إشكالية تطبيق قواعد اإلثبات التقليدية في ظل البيئة الرقمية
وفق ًا ألحكام القانون القطري المقارن
الدكتور حممد �سعيد �أحمد �إ�سماعيل*

�أ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد
كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية يف قطر – ق�سم القانون
ق�سم القانون التجاري– كلية احلقوق – جامعة دم�شق
ملخ�ص البحث:
�أحدثت تكنولوجيا احلا�سوب ثورة يف الطريقة التي نتعامل بها مع املعلومات ،و�إنها حقيقة من حقائق
احلياة الع�صرية التي نعي�شها �أن احلجم الهائل من تدفق املعلومات يف خمتلف املجاالت �أدى �إىل
�إن�شاء وتبادل البيانات وتخزينها ب�شكل �إلكرتوين .وت�صدرت املحررات الإلكرتونية يف اال�ستخدام
على املحررات الورقية و�أ�صبحت هي الأف�ضل يف �إبرام العقود والت�صرفات القانونية ،ومع ذلك ف�إن
املخاطر الناجمة عن املعامالت الإلكرتونية والتحديات التي تواجهها كثرية ومنها ما يتعلق بالنواحي
الفنية والتكنولوجية و�أخرى ترتبط بالتحديات الأمنية والقانونية التي تهدد الثقة لدى املتعاملني بها.
يهدف البحث �إىل درا�سة مدى �إمكانية تطبيق قواعد الإثبات التقليدي على املعامالت الإلكرتونية مع
وجود قواعد جديدة للإثبات الإلكرتوين ،فهل ت�ستطيع قواعد الإثبات التقليدي ال�صمود �أمام التطور
الكبري لو�سائل االت�صال احلديثة ،وهل ميكن اال�ستغناء التام عنها� ،أم �أن هناك حلول قانونية �أخرى؟

* يعد هذا البحث امتداد ًا للبحث الذي مت ن�شره يف العدد الأول من املجلة وهو بعنوان «حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات»،
ويعتمد هذا البحث يف اجلزئني على البحث الذي مت �إع ــداده بتمويل من ال�صندوق القطري لرعايــة البحـ ــث العلم ــي  UREPرق ــم
(  ،) UREP 13 - 111 - 5 - 029وهو بعنوان :الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية يف القانون القطري ،و�شارك فيه ثالثة طالب من كلية �أحمد
بن حممد الع�سكرية:
امل�شرف العلمي الدكتور حممد �سعيد �إ�سماعيل
الطالب حممد �صالح املري
الطالب مبارك ال�سليطي
الطالب �سعد الكواري
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Abstract:
Computer science development has completely generated revolutionary techniques with
regards to the ways it deals with vast information. It is a fact and no one can deny that the
enormous influx of information in various fields of science, which has led to establishing,
creating exchanging information electronically.
E- documents have taken over paper publications. E- documents have become the best method
for conducting, contracts and law issues.
Despite the fact that E-publications are the norm nowadays, but sometimes it can result in
creating technical problems in dealing with law regulations and security measures which
sometimes jeopardize the trust and honesty with those who are involved in sharing and using
E-publications.
This research paper tries to investigate how we can apply the traditional law applications and
principles to electronic deals and transactions, regardless of any recent electronic principles.
Can the electronic principles withstand the massive media and recent communications
development?
Can we totally get rid of the principles or are there other constitutional solutions?
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املقدمة:
يتناول هذا البحث درا�سة و�سائل الإثبات التي تعتمد املحررات الورقية التقليدية يف ظل البيئة
الرقمية التي ت�ستخدم املحررات الإلكرتونية كو�سيلة �إثبات جديدة ،و�سبق لنا درا�سة حجية
املحررات الإلكرتونية يف الإثبات وهو اجلزء الأول ،و ُيعد هذا البحث اجلزء الثاين الذي يت�ضمن
درا�سة املحررات الورقية التقليدية ومقارنتها باملحررات الإلكرتونية ،وت�شمل الدرا�سة التحديات
القانونية التي تتعلق بال�شكلية للعقود كتطبيق على مدى االختالف بني املحررات بال�شكل التقليدي
والإلكرتوين ،ويتناول البحث �أي�ض ًا درا�سة حالة التنازع بني املحررات الكتابية الورقية واملحررات
الإلكرتونية كدليل للإثبات ،وكيف ميكن للقا�ضي الرتجيح بني هذه املحررات؟
و ُيق�سم البحث �إىل ثالثة مباحث وذلك على النحو التايل:
املبحث الأول :دور املحررات التقليدية يف الإثبات
املبحث الثاين :التحديات القانونية املرتبطة بال�شكلية
املبحث الثالث� :سلطة القا�ضي يف الرتجيح بني املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية كدليل يف
الإثبات
املبحث الأول:
دور املحررات التقليدية يف الإثبات
حتتل املحررات الورقية التقليدية مركز ال�صدارة يف و�سائل الإثبات على الرغم من ظهور و�سائل
الإثبات احلديثة ،و ُتعد هذه املحررات من الأدلة الكتابية التي اهتم بها امل�شرع القطري و�أحاطها
ب�شروط و�ضمانات معينة يجب �أن تتوافر فيها حتى تتمتع بالقوة الثبوتية وتكون 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.
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�أو ًال -املحررات الر�سمية:
 -1التعريف :املحررات 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 -
و ُي�ستفاد من التعريف حتديد ال�شروط الواجب توافرها يف املحررات الر�سمية:
• �أن تكون حمررة بوا�سطة موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة .واملق�صود باملوظف العام
هو كل �شخ�ص عينته الدولة ليقوم ب�أداء عمل على الدوام ،ف�إذا مل يكن عمله م�ستمر ًا ف�إنه ال
ُيعد موظف ًا عام ًا و�إمنا هو �شخ�ص مكلف ب�أداء خدمة عامة.
• �أن يكون املوظف خمت�ص ًا بتحريرها مو�ضوعي ًا ومكاني ًا ،ف�إذا مل يكن كذلك ال ُيعد املحرر
ر�سمي ًا ولو �صدر من قبل موظف عام؛ لأنه غري خمت�ص.
• �أن يكون حترير املحرر بالأو�ضاع املقررة قانون ًا وفق ًا للأ�صول والقواعد التي ن�صت عليها
القوانني القطرية كالتثبت من هوية املتعاقدين ،وعدم املحو وال�شطب والتح�شية بني ال�سطور،
وتوقيع املتعاقدين وال�شهود واملوظف العام وت�سجيل املحرر يف ال�سجالت اخلا�صة به ،وبذلك
يكون امل�شرع قد �أحاط املحرر بال�ضمانات التي تكفل الثقة به.
بيد �أنه �إذا مل ت�ستوف املحررات الر�سمية ال�شروط التي تطلبها القانون ،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.
 - 2احلجية القانونية :تكون 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-
و ُتعد البيانات ال�صادرة عن ذوي ال�ش�أن �صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها بالتزوير على
النحو املبني يف القوانني القطرية ،مثل قانون العقوبات.
 - 3ال�صور اخلطية �أو الفوتوغرافية للمحرر الر�سمي� :إذا كان �أ�صل املحرر الر�سمي موجود ًا ف�إن
�صورته الر�سمية خطية كانت �أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأ�صل.
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وتعترب ال�صورة مطابقة للأ�صل ما مل ينازع يف ذلك �أحد الطرفني ،ويف هذه احلالة تراجع
ال�صورة على الأ�صل( .املادة – . )218
فهذه ال�صور تكون لها قوة املحررات الر�سمية متى �صدرت عن موظف عام يف حدود اخت�صا�صه
لوجود امل�صادقة على مطابقتها للأ�صل .وميكن دائم ًا �إجراء املطابقة بني ال�صورة والأ�صل عندما
يثور �أي نزاع ب�ش�أن ال�صورة مادام الأ�صل موجود لدى املرجع املخت�ص.
ويف حالة �إذا مل يوجد �أ�صل املحرر الر�سمي كانت ال�صورة حجة على الوجه الآتي:
(�أ) يكون لل�صورة الر�سمية الأ�صلية ،تنفيذية كانت �أو غري تنفيذية ،حجية الأ�صل متى كان مظهرها
اخلارجي ال ي�سمح بال�شك يف مطابقتها للأ�صل.
(ب) ويكون لل�صورة الر�سمية امل�أخوذة من ال�صور الأ�صلية احلجية ذاتها ،ولكن يجوز يف هذه احلالة
لكل من الطرفني �أن يطلب مراجعتها على ال�صورة الأ�صلية التي �أخذت منها.
(جـ) �أما ما ي�ؤخذ من �صور ر�سمية لل�صورة امل�أخوذة من ال�صورة الأ�صلية ،فال يعتد به �إال ملجرد
اال�ستئنا�س تبع ًا للظروف( .املادة – .)219
يتبي لنا �أنه �إذا مل يوجد �أ�صل للمحرر الر�سمي ف�إن لل�صورة الأوىل قوة الأ�صل �إذا �صدرت عن
نَّ
موظف عام وكان مظهرها اخلارجي ال يثري ال�شك يف مطابقتها للأ�صل .ويكون لل�صورة الثانية
امل�أخوذة من ال�صورة الأوىل نف�س قوة الأ�صل �إذا �صدرت عن موظف عام خمت�ص و�صادق على
مطابقتها للأ�صل الذي �أخذت منه ،وميكن يف هذه احلالة طلب مراجعة ال�صورة الثانية مع ال�صورة
الأوىل من قبل الطرفني يف مواجهة اخل�صوم� .أما ال�صورة الثانية �أو الثالثة وما بعدها فال يكون لها
احلجية الكاملة يف الإثبات و�إمنا يجوز اال�ستئنا�س بها تبع ًا للظروف التي تقدرها حمكمة املو�ضوع مع
بيان الأ�سباب والعلل التي ا�ستندت �إليها يف قبولها �أو ردها.
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ثانياً  -املحررات العرفية:
 -1التعريف :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� .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
ويبدو من تعريف املحرر العريف ب�أن امل�شرع القطري اكتفى ب�شرط وحيد ل�صحته وهو توقيع
املدين ب�إم�ضائه �أو خامته �أو ب�صمة �إ�صبعه .ويالحظ ب�أن القانون اعرتف باخلامت وب�صمة الإ�صبع
باعتبارهما توقيع ًا للمحرر العريف مراعاة ملا جرى عليه التعامل بني النا�س يف ال�سابق .و ُيعد 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.
والأمر خمتلف بالن�سبة للوراث �أو اخللف ،ويكون له التن�صل من املحرر العريف ال�صادر عن املورث
�أو ال�سلف مبجرد �أن يحلف ميين ًا ب�أنه ال يعلم �أن اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو الب�صمة هو ملن تلقى
عنه احلق .ويجب �أن يكون �إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الإ�صبع �أول دفع ي�صدر ممن
ين�سب �إليه املحرر العريف دون التعر�ض ملو�ضوعه ،لأن مناق�شة مو�ضوع املحرر العريف ُتعد قبو ًال به.
 - 2احلجية القانونية:
ال يكون املحرر العريف حجة على الغري يف تاريخه �إال منذ �أن يكون له تاريخ ثابت .ويكون للمحرر
تاريخ ثابت:
(�أ) من يوم �أن يقيد بال�سجل املعد لذلك.
(ب) من يوم �أن يثبت م�ضمونه يف ورقة �أخرى ثابتة التاريخ.
(جـ) من يوم �أن ي�ؤ�شر عليه موظف عام خمت�ص.
(د) من يوم وفاة �أحد ممن لهم على املحرر �أثر معرتف به من خط �أو �إم�ضاء �أو ب�صمة� ،أو من يوم
�أن ي�صبح م�ستحي ًال على �أحد من ه�ؤالء �أن يكتب �أو يب�صم لعلة يف ج�سمه.
(هـ) من يوم وقوع حادث �آخر يكون قاطع ًا يف �أن الورقة قد �صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقا�ضي تبع ًا للظروف �أال يطبق حكم هذه املادة على املخال�صات( .املادة – )221
يتبينّ لنا من الن�ص ال�سابق �أن املحرر العريف يكت�سب حجية ن�سبية فيما بني الأطراف الذين وقعوا
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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 ،وت�ضمنت املادة
( )221ال�سابق ذكرها ،احلاالت التي يكون فيها للمحرر العريف تاريخ ثابت.
تكون للر�سائل املوقع عليها قيمة املحرر العريف من حيث الإثبات .وتكون للربقيات ومكاتبات التلك�س
والفاك�سميلي هذه القيمة �أي�ض ًا� ،إذا كان �أ�صلها املودع يف مكان الت�صدير موقع ًا عليه من مر�سلها.
وتعترب هذه الربقيات واملكاتبات مطابقة لأ�صلها حتى يقوم الدليل على عك�س ذلك .و�إذا �أعدم
الأ�صل فال يعتد بها �إال ملجرد اال�ستئنا�س( .املادة )222 -
يت�ضح لنا مما �سبق �أن للر�سائل املوقع عليها قيمة املحرر العريف من حيث الإثبات� ،إال �إذا �أثبت
موقعها �أنه مل ير�سلها �أو مل يكلف �أحد ًا ب�إر�سالها� .أما الربقيات ومكاتبات التلك�س والفاك�سميلي ف�إن
لها قوة املحرر العريف طاملا �أنها مطابقة لأ�صلها املوقع عليه من مر�سلها واملودع يف مكان الت�صدير.
و ُتعد الربقيات ومكاتبات التلك�س والفاك�سميلي مطابقة للأ�صل ما مل يثبت عك�س ذلك .ومل ينظم
القانون القطري حالة املحرر العريف امل�ؤيد ملحرر �سابق ،ويبدو لنا من القواعد العامة يف قانون
املرافعات القطري ،ب�أنه يكون املحرر العريف يف هذه احلالة حجة على املدين ،ما مل يثبت اخلط�أ يف
هذا املحرر وذلك بتقدمي املحرر الأ�صلي و�إجراء املطابقة بينهما.
ثالثاً  -الأوراق غري املوقعة:
�أ ـ تعريفها:
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:
 1ـ دفاتر التجار:
كل ما هو مبني يف دفاتر التجار ال يكون حجة على غري التجار� .إال �أنه يجوز للقا�ضي �أن يوجه اليمني
املتممة �إىل �أي من الطرفني على �ضوء البيانات املثبتة يف الدفاتر وذلك فيما يجوز �إثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على ه�ؤالء التجار .ولكن �إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فال يجوز ملن يريد
�أن ي�ستخل�ص منها دلي ًال لنف�سه �أن يجزئ ما ورد فيها وي�ستبعد ما كان مناق�ض ًا لدعواه( .املادة –
 ،)223يبدو لنا �أن امل�شرع القطري منح دفاتر التاجر حجة قانونية �سواء كانت له �أم عليه ،وي�شمل
12

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

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

ذلك ما دون فيها؛ لأنها من عمله فال ي�ستطيع التن�صل منها ولي�س له �أن ي�ستفيد من عدم انتظامها
وخل�صمه �أي�ض ًا �أن ي�ستند �إليها يف الإثبات .وي�شرتط ملن يريد �أن ي�ستخل�ص من الدفاتر املنتظمة
دلي ًال لنف�سه �أن يطبق قاعدة عدم جتزئة الدليل؛ �أي �أال يجزئ ما ورد فيها في�أخذ ما ينفعه وي�ستبعد
ما كان مناق�ض ًا لدعواه.
 2ـ الدفاتر والأوراق املنزلية :ا�ستناد ًا للقاعدة العامة يف الإثبات ب�أنه ال يجوز للمرء �أن ي�صطنع دلي ًال
مل�صلحته ،ف�إن الدفاتر والأوراق املنزلية ال تكون حجة ملن �صدرت منه .وال تكون حجة عليه �إال يف
احلالتني الآتيتني:
� - 1إذا ذكر فيها �صراحة �أنه ا�ستوفى دين ًا.
� - 2إذا ذكر فيها �صراحة �أنه ق�صد مبا دونه يف هذه الأوراق �أن تقوم مقام ال�سند ملن �أثبتت حق ًا
مل�صلحته( .املادة – .)226
 3ـ الت�أ�شري على �سند الدين مبا يفيد براءة ذمة املدين من كل الدين �أو بع�ضه:
ُيعد الت�أ�شري على �سند مبا يفيد براءة ذمة املدين حجة على الدائن �إىل �أن يثبت العك�س ،ولو مل
يكن الت�أ�شري م�ؤرخ ًا �أو موقع ًا منه ،ما دام ال�سند مل يخرج قط عن حيازته .وكذلك يكون احلكم �إذا
ثبت الدائن بخطه دون توقيع ما ي�ستفاد منه براءة ذمة املدين يف ن�سخة �أ�صلية �أخرى لل�سند �أو يف
خمال�صة ،وكانت الن�سخة �أو املخال�صة يف يد املدين.
ولذلك ف�إن القانون القطري يفرق بني حالتني هما:
الأوىل� :أن يكون ال�سند يف حيازة الدائن ،و ُي�شرتط لكي يكون الت�أ�شري على �سند الدين مبا يفيد براءة
ذمة املدين من كل الدين �أو بع�ضه حجة على الدائن توافر:
 1ـ �أن تكون الكتابة �صادرة عن الدائن �أو من ميثله.
 2ـ �أن يكون ال�سند يف حيازة الدائن ومل يخرج قط عن حيازته.
وميكن للدائن �أن يثبت العك�س وفق ًا للقواعد العامة للإثبات يف القانون القطري.
الثانية� :أن يكون ال�سند يف حيازة املدين ووجود عدة ن�سخ خمتلفة لل�سند ،و ُي�شرتط لكي يكون الت�أ�شري
على �سند الدين مبا يفيد براءة ذمة املدين من كل الدين �أو بع�ضه حجة على الدائن توافر:
 1ـ �أن تكون الكتابة �صادرة عن الدائن وبخطه دون توقيع ما ي�ستفاد منه براءة ذمة املدين يف ن�سخة
�أ�صلية �أخرى لل�سند �أو يف خمال�صة.
 2ـ �أن يكون ال�سند �أو املخال�صة يف حيازة املدين.
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ب ـ مبد�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:
 1ـ �أن 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.
 2ـ �صدور 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.
رابعاً :موقف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري:
حدد قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري املق�صود امل�ستندات الإلكرتونية ومل يتطرق
لتعريفها ،و�إمنا اكتفى بتعريف 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
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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.
وبنا ًء على ما �سبق ،يتبينّ لنا �أن الو�سائل الإلكرتونية مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها �أ�صبحت ت�شكل
وبي امل�شرع القطري �أهمية املحررات
دلي ًال مهم ًا يف عملية الإثبات الق�ضائي يف الت�شريع القطري .نَّ
الإلكرتونية يف الإثبات يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية ،ون�صت املادة ( )26على �أنه« :يجب
عند تقدير احلجية يف الإثبات للمعلومة �أو املحرر �أو امل�ستند ،الذي على �شكل ر�سالة بيانات ،مراعاة
ما يلي:
 -1الإجراءات والظروف التي مت يف ظلها �إن�شاء �أو تخزين �أو تو�صيل ر�سالة البيانات.
 -2الإجراءات والظروف التي متت يف ظلها املحافظة على �سالمة املحرر �أو امل�ستند �أو املعلومات
الواردة يف ر�سالة البيانات.
 -3الإجراءات والظروف التي مت يف ظلها حتديد من�شئ ر�سالة البيانات.
� -4أي �إجراءات �أو ظروف �أخرى ذات �صلة »
يت�ضح لنا من الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع القطري �أوجب عند تقدير احلجية يف الإثبات للمعلومة �أو
املحرر �أو امل�ستند الإلكرتوين ،الذي على �شكل ر�سالة بيانات� ،أن يتم مراعاة الظروف التي َّمت فيها
�إن�شاء ر�سالة البيانات ،واملحافظة على �سالمة املعلومات فيها ،وحتديد من�شئ ر�سالة البيانات ،و�أي
�إجراءات �أو ظروف �أخرى ذات �صلة.
ون�ستنتج �أي�ض ًا �أن امل�شرع القطري يف هذا الن�ص ُيعد ر�سالة البيانات التي تتوافر فيها ال�شروط
القانونية والفنية املطلوبة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري هي دليل �إثبات وتتمتع
بذات احلجية القانونية للمحررات الورقية ،وميكننا تربير ذلك للأ�سباب التالية:
 -1طبق امل�شرع القطري يف القانون مبد�أ النظري الوظيفي ،و ُي�ستفاد منه ب�أن تكون املحررات
الإلكرتونية مكافئة ومعادلة وظيفي ًا للمحررات الورقية ،والتوقيع الإلكرتوين معاد ًال وظيفي ًا
للتوقيع اخلطي ،والكتابة الإلكرتونية مكافئة وظيفي ًا للكتابة اخلطية.
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 -2منح القانون القطري التوقيع الإلكرتوين �صراحة احلجية القانونية يف الإثبات ،وباعتبار �أن
املحررات الإلكرتونية توثق بالتوقيع الإلكرتوين ،فهذا يعني ب�أن املحررات الإلكرتونية املوثقة
بالتوقيع الإلكرتوين �سيكون لها القيمة القانونية نف�سها للمحررات الورقية املوقعة بالتوقيع
اخلطي.
 -3اعرتاف القانون القطري باحلجية للمحررات الإلكرتونية يف الإثبات �إذا حتققت فيها ال�شروط
القانونية والفنية املطلوبة.
وبنا ًء على ما تقدم ،ف�إننا نرى ب�أن م�س�ألة تقدير احلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية يحيلها
قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية �إىل قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري؛ حيث تختلف
حجية املحررات الر�سمية الإلكرتونية عن املحررات العرفية الإلكرتونية والأوراق املنزلية الإلكرتونية
ودفاتر التجار الإلكرتونية وغريها ،وذلك على النحو املبينّ يف الف�صل الأول وفق ًا لقانون املرافعات
املدنية التجارية القطري فيما يتعلق باملحررات الر�سمية والعرفية وال�صورة لهذه املحررات.
و ُيالحظ على القانون القطري �أنه مل يذكر �صراحة القيمة القانونية للم�ستندات واملحررات
واملعامالت الإلكرتونية يف الإثبات؛ الأمر الذي ميكن �أن يثري خالف ًا فقهي ًا حول احلجية القانونية
لر�سالة البيانات ،وكذلك ف�إن و�ضع القواعد القانونية التي ت�ضمنها قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري تتطلب الإ�سراع من املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ب�إ�صدار
اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري.
خام�س ًا :التمييز بني املحررات الورقية التقليدية واملحررات لإلكرتونية:
يتبي لنا من درا�سة املحررات الورقية التقليدية ومقارنة مع املحررات الإلكرتونية وجود اختالف
نَّ
بينهما يف العديد من النقاط و�أهمها(: )2
 املحررات الإلكرتونية تكون مثبتة على دعامة �إلكرتونية� ،أما املحررات التقليدية ف�إنها تكون علىدعامة ورقية مادية ملمو�سة.
 املحررات الإلكرتونية ال تكت�سب �صفة الدوام والثبات وتكون البيانات التي تت�ضمنها قابلة للمحووالتعديل وحتتاج �إىل برامج وتقنيات للحفاظ على هذه البيانات من التعديل �أو التغيري� ،أما
املحررات التقليدية ف�إنها تتمتع بالدميومة والثبات وعدم القابلية للتعديل.
 ميكن قراءة املحررات التقليدية ب�سهولة من دعامتها الورقية� ،أما املحررات الإلكرتونية ف�إننا16
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نحتاج �إىل برامج وو�سائط �إلكرتونية لقراءتها ،وميكننا ت�شفري هذه املحررات بحيث ال ي�ستطيع
االطالع على حمتواها �إال الأ�شخا�ص املخولني بذلك.
 �إن الدعامة الإلكرتونية للمحررات الإلكرتونية تقبل تخزين حجم كبري من املعلومات واالحتفاظبها لفرتة زمنية طويلة وميكن ا�سرتجاعها يف �أي وقت� ،أما املحررات التقليدية ف�إن دعامتها
الورقية ال تت�ضمن �إال حجم حمدد من املعلومات وميكن االحتفاظ بها مدة زمنية حمدودة.
 املحررات الإلكرتونية تتعر�ض خلطر التلف �أو ال�سرقة �أو الفقدان يف حالة تعر�ض الو�سيطالإلكرتوين لالخرتاق �أو الفريو�سات ،وكذلك ف�إن املحررات الإلكرتونية تكون عر�ضة للتلف يف
ب�شكل �سليم.
�أحوال معينة كاحلريق �أو عدم املحافظة عليها ٍ
يبدو لنا �أن ك ًال من املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية تتمتع ببع�ض املزايا ولها كذلك العديد
من العيوب ،و�إذا �أردنا املفا�ضلة بينهما ف�إننا �سنجد �أننا ال ن�ستطيع يف الوقت احلا�ضر التخلي عن
�أي منهما نظر ًا لأن ك ًال منهما ي�ؤدي دور ًا هام ًا يف جماالت خمتلفة.
املبحث الثاين:
التحديات القانونية املرتبطة بال�شكلية
ارتبطت املحررات الورقية التقليدية بال�شكلية يف كثري من الأحوال يف الع�صور القدمية ،وا�ستمرت
وقت قريب .لذلك �سنتناول يف هذا
هذه ال�شكلية تتمتع بالقوة يف �إثبات الت�صرفات القانونية حتى ٍ
املطلب �أهم التحديات القانونية التي تتعلق بال�شكلية للمحررات التقليدية عند تطبيقها على املحررات
و�سنبي موقف الت�شريعات احلديثة منها ،وذلك على النحو التايل:
الإلكرتونية،
نَّ
�أو ًال :ال�شكلية يف العقود:
احتلت ال�شكلية يف القوانني القدمية مثل القانون الروماين مركز ال�صدارة وكانت هي القاعدة لإبرام
العقود و�إجراء الت�صرفات القانونية؛ حيث ال يرتب العقد �أو الت�صرف �أثر ًا قانوني ًا �إال باتخاذها.
وتراجعت القوانني احلديثة عن ال�شكلية لت�صبح هي اال�ستثناء ويتقدم مبد�أ الر�ضائية ليكون هو
القاعدة التي حتكم �إبرام العقود والت�صرفات القانونية.
و ُتعرف معظم القوانني العقد ب�أنه توافق �إرادتني �أو �أكرث على �إحداث �أثر قانوين� ،سواء كان هذا
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الأثر يتعلق ب�إن�شاء االلتزام �أو نقله �أو تعديله �أو �إنهائه .وعلى الرغم من ذلك ف�إن القانون قد يفر�ض
�شك ًال معين ًا لإبرام العقد ،ومن ذلك ا�شرتاط امل�شرع �أن يكون العقد مكتوب ًا و�إال كان باط ًال مثل عقد
ال�شركة والو�صية.
�إن قواعد الإثبات �إما �أن تكون قواعد �شكلية خا�صة بالإجراءات وت�سمى �أي�ض ًا بالقواعد الإجرائية،
و�إما �أن تكون قواعد مو�ضوعية ،وال بد من التمييز بني هذين النوعني من القواعد لبيان مدى تعلقهما
بالنظام العام يف القانون القطري.
وتبي �إجراءات �سري الدعوى الق�ضائية
بالن�سبة للقواعد الإجرائية ف�إنها تتعلق بنظام التقا�ضي ،نَّ
�أمام الق�ضاء ،وال �شك �أنها تتعلق بالنظام العام؛ لأن �إجراءات التقا�ضي نظمها امل�شرع بقواعد ملزمة
ولي�س للخ�صوم �أن يغريوا فيها متى قرروا اللجوء للق�ضاء.
�أما بالن�سبة للقواعد املو�ضوعية يف الإثبات وهي التي تتعلق مبحل الإثبات ،وعلى من يقع عبء
الإثبات ،والطرق املتبعة يف الإثبات .يبدو لنا �أن هذه القواعد �إمنا و�ضعها امل�شرع ل�ضمان ح�سن �سري
العدالة والتقا�ضي ،ول�صيانة حقوق الأفراد من ال�ضياع ،ومادام املدعى عليه ميلك �أن يقر باحلق
املدعى به ،فمن باب �أوىل يكون له الت�سليم بثبوت ذلك احلق يف ذمته ب�شهادة ال�شهود .لذلك ف�إن
هذه القواعد ال ُتعد من النظام العام ،وبالتايل يجوز للأطراف االتفاق على خمالفتها ،والنزول عن
حقهم يف الإثبات بالكتابة �إىل �أية و�سيلة �أخرى(. )3
ثانياً :موقف القانون القطري من ال�شكلية:
ترتبط ال�شكلية القانونية بالر�سمية رغم وجود اختالف بينهما؛ حيث �إن ال�شكلية �أو�سع نطاق ًا من
الر�سمية التي ُتعد من �صور ال�شكلية ،ومثالها يف العقود التي يتطلب القانون النعقادها ت�صديق موظف
ر�سمي كعقد الزواج� ،أو ت�سجيل العقد يف ال�سجل العقاري مثل عقد الرهن العقاري واحلقوق الواردة
على العقار� ،أو الت�سجيل يف �سجل خا�ص مثل ال�سجل املخ�ص�ص لل�سفن بالن�سبة للعقود والت�صرفات
القانونية املرتبطة بال�سفن مثل عقد �إيجار ال�سفينة �أو عقد الرهن لل�سفينة وغريها ،وباعتبار �أن هذه
ال�شروط ترد يف بع�ض العقود دون غريها ف�إنها ت�سمى بالعقود ال�شكلية؛ حيث يتطلب القانون القيام
بال�شكل املطلوب النعقاد العقد ،وتكون بذلك ال�شكلية ركن ًا يف العقد ي�سري عليها حكم باقي الأركان
املطلوبة لإمتام العقد مثل الر�ضا واملحل وال�سبب .وقد تكون ال�شكلية لي�ست مطلوبة كركن يف االنعقاد
18
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�إمنا ا�شرتطها القانون فقط للإثبات؛ حيث ينعقد العقد بدونها ولكن ي�ستلزم �إثباته بالقيام بها ،مثل
الكتابة املطلوبة لإثبات بع�ض �أنواع العقود ومنها ما ن�صت عليه املادة ( )260من قانون املرافعات
املدنية والتجارية القطري رقم  13ل�سنة ( )1990على �أنه:
“ يف غري املواد التجارية� ،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 «.
وت�ضمنت هذه املادة �أنه يف غري املواد التجارية� ،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.
متثل القاعدة القانونية التي ت�ضمنتها املادة ( ،)260القاعدة العامة للإثبات يف املواد غري التجارية؛
�أي يف امل�سائل املدنية ،و ُتعد هذه القاعدة من القواعد املو�ضوعية يف الإثبات التي ال تتعلق بالنظام
العام ،ومن ثم يجوز للأفراد االتفاق على خمالفتها ،وا�شرتاط الإثبات ب�شهادة ال�شهود يف احلاالت
التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة ،وباملقابل يجوز االتفاق علــي ا�شرتاط الكتابة للإثبات يف
غري احلاالت التي يتطلبها القانون للإثبات بالكتابة.
وبالنظر �إىل ن�ص املادة ( ،)260يت�ضح لنا �أنها ت�ضمنت عبارة (ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضي
بغري ذلك) ،وهذه العبارة تدل على �أن القاعدة القانونية هي قاعدة تكميلية؛ �أي يجوز لأطراف
الت�صرف القانوين االتفاق على خمالفتها ،والعبارة ال�سابقة وردت للداللة على اال�ستثناء من قاعدة
الإثبات يف املواد املدنية يف حالتني هما :وجود اتفاق من الأطراف ،وجود ن�ص قانوين يق�ضي بغري
ذلك.
وذهب اجتاه �إىل التو�سع يف مفهوم ال�شكلية( )4ويرى �أن �إظهار الإرادة والتعبري عنها ال ميكن �أن
يتم �إال ب�شكل معني؛ لذلك ف�إن كل تعبري عن الإرادة له مظهر �شكلي خارجي للت�صرف القانوين،
ويرتتب عليه �أن جميع الت�صرفات القانونية �شكلية مادام التعبري عنها ال بد �أن يكون ب�شكلية معينة
تظهرها �إىل الوجود املادي .وال ميكن قبول هذا الر�أي الأخري الذي يجعل كل الت�صرفات القانونية
�شكلية؛ حيث �إن هناك فرق ًا كبري ًا بني ال�شكلية القانونية وطريقة التعبري عن الإرادة؛ حيث �إن ال�شكل
�أو ال�شكلية و�إن كانت ترتبط بالتعبري عن الإرادة �إال �أنها ال متثل الإرادة ذاتها؛ حيث �إن الإرادة تعرب
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�شكل
عن �أمر باطني يكمن يف النف�س ،وال ميكن التعرف عليها �إال ب�إظهارها �إىل العامل اخلارجي يف ٍ
مادي حم�سو�س لإحداث �أثر قانوين.
ٍ
وميكننا �أن ن�ستنتج ب�أن �أطراف العقد تطبيق ًا ملبد�أ الر�ضائية يف العقود ب�إمكانهم التعبري عنها ب�أي
طريقة كانت ب�شرط �أن تكون وا�ضحة الداللة يف التعبري عن القبول �أو الرف�ض يف �إبرام العقد حتى
ولو كان ذلك بال�سكوت �إذا ارتبط بتعامل �سابق لأطراف العقد ويف ظروف معينة .وت�ضمن القانون
القطري الن�ص على �أن الوقائع املادية يتم �إثباتها ب�شهادة ال�شهود ،بينما الت�صرفات القانونية يتم
�إثباتها بالكتابة .بيد �أن امل�شرع القطري مل يتطلب الإثبات بالكتابة لكافة الت�صرفات القانونية ،بل
ق�صرها على الت�صرفات املدنية غري حمددة القيمة �أو التي تزيد قيمتها على خم�سة �آالف ريال
قطري.
ثالثاً :ال�شكلية يف العقود الإلكرتونية:
اعرتفت الت�شريعات احلديثة بالكتابة الإلكرتونية و�أقرت مبد�أ النظري الوظيفي الذي ت�ضمنته قوانني
الأون�ستريال النموذجية للم�ساواة بني الكتابة الإلكرتونية والكتابة التقليدية كو�سيلة �إثبات للعقود
الإلكرتونية ،فهل يعني ذلك الت�ضحية مبتطلب ال�شكلية القانونية لبع�ض العقود التي ا�ستقرت يف
النظم القانونية املختلفة.
وحدد القانون القطري للمعامالت والتجارة الإلكرتونية نطاق �سريانه يف املادة الثانية منه التي
ن�صت على �أنه:
« ت�سري �أحكام هذا القانون ،على املعامالت التي تتم بني الأ�شخا�ص الذين اتفقوا على �إجراء
معامالتهم با�ستخدام ات�صاالت �إلكرتونية.
ويجوز ا�ستنتاج موافقة ال�شخ�ص على �إجراء املعامالت با�ستخدام ات�صاالت �إلكرتونية من �سلوكه
الإيجابي.
ويجب �أن تكون موافقة اجلهات والأجهزة احلكومية �صريحة ،وذلك فيما يتعلق باملعامالت الإلكرتونية
التي تكون طرف ًا فيها.
ويجوز للجهات والأجهزة احلكومية املخت�صة �إذا قررت تنفيذ �أي من مهامها بوا�سطة االت�صاالت
الإلكرتونية �أن حتدد �أية موا�صفات �أو �شروط �إ�ضافية “.
ن�ستنتج من الن�ص ال�سابق �أن القانون القطري ي�سري على كل املعامالت الإلكرتونية التي يتفق فيها
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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
االلكرتونية ويكون لها حتديد �أي �شروط �إ�ضافية مل يتطلبها القانون مبا ين�سجم مع طبيعة هذه
املهام.
تبي لنا ،ولكنه ي�ستبعد من �أحكامه
ويذهب القانون القطري �إىل االعرتاف بالعقود الإلكرتونية كما نَّ
بع�ض الأنواع من العقود التي ُت�ستثنى من اخل�ضوع لأحكام هذا القانون العتبارات تتعلق بال�شكلية
الواجب اتباعها لإمتام هذه العقود.
وتن�ص املادة الثالثة من القانون القطري على �أنه:
“ ال ت�سري �أحكام هذا القانون على املحررات وامل�ستندات واملعامالت الآتية:
 -1املحررات وامل�ستندات املتعلقة مب�سائل الأ�سرة والأحوال ال�شخ�صية.
 -2املحررات وامل�ستندات املتعلقة بالت�صرفات العينية الواردة على عقار.
 -3املحررات وامل�ستندات التي يجب توثيقها وفق ًا للقانون.
 -4الأوراق التجارية القابلة للتداول وفق ًا لأحكام قانون التجارة.
ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء ،بنا ًء على اقرتاح املجل�س الأعلى ،والعتبارات امل�صلحة العامة،
احلذف من اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة �أو الإ�ضافة �إليها “.
يبدو �أن امل�شرع القطري حدد بع�ض املحررات وامل�ستندات التي تتم ب�إبرام عقود معينة وفق ًا للن�ص
ال�سابق على �سبيل احل�صر ،ومع ذلك ف�إنه يجوز بقرار من جمل�س الوزراء ،بنا ًء على اقرتاح املجل�س
ويتبي لنا ب�أن
الأعلى ،والعتبارات امل�صلحة العامة ،احلذف �أو الإ�ضافة على هذه اال�ستثناءات .نَّ
امل�شرع القطري يذهب �إىل التوفيق بني االعرتاف باملحررات وامل�ستندات الإلكرتونية والإبقاء على
ال�شكلية القانونية لبع�ض العقود املهمة لإبرامها بال�شكل التقليدي دون الإلكرتوين.
و�أخري ًا ف�إننا نرى �أن القواعد العامة يف الإثبات ميكن تطبيقها يف الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية عند
الأخذ باملفهوم الوا�سع لهذه القواعد واال�ستثناءات الواردة عليها ،وميكن للم�شرع القطري التدخل
ب�إ�صدار قانون خا�ص ينظم الكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين ،وكذلك تعديل بع�ض الن�صو�ص
يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري للخروج من اخلالفات الفقهية يف جمال الإثبات
بالو�سائل الإلكرتونية.
ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

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

21

رابعاً :قانون التوقيع الإلكرتوين وخدمات ال�شبكة ال�سوري:
ذهب امل�شرع ال�سوري يف قانون التوقيع الإلكرتوين �إىل االعرتاف باملعامالت الإلكرتونية التي تكون
موقعة �إلكرتوني ًا ،وحدد نطاقها باملعامالت املدنية والتجارية ،ويف املقابل ف�إنه �أقر باملحافظة على
ال�شكلية القانونية لأنواع معينة من العقود التي حتتاج �إىل �إجراءات معينة لتوثيقها و�إمتامها ،فن�ص
على ا�ستثنائها من اخل�ضوع لأحكامه.
ون�صت املادة ( )12منه على �أنه:
« ت�سر ي �أحكام هذا القانون على:
 1ـ املعامالت املدنية والتجارية املح ّررة واملو ّقعة �إلكرتوني ًا وفق ال�شروط الواردة يف هذا القانون.
 2ـ املعامالت املح ّررة واملو ّقعة �إلكرتوني ًا التي تعتمدها اجلهات العامة “.
وت�ضمنت املادة ال�سابقة القاعدة العامة التي ت�سري عليها �أحكام قانون التوقيع الإلكرتوين لت�شمل
املعامالت املح ّررة واملو ّقعة �إلكرتوني ًا التجارية واملدنية ،وتلك التي تعتمدها اجلهات العامة دون
متييز نوع املعاملة.
وبذلك يكون امل�شرع ال�سوري �أخذ باالجتاه املو�سع لنطاق املعامالت الإلكرتونية من حيث القاعدة
العامة التي َّمت حتديد نطاقها باال�ستثناءات التي ن�صت عليها املادة (:)13
ن�ص عليه بتعليمات خا�صة ت�صدر عن جمل�س الوزراء ،ال ت�سري �أحكام هذا القانون
“ با�ستثناء ما ُي ّ
على:
 1ـ الأوراق املالية.
 2ـ املعامالت والعقود وامل�ستندات والوثائق التي ّ
تنظم ب�صورة مع ّينة وفق ًا لت�شريعات خا�صة� ،أو
تجُ رى ب�إجراءات حم ّددة ومنها:
ـ .املعامالت املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية.
ـ .معامالت الت�صرف بالأموال غري املنقولة ،ومن ذلك الوكاالت املتعلقة بها و�سندات ملكيتها و�إن�شاء
احلقوق العينية عليها ،با�ستثناء عقود الإيجار اخلا�صة بهذه الأموال.
ـ .لوائح الدعاوى واملرافعات و�إ�شعارات التبليغ الق�ضائية وقرارات املحاكم “.
يبدو �أن امل�شرع ال�سوري تو�سع يف اال�ستثناءات املتعلقة باملعامالت الإلكرتونية التي حتتاج �إىل توثيق،
وبالتايل ف�إنه مل يعرتف بال�شكلية الإلكرتونية و�أدى ذلك �إىل ت�ضييق نطاق املعامالت الإلكرتونية.
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خام�ساً :قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري:
ت�ضمن قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري الن�ص على منح الكتابة الإلكرتونية احلجية القانونية
يف الإثبات ،وذلك يف املادة ( )15ب�أنه “ :للكتابة الإلكرتونية وللمحررات الإلكرتونية ،يف نطاق
املعامالت املدنية والتجارية والإدارية ،ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية والعرفية
يف �أحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،متى ا�ستوفت ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون وفقا لل�ضوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون “.
ن�ستنتج من الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع امل�صري �أقر با�ستخدام الكتابة الإلكرتونية و�سيل ًة يف الإثبات
ومنحها احلجية ذاتها املقررة للمحررات والكتابة التقليدية ،ويدل ذلك على تطبيق مبد�أ النظري
الوظيفي ،ويبدو �أن الن�ص ال�سابق يت�صف بالعمومية ومل يحدد فيه امل�شرع �إمكانية اللجوء للكتابة
الإلكرتونية ل�صحة الت�صرف القانوين �أم للإثبات فقط ،واجته الفقه القانوين امل�صري �إىل تف�سريه
يف نطاق �ضيق باعتبار الكتابة الإلكرتونية و�سيلة للإثبات ولي�ست �أداة لالنعقاد .ويبدو لنا �أن هذا
الن�ص ال ميكن تف�سريه دون الرجوع �إىل املواد الأخرى التي ت�ضمنها قانون التوقيع الإلكرتوين
امل�صري( ، )6و�سنو�ضح هذه امل�س�ألة بالتف�صيل يف الف�صل الثاين من هذه الدرا�سة عند البحث يف
احلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية.
�ساد�ساً :القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة (:)2000
بعد �صدور القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة ( )2000املعدل لبع�ض �أحكام القانون املدين ،والتي
تتعلق باملحررات والكتابة الإلكرتونية وحجيتها يف الإثبات ،وكما �سبق �أن عر�ضنا تعريف الكتابة
الإلكرتونية يف القانون الفرن�سي ،وال�شروط الواجب توافرها يف املحرر الإلكرتوين يف الإثبات ف�إن
الفقه القانوين الفرن�سي انق�سم يف اجتاهني:
االجتاه الأول :ذهب �أن�صاره �إىل �أن القانون الفرن�سي �أخذ بالكتابة الإلكرتونية �أداة �إثبات فقط،
وبالتايل ال ميكن اال�ستناد �إليها باعتبارها ركن ًا النعقاد العقد؛ حيث �إن ن�ص املادة ( )1/ 1316مل
يحدد �إمكانية ا�ستخدام الكتابة الإلكرتونية �شرط ًا ل�صحة �إبرام العقد الإلكرتوين.
االجتاه الثاين :ويرى �أن�صاره �أن القانون الفرن�سي اجلديد يو�سع من مفهوم الكتابة الإلكرتونية
لت�شمل الكتابة املطلوبة للإثبات واالنعقاد؛ حيث �إن ن�ص القانون الفرن�سي يت�صف بالعمومية ومل
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مييز بني الكتابة املطلوبة للإثبات �أو ل�صحة الت�صرف ،وكذلك ف�إن امل�شرع يتطلب �أن ت�ستويف
املحررات الإلكرتونية �شروط ًا حمددة مل�ساواتها باملحررات التقليدية (. )7
ونرى ب�أن عمومية الن�ص الفرن�سي هي التي �أدت �إىل هذا االختالف الفقهي يف تف�سريه الأمر الذي
دفع امل�شرع الفرن�سي ملواجهة هذا االنق�سام يف الفقه القانوين ف�أ�صدر قانون الثقة يف االقت�صاد
الرقمي رقم  575ل�سنة ( ،)2004و�أقر فيه امل�شرع الفرن�سي بال�شكلية الإلكرتونية �صراحة وذلك يف
املادة ( )1 – 1108التي تن�ص على �أنه “ :عندما يكون متطلب ًا الكتابة ل�صحة الت�صرف القانوين،
ف�إنه ميكن �أن تن�ش�أ ويتم حفظها يف ال�شكل الإلكرتوين ،وفق ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادتني
( ،)4-1316( ،)1-1316ويف الفقرة الثانية من املادة ( )1317عندما يتطلب الأمر �سند ًا ر�سمي ًا.
وعندما يكون مطلوب ًا كتابة بخط يد امللتزم بالذات ،ميكن لهذا الأخري �أن يحرره يف ال�شكل الإلكرتوين
�إذا كانت �شروط حتريره من �ش�أنها �ضمان عدم القيام به �إال بوا�سطة ال�شخ�ص ذاته “.
يتبي لنا من الن�ص ال�سابق اعرتاف امل�شرع الفرن�سي بالكتابة الإلكرتونية ومنحها �إمكانية حتقيق
نَّ
متطلب ال�شكلية القانونية يف ال�سند الر�سمي ،وكذلك يف الأحوال الأخرى التي يكون فيها املحرر
مكتوب ًا وموقع ًا من ال�شخ�ص امللتزم بنف�سه؛ �أي يف املحرر العريف.
ن�ستنتج مما �سبق �أن امل�شرع الفرن�سي �أقر مبد�أ عام ًا ب�إجازة ال�شكلية الإلكرتوين ( ، )8و�أخذ مببد�أ
النظري الوظيفي الذي ن�صت عليه قوانني الأون�سيرتال ،وبذلك تكون الكتابة الإلكرتونية معاد ًال
وظيفي ًا للكتابة التقليدية �إذا حتققت ال�شروط التي يتطلبها القانون الفرن�سي.
بيد �أن امل�شرع الفرن�سي ا�ستثنى من القاعدة العامة حاالت حمددة ن�ص عليها يف املادة ()2 – 1108
التي ن�صت على �أنه:
“ ت�ستثنى من �أحكام املادة (:)1 – 1108
 -1امل�ستندات العرفية املتعلقة بقانون الأ�سرة والرتكات.
 – 2امل�ستندات العرفية املتعلقة بالت�أمينات ال�شخ�صية �أو العينية ذات الطبيعة املدنية �أو التجارية،
�إال �إذا كانت قد �أبرمت من قبل �شخ�ص حلاجات مهنته “ .
يبدو �أن امل�شرع الفرن�سي ذهب �إىل عدم التو�سع يف اال�ستثناءات حتى ال تفقد الكتابة الإلكرتونية
�أهميتها يف �إبرام العقود الإلكرتونية ،وكذلك مل ت�شمل هذه اال�ستثناءات املحررات الر�سمية التي
اعرتف ب�إمكانية حتقيقها بال�شكل الإلكرتوين.
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املبحث الثالث:
�سلطة القا�ضي يف الرتجيح بني املحررات
التقليدية واملحررات الإلكرتونية كدليل يف الإثبات
�أدى التقدم التكنولوجي يف جمال نقل البيانات الإلكرتونية عرب و�سائل االت�صال احلديثة واال�ستخدام
املتزايد لها يف املعامالت التجارية �إىل حلول امل�ستندات الإلكرتونية بد ًال من املحررات املكتوبة .وقد
يح�صل تنازع �أو تعار�ض بني املحررات الكتابية الورقية واملحررات الإلكرتونية ،فماهي الو�سائل
املتاحة �أمام القا�ضي يف الرتجيح بني هذه املحررات؟
�أقر امل�شرع القطري يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري قاعدة عامة بتحقيق امل�ساواة
بني املحررات الورقية واملحررات الإلكرتونية ك�أدلة مقبولة يف الإثبات .بيد �أنه مل يحدد �أي و�سيلة
متكن القا�ضي من الرتجيح بينهما فيما لو ح�صل تنازع بني هذه املحررات .ويف غياب �أي ن�ص قانوين
�سواء يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية �أو يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ف�إننا �سنحاول
�إيجاد حلول من القواعد العامة يف الإثبات يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري ،ومن املفيد
�أن نعر�ض للحلول املتبعة يف القانون الفرن�سي لف�ض التنازع بني الأدلة الكتابية والإلكرتونية يف �ضوء
�أحكام القانون املدين الفرن�سي والتعديالت التي �أدخلت عليه بالقانون رقم  230ل�سنة (.)2000
�أو ًال :موقف امل�شرع الفرن�سي:
ت�ضمنت املادة ( )1316من القانون املدين الفرن�سي يف �ضوء التعديالت التي �أدخلت بالقانون رقم
 230ل�سنة ( )2000على �أنه « :يكون 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».
ويت�ضح لنا من الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع الفرن�سي اعرتف بالكتابة الإلكرتونية كدليل يف الإثبات دون
متييز بني الدعامة التي تثبت عليها ب�شرط �أن تكون هذه الكتابة مفهومة ووا�ضحة الداللة(. )9
و�أي�ض ًا ن�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 »
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وي�ؤكد الن�ص ال�سابق على �أهمية املحافظة على �سالمة املحرر الإلكرتوين ،ويتحقق ذلك ب�أن يكون
ب�شكل ي�ضمن �سالمته من �أي
خالي ًا من املحو �أو الك�شط �أو التح�شري ،وعدم قابليته للتغيري �أو التعديل ٍ
حتريف �أو تبديل.
�أما املادة ( )2/ 1316من القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة ( ،)2000فقد ن�صت على �أنه:
“ عندما ال يحدد القانون مبادئ �أخرى ويف حالة عدم وجود اتفاق �صحيح بني الأطراف ،يف�صل
القا�ضي ب�ش�أن النزاع يف الإثبات بالكتابة برتجيح ال�سند الأقرب للمعقول بكل الو�سائل املتاحة �أي ًا
كانت دعامته “.
تبينّ املادة ال�سابقة �صراحة موقف امل�شرع الفرن�سي مبنح القا�ضي �سلطة وا�سعة يف ترجيح ال�سند
الأقرب للمعقول يف حالة وجود نزاع بني املحررات يف الإثبات بالكتابة ،ودون ترجيح �أي حمرر على
الآخر ب�سبب الدعامة املثبت عليها ،ويكون للقا�ضي يف الرتجيح �أن ي�أخذ ب�أي و�سيلة متاحة يف �إ�شارة
منه �إىل الأدلة الأخرى املتوفرة لدى القا�ضي ،ويجب على القا�ضي �أن يعلل ال�سبب يف ترجيح دليل
على �آخر ،ويخ�ضع يف ذلك لرقابة حمكمة النق�ض باعتبارها م�س�ألة قانونية.
ولكن ا�ستخدام القا�ضي لل�سلطة التقديرية ال يكون �إال يف حالتني:
�أو ًال :عدم وجود مبادئ قانونية �أخرى� :أي عدم وجود ن�ص قانوين ينظم الرتجيح بني الأدلة
الكتابية .ومثال ذلك عندما تكون الأدلة املتوفرة لي�س لها ذات القيمة القانونية يف الإثبات ،كما لو
كان املحرر الورقي من املحررات الر�سمية واملحرر الإلكرتوين من املحررات العرفية ،فعندها ال بد
من ترجيح املحرر الر�سمي على املحرر العريف �أي ًا كانت دعامته(. )10
ثانياً  :عدم وجود اتفاق �صحيح بني الأطراف� :أي �أال يكون هناك اتفاق �صحيح بني �أطراف النزاع
على ترجيح نوع من املحررات على الأخرى؛ وذلك تطبيق ًا ملبد�أ حرية الأطراف يف حتديد و�سيلة
الإثبات باعتبار �أن القواعد املو�ضوعية يف الإثبات لي�ست من النظام العام على النحو الذي �شرحناه
من قبل ،وهذا يدل على �أن امل�شرع الفرن�سي �أكد على تطبيق هذه القاعدة يف الإثبات الإلكرتوين .ومثل
هذه االتفاقات كثرية خ�صو�ص ًا يف حالة التعاقد الإلكرتوين ،ويف اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.
وتابع امل�شرع الفرن�سي يف املادة ( )1/ 1316من القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة ( ،)2000الن�ص
على مبد�أ النظري الوظيفي وامل�ساواة بني املحررات الإلكرتونية واملحررات الورقية؛ وذلك على النحو
التايل:
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« تتمتع الكتابة الإلكرتونية بنف�س القيمة الثبوتية للكتابة الورقية ».
وبذلك يكون امل�شرع الفرن�سي حدد �آلية الف�صل يف التنازع بني املحررات الورقية التقليدية
واملحررات الإلكرتونية ب�شكل وا�ضح معتمد ًا على �إر�ساء مبد�أ النظري الوظيفي الذي �أقرته جلنة
الأون�سيرتال( . )11ونرى �أن امل�شرع الفرن�سي كان موفق ًا يف تنظيمه حلل التنازع بني املحررات
الكتابية الورقية والإلكرتونية وتفوق على الكثري من الت�شريعات التي �سبقته يف هذا ال�سياق ،وهو
منوذج يحتذى به ،وندعو امل�شرعني يف الدول العربية �أن تنتهج هذا امل�سلك ملنع �أي خالف فقهي يف
هذا ال�صدد.
ثانياً :موقف امل�شرع القطري:
ذكرنا �أن امل�شرع القطري مل يتطرق يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية وقانون املرافعات
املدنية والتجارية لآليات حل التنازع بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية ب�شكل �صريح ،ومع
ذلك ف�إننا نرى �أن احلل الذي انتهجه امل�شرع الفرن�سي ميكن تطبيقه يف القانون القطري؛ لأنه يتوافق
مع القواعد العامة يف الإثبات.
ويف حالة وجود نزاع بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية �أمام الق�ضاء القطري ف�إن حل
النزاع ميكن �أن يتم على النحو التايل:
 يجب على القا�ضي عدم التمييز بني املحررات على �أ�سا�س الدعامة املثبتة عليها؛ فامل�شرع القطريتبنى كقاعدة عامة مبد�أ النظري الوظيفي بني املحررات الكتابية.
 يتم الرتجيح بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية على �أ�سا�س القيمة الثبوتية للمحرراتاملتنازعة ،وتكون املحررات الر�سمية حجة على النا�س كافة وال يجوز الطعن فيها �إال بالتزوير،
وت�أتي بعدها املحررات العرفية وتكون حجة على �أطرافها ،وال تكون حجة على الغري يف تاريخه �إال
�إذا كان لها تاريخ ثابت وهكذا بالن�سبة لغريها من املحررات.
 �إذا كانت املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية من النوع نف�سه ولها احلجية القانونية نف�سها،يتمتع القا�ضي ب�سلطة تقديرية وا�سعة يف الرتجيح بني هذه املحررات؛ وذلك وفق ًا للقواعد
القانونية التي ت�ضمنها قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري؛ حيث تخت�ص املحكمة بتقدير
�صحة املحررات �أو بردها وعدم الأخذ بها ،ويجب على املحكمة يف هذه احلالة �أن تبينّ يف حكمها
الظروف والقرائن التي دفعتها التخاذ هذا احلكم(. )12
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 باعتبار �أن القواعد املو�ضوعية لقانون املرافعات القطري ال ُتعد من النظام العام ،ف�إنه يجوزللأطراف االتفاق على خمالفتها ،ما مل يوجد ن�ص يق�ضي بغري ذلك ،ف�إذا اتفق الأطراف على
�أن يكون �إثبات العقد �أو الت�سليم �أو الدفعات باملحررات الإلكرتونية ،كما هو احلال يف الكثري
من العقود الإلكرتونية ،ف�إن ح�صل تنازع بني املحررات الورقية والإلكرتونية ف�إنه يتوجب على
القا�ضي ترجيح املحررات الإلكرتونية على املحررات الورقية؛ وذلك تطبيق ًا التفاق الأطراف على
الإثبات باملحررات الإلكرتونية .ومثال ذلك يف العقود التي تربمها �شركات االت�صاالت ،حيث يتم
االتفاق بني �شركة االت�صاالت والعميل على �إعالن العميل بالفواتري امل�ستحقة عليه ،و�إي�صاالت
الدفع ببطاقة االئتمان ،عن طريق ر�سائل اجلوال �أو بر�سائل الربيد الإلكرتوين ،ف�إن هذا االتفاق
يكون ملزم ًا للأطراف ويف حال التنازع بني �إي�صال الدفع الورقي ور�سالة الربيد الإلكرتوين ف�إن
الرتجيح يكون لر�سالة الربيد الإلكرتوين(. )13
ويبدو لنا �أن امل�شرع القطري و�ضع القواعد العامة للإثبات بالو�سائل الإلكرتونية ومل يف�صل فيها
وترك للمجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات مهمة �إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري .ومل ت�صدر هذه اللوائح حتى تاريخ
�إعداد هذا البحث.
ون�أمل من امل�شرع القطري �أن ي�صدر قانون خا�ص ًا للتوقيع الإلكرتوين يف�صل فيه 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
اخلامتة:
تناولنا يف هذا البحث �إ�شكالية تطبيق قواعد الإثبات التقليدي يف ظل البيئة الرقمية وفق ًا لأحكام
وتبي لنا
القانون القطري والقوانني املقارنة ،وب َّينا �أهمية املحررات الورقية التقليدية يف الإثبات ،نَّ
�أنه بالرغم من التو�سع يف ا�ستخدام املحررات الإلكرتونية كدليل هام يف �إثبات املعامالت الإلكرتونية
�إال �أنه ال ميكن اال�ستغناء عن قواعد الإثبات التقليدية التي ا�ستقرت لدى الأ�شخا�ص املتعاملني بها
على فرتة طويلة من الزمن .وتو�صلنا يف هذه الدرا�سة �إىل العديد من النتائج الهامة التي �سنعر�ض
لها فيما يلي:
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النتائج:
�أو ًال :حتديد مفهوم الكتابة يف قوانني الإثبات؛ حيث مل تت�ضمن تعريف ًا للكتابة ،وت�صدى الفقه
القانوين لهذه امل�س�ألة ،وانق�سم فقهاء القانون يف اجتاهني:
الأول – 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.
الثاين – 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(.)14
ثاني ًا :تتمتع املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية ببع�ض املزايا ولها كذلك العديد من العيوب،
و�إذا �أردنا املفا�ضلة بينهما ف�إننا �سنجد �أننا ال ن�ستطيع يف الوقت احلا�ضر التخلي عن �أي منهما نظر ًا
لأن ك ًال منهما ي�ؤدي دور ًا هام ًا يف جماالت خمتلفة.
ثالث ً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 .و ُيالحظ �أن امل�شرع القطري ذكر كلمة املعامالت يف املادة الثانية من قانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية مرتني دون حتديد طبيعة هذه املعاملة ،هل هي معامالت مدنية �أم جتارية؟
وميكننا تف�سري هذه الكلمة على عمومها ب�أنها ت�شمل املعامالت املدنية والتجارية مع ًا .وتبينّ لنا من
خالل درا�سة القواعد العامة يف الإثبات وفق ًا لأحكام القانون القطري ب�إمكانية تطبيقها يف الإثبات
بالو�سائل الإلكرتونية عند الأخذ باملفهوم الوا�سع لهذه القواعد واال�ستثناءات الواردة عليها.
رابع ًا :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
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البيانات والذي 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(. )15
خام�س ًا :ويف 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.
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الهوام�ش
 .1البحث رقم (  ) UREP 13 - 111 - 5 - 029الذي َّمت �إعداده بتمويل من ال�صندوق القطري لرعاية
البحث العلمي برنامج  ،UREPوهو بعنوان :الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية يف القانون القطري ،و�شارك
فيه ثالثة طالب من كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية:
امل�شرف العلمي الدكتور حممد �سعيد �إ�سماعيل
الطالب حممد �صالح املري
الطالب مبارك ال�سليطي
الطالب �سعد الكواري
 .2راجع يف تعريف الإثبات ،د .فرج ،توفيق ح�سن ،قواعد الإثبات يف املواد املدنية والتجارية،
من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت �سنة � ،2003ص ( .)7راجع �أي�ض ًا ،د .من�صور ،حممد ح�سني،
الإثبات التقليدي والإلكرتوين ،دار الفكر اجلامعي ،الإ�سكندرية �سنة � ،2010ص (.)9
 .3راجع يف هذا املعنى للكتابة ،د .عبد العايل ،علي ،حجية الر�سائل الإلكرتونية يف الإثبات املدين،
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املراجع
�أو ًال  :باللغة العربية:
 -1البحث رقم (  ) UREP 13 - 111 - 5 - 029الذي َّمت �إعداده بتمويل من ال�صندوق القطري لرعاية البحث
العلمي برنامج  ،UREPوهو بعنوان :الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية يف القانون القطري ،و�شارك فيه
ثالثة طالب من كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية:
امل�شرف العلمي الدكتور حممد �سعيد �إ�سماعيل
الطالب حممد �صالح املري ,الطالب مبارك ال�سليطي ,الطالب �سعد الكواري
 -2د� .إ�سماعيل ،حممد �سعيد �أحمد� ،2009 ،أ�ساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة الإلكرتونية
 درا�سة مقارنة ،بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية. -3د .العبودي ،عبا�س ،2010 ،حتديات الإثبات بال�سندات الإلكرتونية ومتطلبات النظام القانوين
لتجاوزها ،بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية.
 -4د .العبودي ،عبا�س ،2002 ،احلجية القانونية لو�سائل التقدم العلمي يف الإثبات املدين ،عمان:
الدار العلمية الدولية للن�شر والتوزيع.
 -5د� .سادات ،حممد حممد ،2011 ،حجية املحررات املوقعة �إلكرتوني ًا يف الإثبات – درا�سة مقارنة،
الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.
 -6د .عبد العايل ،علي ،2013 ،حجية الر�سائل الإلكرتونية يف الإثبات املدين ،بريوت :من�شورات
احللبي احلقوقية.
 -7د .فايد ،عابد فايد عبد الفتاح ،2014 ،الكتابة الإلكرتونية يف القانون املدين بني التطور والأمن
التقني ،دار اجلامعة اجلديدة.
 -8د .فرج ،توفيق ح�سن ،2003 ،قواعد الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،طبعة منقحة من قبل
�أ.ع�صام توفيق ح�سن فرج ،بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية.
 -9د .من�صور ،حممد ح�سني ،2010 ،الإثبات التقليدي والإلكرتوين ،الإ�سكندرية :دار الفكر
اجلامعي.
 -10د .من�صور ،حممد ح�سني ،1998 ،قانون الإثبات (مبادئ الإثبات وطرقه)  ،الإ�سكندرية :دار
اجلامعة اجلديدة.
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