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 بسم هللا الزحمه الزحيم 

 

َيأُيًها ُاٍلذيَه َءاَمُىىْا الَ َتَأُكُلىا َأَمىاَلُكم َبْيَىُكم 

َتَزَاِض ِمىُكم َوالَ ه االً ُأن َتُكىَن ِتَجَاَرًة عَ  ِبَاْلَباِطلِ 

 َتْقُتُلَىْا َأُوُفسَُكم اًن هللا َكاَن ِبُكم َرحِيًما 

 صدق هللا العظيم

                                                                          

 .92سىرة الىساء األيت رقم                                       
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 االهداء 
حشفًا فً هزِ انذٍَا  عهًًُ _ انى كم يٍ

 انفاٍَت .

 . _ انى انشخص انزي تعب وسهش يٍ اجهً ابً

 _ انى ايً انعزٌزة انغانٍت.

_ انى جًٍع افشاد االسشة انتعهًٍٍت فً كهٍت 

 انقاَىٌ .

 _  انى كم هؤالء اهذي هزا انعًم انًتىاضع .

 

 انباحث
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 انشكش وانتقذٌش

ال ٌسعُا بعذ االَتهاء يٍ اعذاد هزا انبحث اال 

 اٌ اتقذو بجزٌم انشكش وعظٍى االيتُاٌ انى 

 (سغذ عبذ االيٍش يظهىو )و.استارتً انفاضهت

 ألششاف عهى هزا انبحث . حٍث قذيتنزي تفضهت باا

نً كم انُصح واالسشاد طٍهت فتشة االعذاد فهها 

يًُ كم انشكش وانتقذٌش . كًا ال ٌفىتًُ اٌ 

اتقذو بجزٌم انشكش وانعشفاٌ انى كم يٍ وقف 

بجاَبً ألكًال هزا انبحث اسشتً اصذقائً واخىتً 

  .فً طهب انعهى فههى يًُ جزٌم انشكش 

 

 

 

 

                                                  

 انباحث                                    
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ومات بل يقدم مسألة القانون الواجب التطبيق الن شبكات االتصال ادلفتوحة على الشبكة العادلية للمعل
) االنًتنيت ( تقطع الطريق امام العالقات القانونية التجارية عالمة قانونية وطنية بشكل كامل . لذلك 

 ان أي نزاع تنشأ عن أي عالمة قانونية ذبارية تقوم عرب الشبكة العادلية يثَت مسألة تنازع القوانُت . 

احلدود وادلكان واالقليم اذ ان ذباوز ومن ادلعروف ان نظرية تنازع القوانُت تقوم على عناصر معينة ك
العالقة القانونية حدود اية دولة بارتباطها بدولة اخرى ال حيكم قانون اية دولة ذات صلة تلك العالقة 

عند من دون الرجوع اىل قواعد االسناد يف قانون القاضي ادلعروض عليو النزاع . وتتحقق النتيجة نفسها 
عادلية اذ يعترب العقد دولياً وتنشأ مسألة القانون الواجب التطبيق عليو ولكن ابرام عقد مثاًل عرب الشبكة ال

ليس باالعتماد على عناصر احلدود وادلكان واالقليم وامنا بسبب طبيعة الشبكة العادلية اذ تصبح 
نشأ منازعات التجارة االلكًتونية حقاًل متميزًا يف حبث تنازع القوانُت نتيجة خصوصية ادلنازعات اليت ت

عن ذلك التعامل اليت سبثل منازعات العمل االلكًتوين ويقصد بالعمل غَت ادلشروع يف ىذا ادليدان 
 االعتداء على حقوق ادللكية الفكرية وتدخل ادللكية الفكرية يف اطار التجارة االلكًتونية .

 _هدف البحث

بكات االتصال وكذلك بيان يهدف ىذا البحث اىل بيان االمور اليت تتعلق بالعقود اليت تربم عرب ش
 القانون الواجب التطبيق يف حالة حدوث نزاع بن اطراف العقد .

 _ حدود البحث

يف بيان مفهوم العقد االلكًتوين وصواًل اىل القانون الواجب التطبيق يف حالة  ان حدود البحث تتمثل
 حدوث النزاع بُت اطراف العقد واىم النظريات اليت قيلت يف ذلك .

 

 

 _ خطة البحث 

التجاره ان خطة البحث تتضمن تقسيم البحث اىل ثالث مباحث نتناول يف ادلبحث االول مفهوم 
واىم اجلهود الدولية يف تنظيم التجارة االلكًتونية ويف ادلبحث الثاين نتناول القانون الواجب  وااللكًتوني
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للتجارة االلكًتونية ويف ادلبحث الثالث  التطبيق يف ادلنازعات التجارة االلكًتونية والقواعد ادلوضوعية
 نتناول ادلنازعات ادلتعلقة باألموال وادلنازعات ادلتعلقة بالعمل الغَت مشروع .

 _ مشكلة البحث 

التجاره ان مشكلة البحث تتمثل يف بيان القانون الواجب التطبيق يف حالة حدوث نزاع حول 
 االلكًتونية وكذلك العمل الغَت مشروع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول

 التنظيم القانوني الدولي للتجارة االلكترونية
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سنتناول يف ىذا ادلبحث مفهوم التجارة االلكًتونية ودوره يف تسهيل التجارة وسنتطرق اىل اجلهود الدولية 
 يف تنظيم التجارة االلكًتونية ومن اجل بيان ذلك بشك مفصل سنقسم ىذا ادلبحث اىل مطلبُت :.

 

 

 االول :.     مفهوم التجارة االلكترونية   .المطلب 

 المطلب الثاني :. الجهود الدولية في تنظيم التجارة االلكتروني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم التجارة االلكترونية 

 سنبُت يف ىذا ادلطلب مفهوم التجارة االلكًتونية على النحو التايل :.
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 مفهوم التجارة االلكترونية اواًل_ 

ونية :. ىي نشاط اقتصادي يتم من خاللو تداول السلع واخلدمات عن طريق استخدام التجارة االلكًت 
 وسائط واساليب الكًتونية .

سبثل التجارة االلكًتونية واحدة من موضوعي ما يعرف االقتصاد الرقمي حيث يقوم االقتصاد الرقمي 
على حقيقتُت التجارة االلكًتونية وتقنية ادلعلومات فتقنية ادلعلومات او صناعة ادلعلومات يف عصر 

باعتبارىا تعتمد على احلوسبة واالتصال ىي اليت خلقت الوجود الواقعي واحلقيقي للتجارة االلكًتونية 
 (1)احلوسبة واالتصال وسلتلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري 

والتجارة االلكًتونية ىي تنفيذ وادارة االنشطة التجارية ادلتعلقة بالبضائع واخلدمات بواسطة ربويل 
 ادلعطيات عرب شبكة االنًتنيت او االنظمة التقنية الشبيهة .

ان مسألة ايراد تعريف مانع جامع دلصطلح " التجارة االلكًتونية " ليس باألمر اذلُت بسبب قلة من 
 ( 2)وضع ىذه التعريفات وتباينها . حبكم اختالف النضر اليها 

فالبعض منها وردت يف التشريعات ذات العالقة والبعض االخر وضع من قبل ىيئات ومؤسسات دولية 
 انب ذلك التعريفات اليت اوردىا الشراح ىذا وان دل على شيء فامنا يدل على ووطنية . وىنالك اىل ج

 

 

سعة ىذا ادلصطلح . وتشعب جوانبو من ناحية عدم بلورتو بشكل هنائي من ناحية اخرى ومن ىذه 
لسنة  83التعريفات ما نصت عليو ادلادة الثانية من تشريع ادلبادالت والتجارة االلكًتونية التونسي رقم 

على ان التجارة ىي العمليات اليت تتم عرب ادلبادالت االلكًتونية . وقد نصت ادلادة االوىل من  2111
                                                           

 

 .17_16، ص  2118، دار ادلطبوعات اجلامعية _ االسكندرية ، 1(_د. امَت فرج يوسف ، التجارة االلكًتونية ، ط1)

 .28_27،ص2111، دار الكتب القانونية _ مصر ، 1للتجارة االلكًتوين ، ط(_د. ىادي يونس الشبكاين ، التنظيم القانوين 2)
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" يف االمارات _ ديب على ان التجارة  2112لسنة  2مشروع " قانون التجارة االلكًتونية رقم 
صت ادلادة االوىل من االلكًتونية ىي ادلعامالت التجارية اليت تتم بواسطة ادلراسالت االلكًتونية . وقد ن

مشروع " قانون التجارة االلكًتونية " ادلصري على ان التجارة االلكًتونية ىي " تبادل السلع واخلدمات 
 عن طريق وسيط الكًتوين " . 

التجارة االلكًتونية ومفادىا اهنا تعٍت استخدام التقنيات  دلصطلح زاء ذلك ال بد من ايراد تعريف عاموا
يثة يف النشاط التجاري واذا كان ىذا التعريف عامًا وواسعًا فأن ذلك يضمن استيعابو االلكًتونية احلد

جلميع ما ينطوي عليو مدلول التجارة االلكًتونية وانشطتها ادلختلفة سواء يف اطاره القانوين العام ام 
 .(1)اخلاص ودون التعبَت بواسطة معينة باعتبار ان ىذه الواسطة يف تطور مستمر 

 _ الطبيعة القانونية للتجارة االلكترونية ثانيا  

لقد سبق االشارة اىل ان ربديد الطبيعة القانونية للتجارة االلكًتونية أمر ضروري لتحديد النظام القانوين 
الذي حيكمها . غَت ان ىذه ادلسألة تبدو شائكة بعض الشيء نضرًا للسمات العديدة اليت تتميز هبا 

 ترتبط بأكثر من نضام قانوين واحد .ىذه التجارة واليت ذبعلها 

واذا كانت التجارة االلكًتونية ىي عبارة عن شلارسة النشاط التجاري بالوسائل االلكًتونية فأن ىذا يعٍت 
وما جيعل ىذا ادلفهوم من مفردات كثَتة . وىي صبيعًا تدور يف غاية او اننا بصدد الكالم عن التجارة 

نجاح يف ابرام الصفقات والعقود يف اطار قانوين سليم ام ادلسائل مسألة جوىرية واحدة تتمثل يف ال
االخرى اليت تدخل ضمن مفهوم النشاط التجاري سواء يف التجارة التقليدية ام يف التجارة االلكًتونية 

 فما ىي الوسائل لتحقيق لتحقي ىذه الغاية ؟

___________________ 

 .35_ 34بق ، ص (_د. ىادي مسلم يونس الشبكاين ، مصدر سا1)

ولذلك فأن زلاولة حبث الطبيعة القانونية للتجارة االلكًتونية قد تتطلب تكوين تصور عن خصائصها 
اليت تتجسد يف صورة طلبات السلع او اخلدمات اليت يكون فيها الطالب يف مكان غَت مكان رلهز ىذه 

لطلب عادًة من خالل الوسائل السلع واخلدمات سواء يف الدولة نفسها ام يف دولة اخرى . ويقدم ا
ذات الطبيعة اخلاصة وتتم االستجابة ذلذه الطلبات اما عرب وسائل االلكًتونية وعرب شبكات ادلعلومات 



11 
 

ادلذكورة . واما بالطرق التقليدية ويتم اداء الثمن _ ادلقابل اما بالوسائل واالساليب االلكًتونية ادلبتكرة او 
ىذه العملية بُت اطرا يتولون ذلك بأنفسهم او عن طريق اجهزة سبت  باألساليب التقليدية . وقد تتم

بررلتها لتتوىل ذلك بدون تدخل من االطراف. ويبدو واضحًا شلا تقدم ان االمر يتعلق بتجارة مغايرة 
 .(1)وسلتلفة عن ما ىو معتاد وفاعلية وتتميز بسمات عديدة تتحكم يف بلورة طبيعتها القانونية 

 

 ثالثًا_ المزايا والخصائص التي تتميز بها التجارة االلكترونية 

ببساطة تامة ديكن ان تساعد على زيادة االرباح وكل ادلزايا _ هتتم ادلنشئات بالتجارة االلكًتونية ألهنا 1
بالتجارة االلكًتونية لكيانات االعمال ديكن تلخيصها يف صبلة واحدة ديكن للتجارة االلكًتونية زيادة 

( ديكن حىت ان يأيت برسالة ترويج دلنشأة webادلبيعات وخفض التكلفة ، واالعالن اجليد على ادلوقع )
صغَتة اىل عمالء متمثلُت يف كل بلدان العامل وديكن للمنشأة استخدام التجارة االلكًتونية للتوصل اىل 

ة يف خلق رلتمعات ( يعتمد بصفة خاصwebقطاعات عديدة للسوق ادلنتشرة جغرافيًا _ فادلوقع )
واقعية تصَت اسواقًا منوذجية مستهدفة انواع معينة من ادلنتجات واخلدمات واجملتمع الواقي ىو ذبميع من 
الناس يشًتكون يف اىتمام عام . ولكن بداًل من حدوث ىذا التجمع يف العامل فأنو حيدث على 

 .(2)االنًتنيت

انونية سلتلفة سواء ما يتعلق منها بالقانون العام  _ ارتباط التجارة االلكًتونية بأنظمة وفروع ق2
 واجلزائية  وغَتىا من قواعد   كالتشريعات ادلالية والتشريعات اخلاصة بالضرائب . وكذلك القوانُت األدارية

______________________ 

 .41(_د. ىادي يونس الشبكاين ، مصدر سابق ، ص 1)

 .24 (_ أذ. أمَت فرج يوسف ، مصدر سابق ، ص2)

 القانون العام أو ما يتعلق منها بفروع القانون ، اخلاص ادلختلفة .

 رابعاً :. أهمية التجارة االلكترونية 
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مل تعد التجارة االلكًتونية رلرد ظاىره ملفتو للنظر او مثَتة للفضول فحسب بل اصبحت منطًا من 
ظم دول العامل . وىذا ما دفع بالبعض اىل االعمال سبتد اثاره نوعيًا اىل شىت فروع احلياة ومكانيًا اىل مع

التأكيد بأن ىذه الظاىرة والوسائل ادلستخدمة فيها تشكل ثورة حقيقية ال تقل امهيتها عن الثورة الزراعية 
او الثورة الصناعية اليت مرت هبا البشرية وسوف تؤدي اىل ظهور تنظيم اجتماعي وسياسي جديد 

 للمجتمعات .

لكًتونية ال يقتصر على قطاع االعمال فحسب بل يصيب سلتلف اوجو احلياة يف ألن تأثَت التجارة اال
 .(2)اجملتمعات كالسياسية والثقافية والبٌت االجتماعية فضاًل عن االقتصاد 

ال جيد مستخدم االنًتنيت اي عناء يف استفهام التطور اذلائل والسريع دلواقع التجارة االلكًتونية فاذا كان 
االنًتنيت يف بداية اطالقها يعكس ميالد مواقع النشر االلكًتونية اليت تتضمن معلومات عامة واقع شبكة 

وتعريفية واعالنية فان السائد يف وقتنا احلاضر وضلن يف االشهر االوىل من القرن اجلديد شيوع مواقع 
التسويق واخلدمات  التجارة االلكًتونية حىت موقع ادلعلومات البحتة أضافت اىل مواقعها مداخل ألنشطة

 على اخلط وال يكاد خيلوا موقع من نشاط استثماري ومايل مباشر .

يف مستخدمي االنًتنيت يف مناء وتطور زلتوى ادلواقع العاملة على االنًتنيت وذلك ان معدالت الزيادة 
اط وانواع باضافة خدمات الكًتونية ومداخل الربيد االلكًتوين والتواصل مع ادلوقع وذلك يف سلتلف امن

 .(2)ادلواقع العاملة 

 

 

_______________________________ 

 .63_24(_ د. ىادي مسلم يوسف الشبكاين ، مصدر سابق ، ص 1)

 .29، ص 2113، دار ادلطبوعات اجلامعية _ االسكندرية ، 2(_ د. طارق عبد العال ، التجارة االلكًتونية ، ط2)

 سوب غالباً _ وجود وسيط الكتروني وهو جهاز الحا3
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يستعمل من اجل  w0rdwid wed)( وىو اختصار لعبارة )wwwادلتصل بالشبكة العادلية )
اجراء او االستجابة ألجراء يقصد انشاء او ارسال او تسليم رسالو معلومات دون تدخل شخصي  تنفيذ

االرادة لكل من يقوم كل من االطراف ادلتعاقدة بالتعبَت عن ادلوجود لدى كل من طريف العقد حيث 
                                                                               الوقت نفسو على رغم بعد ادلسافة. ادلتعاقدين يف

 االلكترونية الطابع الدولي او العالمي للتجارة -4

نشاط ذباري يقوم بتقدمي سلع او  احلدود ادلكانية او اجلغرافية دبعٌت ان أي تعرفال لتجارة االلكًتونية فا
خدمات االنًتنيت لن يكون حباجة اىل الذىاب اىل منطقة جغرافية يعينها فبمجرد انشاء موقع ذباري 

اءة لئي شركة من بكف التجاريةمن قبل أي شركة على االنًتنيت عرب العامل كلو وديكن ادارة ادلعامالت 
خالل موقعها على االنًتنيت من أي موقع جغرايف ولكن ذلذه اخلصيصة سلبيات امهها يف حالة السلع 

 .(1)واخلدمات اليت تقدم على اخلط مثل صعوبة فرض الضرائب ألكمركية 

 _ الميزة االقتصادية 5

تصادًا يف التكاليف والوقت واجلهد ان التجارة االلكًتونية ربقق اقتصادًا يف اكثر من اذباه فهي ربقق اق
واالقتصاد يف التكاليف يتحقق ال طراف العالقة التجارية االلكًتونية بسبب تقليصها للمسافة 

بُت ادلنتج وادلستهلك أي باختصار الكثَت من احللقات الدائرة كالوسطاء وشلثلي ادلنتج او  االقتصادية
 .(2)باعة اجلملة او ادلوزعُت 

 

 

 

______________________________ 

 .51(_ د. ىادي مسلم يونس البشكان ، مصدر سابق ، ص 1)

 .62، ص 2111،  1(_ د. ىبة ثامر زلمود عبداهلل ، عقود التجارة االلكًتونية )دراسة مقارنة (، ط2)

 كترونيةخامساً :. عيوب التجارة االل
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بالرغم من الفوائد وادلزايا اجلليلة اليت تقدمها التجارة االلكًتونية اال ان االمر ال خيلو من بعض العيوب 
 .: 

 تسبب يف ابعاد الكثَت من ادلستهلكُت عنها. _ عدم القدرة على رؤية او فحص ادلبيع والذي 1

 احملتالُت. _ عدم التحقق من شخصية ادلتعاقدين والذي قد يؤدي اىل الوقوع باشراك2

 _ انتهاك اخلصوصية . اذا ما قامت ادلواقع أفشاء اسرار العمالء .3

 _ االخًتاق من قبل ادلتطفلُت او ادلخربُت. 4

 _ السرقة ، سرقة ارقام بطاقات العمالء اثناء عملية الشراء .5

 _ السهولة يف تزيُت وتغيَت البيانات يف ضل عدم وجود االمن على الشبكة .6

تسليمو على يتم  القانون بالتعاقد على سلع خيطر بيعها يف االسواق الداخلية وخصوصًا ما _ سلالفة7
 .(1)الشبكة عن االفالم االباحية 

_بعض انشطة االعمال ال ديكن ان تدخل يف التجارة االلكًتونية فمثاًل االغذية سريعة التلف 8
واالصناف عالية التكلفة مثل اجملوىرات واالثار ديكن ان يكون مستحيل معاينتها بدرجة كبَتة من مكان 

 .(2)بعيد 

 

 

 

لتجارة االلكًتونية دراسة مقارنة بُت التشريعات العربية واالتفاقية ، (_ رفيق يعرب العريب ، رسالة ماجستَت ،تنازع القوانُت يف عقود ا1)
 .22،ص2114/ 2113جامعة النفيس _ كلية احلقوق والعلوم السياسية ، 

 .27،ص2113،الدار اجلامعية _ االسكندرية ، 1(_د. طارق عبد العال ، التجارة االلكًتونية ، ط2)

 المطلب الثاني
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 التجارة االلكترونية الجهود الدولية في تنظيم 

سنتناول يف ىذا ادلطلب اىم اجلهود الدولية اليت سعت اىل تنظيم التجارة االلكًتونية ومنها بعض 
 القوانُت وبعض التشريعات االجنبية والعربية كااليت 

 .6996ونيسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية لسنة القانون ااوالً :. 

ان جلنة االمم ادلتحدة للقانون التجاري الدويل ) االونيسًتال ( بوصفها اذليئة ادلسئولة داخل منظمة 
االمم ادلتحدة عن ربقيق التناسق للقانون التجاري الدويل وتوحيده . قد اضطلعت بعمل كبَت بشأن 

أن التجارة االلكًتونية يف اجلوانب القانونية للتجارة االلكًتونية ادى اىل اعتماد القانون النموذجي بش
واذلدف الرئيسي للقانون النموذجي ىو تيسَت التجارة االلكًتونية عن طريق اجياد  1996حزيران عام 

رلموعة من القواعد ادلقبولة دوليًا اليت ديكن ان تتخذ معها الدول يف سن التشريعات لتذليل العقبات 
. ستعمال ووسائل االبال  االلكًتونية يف التجارة الدولية القانونية واجو عدم اليقُت اليت ان توحد نية اال

يصحب القانون النموذجي ادلذكور اعاله دلياًل لتشريعو يهدف اىل مساعدة ادلشرعُت وادلستعملُت 
وسائل الكًتونية عن طريق تقدمي شرح وايضاح معٌت ومراد احكام القانون النموذجي . وفضاًل عن ذلك 

اليت مل يتناوذلا القانون النموذجي قد جرى تناوذلا يف الدليل بنية  توجيو الدول اليت فأن عدداً من القضايا 
 تسن التشريعات يف ىذا الصدد .

يشتمل القانون النموذجي على جزئُت يشتمل اجلزء االول على ثالثة فصول تتناول التجارة االلكًتونية 
ق التطبيق وتعريف ادلصطلحات والتفسَت عمومًا . فقد احتوى الفصل االول االحكام العامة من نطا

. حيث ركزت (1)االشًتاطات القانونية على وسائل البياناتوالتقيد باالتفاق وتناول الفصل الثاين تطبيق 
 مواد ىذا  الفصل على مبدأ اساسي وىو عدم انكار صحة ادلعلومات وقابليتها للنفاذ جملرد اهنا مقدمة يف 

______________________ 

، 2114نافع حبر سلطان الباين ، رسالة ماجستَت ، تنازع القوانُت يف منازعات التجارة االلكًتونية ، جامعة بغداد _ كلية القانون ،  (_1)
 .23_22ص 

شكل رسالة بيانات واعدت على هنج النضَت الوظيفي دبعٌت زلاولة ربديد مقاصده ووظائف االشًتاطات 
االصل( ادلًتكز على ادلستندات الورقية من اجل ربديد ادلعايَت اليت جيب التكميلية ) الكتابة ، التوقيع ، 
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ان تفي هبا الرسالة البيانات حىت ديكن اعطاؤىا االعًتاف القانوين نفسو الذي يعطى للمستند الورقي . 
اما الفصل الثالث فقد نظم قضايا انتهاء العقود وصحتها واعًتاض االطراف برسائل البيانات واسناد 

 .(1)ائل البيانات واالقرار باالستالم وزمان ومكان ارسال واستالم البيانات رس

 ثانياً :. اتفاقيات التبادل االلكتروني 

اتفاقيات التبادل االلكًتوين :. ىي ترتيبات تعاقدية تنصرف اىل تناول عدد من القضايا القانونية والتقنية 
بُت الشركاء التجاريُت . دبا يف ذلك دور ومسئولية  ادلرتبطة باستخدام التبادل االلكًتوين للبيانات

 االطراف .

ونظرًا ألمهية موضوع " التجارة االلكًتونية " على ادلستوى الدويل واحمللي _ فقد صدرت مواثيق 
وتشريعات تنظم ىذا ادلوضوع فاألمم ادلتحدة يف جلنة القانون الدويل _ االونيسًتال اىتم بضرورة حبث 

االلكًتونية ولذلك اصدرت . اجلمعية قرارًا باعتماد _ القانون النموذجي ادلتعلق موضوع التجارة 
  .1996باخلسارة االلكًتونية عام 

 2111اغسطس عام  18والصادر يف  2111( لسنة 31واىتم اجمللس االوريب باصدار التوجيو رقم )
االلكًتونية يف " سنغافورة " ويف صدر قانون التجارة  1998ويف عام . (2)ذلك فيما يتعلق هبذه التجارة

صدر قانون التجارة االلكًتونية يف صبهورية ايرلندا كذلك فقد صدر قانون التجارة  2118عام  
 19االلكًتونية فب دوقية " لكسمبورج " . ومن ناحية اخرى فقد صدر يف فرنسا قانون خاص يف 

وكذلك فقد صدر القانون الفرنسي  يف شأن ادلبادالت والتجارة االلكًتونية . 2111اغسطس عام 
 ادلتعلق بتكنلوجيا ادلعلومات والتوقيع االلكًتوين وورد النص فيو على بعض التعديالت فيما يتعلق بقانون 

__________________ 

 ، دار الكتب القانونية _مصر1، ج 1(_ د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة االلكًتونية وضبايتها القانونية ، ط1)
 .21_19،ص2117،

 .25(_ ناصر حبر سلطان ، مصدر سابق ، ص 2)

 االثبات . 
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االلكًتونية يف معظم الدول العربية ومنها مصر ، وعلى ادلستوى العريب فال زالت تشريعات التجارة 
والكويت واالمارات ولبنان يف مرحلة اخلاص ومل يعد سوى قانون واحد ىو قانون ادلبادالت االلكًتونية 

يف اجلمهورية التونسية وادلنشورة جبريدة الرائد الرمسية يف تونس  2111اغسطس لسنة 19ر يف الصاد
 .2111اغسطس  11وبتاريخ 

وال شك ان اجلهود الدولية يف الوقت احلايل مل تتوقف يف شأن اجياد احللول والقواعد ادلوحدة للتجارة 
دبا جيعل ذلذه التوقيعات حجية يف قانون االثبات ولقد اثَت ىذا  االلكًتونية والتوقيعات االلكًتونية .

ادلوضوع يف اجتماعات االمم ادلتحدة للقانون اخلارجي والدويل ادلعٍت بالتجارة الدولية . ذلك خالل 
 .(1) 2111من شهر فرباير لسنة  25_ 15الفًتة بُت 

تجارة اىل تشجيع الدول على الغاء بعض ويف هناية السبعينيات بادرت ادلنظمات الدولية ادلعنية بال
ادلعوقات القانونية االلكًتونية عرب احلاسوب وخاصة تلك ادلتعلقة دبنح ادلعلومات احملسوبة قيمة قانونية 
وبغياب وجود معاىدة دولية حول التجارة االلكًتونية فان ادلعاجلة القانونية العملية ذلا قد وردت يف ىيئة 

اي القانون ادلرن الذي ال يتم االلزام ولكن التزايد الدويل للتطبيق الطوعي  (scofflawاطلق عليها )
 للتوصيات يقود اىل اضفاء القانون الدويل العريف على ادلبادئ القانونية اليت وردت يف التوصيات .

انونية الصكوك ادلتعلقة بتطور اجلهود الدولية لصياغة القواعد القولدى تتبع التسلسل الزمن ادلتوازي مع 
للتجارة االلكًتونية جيدر التذكَت بادلبادرة القانونية االوىل اليت بدأت يف السبعينيات حيث بادرت جلنة 
االمم ادلتحدة االقتصادية ألوربا بتشكيل فريق عمل لتبسيط اجراءات التجارة الدولية اليت تتطرق اىل 

حول القانون  1979/ 2/7بتأريخ  (w b uوثائق النقل البحري واصدر ورقة عمل ادلتعارف عليها )
 .(2)وادلعلوماتية يف التجارة 

 

_______________________________ 

 .21(_ د. عبد الفتاح بيومي احلجازي ، مصدر سابق ، ص 1)

 .253،  2114، دار ادلناىج _ القاىرة ، 1(_ د. وليد الزيدي ، التجارة االلكًتونية عرب االنًتنيت ، ط2)
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ان ىذه ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية لدى صياغتها واصدارىا مل يكن التطور التقٍت قد اخرج ما 
يسمى بالتجارة االلكًتونية او حىت االنًتنيت فاذا اريد تطبيق تلك القوانُت واالتفاقيات على التجارة 

ط للتجارة التقليدية وىو فأهنا فد تكون وضعت مقوماهتا يف ثوب تشريعي مل خيط ذلا بل خيااللكًتونية 
 .(1)التجارة االلكًتونية وىذا ىو الوضع القائم حىت االن يف ما يتعلق بالقوانُت العربية  امر ال يالئم

 ثالثاً :. التشريعات والقوانين العربية 

لك ال شك ان القوانُت العربية ستكون ملزمة بوضع االطار القانوين للتجارة القانونية عاجاًل ام اجاًل وذ
لضمان انسياب حركة التبادل التجاري بشكل حيفظ السرية التامة يف ادلعامالت التجارية سواء بالدول 

منها اذا ما اخذ بنظر االعتبار االنتشار ادلستقبلي الواسع اليت سبقتنا يف ىذا االذباه ، ال سيما ادلتقدمة 
شروع يف وضع خطط الستيعاب التجارة للتجارة االلكًتونية لقد قامت عدد من الدول العربية فعاًل بال

 االلكًتونية . اال انو مل حيدث سوى قليل من التطورات فيما يتعلق باألصالحات التشريعية .

ومن اجلدير بالذكر ان التجارة االلكًتونية ما زالت مقصورة على الواليات ادلتحدة واليابان ، وان الوطن 
اجلديد ، اال أن ىنالك زلاوالت جدية من بعض الدول  العريب ال يزال على ابواب االقتصاد الرقمي

 العربية يف ولوج ىذا االقتصاد وبالرغم من ان ىذا التأخر ناشئ عن عدة اسباب منها :.

االحتكار لالتصاالت وعن قصور البنية التحتية لألجهزة وادلعدات والقدرة االستيعابية خلطوط 
االنظمة االتصاالت وامتالك اجهزة احلاسوب الشخصي او حق امتالك خطوط اذلاتف فضاًل عن 

القائمة اليت تستلزم تنظيم قانوين جدير يوفر مبدأ ادلنافسة التجارية ، وكذلك ية واللوائح التشريعية واالدار 
ضباية حقوق ادللكية الفردية فضاًل عن الطابع االداري غَت ادللموس للتعامل يف التجارة االلكًتونية على 

االمارات  مستوى الوطن العريب ومن امثلة الدول العربية اليت تسعى للولوج يف ىذا اجملال ومنها دولة
 .(2)العربية ادلتحدة 

_____________________________ 

(_ د. باسل يوسف ، اجلوانب القانونية للعقود التجارية عرب احلاسوب وشبكة االنًتنيت والربيد االلكًتوين ، رللة دراسات قانونية ، 1)
 . 49_  48بيت احلكمة _ بغداد ، ص 

 .255، ص (_ د. وليد الزيد ي ، ادلصدر السابق 2)
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 المبحث الثاني 

 تحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات العقدية

سنتناول يف ىذا ادلبحث كيفية تطبيق قواعد االسناد يف العقود اليت ربدث بواسطة التجارة االلكًتونية 
لكًتونية وكذلك سنتطرق اىل انواع االسناد وسنبُت ايضاً يف ىذا ادلبحث القواعد ادلوضوعية للتجارة اال

من خالل بيان مفهوم قواعد التجارة واىم اخلصائص اليت تتميز هبا ىذه القواعد ادلوضوعية ومن اجل 
 بيان ذلك بشكل مفصل سنقسم ىذا ادلبحث اىل مطلبُت ومها :.

 

 

 المطلب االول :.القانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة االلكتروني .

 ضوعية للتجارة االلكترونية .المطلب الثاني :. القواعد المو 
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 المطلب االول 

 القانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة االلكترونية 

سنبُت يف ىذا ادلطلب القانون الواجب التطبيق على ادلنازعات االلكًتونية وسنشَت ايضاً اىل قواعد 
 االسناد وانواعها وذلك كااليت :.

عرب احلاسوب ما ىي اال شكل جديد من اشكال التعاقد وااللتزامات ال شك بأن التجارة الداخلية 
ادلتبادلة بُت االفراد وامثلة التطورات ادلذىلة اليت طرأت على وسائل االتصاالت وتقنية ادلعلومات والتجارة 
ها عرب احلاسوب هبذا ادلفهوم زبضع فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق عليها اىل قاعدة عامة تتفق علي

 معظم الدول اال وىي خضوعها لقانون االرادة ادلشًتكة للمتعاقدين .

ان قاعدة االسناد تتمثل يف ربديد قانون االرادة ادلشًتكة فيما يتعلق بالتجارة عرب احلاسوب على اعتبار 
د ان التجارة االلكًتونية ما ىي اال شكل جديد من اشكال االلتزامات التعاقدية وحيث ان قاعدة االسنا

فأن ربديدنا لقانون االرادة ادلشًتكة سبهيداً حلل مسألة بشكل عام تتكون من ضابط االسناد وفكرة شلتدة 
تنازع القوانُت فيما يتعلق بالتجارة عرب احلاسوب ال بد ان دير عرب كل من ضابط االسناد والفكرة 

 ادلستمدة يف مثل ىذا اخلصوص .

تعاقديًا يتمثل يف  ق على التجارة عرب احلاسوب بوصفها التزاماً وعليو فان ربديد القانون الواجب التطبي
ربديد قانون االرادة ادلشًتكة للمتعاقدين عرب وفقًا دلا تشَت اليو قاعدة االسناد ادلتفق عليو من قبل غالبية 
التشريعات وذلك من خالل ربديد مضمون كل من ضابط االسناد والفكرة ادلسندة فيما يتعلق بالتجارة 

 .(1) احلاسوب عرب

 

 

 

_____________________________ 

 .253، ص 2118، دار الثقافة _ مصر ،  2(_ د. عامر زلمود الكسواين ، التجارة عرب احلاسوب ، ط1)
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 الفرع االول :. االسناد الشخصي 

فت بو ىنالك قواعد اسناد اىلية واسناد احتياطية ومن قواعد االسناد االىلية قانون االرادة ايل اعًت 
 االنظمة القانونية وسوف نبُت ادلقصود بكل من قواعد اسناد االىلية واالحتياطية .

 اوالً :. ضابط االسناد 

يقصد بضابط االسناد يف اطار القانون الدويل اخلاص ادلعيار احملدد تشريعها ألرشاد القاضي الوطٍت 
التطبيق وفقًا دلا حيقق معو غايتو . الفكرة  ادلعروض امامو النزاع ذو الطابع االجنيب اىل القانون الواجب

ادلسندة وىدفها ىو االداة القانونية اليت من خالذلا يتم االرشاد اىل القانون الواجب التطبيق حلل 
ادلنازعات وكما يعرب عنو البعض بقولو بانو نقطة االرتكاز اليت تسَت الطريق اىل القانون الذي ينطبق على 

 ادلركز القانوين .

تنبط ضابط االسناد عادًة من خال احد عناصر العالقة القانونية زلل البحث . كجنسية احد اطرافها ويس
او موقع الشيء الواردة عليو ىذه العالقة او مكان حدوث الضرر او غَته .... غاية ما يف االمر ان 

تها وىدفها واقامة اكثر عناصر العالقة واقرهبا ربقيقًا لغايضابط االسناد جيب ان يكون مستمدًا من 
 .(1)للعالقة وربقيق االستقرار مراكز اخلصوم 

تؤلف قواعد االسناد ادلتعارف عليها حلل مشكلة تنازع القوانُت الشخصية القانونية اليت تتدخل يف 
عالقات االفراد الدولية وقد بدأ معها نشؤ القانون الدويل اخلاص والدول األنكلوسكسونية فكل دولة 

 .(2)تنازع القوانُت اذا خلت يف تشريعاهتا الداخلية قواعد وطنية 

 

 

______________________ 

 .254(_ د. عامر زلمود الكسواين ، مصدر سابق ، ص 1)

 .21، ص 2116، منشورات احلليب _ لبنان ،  1(_ د. يولُت انطوتيوس ايوب ، ربديثات شبكة االنًتنيت ، ط2)
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 في تحديد قانون العقد الفرع  الثاني :. دور قانون االرادة 

العقد شريعة ادلتعاقدين تلك القاعدة اليت استقرت يف سلتلف االلتزامات والقواعد القانونية ضمن احلدود 
اليت وضعها ادلشرع وكما ال زبتلف القواعد العامة والقواعد لنظرية العقد والقوانُت واالنظمة ادلعمول هبا 

االنسب للوصول اىل ربقيق العدالة بُت طريف التصرف القانوين . اال ان االتفاقيات والعقود ىي الوسيلة 
 سواء اكان من الناحية ادلادية او ادلعنوية او أي التزام من االلتزامات ادلًتتبة على ىذا التصرف .

اال ان الرضى مل يتم التوصل اليو من عُت وامنا ىو ناتج عن تصرفات سابقة ألبرام العقد بدًأ من 
دلعالقة وصواًل اىل الغاية اليت يسعى اليها اطراف العقد وىذا يعطي ادلشرع حرية تنظيم التفاوض بُت ا

 ، ليكفل بذلك ربقيق ادلصا ح والغاية اليت يسعى طرفا العقود وما ينتج عنها وكافة بنودىا ألرادة الطرفُت
 العقود ادلربمة اليت العقد دون اخلروج عن ادلصلحة العامة . وىذا ما يسمى دببدأ " سلطان االرادة " يف

 .(1)ينظمها القانون الداخلي 

ومل يقتصر مبدأ سلطان االرادة على العالقات الداخلية فقط بل امتد اىل ان وصل اىل العالقات 
واالتفاقيات اخلارجية اليت يتوفر هبا عنصر اجنيب ويشمل مبدأ سلطان االرادة كافة مفردات ، التعاقد من 

ة اىل ابرام العقد وتنفيذ االلتزامات والوصول اىل الغاية اليت يسعى ذلا طرفا العقد البدء بادلفاوضة العقدي
ومل يقتصر ىذا ادلبدأ على فئة زلددة من العقود بل ساد يف كافة العقود والتصرفات ومنها العقود 

غلب االلكًتونية ادلربمة عرب االنًتنيت تلك العقود اليت اتسمت بأغلب مسات العقود الدولية يف ا
ان العقود االلكًتونية تربم ضمن شبكة التصرفات على الرغم من اختالف الوسيلة يف ابرام العقد ذلك 

عادلية ليست تابعة لدولة زلددة باألضافة لكون ىذه الشبكة متداولة يف معظم دول بل يف كل الدول 
 .(2)دون استثناء 

 

_____________________ 

 .15، ص  2111،  1ن العقد الدويل ، دار النهضة _ القاىرة ، ط(_ د. اضبد عبد الكرمي ، قانو 1)

،    ص 2118،  دار الثقافة _  القاىرة ، 2(_ د. زلمد فواز زلمد ادلطالقة ، الوجيز يف عقود التجارة االلكًتونية دراسة مقارنة ، ط2)
126. 
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 الفرع الثاني :. مفهوم قانون االرادة 

االعًتاف لطريف العقد حبقهما يف اختيار وربديد القانون الواجب التطبيق تقوم فكرة قانون االرادة على 
على العقود ادلربمة وبالذات على العقود الدولية اليت يكون احد طرفيها عنصرًا اجنبيًا . ىذا االعًتاف 

انون العقد يطلق على حرية االرادة يف ربديد صبيع االثار القانونية الناشئة من العقد اليت من بينها ربديد ق
 رادة "أل" وادلقصود با

ىي االرادة ادلشًتكة للمتعاقدين وليس االرادة ادلنفردة ألحدمها فالدخول يف مفاوضات عقدية يعٍت انتهاء 
دور االرادة ادلنفردة وتبدأ بالتوحد يف ىذه ادلرحلة _ مرحلة ادلفاوضات _ حبيث تتفاعل ارادة طريف العقد 

القانون الواجب التطبيق تنتهي االرادة ادلنفردة نتيجة تفاعل االرادتُت مع بعضها البعض للوصول اىل 
واتفاقهما على ربديد القانون الذي يتم اخضاع العقد لو خضوعًا تامًا وال يتمكن افراد العالقة من 
ى التدخل واحلد من القواعد اليت يتم اخضاع العقد ذلا اال اذا مت اتفاق الطرفُت على تعديل ذلك بناًء عل

 ارادتيهما .

اما التساؤل الذي يثار ىو ىل قانون االرادة يناسب خصوصية العقود االلكًتونية ادلربمة عرب االنًتنيت ؟ 
ذلك ان ىذه العقود اقرب ما تكون اىل العقود الدولية التسام الشبكة بصفة دولية ولعدم تبعيتها ألي 

والتجول هبا دون اذن بالدخول من السفة ول ذلا دولة اذ اهنا شبرة انتاج صبيع الدول وحيق للكافة الدخ
 التابعة ذلا .

ولألجابة على ىذا التساؤل سوف نقوم بدراسة امكانية تطبيق قانون االرادة على العقد ادلربم والقياس 
 .(1)على العقود الدولية لعلنا نتوصل اىل القانون الواجب التطبيق على العقد 

 

 

____________________ 

 128زلمد فواز عمر ، ادلصدر السابق ، ص (_ د. 1)
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بالرجوع اىل التشريعُت ادلصري واالردين صلد اهنما اخذتا بقانون سلطان االرادة الذي ديكن اعمالو على 
العقود الدولية وعلى أي عقد اخر فيتم ربديد قانون االرادة من قبل طريف العقد بشكل صريح او ضمٍت 

حال عدم ربديدمها قانون العقد بشكل صريح من خالل بعض ويستخلص ذلك من مضمون العقد يف 
االحياءات ادلوجودة يف بنوده اما يف حالة عدم اتفاق ارادة الطرفُت على ربديد قانون العقد يتم اعمال 

( من القانون ادلدين االردين التُت خيضعان العقد 21 ادلصري وادلادة )( من القانون ادلدين19نص ادلادة )
طن ادلشًتك للمتعاقدين فاذا مل يتحدا بادلوطن فقانون مكان العقد اال ان االغلب يقوم لقانون ادلو 

بأعمال القانون ادلختار الذي يكون ملزمًا للطرفُت بالرغم من تقدمي قانون ادلوطن ادلشًتك وموطن زلل 
 .(1)التعاقد على القانون ادلختار 

العقد يكون للقاضي حسب اتفاقية ان يعتمد قانون وعند عدم ربديد صريح او ضمٍت ذلذا القانون يف 
الدولة اليت يكون للعقد الصالت ال عربة هبا كما انو غالبًا ما جيعل اىل اختصاص قانون مكان اقامة 
ادلتعاقد ادللزم بتقدمي العمل االساسي يف العقد دبعٌت ان القانون الذي يرجع حلكم العقد اجلاري يف اطار 

عنوانو اقامة التاجر ادلتمركز على شبكة االنًتنيت دبا ان اتفاقية الىاي اليت  شبكة االنًتنيت يكون
تسمح من جهتها بتطبيق القانون ادلطبق بشأن عقود البيع الدولية  1995سبوز  15عقدت بتاريخ 

 لألموال ادلنقولة ادلادية .

لطلبية . ولقانون بلد مكان وىي تعطي االختصاص لقانون بلد زلل االقامة االعتيادية للبائع وقت تلقي ا
وجود ادلشًتي اذا كان البائع قد تلقى الطلبية يف ىذا البلد ويف ىذا اجملال يعترب مكان انشأ العقد ومكان 
تنفيذه مؤشرين رئيسُت يعتمد القاضي عليهما مبدئيًا يف تكوين قناعة باذباه ربديد القانون الواجب 

عقد ولغتو كمؤشرين واحيانًا تركز احملاكم على شخصية التطبيق وديكن للقاضي ان يأخذ يف شكل ال
ادلتعاقدين ) جنسيتهم ، زلل اقامتهم ( كما تعتمد ايضًا على البنود العقدية اليت ربدد احملكمة 

 .(2)ادلختصة

 

_______________________________ 

 .61(_ د. زلمد فؤاد زلمد ادلطالقة ، ادلصدر السابق ، ص 1)

 .54_52نطوتيس ايوب ، ادلصدر السابق ، ص (_ د. يولُت ا2)
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 المطلب الثاني 

 القواعد الموضوعية للتجارة االلكترونية

وفقًا النصار ىذا الرأي الفقهي الذي يقول بعدم صالحية ومكانية تطبيق قواعد تنازع القوانُت وقواعد 
وعية للتجارة االلكًتونية بديالً االسناد ادلوجودة يف القانون الدويل اخلاص فاهنم جيعلون من القواعد ادلوض

 تشريعياً ينسجم مع وسائل وامكانيات العامل االفًتاضي الذي تتكون بو ىذه ادلعامالت والعقود .

ومن اجل حبث مدى كفاية ومالئمة قواعد التجارة الدولية ادلوضوعية ال بد لنا ان نبحث يف مفهوم 
 .القواعد ادلوضوعية للتجارة االلكًتونية وخصائها 

 الفرع االول :. مفهوم قواعد التجارة االلكترونية الموضوعية 

ان مفهوم ىذه القواعد تنطلق من فكرة كفاية القواعد احلاكمة للمعامالت القائمة بُت ادلتعاملُت هبا 
حلكم ادلسائل ومنازعات ادلعامالت نفسها وذلك من خالل القواعد االتفاقية اليت تنظم بينهم او عرب 

وجودة من قبل احد االطراف واليت يقبل هبا الطرف االخر أي عن طريق اعراف اتفاقية تتميز العقود ادل
العامل االفًتاضي وتواكب تطوراتو الفنية ومصطلحاتو التكنلوجية حيث انو يف ضل ىذا القانون خبصوصية 

ون الدويل ادلوضوعي لألنًتنيت سوف يتم تفادي ادلشكالت ادلعقدة اليت يثَتىا اعمال مناىج القان
اخلاص وال سيما منهج تنازع القوانُت وقوام ىذه القواعد ادلوضوعية ىو وضع احللول ادلباشرة للمعاملة 
زلل النزاع دون االلتفات اىل احلدود اجلغرافية  او موطن ادلتعاقدين او جنسياهتم وبعيدًا عن حلول 

ون االلتفات اىل ادلعايَت الدولية والوطنية القوانُت الوطنية  ، وذلك بالنظر اىل صفة وطبيعة ادلعامالت د
(1). 

 

 

_____________________________ 

، دار القافة _ مصر ،  1القانوين لعقود وخدمات ادلعلومات االلكًتونية يف القانون الدويل اخلاص ط د. نبيل زيد مقابلة ، النظام (_1)
 .86، ص 2119
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 :. (6)للتجارة االلكترونية ما يليالفرع الثاني :. خصائص القواعد الموضوعية 

قواعد ال زباطب اال فئة معينة من االشخاص ىم مستخدمو شبكة االنًتنيت ومقدمو خدمات _ 6
 ادلواقع االلكًتونية ، أي انو قواعد طائفي .

_ اهنا ربكم معامالت مادية الكًتونية ) غَت ملموسة (وبالتايل يقتضي وضع حلول وقواعد قانونية 2
 ذاتية .

_ قانون نوعي حيث ان قواعده واحكامو ال تظم اال نوعًا معينًا من ادلعامالت وادلسائل اليت تنشأ يف 3
رلال التجارة االلكًتونية . والدعاية والًتويج للسلع واخلدمات وادلعاجلة االلية للبيانات وادلعلومات 

 وعقود الدولة اليت تربم الكًتونياً .والتعامل مع بنوك ادلعلومات والدفع االلكًتوين والربيد االلكًتوين 

وتنظيمات مرئية ذاتيا وذلا اجهزهتا وادواهتا حيث ان رلتمع االنًتنيت قضائو _ وجود مؤسسات 4
 وعدالتو االفًتاضية وسبلك ىذه ادلؤسسات اصدار احام على الطرف ادلخالف .

ئدة بُت افراد اجملتمع االفًتاضي _ قانون تلقائي النشأة حيث ديتد مفاىيمو من العادات واالعراف السا5
 دون حاجة للغة عامة يف وضعو او تطبيقو .

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 .87(_ د. نبيل زيد مقابلة ، ادلصدر السابق ، ص 1)
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 المبحث الثالث

تحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات المتعلقة باألموال واالعمال االلكترونية 
 غير المشروعة

ليست ادلنازعات العقدية بالرغم من امهيتها اال نوعًا واحدًا من منازعات التجارة االلكًتونية اذا تعددت 
ادلعروف ان ادلنازعات اليت ال تنشأ عن العقود االلكًتونية ، نتجو تعدد احلقوق ادلتنازع عليها ومن 

ان نشوء النزاع على واحدة من تلك احلقوق قد سبثل اموااًل وان االموال متنوعة وذلا تقسيمات متفرعة و 
االنواع يعٍت يف نطاق تنازع القوانُت النظر اىل قاعدة االسناد اخلاصة بكل منها وقد سبثل احلقوق 
وااللتزامات تنشأ بسبب افعال غَت مشروعة يف ميدان التجارة االلكًتونية اذ اهنا تصيب حقوقًا ثانية 

 ة االسناد اخلاصة هبا لذلك .ألشخاص معينُت وىذا ايضاً توجو ضلو قاعد

تصنيفها اىل لذلك من ادلمكن دراسة ىذه ادلنازعات االكثر امهية يف ميدان التجارة االلكًتونية عند 
طائفتُت تتعلق الطائفة االوىل باألموال ) احلقوق (  وتعٍت الطائفة الثانية باألعمال االلكًتونية غَت 

 .(1)ة( مشروعة ) كجزء من االلتزامات غَت العقدي

 

 المطلب االول :. المنازعات المتعلقة باألموال .

 المطلب الثاني :. منازعات العمل االلكتروني غير المشروع .

 

 

 

___________________ 

 .117(_ نافع حبر سلطان ، ادلصدر السابق ، ص 1)
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 المطلب االول 

 المنازعات المتعلقة باألموال

ادلادية وىي ما يطلق عليها االموال الطائفة االوىل من ادلنازعات تتصل باحلقوق الواردة على االشياء 
ادلادية باحلقوق الواردة على االشياء ادلادية ) ادلعنوية ( وىي ما تسمى االموال ادلعنوية او باحلقوق الثانية 

ونية ( واليت يطلق عليها شعبة االموال يف اوراق رلردة من شكلها ادلادي ) السندات والصكوك االلكًت 
االلكًتونية . يالحظ ان ىذه الطائفة من منازعات التجارة االلكًتونية تتعلق باألموال وان ىذه االموال 

 تتنوع حبسب طبيعة الشيء الذي يرد عليو احلق .

 الفرع االول :. االموال المادية 

ادي او ملموس ومن ادلعروف تقليدياً ان ىذه االموال يقصد باألموال ادلادية :. ىي اليت ترد على شيء م
 .(1)ادلنقولة واالموال ادلنقولة  اذاً جيب التفريق بُت االموال غَتتكون على نوعُت اما منقولة او غَت منقولة 

 اوالً :. االموال غير المنقولة ) العقار (

مسًت ثابت حبيث ال ديكن نقلو او يعرف االموال غَت ادلنقولة ) العقار ( بانو على شيء كل شيء لو 
ربويلو دون تلف كاألراضي وادلباين مثاًل يبُت ىذا التعريف انو ال وجود لشيء غَت مادي غَت منقول بل 
ان صبيع االشياء غَت ادلنقولة تكون مادية وثابتو يف مكان جغرايف معُت ضمن اقليم دولة من الدول اذاً 

فهوم الشيء غَت ادلنقول ومل تؤثر يف ضابط االسناد التقليدي يف ىذا ان الشبكة االلكًتونية مل تؤثر يف م
 .(2)اجملال بالرغم من تأثَتىا يف طريقة انشأ او ربويل احلقوق ادلالية يف االشياء غَت ادلنقولة

 

 

_______________________ 
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نستنتج من ذلك اىل القول بصحة تطبيق قاعدة االسناد التقليدي اليت تقضي خبضوع انشاء او ربويل 
احلقوق ادلالية يف ادلال غَت ادلنقول موقعو اذ ان ثبوت كل من الفكرة ادلسندة وضابط االسناد كعنصرين 

انون الواجب التطبيق لقد اشارت ىذه ادلادة اساسُت يف قاعدة االسناد ادلذكورة يتحتم عدم تغَت الق
( من القانون ادلدين العراقي بالنص على ان ) ادلسائل اخلاصة بادلالكية واحليازة واحلقوق العينية ( 24)

االخرى وبنوع خاص طرق انتقال ىذه احلقوق بالعقد وادلَتاث والوصية وغَتىا يسري عليها قانون 
ذ هبذا القاعدة معظم الدول على ضلو جيعلها قاعدة عادلية وديكن ربديد فيما خيتص بالعقار . واخادلوضع 

 فوائد تطبيق قانون موقع العقار يف ميدان التجارة ؟

التجارية وااللكًتونية بأقليم الدولة الواحدة _ ديثل العقار ادلرتكز ادلادي الوحيد الذي يربط الصفقات 1
 وىو االقليم الذي يوجد فيو العقار .

حالة اليقُت بالنسبة للقانون الواجب التطبيق من جانب اطراف الصفقات التجارية ادلتعلقة  _ ربقق2
 بالعقار .

( 2اخذ ادلشرع العراقي يف القانون ادلدين النافذ بضابط ادلوقع العقار يف ثالث مواد وىي ؟ نص الفقرة)
ن الشيء عقاراً او منقواًل ىو _ ومع ذلك فان القانون الذي حيدد ما اذا كا2( بالقول ) 17من ادلادة )

_ قانون موقع 2( بالقول )25( من ادلادة )2قانون الدولة اليت يوجد فيها ىذا الشيء( ونص الفقرة )
( وىذا يعٍت توسيع نطاق  24العقار ىو الذي يسري على العقود اليت ابرمت بنائو ( ونص ادلادة ) 

احلقوق العينية االىلية والتبعية واحلقوق الشخصية قانون موقع ادلال غَت ادلنقول ليشتمل انشاء ونقل 
ادلتعلقة بالعقار او طريقة ذلك ألنشاء او النقل وشكل االنفاق على االنشاء او النقل وتكييف كون ادلال 

 .(1)منقول او غَت منقول 

 

 

 

__________________________ 
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 ثانياً :. االموال المنقولة 

ادلال ادلنقول :. ىو كل شيء ديكن نقلو او ربويلو دون تلف كادلكيالت وادلوزونات وعروض التجارة مثاًل 
 2ينطبق على ىذا التعريف على ادلنقول ادلادي فقط ألن النقل والتحويل واالستقرار من عوارض ادلادة 

نقول ىذه ال سبنع من التعامل التجاري فيو الكًتونياً بأنشاء حق عليو او ربويلو اذ ان العديد وان مادية ادل
من الصفقات االلكًتونية اليوم زللها زلل سلعة ملموسة تباع وتشًتى وتتاجر وتودع وتنقل وتربز امهية 

الشًتاطات واليت تتضمن دراسة القانون الواجب التطبيق يف ادلنازعات ادلتعلقة دبنقول مادي من خالل ا
الالزم توفرىا لصحة او نفاذ التحويل االلكًتوين للحقوق كالكتابة والتوقيع واالصل او من ىذا القانون 

خالل النظم اليت يعتمدىا كطريقة أنشاء او ربويل احلقوق باحليازة والتسليم او من خالل التسجيل اذ ان 
ادية يعتمد على اعًتاف القانون الواجب التطبيق بادلستندات التحويل االلكًتوين للحقوق يف ادلنقوالت ادل

والتواقيع االلكًتونية كتغَت وظيفي لالشًتاطات ادلذكورة ويعتمد ايضًا على النظم احلديثة لطرق التحويل 
االلكًتوين كنظم التسجيل االلكًتوين خصوصًا فيما يتعلق بأنشاء وربويل حق عيٍت او تبعي والرىن 

 .(1)اء شرط التسليم واحليازة للمنقول ادلادي احليازي والغ

واذا كان العكس فلن تكون ىنالك معامالت الكًتونية خبصوص منقوالت مادية ال يقر القانون الواجب 
التطبيق عليها النظَت االلكًتوين ولقد وجدت عدة نظريات تقليدية بشأن القانون الواجب التطبيق يف 

 .(2)االموال ادلنقولة ادلادية 

_ نظرية تطبيق قانون مكان ابرام العقد :. تقضي ىذه النظرية بأن ادلنازعات ادلتعلقة باألموال ادلنقولة 1
ينشئ او حيول حقًا على تلك االموال يوجو ادلادية اليت زبضع لقانون البلد الذي ابرم فيو العقد الذي 

تفًتض وجود ادلال ادلنقول يف مكان ابرام النقد اىل ىذه النظرية وفقًا دلفاىيم التجارة االلكًتونية باهنا 
العقد ولو اخذ هبذا االفًتاض على اعتبار ان ضابط مكان ابرام العقد من الضوابط التقليدية ادلعروفة يف 

 ألنشاء او ربويل احلقوق يف االموال اسناد منازعات العقود الدولية وان الطريقة الرئيسة يف التجارة الدولية 

 .114، ادلصدر السابق ، ص  منَت القاضي (_ 1)

، ص  2111،دار وائل للطباعة والنشر _ عمان ، 3(_ د. غالب علي الداوودي ، القانون الدويل اخلاص ) دراسة مقارنة (  ، ط2)
121. 
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ادلنقولة ىو العقد . اال ان ربديد مكان ابرام العقد االلكًتوين من ادلستحيالت التقنية اذ ان التعاقد قد 
معلومات ليس ذلا أي ارتباط جغرايف ولو ان مسالة مكان ارسال واستالم رسائل البيانات  يتم عرب نظم

اعمال ادلرسل وان مكان االستالم ىو موطن اعمال وقد حققت بافًتاض ان مكان االرسال ىو موطن 
ن االخذ ادلرسل اليو فان النقد ينشأ حق ىنا الن االفًتاض االول قائم على افًتاض ثاٍن وبالتايل ال ديك

 هبذه النظرية القائمة على رلرد الفًتاضات .

_ نظرية تطبيق قانون موطن ادلالك :. تستند ىذه النظرية اىل ان احلقوق يف االموال ادلنقولة حيكمها 2
قانون موطن صاحب احلقوق باعتبار ان االموال ادلنقولة يفًتض وجودىا مع مالكها أي يف موطنو تقوم 

االفًتاض ايضاً لكن ال ضَت من مناقشة االفًتاض ادلذكور بعيداً عما قيل من انتقادات ىذه النظرية على 
 تقليدية بشأهنا .

ان ربديد ادلوطن بالنسبة لطرف او طريف صفقة الكًتونية امر صعب للغاية بالرغم من تشديد الصكوك 
ما او زلل اقامتهما ادلعتاد الدولية بشأن التجارة االلكًتونية على ضرورة تصريح االطراف دبوطن كل منه

وحىت عند تصرحيهم دبوطنهم فقد يكون التصريح منطويًا على غش وتزداد ادلسألة تعقيدًا عند اغفال 
 .(1)االطراف ذكر موقع حيدد موطنهم او زلال اقامتهم ادلعتاد

وثق صلة بادلال ادلنقول _ نظرية تطبيق القانون ادلالئم :. يعٍت القانون ادلالئم القانون االكثر ارتباطاً واال3
ادلادي وان ربديد ىذا القانون ال يتم وفق معيار ثابت وامنا خيضع لعدة اعتبارات ديكن اعتماد احدامها  

 كالعالقة العقدية او جنسية االطراف خصوصاً عند ارباد اجلنسيتُت او ملكية ادلال ادلنقول .

ابط يرتبط هبا ادلال ادلنقول وربديد ايهما اكثر ارتباطاً يتبُت ان ىذه النظرية ال ربدد ضابطاً ثابتاً من الضو 
حيصل النزاع وبالتايل يكون القانون الذي يسند اليو ذلك الضابط ىو االكثر مالئمة وقد انتقدت ىذه 

بصعوبة ربديد ىذا القانون الذي حيتاج لتحديده اثبات  احلقائق و الظروف ذات الصلة ىل النظرية 
اه يف منازعات التجارة االلكًتونية ؟ ديكن االجابة بعد ربديد ما ىو سليب او ديكن تطبيق ىذا االذب

 اجيايب . لألخذ هبذه النظرية حيث يودي تطبيقها اىل عدم ادلعرفة ادلسبقة للقانون الواجب التطبيق .

_________________________________ 

 .111(_ نافع حبر سلطان ، مصدر سابق ، ص 1)
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ال ديكن تبينها اال عند عرض النزاع على القضاء واختيار القاضي للضابط االكثر ارتباطاً اذ اهنا مسألة 
وىو امر سليب بيد انو حيقق العدالة الن اعتماد اسناد دون اخر ال جيدي نقصًا يف ادلال بالنزاع ادلنظور 

قد ال يتصل يف نزاع  ادلنقول وسهولة انتقالو باستمرار . وحيثما كان ضابط االسناد متصاًل يف نزاع ما
 .(1)اخر 

يتحقق االمر االجيايب االخر عند اعتماد ضابط االسناد ثابت كمكان وجود ادلال ادلنقول وكان قانون 
ىذا ادلكان ال يعًتف بالتحويل االلكًتوين للحقوق عندئذ يتعذر تطبيق ىذا القانون بينما يعًتف قانون 

ان العقد عقد ولكن يتعذر نفاذة يعتقد الباحث ان ىذه العقد باألسلوب االلكًتوين يف التجارة أي 
النظرية تصلح للتطبيق يف منازعات التجارة االلكًتونية ادلتعلقة باألموال ادلنقولة ادلادية وحيث على االخذ 
هبا عندما يؤدي تطبيق قواعد االسناد الثابتة يف قانون القاضي ادلعروض عليو النزاع على االطراف 

 .(2)عند تعذر تطبيقها ادلتنازعة او 

_ نظرية تطبيق قانون مكان وجود ادلال :. لقد بشأن ىذه النظرية اهنا تتفق مع توقعات الشخص 4
للقانون الواجب التطبيق وان الدولة ادلوجودة فوق اقليمها االموال ذلا سيطرة عليها وان تطبيق ىذا 

قد اخذ هبذه القاعدة القانون حيقق عنصرًا للضمان واالطمئنان يف ادلعامالت الدولية اخلاصة باألموال و 
( من القانون ادلدين بالنص على ان ) ادلسائل اخلاصة بادللكية واحليازة واحلقوق العينية 42يف ادلادة )

االخرى ، وبنوع خاص طرق انتقال ىذه احلقوق بالعقد وقت وقوع االمر الذي يًتتب عليو كسب احلق 
 .(3)او فقده 

قيد يف ميدان التجارة التقليدية وعند ظروف معينة  يبدو ان  االخذ بضابط مكان وجود ادلال م
 لكن تطبيقو يف ميدان التجارة االلكًتونيةادلنقول   ادلتعلق بادلال كاختالف جنسية وموطن اطراف النزاع 

 

_______________________________ 
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أ_ ان التعامل التجاري عرب شبكات االتصال ادلفتوحة جيعل ربديد موقع ادلال امر مسَتًا الن مثل ىذا 
العامل يتم بُت عناوين مواقع اجلغرافية وان الطرف ادلتعامل على السلعة جيهل موقعها ما مل يعرف مالكها 

 دلوقع الفعلي ذلا وقد ال يعكس التصريح احلقيقي .او حائزىا با

ب_ لو مت ربديد مكان وجود ادلال ادلنقول ادلادي وقت ربويل حق عيٍت عليو وتبُت ان قانون ىذا 
ادلكان ال يسمح بالتحويل االلكًتوين ملحق ادلعٍت وانو سيشًتط لنفاذة وصحة التحويل تسليم ادلنقول او 

ويرد الدعوى ؟ ام يتجاوز ضابط االسناد يطبق القاضي ىذا القانون تسجيلو لدى ىيئة رمسية ىل 
 ادلذكور يف تشريعو ويطبق قانوناً اخر ذا صلة ؟

ان ىذين السببُت كفيالن يف تنظيم ىذه النظرية والرد عليها بالقول ان رلال تطبيقها ضيق يف تطبيقها يف 
ادلكان باألنشاء والتحويل االلكًتوين  حدود ربديد مكان وجود ادلنقول ادلادي واعًتاف قانون ىذا

 للحقوق على ادلنقول .

 .(1)واخَتاً نؤيد بتعدد الضوابط من اجل تيسَت مواجهة صبيع االحتماالت 

 الفرع الثاني :. االموال المعنوية

_ 1( من القانون ادلدين العراقي تعريفًا لألموال ادلنقولة يف فقرهتا االوىل بالنص )71اوردت ادلادة )
الموال ادلعنوية ىي اليت ترد على شيء غَت مادي كحقوق ادلؤلف وادلخًتع والفنان ( يوضح التعريف ا

شيئًا مهمًا ان ادلقصود بالشيء غَت ادلادي ىو احد احلقوق الفكرية كاحلقوق االدبية والفنية واحلقوق 
التعامل باألموال ادلعنوية  الصناعية والتجارية اذ تصلح احلقوق ىذه زلاًل للتعامل التجاري . وليس معٌت

ولو كانت ىذه (2)عقد التصرف دبا يرد عليو احلق الفكري كادلصنفات واالخًتاعات وادلنتجات التجارية 
ضمن ادلنتجات التجارية اشياء غَت مادية فأن دراستها يف ميدان التجارة االلكًتونية يستلزم تصنيفها 

 و ادللكية . الفكرية من االموال اليت تثَت يف منازعات جديدة األموال االلكًتونية . لكن احلقوق الفكرية ا

_______________________ 

 .111(_ نافع حبر سلطان ، مصدر سابق ، ص 1)
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يف اطار التجارة االلكًتونية وان حبث مسألة تنازع القوانُت لو اثر مهم يف حل تلك ادلنازعات خصوصاً 
تأثر الطابع الدويل االلكًتوين للشبكة العادلية على مفهوم الفكرة ادلسندة او ضابط االسناد يف قاعدة بعد 

 االسناد التقليدية ذات الصلة ؟

 _ حق ادلؤلف 1

يتم التصرف فيو عرب الشبكة ىو احلق ادلايل الذي ديثل حق االداء العلٍت والنقل  ان حق ادلؤلف الذي
غَت ادلباشر للجمهور وحق التصرف باحلقوق ادلالية اما صاحب احلق فهو ادلؤلف ويقصد بو كل من نشر 

يل على مصنفًا منسوبًا اليو سواء كان ذلك بذكر امسو على ادلصنف او بأية طريقة اخرى اال اذا قام الدل
عكس ذلك وقد يكون صاحب احلق ادلايل الشخص الذي تنازل عن مؤلف لو من كل او جزء من 
احلقوق ادلالية وال شك ان التنازل عن كل احلقوق ادلالية للمؤلف او عن جزء منها يف ميادان التجارة 

ويتجو الفقو الراجح  االلكًتونية يطرح مسألة القانون الواجب التطبيق على ربويل ىذه احلقوق او ادللكية
تقليدياً اىل تطبيق قانون الدولة اليت مت النشر ألول مرة فيها وىو االذباه ادلأخوذ بو تشريعياً كما يف قانون 

/ ثانياً ( من مشروع 3( ونصت ادلادة ) 49يف ادلادة ) 1971( لسنة 3ضباية حق ادلؤلف العراقي رقم )
ام ىذا القانون على )ثانيًا _ ادلؤلفُت العراقيُت والعرب ان تسري احك1999قانون ضباية ادلؤلف لسنة 

واالجانب اليت تنشر مصنفاهتم او سبثل او تعرض ألول مرة يف العراق ( ان االمعان يف زلتوى النص 
يؤدي اىل نتيجة مفادىا ان ضابط االسناد ليس مطلقًا وامنا مقيد بدولة العراق ألن ىذه ادلادة جاءت 

 اين لتطبيق القانون .لتحديد النطاق ادلك

 _ مفهوم بلد النشر االول 2

ديكن وصف " بلد النشر االول " بأنو ضابط اسناد مادي او مكاين او اقليمي ومن ادلعروف ان الشبكة 
العادلية ال تنسجم مع ىذه االوصاف حيث ان ربديد بلد دون اخر بأنو مكان النشر االول ىو امر 

دلنظمة العادلية دللكية الفكرية معاىدة حق ادلؤلف لسنة لذلك عندما اعتمدت ايصعب ربقيقو 
   (1)اليت تقضي حبماية ادلصنفات ادلنشورة بشكل رقمي مل تعرف ىذه ادلعاىدة مكان النشر او بلد1996

________________________ 

 .35د. عصمت عبد اجمليد بكر ، مصدر سابق ، ص  (_ 1)
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االصل بالنسبة لألعمال ادلرسلة بوسائل سلكية او ال سلكية ألن ادلصنف ادلتاح على ادلوقع الشبكي 
ويبدو ذلك صحيحًا بالنسبة دلفهوم كل شلكن الوصول اليو يعطي معٌت النشر او العرض يف مكان عام 

يتم النشر يف دولة من النشر والعرض يف مكان عام ولكن ىنالك اختالفًا يف نطاق النشر ادلكاين اذ ال 
او دول معدودة زلددة وال يقع ادلكان العام يف بلد ما امنا حيصل النشر يف كل دولة استطاع سكاهنا 
الوصول اىل ادلوقع ادلتاح عليو ادلصنف الرقمي . اما ادلكان العام فاصبح معناه ادلوقع الشبكي وىو حبد 

( wiboلقد ادلنظمة العادلية السلكية الفكرية ) ذاتو مكان افًتاضي عادلي متاح جلمهور صبيع الدول ، 
يقدر ما ( باألماكن اعتباره كشكل للنشر clectrohic transmissionبان االرسال االلكًتوين )

يستطيع اجلمهور االتصال واستنساخ االعمال وفقًا دلا يناسبهم اما فيما يتعلق دبكان النشر وانطالقاً من 
و كائن حيثما كانت الًتتيبات الضرورية  التصال اجلمهور مكتملة اي حيثما ادلقًتح ادلذكور فقد اعترب ان
 .(1)(   source date fileثبت ملف مصدر البيانات )

ومن اجلدير بالذكر ان ىذا ادلكان قد يرتبط وفق مفهوم مقًتح ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية دلكان 
النشر االول يكون ادلؤلف العراقي والعريب واالجنيب خاضعاً للقانون العراقي اذا ادلصنف متاحاً على موقع 

مكان وجود ادلعدات الداعمة دلوقع شبكي اليت توجد ادلعدات الداعمة يف العراق . بالرغم من ان ضابط 
اال انو شبكي ادلنشور عليو مصنف رقمي وىو رلرد مقًتح لتطوير مفهوم ضابط مكان النشر االول 

 .(2)مقًتح جدير باالىتمام 

 

 

 

 

_____________________ 

 .114د. غالب علي الداوودي ، مصدر سابق ، ص (_ 1)

 .111(_د. عصمت علي رليد ، مصدر سابق ، ص 2)
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 المطلب الثاني

 منازعات العمل االلكتروني غير المشروع

تعٍت ادلنازعات االعمال االلكًتونية غَت ادلشروعة ببساطة االفعال اليت يباشرىا الشخص او عدة 
اشخاص يف البيئة الرقمية عمدًا أو امهااًل تؤدي اىل احلاق الضرر بشخص معُت ويف ميدان التجارة 

االعمال غَت ادلشروعة غالبًا باألفعال اليت تنال من حقوق ادللكية الفكرية كحق ادلؤلف االلكًتونية سبثل 
 وبراة االخًتاع والعالمة التجارية _ وتلحق ضرراً بصاحبها .

 مفهوم العمل االلكتروني غير المشروع

 يتوضح مفهوم العمل االلكًتوين غَت ادلشروع من بيان صوره 

 لمشروعصور العمل  االلكتروني غير ا

ان االعتداء على براءات االخًتاع للتجارة االلكًتونية ىو الصورة االوىل للعمل االلكًتونية غَت ادلشروعة 
، ويتحدد االعتداء بفعل من االفعال الواردة على سبيل ادلثال قوانُت الرباءة وان اغلب ىذه االفعال با 

 االفعال ما يأيت :. االمكان مباشرهتا يف اطار التجارة االلكًتونية ومن ىذه

ي وردت عليو الرباءة ، واستخدام الوسائل اليت اشتملت عليها _تقليد االخًتاع :. ان صنع االنتاج الذ1
ىو تقليد بالنسبة لرباءة االخًتاع اما تقليد اخًتاع من اخًتاعات التجارة االلكًتونية فيتجسد بتصنيع 

 .(1)الربنامج 

او حيازة بقصد االذبار او استخدام منتجات مقلدة مع العلم ان _بيع او عرض للبيع او التداول 2
االخًتاع مسجل يف البلد ادلعٍت وىذا يعٍت ان مباشرة سلوك واحد من السلوكيات ادلذكورة على موقع 
 شبكي يكفي لوصف ذلك االسلوب بانو اعتداء على احلق يف الرباءة ) عمل الكًتوين غَت مشروع ( .

 ادلنتجات بيانات تؤدي اىل االعتقاد باحلصول على براءة االخًتاع ._ وضع بغَت حق على 3

_________________________________ 

 .135(_ نافع حبر سلطان ، مصدر سابق ، 1)
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_حيازة الرباءة بغَت حق :. سبثل احليازة وحدىا فعل اعتداء بغض النظر عن مكان تسجيل الرباءة او 4
ان احليازة ادلقصودة ىي احليازة احلكمية او السيطرة ذبارياً مع االخذ بنظر تداول او عدم تداول االخًتاع 

 .(1)على االخًتاع يف نظام معلومات احلائز او موقعو الشبكي او حاسوبو الشخصي 

 الصورة الثانية :. االعتداء على المصنفات الرقمية ) حق المؤلف (

دون ترخيص ادلؤلف . ومن امثلة ذلك النشر على  ويقع االعتداء دبباشرة أي حق من احلقوق ادلالية من
الشبكة العادلية ادلصنف الرقمي من دون اذن مؤلفو او ربويل احدى ادلصنفات اىل الطبعة الرقمية وبيع 
نسخ منو على موقع شبكي معُت او عدد من ادلصنفات منو ودون ترخيص او استخدام نسخة ادلصنف 

التعديل او التحوير او احلذف او االضافة للمصنفات الرقمية من بطريقة غَت عادلة او القيام بأعمال 
دون احلصول على ترخيص بذلك من ادلؤلف او ادلالك حلق ادلؤلف . ان شلارسة مثل تلك االعمال يف 
ميدان عادلي اصبح سهاًل ورخيصًا من جانب ادلعتدي وضار اضرارًا بالغة بصاحب احلق ادلعتدى عليو 

 .(2)االعمال غَت ادلشروعة ادلرتكبة على الشبكة العادلية ما يوضح خصوصية وىو 

ويقًتب مفهوم العمل االلكًتوين غَت ادلشروع تتعلق الصورة االخَتة باالعتداء على العالمات التجارية يف 
نطاق التجارة االلكًتونية ، يقع ىذا االعتداء من قبل ما يسمون القراصنة االفًتاضيُت بطرق سلتلفة امهها 

.:(3) 

_ القراصنة :. وىو تسجيل دلا ىو يف الواقع عالمة ذبارية لطرف اخر كعنوان موقع لغرض واحد ىو 1
 بيع عنوان ادلوقع للمالك الشرعي للعالمة التجارية .

_ استخدام عالمة ذبارية معينة لغرض االعالن عن بضاعة وخدمات ال سبيزىا العالمة ادلستخدمة وىذا 2
 ادلستهلك او استعمال العالمة التجارية على منتجات ذبارية رديئة .يؤدي اىل ارباك 

 

 .136(_ نافع حبر سلطان ،مصدر سابق ،  ص1)

 .117(_ د. غالب علي الداوودي ، مصدر سابق ، ص 2)

 .118(_ نفس ادلصدر ،ص 3)



41 
 

 القانون الواجب التطبيق في منازعات العمل الغير مشروع

العمل الضار يف البلد الذي ارسلت منو البيانات الضارة لذلك مسي بلد _ قانون بلد االرسال :. يركز 1
) كالنشر والنسخ غَت ادلرخص او  االرسال باعتبار ان الشروع يف السلوك غَت ادلشروع كان يف ذلك البلد

استخدام عالمة ذبارية شللوكة للغَت من دون ترخيص ( وقد اقًتح ىذا احلل بطلب الدولة الفرنسية يف 
تنسيق القوانُت الوطنية االوربية بشأن القانون الواجب التطبيق . ومع ادراك صعوبة ربديد مكان  اطار

االرسال ىو البلد الذي يقيم فيو الشخص ادلسؤول عن احملتويات الضارة ) احد بلدان االرباد االوريب ( 
 .(1)بشأن القانون الواجب التطبيق 

_ قانون بلد االستقبال :. يركز العمل االلكًتوين غَت ادلشروع يف البلد الذي استقبلت فيو البيانات 2
الضارة ويسمى بلد االستقبال باعتبار ان بلد ) او بلدان ( االستقبال ىي ادلكان الذي وقع فيو الضرر 

بوليتو اليت ترجحو على والذي ديكن فيو تعويض ادلضرور لكن ىنالك عقبة امام ىذا االذباه رغم مق
وىي ان العمل الضار ادلتاح على ادلوقع الشبكي يكيف على انو واقع يف صبيع الدول اليت االذباه السابق 

ديكن االتصال منها هبذا ادلوقع اذ يصح التساؤل عن ادلكان ادلعٍت الذي يؤخذ بنظر االعتبار من ىنا 
اىل ان مكان وقوع الضرر ىو زلل اقامة ادلتضرر وادلؤلف يتجو الفقو اىل اعتماد حلول سلتلفة االول يشَت 

 .(2)، ادلالك الشرعي للعالمة التجارية او ) الرباءة ( او موطنو او مكان نشاطو التجاري 

 

 

 

 

______________________ 

 .62(_ د. غالب علي الداوودي ، مصدر سابق ، ص 1)

 .139(_ نافع حبر سلطان ، مصدر سابق ، ص 2)
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 مةالخات

ان دراسة مسالة تنازع القوانُت يف منازعات التجارة االلكًتونية ليست تقليديا ألن تقدم وسائل االتصال 
جعل للتجارة االلكًتونية مفهومًا اخر خيتلف عن ذلك الذي كانت تعرف بو يف ضل الوسائل القددية 

ادية والوطنية وبالتايل فرضت تقسيم ادلعروفة . اذ اصبح من شليزات التجارة االلكًتونية غياب ادلرتكزات ادل
 جديد دلسألة تنازع القوانُت وىذا ما تبينو النتائج والتوصيات ؟

 النتائج

توسع نظرية تنازع القوانُت لتشمل صبيع ادلعامالت االلكًتونية من دون تطبيق ادلعايَت الدولية _ 1
 الشبكة العادلية بسبب عادليتها ال ماديتها .التقليدية بل بتصنيف ادلعايَت الدولية احلديثة الذي ولدتو 

_ توقف تطبيق قواعد التنازع على استيفاء بعض الشروط الواردة يف التشريعات الوطنية لصحة نفاذ 2
ادلعامالت االلكًتونية كالكتابة والتوقيع واالصل ال ديكن ذباوز ىذه العقبة القانونية باتباع القواعد الواردة 

من  6/أو 2قانون االونيسًتال النموذجي بشأن التجارة االلكًتونية وادلادتُت  من 8_7_6يف ادلواد 
 قانون االونيسًتال النموذجي بشأن التواقيع االلكًتونية .

_ تفصيل ابعاد معيار الصلة ادلعقولة عند اختيار القانون الواجب التطبيق ادراكًا لطبيعة التجارة 3
 االلكًتونية .

سناد فريد يف قاعديت االسناد ادلتعلقتُت بشكل التصرف واالثبات يتعذر على ضابط ا _ ان النص4
 تطبيقو رلال التجارة االلكًتونية لصعوبة ربديد مكان ابرام التصرف اال على اساس افًتاضي .

 التوصيات

_ يتجو الفقو احلديث بسبب اخلصائص اليت تتمتع هبا التجارة االلكًتونية واثرىا يف تطبيق قواعد 1
ناد بل وصعوبة الوصول اىل حل ادلنازعات التجارية االلكًتونية عن طريق قواعد موضوعية تسمى االس

القواعد ادلوضوعية للتجارة االلكًتونية وىي زلسوبة من القواعد اليت تضع مباشرة تنظيمًا داخلياً  
نُت النموذجية وقواعد كالتشريعات الوطنية للتجارة االلكًتونية وقواعد دولية كاالتفاقيات الدولية والقوا

ادلنظمة تلقائية النشأ يطلق عليها القانون االلكًتوين وديثل رلموعة من ادلمارسات العقدية والعرفية 
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دلعامالت التجارة االلكًتونية . بيد ان القواعد ادلوضوعية للتجارة االلكًتونية قاصرة على حل ادلنازعات 
بعاد قواعد التنازع هنائياً وامنا يؤخذ بقواعد التنازع عند حضور التجارة االلكًتونية كافة لذلك ال ديكن است

النقص والقصور احملتمل يف القواعد ادلوضوعية ونوصي بأن تكون للقواعد ادلوضوعية االولوية يف التطبيق 
عند وجود االختيار الصريح ذلا سواء امام القاضي او احملكمة ، اما عند غياب االختيار فال ديكن الدعوة 

 ىل اولوية القواعد ادلوضوعية اال امام ىيئات التحكيم .ا

_ ان منازعات العمل االلكًتوين غَت ادلشروع ادلتعلقة بعناوين ادلواقع فان تطبيق القواعد الواردة يف 2
ادلعتمد من قبل مؤسسة االنًتنيت دلنع االمساء  1999النظام ادلوحد حلل منازعات عناوين ادلواقع لسنة 

فيبدو مفيدًا وناجحًا . ونأمل عم ىذا االذباه يف ادلستقبل  ىيئات ربكيمية معينة لخال واالرقام من
 القريب من خالل التنسيق الدويل لالعًتاف بأحكام اذليئات التحكيمية ادلعينة .

 

 

 

 والحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 القران الكريم

 اوالً :. الكتب

، دار ادلطبوعات اجلامعية _ االسكندرية ، 1أ. امَت فرج يوسف ، التجارة االلكًتونية ، ط _1
2118. 

 .2111،  1د. اضبد عبد الكرمي ، قانون العقد الدويل ، دار النهضة _ القاىرة ، ط _7

د. باسل يوسف ، اجلوانب القانونية للعقود التجارية عرب احلاسوب وشبكة االنًتنيت والربيد  _7
 ، دس . االلكًتوين ، رللة دراسات قانونية ، بيت احلكمة _ بغداد

، دار ادلطبوعات اجلامعية _ االسكندرية ، 2د. طارق عبد العال ، التجارة االلكًتونية ، ط _4
2113. 

، دار الكتب 1، ج 1بيومي حجازي ، التجارة االلكًتونية وضبايتها القانونية ، ط د. عبد الفتاح _3
 .2117،  القانونية _مصر 

 . 2118، دار الثقافة _ مصر ،  2، ط د. عامر زلمود الكسواين ، التجارة عرب احلاسوب _5

 .2111بغداد ، ، بيت احلكمة _  1د. عصمت عبد اجمليد بكر ، احلماية القانونية للملكية ، ط _6

،دار وائل للطباعة 3د. غالب علي الداوودي ، القانون الدويل اخلاص ) دراسة مقارنة (  ، ط _7
 .2111والنشر _ عمان ، 

،  دار الثقافة 2د. زلمد فواز زلمد ادلطالقة ، الوجيز يف عقود التجارة االلكًتونية دراسة مقارنة ، ط _8
 .2118_  القاىرة ، 

 .1952_1951، مطبعة العاين _ بغداد ،  1ضي ، ملتق البحرين ، طد. منَت القا _9

_د. نبيل زيد مقابلة ، النظام القانوين لعقود وخدمات ادلعلومات االلكًتونية يف القانون الدويل 11
 .2119، دار القافة _ مصر ،  1اخلاص ط 



37 
 

، دار الكتب القانونية _ 1د. ىادي يونس الشبكاين ، التنظيم القانوين للتجارة االلكًتوين ، ط _11
 .2111مصر ، 

 .2111،  1د. ىبة ثامر زلمود عبداهلل ، عقود التجارة االلكًتونية )دراسة مقارنة (، ط _12

، منشورات احلليب _ لبنان ،  1يوس ايوب ، ربديثات شبكة االنًتنيت ، طند. يولُت انطو  _13
2116. 

 .2114، دار ادلناىج _ القاىرة ، 1عرب االنًتنيت ، طيدي ، التجارة االلكًتونية  د. وليد الز _14

 ( من القانون ادلدين العراقي62ادلادة ) _15

 ثانيا: الرسائل

رفيق يعرب العريب ، رسالة ماجستَت ،تنازع القوانُت يف عقود التجارة االلكًتونية دراسة مقارنة بُت  _1
 .2114/ 2113احلقوق والعلوم السياسية ، التشريعات العربية واالتفاقية ، جامعة النفيس _ كلية 

امعة نافع حبر سلطان الباين ، رسالة ماجستَت ، تنازع القوانُت يف منازعات التجارة االلكًتونية ، ج_2
 .2113بغداد _ كلية القانون ، 

 

 

 


