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  : ملخص
ا عقود التجارة اإللكرتونية تثري العديد من الصعوبات القانونية، تتعلق مبدى  إن اخلصائص اليت تتميز 

العقود الدولية على عقود هذا النوع من التجارة وخاصة فيما يتعلق مالئمة تطبيق منهج قاعدة التنازع يف جمال 
وسوف حناول يف هذا اإلطار إبراز الصعوبات واملشاكل القانونية اليت يثريها إعمال منهج . باالختصاص القانوين

تذليل هذه مث إعطاء مجلة من احللول واملقرتحات لتفادي و . التنازع حال تطبيقه على عقود التجارة اإللكرتونية
 .الصعوبات واملشاكل اليت تعرتض تطبيق منهج التنازع على تلك التعامالت

                
Abstract : 

The characteristics of e-commerce contracts raise many legal difficulties, 
related to the suitability of application of the rule of conflict in the field of 
international, particularly with regard to the legal jurisdiction. In this article we try 
to highlight the difficulties and legal problems raised by the realization of the 
approach of conflict if applied to e-commerce, then give a range of solutions and 
proposals to avoid and overcome these difficulties and problems encountered in the 
application of the rule of conflict on those transactions. 
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 :مقدمة

لألطراف املادي ضور ا دون متصور غ والصفقات العقود إبرام فيھ ان زمن م لقد

بمحررأو مزود م م طرف ل ب يذ ،ثم ا يوقعو و العقود ،يحررون تفقون و يتفاوضون ، م ممثل

اماتھ بال الوفاء ع خر الطرف وإجبار دعواه ز لتعز الضرورة عند ستخدمھ ي القانو تصرفھ ت   .يث

مستجدات عدة ا عل طرأت والصفقات العقود إبرام التقليدية قة الطر ذه أن غ

خالل من عد عن التعاقد انية إم رت ظ ،حيث والتكنولو العل التطور يجة ن ة خ السنوات

املعلومات شبكة متمثل مادي غ وسيط ع املعلومات نت(تبادل بالتجارة)ن عرف ما و و ،

ونية أساسية. لك خصائص بثالثة تتم التجارة ذه عقود أن شك   : 1وال

ا- ل ساسية ة الرك عت ال التجاري شاط ال   .فكرة

ا- وتوقيع العقود ر تحر الورقية الدعامات محل املادية غ الدعامات   .حلول

بدولة» الالحدود«فكرة- أو ن مع ان بم طراف ن ب القانونية العالقات تتقيد ال ،حيث

  . معينة

ال عقود ا تتم ال صائص ا ذه اتإن الصعو من العديد أثارت ونية لك تجارة

ذا عقود ع الدولية العقود مجال التنازع قاعدة من تطبيق مالئمة بمدى تتعلق القانونية

ي القانو باالختصاص يتعلق فيما وخاصة التجارة من   .النوع

ا يث ال القانونية ل واملشا ات الصعو إبراز طار ذا نحاول منوسوف إعمال

ونية لك التجارة عقود ع تطبيقھ حال لتفادي. التنازع حات واملق لول ا من جملة إعطاء ثم

التعامالت تلك ع التنازع من تطبيق ض ع ال ل واملشا ات الصعو ذه خاللوذلك.وتذليل من

التالية الية ش الطرح التنازع قاعدة من تطبيق انية إم التجارةما عقود ع دولية

ونية؟   لك

ول  ونية: املبحث لك التجارة عقود ع التنازع قاعدة من تطبيق ات   صعو

ن عي ع تفاق التعاقد ألطراف يجوز فإنھ اص ا الدو للقانون العامة للمبادئ طبقا

و لة للو ر يظ وقد نزاع أي حدوث عند التطبيق الواجب تواجھالقانون ات صعو ثمة س ل أنھ

طراف باتفاق التطبيق الواجب يحكم. القانون الذي القانون م إراد و مسبقا عينوا قد فاألطراف

امل ال سليم ال عدم لنا ن ب ي ونية لك التجارة مجال بالتدقيق أنھ غ م، أيد صنعة العقد

القاعدة   .ذه
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الت واجب القانون تحديد ان عضوإذا يث ونية لك التجارة عقود ع طبيق

أشد وعقبات ات صعو يث أنھ الشك القا قبل من املحدد القانون فإن ات،    )2((.الصعو

ول  طراف: املطلب قبل من ن املع القانون تواجھ ال ات   الصعو

القول إ ونية لك التجارة عقود ع التنازع من لتطبيق د املؤ الفقھ من جانب ب ذ

ون ت عندما ونية لك التجارة عقود ع التنازع من إعمال ا يطرح عملية ة صعو ثمة س ل أنھ

ضمن رادة ون ت حينما املصاعب ر تظ العقد،إنما قانون اختيار حة صر طراف حيثإرادة ية

العقد يحكم ن مع قانون اختيار إ طراف إرادة اتجاه تحديد   . يصعب

فإن ذات لكن ضمنية، رادة ون ت عندما ات صعو يث التنازع من تطبيق ان وإذا

العقد قانون تحديد حة صر رادة ون ت حينما تماما تفي ت ال ات الصعو  ) 3(.ذه

ول  ات: الفرع العقدالصعو لقانون ح الصر باالختيار   : املتعلقة

ات الصعو من نوعان   :ناك

العقد، قانون الختيار معاصرة ات   صعو

تفاق ذا ع الحقة   .وأخرى

العقد)  1 قانون الختيار املعاصرة القانونية ات   :الصعو

املتعاقد1-1 إرادة وجود من التحقق ة   :صعو

أطر  توصل م عام كأصل العقد شأ القانوني ينص لم ،ما امھ أح شأن اتفاق إ افھ

ار ش ، الكتابة مثل محددة إجراءات يح) 4(ا....بإتباع يا شف م امل العقد أن ذلك ع تب و

ال قة بالطر العقود إبرام املة ة بحر يتمتعون املتعاقدين ألن القانونية نظمة أغلب

ا ذل)5(. يرتضو عن تج نتي األن مرئية وسيلة أو اتف ال ونية إلك اتصال بوسيلة م امل العقد أن ك

املبدأ حيث من يح عقد   .و

واحد، عقد مجلس ما يضم ن حاضر ن ب التعاقد يتم ن ح تذكر ة صعو أي توجد وال

سال  من ،والتحقق خر الطرف ة و من التحقق من ما ل ل سمح للمتعاقدين املادي ضور مةفا

باإليجاب يحا رادة عن التعب ان إذا ل مش ثمة س ل أنھ كما التصرف إبرام خ وتار ندات املس

صالحية لھ الذي ص ال من التعب ذا ون ي عندما لية ب واس ا شاشات ع والقبول

تدخ دون رادة عن التعب يتم ن ح ة الصعو ر تظ ا،إنما ار إن يتم لم ما ا مباشرإصدار ي سا إ ل

ل ش طأ با ة مشو رسائل ث ب مج امل اسوب ا يقوم أي ونية، إلك ووسائط زة أج ق طر عن



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يةع الدولية على عقود التجارة االلكترونتطبيق منهج قاعدة التناز 

- 254 -  

سابھ اسوب ا عمل الذي ص ال من توقعھ طأ)6(.ستحيل ا ذا يتحمل من يطرح ما ذا و

كذلك ؟ سابھ اسوب ا عمل الذي ص ال أم اسوب ا ل ي؟ و لك تبدوالتعاقد

ص املتعاقد تمثيل صالحية لھ س ل ص من رادة تصدر حينما ة تم) النيابة(الصعو إذا أو

تصال ات شب أن علمنا إذا ا،خاصة محتوا غي أو ونية لك الرسالة مضمون التالعب

التطبيق الواجب القانون لة مش تثار نا ،و الغ جانب من والتدخل اق لالخ الشأنمعرضة   .ذا

طراف1-2 ة و تحديد ة   : صعو

إبرام ظة العقدية العالقة ألطراف املادي التواجد غياب ونية لك العقود ة م

املتعاقدين ة و تحديد ة صعو ناك التا و   .العقد

ل العنوان ألن معھ املتعاقد ة و تحديد إ يفتقرون نت ن ع ن الذيفاملتعامل ي و ك

ا م خ املقطع ا إل شار ال ن العناو مثل ن مع ببلد مرتبطا ون ي ال قد خاللھ من يتعاقدون

 ).ORG(أو)COM:(بـ

ة و من للتحقق املتعاقدون ا ستخدم ال ونية لك ن العناو مراقبة ة صعو كذلك

خر م. الطرف اصة ا البيانات قاعدة ع العمالء ن عناو ن بتخز م ل مسموح غ فالتجار

لقانون مخالفا عد ذا ألن م و من إذا1978يناير6للتحقق ذا و واملعلومات ات ر با اص ا

، الفر اب ال ع تقع البيانات قاعدة من)7(انت التأكد دون تحول ال ات الصعو تلك أن غ

ألن الدولية تصاالت ات شب ع تتم ال ونية لك العمليات مجال ليتھ وأ املتعاقد صية

والتاجر لك املس ة مص   .ذلك

ة و تحديد فإن لك للمس سبة خرفبال ع) دّاملور (الطرف التعرف من يمكنھ

ع فيحرص التاجر ،أما خ ذا قانون و ون ي ما فغالبا العقد ع التطبيق الواجب القانون

عض ناك معھ،ف املتعاقد الطرف لية أ من يتأكد ح دمة ا لھ تقدم الذي خر الطرف ة و

م سوا دون اص أل تقدم دمات وا أناملنتجات التحقق من التاجر ع يوجب الذي مر

املجال ذا املقررة ة للعقو يتعرض ال التا و اص ؤالء ضمن يندرج لك   .املس

ة و من يتحقق أن نت ن ع التعاقد يرغب من ل ع يجب ات الصعو تلك إزاء

أن  لة مش نا تواج نا و ليتھ وأ معھ يتعاقد الذي ص الال للقانون وفقا تتحدد لية

لية؟ تلك من التحقق يمكن فكيف ألخر بلد من يختلف القانون ذا العقدية،و العالقة   )8(ألطراف

العقد) 2 قانون اختيار ع الالحقة القانونية ات   : الصعو

وإثباتھ2-1 التعاقد جدية من التحقق ة   :صعو
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الق م أ من ثبات قواعد وتبدوعد امات ل و قوق ل املنظمة القانونية واعد

املادية الدعامة غياب ظل السيما ونية، لك املعامالت مجال أك مية ذه

طية شاشات.ا ع ر تظ بيانات صورة معلوماتية وسائل ق طر عن يتم الشبكة ع فالتعاقد

العقدية العالقة أطراف ان ،فإذا ب واس ماديا دليل بتقديم ن م مل التقليدية املعامالت مجال

م تصرف توقيع) 9(إلثبات ل املادية،و دلة لتلك إلغاء يتضمن نت ن شبكة ع التعامل ،فإن

ثبات.خطي بقواعد تتعلق حقيقية ات صعو وجود إ أدت ال صوصية ا تلك ولعل

ا عقود ع ا تطبيق عند اتالتقليدية الصعو ذه تتمثل ،و ونية لك   :لتجارة

ثبات2-1-1 أدلة تقدير القانونية نظمة   :اختالف

التبادل نظم برنامج إطار ية ورو تحادات نة ا قامت ال الدراسات ت أثب

أدلة لقبول القانونية بالقواعد واملعنية ة التجار للبيانات ي و القانونيةلك النظم اختالف ثبات

دلة لإلثبات)10(تقدير محددة طرقا تضع ال ،حيث يا س مرنة إثبات قواعد ب ت بلدان ناك ف

لإلثبات طرقا وتضع صارما اجا م عتمد أخرى قانونية نظم ناك ،و صوم وا القا ا تقيد

إلك البيانات تبادل ر تطو ض ع حقيقية عقبة ل بإعادةش ومات ا نة ال أوصت وقد ونيا

ما تفادي غية إثبات كأدلة ونية لك الت ال استخدام عوق ال القانونية القواعد النظر

البيانات مصداقية تقييم من املحاكم ن لتمك املالئمة الوسائل وتوف القضاء أمام ا قبول دون يحول

الت ال تلك   .الواردة

ثباتمدى2-1-2 قواعد عديل طراف ن ب التعاقدية تفاقات   :صالحية

ونيا إلك البيانات تبادل رسائل قبول مدى مسألة إ عادة طراف يتعرض

اتفاقات أن من ى يتأ نا ة الصعو ومكمن م، بي مة امل التبادل اتفاقات وذلك م بي املعامالت

أ ع ينص تفاقات ذه فبعض املسألة، تلك إزاء متنوعة طرقا اعتمدت قد النموذجية نالتبادل

ع تفاق العقد ألطراف تج أخرى اتفاقات ،وثمة إثبات كدليل ونية لك الرسائل طراف يقبل

القيمة نفس ونية لك لألدلة عطي بأن يو أخر نوع ،وثمة ي و لك الدليل الطعن انية إم

التقليدية لألدلة املعطاة   )11(.الثبوتية

أ نا ة الصعو تبادوتتج اتفاق طراف ن ب التعاقدية تفاقات ة ن

ي قانو نظام ثبات قواعد طبيعة ع يتوقف ثبات، ونية لك دلة قبول بمدى يتعلق

التعاقدية لالتفاقات فعالية ناك ون ت فلن إلزامية باألدلة املعنية ام ح ون ت ما قدر و ن، مع

يمكن ال التا وجود،و عند القيمة عديمة ون ت ام ح ذه أن كذلك اع، ال حالة ا عل ل التعو
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لية الش الشروط من ند مس أو وثيقة وجود يتطلب أو ة مكتو مادية دعامة توفر يوجب ي قانو نص

تفاق ذا سمح الوط القانون ان إذا   )12(.إال

للعمليات2-2 املختار القانون تنظيم ونيةعدم   :  لك

القانون يحدد خاصا شرطا م عقد يضمنوا أن ع نت ن ع املتعاملون يحرص

ع البا ا يمتلك ال الرئ الشركة إدارة مركز ون ي ما غالبا العقد، ع التطبيق   )13(.الواجب

يتم ال العقود بصالحية ف ع املختار القانون ان إذا ة صعو ثمة تبدو دونوال ا إبرام

ومو مكتوب ور ند أنّمس غ امھ، أح وتطبيق القانون ذا إ الرجوع يتم حيث املتعاقدين، من قع

بصالحية ف ع ال معينة دولة قانون تطبيق طراف يختار عندما ، العك الفرض ر تظ ة الصعو

الرقمية والتوقيعات ونية لك الكتابة ع عتمد ال   .العقود

ي الثا العقد: الفرع لقانون الضم باالختيار املتعلقة ات   :الصعو

التطبيق الواجب القانون تحديد للمتعاقدين الضمنية رادة إ ناد س فكرة إن

التجارة عقود اليوم بالك ،فما التقليدية الدولية العقود مجال انتقادات محل انت العقد ع

،فإذ ونية ملك إراد عن يبحث أن للقا ي فال العقد قانون اختيار عن املتعاقدون سكت ا

بالعقد.الضمنية ارتباطا ك للقانون ا إسناد و العقدية الرابطة ترك عليھ يجب   ).14(. إنما

م معامل يحكم ن مع قانون تحديد إ املتعاقدين إرادة اتجاه تفس ة الصعو ومرجع

عق إمجال ترجع ونية لك التجارة   :ود

حر*  ال اللغة ع عتماد ة اللغةّصعو أن أساس ع رادة، تلك تفس العقد ا ر

ونية لك املعامالت مجال التخاطب لغة أصبحت ية   .نجل

العمل*  ع عتماد يمكن يةال دمة ا مقابل أصبح أن عد ا الوفاء يتم ؤدىال

أي و عملة بأي سدد ان ستطيع ص ال التا و ونيا إلك النقود ل تحو ق طر عن آلية قة بطر

  .وقت

ال*  املحكمة ا توجد ال الدولة قانون نحو ت اتج قد طراف إرادة بأن القول يصعب

وألن ناحية، من ي والقضا ي القانو ن ختصاص ن ب تالزم ال ألنھ اع، ال ونتنظر ي قد املحكمة تلك

ا عي دولة إ ت ي ال ي و إلك عنوان أو موقع خالل من نت ن شبكة ع موجودا ا   . موقع

خرى*  ونية لك العقود ع ص العقد يحكم الذي القانون بتطبيق القول يصعب

و لك الشبكة ع دوث ا نادرة رتباط مسألة ألن بھ، املعامالتاملرتبطة مجال فالغالب نية،
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القانونية الروابط استقالل و نت ن ع تتم م.ال عض عرفون ال املتعاقدين أن السيما

  .الغالب

ذه*  ،ألن للمتعاقدين كة املش سية ا أو ك املش املوطن قانون إ ناد س يصعب

العقدية الرابطة وترك ن توط إ تؤدي انياالضوابط التقليدية.م املعاي ذه ل وفقا العقد ن توط ألن

ي و لك العالم أيضا اضيا اف املوطن ون ي ما ر بل الً س أمراً ون ي لن ي و لك العالم

      )15(.ذاتھ

ي الثا القا: املطلب بواسطة ن املع القانون تواجھ ال ات   الصعو

التجارة عقود ع التطبيق الواجب القانون ن عي عن املتعاقدين امتناع عند

املوضوعية القواعد تحديد القا ع يفرض الضمنية، م إراد استخالص عذر و ونية، لك

التطبيق إبرام،واجبة ان كم جامدة لضوابط الرابطة تلك بإسناد إما مة امل بتلك ض ي والقا

أ املدينالعقد، إقامة محل دولة لقانون ا إسناد أو تنفيذه، ان م   )16(.و

التجارة عقود ع التقليدية الضوابط تلك بإعمال سليم لل ات صعو ناك فإن أشرنا وكما

أن ن ح اع، ال محل للمعاملة ي ا امل ك ال ع عتمد الضوابط ذه ألن الدولية، ونية لك

ون لك التجارة اتعقود الصعو ذه ،و ا اف فضاء تتم   :ية

ول  ونية: الفرع لك للعقود املوضو ك ال أو ن التوط ة   :صعو

أشياء ا موضوع ون ي ال ونية لك التجارة عقود فقط ا نجد ة الصعو ذه و

التج امج ال بيع مثل ونيا إلك وتنفذ م ت ال العقود مثل مادية طغ ا ع املالية دمات وا ة ار

SERVICES, FINANCIERS EN LIGNEالبيانات قواعد ق طر عن  BASSESأو
DE DONNEES    

نت ن ع ا)17(املوجودة مع يصعب ات الصعو ذه ا عل تنطوي ال الالمادية ففكرة

ا ع املبيعة الالمادية شياء سليم ان ،وم العقد إبرام ان م   )18(.طتحديد

ي الثا التجارة: الفرع عقود ع التقليدية ي القانو ختصاص معاي إعمال ة صعو

ونية   :لك

العقود عديدة ات صعو يطرح إبرامھ، ان م تحديد غية العقد ن توط محاولة إن

ن غائب ن ب تتم ال  .التقليدية
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امل ة معا القانونية نظمة تباين ناك ةف بنظر يأخذ من ن القوان من ناك ف سألة،

القبول  سلم ة بنظر تأخذ دول وثمة القبول، ك. تصدير وت تلك أو ة النظر ذه تأخذ ال دول ناك و

املوضوع لقا   .مر

للتجارة العال النطاق أن إال نت ن ور ظ قبل قائمة انت ات الصعو فتلك

تح جعل إ أدى ونية علك يقوم ال ي الشب ،فالعالم م وقت أي ة صعو أك ان امل ديد

محدد ان م حقيقي موجود)19(.تواجد للشركة ي و لك والعنوان زائر ا ون ت قد التصدير فدولة

ذلك إثباتھ ن مع ان م العقد إبرام يد من ع التا و سا،   .فر

التطبي الواجب القانون الوتحديد ذا و العقد تنفيذ ان م إ ناداً اس أيضا ون ي قد ق

أن ط،بيد ا خارج ماديا تم س التنفيذ ان إذا ونية لك التجارة عقود مجال اال إش يث

ال العقود الشأن و مادية،مثلما غ أشياء أو خدمات العقد موضوع ون ي عندما ر تظ ة الصعو

ط،حيث ا ع وتتم أتنفذ ي ،وقد تنفيذه ان م تحديد يصعب التا و العقد ن توط يصعب

يصعب ذلك ،ومع طراف إقامة محل ع اعتمادا التطبيق الواجب القانون تحديد إ أيضا القا

إبرام فيھ يتم دائم ثابت ان م إ ش فاإلقامة ونية لك التجارة عقود ع املعيار ذا تطبيق

ال ذا ثابتالعقود،و إقامة محل ل ش ال ي و لك ،فالعنوان ونية لك العقود متوافر غ شرط

أن فرض قامة،وع ع تدل يحة مؤشرات أي تحمل ال ونية إلك ن عناو ناك أن ،كما

يضمن ء يوجد ،فال ن بالتوط سمح وط ي و إلك عنوان ع موقعھ يل ب قام صا

مح ن ب يالتطابق و لك العنوان يل فيھ تم الذي الوط واملؤشر قامة   .   ل

ي الثا ع: املبحث التنازع قاعدة من تطبيق ا يث ال ات الصعو تفادي محاولة

ونية لك التجارة   عقود

حل      التنازع قاعدة من بھ يقوم أن يمكن الذي الفعال بالدور انة س يمكن ال

،لذلك ونية لك املادية القواعد امل ت غياب خاصة الدولية التجارة عقود ا تث ال املشكالت

لتف املختلفة الدولية عمال ا تضمن وال لول ا عض تقديم إ الفقھ من جانب اديانت

ونية لك التجارة عقود ع التنازع من تطبيق ات   . صعو

ول  التعاقدية: املطلب باإلرادة املتعلقة لول   ا

ع التعرف م سا ال احات ق من العديد ناك فان لإلرادة م امل للدور نظرا

احات ق بيان خالل من نھ نب الذي مر و و ل تتوجھ الذي منتجاه التحقق اجل من املطروحة

ا إلسناد حة املق لول ا و ا   .وجود

ول  التعاقد: الفرع إرادة وجود من للتحقق حة املق لول   :ا
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عن تتحقق أن يمكن املتعاقد إرادة تحديد أن والعملية اديمية الدراسات ت أثب

ال ع يوضع رمز أو شفرة ع املتعاقدين ن ب تفاق ق وسيططر ق طر عن ،أو التعاقد محل وثيقة

كذلك املتعاقد، ص لمة ال ذه استخدام ن يق بحيث مرور لمة ق طر عن م و من ستوثق

املرسل الطرف يوقع ،عندما قيقي ا املتعاقد ة و تحديد العل واملفتاح السري املفتاح يضمن

املرسل قبل من التحقق تم السري،و بمفتاحھ العلللرسالة املفتاح تطبيق ق طر عن الرسالة إليھ

املتعاقد و بالرسالة الباعث أن إليھ املرسل تأكد ا صالحي ت ث إذا و السري املفتاح ع للمرسل

قيقي  .   ا

ي الثا للمتعاقد: الفرع رادة إلسناد حة املق لول ات: ا اتجا ثالث   :ناك

ول  الوسائط: تجاه ونيةعت إلك رامج و زة أج من بعھ ي وما اسوب ا ونية لك

اص لأل أصالً ت تث القانونية صية ال أن قيقة التعاقد،وا لية بأ تتمتع قانونية صية

إ ش ضم وال ح صر ي قانو نص يوجد صراحة،وال القانون بنص إال ذلك لغ ت تث وال ن الطبيعي

ضمن اسوب ا بحكمإدراج وال طراف باتفاق صية ال ذه فرض يمكن ة،فال املعنو اص

جزائري 40م(القضاء ي مد  ).قانون

ي الثا ع: تجاه إرادة لھ النائب أن املتعاقد،إال عن نائبا اسوب ا تجاه ذا عت

املتعاقد ن و نھ ب الة الو عقد م ي أن يمكن ،فكيف إرادة لھ س ل اسوب وا ا النيابةع   )20(.مصدر

الثالث ال:تجاه ونية لك الوسائط با مثل مثلھ اسوب ا بأن القول إ يتجھ

املتعاقدين إرادة نقل ع دوره ،يقتصر لالتصال وسيلة عد،مجرد عن بالتعاقد   .سمح

يحـ اسوب ا ع التعاقد أن أساس ع للنقد عرض أيضا تجاه ذا أن املّغ تعاقدمل

بالتعاقد تقوم ال ونية لك امج ال شغيل أخطاء سابية. تبعة وا املادية خطاء عن فضال

التعامل ذا عن   )21(.الناتجة

للتعاقد وسيلة مجرد اسوب ا عت والذي قيقة ا إ قرب و و أخر رأي ناك و

ا ق طر عن العقد بإبرام املتعاقد قام إذا التا اسوب،و ل سب ت ال املتعاقد إرادة ،فإن اسوب

النموذ ال س ون قانون بھ أخذ ما مع يتما الرأي ذا اسوب،و ا استخدم الذي إ وإنما

املادة نصت حيث ونية لك التجارة ماي13شأن ع امل«:منھ عن صادرة البيانات رسالة عت

ا أرسل الذي و امل ان   .بنفسھإذا

أرسلت إذا امل عن صادرة البيانات رسالة عت ، إليھ واملرسل امل ن ب   :العالقة

البيانات-أ برسالة يتعلق فيما امل عن نيابة التصرف صالحية لھ ص   .من
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تلقائيا-ب للعمل عنھ نيابة أو امل يد ع مج م معلومات نظام من   )22(»أو

وال بعد س املادة ذه نص من ن ت خ ن الت ا أن ن تب اصة ا ام ح أن غ

التالية الثالثة الفروض   :تطبق

ول  تصدر:الفرض لم البيانات رسالة أن يفيد املرسل من إشعار إليھ املرسل سلم إذا

ع بالتصرف إليھ للمرسل سمح اف وقت ناك ون ي أن ط ش و المنھ، الرسالة أن أساس

للم سب   )23(.ت

ي الثا ،أي:الفرض امل عن تصدر لم الرسالة أن حكما أو حقيقة إليھ املرسل علم إذا

العناية بذل إذا ا ف علم أن عليھ يجب ان ال أو حقيقة إليھ املرسل ا ف علم ال الة ا

  )24(.املعقولة

الثالث أو: الفرض إليھ املرسل علم أنإذا املعتادة العناية بذل إذا علم، أن عليھ ان

الرسالة ا سلم كما الرسالة ون ت أن عقل ال أي ، امل عن صادرة ون ت أن عقل ال الرسالة

إليھ ا إرسال امل قصد   )25(.ال

ي الثا ثبات: املطلب وطرق لية باأل املتعلقة لول   ا

امل و الواردة لول ا من العديد رادةناك توجھ مدى و التعاقد، لية أ من بالتأكد تعلقة

الوجھ ع بيانھ نحاول ما و و ونية لك بالبيانات وثيق ارتباط ا ل نجد ،وال التعاقدية العملية

  .التا

ول  املتعاقد: الفرع لية أ من للتحقق حة املق لول   ا

ومنح ونية لك بالوثائق اف ع انيةإن إم مدى ع عتمد القانونية ية ا ا

النموذجية تفاقيات عليھ تنص ما ورغم ا، مرسل ة و من والتحقق الوثائق تلك ة من التحقق

مم ومشروع ونيا إلك البيانات لتبادل ي ورو النموذ االتفاق ونية، لك بالبيانات اصة ا

ي و لك التعاقد شأن املادةاملتحدة نص والذي عضاء الدول ن الدول14ب أن ع منھ

غرا ا وعنوانھ ، اسمھ دائم ل ش دمة ا ملتلقي يح ي دمة ا مؤدي تجعل أن البد عضاء

تحديد تفيد أخرى معلومات ،وأي ورقمھ بھ املقيد التجاري ل ال ،واسم ي و لك ،وعنوانھ

تھ   )26(و

أن فإنإال بالتا التعليمات،و لتلك متثال عدم ع جزاءات تفرض ال تفاقات ذه

م لي أ نقص إخفاء إ عمدون املتعاقدين أحد. أغلب ان إذا بأنھ القول إ البعض ب ذ لذلك

وفقا أو دولتھ لقانون وفقا لية ناقص خر والطرف دولتھ لقانون وفقا لية امل املتعاقدين
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ذلك ،ومثال ر الظا للوضع إعماال لية امل ة مص ترجيح ب ي فإنھ خر املتعاقد دولة لقانون

جاز ي و لك توقيعھ استعمل أو والديھ بأحد اصة ا املصرفية البطاقة باستخدام القاصر قام إذا

ا ر مظ فيھ توافر القاصر ألن العقد ة ب التمسك معھ املتعاقد خر الراشدللطرف ص   )27(.ل

ي الثا ثبات: الفرع ونية لك البيانات لقبول حة املق لول   ا

محاولة أي الدولية تفاقيات ن ب التناسق تحقيق ضرورة لول ا ذه م أ من إن

ثبات طرق ليمنح ا مضمو نطاق وتوسيع الدولية بالتجارة اصة ا الدولية تفاقيات توحيد

خالفامل ثار وقد الدولية، التجارة املقبولة لتلك القانونية القيمة نفس ونية لك بالتجارة تعلقة

ام ذا تحقيق إ تؤدي ال قة الطر ة.حول التجار تفاقيات نصوص مختلف عديل ألن

يم مفا تتضمن ال ند(الدولية املس التوقيع سي)الكتابة، حدا ع حالة ل وناحسب مر ون

ن ب ام تحقيق أن إ باإلضافة ذا ا، عديل املراد دة املعا ا عل املنصوص طوات با

سنوات إ سيحتاج املعنية   .تفاقيات

قدر يتجنب افة لل ملزم موحد اتفاق وضع ع واملنظمات ومات ا أراء استقرت لذلك

ع اتفاق ل ل عديالت بإجراء القيام ان ذا. حدام طبيعة حول ومات ا ذه أراء اختلفت وقد

إ   : تفاق

ول  إ: تجاه وء ال ضرورة اتفا« يرى غ عامة»  نموذج مبادئ إعطاء غرضھ

سن من دولة ألي بواسطتھ يمكن العادية، دات املعا ل ش من بدال نموذجية ات ع وتوج شر

التوجيھ ذا مقتدية ي و   .إلك

ي الثا إ:تجاه وء ال ضرورة اتفا« يرى أراء» نموذج عة أر إ أنصاره انقسم   :وقد

ول )1 وتفس: الرأي تكملة ع عمل شاملة اتفاقية إ حاجة ثمة س ل أنھ يرى

ونية لك باملعامالت خاص اتفاق وضع يكفي السابقة،   .تفاقيات

ي)2 الثا مبدأ: الرأي د الشاملةتف«يؤ و»اقية ل تفاق ذا ل ش يحدد لم أنھ إال

نموذجية ن قوان أو ية توج مبادئ ،أم تكمي أو ي تفس اتفاق   .مجرد

الثالث)3 للمعامالت: الرأي ي و لك ع الطا يؤخذ أن ع الشاملة تفاقية د يؤ

وإن ن ح املفعول ة السار املعامالت فقط س ل سبان ما ت ال ديدة ا املعامالت ح ما

الدولية التجارة   .مجال

ع) 4 الرا س: الرأي ت وإنما السابقة، تفاقيات عديل س ل تفاق من دف ال أن يرى

دات املعا ع تطو لتجنب قة طر وأفضل الدولية التجارة مجال ديثة ا تصال وسائل استخدام
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الرأي ذا وفق يمالسابقة مفا يرا الذي ي التفس تفاق صيغة تب التوقيع«و الكتابة،

ند ات» واملس التفس غي يحدث أن البد تفاق ذا وم مف أن ،ع الغالب و الرأي ذا و

فيـ اتفاقية عليھ تنص ما مع م ي ذا و ا ل توضيح مجرد ال تؤكدّالقائمة ال دات املعا لقانون انا

فيـ التفاقية وفقا ي التفس تفاق أن غ دات للمعا ي التفس تفاق وجود انية أنّإم بد ال انا

صادرا ون عددًي أو اتفاقية بصدد لسنا نا أننا إال ا سوا دون تفاقية عضاء الدول من

عديدة اتفاقيات أمام وإنما موحد تفس إ تحتاج ال تفاقيات من عمحدود ما فال لذلك يجة ون

بصفة ا ل ملزما التفس ذا واعتبار أخرى ة ج إ التفس مة م بإسناد طراف الدول تقوم أن

سيق الت يع ا املنوط ة ا ا باعتبار ال س ون من صادرا مثال التفس ذا ون ي كأن ائية

الدو التجاري للقانون ن التدرجي   )28(.والتوحيد

ليصبح   الدول ممث توقيع مجرد فيكفي بطبيعتھ ي تفس و تفاق ذا ألن ونظرا

املختلفة القانونية جراءات للبطء تجنبا دات املعا إلبرام الرسمية باإلجراءات املرور دون . نافذا

فالب النموذجية تفاقيات و الداخلية ن القوان صعيد ع أما الدو الصعيد ع ذا توسيعو من د

ند«نطاق ،التوقيع،املس اف»الكتابة ع ضرورة أي ونية لك تصال ووسائل تالءم و شمل بما

إثبات كدليل ي و لك ند واملس ي و لك والتوقيع ونية لك تتضمن)29(.بالكتابة أن ضرورة مع

تتوفر أن يجب ال الشروط نفس ونية لك البيانات ارسالة عل تنص ال ة اليدو الكتابة

رسالة تتوفر أن ،يجب ة مكتو املعلومات ون ت أن القانون ط ش فعندما الداخلية ن القوان

ال س ون قانون ع شر ؤكد حوال،و عض ا طبيع مراعاة مع الشرط ذلك ونية لك البيانات

الق القيمة ار إن يمكن ال أنھ ع بإحدىالنموذ موثقة غ ا أ ملجرد البيانات لرسائل انونية

الورقية ندات املس ا تتم ال   )30(.الوسائل

البيانات رسائل من للتحقق متباينا نموذجا النموذجية التبادل اتفاقيات اعتمدت وقد

ع توجب نموذجية اتفاقات وثمة العام، من من كجزء ثبات مسألة عا ا م طراففالبعض

التحقق يح ت ال جراءات عض ستلزم أخرى اتفاقات ناك و لإلثبات كإجراء ي و إلك رمز اعتماد

املرسل ة و   .من

الثالث ثبات: الفرع ونية لك البيانات ية مدى شأن املطروحة لول   ا

املجال ذا ن اتجا   :ناك

ول  ضرورة: تجاه ع طيةيؤكد ا الوثائق ع املرتكز لإلثبات القانونية الة ا ر تطو

للعالقات خطيا إثباتا تفرض ال القانونية نصبة رفع ل ا رى ،و ونية لك التجارة ر تطو غية

التجار غ ن   )31(.ب
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ي الثا بأي:تجاه م ي تصرف ألي ي الكتا الدليل وجود ع شدد ول، نقيض ع

مصدرو  ع للتعرف افية بتقنية ا تمتع الوسائل ذه ت تث ح نتظار فضل و ونية، إلك سيلة

التصرف بالثقة يو بما   .التصرف

ال ونية لك ثبات وسائل ل ل أع أو ة مساو قانونية ية منح يتم أن ح ق و

ا ف بالثقة التقنية رجال ا ل د   .ش

ان  ملا لإذن ش ثبات القانونية ية ا ومنحھ ي و لك ند باملس اف ع

املعامالت مجال ي القانو النصاب رفع ب ،ي ونية لك العمليات ر وتطو دعم أساسية ة رك

العالقات مجمل شمل ل ثبات ة حر نظام خطيا،وتوسيع إثباتا تتطلب وال التجار غ ن ب تتم ال

يال و لك التوقيع بصالحية اف ع ،و ة التجار عمال فقط س ول عمال رجال ن ب تتم

زائري  ا ي املد للقانون سبة بال مر و كما إثبات   .كدليل

ع الرا ثبات: الفرع قواعد عديل ع تفاق جواز مدى لقاعدة حة املق لول   ا

املوض ذا إزاء أراء عدة سيةطرحت رئ ات اتجا ثالث إ ا إرجاع يمكن   :وع

ول  أي:تجاه أن عت املوضوعية ثبات وقواعد جرائية ثبات قواعد ن ب يفرق ال

العام النظام من ثبات قواعد ألن قانونا باطل اتفاق و ثبات قواعد مخالفة ع   .اتفاق

ي الثا قواعد: تجاه بأن القول إ ب للقايذ ملزمة واملوضوعية لية الش ثبات

ي اللبنا ع شر ال اعتمده ما و و العقدية، العالقة ألطراف ملزمة   .،وغ

الثالث ثبات: تجاه ي،وقواعد القضا بالنظام تتعلق ال جرائية القواعد ن ب يفرق

ثبات طرق تحدد ال أو ثبات عبء بنقل تتعلق ال لألفراد...املوضوعية يجوز ال ول فالنوع ا

لألفراد يجوز ي الثا النوع أن ن ح ، العام بالنظام ا لتعلق ا مخالف ع عتفاق تفاق

العام بالنظام تتعلق ال ا و ل ا   .مخالف

املادة من و الفقرة ده تؤ تجاه ذا ال333و و املتمم و املعدل جزائري ي مد

بأنھ عن:  "تق قيمتھ تزد ي القانو التصرف قيمة انت إذا ة التجار املواد دينار100.000غ

انقضائھ جزائري  أو وجوده ود بالش ثبات يجوز فال القيمة محدد غ ان نصأو يوجد لم ما

ذلك غ و» .يق عامة قاعدة باتت العام بالنظام املوضوعية ثبات قواعد علق عدم أن يبدو و

ية ور الدول افة   .)32(مستقرة

القانونية ية ا ا منح و ونية لك الرسائل و بالبيانات اف ع ان ملا إذن

ا تلك قبول ع عتمد قواعدثبات عديل من الدولية ماعة ا أعضاء ع فالبد لذلك لبيانات
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املواد زائري ا املشرع ناه ت ما و و ونية لك البيانات شمل ل ،323ثبات 1مكرر  323مكرر

قانون327/2، بموجب املعدل ي املد ن التقن الشبكة10-05من ع ن املتعامل من البد وكذلك

بجميع ،حتفاظ ب الو ع للمضيف و الشاشة كطبع بالتعاقد م قيام ت تث ال دلة

ي و لك يد ال من ة وطبع فيھ املقيم البلد   . )33( وعنوان

الثالث العقد: املطلب وتنفيذ إبرام ان م لتحديد حة املق لول   ا

يا ب ا الرتباط ذلك و مة امل املسائل من العقد تنفيذ مسالة ومنإن ة ج من امات ل ن

املجال ذا املطروحة لول ا ر ي الذي مر اع، ال حالة التطبيق الواجب القانون أخرى ة   .ج

ول  العقد: الفرع إبرام ان م لتحديد حة املق لول   : ا

خالفً  أثار ونية لك بالعمليات يتعلق فيما العقد إبرام ان م تحديد مسألة اإن

اتفاقات ا تقار وخلقت الدولية، تفاقات و الوطنية عات شر ال تنازع ا ع نتج والقضاء،و الفقھ

إ ذلك إرجاع مكن و النموذجية،   : التبادل

ول  القبول : تجاه إعالن   :نظام

القابل ا ف يحرر ال ظة ال يتحدد العقد إبرام ان م فإن النظام ذا ل ا رسالةوفقً

املوجب ع ، الصعب من أنھ أساس ع للنقد عرض تجاه ذا أن ،غ القبول تتضمن ونية إلك

اسوب ا ع إال أثر لھ س ل القبول أن مادام القبول تتضمن ال الرسالة حرر قد القابل أن إثبات

بالقابل اص   .ا

ي الثا القبول : تجاه إرسال   :نظام

أن النظام ذا املفتاحيرى ع القابل فيھ يضغط الذي ان امل و العقد إبرام ان م

املوجب إ قبولھ إرسال أجل من للقبول ا. املخصص أ أساس ع للنقد ة النظر ذه عرضت وقد

الرسالة ق ت أن يمكن ال الفنية بالعيوب املتعلقة املخاطر عاتقھ ع وتلقي املوجب ة مص تفضل

إلك إليھ ة وسيلة. ونيااملوج انت لألن اختياره ألن القابل ا يتحمل أن يجب املخاطر ذه أن ن ح

من البد كذلك رسالتھ، وصول دون تحول ال العقبات عض حدوث توقع عليھ يفرض قبولھ إلثبات

املوجب علم إ القبول وصول ن القبول.)34(نتظار تقدير ن ب زم فاصل يوجد ال أنھ غ

إو  يؤدي ف عيب وجود يتمثل قد نا لل ا إنما و التقليدية العقود الشأن و كما سلمھ

بالقابل اص ا اسوب ا داخل للموجب ة املوج الرسالة   .بقاء

الثالث القبول : تجاه سلم    :نظام
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ق املوجب ا ف سلم ي ال ظة ال يتم العقد إبرام أن تجاه ذا منع القبول رار

ظة أو باملوجب اص ا ي و لك يد ال الرسالة دخول ظة أي عليھ يطلع لم ولو ح القابل

باملوجب اص ا الدخول د متع بواسطة الرسالة حالة le fournisseur d accèsسلم

مع تتفق ال ا أل ، النقد من سلم لم ة النظر ذه أن غ املباشر غ التصال القبول صور جميع

إعالن دون مباشرة العقد إلبرام الالزمة ة الضرور باألعمال خ ذا يقوم لو كما القابل من تصدر

الشأن ذا   .)35(إرادتھ

ع الرا بالقبول : تجاه العلم    :نظام

ا ف يطالع ال ظة ال العقد إبرام ان م و زمان يتحدد ، النظام ذا ل ا دهوفقً بر املوجب

غ ق بالطر التعاقد ة النظر بتلك زائري ا املشرع أخذ وقد ، القبول يتضمن الذي ي و لك

وذلك ي و ان68املادة لك امل و الزمان يتم التعاقد أن أعت و زائري ا ي املد ن التقن من

يق نص يوجد لم ما ، بالقبول املوجب ما ف علم الذيالذين و العلم ب مذ و ، ذلك غ

من علم فيھ يتصل الذي الوقت أثره تج ي رادة عن التعب أن يق الذي املبدأ مع ستقيم

ذلك عكس ع الدليل يقم لم ما بھ العلم ع نة قر التعب وصول عت ،و إليھ   .)36(وجھ

د يتم املوجب علم أن أساس ع الرأي ذا انتقد قد يمكنو مما القابل وعلم تدخل ون

صية ال تة ومص يتفق بما حدوثھ وقت غي و ار إن من   .املوجب

مجال ا خصوصي ا ل العقد إبرام ان م تحديد مسألة أن ذا ل من نخلص

العمليات ألن ا سلم ان م و الرسائل فيھ ترسل الذي ان امل تحديد ة لصعو نظرا ونية لك العقود

دوت نطاق ع الشراح. م من البعض قرر إبرام)37(لذلك ان م ع طراف ن ب تفاق ضرورة

ستالم" العقد أو رسال ان أو" م ، املؤسسة يل ان م و ان فامل تفاق يتم لم فإن ،

ال ال املؤسسة حالة التعاقد خاللھ من يتم الذي اسوب ا ان م ع اعتماد ا أ يمتلك

الدولية تصال شبكة خالل من ا شاط وتمارس ، مادي عمل ان   .م

ي الثا العقد: الفرع لتنفيذ قيقي ا ان امل لتحديد حة املق لول   ا

لة       ملش ة وا حلوال ، ية ورو تفاقيات و للدول الوطنية النصوص تتضمن لم

ت ال للعقود قيقي ا التنفيذ ان رقمم ي ورو التوجيھ ونيا إلك الصادر2001/ 44م

حل22/12/2000 والذي والتجاري ي املد ن املجال ام ح وتنفيذ ف بتعر و باالختصاص املتعلق

مارس أول بروكسل اتفاقية أي2002محل يتضمن لم حيث ونية لك التجارة مع لتتوافق

تحديد ا ق طر عن يمكن ات قيقيتفس ا ام ل تنفيذ ان   . )38(م
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بيع ع بالقياس لة املش لتلك حل إيجاد البعض حاول ات الصعو لتلك ونظًرا

دمات ا أو شياء سلم ان م و التنفيذ ان م أن وا واعت ع، إ. البضا يقودنا أي الر ذا أن غ

ن   : حل

كمثال نامج ال تحميل حالة يجبفمثال للعقد قيقي ا التنفيذ ان م لتحديد

القيام يجب ال العمليات مجموعة ن و مباشرة، للبث ز جا أو يأ م نامج ال ان إذا ما ن ب التمي

أو بالبث قام الذي اسوب ا ان م و التنفيذ ان م فإن و الة ا ففي التحميل عملية إلتمام ا

الت ان م أن، ن ح ، الذيالتحميل نامج ال إليھ املرسل اسوب ا ان م و الثانية الة ا نفيذ

و التنفيذ ان فم نت باألن مباشر اتصال ع ي املش ا ف ون ي ال ال الة ا و ، تحميلھ تم

املستضيف ان عام. م الصادر النموذ ال س ون قانون أن املادة1996إال عت: "  15/4نص

الذيرسا ان امل استلمت ا أ عت و ، امل عمل مقر ا ف يقع الذي ان امل من أرسلت البيانات لة

إليھ، املرسل عمل مقر فيھ العمليات" يقع مجال ا ن ت يصعب قلنا كما املعاي ذه أن إال

، أخرى ة ج من ا توطي ة صعو و الالمادية الطبيعة ع تقوم ال ونية التنفيذلك انية وإم

تنفيذ ان م الشأن اب أ تحديد و الية ش ذه لتفادي وسيلة أضمن تبقى و ان م من أك

م عقد ع التطبيق الواجب القانون تحديد أو م   .اتفاقا

  :خاتمة

تنطبق ألن اص ا الدو للقانون املادية القواعد ي ع الذي ز وال القصور أمام

ا عقود عع تقوم ال املعامالت من النوع ذا خصوصية و لطبيعة نظًرا ونية لك لتجارة

فد الدو والعقد الداخ العقد ن ب الفاصلة دود ا ون ل را نظً و اضية ف أو الالمادية الطبيعة

أمام و دولية عقود الشبكة ع م ت ال العقود ل ف ، الدولية الشبكة وجود مع قصورسقطت

تتما ونية لك بالتجارة خاصة مادية قواعد إيجاد ع ونية لك بالتجارة ن تم امل ز و

القواعد ذه أن إال ، تبادلية اتفاقات و نموذجية عقود إ ترجمت ال املحاوالت رغم ، ا وطبيع

ل التجارة احتياجات افة تلبية عن ز وال القصور ا شو مازال البدمجتمعة فإنھ لذلك ونية ك

  :من

سواء/1 صراحة العقد أطراف يختاره الذي القانون إ ونية لك التجارة عقود إخضاع

وساط بھ ف مع نموذ عقد ام أح أو ونية لك املعامالت بصفة ف ع دولة قانون ان

املا أو املوضوعية القواعد ع ختيار ينصب أن ع ة قواعدالتجار دون املختار القانون دية

خ ذا   التنازع
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إرادة/2 اتجاه لتحديد القا ا ستدل ال العالمات و القرائن ع ل التعو عدم

عقود ع التطبيق الواجب القانون لتحديد وذلك التقليدية الدولية العقود الضمنية طراف

ونية لك العملة(التجارة   ....) اللغة،

يحك/3 ن مع قانون اختيار عن طراف وت س منحالة فإنھ ضمنا أو صراحة العقد م

قانون أو تنفيذه محل أو العقد إبرام محل قانون مثل التقليدية سناد ضوابط إ ناد س الصعب

ذه ألن العقد ع التطبيق الواجب القانون لتحديد ك املش املوطن قانون أو كة املش سية ا

املنع الرابطة ترك أو ن توط إ تؤدي انياالضوابط م   .ًقدة

ل/4 ع التطبيق تقبل ح ا وتنقيح الدولية ة التجار تفاقيات عديل ضرورة

يم ملفا إيضاحا يتضمن ي تفس حد موّ اتفاق ل ش طبًعا وذلك ونية لك ،"املعامالت الكتابة

التوقيع ند، عر " املس ال املعقدة جراءات عن ان م قدر باالبتعاد دات،وذلك املعا ا   .ف

بالتجارة/5 املع العام النظام تدخل ال القواعد تحدد دولية اتفاقية تنظيم

ا مخالف ع تب امل زاء ا و ونية،   .لك

نت/6 ن شبكة استخدام دون تحول ال القانونية العقبات افة بإزالة الدول تقوم أن

عط وأن القانونية، التصرفات ةإبرام مساو قانونية قوة الرقمية التوقيعات و ونية لك للكتابة ي

ثبات ا قبول عن فضال طية، ا التوقيعات و ة اليدو   .للكتابة

البيانات/7 بجميع باإلدالء طراف يلزم ونية لك التجارة عقود شرط فرض

و  ي بذلك ام ل عدم حالة و م، و تحدد ال صية قال ا نزاع، حدوث عند خر للطرف ن

ھ مصا و يتفق الذي القانون بتطبيق   .املطالبة

ونية/8 لك بالتجارة خاص ي قانو تنظيم بوضع زائري ا املشرع يتدخل أن ضرورة

العمليات تلك طبيعة فيھ  .يرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامش  :ال

دار الجامعة الجدیدة » دى حجیتھ في اإلثباتمخاطره،م–ماھیتھ :التوقیع اإللكتروني«ثروت عبد الحمید /د- )1(
  .86ص2007اإلسكندریة ،.

دار الجامعة »القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة«صالح المنزالوي /د- )2(
  . 349ص2006الجدیدة،اإلسكندریة،

  .350صالح المنزالوي،المرجع السابق،ص/د- )3(
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یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن «:لجزائري على أنمن التقنین المدني ا59نصت المادة - )4(
  .»إرادتھما المتطابقتین دون اإلخالل بالنصوص القانونیة

مكرر من  323قد أجاز المشرع المدني الجزائري التعبیر عن اإلرادة إلكترونیا وذلك في نص المادة - )5(
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75والمتمم لألمر رقم المعدل  2005یونیو 20المؤرخ في  10-05القانون رقم 

یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات «:المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بقولھا 1975
على الورق بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا ،وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

  .»تضمن سالمتھا

  .354صالح المنزالوي،المرجع السابق ،ص/د- )6(

)7(   HUET. (J).LE COMMERCE ELECTRONIQUE EN RESEAU                         
(INTERNET)              

1997.P.9-WWW.ERIDA.COM/CBLAISE,1996 

یسري على الحالة «:من القانون المدني بقولھ 10/1المشرع الجزائري أیضا في المادة وھذا ما نص علیھ - )8(
  .»المدنیة لألشخاص وأھلیتھم قانون الدولة التي ینتمون إلیھا بجنسیتھم

  .المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري10-05من القانون 327، 1مكرر323مكرر، 323أنظر المواد - )9(

  .76حمید،المرجع السابق،صثروت عبد ال/د-)10(

  .360صالح المنزالوي، السابق،ص/د-)11(

  .93-92ثروت بدوي، المرجع السابق،ص/د-)12(

 (13) HUET. (J).LE COMMERCE ELECTRONIQUE EN RESEAU OUVERT   
(INTERNET), OP, CIT, P.17  

الدولیة، دار الفكر الجامعي، ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة /د-)14(
  .427ص 2001اإلسكندریة، 

  .365صالح المنزالوي،المرجع السابق،ص /د-)15(

- 05من القانون المدني المعدل بموجب القانون 18وھذا أیضا ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة -)16(
10.  

)17 ( HUET (J).OP.CIT.P 16  

للعقود التي تقع عبر الشبكة وتنفذ خارجھا ألنھا تشیر إلى عناصر غیر أن األمر خالف ذلك بالنسبة -)18(
أنظر في ھذا .كعنصر تسلیم الخدمة مما تجعلھا صالحة لتطبیق معاییر القانون الدولي الخاص علیھا-مادیة

  .368صالح المنزالوي،المرجع السابق ص/المجال د

  .369صالح المنزالوي ،المرجع السابق،ص/د-)19(

  .376المنزالوي ،المرجع السابق،صصالح /د -)20(

  .376صالح المنزالوي ،المرجع السابق،ص/د -)21(

  .1996قانون األونیسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة عام -)22(

  .1996من القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة  13من المادة3الفقرة -)23(

  .1996ي للتجارة اإللكترونیة من القانون النموذج 13من المادة4الفقرة -)24(

 . 1996من القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة   13من المادة5الفقرة -)25(
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  .    382 صالح المنزالوي،المرجع السابق،ص/د-)26(

ً في المادة -)27(   .من القانون المدني الجزائري 10/2یظھر أن ھذا الرأي یجد لھ سندا

قاعدة العامة في شأن إخضاع األھلیة لقانون الجنسیة عادت ونصت على أنھ إذا فھذه المادة بعد أن نصت على ال
ً ناقص األھلیة ،وكان نقص أھلیتھ یرجع إلى سبب فیھ خطأ ال یسھل على الطرف  كان أحد الطرفین أجنبیا

  .األخر تبینھ ،فإن السبب ال یؤثر في أھلیتھ وفي صحة المعاملة

  .395ابق،صصالح المنزالوي ،المرجع الس/د-)28(

المعدل والمتمم للقانون  10-05وھذا ما یستفاد من اتجاه المشرع الجزائري في ھذا المجال في قانون -)29(
ى بین الكتابة بالشكل اإللكتروني والكتابة على ّالمدني حیث نص على قبول اإلثبات بالكتابة اإللكترونیة وسو

  .327اإللكتروني في المادة ، كما نص على االعتراف بالتوقیع 1مكرر323الورق م

  .398صالح المنزالوي، المرجع السابق ص/د-)30(

- 05من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  333/2ھذا النصاب حددتھ المادة -)31(
  دج  100.000:بـ10

  :مع الخروج على مبدأ اإلثبات بالكتابة في بعض الحاالت وھي 

  .نصابا معینا التصرفات التي ال تتجاوز-

  336/2وجود مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي م-

  336/3فقدان المستند الكتابي لسبب أجنبي ال ید للدائن فیھ م-

  335/1مبدأ الثبوت بالكتابة م-

  .408صالح المنزالوي،المرجع السابق،ص/د-)32(

  .وما بعدھا 97ثروت بدوي ،التوقیع اإللكتروني ،مرجع سابق،ص/د-)33(

  .412صالح المنزالوي، المرجع السابق،ص/د-)34(

  .415صالح المنزالوي، المرجع السابق،ص/د-)35(

  .من القانون المدني الجزائري 62أنظر المادة -)36(

  .418صالح المنزالوي، المرجع السابق،ص/د-)37(

  .420صالح المنزالوي، المرجع السابق،ص/د-)38(

  


