا،  اإىل  اأخرى بعد عودته  الإلكرتونية مرة  الر�شالة 

فاإنه ميكن اأن نعترب اأنه تلقى الدعوة يف حمل اإقامته، ول اأهمية يف ذلك لطبيعة الو�شط املادي 

الذي جت�شدت فيه هذه الر�شالة. اأما العتبار الثاين فهو يتعلق بالإثبات حيث اإنه   medium
ميكن للمورد اأن يتخذ من اإر�شال امل�شتهلك الأملاين طلب التعاقد من اأملانيا قرينة على تلقيه 

لدعوة التعاقد يف اأملانيا. ومبفهوم املخالفة ميكن لهذا املورد - اإذا ما اأراد اأن يتم�شك بعدم توافر 

هذا ال�شرط لخت�شا�س قانون حمل اإقامة امل�شتهلك - اأن ي�شتند اإىل اأن اإر�شال امل�شتهلك طلبه 

للتعاقد من خارج الدولة حمل اإقامته يقوم قرينة على اأن هذا الأخري قد تلقى الدعوة للتعاقد 

خارج هذه الدولة.

)2( � مكان تلقي الدعاية الإعالنية ال�شابقة للتعاقد. 

تثور م�شاألة حتديد مكان تلقي الدعاية الإعالنية ال�شابقة على التعاقد يف �شياق الإنرتنت 

قاعدة  العاملية  ال�شبكة  وتعترب   .)www( العاملية ال�شبكة  املورد بطريقة ما على  عندما يظهر 

تتوزع   non-organized منظمة  وغري   non-coordinated من�شقة  غري   database بيانات 

يف كل اأنحاء العامل، وميكن لأي �شخ�س اأن ي�شيف معلومات اإليها من خالل اأي جهاز حا�شب 

اآيل مت�شل بهذه ال�شبكة، وميكن لأي م�شتخدم اأن ي�شتدعي املعلومات التي يطلبها با�شتخدام 

اأية نقطة على ال�شبكة - بتتبع الروابط وتنفيذ عمليات  برنامج املت�شفح والذي ي�شمح - من 

ول   - عادة    امل�شتخدم  يعرف  )browser software)1 ل 
الربامج  ا�شتخدام هذه  وعند  البحث. 

)1( وتعد )Netscape( اأ�شهرها.
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يكون مهتماً بذلك - اأين يتم تخزين املعلومات التي يح�شل عليها. 

من ال�شروري اإذن يف هذا ال�شدد اأن نحدد متى يعترب املوقع الذي ين�شئه املورد على �شبكة 

بو�شع  قام  امل��ورد قد  اأن  فاإننا نفرت�س  امل�شاألة  درا�شة هذه  اأج��ل  اإع��الن. من  الإنرتنت مبثابة 

هذه  بذلك  عار�شاً  العاملية  ال�شبكة  على  له  موقع  على  خدماته  اأو  منتجاته  ح��ول  املعلومات 

اخلدمات اأو ال�شلع على اأي م�شتهلك حمتمل يكون باإمكانه طلبها من خالل ال�شبكة العاملية اأو 

عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو الهاتف اأو الربيد العادي اأو اأي و�شائل ات�شال اأخرى.

امل�شتهلك  اإق��ام��ة  الدعاية يف حمل  ف��اإن ح��دوث  الإن��رتن��ت  امل�شتهلك خ��ارج  �شياق حماية  يف 

ك�شرط لخت�شا�س قانون حمل اإقامة امل�شتهلك - والذي يفرت�س تطبيقه حتقيق هذه احلماية 

يثري �شوؤالني: اأما ال�شوؤال الأول فهو ما هي الأعمال التي تعترب دعاية؟ اأما ال�شوؤال الثاين فهو 

اأين تتحقق هذه الأعمال؟ 

بالن�شبة لل�شوؤال الأول فاإن التعليقات التي �شاحبت ن�س املادة اخلام�شة لتفاقية روما واملادة 

على  اقت�شرت  ولكنها  الدعاية  ملفهوم  تعريفاً  تت�شمن  مل  بروك�شل  اتفاقية  من  ع�شرة  الثالثة 

ال�شينما ومن خالل  والتلفاز ودور  والإذاع��ة  ال�شحف  الإع��الن يف  الأعمال مثل  ت�شمية بع�س 

.
)1(

الكتالوجات امل�شورة 

اإذا تركنا جانباً لوهلة �شبكة الإنرتنت وتعر�شنا مل�شاألة حتديد مكان ا�شتقبال الدعاية لكان 

اأنه  مبعنى  للم�شتهلك  املعتادة  الإق��ام��ة  حمل  دول��ة  يف  ال�شتقبال  ه��ذا  يحدث  اأن  الواجب  من 

يجب اأن يتلقى امل�شتهلك الر�شالة الإعالنية يف هذا املكان، مبعنى اآخر يجب التفرقة بني املكان 

الذي اأر�شلت الر�شالة الإعالنية منه وبني املكان الذي ا�شتقبلها فيه امل�شتهلك. وقد اأثارت هذه 

 
)2(satellite television امل�شاألة خالفاً بالن�شبة للدعاية التي تتم من خالل القنوات الف�شائية

والتي يتم فيها اإر�شال الدعاية من الف�شاء اخلارجي حيث يوجد القمر ال�شناعي. بالطبع يف 

هذه احلالة ل ميكن القول باأن امل�شتهلك قد ا�شتقبل الإعالن يف هذا الف�شاء الذي ل ي�شكنه 

وامل��ادة  اتفاقية روم��ا  امل��ادة اخلام�شة من  الدعاية كمفرت�س لتطبيق  تلقي  اأح��د، ويكون حمل 

التلفاز حيث  �شا�شة  الدعاية على  بروك�شل هو حمل م�شاهدة هذه  اتفاقية  الثالثة ع�شرة من 

اإر�شال الدعاية عن مكان تلقيها، فاإنه  . يف عبارة وجيزة حني يختلف مكان 
)3(

يقيم امل�شتهلك 

)1( انظر 

Report, p.24; Lasok & Stone, p.383; Morse, (1992) 41 I.C.L.Q. 1, 6.; art.5(3) of the draft Consumer Sales Convention 

also mentions «other marketing activities».

..Kaye، p.216 :2( انظر(

.Report, p.24; Kaye, p.216; Anton & Beaumont, Civil Jurisdiction in Scotland (2nd ed. 1995), p.139 :3( انظر(
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اإقامته  حمل  يف  الدعاية  تلقى  قد  امل�شتهلك  يعترب  الذكر  ال�شالفتني  املادتني  تطبيق  لدواعي 

عندما ي�شتقبلها يف هذا املحل واإن مت بثها من مكان اآخر بدولة اأخرى. 

ومع ذلك فاإنه قد ل يكون كافياً متاماً جمرد ا�شتقبال امل�شتهلك للدعاية يف مكان حمل اإقامته 

لعقد الخت�شا�س لقانون حمل الإقامة املعتادة للم�شتهلك. وتف�شيل ذلك اأن التعليقات امل�شاحبة 

لهاتني املادتني ميكن اأن ي�شت�شف منها وجوب توجيه الدعاية بوجه خا�س اإىل دولة حمل اإقامة 

امل�شتهلك اأو على الأقل اأن يكون مبقدور املورد اأن يتوقع بطريقة معقولة و�شول دعايته اإىل بلد 

، وبدون ذلك ل ينعقد الخت�شا�س لقانون هذا البلد. وهكذا وكما يقول 
)1(

حمل اإقامة امل�شتهلك

الأ�شتاذ Reinhard Schu يف اأطروحته حول حماية امل�شتهلك عرب الإنرتنت يف القانون الدويل 

 The kind of marketing activityاخلا�س اإن امل�شاألة احلا�شمة لي�شت هي نوع الن�شاط الت�شويقي

وهو يف حالتنا هذه ن�شاط دعائي، ولكن الهام هو وجهة هذا الن�شاط. وهنا تكمن امل�شكلة الأ�شا�شية 

بالن�شبة مل�شاألة حتديد مكان تلقي الدعاية ال�شابقة على �شبكة الإنرتنت. ذلك اأن ال�شبكة العاملية 

 A web( متثل �شكاًل جديداً من الو�شائط التي ل تقارن باأي و�شائط اأخرى، لأن �شفحة ال�شبكة

page( تكون متاحة وميكن الو�شول اإليها من اأي مكان يف العامل. بل اإنه حتى لو ق�شد املورد اأن 
يوجه �شفحة الويب التي حتتوي على الر�شالة الدعائية ملنتجاته اأو خدماته اإىل امل�شتهلكني يف 

بلدان حمددة - وهو ما يقوم به عادة من خالل ا�شتخدام لغة معينة - فاإنه من املمكن دائماً اأن 

حت�شل هذه الر�شالة الدعائية اأو الإعالنية على اهتمام م�شتهلكني يف بلدان اأخرى ممن يفهمون 

تلك اللغة. وهكذا ميكن القول اإن اأي ن�شاط ت�شويقي يتم عرب ال�شبكة العاملية يبدو وكاأنه موجه 

لكل النا�س ويف كل مك�ان يف املعمورة. وميكن اأن جند ت�شابهاً بني تلك احلقيقة وهي عاملية الر�شائل 

الإعالنية عرب الإنت�رنت، مع نظ��رية تدفق التجارة )stream of commerce( والتي تعني اأن 

اأي من�ت�ج ومب�جرد طرحه يف الأ�ش�واق، اأو بع�بارة اأخرى ب��مجرد و�شعه يف قن��اة التجارة، فاإنه ميكن 

اأن يت���شل برواب��ط كافي�ة مع جم�يع الن��ظم القان��وني�ة لل��دول التي يحتمل اأن يتم ت�ش���ويق هذا 

.
)2(

املن��تج فيها 

)1( انظر:

Morse, (Consumer Contracts, Employment Contracts and the Rome Convention, 41 Int.Comp.L.Q. 11992) 41 , pp.6-7; 

Morse, The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, (1982) 2 Ybk.Eur.L. 107 ., pp.135-136; 

Lasok & Stone, Conflict of Laws in the European Community (1987)p. 383.

)2( انظر يف هذا املعنى :

 Perritt، Henry H. Jr. Jurisdiction in Cyberspace: http://www.law.vill.edu/harvard/article/harv96k.htm

October 28، 1995( )unpublished manuscript on file with the Stanford Law Review(( ، وانظر Schu املرجع ال�شابق 

 Asahi v. Superior Court، 480 US 102،( هام�س 295 حيث ي�شري اإىل تكري�س هذا املفهوم يف بع�س الأحكام يف الوليات املتحدة

)117 )1987( Brennan J، White J، Marshall J، Blackmun J concurring
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وحيث اإن كل �شيء يعلن عنه يف الإنرتنت ميكن اعتباره موجهاً اإىل كل النا�س يف كل مكان، فاإن 

الأمر يقت�شي نظرة متاأنية وحتلياًل متعمقاً ملعرفة الن�شاط اأو الأن�شطة التي تتم عرب ال�شبكة العاملية 

وميكن اعتبارها دعائية اأو اإعالنية مبفهوم الن�شو�س ال�شالفة الذكر. قد يرى البع�س اأو يقرتح اأن 

جمرد وجود موقع اأعمال اأو موقع جتاري business site على ال�شبكة يكفي يف حد ذاته لأن يعترب 

دعاية اأو اإعالناً يف مفهوم املادة اخلام�شة لتفاقية روما اأو املادة الثالثة ع�شر لتفاقية بروك�شل. اإل 

اأن النظرة املدققة تظهر خطاأ هذا الراأي. لذلك يكون من ال�شروري تقييم خمتلف الآثار املرتتبة 

اأو اخلدمات املعنية، وبعبارة اأخرى  اإن�شاء املوقع بالن�شبة لعلم امل�شتهلكني واإعالنهم باملنتجات  على 

على  ولطالعهم  واخلدمات  ال�شلعة  بهذه  امل�شتهلكني  علم  لت�شال  املحتملة  الفر�س  تقييم  يجب 

خ�شائ�شها ومزاياها - وهو يف حقيقة الأمر جوهر وم�شمون الر�شالة الدعائية - املرتتبة على اإن�شاء 

املوقع التجاري على ال�شبكة العاملية. وميكننا يف هذا ال�شدد اأن منيز بني عدة فرو�س.

- الفر�س الأول وهو فر�س نظري وغري حقيقي ويتحقق باإن�شاء املورد موقعاً له على الويب 

ولكنه ل يبذل اأي جهود لربط هذا املوقع مبواقع اأخرى عليه. وحيث اإن هيكل ال�شبكة العاملي 

links يتتبعها امل�شتخدم فاإن هذا املوقع املعزول للمورد  structure يتكون من روابط  وبنيتها 

املوقع  الذي يحدثه هذا  الدعائي  الأث��ر  اإن  القول  امل�شتهلكني، وميكن  اأحد من  اإليه  لن ي�شل 

املجرد على العمالء املحتملني يكون منعدماً، وبعبارة اأخرى ل يوؤدي وجود املوقع بهذه الكيفية 

اإىل وجود اأي اإعالن اأو اأي ر�شالة اإعالنية. وميكننا اأن نو�شح هذه الفكرة بطريقة ب�شيطة اإذا 

ما �شبهنا �شبكة الإنرتنت مبنطقة ت�شوق shopping area، فيكون موقع املورد يف هذه املنطقة 

.
)1(

مبثابة حمل جتاري حقيقي يحتوي على واجهة عر�س وهي ل تعترب اإعالناً بطبيعة احلال 

- يف الفر�س الثاين قد ي�شعى املورد اإىل جعل موقعه معلوماً لدى جمهور امل�شتخدمني لل�شبكة 

 )directories( املختلفة  العناوين  قوائم  بع�س  اإىل  موقعه  اإ�شافة  طريق  عن  وذل��ك  العاملية 

الإلكرتونية  امل��واق��ع  من  العديد  تربط  القوائم  ه��ذه  مثل   .
)2(

العاملية  ال�شبكة  على  امل��وج��ودة 

)1( انظر املرجع ال�شابق �س 30 حيث يرى اأن جمرد اإن�شاء موقع للمورد على ال�شبكة ل يعترب ن�شاطاً دعائياً:

. “ It has been suggested that the mere presence of a business site on the World Wide Web is per se to be seen as 

advertising in the sense of arts.5 and 13. This must, on close scrutiny, be wrong. It is necessary to evaluate the possible 

levels of communication of the existence of an Internet business to the world. In an unreal scenario, a supplier sets up 

a web site, but does not make any efforts to be get that site linked to by another site. Since the whole structure of the 

World Wide Web consists of links the user follows, nobody would ever reach the supplier›s site. This imaginary zero level 

of communication can hardly be called advertising, thus the mere presence of a WWW-site is certainly not the decisive 

factor in constituting advertising. Since the website is the shopping area itself, it can be compared to a real shop having a 

display window, which would not normally be considered as advertising.” 

)2( مثل ياهو، اإنفو�شيك ، وجوجل.
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للم�شتهلك  العناوين  وت�شهل مواقع  ذات اخلدمات.  اأو مقدمي  ال�شلعة  نف�س  اخلا�شة مب��وردي 

اإليها عن طريق ت�شنيف هذه املعلومات ح�شب مو�شوعها  احل�شول على املعلومات التي ي�شعى 

موقع  ارت��ب��اط  ي���وؤدي  ذل��ك  وعلى  اأخ���رى.  منطقية  طريقة  اأي  ح�شب  اأو   listing by subject
والتي ت�شم  املتخ�ش�شة  القائمة  ا�شتح�شار  اإىل ظهوره مبجرد  القوائم  بقائمة من هذه  املورد 

بقية املواقع الأخرى ملوردين يتعاملون يف نف�س ال�شلعة. وهكذا يظهر موقع املورد مبجرد قيام 

ت�شبيه  البحث. وميكن  بعد حتديد مو�شوع هذا  البحث  با�شتخدام حمفزات  ال�شبكة  م�شتخدم 

 yellow Pages تلك القوائم للعناوين بدليل الهاتف اخلا�س بالأن�شطة التجارية اأو املهن احلرة

حيث تفهر�س �شفحاته بح�شب الن�شاط اأو املهنة.

اأو  ال�شبكة  م�شتخدمي  جلمهور  معلوماً  املوقع  جعل  اأي   - الهدف  نف�س  ولتحقيق  كذلك 

لطائفة معينة - ميكن للمورد اأن يربط موقعه باأحد الأ�شواق الفرتا�شية املوجودة على ال�شبكة 

اأو  الت�شوق  اأو مراكز  الأ�شواق احلقيقية  الأ�شواق الفرتا�شية  Virtual market. وت�شبه هذه 
 .

)1(
تهمه  �شلع  بها من  ما  على  ويطلع  اإليها  يدخل  اأن  للم�شتهلك  التي ميكن  املتاجر  �شل�شلة 

والأ�شواق الفرتا�شية هي اإحدى �شور قوائم العناوين املتخ�ش�شة التي ت�شم مواقع عدد من 

املوردين ويتم ت�شميمها وعر�س املنتجات عليها بطريقة اأكرث ت�شويقاً واأكرث جاذبية للم�شتهلك، 

وقد ت�شم معلومات عن املوردين اأنف�شهم اأو معلومات عن كيفية طلب ال�شلعة من الباعة. 

اأو ل تعد  اأن�شطة دعائية  ب��اأن هذه الأن�شطة تعد  اإىل حد كبري اجل��زم  اأن��ه ي�شعب  والواقع 

كذلك. ويرجع ذلك لعدم وجود معيار حا�شم ميكن ال�شتناد اإليه يف هذا ال�شدد، ولعدم وجود 

مفهوم واحد للدور الذي تقوم به ال�شبكة العاملية للمعلومات بالن�شبة لعقود التجارة الدولية 

ببع�س  اأو مقدم اخلدمة بربط موقعه  ال�شلعة  اإن قيام مورد  فالقول  التي تربم من خاللها. 

قوائم العناوين الأخرى، اأو بربطه ب�شوق افرتا�شي، ميثل دعاية َق�َشَدها هذا املهني من خالل 

�شلوك من جانبه، ومن خالل حتمله لكلفته املالية، ميكن الرد عليه باأن هذا الربط قد يكون 

جمانياً يف بع�س الأحيان، كذلك فاإن الأثر الدعائي ل يتحقق اإل من خالل ال�شلوك الإيجابي 

 .
)2(

للم�شتهلك والذي يتمثل يف ت�شفحه لهذه القوائم اأو جتوله يف تلك الأ�شواق الفرتا�شية 

)1( انظر 

Perritt, Henry H. Jr. Jurisdiction in Cyberspace http://www.law.vill.edu/harvard/article/harv96k.htm (October 28, 1995) 

(unpublished manuscript on file with the Stanford Law Review).

)2( راجع املرجع ال�شابق �س31:

It is very difficult to say whether these activities constitute advertising. Whether the supplier has paid for the directory entry 

cannot be decisive, because some of these services are free on the Internet while others are not. Nor can it be argued that 

the mere presence in directories or virtual malls is passive with the consumer taking the first step towards the supplier.
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كذلك فاإن هذا الربط قد يتم دون تدخل من جانب هذا الأخري نظراً لطبيعة بنية الإنرتنت 

غري املن�شقة )non-coordinated( وغري املنظمة )non-organized( والتي متكن اأي �شخ�س 

.
)1(

من اأن ي�شيف معلومات اإليها من خالل اأي جهاز حا�شب اآيل مت�شل بها 

كذلك قد ل ميكن القول اإن هذه الأن�شطة متثل دعاية لو اعتربنا اأن ال�شبكة لي�شت �شوى 

و�شيلة متكن اأطراف العقود من اللتقاء والتعاقد دون حاجة للتواجد املادي معاً، واأن اللتقاء 

التي  فالعقود  العام احلقيقي.  املجتمع  اللتقاء يف  الفرتا�شي ل يختلف عن  املجتمع  يف هذا 

يتم اإبرامها عرب الأ�شواق اأو املعار�س الفرتا�شية ل تكون م�شبوقة بدعاية �شاأنها يف ذلك �شاأن 

املقام  ال�شبكة هي يف  اأن  اعتربنا  لو  اأم��ا  املعار�س احلقيقية.  اأو  الأ���ش��واق  ت��ربم يف  التي  العقود 

الأول و�شيلة لتداول املعلومات والبيانات، ومنها ما يتعلق بال�شلع واخلدمات، مثلها يف ذلك مثل 

بقية و�شائل الإعالن الأخرى كاملجالت املتخ�ش�شة وال�شفحات ال�شفراء يف دليل الهاتف، يكون 

التعاقد من خالل قوائم العناوين واملعار�س الفرتا�شية املنت�شرة على ال�شبكة قد �شبقته هذه 

.
)2(

الدعاية التي تطلبتها الن�شو�س التي حتمي امل�شتهلك 

)3( . اتخاذ اخلطوات الالزمة لإبرام العقد يف بلد حمل الإقامة املعتادة للم�شتهلك.

اإىل جانب كل من مكان ا�شتقبال الإعالن ومكان تلقي الدعوة املحددة للتعاقد فاإنه يجب 

)1( املرجع ال�شابق �س 31:

Another factor should be taken into consideration: Once the site of the supplier is listed in some Internet directories, the 

information about that site will spread further in the Internet without the supplier›s contribution. This is due to the struc-

ture of the Internet, where anybody can place a link to another site on his own page. This could be done by individuals, 

who, for instance, find that the offers presented on the supplier›s web pages are attractive and who place a link to 

them on their own sites. The vendor›s pages, once linked into the Internet, will also be caught by so-called «web-

rawlers»which systematically scan the Internet and save all information in a database, which can, again, be browsed 

by Internet-users for information and offers they are looking for. This is a dynamic process over which the vendor loses 

control, once the site is linked into the World Wide Web .

)2( املرجع ال�شابق �س 32:

“the World Wide Web…. could be seen as a virtual world, where supplier and customer are not physically but virtually 

present, and compare it to the real world. If that view were taken, the supplier›s presence on Internet directories and 

virtual shopping malls could be compared with a real shopping mall or high street which is entered by the consumer, 

who pops into shops he finds interesting. ………[it is] conceded that an order placed at a fair or exhibition does not 

fall under the first indent of art.5(2) requiring previous advertising. The World Wide Web could, on the other hand, in a 

more restrictive view be seen as a mere means of transportation of information, a medium like any other. Taking that 

view, the Internet directory entry would be comparable with an entry in Yellow Pages or an advertisement in specialised 

magazines such as Exchange & Mart or Loot. Despite the interactivity and the virtually instantaneous communication 

in the World Wide Web, the second view seems to be more realistic and is more likely to be taken by the courts, which 

will probably very reluctant to adopt a «virtual world» view. It is also questionable what would constitute the element 

making the Internet different from other media in that respect. A consumer can open a magazine, see an advert, call 

the company and place an order. Not too much of a difference seems to be there to a mouseclick in the Internet. “
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وفقاً ملا ورد يف البند 27)2( من قانون �شروط العقود الإجنليزي ل�شنة 1977 اأن يتخذ امل�شتهلك 

اخلطوات الالزمة من جانبه لإبرام العقد. وقد مت تبني هذه ال�شيغة يف اتفاقية روما لتجنب 

عندما  بجالء،  لالتفاقية  امل�شاحب  التقرير  ويو�شح   .
)1(

العقد  اإب���رام  حمل  حتديد  م�شكلة 

ي�شرياإىل كتابة العقد اأو اأي عمل اآخر يتخذه امل�شتهلك »writing or any action taken«، اأنه 

اأن   ولي�س �شرورياً 
)2(

يجب على امل�شتهلك اأن يتخذ خطوات لإبرام العقد يف بلد حمل اإقامته 

تكون هذه اخلطوات قانونية. ومن ثم ل يهم بالن�شبة لهذا ال�شرط حتديد الزمان واملكان الذي 

 .
)3(

ي�شبح فيه اإيجاب امل�شتهلك �شاري املفعول قانوناً 

اإما عن طريق الربيد الإلكرتوين  اأن ي�شع عر�شه  وي�شتطيع امل�شتهلك يف ال�شبكة العاملية 

الويب  اأو م�شغل  ا�شتمارة الطلب بالربيد مبا�شرة على خادم  واإر�شال  ا�شتمارة  اأو مبلء بيانات 

الربيد  الإيجاب عن طريق  اأو  العر�س  اإر�شال  الأخ��ري ل يختلف عن  والأم��ر  باملورد.  اخلا�س 

العادي، وهذا ما ميكن اأن ينظر اإليه كخطوات لزمة يجب اأن يتخذها امل�شتهلك. وعلى الرغم 

من اإر�شال ا�شتمارة الطلب اإىل خادم املورد على ال�شبكة العاملية يت�شمن تغريات فعلية وفورية 

يف هذا اخلادم، فاإن هذا العمل ل يختلف كثرياً عن اإر�شال الطلب بوا�شطة الربيد الإلكرتوين، 

لأن موقع خادم اأو م�شغل املورد يكون عر�شياً ومن ثم غري متوقع، الأمر الذي يعني عدم اإعطاء 

اأية اأهمية لكيفية و�شول الطلب اإليه. فاملهم عند تقدير قيام امل�شتهلك باتخاذ خطوات يف حمل 

بعد  ير�شلها  واأن  مفاتيحه  لوحة  م�شتعماًل  الإلكرتونية  الر�شالة  بكتابة  يقوم  اأن  هو  اإقامته 

ذلك اأو اأن يقوم باإر�شال ال�شتمارة املعدة مبعرفة املورد بعد ملئها عن طريق ال�شغط على الزر 

. ولكن ميكن اأن تن�شاأ �شعوبة اإذا قام 
)4(

املنا�شب �شريطة اأن يقوم بهذا اأو ذاك يف حمل اإقامته 

امل�شتهلك باإر�شال العر�س اإلكرتونياً من بلد اآخر اأثناء وجوده موؤقتاً هناك. فاإذا قام امل�شتهلك 

ل  بها موؤقتاً  اإقامته  اأثناء  بالربيد من فرن�شا  باإر�شال طلبه  �شابقاً  املذكور  املثال  الأمل��اين - يف 

ا�شتخدم  لو كان  اأملانيا، حتى  العقد يف  اإىل  للتو�شل  الالزمة  اتخذ اخلطوات  اإنه  القول  ميكن 

م�شغل الربيد الإلكرتوين اخلا�س به هناك.

Morse )1982( 2 Ybk.Eur.L. 107،135 ًانظر التقرير امل�شاحب لالتفاقية �س24، وانظر اأي�شا )1(

)2( انظر التقرير امل�شاحب لالتفاقية �س 24.

)3( وهي م�شاألة تختلف فيها الت�شريعات بني الأخذ بنظرية اإر�شال التعبري عن الإرادة اأو العلم به.

)4( انظر: Reinhard schu: Consumer Protection and Private Internal law in ، املرجع ال�شابق 35:

«the emphasis concerning the issue of steps taken by the consumer is to be put on his typing on the keyboard and 

posting the mail or form by pressing the appropriate button,»
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ثانياً: ا�شتالم الطلب يف بلد حمل الإقامة املعتادة للم�شتهلك.

 واملادة 5 )2( من م�شروع اتفاقية 
)1(

ميكن اأن جند هذا ال�شرط يف املادة 5 )2( من اتفاقية روما 

لهاي بخ�شو�س مبيعات امل�شتهلك لعام 1980 واملادة 3 )2( من اتفاقية لهاي لعام 1955، ولكن 

ل جنده يف املادة 13 من اتفاقية بروك�شل واملادة 15 من التنظيم الأوربي رقم 44 ل�شنة 2001.

تربط  وثيقة  �شلة  هناك  تكون  اأن  هو  ال�شرط  لذلك  الن�شو�س  هذه  تطلب  واحلكمة من 

العقد بالبلد التي يقيم فيها امل�شتهلك مبا يربر اأن ي�شبح قانون هذا البلد اأو القواعد الآمرة 

فيه هي الواجبة التطبيق على عقد ال�شتهالك، واأن ت�شبح حماكمها خمت�شة بالف�شل فيما 

ين�شب عنه من منازعات. وقد ق�شد من هذا ال�شرط اأن يطبق اأ�شا�شاً يف احلالت التي يتعامل 

 .
)2(

فيها امل�شتهلك مع �شركة اأجنبية يف �شوق اأو معر�س اأو مع فروعها املوجودة يف بلد امل�شتهلك 

اإل اأن تطبيق هذا ال�شرط يف البيئة اخلا�شة باملجتمع الفرتا�شي ي�شبب الكثري من ال�شعوبات 

ويقت�شي اأوًل حتديد املق�شود با�شتالم طلب امل�شتهلك يف �شوء املادتني 3 و5 والهدف منهما.

الإلكرتوين حيث يحفظ على خادم  بالربيد  امل�شتهلك  ير�شله  قد  الطلب  ف��اإن  الواقع  ويف 

املورد.  بوا�شطة  اإىل هذا الربيد ومعاجلته فيما بعد من مكان خمتلف  الدخول  الربيد ويتم 

اأي�شاً  كذلك فقد يقوم امل�شتهلك بو�شع ا�شتمارة طلبه مبا�شرة على موقع املورد حيث يحفظ 

عند حتديد  تقدم  فيما  راأينا  وقد  مكان خمتلف.  من  اآلياً  اأو  يدوياً  التعامل معه لحقاً  ويتم 

مكان ا�شتالم الدعوة اخلا�شة للتعاقد اأن هذا ال�شتالم ل يكون بال�شرورة يف املكان الذي اأ�شبح 

3 من م�شروع  5 من اتفاقية روما واملادة  فيه العر�س ملزماً قانوناً، وعليه يجب تف�شري املادة 

اتفاقية لهاي على النحو الذي يحدد مكان ا�شتالم الطلب )اأو الإيجاب( باأنه املكان الذي قام 

اأو الغاية من هذه  . وي�شتند هذا التف�شري اإىل اأن الهدف 
)3(

اإليه  امل�شتهلك باإر�شال طلبه فعاًل 

الن�شو�س - وهو حماية امل�شتهلك وحماية توقعات الأطراف - يتطلب اأن يرتبط العقد بدولة 

حمل اإقامة امل�شتهلك برابطة وثيقة وهذا ما يتحقق اإذا اأر�شل طلبه للمورد اأو وكيله املتواجد 

)1( »اختيار القانون الواجب التطبيق الذي يتم بوا�شطة الأطراف ل تكون من نتائجه حرمان امل�شتهلك من احلماية املقررة له بوا�شطة 

القواعد الإجبارية لقانون الدولة التي يوجد بها حمل اإقامته:

- اإذا مت يف هذه الدولة اإبرام العقد.

- اإذا تلقى الطرف الآخر اأو وكيله اأمر امل�شتهلك يف هذه الدولة. 

- اإذا كان العقد لبيع ب�شائع، و�شافر امل�شتهلك من بلد اإىل بلد اآخر، واأ�شدر اأمره من هناك ، �شرط اأن تكون رحلة امل�شتهلك منظمة بوا�شطة 

البائع بهدف حث امل�شتهلك على ال�شراء.

.Report، p.24 2( انظر(

)3( انظر ريت�شارد �شو املرجع ال�شابق �س33.

«reception is not necessarily the point where the order becomes legally effective, but for the purpose of construction of 

art.5 and 3 the place of reception must be the location to which the consumer addresses the order.»
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يف هذه الدولة. اأما اأين وكيف يقوم املورد اأو وكيله بالتعامل مع هذا الطلب لحقاً فهو اأمر ل 

يتحكم فيه امل�شتهلك ويخرج عن نطاق �شيطرته، ومن ثم ل يجب اأخذه يف احل�شبان عند حتديد 

مكان ا�شتالم الطلب. ومما ل �شك فيه اأن امل�شتهلك يجهل يف اأغلب الأحيان اأين يوجد موقع 

خادم الربيد الإلكرتوين للمورد اأو املوقع الذي اأر�شل اإليه طلبه. بل اإنه يف الغالب يكون هذا 

املوقع عر�شياً. وهذا ما يظهر �شعوبة اإعمال هذا ال�شابط وغريه لتحديد القانون الذي يحكم 

عقود ال�شتهالك عرب الإنرتنت واأن التغلب على هذه ال�شعوبة ل يكون عن طريق تف�شري هذه 

الن�شو�س، ولكن ياأتي هذا احلل فقط من خالل البحث عن قواعد اإ�شناد مالئمة لبيئة املجتمع 

�شرط  الأح��وال يتحقق  املكان. ويف جميع  اأهمية فكرة  تقل فيه حلد كبري  ال��ذي  الفرتا�شي، 

ا�شتالم طلب امل�شتهلك يف دولة حمل اإقامته املعتادة وفقاً للمادتني 3 و5 �شالفتي الذكر عندما 

يتم ا�شتالم الطلب املر�شل عن طريق الربيد الإلكرتوين من قبل املورد يف اخلادم الذي يخزن 

اإقامة امل�شتهلك.  اأن كان مكان هذا اخلادم يف دولة حمل  اإذا ت�شادف  عليه الربيد الإلكرتوين 

كذلك يتحقق هذا ال�شرط وب�شورة مماثلة عندما يتم اإر�شال الطلب مبا�شرة اإىل موقع املورد 

بلد  يف  مكانياً  املوقع  ه��ذا  تركز  ح��ال  املوقع  ه��ذا  على  وا�شتقباله  للمورد  العاملية  ال�شبكة  على 

امل�شتهلك بالرغم من وجود مقر عمل املورد يف مكان اآخر. واأخرياً واإذا قام املورد بالتجارة من 

خالل �شوق تخيلي اأو افرتا�شي virtual، تتم به ال�شفقة التجارية من جانب امل�شتهلك، ويتم 

اإر�شال الطلبات للمورد عن طريق مقدم هذه اخلدمة provider )اأي من مزود املورد مبوقع له 

يف هذا ال�شوق الفرتا�شي(، يتم ا�شتالم الطلب من قبل مزود موقع ال�شوق - كوكيل للمورد - يف 

مكان موقع ال�شوق التخيلي. 

ثالثاً: مقر اأعمال املورد

الواجب  القانون  بالغة يف حتديد  اأهمية  ذا   place of business امل��ورد  اأعمال  يعترب مقر 

عند  تطبق  التي  امل��ادة  وه��ي  روم��ا  لتفاقية  الرابعة  امل��ادة  من  الثامنة  للفقرة  وفقاً  التطبيق 

عدم قيام الأطراف باختيار القانون الذي يحكم العقد، واإذا كان هذا العقد ل يدخل يف جمال 

تطبيق املادة اخلام�شة واملتعلقة ببع�س عقود امل�شتهلكني. باملثل فاإن اتفاقية لهاي ل�شنة 1955م 

واخلا�شة بالقانون الواجب التطبيق على بيع املنقول املادي تقرر اخت�شا�س قانون البلد الذي 

 ،licensor فاإن مقر مزود اخلدمة  واأي�شاً  املعتادة له.  الإقامة  اأوحمل  البائع  يوجد به من�شاأة 

يحدد القانون الواجب التطبيق، وفقاً للمادة )2B- 106 -b( من التقنني التجاري الأمريكي 

املوحد، على عقود اخلدمات ومنها عقود اخلدمات املعلوماتية.

وال�شوؤال الرئي�شي الذي يثور يف هذا ال�شدد هو ما اإذا كان مقر اأو مكان املوقع الإلكرتوين 
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World Wide Web location الذي مت من خالله اإبرام العقد اأو اأداء اخلدمة ميكن اعتباره 
- بهذه ال�شفة- مقراً ملن�شاأة اأو اأعمال مورداً ل�شلعة اأو مقدم اخلدمة؟

والإجابة على هذا ال�شوؤال يجب اأن يكون بالنفي. وذلك لأن مقر الأعمال اأو من�شاأة الأعمال 

ويتجنب  القانوين،  اليقني  من  نوعاً  اأن يحقق  اإ�شناد  فيه ك�شابط  الأعمال يفرت�س  اأو مركز 

. يف اإحدى الق�شايا التي طرحت على الق�شاء 
)1(

امل�شاعب املرتبطة بتحديد مكان تنفيذ العقد 

 تقرر اأنه للقول بوجود 
)2(

 )Cleveland Museum of Art v. Capricorn Arti( الإجنليزي

مقر اأعمال ملورد ال�شلعة اأو مقدم اخلدمة يف بريطانيا يجب اأن يكون له بها مقر مكاين حمدد، 

واأن يتم يف هذا املقر اإدارة اأعماله واأن يكون وا�شحاً ارتباط هذه الأعمال بذلك املقر، واأن هذه 

الذي يوجد على   virtual place of business الفرتا�شي  الأعمال  ملقر  تتحقق  ال�شروط ل 

 .
)3(

ال�شبكة العاملية للمعلومات 

ويتفرع مما �شبق نتيجتان، الأوىل اأن املوقع الإلكرتوين الذي مت من خالله تزويد اخلدمة 

اأو  والذي ل يوجد يف مكان من�شاأة الأعمال الرئي�شة ملورد هذه اخلدمة ل ميكن اعتباره فرعاً 

مقر اأعمال فرعي، وبالتايل ل يكون له اأهمية يف حتديد القانون الواجب التطبيق وفقاً للمادة 

3 و4، ويرتتب على ذلك اأن مقر الأعمال الفرعي مبفهومه املادي املكاين والذي مت تنفيذ العقد 
من خالله ميكن اأخذه يف العتبار عند حتديد القانون الواجب التطبيق. والنتيجة الثانية اأنه 

اأو مورد ال�شلعة عرب الإنرتنت مقراً لأعماله لأن توريد  اأن ل يكون ملقدم اخلدمة  من املمكن 

مقار  اأو  مكاتب  لأي  احلاجة  دون  يتم  اأن  ميكن  العاملية  ال�شبكة  على  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 

لالأعمال لها طبيعة مكانية.

وقد تعر�شت املادة )2B-106-e( من التقنني التجاري املوحد الأمريكي لهذا الفر�س حيث 

 place of incorporation ت�شري عند عدم وجود مقر مكاين لالأعمال اإىل مكان مركز الإدارة

املعتادة  الإقامة  اإىل حمل  ذلك  اأو يف غيبة  الأعمال  اإدارة  له �شالحية  اآخ��ر  اأي جهاز  اأو مكان 

ملورد ال�شلعة اأو مقدم اخلدمة والذي يقوم فيه باإدارة اأعماله ب�شفة رئي�شة. اأما بالن�شبة للمادة 

)4( الفقرة )2( من اتفاقية روما اأنها تفرت�س اأنه اإذا كان العقد قد اأبرم يف اإطار جتارة اأحد 

Report، p.21; UCC § 2B-106 comment 2 1( انظر(

Lloyd›s Rep. 166، 169 2 [1990[ 2( انظر(

(3) it was held that an established place of business in Great Britain requires an identifiable place at which - the business 

is carried on with some physical indication that the business has a connection with particular premises, a condition which 

could not be fulfilled by a virtual place of business in the World Wide Web.

وانظر يف نف�س املعنى اأي�شاً التوجيه الأوروبي ال�شادر يف 8 يونيو 2000 والذي اأ�شار يف مادته الثانية اإىل اأن الو�شائل التقنية اأو الفنية 

املوجودة وامل�شتخدمة لتزويد اخلدمات املعلوماتية )املواقع( ل متثل من�شاأة ملزود هذه اخلدمات.
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الأطراف اأو ن�شاطه املهني فاإنه دائماً يجب اأن يكون هنالك مقر لالأعمال قابل للتحديد. وعليه 

يقرر الفقه اأنه يجب فهم الفقرة الثانية من املادة )4( ال�شابقة الذكر على نحو مماثل لفهم 

اإىل حمل الإقامة  اأو لالأعمال  اأنها ت�شري عند عدم وجود مقر  اجلملة )2B- 106-e( مبعنى 

املعتادة ملورد ال�شلعة اأو مقدم اخلدمة.

رابعاً: مكان تنفيذ اخلدمات الإلكرتونية

التقنني  § من  يت�شم املكان املحدد لأداء اخلدمات باأهمية كربى عند تطبيق الفقرة 196 

الأمريكي الثاين Second Restatement والتي تقرر اخت�شا�س قانون حمل التنفيذ يف غيبة 

اختبار �شريح من قبل الأطراف للقانون الذي يحكم العقد اأو عند عدم وجود اإ�شناد اأقوى لهذا 

العقد. وهو له اأهمية اأي�شاً فيما يتعلق بتطبيق اجلملة )ب( للفقرة الرابعة من املادة اخلام�شة 

امل�شتهلك غري  واملتعلقة بحماية  امل��ادة اخلام�شة  الأخ��ري يجعل  الن�س  روم��ا. هذا  اتفاقية  من 

exclusively يف  اإدارة هذه اخلدمات بطريقة خال�شة  مطبقة على عقد اخلدمات عندما يتم 

بلد اآخر غري البلد الذي يوجد به حمل الإقامة املعتادة للم�شتهلك. فهذا الن�س يفرت�س اأنه 

، ومن 
)1(

يف مثل هذه احلالة يرتبط العقد بالرابطة الأكرث وثوقاً بالبلد الذي يتم فيه تنفيذه 

ثم فاإن امل�شتهلك ل ميكن له اأن يتوقع بطريقة معقولة تطبيق القواعد الآمرة لقانون حمل 

. وقد خلت اتفاقية بروك�شل ل�شنة 1968م، واأي�شاً اتفاقية لهاي يف بيوع امل�شتهلكني 
)2(

الإقامة 

من ن�س مماثل.

وتت�شمن  والتعدد،  بالتنوع  العاملية  ال�شبكة  تنفذها  التي  الإلكرتونية  اخل��دم��ات  وتت�شم 

تعطيه  التي   database البيانات  لبع�س  بالن�شبة  احل��ال  هو  كما  باملعلومات  امل�شتهلك  تزويد 

امل�شتهلك  تزويد  اأو   ،online journals الإلكرتونية  ال�شحف  اأو  عليها  الط��الع  حق  اخلدمة 

بربامج software اأو اأي مواد يتم تخزينها على ملفات احلا�شوب. ويتم تزويد امل�شتهلك طرف 

اإىل حوا�شب التحميل  عقد اخلدمة الإلكرتونية بهذه اخلدمة من خالل ال�شماح له بالولوج 

لإن�شاء  اخل��ادم  له يف  اأو عمل حيز  بها،  التي يرغب  امل��واد  اأو  بامل�شادر  تزويده  اأو   ،download
املادية  الطبيعة  ذات  للخدمات  العاملية. وخالفاً  ال�شبكة  على  يكون متاحاً  له  اإلكرتوين  موقع 

فاإنه ي�شعب حتديد مكان تنفيذ اخلدمة الإلكرتونية. 

تنفيذ  بها لتحديد مكان  الأخ��ذ  رئي�شة ميكن  ف��اإن هنالك ثالثة �شوابط  ال�شدد  ويف هذا 

.Lloyd`s Rep. 166، 169 2 )1990( انظر )1(

.Morse، )1992( 41 I.C.L.Q. 1، 5 وقارن Kaye، p.208 :انظر )2(
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املختلفة  امل����علوماتية  امل����شادر  اأو  املعلوم���ات  وج���ود  مك���ان  ه��و  الأول  الإلكرتون����ية.  اخلدم���ة 

 .)web server( وهو نف�س مكان احلا�شب اخلادم ،the physical location of the database
وال�شابط الثاين هو مكان وجود امل�شتهلك اأو املكان الذي يح�شل فيه العميل فعلياً على اخلدمة، 

 .
)1(

اأما ال�شابط الأخري فهو املكان الذي يقوم به مورد اخلدمة باإدارة وتنظيم اخلدمة 

ويف حالة ما اإذا كانت اخلدمة تتمثل يف اإتاحة اإطالع امل�شتهلك على معلومات خمزنة على 

الفقه  املورد بتزويده بها، فاإن بع�س  اأي م�شادر معلوماتية يقوم  ا�شتخدام  اأو  �شبكة الإنرتنت 

ياأخذ بال�شابط الأول ويذهب اإىل القول اإن مكان تنفيذ العقد يف هذه احلالة يتحدد يف املوقع 

امل�شتهلك نقل  . وعليه فاإن على 
)2(

اأو حفظ هذه امل�شادر  املعلومات  الذي مت فيه تخزين هذه 

)transfer( هذه املعلومات اإىل حا�شوبه من اأجل ا�شتخدامها.

بينما يرى البع�س الآخر اأن اخلدمة ل تكون قد متت كاملة اإل يف املكان الذي اأمكن فيه 

فعاًل للم�شتهلك احل�شول عليها، الأمر الذي دفعهم اإىل القول اإن مكان حمل التنفيذ لي�س هو 

مكان وجود املعلومات اأو امل�شادر املخزنة ولكنه املكان الذي يطلع فيه امل�شتهلك عليها.

ول ميكن الأخذ باأي من هذين الراأيني. فمن ناحية ل يلتزم مقدم اخلدمة يف الأغلب الأعم 

بتقدمي املعلومات اأو امل�شادر املعلوماتية للم�شتعمل اأو امل�شتهلك ولكنه يلتزم فقط بجعل هذه 

املعلومات اأو امل�شادر متاحة فعاًل لالطالع عليها على ال�شبكة العاملية؛ وذلك لأن مقدم اخلدمة 

الإلكرتونية لي�شت له القدرة على التحكم يف نقل البيانات اأو امل�شادر املعلوماتية على ال�شبكة 

اإىل احلا�شوب ال�شخ�شي للم�شتهلك. والواقع اإذا ا�شتندنا للمثال الذي �شاقه الأ�شتاذ Schu فاإننا 

من املمكن اأن ن�شبه و�شع مقدم اخلدمة الإلكرتونية بو�شع مالك حمل تاأجري اأ�شرطة الفيديو 

فالأخري ل يلتزم اإل باأن يجعل جمموعات هذه الأ�شرطة متاحة فعاًل للم�شاهدة، ولكن يجب 

على امل�شتهلك والذي ل ي�شتطيع م�شاهدة �شريط الفيديو يف املحل، اأن يتوجه اإليه ل�شتعارته 

والعودة به للمنزل حيث ميكن م�شاهدة الفيلم. وحتى يف الأحوال التي يقوم بها مقدم اخلدمة 

باإر�شال املادة املعلوماتية بالربيد الإلكرتوين فاإنه ل يتعهد اإل بت�شدير الر�شالة الإلكرتونية 

اأما ال�شتقبال الفعلي لهذه الر�شالة فاإنه ل ميثل جزءاً من اخلدمة التي التزم بتقدميها.

الإلكرتونية  امل�شتهلك فعاًل على اخلدمة  الذي يح�شل فيه  املكان  اأخ��رى فاإن  ومن ناحية 

يت�شم بطبيعته العر�شية، لأن اخلدمة نف�شها قد يح�شل عليها م�شتهلك يف مكان ويح�شل عليها 

. draft UCC § 2B-106 comment 2 :1( انظر(

)2( انظر: 

Plus System v. New England Network, 804 F.Supp. 111, 119; Pres-Kap v. System One, Direct Access, 636 So.2d 1351, 

1354 (1994) Barkdull J, dissenting.
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ه��ذا اخلدمة لأنه  ه��ذا ي�شر متاماً مب�شلحة مقدم  اأن  اآخ��ر، ول �شك  اآخ��ر يف مكان  م�شتهلك 

يوؤدي اإىل خ�شوع العقود املتعلقة بها لقوانني خمتلفة. ونف�س النقد يوجه اأي�شاً ل�شابط مكان 

احلا�شب املخزن به املادة اأو امل�شدر املعلوماتي والذي حتدده يف الغالب اعتبارات تقنية ل �شاأن 

املادة  التي ي�شع فيها خوادمه والتي يخزن  املواقع  املورد قد يغري  للم�شتهلك بها. كذلك فاإن 

املعلوماتية يف عدة خ��وادم تقع يف  امل��ادة  اأن يخزن نف�س  اأنه ميكنه  املعلوماتية بها، ف�شاًل على 

.
)1(

مناطق خمتلفة 

يف �شوء ما �شبق قد ميكن القول اإن حمل تنفيذ عقد اخلدمات الإلكرتونية هو املكان الذي 

يقوم فيه مقدم اخلدمات بتنظيم organize هذه اخلدمات ورقابتها control. هذا املكان قد 

اأو تخزن فيه املادة املعلوماتية على احلوا�شب الآلية. وهذا ما  يختلف عن املكان الذي حتفظ 

يحدث عندما يقوم مقدم اخلدمة الإلكرتونية با�شتئجار م�شاحة �شاغرة على موقع اإلكرتوين 

ف��اإن مقدم اخلدمة  امل�شاحة، ويف هذه احلالة  يديره ويتحكم فيه طرف ثالث هو موؤجر هذه 

ويقوم  املعلوماتية  امل���ادة  بتلك  الثالث  ال��ط��رف  ت��زوي��د  على  فقط  دوره  يقت�شر  الإل��ك��رتون��ي��ة 

قيام  يت�شمن  اأداء اخلدمة  ف��اإن  الفر�س  ال�شبكة. يف هذا  بجعلها متاحة على  الأخ��ري مبفرده 

مقدم اخلدمة مبعاجلة املادة املعلوماتية واإعدادها وتزويدها وجعلها متاحة على موقع ال�شبكة، 

يتحكم فيها فنياً طرف اآخر. ويف جميع الأح��وال فاإن امل�شتخدم اأو امل�شتهلك ل يكون يف اأغلب 

الأحيان واعياً بالبنية الداخلية لل�شبكة اأو كيفية تزويده بهذه اخلدمة. ومن هذا املنظور فاإن 

املهم فقط بالن�شبة للم�شتخدم هو ح�شوله على اخلدمة يف املكان ويف الوقت اللذين حددهما 

مقدم اخلدمة لتزويده بها. 

الذي يتم فيه تنظيم هذه اخلدمة  املكان  الإلكرتونية يف  �شاأن تركيز تنفيذ اخلدمة  ومن 

ومراقبتها اأن يحل مقر اأعمال املورد حمل مكان تنفيذ العقد ك�شابط اإ�شناد ول�شك اأن هذا ل 

يتفق مع �شياغة القاعدة التي ت�شتند اإىل حمل تنفيذ العقد ك�شابط اإ�شناد.

اآخ��ر حمل تنفيذ  اأو مبعنى  العقد  ويف �شوء ذلك يت�شح عدم مالءمة �شابط حمل تنفيذ 

التي تتم  العقود  التطبيق على  الواجب  القانون  اإ�شناد لتحديد  الإلكرتونية ك�شابط  اخلدمة 

، وقد اأدرك هذا وا�شعو املادة )2( الفقرة )ب( من التقنني 
)2(

وتنفذ يف حميط ال�شبكة العاملية 

.)‘mirror’ servers( والتي ت�شمى اخلوادم املرايا )1(

)2( انظر:

draft UCC § 2B-106 comment 2 and Pres-Kap v. System One, Direct Access, 636 So.2d 1351, 1353 (1994),.

وقد جاء يف هذا احلكم اأن:

«the defendant›s use of a database in Florida did not provide sufficient contact to exercise personal jurisdiction over him there.»
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التقنني  ع��ن  اأم��ا  اإ�شناد  ك�شابط  اخل��دم��ة  م��زود  مبقر  فا�شتعانوا  الأم��ري��ك��ي  امل��وح��د  التجاري 

الأهلي الأمريكي الثاين لتنازع القوانني فاإن منهجه املرن فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب 

التطبيق على العقد عند غيبة اختيار �شريح لهذا القانون وفقاً للفقرة 196 منه ي�شمح باإغفال 

حمل تنفيذ العقد ل�شالح اإ�شناد اأكرث مالءمة مثل حمل اإقامة امل�شتهلك.

واإذا كان تطبيق اجلملة )ب( من الفقرة اخلام�شة من اتفاقية روما - والتي تتعر�س للفر�س 

 - يوؤدي اإىل نتائج غري مالئمة، فاإن 
)1(

الذي ي�شافر فيه امل�شتهلك لبلد اآخر لتلقي اخلدمة بها 

ذلك ميكن جتنبه من خالل تف�شري هذا الن�س تف�شرياً �شيقاً والقول ب�شرورة تقدمي اخلدمة 

الإلكرتونية بطريقة خال�شة خارج الدولة اإىل حمل اإقامة امل�شتهلك، ولأن اأقل اأو اأ�شعف رابطة 

لعقد ال�شتهالك بدولة حمل اإقامة امل�شتهلك جتعل ن�س املادة 4/5/ب غري مطبق فاإنه ميكن 

اأن يقال اإن هذا الن�س ل يكون واجب التطبيق عندما يح�شل امل�شتهلك على اخلدمة يف البلد 

حمل اإقامته.

قواعد  �شياغة  يف  امل�شتخدمة  التقليدية  الإ�شناد  �شوابط  اإعمال  اأن  �شبق  مما  ويت�شح 

الإ�شناد اخلا�شة بعقود ال�شتهالك تعرت�شها الكثري من ال�شعوبات عند اإعمالها على عقود 

ال�شتهالك ذات الطابع الدويل التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت، ويرجع ذلك ب�شفة اأ�شا�شية 

الطبيعة  ه��ذه  اأن  وال��واق��ع  ذات طبيعة عر�شية.  ت�شبح  ال�شوابط  ه��ذه  الكثري من  اأن  اإىل 

العر�شية تن�شاأ نتيجة ل�شتناد ال�شبكة يف اأعمالها اإىل اأ�ش�س افرتا�شية، رقمية اأو منطقية، 

وهو   )Logical geographical location( جغرافية  اأو  مكانية  حم��ددات  اإىل  ت�شتند  ول 

تنفيذ  اأو مكان  اإبرامه  اأو مكان  العقد  اأط��راف  اأماكن  اأو حتديد  ي�شتتبع �شعوبة تركيز  ما 

اللتزامات النا�شئة عنه. 

الفرع الثالث

اال�شتعانة بفكرة توقعات االأطراف عند حتديد القانون الواجب التطبيق على 

عقود اال�شتهالك االإلكرتونية ذات الطابع الدويل

من  ن��وع  اإىل  ي�شتند  اإل��ك��رتوين  مو�شوعي  قانون  على  العتماد  حماولة  اأن  راأي��ن��ا  اأن  �شبق 

التنظيم الذاتي لأع�شاء املجتمع الإلكرتوين اأو تقوم بو�شعه �شلطات جديدة تن�شاأ داخل هذا 

املجتمع مل حتقق جناحاً مب�شراً لعجز هذا القانون وق�شوره، ومن ثم فاإن فكرة جتاهل احلدود 

الوطنية وال�شتعا�شة عنها بحدود اأخرى تف�شل العامل الفرتا�شي عن العامل اخلارجي عنه 

.Report، p.24; Morse، )1992( 41 I.C.L.Q. 1، 5; Lasok & Stone، p.383 :انظر )1(
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ما زالت يف مهدها حيث اإن الدول ما زالت تتم�شك ب�شلطاتها ال�شيادية عندما ت�شعى اإىل حماية 

اإقليمها عن طريق اإخ�شاع ما يربمونه من عقود لقواعدها.  م�شتهلكيها الذين يعي�شون على 

كذلك فاإن حماية امل�شتهلك عن طريق اتفاقية دولية حتقق الن�شجام بني القوانني الوطنية يف 

هذا ال�شدد التي مل حتقق بعد.

كذلك �شبق اأن بينا اأن احللول املتبعة حلماية امل�شتهلك يف العقود ذات الطابع الدويل متثل 

توقعاتهم  بني  بني  توفيقاً  اأي�شاً  ومتثل  املتعار�شة  العقود  ه��ذه  اأط���راف  م�شالح  بني  توفيقاً 

اإقامة  حمل  قانون  تطبيق  اإىل  ت��وؤدي  فهي  التطبيق.  ال��واج��ب  القانون  بخ�شو�س  املتعار�شة 

اأو  التطبيق  لهذا  بالن�شبة  توقع م�شروع ومعقول  لديه  يكون  بق�شد حمايته عندما  امل�شتهلك 

ين�شاأ لديه ظن اأن الغالب والأرجح اأن يخ�شع عقد ا�شتهالكه لهذا القانون. وعلى العك�س من 

ذلك عندما ل يكون هذا التوقع مربراً فاإن امل�شتهلك يقبل اأن يخ�شع عقده لقانون اآخر غري 

قانون حمل اإقامته.

القانون  بخ�شو�س  روم��ا  اتفاقية  ول�شيما  الأوروب����ي  اخل��ا���س  ال���دويل  القانون  عنى  وق��د 

 1980 لعام  لهاي  اتفاقية  وم�شروع   ،1980 ل�شنة  العقدية  اللتزامات  على  التطبيق  الواجب 

بخ�شو�س القانون الواجب التطبيق على بع�س بيوع امل�شتهلك بتحديد الفرو�س املختلفة التي 

 .
)1(

تكون فيها توقعات امل�شتهلك لتطبيق قانونه معقوًل ومربراً 

يف  الآم���رة  القواعد  تطبيق  ج��راء  من  امل�شتهلك  عليها  يح�شل  التي  احلماية  ف��اإن  وعليه   

قانون حمل اإقامته ل ميكن توقعها من قبل هذا امل�شتهلك يف حال ما اإذا انتقل اإىل دولة اأخرى 

دولته  املتواجد يف  امل�شتهلك  ف��اإن  وباملثل  ال�شتهالك،  عقد  على اخلدمة حمل  فيها  للح�شول 

ولكنه يطلب ال�شلعة اأو اخلدمة من مورد اأجنبي ل بد حتماً واأن يفكر باأن القانون الأجنبي قد 

يحكم عقده مع هذا الأخري. فقط اإذا كان العقد اأبرم يف دولة امل�شتهلك اأو كان قد �شبق اإبرام 

العقد اإمتام بع�س الأن�شطة الت�شويقية يف بلد امل�شتهلك يف هذه الأحوال فقط يكون للم�شتهلك 

اأن يتوقع بطريقة معقولة تطبيق قانون حمل اإقامته.

تبنى  التي  الأ�شا�س  هو  املتنازعة  وامل�شالح  املتعار�شة  التوقعات  هذه  بني  التوفيق  كان  واإذا 

ينبغي العتماد  اأي�شاً  الأ�شا�س  فاإن هذا  العادي بوجه عام،  للم�شتهلك  عليه احللول احلمائية 

عليه عندما يتعلق الأمر بحماية امل�شتهلك عرب الإنرتنت. مبعنى اآخر يجب و�شع قاعدة اإ�شناد 

تهدف اإىل حماية امل�شتهلك عرب الإنرتنت يف نف�س الوقت الذي ت�شعى فيه اإىل التوفيق بني هذه 

امل�شالح املتعار�شة من خالل احرتام التوقعات امل�شروعة لكل من طريف عقد ال�شتهالك فيما 

.Art.5)2( of the Rome Convention; art.13 of the Brussels Convention; art. 5 of the draft 1980 Convention :انظر )1(
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يتعلق بالقانون الذي يحكمه.

واإذا كان هذا هو مفهوم حماية امل�شتهلك بوجه عام فاإن هذا املفهوم يكون قاباًل للنقل 

يف بيئة الإنرتنت اإذا ما تولدت لالأطراف نف�س التوقعات، وبالتايل يثور ال�شوؤال الهام الذي 

الإلكرتونية هي  اأط��راف عقود ال�شتهالك  اإذا ما كانت توقعات  الإجابة عليه وهو  يتعني 

ذاتها توقعات اأطراف عقود ال�شتهالك بوجه عام اأو ما اإذا كانت هذه التوقعات تختلف يف 

حميط الإنرتنت؟ 

مما ل�شك فيه اأن هذه التوقعات �شتختلف ولن تتطابق، وهذا ما تظهره لنا ال�شعوبات التي 

قابلناها فيما �شبق عند حماولة تطبيق �شوابط الإ�شناد التقليدية على العقود التي تربم عرب 

ال�شبكة العاملية. فكما �شبق اأن قلنا ت�شتند �شبكة الإنرتنت على بنية افرتا�شية رقمية ل مكانية 

ول ت�شتند اإىل مفاهيم اأو حمددات جغرافية اأو مكانية geographical location، وبالتايل فاإن 

مفاهيم مثل اإبرام امل�شتهلك للعقد يف دولة حمل اإقامته املعتادة، اأو قيام املورد باأن�شطة ت�شويقية 

يف بلد حمل اإقامة امل�شتهلك، اأو تنفيذ العقد واأداء اخلدمات الإلكرتونية داخل اأو خارج دولة 

حمل اإقامة امل�شتهلك ت�شبح بال م�شمون اأو بال معنى فيما يتعلق بتحديد توقعات الأطراف. 

فامل�شتهلك الذي يدخل هذا العامل الفرتا�شي وهو يعلم اأن ال�شبكة العنكبوتية تعمل يف اأركان 

للقانون  بالن�شبة  يوؤثر يف توقعاته  ال��ذي لن  امل�شتهلك  ك��وين، هذا  الأرب��ع وعلى �شعيد  الدنيا 

الواجب التطبيق على معاملته الإلكرتونية جمرد م�شاهدته اإعالناً على ال�شبكة، اأو تلقى دعاية 

يوؤثر يف توقعاته مكان  امل�شتهلك لن  فاإن هذا  الإلكرتوين كذلك  اأو عر�شاً عن طريق الربيد 

املوقع الذي يزوده باخلدمات الإلكرتونية. 

على العك�س من ذلك فاإن تلك التوقعات تتحدد عندما حتمل الأن�شطة الت�شويقية التي تتم 

عرب ال�شبكة - ومن خالل م�شمونها content ولي�س من خالل �شكلها اأو املكان الذي �شدرت 

منه - امل�شتهلك على العتقاد باأن مورد ال�شلعة اأو مقدم اخلدمة الإلكرتونية يدخل نف�شه يف 

جمال فعالية القواعد احلمائية الآمرة لقانون حمل اإقامة امل�شتهلك وهذا ما ميكن اأن يحدث 

اإلكرتوين ويوجهه مل�شتهلكي دولة  اأو مقدم خدمة بت�شميم موقع  مثاًل عند قيام مورد �شلعة 

معينة، وذلك من خالل ا�شتخدام لغة هذه الدولة اأو من خالل حتديد فرع اأو مقر مكاين له يف 

هذه الدولة، اأو من خالل ت�شعري منتجاته وخدماته بعمله هذه الدولة. وهكذا ميكن القول اإن 

م�شمون وفحوى الأن�شطة التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت، هي التي توؤثر على توقعات اأطراف 

العالقات العقدية والتي تربم وتنفذ يف هذا املجتمع الفرتا�شي، ولي�س لأماكن هذه الأن�شطة 

اأي اأثر يف هذا ال�شدد.

وتختلف توقعات امل�شتهلكني واملوردين داخل عامل ال�شبكة الإلكرتونية عن توقعاتهم عند 
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من  اأن  يعلم  الرقمي  الف�شاء  ه��ذا  يف  يت�شوق  ال��ذي  فامل�شتهلك  احلقيقي،  العامل  يف  تعاملهم 

يتعاقد معه يف الأعم الأغلب طرف اأجنبي، لذلك لو مل يقم املورد بتزويد امل�شتهلك بالعنوان 

اجلغرايف ملقر اأعماله لن يكون مبقدور امل�شتهلك اأن يتوقع تطبيق قانون اآخر غري قانون حمل 

اإقامته، فهذا القانون هو الذي يحتمل تطبيقه وفقاً لتوقعات امل�شتهلك. ول ميكن لهذا الأخري 

اأن يتوقع، بطريقة معقولة، تطبيق قانون اآخر. لذلك يكون على عاتق املورد اللتزام باأن يعلم 

امل�شتهلك على الأقل مبكان اأو مقر من�شاأة اأعماله، فاإذا مل يقم بذلك فاإنه ل ميكن له اأي�شاً اأن 

يتوقع تطبيق قانون اآخر. 

امل��ورد ت�شادفه �شعوبات مماثلة يف توقع تطبيق قانون دول��ة حمل  ف��اإن  اأخ��رى  من ناحية 

 معه ل تتطلب اإر�شال الب�شائع 
)1(

الإقامة املعتادة للم�شتهلك اإذا كانت معامالته الإلكرتونية 

امل�شرتاة اإىل حمل اإقامة هذا امل�شتهلك. فمن ال�شعب على املورد يف هذه احلالة معرفة الدولة 

كانت  اإذا  ولكن  قانونها.  تطبيق  بتوقعه  القول  ميكن  ل  وبالتايل  املحل،  ه��ذا  بها  يوجد  التي 

م�شكلة عدم معرفة كل من الطرفني ملحل اإقامة اأو مقر اأعمال الطرف الآخر اأي حمل اإقامة 

امل�شتهلك اأو مقر من�شاأة البائع - تواجه طريف عقد ال�شتهالك، فاإنه ميكن للمورد اأن يتعامل 

اأن يعلم امل�شتهلك  معها ب�شهولة اأكرث من تعامل امل�شتهلك معها، فاملورد يكون مبقدوره دائماً 

مبكان مقر اأعماله كما ميكنه اأن يطلب من امل�شتهلك اأن يحدد يف منوذج الطلب الإلكرتوين 

عنوان حمل اإقامته املعتاد. 

 �شعوبة اأخرى تثور بالن�شبة للمورد الذي قد يجد نف�شه م�شطراً للتعامل مع قوانني 

امل�شكلة  الإنرتنت، ولكن هذه  تعاقدوا معه عرب  يقيم فيها م�شتهلكون  والتي  ال��دول  جميع 

يتعر�س لها امل�شتهلك. ولكن يف جميع الأحوال فاإنه مما ل �شك فيه اأن من يقرر اأن يتعامل 

من خالل ال�شبكة العاملية، و�شواء اأكان مورداً ل�شلعة اأو مزوداً خلدمة اأم اأكان م�شتهلكاً، يكون 

يف و�شع ميكنه من تقدير نتائج تطبيق خمتلف القوانني، ومن ثم اأن يرف�س ما ي�شل اإليه 

من عرو�س من دول يجهل قوانينها اأو ل يرغب يف التعامل مع من يقوم بتوريد ال�شلعة اأو 

تقدمي اخلدمات فيها.

.draft UCC § 2B-106 comment 2 :1( انظر(
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خاتمة
تظهر درا�شتنا للحلول التي يقدمها القانون الدويل اخلا�س مل�شاكل تنازع القوانني وتنازع 

الخت�شا�س الق�شائي الدوليني ب�شاأن اللتزامات العقدية التي تن�شاأ عرب الإنرتنت نتيجتني 

هامتني. اأما النتيجة الأوىل فهي ذات طبيعة عامة ومفادها اأن كثرياً من هذه احللول تت�شابه 

مع تلك املعمول بها بالن�شبة لاللتزامات النا�شئة عن عقود التجارة الدولية التي تربم خارج 

ال�شبكة العاملية للمعلومات. ولعل هذه املالحظة ت�شدق بوجه خا�س فيما يتعلق بدور الإرادة. 

النا�شئة  اللتزامات  وطبيعة  العقد  طبيعة  كانت  ومهما  الدولية،  الإلكرتونية  التجارة  فعقود 

الذي  القانون  حتديد  لأطرافها  ويظل  الإرادة،  ذاتية  ملبداأ  العقود،  من  كغريها  تخ�شع  عنه، 

امل�شتغلني  ات�شال  ت�شهيل  الإنرتنت ل يقت�شر دورها على  �شبكة  اأن  اإىل  يحكمها. ويرجع ذلك 

بحيث  اإرادات��ه��م،  عن  التعبري  من  متكنهم  ولكنها  خاللها،  من  بينهم  فيما  الدولية  بالتجارة 

اأ�شبحت ف�شاًء ف�شيحاً ملمار�شة هوؤلء امل�شتغلني حلريتهم العقدية. وي�شدق هذا بوجه خا�س 

وب�شبب  الإرادة،  اأن  اإىل  بينا،  اأن  �شبق  ذلك، وكما  املعلوماتية ويرجع  لعقود اخلدمات  بالن�شبة 

طبيعتها غري املادية، هي الأقدر على ال�شتجابة للطبيعة الفرتا�شية ملحل هذه العقود وملكان 

اإبرامها وتنفيذها. كما يظل لأطرافها اأي�شاً، ولنف�س ال�شبب، حرية حتديد املحكمة التي تف�شل 

فيما ين�شب عن عقود التجارة الإلكرتونية من منازعات.

كذلك اأظهرت الدرا�شة اأن القواعد املو�شوعية، غري الوطنية، للقانون الإلكرتوين مازالت 

قا�شرة، يف الو�شع احلايل لتطورها، عن تقدمي حلول جلميع امل�شكالت التي ميكن اأن تن�شاأ عن 

عقود التجارة الإلكرتونية الدولية. ومن ثم ي�شبح ت�شافر هذه القواعد، مع قواعد القانون 

الوطني املخت�س وفقاً ملنهج الإ�شناد، اأمراً �شرورياً من اأجل حل هذه امل�شكالت. 

 اأما النتيجة الثانية فهي خا�شة بعقود ال�شتهالك ذات الطابع الدويل والتي تن�شاأ وتنفذ عرب 

ال�شبكة العاملية للمعلومات ومفادها عدم مالءمة احللول التقليدية، املعمول بها يف العديد من النظم 

القانونية الوطنية وكذلك التفاقيات الدولية، بالن�شبة لعقود ال�شتهالك العادية، عليها. فقد راأينا 

فيما �شبق عدم مالءمة حمل تنفيذ اخلدمات الإلكرتونية اأو حمل الأن�شطة الت�شويقية على ال�شبكة 

الذي  بالقانون  العتداد  لعدم  اأو  التطبيق  الواجب  القانون  لتحديد  اإ�شناد  ك�شوابط  لال�شتخدام 

اختاره الأطراف. اأما �شوابط الإ�شناد املالئمة فهي مقر اأعمال الذي يتعامل مع امل�شتهلك اأو حمل 

اإقامة امل�شتهلك بالإ�شافة اإىل امل�شمون املو�شوعي substantial content للت�شويق على ال�شبكة.

التطبيق  الواجب  القانون  التي حتدد  القواعد  ال�شوابط ميكن �شياغة  اإىل هذه  وا�شتناداً 

على عقود ال�شتهالك عرب الإنرتنت، والتي حتقق اأي�شاً حماية امل�شتهلك، عندما تكون هناك 

حاجة لهذه احلماية. 
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فعندما يرتب العقد التزاماً على عاتق من يتعامل مع امل�شتهلك بتوريد �شلعة لهذا الأخري 

اأو  معه  يتعامل  من  اأع��م��ال  مبقر  عاملاً  امل�شتهلك  يكون  ل  عندما  اأو   
)1(

اإقامته حمل  دول��ة  يف 

بعنوانه اجلغرايف، ميكن القول باأن قانون حمل الإقامة املعتادة للم�شتهلك هو قانون الدولة 

توقعات  وال��ذي يحرتم   ،closest connection وثوقاً  الأك��رث  بالرابطة  بالعقد  ترتبط  التي 

طريف العقد، ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق يف غيبة الختيار ال�شحيح للقانون 

مبعرفة الأطراف.

الدولة  قانون  باختيار  يق�شي  �شريحاً  �شرطاً  الب�شائع  توريد  عقد  ت�شمن  اإذا  ذلك  وعلى 

اإعماله دون مناف�شة من  ال�شرط يكون �شحيحاً ويجب  املورد فاإن هذا  اأعمال  التي بها من�شاأة 

الراأي  اآمرة حتميه. وي�شتند هذا  امل�شتهلك مبا يت�شمنه من قواعد  اإقامة  جانب قانون حمل 

اأما ال�شبب الأول فهو يتلخ�س يف اأن ال�شبكة العاملية تتيح للم�شتهلك اإمكانية  اأ�شباب  اإىل عدة 

كبرية لالطالع على اأكرب قدر ممكن من املعلومات التي تتعلق بعقده، فهي تتيح له اأن يتعرف 

لتنظيم  منهم  كل  ي�شعها  التي  وال�شروط  املناف�شني،  امل��وردي��ن  بجميع  خا�شة  معلومات  على 

معامالته مع امل�شتهلكني، ومنها القانون الواجب التطبيق الذي يكون مي�شوراً على امل�شتهلك 

معرفته. ويف هذه البيئة كتلك، ل يكون امل�شتهلك م�شطراً لالختيار بني قبول ال�شرط الذي 

يت�شمنه العقد واخلا�س بتحديد القانون الواجب التطبيق اأو عدم قبول التعاقد ب�شفة عامة 

يبحث  واأن  التعاقد،  يرف�س  اأن  ميلك  الأح���وال  جميع  يف  فامل�شتهلك   ،)take it or leave it(
اإقامته، ليجد من يوافق على خ�شوع العقد  اأو دولة حمل  اأخرى  اآخرين يف دول  عن موردين 

لقانون هذه الدولة، اأ�شف اإىل ذلك اأن امل�شتهلك عرب الإنرتنت يكون مبقدوره دائماً الإحاطة 

باملعلومات التي تتعلق بحماية امل�شتهلك، اأو بالتعرف على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات التي تهدف اإىل 

اأو اأي موؤ�ش�شات اأخرى تن�شغل بهذا ال�شاأن. واأخرياً وا�شتناداً للتحليل ال�شابق  حماية امل�شتهلك 

حول توقعات الأطراف واأهمية العتداد بها عند حتديد القانون الواجب التطبيق، فاإنه ميكن 

virtual world ل ميكن له بطريقة  اإن امل�شتهلك الذي يدخل هذا العامل الفرتا�شي  القول 

معقولة اأن يتوقع اأن يح�شل على احلماية التي مينحها له قانون حمل اإقامته، اأو اأن يحل هذا 

القانون حمل اأي قانون اآخر يتم التفاق عليه، اإل اإذا اأخ�شع املورد نف�شه لهذا القانون من خالل 

م�شمون الن�شاط الت�شويقي الذي قام به على النحو ال�شابق بيانه. فقط يف هذا الفر�س ينعقد 

الخت�شا�س لقانون حمل اإقامة امل�شتهلك ول ميكن ا�شتبعاد ذلك الخت�شا�س وتطبيق القانون 

الذي اتفقت عليه الأطراف.

.draft UCC § 2B-106 comment 3 :1( انظر(
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اأما بالن�شبة للعقود التي يكون مو�شوعها تقدمي خدمات على ال�شبكة نف�شها فاإن ارتباط هذه 

العقود بدولة حمل اإقامة امل�شتهلك يكون �شعيفاً، لأنه مل يتحدد عنوان جغرايف معني تقدم فيه 

هذه اخلدمات، ولأنها ل تتطلب ت�شليم مادي physical delivery يف هذا العنوان. ويف الوقت 

نف�شه ل ميكن القول اإن حمل اأداء اخلدمات وهو املكان الذي به م�شدر املادة املعلوماتية، نظراً 

ملا يت�شم به هذا املكان من طبيعة عر�شية. لذلك تكون الدولة التي بها من�شاأة مزود اخلدمة 

الدولة  ثم  ومن  العقد،  مع  وثوقاً  الأك��رث  بالرابطة  حتتفظ  التي  الدولة  هي  اأعماله  مقر  اأو 

اأط��راف عقد  القانون مبعرفة  لهذا  اختيار �شريح  لقانونها يف غيبة  الخت�شا�س  ينعقد  التي 

ال�شتهالك، وذلك كله ب�شرط اأن يكون املورد قد اأعلم امل�شتهلك بعنوان هذه املن�شاأة اأو هذا املقر. 

فاإذا ما ف�شل يف ذلك فاإنه ل ميكن افرتا�س علم امل�شتهلك بهذا املكان ويكون قانون دولة حمل 

اإقامة امل�شتهلك هو القانون الواجب التطبيق بالرغم من �شعف ارتباط العقد بهذه الدولة.

ولكن مرة اأخرى يجب الإ�شارة اإىل اأنه اإذا كان املورد ومن خالل امل�شمون املو�شوعي لن�شاطه 

الت�شويقي قد ولد العتقاد باأنه يخ�شع نف�شه اأو يلزم نف�شه بقانون حمل اإقامة امل�شتهلك، فاإن 

هذا القانون يكون هو القانون الواجب التطبيق، ول ميكن ا�شتبعاده بالتفاق ال�شريح. 

يت�شم مبرونته  الذي  الثاين  الأمريكي  الأهلي  التقنني  نهج  وين�شجم مع  يتفق  النهج  هذا 

ال�شديدة، مبا ي�شمح للقا�شي مبمار�شة حرية كبرية عند حتديد مركز ثقل عقد ال�شتهالك 

الذي  غري  اآخ��ر  لقانون  الخت�شا�س  بعقد  ي�شمح  وبالتايل   ،)center gravity( الإل��ك��رتوين 

حددته القواعد العامة.  

 )UCC-12B-106( وهذا النهج جنده  اأي�شاً يف التقنني التجاري الأمريكي املوحد يف الفقرة

مادي��ة  ن�ش��خة  ت�شليم  ت�شتلزم  التي  املعلوماتية  الرتخي���س  ع�قود  ب��ني  التفرقة  تقيم  والتي 

physical copy من املادة املعلوماتية للمرخ�س له والعقود التي يتم مبقت�شاها تزويد امل�شتهلك 
بهذه املادة املعلوماتية على ال�شبكة فقط online. يف احلالة الأوىل يكون القانون الواجب التطبيق 

وفقاً للقانون املوحد هو قانون حمل اإقامة املرخ�س له )اأو امل�شتهلك( licensee location، اأما 

املادة املعلوماتية مثبتة على دعامة مادية وم�شلمة للم�شتهلك  الثانية حيث ل تكون  يف احلالة 

 licensor location الرتخي�س  مانح  من�شاأة  مكان  قانون  هو  التطبيق  الواجب  القانون  يكون 

الت�شويقية  الأن�شطة  اإىل  املادة )2B-106( ل ت�شري   ،
)1(

القانوين الأمن  اأجل حتقيق  وذلك من 

املتحدة من تطبيق  املقيمني يف الوليات  امل�شتهلكني  اإىل حماية  ملانح الرتخي�س ولكنها تهدف 

درجة  بنف�س  امل�شتهلكني  ه��وؤلء  والتي قد ل حتمي  الرتخي�س  ملانح  الأجنبي  القانون  ن�شو�س 

.Draft § 2B-106 comments 2،3 1( انظر(
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.
)1(

حماية القانون الأمريكي لهم

النهج لأنها ت�شتند يف  اتفاقية روما غري متفقة مع هذا  وتبقى التفاقيات الأوروبية مثل 

حتديد القانون الواجب التطبيق على عقد ال�شتهالك وعلى �شوابط ذات طبيعة مكانية تتفق 

مع الأن�شطة الت�شويقية املادية.

املتحدة  املعمول بها يف الوليات  القوانني  اإن حلول تنازع  اأن نقول  يف �شوء كل ذلك ميكن 

تت�شم مبرونة كافية مبا ميكنها من مواجهة التحدي الذي فر�شته ال�شبكة العاملية يف جمال 

القانون الدويل اخلا�س، وعلى وجه اخل�شو�س يف جمال عقود ال�شتهالك. وعلى العك�س من 

ذلك يبدو نهج القانون الأوروبي الذي يرتكز على ا�شتخدام قواعد اإ�شناد جامدة وذات طبيعة 

مكانية غري مالئم لبيئة الإنرتنت.

.Draft § 2B-106)d(63 انظر )1(
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األستاذة الدكتورة ماجـدة شـلبي
اأ�شتاذ االقت�شاد – كلية احلقوق – جامعة بنها

وع�شو هيئة التدري�ص بالق�شم الفرن�شي

بكلية االقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية – جامعة القاهرة

»حمـاية امل�ستهلك الإلكرتوين
 يف العقـد الإلكرتوين 

ومعامالت التجارة الإلكرتونية
 واحلجية يف الإثبات«
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ملخـص

حمـاية المستهلك اإللكتروني في العقـد اإللكتروني 
ومعامالت التجارة اإللكترونية والحجية في اإلثبات

يف  والتحديات  املتغريات  من  العديد  الأخ��رية  ال�شنوات  خالل  العاملية  ال�شاحة  �شهدت 

ظل العوملة والثورة العلمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وظهور القت�شاد 

الرقمي Digital Economy واقت�شاد املعرفة Knowledge Economy وظهور التجارة 

الإلكرتونية Electronic Commerce التي غرّيت املفاهيم ال�شائدة يف املعامالت املدنية 

ال�شوق  امل�شتهلك يف  والتجارية خا�شة يف جمال نظم الإثبات. وقد بداأت احلاجة حلماية 

باعتبار  املحرتف  اأو  والبائع  امل�شتهلك  بني  العقدي  التوازن  اختالل  ظل  يف  الإلكرتونية 

امل�شتهلك الذي  الأق��وى اقت�شادياً وهو الذي يفر�س �شروطه على  اأن الأخري هو الطرف 

هو الطرف ال�شعيف الواجب حمايته. وبالإ�شافة ملا يحتاجه امل�شتهلك من حماية مدنية 

اإذ قد يقع �شحية لقرا�شنة  اإليه،  ملعامالته فاإن احلماية اجلنائية ل تقل اأهمية بالن�شبة 

الإنرتنت بالتج�ش�س على بياناته ال�شخ�شية وامل�شرفية وتزوير العالمات التجارية والغ�س 

التجاري. وحماية امل�شتهلك عرب �شبكة الإنرتنت تتطلب توفري ال�شمانات الالزمة له يف 

اإب��رام هذا العقد، وحقه يف معرفة  الإل��ك��رتوين وحماية حقه يف العدول عن  اإب��رام العقد 

الإلكرتوين  التعاقد  يف  للم�شتهلك  القانونية  احلماية  وتعد  التطبيق،  الواجب  القانون 

ال�شوق  يف  العمالقة  القت�شادية  التكتالت  ظ��ل  يف  بالبحث  اجل��دي��رة  الق�شايا  اأه��م  م��ن 

الإلكرتونية، ما يتطلب يف العديد من الدول الإ�شراع يف و�شع ت�شريعات تقوم على حماية 

امل�شتهلك يف التعاقد الإلكرتوين والتجارة الإلكرتونية. ويعد اإثبات املعامالت الإلكرتونية 

الإثبات  نظرية  تدعم  حيث  القانونية،  اجلوانب  اأه��م  من  الإلكرتونية  التجارة  جمال  يف 
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رجال  على  لزاماً  ك��ان  لذلك  والأم���ان.  احلماية  من  ال��الزم  بالقدر  الإلكرتونية  التجارة 

القانون العمل على تطويع القواعد التقليدية يف الإثبات وفقاً للو�شائل الإلكرتونية. وذلك 

ما مت من خالل جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل UNCITRAL اليون�شرتال، 

للم�شتندات  اأعطى  ال��ذي   )1996( الإلكرتونية  للتجارة  النموذجي  القانون  اأق��رت  التي 

الإلكرتونية احلجية يف الإثبات واأحلقت به قانون التوقيع الإلكرتوين )2001( الذي نظم 

العرتاف بال�شهادات والتوقيعات الإلكرتونية.
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Summary
“The Electronic Consumer Protection in the Electronic Contract and the 

Electronic Commerce Transactions and the Evidence Argument”

The international scene witnessed during the last years many changes and 

challenges within the globalization and the scientific revolution in the field of 

information technology and communications، and the appearance on the Digital 

Economy، the Knowledge Economy، and the Electronic Commerce. That changed 

the prevailing concepts in the civil and commercial transactions، especially in the 

field of the confirmation systems. The need for protecting the consumer in the  

E-commerce market started due the contracting imbalance between the consumer 

and the seller or the professional، considering that the later is the stronger party 

economically، and he imposes his conditions on the consumer، who is the weaker 

party that should be protected. And in addition to the needed protection for the 

consumer as a civil protection for his transactions، the criminal protection is not less 

important for him، as he is usually the victim of the internet hackers who spy on his 

personal and banking data، and falsify the trademarks and the commercial cheating. 

The consumer protection through the Internet requires providing the necessary 

guarantees for him in concluding the electronic contract، and to protect his right 

for revoking the concluding this contract، and his right for knowing the law that 

should be applied. The consumer’s legal protection for the electronic contracting is 

considered as one of the most important cases that should be researched to face 

the gigantic economic conglomerations in the electronic market، and this requires 
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hastening the implementation in many countries of laws that rely on protecting the 

consumer in the electronic contracts and the electronic commerce. The confirmation 

of the electronic transactions in the field of the electronic commerce is considered as 

one of the most important legal aspects، as it will support the confirmation theory for 

the electronic commerce in a sufficient amount of protection and security. Therefore 

it is necessary for the lawmen to work on subduing the traditional principles for 

the confirmation in accordance with the electronic means، and the United Nations 

Commission on International Trade Law )UNCITRAL( has performed this action 

and ratified the Exemplary Law for the Electronic Commerce )1996( that gave the 

electronic documents the argument for the confirmation، and this law was followed 

by the Electronic Signature Law )2001( the regulated the systems of recognizing and 

acknowledging the electronic certificates and signatures.
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مقدمــة:

متالحقة  وت��ط��ورات  كبرية  ث��ورة  الع�شرين  القرن  من  الثاين  الن�شف  خ��الل  العامل  �شهد 

و�شريعة يف عامل تكنولوجيا املعلومات والت�شالت ICT، كانت اأبرز مالحمها ومظاهرها النمو 

ال�شريع يف التجارة الإلكرتونية E-Trade اأو E-Commerce، حيث تعترب التجارة الإلكرتونية 

كبرياً يف  اأحدثت تطوراً  املعلومات والت�شالت، فقد  لتكنولوجيا  العملية  التطبيقات  اأهم  من 

طرق اإجراء املعامالت التجارية اإلكرتونياً وعقد ال�شفقات يف البيع وال�شراء ملختلف ال�شلع يف 

.
)1(

اأي مكان واأي زمان، وهو ما ينعك�س يف التنامي امل�شتمر يف حجم تلك التجارة 

ويرجع  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  الرئي�شة  مالحمه  وتبدلت  العاملي  القت�شاد  �شكل  وتغري 

ذلك اإىل تنامي دور العلوم واملعرفة والتقدم التكنولوجي وتزايد ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت يف �شتى جمالت احلياة اليومية، واأ�شبحنا نعي�س فيما يعرف بالقت�شاد اجلديد 

املعرفة، والذي ظهر  اقت�شاد  اأو   Digital Economy الرقمي  اأو القت�شاد   New Economy
بداية يف الوليات املتحدة من خالل ظاهرة التطور التقني احلديث.

واأهم ما مييز القت�شاد اجلديد اأن تكنولوجيا املعلومات متثل القوة ال�شاربة فيه، كما يتميز 

حتقيق  وه��ي:  عليه  الدالة  اخلا�شة  ال�شمات  من  اأ�شبحت  التي  الرئي�شة  الظواهر  ببع�س  اأي�شاً 

معدلت مرتفعة للنمو القت�شادي، وت�شجيل �شركات التكنولوجيا احلديثة لأرباح كبرية، ووجود 

احلجم  وف��ورات  اإىل  الو�شول  لآليات  وفقاً  وحتمية  �شرورية  تكون  ال�شوق  يف  احتكارية  ظواهر 

الكبري، وانت�شار ا�شتخدام الإنرتنت، والتو�شع يف التجارة الإلكرتونية، وتطور اأجهزة الت�شالت.

و�شهد العامل خالل ال�شنوات القليلة املا�شية تنامي ظاهرة جديدة وم�شكلة عاملية هي الفجوة 

الرقمية Digital Divide والتي ت�شمى اأحياناً الفجوة التكنولوجية اأو الفجوة العلمية والتي 

تتمثل يف وجود فوارق واختالفات بني دول العامل فيما يتعلق بامتالك تكنولوجيا املعلومات 

.
)2(

والت�شالت 

و�شهدت ال�شاحة العاملية منذ نهاية القرن الع�شرين ومع بداية الألفية الثالثة العديد من 

املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الهائلة  العلمية  والثورة  العوملة  ظل  يف  والتحديات  املتغريات 

احلا�شبات  على  يعتمد  ال��ذي   Digital Economy الرقمي  القت�شاد  وظ��ه��ور  والت�����ش��الت. 

اآ�شيا )الإ�شكوا(: »املالمح الإقليمية ملجتمع املعلومات يف غربي اآ�شيا«، 2003، �س57.  1( الأمم املتحدة، اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي 
وطبقاً لتعريف منظمة التجارة العاملية الإلكرتونية تعني: »اإنتاج وتوزيع وت�شويق وبيع اأو تو�شيل ال�شلع واخلدمات بو�شائل اأو اأدوات اإلكرتونية«.

 ،2005 واخلم�شون،  الثامن  املجلد  الأول،  العدد  القت�شادية،  الن�شرة  والت�شالت«،  املعلومات  »تكنولوجيا  امل�شري:  الأهلي  البنك  راجع:   )2
�س23.
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و�شبكات املعلومات. واقت�شاد املعرفة الذي تت�شمن القيمة امل�شافة فيه مكوناً كبرياً من الإنتاج 

الذهني واملعلوماتي.

وبظهور �شبكة الإنرتنت وا�شتخدام الكمبيوتر ازدادت التعامالت التجارية واملدنية عرب هذه 

الو�شائل احلديثة، وظهرت اأ�شاليب حديثة لإبرام العقود مل تكن معروفة من قبل.

وظهرت التجارة من خالل الو�شائط الإلكرتونية Electronic Commerce والتي غريت 

املفاهيم ال�شائدة يف املعامالت املدنية والتجارية خا�شة يف جمال نظم الإثبات.

وتقوم التجارة الإلكرتونية على عدة مقومات، منها اإبرام العقود عرب و�شيط اإلكرتوين، والذي 

يعد نوعاً من اأنواع التعاقد عن بعد بني البائع وامل�شرتي، ورغم هذا البعد يربطهما ات�شال مبا�شر.

وتقوم التجارة الإلكرتونية على ا�شتبدال الو�شائط الورقية بالو�شائط الإلكرتونية، ومن 

ثم فاإنه ل توجد اأوراق يتم التعامل بها. وهذا يعد اإحدى مزايا التقنية العلمية احلديثة.

وامل�شتهلك يف نطاق تعامالت التجارة الإلكرتونية هو امل�شتهلك يف نطاق العقد التقليدي، ولكنه 

يتعامل من خالل و�شائط اإلكرتونية، وموؤدى ذلك اأن له كافة احلقوق واملزايا التي يتمتع بها امل�شتهلك 

.
)1(

يف نطاق التجارة التقليدية بالإ�شافة اإىل مراعاة خ�شو�شية اأن عقده يتم بو�شيلة اإلكرتونية 

واهتمام امل�شرع امل�شري بامل�شتهلك لي�س بامل�شتوى الالزم بخالف الت�شريعات املقارنة الأخرى، 

مثل القانون الفرن�شي، وامل�شتهلك العربي ب�شفة عامة ي�شغل م�شاحة �شئيلة من التعامل عرب 

�شبكة الإنرتنت، وهذه امل�شاحة يجب تنميتها عن طريق الهتمام بالتجارة الإلكرتونية العربية، 

و�شن الت�شريعات املالئمة وخلق البيئة اجلذابة لهذا امل�شتهلك حتى يتعامل عرب �شبكة الإنرتنت، 

.
)2(

من خالل تنمية الوعي املعلوماتي 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. اأ�شامة اأحمد بدر: »حماية امل�شتهلك يف التعاقد الإلكرتوين«، درا�شة مقارنة، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2002، �س19.

وراجع كذلك:

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »التجارة الإلكرتونية وحمايتها مدنياً«، �س137-154، 218-248 من ذات املوؤلف.

- د. حممد �شكري �شرور: »التجارة الإلكرتونية ومقت�شيات حماية امل�شتهلك«، املوؤمتر العلمي الأول حول اجلوانب القانونية والأمنية 

اأبريل   28-26 املنعقد يف  القانونية،  البحوث والدرا�شات  اأكادميية �شرطة دبي، مركز  املتحدة،  العربية  الإمارات  الإلكرتونية«،  للعمليات 

2003، اجلزء الثاين، �س101.

- د. اأ�شامة اأحمد بدر: »حماية امل�شتهلك يف التعاقد الإلكرتوين«، الطبعة الأوىل، دار اجلامعة احلديثة للن�شر، 2005، �س21.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- د. هدى ق�شقو�س: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية«، القاهرة، 2000، �س65 وما بعدها.

- د. مدحت رم�شان: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2001، �س48.
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وقد بداأت احلاجة حلماية امل�شتهلك يف ال�شوق الإلكرتونية، نظراً ملا تتمتع به �شبكة الإنرتنت 

والربيد الإلكرتوين من �شرعة فائقة يف اإبرام العقود وهذه ال�شرعة قد يكون لها اأثر كبري على 

ر�شا امل�شتهلك، خ�شو�شاً اأمام الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها املهني �شاحب املعر�س الفرتا�شي، 

الذي يعر�س �شلعة اأو خدمة على جمهور امل�شتهلكني عرب هذه ال�شبكة، وهو ما يوؤدي اأحياناً اإىل 

اختالل التوازن العقدي بني امل�شتهلك والبائع اأو املحرتف باعتبار اأن الأخري هو الطرف الأقوى 

اقت�شادياً، وهو الذي يفر�س �شروطه على امل�شتهلك الذي هو الطرف ال�شعيف الواجب حمايته.

بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن ال�شلعة حمل التعاقد الإلكرتوين ل تكون معرو�شة بحقيقتها اأمام 

امل�شتهلك ول يلم�شها بيده، بل ي�شاهد �شورة لها عرب �شا�شة احلا�شب الآيل.

 ال 
)1(

وبالإ�شافة ملا يحتاجه امل�شتهلك من حماية مدنية ملعامالته، فاإن احلماية اجلنائية 

تقل اأهمية بالن�شبة اإليه، اإذ قد يقع امل�شتهلك �شحية لقرا�شنة الإنرتنت بالتج�ش�س على بياناته 

ال�شخ�شية وامل�شرفية، وتزوير العالمات التجارية والغ�س التجاري يف ال�شلع واخلدمات .. اإىل 

اآخره من جرائم املعلومات.

وبذلك فاإن حماية امل�شتهلك عرب �شبكة الإنرتنت تتطلب حتديد امل�شكالت التي متثل �شعفاً 

لديه حال التعامل عرب ال�شبكة، ولعل اأهمها �شمانات اإبرام هذا العقد من حيث ر�شاء امل�شتهلك 

عند اإبرام العقد بطريق الإنرتنت، وحماية حقه يف العدول عن اإبرام هذا العقد، وكذلك مراعاة 

معرفة  يف  حقه  كذلك  امل�شتهلك  حماية  ع��داد  يف  ويدخل  التنفيذ،  لعدالة  الالزمة  ال�شمانات 

القانون الواجب التطبيق، واملحكمة املخت�شة بالنزاع، وحتديد زمان ومكان انعقاد العقد، وكذلك 

حتديد امل�شوؤولية �شواء التعاقدية اأو التق�شريية لالأطراف املتعاقدة عرب التقنيات احلديثة.

التي يواجهها، وقلة الأمان،  القانونية ب�شبب تعدد املخاطر  امل�شتهلك للحماية  كما يحتاج 

فكرثة املخاطر عرب ال�شبكة الإلكرتونية حتتاج اإىل الدرا�شة والبحث. وتعد حماية امل�شتهلك يف 

التعاقد الإلكرتوين من اأهم الق�شايا اجلديرة بالبحث، يف ظل التكتالت القت�شادية العمالقة 

يف ال�شوق الإلكرتونية، ما يتطلب يف العديد من الدول الإ�شراع يف و�شع ت�شريعات تقوم على 

.
)2(

حماية امل�شتهلك يف التعاقد الإلكرتوين والتجارة الإلكرتونية 

الإلكرتونية«،  للعمليات  والأمنية  القانونية  »اجلوانب  ملوؤمتر  مقدم  بحث  الإلكرتونية«،  امل�شتهلك  »حماية  املهريي:  خالد  د.  راجع:   )1
اأكادميية �شرطة دبي، اأبريل 2003، املجلد الثالث، �س487 وما بعدها.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- قدري حممد حممود: »حماية امل�شتهلك يف العقد الإلكرتوين«، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2012.

- حامد عبد العزيز اجلمال: »التعاقد عرب تقنيات الت�شال احلديثة«، ر�شالة دكتوراة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2005، �س3.

- اأ. يون�س عرب: »قانون الكمبيوتر«، من�شورات احتاد امل�شارف العربية، بريوت، 2001، �س40، من�شور على الإنرتنت.

- اإبراهيم عبيد علي اآل علي: »العقد الإلكرتوين«، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة حلوان، 2010، �س465.
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ويعد الإثبات عن�شراً اأ�شا�شياً يف العالقة التعاقدية فهو يثبت وجودها ومن ثم يح�شم من 

تطويع  على  يعملوا  اأن  القانون  رج��ال  على  لزاماً  ك��ان  لذلك  فيها.  الف�شل  يف  وي�شهم  النزاع 

.
)1(

القواعد التقليدية يف الإثبات وفقاً للو�شائل الإلكرتونية 

 UNICTRAL ال���دويل  ال��ت��ج��اري  للقانون  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن خ��الل جلنة  م��ا مت  وذل���ك 

1996 الذي  اليون�شرتال، التي اأقرت القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية يف اأول دي�شمرب 

اأعطى للم�شتندات الإلكرتونية احلجية يف الإثبات، كما اعرتف بالتوقيع الإلكرتوين، و�شاوى 

بينه وبني التوقيع اليدوي.

كما اأحلقت جلنة الأمم املتحدة ذلك القانون بقانون منوذجي اآخر حول التوقيع الإلكرتوين 

2001، وق��د اه��ت��م ه��ذا ال��ق��ان��ون بتنظيم التوقيع  وذل���ك يف دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة وال��ث��الث��ني ل��ع��ام 

توثيق  القانون مقدمي خدمات  هذا  نظم  كما  املوقع،  يتحملها  التي  والواجبات  الإل��ك��رتوين، 

التوقيع الإلكرتوين، ونظم العرتاف بال�شهادات والتوقيعات الإلكرتونية الأجنبية.

ويعد اإثبات املعامالت الإلكرتونية التي تتم من خالل التجارة الإلكرتونية من اأهم اجلوانب 

التجارة الإلكرتونية بالقدر  التجارة، حيث تدعم نظرية الإثبات  التي حتيط بهذه  القانونية 

الالزم من احلماية والأمان.

أهمية وأهداف الدراسة:
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  العلمية  للثورة  جت�شيداً  الإلكرتونية  التجارة  تعد 

واقت�شاد املعرفة الذي يعتمد على الإبداع والبنية املعلوماتية. ويف ظل هذا العامل الإلكرتوين؛ 

فاإن حماية امل�شتهلك الإلكرتوين ما يزال يكتنفها الغمو�س ل�شيما من الناحية القانونية يف 

ظل تعدد ا�شتخدامات تقنيات الت�شال احلديثة. الأمر الذي اأدى اإىل خلق العديد من امل�شكالت 

القانونية، واأوجد فراغاً ت�شريعياً، مما ي�شتلزم تدخل امل�شرع وفقهاء القانون. خا�شة واأن منح 

املحرر  يف  الثقة  ملنح  ت�شريعياً  حت��رك��اً  يقت�شي  الإلكرتونية  الو�شائط  ع��رب  التعاقد  يف  الثقة 

والتوقيع الإلكرتوين وتنظيم عملية الإثبات من خالل الو�شائل الإلكرتونية.

نور خالد عبد املح�شن: »حجية املحررات والتوقيع الإلكرتوين يف الإثبات عرب �شبكة الإنرتنت«، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة،  راجع:   )1
كلية احلقوق جامعة عني �شم�س، عام 2009.
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منهج البحث:
تعتمد الدرا�شة على املنهج الو�شفي التحليلي وعلى املنهج املقارن من خالل تناول القوانني 

الدولية والأجنبية والعربية ب�شاأن العقود والتجارة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين وقانون 

اليون�شرتال وامل�شروع الأوروبي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية والقانون الفرن�شي ب�شاأن املعامالت 

الإلكرتونية والقانون التون�شي والإماراتي والأردين ومقارنتها بالقانون امل�شري.

محتويات الدراسة

- مقدمـــــة

- الق�شم االأول: مفهوم واأهمية حماية امل�شتهلك االإلكرتوين:

اأوًل: التعريف الفقهي ملفهوم امل�شتهلك الإلكرتوين.  

ثانياً:  احلماية القانونية للم�شتهلك الإلكرتوين.  

ثالثاً:  احلماية املدنية للم�شتهلك يف العقود الإلكرتونية.  

رابعاً: احلماية اجلنائية للم�شتهلك يف جمال التجارة الإلكرتونية.  

خام�شاً: حماية امل�شتهلك يف مرحلة التفاو�س.  

العقد  وتنفيذ  اإبرام  مرحلة  يف  االإلكرتوين  امل�شتهلك  حماية  الثاين:  الق�شم   -

االإلكرتوين وحق امل�شتهلك يف الرجوع يف البيع:

.Contrat Électronique اأوًل: تعريف العقد الإلكرتوين  

ثانياً: خ�شائ�س العقد الإلكرتوين.  

ثالثاً: حماية العقد الإلكرتوين.  

رابعاً: حماية حقوق امل�شتهلك عند التعاقد الإلكرتوين واأثناء تنفيذ العقد.  

خام�شاً: احلق يف العدول عن العقد الإلكرتوين والرجوع يف البيع.  

ال�شروط  مواجهة  يف  امل�شتهلك  وحماية  االإلكرتونية  التجارة  الثالث:  الق�شم   -

التع�شفية واالإعالنات االإلكرتونية اخلادعة وحماية املحررات االإلكرتونية:

اأوًل: التعريف بالتجارة الإلكرتونية.  

ثانياً: الإطار القانوين واحلماية اجلنائية للم�شتهلك الإلكرتوين يف معامالت التجارة   

الإلكرتونية.
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ثالثاً: احلماية القانونية للتجارة الإلكرتونية.  

رابعاً: ال�شروط التع�شفية وفكرة الإذعان يف عقود التجارة الإلكرتونية.  

خام�شاً: الإعالنات الإلكرتونية امل�شللة اأو اخلداعة.  

�شاد�شاً: حماية املحررات الإلكرتونية من جرائم التزوير والتزييف وحماية التوقيع   

الإلكرتوين.

- الق�شم الرابع: احلجية يف االإثبات يف جمال التعاقدات واملعامالت االإلكرتونية 

والتوقيع االإلكرتوين:

الإثبات يف البيئة الإلكرتونية.. التحديات والعقبات. اأوًل: 

ثانياً: حجية املعامالت والتجارة الإلكرتونية.

ثالثاً: التوقيع الإلكرتوين وحجيته يف الإثبات.

رابعاً: التنظيم الت�شريعي حلجية التوقيع الإلكرتوين يف الإثبات.

خام�شاً: الأحكام املتعلقة بالت�شديق على التوقيع الإلكرتوين ومتتع هذا التوقيع باحلجية 

يف الإثبات.

�شاد�شاً: التنظيم الت�شريعي حلجية املحرر الإلكرتوين يف الإثبات.

- النتائج والتو�شيات.

- املراجع العربية والأجنبية.
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القسم األول
مفهوم وأهمية حماية المستهلك اإللكتروني

امل�شتهلك  متناول  يف  اأ�شبح  اأن  الإلكرتونية  التجارة  معامالت  يف  التو�شع  نتائج  من  ك��ان 

اإىل ا�شتخدام النقود التقليدية،  احل�شول على احتياجاته من ال�شلع واخلدمات، دون احلاجة 

كما اأ�شبح باإمكانه اإبرام العقود با�شتخدام احلا�شب الآيل و�شبكة الإنرتنت.

جمال  يف  الهائلة  والثورة  الأ���ش��واق  وانفتاح  الدولية  القت�شادية  والتحولت  العوملة  ظل  ويف 

امل�شتهلك  حماية  اإىل  احل��اج��ة  ظ��ه��رت  ال�����ش��ن��اع��ات.  وت��ط��ور  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

الإلكرتوين خا�شة مع التو�شع يف معامالت التجارة الإلكرتونية وتطورها ال�شريع الأمر الذي دفع 

امل�شرع اإىل التدخل حلماية امل�شتهلك الإلكرتوين من خالل التنظيم القانوين والت�شريعي ال�شامل 

خا�شة مع ظهور �شلع غري مطابقة للموا�شفات، ويف ظل الدعاية والإعالنات اخلادعة وامل�شللة 

.
)1(

من اأجل حتقيق اأق�شى ربح وا�شترياد �شلع غذائية ودوائية فا�شدة ل ت�شلح لال�شتخدام الآدمي 

وحماية امل�شتهلك الإلكرتوين لها اأهمية يف نطاق العقود ب�شفة عامة، وهذه احلماية لها 

اأهمية خا�شة يف جمال عقود ال�شتهالك الإلكرتونية. ذلك اإنه يف غالب الأحوال ينفرد البائع اأو 

مقدم اخلدمة بتحديد �شروط ون�شو�س العقد على �شبكة الإنرتنت ومنها �شرط القانون واجب 

التطبيق، ولي�س اأمام الطرف الآخر امل�شتقبل لهذا العر�س الإلكرتوين �شوى قبول العر�س اأو 

رف�شه كما هو. فاإذا َقِبَل، انعقد العقد مت�شمناً اختياراً �شريحاً للقانون واجب التطبيق. ومن 

.
)2(

هنا تبدو اأهمية تطبيق القواعد الآمرة املن�شو�س عليها يف قانون دولة مقر اإقامة امل�شتهلك 

التعاقد  عملية  يف  امل�شتهلك  ذات��ه  هو  الإلكرتونية  التجارة  تعامالت  نطاق  يف  وامل�شتهلك 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. حممد املر�شي زهرة: »احلماية املدنية للتجارة الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2008، �س73.

- د. حمدي عبد الرحمن: »فكرة القانون«، بحث يف تعريف القانون واأ�شا�شه، دار الفكر العربي، الإ�شكندرية، 1978، �س29.

- د. حممد �شكري �شرور: »التجارة الإلكرتونية ومقت�شيات حماية امل�شتهلك«، املوؤمتر العلمي الأول حول اجلوانب القانونية والأمنية 

للعمليات الإلكرتونية، اأكادميية �شرطة دبي، 2003.

- اإبراهيم عبيد علي اآل علي: »العقد الإلكرتوين - درا�شة مقارنة«، كلية احلقوق، جامعة حلوان، 2010.

- عبد الفتاح بيومي حجازي: »التجارة الإلكرتونية وحمايتها القانونية«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، 2004.

راجع:  )2
- د. اأ�شرف وفا حممد: »عقود التجارة الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�س«، املوؤمتر الدويل الثالث عن الجتاهات احلديثة يف معامالت 

الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  بال�شرتاك مع جلنة  الدويل  التجاري  للتحكيم  الإقليمي  القاهرة  الإلكرتونية، مركز  التجارة 

ووزارة الت�شالت واملعلومات امل�شرية، املنعقد بجامعة الدول العربية، القاهرة، يومي 17-18 يناير 2004، �س218.

- V. Fausto Pocar: La protection de la partie faible en droit international privé, RCADI, tome 188, 1984, p.362.
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التقليدية، لكنه يتعامل من خالل اأو عرب و�شائط اإلكرتونية، موؤدى ذلك اأن له كافة احلقوق 

واملزايا التي يتمتع بها امل�شتهلك يف نطاق التجارة التقليدية، بالإ�شافة اإىل مراعاة خ�شو�شية 

.
)1(

اأن عقده يتم بو�شيلة اإلكرتونية 

اأواًل: التعريف الفقهي ملفهوم امل�شتهلك االإلكرتوين:

قواعد  حتديد  اأن  ذلك  على  ويرتتب  وغايتها،  القانونية  احلماية  حمور  امل�شتهلك  يعترب 

احلماية يتوقف على حتديد مفهوم امل�شتهلك، فال�شتهالك ميار�شه جميع اأفراد املجتمع، الأمر 

الذي يتطلب منا عدم الوقوف عند املفهوم القت�شادي لال�شتهالك.

وتظهر اأهمية تعريف امل�شتهلك يف العقد الإلكرتوين من حتمية ارتباط القانون بامل�شتجدات 

القت�شادية والجتماعية والتكنولوجية، باعتبار اأن القانون لبد اأن ي�شتجيب لكل املقت�شيات 

والتطورات باعتباره اأداة التقدم والرقي.

وال�شتهالك يف املفهوم القانوين هو: »الت�شرف الذي يربمه امل�شتهلك للح�شول على ال�شلع 

واخلدمات التي ي�شبع بها احتياجاته ال�شخ�شية اأو العائلية«.

منها  امل��ادي��ة  واخل��دم��ات  ال�شلع  م��ن  ك��اًل  الإل��ك��رتوين  العقد  يف  ال�شتهالك  لفظ  وي�شمل 

واملعنوية، اأما مفهوم امل�شتهلك يف نطاق املعامالت الإلكرتونية فهو متلقي املنتج اأو اخلدمة.

ويعّرف الفقه )امل�شتهلك( باعتباره اأحد طريف عقد ال�شتهالك باأنه: »كل �شخ�س طبيعي اأو 

معنوي، يحوز اأو ميلك اأو ي�شتخدم �شلعة اأو خدمة معرو�شة يف ال�شوق مهنياً، بحيث ل يكون هو 

الذي �شنعها اأو حولها اأو وزعها اأو عر�س اخلدمة �شمن اإطار جتاري اأو مهني«، اأما ال�شخ�س 

الذي يقوم با�شتخدام �شلعة اأو يوؤدي خدمة ذات طابع مهني، فاإنه ل ميكن اأن يعترب م�شتهلكاً.

ويتبنى جانب من الفقه تعريفاً مو�شعاً للم�شتهلك، حيث يعرفه باأنه: »كل من يربم ت�شرفاً 

قانونياً من اأجل ا�شتخدام املنتج اأو اخلدمة يف اأغرا�شه ال�شخ�شية اأو يف اأغرا�شه املهنية«. وهذا 

.
)2(

التعريف يدخل فئة املهنيني �شمن تعريف امل�شتهلك 

»حماية امل�شتهلك الإلكرتوين«، بحث مقدم اإىل موؤمتر الأعمال امل�شرفية الإلكرتونية بني ال�شريعة والقانون، كلية  د. عبد احلق حمي�س:   )1
ال�شريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية املتحدة وغرفة جتارة و�شناعة دبي. خالل الفرتة 10-12 مايو 2003، املجلد الثالث، �س 1268.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- د. ح�شن عبد البا�شط جميعي: »حماية امل�شتهلك، احلماية اخلا�شة لر�شا امل�شتهلك يف عقود ال�شتهالك«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 

1996، �س8.

- د.مريفت عبد املنعم �شادق: »احلماية اجلنائية للم�شتهلك«، ر�شالة دكتوراة، حقوق القاهرة، 1996، �س6.

- د. خالد ممدوح اإبراهيم: »حماية امل�شتهلك يف املعامالت الإلكرتونية«، درا�شة مقارنة، الدار اجلامعية، الإ�شكندرية، 2007، �س20.

جامعة  احلقوق،  كلية  من�شورة،  غري  دكتوراة  ر�شالة  مقارنة،  درا�شة  الإلكرتونية«،  للتجارة  اجلنائية  »احلماية  الكعبي:  عبيد  حممد   -
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، باأنه: »كل م�شرٍت غري مهني لأموال لال�شتهالك التي 
)1(

كما عرف بع�س الفقهاء امل�شتهلك 

تخ�ش�س ل�شتعماله ال�شخ�شي«، ول جدال اأن حماية امل�شتهلك ورفاهيته ترُعدان الغاية الواعدة 

والهدف الأ�شمى لأية تنمية اقت�شادية.

ويف خطوة اإيجابية نحو تهيئة املناخ الت�شريعي الالزم لقت�شاد ال�شوق �شدر قانون حماية 

امل�شتهلك يف م�شر رقم 67 ل�شنة 2006، وترجع اأهمية هذا القانون اإىل اأنه ميثل اإطاراً ت�شريعياً 

موحداً حلماية امل�شتهلك وذلك يف �شوء املبادئ التي اأقرتها الأمم املتحدة ب�شاأن حقوق امل�شتهلك 

ومبقت�شى القانون مت اإن�شاء جهاز حماية امل�شتهلك بهدف التن�شيق بني جهود حماية امل�شتهلك 

واأي�شاً  بال�شكوى  امل�شتهلك  لها  يتقدم  التي  اجلهة  توحيد  ا�شتهدف  وبالتايل  رق��اب��ي،  ككيان 

حماولة لتفعيل دور جمعيات حماية امل�شتهلك.

التنفيذية،  ولئحته   2006 ل�شنة   )67( رق��م  م�شر  يف  امل�شتهلك  حماية  قانون  �شدر  وق��د 

ا�شتكماًل ل�شل�شلة الت�شريعات التي تنظم وتراقب الن�شاط القت�شادي يف ظل نظام ال�شوق احلر 

وحترير التجارة والأ�شعار والندماج يف ال�شوق العاملي، والتي بداأت مع تطبيق برنامج الإ�شالح 

بقانون  ارتباطاً  اأكرثها  وك��ان   ،1991 ع��ام  الهيكلي(  والتكيف  التثبيت  )�شيا�شات  القت�شادي 

 2005 الذي �شدر يف عام  املمار�شات الحتكارية  املناف�شة ومنع  امل�شتهلك قانون حماية  حماية 

حلماية ال�شوق مبا فيها امل�شتهلك من املمار�شات الحتكارية ال�شارة مب�شاحله.

يتكون قانون حماية امل�شتهلك من اأربع وع�شرين مادة، ويعنى بحقوق امل�شتهلك التي اأقرتها 

الأمم املتحدة منذ عام 1985 يف دليل حقوق امل�شتهلك، وهي حقوق امل�شتهلك يف الأمان واملعرفة 

والختيار وامل�شاركة واحرتام العادات والتعوي�س يف حالة ال�شرر والتثقيف.

اإل اأن هذا القانون قد اأغفل املعامالت الإلكرتونية �شواء تعلق الأمر بال�شلع اأو امل�شتهلك.

:
)2(

ويهتم هذا القانون ب�شتة مو�شوعات رئي�شة هي 

القاهرة، 2009.

- د. هدى حامد ق�شقو�س: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2000، �س65 وما بعدها.

- د. مدحت رم�شان: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2001، �س8.

التنفيذية وقانون حماية  املمار�شات الحتكارية ولئحته  املناف�شة ومنع  ال�شهاوي: »�شرح قانون حماية  الفتاح  قدري عبد  د.  راجع:   )1
امل�شتهلك ومذكرته الإي�شاحية«، درا�شة مقارنة، دار النه�شة العربية، �س275..

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- د. اأ�شامة اأحمد بدر: »حماية امل�شتهلك يف التعاقد الإلكرتوين«، دار اجلامعة اجلديدة للن�شر، 2005، �س15.

- د. حممد املر�شي زهرة، املرجع ال�شابق، �س80.

اأكادميية  الإلكرتونية«،  للعمليات  والأمنية  القانونية  »اجلوانب  ملوؤمتر  الإلكرتوين«، بحث مقدم  امل�شتهلك  »حماية  املهريي:  د. خالد   -

�شرطة دبي، اأبريل 2003، املجلد الثالث، �س487 وما بعدها.

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع ال�شابق، �س9.
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واملنتج  وامل��ورد  امل�شتهلك  مثل  القانون  بها  املعني  الأ�شا�شية  للكلمات  التعريفات  حتديد   -

واجلمعيات... اإلخ.

- حتديد حقوق امل�شتهلك.

- حتديد التزامات املورد اأو املنتج اأو امل�شتورد اأو املعلن جتاه امل�شتهلك.

- اإن�شاء جهاز ي�شمى جهاز حماية امل�شتهلك وحتديد اأهدافه وتنظيمه وتكوين جمل�س اإدارته 

ودوره يف حل املنازعات الناجتة عن تطبيق هذا القانون وم�شادر موارده املالية.

- حتديد دور جمعيات حماية امل�شتهلك يف تطبيق هذا القانون.

- حتديد العقوبات التي تقع على املخالفني لأحكام هذا القانون.

وامل�شتهلك يف نظر امل�شرع امل�شري هو من ي�شعى لإ�شباع حاجياته ال�شخ�شية اأو العائلية، 

ومن ثم فهو ل ي�شمل من يح�شل على ال�شلع لإعادة بيعها اأو حتويلها اأو تخزينها، اأو يح�شل 

خالل  من  اأو  التقليدية  بالو�شائل  امل�شتهلك  يتعاقد  اأن  وي�شتوي  مهنية،  لأغ��را���س  عليها 

الإنرتنت.

واجلدير بالذكر اأن اهتمام امل�شرع امل�شري بامل�شتهلك لي�س بامل�شتوى املطلوب، على خالف 

الت�شريعات املقارنة الأخرى، ومنها القانون الفرن�شي، كما اأن امل�شتهلك العربي ي�شغل م�شاحة 

الهتمام  طريق  عن  تنميتها  يجب  امل�شاحة  وه��ذه  الإن��رتن��ت،  �شبكة  عرب  التعامل  من  �شئيلة 

البيئة اجلاذبة  الت�شريعات املالئمة لها، ف�شاًل عن خلق  العربية، و�شن  الإلكرتونية  بالتجارة 

املعلوماتي  الوعي  الإنرتنت، وذلك من خالل تنمية  �شبكة  امل�شتهلك حتى يتعامل عرب  لذلك 

لديه. وحماية امل�شتهلك الإلكرتوين، وتوفري �شمانات اإبرام العقد من حيث التاأكد من ر�شاء 

امل�شتهلك عند اإبرام العقد الإلكرتوين، وحماية حقه يف العدول عن اإبرام هذا العقد وحقه يف 

.
)1(

معرفة القانون الواجب التطبيق 

- مفهوم امل�شتهلك االإلكرتوين:

باأنه »كل �شخ�س طبيعي   Consommateur électronique الإلكرتوين  امل�شتهلك  يعرف 

اأو اعتباري يتعاقد باأحد الو�شائل الإلكرتونية من اأجل احل�شول على ال�شلع واخلدمات لإ�شباع 

.
)2(

احتياجاته ال�شخ�شية اأو العائلية اأو احتياجاته املهنية خارج نطاق تخ�ش�شه« 

امل�شتهلك - لقاء اخلرباء«، معهد التخطيط القومي، �شل�شلة اأوراق اقت�شادية، العدد رقم  حماية  »قانون  حامد:  كمال  نيفني  راجع:   )1
)5(، اأغ�شط�س 2007، �س32.

Protection du Consommateur électronique«، ر�شالة  عدنان خالد: »حماية امل�شتهلك الإلكرتوين  �شعيد  كوثر  د.  راجع:   )2
دكتوراة غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة بنها، 2010، �س 81.



90

�أ.د. ماجـدة �شـلبي

ثانيًا: احلماية القانونية للم�شتهلك االإلكرتوين:

وعن احلماية القانونية للم�شتهلك الإلكرتوين، جند اأن الت�شريعات املقارنة قد اأولت هذه 

احلماية العناية الكافية بغر�س تنظيم وتقنني حماية امل�شتهلك، وذلك منذ اأن اأقرت اجلمعية 

1985/4/9 حقوق امل�شتهلك كجزء  العامة لالأمم املتحدة بقرارها رقم )39/284( ال�شادر يف 

من حقوقه كاإن�شان، فقد �شارعت كثري من دول العامل املتح�شر، وذلك بتباين فيما بينها تبعاً 

:
)1(

مل�شاحة حرية الإن�شان بها اإىل تر�شيخ هذه احلقوق التي اأقرتها اجلمعية واملتمثلة يف 

- حق الأمان: حماية امل�شتهلك من املنتجات وعمليات الإنتاج واخلدمات التي توؤدي اإىل   1
خماطر على �شحته وحياته.

ال�شليم،  بالختيار  قيامه  على  ت�شاعد  التي  باحلقائق  امل�شتهلك  تزويد  املعرفة:  حق   -  2
وحمايته من الإعالنات التي ت�شمل معلومات م�شللة وغري �شحيحة.

- حق الختيار: باأن يتمكن امل�شتهلك من الختيار بني العديد من املنتجات واخلدمات   3
التي تعر�س باأ�شعار تناف�شية مع �شمان اجلودة.

ثل م�شالح امل�شتهلك يف اإعداد �شيا�شات احلكومة وتنفيذها،  4 - حق ال�شتماع اإىل اآرائه: باأن مترُ
ويف تطوير املنتجات اأو اخلدمات.

الأ�شا�شية،  واخل��دم��ات  ال�شلع  على  باحل�شول  وذل��ك  الأ�شا�شية:  حاجياته  اإ�شباع  حق   -  5
كالغذاء، والك�شاء، والرعاية ال�شحية، والتعليم.

ال�شلع  - حق التعوي�س: بحيث يكون للم�شتهلك احلق يف التعوي�س العادل امل�شروع عن   6
الرديئة واخلدمات غري املر�شية.

الختيارات  ملمار�شة  املطلوبة  امل��ه��ارات  اكت�شاب  اإىل  بحاجة  فامل�شتهلك  التثقيف:  حق   -  7
الواعية بني ال�شلع واخلدمات، واأن يكون مدركاً حلقوقه الأ�شا�شية وكيفية ا�شتخدامها.

- حق احلياة يف بيئة �شحية: بحيث يعي�س امل�شتهلك ويعمل يف بيئة خالية من املخاطر   8
لالأجيال احلالية وامل�شتقبلية.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- اإبراهيم عبيد علي اآل علي: »العقد الإلكرتوين«، درا�شة مقارنة، مرجع �شابق، �س471.

- د. خالد ممدوح اإبراهيم: »حماية امل�شتهلك يف املعامالت الإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س28.

- د. حممد عبيد الكعبي: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، ر�شالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 2009، �س183.

- قدري حممد م�شطفى حممود: »حماية امل�شتهلك يف العقد الإلكرتوين«، مرجع �شابق، �س117.

- د. �شهري حجازي: »التهديدات الإجرامية للتجارة الإلكرتونية«، مركز البحوث والدرا�شات، �شرطة دبي، العدد 91، �س1.

- د. اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل، مرجع �شابق، �س9.

- د. عمر خالد حممد الزريقات: »عقد البيع عرب الإنرتنت«، درا�شة حتليلية، ر�شالة دكتوراة، جامعة عني �شم�س، 2005، �س312.
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ثالثًا: احلماية املدنية للم�شتهلك يف العقود االإلكرتونية:

نعني باحلماية املدنية، احلماية القانونية التي تهدف اإىل م�شاعدة امل�شتهلك يف نطاق العقود 

.
)1(

والتجارة الإلكرتونية 

هذه  اأق���رت  وق��د  الإل��ك��رتوين،  التعاقد  يف  امل�شتهلك  بحماية  احلديثة  الت�شريعات  اهتمت 

الت�شريعات الكثري من و�شائل حماية امل�شتهلك �شواء يف مرحلة ما قبل التعاقد، اأو مرحلة اإبرام 

التعاقد، اأو مرحلة تنفيذ العقد الإلكرتوين.

امل��ع��ام��الت وال��ت��ج��ارة  اأك���رث اإحل��اح��اً يف ظ��ل ظ��ه��ور وان��ت�����ش��ار  واأ���ش��ب��ح��ت حماية امل�شتهلكني 

.
)2(

الإلكرتونية، حيث يتعاقد امل�شتهلك عن بعد على �شلعة مل يرها حقيقة 

للت�شريعات  الأول��ي��ة  الأه���داف  م��ن  الإل��ك��رتوين  العقد  يف  امل�شتهلك  حماية  اأ�شبحت  وق��د 

.
)3(

الوطنية والدولية التي اهتمت ببيان النظام القانوين حلماية امل�شتهلك 

من  ب��دءاً  العقد  ت�شمل احلماية يف جميع مراحل  الإلكرتوين  العقد  امل�شتهلك يف  وحماية 

مرحلة التفاو�س حول �شروط العقد ومو�شوعه، ومرحلة اإبرام العقد، ومرحلة تنفيذه، ففي 

كل مرحلة من هذه املراحل يحتاج امل�شتهلك اإىل احلماية املدنية، مع �شرورة تقدمي امللتزم به 

للمتعاقد معه من املعلومات والإر�شادات التي ت�شمح له بتكوين فكرة وا�شحة عن ال�شلع حمل 

التعاقد، وفر�س امل�شرع اللتزام بالتب�شري والإع��الم ل�شالح الطرف ال�شعيف يف هذه العقود 

.
)4(

وغريها، يتحمله الطرف القوي 

:
)5(

واللتزام بالتب�شري وح�شب القانون الفرن�شي ال�شادر عام 1993، يجب اأن يت�شمن ثالث طوائف 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. حداد العيد: »احلماية املدنية واجلنائية للم�شتهلك عرب �شبكة الإنرتنت«،  جامعة اجللفة/كلية احلقوق، امللتقى الدويل الأول حول 

»التنظيم القانوين لالإنرتنت واجلرمية املنظمة« 29/27 اأبريل، 2009.

- د. اأحمد الرفاعي: »احلماية املدنية للم�شتهلك اإزاء امل�شمون العقدي«، دار النه�شة العربية، 1994، �س105.

2008، �س70. �شابق،  مرجع  الإلكرتونية«،  للتجارة  املدنية  »احلماية  زهرة:  املر�شي  حممد  د.  راجع:   )2
�س11. �شابق،  مرجع  الإلكرتونية«،  املعامالت  يف  امل�شتهلك  »حماية  اإبراهيم:  ممدوح  خالد  د.  راجع:   )3

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )4
- د. حممد ال�شعيد ر�شدي: »التعاقد بو�شائل الت�شال احلديثة«، من�شاأة املعارف، 2005، �س17..

- د. ح�شام الدين كامل الأهواين: »املفاو�شات يف الفرتة قبل التعاقدية، ومراحل اإعداد العقد الدويل«، تقرير مقدم اإىل ندوة الأنظمة 

التعاقدية ومقت�شيات التجارة الدولية، معهد قانون الأعمال الدويل، كلية احلقوق، جامعة القاهرة )2-3 يناير 1993(.

- د. نزيه حممد ال�شادق املهدي: »اللتزام قبل التعاقدي بالإدلء بالبيانات املتعلقة بالعقد«، دار النه�شة العربية، 1999، �س23 وما بعدها.

- د. �شهري منت�شر: »اللتزام بالتب�شري«، دار النه�شة العربية، 1995، �س14.

حول  الأول  العلمي  املوؤمتر  اإىل  مقدم  بحث  امل�شتهلك«،  حماية  ومقت�شيات  الإلكرتونية  »التجارة  �شرور:  �شكري  حممد  د.  راجع:   )5
 ،2003 اأبريل   28-26 املدة من  املتحدة،  العربية  الإمارات  دبي،  �شرطة  اأكادميية  الإلكرتونية«،  للعمليات  والأمنية  القانونية  »اجلوانب 

املجلد الثاين، �س121-120.
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1( التب�شري باخل�شائ�س اأو ال�شفات املميزة لل�شلع اأو اخلدمات املعرو�شة.
للم�شتهلك،  العقدية  بامل�شئولية  منها  تعلق  ما  البيع خا�شة  و�شروط  بالثمن  التب�شري   )2

وكذلك ال�شروط اخلا�شة اأو ال�شتثنائية لذلك البيع.

اأن القانون يلزم - املهني - يف بع�س احلالت  3( البيانات الإلزامية يف بع�س العقود، ذلك 
كاملحامي اأو املحا�شب اأو الطبيب باأن يحرر العقد كتابة واأن ي�شمنه بيانات حمددة خم�ش�شة 

لإعالم امل�شتهلك باللتزامات املتبادلة للطرفني.

وقد عاجلت املواد 21/111، 3/113 من القانون الفرن�شي ال�شادر عام 1993 يف �شاأن حماية 

امل�شتهلك هذه املو�شوعات الثالثة.

وبذلك فاإن املتعاقد يف التجارة الإلكرتونية عندما يعلن عن �شلعته اأو خدمته اأو يعر�شها 

على امل�شتهلك عليه ذكر البيانات اجلوهرية واإبداء الن�شح على نحو يحقق علماً كافياً و�شاماًل 

.
)1(

للم�شتهلك واأن يناأى هذا املتعاقد عن ا�شتعمال احليل اأو اخلداع 

ويحق  الروؤية  خيار  رخ�شة  من  ي�شتفيد  الإلكرتوين،  امل�شتهلك  اأن  الفقهاء  جمهور  ويرى 

له العدول عن التعاقد بعد روؤية ال�شلعة، وردها اإىل البائع وا�شرتداد ما دفعه من مقابل بذات 

.
)2(

ال�شروط والأحكام جميعها 

وغالباً ما تت�شمن العقود الإلكرتونية �شروطاً تع�شفية تخل بتوازن التعاقد، نظراً ملا يتمتع 

اأن ميلي �شروطه على الطرف ال�شعيف يف  امل��وزع من مركز اقت�شادي ميكنه من  اأو  امل��ورد  به 

العقد وهو امل�شتهلك.

يكون  اإذع��ان، حتى  عقود  العقود مبثابة  هذه  اعتبار  تقت�شي  العدالة  اعتبارات  ف��اإن  لذلك 

.
)3(

للم�شتهلك احلق يف اإبطالها اأو رد ال�شروط التع�شفية فيها 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. اأحمد حممد الرفاعي: »احلماية املدنية للم�شتهلك اإزاء امل�شمون العقدي«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1994، �س20 وما بعدها.

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »حماية امل�شتهلك عرب �شبكة الإنرتنت«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، الطبعة الأوىل، 2006، �س8.

- د. عبد احلق حمي�س: »حماية امل�شتهلك الإلكرتوين«، بحث مقدم اإىل موؤمتر الأعمال امل�شرفية بني ال�شريعة والقانون، كلية ال�شريعة 

والقانون، جامعة الإمارات، مايو 2003، املجلد الثالث، �س1288 وما بعدها.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- د. حممد املر�شي زهرة: »احلماية املدنية للتجارة الإلكرتونية«، املرجع ال�شابق، �س126.

- قدري حممد حممود: »حماية امل�شتهلك يف العقد الإلكرتوين«، مرجع �شابق، �س127.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )3
- د. هدى ق�شقو�س: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2000، �س67.

- د. حمد اهلل حممد حمد اهلل: »حماية امل�شتهلك يف مواجهة ال�شروط التع�شفية يف عقود ال�شتهالك«، درا�شة مقارنة، دار الفكر العربي، 

1997، �س101.
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رابعًا: احلماية اجلنائية للم�شتهلك االإلكرتوين يف جمال التجارة االإلكرتونية:

العقود  يف  ال�شعيف  ال��ط��رف  ب��اع��ت��ب��اره  الإل���ك���رتوين  للم�شتهلك  خ��ا���ش��ة  ح��م��اي��ة  ل��ت��وف��ري 

فيها  يراعى  الق�شائي  لالخت�شا�س  معايري  توجد  امل�شتهلكني  بوا�شطة  املربمة  الإلكرتونية 

الوقوف اإىل جوار امل�شتهلك.

الذي  للم�شتهلك  اجلنائية  احلماية  بتوفري  ال��دول  من  الكثري  يف  احلكومات  اهتمت  وق��د 

يتعامل عرب �شبكات الإنرتنت اأثناء و�شعها للت�شريعات اخلا�شة بالتجارة الإلكرتونية، حلمايته 

حقوق  ت�شمن  التي  املبادئ  من  العديد  الت�شريعات  هذه  ت�شمنت  حيث  والتحايل.  الغ�س  من 

امل�شتهلك عند عر�س اأو بيع اأي خدمة اأو �شلعة له من خالل و�شائل الت�شال الإلكرتونية.

كما اهتم قانون الحتاد الأوروبي ب�شرورة التعريف بالبائع وجمع البيانات اخلا�شة بال�شلع. 

اأبرمت يف الظالم حيث ل يتاح للم�شرتي  التي تربم عن بعد مبثابة عقود  العقود  اأن  واعترب 

.
)1(

فح�س ال�شلعة قبل ال�شراء 

ال��ذي  والبنك  الإل��ك��رتوين  امل�شتهلك  ب��ني  للعالقة  قانونية  بيئة  تهيئة  م��ن  لب��د  ول��ذل��ك 

يتعامل معه واملراحل التي ت�شتوجب حماية امل�شتهلك الإلكرتوين وهي مرحلة تبادل البيانات 

الت�شجيل ومعاجلة  عرب احلا�شب الآيل، ومرحلة ال�شتالم للبيانات والطالع عليها ومرحلة 

البيانات ومرحلة حفظ وتخزين البيانات واملعلومات.

اأحكام القانون  2011 اخلا�س بتعديل بع�س  هذا وي�شري القانون الحتادي رقم )7( ل�شنة 

الحتادي رقم )24( ل�شنة 2006 يف �شاأن حماية امل�شتهلك والذي ي�شتبدل بن�س املادة )18( من 

:
)2(

القانون الحتادي رقم 24 ل�شنة 2006 امل�شار اإليه الن�س الآتي 

املادة )18(:

- مع عدم الإخ��الل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخر، يعاقب كل من يخالف   1
اأحكام هذا القانون وفقاً ملا يلي:

)اأ( الغرامة التي ل تقل عن )100.000( مائة األف درهم ول جتاوز )1.000.000( مليون 

درهم يف حالة خمالفة اأي حكم من اأحكام املواد )6( و)7( و)14( من هذا القانون.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- ال�شيد حممد ال�شيد عمران: »حماية امل�شتهلك اأثناء تكوين العقد«، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية، 1986.

- John Dickie, «Internet and Electronic Commerce Law in the European Union», Portland Oregon, Hart Publishing, 

Oxford, 2000, p. 94.

2( راجع: اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد: »امل�شتجدات الت�شريعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة«، جملة معهد دبي الق�شائي.
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)ب( الغرامة التي ل تقل عن )10.000( ع�شرة اآلف درهم ول جتاوز )200.000( مائتي 

األف درهم يف حالة خمالفة اأي حكم من اأحكام املواد )5( و)8( والفقرة الثانية من املادة )9( 

واملادة )12( من هذا القانون.

األف درهم ول جتاوز )120.000( مائة  التي ل تقل عن )20.000( ع�شرين  الغرامة  )ج( 

وع�شرين األف درهم يف حالة خمالفة اأي حكم من اأحكام الفقرة الأوىل من املادة )9( واملواد اأرقام 

)10( و)11( و)13( و)15( من هذا القانون.

)د( الغرامة التي ل تقل عن )5.000( خم�شة اآلف درهم ول جتاوز )100.000( مائة األف درهم يف 

حالة خمالفة اأي حكم اآخر من اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له.

- ت�شاعف الغرامات املن�شو�س عليها يف البند )1( من هذه املادة يف حالة معاودة ارتكاب   2
ذات املخالفة خالل �شنة واحدة من ارتكاب املخالفة ال�شابقة لها، وبحيث ل تقل العقوبة عن 

ن�شف احلد الأعلى املقرر بعد م�شاعفة الغرامات.

- حتدد بقرار من جمل�س الوزراء بناًء على عر�س الوزير املخالفات التي يجوز ال�شلح فيها   3
واملقابل الذي يلزم به املخالف يف كل حالة، ب�شرط األ يجاوز احلد الأق�شى للعقوبة املقررة يف هذا 

القانون. ويف حالة رف�س املخالف ال�شلح حتال املخالفة اإىل النيابة العامة لتخاذ الإجراء املقرر.

بال�شوابط والإج���راءات الالزمة لإمت��ام ال�شلح وقواعد  ال��وزراء ق��راراً  - ي�شدر جمل�س   4
ق��راراً  الوزير  ي�شدر  كما  القانون.  ه��ذا  اأحكام  اإط��ار  يف  املرتكبة  اجلرائم  يف  تطبيقه  و�شروط 

.
)1(

بت�شكيل جلان لل�شلح تتوىل تنفيذ اأحكام قرار جمل�س الوزراء امل�شار اإليه 

اإل باحلماية القانونية من  التقنية واأمن املعلومات ل تكتمل  وبذلك فاإن حلقات احلماية 

اإ�شاءة ا�شتخدام احلوا�شيب وال�شبكات يف ارتكاب اجلرائم الإلكرتونية  خالل اأحكام حتمي من 

واإل بقيت احلماية منقو�شة وم�شكوك يف جدواها.

عقود  يف  للم�شتهلك  متكاملة  حماية  باعتبارها  للم�شتهلك  اجلنائية  احلماية  �شور  تتمثل 

البيع من خالل الإنرتنت وب�شفة خا�شة يف الأحوال التالية:

- جترمي فعل الدخول غري امل�شروع اإىل مواقع التجارة الإلكرتونية واحل�شول على بيانات امل�شتهلك.

- اإمكانية معاقبة اجلاين عند اإتالف بيانات امل�شتهلك بالعقوبة املقررة لالإتالف العمدي 

للمنقولت بعد الت�شليم للبيانات واملعلومات باعتبارها من الأموال املنقولة.

- حماية و�شائل الدفع الإلكرتوين من التعدي عليها اإىل جمال التجارة الإلكرتونية.

1( �شدر هذا القانون عن ق�شر الرئا�شة باأبوظبي يف 16 مايو 2011م.
- راجع: اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد: »امل�شتجدات الت�شريعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة«، جملة املعهد التي ي�شدرها معهد 

دبي الق�شائي، �س 84.
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- التعدي على بيانات الطبقة الئتمانية التي تخ�س امل�شتهلك.

- تزوير املحررات الإلكرتونية التي يكون امل�شتهلك طرفاً فيها.

وبذلك فقد ت�شمنت ت�شريعات التجارة الإلكرتونية ن�شو�شاً قاطعة يف �شاأن جترمي اأفعال 

بعينها بهدف حماية م�شلحة امل�شتهلك يف عقد التجارة الإلكرتونية.

الت�شريعات والقوانني ملواجهة هذه  اإىل �شن  ومع ظهور جرائم الإنرتنت، �شعت الدول املتقدمة 

اجلرائم، خا�شة الوليات املتحدة الأمريكية التي قامت ب�شن الت�شريعات ابتداء من 10 اأكتوبر 1984. 

اإ�شدار  مت   ،1985 ع��ام  ويف  املعلوماتي،  بالتحايل  ي�شمى  قانوناً  الأمريكي  الكوجنر�س  اأ���ش��در  حيث 

قانونني متخ�ش�شني للجرائم املعلوماتية، قانون الغ�س والتع�شف الذي تناول اجلرائم اخلا�شة على 

الأنظمة املعلوماتية للحكومة الفيدرالية، وقانون �شرية املخابرات الإلكرتونية يف عام 1996. وتعد 

.
)1(

الوليات املتحدة الأمريكية من اأهم الدول التي اأولت عناية فائقة ملكافحة اجلرائم املعلوماتية 

كما حر�س املجل�س الأوروبي على الت�شدي لال�شتخدام غري امل�شروع ل�شبكات املعلومات من 

خالل اتفاقية بوداب�شت املوقعة يف 23 نوفمرب 2001 املتعلقة بالإجرام املعلوماتي. وقامت فرن�شا 

ال�شخ�شية ليعقبه  املعلومات واحلقوق  باإ�شدار قانون   1978 الت�شريعات اعتباراً من عام  ب�شن 

لت�شدر  املعلوماتية  املرتبطة مبجال  املخالفات  بع�س  يوحد   1981/12/25 يف  مر�شوم  �شدور 

عدل  قانوناً جديداً  اأ�شدرت  للبيانات، كما  الآلية  املعاجلات  قانوناً حلماية نظم   1988 يف عام 

بع�س اأحكام قانون عام 1988 وذلك يف �شنة 1994، حيث اأدمج هذا القانون يف قانون العقوبات 

الفرن�شي ال�شادر عام 1992 ليعالج بع�س اجلرائم املعلوماتية.

ل�شنة   )230( رقم  القانون  وهو  الإلكرتونية  املعامالت  �شاأن  يف  الفرن�شي  القانون  و�شدر 

2000 بتطويع قانون الإثبات لتكنولوجيات املعلومات والتوقيع الإلكرتوين ملواجهة التطورات 
.

)2(
املتالحقة يف جمال التجارة الإلكرتونية 

ويف جمهورية م�شر العربية مت اإعداد م�شروع قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية امل�شري 

عام 2001. اإل اأنه مل ي�شدر حتى الآن. و�شدر القانون رقم )15( ل�شنة 2004 اخلا�س بالتوقيع 

الإلكرتوين الذي يعد خطوة نحو الهتمام بالتجارة الإلكرتونية ومب�شروع احلكومة الإلكرتونية.

2012 يف  ويف دولة الإم��ارات العربية املتحدة �شدر مر�شوم بقانون احت��ادي رقم )5( ل�شنة 

.
)3(

�شاأن جرائم تقنية املعلومات الذي يحل حمل القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2006 

1( راجع: د. اأحمد ال�شيد طه كردي: »اإطار مقرتح حلماية حقوق امل�شتهلك من خماطر التجارة الإلكرتونية«، ق�شم اإدارة اأعمال، كلية 
التجارة، جامعة بنها، 2011.

2002، �س 128. القاهرة،  الإلكرتونية«،  للمعامالت  القانوين  »الإطار  لطفي:  حممود  ح�شام  حممد  د.  راجع:   )2
جملة املعهد التي ي�شدرها معهد دبي الق�شائي، العدد )13(، يناير 2013، �س 87.  )3
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خام�شًا: حماية امل�شتهلك يف مرحلة التفاو�ص:

تعترب مرحلة التفاو�س يف عقد ال�شتهالك الإلكرتوين من اأهم مراحل العقد، ملا لها من دور 

يف حتديد حقوق والتزامات طريف العقد، وما ترتبه من م�شوؤوليات على عاتق اأطرافه، وهي ت�شبق 

اإبرام للعقد النهائي، وتلعب مرحلة التفاو�س دوراً كبرياً  اإبرام العقود. وقد تنتهي دون  مرحلة 

يف تقريب وجهات النظر بني اأطراف العقد، كما اأن لها دوراً وقائياً بالن�شبة ملرحلة اإبرام العقد.

ويعرف الفقه مرحلة التفاو�س باأنها: »التحاور واملناق�شة وتبادل الأفكار والآراء وامل�شاومة 

بالتفاعل بني الأطراف، من اأجل الو�شول اإىل اتفاق معني حول م�شلحة اأو حل م�شكلة ما«.

وعادة ما تتم املفاو�شات يف البيئة الإلكرتونية عن طريق تبادل الر�شائل بني الأطراف عرب 

الربيد الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت.

ولتمييز مرحلة التفاو�س عن مرحلة اإبرام العقد يجب التفرقة بني الإيجاب وبني الدعوة 

اإىل التعاقد، بحيث يكون الأطراف يف املرحلة الثانية غري ملزمني باإبرام العقد، لذا فقد ن�س 

قانون املعامالت املدنية الإماراتي يف املادة )134( على اأنه:

- يعترب عر�س الب�شائع واخلدمات مع بيان املقابل اإيجاباً.  1«

- اأما الن�شر والإعالن وبيان الأ�شعار اجلاري التعامل بها وكل بيان اآخر متعلق بعر�س اأو   2
بطلبات موجهة للجمهور اأو لالأفراد، فال يعترب عند ال�شك اإيجاباً، واإمنا يكون دعوة اإىل التعاقد«.

ويختلف الإيجاب عن املفاو�شات، فالإيجاب هو الإعراب عن اإرادة نهائية اجتهت فعاًل اإىل 

اإحداث اأثر قانوين، اأما املفاو�شات ففيها معنى حت�ش�س امل�شلحة، ل يحدد املتعاقد فيها مركزه 

النهائي، واإمنا هو ياأخذ ويعطي بغية ج�س النب�س وتكوين فكرة عن التعاقد، لذلك ل تعترب 

.
)1(

املفاو�شات اإيجاباً، ول يرتتب عليها اأثر قانوين 

ال�شادر يف   79/7 رقم  الأوروب��ي  التوجيه  ا�شتبعد  والتفاو�س  الإيجاب  للتفرقة بني  ونتيجة 

1997/5/20 املتعلق بحماية امل�شتهلك يف العقد عن بعد جمرد الإعالن من مفهوم الإيجاب، حيث 
لتمكني  الالزمة  العنا�شر  كافة  يت�شمن  بعد  عن  ات�شال  »كل  باأنه:  الإلكرتوين  الإيجاب  عرف 

املر�شل اإليه الإيجاب من اأن يقبل التعاقد مبا�شرة، وي�شتبعد من هذا النطاق جمرد الإعالن«.

ويرى جانب من الفقه اأن العر�س املوجه عرب �شبكة الإنرتنت يعد اإيجاباً، اإذا ما حدد فيه 

�شعر ال�شلعة اأو اخلدمة، اأما اإذا مل يكن حمدداً فيه ال�شعر، فاإنه يعد جمرد دعوة للتفاو�س.

وينعقد العقد بارتباط الإيجاب بالقبول املطابق له، ومع هذا فاإن انعقاد العقد م�شروط 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة: »القانون الدويل اخلا�س النوعي«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2002، �س62.

- اإبراهيم عبيد علي: »العقد الإلكرتوين«، درا�شة مقارنة مرجع �شابق، �س477.
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.
)1(

باتفاق الأطراف على العنا�شر الأ�شا�شية لاللتزام، وعلى باقي ال�شروط امل�شروعة الأخرى 

:
)2(

وتتخذ املفاو�شات يف العقود الإلكرتونية طريقتني لالت�شال بني الأطراف، حيث يتم التفاو�س عن طريق 

اأ - خطاب النوايا االإلكرتوين:

ي�شدر خطاب النوايا الإلكرتوين من اأحد طريف العقد للطرف الآخر، يبني فيه رغبته يف 

التفاو�س حول عقد ما، وغالباً ما يتم هذا يف عقود ال�شركات التجارية ذات امل�شاريع العمالقة، 

اأو بينها وبني احلكومات اأو الإدارات احلكومية.

اإلكرتونية عن طريق  دعامة  اأو  ورقية،  دعامة  على  يكون مكتوباً  ما  ع��ادة  النوايا  وخطاب 

ب��اأن��ه: »حم��رر  الإل��ك��رتوين  النوايا  الإن��رتن��ت، وميكن تعريف خطاب  اأو  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د 

اإلكرتوين قبل العقد النهائي يعك�س مقرتحات واتفاقيات اأحد طريف العقد اأو كليهما، بهدف 

.
)3(

الدخول يف هذا العقد من خالل و�شيط اإلكرتوين« 

ويهدف هذا اخلطاب اإىل حتديد الإطار امل�شتقبلي املتعلق بتنظيم املفاو�شات الإلكرتونية 

من حيث مدة التفاو�س، واللغة امل�شتخدمة يف التفاو�س، وتكلفة الدرا�شات الالزمة لإبرام العقد 

النهائي، والطرف امللزم بها، وال�شروط امل�شتخدمة للعقد النهائي املن�شود اإبرامه بني الطرفني.

ب - الربوتوكوالت االتفاقية االإلكرتونية:

وهي وثائق تكتفي فيها الأطراف املتفاو�شة بت�شجيل اتفاقها على الإطار العام للعقد النهائي دون 

التطرق اإىل ال�شروط املكملة، وقد اختلف الفقه يف تكييف هذه الربوتوكولت، حيث يرى البع�س اأن هذه 

الربوتوكولت متثل عقداً ملزماً قائماً بذاته يولد م�شوؤولية تعاقدية لطرفيه، بينما يرى البع�س الآخر 

.
)4(

اأنه جمرد اتفاق على التفاو�س يف �شاأن عقد من العقود ل يولد اإل م�شوؤولية تق�شريية يف غياب العقد 

اأو  الإل��ك��رتوين  النوايا  خطاب  �شكل  على  ك��ان  �شواء   - املفاو�شات  عقد  ي�شتمل  ما  وغالباً 

الربوتوكولت التفاقية الإلكرتونية - على التزامات متبادلة بني طرفيه من اأهمها اللتزام 

بالتعاون وتبادل املعلومات وال�شرية.

�س111. �شابق،  مرجع  الإلكرتونية«،  املعامالت  يف  امل�شتهلك  »حماية  اإبراهيم:  ممدوح  خالد  د.  راجع:   )1
اأ�شامة اأبو احل�شن جماهد: »الو�شيط يف قانون املعامالت الإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س205-203. د.  راجع:   )2

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )3
- حممد اأمني الرومي املحامي: »التعاقد الإلكرتوين عرب الإنرتنت«، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�شكندرية، الطبعة الأوىل، 2004، �س100-99.

- د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة: »القانون الدويل اخلا�س النوعي«، مرجع �شابق، �س38.

- اإبراهيم عبيد علي، املرجع ال�شابق، �س481. 

�س115. �شابق،  مرجع  الإلكرتونية«،  املعامالت  يف  امل�شتهلك  »حماية  اإبراهيم:  ممدوح  خالد  د.  راجع:   )4
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القسم الثاني
حماية المستهلك اإللكتروني في مرحلة إبرام وتنفيذ العقد 

اإللكتروني وحق المستهلك في الرجوع في البيع

�شبكة  ظهور  اإىل  والت�شالت  املعلومات  لنظم  املذهل  والتقدم  التكنولوجي  التطور  اأدى 

الإنرتنت كو�شيلة لتبادل املعلومات واحل�شول عليها، واإبرام الت�شرفات والعقود. ولذا ظهرت 

»التجارة عرب الو�شائل الإلكرتونية«.

ويعد العقد الإلكرتوين نتاجاً للتطورات العلمية يف جمال و�شائل الت�شال عن بعد، التي 

اأفرزتها التقنية ال�شناعية احلديثة، وما وفرته تلك التطورات من تقنيات �شاهمت يف �شهولة 

اإبرام العقود وال�شفقات بني الأفراد على خمتلف اأماكن تواجدهم، �شواء على امل�شتوى الفردي، 

اأو على امل�شتوى احلكومي، اأو اخلا�س كاملوؤ�ش�شات وال�شركات.

. ويطلق 
)1(

واأ�شبحت فكرة التعاقد عرب الو�شيط الإلكرتوين ظاهرة �شائعة يف املجتمعات 

العقد  ويعترب   .Le contrat électronique الإل��ك��رتوين  العقد  العقود  من  النوع  ه��ذا  على 

ويرتبط  عليها.  وال�شفافية  الثقة  لإ�شفاء  الإلكرتونية  للتجارة  الأ�شا�شية  الأداة  الإلكرتوين 

.
)2(

العقد الإلكرتوين ارتباطاً وثيقاً بالتجارة الإلكرتونية 

التقليدي من حيث �شرورة  العقد  اأ�شا�شياته عن  يف  الإلكرتوين »كثرياً  العقد  ول يختلف 

توافر اأركان النعقاد و�شرائط ال�شحة. غاية ما هنالك اأنه بالنظر اإىل اأن هذا العقد يتم - من 

حيث املكان - بني غائبني، فاإن الأمر يقت�شي تدخل امل�شرع لو�شع ال�شوابط وال�شمانات التي 

.
)3(

تكفل �شالمة انعقاده، وتوفري احلماية الالزمة لأطرافه« 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. اأ�شامة اأبو احل�شن: »خ�شو�شية التعاقد عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2003.

- اإبراهيم املنجي: »عقد نقل التكنولوجيا«، الطبعة الأوىل، 2002، �س256.

- حممد اأبو القا�شم: »الت�شويق عرب الإنرتنت«، دار الأمني، �س17.

- د. حممد اإبراهيم الهيجاء: »التعاقد بالبيع بوا�شطة الإنرتنت«، دار الثقافة للن�شر والتوزيع، عمان، الأردن، 2002، �س53.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- د. �شمري حامد عبد العزيز اجلمال: »التعاقد عرب تقنيات الت�شال احلديثة - درا�شة مقارنة«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2006، �س56.

- Isabelle de Lamberterie, Michel Vivant: Commerce électronique: de nouvelles pratiques contractuelles?, Actes du 

colloque organisé par l›École dectorale de droit public et de droit fiscal de l›Université Paris 1, les 25 et 26 Septembre 

2000, Collection Légipresse, Paris, 2001, p. 369.

الإلكرتونية ومقت�شيات حماية امل�شتهلك«، املوؤمتر العلمي الأول حول اجلوانب القانونية والأمنية  »التجارة  �شرور:  �شكري  د. حممد  راجع:   )3
للعمليات الإلكرتونية، الإمارات العربية املتحدة، اأكادميية �شرطة دبي، مركز البحوث والدرا�شات القانونية، املنعقد يف 26-28 اأبريل 2003.
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ودائماً ما يثور الت�شاوؤل عن ماهية العقد الإلكرتوين؟ ومدى اختالفه عن العقد التقليدي؟ 

وما هي اخل�شائ�س التي يتميز بها هذا العقد؟ والأ�شكال التي يربم فيها؟ ويف هذا الق�شم �شوف 

فيها،  يربم  التي  والأ�شكال  الإلكرتوين  العقد  وخ�شائ�س  الإل��ك��رتوين،  العقد  تعريف  نتناول 

والتحديات القانونية التي يثريها.

Contrat Électronique اأواًل: تعريف العقد االإلكرتوين

تتمثل يف  والتي  غ��ريه،  التي متيزه عن  الإل��ك��رتوين، من خ��الل خ�شو�شيته  العقد  تعريف  ياأتي 

طريقة وو�شيلة انعقاده بو�شفه عقد عن بعد، ل يرى املتعاقدان بع�شهما البع�س، بل يلتقيان يف مواقع 

افرتا�شية ميكن للتجار وامل�شتهلكني اأن يدخلوا اإىل هذه املواقع للبحث عن بغيتهم يف منتج معني.

عرف التوجيه الأوروب��ي العقد الإلكرتوين اأي العقد عن بعد باأنه »كل عقد يرد على �شلع 

اأو خدمات مربم بني مورد وم�شتهلك يف اإطار نظام بيع اأو اأداء خدمات عن بعد منظم بوا�شطة 

.
)1(

املورد والذي ي�شتعمل لهذا العقد تقنية اأو اأكرث من التقنيات يف الت�شالت عن بعد« 

وقد اجته بع�س الفقهاء اإىل تعريف العقد الإلكرتوين باأنه: »تفاعل بني املوجب والقابل 

من خالل اتفاق )يتالقى فيه الإيجاب والقبول( على �شبكة دولية مفتوحة لالت�شال عن بعد، 

.
)2(

وذلك بو�شيلة م�شموعة ومرئية« 

والعقد الإلكرتوين ل يختلف يف مفهومه عن العقد التقليدي، اإل يف الطريقة التي ينعقد 

، ففي حني يتم اإبرام العقد التقليدي بني طرفيه على دعامة 
)3(

بها، ومتثل خا�شية ذاتية له 

ورقية ملمو�شة، وبح�شور وتوقيع من طرفيه اأو من ميثلهما قانوناً، فاإن العقد الإلكرتوين يتم 

اأو الربيد الإلكرتوين، بني طرفني  اإبرامه عن طريق و�شيلة اإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت، 

غائبني ج�شدياً عن جمل�س العقد، وبطريقة اإلكرتونية تف�شل بينهما م�شافات بعيدة.

واأول ما يالحظ ب�شاأن الو�شيلة التي ينعقد بها هذا العقد اأنه يتعني على امل�شرتك من اأجل 

اإبرام العقد عرب �شبكة الإنرتنت اأن يكون مت�شاًل بهذه ال�شبكة، والتي تتميز بخا�شتني وهما: 

.
)4(

اأنها �شبكة دولية، كما اأنها تعمل بف�شل البنية التحتية لالت�شالت 

1( املادة الثانية/فقرة )1( من التوجيه الأوروبي رقم 7 ل�شنة 1997 ال�شادر يف 20 مايو 1997، وقد اأخذ بذلك التعريف امل�شرع الفرن�شي 
يف املادة 121-16 من تقنني ال�شتهالك املعدل باملر�شوم رقم 741 ل�شنة 2001 يف 23 اأغ�شط�س 2001.

اأ�شامة اأبو احل�شن جماهد: »خ�شو�شية التعاقد عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2003، �س39. د.  راجع:   )2
»خ�شو�شية التعاقد عرب الإنرتنت«، بحث مقدم ملوؤمتر القانون والكمبيوتر والإنرتنت، جامعة  اأبو احل�شن جماهد:  اأ�شامة  د.  راجع:   )3

الإمارات، يف الفرتة من 1-3 مايو 2000، �س34 وما بعدها.

�س37. ال�شابق،  املرجع  جماهد،  احل�شن  اأبو  اأ�شامة  د.  راجع:   )4
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ويعد العقد الإلكرتوين من العقود التي تربم عن بعد. والعقد الإلكرتوين يتميز باأنه يتم 

يف الغالب على امل�شتوى الدويل، لذلك فاإن بع�س الفقه يعرف عقد التجارة الإلكرتوين الدويل 

اأ�شخا�س يف دول اأخرى،  باأنه: »العقد الذي تتالقى فيه عرو�س ال�شلع واخلدمات بقبول من 

.
)1(

وذلك من خالل الو�شائط التكنولوجية املتعددة، ومنها �شبكة الإنرتنت، بهدف اإمتام العقد« 

ويعرف البع�س الآخر من الفقه العقد الإلكرتوين باأنه: »العقد الذي يتالقى فيه الإيجاب 

اإن�شاء  وبق�شد  للبيانات،  الإلكرتوين  التبادل  با�شتخدام  دولية،  ات�شالت  �شبكة  عرب  بالقبول 

.
)2(

التزامات تعاقدية« 

التزامات  اإن�شاء  اإلكرتونية بق�شد  انعقاده بو�شيلة  الذي يتم  »العقد  باأنه:  البع�س  ويعرفه 

.
)3(

تعاقدية« 

وعلى ال�شعيد الت�شريعي العربي فقد عرف امل�شرع الإماراتي العقد الإلكرتوين حتت م�شمى 

2002 اخلا�س  ل�شنة  رقم )2(  القانون  الثانية من  امل��ادة  ن�شت  الإلكرتونية« حيث  »املعامالت 

املعامالت  اأن  2002/2/12 على  اإم��ارة دبي يف  وال�شادر عن  الإلكرتونية،  والتجارة  باملعامالت 

اأو جزئي  كلي  ب�شكل  تنفيذها  اأو  اإبرامها  يتم  اتفاقية  اأو  اأو عقد  تعامل  »اأي  الإلكرتونية هي: 

بوا�شطة املرا�شالت الإلكرتونية«.

كما عرف امل�شرع الحتادي الإماراتي العقد الإلكرتوين بذات التعريف يف املادة الأوىل من 

عرف  كما  الإلكرتونية،  التجارية  املعامالت  �شاأن  يف   2006 ل�شنة   )1( رقم  الحت��ادي  القانون 

املرا�شلة الإلكرتونية باأنها: »معلومات اإلكرتونية تر�شل اأو ت�شتلم بو�شائل اإلكرتونية اأياً كانت 

.
)4(

و�شيلة ا�شتخراجها يف املكان امل�شتلمة فيه« 

امل�شرع الإماراتي مل يربط مفهوم العقد الإلكرتوين بو�شيلة ات�شال معينة،  اأن  واملالحظ 

اإدراكاً منه باأن و�شائل الت�شال عن بعد تعتمد على تقنيات اإلكرتونية تفوق يف تطورها الدرا�شات 

القانونية التي تالحقها.

العقود ب�شفة خا�شة،  الإلكرتوين، ومل يتكلم عن  للعقد  امل�شري تعريفاً  امل�شرع  ومل يورد 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة: »القانون الدويل اخلا�س النوعي )الإلكرتوين، ال�شياحي، البيئي(«، دار النه�شة العربية، القاهرة، الطبعة 

الأوىل، 2002، �س68

- حممد اأمني الرومي املحامي: »التعاقد الإلكرتوين عرب الإنرتنت«، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�شكندرية، 2004، �س49.

2( راجع: د. خالد ممدوح اإبراهيم: »اإبرام العقد الإلكرتوين - درا�شة مقارنة«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، 2006، �س52.
www.damascusbar.org :حممد اأبو بكر: »ال�شكلية يف عقود الإنرتنت«، بحث من�شور على املوقع ال�شاحلني  راجع:   )3

4( املادة )الأوىل( من القانون الحتادي الإماراتي رقم )1( ل�شنة 2006 يف �شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية ال�شادر يف 2006/1/30 
واملن�شور يف اجلريدة الر�شمية لدولة الإمارات العربية املتحدة، العدد )442(،ال�شنة 36، يناير/2006، �س31.



101

»حمـاية امل�ستهلك الإلكرتوين يف العقـد الإلكرتوين ومعامالت التجارة الإلكرتونية واحلجية يف الإثبات«

واإمنا تكلم عن الكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية ب�شفة عامة وذلك يف املادة 15 وعن 

.
)1(

التوقيع الإلكرتوين يف املادة 14 

اأما امل�شرع الأردين فقد عرف العقد الإلكرتوين باأنه: »التفاق الذي يتم انعقاده بو�شائل 

. ويالحظ اأن امل�شرع الأردين هو امل�شرع العربي الوحيد الذي و�شع 
)2(

اإلكرتونية كلياً اأو جزئياً« 

تعريفاً �شريحاً ومبا�شراً للعقد الإلكرتوين.

اأما امل�شرع الأوروبي فقد عرف العقد الإلكرتوين باأنه: »اأي عقد متعلق بال�شلع واخلدمات 

يتم بني مورد وم�شتهلك من خالل الإطار التنظيمي اخلا�س بالبيع عن بعد، اأو تقدمي اخلدمات 

التي ينظمها املورد، والذي يتم با�شتخدام واحدة اأو اأكرث من و�شائل الت�شال الإلكرتونية حتى 

.
)3(

اإمتام العقد« 

ما  التعاقد  يف  ت�شتخدم  و�شيلة  »اأي��ة  باأنها:  الإلكرتونية  الت�شال  و�شائل  ع��رف  كما 

بني املورد وامل�شتهلك بدون التواجد املادي والتزامن لهما، وذلك حتى اإمتام التعاقد بني 

.
)4(

الطرفني« 

وهدف امل�شرع الأوروبي هو تقرير احلماية الالزمة للم�شتهلك، نظراً ملا توفره اأحكام مثل 

.
)5(

هذه العقود من حقوق ا�شتثنائية للم�شتهلك، كحقه يف الرجوع عن العقد بعد اإبرامه 

ثانيًا: خ�شائ�ص العقد االإلكرتوين:

الواقع  يتم يف  الذي  التقليدي  العقد  بعدة خ�شائ�س متيزه عن  يتميز  الإلكرتوين  العقد 

وهي  بها،  اإب��رام��ه  يتم  التي  الو�شيلة  هو  اخل�شائ�س  ه��ذه  ومرجع  اأط��راف��ه،  وبح�شور  العملي 

و�شيلة اإلكرتونية فر�شت طبيعتها خ�شائ�س حمددة ينفرد بها هذا العقد عن العقد التقليدي، 

باعتبار اأنه من العقود التي تتم عن برُعد دون ح�شور حقيقي لطرفيه يف جمل�س العقد، وهذه 

)15( ل�شنة 2004 ب�شاأن تنظيم التوقيع الإلكرتوين وباإن�شاء هيئة تنمية �شناعة تكنولوجيا املعلومات يف جمهورية  رقم  القانون  من   )1
م�شر العربية.

2( املادة )2( من القانون الأردين رقم 85 ل�شنة 2001 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية.
املادة )2( من التوجيه الأوروبي رقم 7/97 �شي اأي، ال�شادر من املجل�س الأوروبي يف 20/مايو/1997 ب�شاأن حماية امل�شتهلك يف العقود عن بعد.  )3
املادة )2( من التوجيه الأوروبي رقم 7/97 �شي اأي، ال�شادر من املجل�س الأوروبي يف 20/مايو/1997 ب�شاأن حماية امل�شتهلك يف العقود عن بعد.  )4
)6( من التوجيه الأوروبي رقم 7/97/�شي اأي، ال�شادر من املجل�س الأوروبي يف 20/مايو/1997 املتعلق بحماية امل�شتهلك يف  املادة   )5

العقود عن بعد.

راجع يف هذا ال�شياق:

- اإبراهيم عبيد علي اآل علي: »العقد الإلكرتوين - درا�شة مقارنة«، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة حلوان، 2010، �س76.

- د. م�شطفى اأحمد اإبراهيم: »العقد الإلكرتوين«، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة بنها، 2009، �س24.

- Olèvier d›auzon, le droit du commerce électronique, p. 23, 55.



102

�أ.د. ماجـدة �شـلبي

:
)1(

اخل�شائ�س هي 

• لأط��راف��ه يف جميع 	 امل��ادي  التواجد  ب��دون   Contrat à distance بعد  ي��ربم عن  عقد 

مراحله.

• ويتم ا�شتخدام الو�شائط الإلكرتونية يف اإبرام العقد.	

• عقد 	 عليه  يطلق  ل��ذل��ك   Contrat Commercial جت���اري  عقد  الإل��ك��رتوين  العقد 

.
)2(

التجارة الإلكرتونية 

• 	.
)3(

العقد الإلكرتوين يت�شم غالباً بالطابع الدويل 

• 	 Electronic Payment System من حيث الوفاء، فقد حلت و�شائل الدفع الإلكرتونية يف

التعاقد الإلكرتوين حمل النقود العادية.

• من حيث الإثبات، فالدعامة الورقية هي التي جت�شد الوجود املادي للعقد التقليدي.	

• عرب 	 وينفذ  ي��ربم  اأن  ميكن  ب��اأن��ه  التقليدي  العقد  ع��ن  الإل��ك��رتوين  العقد  يتميز  كما 

الإنرتنت دون حاجة اإىل الوجود املادي اخلارجي.

• العقد الإلكرتوين عقد مقرتن بحق العدول.	

وملا كان العقد الإلكرتوين يخت�س بالعديد من اخل�شائ�س فاإنه ميكن لنا اأن جنملها يف اأنه 

عقد يربم عن بعد، واأنه عقد يغلب عليه الطابع التجاري، واأنه عقد عابر للحدود.

Contrat à distance العقد االإلكرتوين، عقد عن ُبعد -  1
اإن من اأهم ما مييز العقد الإلكرتوين اأنه عقد يتم بني عاقدين ل يجمعهما جمل�س عقد حقيقي، 

فهو يتم عرب و�شائل الت�شال الإلكرتونية احلديثة، واأهم تلك الو�شائل هي �شبكة »الإنرتنت«.

الزمان غائبني من حيث  الغالب عقد بني حا�شرين من حيث  الإلكرتوين هو يف  فالعقد 

املكان، فالعاقدان يجمعهما جمل�س عقد حكمي افرتا�شي، ولي�س جمل�شاً حقيقياً كما يف العقد 

القابل  ي�شدر من  والقبول  ب�شرية،  �شمعية  اإلكرتونية  فالإيجاب مطروح بطريقة  التقليدي، 

بذات الطريقة، فالعقد الإلكرتوين يعترب اتفاقاً يتم اإبرامه وتوقيعه اإلكرتونياً دون ا�شتخدام 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. �شمري حامد عبد العزيز اجلمال: »التعاقد عرب تقنيات الت�شال احلديثة«، مرجع �شابق، �س68.

- د. عنادل عبد احلميد املطر: »الرتا�شي يف العقد الإلكرتوين«، كلية احلقوق، جامعة عني �شم�س، 2009، �س34.

العقد الإلكرتوين«، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة الإ�شكندرية، 2005. »اإبرام  اإبراهيم:  ممدوح  خالد  د.  راجع:   )2
راجع:  )3

- Isabelle de Lamberterie, Michel Vivant: Commerce électronique: de nouvelles pratiques contractuelles?, op. cit., p. 369.

م�شار اإليه لدى د. �شمري حامد عبد العزيز اجلمال، املرجع ال�شابق، �س68.
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.
)1(

للورق اأو اأي مواد اأخرى 

وبالرغم من اأن العقد الإلكرتوين ي�شرتك مع باقي العقود التي تتم عن بعد يف اأنها تنعقد 

يف غياب الوجود املادي لالأطراف، اإل اأنه ي�شمح بوجود افرتا�شي لالأطراف، واإجراء حوار �شامل 

حول بنود العقد وتنفيذه يف ذات الوقت، وينتج عن ذلك عدم وجود فارق زمني بني الإيجاب 

والقبول على ال�شبكة.

فالإيجاب مطروح اأ�شاًل، فاإن �شادفه القبول انعقد العقد يف تلك اللحظة، وهذه اخلا�شية 

يطلق عليها �شفة التفاعلية واملعا�شرة، وهي �شمة خا�شة بالعقود التي تربم عن طريق �شبكة 

.
)2(

الإنرتنت، اإل اأن هذه اخلا�شية ل متنع من اعتباره من العقود التي تربم عن بعد 

- العقد االإلكرتوين يت�شم بالطابع الدويل:  2
اإلكرتونية تتم عرب �شبكة  نظراً خل�شو�شية و�شيلة انعقاد العقد الإلكرتوين، وهي و�شيلة 

الإنرتنت العاملية التي تربط معظم دول العامل بع�شها ببع�س، فاإن العقد الإلكرتوين يعد عقداً 

عابراً للقارات، فال تقف احلدود اجلغرافية عائقاً اأمام اإبرامه اأو تنفيذه، فهو غالباً ما يتم بني 

طرفني اأحدهما يف دولة ما، والآخر يف دولة اأخرى، مع اإمكانية انعقاده بني طرفني يقطنان ذات 

الدولة، فو�شائل الت�شالت احلديثة جعلت من التجارة الدولية اأمراً يف غاية ال�شهولة، واأ�شبح 

.
)3(

من الي�شري اإبرام �شفقات التجارة الدولية بغري لقاء مادي بني اأطرافها على الإطالق 

والعقد الإلكرتوين قد يكون عقداً دولياً وفقاً لأحد معيارين:

- املعيار الأول: ويطلق عليه ا�شطالح املعيار القانوين le critère juridique ووفقاً له 

تكون العالقة دولية اإذا احتوت على عن�شر اأجنبي élément d’extranéité، كما هو احلال 

بالن�شبة لختالف جن�شيات اأطراف العالقة اأو مواطنهم. وقد يتعلق العن�شر الأجنبي مبكان 

اإبرام العقد اأو مبكان التنفيذ... اإلخ.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. حممد املر�شي زهرة: »احلماية املدنية للتجارة الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، القاهرة، الطبعة الأوىل، 2008، �س30.

- اإبراهيم عبيد اآل علي، مرجع �شابق، �س79.

- د. عماد الدين خلف احل�شيني: »عامل الت�شالت بني املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل«، مركز الأهرام للرتجمة والن�شر، القاهرة، الطبعة 

الأوىل، 2000، �س44.

- Pierre Laffitte; René Tregout: Les conséquences de L›évolution scientifique et technique dans le secteur des télé-

communications, Rapport d›information 159 (2001-2002) O.P.D.C.S.T, p. 40, Sur le site:

http://www.senat.fr/rap/rol-159mono.html.

راجع: د. اأ�شامة اأبو احل�شن جماهد: »الو�شيط يف قانون املعامالت الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2007، �س143.  )2
�س83. �شابق،  مرجع  علي،  اآل  عبيد  اإبراهيم  راجع:   )3
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 le critère القت�شادي  ب���املعيار  ت�شميته  على  ا�شطلح  ما  وه���و  الثاين:  املعيار  اأم��ا   -

التجارة  مب�شالح  تعلقت  اإذا  الدولية  ال�شفة  الرابطة  على  ي�شبغ  ف��اإن��ه   économique
الدولية، وهي تكون متعلقة بتلك امل�شالح اإذا ترتب على العقد تدفق لل�شلع واملنتجات اأو 

.
)1(

اخلدمات عرب احلدود 

Contrat Commercial العقد االإلكرتوين عقد جتاري -  3
يرتبط مفهوم العقد الإلكرتوين مبفهوم التجارة الإلكرتونية، ذلك اأن التجارة الإلكرتونية 

ل تخرج عن كونها ا�شتخداماً للو�شائل الإلكرتونية يف اإبرام العقود املتعلقة بالأن�شطة التجارية 

كعقود البيع، اأو بعبارة اأخرى ت�شويق املنتجات عن طريق احلا�شب الآيل وعرب �شبكة الإنرتنت 

دون حاجة اإىل انتقال اأطراف ال�شفقة التجارية اأو لقائهم يف مكان واحد.

ويرى جانب من الفقه اأن العقد الإلكرتوين مثل العقد التقليدي، ول يختلف عنه �شوى يف 

اأنه ينعقد بطريقة اإلكرتونية عرب تقنيات الت�شال املختلفة، اإل اأن هذا العقد يت�شم بالطابع 

التجاري، ولذلك يطلق عليه ا�شم عقد التجارة الإلكرتونية.

 Présentation de« اأو تقدمي خدمات   »Vente« بيع  الإلكرتوين يف: عقد  العقد  ويتمثل 

اأو قر�س   »Multirisque« تاأمني  اأو   »Courtage« �شم�شرة  اأو   »Louage« اإجارة  اأو   ،»services
وامل�شتهلك  التجارية  امل�شروعات  بني  الإن��رتن��ت  عرب  املربمة  العقود  اأن  ويالحظ   ،»Crédit«
 Contrat« ا�شتهالك  عقد  اأو   »Contrat d’adhésion« اإذع���ان  عقد  من���وذج  تتخذ  م��ا  ع���ادة 

.
)2(

 »consommation

وفا حممد: »عقود التجارة الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�س«، املوؤمتر الدويل الثالث عن الجتاهات احلديثة  اأ�شرف  د.  راجع:   )1
يف معامالت التجارة الإلكرتونية، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل بال�شرتاك مع جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري 

الدويل ووزارة الت�شالت واملعلومات امل�شرية، املنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 17-18 يناير 2004.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- د. �شمري حامد عبد العزيز اجلمال: »التعاقد عرب تقنيات الت�شال احلديثة«، مرجع �شابق، �س71.

- د. اأحمد عبد الكرمي �شالمة: »حماية امل�شتهلك يف العقود الدولية الإلكرتونية وفق مناهج القانون الدويل اخلا�س«، املوؤمتر العلمي 

الأول حول اجلوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكرتونية، مركز البحوث والدرا�شات باأكادميية �شرطة دبي، الإمارات العربية املتحدة، 

املنعقد يف الفرتة 26-28 اأبريل 2003، �س7.

- د. حممد �شكري �شرور: »التجارة الإلكرتونية ومقت�شيات حماية امل�شتهلك«، املرجع ال�شابق، �س105.

- د. حممد �شعد خليفة: »م�شكالت البيع عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2004.

- د. اأ�شامة اأبو احل�شن جماهد: »خ�شو�شية التعاقد عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2003.

- د. رجب كرمي عبد الاله: »التفاو�س على العقود واإبرامها«، ر�شالة دكتوراة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، دار النه�شة العربية، 2000، �س169. 

- Michelle Jean - Baptiste: Créer et exploiter un commerce électronique, Litec, Paris, 1998, p. 99.
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ثالثًا: حماية العقد االإلكرتوين:

ميكن تعريف العقود الإلكرتونية باأنها هي العقود التي يتم اإبرامها عرب �شبكة الإنرتنت، 

من  ين�شاأ  الإل��ك��رتوين  فالعقد  بها،  ت��ربم  التي  الطريقة  من  الإلكرتونية  �شفة  تكت�شب  وه��ي 

تالقي الإيجاب والقبول بطريقة �شمعية ب�شرية عرب �شبكة دولية مفتوحة لالت�شال عن بعد، 

دون احلاجة اإىل التقاء الأطراف املادي، اأي انتفاء جمل�س العقد احلقيقي، فمجل�س العقد يف 

العقود الإلكرتونية جمل�س افرتا�شي حكمي.

ومن الناحية القانونية جند اأن التجارة الإلكرتونية تتم يف غالب الأحوال دون اأن يتعرف 

اأحد طريف العقد على الآخر مما يثري العديد من امل�شاكل فيما يتعلق بتحديد القانون واجب 

التطبيق على العقد الإلكرتوين. كما يتعلق الأمر كذلك بتحديد املحكمة املخت�شة دولياً بنظر 

الأهمية مبكان معرفة  اإن��ه من  اإذ   .
)1(

الإلكرتونية  التجارة  عملية  ين�شاأ من  قد  ال��ذي  النزاع 

القواعد القانونية التي تطبق يف هذا املجال.

وبالنظر اإىل اأهمية التجارة الإلكرتونية على امل�شتوى الدويل يف الوقت املعا�شر والتي من 

التي  الدولية  املواثيق  العديد من  هناك  فاإن  القادمة،  ال�شنوات  يتزايد حجمها يف  اأن  املنتظر 

اأن نذكر على �شبيل املثال القانون النموذجي للتجارة  عاجلت وتعر�شت لهذا املجال. وميكننا 

املتحدة  الأمم  جلنة  عن  ال�شادر   La loi type du commerce électronique الإلكرتونية 

للقانون التجاري الدويل بتاريخ 16 دي�شمرب 1996.

هذا النوع من العقود حتكمه اتفاقيات ومعاهدات دولية، ذلك اأن التنظيم القانوين للتجارة 

قد  تنفيذه،  وكيفية  عليه  املرتتبة  والآث��ار  العقد  اأرك��ان  يحتويه من حتديد  وما  الإلكرتونية 

ومنظمة   ،)W.T.O( العاملية  التجارة  منظمة  خ��الل  من  ال��دويل  ال�شعيد  على  تنظيمه  مت 

اليون�شرتال  جلنة  اإىل  بالإ�شافة  املتحدة،  والأمم   )OECD( والتنمية  القت�شادي  التعاون 

)UNICTRAL(، حيث قامت هذه املنظمات بتنظيم امل�شائل اخلا�شة بالتجارة الإلكرتونية عن 

طريق التفاقيات.

وبالن�شبة للقانون الواجب التطبيق على العقود الإلكرتونية: اأ�شبحت العقود الإلكرتونية 

ت�شكل ن�شبة كبرية من حجم التجارة الدولية، وحيث اإن كافة املعامالت الإلكرتونية ذات طابع 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
التجارة  معامالت  يف  احلديثة  الجتاهات  موؤمتر  اخلا�س«،  الدويل  القانون  يف  الإلكرتونية  التجارة  »عقود  حممد:  وفا  اأ�شرف  د.   -

الإلكرتونية، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل 17 و 18 يناير 2004، �س192.

- V. Jean-Baptiste: Créer et exploiter commerce éelectronique, litec, Paris, p. 12.

- V. M. Vivant: Les contrats du commerce électronique, conception-construction-réduction, litec, Paris, 1999, p. 2.
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دويل، فاإن اأغلب النظم جتمع على خ�شوعها لقانون اإرادة الأطراف اأ�شوة بالعقود الدولية، حيث 

يقوم اأطراف العقد من خالل ال�شبكة ومن خالل الو�شائل الإلكرتونية باختيار القانون الواجب 

التطبيق على العقد. ويف حال عدم حتديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق، يتوىل الق�شاء 

اأو  حتديد القانون الواجب التطبيق بالنظر اإىل قانون الدولة التي مت منها تقدمي اخلدمة، 

.
)1(

قانون الدولة التي يقيم فيها امل�شتهلك 

اأهم خ�شائ�س  امللكية الفكرية ومن  الثورة الرقمية العتداء على  هذا وقد كان من نتائج 

وحلماية  والدمج.  الن�شخ  واإمكانية  واملعلومات  البيانات  وا�شتدعاء  احلفظ  اإمكانية  الرقمية 

امللكية الفكرية املت�شلة بالتجارة الإلكرتونية دور هام يف ا�شتقرار هذه التجارة وحمايتها جنائياً 

من خالل حماية حق املوؤلف والعالقات التجارية من العتداء بكافة �شوره.

رابعًا: حماية حقوق امل�شتهلك يف مرحلة التعاقد االإلكرتوين واأثناء تنفيذ العقد:

امل�شتهلك  واإع��الم  امل�شتهلك،  ر�شا  اإلكرتونياً، فحماية  التعاقد  امل�شتهلك عند  تتعدد حقوق 

باملعلومات اجلوهرية عن املبيع اأثناء التعاقد، اإىل احرتام حق امل�شتهلك يف اخل�شو�شية، وحماية 

امل�شتهلك عند الدفع الإلكرتوين، و�شوًل اإىل حماية التوقيع الإلكرتوين للم�شتهلك.

والر�شا املعترب واملنتج لأثره يف التعاقد الإلكرتوين هو الر�شا ال�شادر من ذي اأهلية، وغري 

للقواعد العامة ي�شرتط ل�شحة الرتا�شي  اأنه طبقاً  م�شوب باأي عيب من عيوب الر�شا، ذلك 

خلو الإرادة من العيوب، واأن تكون �شادرة عن �شخ�س كامل الأهلية.

التعاقد  يف  كما  املبيع  ال�����ش��يء  معاينة  م��ن  يتمكن  ل  الإل��ك��رتوين  التعاقد  يف  وامل�شتهلك 

امل�شرتي  بخداع  البائع  قام  اإذا  الإلكرتوين  البيع  عقد  اأنه يف  البع�س  يرى  ولذلك  التقليدي، 

العقد  اإبطال  فاإنه يجب  اأو اخلدمة  املنتج  التكنولوجية يف عر�س  ا�شتخدام احليل  عن طريق 

للغ�س، هذا ويعترب ال�شكوت يف التعاقد الإلكرتوين تدلي�شاً كقاعدة عامة، حيث يعترب كتمان 

املعلومات املهمة عن ال�شلعة اأو ال�شكوت عنها، اأو حتى ذكر بع�شها وال�شكوت عن البع�س الآخر 

. 
)2(

من املعلومات تدلي�شاً 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. ح�شن عبد البا�شط جميعي: »عقود برامج احلا�شب الآيل«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1998.

- د. حممد ال�شعيد ر�شدي: »التعاقد بو�شائل الت�شال احلديثة«، جامعة الكويت، الطبعة الأوىل، 1996.

- د. عبد اهلل اخلر�شوم: »عقود التجارة الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت«، موؤمتر اجلوانب القانونية والأمنية للمعامالت الإلكرتونية«، 

مركز البحوث والدرا�شات باأكادميية �شرطة دبي، الإمارات العربية املتحدة 26-28 اأبريل 2003.

2( راجع: عبد اهلل ذيب عبد اهلل حممود: »حماية امل�شتهلك يف التعاقد الإلكرتوين«، درا�شة مقارنة، ر�شالة ماج�شتري يف القانون اخلا�س، 
كلية الدرا�شات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، فل�شطني، 2009، �س 82.
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- تكوين العقد االإلكرتوين

La formation du contrat électronique
فالإيجاب  الإل��ك��رتوين،  العقد  اإب���رام  مرحلة  يف  للم�شتهلك  حماية  لتوافر  ���ش��رورة  هناك 

تتوافر خاللهما حماية  اأن  الإلكرتوين ويجب  العقد  الأ�شا�شية يف  العنا�شر  والقبول ميثالن 

قانونية للم�شتهلك.

تغطي جميع  التقليدي  التعاقد  الإرادة يف  التعبري عن  التي حتكم  العامة  القواعد  وكانت 

امل�شائل التي تتعلق بتنظيم مكونات الإرادة وهي )الإيجاب، والقبول، واأهلية التعاقد و�شحته(.

اإل اأنه مع تطور و�شائل الت�شال احلديثة، ظهرت احلاجة اإىل وجود قواعد جديدة حتكم 

التعبري عن الإرادة، تتالءم مع و�شائل الت�شال الإلكرتونية، ت�شمل العرتاف بو�شائل التعبري 

احلديثة وحجيتها يف جمال التعاقد.

ونظراً خل�شو�شية العقد الإلكرتوين التي تفر�شها و�شيلة انعقاده، وهي و�شيلة اإلكرتونية 

تفتقد للدعامة املادية والتوقيع اليدوي، فاإن احلاجة اأ�شبحت �شرورية لوجود قواعد خا�شة 

تراعي تلك اخل�شو�شية من اأجل حماية امل�شتهلك الإلكرتوين.

�شبكة  والقبول عرب  الإي��ج��اب  فيه  ال��ذي يتالقى  »العقد  ه��و:  الإل��ك��رتوين  العقد  اأن  ومب��ا 

تعاقدية،  التزامات  اإن�شاء  وبق�شد  للبيانات،  الإل��ك��رتوين  التبادل  با�شتخدام  دولية  ات�شالت 

�شبكة  على  اإلكرتونية،  بطريقة  ب�شاأن عر�س مطروح  املوجب  �شادر من  اإيجاب  التقاء  اأنه  اأي 

لالت�شالت واملعلومات، بقبول مطابق له �شادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف حتقيق 

�شفقة معينة يرغب الطرفان يف اإجنازها«.

ومن هنا فاإن اأهم الأمور املتعلقة بتكوين العقد الإلكرتوين تتمثل يف:

:
)1(

)1( التعبري عن الإرادة يف العقد الإلكرتوين 

اإرادة  عن  التعبري  ويتم  والقبول،   
)2(

الإي��ج��اب  اإرادت���ي  بتالقي  الإل��ك��رتوين  العقد  وينعقد 

ال�شياق:  هذا  يف  راجع   )1
- اأ.د. عبد الرازق اأحمد ال�شنهوري: »الو�شيط يف �شرح القانون املدين، العقد«، �س271 وما بعدها.

- د. عبد املنعم فرج ال�شدة: »م�شادر اللتزام«، �س16 وما بعدها.

- د. حممود ال�شيد عبد املعطي خيال: »م�شادر اللتزام«، مرجع �شابق، �س66.

)96( من التقنني املدين امل�شري، واملادة )140( من قانون املعامالت املدنية الإماراتي على اأنه »-2 اإذا اقرتن القبول مبا  املادة  تن�س   )2
يزيد يف الإيجاب اأو يقيده اأو يعدل فيه اعترب رف�شاً يت�شمن اإيجاباً جديداً«.

راجع: د. اإبراهيم عبيد علي، مرجع �شابق، �س155.
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 هو ثمرة املفاو�شات لكنه ل يوؤدي 
)1(

التعاقد الإلكرتوين عرب الو�شائط الإلكرتونية، والإيجاب 

العقد الإلكرتوين حيث يتوقف الأم��ر على �شدور قبول مطابق لالإيجاب. هذا ما  اإب��رام  اإىل 

»اإذا اقرتن القبول  اأن:  امل��ادة )96( من القانون املدين امل�شري التي تن�س على  يتفق مع ن�س 

مبا يزيد يف الإيجاب اأو يقيد منه اأو يعدل فيه، اعترب رف�شاً يت�شمن اإيجاباً جديداً«. فالإيجاب 

.
)2(

الأول ل يغلق باب املفاو�شة؛ واإمنا ي�شتمر التفاو�س ب�شدور القبول غري املطابق 

ويعرف امل�شرع الإماراتي القبول يف املادة )131( من قانون املعامالت املدنية على اأنه: »الإيجاب 

.
)3(

والقبول كل تعبري عن الإرادة ي�شتعمل لإن�شاء العقد وما ي�شدر اأوًل فهو اإيجاب والثاين قبول 

والأ�شل اأن من وجه اإليه الإيجاب تكون له احلرية التامة يف قبول الإيجاب اأو رف�شه دون 

اأن تقع عليه م�شوؤولية، ما مل يكن هو الذي دعا لالإيجاب، ففي هذه احلالة لبد اأن يقدم اأ�شباباً 

تعوي�س  عن  �شاأل  ويرُ الإيجاب،  رف�س  يف  حقه  ا�شتعمال  يف  متع�شفاً  دَّ  واإل عرُ لرف�شه،  م�شروعة 

.
)4(

الطرف امل�شرور 

املراحل التي مير بها االإيجاب االإلكرتوين:

La négociation électronique :مرحلة التفاو�س الإلكرتوين -  1
وعنا�شره  ب�شروطه  تتعلق  اأط��راف��ه،  ب��ني  مفاو�شات  اإج���راء  العقد  انعقاد  ي�شبق  م��ا  ع��ادة 

الأ�شا�شية والتف�شيلية.

وللتفاو�س اأهميته يف ظل ظهور عقود ذات قيمة اقت�شادية كبرية وخماطر ج�شيمة حيث 

يتم التح�شري، والإعداد للعقد، وبحث كافة جوانبه املالية والقانونية، ويتعرف كل متعاقد على 

:
)5(

اإمكانيات املتعاقد الآخر، وللتفاو�س يف العقد الإلكرتوين اأهمية خا�شة لالأ�شباب التالية 

- اإن هذه العقود تربم عن بعد بني طرفني ل يجمعهما جمل�س عقد حقيقي.  1

1( يعرف الإيجاب ب�شفة عامة باأنه: تعبري نهائي عن الإرادة يتم به العقد اإذا ما تالقى معه القبول. راجع: د. حممود جمال الدين زكي: 
»الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات«، م�شادر اللتزام، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1978.

ذلك: يف  راجع   )2
- اأ.د. عبد الرازق اأحمد ال�شنهوري: »م�شادر اللتزام«، مرجع �شابق، �س152.

- د. نزيه ال�شادق املهدي: »النظرية العامة لاللتزام«، جزء 1، م�شادر اللتزام، 2009، �س70.

)5( ل�شنة 1985، وزارة العدل، �س99. رقم  الإماراتي  املدنية  املعامالت  لقانون  الإي�شاحية  املذكرة   )3
ذلك: يف  راجع   )4

- د. عبد الرازق اأحمد ال�شنهوري: »الو�شيط، م�شادر اللتزام«، مرجع �شابق، �س180 وما بعدها.

- د. حممود ال�شيد عبد املعطي خيال: »م�شادر اللتزام«، مرجع �شابق، �س68 وما بعدها.

�س125. �شابق،  مرجع  علي،  عبيد  اإبراهيم  راجع:   )5
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- اإن التفاو�س بالطرق الإلكرتونية يت�شم بال�شرعة.  2
- غالباً ما تكون �شروط العقد الإلكرتوين مطبوعة على مناذج معدة �شلفاً.  3

- هذه العقود لها جوانب فنية معقدة تقت�شي ال�شتعانة باأهل اخلربة الفنية.  4
ت�شمل  كما  العقد،  لطريف  بالن�شبة  الحتياجات  حتديد  التفاو�س  مرحلة  ت�شمل  ما  وع��ادة 

و�شع كرا�شة ب�شروط العقد املتفق ب�شاأنه.

- مرحلة ما بعد انتهاء التفاو�س:  2
عادة ما تنتهي مرحلة التفاو�س اإىل �شورتني من �شور التعبري عن الإرادة، منها ما يعترب 

الإيجاب، ومنها  التعاقد« على عنا�شر عقد من�شود ل تتوافر فيها مقومات  اإىل  »دعوة  جمرد 

اأن ينعقد هذا العقد مبجرد قبوله من  باملعنى املق�شود على نحو ميكن معه  اإيجاباً  ما يعترب 

الطرف الآخر.

والإيجاب يف العقود الإلكرتونية ي�شمى بالإيجاب الإلكرتوين، نظراً لأن الإيجاب يف هذه 

يتم من خاللها  الإنرتنت،  �شبكة  اإلكرتونية، وهي  و�شيلة  التعبري عنه من خالل  يتم  العقود 

عر�س ال�شلع واخلدمات وبيان موا�شفاتها، ويت�شمن العر�س بيان �شعرها و�شعر �شحنها وكافة 

العنا�شر الأ�شا�شية للتعاقد ب�شاأنها.

.
)1(

وقد اأجاز امل�شرع الإماراتي التعبري عن الإيجاب جزئياً اأو كلياً بوا�شطة املرا�شلة الإلكرتونية 

اأورد امل�شرع الأوروب��ي تعريفاً حمدداً لالإيجاب الإلكرتوين، حيث ن�شت املادة )1/4(  ولقد 

من التوجيه الأوروبي اخلا�س بحماية امل�شتهلكني يف العقود الإلكرتونية على اأن: »الإيجاب هو 

كل ات�شال عن بعد يت�شمن كل العنا�شر الالزمة بحيث ي�شتطيع املر�شل اإليه اأن يقبل التعاقد 

مبا�شرة، وي�شتبعد من هذا النطاق جمرد الإعالن«. وقد األزم امل�شرع الأوروبي مقدم العر�س 

املادة )1/4(  البيانات ن�شت عليها  امل�شتهلك بقائمة من  اأن يب�شر  )املهني( يف العقود عن بعد 

اأو  اأو مقدم اخلدمة، و�شف ال�شلعة  من التوجيه وهي: حتديد �شخ�شية املوجب منتج ال�شلعة 

اخلدمة حمل التعاقد، ثمن ال�شلعة اأو مقابل اخلدمة، م�شاريف الت�شليم، طرق الوفاء، كيفية 

.
)2(

الت�شليم، احلق يف اإعادة املنتج اأو ا�شتبداله 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- اإبراهيم عبيد علي، مرجع �شابق، �س128.

- د. اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل: »اإبرام العقد الإلكرتوين«، مرجع �شابق، �س41، واملادة 1/14 من اتفاقية فيينا للبيع الدويل للب�شائع �شنة 1980.

- املادة )11( من القانون الحتادي رقم )1( ل�شنة 2006 يف �شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية.

ذلك: يف  راجع   )2
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L’acceptation électronique :القبول االإلكرتوين

. والقبول 
)1(

القبول هو تعبري اإرادي، يت�شمن املوافقة على اإبرام العقد بناًء على الإيجاب 

.
)2(

هو الإرادة الثانية يف العقد، وت�شدر ممن وجه اإليه الإيجاب 

مل يت�شمن القانون املدين امل�شري ن�شاً يعّرف القبول، بينما عّرفه القانون املدين الأردين 

.
)3(

يف املادة 1/91 باأنه: »اللفظ الثاين الذي ي�شتعمل عرفاً لإن�شاء العقد« 

لإن�شاء  وت�شتعمل  ثانياً،  ت�شدر  التي  الإرادة  باأنها:  القبول  اإرادة  الإم��ارات��ي  امل�شرع  وع��رف 

كل  والقبول  »الإيجاب  اأن:  على  املدنية  املعامالت  قانون  )131( من  امل��ادة  ن�شت  العقد، حيث 

تعبري عن الإرادة ي�شتعمل لإن�شاء العقد، وما �شدر اأوًل فهو الإيجاب، والثاين قبول«.

ويعرف القبول ب�شفة عامة باأنه: »التعبري الالحق لالإيجاب والذي ي�شدر ممن يوجه اإليه 

.
)4(

هذا الإيجاب حاماًل اإرادة مطابقة اأو موافقة لإرادة املوجب« 

وي�شرتط يف الإرادة التي تعرب عن القبول اأن تكون اإرادة نهائية، مبعنى اأن تت�شمن نية قاطعة 

ممن �شدرت عنه، تن�شب على عنا�شر الإيجاب بق�شد اإن�شاء التزام، فالقبول يجب اأن تتوافر فيه 

نف�س ال�شروط التي يجب توافرها يف كل تعبري عن الإرادة، وهي نف�شها التي جاءت يف الإيجاب.

- �شمانات حماية امل�شتهلك اأثناء تنفيذ العقد ويف مواجهة خماطر الوفاء الإلكرتوين:

 وتطابقهما، وبتمام النعقاد تبداأ مرحلة 
)5(

ينعقد العقد الإلكرتوين بتالقي الإيجاب مع القبول 

 Le Paiement الإلكرتوين  الدفع  اأو  الوفاء  اأي  بالثمن،  امل�شتهلك  والتي تتطلب وفاء  العقد،  تنفيذ 

النقود  با�شتخدام  الإل��ك��رتوين  ال��وف��اء  ويتم  املبيع.  ال�شيء  بت�شليم  التاجر  وق��ي��ام   Électronique
 Porte Monnaie électronique وحافظة النقود الإلكرتونية Monnaie électronique الإلكرتونية

اأو بالتحويل الإلكرتوين Transfert électronique اأو بالأوراق التجارية الإلكرتونية.

ولبد من تاأمني الوفاء الإلكرتوين من خالل ال�شمانات الت�شريعية والإر�شادات التوجيهية 

للم�شتهلك للحفاظ على نقوده.

- اإبراهيم عبيد علي، مرجع �شابق، �س130.

- Gerald. S, Fritjof. B: «E. commerce law in Europe and the USA», Springer, London, 2002, p. 253.

1، م�شادر اللتزام، 2009، �س70. جزء  لاللتزام«،  العامة  »النظرية  املهدي:  ال�شادق  حممد  نزيه  د.  راجع:   )1
�س89. �شابق،  مرجع  اللتزام«،  »م�شادر  خيال:  املعطي  عبد  ال�شيد  حممود  د.  راجع:   )2

�س119. �شابق،  مرجع  اجلمال،  حامد  �شمري  د.  راجع:   )3
راجع: د. جميل ال�شرقاوي: »النظرية العامة لاللتزام«، الكتاب الأول، »م�شادر اللتزام«، دار النه�شة العربية، 1976، �س274.  )4

اأحمد �شرف الدين: »الإيجاب والقبول يف التعاقد الإلكرتوين وت�شوية منازعاته«، بحث مقدم اإىل موؤمتر اجلوانب القانونية  5( راجع: د. 
والأجنبية للعمليات الإلكرتونية، اأكادميية �شرطة دبي، الإمارات العربية املتحدة، 26-28 اأبريل 2003.
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تاأمني  ه��و  الإل��ك��رتوين  ال��وف��اء  خماطر  مواجهة  يف  امل�شتهلك  حماية  �شمانات  اأه��م  وم��ن 

و�شائل وطرق الدفع الإلكرتوين. وذلك من خالل تاأمني املواقع الإلكرتونية للتجار، وتاأمني 

املعامالت البنكية الإلكرتونية من خالل الت�شفري، ومن خالل التوقيع الإلكرتوين الذي يعد 

اأحد �شمانات حماية امل�شتهلك يف الوفاء الإلكرتوين.

هذا بالإ�شافة اإىل ال�شمانات الت�شريعية والإر�شادات التوجيهية للم�شتهلك. وذلك من خالل 

الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  اليوني�شرتال  قانون  واأن  خا�شة  الت�شريعية  التعديالت 

مار�س  يف  اليوني�شرتال  عن  ال�شادر  الإلكرتونية  املعامالت  �شاأن  يف  النموذجي  العقد  وكذلك 

العقد  ي��ق��دم  ومل  حياله.  امل�شتهلك  وحماية  الإل��ك��رتوين  ال��وف��اء  تنظيم  م��ن  خ��ال  ق��د   2000
الفرن�شية  التجارة وال�شناعة  الإلكرتونية وال�شادر يف غرفة  الفرن�شي للمعامالت  النموذجي 

الإل��ك��رتوين وحتمي  الوفاء  ت�شريعات خا�شة تنظم  وذل��ك يتطلب �شدور  واح��دة.  م��ادة  �شوى 

.
)1(

امل�شتهلك يف هذا النطاق 

هذا وقد قام جهاز حماية امل�شتهلك يف م�شر الذي اأن�شاأه قانون حماية امل�شتهلك رقم )67( 

ل�شنة 2006 بتقدمي حتذيرات للم�شتهلك تتعلق با�شتعمال البطاقات الئتمانية امل�شرفية.

:
)((

خام�شًا: احلق يف العدول عن العقد االإلكرتوين والرجوع يف البيع 

يعترب احلق يف العدول عن العقد الإلكرتوين من اأكرث الو�شائل مالئمة والتي جلاأت 

الإلكرتونية، ويت�شمن هذا احلق  التجارة  امل�شتهلك يف  الت�شريعات احلديثة حلماية  لها 

اإعطاء فر�شة للم�شتهلك للرتوي والتفكري، وهو حق يت�شم بال�شفة الختيارية، فهو من 

احلقوق امل�شتحدثة.

اإرادة  لكامل  تقديره  ي��رتك  اإرادي حم�س  ح��ق  الإل��ك��رتوين  العقد  ع��ن  ال��ع��دول  ح��ق  ويعد 

امل�شتهلك، وفقاً لل�شوابط القانونية، وهو حق مي�س بالقوة امللزمة للعقد الإلكرتوين، وي�شكل 

خروجاً عن املبداأ، حيث اعتربه بع�س �شراح القانون عقداً �شحيحاً غري لزم بالن�شبة للم�شتهلك، 

وعقداً �شحيحاً لزم للمزود، فحق العدول هو حق �شخ�شي يخ�شع لتقدير امل�شتهلك، وميار�شه 

.
)3(

وفقاً ملا يراه حمققاً مل�شاحله، فهو لي�س ملزماً باإبداء اأ�شباب معينة لهذا العدول 

كوثر �شعيد عدنان خالد: »حماية امل�شتهلك الإلكرتوين«، مرجع �شابق، �س 612. د.  راجع:   )1
التعاقد الإلكرتوين وت�شوية منازعاته«، املرجع ال�شابق، �س 20. يف  والقبول  »الإيجاب  الدين:  �شرف  اأحمد  د.   - راجع:   )2

والأمنية  القانونية  اجلوانب  موؤمتر  اإىل  مقدم  بحث  امل�شتهلك«،  حماية  ومقت�شيات  الإلكرتونية  »التجارة  �شرور:  �شكري  حممد  د.   -

للعمليات الإلكرتونية، اأكادميية �شرطة دبي، الإمارات العربية املتحدة 26-28 اأبريل 2003، �س 125.

حممد حمد اهلل: »حماية امل�شتهلك يف مواجهة ال�شروط التع�شفية يف عقود ال�شتهالك«، مرجع �شابق، �س 39.  )3
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هذا ويعترب حق العدول للم�شتهلك عن العقد الإلكرتوين حق ثابت، وذلك لأن امل�شتهلك 

يف عقد ال�شتهالك الإلكرتوين لي�س لديه الإمكانية الفعلية ملعاينة ال�شلعة والإملام بخ�شائ�س 

اخلدمة قبل اإبرام العقد، فامل�شتهلك يتمتع بحق العدول لأن التعاقد يتم عن بعد، وقد تقرر هذا 

احلق بن�س املادة 26/20/121 من قانون ال�شتهالك الفرن�شي رقم 949 ل�شنة 1993 مبقت�شى 

املر�شوم 741 ل�شنة 2001.

امل�شتهلك مالئمة يف  و�شائل حماية  اأك��رث  البيع من  الرجوع يف  تقرير احلق يف  ويعد  هذا 

املعامالت الإلكرتونية. وقد تدخل امل�شرع حماية منه للم�شتهلك يف العالقات العقدية، احلق يف 

نقد هذا العقد، خروجاً على القواعد القانونية التقليدية طاملا اأن الأنظمة القانونية هي التي 

اجتهت نحو فر�س هذه احلماية.

ويقوم احلق يف الرجوع على منح امل�شتهلك احلق يف اإرجاع ال�شلعة اأو رف�س اخلدمة خالل مدة 

حمددة من ا�شتالم ال�شلعة اأو من اإبرام العقد بالن�شبة للخدمة دون اإبداء اأية مربرات للتاجر.

le Droit de rétractation مفهوم احلق يف الرجوع -

املفهوم يف التوجيه الأوروبي والقانون الفرن�شي:

نظمت املادة ال�شاد�شة من التوجيه الأوروبي رقم 7/97 املتعلق بحماية امل�شتهلكني يف التعاقد 

عن بعد، احلق يف الرجوع. وقد ن�شت على اأنه »ميلك امل�شتهلك يف كل عقد عن بعد مدة �شبعة 

اأيام عمل على الأقل للرجوع اأو العدول دون جزاءات، ودون بيان ال�شبب وامل�شاريف الوحيدة التي 

ميكن اأن يتحملها امل�شتهلك ملمار�شة حق العدول هي امل�شاريف املبا�شرة لرد الب�شائع« )م1/6(.

باملر�شوم  امل�شافة  الفرن�شي  ال�شتهالك  قانون  الأوىل( من  )الفقرة   20-121 املادة  وتن�س 

اأنه »يكون للم�شتهلك مدة �شبعة  2001، )م11( على  23 اأغ�شط�س  2001-741 ال�شادر يف  رقم 

اأيام كاملة من اأيام العمل ملمار�شة حقه يف الرجوع دون اأن يلتزم ببيان الأ�شباب، اأو دفع اجلزاءات، 

 ،7-97 الأورب���ي  للتوجيه  تطبيقاً  ج��اءت  امل���ادة  ه��ذه  اأن  وامل��الح��ظ  ال���رد«.  م�شاريف  با�شتثناء 

وحلماية امل�شتهلك املتعاقد عن بعد من خالل و�شائل الت�شال احلديثة كالإنرتنت.

والواقع اأن تقرير احلق يف الرجوع لي�س جديداً على امل�شرع الفرن�شي، فقد �شبق وقرره يف قوانني 

. كما 
)1(

�شابقة مثل البيع باملرا�شلة، وعقود التعلم عن بعد، والبيع عن بعد من خالل التليفزيون 

اأعطت املواد 311-15، 311-16 من تقنني ال�شتهالك للم�شتهلك احلق يف العدول بالن�شبة لعقود 

�شعيد عدنان خالد: »حماية امل�شتهلك الإلكرتوين«، مرجع �شابق، �س 623. كوثر  د.  راجع:   )1
- Calais - Auloy (J) et Steinmetz (F): Droit de la Consommation, Dalloz, 5e éd, 2000, p. 102.
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الئتمان، وذلك خالل �شبعة اأيام اعتباراً من قبوله العر�س.

التجارة  غرفة  ع��ن  ال�����ش��ادر  الفرن�شي  النموذجي  العقد  ال��رج��وع  يف  احل��ق  على  ن�س  كما 

.
)1(

وال�شناعة الفرن�شية وذلك مبقت�شى البند التا�شع )مدة العدول( 

وتعر�س م�شروع قانون التجارة الإلكرتونية امل�شري للحق يف الرجوع، وذلك مبقت�شى املادة 

)20(، حيث تن�س هذه املادة على اأنه »مع عدم الإخالل باأحكام ال�شمان القانونية والتفاقية يجوز 

التالية على تاريخ ت�شلمه  للم�شتهلك اأن يف�شخ العقد املربم اإلكرتونياً خالل اخلم�شة ع�شر يوماً 

.
)2(

لل�شلعة، اأو من تاريخ التعاقد على تقدمي اخلدمة، وذلك بدون حاجة اإىل تقدمي اأية مربرات 

الرجوع  يف  احلق  امل�شتهلك  اإعطاء  يف  �شابقاً،  اإليها  امل�شار  الن�شو�س  مع  الن�س  هذا  ويتفق 

وف�شخ العقد دون اإبداء الأ�شباب اأو املربرات، وكذلك يف ا�شتمال احلق لل�شلع واخلدمات، اإل اأنه 

يختلف عن �شابقيه يف املدة، اإذ و�شع مدة )15( يوماً ملمار�شة ذلك احلق، وهو يعطي للم�شتهلك 

مدة اأكرب وحماية اأكرب ملمار�شة هذا احلق.

- التزام التاجر بتب�شري امل�شتهلك بحقه يف الرجوع:

ن�شت الت�شريعات على التزام التاجر بتب�شري امل�شتهلك بحقه يف الرجوع وذلك يف املرحلة 

يف  الرجوع  يف  بحقه  امل�شتهلك  تب�شري  بتاأكيد  التاجر  التزام  على  ن�شت  كما  التعاقدية،  قبل 

املرحلة التعاقدية، واأوردت جزاًء يوقع على التاجر يف حالة اإخالله بهذا اللتزام.

:
)3(

تب�شري امل�شتهلك يف املرحلة قبل التعاقدية 

اأوجب امل�شرع الفرن�شي على التاجر اأن يب�شر امل�شتهلك بعدد من املعلومات قبل اإبرام العقد، 

اأي يف مرحلة الإي��ج��اب، وم��ن ه��ذه املعلومات: بيان وج��ود حق ال��رج��وع، ع��دا يف احل��الت التي 

اإىل  املعلومات  تبلغ هذه  اأن  الفرن�شي  امل�شرع  اأوج��ب  كما   .
)4(

فيها ممار�شة هذا احلق  ي�شتبعد 

امل�شتهلك بطريقة وا�شحة ومفهومة، بكل و�شيلة مالئمة لتقنية الت�شال عن بعد امل�شتعملة. 

وذلك تطبيقاً لن�س املادة الرابعة من توجيه حماية امل�شتهلكني يف التعاقد عن بعد رقم 7/97 

ل يختلف عن التوجيه الأوروبي اأو القانون الفرن�شي، وهو ما علق عليه وا�شعوه بالقول باأن هذا البند ماأخوذ من  التا�شع  البند  ن�س   )1
توجيه 20 مايو 1997. راجع ن�شو�س ذلك العقد النموذجي:

- JCP, La semaine Juridique Entreprise et Affaires, No 41, 8 Octobre 1998, p. 1579-1581.

)20( من امل�شروع املعد من قبل مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مبجل�س الوزراء. املادة   )2
راجع ن�شو�س هذا امل�شروع على املوقع التايل:  

http://www.gn4me.com/etesalat/article.jsp?art_id=1099

.629 �س  �شابق،  مرجع  خالد،  عدنان  �شعيد  كوثر  د.  راجع:   )3
)121-18( البند الرابع والتي اأتى بها الأمر رقم )741( ل�شنة 2001 ال�شادر يف 23 اأغ�شط�س 2001. املادة   )4
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. كما ن�س العقد النموذجي الفرن�شي 
)1(

ال�شادر عن الربملان واملجل�س الأوروبي يف 20 مايو 1997 

املتعلق بالتجارة الإلكرتونية على اإعالم امل�شتهلك بال�شمانات وخدمة ما بعد البيع وهي ت�شمل 

.
)2(

مما ل �شك فيه احلق يف الرجوع 

ويت�شح من الن�شو�س امل�شار اإليها حر�س امل�شرع على اإلزام التاجر بتب�شري امل�شتهلك حول 

ياأتي  لذلك  للم�شتهلك،  بالن�شبة  اأهمية  لهذا احلق من  ملا  وكيفية ممار�شته،  الرجوع  حقه يف 

وقت الوفاء بهذا اللتزام يف املرحلة قبل التعاقدية، حتى يكون امل�شتهلك على بينة من اأمره، 

و�شائل  اأو غريه من  الإنرتنت  معه من خالل  التعاقد  على  املقبل  التاجر  تطبيق  حول مدى 

الت�شال احلديثة �شيا�شة الرجوع اأم ل. وبناًء على ذلك يتخذ قراره بالتعاقد اأو بعدم التعاقد، 

على بينة وب�شرية تامة. ومن هذا املنطلق؛ على التاجر، اأو مقدم اخلدمة اأن يو�شح على موقعه 

الإلكرتوين اإن كان يتبع �شيا�شة الرجوع اأم ل.

L’acceptation électronique :اأما فيما يتعلق بالقبول الإلكرتوين

فاإنه ميكن اأن يتم التعبري عن القبول عن بعد عرب تقنيات الت�شال احلديثة، وبالتايل 

اأن��ه يتم عن بعد عرب  التقليدي �شوى يف  ف��اإن القبول الإلكرتوين ل يختلف عن القبول 

القبول  تنظم  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  للقواعد  يخ�شع  فهو  ول��ذل��ك  احل��دي��ث��ة؛  الت�����ش��ال  تقنيات 

اأنه يتم عرب  اإىل  القواعد اخلا�شة به، والتي قد ترجع  اأنه يتميز ببع�س  التقليدي، بيد 

و�شائط ودعائم اإلكرتونية.

وتن�س امل���ادة )11( م��ن ق��ان��ون الأمم امل��ت��ح��دة ال��ن��م��وذج��ي ب�����ش��اأن ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة 

البيانات  ر�شائل  ا�شتخدام  يجوز  اأنه  على   1996 دي�شمرب   16 بتاريخ  وال�شادر   »CNUDCI«

ر�شالة  ا�شتخدام  ملجرد  للتنفيذ  قابليته  اأو  يفقد �شحته،  ل  العقد  واأن  القبول،  للتعبري عن 

بيانات لهذا الغر�س.

املادة  تن�س  الإلكرتونية  املعامالت  ب�شاأن   2001 ل�شنة   85 رقم  الأردين  املدين  القانون  ويف 

املقبولة  الإرادة  عن  التعبري  و�شائل  من  و�شيلة  الإلكرتونية  الر�شالة  »تعترب  اأن��ه:  على   )13(

قانوناً لإبداء الإيجاب اأو القبول بق�شد التعاقد«.

ونّظم القانون ال�شادر عن اإمارة دبي قبول التعامل الإلكرتوين مبوجب اأحكام املادة )13( 

التايل: املوقع  على  التوجيه  هذا  ن�شو�س  راجع   )1
.http://www.foruminternet.org/documents/texts_europeens/lire.phtml?id=33

عن غرفة التجارة وال�شناعة الفرن�شية. ال�شادر  الفرن�شي  النموذجي  العقد  من  الرابع  البند   )2
JCP, Semine Juridique Entreprise et Affaires, No 41, 8 Octobre 1998, p. 1580.
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من القانون رقم )2( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية والذي يتكلم عن اإرادة 

القبول يف العقد.

ويف مملكة البحرين، ن�شت املادة العا�شرة من القانون البحريني ال�شادر يف 14 �شبتمرب 2002 

.
)1(

ب�شاأن التجارة الإلكرتونية على اأنه: يجوز التعبري عن اإرادة القبول بالو�شائل الإلكرتونية 

)2( �شحة الرتا�شي يف العقد الإلكرتوين:

تقت�شي القواعد العامة يف نظرية العقد اأنه يجب لإمتام العقد وجود اإرادتني متطابقتني، 

كانت  متى  الرتا�شي  �شحة  وتتحقق  �شحيح،  ترا�ٍس  عن  له  مطابق  وقبول  معني  اإيجاب  اأي 

الإرادة ال�شادرة من كال طريف العقد اإرادة �شادرة من ذي اأهلية، ومل تكن اإرادة اأحد الطرفني 

م�شوبة بعيب من عيوب الر�شا.

وبالن�شبة للبيع الذي يتم عن بعد، يقرر امل�شرع للم�شرتي فيه حق الرجوع ويكتمل وجوده 

القانوين متاماً مبجرد تبادل اإرادتي املتبايعني على ال�شروط اجلوهرية التي ل ينعقد العقد 

بدونها، وبه تنتقل امللكية اإىل امل�شرتي، وكل ما يف الأمر اأن امل�شرع منح هذا الأخ��ري، احلق يف 

نق�س هذا العقد والرجوع فيه باإرادته املنفردة حلكمة اأرادها امل�شرع، وهي حماية امل�شتهلك من 

الت�شرع يف التعاقد.

وطاملا اأن الأنظمة القانونية هي التي اجتهت نحو فر�س هذه احلماية، وبن�شو�س ت�شريعية 

�شحيحة، فال تخوف بعد ذلك من القول باأن يف ذلك خرقاً للقواعد القانونية امل�شتقرة كقاعدة 

»العقد �شريعة املتعاقدين، فال يجوز لأحدهما اأن ي�شتقل بنق�شه اأو تعديل اأحكامه اإل يف حدود 

.
)2(

ما ي�شمح به التفاق، اأو يق�شي به القانون« 

وهذا احلق يف الرجوع، وف�شاًل عن ذلك؛ يجد ما ي�شوغه يف الن�شق الت�شريعي ذاته، فبعد اأن 

قرر امل�شرع مبداأ العقد �شريعة املتعاقدين مبداأً عاماً من �شاأنه اأن يجعل العقد مبثابة القانون 

بالن�شبة اإىل طرفيه، ا�شتوجب اأن ينفذ العقد على نحو ما ت�شمنه من اأحكام على اأن تتما�شى 

.
)3(

طريقة التنفيذ مع ما يقت�شيه ح�شن النية و�شرف التعامل 

�س122. �شابق،  مرجع  اجلمال،  حامد  �شمري  د.  راجع:   )1
2( املادة )196( من القانون املدين الكويتي ويقابلها ن�س املادة )1/147( من القانون امل�شري.

»التعاقد بو�شائل الت�شال احلديثة )ومدى حجيتها يف الإثبات(«، كلية احلقوق، جامعة بنها، �س  ر�شدي:  ال�شعيد  حممد  د.  راجع:   )3
.110
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القسم الثالث
التجارة اإللكترونية وحماية المستهلك اإللكتروني 

في مواجهة الشروط التعسفية واإلعالنات اإللكترونية
الخادعـة وحماية المحررات اإللكترونية

والتحديات يف ظل  املتغريات  العديد من  الأخ��رية  ال�شنوات  العاملية خالل  ال�شاحة  �شهدت 

العوملة وما �شاحبها من تطورات عديدة متثلت يف الثورة العلمية الهائلة يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت. وظهور القت�شاد الرقمي Digital Economy والذي جت�شد يف ظهور 

التجارة الإلكرتونية، والتي دفعت العامل لتقدم نوعي جديد ي�شعه يف القرن احلادي والع�شرين، 

. ومن ثم تنفتح الأ�شواق 
)1(

والذي يعتمد على احلا�شبات و�شبكات املعلومات، واقت�شاد املعرفة 

العاملية وتال�شى احلدود واحلواجز اجلغرافية والزمنية بني الدول، وتتحول اأ�شواق العامل اإىل 

�شوق واحدة، يلتقي فيها امل�شرتي والبائع على �شبكة الإنرتنت و�شا�شات احلا�شب.

التي   ،)Le commerce électronique( الإلكرتونية بالتجارة  يرُعرف  وانعك�س ذلك فيما 

الإن��رتن��ت، مبا  وال�شركات عرب  الأف��راد  تعاقدات  ال�شلع واخلدمات من خالل  تتمثل يف تدفق 

يجعل اأ�شواق العامل تقف يف م�شتهل مرحلة جديدة مع بداية القرن احلادي والع�شرين.

من  لكل  عظيمة  فر�س  خلق  على  تعمل  التجارة  لعوملة  وا�شحة  اأداة   
)2(

الإلكرتونية  والتجارة 

من فروع العلوم القت�شادية، يقوم على فهم اأكرث عمقاً لدور املعرفة وراأ�س املال الب�شري يف تطور  جديد  فرع  هو  املعريف:  والقت�شاد   )1
العملية  يف  اأ�شا�شياً  مكوناً  املعرفة  ت�شكل  وبالتايل  امل�شافة  القيمة  من  الأعظم  اجلزء  املعرفة  فيه  حتقق  الذي  القت�شاد  فهو  القت�شاد، 

الإنتاجية ويزداد النمو القت�شادي بزيادة هذا املكون القائم على تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

عمالقة  كيانات  وتكوين  الندماج  نحو  والجتاه  واملال  التجارة  عوملة  مثل  والن�شاطات  التغريات  من  الكثري  املعرفة«:  »اقت�شاد  وي�شمل 

لهذه  الرئي�شي  املنطلق  املعلومات  تكنولوجيا  وتعد  املبا�شرة  الأجنبية  وال�شتثمارات  اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  اأن�شطة  يف  والتو�شع 

التغريات. حيث تعد املعرفة الأ�شا�س والعن�شر الرئي�شي لكافة الأن�شطة القت�شادية. 

التناف�شية  امليزة  حتقيق  يف  التقليدي  القت�شاد  تفوق  جناحات  املعرفة  اقت�شاد  يحقق  اأن  املتوقع  ومن  القت�شاد.  قاطرة  هي  فاملعرفة 

للمن�شاآت. وهو يعتمد على الإبداع والبنية املعلوماتية.

- Turk (Alex): La confiance dans l›économie numérique, Bienvenue au sénat, 2002-2003.

- TABAROT (Michèle): Le projet de loi pour la confiance dans l›économie numérique, Assemblée-Nationale, fr. Paris, 2003.

راجع: حممد عبيد الكعبي: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، درا�شة مقارنة، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة 

القاهرة، 2009، �س1.

والتجارة الإلكرتونية« - الدار - القاهرة 2000. »العوملة  �شاهني:  بهاء  د.  راجع:   )2
ال�شوق  اإطار  واأن�شطة اقت�شادية يف  التكنولوجيات والركائز والعمليات ومعلومات متبادلة،  والتجارة الإلكرتونية هي جمموعة مركبة من 

العملية تعرف بال�شبكة الدولية للمعلومات )الإنرتنت(. وتتعدد تعريفات التجارة الإلكرتونية نظراً لتعدد اأ�شواق الإنرتنت وامل�شاركني فيها.

اأ�شكال  �شكل من  الإلكرتونية  التجارة  وت�شكل  املعلومات.  وتكنولوجيا  الرقمي  القت�شاد  اأ�شكال  �شكاًل من  الإلكرتونية«  »التجارة  ومتثل 

تنفيذ واإدارة الأن�شطة التجارية عرب �شبكة الإنرتنت. ومتثل التجارة الإلكرتونية جزءاً من نظم معلومات املن�شاآت.
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ي�شتطيع ا�شتخدامها بكفاءة وفاعلية. وقد اأدركت العديد من الدول اأهمية الدخول اإىل ع�شر التجارة 

العاملي عن  امل�شتهلك  اإىل  والو�شول  التناف�شية،  قدرتها  ودعم  ال�شادرات،  لزيادة  تطلعاً  الإلكرتونية 

الكثري من  التجارة الإلكرتونية حتف بها خماطر عديدة وتثري  الت�شوق الإلكرتوين. ولكن  طريق 

املفاو�شات  و�شرية  للت�شرب،  عر�شة  التجاري  التعامل  اأط��راف  بني  املتداولة  فاملعلومات  امل�شكالت. 

واملداولت غري م�شمونة، الأمر الذي يفتح اأبواباً وا�شعة لأمناط عديدة من املناف�شة غري امل�شروعة. 

ومتثل اجلرائم املعلوماتية والقر�شنة اأبرز العوائق التي متثل تهديداً حقيقياً لنجاح هذه الأعمال يف 

امل�شتقبل مما يتطلب و�شع اأطر ت�شريعية تكفل حتقيق احلماية اجلنائية لهذه التجارة.

اأواًل: التعريف بالتجارة االإلكرتونية )1(:

Le commerce électronique 

ومل  والأعمال.  املال  عامل  يف  احلديثة  امل�شطلحات  من  الإلكرتونية  التجارة  م�شطلح  يعترب 

ياأخذ هذا امل�شطلح وهذا النوع من الن�شاط القت�شادي املرتبط به يف التواجد اإل يف عام 1996.

الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ع��ن  امل��ت��اح��ة  الأدب���ي���ات  ال��ت��ي تقدمها  ال��ت��ع��اري��ف  وفيما يلي بع�س 

:)Coppel، WIPO، Singh(

- هناك تعريف �شيق يق�شر التجارة الإلكرتونية على عمليات تبادل ال�شلع واخلدمات عن   1
طريق و�شيلة اإلكرتونية اأو و�شيط اإلكرتوين. وهذا هو التعريف الذي اأخذ به م�شروع القانون 

امل�شري للتجارة الإلكرتونية. واملق�شود بالو�شيط الإلكرتوين يف هذا التعريف هو الإنرتنت.

- وتاأخذ منظمة التجارة العاملية بتعريف اأو�شع، حيث ت�شمل التجارة الإلكرتونية اأن�شطة اإنتاج   2

النموذجي لالأمم املتحدة التجارة الإلكرتونية باأنها: القانون  عرف   )1
«Au nombre des moyens de communication recouverts par la notion de commerce électronique figurant les moyens de 

transmission d›ordinateur à ordinateur de données commeciales selon un mode de présentation uniformisé (format stand-

ard): transmission de messages électroniques utilisant des normes publiques ou des normes exclusives: transmission par 

voie électronique de textes liberment formatés, par exemple par l›Internet. On a également noté que, dans certains cas, la 

notion de commerce électronique pourrait englober l›utilisation de techniques comme le télex et la télécopie».

- «Le Commerce électronique, aspects juridiques», Alain Bensoussan, Hermes, Paris 1998, p. 11 et ss.

- Pierre A. Buigues: «Les enjeux pour la concurrence des marchés lies à Internet et au commerce électronique», la 

Gazette du palais, 23, 24 Juin 2000, doctrine, p. 7 et s.

- اأ.د. حمرم احلداد: »التجارة الإلكرتونية يف م�شر«، مايو 2002.

- اأ.د. اإبراهيم العي�شوي: »التجارة الإلكرتونية«، املكتبة الأكادميية، 2003، �س1.

- Coppel, J. E-Commerce: Impacts and Policy Challenges, OECD, Economic Dept. Working Paper No. 252, June 

2000; www.oecd.org/eco/eco.

- Singh, A. Didar: Electronic Commerce: Issues for the South, Working Paper No. 4 of the Trade-Related Agenda, 

Development and Equity (T.R.A.D.E), October, The South Centre, 1999.

- WIPO, Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues. WIPO, 2000;

http://ecommerce.wipo.int/primer.
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ال�شلع واخلدمات وتوزيعها وت�شويقها وبيعها اأو ت�شليمها للم�شرتي من خالل الو�شائط الإلكرتونية.

اإن  بل  م��ا.  منتج  �شراء  الإلكرتونية يف عمليات  التجارة  يح�شر  ل  الأو���ش��ع  التعريف  وه��ذا 

التجارة الإلكرتونية تت�شع هنا لت�شمل اأية معلومات اأو خدمات تقدمها �شركة لأخرى، اأو �شركة 

مل�شتهلك، عرب الإنرتنت.

وقد �شارت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )UNCITRAL( يف نف�س الجتاه 

املو�شع عند و�شعها للقانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية.

الأعمال  ملفهوم  م��رادف��اً  الإلكرتونية  التجارة  مفهوم  يجعل  ات�شاعاً  اأك��رث  تعريف  هناك   -  3
الإلكرتونية، اأي اإجناز كل وظائف الأعمال )ال�شركات( عرب ال�شبكات وبا�شتخدام اأنظمة الكمبيوتر.

وتاأخذ بهذا التعريف عدة جهات مثل APEC، UNESCAP وبع�س الدول مثل اأ�شرتاليا 

.
)1(

 )Coppel، NOIE، Singh(

 التجارة الإلكرتونية لي�شمل اإجناز خمتلف اأنواع الأعمال 
)2(

- وهناك من يو�شع مفهوم   4
عن طريق الإنرتنت، حيث ت�شمل اأطراف التعامل، ال�شركات، وامل�شتهلكني، واحلكومة اأي�شاً.

ثانيًا: االإطار القانوين واحلماية اجلنائية للم�شتهلك االإلكرتوين يف معامالت 

التجارة االإلكرتونية:

والقواعد  ب��الأح��ك��ام  الإح��اط��ة  ي�شتلزم  الإل��ك��رتون��ي��ة  للتجارة  ال��ق��ان��وين  الإط���ار  ت��ن��اول  اإن 

حتديات  من  تثريه  وم��ا  معامالتها  على  التطبيق  الواجب  والقانون  تنظمها  التي  القانونية 

وم�شكالت بالن�شبة للم�شتهلك الإلكرتوين.

حيث ي�شكل الإجرام املعلوماتي واخرتاق املواقع التجارية على �شبكة الإنرتنت اأو الدخول 

باملعامالت  واملرتبطة  الإلكرتونية«  »التجارة  معامالت  اأم��ام  العوائق  اأهم  عليها  امل�شروع  غري 

يف  وذل��ك  الفكرية،  امللكية  وحقوق  الإل��ك��رتوين  التوقيع  على  والع��ت��داء  التجارة  لهذه  املالية 

ظل توافر املناخ القانوين املنا�شب لحتياجات هذه التجارة ل�شيما يف جمال العرتاف بالعقد 

 .
)3(

الإلكرتوين وكيفية ت�شوية املنازعات املتولدة من هذه التجارة ل�شيما التحكيم الإلكرتوين 

.Asia Pacific Economic Cooperation :منتدى التعاون القت�شادي لآ�شيا والبا�شيفيكي :APEC  )1
UNESCAP: اللجنة القت�شادية والجتماعية لآ�شيا والبا�شيفكي التابعة لالأمم املتحدة:

- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

2) Magda Ismail: «Egypt›s Electronic Commerce Initiative» Executive Summary, Internet Society of Egypt. March, 1998, p. 1.

للتحكيم  الإقليمي  القاهرة  الإلكرتونية«، مركز  التجارة  النمر: »م�شروع خطة قانونية لتفعيل  العال  اأبو  العال علي  اأبو  اأ.د.  3( راجع: 
التجاري الدويل 17-18 يناير 2004.
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مما يتطلب �شرورة �شد الفراغ الت�شريعي القائم يف كثري من الدول ومنها م�شر حيث اإن الدولة 

يف م�شر مل ت�شدر بعد قانون التجارة الإلكرتونية بالرغم من اإعداد امل�شروع اخلا�س به منذ 

اإليها  اللجوء  التي ميكن  القواعد  القانونية يف  النظم  اإىل اختالف  2001. هذا بالإ�شافة  عام 

القانونية  العقبات  على  للق�شاء  الدويل  التعاون  يتطلب  مما  الإلكرتونية،  املعامالت  لتنظيم 

الإلكرتونية  التجارة  معامالت  وتنظيم  حلكم  م��وح��دة  منوذجية  مو�شوعية  ق��واع��د  واإق���رار 

وحماية امل�شتهلك الإلكرتوين من اجلرائم املعلوماتية والإلكرتونية.

 يف مقدمة التحديات التي تواجه التجارة 
)1(

وتعد احلماية اجلنائية للم�شتهلك الإلكرتوين 

واأطرافها،  الإلكرتونية  التجارة  مواقع  حماية  جانب  اإىل  ت�شمل  اأن  يجب  والتي  الإلكرتونية 

حماية البيانات املعلوماتية يف اأجهزة احلا�شب الآيل وعرب �شبكة الإنرتنت، الأمر الذي يوجب 

احل�شول مقدماً على ترخي�س بتداول هذه البيانات من اجلهة املخت�شة.

ونظراً لأن هذه البيانات املعلوماتية تنقل يف �شكل منتجات وخدمات مما يك�شبها قيمة مالية 

وجتارية، فقد فر�س على امل�شرع الوطني وامل�شرع الدويل �شرورة فر�س حماية جنائية حلماية 

امل�شتهلك الإلكرتوين يف معامالت التجارة الإلكرتونية من �شور العتداء عليها واحلفاظ على 

�شرية املعامالت، و�شرورة الن�س على جترمي التعامل يف البيانات بدون ترخي�س.

ثالثًا: احلماية القانونية للتجارة االإلكرتونية:

تاأتي احلماية القانونية يف مقدمة التحديات التي تواجه التجارة الإلكرتونية، فبالإ�شافة 

اإىل وجود فراغ ت�شريعي يف بع�س الدول خا�شة واأن معظم دول العامل مل تكن مهيئة لتنظيم 

هذه ال�شورة امل�شتحدثة من املعامالت الإلكرتونية مما يتطلب �شرورة توافر احلماية الدولية 

لهذه املعامالت باإبرام املعاهدات الدولية و�شن القوانني الدولية.

اأمان بعيداً  توفر احلماية الت�شريعية احلرية الالزمة يف ممار�شة التجارة الإلكرتونية يف 

عن التحايل وعن اجلرائم املعلوماتية املختلفة التي تتم من خالل �شبكة الإنرتنت.

واحلماية القانونية للتجارة الإلكرتونية وفقاً لن�س القانون النموذجي لالأمم املتحدة املتعلق 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- هدى حامد ق�شقو�س: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2000.

- د. حممد عبيد الكعبي: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، درا�شة مقارنة، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، كلية احلقوق، جامعة 

القاهرة، 2009، �س481.

- د. �شهري حجازي: »التهديدات الإجرامية للتجارة الإلكرتونية«، بحوث ودرا�شات �شرطة دبي، العدد 91 ل�شنة 1999.

- د. طارق عبد العال: »التجارة الإلكرتونية«، الدار اجلامعية، 2005.

- د. مدحت رم�شان: »جرائم العتداء على الأ�شخا�س والإنرتنت«، مرجع �شابق، �س4.
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بالتجارة الإلكرتونية UNCITRAL، تو�شح اأن امل�شالح املحمية يف التجارة الإلكرتونية تتمثل يف:

:
)1(

 La securité des données شرية واأمن البيانات� -  1
تعد بيانات التجارة الإلكرتونية من البيانات التي تتمتع بال�شرية واخل�شو�شية عرب �شبكة 

التجارة  قانون  م�شروع  امل�شتهلك يف  �شاأن حماية  الثالث يف  املبداأ  ن�س  فقد  ولذلك  الإنرتنت، 

الإلكرتونية امل�شري على �شرورة احرتام احلق يف �شرية البيانات اخلا�شة بالعمالء واحرتام 

احلق يف اخل�شو�شية بالن�شبة للبيانات ال�شخ�شية املت�شلة باحلياة اخلا�شة.

الإلكرتونية  ال�شبكة  م�شتخدمي  جلميع  ميكن  الإل��ك��رتون��ي��ة  التجارة  عمليات  كانت  ومل��ا 

ال��واردة يف  اإيجاد و�شيلة للحفاظ على �شرية البيانات  الطالع عليها ومعرفتها فاإنه لبد من 

الر�شالة الإلكرتونية وامل�شحوبة بالتوقيع الإلكرتوين. ويتم ذلك عن طريق ما يعرف بت�شفري 

البيانات الواردة يف الر�شالة الإلكرتونية، وقد عّرفه م�شروع قانون التجارة الإلكرتونية امل�شري 

باأنه »تغيري يف �شكل البيانات عن طريق حتويلها اإىل رموز اأو اإ�شارات حلماية هذه البيانات من 

.
)2(

اّطالع الغري عليها اأو من تعديلها اأو تغيريها« 

للبيانات  جنائية  حماية  وف��ر  ق��د  الفرن�شي  الت�شريع  جن��د  املقارنة  للت�شريعات  وبالنظر 

ال�شخ�شية حتى �شدر قانون 6 يناير 1978 الذي تطلب عند معاجلة البيانات ال�شخ�شية من 

.)CNIL( قبل الأفراد �شرورة اإبالغ اللجنة القومية ملعاجلة البيانات واحلريات

- �شرعية تداول البيانات االإلكرتونية:  2
اأي يتم تداول البيانات ب�شكل م�شروع واأن يتم التداول ممن له احلق يف التداول. وقد عرّب 

قانون UNCITRAL يف املادة 2B باأن املق�شود بتبادل البيانات الإلكرتونية هو نقل املعلومات 

اإلكرتونياً من حا�شوب اإىل حا�شوب اآخر با�شتخدام معيار متفق عليه لإن�شاء املعلومات واأن يتم 

راجع: ال�شياق  هذا  يف  التفا�شيل  من  ملزيد   )1
- د. حممد عبيد الكعبي: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، درا�شة مقارنة، مرجع �شابق، �س157.

- د. اإبراهيم اأحمد اإبراهيم: »الإطار القانوين للتجارة الإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س3.

- د. هدى حامد ق�شقو�س: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت«، مرجع �شابق، �س21.

- د. حممد اأبو العال عقيدة: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، �س18.

- موؤمتر مكافحة جرائم تقنية املعلومات، جامعة ال�شارقة، كلية القانون، نوفمرب، 2006.

- Xavier Linants de Bellefonds-Alain Hallande, Pratique du droit de l›informatique, 4éme éd. Delmas, 1998, p. 240; 

Valerie Sedallien, création d›une site sur l›internet, aspects juridiques. Voir le site: www.internet_juridiques.net.

ذلك: تف�شيل  يف  انظر   )2
- د. هدى حامد ق�شقو�س: »اجلرائم املعلوماتية«، جملة مركز بحوث ال�شرطة، العدد الع�شرون، يوليو 2001، �س236 وما بعدها.
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تداول البيانات عن طريق مزود اخلدمة الإلكرتونية امل�شرح له بذلك.

كما اأكدت اتفاقية بوداب�شت املوقعة يف 23 نوفمرب 2001 واملتعلقة باجلرمية الفرتا�شية، 

على جترمي الولوج غري القانوين، والعرتا�س غري القانوين، والعتداء على �شالمة البيانات 

املت�شلة  واجلرائم  املعلوماتي،  والغ�س  املعلوماتي،  والتزوير  احلا�شب،  اأجهزة  ا�شتخدام  واإ�شاءة 

.
)1(

بالعتداء على امللكية الفكرية واحلقوق املجاورة 

رابعًا: ال�شروط التع�شفية وفكرة االإذعان يف عقود التجارة االإلكرتونية:

ال�شرط التع�شفي هو ال�شرط الذي يفر�س على امل�شتهلك من قبل املزود نتيجة التع�شف يف 

ا�شتعمال الأخري ل�شلطته القت�شادية بغر�س احل�شول على ميزة جمحفة، فال�شرط التع�شفي 

له خ�شائ�س وهي كونه �شرط يرتتب عليه عدم التكافوؤ بني احلقوق واللتزامات النا�شئة عن 

العالقة التعاقدية، واأنه �شرط غري خا�شع للمفاو�شات الفردية بني املزود وامل�شتهلك.

وقد عرف الفقه الفرن�شي ال�شرط التع�شفي باأنه »ال�شرط املحرر م�شبقاً من جانب الطرف 

الأكرث قوة، ومينح هذا الأخري ميزة فاح�شة عن الطرف الآخ��ر«، وتنطبق الأحكام القانونية 

اأن��واع  جميع  على  الفرن�شي،  ال�شتهالك  قانون  ن�شو�س  وف��ق  التع�شفية،  بال�شروط  اخلا�شة 

عقود ال�شتهالك املربمة بني املزودين اأو امل�شتهلكني، اأياً كانت طبيعتها، كعقود البيع والإيجار 

.
)2(

والتاأمني والقر�س 

تتمثل امل�شكلة يف عقد التجارة الإلكرتونية اأن امل�شتهلك ل ميلك فر�شة كافية ملعاينة ذلك 

املنتج وموا�شفاته، اأو موا�شفات اخلدمة املطلوبة مما يعّر�شه للغ�س اأو الحتيال، كذلك فاإنه ل 

ميلك اإمكانية التفاو�س مع البائع اأو املورد بحرية كاملة.

اإىل  بالن�شبة  اإذع���ان  ه��و عقد  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  اأن عقد  ال��ق��ان��وين  الفقه  ي��رى  لذلك 

الطرف  اأمام  العالقة،  الأ�شعف يف هذه  الطرف  بو�شفه  القت�شادية  لظروفه  امل�شتهلك نظراً 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. �شعيد عبد اللطيف ح�شن: »اإثبات جرائم الكمبيوتر واجلرائم املرتكبة عرب الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 1999.

- د. �شريف ها�شم: »الإطار الت�شريعي للتجارة الإلكرتونية«، حما�شرة موؤمتر كايرو تيليكومب، القاهرة، 2002.

- م. فاروق �شيد ح�شني: »ات�شالت البيانات وتاأمينها«، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001.

- د. حممد ح�شام حممود لطفي: »الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية«، دار الن�شر الذهبي، القاهرة، 2002.

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »النظام القانوين حلماية التجارة الإلكرتونية«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، 2002.

- د. عالء عبد البا�شط خالف: »احلماية اجلنائية لو�شائل الت�شال احلديثة« {احلا�شب الإلكرتوين والإنرتنت}، دار النه�شة العربية، 2002.

- د. حممود ال�شيد عبد املعطي خيال: »الإنرتنت وبع�س اجلوانب القانونية«، دار النه�شة العربية، �س102.

- د. هاليل عبد الاله اأحمد: »اتفاقية بوداب�شت ملكافحة جرائم املعلوماتية«، دار النه�شة العربية، 2007، �س5.

يف مواجهة ال�شروط التع�شفية يف عقود ال�شتهالك«، مرجع �شابق، �س 77. امل�شتهلك  »حماية  اهلل:  حمد  حممد  اهلل،  حمد  راجع:   )2
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الآخر، والذي يكون غالباً �شركات قوية وعمالقة من الناحية القت�شادية، ولها قدرة هائلة على 

امل�شتهلك بو�شفه طرفاً  اإىل  الإعالن والت�شويق، ولذلك فاإن اعتبارات العدالة تقت�شي النظر 

.
)1(

مذعناً يف عقد التجارة الإلكرتونية 

، لكن 
)2(

واإذا كان الفقه القانوين قد اختلف يف طبيعة عقد الإذعان، وما اإذا كان عقداً اأم ل 

اأن العقد الأخري هو  هذا اخلالف ل عالقة للم�شتهلك يف عقد التجارة الإلكرتونية به، ذلك 

عقد كامل خا�شع لذات النظام القانوين لإبرام العقود لكن له طبيعة خا�شة من حيث اإبرامه 

عن برُعد، وكذلك عدم تداول ال�شلع واخلدمات - مادياً - مبقت�شاه، كذلك فاإن م�شاألة الإذعان 

حتمي  اأخ���رى  وب�شمانات  ت�شريعياً  عالجها  ميكن  الإل��ك��رتوين  امل�شتهلك  بحقوق  والتع�شف 

.
)3(

امل�شتهلك يف مواجهة املتعاقد القوي 

- مدى اعتبار عقود التجارة االإلكرتونية عقود اإذعان بالن�شبة للم�شتهلك:

وهناك بع�س العتبارات التي توؤكد فكرة - الإذعان- يف عقود التجارة الإلكرتونية تتمثل فيما يلي:

1( اإذ يلحق بهذه امل�شاألة - اأي ال�شرط التع�شفي - حق امل�شتهلك يف ف�شخ العقد باإرادته املنفردة 
- خالل املدة املحددة - حم�شوبة من تاريخ ا�شتالم ال�شلعة اأو التعاقد على اخلدمة، وبالتايل حقه 

يف الرجوع، كما �شبق اأن ذكرنا يف الق�شم الثاين من الدرا�شة. وهذا احلق يجب تقريره للم�شتهلك، 

ويوؤدي يف النهاية اإىل حماية امل�شتهلك واحلفاظ على التجارة الإلكرتونية، مع مراعاة اأن امل�شتهلك 

حني تعاقد على �شلعة عرب ال�شبكة مل تكن لديه فكرة كاملة عن موا�شفات ال�شلعة التي قام ب�شرائها.

2( واعتبار اآخر يوؤكد فكرة - الإذع��ان - يف عقود التجارة الإلكرتونية وهو اأن م�شمون العقد 
اأو  وال�شلعة  ب�شكل جامد،  الإل��ك��رتوين  املوقع  املتعاقد ومطروح يف  اأو  املهني  قبل  من  �شلفاً  حم��دٌد 

اخلدمة ل غنى للم�شتهلك عنها، كما اأنه ل يتوافر توا�شل مبا�شر بني املهني وامل�شتهلك يتيح فر�شة 

امل�شاومة من اأ�شلها، ويتم التعامل على هذا املحتوى باأكمله كوحدة مبجرد النقر على املوقع، وطاملا 

.
)4(

اأن العقد غري متوازن، فاإن عدم التوازن �شوف مييل ل�شالح املهني ولغري �شالح امل�شتهلك 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. حممد �شكري �شرور، املرجع ال�شابق، �س132.

- د. عبد احلي حمي�س، املرجع ال�شابق، �س1289.

- د. خالد املهريي: »حماية امل�شتهلك الإلكرتوين«، بحث مقدم اإىل موؤمتر اجلوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكرتونية، اأكادميية 

�شرطة دبي، اإبريل 2003، �س494 وما بعدها، املجلد الثاين.

�س24. اخلالف،  هذا  لعر�س  ال�شابق،  املرجع  ال�شنهوري،  الرزاق  عبد  د.  راجع:   )2
الفتاح بيومي حجازي: »حماية امل�شتهلك عرب �شبكة الإنرتنت«، املرجع ال�شابق، �س49. عبد  د.  راجع:   )3

�س132. ال�شابق،  املرجع  �شرور،  �شكري  حممد  د.  راجع:   )4
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فقد يكون القبول جمرد اإذعان ملا ميليه عليه املوجب، فالقابل للعقد مل ي�شدر قبوله بعد 

مناق�شة ومفاو�شة، بل هو يف موقفه من املوجب ل ميلك اإل اأن ياأخذ اأو اأن يدع، وملا كان القابل 

اإىل القبول، فر�شاه موجود، ولكنه  يف حاجة للتعاقد على �شيء ل غنى له عنه، فهو م�شطر 

.
)1(

مفرو�ٌس عليه، ولذلك �شميت هذه العقود بعقود الإذعان 

والإكراه يف عقود الإذعان لي�س اإكراهاً يف عيوب الإرادة، بل هو اإكراه مت�شل بعوامل اقت�شادية 

.
)2(

اأكرث من ات�شاله بالعوامل النف�شية 

خ�شائ�ص عقود االإذعان:

امل�شتهلكني مثل  اإىل  بالن�شبة  ال�شروريات  اأو خدمات تعد من  ب�شلع  تتعلق  العقود  1( هذه 
خدمات مرافق الغاز والكهرباء واملياه والتليفون واأحياناً الطريان.

2( احتكار - املوجب - لهذه ال�شلع اأو املرافق، احتكاراً قانونياً اأو فعلياً اأو على الأقل �شيطرته 
عليها، �شيطرة جتعل املناف�شة فيها حمدودة.

3( �شدور الإيجاب اإىل النا�س كافة، وب�شروط واحدة على نحو م�شتمر اأي ملدة غري حمدودة، 
وغالباً ما تكون يف �شورة مطبوعة حتتوي على �شروط مف�شلة ل جتوز املناق�شة فيها، وهي يف 

.
)3(

جمموعها من التعقيد بحيث ي�شعب فهمها من اأوا�شط النا�س 

وباإعمال هذه ال�شروط على عقد التجارة الإلكرتونية، وبالن�شبة للم�شتهلك، فال ميكن الت�شليم 

بانطباق هذه ال�شروط متاماً على امل�شتهلك، كما هو احلال بالن�شبة للمذعن يف عقد الإذعان.

فبخ�شو�س �شرط �شرورية ال�شلعة للم�شتهلك، هو اأمر وارد يف عقد التجارة الإلكرتونية، 

وكذلك بالن�شبة ل�شرط �شدور الإيجاب للنا�س كافة وملدة غري حمددة، فالإعالن يتم عرب �شبكة 

الإنرتنت، وملدة غري حمددة، ولعدد غري حمدد من النا�س.

والفقه يرى اأن العقد يو�شف باأنه عقد اإذعان عندما ل يكون لأحد الطرفني فيه فر�شة للتفاو�س 

.
)4(

على بنود العقد و�شروطه ويكون كل ما يف الأمر اأن يقبل بهذا العقد وحده كما هو اأو برف�شه كما هو 

فهل يتوافر هذا املفهوم يف العقد املربم عرب الو�شائل الإلكرتونية؟. ن�س املادة )100( من 

1( راجع: د. عبد الرزاق ال�شنهوري: »الو�شيط يف �شرح القانون املدين، نظرة اللتزام«، �س 244 وما بعدها. يذكر اأن الفقه الفرن�شي يطلق 
على هذه العقود، عقود ان�شمام لأن املتعاقد ين�شم اإليها دون مناق�شة، لكن ت�شميتها بعقود اإذعان اأف�شل، لأن هذا التعبري يحمل معنى، 

ال�شطرار يف القبول، راجع د. عبد الرزاق ال�شنهوري، املرجع ال�شابق، �س245.

�س237. ال�شابق،  املرجع  ال�شنهوري،  الرزاق  عبد  د.  راجع:   )2

�س245. ال�شابق،  املرجع  ال�شنهوري،  الرزاق  عبد  د.  راجع:   )3
القانونية«، دار الفكر، اجلامعة، الإ�شكندرية، 2004، �س10،  وحمايتها  الإلكرتونية  »التجارة  حجازي:  بيومي  الفتاح  عبد  د.  راجع:   )4

املجلد الأول، نظام التجارة الإلكرتونية وحمايتها مدنياً، �س238.
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»العقد  باأنه:  اأنه ميكن تعريفه  اإل  الإذع��ان،  لعقد  امل�شري مل يت�شمن تعريفاً  املدين  القانون 

.
)1(

الذي يتحدد م�شمونه العقدي كلياً اأو جزئياً ب�شورة حمددة وعامة قبل الفرتة التعاقدية« 

 - على  وتطبيقها  امل��دين  القانون  يف  العامة  للقواعد  وف��ق��اً  الإذع����ان،  عقد  تف�شري  اأن  كما 

امل�شتهلك - يف عقود التجارة الإلكرتونية، حتقق حماية فاعلة للم�شتهلك يف هذه العقود.

فاملادة )149( من القانون املدين امل�شري تن�س على اأنه: »اإذا مت العقد بطريق الإذعان، وكان 

مت�شمناً �شروطاً تع�شفية، جاز للقا�شي اأن يرُعّدل هذه ال�شروط اأو اأن يعفى الطرف املذعن منها، 

وذلك وفقاً ملا تق�شي به العدالة، ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك«.

وكذلك فاإنه وح�شب القواعد العامة يف تف�شري عقود الإذعان، تن�س املادة )151( من القانون 

اأن يكون  - ومع ذلك يجوز   2 ال�شك يف م�شلحة املدين.  - يف�شر  اأن��ه: »1  امل��دين امل�شري على 

.
)2(

تف�شري العبارات الغام�شة يف عقود الإذعان �شاراً مب�شلحة الطرف املذعن« 

بعقود  يتعلق  فيما  خا�شة  املدنية  املعامالت  يف  العامة  القواعد  اأن  اإىل  تقدم  م��ا  ك��ل  م��ن  ونخل�س 

الإذعان - حتمي الطرف املذعن بو�شفه الطرف ال�شعيف يف العقد، وهذه القواعد عينها وحني تطبق 

على امل�شتهلك يف عقد التجارة الإلكرتونية، فاإنها حتقق له حماية كاملة �شواء تعلقت احلماية بتف�شري 

.
)3(

�شروط العقد اأو ما غم�س منه، وكذلك فيما يتعلق باإبطال ورفع ال�شروط اجلائرة عن ذلك امل�شتهلك 

اأن املادة )149( من القانون املدين امل�شري يف �شاأن عقود الإذع��ان ل  ومن اجلدير بالذكر 

.
)4(

مقابل لها يف القانون الفرن�شي 

ولهذا فاإن احلماية القانونية للم�شتهلك يف فرن�شا مل تتحقق من خالل القواعد اخلا�شة 

يف قوانني حماية امل�شتهلك وذلك مبحاولة احلد من ال�شروط - غري العادلة - التي يدرجها 

اإ�شاءة ل�شتعمال قدراته القت�شادية  امل�شتهلك، وبالتايل تعك�س  العقد ل�شاحله �شد  املهني يف 

امل�شتهلك  حماية  قانون  من   )9( امل��ادة  اأن  جند  ولذلك  ال�شعيف،  امل�شتهلك  ذل��ك  مواجهة  يف 

الفرن�شي، وال�شادر يف 18 يناير 1992 تكاد تطابق ن�س املادتني 149، 151 من القانون املدين 

.
)5(

امل�شري يف �شاأن عقود الإذعان و�شلطة القا�شي اإزاءها 

�س241. ال�شابق،  املرجع  الإلكرتونية«،  »التجارة  حجازي:  بيومي  الفتاح  عبد  د.  راجع:   )1
الن�س والتعليق عليه، د. عبد الرزاق ال�شنهوري، املرجع ال�شابق، هام�س �س250. هذا  تف�شري  يف   )2

- قدري حممد حممود: »حماية امل�شتهلك يف العقد الإلكرتوين«، مرجع �شابق، �س134.

�س1290. ال�شابق،  املرجع  خمي�س،  احلي  عبد  د.  راجع:   )3
�س133. ال�شابق،  املرجع  امل�شتهلك«،  حماية  ومقت�شيات  الإلكرتونية  »التجارة  �شرور:  �شكري  حممد  د.  راجع:   )4

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )5
- د. حممد �شكري �شرور، املرجع ال�شابق، �س138.

- قدري حممد حممود، املرجع ال�شابق، �س135.
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خام�شًا: االإعالنات االإلكرتونية امل�شللة اأو اخلادعة:

Les publicités mensongères ou trompeuses
يعترب الإعالن من اأهم اآليات الن�شاط التجاري يف املناف�شة وحتقيق الربح، واإذا كان الع�شر 

الذي نعي�شه الآن هو ع�شر املعلومات فاإنه ميكن اأن يطلق عليه ع�شر الإعالن اأي�شاً، فهو ع�شر 

الإنتاج الكبري، وع�شر ال�شتهالك الكبري.

وهو  ال�شتهالك،  ولت�شجيع  الإنتاج  عجلة  لدفع  اأداة  باعتباره  مهماً  دوراً  الإع��الن  ويلعب 

عليها،  يتعاقد  التي  اأو اخلدمة  ال�شلعة  قناعته عن  لتكوين  للم�شتهلك  م�شدر معلومات مهم 

وهو عامل موؤثر يف اإرادة امل�شتهلك خا�شة يف مرحلة ما قبل التعاقد، حيث يقوم باإبراز مزايا 

ال�شلعة اأو اخلدمة وامتداح اآثارها بهدف ت�شجيع امل�شتهلك على اقتنائها.

الرئي�شة،  اأ�شاليبه  اأحد  البيع، بل هي  ال�شلة بعمليات  الدعاية والإع��الن وثيقة  واأعمال 

والإع���الن يف وجودها وجود  الدعاية  اأعمال  ت�شبق  قد  بل  ل��ه،  امل�شاعدة  العوامل  اأه��م  وم��ن 

بال�شلعة  اجلمهور  ر�شاء  تاأكيد  هو  اآخر  هدف  اأهدافها  اإىل  ي�شاف  وحينئذ  نف�شها،  ال�شلعة 

.
)1(

وقبولهم لها 

امل�شرع يف  تدّخل  الوقت احلا�شر  �شائعة يف  وامل�شللة،  الكاذبة  الإعالنات  اأ�شبحت فكرة  وملا 

الإع��الن  يوقع على �شاحب  ج��زاء  بتقديره  وذل��ك  الظاهرة،  ه��ذه  ملواجهة  ال��دول  العديد من 

.
)2(

الكاذب اأو امل�شلل، هذا بالإ�شافة اإىل اجلزاء املدين 

ويعرف الفقه الإعالن باأنه: »اإعالن بق�شد تعريف امل�شتهلك ب�شلعة اأو خدمة معينة، وذلك 

باإبراز مزاياها وامتداح اآثارها، بهدف اإقبال اجلمهور على هذه ال�شلعة اأو اخلدمة، وباأي و�شيلة 

من و�شائل الإعالم امل�شموعة اأو املرئية اأو املقروءة«.

والإعالن الإلكرتوين املوجه للم�شتهلك هو نتاج عقد اأبرم بني طرفني، هما املعلن ووكالة 

.
)3(

الإعالن، وهو من العقود التي تربم وتنفذ عرب الإنرتنت، وهو عقد ر�شائي 

اأم هو جمرد  اإيجاب  الإلكرتوين، هل هو  القانونية لالإعالن  الطبيعة  الت�شاوؤل عن  ويثور 

دعوة للتعاقد؟

لقد اعترب امل�شرع الإماراتي اأن الإعالن التجاري اأياً كانت و�شيلة بثه هو جمرد دعوة للتعاقد، 

�س158. �شابق،  مرجع  الإلكرتونية«،  للتجارة  املدنية  »احلماية  زهرة:  املر�شي  حممد  د.  راجع:   )1
ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2

- د. حممد املر�شي زهرة، املرجع ال�شابق، �س157 وما بعدها.

- د. خالد ممدوح اإبراهيم: »حماية امل�شتهلك يف املعامالت الإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س82

راجع: د. خالد ممدوح اإبراهيم: »اإبرام العقد الإلكرتوين«، مرجع �شابق، �س112 وما بعدها.  )3
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.
)1(

وهو ما ن�شت الفقرة )2( من املادة )134( من قانون املعامالت املدنية 

فالإعالن بكافة �شوره يعد عند ال�شك جمرد دعوة اإىل التعاقد، وقد اأخذت بع�س الت�شريعات 

العربية بهذا النهج، ومنها الت�شريع الكويتي والت�شريع الأردين.

امل��دين  للتقنني  التمهيدي  امل�شروع  م��ن   )143( امل���ادة  ح��ذف  ق��رر  فقد  امل�شري  امل�شرع  اأم��ا 

اإذ ي�شهل على الق�شاء تطبيق هذا احلكم  اإليها  املت�شمنة مثل هذا احلكم، وقرر عدم احلاجة 

.
)2(

دون حاجة للن�س عليه 

ال�شحيح،  باملعنى  اإيجاب  اإىل اجلمهور هو  املوجه  العر�س  اأن  الفقه  اآخر من  ويرى جانب 

.
)3(

مادام م�شمونه حمدداً حتديداً يكفي لإبرام التعاقد فور اقرتانه بالقبول 

وترى اأغلب الت�شريعات والفقه اأن الإعالن ل يعد اإيجاباً، بل هو جمرد دعوة اإىل التعاقد، ول 

�شك اأن يف ذلك حماية للم�شتهلك التقليدي اأو الإلكرتوين، والذي قد يعطي موافقة مت�شرعة 

على الدخول يف العقد حتت �شغط اإغراء الإعالن.

 هي:
)4(

ويقت�شي الإعالن عموماً توافر ثالثة �شروط 

يت�شمن  واأن  اإع��الن��اً،  باعتباره  ماهيته  على  التعرف  ميكن  وا�شحاً  الإع��الن  يكون  اأن   -  1
البيانات الكافية عن ال�شلعة اأو اخلدمة وخ�شائ�شها وم�شدرها وثمنها.

- اأن ل يكون الإعالن م�شلاًل، والت�شليل هو خداع امل�شتهلك دون ذكر معلومات كاذبة، فهو   2
�شادق من حيث البيانات، لكنه ي�شاغ يف عبارات خادعة تعطي انطباعاً مغايراً للحقيقة.

- اأن ل يكون الإعالن مبنياً على ت�شويه منتجات املناف�شني فال ي�شتهدف التقليل من قيمة   3
ال�شلع واخلدمات للمن�شاآت املناف�شة، لإيقاع امل�شتهلك يف لب�س، في�شبح الإعالن اأداًة للمناف�شة 

غري امل�شروعة.

من  امل�شتهلك  بحماية  واملتعلقة  اخلا�شة،  القواعد  يف  امل��ق��ررة  املدنية  للحماية  وبالن�شبة 

القبول  عن  ال��ع��دول  حق  اأح��ك��ام  فهناك  الإلكرتونية،  العقود  يف  والكاذبة  امل�شللة  الإع��الن��ات 

ال�شادر من امل�شتهلك يف العقود عن بعد يف التوجيهات الأوروبية اخلا�شة بحماية امل�شتهلك يف 

التعاقد عن بعد، وكذلك يف القانون التون�شي رقم )83( ل�شنة 2000 املتعلق باملبادلت والتجارة 

الإلكرتونية، واللذين اأعطيا امل�شتهلك حق العدول عن العقد بعد اإبرامه خالل مدة معينة دون 

اإبداء اأي �شبب للعدول، ودون حتمله اأي م�شوؤوليات �شوى م�شاريف اإعادة ال�شلعة اإىل املنتج، كما 

�س56 وما بعدها. �شابق،  مرجع  البيع«،  »عقد  �شامل:  علي  جا�شم  د.  راجع:   )1
جزء2، �س41. التح�شريية،  الأعمال  جمموعة  راجع:   )2

�س169. �شابق،  مرجع  اخلا�س«،  الدويل  القانون  يف  الإلكرتونية  املعلومات  خدمات  »عقود  حوتة:  ه�شيمة  اأبو  عادل  د.  راجع:   )3
راجع: د. خالد ممدوح اإبراهيم: »حماية امل�شتهلك يف املعامالت الإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س88-87.  )4
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�شبق ذكره يف الق�شم الثاين من الدرا�شة.

بو�شع  الرقمي  القت�شاد  يف  الثقة  لدعم  الفرن�شي  امل�شرع  ت�شدى  الفرن�شي  الت�شريع  ويف 

تهدف  التي  الإلكرتونية  الر�شائل  باإر�شال  تتعلق  الإلكرتوين  بالربيد  بالإعالن  اأحكام خا�شة 

اإىل الرتويج بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة ل�شلع اأو خدمات اأو ل�شخ�س يبيع �شلعة اأو يقدم 

انتهاك حلرية حياتهم اخلا�شة  اأي  الإنرتنت من  اإىل حماية م�شتعملي  خدمات، وهي تهدف 

بوا�شطة الت�شالت التي ل يرغبون فيها.

- �شروط االإعالن االإلكرتوين الكاذب اأو اخلادع:

اإىل الوقوع يف خداع  يق�شد بالإعالن اخل��ادع، الإع��الن املت�شمن معلومات تدفع امل�شتهلك 

فيما يتعلق بعنا�شر واأو�شاف املنتج.

ويت�شح من التعريف ال�شابق اأنه يجب توافر �شرطني حتى يعترب الإعالن كاذباً وم�شلاًل:

ال�شرط االأول: ا�شتخدام املعلن معلومات كاذبة عن اخل�شائ�س اجلوهرية لل�شيء 

املعلن عنه �شواء كان �شلعة اأو خدمة:

والكذب املعول عليه هنا هو الكذب يف املعلومات الأ�شا�شية اأو اجلوهرية لل�شيء املعلن عنه. 

امل�شتهلكني ل  اأن ي�شدقه جمهور  املبالغ فيه جداً بحيث ي�شعب  اأو الكذب  الب�شيط  اأما الكذب 

املعول عليه، واإمن��ا ترك ذكر بيان مهم  املكتوب هو  الكذب  . ولكن لي�س جمرد 
)1(

يعاقب عليه 

مبا يوؤدي اإىل خداع امل�شتهلك يندرج اأي�شاً حتت الإعالن الكاذب اأو امل�شلل املوجب للم�شوؤولية. 

.
)2(

فيعترب حجب املعلومات احلقيقية عن امل�شتهلك من �شور الإعالن اخلادع 

ال�شرط الثاين: ت�شليل امل�شتهلكني بهدف جذبهم للتعاقد اأو لزيادة التعاقد:

امل�شتهلك  خ��داع  بهدف  املعلومات  يف  كذباً  اإعالنه  بت�شمني  اخلدمة  اأو مقدم  التاجر  يقوم 

من  يزيد  ب�شكل  اإليها  واحتياجه  له  بالن�شبة  وباأهميتها  اخلدمة  اأو  ال�شلعة  وفوائد  مبميزات 

الطلب على تلك ال�شلع اأو اخلدمات، مبا يوؤدي اإىل زيادة اأرباحه.

يف  ال��ك��ذب  اأو  الت�شليل  واق��ع  اأن  اإىل  للتجارة،  الأمريكية  الفيدرالية  اللجنة  ذهبت  وق��د 

الإعالنات التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت ل يختلف عن واقع وم�شمون الكذب يف و�شائل الإعالن 

ط2، �س 2001، �س 184. امل�شرية،  النه�شة  مكتبة  القاهرة،  للم�شتهلك«،  اجلنائية  »احلماية  �شادق:  املنعم  عبد  مريفت  د.   )1
.26 �س  �شابق،  مرجع  فتحي،  ح�شني  د.   )2
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.
)1(

التقليدية، فالكذب والت�شليل واحد، لكنه يتم بو�شيلة حديثة تتمثل يف �شبكة الإنرتنت 

وطبقاً لقانون Federal Trade Commission، فاإن الإعالن يكون م�شلاًل، اإذا مت حذف 

اأي معلومات اأو اإ�شافة معلومات لل�شلعة مما يوؤثر على:

- قرار �شراء اأو عدم �شراء املنتج.

- حتول امل�شتهلك من �شلعة يقوم ب�شرائها اإىل ال�شلعة املعلن عنها.

.
)2(

- ت�شليل وخداع امل�شتهلك 

والق�شد العام )العلم والإرادة( مفرت�س فكل اإعالن اأو دعاية جتارية م�شللة اأو كاذبة من 

واإن مل ينخدع  اإىل اجلمهور، حتى  الإع��الن  امل�شتهلك تعترب جرمية مبجرد بث  �شاأنها خ��داع 

. وياأخذ الق�شاء باملعيار املو�شوعي يف حتديد معيار تقدير الت�شليل يف الإعالن 
)3(

اأي �شخ�س 

.
)4(

واملعيار املو�شوعي قوامه امل�شتهلك املعتاد متو�شط الذكاء والنتباه 

تقنية  ج��رائ��م  مبكافحة  اخل��ا���س   2012 ل�شنة   )5( رق��م  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون  ن�س  كما 

مائتني  عن  تقل  ل  التي  والغرامة  امل��وؤق��ت  بال�شجن  »يعاقب   :)4( رق��م  امل��ادة  يف  املعلومات 

وخم�شني األف درهم ول جتاوز مليون وخم�شمائة األف درهم كل من دخل بدون ت�شريح اإىل 

موقع اإلكرتوين اأو نظام معلومات اإلكرتوين اأو �شبكة معلوماتية، اأو و�شيلة تقنية معلومات 

�شواء كان الدخول بق�شد احل�شول على بيانات حكومية اأو معلومات �شرية خا�شة مبن�شاأة 

مالية، اأو جتارية، اأو اقت�شادية.

وتكون العقوبة ال�شجن مدة ل تقل عن خم�س )5( �شنوات والغرامة التي ل تقل عن 

خم�شمائة األف درهم ول جتاوز )2( مليون درهم، اإذا تعر�شت هذه البيانات اأو املعلومات 

لالإلغاء اأو احلذف اأو الإتالف اأو التدمري اأو الإف�شاء اأو التغيري اأو الن�شخ اأو الن�شر اأو اإعادة 

.
)5(

الن�شر« 

1( د. �شريف حممد غنام: »التنظيم القانوين لالإعالنات التجارية عرب �شبكة الإنرتنت«، الإ�شكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، 2008، �س 70.
قنديل: »حماية امل�شتهلك )روؤية ت�شويقية(«، القاهرة، دار الهاين للطباعة والن�شر، بدون تاريخ ن�شر، �س 117. اأحمد  نهلة  د.   )2

.143 ،142 �س  �شابق،  مرجع  �شالح،  الرحمن  عبد  نائل  د.   )3
4( راجع معيار تقدير الت�شليل يف الإعالن لدى: د. فتحية حممد قوراري: »احلماية اجلنائية للم�شتهلك من الإعالنات امل�شللة«، درا�شة 

يف القانون الإماراتي واملقارن، جملة احلقوق، جمل�س الن�شر العلمي، جامعة الكويت، �شبتمرب 2009، �س 276-273.

هذا القانون عن مقر الرئا�شة باأبو ظبي يف 13 اأغ�شط�س 2012 مر�شوم بقانون احتادي رقم )5( ل�شنة 2012 يف �شاأن مكافحة  �شدر   )5
جرائم تقنية املعلومات ليحل حمل القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2006.

راجع: جملة املعهد التي ي�شدرها معهد دبي الق�شائي، دولة الإمارات العربية املتحدة، 13 يناير 2013، �س 86.
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�شاد�شًا: حماية املحررات االإلكرتونية من جرائم التزوير والتزييف وحماية 

التوقيع االإلكرتوين:

املعامالت  التقنيات والأمن��اط احلديثة يف  وا�شتخدام  واملعلوماتية  العلمية  الثورة  ويف ظل 

مفهوم  ظهر  الإلكرتونية،  واحلكومة  الإلكرتونية  امل�شرفية  والأعمال  الإلكرتونية  كالتجارة 

ي�شتخدم  الذي   ،Le document électronique الإلكرتوين:  باملحرر  يعرف  للمحرر  جديد 

يف جمال اإثبات املعامالت الإلكرتونية، من اأجل حماية امل�شتهلك الإلكرتوين خا�شة مع ظهور 

جرائم م�شتحدثة وتطور الفكر الإجرامي: هي جرائم التزوير والتزييف للمحررات الإلكرتونية 

معه  تطلب  مما  بامل�شتهلك.  اخلا�شة  امل�شالح  ويهدد  القومي،  واأمنها  الدولة  كيان  يهدد  مما 

اإ�شدار الت�شريعات العقابية والإجراءاتية لقمع هذه اجلرائم. ويرتبط ذلك بال�شرورة بتطوير 

الفنية  الكوادر  واإع��داد   - الدرا�شة  الرابع من  الق�شم  ذك��ره يف  الإثبات فيها، - كما �شريد  نظم 

املوؤهلة واملدربة على ا�شتخدام اأحدث الو�شائل والأجهزة لك�شف و�شبط هذه اجلرائم وا�شتقاق 

.
)1(

وتف�شري الدليل اجلنائي 

ومع تنامي املعامالت الإلكرتونية والتعامالت عرب الأجهزة الإلكرتونية وا�شتخدامها يف 

حفظ البيانات واملعلومات، اأ�شحى �شرورياً توفري حماية جنائية يف مواجهة اجلرائم املعلوماتية 

وفطنت بع�س الت�شريعات لذلك الأمر.

الإثبات  الإلكرتونية ومنحها حجية يف  املحررات  بتنظيم قبول  الفرن�شي  امل�شرع  حيث قام 

وفقاً للقانون رقم 230 ل�شنة 2000 ون�س �شراحة على القيمة القانونية للم�شتند اأو املحررات 

الإلكرتونية يف الإثبات بال اأي تفرقة بينها وبني املحررات الورقية.

يف  عامة  بن�شو�س  الإلكرتونية  املحررات  تزوير  جترمي  اإىل  الفرن�شي  امل�شرع  ذهب  وحيث 

قانون العقوبات. وب�شدور قانون العقوبات الفرن�شي اجلديد يف 16 دي�شمرب 1992 بحيث اأ�شبح 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. �شمري اجلمال: »التعاقد عرب تقنيات الت�شال احلديثة«، مرجع �شابق، �س237.

- د. عبد النا�شر حممد حممود فرغلي: »الإثبات العلمي جلرائم تزييف وتزوير املحررات التقليدية والإلكرتونية«، ر�شالة دكتوراة غري 

من�شورة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2010.

- د. اأبو العال علي اأبو العال النمر: »اجلديد يف الإثبات اجلنائي«، الطبعة الأوىل، دار النه�شة العربية، 2001.

- د. اأحمد اأبو الوفا: »التعليق على ن�شو�س قانون الإثبات«، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�شكندرية، 2007.

- د. اأ�شرف توفيق �شم�س الدين: »احلماية اجلنائية للم�شتند الإلكرتوين«، درا�شة مقارنة، الطبعة الأوىل، دار النه�شة العربية، 2006.

- د. جميل عبد الباقي ال�شغري: »اأدلة الإثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2001.

- د. ح�شنني املحمدي بوادي: »الو�شائل العلمية احلديثة يف الإثبات اجلنائي«، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية، 2005.

- د. ح�شن عبد البا�شط جميعي: »اإثبات الت�شرفات القانونية التي يتم اإبرامها عن طريق الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2000.
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.
)1(

ن�س املادة 441-1 عقوبات فرن�شي ي�شتوعب حالت التزوير الرقمية اأو الإلكرتونية 

لالأحوال  الإلكرتونية  والدفاتر  ال�شجالت  تزوير  جت��رمي  على  امل�شري  امل�شرع  واقت�شر 

تزوير  الإلكرتونية، وجرم  واملحررات  البيانات  تزوير  عامًة جتّرم  ن�شو�شاً  ي�شع  املدنية ومل 

التوقيع الإلكرتوين حيث ن�س امل�شرع امل�شري يف املادة 23 من قانون التوقيع الإلكرتوين رقم 

15 ل�شنة 2004 على اأن يعاقب باحلب�س وبغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف جنيه ول جتاوز مائة 
األف جنيه كل من:

- اأتلف توقيعاً اأو حمرراً اإلكرتونياً اأو زور �شيئاً من ذلك.

- ا�شتعمل توقيعاً اأو حمرراً اإلكرتونياً معيباً اأو مزوراً مع علمه بذلك.

وقام امل�شرع يف دولة الإمارات العربية املتحدة بتنظيم قبول املحررات الإلكرتونية ومنحها 

حجية يف الإثبات يف ظل القانون الحتادي رقم )5( ل�شنة 2012 يف �شاأن مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات يف املادة رقم )6( »يعاقب بال�شجن املوؤقت والغرامة التي ل تقل عن مائة وخم�شون 

األف درهم ول جتاوز �شبعمائة وخم�شون األف درهم كل من زور م�شتنداً اإلكرتونياً من م�شتندات 

وتكون  املحلية.  اأو  الحت��ادي��ة  العامة  املوؤ�ش�شات  اأو  الهيئات  اأو  املحلية  اأو  الحت��ادي��ة  احلكومة 

اأو  األف درهم  األف درهم ول جتاوز ثالثمائة  العقوبة احلب�س والغرامة التي ل تقل عن مائة 

اإحدى هاتني العقوبتني اإذا وقع التزوير يف م�شتندات جهة غري تلك املن�شو�س عليها يف الفقرة 

الأح��وال، من  التزوير، بح�شب  املقررة جلرمية  العقوبة  ب��ذات  امل��ادة. ويعاقب  الأوىل من هذه 

.
)2(

ا�شتعمل امل�شتند الإلكرتوين املزور مع علمه بتزويره 

كما قام امل�شرع بدولة الإم��ارات العربية املتحدة بتعديل قانون الإثبات بالقانون الحتادي 

ل�شنة  رقم )10(  الحت��ادي  القانون  على  رقم )3(  بند جديد  باإ�شافة   2006 ل�شنة  رقم )36( 

1992 ن�شه الآتي: »يكون الوفاء عن طريق الو�شائط الإلكرتونية مربئاً للذمة، وذلك وفق ما 
يحدده وزير العدل بالتن�شيق مع اجلهات املعنية«.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. عبد النا�شر حممد حممود فرغلي: »الإثبات العلمي جلرائم تزييف وتزوير املحررات التقليدية والإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س57.

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر والإنرتنت«، دار الكتب القانونية، املحلة الكربى، م�شر، 

2004، �س141.

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر والإنرتنت«، مرجع �شابق، �س143-142.

- د. علي عبد القادر القهوجي: »احلماية اجلنائية للبيانات املعاجلة اإلكرتونياً«، مرجع �شابق، �س63.

- د. مدحت عبد احلليم رم�شان: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، 2001، �س30.

التي ي�شدرها »معهد دبي الق�شائي«، العدد )13(، يناير 2013، �س 84 وما بعدها، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. املعهد  2( جملة 
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- حماية التوقيع االإلكرتوين)2(:

La signature électronique 

جاء تعريف التوقيع الإلكرتوين La signature électronique يف الت�شريعات املنظمة له 

قانون  يف  الإلكرتوين  التوقيع  تنظيم  الت�شريعات  بع�س  تناولت  وقد  كبري.  حٍد  اإىل  مت�شابهاً 

.
)1(

خا�س بالتوقيع الإلكرتوين 

 Loi type de la CNUDCI sur les signatures :مثل قانون الأمم املتحدة النموذجي -

بتحديد  اكتفى  واإمن��ا  الإلكرتوين  للتوقيع  تعريف  به  يرد  الذي مل   )électroniques )2001
ال�شروط الواجب توافرها يف التوقيع.

املادة  التوقيع الإلكرتوين حيث عرفه يف  99-1993 ب�شاأن  التوجيه الأوروب��ي رقم  - ومثل 

2-1: باأنه بيان اأو معلومة معاجلة اإلكرتونياً، ترتبط منطقياً مبعلومات اأو بيانات اإلكرتونية 
اأخرى والتي ت�شلح كو�شيلة لتمييز ال�شخ�س وحتديد هويته.

- ومثل القانون امل�شري رقم 15 ل�شنة 2004 ب�شاأن تنظيم التوقيع الإلكرتوين واإن�شاء هيئة 

اإلكرتوين ويتخذ  تنمية �شناعة تكنولوجيا املعلومات الذي عرفه باأنه: ما يو�شع على حمرر 

�شكل حروف اأو اأرقام اأو رموز اأو اإ�شارات اأو غريها ويكون له طابع متفرد ي�شمح بتحديد �شخ�س 

املوقع ومييزه عن غريه.

وامل�شرع الفرن�شي اهتم بالتوقيع الإلكرتوين يف القانون رقم 230 ل�شنة 2000 املتعلق باحلق 

الذي   La signature électronique الإلكرتوين  والتوقيع  املعلومات  الإثبات وتكنولوجيا  يف 

عرفه باأنه: »التوقيع ال�شروري لكتمال الت�شرف القانوين، والذي يحدد هوية من يحتج به 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
حول  موؤمتر  اإىل  مقدم  بحث  والتجارية«،  املدنية  امل�شائل  يف  الإثبات  يف  الإلكرتوين  التوقيع  حجية  »مدى  زهرة:  املر�شي  حممد  د.   -

الكمبيوتر والقانون، الفيوم، 1994، �س53.

- ح�شن عبد البا�شط جميعي: »اإثبات الت�شرفات القانونية التي يتم اإبرامها عن طريق الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2000، �س22-20.

- د. �شمري حامد عبد العزيز اجلمال: »التعاقد عرب تقنيات الت�شال احلديثة«، مرجع �شابق، �س205.

- د. حممد ح�شام حممود لطفي: »الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س122.

- د. ثروت عبد احلميد: »التوقيع الإلكرتوين«، مكتبة اجلالء اجلديدة، املن�شورة، 2003.

- د. �شعيد ال�شيد قنديل: »التوقيع الإلكرتوين«، دار اجلامعة اجلديدة للن�شر، الإ�شكندرية، 2004.

- منري حممد اجلنبيهي، ممدوح حممد اجلنبيهي: »التوقيع الإلكرتوين وحجيته يف الإثبات«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، 2004.

- Alexander (Raymond): La signature électronique une évolution fondamentale du droit de la preuve, Presses Universi-

taires D›Aix - Marseille, 2002.

- Amegée (Maximilien): La signature électronique fragilise - t - elle le contrat?, Novembre 2002, sur le site: 

http://www.lexana.org/a/htm/2002 1211ma.htm.

- Fausse (Arnaud - F.): La signature électronique, Dunod, Paris, 2001.

- Piette - Coudol (Thierry): La signature électronique, Litec, Paris, 2001.
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عليه، ويعرب عن ر�شاء الأطراف باللتزامات النا�شئة عن هذا الت�شرف«.

وقام امل�شرع بدولة الإمارات العربية املتحدة بتعريف التوقيع الإلكرتوين يف املادة الثانية من 

القانون رقم 2 ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية. ويف القانون الحتادي رقم 

)1( ل�شنة 2006 اخلا�س باملعامالت والتجارة الإلكرتونية.

واأ�شاف ف�شاًل   2006 ل�شنة  بالقانون الحت��ادي رقم )36(  الإثبات  بتعديل قانون  كما قام 

توقيعاً  »يعترب  ن�شها:  مكرر   )17( برقم  جديدة  م��ادة  فيه  واأ�شاف  الثاين،  الباب  اإىل  جديداً 

ت�شمح  اأ�شوات لها طابع منفرد  اأو  اأو �شور  اإ���ش��ارات  اأو  اأو رم��وز  اأرق��ام  اأو  اأح��رف  كل  اإلكرتونياً 

املعامالت  قانون  يف  ال���وارد  النحو  على  غ��ريه  عن  ومتييزه  التوقيع  �شاحب  �شخ�س  بتحديد 

والتجارة الإلكرتونية«.

وقد تدخلت الت�شريعات يف العديد من الدول لتقرير حماية جنائية للتوقيع الإلكرتوين. 

�شرية  انتهاك  اأو  والحتيال  والتزييف  والتزوير  الإت��الف  جلرائم  عقابية  ن�شو�شاً  وفر�شت 

بيانات التوقيع الإلكرتوين اأو املحررات الإلكرتونية.
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القسم الرابع
الحجية في اإلثبات في مجال التعاقدات والمعامالت اإللكترونية 

والتوقيع اإللكتروني:

يح�شم  ثم  ومن  وجودها  يثبت  اإن��ه  حيث  التعاقدية،  العالقة  يف  اأ�شا�شياً  عن�شراً  الإثبات  يعد 

من النزاع وي�شاهم يف الف�شل فيه من قبل قا�شي املو�شوع، واأغلب القوانني الو�شعية قد نظمت 

والتوقيع  الورقية  الكتابة  كا�شرتاط  به،  املتعلقة  املبادئ  العديد من  ب�شكل عام، و�شاغت  الإثبات 

.
)1(

بخط اليد وعدم اإمكانية اإقامة الدليل املعاك�س على عقد خطي اإل بعقد اأو وثيقة خطية اأخرى 

ويجب اأن تت�شم عملية اإثبات التعاقد الإلكرتوين باملرونة واأن ت�شتوعب كافة اإفرازات ع�شر 

.
)2(

املعلوماتية وم�شتجداته وكافة الأ�شكال احلديثة للكتابة والتوقيع واملحررات 

اأ�شبح  الإلكرتونية يطرح �شعوبات جمة، فقد  امل�شتندات  ال�شيغة اخلطية يف  كان غياب  وملا 

لزاماً على رجال القانون اأن يعملوا على تطويع القواعد التقليدية يف الإثبات مع متطلبات الآثار 

املعلوماتية اجلديدة، والتطلع نحو اإيجاد حلول ت�شريعية ترُقر �شراحًة باإمكانية الإثبات بالو�شائل 

جديدة  قانونية  قواعد  ا�شتحداث  من  لبد  واأي�شاً  التقليدية،  الو�شائل  جانب  اإىل  الإلكرتونية 

.
)3(

تواكب هذا التطور، خا�شًة واأن م�شكالت املعامالت الإلكرتونية تتعلق اأ�شا�شاً بالإثبات 

ومن اجلهود الدولية يف هذا ال�شدد التوجيه الأوروبي الذي اأقره الحتاد الأوروبي يف 13 

دي�شمرب 1999 ب�شاأن تنظيم املعامالت الإلكرتونية.

ويف جمال اجلهود الت�شريعية املبذولة ملواجهة هذه التطورات جند العديد من الدول قد 

القانون  الت�شريعات  بالو�شائل احلديثة. ومن هذه  الإثبات  لتنظيم  داخلية  ت�شريعات  اأ�شدرت 

الأمريكي الفيدرايل، والقانون الإيطايل، والقانون الإجنليزي.

والأردن،  تون�س  م��ن  ك��ل  القبيل  ه��ذا  م��ن  ت�شريعات  اأ���ش��درت  ال��ت��ي  العربية  ال��ب��الد  وم��ن 

والإمارات العربية املتحدة، والبحرين وم�شر، هذا ف�شاًل عن الكثري من الدول العربية التي 

اأعدت م�شروعات قوانني يف هذا ال�شدد كالكويت.

املدنية  املعامالت  يف   1992 ل�شنة   )10( رقم  الحتادي  الإثبات  قانون  �شوء  يف  الإثبات  »اأحكام  زهرة:  املر�شي  حممد  د.  راجع:   )1
والتجارية«، مطبوعات جامعة الإمارات، 2005، �س1.

د. تامر حممد �شليمان الدمياطي: »اإثبات التعاقد الإلكرتوين عرب الإنرتنت«، درا�شة مقارنة، ر�شالة دكتوراة،  ال�شياق:  هذا  يف  راجع   )2
كلية احلقوق جامعة عني �شم�س، 2008.

والتجارية«،  املدنية  املواد  يف  الإثبات  قواعد  يف  درا�شة  الإلكرتونية«،  للمعامالت  القانوين  »الإطار  لطفي:  ح�شام  حممد  راجع:   )3
القاهرة، 2002، �س21.
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ويق�شد بالإثبات اإقامة الدليل اأمام الق�شاء بالطرق التي حددها امل�شرع على وجود واقعة 

ترتب اآثاراً قانونية. وعلى ذلك فاإن حمل الإثبات ين�شبُّ على الت�شرف القانوين املن�شئ للحق، 

ولي�س هذا الأخري يف حد ذاته. ولالإثبات من خالل الو�شائل الإلكرتونية اأهميته من الناحيتني 

.
)1(

القانونية والعملية 

ومنح الثقة يف التعاقد عرب الدعامات الإلكرتونية، يقت�شي حترك ت�شريعي ملنح الثقة يف 

املحرر والتوقيع الإلكرتوين، فقد تدخل امل�شرع - يف العديد من الدول - ونظم عملية الإثبات 

من خالل الو�شائل الإلكرتونية.

يف  تدوينه  يتم  التعاقد،  هذا  لأن  اإثباته.  ب�شاأن  اإ�شكالية  اأدن��ى  يثري  ل  التقليدي  فالتعاقد 

حمرر ورقي ممهوراً بتوقيع يدوي من ذوي ال�شاأن. فاإذا حدث نزاع ب�شاأن هذا التعاقد، فاإنه يتم 

اإثباته من خالل هذا املحرر.

ال�شعوبة  هذه  ومبعث  الإلكرتونية.  الدعامات  عرب  التعاقد  ب�شاأن  تثور  ال�شعوبة  ولكن 

دعامة  على  م��دون��اً  يكون  الآخ��ر  والبع�س  �شفاهًة.  يتم  التعاقدات  ه��ذه  بع�س  اأن  اإىل  يرجع 

اإلكرتونية. وتلك الدعامة التي ي�شعب الوقوف على حمتواها اإل من خالل ا�شتخراج �شورة 

ورقية تت�شمن هذا املحتوى.

ورغم �شدور ت�شريعات تنظم الإثبات من خالل الو�شائط الإلكرتونية، اإل اأن الفقه والق�شاء 

مازال خمتلفاً بالن�شبة لبع�س جوانب التوقيع الإلكرتوين، واملحررات الإلكرتونية.

اأواًل: االإثبات يف البيئة االإلكرتونية .. التحديات والعقبات:

الإثبات قانوناً: ويطلق عليه اأي�شاً الإثبات الق�شائي. ويق�شد به: اإقامة الدليل اأمام الق�شاء 

.
)2(

بطريق من الطرق التي يحددها القانون على وجود اأو �شحة واقعة قانونية متنازع فيها« 

وتبني من هذا التعريف اأن الإثبات يكون حمله الواقعة القانونية م�شدر احلق اأو اللتزام 

املتنازع عليه، ويلزم األ يخرج الدليل، الذي يتم التم�شك به، عن الطرق املقررة قانوناً يف الإثبات 

وهي الكتابة، �شهادة ال�شهود، القرائن، وحجية الأمر املق�شي به، الإقرار، اليمني، املعاينة، اخلربة.

لقد كان من نتيجة ا�شتخدام و�شائل الت�شال احلديثة يف اإبرام العقود، وخا�شة عرب �شبكة 

الإنرتنت، اأن ظهر يف الواقع العملي نوع جديد من امل�شتندات يتم حتميلها على دعامات غري 

راجع: نور خالد العبد الرزاق: »حجية املحررات والتوقيع الإلكرتوين يف الإثبات عرب �شبكة الإنرتنت«، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة،   )1
كلية احلقوق، جامعة عني �شم�س، 2009، �س4.

قا�شم: »قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية«، من�شورات احللبي احلقوقية، 2005، �س7. ح�شن  حممد  د.  راجع:   )2
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.
)1(

ورقية، تختلف اختالفاً جذرياً عن امل�شتندات الورقية وممهورة بتوقيع اإلكرتوين 

الكتابة  تخلف  نتيجة  املخاطر  من  العديد  احلديثة،  الإلكرتونية  الدعامات  اأث��ارت  ولقد 

الدليل  يف  توافرها  ال��واج��ب  التقليدية  بال�شروط  وا�شطدامها  ال��ي��دوي،  والتوقيع  الورقية 

الكتابي التقليدي، ذلك اأن الواقع التقني ل�شبكة الإنرتنت يثري العديد من امل�شائل التي تتعلق 

بكيفية اإثبات العقد الإلكرتوين.

- التحديات والعقبات القانونية لالإثبات االإلكرتوين:

الإث��ب��ات  لنظم  القانونية  بال�شرتاطات  تتعلق  اإ�شكاليات  ع��دة  الإل��ك��رتوين  العقد  ويثري 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ومنها  العامل،  دول  غالبية  به  تاأخذ  ال��ذي  املختلط  القانوين 

وجمهورية م�شر العربية، تلك ال�شرتاطات التي ت�شتلزم الكتابة الورقية والتوقيع التقليدي، 

.
)2(

والتي ل تتوافر يف الدليل الكتابي الإلكرتوين 

الفقه  ف��اإن  الإلكرتونية،  باملعامالت  اخلا�شة  الت�شريعات  �شدور  قبل  فاإنه  لذلك  ونتيجة 

القانوين قد حاول اإيجاد احلجية لل�شندات الإلكرتونية انطالقاً من ن�شو�س املواد املقررة يف 

قوانني الإثبات التقليدية، التي اأجازت حرية الأطراف يف التفاق على طرق اإثبات ت�شرفاتهم 

.
)3(

القانونية، وبالتايل اإخ�شاع مثل هذه ال�شندات لل�شلطة التقديرية للقا�شي 

ويواجه الإثبات الإلكرتوين ثالث عقبات قانونية هي:

على  يفر�س  ال��ذي  املختلط،  الإث��ب��ات  بنظام  املرتبطة  التقليدية  القانونية  ال�شروط   -  1
الكتابة  النظام ي�شرتط  وت��درج يف احلجية، وهذا  رقاً حمددة لالإثبات،  القا�شي والأط��راف طرُ

الإلكرتونية، تكوين العقد واإثباته«، كلية احلقوق، جامعة عني �شم�س، طبعة 2000- التجارة  »عقود  الدين:  �شرف  اأحمد  د.  راجع:   )1
2001، �س5.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- د. ثامر حممد �شليمان: »اإثبات العقد الإلكرتوين«، دار الثقافة للن�شر والتوزيع، عمان، 2005، �س103.

البحوث  معهد  من  القانون،  يف  الدكتوراة  درجة  على  للح�شول  مقدم  بحث  الإلكرتوين«،  العقد  »اإثبات  عبيدات:  حممد  لورن�س  د.   -

والدرا�شات العربية بالقاهرة، ق�شم الدرا�شات القانونية، 2004.

- د. ممدوح حممد مربوك: »مدى حجية التوقيع الإلكرتوين يف الإثبات«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2005، �س1.

املادة )60( من قانون الإثبات امل�شري واملادة )1/35( من قانون الإثبات الإماراتي.

انظر: د. حممد املر�شي زهرة: »اأحكام الإثبات«، مطبوعات جامعة الإمارات، 2005، �س15 وما بعدها.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )3
- د. ثامر حممد �شليمان الدمياطي: »اإثبات العقد الإلكرتوين عرب الإنرتنت«، بهجات للطباعة، الطبعة الأوىل، 2009.

- د. لورن�س حممد عبيدات: »اإثبات العقد الإلكرتوين«، مرجع �شابق.

- د. ممدوح حممد مربوك: »مدى حجية التوقيع الإلكرتوين يف الإثبات«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2005.

- د. اأنور �شلطان: »قواعد الإثبات يف املواد املدنية والتجارية«، دار اجلامعة اجلديدة للن�شر، الإ�شكندرية، 2005، �س24.
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.
)1(

املوقعة لإثبات الت�شرفات القانونية 

التقليدية، حيث ل  امل�شتندات الإلكرتونية مقارنة بو�شائل الإثبات  - مدى املوثوقية يف   2
يزال اخلوف قائماً من تعر�س امل�شتند الإلكرتوين ملخاطر التعديل اأو التحريف والإتالف على 

عك�س امل�شتند الورقي.

- مبداأ عدم جواز ا�شطناع ال�شخ�س دلياًل لنف�شه، فالأ�شل اأنه ل يجوز اأن يكون الدليل   3
الذي يتم�شك به اخل�شم �شادراً منه هو، اأو يكون هو من �شنعه.

:
)2(

- العقبات العملية لالإثبات االإلكرتوين 

- مدى قبول النظام القانوين للعقد الإلكرتوين ب�شكل مبدئي، وموقفه من القوة امللزمة   1
لالإيجاب الإلكرتوين، والقانون واجب التطبيق على منازعات العقد الإلكرتوين.

- كيفية التحقق من هوية املتعاقدين.  2
- مدى قبول ال�شند الإلكرتوين كدليل يف الإثبات وحجية ال�شند الإلكرتوين يف الإثبات   3

ل ميكن فر�شها اإل بن�شو�س ت�شريعية خا�شة.

ر�شائل  تقع على حمتويات  التي  والتزوير  التحريف  الأم��ان من خماطر  توافر  - مدى   4
البيانات املتبادلة.

ثانيًا: حجية املعامالت والتجارة االإلكرتونية:

م��ن اأه���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه امل�شتهلك الإل���ك���رتوين يف جم���ال امل��ع��ام��الت وال��ت��ج��ارة 

�شحة  يف  الت�شكيك  حماولة  اأو  الإث��ب��ات،  يف  قوتها  اأو  حجيتها  اإن��ك��ار  م�شاألة  هي  الإلكرتونية 

البيانات التي انطوت عليها اأو ما عليها من توقيعات.

وقد واجه م�شروع القانون امل�شري للتجارة الإلكرتونية يف عام 2001 هذه امل�شاألة ب�شورة 

وا�شحة وقاطعة، حيث ت�شري املادة الرابعة التي تن�س على اأن »يكون للكتابة الإلكرتونية ذات 

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. �شمري عبد ال�شتار تناغوه: »النظرية العامة يف الإثبات«، من�شاأة املعارف، القاهرة، 1999، �س8. وكذلك ن�س املادة )60( من قانون 

الإثبات امل�شري واملادة )35( من قانون الإثبات الإماراتي.

- ن�س املادة )10( من قانون الإثبات امل�شري، واملادة )7( من قانون الإثبات الإماراتي.

- د. حممود جمال الدين زكي: »املبادئ العامة يف نظرية الإثبات يف القانون اخلا�س امل�شري«، مطبعة جامعة القاهرة، 2001، �س77.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )2
- اإبراهيم عبيد علي، مرجع �شابق، �س289.

.www.arablaw.org :يون�س عرب: »حجية الإثبات بامل�شتخرجات الإلكرتونية يف الق�شايا امل�شرفية«، متاح على املوقع الإلكرتوين -
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احلجية املقررة للكتابة يف اأحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية متى ا�شتوفت ال�شروط 

وال�شوابط الواردة يف هذا القانون ولئحته التنفيذية«.

ب��ني الكتابة الإل��ك��رتون��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن ���ش��ور الكتابة  اأي تفرقة  ت��ك��ون ه��ن��اك  وب��ال��ت��ايل ل 

للمادة الثالثة منه  اأقره قانون التوقيع الإلكرتوين من حجية وفقاً  التقليدية، وهو نف�س ما 

التي تن�س على اأن »يكون للتوقيع الإلكرتوين ذات احلجية املقررة للتوقيعات يف اأحكام قانون 

هذا  يف  عليها  واملن�شو�س  املقررة  لالأو�شاع  طبقاً  مت  متى  والتجارية  املدنية  امل��واد  يف  الإثبات 

القانون ولئحته التنفيذية«.وقد ا�شتهدى امل�شروع امل�شري يف عام 2001 يف تقرير هذا احلكم 

بالقانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية

)Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique( 1998
والقانون النموذجي للتوقيع الإلكرتوين

)Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques( 2001
القانوين  الأث��ر  الإلكرتونية  للتجارة  النموذجي  القانون  من  اخلام�شة  امل��ادة  اأق��رت  فقد 

للبيانات الإلكرتونية مبا يف ذلك حجيتها وقابليتها للنفاذ.

كما حظرت املادة التا�شعة من النموذج اإنكار حجية ر�شالة البيانات الإلكرتونية يف الإثبات 

ملجرد اأنها �شادرة يف هذه ال�شورة اأو اأن ال�شخ�س مل يقدم الأ�شل.

واأثره  التوقيع  النموذجي للتوقيع الإلكرتوين حجية  القانون  الثالثة من  املادة  اأقرت  كما 

القانوين متى توافرت فيه املتطلبات التي تقت�شيها الفقرة الأوىل من املادة ال�شاد�شة من هذا 

النموذج ف�شاًل عن ال�شروط التي يتطلبها القانون الواجب التطبيق.

وقد اأقر قانون التجارة الإلكرتونية التون�شي حجية العقود الإلكرتونية وفقاً للف�شل الأول 

منه، الذي ين�س على اأن »يجري على العقود الإلكرتونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبري 

عن الإرادة ومفعولها القانوين و�شحتها وقابليتها للتنفيذ فيما ل يتعار�س واأحكام هذا القانون.

وبناًء على هذا الن�س ي�شري على العقود الإلكرتونية ما ي�شري على العقود الكتابية فيما 

املعامالت  اأثر قانوين. وهو نف�س ما يقرره قانون  اأن يرتتب عليها من  يتعلق بكل ما ميكن 

الإلكرتونية الأردين الذي تن�س الفقرة الأوىل من املادة ال�شابعة منه على اأن: »يعترب ال�شجل 

لالآثار  الإلكرتوين منتجاً  والتوقيع  الإلكرتونية  والر�شالة  الإلكرتوين  والعقد  الإلكرتوين 

اأحكام  والتوقيع اخلطي مبوجب  وامل�شتندات اخلطية  الوثائق  على  املرتتبة  ذاتها  القانونية 

الت�شريعات النافذة من حيث اإلزامها لأطرافها اأو �شالحيتها يف الإثبات«.

وهو نف�س ما يق�شي به قانون اإمارة دبي ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية رقم )2( ل�شنة 

القانون  الإلكرتونية وكل من  التجارة  ب�شاأن   2006 ل�شنة  والقانون الحت��ادي رقم )1(   2002
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 The Electronic 2002 ب�شاأن التوقيعات الإلكرتونية ال�شادر يف عام 
)1(

الفرن�شي والإجنليزي 

 30 يف  ال�شادر  الإلكرتونية  التوقيعات  ب�شاأن  الأمريكي  والقانون   Signature Regulations
.

)3(
 .

)2(
يونيه �شنة 2000 

ثالثًا: التوقيع االإلكرتوين وحجيته يف االإثبات:

نتيجة لنت�شار نظم املعاجلة الإلكرتونية للمعلومات والتي بداأت تغزو ال�شركات والبنوك، 

فقد اأ�شبح التوقيع اليدوي عقبة من امل�شتحيل تكيفها مع النظم احلديثة، وهذا ما ترتب عليه 

La signature électronique وهذا يثري الت�شاوؤل حول املق�شود  ظهور التوقيع الإلكرتوين 

بهذا التوقيع وما مدى حجيته يف الإثبات.

يعترب التوقيع الإلكرتوين من التطبيقات التي ظهرت وانت�شر ا�شتخدامه كنتيجة طبيعية 

للتو�شع يف ا�شتخدام احلا�شب الآيل وحتول التوقيع من التوقيع التقليدي اإىل التوقيع الإلكرتوين.

وقد اأثارت املعامالت الإلكرتونية، وخا�شة ما تعلق منها باأعمال التجارة الإلكرتونية عرب �شبكة 

الأعمال،  اإثبات هذه  بعملية  يتعلق  ما  امل�شاكل  القانونية، ومن هذه  امل�شاكل  العديد من  الإنرتنت، 

وذلك اأن اإثبات هذا النوع من الت�شرفات القانونية يعد من اأهم عوامل ا�شتقرار املعامالت يف املجتمع.

ولقد اجتهد الفقه يف حماولة و�شع الإطار العام لإثبات هذه الت�شرفات من خالل تطويع قواعد 

الإثبات التقليدية لت�شتوعب هذه الت�شرفات، غري اأن الفقه قد واجه يف هذا ال�شدد �شعوبات جمة. 

القائمة  اأو تعديل القوانني  الت�شريعي ب�شن القوانني اجلديدة  التدخل  الأمر الذي تطلب �شرورة 

.
)4(

لت�شتوعب هذا النمط اجلديد من التعامالت عرب �شبكة الإنرتنت وخا�شة ما يتعلق باإثباتها 

1) www.legislation.hmso.gov.uk.

2) www.2.computerprivacy.org/bills  ,  www.ccls.edu.eclip2news

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )3
- د. اإبراهيم اأحمد اإبراهيم: »الإطار القانوين للتجارة الإلكرتونية«، موؤمتر الجتاهات احلديثة يف معامالت التجارة الإلكرتونية، مركز 

القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل، القاهرة 17-18 يناير 2004، �س7.

- د. حممد ح�شام حممود لطفي: »الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية«، درا�شة يف قواعد الإثبات يف املواد املدنية والتجارية، القاهرة 2002.

- د. هدى حامد ق�شقو�س: »احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية«، عرب الإنرتنت، دار النه�شة العربية.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )4
- د. ح�شن عبد البا�شط جميعي: »الإثبات يف املواد املدنية والتجارية«، دار النه�شة العربية، 2003، �س255 وما بعدها.

- د. حممد املر�شي زهرة: »احلا�شوب والقانون«، مطبوعات موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي، �س109 وما بعدها.

- د. ح�شام حممود لطفي: »الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، 2002، �س37 وما بعدها.

- د. اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل: »اجلوانب القانونية للمعامالت الإلكرتونية«، جمل�س الن�شر العلمي، الكويت، 2003.

- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »النظام القانوين حلماية التجارة الإلكرتونية«، دار الن�شر اجلامعي، الإ�شكندرية.

- د. ح�شام حممود لطفي: »ا�شتخدام و�شائل الت�شال احلديثة يف التفاو�س على العقود واإبرامها«، دار النه�شة العربية، 1993، �س24 وما بعدها.
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التجارة  حلماية  التدخل  ب�شرورة  الفقه  لنداء  امل�شري  امل�شرع  ا�شتجابة  من  الرغم  وعلى 

الإلكرتونية وكافة �شور املعامالت عرب �شبكة الإنرتنت، باإ�شدار القانون رقم 15 ل�شنة 2004 

 لكي يواكب م�شرعي الدول 
)1(

ب�شاأن التوقيع الإلكرتوين وهيئة �شناعة تكنولوجيا املعلومات 

�شبكة  خ��الل  من  ي��ربم  ال��ذي  القانوين  الت�شرف  اإث��ب��ات  اإمكانية  ب�شاأن  والأوروب��ي��ة،  العربية، 

الإنرتنت. ورغم اإ�شدار امل�شرع امل�شري القانون �شالف الذكر اإل اأنه مازالت هناك العديد من 

العقبات التي حتد من قوة التوقيع الإلكرتوين يف الإثبات.

- مفهوم التوقيع االإلكرتوين:  1
»بيانات  باأنه  الإلكرتوين  التوقيع  النموذجي  اليوني�شرتال  قانون  الثانية من  املادة  عرفت 

اأو مرتبطة بها منطقياً يجوز اأن  اإليها  اأو م�شافة  يف �شكل اإلكرتوين مدرجة يف ر�شالة بيانات 

ت�شتخدم لتعيني هوية املوقع بالن�شبة اإىل ر�شالة البيانات ولبيان موافقة املوقع على املعلومات 

الواردة يف ر�شالة البيانات.

باأنه   1999/12/13 يف  ال�شادر  الإل��ك��رتوين  بالتوقيع  اخلا�س  الأوروب���ي  التوجيه  وعرفه 

»معطيات اإلكرتونية مرتبطة منطقياً مبعطيات اإلكرتونية اأخرى توؤدي اإىل عملية التوثيق«.

ولقد عرف امل�شرع امل�شري التوقيع الإلكرتوين يف املادة )1( فقرة )ج( من القانون رقم 15 ل�شنة 

2004 اخلا�س بالتوقيع الإلكرتوين باأنه »ما يو�شع على حمرر اإلكرتوين ويتخذ �شكل حروف اأو اأرقام 
اأو رموز اأو اإ�شارات اأو غريها ويكون له طابع منفرد ي�شمح بتحديد �شخ�س املوقع ومتييزه عن غريه.

 2006 ل�شنة  القانون الحت��ادي رقم )1(  الإلكرتوين يف  التوقيع  الإم��ارات��ي  امل�شرع  وع��رف 

يف �شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية يف املادة الأوىل منه، كما عرفه قانون اإمارة دبي ل�شنة 

2002 يف املادة )2( وجاء التعريفان بذات اللفظ، حيث عرفا التوقيع الإلكرتوين باأنه: »توقيع 
اأو  اإلكرتوين، وملحق  اأو نظام معاجلة ذي �شكل  اأو �شوت  اأو رم��وز  اأرق��ام  اأو  مكون من ح��روف 

مرتبط منطقياً بر�شالة اإلكرتونية، وممهور بنية توثيق اأو اعتماد تلك الر�شالة«.

ب�شاأن   2001 ل�شنة   85 رق��م  الأردين  القانون  م��ن   )2( امل���ادة  يف  الأردين  امل�شرع  عرفه  كما 

اأو  اإ�شارات  اأو  اأو رموز  اأرق��ام  اأو  تتخذ هيئة حروف  التي  »البيانات  باأنه  الإلكرتونية  املعامالت 

غريها وتكون مدرجة يف �شكل اإلكرتوين اأو رقمي اأو �شوئي اأو اأي و�شيلة اأخرى مماثلة يف ر�شالة 

معلومات اأو م�شافة عليها اأو مرتبطة بها ولها طابع ي�شمح بتحديد هوية ال�شخ�س الذي وقعها 

ومييزه عن غريه من اأجل توقيعه وبغر�س املوافقة على م�شمونه«.

1( ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية جلمهورية م�شر العربية العدد )17( يف 2004/6/22.
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بطريقة  م�شاغة  »معلومات  باأنه  الإلكرتونية  املعامالت  ب�شاأن  البحريني  القانون  م�شروع  وعرفه 

.
)1(

اإلكرتونية اأو حمتواة اأو  مثبتة يف �شجل اإلكرتوين اأو مرتبطة منطقياً ي�شتخدمها املوقع لإثبات هويته

اأم���ا ع��ن امل�����ش��رع ال��ك��وي��ت��ي ف��ق��د ع���رف ال��ت��وق��ي��ع الإل���ك���رتوين - يف م�����ش��روع ق��ان��ون ال��ت��ج��ارة 

.
)2(

الإلكرتونية - بقوله: »يعترب توقيعاً اإلكرتونياً يف حكم القانون 

على  والتدليل  املوقع  هوية  لتعيني  طريقة  ا�شتخدمت  اإذا  الإل��ك��رتوين  للم�شتند  بالن�شبة 

موافقته على املعلومات الواردة يف امل�شتند الإلكرتوين، وكانت هذه الطريقة جديرة بالتعويل 

جميع  يف  الإل��ك��رتوين  امل�شتند  اأجله  من  اأر�شل  اأو  اأن�شئ  ال��ذي  للغر�س  املنا�شب  بالقدر  عليها 

الأحوال، مبا يف ذلك اأي اتفاق له عالقة باملو�شوع«.

اأما عن القانون الفرن�شي رقم 230 ل�شنة 2000 فقد عرف التوقيع الإلكرتوين باأنه »و�شيلة 

.
)3(

موثق بها لتحديد هوية املوقع و�شمان �شلة التوقيع باملحرر الذي و�شع عليه« 

التوقيع   2000/6/30 يف  ال�شادر  الإل��ك��رتوين  التوقيع  ب�شاأن  الأم��ري��ك��ي  القانون  وع��رف 

الإلكرتوين باأنه: »�شهادة رقمية ت�شدر عن اإحدى الهيئات امل�شتقلة ومتيز كل م�شتخدم ميكن 

اأن ي�شتخدمها يف اإر�شال اأي وثيقة اأو عقد جتاري اأو تعهد اأو اإقرار«.

ومع  كبري،  اإىل حد  مت�شابهاً  له  املنظمة  الت�شريعات  يف  الإلكرتوين  التوقيع  تعريف  وجاء 

:
)4(

ذلك فقد تباينت مواقف الت�شريعات يف عدة اأمور تتعلق بالتوقيع الإلكرتوين منها ما يلي 

دون  معينة  تعامالت  يف  الإل��ك��رتوين  التوقيع  با�شتخدام  �شرحت  الت�شريعات  بع�س   -  1
غريها، ومن الت�شريعات الأخرى ما ق�شر ا�شتخدام الطرق الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين 

على التعامل بني اجلهات احلكومية، فمثاًل املادة )1( من قانون الأون�شرتال النموذجي تن�س 

على اأنه: »يطبق هذا القانون حيثما ترُ�شتخدم توقيعات اإلكرتونية يف �شياق اأن�شطة جتارية، وهو 

ل يلغي اأي قاعدة قانونية يكون الق�شد منها حماية امل�شتهلك«.

كما اأن القانون الفيدرايل الأمريكي اخلا�س بالتوقيع الإلكرتوين قرر اأنه لي�س هناك التزام 

على اأحد باأن يقبل ا�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية اأو التوقيع الإلكرتوين، وخا�شًة امل�شتهلك.

امل��دين كما ح��دث يف  القانون  املقررة يف  الإث��ب��ات  اكتفت بتعديل قواعد  ال��دول  - وبع�س   2
فرن�شا، ومنها من اأ�شدر قانوناً خا�شاً ينظم التوقيع الإلكرتوين، كما حدث يف جمهورية م�شر 

البحريني. الإلكرتونية  املعامالت  قانون  م�شروع  من  الأوىل  املادة   )1
الإلكرتونية. للمعامالت  الكويتي  القانون  م�شروع  من  اخلام�شة  املادة   )2

املادة )4/1316( من التقنني املدين الفرن�شي املعدلة بقانون 13 مار�س 2000.  )3
ذلك: يف  راجع   )4

.www.tashreaat.com :د. علي ر�شا: »درا�شة يف التوقيع الإلكرتوين«، بحث من�شور على -

- اإبراهيم عبيد علي، مرجع �شابق، �س328.
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الإثبات،  اأو قانون  املدين  القانون  املقررة يف  الإثبات  ال��دول من عّدل يف قواعد  العربية، ومن 

بالإ�شافة اإىل تنظيم التوقيع الإلكرتوين �شمن قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية، ومن 

تلك الدول دولة الإمارات العربية املتحدة.

- توثيق التوقيع االإلكرتوين:

- �شروط اإجراءات التوثيق:  1
اأْن  الإل��ك��رتوين  للتوقيع  القانونية  احلجية  اأعطت  التي  الت�شريعات  غالبية  تطلبت  لقد 

ال�شروط  تلك  اأه��م  ومن  باحلجية،  يتمتع  حتى  التوقيع  هذا  من  تعزز  معينة  �شروط  تتوافر 

توثيق التوقيع الإلكرتوين.

اأو املتفق عليها  اأو املقبولة جتارياً  فالتوثيق عبارة عن جمموعة من الإج��راءات القانونية 

بني الأطراف، بهدف التحقق من اأنَّ التوقيع الإلكرتوين مل يتعر�س لأي تعديل، وحتى تتحقق 

اإجراءات التوثيق فالبد اأن تت�شف هذه الإجراءات مبا يلي:

اأ -  اأن تكون اإجراءات التوثيق من�شو�شاً عليها يف القانون.

ب -  اأن تكون الإجراءات معقولة جتارياً.

- اأن تكون اإجراءات التوثيق حمل اتفاق بني اأطراف املعاملة الإلكرتونية:  2
الإل���ك���رتوين مالئمة  للتوقيع  توثيق  اإج�����راءات  ات��ب��اع  احل��ري��ة يف  الأط����راف  يعطي  وه���ذا 

توثيق  ب�شاأن  بينهم  امل�شتقبلية  اخل��الف��ات  من  وتقلل  لهم  ملزمة  تكون  وبالتايل  لظروفهم، 

التوقيع الإلكرتوين حمل املعاملة.

فاإذا ما توافرت هذه ال�شروط جمتمعة حول عملية توثيق التوقيع الإلكرتوين، فاإن هذا 

التوقيع ي�شبح توقيعاً حممياً يتمتع باحلجية القانونية.

:Cryptography )2 - و�شيلة التوثيق )الت�شفري
قد تتعدد �شور التوقيع الإلكرتوين، كما تتعدد التقنيات الفنية يف حتقق متطلباته، اإل اأنه 

واأياً كانت ال�شورة التي يتخذها التوقيع الإلكرتوين، فاإنه ل�شمان �شحته ون�شبته اإىل املوقع 

يرُلجاأ اإىل الت�شفري، وهو مير مبرحلتني: مرحلة الت�شفري، ومرحلة فك الت�شفري.

فالإم�شاء الإلكرتوين يعتمد اأ�شا�شاً على اأ�شاليب الت�شفري التي ت�شنف اإىل �شنفني:

- الت�شفري املتماثل اأو الأحادي اأو ذو املفتاح الواحد: يف هذا النظام نف�س املفتاح ي�شتعمل   1
للت�شفري من ناحية، ولفك الت�شفري من ناحية اأخرى.
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لكن الإ�شكالية بالن�شبة لهذا النظام تتمثل يف اإيجاد و�شيلة موثوق بها لتبليغ املفتاح للطرف 

املوجهة اإليه الوثيقة الإلكرتونية امل�شفرة.

- الت�شفري الالمتماثل اأو الثنائي CF ذي املفتاح الثنائي: ويف هذا النظام ي�شتند الت�شفري   2
املطلقة  ال�شيطرة  املفتاح اخلا�س حتت  اأن يكون  اإىل مفتاحني مفتاح خا�س، ومفتاح عام على 

ل�شاحب الإم�شاء الإلكرتوين.

رابعًا: التنظيم الت�شريعي حلجية التوقيع االإلكرتوين يف االإثبات:

اأثار التوقيع الإلكرتوين واملحررات الإلكرتونية بل والكتابة الإلكرتونية يف عمومها جدًل 

.
)1(

كبرياً بني فقهاء القانون من حيث العرتاف بها كدليل يف الإثبات 

بالتوقيع  خ��ا���ش��ة  و���ش��روط  خ��ا���ش��ة  ت�شريعية  ن�شو�س  ب��و���ش��ع  ال����دول  معظم  ق��ام��ت  وق���د 

:
)2(

الإلكرتوين ومتتعه باحلجية يف الإثبات منها 

1996 ����ش���ن���ة  ال����ت����ج����ارة الإل����ك����رتون����ي����ة  ب�������ش���اأن  ال���ن���م���وذج���ي   - ق����ان����ون الأون����ي���������ش����رتال 

.Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique 

- قانون الأوني�شرتال النموذجي ب�شاأن التوقيعات الإلكرتونية �شنة 2001.

املعلومات  لتكنولوجيا  الإثبات  قانون  بتطويع   2000 ل�شنة   230 رقم  الفرن�شي  القانون   -

والتوقيع الإلكرتوين.

- القانون التون�شي رقم 83 ل�شنة 2000 ب�شاأن املبادلت والتجارة الإلكرتونية.

- القانون الإماراتي رقم 2 ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية.

- التوجيه الأوروبي رقم 93 ل�شنة 1999 ن�س يف املادة الثانية، الفقرة الثانية، على �شروط 

التوقيع املعزز اأو املحمي.

:
)3(

اأخرياً ن�س قانون التوقيع الإلكرتوين امل�شري رقم 15 ل�شنة 2004 يف املادة 18 منه على

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- حممد اأبو زيد: »حتديث قانون الإثبات«، مكانة املحررات الإلكرتونية بني الأدلة الكتابية، 2002، �س37 وما بعدها.

- د. ح�شن عبد البا�شط جميعي: »اإثبات الت�شرفات القانونية التي يتم اإبرامها عن طريق الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، 2000، �س16 وما بعدها.

- نور خالد العبد الرزاق، مرجع �شابق، �س175.

والتجارية«،  املدنية  املواد  الإثبات يف  درا�شة يف قواعد  الإلكرتونية«،  للمعامالت  القانوين  »الإطار  لطفي:  ح�شام  حممد  د.  راجع:   )2
القاهرة، 2002.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )3
- د. اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل: »اجلوانب القانونية للتعامالت الإلكرتونية«، جمل�س الن�شر العلمي، جامعة الكويت، 2003، �س173.

- Thomas Smedinqoff and Rush Hill Broof Baker, Makenzie, p.11. www.tabs3/findlaw.com.
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يف  باحلجية  الإلكرتونية  وامل��ح��ررات  الإلكرتونية  والكتابة  الإل��ك��رتوين  التوقيع  »يتمتع 

الإثبات اإذا ما توافرت فيه ال�شروط الآتية:

- ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملوقع وحده دون غريه.  1
- �شيطرة املوقع وحده دون غريه على الو�شيط الإلكرتوين.  2

- اإمكانية ك�شف اأي تعديل اأو تبديل يف بيانات املحرر اأو التوقيع الإلكرتوين.  3
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�شوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك«.

- �شوابط متتع التوقيع الإلكرتوين باحلجية يف الإثبات:  1
اأ - ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملوقع دون غريه )حتديد هوية املوقع(

الإلكرتوين  »للتوقيع  اأن:  على  امل�شري  الإلكرتوين  التوقيع  قانون  من   )14( امل��ادة  تن�س 

يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية والإدارية ذات احلجية املقررة للتوقيعات يف اأحكام قانون 

الإثبات يف املواد املدنية والتجارية اإذا روعي يف اإن�شائه واإمتامه ال�شروط املن�شو�س عليها يف هذا 

القانون وال�شوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون«.

الإلكرتونية  وللمحررات  الإلكرتونية  »للكتابة  اأن:  على  القانون  ذات  من   )10( امل��ادة  وتن�س 

الر�شمية  واملحررات  للكتابة  املقررة  احلجية  ذات  والإداري���ة  والتجارية  املدنية  املعامالت  نطاق  يف 

والعرفية يف اأحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية متى ا�شتوقف ال�شروط املن�شو�س عليها 

يف هذا القانون، وفقاً لل�شوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون«.

التنفيذية  الالئحة  اأن  جن��د  التحديد  وج��ه  على  الإل��ك��رتوين  التوقيع  خ�شو�س  ويف 

للقانون امل�شري و�شعت عدة �شوابط حليازة هذا التوقيع للحجية يف الإثبات حيث ن�شت 

:
)1(

املادة الثانية على اأن 

»تكون منظومة تكوين بيانات التوقيع الإلكرتوين موؤمنة متى ا�شتوفت ما ياأتي:

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »مقدمة يف التجارة الإلكرتونية العربية«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، 2003، �س51 وما بعدها.

- د. عبد الفتاح مراد: »التجارة الإلكرتونية والبيع وال�شراء على �شبكة الإنرتنت«، النا�شر دار البهاء للربجميات، الإ�شكندرية، بدون تاريخ 

ن�شر، �س262.

- د. ح�شن جميعي: »اإثبات الت�شرفات الإلكرتونية التي يتم اإبرامها عن طريق الإنرتنت«، مرجع �شابق، �س16.

- د. ح�شام لطفي: »الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية«، مرجع �شابق، �س27.

- د. حممد املر�شي زهرة: »احلا�شوب والقانون«، مطبوعات موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي، �س94.

- د. اأحمد اأبو الوفا: »التعليق على ن�شو�س قانون الإثبات«، 1978، �س99.

- اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل: »م�شوؤولية مقدمي خدمات الت�شديق الإلكرتونية«، بحث مقدم اإىل موؤمتر الأعمال امل�شرفية الإلكرتونية«، 

كلية ال�شريعة والقانون، جامعة الإمارات، مايو 2003، �س61.

- د. �شعيد ال�شيد قنديل: »التوقيع الإلكرتوين بني التدويل والقتبا�س«، دار الن�شر اجلامعية، الإ�شكندرية، ط 2004، �س51.
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اأ - الطابع املنفرد لبيانات اإن�شاء التوقيع الإلكرتوين.

ب - �شرية بيانات اإن�شاء التوقيع الإلكرتوين.

ج - عدم قابلية ال�شتنتاج اأو ال�شتنباط لبيانات اإن�شاء التوقيع الإلكرتوين.

د - حماية التوقيع الإلكرتوين من التزوير اأو التقليد اأو التحريف اأو ال�شطناع.

ه�- عدم اإحداث اأي اإتالف مبحتوى اأو م�شمون املحرر الإلكرتوين املراد توقيعه.

و - األ حتول هذه املنظومة دون علم املوقع علماً تاماً مب�شمون املحرر الإلكرتوين قبل 

توقيعه.

ب - �شيطرة املوقع وحده دون غريه على الو�شيط الإلكرتوين:

�شروط متتع  اأه��م  الإل��ك��رتوين  الو�شيط  غ��ريه على  دون  املوقع وح��ده  �شيطرة  �شرط  يرُعد 

التوقيع الإلكرتوين باحلجية يف الإثبات. فالتوقيع الإلكرتوين يدل دللة قاطعة على �شخ�شية 

املوقع، وامل�شكلة تكمن يف خ�شية ا�شتعمال التوقيع الإلكرتوين من غري �شاحبه.

التوقيع  اأو  الإل��ك��رتوين  امل��ح��رر  بيانات  يف  تبديل  اأو  تعديل  اأي  ك�شف  اإمكانية   - ج��� 

الإلكرتوين:

ويعد هذا ال�شرط من ال�شروط الأ�شا�شية لتمتع التوقيع الإلكرتوين باحلجية يف الإثبات. 

فهو ميثل اإىل جانب �شرط �شيطرة املوقع دون غريه على الو�شيط الإلكرتوين، جناحا الأمان 

لهذا التوقيع.

- �شروط حجية التوقيع االإلكرتوين يف االإثبات:

ل �شك اأن جميع ال�شوابط التي قررتها هذه الالئحة التنفيذية للقانون امل�شري من اأجل 

الإثبات،  يف  احلجية  ل�شروط   - الإلكرتونية  الكتابة  وكذلك   - الإل��ك��رتوين  التوقيع  ا�شتيفاء 

والواردة باملادة )18( من القانون املذكور، اإمنا تنطبق على التوقيع الرقمي.

فاملالحظ اأن هذه ال�شوابط تعتمد على فكرة الت�شفري، تلك الفكرة التي هي قوام التوقيع 

الإلكرتوين.

ول يعني ذلك اأن هذه الالئحة ل تعتد بال�شور الأخرى للتوقيع الإلكرتوين. بل تعتد بها، 

د التوقيع  وب�شريح ن�س البند )1( من املادة الأوىل منها. كل ما هنالك اأن هذه الالئحة ل َتعرُ

وؤَمناً، ومن ثم �شاحلاً ل�شتيفاء �شروط احلجية الواردة باملادة )18( من القانون  الإلكرتوين مرُ

�َشفراً. اإل اإذا كان مرُ
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خام�شًا: االأحكام املتعلقة بالت�شديق على التوقيع االإلكرتوين ومتتع هذا 

التوقيع باحلجية يف االإثبات:

يتعني لإ�شباغ احلجية القانونية على التوقيع الإلكرتوين اأن تتوافر فيه ال�شروط الالزمة 

التي متكنه من اأداء وظيفته يف حتديد �شخ�شية املوقع، واإقراره مب�شمون املحرر الإلكرتوين، 

لل�شند  توثيقاً  يرُعترب  الإل��ك��رتوين  التوقيع  لكون  ونظراً  فيه،  ورد  مبا  والتزامه  اإليه،  ون�شبته 

الإلكرتوين وحجًة على �شاحبه كالتوقيع التقليدي، فاإن امل�شرع فر�س على �شاحب التوقيع اأن 

يتخذ من الإجراءات ما يكفل حمافظته على نظام توقيعه الإلكرتوين و�شريته، هذا بالإ�شافة 

�شهادة  �شاحبه  ومتنح  توثيقه  تتوىل  حم��اي��دة  �شلطة  بظهور  الإل��ك��رتوين  التوقيع  لق���رتان 

م�شادقة اإلكرتونية ب�شحته.

يف �شدد متتع  ج��داً  املهمة  الأم���ور  الإل��ك��رتوين من  التوقيع  على  امل�شادقة  وتعترب خدمة 

اأن  على  �شراحة  ن�س  قد  امل�شري  امل�شرع  لأن  فقط  لي�س  الإث��ب��ات.  يف  باحلجية  التوقيع  ه��ذا 

هذه ال�شهادة ترُعد من ال�شوابط ال�شرورية ل�شتيفاء التوقيع الإلكرتوين لل�شروط القانونية 

لتمتعه باحلجية يف الإثبات، بل لأن هذه ال�شهادة متثل �شرورة عملية تقت�شيها الثقة يف التوقيع 

الإلكرتوين، والتجارة الإلكرتونية.

:
)1(

خا�شة واأن التوقيع الإلكرتوين يحيط به العديد من املخاطر نظراً 

ال��ذي يجعل م�شاألة  الأم��ر  الإل��ك��رتوين،  التوقيع  املادية للعديد من �شور  - للطبيعة غري 

التالعب يف هذا التوقيع م�شاألة قائمة.

يف  خا�شًة   ،Cyber space الإلكرتونية  البيئة  داخ��ل  ينطلق  الإل��ك��رتوين  التوقيع  ولأن   -

جمال التجارة الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت، وهذا ما يجعل التوقيع الإلكرتوين عر�شة 

يوثق  ثالث  فكان لبد من وجود طرف   »Hackers« املعلومات  والتزوير من قرا�شنة  لل�شطو 

توقيع طريف املعاملة الإلكرتونية من اأجل ا�شتقرار هذه املعامالت وهذا ما حدا مبعظم الدول 

راجع يف هذا ال�شياق:  )1
- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: »التوقيع الإلكرتوين يف النظم القانونية للمقارنة«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، 2005، �س23 وما بعدها.

- د. حممد ح�شني من�شور: »الإثبات التقليدي والإلكرتوين«، 2006، �س279 وما بعدها.

- د. عاي�س را�شد املري: »حجية الو�شائل التكنولوجية احلديثة يف الإثبات«، ر�شالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 1998، �س91 وما بعدها.

 ،2000 العربية،  النه�شة  دار  الإنرتنت«،  اإبرامها عن طريق  يتم  التي  الإلكرتونية  الت�شرفات  »اإثبات  البا�شط جميعي:  د. ح�شن عبد   -

�س91 وما بعدها.

الكمبيوتر  ملوؤمتر  مقدم  بحث  والتجارية«،  املدنية  امل�شائل  يف  الإثبات  يف  الإلكرتوين  التوقيع  حجية  »مدى  زهرة:  املر�شي  حممد  د.   -

والقانون والإنرتنت، جامعة الإمارات، يف الفرتة من 1-3/مايو/2000.
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.
)1(

التي نظمت التجارة الإلكرتونية اإىل اعتماد نظام الت�شديق على التوقيع الإلكرتوين 

واختلفت الت�شريعات فيما بينها اأي�شاً ب�شدد الأحكام اخلا�شة بالت�شديق الإلكرتوين وهو 

ما قد يرُف�شي اإىل اأن يرُفاجاأ الأفراد باأحكام خمتلفة للت�شديق الإلكرتوين، مما يعوق معامالت 

التجارة الإلكرتونية على ال�شعيد الدويل.

 فاإنه ي�شرتط ب�شفة اأ�شا�شية لتحوز الدعامة الإلكرتونية 
)2(

فبالن�شبة للت�شريع الفرن�شي 

واردة على  بح�شبانها  الإلكرتونية  الت�شديق  �شهادات  على  ذلك  وي�شري   - الإثبات  احلجية يف 

.
)3(

دعامة اإلكرتونية - اأن تتحقق لهذه الدعامة �شفتا التطابق والدوام 

 فاإن املادة )24/ح( من هذا القانون ت�شرتط حلجية امل�شادقة على 
)4(

ويف قانون اإمارة دبي 

�شدر ال�شهادة قد �شدر بتعيينه قرار من رئي�س �شلطة منطقة  التوقيع الإلكرتوين اأن يكون مرُ

الت�شديق  قدم خدمة  مرُ واأن ميار�س  والإع��الم،  الإلكرتونية  والتجارة  للتكنولوجيا  دبي احلرة 

العناية املعقولة ل�شمان دقة كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات �شلة بال�شهادة، وذلك طوال 

.
)5(

مدة �شريانها 

الأردين  امل�شرع  اأن  2001 جند  ل�شنة  رقم )58(  الأردين  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  ويف 

ي�شرتط حلجية �شهادة الت�شديق الإلكرتونية عدم قابليتها للتغيري اأو التعديل، وكذلك دللة 

َوّقع، واأن تكون �شادرة عن جهة مرخ�شة اأو معتمدة داخل الأردن  هذه ال�شهادة على �شخ�شية ال�مرُ

اأو �شادرة عن جهة وافق طرف املعاملة على اعتماد  اأو �شادرة عن جهة خمت�شة خارج الأردن 

.
)6(

�شهادات الت�شديق الإلكرتوين ال�شادرة منها 

اأما عن قانون التوقيع الإلكرتوين امل�شري رقم 15 ل�شنة 2004، في�شرتط يف هذا القانون 

ل�شالمة �شهادة الت�شديق الإلكرتوين، ومن ثم الحتجاج بالتوقيع الإلكرتوين الذي تنطوي 

العربية  والإمارات  والأردن  ولبنان  وتون�س  كٌل من م�شر  العربية  الدول  ومن  ولك�شمربج  واأملانيا  واأمريكا  فرن�شا  الدول  هذه  من   )1
املتحدة وغريها.

1348 مدين فرن�شي بعد تعديلها بقانون 12 يوليو 1980. انظر: د. حممد ال�شعيد ر�شدي، املرجع ال�شابق، �س231. املادة   )2
3( راجع: د. حممد ال�شعيد ر�شدي: »حجية الو�شائل احلديثة يف الإثبات«، بحث مقدم اإىل املوؤمتر العلمي الأول حول اجلوانب القانونية 

والأمنية للعمليات الإلكرتونية، اأكادميية �شرطة دبي/26-28 اأبريل 2003، �س234.

2006، �س15 وما بعدها. بريوت،  اللبناين،  الكتاب  دار  املعلومات«،  جمال  يف  والإثبات  »التوثيق  �شليم:  �شعد  اأمين  د.  راجع:   )4
5( راجع: د. نادر ب�شار الزغبي: »حفظ البيانات املعاجلة اإلكرتونياً«، دار الرائد للن�شر، اململكة الأردنية الها�شمية، 2006، �س115 وما بعدها.

- نور خالد العبد الرزاق، املرجع ال�شابق، �س354.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )6
- د. اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل: »اجلوانب القانونية للتعامالت الإلكرتونية«، مطبوعات جمل�س الن�شر العلمي، جامعة الكويت، 2003، 

�س209 وما بعدها.

- د. حممد اأمني الرومي: »امل�شتند الإلكرتوين«، دار الفكر اجلامعي، الإ�شكندرية، 2007، �س167
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عليه ما يلي:

رخ�س لها من هيئة تنمية �شناعة تكنولوجيا املعلومات. 1 - اأن ت�شدر هذه ال�شهادة من جهة مرُ
فقدت  واإل  ال��ذك��ر،  اآنفة  الهيئة  من   - اأجنبية  جهة  كانت  اإن   - اجلهة  ه��ذه  ترُعتمد  اأن   -  2

ال�شهادة ال�شادرة عنها كل قيمة.

- اأن ت�شتمل هذه ال�شهادة على البيانات الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. وهذه   3
البيانات جاء ذكرها باملادة )20( من الالئحة التنفيذية.

�شاد�شًا: التنظيم الت�شريعي حلجية املحرر االإلكرتوين يف االإثبات:

كان من نتائج النتقال من مرحلة التعامل الورقي اإىل مرحلة التعامل الإلكرتوين دون وجود 

بنية قانونية مالئمة للو�شائل التقنية يف املعامالت الإلكرتونية، اأن برُذلت العديد من املحاولت 

من اأجل معاجلة و�شع املحررات الإلكرتونية يف الإثبات يف ظل غياب التنظيم الت�شريعي لالإثبات 

يوؤدي  ب�شكل  الإثبات  لقواعد  الت�شريعي  التعديل  تغِن عن  املحاولت مل  هذه  اأن  اإل  الإلكرتوين، 

لتالئم  الإث��ب��ات  لقواعد  الت�شريعي  التعديل  �شرورة  مع  الإث��ب��ات،  يف  امل��ح��ررات  بتلك  لالعرتاف 

.
)1(

الواقع العملي للمعامالت الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية التي اأخذت يف الت�شاع والنت�شار 

نوعاً  ي�شرتط  والعرفية مل  الر�شمية  باملحررات  اخلا�شة  الأحكام  نظم  امل�شري حني  وامل�شرع 

معيناً من الكتابة، ول الدعامات، التي يجب اأن ترد عليها الكتابة، وهذا ما يوؤدي اإىل اأن يت�شاوى 

يتعلق باحلجية  ما  القانونية، وخا�شة  الأحكام  �شائر  التقليدي يف  املحرر  الإلكرتوين مع  املحرر 

الناحية  �شيء، من  التقليدي يف كل  املحَرر  ت�شاوى مع  واإن  الإلكرتوين  املحَرر  اأن  اإل  الإثبات،  يف 

اإذ ل يت�شاوى جانب كبري من املحَررات الإلكرتونية مع  النظرية، اإل اأن الواقع العملي خمتلف، 

املحَررات التقليدية يف اأهم خ�شائ�شها، وهي خا�شية الثبات، وهذا يرتتب عليه �شرورة اأن يحاط 

اإزال��ة كل املخاوف حول ثبات هذا املحرر  املحَرر الإلكرتوين بعدد من ال�شوابط التي من �شاأنها 

ْدق ن�شبته اإىل �شاحبه، ومن ثم ل تثور اأية م�شكلة حول حجيته الكاملة يف الإثبات. و�شِ

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. ثامر حممد �شليمان: »اإثبات التعاقد الإلكرتوين عرب الإنرتنت«، مرجع �شابق، �س234.

- د. حممد املر�شي زهرة: »اأحكام الإثبات«، مرجع �شابق، �س111.

- د. عبد الرزاق ال�شنهوري: »الو�شيط«، اجلزء الثاين، الإثبات واآثار اللتزام، القاهرة، 1956، �س282 وما بعدها.

- د. عبد الودود يحيى، املرجع ال�شابق، �س27، وما بعدها.

- د. عبد املنعم فرج ال�شددة، املرجع ال�شابق، �س62 وما بعدها.

- د. جميل ال�شرقاوي، املرجع ال�شابق، �س14 وما بعدها.

- د. ح�شن عبد البا�شط جميعي: »الإثبات يف املواد املدنية والتجارية«، مرجع �شابق، �س95 وما بعدها.
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- ال�شوابط املو�شوعية لتمتع املحرر الإلكرتوين باحلجية يف الإثبات:

لزم��ة  اأم���ور  م��ن  الإل��ك��رتوين  امل��ح��رر  مب�شمون  يتعلق  م��ا  املو�شوعية  بال�شوابط  يق�شد 

لالطمئنان اإىل ثبات هذا امل�شمون وعدم امل�شا�س به، وكذا الطمئنان اإىل عدم تعر�س املحرر 

الإلكرتوين لل�شطو عليه والعبث يف حمتواه.

:
)1(

وتتمثل هذه ال�شوابط املو�شوعية يف اأمور ثالثة هي 

- طريقة تنفيذ املحرر الإلكرتوين:  1
اأن يتمتع املحرر الإلكرتوين باحلجية الكاملة يف الإثبات يقت�شي اأن يتوافر لهذا املحرر ما 

يتوافر للمحرر التقليدي من مقت�شيات الأمن والثبات.

ويتحقق ذلك من خالل ما يرُعرف فقهاً ب�شروط الكتابة والتي تتمثل يف قابلية املحرر 

قابلية  وع��دم  الكتابة  وا�شتمرارية  فيه  امل��دون��ة  للمعلومات  وال��رج��وع  للقراءة  التقليدي 

الكتابة للتعديل.

- م�شدر املعلومات:  2
املعلومات  �شدور  يثبت  اأن  الإث��ب��ات  يف  الكاملة  باحلجية  الإل��ك��رتوين  املحرر  ليتمتع  يجب 

الواردة فيه اإىل من يرُن�شب املحرر اإليه. ويقت�شي ذلك حتماً ال�شتيثاق من عدم تعر�س املحرر 

لالخرتاق بعد حتريره و�شالمة التوقيع الإلكرتوين الوارد على املحرر.

- طريقة احلفاظ على املعلومات:  3
اإن من اأخطر املخاوف التي حتيط باملحرر الإلكرتوين هو امل�شا�س بهذا املحرر بعد اإعداده 

والتالعب يف م�شمونه، ومن ثم فاإن احلفاظ على املعلومات التي يحتويها املحرر الإلكرتوين 

متثل �شمانة مهمة تكفل لهذا املحرر احلجية يف الإثبات.

هذا  اأن  من  ال�شتيثاق  ما  �شخ�س  مواجهة  يف  الإل��ك��رتوين  باملحرر  لالحتجاج  ويلزم  ه��ذا 

ال�شخ�س هو الذي اأن�شاأ املحرر. ول �شك اأن و�شع توقيع ال�شخ�س على حمرر ما يجعله م�شوؤوًل 

عن م�شمون هذا املحرر.

ال�شياق: هذا  يف  راجع   )1
- د. ح�شن عبد البا�شط جميعي: »الإثبات يف املواد املدنية والتجارية«، مرجع �شابق، �س245 وما بعدها.

- د. عبد الرزاق ال�شنهوري: »الو�شيط«، ج2، مرجع �شبق ذكره، �س82 وما بعدها.

- د. ن�شال اإ�شماعيل اإبراهيم: »اأحكام عقود التجارة الإلكرتونية«، دار الثقافة، عمان، 2005، �س158.
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- نطاق حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات يف ظل قانون التوقيع الإلكرتوين امل�شري:

ون�س  الإل��ك��رتوين،  التوقيع  بتنظيم   2004 ل�شنة   15 رق��م  القانون  امل�شري  امل�شرع  اأ�شدر 

بذلك  الإثبات حا�شماً  الكامل يف  الدليل  اإىل مرتبة  فيه �شراحة على رفع املحرر الإلكرتوين 

النزاع الفقهي، وموؤكداً للراأي القائل ب�شالحية املحررات الإلكرتونية كدليل كامل يف الإثبات 

دون حاجة لتعديل قانون الإثبات، وذلك اأن قانون التوقيع الإلكرتوين مل يفعل حال تقريره 

التي  وال�شوابط  ال�شروط  و�شع  من  اأكرث  الإثبات  يف  الإلكرتونية  املحررات  الكاملة  للحجية 

تكفل للكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين ال�شتمرارية والثبات وعدم القابلية للتعديل 

اإزال��ة املخاوف  بغري ترك اأثر يك�شف عن حدوث هذا التعديل، فكان امل�شرع مل يفعل اأكرث من 

التي حتيط باملحرر الإلكرتوين اأي حاول امل�شرع يف هذا القانون اأن يرفع املحرر الإلكرتوين اإىل 

.
)1(

م�شتوى املحرر التقليدي 

واإقرار امل�شرع امل�شري حلجية التوقيع الإلكرتوين )م 14( والكتابة واملحررات الإلكرتونية 

هذه  ل�شروط  وحتريره  الورقية،  لنظائرها  املقررة  احلجية  ذات  ومنحها  الإث��ب��ات  يف   )15 )م 

وامل��ح��ررات  والتوقيع  الكتابة  بحجية  الإق����رار  على  ال��زائ��د  احل��ر���س  يو�شح   )18 )م  احلجية 

الإلكرتونية يف الإثبات.

وبالن�شبة لدور املحرر الإلكرتوين يف الإثبات فهو يلعب دوراً مزدوجاً يف اإثبات التعاقد 

من خالل اإثبات وجود العقد من ناحية وم�شمونه من ناحية اأخرى. وبالن�شبة لدور املحرر 

لتحرير  الالزمة  الآليات  الإلكرتوين  للمحرر  يتوافر  اأن  فينبغي  الإثبات  يف  الإلكرتوين 

هوية �شاحبه وموافقته على م�شمون اللتزامات الواردة يف املحرر لعتماده على ت�شفيات 

الت�شفري الالمتماثل ب�شكل يتيح هوية املوقع ويعرب عن موافقته على اللتزام مب�شمون ما 

وقع عليه.

ويوؤدي مقدمو خدمات الت�شديق الإلكرتوين دوراً مهماً يف هذا املجال بالتحقق من �شحة 

التوقيع وبالتايل املحرر املمهور به واإ�شدار �شهادات ت�شديق تفيد �شحته وترُعد مبثابة بطاقة 

هوية اإلكرتونية ل�شاحب التوقيع.

وحتقيق درجة قبول مميزة لو�شائل التعاقد والإثبات الإلكرتونية يتطلب تهيئة بيئة قانونية 

.
)2(

منا�شبة وثقافية عامة للتوا�شل مع اإفرازات ع�شر املعلومات الآخذة يف التطور ال�شريع 

�س474. �شابق،  مرجع  الرزاق،  العبد  خالد  نور  راجع:   )1
2( راجع: د. تامر حممد �شليمان الدمياطي: »اإثبات التعاقد الإلكرتوين عرب الإنرتنت«، ر�شالة دكتوراة، كلية احلقوق، جامعة عني �شم�س، 2008.
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النتائج والتوصيات

اأواًل: النتائج:

اأنه يتميز عنه يف  اإل  اإن مفهوم العقد الإلكرتوين ل يختلف عن مفهوم العقد التقليدي، 

الو�شيلة التي يتم اإبرامه بها، وهي و�شيلة اإلكرتونية.

الراأي الراجح يف الفقه القانوين اأن العقد الإلكرتوين يتمتع بال�شفة الإلكرتونية متى مت 

اإبرامه اأو تنفيذه ولو جزئياً عرب و�شيلة من و�شائل الت�شال الإلكرتوين.

التقليدية  القانونية  للنظم  القانونية  التحديات  من  العديد  يثري  الإل��ك��رتوين  العقد  اإن 

القائمة، وتتمحور جممل هذه التحديات يف اأثر ا�شتخدام و�شائل الت�شال الإلكرتونية احلديثة 

يف اإن�شاء العقد وتنفيذه.

اإ�شافة ن�شو�س خا�شة بحماية امل�شتهلك يف العقود الإلكرتونية، تقرر حقه يف العدول عن 

العقد بعد اإبرامه وفقاً لل�شوابط التي يحددها القانون، وكذلك اإ�شافة ن�شو�س خا�شة بتنظيم 

حماية البيانات ال�شخ�شية للم�شتهلك، ون�شو�س خا�شة بتحديد جهات الخت�شا�س يف الف�شل 

يف املنازعات الإلكرتونية، وحتديد القانون الواجب التطبيق عليها.

اإذا مل يكن هناك تفاو�س، فالأمر يتوقف على مدى  اإذع��ان  يعترب العقد الإلكرتوين عقد 

اإمكانية التفاو�س حول �شروط العقد.

يعد الإثبات بالو�شائل الإلكرتونية من العنا�شر الأ�شا�شية يف العالقة التعاقدية مما ي�شهم 

يف ح�شم النزاع.

ثانيًا: التو�شيات:

نهيب بامل�شرع امل�شري �شرعة تفعيل قانون حماية امل�شتهلك رقم 67 ل�شنة 2006، مبا يكفل 

احلماية املدنية واجلنائية الالزمتني للحفاظ عليها.

اإن�����ش��اء �شهر ع��ق��اري اإل��ك��رتوين ي��ت��وىل توثيق امل��ع��ام��الت الإل��ك��رتون��ي��ة وخ��ا���ش��ة يف ح��الت 

للمتعاملني يف  والأم��ان  الثقة،  ي�شفي  الذي  الأم��ر  وهو  الإنرتنت،  ل�شبكة  امل�شتهلك  ا�شتخدام 

جمال التجارة الإلكرتونية.

�شرورة تفعيل دور جامعة الدول العربية، لكي تقوم باإ�شدار قانون موحد حلماية امل�شتهلك، 

وكذلك للتجارة الإلكرتونية يف العامل العربي.

ت�شجيع اإن�شاء جمعيات وهيئات حلماية امل�شتهلك الإلكرتوين حيث قد يتعذر عليه مواجهة 

القر�شنة الإلكرتونية.
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العربية  ال��دول  كافة  ودع��وة  الإلكرتونية  التجارة  جم��ال  يف  الت�شريعي  الفراغ  �شد  اأهمية 

وتكفل  الإلكرتوين  وامل�شتهلك  الإلكرتونية  للتجارة  اجلنائية  احلماية  تكفل  ت�شريعات  لو�شع 

احلماية الالزمة حلقوق امللكية الفكرية وحقوق املوؤلف. وتطوير قانون الإثبات مبا يتم�شى مع 

متطلبات التجارة الإلكرتونية.

تفعيل دور التعاون الدويل والعربي يف جمال التجارة الإلكرتونية وحمايتها ودعوة الدول 

العربية التي لديها فراغ ت�شريعي اإىل اإ�شدار ت�شريع خا�س باجلرائم املعلوماتية.

اأهمية حماية امل�شتهلك الإلكرتوين باعتباره الطرف ال�شعيف يف عملية التجارة الإلكرتونية.

اأهمية حماية حقوق امللكية الفكرية املت�شلة بالتجارة الإلكرتونية واأثر ذلك على احلماية 

اجلنائية لهذه التجارة.

اأ�شارت الدرا�شة اإىل اهتمام القوانني املقارنة بدورها يف تنظيم التجارة الإلكرتونية واأنظمتها 

مثل القانون الفرن�شي.

واهتمت معظم الت�شريعات املقارنة بحماية امل�شتهلك الإلكرتوين باعتباره الطرف ال�شعيف 

يف التجارة الإلكرتونية.

الإلكرتونية  بالتجارة  املت�شلة  الفكرية  امللكية  بحماية  كذلك  املقارنة  الت�شريعات  واهتمت 

وحماية حق املوؤلف وحماية العالمات التجارية.

نظراً  الإلكرتوين،  امل�شتهلك  املربمة مع  للعقود  قواعد خا�شة  �شن  امل�شري  بامل�شرع  نهيب 

للمخاطر التي حتيق به حني يتم التعاقد عن بعد من خالل تلم�س خطى التوجيه الأوروبي رقم 

7-97 ال�شادر يف 20 مايو 1997 ب�شاأن حماية امل�شتهلكني يف العقود املربمة عن بعد. والقانون 
الفرن�شي رقم 575 ل�شنة 2004 ب�شاأن الثقة يف القت�شاد الرقمي.
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قائمــة المراجع

اأواًل: املراجع باللغة العربية:

الجتاهات  موؤمتر  الإل��ك��رتون��ي��ة«،  للتجارة  القانوين  »الإط���ار  اإب��راه��ي��م:  اأحمد  اإبراهيم   -

احلديثة يف معامالت التجارة الإلكرتونية، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل، 

القاهرة 17-18 يناير 2004.

حول  الأول  العلمي  امل��وؤمت��ر  الإل��ك��رتوين«،  العقد  »اإب���رام  الليل:  اأب��و  الد�شوقي  اإبراهيم   -

البحوث  مركز  دب��ي،  �شرطة  اأكادميية  الإلكرتونية،  للعمليات  والأمنية  القانونية  اجل��وان��ب 

والدرا�شات، دبي، 2003.

مطبوعات  الإلكرتونية«،  للتعامالت  القانونية  »اجلوانب  الليل:  اأبو  الد�شوقي  اإبراهيم   -

جمل�س الن�شر العلمي، جامعة الكويت، 2003.

- اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل: »م�شوؤولية مقدمي �شدمات الت�شديق الإلكرتونية«، بحث مقدم 

اإىل موؤمتر الأعمال امل�شرفية الإلكرتونية«، كلية ال�شريعة والقانون، جامعة الإمارات، مايو 2003.

- اإبراهيم العي�شوي: »التجارة الإلكرتونية«، املكتبة الأكادميية، 2003.

- اإبراهيم املنجي: »عقد نقل التكنولوجيا«، الطبعة الأوىل، 2002.

غري  دكتوراة  ر�شالة  مقارنة«،  درا�شة   - الإلكرتوين  »العقد  علي:  اآل  علي  عبيد  اإبراهيم   -

من�شورة، كلية احلقوق، جامعة حلوان، 2010.

- اأبو العال علي اأبو العال النمر: »اجلديد يف الإثبات اجلنائي«، الطبعة الأوىل، دار النه�شة 

العربية، 2001.

الإلكرتونية«،  التجارة  لتفعيل  قانونية  خطة  »م�شروع  النمر:  العال  اأب��و  علي  العال  اأب��و   -

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل 17-18 يناير 2004.

- اأحمد اأبو الوفا: »التعليق على ن�شو�س قانون الإثبات«، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�شكندرية، 2007.

- اأحمد الرفاعي: »احلماية املدنية للم�شتهلك اإزاء امل�شمون العقدي«، دار النه�شة العربية، 1994.

التجارة  خماطر  من  امل�شتهلك  حقوق  حلماية  مقرتح  »اإط���ار  ك��ردي:  طه  ال�شيد  اأحمد   -

الإلكرتونية«، ق�شم اإدارة اأعمال، كلية التجارة، جامعة بنها، 2011.

- اأحمد �شرف الدين: »اأ�شول ال�شياغة القانونية للعقود«، بدون نا�شر، 1998.

- اأحمد �شرف الدين: »الإيجاب والقبول يف التعاقد الإلكرتوين وت�شوية منازعاته«، بحث 

اأكادميية �شرطة دبي،  مقدم اإىل موؤمتر اجلوانب القانونية والأجنبية للعمليات الإلكرتونية، 

الإمارات العربية املتحدة، 26-28 اأبريل 2003.
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كلية احلقوق،  واإثباته«،  العقد  تكوين  الإلكرتونية،  التجارة  »عقود  الدين:  �شرف  اأحمد   -

جامعة عني �شم�س، طبعة 2001-2000.

ال�شياحي،  )الإل��ك��رتوين،  النوعي  ال��دويل اخلا�س  »القانون  �شالمة:  الكرمي  اأحمد عبد   -

البيئي(«، دار النه�شة العربية، القاهرة، الطبعة الأوىل، 2002.

- اأحمد عبد الكرمي �شالمة: »حماية امل�شتهلك يف العقود الدولية الإلكرتونية وفق مناهج 

للعمليات  والأمنية  القانونية  اجلوانب  حول  الأول  العلمي  املوؤمتر  اخلا�س«،  ال��دويل  القانون 

الإلكرتونية، مركز البحوث والدرا�شات باأكادميية �شرطة دبي، الإمارات العربية املتحدة، املنعقد 

يف الفرتة 26-28 اأبريل 2003.

- اأحمد حممد الرفاعي: »احلماية املدنية للم�شتهلك اإزاء امل�شمون العقدي«، دار النه�شة 

العربية، القاهرة، 1994.

النه�شة  دار  الإل��ك��رتون��ي��ة«،  املعامالت  قانون  يف  »الو�شيط  جماهد:  احل�شن  اأب��و  اأ�شامة   -

العربية، القاهرة، 2007.

ملوؤمتر  مقدم  بحث  الإن��رتن��ت«،  ع��رب  التعاقد  »خ�شو�شية  جم��اه��د:  احل�شن  اأب��و  اأ�شامة   -

القانون والكمبيوتر والإنرتنت، جامعة الإمارات، يف الفرتة من 1-3 مايو 2000.

- اأ�شامة اأحمد بدر: »حماية امل�شتهلك يف التعاقد الإلكرتوين«، الطبعة الأوىل، دار اجلامعة 

احلديثة للن�شر، 2005.

مقارنة،  درا�شة  الإلكرتوين«،  للم�شتند  اجلنائية  »احلماية  الدين:  �شم�س  توفيق  اأ�شرف   -

الطبعة الأوىل، دار النه�شة العربية، 2006.

- اأ�شرف وفا حممد: »عقود التجارة الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�س«، املوؤمتر الدويل 

الثالث عن الجتاهات احلديثة يف معامالت التجارة الإلكرتونية، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 

التجاري الدويل بال�شرتاك مع جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ووزارة الت�شالت 

واملعلومات امل�شرية، املنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 17-18 يناير 2004.

- الأمم املتحدة، اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(: »املالمح الإقليمية 

ملجتمع املعلومات يف غربي اآ�شيا«، 2003، �س57. وطبقاً لتعريف منظمة التجارة العاملية الإلكرتونية 

تعني: »اإنتاج وتوزيع وت�شويق وبيع اأو تو�شيل ال�شلع واخلدمات بو�شائل اأو اأدوات اإلكرتونية«.

- اأنور �شلطان: »النظرية العامة لاللتزام«، الإ�شكندرية، بدون نا�شر، 1983.

اأنور �شلطان: »قواعد الإثبات يف املواد املدنية والتجارية«، دار اجلامعة اجلديدة للن�شر،   -

الإ�شكندرية، 2005.

- اأمين �شعد �شليم: »التوثيق والإثبات يف جمال املعلومات«، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 2006.
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- اإيهاب الد�شوقي: »الأبعاد القت�شادية واملالية للتجارة الإلكرتونية مع التطبيق على م�شر«، 

جملة م�شر املعا�شرة، اجلمعية امل�شرية لالقت�شاد ال�شيا�شي والإح�شاء والت�شريع، العدد 468-467.

- البنك الأهلي امل�شري - الن�شرة القت�شادية - »التجارة الإلكرتونية تطورها وم�شتقبلها« 

- العدد الثاين - املجلد اخلام�س واخلم�شون - القاهرة 2002.

العدد  القت�شادية،  الن�شرة  والت�شالت«،  املعلومات  »تكنولوجيا  امل�شري:  الأهلي  البنك   -

الأول، املجلد الثامن واخلم�شون، 2005.

- بنك القاهرة - الن�شرة القت�شادية امل�شرفية - العدد الأول - مار�س 2001.

- بهاء �شاهني: »العوملة والتجارة الإلكرتونية« - الدار - القاهرة 2000.

بهجات  الإن��رتن��ت«،  ع��رب  الإل��ك��رتوين  العقد  »اإث��ب��ات  الدمياطي:  �شليمان  حممد  تامر   -

للطباعة، الطبعة الأوىل، 2009.

- ثروت عبد احلميد: »التوقيع الإلكرتوين«، مكتبة اجلالء اجلديدة، املن�شورة، 2003.

- جميل ال�شرقاوي: »النظرية العامة لاللتزام«، الكتاب الأول، م�شادر اللتزام«، دار النه�شة 

العربية، 1976.

- جميل عبد الباقي ال�شغري: »اأدلة الإثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة«، دار النه�شة 

العربية، القاهرة، 2001.

- حامد عبد العزيز اجلمال: »التعاقد عرب تقنيات الت�شال احلديثة«، ر�شالة دكتوراة، كلية 

احلقوق، جامعة القاهرة، 2005.

- حداد العيد: »احلماية املدنية واجلنائية للم�شتهلك عرب �شبكة الإنرتنت«، جامعة اجللفة/

املنظمة«  واجلرمية  لالإنرتنت  القانوين  »التنظيم  حول  الأول  ال��دويل  امللتقى  احلقوق،  كلية 

29/27 اأبريل، 2009.
- ح�شام الدين كامل الأهواين: »املفاو�شات يف الفرتة قبل التعاقدية، ومراحل اإعداد العقد 

الدويل«، تقرير مقدم اإىل ندوة الأنظمة التعاقدية ومقت�شيات التجارة الدولية، معهد قانون 

الأعمال الدويل، كلية احلقوق، جامعة القاهرة )2-3 يناير 1993(.

العقود  على  التفاو�س  يف  احلديثة  الت�شال  و�شائل  »ا�شتخدام  لطفي:  حممود  ح�شام   -

واإبرامها«، دار النه�شة العربية، 1993.

- ح�شام حممود لطفي: »الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية«، دار النه�شة العربية، 2002.

طريق  عن  اإبرامها  يتم  التي  القانونية  الت�شرفات  »اإثبات  جميعي:  البا�شط  عبد  ح�شن   -

الإنرتنت«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2000.

- ح�شن عبد البا�شط جميعي: »الإثبات يف املواد املدنية والتجارية«، دار النه�شة العربية، 2003.
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- ح�شن عبد البا�شط جميعي: »حماية امل�شتهلك، احلماية اخلا�شة لر�شا امل�شتهلك يف عقود 

ال�شتهالك«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1996.

- ح�شن عبد البا�شط جميعي: »عقود برامج احلا�شب الآيل«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1998.

- ح�شنني املحمدي بوادي: »الو�شائل العلمية احلديثة يف الإثبات اجلنائي«، من�شاأة املعارف، 

الإ�شكندرية، 2005.

عقود  يف  التع�شفية  ال�شروط  مواجهة  يف  امل�شتهلك  »حماية  اهلل:  حمد  حممد  اهلل  حمد   -

ال�شتهالك«، درا�شة مقارنة، دار الفكر العربي، 1997.

- حمدي عبد الرحمن: »فكرة القانون«، بحث يف تعريف القانون واأ�شا�شه، دار الفكر العربي، 

الإ�شكندرية، 1978.

- خالد املهريي: »حماية امل�شتهلك الإلكرتوين«، بحث مقدم اإىل موؤمتر اجلوانب القانونية 

والأمنية للعمليات الإلكرتونية، اأكادميية �شرطة دبي، اأبريل 2003.

»اإب��رام العقد الإلكرتوين - درا�شة مقارنة«، دار الفكر اجلامعي،  اإبراهيم:  - خالد ممدوح 

الإ�شكندرية، 2006.

- خالد ممدوح اإبراهيم: »حماية امل�شتهلك يف املعامالت الإلكرتونية«، درا�شة مقارنة، الدار 

اجلامعية، الإ�شكندرية، 2007.

وال�شيا�شات  التنمية  الإلكرتونية«،  الأعمال  »ال�شرائب يف عامل  واآخ��رون:  ر�شوان  راأف��ت   -

القت�شادية، املجلد )2(، العدد )2(، يونيو 2000.

- راأفت ر�شوان: »عامل التجارة الإلكرتونية«، املنظمة العربية للتنمية الإدارية، 1999.

- رجب كرمي عبد الاله: »التفاو�س على العقود واإبرامها«، ر�شالة دكتوراة، كلية احلقوق، 

جامعة القاهرة، دار النه�شة العربية، 2000.

الدول  اقت�شاديات  على  املتوقعة  واآثارها  الإلكرتونية  »التجارة  حممد:  �شديق  رم�شان   -

النامية«، جملة الكويت القت�شادية، العدد 12، ال�شنة ال�شاد�شة عام 2002.

النامية  ال��دول  يف  الإلكرتونية  للتجارة  القت�شادي  »العائد  اهلل:  عو�س  ح�شني  زينب   -

القاهرة  مركز  احل��دود«،  عرب  »الإع�شار  الإلكرتونية  التجارة  موؤمتر  والتحديات(«،  )الفر�س 

للتحكيم الدويل، نوفمرب 2002.

- �شعيد ال�شيد قنديل: »التوقيع الإلكرتوين بني التدويل والقتبا�س«، دار الن�شر اجلامعية، 

الإ�شكندرية، ط 2004.

- �شعيد عبد اللطيف ح�شن: »اإثبات جرائم الكمبيوتر واجلرائم املرتكبة عرب الإنرتنت«، 

دار النه�شة العربية.
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درا�شة   - احلديثة  الت�����ش��ال  تقنيات  ع��رب  »التعاقد  اجل��م��ال:  العزيز  عبد  حامد  �شمري   -

مقارنة«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2006.

- �شمري عبد ال�شتار تناغوه: »النظرية العامة يف الإثبات«، من�شاأة املعارف، القاهرة، 1999.

�شرطة  ودرا�شات  بحوث  الإلكرتونية«،  للتجارة  الإجرامية  »التهديدات  حجازي:  �شهري   -

دبي، العدد 91 ل�شنة 1999.

- �شهري منت�شر: »اللتزام بالتب�شري«، دار النه�شة العربية، 1995.

- ال�شيد عليوة: »التجارة الإلكرتونية ومهارات الت�شويق العلمي«، الأمني للن�شر والتوزيع، 

الطبعة الأوىل 2002.

املعارف،  من�شاأة  العقد«،  تكوين  اأث��ن��اء  امل�شتهلك  »حماية  ع��م��ران:  ال�شيد  حممد  ال�شيد   -

الإ�شكندرية، 1986.

- �شحاتة غريب حممد: »التعاقد الإلكرتوين يف الت�شريعات العربية«، دار النه�شة العربية، 

القاهرة، 2005.

- ���ش��ري��ف ه��ا���ش��م: »الإط�����ار الت�شريعي ل��ل��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة«، حم��ا���ش��رة م��وؤمت��ر ك��اي��رو 

تيليكومب، القاهرة، 2002.

ال�شاحلني حممد اأبو بكر: »ال�شكلية يف عقود الإنرتنت«، بحث من�شور على املوقع:

www.damascusbar.org
- طارق عبد العال: »التجارة الإلكرتونية«، الدار اجلامعية، 2005.

ال��دويل  القانون  يف  الإلكرتونية  املعلومات  خ��دم��ات  »ع��ق��ود  حم��م��ود:  ه�شيمة  اأب��و  ع��ادل   -

اخلا�س«، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2005.

- عاي�س را�شد املري: »حجية الو�شائل التكنولوجية احلديثة يف الإثبات«، ر�شالة دكتوراة، 

جامعة القاهرة، 1998.

- عبد احلق حمي�س: »حماية امل�شتهلك الإلكرتوين«، بحث مقدم اإىل موؤمتر الأعمال امل�شرفية 

بني ال�شريعة والقانون، كلية ال�شريعة والقانون، جامعة الإمارات، مايو 2003، املجلد الثالث.

- عبد الرازق اأحمد ال�شنهوري: »الو�شيط يف �شرح القانون املدين، العقد«.

- عبد الرازق اأحمد ال�شنهوري: »الو�شيط«، م�شادر اللتزام، املجلد الأول، العقد، دار النه�شة 

العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1981.
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مقدمة

الإنرتنت Internet اخت�شار للم�شطلح الإجنليزي International Network وتعني ال�شبكة 

الدولية، وهي ال�شبكة التي تعمل على الربط والو�شل بني اأجهزة الكمبيوتر حول العامل، ويتم من 

، وتتميز 
)1(

خاللها اإدخال وتناقل وا�شتعرا�س البيانات واملعلومات و�شائر اخلدمات املرتبطة بها 

ال�شبكة باأنها عاملية، حيث ل تفرق احلدود اجلغرافية بني الدول، وبالتايل تعمل على �شرعة انت�شار 

حمتويات Contenus الإنرتنت، كما اأنها �شبكة غري متخ�ش�شة، فهي حتتوي الكثري من املعلومات 

يف �شتى املجالت �شواء ع�شكرية اأو �شيا�شية اأو اقت�شادية اأو مالية اأو قانونية لذا ي�شميها البع�س 

.
)2(

بنك املعلومات 

ويعد الإنرتنت اإحدى اأدوات الت�شال بني الب�شر، وهي �شبكة ت�شتحوذ على اهتمام حوايل 

30% من �شكان العامل وفقاً ملا جاء يف اإح�شائيات موقع internet world stats من اأن عدد 
العامل،  2.095 مليار م�شتخدم حول  2011 حوايل  اأغ�شط�س  بلغ يف  الإنرتنت  م�شتخدمي 

كما جاء يف كتاب حقائق العامل اأن عدد م�شتخدمي الإنرتنت يف الوليات املتحدة 77% من 

ال�شكان، ويف م�شر حوايل 24% من ال�شكان، ويف الإم��ارات حوايل 75% من ال�شكان خالل 

.
)3(

عام 2010 

العقد الإلكرتوين، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، القاهرة، كلية حقوق حلوان، �شنة 2010، �س38. عبيد:  اإبراهيم  د.   )1
القاهرة، بدون نا�شر، �شنة 1994 ، د. اأمين البقلي: النظام القانوين لعقد ال�شرتاك يف  املعلومات،  خدمات  عقود  ح�شام:  حممد  د.   )2
بنوك املعلومات الإلكرتونية، ر�شالة دكتوراة غري من�شورة، اأ�شيوط، كلية حقوق اأ�شيوط، �شنة 2009 ، د.اأ�شامة جماهد: خ�شو�شية التعاقد 

عرب الإنرتنت، القاهرة، دار النه�شة العربية، �شنة 2000، راجع املوقع:

www.teqtoday.com , www.italib.net

www.teedoz.com ، www.fevod.com املوقع:  راجع   )3
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املجتمع  اأو  الف��رتا���ش��ي  بالعامل  يرُ�شمى  م��ا  ن�شاأ  الإن��رتن��ت  م�شتخدمي  ع��دد  ت��زاي��د  واأم���ام 

الفرتا�شي، والذي خلق ف�شاًء جديداً للتعبري الإن�شاين، ح�شب ما جاء يف تقرير جمل�س الدولة 

.
)1(

الفرن�شي يف 2 يوليو 1998 يف و�شف الإنرتنت 

القانون  اإىل  يحتاج  اإن�شاين  جمتمع  اأي  مثل  الإن��رتن��ت  جمتمع  اأو  الفرتا�شي  واملجتمع 

لتنظيمه وحل م�شكالته املتعددة، ونظراً لأن الإنرتنت �شبكة عاملية فاإن حل م�شكالت هذا املجتمع 

اإىل الأنظمة القانونية املختلفة حول العامل، وبالتايل الرجوع للقانون العام  ي�شتلزم الرجوع 

ملختلف الدول باعتباره املطبق على الإنرتنت، وهذا القانون العام يتمثل يف املبادئ اجلوهرية 

.
)2(

 ordre public international للقانون والتي تدخل حتت مظلة النظام العام الدويل

ووفقاً للنظام العام الدويل يجب على كل اأفراد املجتمع احرتام املبادئ اجلوهرية للقانون، 

وهي مبادئ مت اإقرارها يف العديد من التفاقيات واملعاهدات الدولية، واأهمها احرتام احلقوق 

قانوين  واج��ب  يقابله  حق  واأي  عليها،  العتداء  عدم  وبالتايل  لالإن�شان  الأ�شا�شية  واحلريات 

خا�س على عاتق �شخ�س معني اأو اأ�شخا�س معينني بالإ�شافة اإىل الواجب القانوين العام الذي 

.
)3(

يقابل كل احلقوق، والذي يفر�س على كل النا�س وجوب احرتامه 

اجلمعية العامة ملجل�س الدولة الفرن�شي التعبري الآتي: تقرير  يف  جاء   )1
«un nouval espase d› expression humaine»

www.internet.gouv.fr :راجع التقرير على املوقع

2) Renaud Berthou: internet et le respect des principes essentiels du droit du for, Juin 1999, le 15 Juin 2000, sur le 

site, www.juriscom.net , P.3 et P. 26.

1991، �س8. �شنة  العربية،  النه�شة  دار  القاهرة،  اللتزام«،  »م�شادر  لاللتزام  العامة  النظرية  ال�شرقاوي:  جميل  د.   )3
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جمتمع  ال�شبكة  اأن  باعتبار  الإنرتنت  �شبكة  على  ممار�شتها  تتم  واحلريات  احلقوق  وه��ذه 

افرتا�شي، ومن اأهم هذه احلقوق حرية التعبري وحرية احل�شول على املعلومات، اإل اأن البع�س 

اأ�شاء فهم هذه احلقوق واحلريات واعتربها حقوقاً مطلقًة بال قيود، وهو الأمر الذي نراه على 

�شبكة الإنرتنت من خالل املحتويات املن�شورة، متنا�شني اأن اأي حق يقابله واجب احرتام القانون 

والنظام العام والآداب العامة، فلم نعرف يف اأي قانون على وجه الأر�س اأية حقوق مطلقة، واإمنا 

هناك حقوق مقيدة ب�شروط.

واأمام التم�شك بحرية التعبري وحرية احل�شول على املعلومات؛ قام البع�س بانتهاك حقوق 

اأو  تنتهك فيه احلرمات واحلقوق، وبال ح�شيب  الإنرتنت عامل بال قانون  اأن  الغري معتقدين 

رقيب يحول بينهم وبني تلك النتهاكات امل�شتمرة يومياً، وهو الأمر الذي اأدى اإىل ظهور العديد 

العام  للنظام  اجلوهرية  امل��ب��ادئ  تخالف  مو�شوعات  حتتوي  والتي  امل�شروعة  غري  امل��واق��ع  من 

الدويل، فظهرت مواقع للمخدرات واأخرى للتج�ش�س وجتارة الأ�شلحة ومواقع اإباحية.

واأمام كرثة املواقع غري امل�شروعة على �شبكة الإنرتنت انق�شم الراأي اإىل فريقني، اأحدهما 

يرى �شرورة املحافظة على احلقوق واحلريات مهما كانت الأ�شرار، بينما ينادي البع�س الآخر 

ب�شرورة فر�س رقابة على حمتوى الإنرتنت وذلك للمحافظة على النظام القانوين للمجتمع 

الفرتا�شي، وهو الأمر الذي ت�شري عليه معظم دول العامل املتقدم منها والنامي.

منها  ع��دة،  لأ�شباب  وذل��ك  الإن��رتن��ت  حمتوى  على  الرقابة  مو�شوع  للبحث  اخ��رتن��ا  وق��د 

ب��اأن احلقوق واحل��ري��ات مطلقة  الإن�شان  دع��اة حقوق  الكثريين وخا�شة  ل��دى  الأم��ر  اختالط 

وبالتايل ل يوجد رقابة عليها وهو اأمر غري �شحيح حتى يف الدول املتقدمة، حيث توجد الرقابة 

يف اأمريكا والدول الأوروبية، وثانياً ندرة الأبحاث املتعلقة بالرقابة على حمتوى الإنرتنت، وهو 

اأن يكون اإطار البحث من خالل التفاقيات والقوانني  ما نعر�شه من خالل هذا البحث على 

ال�شارية لدى الحتاد الأوروبي والقوانني املتعلقة بها يف كٍل من فرن�شا وم�شر والإمارات.

وقد راأينا تق�شيم البحث اإىل:

املبحث الأول: الرقابة على الإنرتنت بني الرف�س والقبول.

املبحث الثاين: حمتوى الإنرتنت اخلا�شع للرقابة.

املبحث الثالث: جهات الرقابة على الإنرتنت.

واهلل ويل التوفيق
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المبحث األول
الرقابة على اإلنترنت بين الرفض والقبول

وامل�شروعات،  واحل��ك��وم��ات  الأف����راد  ب��ني  والتوا�شل  ل��الأع��م��ال  مهمة  اأداًة  الإن��رتن��ت  اأ�شبح 

وم�شدراً للثقافة والتعليم، كما اأن  و�شيلة للح�شول على املعلومات، واأداٌة للتعبري والراأي وهو 

ما عرب عنه جمل�س الدولة الفرن�شي يف تقرير �شادر عن جمعيته العامة يف 2 يوليو 1998 باأن 

.
)1(

الإنرتنت ف�شاٌء جديد للتعبري الإن�شاين 

ويتم من خالل الإنرتنت ممار�شة بع�س احلقوق واحلريات اإل اأن البع�س متادى يف حقوقه 

وحرياته حتى نال من حقوق الآخرين، م�شتغاًل يف ذلك حرية الإنرتنت، واأمام هذه التجاوزات 

البع�س  اأخرى رف�س  الإنرتنت، ومن ناحية  الكثري ب�شرورة فر�س رقابة على حمتوى  نادى 

نعر�س  يلي  وفيما  بالأ�شانيد،  يدعمها  نظر  وجهة  جانب  ولكل  الرقابة،  من  ن��وٍع  اأي  فر�س 

لوجهتي النظر يف فرعني.

الفرع االأول

رف�ص الرقابة على االإنرتنت

رف�س البع�س فر�س اأي نوع من الرقابة على حمتوى الإنرتنت، ويف راأي هذا البع�س اأن 

اأن يظل مفتوحاً  اأن يظل قمة احلرية يف العامل، واأن جمتمع الإنرتنت يجب  الإنرتنت يجب 

اأن ت�شقط يف عامل  بال قيود من اأي نوع، واأن احل��دود التي تف�شل بني ال��دول وال�شعوب يجب 

الإنرتنت، ومن اأن�شار هذا الجتاه دعاة حقوق الإن�شان حول العامل ويف كافة املجتمعات، وقد 

اعتمد هذا الجتاه على الأ�شانيد التالية:

- اإن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والتي متثل كافة دول العامل اأ�شدرت يف 10 دي�شمرب   1
 la déclaration universelle des droits de l’homme 1948 الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان
وهو يتكون من ثالثني مادة تناولت كافة حقوق الإن�شان من �شيا�شية ومدنية واقت�شادية 

الثالثة عن حق كل فرد يف احلياة واحلرية و�شالمة  امل��ادة  واجتماعية، ومنها ما جاء يف 

.
)2(

�شخ�شه 

1) Renaud Berthou, op. cit., P. 14.

www.un.org/ar املوقع:  على  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  مواد  راجع   )2
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- اإن الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، وكذا التفاقية الدولية للحقوق ال�شيا�شية واملدنية   2
اأكدتا على حق كل فرد يف   1966 16 دي�شمرب  اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف  والتي 

، واأن تلك احلرية تتم ممار�شتها باأي و�شيلة كانت ومنها بالطبع 
)1(

حرية الراأي والتعبري عنه 

�شبكة الإنرتنت.

- اإن معظم د�شاتري العامل كفلت احلريات الأ�شا�شية لالإن�شان، ومنها حرية الت�شال وحق   3
احل�شول على املعلومات وحرية التعبري والراأي، واأنه ل يجب النتقا�س منها بفر�س رقابة على 

.
)2(

�شبكة الإنرتنت، واأن تلك احلريات من احلريات العامة والتي ل تعرتف باحلدود 

- اإن فر�س رقابة على الإنرتنت تهديٌد حلرية التعبري بوجٍه عام و�شيمكن احلكومات من   4
منع مواقع كثرية لأ�شباب غالباً ما تكون �شيا�شية، فاإذا حدث توتر بني اأي دولة واأخرى دخلت 

اأ�شبحت من �شمن املعارك احلربية بني  املنع واحلجب، واأن الإنرتنت  مواقع الإنرتنت دائرة 

الدول، واأن كل دولة متحاربة مع اأخرى تقوم مبنع مواقعها على ال�شبكة، وهو ما قد يوؤدي اإىل 

قيام الدول الأخرى باملنع طبقاً ملبداأ املعاملة باملثل وتبداأ حرب ال�شبكات، واأن املح�شلة النهائية 

�شتكون مزيداً من الرقابة العاملية ملحتوى الإنرتنت وبالتايل تفقد ال�شبكة اأهم مزاياها وهي 

احلرية وامل�شاركة والتوا�شل بني الب�شر، لذا فاإن ما قامت به احلكومة الأمريكية بو�شع م�شروع 

 يهدد حرية الإنرتنت، والذي على 
)3(

 SOPA النواب الأمريكي با�شم  قانون تقدم به جمل�س 

اإثره قامت �شبكة جوجل وغريها من املواقع بالحتجاج على القانون وطلبت من م�شتخدميها 

.
)4(

اإعالن رف�س القانون وهو ما اأدى اإىل اإيقافه 

ويف نف�س هذا الجتاه �شدرت بع�س الأحكام املوؤيدة لوجهة النظر هذه، منها ما �شدر عن 

�شركات  اإجبار  باأنه ل ميكن   2011 24 نوفمرب  CJUE يف  الأوروب��ي  الق�شاء لالحتاد  حمكمة 

الإنرتنت على منع التحميل غري القانوين للمواد من على �شبكاتها، وبالتايل ل ميكن اإجبار 

ال�شركات على و�شع نظام للفلرتة، وذكرت املحكمة يف حيثياتها اأن املحكمة البلجيكية اأخطاأت 

Sabam )�شركة بلجيكية حلقوق الأعمال املو�شيقية( لإجبار �شركة  بقبول طلب �شركة �شابام 

 ، www.un.org/ar :املادة 19 يف كٍل من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان والتفاقية الدولية للحقوق ال�شيا�شية واملدنية، على املوقع 1( راجع 
وراجع د. علي ح�شن: حماية حقوق الإن�شان يف م�شر بني الواقع والقانون، القاهرة، جملة القانون والقت�شاد، العدد 62، �شنة 1992، �س30.

2) Renaud Berthou, op. cit., P. 53.

.Stop Online Piracy Act ل�  اخت�شاراً   )3
www.maccawy.com حتت عنوان »م�شودات القوانني الأمريكية .... هل تهدد حرية الإنرتنت«. املوقع  راجع   )4
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غري  ب�شكل  مو�شيقية  اأع��م��ال  لتنزيل  وت�شتخدم  اإن��رتن��ت  خدمات  )�شركة   Scarlet �شكارليت 

قانوين من �شبكة لأخرى( على و�شع نظام للفلرتة على �شبكاتها لوقف عمليات التحميل غري 

القانونية لالأعمال املو�شيقية، ويرجع هذا اخلطاأ يف قبول طلب �شابام اإىل اأن املحكمة خالفت 

توجيهات الحتاد الأوروبي »التوجيه رقم 2000/31« ب�شاأن التجارة الإلكرتونية وذلك يف املادة 

15 والتي طالبت الدول الأع�شاء بعدم اإلزام مقدمي اخلدمات بالرقابة على املعلومات املنقولة 
.

)1(
اأو املخزنة على اخلط 

ويف م�شر ق�شت حمكمة الق�شاء الإداري »دائرة املنازعات القت�شادية وال�شتثمار« بجل�شة 

61ق برف�س طلبات الطاعن بحجب مواقع  15575 ل�شنة  2007 يف الدعوى رقم  29 دي�شمرب 
و�شمعة  ورئي�شها  م�شر  �شمعة  اإىل  ت�شيء  اإرهابية  مواقع  الطاعن  اعتربها  حيث  اإلكرتونية، 

ال��راأي مكفولة طبقاً  اأن حرية  اإىل  الطاعن  املحكمة يف رف�شها طلبات  ا�شتندت  الطاعن، وقد 

للمادة 47 من الد�شتور، كما اأن حرية ال�شحافة والن�شر وو�شائل الإعالم مكفولة باملادة 48 من 

الد�شتور، كما جاء باملادة 19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق ال�شيا�شية واملدنية:

- لكل اإن�شان حق اعتناق اآراء دون م�شايقة.  1
وتلقيها  والأف��ك��ار  املعلومات  دروب  التما�س  يف  حريته  وت�شمل  التعبري  حق  اإن�شان  لكل   -  2
ونقلها اإىل الآخرين �شواء على �شكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف اأي قالب فني اأو باأية و�شيلة اأخرى.

وملا كان لي�س للطاعن م�شلحة �شخ�شية ومبا�شرة واأن جهة الإدارة رف�شت اإ�شدار قرار يفهم 

منه اأن جهة الإدارة انحازت اإىل الأ�شل وهو حرية التعبري ورف�شت ال�شتثناء وهو التقييد واأن 

حجب املواقع الإلكرتونية من ذات جن�س حظر �شحيفة مكتوبة وهو قيد على حرية التعبري، 

اأما بخ�شو�س ما ين�شب اأنه �شب وقذف وت�شهري بحق الطاعن ونزوًل على قاعدة ترتيب امل�شالح 

عند التعار�س؛ فاإن املحكمة ترجح جانب احلرية على ح�شاب امل�شوؤولية اإىل اأن يتدخل امل�شرع 

ب�شد الفراغ الت�شريعي تنظيماً لذلك القيد و�شمان التوازن بني حرية التعبري و�شمان احلريات 

اخلا�شة، ويجب على الطاعن اأمام خمالفات املواقع مالحقة مرتكبيها جنائياً ومدنياً ولي�س 

اإدارياً وبالتايل ل مربر حلجب هذه املواقع ملا حتتويه من معلومات اأخرى تهم من ي�شعى اإليها، 

.
)2(

وعليه تق�شي املحكمة برف�س طلب اإلغاء القرار ال�شلبي 

& www.pcinpact.com :يف 24 نوفمرب 2011 رقم 70/10 باملوقع CJUE قرار   )1
Etienne Wery, le filtrage des téléchargements impose aux FAI est illégal, le 24/11/2011, sur le site, www.droit-technologie.org

15575 ل�شنة 61ق بجل�شة 2007/12/29 على املوقع: رقم  الدعوى  يف  الإداري  الق�شاء  حكم  راجع   )2
www.alfrahna.forumegypt.net
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الفرع الثاين

تاأييد الرقابة على االإنرتنت

ذهب البع�س اإىل �شرورة فر�س رقابة على الإنرتنت وهم كرث، وقد ا�شتندوا اإىل الآتي:

- اإن �شبكة الإنرتنت تعد جمتمع ف�شائي، ومثل اأي جمتمع اإن�شاين لبد من احلاجة اإىل   1
القانون لتنظيمه، ول ميكن تركه مباحاً لكل �شيء دون رابط اأو قواعد حتكمه، وهو الأمر الذي 

دعا دوًل عديدة ل�شن ت�شريعات حتكم املعامالت على �شبكة الإنرتنت، ومنها على �شبيل املثال 

 رقم 2004/575 يف 21 يونيو 
)1(

 LCEN ما �شدر يف فرن�شا بقانون الثقة يف القت�شاد الرقمي

2004، واملتعلق مبكافحة جرائم تقنية املعلومات، وما �شدر يف م�شر بالقانون 15 ل�شنة 2004 
واملتعلق بالتوقيع الإلكرتوين والقانون الحتادي لالإمارات رقم 5 ل�شنة 2012.

 التي تقوم باملحافظة 
)2(

 ICANN اإن اإدارة �شبكة الإنرتنت تتم من خالل منظمة الأيكان -  2
على ال�شتقرار الت�شغيلي لل�شبكة وتن�شيق اإدارة العنا�شر الفنية لنظام اأ�شماء النطاق ل�شمان تي�شري 

الت�شال على م�شتوى العامل، بحيث يت�شنى جلميع م�شتخدمي الإنرتنت اإيجاد العناوين ال�شحيحة، 

كما يقوم على اإدارة ال�شبكة احلكومات حول العامل والقطاع اخلا�س وهما م�شوؤولن معاً عن اإدارة 

حمتوى  مراقبة  م��ع  املواطنني  اإىل  اخل��دم��ات  وتو�شيل  الأ�شا�شية  البنية  وو���ش��ع  التعامل  ق��واع��د 

اإيقاف  ميكنها  ول  الإنرتنت  على  املوجود  املحتوى  يف  التحكم  الأيكان  ت�شتطيع  ل  حيث  الإنرتنت 

الربيد املزعج spam ول تتعامل مع الو�شول اإىل الإنرتنت، فكل ذلك من مهام الإدارات احلكومية 

، وهو ما يعني ال�شماح للحكومات مبراقبة الإنرتنت.
)3(

لالت�شالت مع �شركات القطاع اخلا�س 

3 - اأن الإنرتنت باعتباره اأداة لالت�شال بني الب�شر، اأ�شبحت و�شيلة مهمة يف ارتكاب العديد من 
اجلرائم �شواء على م�شتوى الأفراد من انتهاك حرمة احلياة اخلا�شة la vie privée والعتداء 

على حقوق امللكية الفكرية، والعتداء بال�شب والقذف، والتمييز العن�شري، اأو على م�شتوى الدول 

من التحري�س على قلب نظام احلكم اأو اإ�شاعة الفو�شى، والإخالل بالنظام العام والآداب من خالل 

املواقع الإباحية ومواقع التج�ش�س وجتارة ال�شالح، لكل ذلك قامت احلكومات من خالل اإدارات 

.loi pour la confiance dans l› economie numérique �1( اخت�شاراً ل
والأرقام  لالأ�شماء  الإنرتنت  هيئة  وتعني   ،Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ل�  اخت�شاراً   )2

www.icann.org :املخ�ش�شة، راجع املوقع

ال�شعي نحو الإعداد للمجتمع الرقمي، على املوقع: www.digitaloman.com، وراجع  ظل  يف  الإنرتنت  اإدارة  الزريقي:  �شامل  د.   )3
www.icann.org/ar :التقرير ال�شنوي لالأيكان عن 2010، �س12 باملوقع
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الت�شالت بفر�س الرقابة على الت�شالت ومنها �شبكة الإنرتنت حمايًة حلقوق الأفراد و�شوناً 

الإلكرتوين  اإدارة لالأمن  باإن�شاء  قامت  العامل  بع�س احلكومات يف  اإن  بل  والآداب،  العام  للنظام 

وكانت حكومة الإمارات من الدول الرائدة يف ذلك فاأن�شئت الهيئة الوطنية لالأمن الإلكرتوين 

بالقانون الحتادي رقم 3 ل�شنة 2012 والتي تخت�س مبكافحة جرائم ال�شبكة املعلوماتية وتلقي 

ال�شكاوى واملقرتحات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين وفقاً للمادة اخلام�شة من القانون.

- اإن الد�شاتري يف الدول املختلفة ل تعرف احلريات املطلقة من كل قيد، فكل حق اأو حرية   4
بالد�شتور  ج��اء  املثال،  �شبيل  فعلى  لها،  املنظمة  وال��ق��رارات  والقوانني  الد�شاتري  باحرتام  مقيد 

اأو  بالقول  ون�شره  راأي��ه  عن  التعبري  اإن�شان  ولكل  مكفولة  ال���راأي  »حرية  اأن   47 امل��ادة  يف  امل�شري 

اأو غري ذلك من و�شائل التعبري، يف حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد  اأو بالت�شوير  بالكتابة 

البناء �شماناً ل�شالمة الوطن« وعليه فاإن حرية الراأي والتعبري والن�شر باأية و�شيلة تكون يف حدود 

القانون، ووفقاً للمادة الرابعة من قانون الت�شالت امل�شري رقم 10 ل�شنة 2003 فاإن جهاز تنظيم 

الت�شالت )اجلهة امل�شرفة على الإنرتنت وغريها من و�شائل الت�شال يف م�شر( يهدف اإىل تنظيم 

مرفق الت�شالت ويلبي جميع احتياجات امل�شتخدمني مع �شمان حماية الأمن القومي وامل�شالح 

خدمات  تقدمي  اأو  الت�شالت  �شبكات  ت�شغيل  اأو  اإن�شاء  يجوز  ل  اأن��ه  ج��اء  كما   ،
)1(

للدولة  العليا 

الت�شالت دون احل�شول على ترخي�س من اجلهاز، ويحدد الرتخي�س التزامات املرخ�س له ومنها 

.
)2(

التزامات خا�شة بعدم امل�شا�س بالأمن القومي، وتقدمي ما يطلبه اجلهاز من معلومات 

و�شائر  والكتابة  بالقول  عنه  والتعبري  ال��راأي  »حرية   30 امل��ادة  يف  بالد�شتور  ج��اء  الإم���ارات  ويف 

و�شائل التعبري مكفولة يف حدود القانون«، كما جاء يف املادة 31 »حرية املرا�شالت الربيدية والربقية 

»اح��رتام   44 امل��ادة  يف  اأي�شاً  وج��اء  للقانون«  وفقاً  و�شريتها مكفولتان  الت�شال  و�شائل  وغريها من 

الد�شتور والقوانني والأوامر ال�شادرة من ال�شلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحرتام 

الآداب العامة واجب على جميع �شكان الحتاد« وعليه فاإن الد�شتور الإماراتي تناول حريات الراأي 

العام  النظام  ومراعاة  والأوام��ر  والقوانني  الد�شتور  واح��رتام  للقانون،  وفقاً  واملرا�شالت  والتعبري 

لقانون تنظيم الت�شالت  الإم��ارات��ي، ووفقاً  �شكان الحت��اد  العامة واجبة على كل  الآداب  واح��رتام 

الإماراتي رقم 3 ل�شنة 2003 اأن خدمات الت�شالت ت�شمل اإن�شاء و�شيانة وت�شغيل �شبكات الت�شالت 

4 من القانون امل�شري رقم 10 ل�شنة 2003. املادة   )1
21 ، 25 من القانون 10 ل�شنة 2003. املادة   )2
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، ويقوم على تنظيم الت�شالت جمل�س اإدارة هيئة الت�شالت والذي يخت�س باإ�شدار اأية 
)1(

والإنرتنت 

توجيهات تقت�شيها م�شلحة الأمن القومي اأو العالقات الدولية، واإ�شدار الرتاخي�س اأو حتديدها 

ويعاقب   ،
)3(

لأن�شطتها  لزمة  معلومات  اأية  طلب  وللهيئة   ،
)2(

للقانون  وفقاً  تعليقها  اأو  اإلغائها  اأو 

اإي��ذاء  اأو  الإزع��اج  اأو  الإ���ش��اءة  الت�شالت يف  اأجهزة  ي�شتغل  كل من  باإحداهما  اأو  والغرامة  باحلب�س 

، كما يخ�شع للعقاب كل من رف�س اإخ�شاع اأجهزة 
)4(

م�شاعر الآخرين اأو لغر�س اآخر غري م�شروع 

الت�شالت التي تكون حتت ت�شرفه للفح�س والتدقيق وفقاً لأحكام القانون، اأو مل ي�شمح للموظفني 

، كما يجوز للمرخ�س له من الهيئة بعد احل�شول على اإذن م�شبق 
)5(

املخولني بالدخول اإىل موقعه 

اأن ي�شع حتت املراقبة اأي جهاز اأو خالفه اإذا توافرت لديه اأ�شباب معقولة لالعتقاد با�شتغالله يف اأي 

، كما اأن�شئت 
)6(

خمالفة تتعلق بالإ�شاءة والإزعاج واإيذاء م�شاعر الآخرين اأو لغر�س اآخر غري م�شروع 

احلكومة الحتادية بالإمارات هيئة وطنية لالأمن الإلكرتوين بالقانون رقم 3 ل�شنة 2012 ملكافحة 

جرائم ال�شبكة املعلوماتية وعليه تكون الرقابة على الإنرتنت م�شروعة د�شتوراً وقانوناً.

وقد تاأيد هذا الجتاه باأحكام عديدة للق�شاء، منها قرار حمكمة الق�شاء لالحتاد الأوروبي 

، كما جاء يف حيثيات حكم حمكمة 
)7(

يف 16 فرباير 2012 بفلرتة Filtrage حمتويات الإنرتنت 

الق�شاء الإداري يف الدعوى رقم 15575 ل�شنة 61ق بجل�شة 29 دي�شمرب 2007 اأنه على الرغم 

امل�شلحة  ت��واف��ر  ع��دم  الطاعن لأ���ش��ب��اب  لطلبات  وف��ق��اً  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  م��ن رف�س حجب 

اأن  اإل  ال�شخ�شية املبا�شرة، وعدم وجود ت�شريعات حتدد املجالت التي ت�شتدعي حجب املواقع، 

م��زودي اخلدمة باحلجب حينما  اإل��زام  الأجهزة احلكومية يف  يرُِخل بحق  الت�شريعي ل  الفراغ 

من  الأج��ه��زة  لتلك  مبا  وذل��ك  للدولة،  العليا  امل�شالح  اأو  القومي  بالأمن  م�شا�س  هناك  يكون 

�شلطة يف جمال ال�شبط الإداري حلماية النظام العام مبفهومه املثلث اأي الأمن العام وال�شحة 

العامة وال�شكينة العامة، كما ق�شت حمكمة ا�شتئناف تون�س يف 15 يوليو 2011 باإلزام الوكالة 

3 ل�شنة 2003. رقم  الإماراتي  الت�شالت  قانون  من  الأوىل  املادة   )1
10 من القانون الإماراتي رقم 3 ل�شنة 2003 واملعدل بالقانون 5 ل�شنة 2008. املادة   )2

5/14 من القانون 3 ل�شنة 2003 واملعدلة بالقانون 5 ل�شنة 2008. املادة   )3
72 من القانون 3 ل�شنة 2003. املادة   )4

2/74 من القانون 3 ل�شنة 2003 واملعدلة بالقانون 5 ل�شنة 2008. املادة   )5
75 من القانون 3 ل�شنة 2003. املادة   )6

7) Antoine Chéron, la législation Française sur le filtrage de contenus mise à mal par l› UE le 21/02/2012, sur le 

site, www.euroctiv.fr , Laroussi Chemlali, filtrage des contenus illicites sur internet: la CJUE réitére sa position, le 

12/03/2012, sur le site, www.village-justice.com
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التون�شية لالإنرتنت باإغالق جميع املواقع الإباحية، وقد قامت الوكالة بغلق املواقع الإباحية 

يف املوؤ�ش�شات العامة واملعاهد واجلامعات، ولكنها رف�شت الإغالق على مت�شفحي الإنرتنت من 

الأفراد بدعوى اأنها تزود اخلدمات للموؤ�ش�شات العمومية فقط، واأن موردي خدمات الإنرتنت 

.
)1(

هم امل�شوؤولون اأمام عمالئهم عن حجب هذه املواقع بطلٍب منهم 

2009 بحجب املواقع الإباحية وذكرت  12 مايو  كما ق�شت حمكمة الق�شاء الإداري امل�شرية يف 

يف حيثياتها اأن الد�شتور كفل حرية التعبري عن الآراء والأفكار اإل اأن ذلك احلق لي�س مطلقاً واإمنا 

مقيد باحلفاظ على الطابع الأ�شيل لالأ�شرة التي هي اأ�شا�س املجتمع والتي قوامها الدين والأخالق، 

اإباحية تبث �شمومها وتن�شر الرذيلة بني طوائف  وملا كانت �شبكة املعلومات الدولية حتتوي مواقع 

املجتمع بال�شوت وال�شورة مبا يهدم كل العقائد الدينية والقيم الأخالقية والآداب العامة، ول ريب 

اأن الإبقاء على هذه املواقع وعدم حجبها يهدر قيم املجتمع ويخل بامل�شالح العليا للدولة والأمن 

.
)2(

القومي الجتماعي؛ ومن ثم كان لزاماً على جهة الإدارة اتخاذ كافة الو�شائل حلجب هذه املواقع 

راأي الباحث:

والتي  واهية  تعد  الإنرتنت  على  الرقابة  رف�س  جبهة  اأ�شانيد  اأن  نرى  جانبنا،  من  ونحن 

تتلخ�س يف اأن الرقابة تعد انتهاكاً حلرية التعبري والراأي وحرية احل�شول على املعلومات، وهي 

حريات من�شو�س عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، والتفاقية الدولية للحقوق املدنية 

وال�شيا�شية.

وكل هذه الأ�شانيد مردود عليها: 

- جاء بالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف املادة 2/29 »يخ�شع الفرد يف ممار�شة حقوقه   1
الغري وحرياته  بحقوق  الع��رتاف  ل�شمان  القانون فقط  يقررها  التي  القيود  لتلك  وحرياته 

والأخ��الق يف جمتمع  العامة  وامل�شلحة  العام  للنظام  العادلة  املقت�شيات  ولتحقيق  واحرتامها 

دميقراطي«.

الفرد حلقوقه وحرياته  باأن ممار�شة  الإن�شان يعرتف  العاملي حلقوق  الإع��الن  فاإن  وعليه 

تكون مقيدة بالقيود التي يقررها القانون، وذلك ل�شمان العرتاف بحقوق الغري وحرياتهم 

وللحفاظ على النظام العام وامل�شلحة العامة والأخالق.

www.alhiwar.net يف 16 اأغ�شط�س 2011. املوقع  راجع   )1
eld.qadaya.net :10355 ل�شنة 63ق، جل�شة 2009/5/12 على املوقع رقم  الدعوى   )2
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- وجاء بالتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�شيا�شية عام 1966 يف املادة 1/17 »ل يجوز   2
تعري�س اأي �شخ�س على نحو تع�شفي اأو غري قانوين لتدخل يف خ�شو�شياته اأو �شوؤون اأ�شرته اأو 

بيته اأو مرا�شالته ول لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه اأو �شمعته« كما جاء بذات املادة يف 

الفقرة الثانية »من حق كل �شخ�س اأن يحميه القانون من مثل هذا التدخل اأو امل�شا�س« وعليه 

فاإن احلقوق ال�شخ�شية تكون يف اإطار القانون وتتم ممار�شتها بحيث ل تنال من حقوق الآخرين 

اأو مت�س �شرفهم اأو �شمعتهم.

اإن�شان  2/19 »لكل  - وجاء اأي�شاً بالتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�شيا�شية يف املادة   3
حق يف حرية التعبري، وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �شروب املعلومات والأفكار 

يف  اأو  مطبوع  اأو  مكتوب  �شكل  على  �شواء  للحدود  اعتبار  دومن��ا  الآخ��ري��ن  اإىل  ونقلها  وتلقيها 

»ت�شتتبع ممار�شة  املادة  الثالثة لذات  بالفقرة  اأخرى يختارها« وجاء  باأية و�شيلة  اأو  قالب فني 

احلقوق املن�شو�س عليها يف الفقرة الثانية - حرية التعبري واملعلومات- من هذه املادة واجبات 

وم�شوؤوليات خا�شة وعلى ذلك يجوز  اإخ�شاعها لبع�س القيود ولكن �شريطة اأن تكون حمددة 

بن�س القانون واأن تكون �شرورية:

اأ - لحرتام حقوق الآخرين اأو �شمعتهم.

ب - حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة.

وعليه يت�شح اأن اأ�شانيد جبهة رف�س الرقابة على حمتوى النرتنت غري �شحيحة ولي�س 

للحقوق  الدولية  التفاقية  بعده  ومن  الإن�شان  حلقوق  العاملي  فالإعالن  قانوين،  اأ�شا�س  لها 

املعلومات  على  واحل�شول  وال��راأي  التعبري  اأن ممار�شة حرية  اأق��ّرا كالهما  وال�شيا�شية  املدنية 

اأو النظام  اأو تخل بالأمن القومي  باأل تنتهك حقوق الآخرين  اإطار القانون ومقيدة  تكون يف 

العام اأو الآداب العامة اأو ال�شحة العامة.

وعليه فاإننا نوؤيد وجود رقابة على الإنرتنت، ويوؤيدنا يف هذا ما جاء اأن احلرية كل عمل ل 

ي�شر بالآخرين:

»la liberaté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas autrui«
.

)1(
واأن البناء القانوين لالإنرتنت يفر�س ال�شماح بالرقابة على حمتوى ال�شبكة 

بامل�شوؤولية،  الآخ��ري��ن والل��ت��زام  ب��ل حتدها ح��ري��ات  ب��اأن احل��ري��ة لي�شت مطلقة  وم��ا ج��اء 

فاحلرية وامل�شوؤولية ترتبطان ببع�شهما ارتباطاً ل يقبل التجزئة، فال حرية بدون م�شوؤولية 

امل�شوؤولية،  معها  توجد  واأن  فالبد  احلرية  توجد  فحينما  فو�شى،  اإىل  احلرية  حتولت  واإل 

1) Renaud Berthou, op. cit., P. 53 , 54.
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.
)1(

فاحلرية وامل�شوؤولية وجهان لعملة واحدة 

ويف هذا ذهبت املحكمة الحتادية العليا يف اأمريكا اإىل اإيجاد نوع من التوازن يف اأحكامها بني 

الرقابة على حرية التعبري وامل�شلحة التي ينبغي حتقيقها من فر�س الرقابة، واأن اأي ن�شاط 

باأنواعها  العامة  واأن احلريات  اإىل فو�شى،  الأم��ر  واإل حتول  واأن يكون له حدود  اإن�شاين لبد 

على  انقلبت عدواناً  واإل  له  �شرعت  الذي  الوجه  لأن متار�س على  التحديد �شماناً  عليها  يرد 

على حرية  قيد  اأي  فر�س  عند  �شوابط يجب مراعاتها  ع��دة  املحكمة  و�شعت  وق��د  الآخ��ري��ن، 

واأل يتجاوز  للدولة،  اأن يكون تنظيم احلرية بغر�س حتقيق م�شلحة جوهرية  التعبري، وهي 

التنظيم اأو التقييد للحرية احلد ال�شروري حلماية هذه امل�شلحة، واأل تنطوي هذه امل�شلحة 

.
)2(

على قمع حلرية التعبري 

الإنرتنت  الأوروب��ي عن  للمجل�س   2011 ال�شنوي  بالتقرير  ما جاء  اأي�شاً  ويوؤيد ذلك 

حلقوق  الأوروب����ي  املجل�س  اتفاقية  اأن  م��ن  الإن�����ش��ان،  حلقوق  الأوروب��ي��ة  املحكمة  وق�شاء 

الإن�شان 1981 جاءت يف املادة الثامنة بحق كل �شخ�س يف احرتام حياته اخلا�شة والعائلية 

اللكرتونية  الر�شائل  اح���رتام  يقت�شي  احل��ق  وه���ذا   ،correspandence وم��را���ش��الت��ه 

حرية  ومنها  احلريات  اح��رتام  يقت�شي  كما  لالإنرتنت،  الدخول  عند  الت�شال  وو�شائل 

التعبري وفقاً للمادة 10 من التفاقية والتي تت�شمن حرية الراأي وحرية احل�شول على 

املعلومات recevoir de information اإل اأن هذا ل مينع من تطبيق اأنظمة مراقبة �شرية 

املخاطر،  الوطني من  الأم��ن  ت�شريعات وطنية حلماية  surveillance secréte مبوجب 
الت�شالت  �شركات  بها  وتقوم  الإنرتنت  على  منا�شبة  اأك��رث  تكون  ال�شرية  املراقبة  وه��ذه 

بناًء على طلب ال�شلطات الوطنية، كما اأن ممار�شة احلريات تت�شمن اللتزام بالواجبات، 

هذه  وم��ن  العقوبات،  وتوقيع  ممار�شتها،  ���ش��روط  خمالفة  عند  للم�شوؤولية  واخل�شوع 

ال�شروط �شرورة احلفاظ على الأمن الوطني la sécurite nationale، و�شالمة الإقليم 

intégrité territoriale، اأو الأمن العام sûreté publique اأو الدفاع عن اأمر اأو التدخل 
.

)3(
يف جرمية اأو حماية احلقوق الأخرى 

د�شوقي: املوازنة بني حرية ال�شحافة وحرمة احلياة اخلا�شة »درا�شة مقارنة يف م�شر وفرن�شا«، ر�شالة دكتوراة، كلية احلقوق،  ر�شا  د.   )1
جامعة بني �شويف، �شنة 2009، �س357.

العليا يف الوليات املتحدة الأمريكية يف تطبيقات التعديل الأول للد�شتور الأمريكي »عن حرية  الحتادية  املحكمة  مذهب  جربيل:  حممد  د.   )2
التعبري وحرية العقيدة«، جملة البحوث القانونية والقت�شادية، جامعة املنوفية، العدد 25، اأبريل 2004، اجلزء الثاين، �س15، �س27، �س40.

3)La Rapport, internet: la jurisprudence de la cour européenne des droits de l› homme, 2011, conseil de l› Europe, PP. 6 : 11.
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المبحث الثاني
محتوى اإلنترنت الخاضع للرقابة

اإىل  انتهينا  الإنرتنت، وقد  الرقابة على حمتوى  النظر يف مدى تطبيق  اأن عر�شنا وجهتي  بعد 

�شرورة وجود الرقابة من وجهة نظرنا، وذلك حفاظاً على احلقوق املن�شو�س عليها قانوناً وللحفاظ 

�شوف  ما  وه��و  للرقابة،  اخلا�شع  املحتوى  عن  احلديث  لنا  يبقى  العامة،  والآداب  العام  النظام  على 

نو�شحه بتحديد ماهية املحتوى وال�شور املختلفة له وجمالته و�شناعته وذلك من خالل اأربعة فروع.

الفرع األول
ماهية محتوى اإلنترنت

اأواًل: تعريف املحتوى:

املحتوى  عليه  فيطلق  عدة  م�شميات  له  م�شطلح   contenu internet الإنرتنت  حمتوى 

، وهي كلها 
)3(

 اأو املحتوى الإلكرتوين 
)2(

 اأو حمتوى املعرفة 
)1(

 contenu numérique الرقمي

م�شميات ذات دللة واحدة واإن اختلفت �شياغة الألفاظ.

اأن املحتوى هو كل ما يتعلق بالإنتاج الفكري الإن�شاين من املعلومات والأفكار واخلربات التي  فجاء 

، وجاء اأن املحتوى الإلكرتوين 
)4(

تخزن يف خمتلف الو�شائط، �شواء كانت ورقية اأو اإلكرتونية اأو اإعالمية 

اأو  هو املواقع التي متكن الأف��راد من ن�شر اآرائهم، ويت�شمن ن�شر ن�شو�س، و�شور، واأف��الم فيديو مرئية 

 وجاء باملادة الأوىل من القانون 
)6(

 digital اأن املحتوى هو املعلومات يف �شكل رقمي  ، وجاء 
)5(

م�شموعة 

الحتادي الإماراتي رقم 5 ل�شنة 2012 اأن املحتوىهو املعلومات والبيانات واخلدمات الإلكرتونية، وجاء 

بذات املادة اأن املعلومات الإلكرتونية هي اأية معلومات ميكن تخزينها ومعاجلتها وتوليدها ونقلها بو�شائل 

تقنية املعلومات، وبوجه خا�س الكتابة وال�شور والأ�شوات والأرقام واحلروف والرموز والإ�شارة وغريها.

1) Ludovic Bernard, internet: le contenu est devenu roi, le 1 Jan. 2013, sur le site, www.huffingtonpost.fr/ludovic

»املفهوم والبنية ومقومات تطورها«، ورقة مقدمة اإىل منتدى تقنية املعلومات والت�شالت اخلام�س  املحتوى  �شناعة  �شائف:  لبيب  اأ.   )2
www.yemen-nic.info :على املوقع ،JitCom2006 املرافق ملعر�س

brahimsearch.unblog.fr :3( د. اإبراهيم بعزيز: دور املجتمع العلمي يف تعزيز املحتوى الرقمي العربي على �شبكة الإنرتنت، على املوقع
�س6. ال�شابق،  املرجع  �شائف:  لبيب  اأ.   )4

ال�شابق. املرجع  بعزيز:  اإبراهيم  د.   )5
احلا�شنات  خالل  من  العربي  الرقمي  املحتوى  �شناعة  حتفيز  عن  »اإ�شكوا«  اآ�شيا  لغرب  والجتماعية  القت�شادية  اللجنة  تقرير   )6

www.escaw.un.org :التكنولوجية، على املوقع
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والر�شالة  وا�شتقبالها،  اإر�شالها  يتم  اإلكرتونية  ر�شائل  عن  عبارة  الإنرتنت  حمتوى  اأن  ون��رى 

الإلكرتونية اأو ر�شالة البيانات كما جاء يف اتفاقية الأمم املتحدة با�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية 

اأو  املتلقاة  اأو  املر�شلة  اأو  املن�شاأة  املعلومات  هي   ،
)1(

 2005 نوفمرب  يف  وال�شادرة  الدولية  العقود  يف 

املخزنة بو�شائل اإلكرتونية اأو مغناطي�شية اأو ب�شرية اأو بو�شائل م�شابهة ت�شمل على �شبيل املثال ل 

.
)2(

احل�شر، التبادل الإلكرتوين للبيانات، والربيد الإلكرتوين والربق اأو التلك�س اأو الن�شخ الربقي 

وجاء يف التوجيه الأوروبي رقم 2002/58 يف 12 يوليو 2002 باأن الر�شالة الإلكرتونية هي 

كل ر�شالة حتت �شكل ن�شي اأو �شورة اأو �شوت تقدم على ال�شبكة للجمهور ويتم تخزينها على 

2 ل�شنة  ال�شبكة، كما جاء يف املادة الثانية من القانون الإماراتي للمعامالت الإلكرتونية رقم 

2006 باأن الر�شالة الإلكرتونية هي معلومات اإلكرتونية تر�شل اأو ت�شلم بو�شائل اإلكرتونية اأياً 
.

)3(
كانت و�شيلة ا�شتخراجها واملكان امل�شتلمة فيه 

وجاء يف قانون التوقيع الإلكرتوين امل�شري رقم 15 ل�شنة 2004 يف املادة الأوىل اأن املحرر 

الإلكرتوين هو كل ر�شالة بيانات تت�شمن معلومات تن�شاأ اأو تدمج اأو تخزن اأو تر�شل اأو ت�شتقبل 

كلياً اأو جزئياً بو�شيلة اإلكرتونية اأو رقمية اأو �شوئية اأو باأية و�شيلة اأخرى م�شابهة.

واإن كان لنا راأي فرنى اأن حمتوى الإنرتنت هو املعلومات التي يتم اإر�شالها وا�شتقبالها من 

خالل الر�شائل الإلكرتونية.

ثانيًا: عنا�شر املحتوى:

العنا�شر  اأح��د  ويعد  املعلومات،  ملجتمع  الأ�شا�شية  املقومات  اأح��د  الإن��رتن��ت  حمتوى  يعد 

:
)4(

الأ�شا�شية يف اقت�شاديات املعرفة، وهو يت�شمن العنا�شر التالية 

- املحتوى اخلام »موارد املحتوى«، وهو يت�شمن كل العنا�شر التي متثل مورد خام ميكن   1
اأن تدخل يف �شناعة املحتوى، وهو ي�شمل الآتي:

اأ - املحتوى املن�شور يف الكتب والوثائق وم�شتودعات البيانات الورقية والإلكرتونية وال�شور 

واخلرائط والر�شوم واملخططات والأدلة العلمية احلكومية واخلا�شة.

ب - حمتوى الو�شائط الإعالمية التي تخزن مواد �شوتية وفيلمية وغريها.

www.uncitral.org :21 باملوقع/A/Res/60 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف الدورة ال�شتني بالوثيقة رقم قرار  راجع   )1
، www.uncitral.org :4/ج من اتفاقية الأمم املتحدة ل�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية 2005، باملوقع املادة   )2

د. اإميان ماأمون: اجلوانب القانونية لعقد التجارة الإلكرتونية، ر�شالة دكتوراة، كلية حقوق املن�شورة، �شنة 2006/2005، �س96.

3) Art. 1-h, Dir. 2002/58 CE du 12 Juillet. 2002, JOCE 201/37, le 31 Juillet. 2002.

�س6. ال�شابق،  املرجع  �شائف:  لبيب  اأ.   )4
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ج - تراث ال�شعوب وخمزونها الثقايف.

- املحتوى املنتج: وهو ي�شمل كل خمرجات �شناعة املحتوى، ويت�شمن الآتي:  2
اأ - الن�شر الورقي من �شحف وجمالت ون�شرات ووثائق وقوامي�س ومو�شوعات.

ب - الن�شر الإلكرتوين من بنوك ال�شور وقواعد البيانات ومواقع الإنرتنت ومو�شوعات اإلكرتونية.

ج - الإنتاج الفني من برامج اإعالمية وتليفزيونية واأفالم.

د - الن�شر العلمي من جمالت ودوريات علمية.

ثالثًا: لغة املحتوى:

ي�شدر حمتوى الإنرتنت بعدة لغات فيمكن اأن يكون املحتوى باللغة الإجنليزية اأو باللغة 

اأو بغريها من اللغات، واأحياناً ي�شدر املحتوى  اأو باللغة العربية  اأو باللغة ال�شينية  الفرن�شية 

مواقع  حمتويات  يف  ع��ادة  يحدث  ما  وه��ذا  للمحتوى  اأك��رب  انت�شار  حتقيق  بغر�س  لغات  بعدة 

املنظمات الدولية وغريها من الهيئات وامل�شروعات الدولية ذات الهتمام العاملي.

ويقدر عدد املحتويات على الإنرتنت باملليارات موزعة على اللغات املوجودة يف العامل، وتعد 

املحتويات باللغة الإجنليزية هي الأكرث حيث بلغت 68% من اإجمايل املحتويات، بينما املحتوى 

 
)3(

، ويراه البع�س الآخر %1.4 
)2(

، وقّدره اآخرون بحوايل %0.16 
)1(

باللغة العربية حوايل %3 

من اإجمايل املحتويات على الإنرتنت.

واأي��اً كانت ن�شبة املحتوى باللغة العربية فهي يف كل الأح��وال �شعيفة جداً ول تتنا�شب مع 

حجم ال�شكان والثقافة للناطقني بهذه اللغة، والأمر يتطلب العمل على زيادة هذا املحتوى ملا 

له من اأهمية �شوف نو�شحها فيما بعد.

رابعًا: اأهمية املحتوى:

يعد الإنرتنت عاملاً افرتا�شياً، وحياة هذا العامل متوقفة على وجود املحتويات، فيعد املحتوى 

احلياة  ه��ذه  معه  انتهت  انتهى  اأو  املحتوى  اختفى  ف��اإذا  ال��ع��امل،  لهذا  القلب  اأو  ال��روح  مبثابة 

الإنرتنت  فاإن حمتوى  املحتوى، وعليه  الفرتا�شية، فال حياة للعامل الفرتا�شي دون وجود 

ar.wikipedia.org/wiki ، ويف 11 دي�شمرب 2012 على: maktoob.news.yahoo.com ، مدونة خالد املدين يف  املوقع:  راجع   )1
almadanyk22.blogs :2009/12/12 على

راجع تقرير اللجنة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا »اإ�شكوا«، مرجع �شابق، �س6.  )2
ال�شابق. املرجع  بعزيز:  اإبراهيم  د.   )3
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:
)1(

يتمتع باأهمية كبرية لتحقيقه العديد من املزايا التالية 

- زيادة عدد امل�شتخدمني لالإنرتنت، ملا له من مزايا قد تكون اقت�شادية للبع�س وثقافية 

للبع�س الآخر.

ي��وؤدي اإىل حتقيق  اأنحاء العامل، ون�شر هذه املعلومات  - يعمل على ن�شر املعلومات يف كافة 

تنمية اقت�شادية و�شيا�شية واأمنية وثقافية وعلمية.

م��وردي  على  ويجب  جزئياً،  اأو  كلياً  النقل  ك��ان  �شواء  املعلومات  نقل  �شهولة  على  يعمل   -

ومنتجي املحتويات التحلي باأخالق الباحثني فين�شبوا ما مت نقله اإىل م�شدره، كما يجب التاأكد 

من �شحة املعلومات التي يتم نقلها حتى ل يتم ن�شر معلومات مغلوطة اأو غري �شحيحة.

- ميكن ال�شتفادة مادياً من املحتوى باعتباره اأحد اأدوات ال�شتثمار، فيمكن اإجناز العديد 

من املعامالت وال�شفقات التجارية وذلك من خالل ما يعرف بالتجارة الإلكرتونية.

ال�شعوب  ب��ني  الت�شال  حتقيق  على  فيعمل  الجتماعي  التوا�شل  اأدوات  اإح���دى  املحتوى  يرُعد   -

.
)2(

 Facebook ، Youtube ، Twitter والثقافات املختلفة من خالل مواقع التوا�شل الجتماعي مثل

الفرع الثاين

�شور حمتوى االإنرتنت

تتعدد ال�شور التي يخرج بها حمتوى الإنرتنت اإىل النور من خالل �شا�شات اأجهزة الكمبيوتر 

املكتبية اأو الالب توب اأو املوبايل، ووفقاً ملا جاء بتعريف حمتوى الإنرتنت، فاإنه ل يخرج عن 

اإحدى �شور ثالث جمتمعة اأو فرادى.

 LCEN وهذه ال�شور وردت يف املادة 6-1-2 من القانون الفرن�شي للثقة يف القت�شاد الرقمي

تقدمي  ي�شمنون  املعنوية  اأو  الطبيعية  الأ�شخا�س  ب��اأن   2004 يونيو   21 يف   2004/575 رق��م 

اخلدمات للجمهور على اخلط en ligne بتخزين توقيعات، كتابات، �شور، اأ�شوات اأو ر�شائل من 

، كما جاء يف املادة الأوىل من القانون الحتادي لالإمارات رقم 5 
)3(

نف�س طبيعة الأ�شياء املوردة 

ل�شنة 2012 اأن املحتوى عبارة عن معلومات اإلكرتونية وهي ت�شمل الكتابة وال�شور والأ�شوات 

�شائف: املرجع ال�شابق، �س3، مدونة خالد املدين على املوقع: almadanyk.22.blogspot يف 2009/12/12، وانظر عدد  لبيب  اأ.   )1
www.alriyadh.com :جريدة الريا�س رقم 15857 يف 23 نوفمرب 2011 باملوقع

اإبراهيم بعزيز: املرجع ال�شابق & د.   )2
Fred Cavazza, le retour de la revanche du contenu, le 4 Oct. 2012, sur le site, www.fredcavazza.net/2012 & Ludovic 

Bernard, op. cit.,

3) Blandine Povidevin, Clémence Vancostenoble, l› e-reputation, le 19 Oct. 2011, sur le site, www.village-justice.com/articles 

& Antoine Gittan, responsabilité des hébergeurs: coke en stock 2, le 13 Avrail. 2011, sur le site, www.droit-technologie.org
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والأرق��ام واحل��روف والرموز والإ���ش��ارة وغريها، وعليه ف��اإن �شور املحتوى عبارة عن ن�شو�س 

.images اأو �شور sons اأو اأ�شوات ecrits مكتوبة

اأواًل: ن�شو�ص مكتوبة:

وهي ت�شمل كل التوقيعات les signaux واحلروف والكلمات والأرقام التي تتم كتابتها باأية لغة 

كانت والتي اإذا مت ترتيبها معاً دلت على �شيٍء معني بحيث تكون مفهومة للبع�س، حيث ل ي�شرتط 

كانت  �شواء  واملوؤلفات  املكتوبة  الر�شائل  ت�شمل  وهي  عليها،  يطلعون  ممن  للكل  مفهومة  تكون  اأن 

كتب اأو مقالت اأو اأجزاء منها، وهذه الن�شو�س تتم حمايتها بقوانني امللكية الفكرية وحق املوؤلف 

واحلقوق املجاورة له droit d’ auteur et droits vaisin وحماية العالمات التجارية والأ�شماء.

ثانيًا: االأ�شوات:

وهي ت�شمل املوؤلفات املو�شيقية وغريها من الأعمال الفنية مثل الأغاين والتي تعتمد على 

ال�شوت ومنها مواقع بودكا�شيت Podcasting وهي تت�شمن ت�شجيالت ل يرتبط بثها مبوعد 

التي يريدها اجلمهور  املواقع بال�شتماع للربامج  الراديو، حيث ت�شمح تلك  بث الربامج على 

.
)4(

ح�شب طلبه، وهو خمتلف عن نظام ال�شتماع املبا�شر ملحطات الراديو عرب الإنرتنت 

ثالثًا: ال�شور:

تبث  كالتي  الفيديو  وت�شجيالت  والر�شم  النحت  واأعمال  الفوتوغرافية  الأعمال  ت�شمل  وهي 

مثاًل من خالل موقع Youtube، وهذه الأعمال حممية قانوناً وفقاً لقانون حق املوؤلف واحلقوق 

املجاورة له وحماية احلقوق ال�شخ�شية، ومنها حق ال�شورة، وحمتوى الإنرتنت قد يت�شمن اإحدى 

هذه ال�شور بحيث ميكن اأن يكون املحتوى ن�شو�شاً فقط اأو �شوراً اأو اأ�شواتاً، كما قد ي�شمل املحتوى 

بع�شها جمتمعاً مثل الأفالم واأغاين الفيديو والتي جتمع بني ال�شوت وال�شورة.

الفرع الثالث

جماالت حمتوى االإنرتنت

يعد حمتوى الإنرتنت عبارة عن معلومات يف �شتى مناحي احلياة، وعليه فاإن املحتوى ي�شمل 

كافة املجالت من اقت�شاد و�شيا�شة وقانون وطب وهند�شة وغريها من العلوم الأخرى، لذا فاإن 

ح�شرها لي�س بالأمر الهنّي، واإمنا ميكن تق�شيمها تق�شيماٍت عدة على النحو التايل:

ال�شابق. املرجع  بعزيز:  اإبراهيم  د.   )4
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اأواًل: تق�شيم عام للمحتوى:

- جمالت الإعالم والرتفيه:  1
وهي ت�شمل املحتوى املتعلق بالألعاب والرتفيه و�شائر املجالت وال�شحف والكتب والإنتاج 

.
)1(

ال�شينمائي والتلفزيوين واملو�شيقى واألعاب الفيديو وت�شجيالت الفيديو 

- جمالت التجارة والأعمال الإلكرتونية:  2
وهي ت�شمل املعلومات املرتبطة بامل�شروعات التجارية التقليدية اأو اأن�شطة التجار اأو م�شروعات 

التجارة الإلكرتونية le commerce électronique �شواء كانت جتارة ب�شائع biens اأو جتارة 

.
)2(

 contenu marchand وت�شمى حمتويات هذا املجال باملحتوى ال�شلعي ،services خدمات

- جمالت اخلدمة العامة:  3
وهي ت�شمل املعلومات التي تقدم خدمات عامة للجمهور، وعادًة ما تكون جماناً والبع�س منها 

مبقابل مادي، وهي ت�شم خدمات احلكومة الإلكرتونية والتعليم الإلكرتوين ومواقع امل�شاركة 

.
)3(

املجتمعية والتوا�شل الجتماعي مثل youtube وfacebook وغريها، والثقافة الإلكرتونية 

:
)4(

ثانيًا: تق�شيم بح�شب احلقوق 

مثل  القت�شادي  الن�شاط  مبمار�شة  تتعلق  التي  وه��ي  اقت�شادية:  حلقوق  حمتوى   -  1
وحماية  التجارية  العالمات  حماية  وح��ق  التجارة  وحرية  املناف�شة  وح��ق  امل�شتهلك  حقوق 

الأ�شماء التجارية.

valeur morale والتي  املعنوية  - حمتوى حلقوق �شخ�شية: وهي احلقوق ذات القيمة   2
تت�شل ب�شخ�س الإن�شان مثل حق ال�شورة وحماية العر�س وال�شرف وحق احرتام احلياة اخلا�شة 

العامة  احلريات  احلقوق  بهذه  ويرتبط  بالنف�س،  الثقة  اإىل  ت��وؤدي  حقوق  وهي  ال�شرية،  وحق 

لالإن�شان مثل حرية الراأي والتعبري والفكر.

�س7 ، د. اإبراهيم بعزيز: املرجع ال�شابق، راجع تقرير الإ�شكوا عن حتفيز �شناعة املحتوى الرقمي  ال�شابق،  املرجع  �شائف:  لبيب  اأ.   )1
www.escaw.un.org :العربي من خالل احلا�شنات التكنولوجية باملوقع

.Renaud Berthou، op. cit.، P. 36 & �شابق  مرجع  الإ�شكوا،  تقرير  راجع   )2
�شابق. مرجع  الإ�شكوا،  تقرير  راجع   )3

4) Renaud Berthou, op. cit., P. 36:38.
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ثالثًا: تق�شيم بح�شب امل�شروعية:

- حمتوى م�شروع »légal licite«: وهو الذي ل يخالف القوانني والد�شاتري والأع��راف،   1
ونظراً لرتباط املحتوى بالن�شر على �شبكة الإنرتنت، وهي �شبكة عاملية، لذا فاإن املحتوى يكون 

ordre public international، ويكون املحتوى  م�شروعاً عندما يطابق النظام العام الدويل 

م�شروعاً عندما ل ينال من حقوق الآخرين اأو يعتدي عليهم.

- حمتوى غري م�شروع »légal licite«: عندما تتعلق املعلومات بالعتداء على احلقوق   2
تخالف  اأو  العامة  والآداب  ال��ع��ام  النظام  تخالف  اأو  الفكرية  امللكية  حقوق  اأو  ال�شخ�شية 

القوانني واللوائح.

:
)1(

رابعًا: تق�شيم بح�شب م�شادر اإنتاجه 

- حمتوى فردي: وهو الذي يقوم به الأفراد ب�شورة �شخ�شية، وهو نوعان، الأول هدفه   1
غري اقت�شادي باعتباره يحقق نفعاً �شخ�شياً اأو ثقافياً، والثاين هدفه اقت�شادي بغر�س ت�شويقه 

وحتقيق اأرباح مالية.

- حمتوى امل�شروعات: وهو املحتوى الذي تقوم به ال�شركات واملوؤ�ش�شات العامة ذات النفع   2
القت�شادي، وهي حمتويات لأغرا�س اقت�شادية وجتارية بهدف حتقيق الربح.

- حمتوى جمتمعي: وهو ي�شمل كل ما تنتجه الدولة واملوؤ�ش�شات غري الربحية وتهدف   3
خلدمة املجتمع.

الفرع الرابع

�شناعة حمتوى االإنرتنت

�شبق الذكر اأن عنا�شر حمتوى الإنرتنت اإما اأن تكون من مواد خام وهي املواد التي يتم 

اإنتاجها لكي تظهر على �شا�شات الكمبيوتر عندما  نقلها دون تعديل، واإما مواد منتجة يتم 

يزورها زائر.

�شناعة  وتعد  اخل���ام،  امل���واد  م��ن  تت�شكل  التي  وه��ي  املحتوى  ب�شاعة  ت�شمى  املنتجة  وامل���واد 

حمتوى الإنرتنت من ال�شناعات ذات الأهمية القت�شادية والجتماعية، وهي �شناعة فقرية 

وه��ذه  الإن��رتن��ت  حمتويات  جملة  م��ن   %3 العربي  املحتوى  يتعدى  ل  اإذ  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف 

الن�شبة ت�شمل حمتوى املواد اخلام واملحتوى املرُ�شنع، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تنمية 

�س7. ال�شابق،  املرجع  �شائف:  لبيب  اأ.   )1
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�شناعة املحتوى العربي وذلك لأ�شباب عديدة �شوف نوردها مع بيان مراحل ال�شناعة واملجالت 

التطبيقية يف �شناعة املحتوى من خالل النقاط التالية:

اأواًل: دوافع االهتمام ب�شناعة املحتوى:

هناك اأ�شباب عدة لالهتمام بتنمية �شناعة املحتوى وتتمثل يف حتقيقها العديد من امل�شالح 

:
)1(

ذات الأبعاد املختلفة وهي 

البعد القت�شادي: حيث حتقق ال�شناعة عوائد مالية من خالل التجارة الإلكرتونية وهي 

ترتفع بزيادة عدد م�شتخدمي �شبكة الإنرتنت.

البعد التكنولوجي: حيث يعد املحتوى نقلة نوعية للمعلومات.

اقت�شاد  والتعليم يف ظل  الرتبية  لعملية  اأ�شا�شي  املحتوى عن�شر  �شناعة  الرتبوي:  البعد 

املعرفة وجمتمع املعلومات، ف�شناعة املحتوى و�شيلة لتحقيق غايات اأربع وفقاً لتقرير اليون�شكو: 

تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، تعلم لت�شارك الآخرين.

على  تعتمد  والتي  ال�شيا�شية  التكتالت  تكوين  اإىل  العامل  يتجه  ال�شيا�شي: حيث  البعد 

املعلومات.

البعد الجتماعي: يف ظل �شراع الثقافات املوجود على اأر�س الواقع، انتقل هذا ال�شراع اإىل 

العامل الفرتا�شي على �شبكة الإنرتنت، باإنتاج حمتويات ذات تاأثري �شلبي على بع�س املجتمعات 

لإفقاد الهوية والتاأثري  على تنا�شق املجتمع بفئاته املختلفة، كما ميكن ا�شتخدام �شناعة املحتوى 

يف التقريب بني املجتمعات.

البعد الثقايف: بن�شر الثقافات الوطنية واملحلية للمجتمعات والبلدان املختلفة.

البعد الإعالمي: فيمكن ا�شتخدام �شناعة املحتوى يف التعليم عن برُعد والرتفيه وا�شرتجاع 

املعلومات وعقد املوؤمترات والرتا�شل.

البعد اللغوي: �شناعة املحتوى ترتبط باللغة، واللغة الأكرث انت�شاراً وا�شتخداماً هي التي 

على  للمحافظة  املحتوى  ب�شناعة  لالهتمام  العامل  دول  ت�شعى  لذا  ثقافتها،  فر�س  ت�شتطيع 

العمل على  يتطلب  والأم��ر  الإنرتنت،  اأمكن من خالل  ما  بالنت�شار  وثقافتها وهويتها  لغتها 

زيادة �شناعة املحتوى باللغة العربية حيث اإن املحتوى احلايل �شئيل جداً.

واملذاهب  الأف��ك��ار  بن�شر  دينية  لأغ��را���س  املحتوى  �شناعة  تكون  اأن  ميكن  الديني:  البعد 

1( اأ. خالد املدين: تعريف املحتوى الرقمي، يف 2009/12/12 على املوقع: almadanyk22.blogspot.com ، اأ. لبيب �شائف: املرجع 
ال�شابق، �س9: 10.
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الدينية اأو بن�شر الأفكار التي تهدم املذاهب والأديان الأخرى، فيمكن من خالل املحتوى زيادة 

�شراع الأديان اأو زيادة التقارب بني الأديان.

البعد الأم��ن��ي: ميكن م��ن خ��الل حم��ت��وى الإن��رتن��ت ن�شر الأف��ك��ار ال��ه��دام��ة لأخ��الق��ي��ات 

جمتمعات اأخرى، كما تتيح اإمكانية نقل معلومات خطرية مت�س اأمن دوٍل وجماعاٍت اأخرى.

:
)1(

ثانيًا: مراحل �شناعة حمتوى االإنرتنت 

- تاأليف املعلومات ال�شرورية وجمعها وترتيبها وحتديثها بني اآن واآخر.  1
- حتويل املعلومات من ال�شكل التقليدي اإىل ال�شكل الرقمي.  2

- تطوير التطبيقات ال�شرورية التي ت�شاعد على ن�شر املحتوى.  3
- اإدارة هذه التطبيقات والإ�شراف على ت�شغيلها وا�شت�شافتها.  4

ثالثًا: املجاالت التطبيقية ل�شناعة املحتوى:

:
)2(

ميكن ال�شتفادة من عملية �شناعة حمتوى الإنرتنت يف حتقيق الكثري من اخلدمات، ومنها 

- اإجناز اخلدمات احلكومية من خالل بوابات احلكومة الإلكرتونية باحل�شول على �شهادات 

اأو دفع الر�شوم وال�شرائب.

- ن�شر التعليم الإلكرتوين من خالل التعليم عن برُعد اأو التعليم باملرا�شلة.

باإن�شاء حمل جتاري  الإلكرتونية  بالتجارة  ي�شمى  ما  �شفقات جتارية من خالل  اإجن��از   -

افرتا�شي اأو عمل مول جتاري اأو تقدمي عرو�س اأ�شعار.

بالفنادق  والإق��ام��ة  ال�شفر  تذاكر  حجز  فيمكن  والفندقية  ال�شياحية  احل��ج��وزات  اإجن��از   -

املختلفة ويف اأي مكان يف العامل.

رابعًا: �شبل توفري �شناعة املحتوى االإلكرتوين:

يبلغ  حيث  ال�شكان،  حلجم  بالنظر  ما  حد  اإىل  فقرية  العربي  املحتوى  �شناعة  لأن  نظراً 

املحتوى العربي على اأق�شى تقدير 3% من حجم املحتوى العاملي، لذا فاإننا نرى �شرورة العمل 

:
)3(

على زيادة املحتوى العربي وذلك من خالل 

ال�شابق. املرجع  املدين:  خالد  اأ.   )1

ال�شابق. املرجع  املدين:  خالد  اأ.   )2
�س14 ، د. اإبراهيم بعزيز: املرجع ال�شابق. ال�شابق،  املرجع  �شائف:  لبيب  اأ.   ، ال�شابق  املرجع  املدين:  خالد  اأ.   )3
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1 - العمل على دعم وت�شجيع م�شروعات �شناعة املحتوى من خالل منح القرو�س والت�شهيالت.
2 - العمل على تاأهيل واإعداد الكادر الب�شري للتعامل مع �شناعة املحتوى.

3 - العمل على ت�شجيع نطاق ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة بتوفري اأجهزة الكمبيوتر وحتقيق 
الدخول لالإنرتنت باأ�شعار معقولة.

4 - العمل على ن�شر الوعي باأهمية �شناعة حمتوى الإنرتنت بني الباحثني واأ�شحاب امل�شروعات.
5 - نرى �شرورة اأن يبداأ ن�شر �شناعة حمتوى الإنرتنت من خالل الأجهزة احلكومية والوزارات  
العربي  املختلفة مبا يعزز من مكانة املحتوى  البحثية واملكتبات واملحاكم  واجلامعات واملراكز 

على الإنرتنت.

ونريد اأن نرى حتقيق العديد من اخلدمات احلكومية من خالل الإنرتنت وهو اأمر يوفر 

الوقت واجلهد واملال ول مانع من حت�شيل ر�شوم مقابل ذلك ما دام الأمر �شوف يحقق منفعة 

متبادلة، كما يجب على اجلامعات واملراكز البحثية اأن تن�شر جمالتها واأبحاثها على الإنرتنت 

اأن  النق�س  املحاكم وخا�شة حمكمة  كما يجب على  للباحثني،  العلمي  البحث  يي�شر  اأمر  وهو 

تن�شر اأحكامها على الإنرتنت واإذا ا�شتدعى الأمر دفع ر�شوم مقابل ذلك فال مانع، فعلى �شبيل 

املثال يوجد يف فرن�شا موقع ملحكمة النق�س الفرن�شية يحوي العديد من الأحكام الق�شائية، 

كما يوجد مواقع اأخرى تقدم خدمات قانونية ومنها موقع legifrance.gouv.fr وهو موقع 

اأح��دث الأحكام والتي مل مير على  القانوين وغ��ريه كثري وال��ذي ين�شر  حكومي يهتم بالن�شر 

اإ�شدارها �شوى اأيام قليلة فنجدها على �شبكة الإنرتنت دون ر�شوم.

المبحث الثالث
جهات الرقابة على اإلنترنت

باأجهزة  وم����روراً  الأي��ك��ان  منظمة  م��ن  ب��داي��ة  الإن��رتن��ت  ب�شبكة  املرتبطة  اجل��ه��ات  تتعدد 

الت�شالت احلكومية وموردي الدخول اإىل ال�شبكة ومتعهدي الإيواء وموردي املعلومات، فكل 

الإنرتنت،  الرقابة على  تتعدد جهات  ال�شبكة، وعليه  املحتويات على  دور يف ظهور  لهم  ه��وؤلء 

وفيما يلي نبني دور كل جهة وحالت الرقابة بالن�شبة لكل منها.

الفرع االأول

اجلهات العامة للرقابة على االإنرتنت

الإداري��ة  اجلهات  تتلقى  حيث  والأ�شخا�س  اجلهات  من  العديد  الإنرتنت  اإدارة  على  يقوم 

اخل��وادم  م��ن  العاملية  ال�شبكة  على  وامل��واق��ع  البيانات  كافة  دول��ة  ك��ل  يف  بالت�شالت  املخت�شة 
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املركزية لدى منظمة الأيكان، والتي تكتفي ب�شمان املحافظة على ال�شتقرار الت�شغيلي ل�شبكة 

الإنرتنت و�شمان توفري اإنرتنت م�شتقرة وموحدة واإدارة العنا�شر الفنية يف نظام اأ�شماء النطاق 

، ولي�س لالأيكان اأي دور يف الرقابة على حمتوى 
)1(

ل�شمان تي�شري الت�شال على م�شتوى العامل 

الإنرتنت، حيث يقوم بهذا الدور اجلهات احلكومية حول العامل بالإ�شافة اإىل القطاع اخلا�س 

.
)2(

الذي يتوىل تزويد ال�شبكة باملعلومات والقائمني على خدمات الإنرتنت 

وتتمثل اجلهات العامة للرقابة على الإنرتنت يف اجلهات امل�شرفة على اأجهزة الت�شالت 

الإدارية يف كل دولة، وملا كان جمال الدرا�شة يتعلق بالرقابة على حمتوى الإنرتنت يف كل 

من م�شر والإمارات وفرن�شا ف�شوف نق�شر احلديث عن الأجهزة الرقابية على الت�شالت 

يف كٍل منها.

اأواًل: هيئة تنظيم االت�شاالت يف م�شر:

وت�شمى  الثالثة  للمادة  وفقاً   2003 ل�شنة   10 رقم  الت�شالت  تنظيم  قانون  ن�شاأت مبوجب 

اإىل تنظيم  اجلهاز القومي لتنظيم الت�شالت، وهو �شخ�شية اعتبارية عامة، ويهدف اجلهاز 

وامل�شالح  القومي  الأمن  مرفق الت�شالت وتطوير ون�شر جميع خدماته، كما ي�شمن حماية 

العليا للدولة »م2/4 من القانون«، كما ي�شمن اللتزام باأحكام التفاقيات الدولية النافذة »م4/4 

اأو ت�شغيل �شبكات الت�شالت  اإن�شاء  القانون ل يجوز  21 من ذات  للمادة  القانون«، وطبقاً  من 

اأو تقدمي خدمات الت�شالت للغري دون احل�شول على ترخي�س، ويحدد الرتخي�س التزامات 

امل�شا�س بالأمن القومي »م11/25 من القانون«  املرخ�س له وت�شمل اللتزامات اخلا�شة بعدم 

وكذا تقدمي ما يطلبه اجلهاز من معلومات »م15/25 من القانون«.

حمتوى  على  الرقابة  �شلطة  الت�شالت  تنظيم  جهاز  ميلك  ال�شابقة  للن�شو�س  ووفقاً 

العامة  الرقابة  تلك  اأن  اإل  املواقع،  وكافة  املعلومات  كافة  على  عامة  رقابة  وهي  الإنرتنت 

حمددة بهدف املحافظة على الأمن القومي وامل�شالح العليا للدولة وكذا احلفاظ على النظام 

العام والآداب.

الإباحية  املواقع  بحجب   2009 مايو   12 بجل�شة  الإداري  الق�شاء  حمكمة  ق�شت  ه��ذا  ويف 

ملا تقوم به من ن�شر الرذيلة بني طوائف املجتمع امل�شري بال�شوت  على �شبكة الإنرتنت نظراً 

وال�شورة مبا يهدم كل العقائد الدينية والقيم الأخالقية والآداب العامة، واأن الإبقاء على هذه 

www.icann.org/ar/annulareport :1( راجع التقرير ال�شنوي لالأيكان 2011 على املوقع
ال�شابق. املرجع  الزريقي:  �شامل  د.   )2
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املواقع يهدر قيم املجتمع ويخل بامل�شالح العليا للدولة والأمن القومي الجتماعي ومن ثم كان 

.
)1(

لزاماً على جهة الإدارة اتخاذ كافة الو�شائل بحجب هذه املواقع 

كما جاء يف حيثيات حكم للق�شاء الإداري بجل�شة 29 دي�شمرب 2007 برف�س حجب مواقع 

اإلكرتونية اإرهابية، اأنه على الرغم من اأن الت�شريعات امل�شرية مل حتدد املجالت التي ت�شتدعي 

حجب املواقع الإلكرتونية لوجود فراغ ت�شريعي، غري اأن الفراغ الت�شريعي ل يخل بحق الأجهزة 

اأو  القومي  بالأمن  يكون هناك م�شا�س  م��زودي اخلدمة باحلجب حينما  اإل��زام  احلكومية من 

العليا للدولة وذلك مبا لتلك الأجهزة من �شلطة يف جمال ال�شبط الإداري حلماية  امل�شالح 

.
)2(

النظام العام مبفهومه املثلث »الأمن العام وال�شحة العامة وال�شكينة العامة« 

ثانيًا: هيئات الرقابة يف االإمارات:

بالقانون  واملعدل   2003 ل�شنة   3 رقم  الحت��ادي  الت�شالت  تنظيم  لقانون  الهيئة  تخ�شع 

لأحكام  وفقاً  الرتاخي�س  باإ�شدار  الهيئة  باخت�شا�س   14 باملادة  جاء  وقد   ،2008 ل�شنة   5 رقم 

اإدارة  جمل�س  يخت�س  كما  الهيئة،  لأن�شطة  لزم��ة  معلومات  اأي��ة  طلب  لها  يحق  كما  القانون، 

»م3/10  الدولية  العالقات  اأو  القومي  الأمن  تقت�شيها م�شلحة  اأية توجيهات  باإ�شدار  الهيئة 

من القانون«، ويخ�شع للعقاب كل من رف�س اإخ�شاع اأجهزة الت�شالت للفح�س والتدقيق وفقاً 

لأحكام القانون اأو مل ي�شمح للموظفني املخولني بالدخول اإىل موقعه »م2/74 من القانون«.

»م5/10«،  للقانون  وفقاً  تعليقها  اأو  اإلغاءها  اأو  ومتديدها  الرتاخي�س  اإ�شدار  الهيئة  ومتلك 

ويخ�شع للعقاب كل من ح�شل على ترخي�س ورف�س اإخ�شاع اأجهزة الت�شالت التي حتت ت�شرفه 

.
)3(

للفح�س والتدقيق وفقاً لأحكام القانون اأو مل ي�شمح للموظفني املخولني بالدخول اإىل موقعه 

كما يجوز للهيئة اإعطاء املرخ�س له اإذناً لو�شع اأي جهاز اأو خالفه حتت املراقبة اإذا توافرت 

من   72 امل��ادة  يف  عليها  من�شو�س  خمالفة  اأي  يف  اجلهاز  با�شتغالل  لالعتقاد  معقولة  اأ�شباب 

القانون »الإ�شاءة والإزعاج واإيذاء م�شاعر الآخرين اأو لغر�س اآخر غري م�شروع، وكل من ن�شخ اأو 

.
)4(

اأف�شى اأو وزع بدون وجه حق حمتوى اأي ات�شال اأو ر�شالة« 

وعليه فاإن رقابة هيئة الت�شالت الإماراتية تكون رقابة عامة واأو�شع نطاقاً من رقابة هيئة 

eld.qadays.net :دعوى الق�شاء الإداري رقم 10355 ل�شنة 63ق، جل�شة 2009/5/12 باملوقع  )1
15575 ل�شنة 61ق، جل�شة 2007/12/29 على املوقع: www.alfrahna.forumegypt.net يف 28 يونيو 2011. رقم  الدعوى   )2

74 من القانون الإماراتي رقم 3 ل�شنة 2003 واملعدلة بالقانون 5 ل�شنة 2008. املادة   )3
75 من القانون الإماراتي رقم 3 ل�شنة 2003. املادة   )4
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الت�شالت امل�شرية حيث اإن رقابة الهيئة الأخرية حمددة بهدف احلفاظ على الأمن القومي 

وامل�شالح العليا للدولة يف حني اأن رقابة هيئة الت�شالت الإماراتية بهدف احلفاظ على الأمن 

القومي والعالقات الدولية وكذلك احلفاظ على م�شاعر الآخرين مما قد يرتكب على ال�شبكة 

من اإ�شاءة اأو اإزعاج اأو اإيذاء م�شاعر الآخرين اأو لغر�س اآخر غري م�شروع، والغر�س غري امل�شروع 

هو كل ما يخالف الد�شتور والقوانني واللوائح ال�شارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ومنها 

2012 وكذا  5 ل�شنة  بالطبع القانون الحتادي لالإمارات ملكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 

قانون املطبوعات والن�شر رقم 15 ل�شنة 1980.

رقم  الحت��ادي  القانون  مبوجب  الهيئة  اأن�شئت  الإل��ك��رتوين:  لالأمن  الوطنية  الهيئة   -  2
اأبوظبي، ووفقاً  2012 وهي هيئة عامة تتمتع بال�شخ�شية العتبارية ومقرها مدينة  3 ل�شنة 
املعلومات  اإىل حماية �شبكة الت�شالت ونظم  الهيئة  اإن�شاء  القانون يهدف  الرابعة من  للمادة 

و�شع  منها  عدة  باخت�شا�شات  القانون  من  اخلام�شة  للمادة  وفقاً  الهيئة  وتخت�س  الدولة،  يف 

املعايري الكفيلة بتوفري الأمن الإلكرتوين والإ�شراف على تنفيذها واإعداد خطة وطنية ملواجهة 

اأية اأخطار اأو تهديدات اأو اعتداءات على الأمن الإلكرتوين والإ�شراف على مدى التزام اجلهات 

املعنية بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكرتوين ومكافحة جرائم ال�شبكة املعلوماتية وتلقي ال�شكاوى 

واملقرتحات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين.

ووفقاً للمادة الرابعة ع�شرة من القانون يجوز للهيئة يف احلالت الطارئة وبعد ا�شتطالع 

راأي م�شت�شار الأمن القومي، �شالحية مراقبة اأو اخرتاق اأو حجب �شبكة الت�شالت لأي �شخ�س 

ال�شلم  اأو  العام  النظام  اأو  ال��دول��ة  اأم��ن  على  يوؤثر  عمل  اأي  يف  ا�شرتاكها  للهيئة  تبني  جهة  اأو 

الجتماعي اأو املن�شاآت احليوية اأو اجلهات العامة واخلا�شة اأو اأي عمل يوؤثر على حياة اأو اأموال 

النيابة العامة بالإجراء الذي اتخذته خالل  اإخطار  اأن يتم  اأي �شخ�س موجود بالدولة، على 

اأ�شبوع لإعمال �شوؤونها.

ثالثًا: الهيئات االإدارية للرقابة على االإنرتنت يف فرن�شا:

يوج���د يف فرن���شا جه���تان للرقابة على حمتوى الإنرتنت وهما ه���يئة تنظ���يم الت�شالت 

عل��ى  احل�قوق  وح���ماية  امل���وؤل��فات  ن���شر  وهيئ���ة   ،
)1(

 ARCEP والب��ريد  الإل���كت��رون���ية 

.
)2(

 HADOPI الإنرتنت

Autorité de regulation des communication electroniques et des postes� ل�  اخت�شاراً   )1
Haute Autorité pour le diffusion des œurres et la protection des droits sur internet ل�  اخت�شاراً   )2
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:ARCEP هيئة -  1
هي هيئة اإدارية م�شتقلة تنظم قطاع الت�شالت يف فرن�شا وقد ن�شاأت بقانون يف 20 مايو 2005 

 ،operateur وهي متار�س ن�شاط ناقل املعلومات ،
)1(

 ART وحلت حمل هيئة تنظيم الت�شالت

الت�شالت  ك��ود  م��ن   1-L33 للمادة  ووف��ق��اً  العاملية،  اخل��دم��ة  م��ب��ادئ  اإط���ار  بن�شاطها يف  وت��ق��وم 

الإلكرتونية والربيد؛ تلتزم اجلهات امل�شتغلة لل�شبكات املفتوحة للجمهور والتي تقدم خدمات 

الت�شالت الإلكرتونية اأن توؤديها بحرية مع التحفظ لقرار ARCEP باحرتام �شروط ال�شالمة 

والتعليمات  املرتبطة  واملعلومات  املنقولة  الر�شائل  يف  الثقة  و�شروط  ال�شبكات  و�شالمة  حلفظ 

التي يقت�شيها النظام العام ordre public والدفاع الوطني defense nationale والأمن العام 

، كما يجوز لها باعتبارها ممثلة الدولة يف هذا القطاع اأن تقوم برتكيب 
)2(

 sécurité publique
.

)3(
اأجهزة radio électriques حلاجات الدفاع والأمن الوطني 

واأحكام  الإنرتنت  2011 عن  �شنة  الأوروب���ي  اأك��د عليه تقرير للمجل�س  ال��ذي  الأم��ر  وهو 

ال�شرية  للمراقبة  اأن��ظ��م��ة  تطبيق  يف  ال���دول  ح��ق  م��ن  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  الأوروب�����ي  الق�شاء 

الأم��ن  حلماية  مقرر  حق  وه��و  الإن��رتن��ت  خدمات  اأن�شطة  لرقابة   surveillance secrète
، كما جاء باملادة الأوىل من قانون حرية الت�شالت رقم 1986/1067 

)4(
الوطني من املخاطر 

اح��رتام احلقوق  الإلكرتونية بحرية مع  ب��اأن تتم ممار�شة الت�شالت   1986 �شبتمرب   30 يف 

.
)5(

الإن�شانية وملكية الآخرين واملحافظة على النظام العام واملحافظة على الدفاع الوطني 

:HADOPI هيئة -  2
وذلك   2009 دي�شمرب   29 2009/1773 يف  رقم  باملر�شوم  ن�شاأت  م�شتقلة  اإداري��ة  هيئة  وهي 

احرتام  �شمان  اإىل  الهيئة  وتهدف   ،2009 يونيو   12 يف   2009/669 رقم  القانون  اإىل  ا�شتناداً 

حقوق امللكية الفكرية على الإنرتنت والرقابة على الداخلني لالإنرتنت، وهي تتكون من كيانني 

اخت�شا�شاتها  الهيئة  ومتار�س   ،
)7(

 CPD  
)6(

احلقوق  حماية  وجلنة   les collége املجمع  هما 

Autorite de regulation des telecommunications وهي هيئة تنظيم الت�شالت والتي ن�شاأت بقانون يف  ل�  اخت�شاراً   )1
عام 1996.

2) Art. L33-1 du CPCE, Modifié par ordannance 2011/1012 du 24 Aôut 2011.

3) Art L33-3-4 du CPCE, modifié par loi n2009/928 du 29 Juillet 2009.

4) La Rapport, Internet: la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’ home, 2011, Conseil de l’Europe, P. 8.

5) Art. 1 du loi n 1986/1067 du 30 Septembre 1986, Modifié par loi n 2004/669 du 9 Juillet 2004.

6) Art. L331-15 du CPI, modifié par loi n 2009/669 du 12 Juin 2009.

Comission de protection des droits ل�  اخت�شاراً   )7
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بغر�س ت�شجيع العر�س القانوين l´offre legale على الإنرتنت وحماية املوؤلفات املت�شلة بحق 

.
)1(

املوؤلف واحلقوق املجاورة ومتابعة العمليات الظاهرة للتقليد على الإنرتنت 

ومتلك الهيئة �شلطة الإيقاف من الدخول على خدمة الت�شال ملدة اأق�شاها �شنة واحدة وفقاً 

، ويتم توقيع العقاب لكل من قام بتقليد موؤلف مكتوب اأو ر�شوم اأو 
)2(

 CPI 7 من-L335 للمادة

نق�س اأو كل موؤلف اآخر، وتقوم باإخطار مورد الدخول خالل خم�شة ع�شر يوماً من قرارها، الذي 

.CPI 7 من-L335 يلتزم بالتنفيذ واإل تعر�س للعقاب بغرامة 3750 يورو طبقاً للمادة

باإجراءات جلنة  2010 واملتعلق  26 يوليو  2010/872 يف  املر�شوم  للمادة الأوىل من  ووفقاً 

حماية احلقوق ل� HADOPI يلتزم مقدمو خدمات الإنرتنت »موردو الدخول والإيواء« خالل 

امل�شتندات  بتقدمي  يلتزمون  كما  احلماية  ومو�شوعات  امل�شتخدمة  الن�شخ  بتقدمي  اأيام  ثمانية 

خالل مدة 15 يوماً التالية لطلب اللجنة، وتقوم اللجنة بفح�س الإجراءات وامل�شتندات واإذا راأت 

خمالفًة حلقوق امللكية الفكرية اأحالتها اإىل املحكمة البتدائية املخت�شة وتقوم باإخطار املوؤلفني 

.
)3(

بذلك، كما تقوم اللجنة باإخطار مورد الدخول بعقوبة الإيقاف ومدتها 

بالأمن  تتعلق  مو�شوعات  على  العامة   الرقابة  هو   ARCEP هيئة  دور  اأن  يت�شح  وعليه 

على  العامة  الرقابة  على   HADOPI هيئة  دور  يقت�شر  بينما  الوطني،  الدفاع  وحماية  العام 

مو�شوعات حماية حقوق امللكية الفكرية على ال�شبكة.

الفرع الثاين

اجلهات اخلا�شة للرقابة على االإنرتنت

اأ�شخا�س اآخرون يقدمون بهذا  بخالف الهيئات التي تقوم بالرقابة على الإنرتنت، يوجد 

»املعلومات«،  املحتوى  كاًل من مورد  ذلك  وي�شمل  الإنرتنت  وهم مقدمو خدمات  اأي�شاً  ال��دور 

ومتعهد الإيواء ومورد خدمة الدخول لل�شبكة.

:Fournisseur des contenus اأواًل: مورد املعلومات

اأو معنوي يقوم بتغذية �شبكة الإنرتنت باملعلومات، ويقوم بن�شرها  هو كل �شخ�س طبيعي 

على  وتظهر  اإط��ار مو�شوع معني،  بتجميعها يف   قام  اأو  موؤلفها  كان  �شواء  للجمهور  واإتاحتها 

1) Art. L331-13 du CPI, modifié par loi n 2009/669 du 12 Juin 2009.

2) Art. L335-7 du CPI crée par loi n 2009/669 du 12 Juin 2009 , Caroline Colin, Serverine dusollier etude de faisabilite 

de systemes de licences pour les echanges d› œuvers sur internet, le 16/09/2011, P. 13, sur le site, www.juriscom.net

3) Art. 1 du décret n 2010/872 du 26 juillet 2010.
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�شا�شة ال�شبكة بحيث ميكن قراءتها اأو روؤيتها اأو �شماعها، ويعد هذا ال�شخ�س امل�شوؤول الأول عن 

املعلومات التي يتم بثها حيث يعد الوحيد الذي ميلك �شلطة حقيقية يف رقابة م�شمون املحتوى 

.
)1(

ومعرفة مدى م�شروعيته واحرتامه حلقوق الآخرين قبل بثه على �شبكة الإنرتنت 

ويعد التزام مورد املعلومات برقابة م�شمون املعلومات وفح�شها من اللتزامات الأ�شا�شية 

التي تقع على عاتقه �شواء اأكان مالكاً لها اأو من�شئاً لها اأو قام بذلك نيابة عن الآخرين، وطبقاً 

للتوجيه الأوروبي فاإن مورد املحتوى املعلوماتي يجب اعتباره امل�شوؤول الأول عن هذه املحتويات 

يف اإطار الت�شالت الإلكرتونية، ومرجع م�شوؤولية املورد يكمن يف قدرته الفعلية يف ال�شيطرة 

على املعلومات والتحكم يف ن�شرها ومن ثم يلتزم بتوريد معلومات م�شروعة وحقيقية، وعليه 

اخلا�شة  احل��ي��اة  بحماية  اأو  الن�شر  بحق  املتعلقة  ���ش��واء  القانونية  القواعد  ب��اح��رتام  الل��ت��زام 

اأو حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة لها، وقد اختلف الفقه يف حتديد طبيعة  لالآخرين 

التزامه يكون بو�شيلة بحيث ل يعد مق�شراً يف  اأن  اإىل  البع�س  امل��ورد للمحتوى فذهب  التزام 

تنفيذه اإذا بذل ما لديه من حر�س وعناية حتى ولو اأ�شاب الغري �شرر ب�شبب املعلومات املن�شورة، 

اإل اأن جمهور الفقه يرى اأن املورد للمحتوى من الأ�شخا�س املهنية ويقا�س �شلوكه مبعيار الرجل 

التزام بنتيجة بحيث  املورد يكون  التزام  فاإن  العادي، وعليه  ال�شخ�س  احلري�س ولي�س مبعيار 

تتحقق م�شوؤوليته عند اإ�شابة الغري باأ�شرار نتيجة ن�شر املحتوى ول يعفى من امل�شوؤولية اإل اإذا 

.
)2(

حال مانع اأجنبي منعه من املراقبة والفح�س للمحتوى 

ووفقاً للمادة 14 من التوجيه الأوروبي رقم 2000/31 تنتفي م�شوؤولية املورد اإذا ثبت اأنه ل 

يعرف م�شمون هذه املعلومات، واأن يوقف بثه ون�شر هذه املعلومات فور علمه بعدم م�شروعيتها 

اأو منع الت�شال بها، وعليه فاإن امل�شوؤولية ملورد املعلومات تتوقف على مدى علمه بامل�شمون غري 

اأو خمالفته للقواعد القانونية والعتداء على حقوق الآخرين، ويف هذا ق�شت املحكمة  امل�شروع 

البتدائية لباري�س يف اأكتوبر 1999 بعدم م�شوؤولية املورد عندما يقت�شر دوره على مترير امل�شمون، 

اإذا كان دوره توريد املعلومات واإنتاجها فيكون م�شوؤوًل عن م�شمونها حيث يف اإمكانه رقابة  اأما 

اجلديدة، �شنة 2009، �س167 ، د. عايد اخلاليلة: امل�شوؤولية  اجلامعة  دار  الإ�شكندرية،  الإلكرتونية،  امل�شوؤولية  من�شور:  حممد  د.   )1
جملة  بغداد،  الإنرتنت،  لو�شطاء  امل�شوؤولية  نا�شر:  عبداملهدي  اأ.   ، �س324   ،2009 �شنة  الثقافة،  دار  عمان،  الإلكرتونية،  التق�شريية 

خدمات  ملقدمي  القانوين  النظام  فرح:  اأحمد  د.   ، �س247   ،2009 �شنة  الثاين،  املجلد   ،2 العدد  ال�شيا�شية،  والعلوم  للقانون  القاد�شية 

، web2.aabu-edu.jo/nara/manar :الإنرتنت، عمان، جملة املنارة، العدد 9، املجلد 13، �شنة 2007، �س327، على املوقع

د. عبدالفتاح كيالين: مدى امل�شوؤولية القانونية ملقدمي خدمة الإنرتنت، بحث من�شور على املوقع: www.flaw.bu.edu.eg ، �س487 ،

Serge Guinchard , Michele Harichaux (ed), internet pour le droit, Paris, Montchrestien, 1999, P. 149.

ال�شابق،  املرجع  د. عبدالفتاح كيالين:  ال�شابق، �س327،  املرجع  د. عايد اخلاليلة:   ، �س218  ال�شابق،  املرجع  من�شور:  حممد  د.   )2
�س490، اأ. عبداملهدي نا�شر: املرجع ال�شابق، �س247، د. اأحمد فرح: املرجع ال�شابق، �س339.
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.
)1(

امل�شمون ومعرفة مدى م�شروعيته واحرتامه حلقوق الآخرين قبل بثه على �شبكة الإنرتنت 

اإع��ادة ن�شر للمحتوى عن  اأو  ويف الإم��ارات يخ�شع مورد املعلومات وهو كل من يقوم بن�شر 

طريق ال�شبكة املعلوماتية، للعقوبات الواردة يف القانون الحتادي رقم 5 ل�شنة 2012 ومنها على 

�شبيل املثال ما جاء باملادة 17 باملعاقبة على املواد الإباحية اأو اأن�شطة القمار وكل ما من �شاأنه 

امل�شا�س بالآداب العامة، وما جاء باملادة 24 مبعاقبة كل من ن�شر معلومات للرتويج لأفكار من 

�شاأنها اإثارة الفتنة اأو الكراهية اأو العن�شرية اأو الطائفية اأو الإ�شرار بالوحدة الوطنية وال�شلم 

القانون  ذات  من   26 باملادة  جاء  وما  العامة،  الآداب  اأو  العام  بالنظام  الإخ��الل  اأو  الجتماعي 

اأو هيئة غري م�شروعة  اأو منظمة  اأو جمعية  اإرهابية  ن�شر معلومات جلماعة  مبعاقبة كل من 

بق�شد ت�شهيل الت�شال بني اأع�شائها، وما جاء باملادة 28 مبعاقبة كل من ن�شر اأو بث معلومات 

اأو اأخباراً اأو ر�شوماً كرتونية اأو اأي �شور اأخرى من �شاأنها تعري�س اأمن الدولة وم�شاحلها العليا 

 2012 ل�شنة   5 القانون  وردت يف  التي  العام، وغريها من اجلرائم  بالنظام  امل�شا�س  اأو  للخطر 

والتي ل يت�شع املقام لذكرها كلها.

:Fourrnisseur d’hebergement ثانيًا: متعهد االإيواء

هو كل �شخ�س طبيعي اأو معنوي يتوىل تخزين املعلومات بو�شائله الفنية مبقابل اأو باملجان 

بحيث يتمكن العمالء من النفاذ اإىل ال�شبكة يف اأية حلظة بغية بث م�شمون معلوماتي معني، 

ويعد متعهد الإيواء مبثابة موؤجر ملكان على ال�شبكة حيث يعر�س �شفحاته ويكون للم�شتاأجر 

ومورد املعلومات »حرية ن�شر ما يريد من ن�شو�س اأو �شور اأو تنظيم موؤمترات اأو حلقات نقا�س« 

وعادة ما يقوم متعهد الإيواء بن�شاط تخزين املعلومات مبوجب عقد الإيواء مع مورد املعلومات 

الذي يرغب يف تخزين املعلومات بحيث ميكن ظهورها على �شبكة الإنرتنت بعد ذلك حينما يتم 

.
)2(

طلب هذه املعلومات 

وميكن ملتعهد الإيواء اأن يقوم بدور يف عملية الرقابة على حمتوى الإنرتنت حيث ميكنه ذلك 

من خالل معرفة ما يتم تخزينه من معلومات ومعرفة مدى م�شروعيتها وفقاً لالأحكام القانونية.

بالتجارة  2000/31 واملتعلق  الأوروب��ي رقم  التوجيه  15 من  للمادة  العامة وفقاً  والقاعدة 

الإلكرتونية، اأن الدول الأع�شاء غري مطالبني باإلزام مقدمي اخلدمات باللتزام العام بالرقابة 

�س234 ، د. عبدالفتاح كيالين: املرجع ال�شابق، �س483. ال�شابق،  املرجع  نا�شر:  عبداملهدي  اأ.   )1
حممد من�شور: املرجع ال�شابق، �س169، د. عايد اخلاليلة: املرجع ال�شابق، �س314، د. اأحمد فرح: املرجع ال�شابق، �س324، د.   )2

Philippe Le Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, 2010, P. 371 , Christiane Féral – Schuhl, 

Cyber droit, Paris, Dalloz, 2010, P. 794.
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على املعلومات املنقولة اأو املخزنة، كما جاء يف املادة I/7/6 من قانون الثقة يف القت�شاد الرقمي 

اأن مقدمي خدمات )يق�شد خدمات الدخول والإي��واء( غري خا�شعني لاللتزام العام   LCEN
.

)1(
بالرقابة على املعلومات املنقولة اأو البحث عن الأن�شطة غري امل�شروعة 

ملزمني  غ��ري  الفرن�شي  وال��ق��ان��ون  الأوروب����ي  للتوجيه  وف��ق��اً  الإي���واء  متعهدو  يكون  وعليه 

برقابة م�شروعية املعلومات اأثناء نقلها اأو تخزينها، كما اأنهم غري ملزمني بالبحث عن املواقع 

اأو الأن�شطة غري امل�شروعة، اإل اأن هذه القاعدة عليها ا�شتثناء بجواز الإلزام اخلا�س بالرقابة، 

:
)2(

وهذه الرقابة اخلا�شة ي�شرتط لتطبيقها 

- اإخطار متعهد الإيواء ب�شحب املحتوى غري امل�شروع اأو املتنازع عليه، ويتم ال�شحب بناء   1
.LCEN من I/8/6 على طلب ال�شلطة الق�شائية وفقاً للمادة

- اأن يكون اأمر ال�شلطة الق�شائية بالرقابة متعلق وي�شتهدف حمتوى حمدد.  2
.Temporaire اأن يكون التزام الرقابة موؤقت -  3

وتقوم م�شوؤولية متعهد الإيواء عندما يخالف اأمر ال�شلطة الق�شائية ب�شحب املحتوى غري 

امل�شروعية  املحتويات مظاهر عدم  امل�شوؤولية عندما حتمل  تقوم  كما  عليه،  املتنازع  اأو  امل�شروع 

عن  البحث  عناء  املتعهد  من  ت�شتلزم  ل  امل�شروعية  عدم  ومظاهر   ،manifestement illicite
على  التحري�س  اأو  الإن�شانية،  �شد  بجرائم  املحتوى  يتعلق  اأن  مثل   ،

)3(
لظهورها  طبيعتها 

امللكية  حقوق  على  العتداء  اأو  لالأطفال،  الإباحية  ال�شور  اأو  العن�شري،  التمييز  اأو  الكراهية 

.
)4(

الفكرية، ويف هذه احلالة يلتزم بالفلرتة لتلك املحتويات 

ويتم اإعفاء متعهد الإيواء من امل�شوؤولية وفقاً للمادة I/2/6 من LCEN يف حالة عدم معرفة 

حقيقة الأن�شطة غري امل�شروعة، اأو يف حالة معرفته يقوم ب�شحبها ب�شرعة promptement اأو 

.
)5(

 LCEN من I/5/6 وفقاً للمادة imposible يجعل الدخول اإليها م�شتحياًل

1) Ronan Hardouin, Observations sur les nouvelles obligations prétariennes hébergeurs, sur le site, www.juriscom.net, 

Thomas Adhumeau, analyse de l› obligation de sur veillance à la charge des hébergeurs du web 2.0, le 21 Octobre 

2011, sur le site, www.gou-mata.blogspot.com

2) Ronan Hardouin, op. cit., PP. 6-7 & Thomas Adhumeau, op. cit.

3) Willy Duben, les obligations des hébergeurs imposées par le juge, le 13 Décembre. 2009, sur le site, www.legaltic.fr 

& Ronan Hardouin, op. cit., P. 4.

4) Alain Bensoussan, hébergeurs: vers une obligation de filtrage des contenus illicites?, le 5/05/2011, sur le site, www.

alain-bensoussan.com

5) Willy Duben, op. cit & Christina Angelopoulos, fitlrage des contenus protégés par le droit d› auteur sur internet en 

Europe, iris. 2009, sur le site, www.obs.coe.int
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متعهد  مب�شوؤولية   1999 فرباير   10 يف  باري�س  ا�شتئناف  حمكمة  ق�شت  الإط��ار  ه��ذا  ويف 

 anonymes اأ�شخا�س جمهولني  اإن�شاوؤها من  الإي��واء عن حمتوى �شفحات الويب التي يتم 

حمكمة  ق�شت  كما   ،
)1(

موافقتها  ب��دون   Estelle Hallyday �شور  اإي���واء  عن  تعوي�س  ودف��ع 

ا�شتئناف Versailles يف 8 يونيو 2000 بالتزام متعهد الإيواء باحلر�س واحلذر، وهو ما يفر�س 

عليه ا�شتخدام و�شائل متكنه من فح�س املعلومات قبل ت�شكينها على ال�شبكة، كما يفر�س عليه 

اأو  العقد  اإب��رام  �شواء يف مرحلة  الآخرين  العتداء على حقوق  ملنع  اإج���راءات �شرورية  اتخاذ 

مرحلة تنفيذه، فعند الإبرام يفر�س عليه اإدراج �شروٍط تعطيه احلق يف ف�شخ العقد حال علمه 

باملحتوى غري امل�شروع ب�شكل تلقائي، وعند التنفيذ باإ�شالح املوقع ذي املحتوى غري امل�شروع 

، كما ق�شت املحكمة البتدائية لتولوز يف 13 مار�س 2008 اأن متعهد الإيواء غري 
)2(

با�شتبعاده 

اإذا قام يف حلظة معرفته ب�شحب املعلومات  اإليه  م�شوؤول عن املعلومات املخزنة بطلب املر�شل 

، كما 
)3(

ب�شرعة، وال�شحب ب�شرعة يتم من حلظة الإخطار واإن��ذاره باأن املحتوى غري م�شروع 

الإي��واء بالرقابة لي�س  التزام متعهد  اأن   2008 20 فرباير  ق�شت حمكمة التجارة لباري�س يف 

.
)4(

التزاماً عاماً واإمنا هو التزام خا�س ويكون وقتياً 

ويف الإمارات يخ�شع متعهد الإيواء للعقوبة الواردة باملادة 39 من القانون الحتادي رقم 

اأي  اأت��اح متعمداً  اأو  العقوبتني كل من خزن  باإحدى  اأو  2012 وهي احلب�س والغرامة  5 ل�شنة 
حمتوى غري قانوين مع علمه بذلك اأو مل يبادر باإزالة اأو منع الدخول اإىل هذا املحتوى غري 

القانوين خالل املدة املحددة يف الإ�شعار اخلطي املوجه له من اجلهات املخت�شة والذي يفيد 

بعدم قانونية املحتوى واأنه متاح على املوقع الإلكرتوين اأو �شبكة املعلوماتية.

وعليه ي�شرتط لتوقيع العقاب على متعهد الإيواء يف القانون الإماراتي الآتي:

- اأن يقوم بالتخزين عمداً للمعلومات غري القانونية.  1
2 - اأن يعلم بعدم م�شروعية املحتوى ويتم ذلك من خالل اإ�شعار خطي يوجه له من اجلهات املخت�شة.
3 - عدم املبادرة باإزالة اأو منع الدخول اإىل املحتوى غري القانوين خالل املدة التي يحددها الإ�شعار.

كما ا�شرتط القانون عدة �شروط ل�شحة اإخطار متعهد الإيواء بعدم امل�شروعية وهي:

- اأن يتم الإخطار خطياً وبالتايل ل يجوز اأن يتم �شفوياً اأو من خالل ات�شال تليفوين.  1
- اأن ي�شدر الإخطار من اجلهات املخت�شة اإما من جهات اإدارية )هيئة تنظيم الت�شالت   2

1) Renaud Berthou, op. cit., P. 4 et P. 88.

�س501. ال�شابق،  املرجع  كيالين:  عبدالفتاح  د.   )2
3) Willy Duben, op. cit.

4) T.Com, Paris, 20 Février 2008, sur le site, www.legalis.net
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وهيئة الأمن الإلكرتوين( اأو جهات ق�شائية )اأمر من النائب العام اأو قرار من املحكمة املخت�شة(.

- اأن يت�شمن الإخطار الآتي:  3
اأ/ حتديد املدة الزمنية لإزالة اأو منع الدخول اإىل املحتوى غري امل�شروع.

ب/ حتديد املحتوى وموقعه على ال�شبكة الإلكرتونية.

ونرى تعديل املادة 39 من القانون 5 ل�شنة 2012 بحيث يلتزم متعهد الإيواء باإزالة املحتوى 

اأو منع الو�شول اإليه اإذا كان يحمل مظاهر عدم امل�شروعية مثل ال�شور العارية اأو اأفالم اإباحية 

اأو متعلقة بتجارة ال�شالح اأو املخدرات، كما نرى التعديل بحيث يت�شمن الإ�شعار اخلطي مدة 

اأربع وع�شرين �شاعة على اأق�شى تقدير لإزالة املحتوى اأو منعه.

:Fournisseur d’accès à internet ثالثًا: مورد الدخول اإىل ال�شبكة

اأو مقدم خدمة  اأحد و�شطاء خدمات الإنرتنت ويطلق عليه م�شميات متعهد الو�شول  هو 

، وهو كل �شخ�س طبيعي اأو معنوي ي�شتغل �شبكات الت�شال عن 
)1(

الإنرتنت اأو مزود اخلدمة 

وعمله  الدخول،  تقدمي خدمات  الإنرتنت مبوجب عقد  ب�شبكة  اإي�شال عمالئه  �شبيل  برُعد يف 

ذو طبيعة فنية فهو الذي ميكن م�شتخدمي الإنرتنت من الو�شول اإىل املواقع الإلكرتونية اأو 

.
)2(

الربيد الإلكرتوين لالأ�شخا�س املراد خماطبتهم يف اأي مكان يف العامل 

واإذا كانت القاعدة العامة عدم التزام مورد الدخول بالرقابة على حمتوى الإنرتنت، وفقاً 

ال��دول  اأن  الإلكرتونية،  بالتجارة  واملتعلق   2000/31 رق��م  الأوروب���ي  التوجيه  من   15 للمادة 

الأع�شاء غري مطالبني باإلزام مقدمي اخلدمات باللتزام العام بالرقابة على املعلومات املنقولة 

اأو املخزنة، كما جاء يف املادة I/7/6 من قانون الثقة يف القت�شاد الرقمي LCEN اأن مقدمي 

خدمات )يق�شد خدمات الدخول والإيواء( غري خا�شعني لاللتزام العام بالرقابة على املعلومات 

.
)3(

املنقولة اأو البحث عن الأن�شطة غري امل�شروعة 

الفرن�شي غري  الأوروب��ي والقانون  للتوجيه  ال�شبكة وفقاً  اإىل  الدخول  وعليه يكون م��وردو 

ملزمني برقابة م�شروعية املعلومات اأثناء نقلها اأو تخزينها، كما اأنهم غري ملزمني بالبحث عن 

املواقع اأو الأن�شطة غري امل�شروعة.

.Provider بالإجنليزية   )1
�س343، د. عبدالفتاح كيالين: املرجع ال�شابق، �س474، د. عايد اخلاليلة: املرجع ال�شابق، �س321،  ال�شابق،  املرجع  فرح:  اأحمد  د.   )2

د. حممد من�شور: املرجع ال�شابق، �س175 ،

Philippe le Tourneau, op. cit., P. 366 , Serge Guinchard, Michèle Harichaux (ed.), op. cit., P. 30.

3) Ronan Hardouin, op. cit., PP. 6-7 & Thomas Adhumeau, op. cit.
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اإل اأن هذه القاعدة يرد عليها ا�شتثناء بجواز اإعمال الرقابة املوؤقتة Temporaire واملوجهة 

Ciblèe بناًء على طلب ال�شلطة الق�شائية وفقاً للمادة 7/6 من قانون LCEN، ويحق لل�شلطة 
الق�شائية مبوجب املادة I/8-6 من LCEN اأن تاأمر مقدمي خدمات الإنرتنت باتخاذ اإجراءات 

عدم  حالة  يف  امل��ورد  م�شوؤولية  تقوم  وبالطبع  م�شروعيته،  ع��دم  يثبت  م�شمون  اأي  بث  لوقف 

:
)1(

ال�شتجابة لهذا الأمر، وعليه فاإن �شروط اإعمال الرقابة اخلا�شة هي 

ال�شلطة  اأو من جانب  املت�شرر  �شواء من  بوجود حمتوى غري م�شروع  امل��ورد  يعلم  اأن   -  1
الق�شائية اأو ال�شلطة الإدارية امل�شرفة على خدمات الت�شالت.

- اأن تكون الرقابة على حمتوى حمدد فال ي�شمل كل املو�شوعات الأخ��رى واإمن��ا تتعلق   2
.Ciblèe الرقابة مبو�شوع معني فقط، مبعنى اأن تكون الرقابة هادفة

- اأن تكون الرقابة موؤقتة مبعنى اأن تكون حمددة املدة، فال يوجد رقابة م�شتمرة للمورد اإمنا   3
تكون لفرتة زمنية حمددة، ويتم حتديدها بناًء على طلب ال�شلطة الق�شائية اأو ال�شلطة الإدارية.

وبناًء على ما �شبق �شدرت اأحكام ق�شائية توؤيد ذلك، منها ما �شدر عن املحكمة البتدائية 

لربوك�شل يف 29 يونيو 2007 يف النزاع بني �شركة SABAM )�شركة للموؤلفات املو�شيقية( وبني 

10 يناير  Scarlet )مورد الدخول لالنرتنت( وتاأيد احلكم من حمكمة ا�شتئناف بروك�شل يف 
.

)2(
2010، والذي ق�شى باإلزام �شركة Scarlet بو�شع نظام لفلرتة املحتويات 

وتتحقق م�شوؤولية مورد الدخول عند حدوث خطاأ منه مثل اأن يعلم باملحتوى غري امل�شروع 

ومل يقم بوقفه اأو �شدور اأمر من ال�شلطة الق�شائية اأو الإدارية بوقف البث ومل يلتزم به، وهي 

اإذا كانت هناك عالقة  امل�شوؤولية عقدية  للغري، وتكون  م�شوؤولية تق�شريية عند حدوث �شرر 

اأو  اأن يرد بالعقد �شرط مبراقبة امل�شمون املعلوماتي ومل يقم به،  عقدية تربطه بالغري مثل 

 Filtrage فلرتة  �شرط  اأو  الإباحية  املواقع  على  بالدخول  ال�شماح  ع��دم  يطلب  بالعقد  �شرط 

مو�شوعات حمددة ل يرغبون يف الدخول عليها بحيث ل يتم ا�شتقبال املعلومات اإل تلك التي 

.
)3(

تتفق مع قيمهم ومعايريهم الدينية والأخالقية والثقافية 

�س347 ، د. حممد من�شور: املرجع ال�شابق، �س177، ال�شابق،  املرجع  فرح:  اأحمد  د.   )1
Christiane Féral – Schuhl, op. cit., P. 770 & Caroline Colin, op. cit., P. 85 & Ronan Hardouin, op. cit., P. 7 & Benoît 

Tabaka, projet de loi delinquance de nouvelles obligations pour les fournisseurs d› accés et les hébergeurs, le 

16/02/2007, sur le site, www.juriscom.net & Christina Angelopoulos, op, cit., & Sanjoy Navy, les obligations des fournis-

seurs d› accés à internet (FAI), le 19/04/2010, sur le site, www.avocats.fr

2) Caroline Colin, op. cit., P. 85.

من�شور: املرجع ال�شابق، �س177، د. عايد اخلاليلة: املرجع ال�شابق، �س322، د. اأحمد فرح: املرجع ال�شابق، �س348، حممد  د.   )3
اأ. عبداملهدي نا�شر: املرجع ال�شابق، �س235.
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ووفقاً ملواد القانون الحتادي الإماراتي رقم 5 ل�شنة 2012 يخ�شع موردو الدخول اإىل 

اإدارة  اأو  اإن�شاء  امل��ورد م�شوؤوًل عن  م��واد حيث يعد  ال��واردة فيه يف عدة  الإنرتنت للعقوبات 

املواقع الإلكرتونية اأو الإ�شراف عليها اأو بثها اأو اإر�شالها بحيث يتم الت�شال بها على ال�شبكة 

الدولية ومنها على �شبيل املثال ما جاء باملادة 17 من تعلق الت�شال باملواد الإباحية اأو اأن�شطة 

القمار اأو ما مي�س الآداب العامة، وما جاء باملادة 24 من تعلق الت�شال بربامج واأفكار من 

�شاأنها اإثارة الفتنة اأو الكراهية اأو العن�شرية اأو الطائفية اأو الإ�شرار بالوحدة الوطنية اأو 

ال�شلم الجتماعي اأو الإخالل بالنظام العام اأو الآداب العامة، وما جاء باملادة 28 من تعلق 

اأي �شور  اأو  ر�شوم كرتونية  اأو  اأخبار  اأو  ن�شر معلومات  اأو  اأفعال  بالتحري�س على  الت�شال 

اأو امل�شا�س بالنظام العام،  اأخرى من �شاأنها تعري�س اأمن الدولة وم�شاحلها العليا للخطر 

وما جاء باملادة 30 من الدعوة اإىل قلب اأو تغيري نظام احلكم، اأو الدعوة اإىل عدم النقياد 

اإىل القوانني والأنظمة يف املادة 31، اأو الدعوة اإىل املظاهرات وامل�شريات بدون ترخي�س وفقاً 

للمادة 32، اأو الإ�شاءة اإىل الأديان وال�شعائر الدينية وفقاً للمادة 35، اأو الجتار يف املخدرات 

اإىل �شمعتها وفقاً  الإ�شاءة  اأو  الدولة  الإ�شرار مب�شالح  اأو   ،36 للمادة  اأو الرتويج لها وفقاً 

للمادة 38 من القانون.

واأجاز القانون الحتادي رقم 5 ل�شنة 2012 للمحكمة التي تنظر اأياً من اجلرائم املرتكبة من 

خالل �شبكة املعلوماتية اأن تاأمر مب�شادرة الأجهزة امل�شتخدمة يف اجلرائم اأو مبحو املعلومات 

ه��ذه اجلرائم  اأي من  ارتكاب  فيه  ال��ذي مت  املوقع  اأو  املحل  اإغ��الق  لها  اإعدامها، كما يجوز  اأو 

القانون، كما يجوز  41 من  اإعماًل للمادة  التي تقررها املحكمة وذلك  املدة  اأو  كلياً  اإغالقاً  اإما 

اأو حرمانه من ا�شتخدام اأي  اأو املراقبة  اأن تاأمر بو�شع املحكوم عليه حتت الإ�شراف  للمحكمة 

اأو مركز تاأهيل باملدة التي تراها املحكمة منا�شبة  اأو و�شع يف ماأوى عالجي  �شبكة معلوماتية 

وفقاً للمادة 43 من القانون.



202

د. طاهر �ش�قي م�ؤمن

الخاتمة
تناولنا يف هذا البحث مو�شوع الرقابة على حمتوى الإنرتنت وقد مت تق�شيمه اإىل ثالثة 

مباحث، جاء املبحث الأول عن الرقابة على الإنرتنت بني الرف�س والقبول وعر�شنا وجهة نظر 

»حرية  الإنرتنت وحماية احلريات  ل�شبكة  املطلقة  �شند من احلرية  للرقابة حتت  الراف�شني 

التعبري وحرية املعلومات«، كما عر�شنا وجهة نظر املوؤيدين للرقابة على �شند حماية النظام 

العام والآداب العامة واحرتام احلقوق، وانتهينا اإىل تاأييد وجود رقابة تنفيذاً لأحكام الد�شاتري 

والقوانني، ويف املبحث الثاين تناولنا حمتوى الإنرتنت اخلا�شع للرقابة وبّينا ماهية املحتوى 

وقمنا بتعريفه، وهو املعلومات التي يتم اإر�شالها وا�شتقبالها من خالل الر�شائل الإلكرتونية، 

وياأخذ املحتوى �شوراً عدة فقد يكون ن�شو�شاً مكتوبًة اأو اأ�شواتاً اأو �شوراً اأو قد يجمع بني كل 

اأنواع حمتوى الإنرتنت، ويف املبحث الثالث تناولنا جهات  اأو بع�شها، كما عر�شنا  هذه ال�شور 

الرقابة على الإنرتنت وعر�شنا جهات الرقابة العامة على الإنرتنت وت�شمل اجلهات الإدارية 

وهي هيئة تنظيم الت�شالت يف م�شر، ويف الإمارات هيئة تنظيم الت�شالت والهيئة الوطنية 

لالأمن الإلكرتوين وفقاً للقانون الحتادي رقم 3 ل�شنة 2012، ويف فرن�شا يوجد هيئة تنظيم 

الت�شالت الإلكرتونية والربيد، وهيئة ن�شر املوؤلفات وحماية احلقوق على الإنرتنت، وهي كلها 

هيئات اإدارية م�شتقلة ذات �شخ�شية معنوية، وعر�شنا جهات الرقابة اخلا�شة ويقوم بها مقدمو 

خدمات الإنرتنت وهم مورد املعلومات ومتعهد الإيواء ومورد خدمة الدخول لل�شبكة.

وختاماً نرى بحث التو�شيات التالية:

1 - �شرورة الرتكيز اإعالمياً على وجود الرقابة على الإنرتنت لغر�س حماية الأمن القومي 
وحماية النظام العام والآداب العامة واحلفاظ على القيم الدينية.

- العمل على اإن�شاء جلان اإدارية خمت�شة مببا�شرة حقوق امل�شتخدمني على ال�شبكة اإذا ما   2
مت انتهاكها.

والهيئات  الإداري���ة  اللجان  خ��الل  واإج��راءات��ه��ا من  الرقابة  اأح��ك��ام  تنظيم  على  العمل   -  3
املخت�شة وحتويل املخالفات اإىل املحكمة املخت�شة للف�شل فيها ب�شرعة وذلك من خالل قانون 

مثل املر�شوم الفرن�شي رقم 2010/872 واملتعلق بالإجراءات اأمام جلنة حماية احلقوق، ومثل 

الهيئة الوطنية لالأمن الإلكرتوين يف الإمارات وفقاً للقانون 3 ل�شنة 2012.

- توقيع عقوبة الإيقاف بالن�شبة للم�شتخدمني املرتكبني لأي جرمية من اجلرائم على   4
�شبكة الإنرتنت اأو املخالفني للنظام العام والآداب العامة، وهو ما اأخذ به القانون الإماراتي رقم 

5 ل�شنة 2012 يف املادة 43 بجواز اأن تق�شي املحكمة باحلرمان من ا�شتخدام اأي �شبكة معلوماتية 
للمدة التي تراها املحكمة منا�شبة.
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5 - العمل على فتح الباب اأمام اجلمهور لكل من يعلم بوجود جرائم على �شبكة الإنرتنت 
وفق اإجراءات حمددة للتاأكد من �شحة املعلومات واحل�شول على بيانات املبّلغ واتخاذ الإجراءات 

احلالة  ي�شرتط يف هذه  ول  الإن��رتن��ت،  �شبكة  على  للجرائم  الهائل  الكم  للحد من  القانونية 

توافر �شرط امل�شلحة املبا�شرة واإمنا يكفي توافر امل�شلحة العامة يف احلد من اجلرائم.

- تفعيل �شيا�شة الردع العقابية للجرائم املرتكبة على �شبكة الإنرتنت، حيث يعتقد الكثري   6
ممن ي�شتخدمون ال�شبكة باأنه ل عقاب على اجلرائم املرتكبة من خالل الإنرتنت.

�شناعة  لزيادة  املختلفة  واجلهات  الأف��راد  بت�شجيع  احلكومية  الت�شالت  اأجهزة  قيام   -  7
الإ�شافة  على  للتحفيز  اجل��وائ��ز  ذات  امل�شابقات  خ��الل  م��ن  الإن��رتن��ت  على  العربي  املحتوى 

للمحتوى العربي.

الأبحاث على  بن�شر عدٍد من  البحثية  املراكز  الباحثني باجلامعات وكافة  - ربط ترقية   8
الإنرتنت بغر�س زيادة املحتوى العربي على الإنرتنت.

- اأن تعمل كافة املجالت العلمية على ن�شر الأبحاث بالإنرتنت.  9
- ت�شجيع الباحثني على ترجمة الكتب والأبحاث باللغة الأجنبية ون�شر هذه الرتجمة   10

على الإنرتنت.

11 - تعديل القانون رقم 3 ل�شنة 2012 واملتعلق بالهيئة الوطنية لالأمن الإلكرتوين بحيث 
يتم الن�س على اإتاحة حق الرد »اأو حق الت�شحيح« لكل �شخ�س ناله �شرر من املعلومات املن�شورة 

على الإنرتنت وذلك وفقاً للقواعد املعمول بها يف حق الرد بال�شحافة الورقية.

12 - تعديل املادة 39 من القانون الإماراتي رقم 5 ل�شنة 2012 بحيث يلتزم متعهد الإيواء 
مثل  اخلطي  الإخطار  اإىل  حاجة  دون  امل�شروعية  عدم  مظاهر  يحمل  كان  اإذا  املحتوى  باإزالة 

ال�شور العارية اأو الأفالم الإباحية اأو متعلقة بتجارة ال�شالح اأو املخدرات، اأما يف حالة الإخطار 

فيجب اأن يت�شمن مدة اأربع وع�شرين �شاعة على اأق�شى تقدير لإزالة املحتوى غري امل�شروع اأو 

منع الو�شول اإليه.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني
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األستاذ الدكتور محمد محمد محمد أبو زيد
اأ�شتاذ القانون املدين مبعهد دبي الق�شائي

باكورة الأحكام الق�سائية ملحكمة متييز دبي

يف تطبيق تقنيات و�سائل الت�سال الع�سرية

يف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية
املكاملة والر�سالة عن طريق الهاتف املحمول و�سيلة قانونية لالإعالن

يف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية  

)حكم حمكمة متييز دبي يف 2009/3/24

الطعن رقم 74 ل�سنة 2008 اأحوال �سخ�سية(



اأو�شحنا يف العدد الأول من هذه املجلة اأن قانون الأحوال ال�شخ�شية الحتادي رقم 28 ل�شنة 

 ومنها 
)1(

2005 قد ا�شتحدث اأحكاماً جديدة فيما يتعلق بالإعالن يف ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية
اأو الربيد الإلكرتوين واأن هذا ميثل ا�شتجابة من امل�شرع  الإعالن بالو�شائل احلديثة كالربق 

ملواكبة التطور العلمي يف جمال تقنية املعلومات.

واحلكم املاثل ي�شدر يف هذا ال�شياق. وهو - على حد علمنا - من اأول الأحكام ال�شادرة يف هذا 

ال�شدد. و�شنعر�س له بغر�س بيان مالحظتني:

املالحظة االأوىل: تتعلق باحلل الذي ق�شت به حمكمة التمييز .

احلالية  التطورات  مع  لتتالءم  القوانني  حتديث  مبنهجية  تتعلق  الثانية:  واملالحظة 

واملقبلة. وهي �شرورة التن�شيق بني الن�شو�س.

التي  القانونية  والإ�شكالية  احلكم،  بهذا  املتعلقة  والإج���راءات  الوقائع  يلي  فيما  ونخت�شر 

ت�شدت لها املحكمة قبل اأن نعر�س لهاتني املالحظتني.

الوقائع واالإجراءات

وتتح�شل فيما يلي:

- اأقامت املطعون �شدها دعوى اأمام حمكمة دبي البتدائية للحكم بتطليقها على الطاعن   1
طلقة بائنة لل�شرر للهجر على اأ�شا�س اأنها زوجته ومدخولته ب�شحيح العقد ال�شرعي ورزقت 

منه باأربعة اأولد واأنه هجرها دون مراعاة مل�شاعرها واإنها تت�شرر من ذلك.

2 - بعد اأن �شمعت املحكمة بينة املطعون �شدها حكمت بتاريخ 2007/7/31 برف�س الدعوى.
- ا�شتاأنفت املطعون �شدها هذا احلكم فاأحالت املحكمة الدعوى للتحكيم لعجز   3
عن  والعجز  ال��زوج��ني  ب��ني  ال�شقاق  ا�شتمرار  م��ع  ال�شرر  اإث��ب��ات  ع��ن  �شدها  املطعون 

الإ�شالح بينهما.

باإلغاء احلكم   2008/6/17 املحكمة بجل�شة  اأن قدم احلكمان تقريرهما ق�شت  - بعد   4
املطعون �شدها  التفريق بني  به احلكمان من  باحلكم مبا حكم  والق�شاء جم��دداً  امل�شتاأنف 

والطاعن بطلقة بائنة دون امل�شا�س ب�شيء من حقوق الزوجة املرتتبة على الزواج والطالق 

واأن على املطعون �شدها اإح�شاء العدة ال�شرعية اعتباراً من �شريورة هذا احلكم باتاً.

- طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريق التمييز.  5

)1( انظر د. حممد حممد اأبوزيد - الن�شو�س القانونية ذات ال�شلة بانعكا�شات التقدم العلمي التي اأدخلت على ن�شو�س القوانني الرئي�شة 

- جملة معهد دبي الق�شائي - العدد الأول - مايو 2012 �س 140 وما يليها.

210

�أ.د. حممد حممد حممد �أبو زيد



- اأ�شا�س الطعن:  6
الدرا�شة   يهمنا منها يف حدود منا�شبة هذه 

)1(
اأ�شباب، الطعن على عدة  الطاعن  اأقام 

نعي الطاعن على احلكم املطعون فيه اأنه مل يراع عدم اإعالنه بجل�شات التحكيم طبقاً ملا 

ن�شت عليه الفقرات 1 و2، 3 من املادة )14( من قانون الأحوال ال�شخ�شية الحتادي رقم 

28 ل�شنة 2005.
هذا الذي حال دون ح�شوره تلك اجلل�شات لإبداء دفاعه، واأنه رغم خلو اأوراق الدعوى مما 

يفيد اإعالنه بجل�شات التحكيم فقد اأخذ احلكم املطعون فيه بتقرير املحكمني على عالته، يف 

حني اأن التقرير يعد باطاًل ول يجب التعويل عليه، وهو ما يوجب نق�س احلكم.

االإ�شكالية القانونية التي ت�شدت لها حمكمة التمييز

املحكمني طبقاً  باحل�شور جلل�شات  اإعالنه  يتم  اأن��ه مل  على  تاأ�ش�س  قد  الطاعن  دف��اع  ك��ان 

 28  من قانون الأح��وال ال�شخ�شية رقم 
)2(

امل��ادة )14(  3( من  ملا ن�شت عليه الفقرات )1 و2، 

ل�شنة 2005. ولذا فكان على املحكمة اأن تت�شدى لإ�شكالية قانونية مفادها ما اإذا كانت املكاملة 

)1( وحيث اأن الطعن اأقيم على �شببني نعى الطاعن بهما على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون والثابت بالأوراق والف�شاد يف ال�شتدلل والق�شور يف 

الت�شبيب اإذ اأقام ق�شاءه بالتفريق بني الزوجني بطلقه بائنة على �شند مما انتهى اإليه احلكمان يف تقريرهما هذا يف حني اأن هذا التقرير باطل ل يعول 

عليه لعدم اإعالنه بجل�شات التحكيم مما حال دون ح�شوره تلك اجلل�شات لإبداء دفاعه ورغم خلو اأوراق وملف الدعوى مما يفيد اإعالنه بجل�شات التحكيم 

فقد اأخذ احلكم بهذا التقرير على عالته دون اأن يعمل �شلطته يف تعديله خمالفاً بذلك ما تن�س عليه املادة )121( من قانون الأحوال ال�شخ�شية من اأن 

على القا�شي تعديل حكم احلكمني فيما خالف اأحكام القانون اإ�شافة اإىل اأن التطليق لل�شرر يثبت بطرق الإثبات ال�شرعية ومنها الأحكام الق�شائية وقد 

عجزت املطعون �شدها عن اإثبات ال�شرر بالبينة اأو بتقدمي اأية اأحكام ق�شائية �شادرة �شده عالوة على اأن املطعون �شدها اأفادت مبذكرة دفاعها املقدمة 

ا�شتثنائي  اإجراء  الن�شر هو  الإعالن بطريق  اأن  اإقامته جمهول حال  الن�شر لأن حمل  تتم عن طريق  اإليه  املوجهة  الإعالنات  باأن   2008/6/3 بجل�شة 

ب�شروط با�شتنفاد طرق الإعالن الأخرى وهو ما مل يفطن اإليه احلكم هذا اإىل اأنه تقدم مب�شتندات وا�شحة ومرتجمة تفيد ت�شرره هو ولي�س املطعون 

�شدها غري اأن احلكم مل يلتفت اإليها ومل يعن ببحثها مع اأنه يتغري بها وجه الراأي يف الدعوى وكل ذلك مما يعيب احلكم وي�شتوجب نق�شه.

)2( تن�س املادة )14( بفقراتها 1و 3،2  على اأن:

»1 - يعلن �شخ�س املدعى عليه اأو املراد اإعالنه ب�شورة الإعالن، يف موطنه، اأو حمل اإقامته، اأو حمل عمله، اأو املوطن املختار، اأو اأينما وجد، 

فاإذا تعذر اإعالنه جاز للمحكمة اإعالنه بالفاك�س، اأو الربيد الإلكرتوين، اأو الربيد امل�شجل بعلم الو�شول، اأو من يقوم مقامها.

2 - اإذا مل يجد القائم بالإعالن �شخ�س املطلوب يف موطنه، اأو حمل اإقامته، كان عليه اأن ي�شلم �شورة الإعالن اإىل اأي من ال�شاكنني معه من زوج، اأو اأقارب، 

اأو اأ�شهار، واإذا مل يجد املطلوب اإعالنه يف حمل عمله، كان عليه اأن ي�شلم رئي�شه يف العمل اأو ملن يقرر اأنه من القائمني على اإدارته، ويف جميع الأحوال ل 

ت�شلم �شورة الإعالن اإل اإىل �شخ�س يدل ظاهره اأنه اأمت الثامنة ع�شرة من عمره، ولي�س له اأو ملن ميثله م�شلحة ظاهرة تتعار�س مع م�شلحة املعلن اإليه.

3 - اإذا مل يجد القائم بالإعالن من ي�شح ت�شليم ال�شورة اإليه، اأو امتنع من وجده من املذكورين فيها، عن التوقيع على الأ�شل بالت�شليم، اأو عن 

ت�شلم ال�شورة بعد التحقق من �شخ�شيته اأو كان املكان مغلقاً، وجب عليه اأن ي�شلمها يف اليوم ذاته مل�شوؤول مركز ال�شرطة، اأو من يقوم مقامه، الذي 

يقع يف دائرة موطن، اأو حمل اإقامة، اأو حمل عمل املعلن اإليه ح�شب الأحوال، وعليه خالل اأربع وع�شرين �شاعة من ت�شليم ال�شورة ملركز ال�شرطة، 

اأن يوجه اإىل املعلن اإليه يف موطنه، اأو حمل اإقامته، اأو حمل عمله اأو موطنه املختار كتاباً م�شجاًل بالربيد يعلمه اأن ال�شورة �شلمت ملركز ال�شرطة.«
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والر�شالة عن طريق الهاتف املحمول تعد و�شيلة اإعالن يعتد بها قانوناً وفقاً للمادة )14( �شالفة 

الذكر بحيث يعترب املعلن اإليه قد اأعلن وفقاً ل�شحيح تطبيق القانون، اأم اأنها ل تعد كذلك؟

لالإ�شكالية  حا�شماً  ح��اًل  و�شعت  ومبوجبه  املتقدم،  حكمها  التمييز  حمكمة  اأ���ش��درت   -  8
املطروحة ا�شتناداً اإىل ن�س املادة 14/1 اأحوال �شخ�شية. وهذه هي املالحظة الأوىل.

وهو حل ي�شتدعي - يف راأينا - مالحظة اأخرى مهمة على م�شتوى حتديث القوانني وهي 

والتجارة  املعامالت  2/1/اأ من قانون  وامل��ادة  الذكر  �شالفة   14/1 امل��ادة  الن�شجام بني  �شرورة 

الإلكرتونية. وهذه هي املالحظة الثانية.

- املالحظة االأوىل )احلل الذي ق�شت به حمكمة التمييز(

ق�شت حمكمة التمييز يف حكمها امل�شار اإليه برف�س النعي امل�شار اإليه، واأيدت احلكم املطعون فيه 

والذي بنى ق�شاءه على اإنفاذ تقرير احلكمني، واأنه تقرير �شحيح وغري خمالف للقانون يف �شاأن اإعالن 

احلكمني للطاعن باحل�شور جل�شات التحكيم بو�شيلة املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف املحمول.

وقد اأكدت حمكمة التمييز يف حكمها على اأمرين:

الأمر الأول: قانونية املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف املحمول كو�شيلة اإعالن.

اإليه  الأمر الثاين: ال�شلطة التقديرية للقا�شي يف التحقق من و�شول الإعالن اإىل املعلن 

بو�شيلة املكاملة والر�شالة عن طريق املحمول.

- فبالن�شبة لالأمر االأول: قانونية املكاملة والر�شالة كو�شيلة لالإعالن.  1
اأكدت حمكمة التمييز يف حكمها املاثل اأن املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف املحمول والتي 

املن�شو�س  الإع��الن  طرق  �شمن  تندرج  التحكيم  جل�شات  حل�شور  الطاعن  احلكمان  بها  اأعلن 

عليها قانوناً مبقت�شى املادة 14/1 امل�شار اإليها.

اأح��وال   14/1 امل��ادة  اأن  من  فبالرغم  ذل��ك.  يف  التوفيق  حالفها  قد  املحكمة  اأن  واحلقيقة 

�شخ�شية ل تت�شمن �شراحة اعتبار املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف املحمول و�شيلة اإعالن. 

اإل اأن هذه املادة ت�شمنت حكمني مهمني:

الأح���وال  ق�شايا  يف  ب��الإع��الن  يتعلق  فيما  ج��دي��دة  ط��رق��اً  ا�شتحدثت  اأن��ه��ا  الأول:  احل��ك��م 

الإلكرتوين لإعالن  الو�شائل احلديثة فذكرت الربق، والربيد  ا�شتخدام  اأقرت  اإذ  ال�شخ�شية. 

ال�شخ�س املراد اإعالنه.

والر�شالة  كاملكاملة  اأخ���رى  ط��رق  ب��دخ��ول  ي�شمحان  منفذين  فتحت  اأن��ه��ا  ال��ث��اين:  احل��ك��م 

بالتليفون املحمول �شمن طرق الإعالن الواردة بذات املادة امل�شار اإليها وتو�شيح ذلك ما يلي:
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- اأن عبارة )اأو ما يقوم مقامها( الواردة باملادة 14/1 جاء بها امل�شرع عن ق�شد، حيث قدر   1
اأننا يف جمال تتواىل فيه طفرات التقنية بدرجة �شريعة ومتالحقة، وبالتايل فبا�شتخدام هذه 

العبارة، فاإن املادة املذكورة ت�شتوعب كل ما ميكن اأن ي�شفر عنه التقدم التكنولوجي من و�شائل 

م�شتجدة ت�شلح لأن توؤدي بنف�س القدر الوظائف التي توؤديها الو�شائل الأخرى املذكورة يف املادة 

من حيث حتقيق و�شول الإعالن لل�شخ�س املراد اإعالنه.

والر�شالة عن طريق  املكاملة  اإليه، وهي  امل�شار  التي ذكرها احلكم  الو�شيلة  ومن ذلك، وهي 

الهاتف املحمول. تلك الأداة التي تعتمد على نظم الت�شال الال�شلكي حيث يتم تبليغ الر�شائل 

يف �شكل غري ورقي اأ�شا�شاً.

- اإن عبارة )الربيد الإلكرتوين( الواردة يف ذات املادة 14/1 ت�شمل الر�شائل الإلكرتونية   2
املر�شلة عرب جهاز احلا�شب الآيل، كما اأنها ت�شمل الر�شائل الإلكرتونية عرب الهاتف املحمول.

احَلَكمان  بها  اأعلن  التي  الطريقة  اأن  حكمها  يف  اأ�شابت  قد  التمييز  حمكمة  فتكون  واإذن 

الطاعن وهي املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف تندرج �شمن طرق الإعالن املن�شو�س عليها 

يف املادة 14/1 �شالفة الذكر.

ولكن يبقى �شرورة التحقق من و�شول الإعالن بهذه الطريقة اإىل املعلن، وهو الأمر الثاين.

و�شول  من  التحقق  يف  للقا�شي  التقديرية  ال�شلطة  الثاين:  لالأمر  بالن�شبة   -  2
االإعالن للمعلن اإليه عن طريق املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف املحمول.

اأكدت حمكمة التمييز على اأن التحقق من و�شول الإعالن للمعلن اإليه بالو�شائل املحددة يف املادة 

14/1 اأو ما يقوم مقامها ومن بينها املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف املحمول، اأمر يدخل يف نطاق 
ال�شلطة التقديرية لقا�شي املو�شوع. واأنه ل رقابة عليه من حمكمة التمييز متى كان تقديره �شائغاً.

وقد اأوردت حمكمة التمييز عبارات تفيد بالفعل اأن احلكم املطعون فيه كان تقديره �شائغاً 

يف ا�شتخال�س حتقق و�شول الإعالن للطاعن عن طريق املكاملة والر�شالة عن طريق الهاتف. 

اأن  اإذ اهتمت حمكمة التمييز باأن تورد يف حيثيات حكمها ما قرره احلكم املطعون فيه من 

العيد  يلي  ال��ذي  الأ�شبوع  باملجيء، يف  ال��زوج  باحل�شور، فوعد  الزوجني  اأعلنا  قد  احَلَكمني 

به  ع��اودا الت�شال  البلد. ثم  اأنه داخل  الهاتف ت�شري رنته  اأن  البلد، على  اأنه خارج  لدعائه 

اأخرى  اأنه ما زال خارج البالد. وات�شال به مرة  اأخ��رى بعد املوعد الذي حدده فادعى  مرة 

بعد اأن ا�شتمعا للزوجة، فادعى اأي�شاً اأنه ما زال خارج البلد وهو ما رجح معه احلكمان اأنه مل 

يغادر البالد ولكنه مياطل، ثم اأر�شال له ر�شالة هاتفية بتاريخ 2008/1/17 ال�شاعة العا�شرة 

التقرير فات�شل  اإىل كتابة  واأنهما �شي�شطرا  وبينا له ما يرتتب على عدم ح�شوره  �شباحاً 
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ويف  �شباحاً.   10:30 ال�شاعة   2008/1/24 اخلمي�س  ي��وم  اإىل  املوعد  تاأجيل  وطلب  هاتفياً 

املوعد املقرر املتفق عليه ح�شرت الزوجة وانتظر احلكمان اإىل ال�شاعة 11:15 ومل ياأت الزوج 

ومل يت�شل، بل جتاهل املوعد، وحني ات�شل احلكمان به يف هذا الوقت اأجاب وقال ا�شاألوها 

اأم ل واإذا كانت ل تريد ال�شلح فاأنا ل اأطالبها ب�شيء ولي�س من ح�شوري  هل تريد ال�شلح 

فائدة. وقال اأي�شاً: ا�شاألوها عن الأولد فاأخرباه اأن املحكمة هي اجلهة املخت�شة التي تنظر 

يف اأمرهم.. واأخرباه اأنهما �شي�شطران لكتابة التقرير، وبذلك جتاهل اجلل�شات ومل يكرتث 

بها وعليه فكل ما يقوم به هو تلكوؤ لك�شب الوقت والإ�شرار.

هذا املوقف ملحكمة التمييز ب�شاأن ح�شمها م�شاألة املكاملة والر�شالة عرب الهاتف املحمول واعتبارها 

و�شيلة اإعالن تدخل �شمن الو�شائل املن�شو�س عليها يف املادة 14/1 اأحوال �شخ�شية اأمر يعززه النظام 

 يف �شاأن التعامل بهذه الو�شائل الع�شرية يف الت�شالت.
)2(

 ويتو�شع فيه الواقع العملي 
)1(

القانوين 

ولكن يتبقى ت�شاوؤل مهم وهو ماذا لو اأن الطاعن كان قد مت�شك باملادة 2/2/اأ من القانون الحتادي 

)1( راجع القانون الحتادي رقم )1( ل�شنة 2006 يف �شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية ال�شادر يف 2006/1/30 ويقابله القانون رقم )2( 

ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية لإمارة دبي ال�شادر يف 2006/2/12.. وانظر القانون رقم 36 ل�شنة 2006 بتعديل بع�س 

اأحكام قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ال�شادر بالقانون الحتادي رقم )10( ل�شنة 1992.

- ويجرى التعامل بطريق املكاملات الر�شائل عرب الهاتف املحمول مع البنوك والأ�شواق املالية، والبور�شة، ومع �شركات الطريان، وجهات 

الهاتف  الإلكرتونية عن طريق  الر�شائل  العقايلة - حجية  زيد  د.  انظر  ال�شري.  والر�شوم، ومعرفة خمالفات  ال�شرائب  حكومية ملعرفة 

املحمول يف اإثبات التعاقد. درا�شة يف القانون الإماراتي والقوانني املقارنة.

- وانظر �شحيفة الإمارات اليوم العدد 2797 الأربعاء 19/يونيو/2013 املوافق 10 �شعبان 1434ه�. �س 22 حيث ن�شرت اأن �شوق دبي 

املايل يتم فيها تداول الأ�شهم عرب الهواتف الذكية. واأن التداولت بهذه الطريقة ت�شجل منواً مطرداً. وهو ما يتما�شى مع ا�شرتاتيجية 

ال�شوق املايل ومواكبة حاجات امل�شتثمرين ويجعل اإجناز ال�شفقات يف متناول اأيديهم متى �شاوؤوا واأينما كانوا.

)2(  ويف هذا ال�شياق ياأتي اإطالق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

جائزة »اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول«.

العربية  الإمارات  بدولة  املحلية  واحلكومات  الحتادية  احلكومية  اجلهات  املحمول،  الهاتف  عرب  حكومية  خدمة  اأف�شل  جائزة  وت�شتهدف 

املتحدة، كما ت�شتهدف اأف�شل النماذج العربية والعاملية، ما يعك�س ريادة دولة الإمارات على �شعيد تعميم الفائدة والتجارب اخلدمية املتميزة.

وتهدف اجلائزة اإىل تقدمي حلول اإبداعية مبتكرة يف جمال تطبيقات الهواتف والأجهزة املحمولة تن�شجم مع متطلبات احلكومة الذكية 

مبا ي�شمن احل�شول على اخلدمات احلكومية على مدار ال�شاعة باإجراءات �شهلة ومب�شطة وكفاءة عالية و�شفافية، لتلبي بذلك احتياجات 

وتوقعات املتعاملني وت�شعرهم باأهمية التوا�شل معهم يف اأي مكان وت�شمن حتقيق جودة حياة عالية ملواطني دولة الإمارات واملقيمني على 

اأر�شها، وفقاً لروؤية الإمارات 2021.

وتو�شيحاً لهذه املبادرة:

حتر�س املبادرة على عمل تطبيقات ذكية تخدم املجتمع بحيث تعمل على ت�شهيل التعامل مع الدوائر احلكومية واملحلية وتوفر خدماتها 

عرب الهواتف دون اأن ي�شطر ال�شخ�س اإىل الذهاب اإىل الدائرة نف�شها مما ي�شهل على املجتمع تخلي�س معامالتهم من اأمكانهم.

)جريدة الإمارات اليوم بتاريخ 2013/5/26، مت احل�شول على هذه املعلومة من الأ�شتاذة/ مرمي بن عمري رئي�س �شعبة الوعي القانوين 

والإلكرتوين مبعهد دبي الق�شائي.(
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رقم )1( ل�شنة 2006 ب�شاأن معامالت التجارة الإلكرتونية، تلك املادة التي ت�شتثني من نطاق تطبيق 

هذا القانون املعامالت وامل�شائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية كالزواج والطالق والو�شايا.

هذا الذي يجعلنا نعر�س للمالحظة الثانية وهي �شرورة التنا�شق بني الن�شو�س وبع�شها  

البع�س على نحو ما �شنعر�شه حاًل.

 1/14 - املالحظة الثانية: �شرورة التنا�شق بني الن�شو�ص القانونية )املادة 

اأحوال �شخ�شية واملادة 2/2/اأ من قانون املعامالت والتجارة االإلكرتونية(

احلكم املاثل يوؤكد قانونية ا�شتخدام و�شائل التقنية يف جمال ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية 

امل��ادة،  ه��ذه  ال�شخ�شية. وف�شاًل عن  الأح���وال  قانون  14/1 من  امل��ادة  على  تاأ�شي�شاً  وذل��ك 

فالقانون يت�شمن العديد من الن�شو�س الأخرى التي تواكب التقدم العلمي.

هذا الذي يعني بروز  وازدهار مرحلة تطور يف القانون تعك�س ا�شتجابة امل�شرع ملواكبة 

التطورات وجتاربه مع �شرورة حتديث القوانني.

هذا  يكون  اأن  ومتابعة  مراجعة  ���ش��رورة  م�شاألة  نثري  لأن  املنا�شبة  تتجدد  هنا  وم��ن 

.
)1(

التحديث يف اإطار منهجي يحقق التنا�شق والتوافق بني الن�شو�س القانونية 

2006 ب�شاأن املعامالت  1 ل�شنة  2/2/اأ من القانون الحت��ادي رقم  امل��ادة  اإىل  وهو ما يجعلنا نعود 

وامل�شتندات  ال�شجالت  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  )ي�شري  اأن��ه  على  تن�س  وال��ت��ي   
)2(

الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��ج��ارة 

والتوقيعات الإلكرتونية ذات العالقة باملعامالت والتجارة الإلكرتونية وي�شتثنى من اأحكامه ما ياأتي:-

اأ/ املعامالت وامل�شائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية كالزواج والطالق والو�شايا.

هذا الذي نراه - وكما �شبق اأن اأكدنا - عدم تنا�شق بني ن�شو�س قانون الأحوال ال�شخ�شية 

ون�شو�س قانون املعامالت الإلكرتونية، فامل�شرع يف القانون الأول اأقر الأخذ بتقنيات ات�شال 

ع�شرية كما تقدم، واحلكم الق�شائي امل�شار اإليه ي�شاير اجتاه امل�شرع ويوؤكده.

املعامالت والتي منها يف  اأحكام تطبيقه بع�س  امل�شرع من  الثاين ي�شتثني  القانون  ويف 

املقام الأول املعامالت وامل�شائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية كالزواج والطالق والو�شايا.

اأداء مهمة حتقيق  لتحقيق غايات معينة تي�شر  اأمام قانون يقرر ن�شو�شاً  واإذن فنحن 

اأخرى تناق�شها. وقد �شبق لنا يف  تكفل غايات  اآخر يقرر ن�شو�شاً  عدالة �شريعة، وقانون 

)1( انظر د. حممد حممد اأبوزيد منوذج لعدم التنا�شق بني الن�شو�س القانونية التي واكبت التطور العلمي - جملة معهد دبي الق�شائي 

- العدد الأول مايو 2012 �س 145. ويف هذا ال�شياق اأي�شاً انظر الأ�شتاذ اأمني عثمان - تاأمالت يف اأحكام �شند ال�شحن البحري الإلكرتوين 

- جملة معهد دبي الق�شائي - العدد 2 - مار�س 2013 �س 222 وما بعدها.

)2( وتقابلها املادة 1/5/اأ من القانون رقم 2 ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية لإمارة دبي.
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 اأن اأ�شرنا اإىل اأنه ميكن اأن يقال اأن نطاق املادة 14/1 �شالفة الذكر يتحدد 
)1(

درا�شة �شابقة 

ال�شخ�شية تبقى  املتعلقة بالأحوال  الأخ��رى  امل�شائل  اأن  الإع��الن فقط، مبا يعني  مب�شائل 

لتطبق عليها املادة 2/2/اأ من قانون املعامالت الإلكرتونية. وهذا اأمر م�شكوك فيه.

الإلغاء وقواعدها. وهو ما قد  اأن يقال بتطبيق طرق  اأنه ميكن  اإىل  اأ�شرنا  كذلك كنا قد 

يخاطر بحلول غري مرغوبة، كاأن تعترب املادة 14/1 اأحوال �شخ�شية ملغاة �شمنياً باملادة 2/2/اأ 

باعتبار اأن هذه الأخرية وردت يف ن�شو�س قانون لحق على ن�شو�س قانون الأحوال ال�شخ�شية، 

ومبا يعني عدم الأخذ بو�شائل الت�شالت الع�شرية . وهو اأمر ل يجب اأن يكون.

ونرى من الأف�شل، ويف ظل الجتاه املعا�شر - والذي ميثله احلكم املاثل - ل�شتخدام 

التطورات التقنية، اإعادة النظر يف املادة 2/2/اأ من قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية. 

، ملجل�س 
)2(

والأمر لن يحتاج اإىل ت�شريع احتادي. اإذ اأنه وفقاً لن�شو�س هذا القانون الأخري

2/2/اأ باحلذف  اأن يتدخل وي�شدر قراراً بتعديل البنود املن�شو�س عليها يف املادة  ال��وزراء 

اخلا�س  ال�شتثناء  ح��ذف  اإىل  حاجة  يف  الدرا�شة  حمل  احلالة  تكون  وهنا  بالإ�شافة.  اأو 

باملعامالت وامل�شائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية لتخرج من نطاق حظر ا�شتخدام تقنية 

.
)3(

املعلومات ب�شاأنها، وبذلك يتحقق التنا�شق والن�شجام بني الن�شو�س القانونية 

الخاتمة
وو�شائل  املتطورة  بالتقنيات  لالأخذ  منا�شراً  اجت��اه��اً  املاثل  التمييز  حمكمة  حكم  ميثل 

اأداء مهمته وحتقيق عدالة  القا�شي يف  على  تي�شرياً  القانون،  الع�شرية يف جمالت  الت�شال 

اأنه  اإل  اأح��وال �شخ�شية،   14/1 امل��ادة  املاثلة على  التمييز يف احلالة  تاأ�ش�س حكم  �شريعة. وقد 

ينق�س �شرورة اإجراء تنا�شق بني هذه املادة واملادة 2/2/اأ من القانون الحتادي رقم )1( ل�شنة 

2006 ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية. والأمر نراه يف تدخل امل�شرع ب�شورة مب�شطة على 
نحو ما قدمنا.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

)1( انظر منوذج لعدم التنا�شق بني الن�شو�س القانونية التي واكبت التطور العلمي - املرجع ال�شابق.

)2( انظر املادة 3/2 من القانون الحتادي رقم )1( ل�شنة 2006 ب�شاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية. 

ويقابلها املادة 5/)2( من قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية رقم 2 ل�شنة 2002 لإمارة دبي. ويالحظ اأن هذه الأخرية تخول هذه 

ال�شلطة للرئي�س اأي رئي�س �شلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكرتونية.

)3( انظر مقالنا منوذج لعدم التنا�شق بني الن�شو�س القانونية التي واكبت التطور العلمي. املرجع ال�شابق. وب�شفة خا�شة �س 147.
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حكم مترجم عن اللغة اإلنجليزية

احُلكم الق�سائي رقم )108( يف الق�سية رقم )316(

اأمام املحكمة العليا للوليات املتحدة الأمريكية
جرى الرتافع فيها بتاريخ 7 اأكتوبر 1987

و�سدر احلكم بتاريخ 16 نوفمرب 1987



دين مرا�شل اإحدى اجلرائد املالية واأحد �شما�شرة الأوراق املالية ل�شلوعهما يف اأعمال تداول 
رُ
اأ

اأمام حمكمة املنطقة اجلنوبية ملدينة  بناًء على معلومات �شرية اخترُل�شت من اجلريدة، مت ذلك 

اإ�شراف  حتت  �س:827(   ،Federal Supplement  -  612 )امل��رج��ع  املرُخت�شة  املحلية  نيويورك 

القا�شي ت�شارلز اإي �شتوارت جونيور، ومن ثم مت قبول طلب ا�شتئناف احلكم، حيث اأيَّدت حمكمة 

1024( برئا�شة لورن�س  Federal Supplement اجلزء الثاين، �س  ال�شتئناف، )املرجع:791 - 

برئا�شة  العليا  املحكمة  ��دت  اأيَّ ذلك  وبعد  ا.  جزئًيّ ونق�شته  عموًما  كم  احلرُ الدائرة  قا�شي  بري�س 

القا�شي بايرون وايت مبوجب اأمر ق�شائي �شادر بت�شويت ن�شف اأع�شاء هيئتها تلك التهامات 

املوجهة على �شند من القوانني اخلا�شة بالأوراق املالية. وخل�شت املحكمة العليا برئا�شة القا�شي 

 ارتكاب اأعمال التاآمر بالتداول يف الأوراق املالية 
)1(

بايرون وايت باإجماع اأع�شاء هيئتها اإىل اأن: 

التحايل عرب الربيد  القوانني احلاكمة لأعمال  ال�شرية يدخل �شمن نطاق  املعلومات  بناًء على 

 حيث تتمتع اجلريدة بحقوق ملكية تتيح لها الحتفاظ ب�شرية املعلومات 
)2(

اأو الت�شال الربقي 

اإن الأن�شطة املرُرتكبة   وقالت 
)3(

الواردة فيها قبل ن�شرها، وهو ما تكفله القوانني املرُنظمة لذلك 

واإن   
)4(

القوانني  مغزى  يف  ورد  م��ا  نطاق  يف  اجل��ري��دة  على  لالحتيال  طًطا  خمرُ ت��دب��رًيا  لت  �شكَّ

)1( لئحة الأوراق املالية

تداولها عالنيًة تخ�س ال�شوق، »ت�شريب املعلومات ال�شرية« من قبل ا�شخا�س يتحكمون بالأمور. اأو ل يجوز  داخلية  اإف�شاء معلومات   »	><
را�شل اجلريدة املالية و�شم�شار الأوراق املالية املرُتورَطنِي يف التاآمر ل�شراء وبيع اأوراق مالية ا�شتناًدا اإىل معلومات من املرُقرر  دين كل من مرُ

رُ
اأ

القا�شي  به  ملا ق�شى  املالية وذلك وفًقا  الأوراق  تبادل  ملرُخالفتهما لقانون  اأعمدة اجلريدة يف وقت لحق  النقا�س يف  اأو  بالتحليل  تناولها 

 IS U.S.C.A. ،)اإىل قانون تبادل الأوراق املالية ل�شنة 1943، 10)ب ليا ا�شتناداً  )بايرون وايت( وتاأييد ن�شف اأع�شاء هيئة املحكمة العرُ

78 - §ي )ب(. وقد ا�شترُ�شهد بهذه احلا�شية يف 39 ق�شية

)2( امللكية

مواد امللكية حيث ترُعد معلومات الأعمال ال�شرية من حقوق امللكية اخلا�شة بالأعمال.

وقد ا�شترُ�شهد بهذه احلا�شية يف 31 ق�شية

)3( خدمة الإر�شال

طبيعة التدبري اأو الو�شيلة امل�شتخدمة ب�شورة عامة

الت�شالت

را�شل اجلريدة املالية و�شم�شار الأوراق املالية قد احتال على اجلريدة من  و هي لأغرا�س الحتيال عرب الربيد اأو الت�شال الربقي، فاإن مرُ

خالل ال�شتفادة من معلوماتها ال�شرية اخلا�شة مبعامالت الأوراق املالية التي �شيتم تناولها وطرحها يف مقالت اجلريدة القادمة.. وعلى 

ِرَمت من حقها يف ال�شتخدام احل�شري للمعلومات وذلك لأن عامل  الرغم من اأن اجلريدة مل تتكبد اأي خ�شارة مالية اإل اأنه يكفي اأنها قد حرُ

احل�شرية كان من اجلوانب املهمة يف تلك الأعمال ال�شرية. U.S.C.A §§ 1341،1343  18. وقد ا�شترُ�شهد بهذه احلا�شية يف 192 ق�شية

)4( خدمة الإر�شال

ا  طبيعة التدبري اأو الو�شيلة ب�شورة عامة، وهنا قام مرا�شل اجلريدة املالية باإف�شاء معلومات قبل ن�شرها يف اجلريدة مبا ميثل عماًل احتياليًّ

هرُ القوانني احلاكمة لأعمال التحايرُل عرب الربيد اأو الت�شال الربقي، وهي القوانني التي تن�س على اأن اأي تدبري يحرم  مرُ رِّ َ هرُ وجترُ مرُ رِّ َ حترُ

اأن�شطة مور�شت هنا وحرمت  اأو الحتيالية وهي  اأو الوعود الزائفة  اأو التعهدات  اأو ملكيته من خالل الدِّعاءات  اأمواله  اآخر من  ا  �شخ�شً

اجلريدة من حقها احل�شري يف ملكية معلوماتها.  U.S.C.A §§ 1341،1343  18. وقد ا�شترُ�شهد بهذه احلا�شية يف 368 ق�شية.
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كافًيا  يعد  العرُمالء  اإىل  واإر�شالها  اجلريدة  لطباعة  والربيد  الربقي  الت�شال  و�شائل  ا�شتخدام 

طط له. للوفاء بال�شرط القانوين اخلا�س با�شتخدام الربيد لتنفيذ ما خرُ

وق��د ا�شتخدمت ر�شائل ال��ربي��د ك��ج��زء م��ن ال��ت��دب��ري.لرت��ك��اب اأع��م��ال الح��ت��ي��ال.. وه��ن��ا مت 

اأوفى  اإىل العمالء وذلك  املالية واإر�شالها  ا�شتخدام الت�شال الربقي والربيد لطباعة اجلرائد 

ب�شرط ا�شتخدام تلك الو�شائط لتنفيذ التدبري املخطط له بوا�شطة مرا�شل اجلريدة و�شم�شار 

الأوراق املالية يف التداول بناًء على معلومات مت الإف�شاء بها اإىل حمرر اجلريدة..، فلو مل يطلع 

العمالء على ذلك التقرير ما كان لتلك املعلومات تاأثري على اأ�شعار التداول ومن ثم فاإن هناك 

بها املرا�شل. وقد ا�شترُ�شهد بهذه احلا�شية  احتماًل لوجود فر�شة للرتبُّح من املعلومات التي �شرَّ

يف 152 ق�شية.

ويف الواقع اأن  مقدم العري�شة وينان�س كان م�شارًكا يف كتابة مقال عن تو�شيات ون�شائح ب�شاأن 

ال�شتثمار يف جريدة »وول �شرتيت جورنال«، ونتيجة ملا متيز به هذا املقال من جودة ملحوظة 

وتكامل بني جوانبه فقد كان له تاأثري كبري على اأ�شعار �شوق الأ�شهم وتداولتها وعلى الرغم من 

اإملامه بقواعد اجلريدة ومعرفته باأن املحتوى الوارد يف التقرير كان من بني املعلومات ال�شرية 

»فيلي�س«  العري�شة  ا�شرتك يف تدبري خمطط مع مقدم  فاإنه  ن�شرها  قبل  باجلريدة  اخلا�شة 

و�شم�شار اآخر يف الأوراق املالية )والذي يف مقابل املعلومات التي ح�شل عليها م�شبًقا من وينان�س 

على  للتقرير  املحتمل  التاأثري  على  بناًء  اأ�شهًما  وباع  ا�شرتى  التقرير(  وحمتوى  موعد  ب�شاأن 

ال�شوق وتقا�شم الأرباح مع وينان�س.

وخمالفة  انتهاك  بتهمة  وفيلي�س  وينان�س  دي��ن 
رُ
اأ فقد  املخطط  التدبري  هذا  على  وتاأ�شي�ًشا 

 18 ال��ربق��ي  الت�����ش��ال  اأو  ال��ربي��د  ع��رب  الح��ت��ي��ال  وق��وان��ني  الفيدرالية  املالية  الأوراق  ق��وان��ني 

الإلكرتونية  الر�شائل  اأو  الربيد  ر�شائل  ا�شتخدام  حتظر  التي   U.S.C.A §§ 1341،1343
لتنفيذ »اأي تدبري خمطط اأو حيلة لالحتيال اأو احل�شول على مبالغ مالية اأو ملكية من خالل 

كاربنرت  الدعوى  مقدم  دي��ن 
رُ
اأ وق��د  الحتيالية«  اأو  الزائفة  الوعود  اأو  التعهدات  اأو  الدِّع���اءات 

بالتحري�س وامل�شاركة يف تلك اجلرمية. وقد اأيَّدت املحكمة ال�شتئناف.

وخل�شت املحكمة اإىل ما يلي:

- مع التاأكد من تهم وجرائم مقدمي العري�شة مبوجب قوانني الأوراق املالية فاإن احلكم   1
التايل موؤكد بالت�شاوي من قبل هيئة املحكمة العليا، )فقرة 320(

اأعمال التاآمر بالتداول يف الأوراق املالية بناًء على املعلومات ال�شرية وذلك  - مت ارتكاب   2
الربقي. الت�شال  اأو  الربيد  عرب  التح���ايل  لأعمال  احلاكمة  القواني�����ن  نط��اق  �شمن  يدخل 

)فقرة 320-322(.
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فيها  ال��واردة  املعلومات  ب�شرية  الحتفاظ  لها  تتيح  »ملكية«  بحقوق  تتمتع  اجلريدة  كانت  )اأ( 

وال�شتخدام احل�شري لها قبل ن�شرها وذلك قبل طباعة ون�شر حمتوى تقرير وينان�س وهو احلق 

الذي تكفله القوانني املرُنظمة لذلك. ول توؤثر الطبيعة غري امللمو�شة حلق اجلريدة على هذا القرار. 

)ب( كانت اأعمال مقدمي العري�شة مبثابة تدبري خمطط لالحتيال على اجلريدة وفًقا للمعنى 

الذي حددته القوانني ومن غري املعقول اأن مقدمي العري�شة مل يتدخال يف ا�شتخدام اجلريدة 

للمعلومات ال�شرية فمن خالل اإذاعة املعلومات فقد حرموا اجلريدة من ال�شتخدام العام الأول 

رمت من حقها  للمعلومات اأو اإنهم قد ت�شببوا يف خ�شارة مالية للجريدة، ويكفي اأن اجلريدة قد حرُ

الأ�شيل واملهم يف ال�شتخدام احل�شري للمعلومات قبل اإف�شائها اإىل اجلمهور. وتتلخ�س املرافعة 

اأن ت�شرف وينان�س ل ميثل انتهاًكا لقواعد حمل العمل ومل يرتِق اإىل كونه عماًل احتياليًّا  يف 

ًما هو اأمر ل ميكن اجلدال فيه اأو الدفاع عنه حيث اإن الفقرة 1341 و1343 تن�س على اأن  رَّ َ حمرُ

ا ما من امللكية من خالل اأيٍّ من و�شائل الحتيال مبا يف ذلك  اأي تدبري خمطط يحرم �شخ�شً

ال�شتيالء من خالل الحتيال على ال�شتخدام ال�شخ�شي املعهود به لأمانة �شخ�س ما من خالل 

�شخ�س اآخر. ويف هذه احلالة فاإن وينان�س قد انتهك التزامات وواجبات الأمانة التي توجب عليه 

حماية املعلومات ال�شرية اخلا�شة ب�شاحب العمل التابع له ولي�س لال�شتفادة من هذه املعلومات 

وا�شتغاللها مل�شلحته ال�شخ�شية ولكنه كان يتظاهر طوال الوقت باأنه يوؤدي واجباته يف حمايتها 

واحلر�س عليها. وف�شاًل عن ذلك فاإن الدليل يوؤيد وب�شدة ما تو�شلنا اإليه وا�شتنتجناه من اأن 

.322 - كل من مقدمي العري�شة قد ت�شرف بنية مبيتة وبينة لالحتيال. فقرة 321 

واإر�شال  الربقية والربيد للطباعة  ا�شتخدام الت�شالت  باأن  العري�شة  )ج( ويحتج مقدما 

اجلريدة اإىل عمالئها لي�س بالأمر الكايف لال�شتدلل على املتطلبات القانونية واأن ر�شائل الربيد 

ا�شترُخدمت لتنفيذ التدبري املخطط  وهو اأمر مرفو�س. اإن ن�شر التقرير على عمالء اجلريدة 

ا واأ�شا�شيًّا من التدبري املخطط وذلك لأنه لول ت�شريب تلك املعلومات دون  كان جزًءا جوهريًّ

التعميم مل يكن هناك اأي تاأثري على اأ�شعار الأ�شهم ومل يكن هناك اأي احتمال جلني الأرباح من 

ت�شريب تلك املعلومات. فقرة 322.

**318 791 ف.2د 0024 )�شي اأيه 2 1986(، موؤكد.

�شلَّم وايت جيه وجهة النظر التي تفيد اتفاق هيئة املحكمة بالإجماع على النقطة رقم 2 اأعاله.
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الوكالء ومكاتب املحاماة

عار�س دون دي دو�شوالد يف دعوى مقدمي العري�شة، وكان معه يف العري�شة جيد اإ�س. 

راكوف، وهاورد دبليو جولد�شتني، وجيم�س ني�س، واإي مايكل براديل، واآي �شكوت بيلر، واآلن 

اآر كوفمان.

وم����عه  الأمريكية(  املتحدة  الوليات  عن  الدع����وى  )يف  فرايد  العام  النائب  عار�س  وقد 

اأيه  العام كوهني، وت�شارلز  النائب  العام ويلد، ونائب  - يف هذه العري�شة - م�شاعد املحامي 

روزفيلد، ودانيال اإل جولزر، وباول جون�شون، وجاكوب اإت�س �شريلمان، وروزلند �شي كوهني، 

وكاثرين جري�شام، فيما قدم بنجامني دبليو هاينمان، وجيه اآر، وكارتر جي فيليب�س عري�شة 

عن جلنة املرا�شلني نيابًة عن حرية ال�شحافة واآخرون مثل اأميت�شي كوري للحث على الإلغاء. 

قرار املحكمة

تال القا�شي وايت قرار املحكمة:

َما العري�شة فيلي�س واآر فو�شرت وينان�س بانتهاك املادة 10 )ب( َقدِّ دين مرُ
رُ
اأ

 stat 891، 15 U.S.C 78j b واحلكم 
)1(

من قانون تداول الأوراق املالية رقم 21 ل�شنة 1934،

 612 وينان�س،  �شد  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات   .job-5،17 CFR 240.10b-5 1987  
)2(

دانان بانتهاك القوانني الفيدرالية ملكافحة  اأنهما مرُ F.Supp.827)SDNY 1985(، كما ورُجد 
 
)4(

 1341، و 
)3(

الحتيال عن طريق الربيد والت�شال الربقي، 18 من القانون الأمريكي فقرة 

. وقد 
دينا كذلك بالتاآمر مبوجب املادة 22 18 من القانون الأمريكي فقرة رقم 371)5(

رُ
1343 واأ

دين مقدم العري�شة ديفيد كاربنرت، زميل وينان�س، بامل�شاعدة والتحري�س مع ا�شتثناء �شغري، 
رُ
اأ

اأم��ًرا مببا�شرة  اأ�شدرنا   )F. 2d 1024 )1986  791 الثانية،  الدائرة  اأكدت حمكمة ال�شتئناف، 

الن�شخة   ،93  ،666  ،107 بها رقم  امل�شت�شهد  1016الق�شية  املتحدة،  الوليات   479 الإج��راءات، 

القانونية، الطبعة الثانية 718 )1986(. 

ويف ما يلي بع�س تفا�شيل اأوراق التحقيقات ومراجع احلكم الق�شائي:

)1(  انظر لحقاً )1(

)2( انظر لحقاً )2( 

)3( انظر لحقاً )3(

)4( انظر لحقاً )4(

)5( انظر لحقاً )5(
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 )1(
يف عام 1981 اأ�شبح وينان�س مرا�شاًل لدى جريدة وول �شرتيت ويف �شيف 1982 اأ�شبح 

اأو  اأحد كاتبي العمود اليومي »�شمعت يف ال�شارع«. وقد ناق�س هذا العمود الأ�شهم املختارة 

جمموعات من الأ�شهم مع تقدمي املعلومات الإيجابية وال�شلبية عن تلك الأ�شهم مع تبني 

»وجهة نظر فيما يتعلق بال�شتثمار يف الأ�شهم التي ي�شتعر�شونها«.

)املرجع Federal Supplement 612 �شفحة 830(.

قابل وينان�س ب�شفة منتظمة م�شوؤولني تنفيذيني ب�شركات لتجميع وجهات النظر املثرية 

واملهمة مع بع�شها البع�س حول الأ�شهم مبا ميكن اإلقاء ال�شوء عليه يف التقارير والأعمدة 

القادمة ولكنها مل تت�شمن -على الأقل الأعمدة ال�شادرة هنا- معلومات من داخل ال�شركات 

اأو اأي معلومات »ممنوعة من الإ�شدار«. )نف�س امل�شدر �شفحة 830(.

ونتيجة ملا متيز به عمود »�شمعنا« من جودة ملمو�شة ونزاهة فقد اأ�شبح يت�شم باحتمالية 

واإمكانية التاأثري يف �شعر الأ�شهم التي يتعر�س لها. وقد تو�شلت املحكمة الإقليمية بناء على 

ال�شهادة املقدمة يف اجلل�شة اأن عمود »�شمعنا« »له تاأثري يف ال�شوق على الرغم من �شعوبة 

التحديد الكمي يف اأي حالة حمددة«. )نف�س امل�شدر �شفحة 830(.

وكانت  الن�شر،  قبل  الإف�����ش��اح  ع��دم  ه��ي  اجل��ري��دة  يف  واملمار�شة  الر�شمية  ال�شيا�شة  وك��ان��ت 

معروًفا  ك��ان  احلكم  اأن  وم��ع  للجريدة،  ال�شرية  املعلومات  هي  اجل��ري��دة  يف  العمود  حمتويات 

لوينان�س اإل اأنه ا�شرتك يف خطة يف اأكتوبر عام 1983 مع بيرت برانت وفيلي�س مقدم العري�شة 

اللذين ات�شال ب�شركة كيدر بيبودي لل�شم�شرة يف نيويورك ليقدم لهما معلومات م�شبقة فيما 

ديفيد  وكذلك  وفيلي�س،  برانت  من  لكل  �شمح  مما  »�شمعنا«  العمود  وحمتويات  بزمن  يت�شل 

اأ�شا�س التاأثري املبا�شر للعمود يف  اآخر وعميل لدى برانت، بال�شراء والبيع على  كالرك متاآمر 

ال�شوق على اأن يتم اقت�شام الأرباح. اتفق املتاآمرون اأن اخلطة لن توؤثر يف النقاء ال�شحفي لعمود 

املزيد من  اأي مقال مبا يحقق  اأنه قد مت تغيري حمتويات  املحلية  املحكمة  »�شمعنا« ومل جتد 

الفائدة املحتملة اإىل خطة تداول الأ�شهم اخلا�شة مبقدمي الدعوة،  )نف�س امل�شدر، ال�شفحات 

832، 834-835( واأمت ال�شما�شرة على مدار اأربعة اأ�شهر عدة معامالت قبل الن�شر على اأ�شا�س 
املعلومات املقدمة من وينان�س عن حمتويات 27 عمود »�شمعنا« تقريًبا، وكان �شايف اأرباح هذه 

املعامالت هو 690،000 دولر اأمريكي تقريًبا. 

ك��الرك  ح�شابات  يف  تتم  التي  وامل��ع��ام��الت  »�شمعنا«  اأع��م��دة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  لرُوحظت 

وفيلي�س  برانت  فاأنكر  التحقيقات.  وب��داأت   1983 نوفمرب  يف  بيبودي  كيدر  يف  وفيلي�س 

وب��داأت  املعامالت،  تلك  لإلغاء  خطواتهما  واتخذا  اجلريدة  يف  �شخ�س  ب��اأي  معرفتهما 
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ال�شم�شاران يف كيدر بيبودي ووينان�س  اأنكر  التحقيق..  املالية والتداولت  الأوراق  هيئة 

يف اجلريدة ال�شبهات املوجهة اإليهما، ولكن مع �شري التحقيق اخت�شم املتاآمرون وذهب 

وتتابع  كاملًة.  اخلطة  وك�شفا  وال��ت��داولت  املالية  الأوراق  هيئة  اإىل  وكاربنرت  وينان�س 

مبوجب  احلكومة  ل�شالح  �شاهًدا  اإدانته  ثبتت  ال��ذي  برانت  واأ�شبح  واجلل�شات  التهام 

اتفاق تفاو�شي لتخفيف عقوبته. 

وجدت املحكمة املحلية، ووافقت حمكمة ال�شتئناف، اأن وينان�س قد خالف متعمًدا اللتزام 

تلك  »�شمعنا«  عمود  وحمتويات  ميعاد  عن  الن�شر  قبل  معلومات  باختال�س  املعلومات  ب�شرية 

املعلومات التي ح�شل عليها بحكم عمله وهو يدرك جيًدا اأنه ل ميكن الإف�شاء عنها قبل ن�شرها 

مدرج  ال�شرية  للمعلومات  الختال�س  ه��ذا  العمل.  �شاحب  يبلغ  اأن  بد  فال  عنها؛  اأف�شح  واإن 

بقوانني الأوراق املالية �شاملة التحايل عرب الربيد اأو الت�شال الربقي.

وفيما يت�شل بالتهامات § 10 )ب( اأجمعت املحاكم املذكورة فيما يلي اأن وينان�س قد خالف 

متعمًدا التزامه بال�شرية واأن اإلغاء اخلطة كان احتياًل على اجلريدة، ومع اأن �شحية الحتيال 

-اجلريدة- مل تكن م�شرتًيا اأو بائًعا لالأ�شهم املتداولة ومل تكن حتى �شريًكا يف ال�شوق، اإل اأن 

ا�شتنتجت  والقانون.  الت�شريع  �شياق  يف  املالية  الأوراق  بيع  اأو  ب�شراء  �شلة«  »ذا  كان  الحتيال 

املحاكم اأن الغر�س الوحيد من اخلطة كان �شراء وبيع الأوراق املالية لتحقيق فائدة على اأ�شا�س 

من  هنا  املطروحتني  املطالبتني  اإح��دى  املحاكم  ورف�شت  العمود،  ملحتويات  امل�شبقة  املعلومات 

مقدمي العري�شة وهو اأنه ل ميكن فر�س امل�شوؤولية اجلنائية على مقدمي العري�شة مبوجب 

احلكم 10 ب5- لأن »اجلريدة هي ال�شحية الوحيدة املزعومة لالحتيال ولي�شت لها م�شلحة يف 

الأوراق املالية املتداولة«.

وللتاأكيد على اإدانات التحايل عرب الربيد اأو الت�شال الربقي، حكمت حمكمة ال�شتئناف اأن 

وينان�س قد اختل�س متعمًدا »ملكية« مبوجب القوانني احلاكمة لأعمال التحايل عرب الربيد اأو 

الت�شال الربقي واأنَّ ك�ْشف هذا التحايل قد اأ�شر اجلريدة، وتو�شلت املحكمة اإىل اأن ا�شتخدام 

خدمات الربيد والت�شال الربقي له عالقة باخلطة ا�شتناًدا اإىل البند القانوين

§§ 1341 و1343 ولكن العري�شة املقدمة اإىل هيئة املحكمة خالفت تلك ال�شتنتاجات.
وقد اختلفت املحكمة حول الإدانات مبوجب قوانني الأوراق املالية ولهذا ال�شبب اأكدت على 

ا على احلكم ال�شادر  احلكم املذكور اأدناه على اأ�شا�س هذه الإدانات، ولالأ�شباب التالية نوؤكد اأي�شً

فيما يت�شل مبخالفات التحايل عرب الربيد اأو الت�شال الربقي.  

225

احُلكم الق�سائي رقم )108( يف الق�سية رقم )316( اأمام املحكمة العليا للوليات املتحدة الأمريكية



)2( 
اأكد مقدما الدعوى اأن ن�شاطاتهما مل تكن خطة لالحتيال على اجلريدة مبوجب قوانني 

التحايل بالربيد اأو الت�شال الربقي واأنهما مل يح�شال باأي �شكل على »اأموال اأو ممتلكات« من 

)ن�شخة  مكنايل  ق�شية  يف  قبل  من  حلكمنا  املقدمة  الق�شية  يف  العن�شر  ذلك  ولأن  اجلريدة. 

الوليات املتحدة الأمريكية 483، 107، الق�شية امل�شت�شهد بها رقم 2875/ 97 الن�شخة القانونية، 

الطبعة الثانية 292 /1987( كان عن�شًرا �شرورًيا مل نقتنع باأي مربر اآخر مت تقدميه، وحكمنا 

مبوجب الق�شية املذكورة اأعاله. 

تو�شلنا يف ق�شية مكنايل اأن قانون التحايل مل ي�شل اإىل »خطط الحتيال على املواطنني 

الق�شية   ،355 �شفحة  امل�شدر  نف�س  احلكومة«  ونزاهة  اأمانة  يف  امللمو�شة  غري  حقوقهم  حول 

امل�شت�شهد بها رقم )107( يف 2897، واأن القانون »يقت�شر على نطاق حماية حقوق امللكية« نف�س 

امل�شدر �شفحة 360، الق�شية امل�شت�شهد بها رقم )107( يف 2882. وادعى مقدما العري�شة اأن 

فائدة اجلريدة يف اللتزام بال�شرية قبل الن�شر لأعمدة »�شمعنا« لي�شت اإل اأمًرا غري ملمو�س ول 

يخرج عن حدود القانون §§ 1341، وادعوا كذلك اأن هذا القانون ل يحمي من ت�شويه ال�شمعة، 

ومع ذلك تختلف هذه الق�شية عن ق�شية مكنايل، ولأن اجلريدة هي �شاحب عمل وينان�س مت 

الحتيال عليها مبا يتعدى حدود حقها التعاقدي معه ب�شاأن اأمانته واإخال�شه يف اخلدمة لي�شل 

اإىل م�شلحة غري مادية تخ�شع لقانون التحايل عرب الربيد اأو الت�شال الربقي الذي »يقوم 

على اأ�شا�س الرغبة يف حماية حقوق ملكية الأفراد«، ويت�شح ذلك يف ق�شية مكنايل �شفحة 359، 

رقم 8، الق�شية امل�شت�شهد بها رقم )107( يف 2881، رقم 8. اأما مو�شوع هذه الق�شية فهو خطة 

احل�شول على املعلومات ال�شرية لأعمال اجلريدة، وما يت�شل بعمود »�شمعنا« من مواعيد ن�شر 

تقع حتت حماية  »ملكية«  لأي  ولي�س خ�شارة  ملمو�شة،  الأم��ر طبيعته غري  وه��ذا  وحمتويات، 

قوانني التحايل بالربيد اأو الت�شال الربقي، ومن ناحية اأخرى، مل تنح�شر ق�شية مكنايل يف 

نطاق القانون 1341 من حيث متييز احلق امللمو�س عن احلق غري امللمو�س يف حماية امللكيات. 

ب�شرية  اللتزام  يف  اجلريدة  م�شلحة  اأن  بو�شوح  بعد  فيما  املذكورتان  املحكمتان  واأ���ش��ارت 

 Federal Supplement 791 حمتويات ومواعيد ن�شر عمود »�شمعنا« يرُعد حق ملكية )املرجع

اجلزء الثاين، Federal Supplement 612 �شفحة 862( ونحن نتفق على هذا ال�شتنتاج  لأن 

�شركة  �شد  روكلي�شاو�س  ق�شية  على  الط��الع  )يرُرجى  ملكية  ترُعد  ال�شرية  الأع��م��ال  معلومات 

 ،104 رقم  بها  امل�شت�شهد  الق�شية   ،1004-1001  ،986 املتحدة،  الوليات   467 رقم  مون�شانتو، 

املالية  الأوراق  هيئة  �شد  ديرك�س  وق�شية   ،1984  /815 الثانية  الطبعة    ،81  ،2874  ،2862
والتداولت، رقم 463 الوليات املتحدة، 646، 653 رقم 10، والق�شية امل�شت�شهد بها رقم 103، 
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�شركة  ب�شيكاغو �شد  التجارية  اللجنة  1983 ق�شية  الثانية  الطبعة   77  ،10 3260، رقم   ،3255
امل�شت�شهد بها  الق�شية   ،25  ،250-251  ،236 املتحدة،  الوليات   198 اآند �شتوك،  كري�شتي جرين 

رقم 637، �شفحة 640-639، الطبعة القانونية الثانية cf 5 U.S.C 552 ،1905 /1031 )ب( )4(،

اأعمالها  اإج��راء  ال�شركات يف نطاق  اإح��دى  اأو جتمعها  ال�شرية التي حت�شل عليها  املعلومات 

ترُعد نوًعا من امللكية التي يكون لل�شركة حق وفائدة ح�شريان فيها وحتميها العدالة املطلقة من 

خالل اأحكام ق�شائية اأو تعوي�س منا�شب. )فليت�شر 3 دبليو، مو�شوعة قانون ال�شركات اخلا�شة، 

8571 �شفحة، 260 / ن�شخة 1986. وللجريدة �شاحبة حق امللكية املحافظة على �شرية املعلومات 
ن�شرها.. كما  ا�شتخدامها قبل  »�شمعنا« وح�شرية  اأعمدتها مثل  اخلا�شة مبواعيد وحمتويات 

تو�شلت املحكمة من قبل اإىل ما يلي:

قابلة  �شلعة  ترُعد  حيث  املطلق  باملعنى  حوزتها  اأو  ملكيتها  حيث  من  ح�شا�شية  ذو  اأم��ر  الأخ��ب��ار 

للرتويج ميكن جمعها عن �شركة اأو موؤ�ش�شة اأو مهارة اأو عمالة اأو اأموال ويتم توزيعها وبيعها ملن 

 284 ا�شو�شيتد بري�س،  اأي جتارة �شائدة )ق�شية خدمة الأخبار الدولية �شد  املقابل مثل  يدفعون 

الوليات املتحدة، 215، 236، 36 الق�شية امل�شت�شهد بها 68، 71، 63 الطبعة القانونية 211 /1918(. 

)3(
ملعرفة ادعاءات مقدمي العري�شة اأنهم مل يتدخلوا يف ا�شتخدام البنك للمعلومات ال�شرية 

ومل يعلنوا عنها ومل يحرموا اجلريدة من ن�شرها لأول مرة، يرُرجى الطالع على الرد املوجز 

على مقدمي العري�شة، هذا الأمر مل يرُدرك. يحق للجريدة حتديد كيفية ا�شتخدام املعلومات 

العري�شة  مقدمو  ي�شتطيع  ول  للعامة،  ن�شرها  قبل  وال��ع��م��ل  ال��ع��م��ل،  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال�شرية 

كانت تخطط لالحتيال عرب تقدمي معلومات  بري�س  اأ�شو�شيتد  وكالة  اأن  اأ�شا�س  الدع��اء على 

اأنه مت حرمان اجلريدة من حقها يف ال�شتخدام احل�شري للمعلومات لأن  للمناف�شني ويكفي 

ا ويكون من اأكرث امللكيات  مبداأ ال�شتخدام احل�شري ملعلومات الأعمال ال�شرية يرُعد اأمًرا �شروريًّ

خ�شو�شية يف هذا اجلانب. 

)4(
ك�شف  وينان�س يف  �شلوك  ب��اأن  يقول  ال��ذي  العري�شة  اأح��د مقدمي  ادع��اء  ن�شتطيع قبول  ل 

التحايل عرب  لقانون  احتيال يخ�شع  ن�شاط  اأكرث من خمالفة  يكن  ن�شرها مل  قبل  املعلومات 

الربيد ل اأكرث، واملواد 1341 و1343 تت�شمنان باأن اأي خطة هدفها منع اأحدهم من احل�شول 

على مال اأو ملكية عن طريق ادعاءات اأو عرو�س اأو تعهدات حتمل �شفة الحتيال اأو التزييف.
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التحايل عرب الربيد  »احتيال« يف قانون  فاإن كلمة  وكما لحظنا م�شبًقا يف ق�شية مكنايل 

نزيهة،  غري  خطط  اأو  باأ�شاليب  �شخ�س  ملكية  بحقوق  الإ���ش��رار  ب�شاأن  م�شرتًكا  معنى  حتمل 

ودائًما حماولة اختال�س �شيء ذي قيمة بالتحايل اأو اخلداع اأو الت�شليل اأو املكر.

اأي احل�شول بالحتيال على حق  اأي وجه حق  ويت�شمن مفهوم الحتيال ال�شتيالء بدون 

 187 �شني،  �شد  جرين  )ق�شية  اآخ��ر  �شخ�س  عليها  املوؤت����من  الب�شائع  اأو  الأم���وال  ا�شتخدام 

الوليات املتحدة، 181، 189، 23 الق�شية امل�شت�شهد بها رقم 98، 102 ، 47 الن�شخة القانونية 

�شفحة 130 /1902(. 

ووجدت املحكمة املحلية اأن التزام وينان�س يف اجلريدة مل يكن يت�شمن الك�شف عن املعلومات 

تعهد  ال��ذي  واجبه  خالف  عندما  زائًفا  التزامه  فاأ�شبح  ن�شرها؛  قبل  العمود  بذلك  اخلا�شة 

التي  اخلطة  مبوجب  امل��وؤام��رة  يف  �شركائه  اإىل  باجلريدة  اخلا�شة  ال�شرية  املعلومات  ونقل  به 

و�شعوها لتقا�شم الأرباح التي �شتنتج من معامالت البور�شة التي �شتتم مبوجب ما �شربه من 

معلومات تت�شل بعمود »�شمعنا«. )ق�شية �شنيب، الوليات املتحدة، 444� 507، 515، رقم: 11، 

100 الق�شية امل�شت�شهد بها رقم 673، 678، رقم 11، 62 الن�شخة القانونية 704 /1980.

راأي املحكمة:

مع اأن احلكم ال�شادر اأ�شا�شه اأحكام اتفاقية ا�شتئمان كتابية متنع ال�شتخدام غري املفو�س 

اأن القانون العام مينع نف�س الأعمال حتى »يف  اأننا لحظنا  اإل  للمعلومات ال�شرية احلكومية، 

حالة غياب التعاقد الكتابي، يتعهد املوظف بالتزام قائم على الثقة بحماية املعلومات ال�شرية 

التي يح�شل عليها اأثناء اأداء وظيفته وكما اأقرت حماكم نيويورك كما هو مقرر - كمبداأٍ عام - اأن 

ال�شخ�س الذي يح�شل على معلومات اأو معرفة خا�شة بحكم عالقة قائمة على الثقة اأو اللتزام 

ا يف ا�شتغالل هذه املعلومات مل�شلحته ال�شخ�شية بل يجب  بال�شرية مع طرف اآخر  ل يكون حرًّ

اأن ينقل اإىل �شاحب عمله اأي اأرباح قد تنتج عنها )ق�شية داميوند �شد اأورميونو، 24 نيويورك، 

الطبعة الثانية، 494، 479، 301، ولية نيويورك، الطبعة الثانية، 78، 80، 284، ولية نربا�شكا 

ا على ت�شريح الوكالة، املادة 388،  الطبعة الثانية 910، 912، /1969، كما ميكن الطالع اأي�شً

التعليق )ج( 396 /1958. 

وقد عانينا قلياًل من اأجل التو�شل اإىل اأن املوؤامرة يف هذه الق�شية التي تتمثل يف التجارة 

اأو الت�شال  مبعلومات اجلريدة ال�شرية ل تخرج عن اخت�شا�س قوانني التحايل عرب الربيد 

التي من  الأخ��رى كانت مكتملة، ومعلومات اجلريدة  الإدان��ات  اأن جوانب  الربقي **322 مع 

املفرت�س اأن تكون �شرية ترُعد ملًكا لها، والت�شريح بهذا الأمر من املوظف اأزال اأي �شكوك حول 
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ل الو�شول اإىل نية الحتيال. الهدف و�شهَّ

وقد ا�شتمر وينان�س يف عمله باجلريدة خمتل�ًشا معلوماتها ال�شرية ل�شاحله وكان يتظاهر 

اأنه يوؤدي مهمته يف حمايتها، و�شرح ملحرريه مرتان اأن ت�شريب املعلومات ال�شرية ل عالقة 

له بخطة تداول الأ�شهم )املرجع Federal Supplement 612 �شفحة 831( مما اأظهر علمه 

باأن اجلريدة تتعامل مع الأخبار املت�شلة بالعمود »�شمعنا« على اأنها �شرية واأن احتياله متثل 

يف اأداء دور املوظف املخل�س، اإ�شافة اإىل ذلك، ا�شتنتجت املحكمة املحلية اأن كالًّ من مقدمي 

العري�شة ت�شرف بال�شكل املطلوب بنية الحتيال وهذا مدعم بالأدلة الداح�شة )نف�س امل�شدر 

�شفحة 847-850(. 

)5(
واأخرًيا، رف�شنا الدعاء باأن ا�شتخدام الت�شال الربقي والربيد من اأجل الطباعة واإر�شال 

املذكورتان  املحكمتان  كانت  الق�شية،  تنفيذ خطة هذه  اأجل  ولي�س من  اإىل عمالئها  اجلريدة 

ك��ان ج��زًءا  واإمن��ا  »�شمعنا« مل يكن متوقًعا  ت��داول عمود  اأن  اأدن��اه على حق متاًما يف مالحظة 

جوهريًّا من اخلطة. اإذا مل يكن العمود متوفًرا لعمالء اجلريدة فلم تكن اأ�شعر الأ�شهم لتتاأثر 

ومل تظهر احتمالية حتقيق اأرباح نتيجة ت�شريب وينان�س ملحتويات العمود. 
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مصادر استشهاد ماثلة وفقًا لقرار المحكمة:
الثانية،  الطبعة  القانونية،  الن�شخة  يف   98  ،316  ،108 رق��م  الق�شية 

 ،93 56USLW4007، الإدارة الفيدرالية، ق�شم البحث القانوين ، �شفحة 
الثانية  الطبعة   S.S.U.P.Q  ،6785 الأعمال  لنزاعات   RICO دليل   ،423

.Media، L. Rep. 1853 ،14 ،1050

احلوا�شي 

* ل ي�شكل املقرر جزًءا من راأي املحكمة اإل اإنه قد اأعده حمرر القرارات 

لت�شهيل الأمر على القارئ؛ انظر الوليات املتحدة مقابل �شركة ديرتويت 

    .S.CT 282، 287، 50 L.ED. 337،26 ،321 ،لمرب، 200 الوليات املتحدة

1 - تن�ص املادة 10 )ب( على: 
اأو غري  اأمر غري �شرعي لأي �شخ�س، �شواء بطريقة مبا�شرة  »اأن��ه   -  1
اإر�شال  اأو  اأو طريقة للتجارة بني الوليات  اأي و�شيلة  مبا�شرة، وبا�شتخدام 

ل��الأوراق  وطني  ت��داول  لأي  ت�شهيالت  اأي  اأو  الإل��ك��رتوين،  الربيد  ر�شائل 

املالية«. 

اأو  اخل��داع  اأو  التالعب  اأدوات  من  اأداة  اأي  ا�شتغالل  اأو  ا�شتخدام  »)ب( 

احليلة يف خمالفة هذه القواعد واللوائح، فيما يت�شل ب�شراء اأو بيع اأي من 

الأوراق املالية امل�شجلة يف التداول الوطني لالأوراق املالية، اأو اأي اأوراق مالية 

غري م�شجلة، على النحو الذي قد تن�س جلنة الأوراق املالية والبور�شات 

ا اأو منا�شًبا للم�شلحة العامة اأو حلماية امل�شتثمرين«. على كونه �شروريًّ

- تن�ص القاعدة 10ب 5- على ما يلي:   2
»اأنه اأمر غري �شرعي لأي �شخ�س، �شواء بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، 

ر�شائل  اإر���ش��ال  اأو  ال��ولي��ات  بني  للتجارة  طريقة  اأو  و�شيلة  اأي  وبا�شتخدام 
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الربيد الإلكرتوين، اأو اأي ت�شهيالت لأي تداول وطني لالأوراق املالية، 

»)اأ( ا�شتخدام اأي اأداة اأو خطة اأو حيلة لالحتيال،

»)ب( اإ�شدار اأي بيان غري �شحيح اأو م�شلل لأي حقيقة مادية اأو المتناع 

عن ذلك، لإقرار اأي حقيقة مادية لزمة لإ�شدار البيانات، يف �شوء الظروف 

التي ترُ�شنع البيانات يف ظلها،

»)ج( اأو النخراط يف اأي فعل اأو ممار�شة اأو اأعمال جتارية الذي ي�شبب اأو 

قد ي�شبب الحتيال اأو خديعة اأي �شخ�س،

- تن�ص املادة 1341 على ما يلي:   3
»كل من ابتكر اأو انتوى ابتكار اأي خمطط اأو حيلة لالحتيال، اأو للح�شول 

اأو وعود  اأو �شور  اأو ادع��اءات  اأو ممتلكات بطرق غري م�شروعة  اأم��وال  على 

احتيالية، اأو اأي عمل من اأعمال البيع اأو الت�شرف يف اأو القرتا�س اأو تداول 

اأو التغري اأو التخلي عن اأو التغيري اأو التوزيع اأو التوريد اأو ال�شراء بغر�س 

ال�شتخدام غري القانوين لأي عملة مزورة اأو م�شتبه فيها، اأو �شند، اأو ورقة 

مالية، اأو اأي �شلعة اأخرى اأو اأي �شيء اآخر قد يكون اأو من املمكن اأن يكون 

اأو  احليلة  اأو هذه  املخطط  هذا  تنفيذ  بغر�س  بها،  م�شتبه  �شلعة  اأو  مزيًفا 

حماولة تنفيذ ذلك داخل اأي مكتب بريد اأو اأي مكتب مفو�س حلفظ املواد 

الربيدية اأو اأي مواد اأو اأ�شياء من اأي نوع يتم اإر�شالها اأو ت�شليمها باخلدمة 

اأنه  اأ�شياء معروف  اأو  اأي مواد  اأو  ت�شلُّمها من هناك  اأو  اأخدها  اأو  الربيدية 

يجب اإر�شالها بالربيد ح�شب اجلهة املحددة اأو املكان التي يجب اإر�شالها اإليه 

بوا�شطة ال�شخ�س الذي ت�شلمها، حيث يتم فر�س غرامة ل تزيد عن 1000 

دولر اأو عقوبة �شجن ل تزيد عن خم�س �شنوات اأو العقوبتني مًعا. 

- تن�ص املادة 1343 على ما يلي:   4
اأو  املتعمد  التحايل  اأج��ل  م��ن  خطة  و�شع  ينوي  اأو  ي�شع  �شخ�س  »اأي 

اأو  التعهدات  اأو  الدع����اءات  خ��الل  م��ن  امللكيات  اأو  الأم����وال  على  احل�شول 

بالت�شال  ي�شاعد يف حتويلها  اأو  اأو يحولها  الحتيالية،  اأو  الزائفة  الوعود 
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ا  خارجًيّ بها  للمتاجرة  اأو  الأقاليم،  بني  التلفزيوين  اأو  الراديو  اأو  الربقي 

بطرق كتابية اأو اإ�شارات اأو عالمات اأو �شور اأو اأ�شوات من اأجل تنفيذ هذه 

اخلطة الحتيالية، يتعر�س لدفع غرامة ل تزيد عن 1000 دولر اأمريكي 

اأو ال�شجن ملدة ل تزيد عن خم�شة اأعوام، اأو العقوبتني مًعا«. 

- تن�ص املادة 371 على ما يلي:  5
»اإذا تاآمر �شخ�س اأو �شخ�شان لرتكاب جرم يف حق الوليات املتحدة اأو 

احتيال على الوليات املتحدة اأو اأي وكالة بها باأي طريقة ولأي غر�س، واإذا 

حاول هذا ال�شخ�س/ الأ�شخا�س الت�شرف لتحقيق هذه املوؤامرة، ف�شيدفع 

كل منهم غرامة ل تزيد عن 10000 دولر اأمريكي اأو يرُ�شجن ملدة ل تزيد 

عن خم�شة اأعوام، اأو يتحمل كلتا العقوبتني. 

- قوانني التحايل عرب الربيد اأو الت�شال الربقي بنف�س اللغة املكتوب   6
على  ال��ق��وان��ني  ه��ذه  حتليل  نطبق  ول��ذل��ك  الق�شية،  م��و���ش��وع  اجل���زء  بها 

اجلرائم املحددة هنا.
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(2) Property

Subjects of Property

Confidential business information is property right of business.

31 Cases that cite this headnote

(3) Postal Service

Nature of Scheme or Device in General

Telecommunications

Injury from Fraud

For purposes of mail fraud and wire fraud statutes, financial newspaper reporter 

and stockbroker defrauded newspaper by utilizing confidential information re-

garding securities transactions which would be discussed in upcoming newspaper 

articles, though newspaper did not suffer monetary loss; it was sufficient that 

newspaper was deprived of its right to exclusive use of information, as exclusiv-

ity was important aspect of confidential business information. 18 U.S.C.A. §§ 

1341, 1343.

192 Cases that cite this headnote

(4) Postal Service

Nature of Scheme or Device in General

X elecommunications

v»- Nature of Scheme or Device in General

Conduct by reporter for financial newspaper in revealing prepublication infor-

mation constituted fraudulent activity which was proscribed by mail fraud and 

wire fraud statutes; statutes which reached any scheme to deprive another of 

money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations,or 

promises
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Reporter for financial newspaper and stockbroker were convicted of participation in insider 

trading scheme based upon information misappropriated from newspaper, in the United 

States District Court for the Southern District of New York, 612 F.Supp. 827, Charles E. 

Stewart, Jr., J., and appeal was taken. The Court of Appeals, 791 F.2d 1024, Pierce, Circuit 

Judge, affirmed in pan and reversed in part. On writ of certiorari, the Supreme Court, White. 

J,, for evenly divided Court affirmed convictions under securities laws. The Supreme Court, 

White, J., for unanimous Court, further held that: (1) conspiracy to trade on newspaper›s 

confidential information was within reach of mail and wire fraud statutes; (2) newspaper 

had property right in keeping information confidential prior to publication, which was pro-

tected by statutes; (3) activities constituted scheme to defraud newspaper within meaning 

of statutes; and (4) use of wires and mail to print and send newspaper to its customers was 

sufficient to satisfy statutory requirement that mails be used to execute scheme.

Affirmed.

*

West Headnotes (5)

(1) Securities Regulation

<>•» Release of Inside or Nonpublic Market Information; Tipping

Securities Regulation

*>=• In General; Control Persons

Financial newspaper reporter and stockbroker who were involved in scheme to pur-

chase and sell securities based upon information which was to be analyzed or other-

wise discussed in future

columns of newspaper were properly convicted for violation of the Securities Ex-

change Act. (Per White, J., for evenly divided Court,) Securities Exchange Act of 

1934, § 10(b), IS U.S.C.A. § 78j(b).

39 Cases that cite this headnote



238

1. Insofar as it affirmed petitioners› convictions under the securities laws, the judg-

ment below is affirmed by an equally divided Court. P. 320.

2. Petitioners› conspiracy to trade on the Journal›s confidential information is within 

the reach of the mail and wire fraud statutes. Pp. 320-322.

(a) The Journal had a «property» right in keeping confidential and making exclusive 

use. prior to publication, of the schedule and contents of Winans› columns, which 

right is protected by the statutes. The intangible nature of the Journal›s right cannot 

affect this determination, since McNally v. Untied Slates, 483 U.S. 350, 107 S.Ct, 

2875, 97 L.Ed.2d 292 (1987), did not limit the scope of § 1341 to the protection of 

tangible as opposed to intangible property rights, but merely distinguished protected 

property rights from unprotected intangible rights to honest and impartial govern-

ment- Pp. 320-321.

(b) Petitioners› activities constituted a scheme to defraud the Journal within the 

meaning of the statutes. It is irrelevant that petitioners might not have interfered 

with the Journal›s use of its confidential information, publicized the information, 

deprived the Journal of the first public use of the information, or caused the Journal 

monetary loss, it *20 being sufficient that the Journal has been deprived of its im-

portant right to exclusive use of the information prior to disclosing it to the public. 

The argument that Winans› conduct merely violated workplace rules and did not 

amount to proscribed fraudulent activity is untenable, since §§ 1341 and 1343 reach 

any scheme to deprive another of property by means of fraud, including the fraudu-

lent appropriation to one›s own use of property entrusted to one›s care by another. 

Here, Winans violated his fiduciary obligation to protect his employer’s confidential 

information by exploiting that information for his personal benefit, all the while pre-

tending to perform his duty of safeguarding it. Furthermore, the evidence strongly 

supports the conclusion that each of the petitioners acted with the required specific 

intent to defraud. Pp. 321 -322.
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(5) Postal Service

Intent That Mails Be Used as Pan of Scheme

Telecommunications

O* Effectiveness of Communication to Further Fraud

For purposes of mail fraud and wire fraud statutes, use of wires and mail to print and 

send financial newspaper to its customers satisfied requirement that those mediums be 

used to execute scheme engaged in by reporter for newspaper and stockbroker in trading 

upon information to be disclosed in newspaper at later date; had column not been made 

available to customers, there would have been no effect on stock prices and thus no 

likelihood of profiting from information leaked by reporter. 18 U.S.C.A. §§ 1341.1343.

152 Cases that cite this headnote

**3|7 Syllabus

*19 Petitioner Winans was coauthor of a Wall Street Journal investment advice column 

which, becausc of its perceived quality and integrity, had an impact on the market prices of 

the stocks it discussed. Although he was familiar with the Journal›s rule that the column›s 

contents were the Journal›s confidential information prior to publication, Winans entered 

into a schemc with petitioner Felis and another stockbroker who, in exchange for ad-

vance information from Winans as to the timing and contents of the column, bought and 

sold stocks based on the column’s probable impact on the market and shared their profits 

with Winans. On the basis of this scheme, Winans and Felis were convicted of violations 

pf The federal securities laws and of The federal mail and wire fraitd statufes, 18 U,S>C. 

§§ 13411343, which prohibit the ijse of.the mails or of electronic transmissions to ex-

ecute “any scheme or artifice to defraud; or for obtaining money or property by

means .of false or fraudulent pretenses, representations, or promises»; petitioner 

Carpenter was convicted of aiding and abefting. The Court of Appeals affirmed.

Held:
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240.10b-5 (1987). United States v. Winans, 612 F.Supp. 827 (SDNY 1985). 

They were also found guilty of violating the federal mail and wire fraud stat-

utes. 18 U.S.C.

§§ 1341, 1343,  and were convicted for conspiracy under

*22 18 U.S.C. § 371.3 Petitioner David Carpenter, Winans› roommate, was con-

victed for aiding and abetting. With a minor exception, the Court of Appeals for the 

Second Circuit

affirmed, 791 F.2d 1024 (1986); we granted certiorari, 479

U.S. 1016,107 S.Ct, 666,93 UEd.2d 718 (1986).

I

In 1981, Winans became a reporter for the Wall Street Jouma] (the Journal) and 

in **3J9 the summer of 1982 became one of the two writers of a daily column, 

«Heard on the Street.» That column discussed selected stocks or groups of stocks, 

giving positive and negative information about those stocks and taking “a point 

of view with respect to investment in the stocks that it reviews.» 612 F.Supp., at 

830. Winans regularly interviewed corporate executives to put together interest-

ing perspectives on the stocks that would be highlighted in upcoming columns, 

but, at least for the columns at issue here, none contained corporate inside infor-

mation or any “hold for release» information. Id., at 830, n. 2. Because of the 

“Heard” column›s perceived quality and integrity, it had the potential of affect-

ing the price of the stocks which it examined. The District Court concluded on 

the basis of testimony presented at trial that the “Heard» column “does have an 

impact *23 on the market, difficult though it may be to quantify in any particular 

case .» Id., at 830.

The official policy and practice at the Journal was that prior to publication, the con-

tents of the column were the Journal›s confidential information. Despite the rule, 
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(c) Petitioners› contention that the use of the wires and the mail to print and send 

the Journal to its customers is insufficient to satisfy the statutory requirement that, 

the mails be used to execute the scheme at issue is rejected. Circulation of the 

column to Journal customers was not only anticipated but was an essential part of 

the scheme, since there would have been no effect on stock prices and no likeli-

hood of profiting from the leaked information without such circulation. P. 322.

**318 791 F.2d 1024 (CA2 1986), affirmed.

WHITE, J., delivered the opinion for a unanimous Court as to holding number 2, above.

Attorneys and Law Firms

Don D. Buchwald argued the cause for petitioners. With him on the briefs were Jed 

S, ftakojf, Howard W. Goldstein, James Niss, E. Michael Bradley, I. Scott Bieler, and 

Alan R. Kaufman 

Solicitor General Fried argued the cause for the United States. With him on the brief 

were Assistant Attorney General Weld, Deputy Solicitor General Cohen, Charles A. 

Rothfeld, Daniel L. Goelzer, Paul Gonson, Jacob H. Stillman, Rosalind C. Cohen, 

and Katherine Gresham.*

* Benjamin W. Heineman, Jr., and Carter G. Phillips filed a brief for the Reporters 

Committee for Freedom of the Press et al. as amici curiae urging reversal.

Opinion

Justice WHITE delivered the opinion of the Court.

Petitioners Kenneth Felis and R. Foster Winans were convicted of violating § 10(b) 

of the Securities Exchange Act

of *21 1934, 48 Stat. 891, IS U.S.C. § 78j(b),(1) and Rule .1 Ob-5,17CFR § 

(*) The Court is evenly divided with respect to the convictions under the securities laws and for that 
reason affirms the judgment below on those counts. For the reasons
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it to his employer. It was this appropriation of confidential information that underlay 

both the securities laws and mail and wire fraud counts. With respect to the §

10(b) charges, the courts below held that the deliberate breach of Winans’ duty of confi-

dentiality and concealment of the scheme was a fraud and deceit on the Journal. Although 

the victim of the fraud, the Journal, was not a buyer or seller of the stocks traded in or 

otherwise a market participant, the fraud was nevertheless considered to be “in connec-

tion with» a purchase or sale of securities within the meaning of the statute and the rule. 

The courts reasoned that the scheme›s sole purpose was to buy and sell securities at a 

profit based on advance information of the column›s contents. The courts below rejected 

petitioners› submission, which is one **320 of the two questions presented here, that 

criminal liability could not be imposed on petitioners under Rule l0b-5 because “the 

newspaper is the only alleged victim of fraud and has no interest in the securities traded.»

In affirming the mail and wins fraud convictions, the Court of Appeals ruled .that 

tyinans had fraudulently misappropriated “property” within the meaning pf the mail 

and wire fraud statutes &id that its revelation had harmed the Jpurnal. It wgs held well 

that the; use of the mail and wire services had. a sufficient ae*us wjth. the scheme to 

satisfy §§ 1341 and 1.343. The. petition for certiorwi challenged these conclusion*.

(1) the court is enenly with respect to the convictions under the security laws and for 

that reasons affirms the judgement below on those count. for the reasons that follow, 

we also affirm the judgemnt with respect mail and wire fraud conviction.

*25 II

Petitioners assert that their activities were not. a scheme to defraud the Journal with-

in the meaning of the mail and wire fraud statutes; ** and that in any event, they did 

not obtain any “money or property” from the Journal, which is a necessary element 

of the crime under our decision last Term in McNally v. United Slates, 483 U.S. 350, 

107 S.Ct. 2875, 97 L.Ed.2d 292 (1987). We are unpersuadod by either submission 
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with which Winans was familiar, he entered into a scheme in October 1983 with 

Peter Brant and petitioner Felis, both connected with the Kidder Peabody brokerage 

firm in New York City, to give them advance information as to the timing and con-

tents of the “Heard” column. This permitted Brant and Felis and another conspirator, 

David CUrlc. a client of Brant, to buy or sell bstsed bn the probable impact of the 

column on the market. Profits were to be shared. The conspirators agreed that the 

scheme would not affect the journalistic purity of the “Heard” column, and the Dis-

trict Court did not find that the contents of any of the articles were altered to further 

the profit potential of petitioners’ stock-trading scheme. Id., at 832,834-835. Over a 

4-month period, the brokers made prepublication trades on the basis of information 

given them by Winans about the contents of some 27 “Heard» columns. The net 

profits from these trades were about $690,000.

In November 1983, correlations between the “Heard” articles and trading in the 

Clark and Felis accounts were noted at Kidder Peabody and inquiries began. Brant 

and Felis denied

knowing anyone at the Journal and took steps to conceal the trades. Later, the Se-

curities and Exchange Commission began an investigation. Questions were met by 

denials both by the brokers at Kidder Peabody and by Winans at the Journal. As the 

investigation progressed, the conspirators quarreled, and on March 29,1984, Winans 

and Carpenter went to the SEC and revealed the entire scheme. This indictment and 

a bench trial followed. Brant, who had pleaded guilty under a plea agreement, was a 

witness for the Government.

The District Court found, and the Court of Appeals agreed, that Winans had know-

ingly breached a duty of confidentiality *24 by misappropriating prepublication in-

formation regarding the timing and contents of the “Heard” column, information 

that had been gained in the course of his employment under the understanding that it 

would not be revealed in advance of publication and that if it were, he would report 
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benefit, and which a court of equity will protect through the injunctive process or 

other appropriate remedy.»

3 W, Fletcher, Cyclopedia of Law of Private Corporations § 857.l7p. 260 (rev. ed. 

1986) (footnote omitted). The Journal had a property right **321 in keeping confi-

dential and making exclusive use, prior to publication, of the schedule and contents 

of the “Heard”’ column. Christie Crain, supra. As the Court has observed before:

”[N]ews matter, however little susceptible of ownership or dominion m the absolute 

sense, is stock in trade, to be gathered at the cost of enterprise, organization, skill, 

labor, and money, and to be distributed and sold to those who will pay money for it, 

as for any other merchandise.” International News Service v. Associated Press, 248 

U.S. 215,236,39 S.Ct. 68,71,63 L-Ed. 211 (1918).

(3) Petitioners› arguments that they did not interfere with the Journal›s use of the 

information or did not publicize it and deprive the Journal of the first public use of 

it, see Reply Brief for Petitioners 6, miss the point. The confidential information 

was generated from tfie business, and the business had a right to decide how to use it 

prior to disclosing it to the public. Petitioners cannot successfully contend based on 

Associated Press that a scheme to defraud requires a monetary loss, such as giving 

the information to a competitor; it is sufficient that the Journal has been deprived of 

its right to exclusive use of the information, for exclusivity is an important aspect 

*27 of confidential business information and most private property for that matter.

(4) We cannot accept petitioners’ further argument that Winans› conduct in revealing 

prepublication information was no more than a violation of workplace rules and did 

not- amount to fraudulent activity that is proscribed by the mail fraud statute. Sec-

tions 1341 and 1343 reach any scheme to deprive another of money or property by 

means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises. As we observed 

last Term in McNally. the words “to defraud*’ in the mail fraud statute have the 

“common understanding” of ** ‘wronging one in his property rights by dishonest 



245

David CARPENTER, Kenneth P. Felis, and R. Foster Winans, Petitioners V. UNITED STATES.

and address the latter first.

We held in McNally that the mail fraud statute does not reach “schemes to defraud 

citizens of their intangible rights to honest and impartial government,” icl., at 355, 

107 S.Ct., at 2879, and that the statute is “limited in scope to the protection of prop-

erty rights.” Id., at 360,107 S.Ct., at 2882. Petitioners argue that the Journal›s inter-

est in prepublication confidentiality for the “Heard” columns is no more than an 

intangible consideration outside the reach of § 1341; noT does that law, it is urged, 

protect against mere injury to reputation. This is not a case like McNally, however. 

The Journal, as Winans› employer, was defrauded of much more than its contractual 

right to his honest and faithful service, an interest too ethereal in itself to fall within 

the protection of the mail fraud statute, which “had its origin in the desire to protect 

individual property rights.» McNally, supra, at 359, n, 8,

107 S.Ct., at 2881, n. 8. Here, the object of the scheme was to take the Journal›s con-

fidential business information-the publication schedule and contents of the “Heard” 

column- and its intangible nature does not make it any loss “property” protected by 

the mail and wire fraud statutes. McNally did not limit the scope of § 1341 to tan-

gible as distinguished from intangible property rights.

(2) Both courts below expressly referred to the Journal›s interest in the confidentiality 

of the contents and timing of the “Heard” column as a property right, 791 F.2d, at 1034-

1035; 612 F.Supp., at 846, and we agree with that conclusion. *26 Confidential busi-

ness information has long been recognized as property. See Ruckelshaus v. Monsanto 

Co., 467 U.S. 986, 1001-1004, 104 S.Ct. 2862, 2874, 81 L.Ed2d 815 (1984); Dirks 

v. SEC, 463 U.S. 646.6S3, n. 10,103 S .Ct. 3255.3260, n. 10, 77 L.£d.2d 911 (1983); 

Board of Trade of Chicago v. Christie Grain & Stock Co., 198 U.S. 236, 250-251, 25

S.Ct. 637, 639-40, 49 L.Ed. 1031 (1905); cf. 5 U.S.C. § 552(b)(4).‘‘Confidential 

information acquired or compiled by a corporation in the course and conduct of its 

business is a species of property to which the corporation has the exclusive right and 
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**322 provided the other elements of the offenses are satisfied. The Journal›s busi-

ness information that it intended to be kept confidential was its property; the declara-

tion to that effect in the employee manual merely removed any doubts on that score 

and made the finding of specific intent to defraud that much easier. Winans continued 

in the employ of the Journal, appropriating its confidential business information for 

his own use, all the while pretending to perform his duty of safeguarding it. In fact, he 

told his editors twice about leaks of confidential information not related to the stock-

trading scheme, 612

F.Supp., at 831. demonstrating both his knowledge that the Journal viewed information 

concerning the “Heard» column as confidential and his dcceit as he played the role of a 

loyal employee. Furthermore, the District Court›s conclusion that each of the petitioners 

acted with the required specific intent to defraud is strongly supported by the evidence. Id.. 

at 847-850.

(5) Lastly, we reject the submission that using the wires and the mail to print and send 

the Journal to its customers did not satisfy the requirement that those mediums be used 

to execute the scheme at issue. The courts below were quite right in observing that 

circulation of the “Heard” column was not only anticipated but an essential part of the 

scheme. Had the column not been made available to Journal customers, there would 

have been no effect on stock prices and no likelihood of profiting from the information 

leaked by Winans.

The judgment below is

Affirmed,

Parallel Citations

308 S.Ct. 316. 98 L£d.2d 275, 56 USLW 4007, Fed. Sec. L. Rep. P 93,423,RICO 

Bus.Disp.Guide 6785,5 U.S.P.Q,2d 1059,14 Media L. Rep. 1853
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methods or schemes,’ and ‘usually signify the deprivation of something of value by 

trick, deceit, chicane or overreaching.’ ” 483

U.S., at 358, 107 S.Ct., at 2881 (quoting Hammerschmidl v. Vnixed States, 265 U.S. 

182, 188, 44 S.Ct. 511, 512, 68

L-Ed. 968 (1924)). The concept of «fraud” includes the act of embezzlement, which 

is“ ’the fraudulent appropriation to one›s own use of the money or goods entrusted to 

one›s care by another/ ” Grin v, Shine, 187 U.S. 181,189,23 S.Ct. 98, 102,47 LJEd. 

130(1902).

The District Court found that Winans› undertaking at the Journal was not to reveal 

prepublication information about his column, a promise that became a sham when in 

violation of his duty he passed along to his co-conspirators confidential information 

belonging to the Journal, pursuant to an ongoing scheme to share profits from trading 

in anticipation of the “Heard” column›s impact on the stock market. In Snepp v\ United 

States, 444 U.S. 507, 515, n, 11, 100 S.Ct. 763, 768, n. 11, 62 L.Ed.2d 704 (1980) (per 

curiam), although a decision grounded in the provisions of a written trust agreement 

prohibiting the unapproved use of confidential Government information, we noted the 

similar prohibitions of the common law, that “even in the absence of a written contract, 

an employee has a fiduciary obligation to protect confidential information obtained dur-

ing the course of his employment.» As the New York courts have recognized: “It is well 

established, as a general proposition, that a person who acquires special knowledge or 

information by virtue of a confidential or fiduciary relationship with another is not free 

*28 to exploit that knowledge or information for his own personal benefit but must 

account to his principal for any profits derived therefrom.” Diamond v, Oreamuno, 24 

N,Y,2d 494,497, 301 N.Y.S.2d 78,80.248 N JE.2d 910,912 (1969); see also Restate-

ment (Second) of Agency §§ 388, Comment c, 396(c) (1958).

We have little Trouble in holding that the conspiracy here to trade on the Journal›s 

confidential information is not outside the reach of the mail and wire fraud statutes, 
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obligation, security, or other article, or anything represented to be or intimated or held 

out to be such counterfeit or spurious article, for the purpose of executing such schcmc 

or artifice or attempting so to do. places in any post office or authorized depository for 

mail matter, any matter or thing whatever to be sent or delivered by the Postal Service, 

or takes or receives therefrom, any such matter or thing, or knowingly causes to be 

delivered by mail according to the direction thereon, or at the place at which it is di-

rected to be delivered by the person to whom it is addressed, any such matter or thing, 

shall be fined not more than $1 X)00 or imprisoned not more than five years, or both.’*

Section 1343 provides:

4 -  ‘Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, 

or for obtaining money or propeny by means o» false or fraudulent pretenses, represen-

tations, or promises, transmits or causes to be transmitted by means of wire, radio, or 

television communication in interstate or foreign commerce, any writings, signs, signals,

Carpenter v. U.S., 484 U.S. 19 (1987)

S.Ct. 316, 93 L.Ed.2d 275, 56 USLW 4007, Fed. Sec. L. Rep. P 93,423...

pictures, or sounds for the purpose of executing such scheme ot artifice, shall be 

fined not more than $1,000 or imprisoned not more than five years, or both.’*

5 - Section 371 provides;

«If two or more persons conspire either to commit any offense against the United States, 

or to defraud the United States, or any agency thereof in any manner or for any purpose, 

and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, each 

shall be fined not more than SlODGO or imprisoned not more than five years, or both.”

6 - The mail and wire fraud statutes share the same language in relevant part, and 

accordingly we apply the same analysis to both sets of offenses here.

End of Document

<3 2012 Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works.
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Footnotes

*  The syllabus constitute no pan of the opinion of the Court but has been prepared 

by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader. See United States v. 

Detroit Lumber Co.. 200 U.S. 321,337.26 S.Ct. 282,287. SO L.Ed. 499.

1 - Section 10(b) provides:

“It shall be unlawful fox any person, directly or indirectly, by the use of any means 

or instrumentality of interstate commerce or of the mails, or of any facility of any 

national securities exchange-

**(b) To use or employ, in connection with the purchase or sale of any security 

registered on a national securities exchange or any security not so registered, any 

manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of such rules and 

regulations as the (Securities and Exchange] Commission may prescribe as neces-

sary ot appropriate in the public interest or for the protection of investors,»

2 - Rule lOb-5 provides:

“It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or in-

strumentality of interstate commerce, or of the mails or of any national securities exchange.

‘‘(a) To employ any device, scheme, or artifice K> defraud,

“(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact 

necessary in order to make the statement* made, in the light of the circumstances 

under which they were made, not misleading, or

“(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as 

a fraud or dcccit upon any person, «in connection with the purchase or sale of any security,”

Section 1341 provides;

3 - “Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, 

or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses, repre-

sentations, or promises, or to sell, dispose of, loan, exchange, ulter, give away, distrib-

ute, supply, or furnish or procure for unlawful use any counterfeit or spurious coin, 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم الهاتف .

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch، Deira، Dubai
EBILAEAD
 H.H the ruler’s court، Government of Dubai
AE070260001012004074102

ا�شم البنك:

فرع:

:)Swift Code(  شويفت كود�

ا�شم الح�شاب:

:)IBAN A/C(  رقم الح�شاب

مع اإر�شال �شورة اإي�شال الحوالة اإلى المعهد

لال�شتراك يرجى تعبئة النموذج المرفق اأو الت�شال على عناوين المعهد

هاتف: 2833300 - 9714+    فاك�س: 2827071 - 9714+

mail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :بريد اإلكتروني

واإر�شال القيمة المالية وفقاً للتالي 

1-الدفع نقداً .. في مقر المعهد

 )H.H THE RULER’S COURT - DUBAI(               /2-اإ�شدار �شيك با�شم

3-حوالة بنكية اإلى الح�شاب التالي .. 
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