حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات
وفق ًا ألحكام القانون القطري المقارن

الدكتور حممد �سعيد �أحمد ا�سماعيل
�أ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد ق�سم القانون  -كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية  -قطر
ق�سم القانون التجاري– كلية احلقوق – جامعة دم�شق
ملخ�ص البحث:
�أ�صبحت التجارة الإلكرتونية م�ؤخر ًا و�سيلة �شائعة ب�شكل متزايد �سواء بالن�سبة للأفراد �أو ال�شركات
التجارية ل�شراء وبيع ال�سلع �أو اخلدمات ،غري �أن املمار�سات التقليدية التي تتطلب �إجراءات تعاقدية
لتوثيق املعامالت التجارية يف م�ستندات �أو وثائق ورقية مكتوبة باتت ت�شكل حتدي ًا لل�صفقات التجارية
الإلكرتونية التي تتم با�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة كالفاك�س والتلك�س والهاتف اجلوال
وعرب �شبكة الإنرتنت كالربيد الإلكرتوين �أو عن طريق التبادل الإلكرتوين للبيانات لإبرام العقود
الإلكرتونية ب�شكلها وم�ضمونها اجلديد.
ومن �أهم املزايا التي ر�سختها ممار�سة الأعمال التجارية عن طريق ا�ستخدام الو�سائط الرقمية
املتعددة هي اال�ستغناء التام عن احلاجة لنقل وتخزين الأوراق؛ وبذلك ف�إن العقود الإلكرتونية
�أ�صبحت هي القاعدة ،و�أن ا�ستخدام امل�ستندات الورقية لتوثيق هذه املعامالت تراجعت �أهميته يف
ظل هذه البيئة التجارية اجلديدة.
و�إذا كان البع�ض ي�شكك يف �إمكانية امل�ستندات الإلكرتونية على ال�صمود يف املجتمع التقليدي الورقي،
ف�إنه وعلى نطاق وا�سع هناك اجتاه �آخر يدعو �إىل التو�سع يف ال�شروط القانونية التي تتطلب توثيق
امل�ستندات الورقية املكتوبة واملوقعة خطي ًا لت�شمل امل�ستندات املكتوبة واملوقعة �إلكرتوني ًا .و�إن هذا
الر�أي الأخري كان مبثابة القوة الدافعة وراء اجلهود التي بذلتها الهيئات الدولية والت�شريعات
الوطنية ل�صياغة القواعد القانونية التي من �ش�أنها تقرير االعرتاف القانوين بامل�ستندات الإلكرتونية
والتوقيع الإلكرتوين.

6

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

Abstract:

Recently, e-commerce is becoming increasingly a common means of buying and selling

goods and services for individuals or businesses. Traditional practices that require contracting
procedures for documenting business transactions in hard copy form are no more suitable for
e-commerce transactions (i.e., transactions made using modern means of communication
such as Fax, telex, mobile phone, and via the Internet such as e-mail or by electronic data
interchange) and concluding contracts in their new form and content is a challenge.

One of the main advantages that was fostered by the practice of business through the use of
digital media is that there is no need to transfer and store paper documents. Hence, electronic
contracts have become the norm, and the importance of the use of paper documents to
document these transactions declined in the light of this new business environment.

Although, some people question the possibility that electronic documents can withstand the

traditional paper-based society, there is another trend that calls for the expansion of the legal
requirements that require documentation of paper documents written and signed by hand to
include documents written and signed electronically. This latter view was the driving force
behind the efforts made by international bodies and national legislation for the formulation
of the legal rules that would govern the legal recognition of electronic documents and
electronic signature.
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املقدمة:
� -1إن ازدياد املعامالت والتجارة الإلكرتونية �أ�س�ست العديد من القواعد القانونية اجلديدة للم�ساعدة
يف ا�ستخدام الو�سائط الرقمية املتعددة واال�ستغناء التام عن احلاجة لنقل وتخزين الأوراق؛ وبذلك
ف�إن املعامالت الإلكرتونية �أ�صبحت هي القاعدة ،و�إن ا�ستخدام املحررات وامل�ستندات الورقية لتوثيق
املعامالت تراجعت �أهميته يف ظل هذه البيئة اجلديدة .و�إذا كان البع�ض ي�شكك يف �إمكانية املحررات
الإلكرتونية على ال�صمود يف املجتمع التقليدي الورقي ،ف�إنه وعلى نطاق وا�سع هناك اجتاه �آخر يدعو
�إىل التو�سع يف ال�شروط القانونية التي تتطلب توثيق املحررات وامل�ستندات الورقية املكتوبة واملوقعة
خطي ًا لت�شمل املحررات املكتوبة واملوقعة �إلكرتوني ًا .و�إن هذا الر�أي الأخري كان مبثابة القوة الدافعة
وراء اجلهود التي بذلتها الهيئات الدولية والت�شريعات الوطنية ل�صياغة القواعد القانونية التي من
�ش�أنها تقرير االعرتاف القانوين باملحررات الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين لإزالة العقبات القانونية
وتوفري املزيد من اليقني القانوين للمعامالت والتجارة الإلكرتونية.
� - 2أ�صدرت جلنة الأون�سيرتال القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية �سنة  ،1996والقانون
النموذجي للتوقيعات الإلكرتونية �سنة  .2001و�إن �أهمية القانون النموذجي للتوقيعات الإلكرتونية
تبدو يف �أ َّنه يعزِّ ز الثقة بالتوقيعات الإلكرتونية ويتيح فهمها لأطراف املعامالت الإلكرتونية بحيث
ميكن التعويل عليها يف هذه املعامالت �سواء �أكانت جتارية �أم غري جتارية .وجاءت املادة الثانية
منه بتعريف التوقيع الإلكرتوين و�شهادة ور�سالة بيانات وحر�صت على التعريف بالأطراف الثالثة
للتوقيع الإلكرتوين وهم (مو ِّقع ومقدم خدمات الت�صديق وطرف مع ِّول) .ويت�ض َّمن القانون جمموعة
من قواعد ال�سلوك الأ�سا�سية للأطراف التي ميكن �أن ت�شرتك يف ا�ستخدام التوقيعات الإلكرتونية
لتحقيق االن�سجام والرتابط ملعامالت التجارة الإلكرتونية املختلفة .و�أهم املبادئ الأ�سا�سية التي
يقوم عليها القانون النموذجي للتوقيعات الإلكرتونية وي�ستمدها من القانون النموذجي للتجارة
الإلكرتونية هي:
1ـ مبد�أ احلياد بني الو�سائط :يقوم هذا املبد�أ على عدم التمييز يف التعامل بني الو�سائط الإلكرتونية
(ر�سائل البيانات) والو�سائط الورقية (امل�ستندات الورقية) و�أي�ض ًا عدم التمييز بني خمتلف �أنواع
الر�سائل املو َّقعة �إلكرتوني ًا وامل�ستوفية لل�شروط املن�صو�ص عليها يف القانون النموذجي للتوقيعات
الإلكرتونية .ونرى يف ذلك املنهج ترك املجال مفتوح ًا ملا تفرزه التكنولوجيا احلديثة من تقنيات
جديدة ومتطورة للتوقيع الإلكرتوين.
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2ـ النظري الوظيفي :ويق�صد به عدم التمييز �ضد ا�ستعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم واملمار�سات
الورقية التقليدية يف ر�سائل البيانات الإلكرتونية متى ا�ستوفت ال�شروط املطلوبة للقيام بالوظائف
نف�سها التي تقوم بها امل�ستندات الورقية التقليدية.
3ـ مبد�أ حرية الأطراف :يرى اجتاه يف الفقه ب�أنَّ احلرية التي يتمتع بها �أطراف املعامالت التجارية
الإلكرتونية ترجع �إىل مبد�أ �سلطان الإرادة فيما يتعلق بتكوين العقود و�صحتها.
وي�ش ِّكل القانون النموذجي خطوة جديدة يف �سل�سلة ال�صكوك الدوليـة التي اعتمدتها جلنة
الأون�سيرتال وتعرب عن ازدياد ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة والتكنولوجيا اجلديدة املتطورة
لإجراء املعامالت التجارية الدولية.
 -3امتاز القانون القطري يف املرحلة ال�سابقة باال�ستجابة للتطورات الكبرية يف و�سائل الإثبات
الإلكرتونية ،وجتلى ذلك يف �إ�صدار املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ( ،)2010وهو قانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية ال�صادر بتاريخ ( ،)19/08/2010وقد ق�ضى املر�سوم بتنفيذ القانون والعمل
به من تاريخ �صدوره .ويبدو �أن حجم املعامالت والتجارة االلكرتونية ينمو ويت�سارع بدرجة كبرية
يف دولة قطر يف ال�سنوات الأخرية يف خمتلف املجاالت املدنية والتجارية ،وعلى �سبيل املثال ف�إن
احلكومة االلكرتونية تقدم الكثري من اخلدمات الإلكرتونية ،منها ال�سداد االلكرتوين لر�سوم املرافق
العامة والغرامات و�سائر الر�سوم احلكومية يف معظم امل�ؤ�س�سات العامة ،ويف امل�سائل التجارية؛ حيث
يتم �إبرام معظم العقود التجارية الدولية با�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية ومنها عقود اال�سترياد
والت�صدير واملناق�صات الإلكرتونية .وتقدم البنوك القطرية حزمة كبرية من اخلدمات الإلكرتونية
مثل اخلدمة امل�صرفية عرب االنرتنت وخدمات التجارة الإلكرتونية التي تتنوع وتتم با�ستخدام
البطاقات االئتمانية مثل بطاقات الفيزا واملا�سرت كارد وغريها؛ لذلك ف�إن �إ�صدار قانون التجارة
االلكرتونية القطري يحقق الكثري من الأهداف ،و�أهمها تنظيم معامالت التجارة االلكرتونية
وت�أمني احلماية لها وتوفري بيئة قانونية حتقق الأمان والثقة جلميع الأطراف ،وكذلك تنظيم �آلية
ت�سوية املنازعات التي قد تن�ش�أ من التعامل بها ،وت�ضمنت املادة ( )4من القانون تنظيم املعامالت
االلكرتونية واعرتفت املادة ( )25بقبول املحررات الإلكرتونية كدليل يف الإثبات ،ون�صت املادة
( )28على حجية التوقيع االلكرتوين يف الإثبات .ويف جمال القانون املقارن ف�إننا �سنتناول بع�ض
الت�شريعات الوطنية التي عاجلت م�شكلة البحث واختلفت هذه الت�شريعات يف عدة اجتاهات ،و�أهمها:
ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

9

 -3/1اجتهت بع�ض الدول �إىل �إ�صدار قانون خا�ص للتوقيع الإلكرتوين نظر ًا لأهميته .بيد �أنها
جتاهلت �إ�صدار ت�شريع خا�ص ملعامالت التجارة الإلكرتونية .ومنها قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري
رقم  15ل�سنة ( ،)2004وت�ضمن القانون تنظيم ًا لأحكام التوقيع الإلكرتوين يف نطاق املعامالت
املدنية والتجارية والإدارية ،ويكون للتوقيع الإلكرتوين ذات احلجية املقررة للتوقيعات يف �أحكام
قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،ومنح القانون الكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية
ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية والعرفية يف �أحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية
والتجارية .و�صدر يف �سورية �أي�ض ًا قانون التوقيع الإلكرتوين وخدمات ال�شبكة رقم  4ل�سنة (،)2009
و�أقر القانون ال�سوري مبد�أ �أ�سا�س ًا بالن�سبة للحجية القانونية للم�ستندات الإلكرتونية ،ومفاده منح
الوثيقة الإلكرتونية ذات احلجية املقررة للأدلة الكتابية يف �أحكام قانون البينات ال�سوري.
 - 3/2واعتمدت دول �أخرى على �أحكام قانون الأون�سيرتال النموذجي للتجارة الإلكرتونية وتبنت
معظم �أحكامه ،ومنها قانون املعامالت الإلكرتونية الأردين رقم ( )85ل�سنة ( )2001والقانون
التون�سي اخلا�ص باملبادالت والتجارة الإلكرتونية رقم ( )83ل�سنة ( ،)2000وقانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية الإماراتي رقم ( )2ل�سنة (.)2002
 - 3/3وذهبت دول �أخرى �إىل �إدخال تعديالت على ن�صو�ص القوانني املتعلقة بالإثبات ،ومنها امل�شرع
الفرن�سي الذي قام بتعديل قواعد الإثبات يف القانون املدين الفرن�سي؛ وذلك بالقانون رقم ()230
بتاريخ (  ، )14/03/2000وت�ضمن التعديل االعرتاف باحلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية
باعتبارها دلي ًال كام ًال يف الإثبات؛ حيث �شمل التعديل الكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين �إذا
حتققت ال�شروط التي تتطلبها املادة (  ) 1316املعدلة بالقانون امل�شار �إليه .ويهدف التعديل �إىل
التو�سع يف مفهوم الكتابة التقليدية والتوقيع اخلطي لي�شمل الكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين.
ويهدف هذا البحث �إىل تو�ضيح التايل:
 -1مبد�أ املكافئ الوظيفي يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري فيما يتعلق باحلجية
القانونية للإثبات بالكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية.
 -2ت�شجيع العمل على تطبيق التوقيع الإلكرتوين لي�شمل جميع املعامالت التي يجوز �إمتامها �إلكرتوني ًا
وب�شرط �أن تكون موقعة �إلكرتوني ًا وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي و�ضعها املر�سوم بقانون للمعامالت
والتجارة الإلكرتونية القطري.
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 -3التو�سع يف تطبيق املحررات الإلكرتونية لت�شمل املعامالت الإدارية احلكومية وخدمات املواطنني
ب�شكل عام ،ومنها الت�صاريح املختلفة واخلدمات التي تقدمها اجلمارك وال�ضرائب وم�صلحة
الأحوال املدنية.
 -4مفهوم احلجية القانونية للتوقيع الإلكرتوين والكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية.
�سنتناول يف هذه الدرا�سة تو�ضيح دور و�أهمية ا�ستخدام املحررات الإلكرتونية يف �إثبات املعامالت
املدنية والتجارية التقليدية والإلكرتونية ،وماهي احلجية القانونية لهذه املحررات يف الإثبات وفق ًا
لأحكام القانون القطري .وذلك وفق ًا لقانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم ( )13ل�سنة
( )1990واملر�سوم بقانون للمعامالت والتجارة االلكرتونية القطري رقم ( )16ل�سنة (،)2010
ويق�سم البحث على النحو التايل:
الف�صل الأول :ماهية املحررات الإلكرتونية.
املبحث الأول :الكتابة الإلكرتونية.
املبحث الثاين :التوقيع الإلكرتوين.
الف�صل الثاين :دور املحررات الإلكرتونية يف الإثبات.
املبحث الأول :حجية الأ�صل للمحررات الإلكرتونية.
املبحث الثاين :اال�ستثناءات الواردة على حجية املحررات الإلكرتونية.
اخلامتة
الف�صل الأول
ماهية املحررات الإلكرتونية
 - 4ي�ستخدم الكثري من الأ�شخا�ص يف وقتنا احلا�ضر الأجهزة الذكية من احلوا�سيب العادية واملحمولة
واجلوال والأجهزة اللوحية وغريها ،وترتبط هذه الو�سائل املختلفة لالت�صال ب�شبكة الإنرتنت ويتفاعل
م�ستخدموها مع بع�ضهم البع�ض با�ستخدام التطبيقات املختلفة مثل (الربيد الإلكرتوين ،والر�سائل
الن�صية ،واملدونات ،وغرف الدرد�شة ،ومواقع التوا�صل االجتماعي) ،وينتج عن هذه اال�ستخدامات
جمموعة كبرية من ر�سائل البيانات والتي ُت�سمى بالوثائق وامل�ستندات واملحررات الإلكرتونية التي
تتعلق ب�أ�شخا�ص موجودين يف �أماكن خمتلفة من العامل.
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و�إن التحديات القانونية التي نتجت عن هذا التدفق الهائل لر�سائل البيانات كانت كبرية ،و�أدركت
املنظمات الدولية والدول �ضرورة الت�صدي لها و�إيجاد احللول املنا�سبة عن طريق الت�شريعات الوطنية
التي تنظم ا�ستخدام امل�ستندات الإلكرتونية ،ومن �أهم امل�شكالت القانونية التي واجهت الأ�شخا�ص
املتعاملني بها كانت م�س�ألة الإثبات واحلجية القانونية للوثائق وامل�ستندات واملحررات الإلكرتونية.
 -5التعريف باملحررات الإلكرتونية� :أدى التقدم التكنولوجي يف جمال نقل البيانات الإلكرتونية
عرب و�سائل االت�صال احلديثة واال�ستخدام املتزايد لها يف املعامالت التجارية �إىل حلول املحررات
الإلكرتونية بد ًال من امل�ستندات الورقية .وتت�ضمن املحررات الإلكرتونية جمموعة من املعلومات
والبيانات التي تن�ش�أ �أو تدمج �أو تخزن �أو تر�سل �أو ت�ستقبل عرب الو�سائل الإلكرتونية ،وتكون قابلة
لال�سرتجاع ب�صورة ميكن �إدراكها.
 - 5/1مل يع ّرف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري املحررات الإلكرتونية ،و�إمنا ع ّرف
ر�سالة البيانات ب�أنها :املعلومات التي يتم �إن�شا�ؤها� ،أو �إر�سالها� ،أو معاجلتها� ،أو ا�ستالمها� ،أو
تخزينها� ،أو عر�ضها ،بوا�سطة نظام �أو �أكرث من نظم املعلومات� ،أو بو�سائل االت�صال االلكرتونية.
و�إذا كانت ر�سالة البيانات تت�ضمن جمموعة من املعلومات التي يرتبط وجودها بالو�سائل الإلكرتونية؛
لذلك ف�إن القانون القطري ع ّرف املعلومات ب�أنها :البيانات التي تكون على �شكل ن�صو�ص� ،أو رموز،
�أو ر�سوم� ،أو �صور� ،أو كالم� ،أو �أ�صوات .ويبدو لنا من التعاريف ال�سابقة �أن امل�شرع القطري تو�سع يف
مفهوم ر�سالة البيانات لت�شمل كل من ال�صور ،والت�سجيالت ال�صوتية ،ومقاطع الفيديو ،وامل�ستندات
وال�سجالت واملحررات الإلكرتونية .وكنا تو�صلنا يف املبحث الأول �إىل �أن امل�شرع القطري اعرتف
بر�سالة البيانات واعتربها من و�سائل الإثبات املقبولة كدليل معرتف به قانون ًا يف الإثبات الق�ضائي.
 - 5/2ال�شروط الواجب توافرها يف املحررات الإلكرتونية :تطبيق ًا ملبد�أ النظري الوظيفي الذي �أقرته
جلنة الأون�سيرتال ف�إن املحرر الإلكرتوين يجب �أن يحقق على الأقل الأهداف والوظـائف الـتي ي�ؤديهـا
املحرر الورقي .وميكننا حتديد هذه ال�شروط يف التايل:
 -1الكتابة الإلكرتونية :يجب �أن يتوافر يف الكتابة الإلكرتونية العديد من ال�شروط التي تتطلبها
الت�شريعات الوطنية لالعرتاف بها ومنحها احلجية القانونية يف الإثبات.
 - 2التوقيع الإلكرتوينُ :يعد التوقيع الإلكرتوين نظري ًا وظيفي ًا للتوقيع التقليدي ويجب �أن تتوافر فيه
ال�شروط التي ت�ضمنتها القوانني الوطنية.
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 -3الت�صديق الإلكرتوين :حتتاج بع�ض املحررات الإلكرتونية وعلى وجه اخل�صو�ص املحررات
الر�سمية الإلكرتونية لكي حتقق الأمن واملوثوقية توثيقها بالت�صديق الإلكرتوين الذي ي�ؤدي وظيفة
التوثيق يف املحررات الورقية التقليدية.
ويت�ضح لنا ب�أن �إقرار املحررات الإلكرتونية كدليل يف الإثبات يتطلب �شروط ًا �أ�شد من املحررات
الورقية التقليدية ،لذلك ف�إننا �سنتناول م�س�ألة االعرتاف باملحررات الإلكرتونية يف هذا الف�صل على
النحو الآتي:
املبحث الأول :الكتابة االلكرتونية.
املبحث الثاين :التوقيع االلكرتوين.
املبحث الأول
الكتابة الإلكرتونية
َ -6ع َر َف الإن�سان الكتابة منذ القدم عن طريق الر�سم على الألواح اخل�شبية و�أوراق ال�شجر ،ثم
تطورت �إىل رموز و�أ�شكال لها معاين خمتلفة .ويف مرحلة متقدمة بد�أ الإن�سان ي�ستخدم الأحرف بد ًال
من الرموز لكي يخت�صر وقت الكتابة و�ساعد على ذلك اخرتاع الورق يف بداية القرن الثاين ميالدي،
ثم ت�سارعت االخرتاعات بعد ا�ستخدام الورق للكتابة لت�شهد تقدم ًا كبري ًا مع اخرتاع الآالت الكاتبة
ثم املطابع.
�إن �شيوع ا�ستخدام الكتابة على دعامة ورقية حلقبة طويلة من الزمن جعلها حتتل مركز ال�صدارة
يف الإثبات ،ور�سخت قوانني الإثبات يف معظم الدول �أهمية الأدلة الكتابية امل�ستوفية لل�شروط التي
يتطلبها القانون ،ومنحت هذه الأدلة احلجية القانونية التي تختلف باختالف نوع املحرر الكتابي
التقليدي؛ حيث تنق�سم هذه املحررات �إىل حمررات ر�سمية ولها حجية مطلقة يف الإثبات وتكون
دلي ًال كام ًال متى كانت معدة �أ�ص ًال لذلك ،وحمررات عرفية ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات مبا ت�ضمنته
من �إقرارات ب�شرط �أن يكون موقع ًا عليه ممن �أ�صدره ،وتتوقف حجيته على عدم �إنكاره ممن ين�سب
�إليه .وا�ستمرت الكتابة التقليدية بالتطور حتى بزوغ فجر ثورة املعلومات واالت�صاالت التي �أفرزت يف
البداية احلا�سوب الآيل ثم احلوا�سيب ال�شخ�صية ومن بعدها الأجهزة الذكية التي �أحدثت بالفعل
ثورة تقنية يف عامل الكتابة حيث حتولت من ال�شكل التقليدي �إىل الكتابة الإلكرتونية.
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معان
� -7أهمية الكتابة الإلكرتونية :الكتابة يف اللغة م�شتقة من الفعل الثالثي َكت ََب ،ولهذا الفعل ٍ
كثرية منها ،ن�سخَ َّ
و�سجل ،وي�شتق من َكت ََب ،يكتب ،كتاب ًة ِوكتَاب ًا و َكتْب ًا فهو كاتب)1( .
وخط َّ
ب�شكل من�سق للتعبري عن معنى �أو فكرة �صادرة من
و ُيق�صد بالكتابة جتميع احلروف وت�سطريها ٍ
ال�شخ�ص الذي تن�سب �إليه هذه الكتابة .يتبينّ لنا ب�أن الكتابة هي �أ�سلوب للتعبري ،ويتم بت�سطري
احلروف وجتميعها يف كلمات وجمل معربة عن الفكرة �أو املعنى املق�صود من ال�شخ�ص الذي �صدرت
عنه هذه الكتابة)2( .
ومي ّيز الفقه بني العقد وهو توافق �إرادتني اجتهتا �إىل �إحداث �أثر قانوين ،وبني املحرر �أو ال�سند وهو
�أداة �إثبات العقد ،وتتمثل يف الورقة التي ُيفرغ بها الت�صرف القانوين ،ويرتتب على ذلك �أن بطالن
املحرر يجب �أال ي�ؤثر يف �صحة الت�صرف القانوين الذي اتفق عليه الطرفان ،و�إن �صحة املحرر ال متنع
من بطالن الت�صرف القانوين الذي يتم �إثباته بهذا املحرر ،لذلك يجب عدم اخللط بني الت�صرف
الذي يتم بالعقد وبني �أداة �إثباته وهو املحرر)3( .
ولتحديد مفهوم الكتابة يف قوانني الإثبات جند �أن هذه القوانني مل ُتع ِّرف الكتابة ،وت�صدى الفقه
القانوين لهذه امل�س�ألة ،وانق�سم فقهاء القانون اجتاهني:
 - 7/1الأول – االجتاه ال�ضيق :ويرى �أن�صار هذا االجتاه �أن الكتابة التي يتطلبها القانون يف الإثبات
هي الكتابة التقليدية التي تقوم على دعامة ورقية ،وتكون يف �شكل مادي ملمو�س تتحقق فيه الوظائف
التي ي�سعى امل�شرع �إىل توفريها يف املحررات الكتابية ،الر�سمية والعرفية ،التي تت�صف بالدميومة
والثبات.
 - 7/2الثاين – االجتاه املو�سع :يعرتف �أن�صار هذا االجتاه احلديث للكتابة بالتو�سع يف مفهومها
التقليدي لت�شمل الكتابة الإلكرتونية التي تت�ضمنها املحررات الإلكرتونية املخزنة على و�سائط
�إلكرتونية ،ومنها التلك�س والفاك�س والربق وتبادل البيانات الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين ور�سائل
اجلوال وغريها.
 -8الأدلة الكتابية :يق�صد بالأدلة الكتابية كل ما يتعلق بالأوراق �أو املحررات املكتوبة ،وتطلق عليها
بع�ض الت�شريعات الوطنية بال�سندات اخلطية الورقية ،وهي كل كتابة ميكن �أن ي�ستند عليها �أحد
اخل�صوم لإثبات حقه �أو نفيه ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات .ونظر ًا لأهمية الدليل الكتابي يف الإثبات
فقد �أحاطه امل�شرع القطري ب�شروط و�ضمانات معينة يجب �أن تتوافر فيه حتى يتمتع بالقوة الثبوتية
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و ُيعد من الأدلة املقبولة لإثبات الت�صرفات القانونية .وتناول قانون املرافعات املدنية والتجارية
القطري رقم  13ل�سنة ( ،)2005الأدلة الكتابية وجعلها من �أقوى طرق الإثبات يف امل�سائل املدنية
والتجارية وق�سمها �إىل :املحررات الر�سمية ،واملحررات العرفية ،و�أ�ضاف �إليها الأوراق غري املوقعة.
 8/1املحررات الر�سمية هي التي يثبت فيها موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة ما يتم على
يديه �أو ما تلقاه من ذوي ال�ش�أن؛ وذلك طبق ًا للأو�ضاع القانونية ويف حدود �سلطته واخت�صا�صه .ف�إذا
مل تك�سب هذه املحررات �صفة ر�سمية ،فال يكون لها �إال قيمة املحررات العرفية متى كان ذوو ال�ش�أن
قد وقعوها ب�إم�ضاءاتهم �أو ب�أختامهم �أو بب�صمات �أ�صابعهم( .املادة )216 -
وتكون املحررات الر�سمية حجة على النا�س كافة مبا دون فيها من �أمور قام بها حمررها يف حدود
مهمته� ،أو وقعت من ذوي ال�ش�أن يف ح�ضوره ،ما مل يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانون ًا( .املادة
)217 - 8/2يعترب املحرر العريف �صادر ًا ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط �أو
�إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة� .أما الوارث �أو اخللف فال يطلب منه الإنكار ،ويكفي �أن يحلف ميين ًا ب�أنه ال
يعلم �أن اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو الب�صمة هي ملن تلقى عنه احلق .ومن احتج عليه مبحرر عريف
وناق�ش مو�ضوعه ،ال يقبل منه �إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الإ�صبع( .املادة – )220
ويكون للمحرر العريف حجية ن�سبية فيما بني الأطراف الذين وقعوا عليه ،وال يكون حجة على الغري �إال
�إذا كان له تاريخ ثابت .ويق�صد بالغري كل من مل يكن طرف ًا يف العقد ،و ُيعد اخللف اخلا�ص واخللف
العام من الغري� ،إال �إذا كان للمحرر تاريخ ثابت.
 - 8/3الأوراق غري املوقعة هي عبارة عن ورقة عرفية يثبت بها الت�صرف وال تكون موقعة ممن
�صدرت عنه وهي غري معدة �أ�ص ًال للإثبات .وعدد قانون املرافعات القطري بع�ض ًا من الأوراق غري
املوقعة ،ومنها :دفاتر التجار ،الدفاتر والأوراق املنزلية ،الت�أ�شري على �سند الدين مبا يفيد براءة ذمة
املدين من كل الدين �أو بع�ضه.
 -9مبد�أ الثبوت بالكتابة :ع ّرف قانون املرافعات القطري مبد�أ الثبوت بالكتابة ب�أنه « :كل كتابة ت�صدر
من اخل�صم من �ش�أنها �أن جتعل الت�صرف املدعى به قريب االحتمال تعترب مبد�أ ثبوت بالكتابة»
(املادة ُ ،)1/262-ي�ستفاد من التعريف ال�سابق ب�أن امل�شرع القطري �أقر مبد�أ الثبوت بالكتابة ،بيد
�أنه ُي�شرتط يف ال�سند الذي ُيعد مبد�أ ثبوت بالكتابة �أن يتوافر فيه ال�شروط التالية:
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� -1أن يحتوي ال�سند على كتابة :ويق�صد بالكتابة مبعناها الوا�سع؛ حيث ال ي�شرتط فيها �أن تكون
موقعة� ،أو معدة للإثبات ،وال �أن تكون ب�شكل معني .فقد تكون بخط اليد� ،أو �أحد خمرجات احلا�سب
الإلكرتوين� ،أو مطبوعة بطريقة ما ،كاخلطابات �أو الأوراق املنزلية.
� -2صدور الكتابة عن اخل�صم نف�سه� :أي �إن الكتابة يجب �أن ت�صدر من قبل اخل�صم املراد االحتجاج
بها يف مواجهته ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون كتبها بنف�سه ،ولكن يكفي �إمكانية ن�سبتها �إليه ،و ُيعد
كاخل�صم خلفه وممثله القانوين .ولي�س بال�ضرورة �أن يوقع ال�سند ممن �صدر عنه ،بل يكفي �أن يكون
معرب ًا عن �إرادته ،مثل الإفادات املدونة يف �ضبوط ق�ضاة التحقيق.
 -3ترجيح الكتابة للت�صرف املُدعى به :وبالتايل ف�إن الكتابة ال�صادرة عن اخل�صم ال تكفي لتكون
مبد�أ ثبوت بالكتابة ما مل يتبني منها ب�أن وجود الت�صرف املُدعى به قريب االحتمال وترجح وقوعه.
ويعود لقا�ضي املو�ضوع ،يف �ضوء �سلطته التقديرية ،تقدير حمتوى الكتابة ملبد�أ ثبوت بالكتابة �أم ال،
على �أن يتم �إكمالها ب�شهادة ال�شهود �أو القرائن� ،أو اليمني احلا�سمة.
يتبينّ لنا ب�أن الأدلة الكتابية يجب �أن تت�ضمن كتابة على م�ستند ورقي يف جميع الأحوال لتكون مثبتة
لت�صرف قانوين ،وتكون موقعة يف حالة املحررات الر�سمية والعرفية ،وال ُي�شرتط فيها التوقيع يف
الأوراق غري املوقعة.
 -10تعريف الكتابة الإلكرتونية:
ّ -10/1عرف قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري رقم ( )15لعام ( )2004الكتابة الإلكرتونية« :كل
حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �أي عالمات �أخرى تثبت على دعامة الكرتونية �أو رقمية �أو �ضوئية �أو �أية
و�سيلة �أخرى م�شابهة وتعطي داللة قابلة للإدراك»� .أما قانون التوقيع الإلكرتوين وخدمات ال�شبكة
ال�سوري رقم ( )4لعام ( ،)2009ف�إنه يع ّرف الكتابة الإلكرتونية« :حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �أي
عالمات �أخرى ت ّثبت على حامل �إلكرتوين ،وتعطى داللة قابلة للإدراك».
ونالحظ من تعريف القانون امل�صري وال�سوري للكتابة الإلكرتونية التو�سع يف مفهومها ،وينظم هذا
التعريف ثالث م�سائل هي:
 -1ماهية الكتابة الإلكرتونية وت�شمل كل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �أي عالمات �أخرى مثل الأ�شكال
التي يعرب عنها باملوجات الإلكرتونية �أو غريها.
 -2الو�سيط �أو احلامل �أو الدعامة التي تخزن �أو تثبت عليها الكتابة الإلكرتونية ،ويبدو �أن امل�شرع
امل�صري كان �أكرث �شمولية بقبول �أي دعامة �إلكرتونية �أو رقمية �أو �ضوئية� ،أو �أية و�سيلة �أخرى م�شابهة
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قد تكون موجودة فع ًال �أو من املتوقع وجودها يف امل�ستقبل نتيجة التطور التقني والتكنولوجي ،بينما
ق�صرها امل�شرع ال�سوري على احلامل الإلكرتوين.
 -3الغاية من الكتابة الإلكرتونية �أن تدل على معنى حمدد ودقيق ،بحيث تكون قابلة للفهم والإدراك
من الأطراف �أ�صحاب العالقة.
ويت�ضح لنا ب�أن الكتابة الإلكرتونية متثل االجتاه الوا�سع للكتابة وت�شمل امل�ستخرجات من و�سائل
االت�صال احلديثة .وال بد من التمييز بني الكتابة وامل�ستند الذي تثبت �أو تخزن عليه هذه الكتابة
�سواء كانت تقليدية �أم �إلكرتونية ،و ُيعد امل�ستند �أو الوثيقة �أو املحرر �أو ال�سجل الإلكرتوين من الو�سائل
التي ت�ستخدم يف الإثبات الإلكرتوين.
� - 10/2أما قانون الأون�سيرتال النموذجي الأول ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،والثاين اخلا�ص
بالتوقيع الإلكرتوين ،ف�إنهما مل يت�ضمنا تعريف ًا للكتابة الإلكرتونية ،ويبدو لنا �أن هذا امل�سلك كان
مق�صود ًا ليف�سح املجال �أمام امل�شرعني الوطنيني لتحديد املق�صود بالكتابة الإلكرتونية مبا يتالءم
مع الت�شريعات النافذة يف تلك الدولة .بيد �أن الأون�سيرتال ع ّرفت ر�سالة البيانات ب�أنها « :املعلومات
التي يتم �إن�شا�ؤها �أو �إر�سالها �أو ا�ستالمها �أو تخزينها بو�سائل �إلكرتونية �أو �ضوئية �أو بو�سائل م�شابهة،
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر تبادل البيانات الإلكرتونية� ،أو الربيد الإلكرتوين� ،أو الربق،
�أو التلك�س� ،أو الن�سخ الربقي «.
ويت�ضح من التعريف �أن قوانني الأون�سيرتال تعتمد يف ر�سالة البيانات ﻧﻬج ًا ي�ستند �إىل مبد�أ النظري
�أو املكافئ الوظيفي ،ويقوم هذا املبد�أ على �إجـراء مقارنة بني الأهداف والوظـائف الـتي ت�ؤديهـا
ال�شروط التقليدية للم�ستندات الورقية مع نظرياتها من امل�ستندات الإلكرتونية؛ وذلك ﺑﻬـدف
حتديـد الكيفـية الـتي ميكـن من خاللها حتقيق تلـك الأهداف و�أداء هذه الوظـائف مـن خالل تقنيات
الـو�سائط الإلكرتونـية.
 - 11الوظائف التي ي�ؤ ّديها املحرر الورقي التقليديُ :تعد ر�سالة البيانات الإلكرتونية الو�سيلة البديلة
ال�ستخدام املحررات الورقية يف التعامالت التقليدية التي تقوم على الكتابة والتوقيع باملفهوم ال�ضيق؛
لذلك البد من حتديد الأغرا�ض والوظائف التي ت�ؤديها هذه املحررات للتحقق من قدرة املحررات
الإلكرتونية على حتقيقها يف املجتمع الرقمي اجلديد .وي�ؤدي املحرر الورقي العديد من الوظائف
و�أهمها:
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 -1يكون للم�ستند كيان مادي ملمو�س يتيح للجميع قراءته وبالعني املجردة.
 -2توفري �إمكانية بقاء امل�ستند بدون تعديل �أو حتوير �أو تزوير مبرور الزمن ،ويت�سم ب�صفة الدميومة
والثبات.
� -3إتاحة املجال ال�ستن�ساخ امل�ستند لكي يحوز كل طرف على ن�سخة منه لالحتفاظ بها ،ومن ثم
تقدميها كدليل يف الإثبات.
 -4توثيق املعلومات التي يت�ضمنها امل�ستند بالتوقيع.
 -5توفري �إمكانية و�ضع امل�ستند يف �شكل مقبول لدى ال�سلطات العامة واملحاكم.
وهذه الوظائف التي ي�ؤديها املحرر الورقي يجب �أن تتوافر يف املحررات الإلكرتونية لت�أمني امل�ستوى
نف�سه من املوثوقية والأمان الذي يو ّفره املحرر الورقي لكي حتوز على ثقة املتعاملني بها)4( .
 -12ال�شروط املطلوبة يف الكتابة الإلكرتونيةُ :ي�شرتط يف الكتابة الإلكرتونية لكي ُتعد دلي ًال مقبو ًال
ب�شكل وا�ضح،
يف الإثبات ،وتتمكن من �أداء الوظائف املنوطة بها� ،أن تكون هذه الكتابة مقروءة ٍ
و�إمكانية ا�ستمرارية هذه الكتابة ودوامها بتدوينها على دعامة ت�سمح بحفظها وا�سرتجاعها كلما
دعت ال�ضرورة لذلك ،وعدم قابلية الكتابة للتعديل مبرور الزمن بحيث ميكن ك�شف �أي تعديالت يتم
�إ�ضافتها �أو حموها يف امل�ستقبل ،و�سنعر�ض لهذه ال�شروط على النحو الآتي:
� -12/1أن تكون الكتابة الإلكرتونية مقروءةُ :تعد الكتابة و�سيلة مهمة لتقدمي دليل مادي للتعبري عن
نية الأطراف لاللتزام بال�شروط التي وردت يف العقد .ولذلك ُي�شرتط يف الكتابة الإلكرتونية املدونة
على دعامة �إلكرتونية �أو رقمية �أو �ضوئية �أو �أية و�سيلة �أخرى م�شابهة �أن تكون مقروءة ووا�ضحة ب�أي
�شكل من الأ�شكال �سواء عن طريق احلروف �أو الأرقام �أو �أي عالمات �أخرى ،ويجب �أن تكون هذه
الكتابة مفهومة للأطراف وميكن قراءتها مبا�شرة بالعني املجردة �أو بوا�سطة جهاز خم�ص�ص لهذا
الغر�ض مثل احلا�سب الآيل �أو غريه من �أجهزة االت�صال الذكية.
وت�ضمن القانون املدين الفرن�سي يف املادة ( )1316التي ن�ص عليها القانون رقم ) (230ل�سنة
( ،)2000على �أنه ينتج الإثبات بالكتابة �أو باملحرر من تتابع �أحرف �أو عنا�صر كتابة �أو �أرقام �أو �أي
عالمات �أو رموز ُتعطي معنى ميكن فهمه ،مهما كانت الدعامة التي حتملها وطريقة نقلها.
وبذلك يكون امل�شرع الفرن�سي اعرتف بالكتابة الإلكرتونية دلي ًال يف الإثبات دون متييز بني الدعامة
التي تثبت عليها ب�شرط �أن تكون هذه الكتابة مفهومة ووا�ضحة الداللة.
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 -12/2ا�ستمرارية الكتابة الإلكرتونية ودوامهاُ :ي�شرتط يف الكتابة الإلكرتونية �أن تت�صف
باال�ستمرارية والثبات بتدوينها على دعامة و�سيط ي�سمح بحفظها وبقائها مدة معينة من الزمن
بحيث ميكن الرجوع �إليها متى اقت�ضت احلاجة �إليها .ويتطلب قانون التوقيع الإلكرتوين ال�سوري
حفظ حمتوى الكتابة الإلكرتونية على حامل �إلكرتوين ،و ُيع َّرفه ب�أنه (“ :)Electronic mediumو�سيط
مادي ي�ستخدم الو�سائل الإلكرتونية لتبادل �أو حفظ �أو تخزين البيانات �أو املعلومات ،مثل الأقرا�ص
املدجمة �أو الأقرا�ص ال�ضوئية �أو الأقرا�ص املمغنطة �أو الذاكرات الإلكرتونية �أو �أي و�سيط �آخر
م�شابه».
ويت�ضح لنا من تعريف احلامل الإلكرتوين ب�أن القانون ال�سوري ي�شرتط �إفراغ حمتوى الكتابة
الإلكرتونية يف دعامة مادية بو�سيلة �إلكرتونية ت�سمح بالتبادل الإلكرتوين للبيانات �أو املعلومات
ومت ّكن من حفظها وتخزينها ب�شكل �آمن .ومل يحدد القانون ال�سوري و�سائل �إلكرتونية معينة و�إمنا
عدد بع�ضها على �سبيل املثال ليف�سح املجال وا�سع ًا �أمام كل الو�سائط الأخرى امل�شابهة.
 -12/3عدم قابلية الكتابة الإلكرتونية للتعديلُ :يق�صد بهذا ال�شرط �أن تكون الكتابة الإلكرتونية
املخزنة على دعامة �إلكرتونية ،لت�شكل بذلك املحرر الإلكرتوين ،ال تقبل التغيري �أو التعديل يف
املعلومات �أو البيانات التي يت�ضمنها هذا املحرر ،وبالتايل ف�إن �أي �إ�ضافة �أو تغيري �أو تعديل يطر�أ
على املحرر الإلكرتوين ميكن ك�شفه ب�سهولة لوجود عالمات تظهر ب�شكل مادي على املحرر وتدل على
البيانات املعدلة �أو امل�ضافة ووقت �إدخال التعديل والطريقة التي ّمت فيها هذا التعديل.
ون�صت املادة ( )1/ 1316من القانون الفرن�سي رقم ) (230ل�سنة ( )2000على �أنه:
« ُيقبل املحرر بال�شكل الإلكرتوين يف الإثبات كاملحرر على دعامة ورقية ،وي�شرتط �أن يكون بالإمكان
التحقق من هوية ال�شخ�ص ال�صادر عنه وفق ًا للأ�صول ،و�أن يو�ضع وتتم املحافظة عليه وفق �شروط
من �ش�أنها �أن ت�ضمن �سالمته «.
ويو�ضح القانون الفرن�سي �أهمية املحرر الإلكرتوين واالعرتاف به كدليل يف الإثبات ب�شرط املحافظة
ب�شكل ي�ضمن
عليه؛ �أي �أن يكون خالي ًا من املحو �أو الك�شط �أو التح�شري ،وعدم قابليته للتغيري �أو التعديل ٍ
�سالمته من �أي حتريف �أو تبديل .وللحفاظ على �سالمة املحرر الإلكرتوين فقد ابتكرت التكنولوجيا
احلديثة �أنظمة كثرية من �ضمنها التوقيع الإلكرتوين وخا�صية الت�شفري للمحرر الإلكرتوين ،و�سنتناول
هذين النظامني بالتف�صيل عند درا�ستنا للتوقيع الإلكرتوين الحق ًا.
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وميكننا القول بالن�سبة لنظام الت�شفري للمحرر الإلكرتوين �أو ر�سالة البيانات الإلكرتونية �أنه ن�ش�أ يف
البدايـة ب�أ�سلوب الت�شفري املتمـاثل ( )symmetricالذي ي�ستلزم �إجراء ريا�ضي معقد لت�شفري ر�سالة
البيانات الإلكرتونية ،و�إنَّ االختالف الرئي�سي بني نظام الت�شفري املتماثل والال متناظر يكون يف
الأ�سلوب والتقنية .فمن حيث الأ�سلوب ف�إنَّ نظام الت�شفري املتماثل ي�ستخدم املفتاح نف�سه لت�شفري
الر�سالة وفك ال�شيفرة .بيد �أنَّ النظام الآخر ي�ستخدم مفتاح للت�شفري ومفتاح لفك ال�شيفرة� .أ َّما من
حيث التقنية ف�إنَّ الت�شفري الال متناظر ي�ستخدم نوعني من املفاتيح (عام وخا�ص) وي�ستخدم عاد ًة
لإجراء التوقيع الإلكرتوين ،فيما يعتمد الت�شفري املتماثل على مفتاح واحد .ومن الأنظمة الأخرى
املعمول بها �أي�ض ًا للحفاظ على املحررات الإلكرتونية ،ا�ستخدام خا�صية حتويل املحررات من نظام
(� )Wordإىل نظام ال�صورة ( ،)Imageوي�ؤدي ذلك �إىل حماية املحرر من �أي تعديل �أو تغيري �أو
�إ�ضافة �إال ب�إتالفه �أو بتغيري �شكله الظاهري)5(.
 -13موقف القانون القطري من الكتابة الإلكرتونية :ع َّرف امل�شرع القطري ر�سالة البيانات يف املادة
الأوىل منه ب�أنها:
« املعلومات التي يتم �إن�شا�ؤها� ،أو �إر�سالها� ،أو معاجلتها� ،أو ا�ستالمها� ،أو تخزينها� ،أو عر�ضها،
بوا�سطة نظام �أو �أكرث من نظم املعلومات� ،أو بو�سائل االت�صال االلكرتونية « .يتبينَّ من الن�ص ال�سابق
�أن امل�شرع القطري يهدف من هذا التعريف �إىل �أن ت�شمل ر�سالة البيانات الإلكرتونية جميع الر�سائل
�أو املحررات �أو امل�ستندات �أو الوثائق املنتجة �أو املخزنة �أو املر�سلة بو�سائل االت�صال الإلكرتونية،
وت�شمل �أي�ض ًا حالة الإلغاء �أو التعديل بر�سالة بيانات �أخرى.
 -13/1تطبيق مبد�أ النظري الوظيفي :اعرتف القانون القطري بر�سالة البيانات وطبق عليها مبد�أ
النظري الوظيفي؛ حيث ن�صت املادة ( )20منه على �أنه« :ال تفقد املعلومات الواردة بر�سالة البيانات
�أثرها القانوين� ،أو �صحتها� ،أو قابليتها للتنفيذ ،كونها يف �شكل ر�سالة بيانات .كما ال تفقد هذه
املعلومات �أثرها القانوين� ،أو �صحتها� ،أو قابليتها للتنفيذ ،كونها وردت موجزة ،متى متت الإ�شارة
ب�شكل وا�ضح يف ر�سالة البيانات �إىل كيفية االطالع على تفا�صيل تلك املعلومات ،وكان االطالع عليها
متاح ًا؛ بحيث يتم الو�صول �إليها على نحو يتيح ا�ستخدامها ،بالرجوع �إليها الحق ًا ،من قبل كل �شخ�ص
له حق الو�صول وا�ستخدام هذه املعلومات ،وكانت طريقة الو�صول �إليها ال متثل عبئ ًا غري معقول
عليه».
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ت�ضمنت املادة ال�سابقة الن�ص على مبد�أ النظري الوظيفي ،وذهب امل�شرع القطري �إىل الت�أكيد على
�أنه يجب �أال يكون هناك �أي متييز �أو تباين يف املعاملة بني ر�سائل البيانات واملحررات الورقية،
ويق�صد من ذلك تطبيق ر�سالة البيانات وب�صرف النظر عن وجود �أي ا�شرتاطات قانونية تتطلب
وجود حمررات ورقية تقليدية ،ويتحقق �إذا كانت ر�سالة البيانات م�ستوفية لل�شروط التي ت�ضمنها
قانون املعامالت الإلكرتونية القطري .و�أكدت هذا املعنى املادة ( )21التي ن�صت على �أنه:
« �إذا ا�شرتط القانون يف �أي حمرر �أو م�ستند �أو معاملة� ،أن تكون ثابتة بالكتابة� ،أو رتب �آثار ًا معينة
على عدم االلتزام بذلك ،ف�إن املحرر� ،أو امل�ستند� ،أو املعاملة ي�ستويف هذا ال�شرط� ،إذا كان يف �شكل
ر�سالة بيانات ،ب�شرط �إمكانية الو�صول �إليها على نحو يتيح ا�ستخدامها بالرجوع �إليها “ .يت�ضح من
الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع القطري ذهب �صراحة �إىل اعتبار الكتابة الإلكرتونية متثل نظري ًا وظيفي ًا
للكتابة الورقية ،وبالتايل ف�إن �أي حمرر �أو م�ستند �أو معاملة ي�شرتط فيها القانون القطري �أن تكون
ثابتة بالكتابة� ،أو �أنه يرتب �آثار ًا معينة على عدم االلتزام بالكتابة ،ف�إن املحرر� ،أو امل�ستند� ،أو املعاملة
ي�ستويف هذا ال�شرط� ،إذا كان يف �شكل ر�سالة البيانات امل�ستوفية لل�شروط القانونية.
 -13/2ال�شروط الواجب توافرها يف ر�سالة البيانات :حدد امل�شرع القطري ال�شروط الواجب توافرها
يف ر�سالة البيانات يف املادة ( )23التي ن�صت على �أنه�“ :إذا ا�شرتط القانون تقدمي املعلومات
�أو االحتفاظ بها يف �شكلها الأ�صلي� ،أو رتب على عدم حتقق ذلك �آثار ًا قانونية ،ف�إن تقدميها �أو
االحتفاظ بها يف �شكل ر�سالة بيانات يفي بهذا ال�شرط ،متى حتقق ب�ش�أنها ما يلي:
� -1أن يكون من املمكن ب�صورة معقولة بيان �سالمة و�إمكانية االعتماد على املعلومات ،منذ الوقت
الذي �أن�شئت فيه للمرة الأوىل يف �شكلها النهائي كر�سالة بيانات ،وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها.
� -2أن يكون معيار تقدير �سالمة ر�سالة البيانات ،وفق ًا للبند ال�سابق ،هو حتديد ما �إذا كانت الزالت
مكتملة دون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين �أو عر�ض ر�سالة البيانات
والذي ال يغري من حمتواها ،وتقدر درجة االعتماد على املعلومات على �ضوء الغر�ض الذي �أن�شئت من
�أجله ر�سالة البيانات وجميع الظروف الأخرى ذات ال�صلة.
� -3إمكانية الو�صول �إىل ر�سالة البيانات ،مبا يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها ،من قبل كل �شخ�ص له
احلق يف الو�صول �إليها وا�ستخدامها» .يت�ضمن الن�ص ال�سابق حتديد ًا دقيق ًا لل�شروط التي يجب �أن
ت�ستوفيها ر�سالة البيانات ،ويق�صد بعبارة (�شكلها الأ�صلي) التي وردت يف اجلملة الأوىل من الن�ص؛
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�أي ر�سالة البيانات الأ�صلية بو�صفها الوا�سطة التي يتم بها تثبيت املعلومات للمرة الأوىل ،حيث �إن
الطرف الذي تر�سل �إليه ر�سالة البيانات �سيتلقى ن�سخة عنها ولي�ست الر�سالة الأ�صلية.
 -13/3ا�شرتط امل�شرع القطري لكي ُتعد ر�سالة البيانات مطابقة للأ�صل �أن تتحقق فيها �شروط
حمددة ،وهي:
 – 1التحقق من �سالمة ر�سالة البيانات و�إمكانية االعتماد على املعلومات الواردة فيها منذ �إن�شائها
للمرة الأوىل وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها:
ي�ؤكد امل�شرع القطري على �أهمية �سالمة املعلومات لكي ُتعد املعلومات �أ�صلية ،وكذلك التحقق من
طريقة التوثيق للمعلومات مبا ي�ضمن حماية البيانات من التحريف �أو التعديل �أو الإ�ضافة .وتطلب
امل�شرع القطري �أن يتم الت�أكيد على ال�سالمة يف وقت �إن�شاء ر�سالة البيانات للمرة الأوىل ،وي�شمل ذلك
نقل املعلومات التي تكون على وثيقة ورقية وحتويلها �إىل ر�سالة بيانات بو�سائل االت�صال الإلكرتونية.
 – 2حتديد معيار تقدير �سالمة ر�سالة البيانات ،للتحقق من بقاء ر�سالة البيانات ب�صورة مكتملة
ودون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين �أو عر�ض ر�سالة البيانات والذي ال
يغري من حمتواها:
يذهب امل�شرع القطري �إىل اعتماد معيار لتقدير �سالمة ر�سالة البيانات مبا ي�ضمن عدم التعديل يف
حمتواها ،وي�ستثنى من التغيريات حالة الإ�ضافات على ر�سالة البيانات التي تتم ب�سبب الإر�سال �أو
حد ما الظرف �أو
الت�صديق؛ لأن هذه الإ�ضافات تعترب ك�أنها ورقة �إ�ضافية لورقة �أ�صلية ،وت�شبه �إىل ٍ
الطابع الربيدي الذي ُي�ضاف �إىل الر�سالة الربيدية التقليدية.
ب�شكل يتيح �إمكانية الو�صول �إليها وا�سرتجاع املعلومات التي تت�ضمنها
 – 3حفظ ر�سالة البيانات ٍ
من قبل كل �شخ�ص خمول بهذا احلق :تطلب امل�شرع القطري �أن تكون الو�سيلة امل�ستخدمة حلفظ
املعلومات يف �شكل ر�سالة البيانات تت�صف باال�ستمرارية والثبات على الدوام لكي مت ّكن الأ�شخا�ص
�أ�صحاب الـحق يف الو�صول �إليها من االطالع على حمتواها يف �أي وقت ال�ستخدامها والرجوع �إليها
وا�سرتجاع املعلومات منها متى اقت�ضت احلاجة �إليها.
 -13/4و�أكد امل�شرع القطري هذا املعنى يف املادة ( )24التي ن�صت على �أنه:
« �إذا ا�شرتط القانون االحتفاظ ب�أي معلومة �أو حمرر �أو م�ستند� ،أو رتب �آثار ًا قانونية على عدم
االلتزام بذلك ،ف�إن االحتفاظ بها يف �شكل ر�سالة بيانات يفي بهذا ال�شرط ،متى حتقق ب�ش�أنها ما
يلي:
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� -1إمكانية الو�صول �إىل ر�سالة البيانات على نحو يتيح ا�ستخدامها ،بالرجوع �إليها من قبل �أي
�شخ�ص له حق الو�صول �إليها وا�ستخدامها.
 -2االحتفاظ بر�سالة البيانات بال�شكل الأ�صلي الذي �أن�شئت �أو �أر�سلت �أو ا�ستلمت به� ،أو ب�شكل يمُ كن
من �إثبات �أنها متثل بدقة املعلومات املت�ضمنة يف ر�سالة البيانات ،كما مت �إن�شا�ؤها �أو �إر�سالها �أو
ا�ستالمها يف �شكلها الأ�صلي.
 -3االحتفاظ مبعلومات ر�سالة البيانات ،التي ُتتَم ِّكنُ من حتديد م�صدرها ووجهتها وتاريخ ووقت
�إر�سالها �أو ا�ستالمها �إن وجدت».
يتبينَّ لنا من الن�ص ال�سابق �أن ال�شروط التي تطلبها القانون القطري يف ر�سالة البيانات تتفق مع
الت�شريعات املقارنة ،وهي:
� -1أن تكون الكتابة الإلكرتونية مقروءة :ويق�صد من هذا ال�شرط �إمكانية قراءة ر�سالة البيانات
واالطالع على م�ضمونها بالعني املجردة �أو بوا�سطة و�سيلة �إلكرتونية ،ويكون ذلك حمقق ًا وفق ًا للقانون
القطري عندما يكون لل�شخ�ص املخول له حق الو�صول �إليها وا�ستخدامها ،وهذا يعني �إمكانية الو�صول
للمعلومات لي�ست مطلوبة لكل الأ�شخا�ص �إمنا لأ�صحاب العالقة مما يدل على �إمكانية ت�شفري ر�سالة
البيانات بحيث ال يتمكن من االطالع عليها �إال للمخولني بذلك.
 -2ا�ستمرارية الكتابة الإلكرتونية ودوامها :ويتعلق هذا ال�شرط بال�شكل الأ�صلي لر�سالة البيانات؛ �أي
احلالة التي كانت عليها ر�سالة البيانات عند �إن�شائها لأول مرة ،وت�سمى بر�سالة البيانات الأ�صلية،
ولذلك ف�إن القانون القطري يتطلب االحتفاظ بر�سالة البيانات بال�شكل الأ�صلي الذي �أن�شئت �أو
�أر�سلت �أو ا�ستلمت به؛ وذلك ل�ضمان حفظ املعلومات بدقة يف جميع مراحلها منذ تخزينها وعند
الإر�سال واال�ستالم.
 -3عدم قابلية الكتابة الإلكرتونية للتعديل :ويق�صد من هذا ال�شرط �أن تكون ر�سالة البيانات ال تقبل
التغيري �أو التعديل يف املعلومات �أو البيانات التي تت�ضمنها ،ويتحقق هذا ال�شرط يف القانون القطري
عندما يتم االحتفاظ مبعلومات ر�سالة البيانات ب�شكل ُتتَم ِّكنُ من حتديد م�صدرها ووجهتها وتاريخ
ووقت �إر�سالها �أو ا�ستالمها �إن وجدت.
وبذلك يكون القانون القطري اعرتف بالكتابة الإلكرتونية و�أقر باعتبارها معاد ًال وظيفي ًا للكتابة
الورقية التقليدية ،و�إن كان يتطلب �أن تكون ر�سالة البيانات م�ستوفية لل�شروط التي ن�ص عليها قانون
املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري.
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املبحث الثاين
التوقيع الإلكرتوين
 -14ماهية التوقيع� :إنَّ �صفة الإلزام لعقد �أو م�ستند �أو حمرر ما تتطلب بال�ضرورة ،يف العديد من
وقت مبكر عندما كان معظم
احلاالت التي يتطلبها القانون ،قيام الأطراف بالتوقيع عليه .ففي ٍ
النا�س �أم ّيني؛ حيث �إنهم ال ي�ستطيعون الكتابة ،ف�إنَّ وثائقهم مل تتجرد من التوقيع� ،سواء كان ذلك
باحلروف �أو بالر�سومات الدالة على نوع املحرر .ويف مرحلة متطورة جاء التوقيع املكتوب بخط اليد
من قبل املو ّقعني ،وم�ؤخر ًا ف�إنَّ تواقيع �إلكرتونية �أ�صبحت تت�صدر املحررات الإلكرتونية التي يتم
�إن�شا�ؤها و�إر�سالها وا�ستالمها بوا�سطة و�سائل االت�صال الإلكرتونية املختلفة دالة بذلك على تطور
تقنية التوقيع.
يف املراحل املبكرة لتطوير تقنية احلا�سبات ،كان هناك �شك حول �إمكانية ا�ستخراج الدليل من
املحررات الإلكرتونية .بيد �أ َّنه يف الوقت احلا�ضر ف�إنَّ معظم ال�سلطات الق�ضائية يف العامل ت�ضمن
ا�ستخراج الدليل من هذه املحررات ،ويتطلب ذلك حماية �إ�ضافية عن طريق التوثيق ب�شهادة م�صدقة
دعم الدقة وال�صالحية لل�سجالت الإلكرتونية.
من جهات معرتف بها داخلي ًا ودولي ًا ُت ّ
واملحرر الإلكرتوين قد يكون مقبو ًال كدليل ولكنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون مقبو ًال كدليل مو ّثق ،ورمبا
يكون التوقيع (مبفهومه اجلديد) الآلية الأكرث �أهمية لتح�سني الثقة والتقليل من خطر عدم االعرتاف
بال�سجالت الإلكرتونية .وال يزال التعاقد الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت م�ستمر ًا مع وجود بع�ض
العقبات القانونية التي ميكن التغلب عليها با�ستعمال تقنيات جديدة مثل التواقيع الرقمية)6( .
والبد لنا لدرا�سة التوقيع الإلكرتوين من التعريف بالتوقيع التقليدي واخل�صائ�ص التي يتميز بها
لتو�ضيح �أهمية التوقيع الإلكرتوين ومميزاته ومدى التوافق واالختالف مع نظريه التوقيع التقليدي.
ُ -15يع َّرف التوقيع التقليدي :ب�أ َّنه عالمة �أو �إ�شارة مت ِّيز �شخ�صية املو ِّقع ،وتعرب عن �إرادته يف االلتزام
مب�ضمون ال�سند املو َّقع و�إقراره له )7( .و ُيالحظ ب�أنَّ التوقيع اخلطي ي�ؤدي �إىل �سهولة متييز ال�شخ�ص
الذي و ّقع امل�ستند ،حيث يدمج التوقيع عادة مع ا�سم املو ِّقع ،كما �أ َّنه ُيلزم ال�شخ�ص (املو ّقع) بالوثيقة
املو َّقعة من قبله .وال يوجد تعريف قانوين عام للتوقيع ،لذلك ف�إنَّ معظم القوانني الوطنية تتب َّنى املبد�أ
الواقعي ب�أنَّ �أي عالمة �أو �إ�شارة �ستكون كافية �إذا ثبت بها اجتاه ن َّية املو ِّقع �إىل االلتزام بهذا امل�ستند.
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 -16اخل�صائ�ص املميزة للتوقيع اخلطي :يتم َّيز التوقيع اخلطي ب�أدائه للعديد من الوظائف القانونية
الأ�سا�سية و�أهمها:
1ـ حتديد هو َّية ال�شخ�ص :ي�ساعد التوقيع على متييز ال�شخ�ص �صاحب التوقيع ،وقد ن�ص قانون
الإثبات امل�صري رقم ( )25ل�سنة ( ،)1968يف املادة ( )1/14على �أ َّنه« :يعترب املحرر العريف �صادر ًا
ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط �أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة ،»......
وبذلك يكون امل�ش ِّرع امل�صري قد منح التوقيع باخلتم �أو الب�صمة نف�س احلجية القانونية للتوقيع بخط
اليد )8( .وح�سب تعبري حمكمة النق�ض امل�صرية ف�إنَّ الإم�ضاء هو« :الكتابة املخطوطة بيد من
ت�صدر منه»)9( .
2ـ ن�سبة امل�ستند �إىل املو ِّقع :يذهب التوقيع �إىل نطاق �أو�سع من امل�ساعدة يف التعريف ب�شخ�ص املو ِّقع
لأنَّ �أ�ساليب الكتابة فريدة ،فيمكن اال�ستناد �إىل التوقيع لإلزام ال�شخ�ص بامل�ستند املو َّقع �إذا ثبت
ن�سبة التوقيع ل�شخ�ص املو ِّقع؛ حيث �إنَّ خبري ًا يف الكتابة اليدوية مع درجة عالية من الدقة ميكن �أن
ين�سب كتابة جزء معني من م�ستند �أو توقيع �إىل �شخ�ص معني ،و�إنَّ وجود �شاهد على م�ستند ،ميكن
�أن يكون مفيد ًا يف ارتباط �شخ�ص ما بوثيقة �أو م�ستند)10( .
3ـ املوافقة� :إنَّ وجود التوقيع التقليدي على م�ستند معني� ،إنمَّ ا يدل على قبول ال�شخ�ص �صاحب
التوقيع على املحتوى الذي ت�ضمنه هذا امل�ستند؛ حيث �إنَّ توقيع ال�شخ�ص لي�س له �أي �أثر قانوين،
ما مل يتم على عقد �أو م�ستند قانوين حمدد .وبذلك ف�إ َّنه يعترب ك�إ�شارة �أوىل �إىل اجتاه الن َّية على
االلتزام باملحتوى.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنَّ التوقيع ميكنه �أن ي�ؤدي العديد من الوظائف وفق ًا لطبيعة امل�ستند الذي
يحمل التوقيع .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنَّ التوقيع ميكن �أن يكون �شاهد ًا على ن َّية الطرف املو ِّقع االلتزام
مب�ضمون العقد املو ّقع عليه؛ وعلى ن َّية ال�شخ�ص ت�أييد م�ضمون م�ستند كتبه �شخ�ص �آخر؛ وواقعة
وجود �شخ�ص ما يف زمان ومكان معني مرتبط بالعقد املو َّقع.
 -17تعريف التوقيع الإلكرتوين (  : )Electronic Signatureهناك العديد من الو�سائل التقنية ،يف
الوقت احلا�ضر ،التي ت�سمح للوثائق الإلكرتونية ب�أن تو َّقع ،وتت�ضمن هذه التقنيات توقيعات رقمية
وتقنيات بديلة .وتعترب التوقيعات الرقمية الأكرث ا�ستعما ًال؛ حيث تعتمد على تقنية الت�شفري الال
متناظر ،وبا�ستخدام تلك التقنيات �أ�صبح من املمكن توقيع كل �أنواع ال�سجالت الإلكرتونية وامللفات
التي تت�ضمن البيانات املخزَّنة �إلكرتوني ًا على احلا�سوب.
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17/1ع َّرف قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ل�سنة ) (2001التوقيع
الإلكرتوين ب�أ َّنه :يعني بيانات يف �شكل �إلكرتوين مدرجة يف ر�سالة بيانات �أو م�ضافة �إليها �أو مرتبطة
بها منطقي ًا ،يجوز �أن ت�ستخدم لتعيني هو َّية املو ِّقع بالن�سبة �إىل ر�سالة البيانات ،ولبيان موافقة املو ِّقع
على املعلومات الواردة يف ر�سالة البيانات.
ويطبق مبد�أ النظري الوظيفي على التوقيع الإلكرتوين ويهدف �إىل االعرتاف بالتوقيع الإلكرتوين
باعتباره نظري ًا وظيفي ًا للتوقيع اخلطي .لذلك ف�إن الوظائف القانونية الأ�سا�سية للتوقيع ،يف البيئة
الإلكرتونية ،يتم �أدا�ؤها با�ستخدام طريقة لتحديد هو َّية من�شئ ر�سالة البيانات والت�أكيد على موافقة
املن�شئ على هذه الر�سالة.
ُ - 17/2يع ِّرف التوجيه الأوروبي رقم ( )1999/93اخلا�ص بالتوقيعات الإلكرتونية يف املادة ()1/2
التوقيع الإلكرتوين ب�أنَّ :
«توقيع �إلكرتوين يعني بيانات يف �شكل �إلكرتوين م�ضافة �إىل �أو مرتبطة منطقي ًا مع بيانات �إلكرتونية
�أخرى ،والتي تعمل كطريقة للت�صديق».
بيد �أنَّ التوجيه الأوروبي �أ�ضاف �شك ًال �آخر ُيدعى بـ «التوقيع الإلكرتوين املحمي (املعزز)» ويق�صد به
التوقيع الإلكرتوين الذي يقابل املتطلبات التالية:
�أ ـ يرتبط ب�صفة متفردة باملوقعني؛
ب ـ قادر على متييز املوقعني وحتديد هو َّيتهم؛
ج ـ ين�ش�أ بو�سائل �أو تقنيات ي�ستطيع من خاللها املوقعني �أن يكونوا حتت �سيطرته الوحيدة؛ و
د .يرتبط بالبيانات التي يتعلق بها (امل�ضافة �إليها) ،وبهذه الطريقة ميكن ك�شف �أي تغيري الحق
يطر�أ على هذه البيانات.
 - 17/3ت�ض َّمن قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري رقم ( ) 15ل�سنة ( ،)2004تعريف ًا للتوقيع
الإلكرتوين وحتديد ًا مل�ضمونه يف املادة (/1جـ) التي تن�ص على �أن التوقيع الإلكرتوين هو:
«ما يو�ضع على حمرر �إلكرتوين ويتخذ �شكل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �إ�شارات �أو غريها ويكون
له طابع متفرد ي�سمح بتحديد �شخ�ص املو ِّقع ومي َّيزه عن غريه» .و�أك َّد القانون امل�صري يف املادة
( )18على �ضرورة توافر �شروط معينة يف التوقيع الإلكرتوين ليتمتع باحلجية يف الإثبات ،وتتجلى
يف ال�شروط الآتية:
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�أ ـ ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملو ِّقع وحده دون غريه.
ب ـ �سيطرة املو ِّقع وحده دون غريه على الو�سيط الإلكرتوين.
ج ـ �إمكانية ك�شف �أي تعديل �أو تبديل يف بيانات املحرر الإلكرتوين �أو التوقيع الإلكرتوين.
 -17/4ويع َّرف القانون ال�سوري التوقيع الإلكرتوين ( )Electronic signatureب�أنه :جملة بيانات
ُتدرج بو�سيلة �إلكرتونية على وثيقة الكرتونية وترتبط بها ،وتتخذ �شكل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو
�إ�شارات �أو �أي �شكل �آخر م�شابه ،ويكون لها طابع متفرد ي�سمح بتحديد �شخ�ص املو ّقع ومييزه عن
غريه وين�سب �إليه وثيقة �إلكرتونية بعينها.
وت�ضمنت املادة الثالثة ال�شروط الواجب توافرها يف التوقيع الإلكرتوين ال�سوري؛ وذلك على النحو
التايل:
« يع ّد التوقيع الإلكرتوين امل�صدق ،املدرج على وثيقة الكرتونية ،م�ستجمع ًا لل�شروط املطلوبة للحج ّية
يف الإثبات ،وهي:
 1ـ ارتباط التوقيع باملو ّقع وحده دون غريه ،وكفايته للتعريف ب�شخ�ص املو ّقع.
2ـ �سيطرة املو ّقع وحده دون غريه على منظومة �إن�شاء التوقيع االلكرتوين امل�ستخدمة.
 3ـ ارتباط التوقيع االلكرتوين بالوثيقة الإلكرتونية ارتباط ًا ال ميكن بعده �إحداث �أي تعديل �أو تبديل
على الوثيقة دون ظهور �أثر قابل للتدقيق والك�شف «.
 -17/5اهتم امل�شرع الفرن�سي بالتوقيع الإلكرتوين وذلك من خالل التعديالت التي �أُدخلت على
القانون املدين الفرن�سي مبوجب القانون رقم ( )230ل�سنة ( ،)2000وت�ضمنت تعريف ًا للتوقيع
الإلكرتوين حيث ن�صت املادة (� « :)4/ 1316إن التوقيع ال�ضروري لإمتام ت�صرف قانوين البد
فيه من حتديد هوية من وقعه ،وهو يعرب عن قبول الأطراف بااللتزامات التي تنتج عن الت�صرف.
وعندما يو ّقع موظف عام على حمرر ،ف�إن توقيعه ي�ضفي على املحرر ال�صفة الر�سمية.
عندما يكون التوقيع �إلكرتوني ًا ،ف�إنه يجب �أن يتكون من و�سيلة موثوقة لتحديد ه ّوية ال�شخ�ص وت�ضمن
�صلته بالت�صرف املتعلق به .وتكون موثوقية هذه الو�سيلة مفرت�ضة؛ حتى يثبت العك�س ،وعندما يتم
�إن�شاء التوقيع الإلكرتوين ف�إن ت�أكيد هوية املوقع ،و�ضمــان �سالمة املح ـ ـ ــرر� ،ست ــكون م�ضمونة وفق ًا
لل�شروط التي يحددها املر�سوم الذي �سي�صدر من جمل�س الدولة » .يتبينّ لنا من الن�ص ال�سابق �أن
امل�شرع الفرن�سي اعرتف بالتوقيع الإلكرتوين نظري ًا وظيفي ًا للتوقيع التقليدي ،ويبدو �أن التعريف
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الذي ت�ضمنه القانون املدين الفرن�سي للتوقيع الإلكرتوين يو�سع من مفهومه ويحدد �شروطه ،و�أف�سح
القانون اجلديد ملجل�س الدولة تنظيم ا�ستخدام التواقيع الإلكرتونية التي حددها بالفعل املر�سوم
ال�صادر عن جمل�س الدولة الفرن�سي رقم ( )–2001 272تاريخ ( )30مار�س �سنة ( ،)2001و ّمت
اعتماد املر�سوم لتطبيق املادة ( )4-1316من القانون املدين الفرن�سي املتعلقة بالتواقيع الإلكرتونية،
وفرق املر�سوم الأخري بني نوعني من التواقيع الإلكرتونية وهما :التوقيع الإلكرتوين الب�سيط والتوقيع
الإلكرتوين امل�ؤمن.
حيث ع ّرفت املادة الأوىل من املر�سوم التوقيع الإلكرتوين الب�سيط ب�أنه « :عبارة عن البيانات التي
تن�ش�أ عن ا�ستخدام و�سيلة �آمنة لتحديد هوية ال�شخ�ص املوقع ،وفق ًا للمتطلبات املحددة يف اجلملة
الأوىل من الفقرة الأوىل من املادة ( )4-1316من القانون املدين « .و�أ�ضاف امل�شرع الفرن�سي نوع ًا
�آخر من التوقيع الإلكرتوين �أطلق عليه التوقيع الإلكرتوين امل�ؤمن وو�ضع له تعريف ًا خا�ص ًا يف املادة
الأوىل من املر�سوم التي ن�صت على �أنه « :التوقيع الذي ي�ستويف املتطلبات التالية:
 �أن يكون خا�ص ًا باملو ّقع وحده. �أن يتم �إن�شا�ؤه با�ستخدام الو�سائل التي تقع �سيطرة املو ّقع وحده. �ضمان اكت�شاف �أي تعديل الحق يطر�أ على البيانات املرتبطة بالتوقيع «.والبد من التنويه �إىل �أن التعديالت الأخرية التي �أدخلها امل�شرع الفرن�سي على القانون املدين جاءت
مراعاة للتوجيه الأوروبي رقم ( )EC/93/1999اخلا�ص بالتوقيعات الإلكرتونية ،وبالنظر �إىل
التعريفني ال�سابقني يتبينّ لنا �أن امل�شرع الفرن�سي �أخذ بالتوجيه الأوروبي عندما فرق بني التوقيع
الب�سيط والتوقيع امل�ؤمن الذي �أطلق عليه التوجيه الأوروبي بالتوقيع املعزز.()11
 - 17/6وذهب قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري �إىل تعريف التوقيع الإلكرتوين ب�أنه:
« ما يو�ضع على ر�سالة البيانات ،ويتخذ �شكل حروف� ،أو �أرقام� ،أو رموز� ،أو �إ�شارات� ،أو غريها،
ويكون له طابع متفردُ ،ي�ستخدم لتحديد هوية املُ َو ّقع ،ومييزه عن غريه ،وبغر�ض بيان موافقة املُ َو ّقع
على ر�سالة البيانات».
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ويكون للتوقيع االلكرتوين احلجية يف الإثبات وفق ًا لأحكام املادة (  ) 28من القانون القطري� ،إذا
ا�ستوفى ال�شروط التالية:
� -1أن تكون معلومات �إن�شاء التوقيع مرتبطة باملُ َو ّقع ولي�س ب�أي �شخ�ص �آخر.
� -2أن تكون معلومات �إن�شاء التوقيع ،وقت التوقيع ،حتت �سيطرة املُ َو ّقع ولي�س �أي �شخ�ص �آخر.
� -3إمكانية اكت�شاف �أي تغيري يتم على التوقيع االلكرتوين بعد حدوث التوقيع.
� -4إمكانية اكت�شاف �أي تغيري يتم على معلومات ر�سالة البيانات بعد وقت التوقيع� ،إذا كان الغر�ض
من ا�شرتاط التوقيع قانون ًا ،هو ت�أكيد �سالمة املعلومات التي يتعلق بها التوقيع.
وي�صدر املجل�س الأعلى القرارات الالزمة لتحديد �أي من عمليات وتكنولوجيا التوقيع الإلكرتوين
ت�ستويف الأحكام ال�سابقة .ون�ستنتج مما �سبق �أنه ال يوجد اختالف كبري بني القانون القطري
وال�سوري وامل�صري والفرن�سي فيما يتعلق بتعريف التوقيع الإلكرتوين وال�شروط املطلوبة لالعرتاف
به كمكافئ ونظري وظيفي للتوقيع التقليدي ،بيد �أن امل�شرع الفرن�سي ميز بني نوعني من التواقيع
الإلكرتونية وهما التوقيع الإلكرتوين الب�سيط والتوقيع الإلكرتوين امل�ؤمن.
ويبدو لنا �أن ال�سبب يف التقارب الت�شريعي بني خمتلف الدول التي نظمت التوقيع الإلكرتوين يرجع
�إىل �أن امل�شرع الوطني ا�ستقى معظم �أحكامه من قانون الأون�سيرتال النموذجي للتوقيع الإلكرتوين،
وهذا هو الهدف الذي �سعت �إىل حتقيقه جلنة الأون�سيرتال من خالل القوانني النموذجية.
وميكننا تعريف «التوقيع الإلكرتوين :عبارة عن �إ�شارة �أو رمز �أو �صوت �إلكرتوين ،ويرتبط منطقي ًا
بر�سالة بيانات �إلكرتونية لتعيني ال�شخ�ص املُن�شئ للتوقيع ،وت�أكيد هو َّيته ،وبيان موافقته على
املعلومات التي تت�ضمنها ر�سالة البيانات»)12( .
� -18صور التوقيع الإلكرتوين :تتنوع التواقيع الإلكرتونية يف �صو ٍر خمتلفة و�أهمها :التوقيع الرقمي،
والتواقيع البيومرتية ،والتوقيع بالقلم الإلكرتوين .و�سنتناول الأ�شكال املختلفة للتوقيع الإلكرتوين،
وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال :التوقيع الرقمي ( :)Digital Signatureين�ش�أ التوقيع الرقمي بعالقة ريا�ضية ذات �صفة فريدة
من الناحية االحتمالية ،ويرتبط بالبيانات املخزّنة على �شكل �إلكرتوين للقيام بالوظائف املختلفة
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للتوقيع .و�إنَّ نظام التوقيع الرقمي قد يكون قاب ًال للتطبيق يف جماالت خمتلفة من الأعمال التجارية
الإلكرتونية ،ومن �أهمها قطاع الأعمال امل�صرفية الإلكرتونية وتنفيذ ال�صفقات التجارية الإلكرتونية
عرب �شبكة الإنرتنت العاملية .ويعتمد التوقيع الرقمي على تقنية الت�شفري باملفتاح العام (PKC) (The
 )public key cryptographyبا�ستخدام العالقات الريا�ضية التطبيقية التي تقوم بتحويل الر�سائل
الإلكرتونية �إىل �صيغة تبدو غري مفهومة ،وتر�سل الر�سالة �إىل امل�ستلم املق�صود ،ومن ثم يقوم امل�ستلم
ب�إعادتها �إلـى �صيغتها الأ�صلية.
ولقد و�ضع فكرة التواقيـع الرقميـة الأ�ستـاذان ()Whitfield Diffie , Hellman Martin؛ حيث قدما
مفهوم التواقيع الرقمية يف عام ( ،)1975يف معهد ما�سا�شو�ست�س التكنولوجي ،ثم حت َّولت هذه
الفكرة �إىل نظام يقوم على ا�ستعمال زوج من املفاتيح هما (املفتاح العام ـ واملفتاح اخلا�ص):
1ـ املفتاح العام ( :)public keyمتام ًا كما ُذكر ،فهو مفتاح عام ،وميكن �أن ُيعطى �إىل �أي �شخ�ص.
وهكذا ف�إنَّ العديد من امل�ستخدمني ي�ستعملون مفاتيح عامة حقيقية لهم ،ويقومون بن�شرها على
مواقع الويب اخلا�صة بهم.
2ـ املفتاح اخلا�ص (  : )private keyيجب �أن يكون كما هو ا�سمه خا�ص ًا و ُيعرف فقط من قبل املو ِّقع،
الذي يقوم با�ستخدامه لتوقيع الر�سالة التي ُتر�سل من قبله ،ويتم التحقق منها فقط باملفتاح العام.
وهذه ال�سرية �أ�سا�سية و�ضرورية؛ لأ َّنه يف حالة و�صول �أي �شخ�ص �آخر �إىل املفتاح اخلا�ص ،ف�إ َّنه
ي�ستطيع �أن ي�ستخدمه لتزوير توقيع ذلك ال�شخ�ص يف �أي و�سيلة ممكنة.
وهذان املفتاحان (العام واخلا�ص) يعمالن زوج ًا ويقرتن كل منهما بالآخر .و�إنَّ �أي ر�سالة �أو م�ستند
يتم ت�شفريه مبفتاح واحد يجب �أن يكون غري م�شفر باملفتاح الآخر .ف�إذا كانت الوثيقة مو َّقعة باملفتاح
اخلا�ص ،ف�إنَّ التوقيع ميكن فقط التحقق منه با�ستعمال املفتاح العام للمو ِّقع .ولذلك ف�إنَّ املفتاح
العام واملفتاح اخلا�ص ُيك ِّمل �أحداهما الآخر ،ف�إذا قام �شخ�ص ما بت�شفري ن�سخة من ر�سالة �أو م�ستند
عندئذ ميكن فقط �أن تحُ ل رموز ال�شيفرة با�ستخدام مفتاحه
�أو �سجل با�ستعمال مفتاحه العام،
ٍ
اخلا�ص)13(.
ثاني ًا :التواقيع البيومرتية :البيومرتية ( )Biometricsيطلق عليها بـ (القيا�سات احليوية) كلمة
ا�ستُعملت لتلك الو�سائل التي ارتبطت مبا�شرة بال�صفـات املميزة واخلوا�ص الفيزيائية والطبيعية
وال�سلوكية للإن�سان التي تختلف من �شخ�ص لآخر.
30
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تَ�ستخدم الأنظمة البيومرتية اخل�صائ�ص ال�شخ�صية الفريدة لتمييز �أو التحقق من ال�شخ�ص .ومتتاز
هذه الأنظمة بالعديد من املزايا التي ال تعتمد على املفاتيح ال�سرية ،وهكذا يتم التغلب على م�شاكل
�أرقام وكلمات ال�سر (مثل الن�سيان �أو التزوير� ،أو ال�سرقة� ،أو ماعدا ذلك من طرق النقل الأخرى).
والأمثلة على التوقيعات البيومرتية كثرية ومنها:
 -1ب�صمة الإ�صبع ( ُ :) Fingerprintتعد ب�صمات الأ�صابع الأداة املم ِّيزة لأي �شخ�ص؛ حيث �إنَّ
الطبيعة الفريدة لب�صمات �أ�صابع ال�شخ�ص جتعل التوقيع بوا�سطتها يبدو طبيعي ًا ،و�إن ا�ستخدمت
لذلك عدة برامج وتقنيات �إلكرتونية.
 -2متييز قزحية العني (ُ :)Iris and retinaتوفر التقنيات املتطورة اليوم ،ا�ستخدام �أمناط من
قزحية العني ،واحلدقة ولون العينني ،وال�شبكية ،التي تتم َّيز ب�صفات متنوعة وخ�صائ�ص فريدة لدى
كل �شخ�ص ،للتحقق من الهو َّية لذلك ال�شخ�ص .و�إنَّ نظام متييز قزحية العني يتم با�ستخدام �آلة
ت�صوير فيديو (مرئية) جلذب انتباه حدقة العني ،وبنف�س طريقة �أخذ ب�صمات الإ�صبع تقوم الربامج
املتخ�ص�صة ب�إجراء املقارنة بني البيانات الناجتة وتلك البيانات املخزّنة واملحفوظة لديها لتحديد
الهو َّية.
 -3متييز الأ�صوات :متييز الأ�صوات ي�ستند على احلقيقة ب�أنَّ كل �إن�سان لديه طريقة نادرة لإنتاج
ال�صوت ،مثل ب�صمات الأ�صابع وقزحية العني .و�إنَّ التقنيات امل�ستعملة لتمييز �صوت �شخ�ص مرة
ثانية مبقارنته �إىل العينة املحفوظة يتطلب ح�سابات معقدة ،وحاملا تكون عينة ال�صوت غري م�شابهة
بال�ضبط ف�إنَّ هذا ي�شري �إىل عدم وجود تطابق �أو ت�شابه مع النمط الأ�صلي.
ثالث ًا :التوقيع بالقلم الإلكرتوين (  :) Pen - opيعتمد التوقيع بالقلم الإلكرتوين على اخلا�صية
نف�سها التي تقوم عليها التوقيعات اخلطية التقليدية؛ حيث يتم ا�ستخدام قلم �إلكرتوين ح�سابي يتم َّيز
ب�إمكانية الكتابة على �شا�شة احلا�سب الإلكرتوين؛ وذلك مب�ساعدة برنامج متخ�ص�ص ي�ؤدي وظيفتني
مهمتني:
الوظيفة الأوىل  -خدمة التقاط التوقيع  :يقوم العميل ب�إدخال بياناته ال�شخ�صية عن طريق البطاقة
اخلا�صة به التي يتم و�ضعها يف الآلة امل�ستخدمة لهذا الغر�ض ،ثم ي�ستقبل الربنامج هذه البيانات
ويقوم بحفظها ويطالب العميل بالتوقيع بوا�سطة القلم الإلكرتوين على مربع حمدد داخل �شا�شة
وعندئذ يقوم العميل بالت�أكد من توقيعه الظاهر على �شا�شة احلا�سوب ،ويكون
احلا�سب الإلكرتوين،
ٍ
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يف �أ�سفل ال�شا�شة مربعان �أحدهما عليه كلمة ( موافق ) والآخر ( غري موافق ) ،ويف حالة موافقته
على التوقيع ف�إ َّنه ي�ضغط على مربع موافق ليتم حفظ التوقيع وتخزينه بطريقة الت�شفري بكل ما يف
التوقيع من خ�صائ�ص ( مثل  :التواءات وانحناءات ودوائر وخطوط ونقاط ) ودرجة ال�ضغط بالقلم
الإلكرتوين وغري ذلك من املم ِّيزات املحددة لذلك التوقيع.
الوظيفة الثانية  -خدمة التحقق من �صحة التوقيع :التي ي�ؤديها الربنامج املتخ�ص�ص بالتوقيع عن
طريق القلـم الإلكرتوين هي التحقق من �صحة التوقيع؛ حيث يقوم بفك ال�شيفرة و�إجراء مطابقة
بني البيانات املخزّنة لديه وتلك التي يقوم با�ستالمها ،ويبينَّ الربنامج فيما �إذا كان التوقيع مطابق ًا
و�صحيح ًا ،وفيما عدا ذلك ف�إنَّ التوقيع اجلديد يكون مزيف ًا.
� -19أوجه الت�شابه بني التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكرتوين:
 يوفر كل منهما الأمان والتوثيق ،و�سالمة البيانات ،وعدم التن�صل من التوقيع. يتوفر لكل من التواقيع التقليدية والإلكرتونية ال�صفة القانونية ،والو�ضع القانوين للتواقيعالإلكرتونية يف تزايد مع مرور الوقت ،حيث �أن خمتلف القوانني الوطنية جعلتها على قدم امل�ساواة
(�أو �أكرث) مقارنة بالتواقيع اخلطية.
� -20أوجه االختالف بني التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكرتوين:
 يرتبط التوقيع بخط اليد ببيولوجيا ل�شخ�ص معني؛ حيث �إنها تعتمد على الر�سومات ،بينما يعتمدالتوقيع الرقمي على احلماية املمنوحة ملفتاح توقيع خا�ص من قبل املوقع ،والتواقيع الإلكرتونية تعتمد
على ا�ستخدام برامج حماية خا�صة من ال�شركة املزودة للتوقيع ،والإجراءات التي تنفذها �سلطات
الت�صديق.
 التواقيع بخط اليد هي حتت ال�سيطرة املبا�شرة من قبل املُو ِقع ،يف حني يجب تطبيق التواقيعالإلكرتونية من خالل جهاز كمبيوتر �أمر من قبل املُ ِوقع.
 التوقيع بخط اليد ي�سهل تزويره �أو تقليده وتعر�ضت التواقيع التقليدية لذلك منذ عدة قرون،يف حني �أن تزوير التواقيع الرقمية والإلكرتونية ،يف غياب حالة فقدان مفتاح التوقيع اخلا�ص� ،أو
�سرقة �آلية التوقيع ،يكاد يكون التزوير من امل�ستحيل .و�إن �آليات التزوير للتواقيع بخط اليد والتواقيع
الرقمية والإلكرتونية تختلف اختالفا جوهريا.
 الك�شف عن تزوير التوقيع بخط اليد يعتمد على مهارة اخلبري ويحتاج �إىل �إجراءات متعددة32
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ويتم عن طريق الق�ضاء .بيد �أنه ونظر ًا ال�ستخدام تقنية الت�شفري للتواقيع الإلكرتونية ،ف�إن حماولة
التزوير يتم ك�شفها يف احلال عند �إجراء عملية التحقق من التوقيع بالن�سبة لأي من طرفيه؛ وذلك
لأن عملية التحقق من �صحة التوقيع الإلكرتوين تتم ب�صورة تلقائية عند �إر�سال وا�ستالم ر�سالة
البيانات.
 التواقيع بخط اليد هي ب�سيطة للغاية ،و�سهلة الفهم .والتواقيع الإلكرتونية معقدة جد ًا ،وتقوم علىنظريات ومعادالت ريا�ضية ،وطريقة عملها تعتمد على برامج و�أنظمة ت�شغيل الكمبيوتر ،وبروتوكوالت
االت�صاالت ،وحتتاج �إىل �شهادة م�صادقة من مزودي خدمات الت�صديق الإلكرتوين.
 -21و�إذا �أردنا تقييم هذه املقارنة ف�إننا نرى �أن التواقيع الإلكرتونية �ستكون �أكرث �أمان ًا وموثوقية من
التواقيع اخلطية التقليدية ،ويرجع ذلك �أ�سباب عديدة فهي توفر:
1ـ �أمن �إ�ضايف ،عندما ت�ستعمل ب�شكل �صحيح يكون م�ستحي ًال ل�شخ�ص ما �أن ين�سخ التوقيع الإلكرتوين
ل�شخ�ص �آخر ،وهذا التوقيع �سيو�ضع على كامل الوثيقة ولي�س فقط يف ال�صفحة الأخرية.
ب�شكل احتيايل �أو
2ـ ت�ؤمن احلماية لوحدة البيانات ،بحيث يتم الت�أكد ب�أنَّ �أي �شيء مل يتغري �أو ُيع َّدل ٍ
عن طريق التزوير.
3ـ �إثبات وقت الت�صديق والإر�سال واال�ستالم لر�سالة البيانات؛ حيث �إ َّنه يف املعامالت التجارية
الإلكرتونية ميكن اللجوء �إىل �سلطات الت�صديق (الطرف الثالث) لإثبات �إر�سال البيانات ،وتعترب
هذه الأوقات بالن�سبة للر�سائل الإلكرتونية مهمة وحا�سمة يف تكوين العقد ،ولأغرا�ض جتارية وقانونية
�أخرى.
4ـ احلماية من الإنكار �أو عدم التن�صل للم�ستندات الإلكرتونية والبيانات التي تت�ضمنها؛ حيث �إ َّنها
توفر دلي ًال قوي ًا ب�أنَّ الر�سالة الإلكرتونية وحمتوياتها قد َّمت توقيعها و�إر�سالها من قبل �شخ�ص حمدد.
ف�إذا وقعت خ�صومة �أو نزاع تعاقدي ،ف�إن املر�سل ال ميكنه �أن ُينكر معرفته وعالقته بهذه الر�سالة.
5ـ بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنَّ التعاون بني امل�ستلم واملر�سل ب�شكل اختياري �سي�ضمن ب�أنَّ امل�ستلم املق�صود
هو الوحيد الذي ي�ستطيع ا�ستالم الر�سالة واالطالع على حمتواها .وتعترب التواقيع الإلكرتونية حالي ًا
متوفرة وبتكلفة ب�سيطة ،وتقدم م�ستوى �أمني وتقني ميكن �أن يكون مقبو ًال لدى معظم امل�ؤ�س�سات
وال�شركات التجارية.
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الف�صل الثاين
دور املحررات الإلكرتونية يف الإثبات
 -22تتجلى �أهمية الإثبات يف البيئة الرقمية كونها تتعلق بر�سائل البيانات التي يتم �إن�شا�ؤها
با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت ،وتثور العديد من الأ�سئلة فيما يتعلق مب�س�ألة
منح املحررات الإلكرتونية احلجية القانونية يف الإثبات ومنها:
 طريقة �إن�شاء ر�سالة البيانات ،ومدى املوثوقية يف تخزين البيانات ونقلها. الت�أكد من �سالمة ر�سالة البيانات با�ستمرار. حتديد هوية من�شئ الر�سالة. �أي ظرف �آخر له �صلة بر�سالة البيانات ،مثل نوعها� ،أو الغاية منها� ،أو جمال ا�ستخدامها يف نطاقاالعمال املدنية �أو التجارية وغريها.
 -23تبدو �أهمية املحررات الإلكرتونية بو�ضوح عندما تقدم كدليل للإثبات �أمام الق�ضاء .والإثبات
معان كثري ٍة منها (�شدة احلفظ ،والت�أكيد ،و�إقامة الدليل
لغ ًة من ثبت ،يثبت ثبات ًا ،وثبت ت�أتي على ٍ
على �صحة االدعاء) .و ُيع ّرف الإثبات باملعنى القانوين ب�أنه� « :إقامة الدليل �أمام الق�ضاء على وجود
واقعة قانونية ُتعد �أ�سا�س ًا حلق مدعى به ،وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون»)14( .
واملق�صود يف هذا التعريف من الإثبات هو الإثبات الق�ضائي نظر ًا لكونه يتم �أمام الق�ضاء لإثبات
وجود واقعة قانونية ،ويجب �أن تكون الواقعة ك�أ�سا�س للحق املدعى به ،بحيث لو ثبت حتققها من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إثبات وجود احلق املدعى به .و ُيراد من عبارة «�إقامة الدليل» هو تقدمي الدليل
�إىل القا�ضي املخت�ص ولي�س �إن�شاءه ،والهدف من ذلك �إقامة احلجة بالأدلة لإقناع القا�ضي بوجود
احلق املُدعى به.
� -24إن ما مييز و�سائل الإثبات التقليدية �أنها مل تفر�ض من قبل امل�شرع بل جاءت وليدة من واقع
التعامل بني النا�س ،ومن �أهمها الكتابة الورقية والتوقيع اخلطي التي َّمت تقنينها يف قوانني النت�شارها
و�شيوعها يف توثيق املعامالت بني الأ�شخا�ص كو�سيلة �إثبات تت�سم بالثبات وحتوز على ثقة املتعاملني
بها .بيد �أنه وبعد ظهور و�سائل الإثبات الإلكرتونية اهتزت طرق الإثبات التقليدية مما دفع امل�شرع
�إىل التدخل من جديد لالعرتاف بها وتقنينها وك�أن عجلة الزمن دارت دورتها لتتوقف عند الأ�ساليب
34

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

اجلديدة للإثبات من ر�سالة البيانات �إىل الوثائق وال�سجالت وامل�ستندات واملحررات الإلكرتونية التي
تعددت �أ�شكالها وتنوعت �صورها ،ويبدو �أنها لن تتوقف طوي ًال عند هذه املحطة لأن عامل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يتغري ب�سرعة.
وال �شك �أن نظرية الإثبات ،التي تنظم طرق الإثبات التقليديةُ ،تعد من �أهم النظريات القانونية
و�أكرثها تطبيق ًا �أمام الق�ضاء ويف احلياة اليومية والعملية للأ�شخا�ص ،و�أدى التعامل بها �إىل تر�سيخ
الكثري من القواعد العامة لدى النا�س مما ي�صعب معه تغيريها �أو تبديلها .وتتفاوت الدول يف تنظيم
الإثبات يف ثالثة مذاهب هي:
 - 24/1النظام الأول  -نظام الإثبات احلر �أو املطلق :يتميز هذا النظام ب�أن القانون فيه ال يحدد
طرق ًا معينة للإثبات ،ويكون للخ�صوم احلرية الكاملة يف اختيار الأدلة التي ت�ؤدي �إىل اقتناع القا�ضي،
وم�ساعدته يف الو�صول احلقيقة .ويتمتع القا�ضي ب�سلطات وا�سعة ت�سمح له ب�أن يق�ضي بعلمه ،ويكون
له دور �إيجابي يف ت�سيري الدعوى وجمع الأدلة واحلكم باقتناعه على �ضوء ما يتوفر له من احلقائق.
وي�ؤخذ على هذا النظام احلرية الوا�سعة التي يتمتع بها القا�ضي التي قد ال تخلو من التحكم،
فالقا�ضي ب�شر وميكن له �أن يحكم بهواه دون �أي رقيب عليه ،وقد ال يعرف اخل�صوم الطريقة املُثلى
لإقناع القا�ضي باحلقيقة؛ الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل عدم ا�ستقرار املعامالت.
 - 24/2النظام الثاين – نظام الإثبات القانوين �أو املقيد :يحدد القانون يف هذا النظام الطرق التي
يتم بها �إثبات احلق ،والو�سائل التي ت�ؤدي �إىل اقتناع القا�ضي للو�صول �إىل احلقيقة .وال بد لكل من
املتقا�ضني من اتباع الطريقة التي حددها القانون لإثبات احلق الذي يدعيه ،وعلى القا�ضي االلتزام
بهذه الطرق وبالقيمة التي يعطيها القانون لكل دليل من �أدلة الإثبات .فالقا�ضي يكون له دور �سلبي
بحت بحيث يقت�صر على تقدير ما يقدمه له اخل�صوم من �أدلة قانونية ،ويعطيها القيمة التي حددها
دليل منها ،ولي�س له �أن يكمل الأدلة �إذا كانت ناق�صة.
القانون لكل ٍ
وي�ؤخذ على هذا النظام �أنه ال يرتك �أي �سلطة تقديرية للقا�ضي ،بل يقيده مبا يقدم له من الأدلة
التي يقدرها باحلدود التي ر�سمها له القانون .وينتج عن ذلك ابتعاد احلقيقة الق�ضائية عن الواقع،
وقد ال ي�ؤدي �إىل حتقيق العدالة املن�شودة.
 - 24/3النظام الثالث – نظام الإثبات املختلط :يقوم املذهب الثالث املختلط على التوفيق بني
املذهبني ال�سابقني ،ويتخذ موقف ًا و�سط ًا بينهما؛ حيث �إنه يجمع بني الإثبات احلر والإثبات املقيد،
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في�أخذ من املزايا ويتالفى العيوب والنقد املوجه لكل منهما .فهو يف امل�سائل التجارية يكون �أقرب
�إىل نظام الإثبات احلر؛ حيث �إن الأ�صل يف املعامالت التجارية هو حرية الإثبات ،ويتنا�سب ذلك مع
اخل�صائ�ص املميزة للتجارة التي تت�سم بال�سرعة وال�سهولة لتحقيق الربح.
�أما يف امل�سائل املدنية فهو �أقرب �إىل التقييد؛ لأن الأ�صل فيها هو تقييد الإثبات ،وهذا يتنا�سب مع
طبيعة املعامالت املدنية التي تتطلب و�سائل �إثبات معينة ،غالب ًا ما تكون بالكتابة ،للحفاظ على
احلقوق وا�ستقرار املعامالت .ويذهب الفقهاء �إىل ترجيح هذا املذهب نظر ًا ملا يتمتع به من مزايا
ومرونة يف التطبيق ،وهذا ما دفع معظم الدول �إىل �إقراره والأخذ به كنظام قانوين للإثبات.()15
 -25موقف امل�شرع القطري يف تنظيم الإثبات :ذهب امل�شرع القطري �إىل الأخذ باملذهب املختلط
للإثبات ويتفق يف ذلك املوقف مع معظم دول العامل التي ف�ضلت هذا النظام القانوين للإثبات .ويبدو
هذا املوقف جلي ًا بو�ضوح يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم ( )13ل�سنة (.)1990
و�سنتناول موقف امل�شرع القطري يف الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،وذلك على النحو التايل:
 -25/1الإثبات يف م�سائل القانون املدين :اعتمد قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري على
تبني القاعدة العامة يف الإثبات يف املعامالت املدنية التي تت�ضمن فر�ض قيود معينة يجب على
�أطراف املعاملة االلتزام بها .وتطبق هذه القاعدة يف املواد املدنية دون املواد التجارية ،وذلك �إذا
زادت قيمة الت�صرف على خم�سة �آالف ريال� ،أو كان غري حمدد القيمة ،مل يجز �إثبات وجوده �أو
انق�ضائه �إال بالكتابة ،ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضي بغري ذلك .ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت
�صدور الت�صرف .كما �أن القانون القطري �أورد قيود ًا يف جمال �إثبات املعامالت املدنية ولو مل تزد
قيمة الت�صرف على خم�سة �آالف ريال ،حيث ال يجوز الإثبات ب�شهادة ال�شهود ولو مل تزد القيمة على
خم�سة �آالف ريال ،يف حاالت معينة:
(�أ) فيما يخالف �أو يجاوز ما ا�شتمل عليه دليل كتابي.
(ب) �إذا كان املطلوب هو الباقي �أو هو جزء من حق ال يجوز �إثباته �إال بالكتابة.
(جـ) �إذا طلب �أحد اخل�صوم يف الدعوى مبا تزيد قيمته على خم�سة �آالف ريال ثم عدل طلبه �إىل ما
ال يزيد على هذه القيمة.
 -25/2اال�ستثناءات من القاعدة العامة يف القانون املدين :يبدو �أن امل�شرع القطري مل يت�شدد يف
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القاعدة العامة يف تقييد الإثبات يف القانون املدين ،و�أورد عليها بع�ض اال�ستثناءات حيث يجوز
الإثبات بالبينة فيما زاد على خم�سة �آالف ريال يف الأحوال الآتية:
� -1إذا وجد مبد�أ ثبوت بالكتابة .وكل كتابة ت�صدر من اخل�صم من �ش�أنها �أن جتعل الت�صرف املدعى
به قريب االحتمال تعترب مبد�أ ثبوت بالكتابة.
� -2إذا وجد مانع مادي �أو �أدبي يحول دون احل�صول على دليل كتابي.
� -3إذا فقد الدائن �سنده الكتابي ل�سبب �أجنبي ال يد له فيه.
 - 25/3الإثبات يف م�سائل القانون التجاري :وعلى العك�س من القاعدة العامة يف الإثبات يف القانون
املدين ،ف�إن القانون القطري �أخذ بنظام الإثبات احلر يف القانون التجاري كقاعدة عامة ،ون�ص
عليها يف املادة ( )86من قانون التجارة القطري رقم ) (27ل�سنة ( ،)2006وت�ضمنت على �أنه“ :
يجوز الإثبات يف املواد التجارية �أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ،ما مل ين�ص القانون على غري
ذلك .وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة يف املواد التجارية ،يجوز �إثبات
عك�س ما ا�شتمل علية دليل كتابي �أو �إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات .وتكون الأوراق
العرفية يف املواد التجارية حجة على الغري يف تاريخها ،ولو مل يكن هذا التاريخ ثابت ًا ،ما مل ي�شرتط
القانون ثبوت التاريخ .ويعترب تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ احلقيقي حتى يثبت العك�س بجمع
طرق الإثبات «.
ويبدو �أن امل�شرع القطري طبق النظام املختلط يف الإثبات بامتياز عندما �أقر مبد�أ حرية الإثبات
يف امل�سائل التجارية مبا يتنا�سب مع املعامالت التجارية التي تقوم على ال�سرعة يف �إبرام ال�صفقات
التجارية التي ال حتتمل الت�أخري ،وبخالف املعامالت املدنية التي حر�ص فيها امل�شرع على الإثبات
بالكتابة ويف بع�ض احلاالت تطلب �شكلية معينة لتوثيق العقود.
 -25/4اال�ستثناءات من القاعدة العامة يف القانون التجاري :ولكن امل�شرع القطري القانون خرج
على قاعدة حرية الإثبات يف القانون التجاري يف بع�ض العقود ،وا�شرتط فيها وجود الدليل الكتابي،
�أما لتكوين العقد� ،أو لإثباته .وذلك ملا تت�ضمنه هذه العقود من �أهمية خا�صة وحفاظ ًا على م�صالح
�أطرافها ،ومن ذلك على �سبيل املثال �إبرام عقد بيع املتجر� ،أو �إيجاره� ،أو رهنه .يت�ضح لنا �أن القانون
القطري �أخذ مببد�أ حرية الإثبات يف املعامالت التجارية �أي ًا كانت قيمتها ،وكذلك يف املعامالت
املدنية �إذا كانت قيمة الت�صرف فيها ال تزيد على خم�سة �آالف ريال قطري .بيد �أن حرية الإثبات
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التي ن�ص عليها القانون القطري لي�ست مطلقة؛ �أي �إنه يجب االلتزام يف حالة الإثبات مبوجب املبد�أ
ال�سابق اعتماد و�سيلة من طرق الإثبات املن�صو�ص عليها يف القوانني القطرية ،ومنها الإثبات ب�شهادة
ال�شهود والأدلة الكتابية وغريها.
 -26تق�سم الأدلة الكتابية عموم ًا �إىل:
� -1أدلة �أ�صلية حتوز على احلجية القانونية الكاملة يف الإثبات وت�سمى �أ�صل املحرر.
� -2أدلة ثانوية حتوز على حجية قانونية حمدودة يف الإثبات ،وتكون على �شكل ن�سخ �أو �صور من
املحرر الأ�صلي ،وال�صورة من املحرر قد تكون �صورة �أوىل �أو ثانية �أو ثالثة.
وتتميز الأدلة الكتابية التقليدية ب�سهولة التفرقة بني الأ�صل وال�صورة؛ حيث ميكن التمييز بني
امل�ستند الورقي و�صورته من ال�شكل اخلارجي املادي للم�ستند� .أما املحررات الإلكرتونية ف�إن التفرقة
بني الأ�صل وال�صورة تكون �أكرث �صعوبة ب�سبب ال�شكل الإلكرتوين غري املادي للمحرر .لذلك ف�إن
الت�شريعات الوطنية التي نظمت الإثبات الإلكرتوين حددت ال�شروط الواجب توافرها لقبول املحررات
الإلكرتونية كدليل يف الإثبات ،وميزت بني �أ�صل املحررات الإلكرتونية و�صورتها .و�سنتناول يف هذا
الف�صل دور املحررات الإلكرتونية يف الإثبات وفق ًا لأحكام القانون القطري والت�شريعات املقارنة،
وذلك يف مبحثني على النحو التايل :املبحث الأول :حجية الأ�صل للمحررات الإلكرتونية.
املبحث الثاين :اال�ستثناءات الواردة على حجية املحررات الإلكرتونية.
املبحث الأول
حجية الأ�صل للمحررات الإلكرتونية
 -27ماهية املحررات الأ�صلية :عندما يتطلب القانون تقدمي املحرر الأ�صلي للإثبات وتكون له حجية
كاملة ،ف�إن �صورة املحرر الأ�صلي �سيكون لها نف�س احلجية القانونية �إذا ثبت بالفعل �أنها مطابقة
للأ�صل .ويق�صد بالأ�صل يف املحررات الورقية التقليدية تلك املحررات امل�ستوفية لل�شروط املطلوبة يف
املحرر الر�سمي من كتابة وتوقيع الأطراف وتوثيقها من املوظف املخت�ص� ،أما يف املحررات العرفية
فال ُي�شرتط يف املحرر العريف الأ�صلي �إال الكتابة والتوقيع من الأطراف� .إن حتديد املق�صود باملحرر
حد كبري
الإلكرتوين الأ�صلي له �أهمية خا�صة يف هذه املحررات؛ لأن حجيتها القانونية ترتبط �إىل ٍ
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بهذا املفهوم .وتناولت بع�ض الت�شريعات احلديثة التي تنظم املعامالت والتجارة الإلكرتونية حتديد
املق�صود باملحرر الإلكرتوين الأ�صلي.
 -28موقف القانون النموذجي :اعتمدت جلنة الأون�سيرتال مفهوم ًا حمدد ًا للأ�صل ،وكان لها ال�سبق
يف حتديد ماهية الأ�صل يف املادة الثامنة من القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية التي ن�صت على
�أن:
« (  ) 1عندما ي�شرتط القانون تقدمي املعلومات �أو االحتفاظ بها يف �شكلها اال�صلي ،ت�ستويف ر�سالة
البيانات هذا ال�شرط �إذا:
( �أ ) وجد ما يعول عليه لت�أكيد �سالمة املعلومات منذ الوقت الذي ان�شئت فيه للمرة الأوىل يف �شكلها
النهائي ،بو�صفها ر�سالة بيانات �أو غري ذلك.
( ب) كانت تلك املعلومات مما ميكن عر�ضه على ال�شخ�ص املقرر �أن تقدم �إليه؛ وذلك عندما
ي�شرتط تقدمي تلك املعلومات.
(  ) 2ت�سري الفقرة ( � ) 1سواء اتخذ ال�شرط املن�صو�ص عليه فيها �شكل التزام �أو اكتفي يف القانون
مبجرد الن�ص على العواقب التي ترتتب على عدم تقدمي البيانات �أو عدم االحتفاظ بها يف �شكلها
اال�صلي.
(  ) 3لأغرا�ض الفقرة الفرعية ( �أ ) من الفقرة ( :) 1
( �أ ) يكون معيار تقدير �سالمة املعلومات هو حتديد ما اذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيري،
با�ستثناء �إ�ضافة �أي تظهري يطر�أ اثناء املجرى العادي للإبالغ والتخزين والعر�ض.
( ب) تقدير درجة التعويل املطلوب على �ضوء الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله املعلومات على �ضوء
جميع الظروف ذات ال�صلة.
(  ) 4ال ت�سري �أحكام هذه املادة على ما يلي :
يبدو لنا من الن�ص ال�سابق �أن جلنة الأون�سيرتال حددت مفهوم « الأ�صل » باعتباره وا�سطة يتم بها
تثبيت املعلومات للمرة الأوىل ،وعلى الرغم من ذلك ال ميكن الأخذ بهذا املفهوم على �إطالقه؛ لأن
الطرف الذي تر�سل �إليه ر�سالة البيانات يتلقى دائم ًا ن�سخة منها ولي�س الأ�صل؛ لذلك ا�شرتطت
يف ر�سالة البيانات �أن تتوافر فيها �شروط معينة لتُعد معاد ًال وظيفي ًا للأ�صل يف املحررات الكتابية
التقليدية .ويتما�شى هذا املفهوم للأ�صل مع تبني القانون النموذجي موقف التمييز بني مفاهيم
ثالثة هي « الأ�صل » ،و«الكتابة » ،و«التوقيع ».
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 -29موقف القانون القطري :تبنى قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري موقف ًا م�شابه ًا
لقانون الأون�سيرتال يف حتديد مفهوم الأ�صل ،ويبدو ذلك يف املادة (  ) 23التي ن�صت على �أنه:
« �إذا ا�شرتط القانون تقدمي املعلومات �أو االحتفاظ بها يف �شكلها الأ�صلي� ،أو رتب على عدم حتقق
ذلك �آثار ًا قانونية ،ف�إن تقدميها �أو االحتفاظ بها يف �شكل ر�سالة بيانات يفي بهذا ال�شرط ،متى حتقق
ب�ش�أنها ما يلي:
� -1أن يكون من املمكن ب�صورة معقولة بيان �سالمة و�إمكانية االعتماد على املعلومات ،منذ الوقت
الذي �أن�شئت فيه للمرة الأوىل يف �شكلها النهائي كر�سالة بيانات ،وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها.
� -2أن يكون معيار تقدير �سالمة ر�سالة البيانات ،وفق ًا للبند ال�سابق ،هو حتديد ما �إذا كانت الزالت
مكتملة دون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين �أو عر�ض ر�سالة البيانات
والذي ال يغري من حمتواها ،وتقدر درجة االعتماد على املعلومات على �ضوء الغر�ض الذي �أن�شئت من
�أجله ر�سالة البيانات وجميع الظروف الأخرى ذات ال�صلة.
� -3إمكانية الو�صول �إىل ر�سالة البيانات ،مبا يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها ،من قبل كل �شخ�ص له
احلق يف الو�صول �إليها وا�ستخدامها «.
يتبينّ لنا ب�أن امل�شرع القطري حدد مفهوم الأ�صل يف ر�سالة البيانات ب�أن يتوافر فيها �شروط معينة
ت�ضمن �سالمة الر�سالة و�إمكانية االعتماد على املعلومات فيها ،منذ الوقت الذي �أن�شئت فيه للمرة
الأوىل يف �شكلها النهائي كر�سالة بيانات ،وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها .وال بد من الت�أكد من
�أن ر�سالة البيانات الزالت مكتملة دون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين
�أو عر�ض ر�سالة البيانات الذي ال يغري من حمتواها .ويجب �أن يتوافر يف ر�سالة البيانات �إمكانية
الو�صول �إليها ،مبا يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها ،من قبل كل �شخ�ص له احلق يف الو�صول �إليها
وا�ستخدامها .ويف حال حتققت هذه ال�شروط تكون ر�سالة البيانات �أ�صلية ومكافئة للمحررات
الكتابية الأ�صلية التي يتطلبها القانون يف معامالت متعددة.
 -30التمييز بني الأ�صل يف املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية :لكي يتعاظم دور املحررات
الإلكرتونية يف الإثبات البد لها على الأقل من حتقيق اخل�صائ�ص املميزة للمحررات التقليدية،
وميكننا �أن نتبينّ ذلك من خالل التمييز بني الأ�صل يف املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية
وذلك على النحو التايل:
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 -30/1ال�شروط التي حددها قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري :ويجب �أن تتوافر يف
املحررات الأ�صلية وهي:
 - 1توقيع املحرر من قبل الأطراف مبا يفيد ،حتديد هوية املو ّقع ومتييزه من خالل بياناته ال�شخ�صية،
وكذلك �إمكانية ن�سبة املحرر �إىل املو ّقع ،واملوافقة على املحتوى الذي ت�ضمنه املحرر ،و�إذا مل ينكر
املو ّقع �صراحة التوقيع ف�إن املحرر يكون �صادر ًا ممن وقعه وقبل به .و ُتعد املحررات العرفية املوقعة
من الأطراف حمررات �أ�صلية.
 - 2توقيع املوثق يف حالة املحررات الر�سمية� ،إ�ضافة �إىل توقيع الأطراف.
 - 30/2ال�شروط التي حددها قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري:
 - 1الت�أكد من �سالمة املحررات الإلكرتونية و�إمكانية االعتماد على املعلومات الواردة فيها منذ
�إن�شائها للمرة الأوىل وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها ،وكذلك التحقق من طريقة التوثيق
للمعلومات مبا ي�ضمن حماية البيانات من التحريف �أو التعديل �أو الإ�ضافة.
 - 2التحقق من بقاء املحررات الإلكرتونية ب�صورة مكتملة ودون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة
االت�صال �أو تخزين� ،أو عر�ض املحررات ،الذي ال يغري من حمتواها .ويتم االعتماد على معيار لتقدير
�سالمة املحررات مبا ي�ضمن عدم التعديل يف حمتواها ،وي�ستثنى من التغيريات حالة الإ�ضافات
عليها التي تتم ب�سبب الإر�سال� ،أو الت�صديق؛ لأن هذه الإ�ضافات تعترب ك�أنها ورقة �إ�ضافية لورقة
حد ما الظرف �أو الطابع الربيدي الذي ُي�ضاف �إىل الر�سالة الربيدية التقليدية.
�أ�صلية ،وت�شبه �إىل ٍ
 – 3حفظ املعلومات يف املحررات الإلكرتونية على دعامة �إلكرتونية تت�صف باال�ستمرارية والثبات
وب�شكل يتيح �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات وا�سرتجاعها من قبل كل �شخ�ص خمول
على الدوام،
ٍ
بهذا احلق متى اقت�ضت احلاجة �إليها.
 -30/3يت�ضح لنا مما �سبق �أن القانون القطري يوفر احلماية القانونية للمحررات الإلكرتونية مبا
ي�ضمن �سالمتها وحتقيقها لكل الوظائف التي ت�ؤديها املحررات الكتابية التقليدية ،ويف حال حتققت
ال�شروط املطلوبة يف القانون القطري ف�إن املحررات الإلكرتونية �ستوفر للمتعاملني بها خ�صائ�ص
ومزايا �إ�ضافية تتمثل بحفظ املعلومات �إىل مدة زمنية طويلة دون تعديل �أو تغيري يف املحتوى �أو
امل�ضمون ،وكذلك حتديد هوية من�شئ املحرر الإلكرتوين والوقت الذي َّمت فيه �إن�شاء املحرر و�إر�ساله
وحفظه ،وامل�ستلم للمحرر الإلكرتوين يف �شكل ر�سالة البيانات والكثري من املعلومات التي ال ميكن �أن
توفرها لنا املحررات الكتابية التقليدية.
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املبحث الثاين
اال�ستثناءات الواردة على حجية املحررات الإلكرتونية
 -31تطبيق مبد�أ حرية الإثبات على ر�سالة البيانات� :أ�صبحت ر�سالة البيانات من و�سائل الإثبات
املعرتف بها �ضمن الت�شريع القطري ،لذلك ف�إن القواعد العامة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
القطري ميكن التو�سع يف تطبيقها لت�شمل ر�سالة البيانات ،ولكن يجب مراعاة ال�شروط اخلا�صة
التي تطلبها القانون يف ر�سالة البيانات .وفيما يتعلق مببد�أ حرية الإثبات ف�إن ر�سالة البيانات ميكن
اال�ستناد �إليها لإثبات املعامالت التجارية التقليدية والإلكرتونية مع ًا ،و ُي�شرتط لذلك موافقة �أطراف
املعاملة التجارية �صراحة �أو �ضمن ًا .ويجوز �أي�ض ًا االعتماد على ر�سالة البيانات لإثبات املعامالت
املدنية التي ال تزيد قيمتها على خم�سة �آالف ريال قطري .وي�ستثنى من تطبيق مبد�أ حرية الإثبات
على ر�سالة البيانات احلاالت الأربعة التي ن�صت عليها املادة الثالثة من قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري.
 -32تطبيق مبد�أ الثبوت بالكتابة يف املحررات الإلكرتونيةُ :يعد مبد�أ الثبوت بالكتابة خروج ًا على
القاعدة العامة يف القانون املدين ،فالأ�صل �أن يكون الإثبات يف امل�سائل املدنية بالكتابة �إال �إذا
حتققت ال�شروط التي جتيز اخلروج على الأ�صل وتطبيق مبد�أ الثبوت بالكتابة .وبخ�صو�ص املحررات
الإلكرتونية ف�إنها تدخل �ضمن نطاق مبد�أ الثبوت بالكتابة ،ويجب �أن تتحقق فيها ال�شروط التي
ن�ص عليها قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري .والأمثلة على ذلك كثرية ،ومنها لو �أر�سل
�شخ�ص مدين بر�سالة بالربيد الإلكرتوين �إىل دائنه ،وتت�ضمن الر�سالة �إقرار ًا بوجود الدين ومقداره،
ف�إن تقدير مدى قبول هذه الر�سالة يتوقف على �أمرين هما :الأول :يجب �أن يتوافر يف ر�سالة الربيد
الإلكرتوين ال�شروط الواجب توافرها يف ر�سالة البيانات وفق ًا لقانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية
القطري .الثاين :يجب �أن يتوافر فيها �أي�ض ًا ال�شروط التي ن�ص عليها قانون املرافعات املدنية
والتجارية القطري ال�سابق ذكرها.
ن�ستنتج مما �سبق �أن املحررات الإلكرتونية ميكن تطبيقها فيما يتعلق مببد�أ الثبوت بالكتابة يف القانون
القطري �إذا حتقق فيها نوعان من ال�شروط ،الأول ويتعلق بر�سالة البيانات ،والثاين ويتعلق مببد�أ
الثبوت بالكتابة .وتنطبق هذه ال�شروط �أي�ض ًا على ر�سائل اجلوال والفاك�س ،والفيديو ،والدرد�شة
42

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

يف مواقع التوا�صل االجتماعي املنت�شرة على �شبكة الإنرتنت ،متى حتققت فيها ال�شروط ال�سابقة.
ونت�ساءل هل ُتعد ال�شروط املطلوبة يف املحررات الإلكرتونية �أ�شد من ال�شروط الواجب توافرها يف
املحررات الكتابية التقليدية؟
ميكننا �أن جنيب عن ال�س�ؤال ب�أن القانون و�إن تطلب نوعني من ال�شروط لقبول املحررات الإلكرتونية
كمبد�أ ثبوت بالكتابة �إال �أن ذلك ال يعني �أن امل�شرع تطلب �شروط ًا �إ�ضافية يف املحررات الإلكرتونية؛
وتربير ذلك يف �أن امل�شرع القطري ي�شرتط يف االعرتاف بر�سالة البيانات على حتقق �شروط معينة
لكي ُتعد من طرق الإثبات املقبولة قانون ًا ،وهذه ال�شروط ترتبط بذاتية املحررات الإلكرتونية نف�سها
ولي�ست قيد ًا �أو �شرط ًا جديد ًا مفرو�ض ًا على املحررات الإلكرتونية لتطبيق مبد�أ الثبوت يف الكتابة.
و�أي�ض ًا ،ف�إن امل�شرع القطري طبق مبد�أ عدم التمييز بني ر�سالة البيانات والتوقيع الإلكرتوين من جهة
واملحررات الكتابية التقليدية والتوقيع اخلطي من جهة �أخرى.
 -33تطبيق وجود املانع املادي يف املحررات الإلكرتونية� :إذا توافرت ظروف اال�ستحالة املادية التي
متنع من احل�صول على دليل كتابي وكان الت�صرف القانوين يتم با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية،
فهل ميكننا تطبيق اال�ستثناء الثاين الذي ن�صت عليه املادة ( )262من قانون املرافعات املدنية
والتجارية القطري؟
يرى جانب من الفقه� ،أنه ال ميكن تطبيق حالة وجود املانع املادي على املحررات الإلكرتونية؛ وال�سبب
يف ذلك يرجع �إىل �أنه بعد ظهور الو�سائل التقنية وا�ستخدامها يف املحررات العادية والإلكرتونية
انتهت اال�ستحالة التقنية ،ولي�س لأحد �أن يتعذر بعدم احل�صول على دليل كتابي يف الأحوال املرتبطة
بالظروف الطبيعية مثل الزالزل وغريها.
وذهب اجتاه �آخر� ،إىل �أنه ال ميكن القول بوجود ا�ستحالة يف احل�صول على دليل كتابي يف كل الأحوال
عندما يتم الت�صرف القانوين عرب و�سيط �إلكرتوين .غري �أن هذا القول ال ينفي وجود بع�ض الفرو�ض
العملية ،التي ميكن �أن يطبق فيها اال�ستثناء اخلا�ص باملانع املادي ،ومثال ذلك حالة اال�شرتاك يف
مزاد عرب الإنرتنت ،واحلجوزات للفنادق عرب الإنرتنت وغريها ،ففي مثل هذه الأمثلة نكون ب�صدد
ا�ستحالة يف احل�صول على دليل كتابي ويجوز الإثبات فيها بكافة طرق الإثبات)16( .
ونختلف مع االجتاهني ال�سابقني يف الفقه ،ونرى ب�أن الت�صرفات القانونية التي تتم با�ستخدام
الو�سائل الإلكرتونية تنطوي حتت نطاق اال�ستثناء اخلا�ص باملانع املادي الذي يحول دون احل�صول
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على دليل كتابي يتعلق باملحررات الإلكرتونية .ويبدو لنا �أن هذا اال�ستثناء يطبق على نطاقٍ وا�سع
يف املعامالت الإلكرتونية ،وبخالف الآراء ال�سابقة ف�إن املانع املادي يطبق بكرثة عند التعاقد
الإلكرتوين .والأمثلة كثرية منها :حالة قيام �أحد الأ�شخا�ص بعملية ال�شراء عرب �شبكة الإنرتنت،
وعند قيامه بعملية الدفع الإلكرتوين مل يتمكن من احل�صول على ال�سند الإلكرتوين الذي يثبت
�إمتام عملية الدفع؛ وذلك لأ�سباب تتعلق بعطل فني يف نظام الت�شغيل اخلا�ص �أما بالعميل �أو باملوقع
الإلكرتوين �أو قد يكون ال�سبب من مزود اخلدمة ل�شبكة الإنرتنت .عموم ًا يف مثل هذه الأحوال ميكننا
تطبيق اال�ستثناء اخلا�ص باملانع املادي لإثبات عملية الدفع التي متت دون احل�صول على املحرر
الإلكرتوين اخلا�ص بالدفع الإلكرتوين لإثباته بجميع طرق الإثبات ،ومنها احل�صول على و�سيلة
�إثبات من م�صرف العميل ُت�شعر ب�إمتام الدفع من قبل العميل .وهناك حاالت �أخرى كثرية �سنعر�ض
لبع�ضها دون تف�صيل ،ومنها :قيام �أحد الأ�شخا�ص بعملية �سحب النقود من جهاز ال�صراف الآيل
( ،)ATMوبعد �إمتام العميلة ينتظر العميل خلروج النقود من اجلهاز ،و ُيفاج�أ بانتهاء العملية دون
خروج النقود �أو �أي �إ�شعار يدل على عدم القب�ض� .أي�ض ًا يف �أحوال كثرية عندما يتعر�ض �أي �شخ�ص
لعملية قر�صنة �إلكرتونية لبطاقته االئتمانية ،ويتم ا�ستغاللها يف عمليات م�شبوهة ،فال يتمكن من
احل�صول على دليل من املحررات الإلكرتونية تثبت عدم قيامه بالت�صرف القانوين الذي ُيفرت�ض �أنه
�صادر منه �شخ�صي ًا)17( .
يتبينَّ لنا من الأمثلة ال�سابقة ،ب�أن ا�ستثناء املانع املادي يطبق بامتياز يف املحررات الإلكرتونية وعلى
نطاقٍ وا�سع نظر ًا للظروف التي ميكن �أن حتيط بعملية التعاقد الإلكرتوين.
 -34تطبيق وجود املانع الأدبي يف املحررات الإلكرتونية :ذهب اجتاه يف الفقه �إىل �أن املعامالت
الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت ال ت�ستفيد من اال�ستثناء وال ميكن التعذر باملانع الأدبي يف عدم
احل�صول على دليل كتابي يف املعامالت التي يتطلب القانون الكتابة لإثباتها)18( .
ونرى �أن املعامالت الإلكرتونية ت�ستفيد �أي�ض ًا من املانع الأدبي يف عدم احل�صول على املحررات
الإلكرتونية يف الأحوال التي يتطلب فيها القانون الإثبات بالكتابة ،وميكننا تربير؛ ذلك �أنه ال يوجد
�أي �سبب مينع من تطبيق املانع الأدبي يف املعامالت الإلكرتونية ،واملربرات التي �أوردناها يف �سياق
املحررات التقليدية لتطبيق هذا اال�ستثناء تنطبق �أي�ض ًا على املحررات الإلكرتونية .ومثال ذلك
قيام الزوجة التي تعمل يف دولة �أجنبية ب�إقرا�ض الزوج ،املقيم يف دولة �أخرى ،مبلغ ًا من املال عرب
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التحويل الإلكرتوين للإلكرتوين للأموال ،دون احل�صول على وثيقة �إلكرتونية مكتوبة تثبت �صحة
هذا الت�صرف .ميكن للزوجة يف هذه احلالة �إثبات وجود القر�ض ب�أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى مثل
ت�سجيل فيديو �أو عرب درد�شة يف مواقع التوا�صل االجتماعي على �شبكة الإنرتنت� .أما بالن�سبة مل�سائل
الطالق الذي يتم بو�سائل االت�صال الإلكرتونية ،وما �شابه ذلك من امل�سائل التي تدخل يف نطاق
الأحوال ال�شخ�صية ،فال ميكن تطبيقها يف ا�ستثناء املانع الأدبي؛ لأن قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري ا�ستثنى من نطاق �سريانه املحررات وامل�ستندات املتعلقة مب�سائل الأ�سرة
والأحوال ال�شخ�صية.
 -35تطبيق حالة فقد ال�سند الكتابي يف املحررات الإلكرتونية :ت�ضمنت املادة ( )262من قانون
املرافعات املدنية والتجارية القطري ،على �أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خم�سة �آالف ريال
يف حالة فقد الدائن �سنده الكتابي ل�سبب �أجنبي ال يد له فيه .وهذا اال�ستثناء يفرت�ض �أنه عندما َّمت
�إبرام الت�صرف القانوين ح�صل الدائن على ال�سند الكتابي وفق ًا للقواعد املتعلقة بالدليل الكتابي،
ولكن الإثبات بالكتابة لن يتم ب�سبب فقد ال�سند الكتابي .اختلف الفقه يف م�س�ألة تطبيق هذا اال�ستثناء
على املحررات الإلكرتونية يف اجتاهني :االجتاه الأول :يرى �أن�صار هذا االجتاه �أنه من غري املمكن
تطبيق ا�ستثناء فقد الدليل الكتابي على املحررات الإلكرتونية ،وذلك لعدم توفر ال�شروط القانونية
املطلوبة يف هذا اال�ستثناء .ويربر البع�ض هذا االجتاه ب�صعوبة حتقق هذا اال�ستثناء؛ لأن املعاملة
الإلكرتونية ميكن �أخذ عدة ن�سخ عنها ب�سهولة.
االجتاه الثاين :ويرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أنه من املمكن تطبيق هذا اال�ستثناء يف املحررات
الإلكرتونية ،ومن �أهم تطبيقاته كما يراها بع�ض الفقه تكون يف امليكروفيلم « امل�صغرات الفيلمية
« حيث يتم فيها معاجلة البيانات معاجلة �إليكرتونية ثم ن�سخ هذه البيانات من ذاكرة احلا�سوب
لت�سجيلها على �شريط ممغنط؛ حيث يتم االحتفاظ بالبيانات بدي ًال للأر�شيف الورقي التقليدي.
( )19ونرجح االجتاه الثاين الذي يعترب املحررات الإلكرتونية ت�ستفيد من اال�ستثناء يف حالة فقد
الدليل الكتابي ،وال�سبب يف ذلك يرجع �إىل �أن فقد املحررات الإلكرتونية ل�سبب �أجنبي ال يد للدائن فيه
ممكن احلدوث يف املعامالت الإلكرتونية �أي�ض ًا ،وعلى �سبيل املثال لو احتفظ طريف العقد الإلكرتوين
بن�سخة منه على دعامة مادية تتوافر فيها ال�شروط القانونية املطلوبة يف املحررات الإلكرتونية ،ثم
وقع حريق يف املكان و�أدى ذلك �إىل تلف هذه الدعامة املادية ،وحتققت معه ال�شروط املطلوبة يف
اال�ستثناء ،ف�إن الدائن ب�إمكانه �إثبات الت�صرف بجميع طرق الإثبات.
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 -36تطبيق حالة االتفاق على ا�ستبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي يف املحررات الإلكرتونية� :أثارت
م�س�ألة تطبيق االتفاق على ا�ستبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي يف املحررات والر�سائل الإلكرتونية
جد ًال فقهي ًا كبري ًا ،وتعددت الآراء الفقهية يف هذه الق�ضية على اجتاهني هما :االجتاه الأول :يرى
�أن�صار هذا االجتاه �أنه يجوز �إثبات وجود الت�صرف القانوين الذي يتطلب القانون �إثباته بالكتابة
وانق�ضاءه بالر�سائل الإلكرتونية؛ وذلك يف حالة وجود اتفاق بني الأطراف على الإثبات بالر�سائل
الإلكرتونية .واملثال على ذلك يف العقود التي تكون بني ال�شركات ومزودي خدمات االت�صال عرب
�شبكة الإنرتنت؛ حيث يتم ت�ضمني العقد �إمكانية الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية ومنها الر�سائل
الإلكرتونية .والهدف من هذا ال�شرط يتمثل بالرغبة يف عدم اخل�ضوع للقيود التي تفر�ضها القوانني
الوطنية للإثبات بالكتابة)20( .
االجتاه الثاين :ذهب �أ�صحاب هذا االجتاه �إىل رف�ض الأخذ بالر�أي الأول؛ لأنه �سي�ؤدي �إىل حتويل عبء
الإثبات �إىل الطرف الآخر؛ لأن م�ضمونه افرتا�ض �صحة البيانات التي ت�ضمنتها الر�سائل الإلكرتونية
�إىل �أن يقوم امل�شرتي �أو طالب اخلدمة ب�إثبات العك�س .واعترب �آخرون �أن مثل هذه االتفاقات يف
املعامالت الإلكرتونية ما هي �إال �صورة من �صور عقد الإذعان مبفهومه الوا�سع ،لذلك يكون للقا�ضي
حماية الطرف ال�ضعيف يف العقد ،وتف�سري ال�شروط الغام�ضة مل�صلحة هذا الطرف الأخري)21( .
ونرى ترجيح الر�أي الأول الذي ذهب �إىل تطبيق اال�ستثناء يف حالة اتفاق الأطراف على الإثبات عن
طريق ر�سائل البيانات �أو امل�ستندات �أو املحررات �أو ال�سجالت الإلكرتونية؛ لأن هذا الر�أي ين�سجم
مع قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري الذي �أقر ب�أن الو�سائل الإلكرتونية هي من و�سائل
الإثبات املعرتف بها قانون ًا ،وكذلك ف�إن اال�ستثناء الوارد يف املادة ( )260من قانون املرافعات
املدنية والتجارية القطري يت�سع لي�شمل كل و�سائل الإثبات ،و ُيعد ذلك �أي�ض ًا تطبيق ًا ملبد�أ النظري
الوظيفي وفق ًا لأحكام قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري ،و�أن تطبيق هذا اال�ستثناء
من �ش�أنه تي�سري معامالت التجارة الإلكرتونية التي خا�صها امل�شرع القطري بقانون خا�ص لتنظيمها
وتب�سيط �إجراءاتها� .أما فيما يتعلق باملربرات التي �أوردها �أن�صار االجتاه الثاين فيمكن الرد عليها
ب�أن حتويل عبء الإثبات يف هذه احلالة غري وارد؛ لأن الطرف املكلف بالإثبات لن يتغري ،و�إمنا فقط
�سيتم اال�ستعانة بالو�سائل الإلكرتونية يف الإثبات بد ًال من الإثبات بالكتابة .وفيما يتعلق باملربر الثاين
فيمكن الرد عليه ب�أن عقود اخلدمات الإلكرتونية التي تقدم مزودي اخلدمة على �شبكة الإنرتنت ال
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ميكن اعتبارها من عقود الإذعان؛ حيث ال يتوافر فيها �شروط هذا العقد؛ لأن املناف�سة يف تقدمي هذه
اخلدمات �أ�صبحت �شديدة ،وتتناف�س العديد من ال�شركات لتقدمي هذه اخلدمات وب�أ�سعار معقولة،
وي�ستطيع امل�ستهلك �أن يختار فيما بينها .وميكن تقدمي احلماية للم�ستهلك يف هذه العقود من خالل
قوانني خا�صة حلماية امل�ستهلك يف العقود الإلكرتونية)22( .
� -37صور املحررات الإلكرتونية :يق�صد ب�صورة املحررات تلك الن�سخة امل�صورة من الأ�صل الورقي
للمحرر وتكون يف �شكل ورقي� .أما �صورة املحررات الإلكرتونية فيق�صد بها الن�سخة امل�ستخرجة من
�أ�صل املحرر الإلكرتوين وتكون يف �شكل �إلكرتوين �أو يف �شكل ورقي .واختلف الفقه القانوين يف حتديد
مفهوم �صورة املحررات الإلكرتونية على اجتاهني:
االجتاه الأول :يرى �أن�صار هذا االجتاه �أن املحررات الإلكرتونية تنق�سم �إىل حمررات �إلكرتونية بحتة
وحمررات �إلكرتونية جزئية .الأوىل تكون فيها الكتابة الإلكرتونية مثبتة على دعامة �إلكرتونية وتكون
الن�سخة امل�ستخرجة منها على دعامة �إلكرتونية �أي�ض ًا ويختلط فيها الأ�صل بال�صورة وي�صعب الف�صل
بينهما .والثانية وتكون فيها الكتابة الإلكرتونية مثبتة على دعامة �إلكرتونية ولكن يتم ا�ستخراج
ن�سخة منها و�إظهارها على �شكل �صورة من�سوخة من املحرر الإلكرتوين على الورقة.
االجتاه الثاين :يرى �أن�صار هذا اال جتاه �أنه ال ميكننا التمييز بني املحررات الإلكرتونية وفق ًا لطبيعة
ال�صورة امل�ستخرجة من املحرر الإلكرتوين ورقية �أم �إلكرتونية ،فاملحرر الإلكرتوين متى ن�ش�أ �أو
�أر�سل �أو حفظ بو�سيلة �إلكرتونية ال ينتق�ص منه �أو يغري من طبيعته ا�ستخراج �صورة ورقية منه
�أو �إلكرتونية )23( .ونرى ب�أن املحررات الإلكرتونية لها طبيعتها اخلا�صة وذاتيتها امل�ستقلة التي
متيزها عن املحررات الورقية؛ مما يجعل ال�صورة منه ميكن �أن تكون على �شكل �صورة �إلكرتونية
�إذا كانت م�ستخرجة على دعامة �إلكرتونية �أو �صورة ورقية �إذا كانت الن�سخة منه على دعامة ورقية.
وباملقابل يت�صور �أي�ض ًا �أن يتم ا�ستخراج ن�سخة �إلكرتونية من املحررات الورقية �إذا كانت الن�سخة
الإلكرتونية مطابقة للأ�صل الورقي.
 -38موقف القانون القطري من �صورة املحررات الإلكرتونية :مل ينظم القانون القطري م�س�ألة �صور
املحررات الإلكرتونية ب�شكل مبا�شر ،و�إمنا اكتفى بالإ�شارة ال�ضمنية �إليها يف ن�ص املادة ( )25على
�أنه « :ال يحول دون قبول املحرر �أو امل�ستند �أو املعاملة كدليل �إثبات ،كونه جاء يف �شكل ر�سالة بيانات،
ولو مل تكن يف �شكلها الأ�صلي� ،إذا كانت هي الدليل الوحيد الذي ميكن �أن يح�صل عليه ال�شخ�ص
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الذي يتم�سك به «ُ .ي�ستفاد من الن�ص ال�سابق �أن القانون القطري اعرتف باملحررات وامل�ستندات
واملعامالت الإلكرتونية كدليل �إثبات ،وهذا �أكدناه �سابق ًا ،وت�ضمن الن�ص عبارة (ولو مل تكن يف
�شكلها الأ�صلي) ويق�صد بها �أن ر�سالة البيانات ميكن �أن تكون دلي ًال يف الإثبات ولو مل تكن يف �شكلها
الأ�صلي؛ �أي �إذا كانت ر�سالة البيانات ال تتوافر فيها ال�شروط املطلوبة يف القانون القطري العتبارها
�أ�ص ًال ،على النحو الذي �أو�ضحناه يف حتديد مفهوم الأ�صل ،وبالتايل ميكن �أن تكون �صورة �أو ن�سخة
م�ستخرجة من ر�سالة البيانات الأ�صلية �أو �أنها ر�سالة بيانات غري �أ�صلية ،وهذه املحررات الأخرية
ميكننا �أن نطلق عليها باملحررات الإلكرتونية العرفية على الرغم من عدم الن�ص عليها �صراحة يف
قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري .وبذلك يكون للمحررات الإلكرتونية العرفية حجية
املحررات العرفية التي ن�ص عليها قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري عم ًال مببد�أ النظري
الوظيفي.
 -39حجية ر�سائل الربيد الإلكرتوين يف الإثبات :عند تقدير احلجية القانونية لر�سائل الربيد
الإلكرتوين يجب التمييز بني الر�سائل غري املوقعة والر�سائل املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين ،وذلك على
النحو التايل:
 - 39/1ر�سائل الربيد الإلكرتوين غري املوقعةُ :تعد ر�سالة الربيد الإلكرتوين غري املوقعة كمبد�أ ثبوت
بالكتابة لإثبات وجود الت�صرف القانوين الذي َّمت عرب �شبكة الإنرتنت .ويتوافر يف هذه الر�سائل
�شروط تطبيق مبد�أ الثبوت بالكتابة يف القانون القطري .حيث �أنها ُتعد من املحررات الإلكرتونية
وحتتوي على كتابة �إلكرتونية ،وميكن �إثبات �صدور الكتابة عن اخل�صم نف�سه من خالل و�صول
الر�سالة من عنوانه للربيد الإلكرتوين ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون كتبها بنف�سه ،ولكن يكفي �إمكانية
ن�سبتها �إليه ،و ُيعد كاخل�صم الكتابة ال�صادرة عن خلفه �أو ممثله القانوين ،وبالرغم من �أن ر�سالة
الربيد الإلكرتوين غري املوقعة مبا تت�ضمنه من معلومات ال ترقى �إىل درجة الإقرار ولكنها يكفي �أن
جتعل احلق املُدعى به قريب االحتمال.
ويعود لقا�ضي املو�ضوع ،يف �ضوء �سلطته التقديرية ،تقدير حمتوى ر�سالة الربيد الإلكرتوين غري
املوقعة ،وميكن للمحكمة �أن ت�ستعني ب�أهل اخلربة من املخت�صني يف �إثبات عدم وجود �أي حتريف
�أو تعديل يف الر�سالة .ون�ستنتج �أن لر�سالة الربيد الإلكرتوين غري املوقعة حجية ن�سبية يف الإثبات،
ويرجع لقا�ضي املو�ضوع تقديرها والأخذ بها كمبد�أ ثبوت بالكتابة ،و ُتعد بذلك دلي ًال ناق�ص ًا يف
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الإثبات الق�ضائي ،وي�ستطيع قا�ضي املو�ضوع دائم ًا التحقق من الظروف الأخرى و�إكمالها ب�شهادة
ال�شهود �أو القرائن� ،أو اليمني احلا�سمة .وخ�صو�ص ًا يف حالة ثبوت �شخ�صية املر�سل وعدم �إنكاره
�إر�سال الر�سالة ،ويف حالة عدم تكوين قناعة كافية لدى القا�ضي بهذه الر�سائل ب�إمكانه ردها وعدم
الأخذ بها.
 -39/2ر�سائل الربيد الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين :ويق�صد بها ر�سائل الربيد الإلكرتوين
التي توثق بالتوقيع الإلكرتوين وت�ستعمل عادة يف املرا�سالت التجارية ،والعقود الإلكرتونية ،واخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية كاملرا�سالت التي تتم بني البنوك الإلكرتونية والعمالء ،واحلواالت امل�صرفية
الإلكرتونية وغريها .ومتتاز هذه الر�سائل باعتبارها من املحررات العرفية الإلكرتونية التي يتوافر
فيها �شروط الكتابة والتوقيع .ويكون لر�سائل الربيد الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين حجية
املحررات العرفية يف الإثبات ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات الق�ضائي �إذا توافرت فيها �شروط الكتابة
الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين ،ما مل ينكر املن�شئ لر�سالة الربيد الإلكرتوين الر�سالة املن�سوبة
�إليها ،و�إذا �أنكر ف�إنه يتوجب على املحكمة التدقيق يف �صحة الر�سالة ون�سبتها �إىل املو ّقع ،والإنكار هو
ب�سند عريف ،وهذا يتوافر يف املحرر العريف الإلكرتوين �أي�ض ًا؛
رخ�صة مينحها القانون ملن يحتج عليه ٍ
لأن قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري ي�ساوي بني املحررات الإلكرتونية واملحررات
التقليدية.
و ُتعد ر�سالة الربيد الإلكرتوين �صورة من الأ�صل الذي ُيفرت�ض �أن يحتفظ به املن�شئ لإجراء املطابقة
وعدم �إدخال �أي حتريف �أو تعديل عليها من قبل اخل�صم؛ لذلك يتوجب على من يحتج بر�سالة الربيد
الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين �أن يثبت ن�سبة الر�سالة والتوقيع �إىل املن�شئ ،وميكن للمحكمة
�أن ت�ستعني ب�أهل اخلربة من املخت�صني يف �إثبات عدم وجود �أي حتريف �أو تعديل يف الر�سالة .وميكن
�أي�ض ًا الرجوع �إىل �سلطات امل�صادقة الإلكرتونية للت�أكد من �صحة التوقيع الإلكرتوين ون�سبته �إىل
املو ّقع .ف�إذا مت التحقق من �صحة الر�سالة والتوقيع ون�سبتها �إىل املن�شئ من قبل املحكمة يكون لر�سالة
الربيد الإلكرتوين حجية الأ�صل للمحررات العرفية ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات مثل الدليل الكتابي
الكامل يف الإثبات التقليدي)24( .
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 -40حجية ر�سائل اجلوال يف الإثبات :يتم ا�ستخدام «خدمة الر�سائل الق�صرية» ( )SMSلإر�سال
الر�سائل الن�صية من و�إىل الأجهزة النقالة والتي ت�سمى �أي�ض ًا باجلوال .الن�صية التي يتم �إر�سالها
عرب الر�سائل الق�صرية ال تتطلب املوافقة من قبل امل�ستلم من �أجل �إمتام �إر�سال الر�سالة بنجاح،
وخدمة الر�سائل الق�صرية هي عبارة عن �شرط �ضمن العقد املربم بني �شركة االت�صاالت واملر�سل
الذي ُيخ�ص�ص برقم جوال خا�ص من ال�شركة .وهو نوع من عقود الإذعان التي يوافق فيها الطرف
املتعاقد مع �شركة االت�صاالت على ال�شروط املحددة من قبل ال�شركة ال�ستخدام رقم اجلوال اخلا�ص
به ،ويتيح العقد للمتعاقد ب�إجراء االت�صاالت و�إر�سال الر�سائل الق�صرية من خالل جهازه اجلوال
�ضمن �شروط تقدمي اخلدمة من �شركة االت�صاالت التي وافق عليها املتعاقد مع ال�شركة .و ُتعد ر�سائل
اجلوال من املحررات الإلكرتونية غري املوقعة التي يتوافر فيها �شرط الكتابة الإلكرتونية دون التوقيع
الإلكرتوين ،فما هي احلجية القانونية لهذه الر�سائل؟
 -40/1مل يتطرق امل�شرع القطري يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية �إىل حتديد احلجية
القانونية لر�سائل اجلوال ،واكتفى ب�إقرار مبد�أ النظري الوظيفي وامل�ساواة بني املحررات الإلكرتونية
واملحررات التقليدية ،لذلك ف�إن ر�سائل اجلوال باعتبارها من املحررات الإلكرتونية غري املوقعة
يكون لها حجية الأوراق غري املوقعة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري ،وهي عبارة عن
ورقة عرفية يثبت بها الت�صرف وال تكون موقعة ممن �صدرت عنه وهي غري معدة �أ�ص ًال للإثبات.
وميكن االحتجاج بر�سائل اجلوال كمبد�أ ثبوت بالكتابة لتوافر ال�شروط املطلوبة فيها ،وتكون بذلك
لها حجية ن�سبية يف الإثبات مثل ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،ويكون لقا�ضي املو�ضوع التحقق من توافر
هذه ال�شروط ،وتكون دلي ًال ناق�ص ًا يف الإثبات ميكن للقا�ضي �أن يكمله بالأدلة الأخرى من القرائن
و�شهادة ال�شهود واليمني احلا�سمة.
 -40/2ومتتاز ر�سائل اجلوال ب�إمكانية ن�سبة الر�سالة �إىل املن�شئ باعتبارها مر�سلة من جهازه
اجلوال وحتمل رقمه اخلا�ص ،ويكون بذلك م�س�ؤو ًال عن حمتويات هذه الر�سالة مبا تت�ضمنه من
معلومات �أو بيانات؛ لذلك ف�إن هذه الر�سالة تكون لها قوة ثبوتية �أكرب من ر�سائل الربيد الإلكرتوين
التي من املمكن �أن حتمل ا�سم ًا م�ستعار ًا وي�صعب معها حتديد �شخ�صية املر�سل .وبذلك ف�إن ر�سائل
اجلوال يكون لها حجية ن�سبية يف الإثبات ،وتكون �سلطة القا�ضي يف الأخذ بها �أ�ضيق نطاق ًا من
ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،حيث يتم حتديد �شخ�صية املر�سل وتكون �صادرة عنه وال ي�ستطيع �إنكارها
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�إال يف حاالت فقدان اجلهاز �أو �شريحة رقم اجلوال �أو �سرقته وا�ستغاللها من قبل الغري يف �إر�سال
هذه الر�سالة ،ويجب �أن يكون للمر�سل يف هذه الأحوال القيام بطلب قفل اخلط من �شركة االت�صاالت
لنفي امل�س�ؤولية عنه .ويكون لر�سائل اجلوال دور كبري يف الإثبات اجلنائي نظر ًا لل�سلطة الوا�سعة التي
يتمتع بها القا�ضي يف الأخذ بالأدلة اجلنائية.
 - 41و�أخري ًا يجب الإ�شارة �إىل �أنه يف حالة وجود نزاع بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية
�أمام الق�ضاء القطري ف�إن حل النزاع يكون على �أ�سا�س عدم التمييز بني املحررات على �أ�سا�س
الدعامة املثبتة عليها؛ فامل�شرع القطري تبنى كقاعدة عامة مبد�أ النظري الوظيفي بني املحررات
الكتابية .ويتم الرتجيح بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية على �أ�سا�س القيمة الثبوتية
للمحررات املتنازعة ،و�إذا كانت املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية من نف�س النوع ولها نف�س
احلجية القانونية ،يتمتع القا�ضي ب�سلطة تقديرية وا�سعة يف الرتجيح بني هذه املحررات ،ويجوز
للأطراف االتفاق على ترجيح املحررات الإلكرتونية على املحررات الورقية �أو العك�س ،ويكون هذا
االتفاق ملزم ًا للقا�ضي باعتبار �أن القواعد املو�ضوعية للإثبات يف القانون القطري لي�ست من النظام
العام ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.
اخلامتة
تناولنا يف هذا البحث م�س�ألة قانونية مهمة جد ًا وتتعلق بحجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات،
وحاولنا يف هذه الدرا�سة �إيجاد حلول للم�سائل التي �أثارت خالف ًا وجد ًال فقهي ًا ،وعر�ضنا ملوقف
القانون القطري من احلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية مبا تت�ضمنه من الكتابة الإلكرتونية
والتوقيع الإلكرتوين ،وتو�صلنا �إىل العديد من النتائج والتو�صيات املهمة التي نتمنى �أن ت�صل �إىل
اجلهات املخت�صة لتفعيلها وا�ستخدامها بال�شكل الأمثل لتعود بالفائدة على كل فئات املجتمع القطري
من القانونيني وغريهم؛ حيث �إن مو�ضوع البحث يهم كل الأفراد ،و�سنعر�ض لأهم النتائج والتو�صيات
التي تو�صلنا �إليها يف هذا البحث؛ وذلك على النحو التايل:
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النتائج
�أو ًال :ي�سري قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري على كل املعامالت الإلكرتونية التي
يتفق فيها الأ�شخا�ص على �إجرائها با�ستخدام ات�صاالت �إلكرتونية �سواء كان االتفاق �صريح ًا �أم
�ضمني ًا ،وكذلك ميكن للجهات والأجهزة احلكومية املخت�صة �إذا قررت تنفيذ �أي من مهامها بوا�سطة
االت�صاالت الإلكرتونية ويكون لها حتديد �أي �شروط �إ�ضافية مل يتطلبها القانون مبا ين�سجم مع طبيعة
هذه املهام.
ثاني ًا :اعرتف امل�شرع القطري مببد�أ النظري الوظيفي ،وذهب �إىل الت�أكيد على عدم وجود �أي متييز
�أو تباين يف املعاملة بني ر�سائل البيانات واملحررات الورقية ،ويق�صد من ذلك تطبيق ر�سالة البيانات
(التي متثل كافة املحررات الإلكرتونية مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها) وب�صرف النظر عن وجود �أي
ا�شرتاطات قانونية تتطلب وجود حمررات ورقية تقليدية ،ويتحقق �إذا كانت ر�سالة البيانات م�ستوفية
لل�شروط التي ت�ضمنها قانون املعامالت الإلكرتونية القطري؛ وبذلك يكون القانون القطري اعرتف
بالكتابة الإلكرتونية و�أقر باعتبارها معاد ًال وظيفي ًا للكتابة الورقية التقليدية.
ثالث ًا :ذهب قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري �إىل االعرتاف بالتوقيع الإلكرتوين،
ومنحه ذات احلجية القانونية للتوقيع اخلطي �إذا حتققت فيه ال�شروط املطلوبة يف القانون.
رابع ًا� :أخذ امل�شرع القطري مببد�أ حرية الأطراف يف اخل�ضوع لو�سائل الإثبات الإلكرتونية ،وترجع
هذه احلرية لأطراف املعامالت الإلكرتونية �إىل مبد�أ �سلطان الإرادة فيما يتعلق بتكوين العقد
و�صحته.
خام�س ًا :اعرتف القانون القطري باملحررات وامل�ستندات واملعامالت الإلكرتونية كدليل �إثبات ،ون�ص
القانون على �إمكانية الإثبات بهذه املحررات ولو مل تكن يف �شكلها الأ�صلي.
�ساد�س ًا :يكون لر�سائل الربيد الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين حجية املحررات العرفية يف
الإثبات ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات الق�ضائي �إذا توافرت فيها �شروط الكتابة الإلكرتونية والتوقيع
الإلكرتوين ،ما مل ينكر املن�شئ لر�سالة الربيد الإلكرتوين الر�سالة املن�سوبة �إليها.
�سابع ًا :ر�سائل اجلوال ُتعد من املحررات الإلكرتونية غري املوقعة ،ويكون لها حجية الأوراق غري
املوقعة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري .وميكن االحتجاج بر�سائل اجلوال كمبد�أ ثبوت
بالكتابة لتوافر ال�شروط املطلوبة فيها ،وتكون بذلك لها حجية ن�سبية ،وتكون دلي ًال ناق�ص ًا يف الإثبات
ميكن للقا�ضي �أن يكمله بالأدلة الأخرى من القرائن و�شهادة ال�شهود واليمني احلا�سمة.
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التو�صيات
تو�صلنا يف هذه الدرا�سة �إىل العديد من التو�صيات ،و�أهمها التايل:
� –1ضرورة الإ�سراع ب�إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري؛ وذلك من قبل املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
� - 2إ�صدار قانون خا�ص للتوقيع الإلكرتوين يت�ضمن الأحكام املتعلقة باملحررات الإلكرتونية والتوقيع
الإلكرتوين؛ وذلك على غرار ما فعلته جلنة الأون�سيرتال عندما �أ�صدرت القانون النموذجي
للتوقيع الإلكرتوين �سنة  ،2001بعد نظمت املعامالت والتجارة الإلكرتونية يف القانون النموذجي
للتجارة الإلكرتونية �سنة .1996
 -3حتديد املق�صود باملحررات الإلكرتونية الأ�صلية و�صورتها ،وبيان احلجية القانونية للأ�صل
ب�شكل �صريح.
وال�صورة ٍ
 – 4تو�ضيح املق�صود باملحررات الر�سمية الإلكرتونية وحجيتها القانونية ،واملق�صود باملحررات
العرفية الإلكرتونية وحجيتها الإلكرتونية.
 –5تطوير القوانني املختلفة يف الت�شريع القطري مبا يتوافق مع االعرتاف بالإثبات بالو�سائل
الإلكرتونية.
 – 6العمل على ن�شر ثقافة املعامالت والتجارة الإلكرتونية لدى الأفراد لال�ستفادة من مميزاتها
والتغلب على ال�صعوبات واملخاطر التي من املمكن �أن تقف حجرة عرثة يف تطورها.
و�أخرياً ن�شري �إىل �أن القانون القطري للمعامالت والتجارة الإلكرتونية ُيعد من القوانني املتطورة
يف هذا املجال ،و�إن املالحظات التي ذكرناها يف هذا البحث هدفها االرتقاء بتطبيق هذا
القانون �إىل م�ستوى الطموح مبا يتنا�سب مع التقدم العلمي والقانوين والتقني الذي ت�شهده دولة
قطر ،وذلك بالتوافق مع القوانني الأخرى �ضمن الت�شريع القطري.
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