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العقود اإللكتـرونية
دراسة عن دور التطورات التكنولوجية في تكوين العقد 

وحماية إرادة المتعاقدين  

مقدمة
ــم يســبق لهــا  ــة ل ــورة معلوماتي يشــهد هــذا العصــر ث
مثيــل فــي التكنولوجيــا ومــا صاحبهــا من تطور بشــكل 
الرقميــة،  االتصــاالت  شــبكة  فــي  ومتســارع  كبيــر 
الحــدود  وألغــت  الزمــان  واختصــرت  المــكان  قربــت 
الجغرافيــة بيــن الــدول، وهــذه الوســيلة فتحــت المجــال 
واســًعا إلبــرام العقــود بمختلــف أنواعهــا، ممــا أدى 
إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن التبــادل التجــاري يســمى 
والخدمــة  الســلعة  وأصبحــت  االلكترونيــة،  بالتجــارة 
حيــث  ملموســة  غيــر  منظــورة  بطريقــة  معروضــة 
يتفــاوض األطــراف المتعاقــدون عــن بعــد فيتبادلــون 
فــي  فائقــة  بســرعة  البيانــات  وســائر  المعلومــات 
األمــم  مؤتمــر  وحســب  افتراضــي.  عقــد  مجلــس 
حجــم  فــإن   UNCTAD والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة 
التجــارة اإللكترونيــة العالميــة قــد تخطــى 27 تريليــون 
دوالر فــي عــام 2021، وكذلــك قــدرت غرفــة تجــارة 
وصناعــة قطــر وصــول حجــم التجــارة اإللكترونيــة فــي 
البــالد خــالل نفــس العــام إلــى مــا يعــادل 2.3 مليــار 
دوالر، وكانــت اإلجــراءات االحترازيــة الخاصــة بفيــروس 
ــا وتطــور القطــاع الرقمــي فــي الدولــة وكثــرة  كورون
عــدد مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت، أســباب أدت إلــى 

المتوقــع أن تحقــق عوائــد  التجــارة، ومــن  تلــك  رواج 
تصــل إلــى 12 مليــار ريــال فــي عــام 2022.

وســائل  عــن  البحــث  الضــروري  مــن  بــات  وقــد 
معالجــة العقــود اإللكترونيــة وضبطهــا فــي إطارهــا 
المشــروع ممــا خلــق تحدًيــا أمــام النظــم القانونيــة، 
ومــن أبرزهــا التعاقــد عــن بعــد عبــر شــبكة اإلنترنــت 
عــن  كالتعبيــر  االلكترونيــة  المعامــالت  وقانونيــة 
اإلرادة وتطابقهــا عــن طريــق تبــادل رســائل البيانــات، 
نظــام الوفــاء، اإلثبــات، وقــد أدت أشــكال االنتهــاكات 
والجرائــم اليوميــة فــي بيئــة التجــارة اإللكترونيــة إلــى 
تزايــد المنازعــات الناجمــة عــن هــذه المعامــالت ممــا 
التطبيــق  الواجــب  القانــون  عــن  البحــث  يســتدعي 
ومــدى  النــزاع،  فــي  للنظــر  المختصــة  والمحكمــة 
مواءمــة النصــوص القانونيــة القائمــة مــع مــا أفرزتــه 
وســائل االتصــال الحديثــة مــن إشــكاليات وتحديــات، لذا 
بــرزت العديــد مــن المحــاوالت القانونيــة علــى الصعيــد 
علــى  للوقــوف  والتشــريعي  والقضائــي  الفقهــي 
مشــكالت التعامــل بالوســائط اإللكترونيــة وأشــكال 
النزاعــات التــي تثــار بســببها واقتــراح الحلول المناســبة 

بشــأنها مــن أجــل تنظيمهــا وتأطيرهــا.
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أصبحــت الحاجــة ملحــة لظهــور دراســات قانونيــة حــول 
القانــون  فــي  المســتجد  الموضــوع  هــذا  ماهيــة 
الحداثــة  لمعطيــات  االســتجابة  مــدى  لمعرفــة 
والمعامــالت  التجــارة  فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
ومــا تثيــره عالقــة القانــون مــع تكنولوجيــا المعلومــات 
وهــل يتبــع القانــون التكنولوجيــا ويســتجيب بطريقــة 
تبعيــة، أم أنــه ينبغــي تبنــي أســلوب مختلــف للتقــارب 
ومــا يســتلزمه ذلــك مــن إيجــاد بيئــة تشــريعية مناســبة 
وقوانيــن متطــورة لتنظيــم المعامــالت اإللكترونيــة 
لمعالجــة هــذا النــوع ومــا ينجــم عنــه مــن إشــكاليات 
اســتحقاق  فــي  مألوفــة  غيــر  وأســاليب  ومنازعــات 
الحقــوق وانتهاكهــا فضــاًل عــن نقص الثقافــة القانونية 
لــدى المتعامليــن فــي التجــارة االلكترونيــة خاصــة فــي 
الــدول الناميــة ممــا يــؤدي الــى تخــوف وتــردد التجــار 
مــن  النمــط  بهــذا  التعامــل  علــى  والمســتهلكين 

العقــود.
وقــد نتــج عــن ذلــك أن االهتمــام الوطنــي والدولــي 
بهــذا النــوع مــن العقــود أصبــح متزايــًدا نظــًرا ألهميتهــا 

أهمية تسليط الضوء على 
العقود اإللكترونية 

الهيئــات  حيــاة االفــراد والــدول، ومــن  الكبيــرة فــي 
التــي تصــب اهتمامهــا علــى هــذه العقــود لجنــة االمم 
المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي، ومنظمــة التجــارة 
االقتصاديــة،  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  العالميــة 
للملكيــة  العالميــة  والمنظمــة  أوروبــا  ومجلــس 
ــدة،  ــة عدي ــة وطني ــة، فضــاًل عــن أنظمــة قانوني الفكري

مــن بينهــا بــال شــك المشــرع الوطنــي القطــري.
القانونيــة  الجوانــب  وفــي ضــوء ذلــك، فــإن دراســة 
فيمــا  خاصــة  اإللكترونيــة،  بالمعامــالت  المرتبطــة 
ــة  ــإرادة األطــراف المتعاقــدة، تكتســب أهمي يتعلــق ب
بالغــة لمــا لهــذه المســائل مــن أهميــة جمــة ســواء 
أثنــاء التفــاوض بشــأن التعامــالت التــي تتــم إلكترونُيــا 
أثنــاء  إبــرام مثــل هــذه المعامــالت، وحتــى  أثنــاء  أو 
البــد  إلكترونًيــا  المتعاملــون  فاألشــخاص  تنفيذهــا. 
أن يتمتعــوا بــإرادة حــرة وواعيــة عندمــا يقدمــون علــى 
التعاقــد بشــأنها وبمــا يضمــن ســالمة إرادتهــم مــن أية 
عيــوب قــد تشــوبها، وبمــا يصــون العقــد مــن شــبهة 

القابليــة لإلبطــال.
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عندهــا  واختلفــت  الجــدل  أثــارت  التــي  األمــور  مــن 
للتجــارة  تعريــف  وضــع  محاولــة  النظــر،  وجهــات 
اإللكترونيــة بصفــة عامــة وللعقــود اإللكترونيــة بصفــة 
خاصــة، ولعــل مــرد ذلــك الخــالف تشــعب هــذه التجــارة 
وتنــوع العقــود التــي تبــرم مــن خاللهــا، األمــر الــذي 

والتعريفــات. المفاهيــم  اختــالف  إلــى  أدى 
ولمــا كان العقــد اإللكترونــي مــن طائفــة العقود التي 
تتــم عــن بعــد، فقــد عرفــت المــادة الثانيــة مــن التوجيــه 
والمتعلــق   1997 مايــو   20 فــي  الصــادر  األوروبــي 
ــة المســتهلك فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد،  بحماي
العقــد اإللكترونــي بأنــه: »أي عقــد متعلــق بالســلع 
خــالل  مــن  ومســتهلك  مــورد  بيــن  يتــم  والخدمــات 
اإلطــار التنظيمــي الخــاص بالبيــع أو تقديــم الخدمــات 
التــي ينظمهــا المــورد، الــذي يتــم باســتخدام واحــدة 
أو أكثــر مــن وســائل االتصــال اإللكترونيــة حتــى إتمــام 

التعاقــد«.
بينمــا عرفــت المــادة األولــى مــن قانــون المعامــالت 
ــة القطــري رقــم 16 لســنة 2010،  والتجــارة اإللكتروني
المعاملــة اإللكترونيــة بأنهــا: »أي تعامــل، أو تعاقــد، أو 
اتفــاق، يتــم إبرامــه أو تنفيــذه، بشــكل جزئــي أو كلــي، 

بواســطة اتصــاالت إلكترونيــة«.
إلــى صفــة أطــراف  الفقــه  وقــد اســتند جانــب مــن 
العالقــة القانونيــة فــي تعريفــه للعقــود اإللكترونيــة، 
وعرفهــا بأنــه: »تنفيــذ بعــض أو كل المعامــالت التجارية 
تجــاري  بيــن مشــروع  تتــم  التــي  والخدمــات  للســلع 
وآخــر، أو بيــن تاجــر ومســتهلك، باســتخدام تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت«.
ويتميــز العقــد اإللكترونــي بعــدة خصائــص، من أهمها 
للتعاقــد  بعــد، فالســمة األساســية  عــن  تعاقــد  أنــه 
يجمعهمــا  ال  متعاقديــن  بيــن  يتــم  أنــه  اإللكترونــي 
مجلــس عقــد حقيقــي، بــل يتــم عــن بعــد بوســائل 
تكنولوجيــا مختلفــة مــن خــالل مجلــس عقــد حكمــي 
أو افتراضــي. كمــا يتســم العقــد اإللكترونــي بالطابــع 
التجــاري، وكذلــك بطابــع االســتهالك ألنــه غالًبــا مــا 
يتــم بيــن تاجــر ومهنــي مــن جهــة ومســتهلك مــن جهــة 

ماهية العقد اإللكتروني 
وأهم خصائصه 

أخــرى، فهــو مــن عقــود االســتهالك.
للعقــد اإللكترونــي  المميــزة  الخصائــص  كذلــك مــن 
أنــه عقــد مســاومة، فالموجــب للعقــد ال يقتصــر دوره 
علــى مجــرد الموافقــة علــى الشــروط المعــدة ســلًفا، 
بــل لــه االنتقــال مــن موقــع أو عــرض إلــى آخــر واختيــار 
مــا يشــاء وتــرك مــا يشــاء، وبالتالــي فــإن الرضائيــة هي 

التــي تســود العقــود اإللكترونيــة وليــس اإلذعــان.
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التراضــي  وجــود  العقــد  لقيــام  القانــون  يشــترط 
األثــر  إحــداث  علــى  المتعاقديــن  إرادتــا  وتوافــق 
القانونــي المقصــود مــن العقــد، فــاإلرادة باعتبارهــا 
مكونــة للرضــا ليــس لهــا أيــة قيمــة قانونيــة إال إذا تــم 
التعبيــر عنهــا بفعــل خارجــي ظاهر. فالعقــد يتم بمجرد 
إرادتيــن متطابقتيــن  التعبيــر عــن  أن يتبــادل طرفــاه 
مــع مراعــاة مــا يقــرره القانــون فــوق ذلــك مــن أوضــاع 

معينــة النعقــاد العقــد.
المدنيــة  القوانيــن  إلــى أن معظــم  وتجــدر اإلشــارة 
العربيــة لــم تشــترط طريقــة معينة للتعبيــر عن اإلرادة، 
ويجــوز أن يكــون ضمنًيــا إذا لــم ينــص القانــون أو يتفــق 
الطرفــان علــى أن يكــون صريًحــا. وقــد كرســت اتفاقيــة 
الهــاي لعــام 1964 الخاصــة بالقانــون الموحــد لتكويــن 
عقــد البيــع الدولــي، وكــذا اتفاقيــة فينــا للبيــع الدولــي 

للبضائــع لعــام 1980 مبــدأ الرضائيــة.
والرضائيــة مطلــب وشــرط أساســي لــدى التعاقــد عبــر 
اإلنترنــت، وذلــك بالتعبيــر عــن اإلرادة التــي يعبــر عنهــا 
باإليجــاب والقبــول والمتجهــة نحــو االرتبــاط القانونــي 
إيجــاب  التقــاء  هــو  اإللكترونــي  التعاقــد  بــأن  تفيــد 
صــادر مــن طــرف محلــه عــرض مطــروح بطــرق ســمعية 
وبصريــة أو كليهمــا علــى شــبكة االتصــاالت بقبــول 
صــادر مــن طــرف آخــر بــذات الطــرق تحقيًقــا لعمليــة 

يرغــب الطرفــان فــي إنجازهــا.

بســبب زيــادة النشــاط التجــاري بيــن الــدول أصبحــت 
للمفاوضــات فــي الوقــت الحاضــر أهمية فــي التعامل 
الشــركات  أو  األفــراد  نطــاق  علــى  ســواء  التجــاري، 
التجاريــة، وغالًبــا مــا يســبق إبــرام العقــد اإللكترونــي 
الســيما  العقــد  إلبــرام  تمهيــًدا  مكثفــة  مفاوضــات 
العقــود المهمــة التــي قــد تنصــب علــى معامــالت 
ذات طبيعــة تقنيــة أو اقتصاديــة كبيــرة. ويقصــد هنــا 
بالتفــاوض سلســلة مــن المحادثــات وتبــادل وجهــات 
النظــر وبــذل العديــد مــن المســاعي بيــن الطرفيــن 
بشــأن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  بهــدف  المتفاوضيــن 

صفقــة معينــة.
ســريعة  بطريقــة  يتــم  التقليــدي  التعاقــد  كان  وإذا 
فإنهــا  البســيطة  العقــود  طبيعــة  مــع  تتناســب 
األســاليب  أوجدتهــا  التــي  العقــود  مــع  تتــالءم  ال 
مشــاريع  علــى  تــرد  لكونهــا  والحديثــة،  المتطــورة 
عمالقــة ومتعــددة الجنســيات، وتنصــب علــى عمليــات 
مركبــة ومليئــة بالتعقيــدات الفنيــة والقانونيــة. وعليــه 
مرحلــة  إبرامهــا  يســبق  أن  جــًدا  الضــروري  مــن  فإنــه 
شــاقة مــن المفاوضــات التــي قــد تســتغرق الكثيــر 
مــن الوقــت والجهــد لذلــك كانــت هــذه المرحلــة مــن 
اإللكترونــي  العقــد  بهــا  يمــر  التــي  المراحــل  أهــم 
ــه مــن  ــل أكثرهــا خطــورة علــى اإلطــالق، لمــا تحتوي ب
تحديــد ألهــم ومعظــم االلتزامــات وحقــوق طرفــي 
العقــد، ومــا ينشــأ عنهــا مــن مشــكالت قانونيــة كقطع 
المفاوضــات بســوء نيــة أو بــدون ســبب جــدي، وكــذا 
طبيعــة المســؤولية التــي تترتــب علــى هــذا القطــع.

وســيلة  كونــه  فــي  التفــاوض  أهميــة  تبــدو  كمــا 
األطــراف  بيــن  النظــر  وجهــات  وتقريــب  للتفاهــم 
ــا وفعــااًل فــي  ــا وحيوًي المتعاقــدة، ويلعــب دوًرا وقائًي
التحضيــر لمرحلــة إبــرام العقــد والحــد مــن أســباب النزاع 
فــي المســتقبل، ويؤمــن لــكل واحد مــن المتفاوضين 
االطــالع علــى التفصيــالت الدقيقــة الخاصــة بشــروط 
بالمحــل  المتصلــة  األساســية  والمواصفــات  العقــد 

بشــأنه. المتفــاوض 
وثمــة عقــود ال يســبقها مفاوضــات قبــل انعقادهــا 
كالعقــود المألوفــة التــي تتكــرر فــي الحيــاة اليوميــة، 
غيــر أن أهميــة التفــاوض تظهــر بصــورة خاصــة فــي 

التراضي في العقد 
اإللكتروني

التفاوض اإللكتروني 
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تنفيذهــا  التــي يمتــد  الصناعيــة  أو  التجاريــة  العقــود 
لفتــرة زمنيــة طويلــة، مــن ناحيــة كونــه وســيلة فعالــة 
إلعــادة التــوازن العقــدي فــي حالــة تغيــر الظــروف، إذ 
نظــًرا لقابليــة الظــروف االقتصاديــة المحيطــة بالعقــد 
للتغيــر المســتمر فقــد يخــل ذلــك بتــوازن العالقــات 
التعاقديــة، ويجعــل تنفيــذ العقــد علــى النحــو المتفــق 
عليــه مرهًقــا للمديــن، لــذا يحــرص الطرفــان فــي مثــل 
يلتــزم  شــرط  إدراج  علــى  العقــود  مــن  النــوع  هــذا 
بمقتضــاه كل منهمــا بالتفــاوض حــول كيفيــة التغلــب 
الشــرط  هــذا  علــى  يطلــق  الصعوبــات،  هــذه  علــى 
العقــدي،  التــوازن  إعــادة  شــرط  أو  التفــاوض  إعــادة 
والمســمى فــي القانــون االنجليــزي شــرط الصعوبــة.

هــي  التفــاوض  مرحلــة  عــن  الناشــئة  االلتزامــات  إن 
ــة الواجبــة االحتــرام، والتــي  االلتزامــات قبــل التعاقدي
مرحلــة  فــي  المتفاوضيــن  علــى  القانــون  يفرضهــا 
التفــاوض، بهــدف التوصل إلى اتفاق نهائي ولتحقيق 
مصلحــة األطــراف وحمايــة حقوقهــم القانونيــة. حيــث 
مســؤولية  االلتزامــات  بتلــك  اإلخــالل  علــى  يترتــب 
التعاقديــة قبــل  إذ ال مجــال للمســؤولية  تقصيريــة، 

انعقــاد العقــد.
وتعتبــر المســؤولية التقصيريــة مــن النظــام العــام، 
التفــاوض  بيــن طرفــي  االتفــاق مســبًقا  يجــوز  فــال 
شــرط  كل  ويقــع  منهــا،  اإلعفــاء  علــى  اإللكترونــي 
للفقيــه  الوســيط  فــي  وجــاء  باطــاًل.  لذلــك  مخالــف 
الــرزاق الســنهوري أن االلتــزام  الكبيــر الدكتــور عبــد 
المســئولية  تحقــق  بــه  اإلخــالل  علــى  ترتــب  الــذي 
التقصيريــة هــو التــزام قانوني، أي التزام القانون هو 
الــذي أنشــأه وحــدد مــداه، ولــم تدخــل إرادة الطرفيــن 
فــي شــيء مــن ذلــك، ومــن ثــم وجــب التعويــض عــن 
كل الضــرر، ســواء توقعــه الطرفــان أو لــم يتوقعــاه. 
ومــن ثــم ال يجــوز للطرفيــن أن يتراضيــا علــى اإلعفــاء 

مــن المســئولية التقصيريــة.
الوســيط فــي شــرح  الســنهوري –  الــرزاق  )د/ عبــد 
القانــون المدنــي – الجــزء األول - صـــــ 753 – الفقــرة 

)512
وهنــاك عــدة التزامــات تقــع علــى عاتــق األطــراف خــالل 

مرحلــة التفــاوض، لعــل أهمها:
أن  بــد  ال  التفــاوض:  فــي  بالدخــول  االلتــزام   )1(
يلتــزم أطــراف التفــاوض بمقتضــى عقــد مبدئي على 
النهائــي  العقــد  لمناقشــة  التفــاوض  فــي  الدخــول 

المــراد التوصــل إليــه فــي الميعــاد المحــدد لذلــك، مــن 
ثــم فــإن االلتــزام بالتفــاوض يجــد مصــدره المباشــر 
فــي اتفــاق التفــاوض، وال يحــق ألي طــرف االمتنــاع 
أو التأخيــر عــن الدخــول فــي المفاوضــات وإال اعتبــر 
مســؤواًل عمــا قــد يقــع مــن أضــرار للطــرف اآلخــر، إذ 
يجــب علــى كل طــرف بــذل العنايــة المطلوبــة إلنجــاح 
المفاوضــات، فــإذا ارتكــب أي طــرف فعــاًل مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلــى إفشــال المفاوضــات فإنــه يعــد مخالًفــا 
اللتزامــه ببــذل العنايــة، التــي يفرضهــا عليــه وجــوب 
اتبــاع المســلك المألــوف للشــخص المعتــاد ويتفــق 
مــع مقتضيــات حســن النيــة فــي تنفيــذ االلتزامــات.

االلتــزام بحســن النيــة: يتطلــب مبــدأ حســن   )2(
ســاحة  المفاوضــات  تكــون  أن  التفــاوض  فــي  النيــة 
لألمــان، ويعتبــر هــذا االلتــزام تبادلــي يقــع علــى عاتــق 
الطرفيــن بتحقيــق غايــة وليــس التزاًمــا ببــذل عنايــة.
عبــر  المتفاوضــان  يلتــزم  باإلعــالم:  االلتــزام   )3(
الشــبكة بــأن يــزود كل مفــاوض اآلخــر بــكل المعلومات 
المتوفــرة لديــه والمتعلقــة بموضــوع التعاقــد والتــي 

يجــب عليــه أن يعلــم بهــا كل طــرف.
االلتــزام باالعتــدال والجديــة: يلتــزم كل طــرف   )4(
فــي  واالعتــدال  بالجديــة  المفاوضــة  أطــراف  مــن 
مرحلــة المفاوضــات، ويجــب علــى األطــراف مواصلــة 
العــروض  تقديــم  فــي  واعتــدال  بجديــة  التفــاوض 
ال  بحيــث  اآلخــر،  المتفــاوض  وأفــكار  آراء  ومناقشــة 
يكــون مبالًغــا فيهــا ممــا يهــدد بفشــل المفاوضــات 
وعــدم التشــدد والتصلــب فــي الــرأي، وكذلــك احتــرام 
المعاهــدات واألعــراف التجاريــة الســائدة، والســعي 
إلنهــاء عمليــة التفــاوض فــي مواعيــد مناســبة، كمــا 
يجــب االلتــزام بعــدم التفــاوض مــع طــرف ثالــث وهــو 
مــا يســمى بحظــر إجــراء مفاوضــات موازيــة شــريطة أن 

يكــون هنــاك اتفــاق مســبق علــى ذلــك.
بالتعــاون: إن هــذا االلتــزام يفرضــه  االلتــزام   )5(
مبــدأ حســن النيــة عنــد إبــرام العقــود، وبالتالــي فهــو 
ــا دون حاجــة إلــى النــص عليــه صراحــة،  مفــروض ضمنًي
ويظــل هــذا االلتــزام قائًمــا طيلــة مرحلــة المفاوضــات، 
أو  فعــل  كل  بــل  حصرًيــا  التعــاون  صــور  تنــدرج  وال 
تصــرف يقــوم علــى التعــاون والثقــة المتبادلــة ينــدرج 

تحــت بنــد التعــاون.
قــد  الســرية:  علــى  بالمحافظــة  االلتــزام   )6(
ــة التفــاوض أن يكشــف أحــد األطــراف  تقتضــي عملي
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ــك يوجــب هــذا  لآلخــر عــن بعــض األســرار الهامــة، لذل
الــذي اطلــع علــى هــذه  المفــاوض  امتنــاع  االلتــزام 

اســتغاللها. أو  للغيــر  إفشــائها  عــن  المعلومــات 
قطــع  فــي  مطلقــة  بحريــة  متفــاوض  كل  ويتمتــع 
لمبــدأ  طبًقــا  ذلــك  فــي  رغــب  متــى  المفاوضــات 
العــدول  لــكل طــرف حــق  يبيــح  الــذي  التعاقــد  حريــة 
دون  وقــت  أي  فــي  التفــاوض  مــن  االنســحاب  أو 
مســؤولية عليــه طالمــا كان لهــذا العــدول مــا يبــرره، إذ 
أن الطــرف المنســحب مــن المفاوضــات ال يجبــر علــى 
ــرام العقــد  االســتمرار فــي التفــاوض وصــواًل إلــى إب

النهائــي.
وبخصــوص ذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن 

ــا وال يترتــب عليهــا  المفاوضــات ليســت إال عمــاًل مادًي
بذاتهــا أي أثــر قانونــي فــكل متفــاوض ُحــر فــي قطــع 
المفاوضــة فــي الوقــت الــذي يريــد دون أن يتعــرض 
ــة، وأن  ــرر لعدول ــان المب ــة مســئولية أو يطالــب ببي ألي
اإليجــاب هــو العــرض الــذي يعبــر بــه الشــخص الصــادر 
منــه علــى وجــه جــازم عــن إرادتــه فــي إبــرام عقــد معين 
بحيــث إذا مــا اقتــرن بــه قبــول مطابــق له انعقــد العقد، 
وال يعتبــر التعاقــد تاًمــا وملزًمــا إال بقيــام الدليــل علــى 
تالقــى إرادة المتعاقديــن علــى قيــام هــذا االلتــزام 

ونفــاذه.
)محكمــة النقــض المصريــة – الطعــن رقــم 559 لســنة 

74 قضائيــة – جلســة 20 / 03 / 2007(
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يشــترط القانــون لقيــام العقــد وجــود التراضــي 
األثــر  إحــداث  علــى  المتعاقديــن  إرادتــا  وتوافــق 
القانوني المقصود من العقد، فاإلرادة باعتبارها 
مكونــة للرضــا ليــس لهــا أيــة قيمــة قانونيــة إال إذا 
تــم التعبيــر عنهــا بفعــل خارجــي ظاهــر. فالعقــد 
يتــم بمجــرد أن يتبــادل طرفــاه التعبيــر عــن إرادتيــن 
ــون فــوق  ــاة مــا يقــرره القان ــن مــع مراع متطابقتي

ذلــك مــن أوضــاع معينــة النعقــاد العقــد.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم القوانيــن المدنيــة 
العربيــة لــم تشــترط طريقــة معينــة للتعبيــر عــن 
ينــص  لــم  إذا  ضمنًيــا  يكــون  أن  ويجــوز  اإلرادة، 
القانــون أو يتفــق الطرفــان علــى أن يكــون صريًحــا. 
وقــد كرســت اتفاقيــة الهــاي لعــام 1964 الخاصــة 

التراضي في العقد 
اإللكتروني

الدولــي،  البيــع  عقــد  لتكويــن  الموحــد  بالقانــون 
ــع لعــام  ــع الدولــي للبضائ ــا للبي وكــذا اتفاقيــة فين

1980 مبــدأ الرضائيــة.
والرضائيــة مطلــب وشــرط أساســي لــدى التعاقــد 
عبــر اإلنترنــت، وذلــك بالتعبيــر عــن اإلرادة التــي 
نحــو  والمتجهــة  والقبــول  باإليجــاب  عنهــا  يعبــر 
االرتبــاط القانونــي تفيــد بــأن التعاقــد اإللكترونــي 
هــو التقــاء إيجــاب صــادر مــن طــرف محلــه عــرض 
مطــروح بطــرق ســمعية وبصريــة أو كليهمــا علــى 
شــبكة االتصــاالت بقبــول صــادر مــن طــرف آخــر 
الطرفــان  يرغــب  لعمليــة  تحقيًقــا  الطــرق  بــذات 

فــي إنجازهــا.
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ــا، والقوانيــن التــي  تنشــغل القوانيــن المدنيــة عموًم
إلكترونًيــا(   – )رقمًيــا  تتــم  التــي  التعاقــدات  تحكــم 
بمســألة الحمايــة القانونيــة للمتعاقديــن، فيومًيــا يتــم 
إجــراء مليــارات مــن التعامــالت والتعاقــدات، وكلهــا لهــا 
مــن الجوانــب القانونــي، وحســب البنــك الدولــي فإنــه 
يوجــد اآلن نحــو 3.4 مليــار مســتخدم لإلنترنــت حــول 
العالــم، كمــا أنــه يومًيــا وحــول العالــم يتــم تبــادل نحــو 
210 مليــارات مــن الرســائل اإللكترونيــة، عــالوة علــى 
إتمــام نحــو 40 مليــون عمليــة شــراء يومًيــا عبــر موقــع 

)أمــازون( العالمــي وحــده.
عنــا  تحجــب  أال  يجــب  المذهلــة  اإلحصــاءات  وهــذه 
إلــى  حقيقــة أن أي تعامــل قــد تــم ضمنهــا اســتند 
إطــار تعاقــدي يرتــب التزامــات متبادلــة بيــن األطــراف 
المتعاملــة، ممــا يوجــب توفيــر حمايــة للشــخص الــذي 
الســلع  أو  الخدمــات  مقدمــة  الشــركات  مــع  تعاقــد 
إلكترونًيــا، ســواء تمثــل مقدمــو أو مــزودو الخدمــات 
اجتماعــي  تواصــل  وســائل  أو  إلكترونيــة  بمواقــع 
إلكترونيــة أو متاجــر إلكترونيــة وغيرهــا، وذلــك فــي 
بالتطــورات  وتأثرهــا  الدوليــة  التجــارة  تطــور  ظــل 
التكنولوجــي، ممــا حــدا بالمشــرعين علــى الصعيديــن 
واآلليــات  الخطــط  وضــع  إلــى  والمحلــي  الدولــي 

ذلــك. لتنظيــم  المناســبة  القانونيــة 
بشــكل  واإللكترونــي  عموًمــا  العقــد  ينعقــد  وكــي 
ويقصــد  بالقبــول،  اإليجــاب  ارتبــاط  مــن  البــد  خــاص 
باإليجــاب اإللكترونــي التعبيــر عــن إرادة الراغــب فــي 
دوليــة  شــبكة  خــالل  مــن  ويتــم  بعــد  عــن  التعاقــد 
لالتصــاالت بوســيلة مســموعة مرئيــة ويتضمــن كل 
العناصــر الالزمــة إلبــرام العقــد، ويســتطيع مــن يوجــه 
إليــه أن يقبــل التعاقــد مباشــرة. واإليجــاب اإللكترونــي 
قــد يكــون إيجاًبــا خاًصــا موجهــا ألشــخاص محدديــن مــن 
خــالل تقنيــة البريــد اإللكترونــي التــي تســمح بتبــادل 
العــروض التعاقديــة مــن خــالل رســائل البيانــات، وقــد 
يكــون عاًمــا موجًهــا إلــى أشــخاص غيــر محدديــن عــن 
طريــق مواقــع الويــب التجاريــة المنتشــرة عبر اإلنترنت.

واإليجــاب اإللكترونــي البــد وأن تقابلــه إرادة عقديــة 
والعقــود  اإليجــاب،  لهــذا  قبــواًل  تتضمــن  أخــرى 

التعبير عن اإلرادة في 
العقد اإللكتروني

اإللكترونيــة التــي تبــرم عبــر اإلنترنــت ال تختلــف عــن 
العقــود التقليديــة مــن هــذه الناحيــة، والتعبيــر الثانــي 
أثــر  ويتجــه إلحــداث  باًتــا  يكــون  أن  يلــزم  اإلرادة  عــن 
قانونــي، كمــا يلــزم لكــي يرتــب أثــره أن يكــون حــًرا 
إليــه وهــو علــى بينــة مــن  وصــادًرا مــن المنســوب 

أمــره بمــا يؤكــد نيتــه فــي االرتبــاط التعاقــدي.
ــا لســنة 1980 بشــأن البيــع  ــه اتفاقيــة فيين وقــد عرفت
الدولــي للبضائــع علــى نحــو ال يــكاد يخــرج عــن القواعــد 
العامــة، حيــث تنــص المــادة )18 / 1( علــى أنــه: »أي 
آخــر صــادر مــن المخاطــب يفيــد  بيــان أو أي تصــرف 

الموافقــة علــى اإليجــاب«.
الدولــة  مجلــس  فــإن  القبــول  تأكيــد  أجــل  ومــن 
مرحلــة  مرحلتيــن:  وضــع  إلــى  أشــار  الفرنســي 
المعلومــات الواضحــة، دون أن تحيــل رابطــة النصــوص 
الكثيــرة إلــى الشــروط العامــة للبيــع. ومرحلــة ثانيــة 
هــي قبــول اإليجــاب، قبــول الثمــن، قبــول الشــروط 
األخــرى فــي العقــد، اإلعــالن النهائــي للرضــاء المؤكــد 
االلتــزام  مــع  اإللكترونــي  البريــد  بواســطة  ســواء 

مختلفتيــن. نقرتيــن  بواســطة  أو  الرســالة  بحفــظ 
التــي تســمح  التقنيــات  العديــد مــن  كمــا أن هنــاك 
بالتغلــب علــى الشــك فــي المســألة المتعلقــة بتأكيــد 

القبــول، مــن 
 Command( بالشــراء  أمــر  وثيقــة  وجــود  ذلــك 
علــى  يحررهــا  أن  العميــل  علــى  يتعيــن   )De Ban
الشاشــة حيــث يؤكــد نيتــه أو تأكيــد لألمــر بالشــراء 
إليهــا  تلجــأ  أخــرى  طريقــة  وثمــة   )Confirmation(
بعــض المواقــع والشــركات تتمثــل فــي طلــب تأكيــد 
المســتهلك لقبولــه عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، 
أو أن يقــوم المســتهلك بمــلء اســتمارة نموذجيــة 
بمعلومــات إضافيــة منهــا كتابــة عبــارات تفيــد القبــول 
يكتــب  أن  أو     I Accept أو  Agree صراحــة كعبــارة
أن  أو  االئتمــان  ببطاقــة  الخــاص  الســري  الرقــم 
يســتخدم المفتــاح الخــاص key Private الــذي يصــادق 
عليــه طــرف ثالــث مــن غيــر المتعاقديــن، لكــي يســهل 
المعلومــات  تلــك  خــالل  مــن  التعبيــر  صــدور  إثبــات 
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الحاســوب. شاشــة  علــى  المحــررة 
المعامــالت  قانــون  عــرض  ذاتــه فقــد  اإلطــار  وفــي 
المــادة  فــي  المســألة  هــذه  القطــري  اإللكترونيــة 
الثانيــة منــه بحيــث أشــار إلــى جــواز اســتنتاج موافقــة 
الشــخص علــى إجــراء المعامــالت باســتخدام اتصــاالت 
إلكترونيــة مــن ســلوكه اإليجابــي« وأوجــب »أن تكــون 
موافقــة الجهــات واألجهــزة الحكوميــة صريحــة، وذلــك 
تكــون  التــي  اإللكترونيــة  بالمعامــالت  يتعلــق  فيمــا 
طرًفــا فيهــا« وهــذا كلــه فــي إطــار التعبيــر عــن اإلرادة 
إلكترونًيــا فــي مجــال القبــول بإجــراءات التعامــالت عبــر 

وســيلة إلكترونيــة.
مســألة  تنــاول  القطــري  القضــاء  أن  ذكــره  والجديــر 
التعبيــر اإللكترونــي عــن اإلرادة فــي حكــم قضائــي 
صــادر عــن محكمــة التمييــز برقم 158 لســنة 2012 في 
تاريــخ 4 / 12 / 2012، معترًفــا بقيمتــه القانونيــة عندمــا 
المتعاقــد  إلــى  إلكترونيــة  رســالة  المتعاقــد  أرســل 
ــة  ــه بإنهــاء الرابطــة التعاقدي ــه عــن إرادت ــر في اآلخــر يعب
مــع الطــرف اآلخــر علــى اعتبــار ذهــاب إرادتــه إلــى عــدم 

تجديــد عقــد اإليجــار.
وفــي حكــم آخــر صــادر عــن القضــاء القطــري برقــم 
275 لســنة 2016 فــي تاريــخ 15 / 11 / 2016، أكــدت 
محكمــة التمييــز- وفــي معــرض نظرهــا فــي طعــن 
مرتبــط بإعمــال القواعــد القانونيــة المتعلقــة بالعقــود 
بالوســائل  »للمتعامليــن  أنــه:   - إلكترونًيــا  المبرمــة 
اإللكترونيــة إبــرام تعاقداتهــم واتفاقاتهــم عــن طريــق 
كالبريــد  تدخــل فيهــا شــخص  الوســائل ســواء  تلــك 
مجهــزة  إلكترونيــة  آليــات  بواســطة  أو  اإللكترونــي 
مســبًقا لذلك. وللقاضي اســتخالص الغياب والقبول 
مــن خــالل تلــك الوســائل دون حاجــة ألن تكــون مفرغــة 
حالــة  عــدا  طرفيهــا  مــن  موقعــة  ورقــة  فــي  كتابًيــا 
التوقيــع اإللكترونــي المعتمــد. ويضيــف الحكــم إلــى 
أنــه وبالرجــوع إلــى نصــوص المــواد 1، 4 /1 ، 20 /1  
مــن القانــون رقــم 16لســنة 2010 بشــأن المعامــالت 
الوســائط  أضحــت  فقــد   ... اإللكترونيــة  والتجــارة 
واســتعمااًل  شــيوًعا  تــزداد  وســيلة  اإللكترونيــة 
بيــن األفــراد والتجــار .... ممــا أوجــب علــى المشــرع 
المعامــالت  فــي  التطــور  هــذا  لمواكبــة  التدخــل 
بتنظيمهــا ووضــع ضوابطهــا وآثارهــا القانونيــة، وأتــاح 
للمتعامليــن بتلــك الوســائل أن يتــم إبــرام تعاقداتهــم 
واتفاقاتهــم عــن طريقهــا .... لمــا كان ذلــك وكانــت 
الشــركة الطاعنــة قــد تمســكت بداللــة مســتخرجات 

الرســائل اإللكترونيــة المتبادلــة مــع المطعــون ضدهــا 
وممثليهــا ومــا ورد لهــا مــن رســائل بنكيــة تتضمــن 
النقديــة  المبالــغ  لبعــض  ضدهــا  المطعــون  ســداد 
ــرام التعاقــد  ــات إيجــاب المطعــون ضدهــا وإب فــي إثب
ــا ومــن شــأنه  المدعــى بهــا، وكان هــذا الدفــاع جوهرًي
الدعــوى،  الــرأي فــي  بــه وجــه  يتغيــر  أن   - إن صــح   -
بمــا كان يتعيــن معــه علــى المحكمــة أن تمحــص تلــك 
المســتندات وتقــدر مــدى حجيتهــا فــي اإلثبــات، إال أن 
الحكــم التفــت عنهــا بحجــة جحــد المطعــون ضدهــا لهــا، 
رغــم أن ذلــك ال يفقدهــا تلــك الحجيــة، مــا دام قــد 
صــح تبادلهــا بيــن طرفــي التداعــي ونســبتها إليهمــا 
وفــق الضوابــط التــي وضعهــا المشــرع لحجية الرســائل 
اإللكترونيــة، بمــا يعيبــه بالقصــور فــي التســبيب الــذي 

جــره للخطــأ فــي تطبيــق القانــون.«
االعتــراف  إلــى  الركــون  يكــرس  الحكــم  هــذا  ولعــل 
اإللكترونــي  اإليجــاب  مــن  لــكل  القانونيــة  بالقيمــة 
المتضمــن العناصــر الرئيســية للعقــد، وكــذا القبــول 
وبمــا  لإليجــاب،  مطابًقــا  يكــون  الــذي  اإللكترونــي 
يــؤدي إلــى االعتــراف بالعقــد المبــرم إلكترونًيــا واآلثــار 
للنصــوص  إعمــااًل  وذلــك  عليــه،  المترتبــة  القانونيــة 
اإللكترونيــة  بالمعامــالت  المتعلقــة  القانونيــة 
المطبقــة بدولــة قطــر وهــي القانــون رقــم 16 لســنة 
المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة، وأًيــا  2010 بشــأن 
كانــت طريقــة التعاقــد اإللكترونــي ســواء عــن طريــق 
يكفــل  إلكترونــي  نظــام  أي  أو  اإللكترونــي  البريــد 

العقــد. وانعقــاد  والقبــول  الغيــاب  ســالمة 
المدنــي  القانــون  مــن   75 المــادة  أشــارت  وقــد 
القطــري إلــى مجلــس العقــد الــذي ينعقــد مــن ضمنــه 
العقــد طالمــا ارتبــط القبــول باإليجــاب فــي المجلــس 
ذاتــه، شــريطة أال يحــدد موعــد القبــول مضاًفــا إلــى مــا 
بعــد انفضــاض هــذا المجلــس. كمــا أشــارت المــادة 76 
مــن القانــون ذاتــه إلــى انعقــاد العقــد بارتبــاط اإليجــاب 
بالقبــول مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك، أو يقضــي 
القانــون أو العــرف بخالفــه. وحــددت المــادة 77 آليــة 
فــي  منعقــًدا  العقــد  واعتبــرت  بالمراســلة  التعاقــد 
الزمــان والمــكان اللذيــن يتصــل فيهمــا القبــول بعلــم 
الموجــب، مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك أو يقضــي 
القانــون أو العــرف بخالفــه. كمــا أشــارت المــادة 78 
إلــى اعتبــار التعاقــد بالهاتــف أو بأيــة طريقــة مماثلــة 
كأنــه تــم بيــن حاضريــن فيمــا يتعلــق بالزمــان، وبيــن 

غائبيــن فيمــا يتعلــق بالمــكان.
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العقــد  علــى  القواعــد  هــذه  تطبيــق  أردنــا  وإذا 
اإللكترونــي، فــإن المــادة الرابعــة مــن القانــون رقم 16 
لســنة 2010 بشــأن المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة 
فــي دولــة قطــر قــد نصــت علــى أنــه »يجــوز عنــد إبــرام 
ــر عــن اإليجــاب أو  العقــود أو إجــراء المعامــالت، التعبي
القبــول، كليــًا أو جزئيــًا، برســالة بيانــات تتــم بواســطة 

اتصــاالت الكترونيــة.
وال يؤثــر فــي صحــة العقــود أو المعامالت، أو قابليتها 
للتنفيــذ، اســتخدام رســالة بيانــات واحــدة أو أكثــر فــي 

إبرامها«.
وهنــا نجــد أننــا بصــدد مجلــس العقــد اإللكترونــي فــي 
الســمعي –  االتصــال  برامــج  عبــر  التعاقــد  كان  حــال 
البصــري المباشــر، ممــا يعنــي انطبــاق التعاقــد بيــن 
العقــد  بمجلــس  يســمى  مــا  إطــار  ضمــن  حاضريــن 
الحكمــي، ويفتــرض قيــام مجلــس العقــد أن يكــون 
الطرفــان علــى اتصــال بشــكل مباشــر مــع بعضهمــا 
صــدور  بيــن  فاصلــة  زمنيــة  فتــرة  وجــود  مــع  بعضــا 
التعبيــر عــن اإلرادة واتصالــه بعلــم مــن وجــه إليــه هــذا 
التعبيــر. وفــي هــذا اإلطــار فــإن فكــرة مجلــس العقــد 
اإللكترونــي فــي حــال التعاقــد عبــر البريــد اإللكترونــي 

تثيــر تطبيــق فكــرة التعاقــد بيــن غائبيــن، وذلــك لعــدم 
واحــد،  مــكان  او  زمــان  فــي  العقــد  اجتمــاع طرفــي 
حيــث يفتــرض وجــود فتــرة زمنيــة بيــن إرســال هــذا 
البريــد اإللكترونــي ووصولــه وفتحــه وقراءتــه مــن قبــل 

الطــرف اآلخــر.
وفــي هــذا اإلطــار فــإن قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة 
بشــأن التعاقــد اإللكترونــي لعــام 2004، تضــع بنــًدا 
»التعاقــد  يخــص  إلكترونًيــا  للمتعاقديــن  تحذيرًيــا 
اإللكترونــي غيــر المقصــود«، حيــث إلــى ضــرورة أن 
يتضمــن العقــد اإللكترونــي تعبيــرات دقيقــة وواضحــة 
ــا عــن القيمــة  ــذي ينــوي التعاقــد إلكترونًي للشــخص ال
القانونيــة للبنــود التــي يوافــق عليهــا، وهــل تعــد إيجاًبا 
بحيــث أن موافقتــه عليهــا تعــد قــواًل ينعقــد بــه العقــد 
اإللكترونــي، أم أنهــا مجــرد دعــوة إلــى التفــاوض أو 
التعاقــد، ولعــل مــن المناســب – بحســب مــا تنــص 
عليــه هــذه القواعــد – إدراج كلمــة )موافــق( فــي نهايــة 
هــذه البنــود ككلمــة ذات داللــة واضحــة بقبــول العرض 

المقــدم بشــروطه العامــة والخاصــة.
 ولعــل التعاقــد اإللكترونــي يتضمــن حالًيــا العديــد مــن 
الصيــغ للتعبيــر عــن اإلرادة المعتبــرة علــى أنهــا قبــول 
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ينعقــد بــه العقــد، فهنــاك صيغــة أولــى التعبيــر عــن 
الدوليــة   المعلومــات  شــبكة  عبــر  والتعاقــد  اإلرادة 
وهــي القبــول بالضغــط علــى كلمــة الموافقــة كمــا 
أوردنــا، بعــد أن يكــون الطــرف القابــل إلكترونًيــا قــد 
العقــد،  فــي  األساســية  البنــود  كافــة  علــى  اطلــع 
يتضمــن  آخــر  رابــط  علــى  بالدخــول  القبــول  يتــم  أو 
االطــالع علــى البنــود، بحيــث أن الدخــول علــى هــذا 
اإللكترونــي األساســي  بالموقــع  المرتبــط  الموقــع 
بمثابــة القبــول، أو أن يقــع القبــول بإحالــة الشــخص 
ــه اإللكترونــي علــى موقــع  الــذي يرغــب بإصــدار قبول
آخــر يتضمــن كافــة الشــروط، فــكأن الشــروط هنــا جــزء 
مــن العقــد عبــر اإلحالــة إليهــا، وهــو مــا يعــد تطبيًقــا 
عملًيــا لنــص المــادة 78 مــن القانــون المدنــي القطــري 
أيًضــا  إليهــا، كمــا ان األمــر مرتبــط  الســابق اإلشــارة 
بإعمــال نــص المــادة 65 مــن القانــون المدنــي القطري 
يكــون  اإلرادة  عــن  »التعبيــر  أن  علــى  تنــص  التــي 
باللفــظ أو بالكتابــة أو باإلشــارة الشــائعة االســتعمال 
او بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى التراضــي، أو باتخــاذ 
فــي  شــًكا  الحــال  ظــروف  تــدع  ال  آخــر  موقــف  أي 
داللتــه علــى حقيقــة المقصــود منــه«، ولعــل التعاقــد 
اإللكترونــي يســتجيب إلــى هــذه الصــور فــي التعبيــر 

عــن اإلرادة.
وكذلــك يمكــن أن يعبــر عــن اإلرادة أيًضــا باســتخدام 
بعــض اإلشــارات والرمــوز التــي أصبــح متعارًفــا عليهــا 
مثــاًل  فهنــاك  اإلنترنــت،  شــبكة  مســتخدمي  بيــن 
ووجــه  الموافقــة  علــى  تــدل  مبتســم  وجــه  إشــارة 
عمــودي  الــرأس  وهــز  الرفــض،  علــى  تــدل  غاضــب 
ــا يــدل علــى رفضــه  يــدل علــى الموافقــة وهــزه أفقًي
ويــرى البعــض أن هــذه اإّلشــارات ال تخــرج عــن معناهــا 
الجديــدة هــي إشــارة  التقليــدي ســوى أن اإلشــارة 
صــادرة عــن جهــاز كمبيوتــر لكنــه يعبر عــن إرادة الموجب 

إليــه وليــس عــن إرادة جهــاز الكمبيوتــر.
 وفــي صــورة أخــرى أكثــر تقدًمــا، أخــذت مواقــع الويــب 
المســتخدمة فــي تبــادل الســلع والخدمــات تتطلــب 
ضــرورة وجــود توقيــع إلكترونــي لــدى المتعاقــد يرتبــط 
بشــهادة تصديــق إلكترونــي معتمــدة وســارية صــادرة 
اإللكترونــي  التصديــق  خدمــات  مقدمــي  أحــد  مــن 
المرخــص لهــم، بهــدف التيقــن مــن هويــة المتعاقديــن 
ــر شــبكة اإلنترنــت وضمــان عــدم تعديــل مضمــون  عب
البيانــات، كمــا حرصــت أغلــب المواقــع علــى  رســالة 
االســتفادة مــن اســتخدام تقنيــات التشــفير ويحــد مــن 

عمليــات االختــراق مــن قبــل المتلصصيــن وقراصنــة 
الشــبكة.

وكذلــك يمكــن أن تتــم عمليــة التعاقــد وتبــادل اإلرادة 
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، حينمــا يقــوم الشــخص 
صنــدوق  إلــى  بالدخــول  التعاقــد  فــي  يرغــب  الــذي 
بريــده اإللكترونــي وإرســال رســالة إلكترونيــة إلــى مــن 
يرغــب فــي التعاقــد معــه )المرســل إليــه( علــى عنــوان 
ــود التعاقــد  ــده اإللكترونــي تتضمــن شــروط أو بن بري
وكافــة البيانــات المتعلقــة بــه، يجــري ذلــك عــن طريــق 
كتابــة عنــوان البريــد اإللكترونــي للمــكان المخصــص 
فــي صنــدوق البريــد اإللكترونــي للمرســل، ثــم يــدون 
الرســالة التــي يرغــب فــي إرســالها أو يرســلها كرســالة 
ــاح  ــد اإللكترونــي ثــم يضغــط علــى مفت ملحقــة بالبري
اإلرســال الموجــود فــي برنامــج البريــد اإللكترونــي، 
حينئــذ ترســل الرســالة إلــى الحاســوب الخــادم لمقــدم 
إليــه  بالمرســل  الخــاص  اإللكترونــي  البريــد  خدمــات 
الــذي يخــزن الرســالة فــي صنــدوق بريــد المرســل إليــه، 
ولــدى قيــام المرســل إليــه بالدخــول علــى صنــدوق 
بريــده اإللكترونــي يمكنــه قــراءة الرســالة والــرد عليهــا 

بالموافقــة أو الرفــض.
ووســيلة التعبيــر عــن اإلرادة عبــر البريــد اإللكترونــي 
ــة فــي جوهرهــا  ــة وال تختلــف تلــك الكتاب هــي الكتاب
عــن الكتابــة العاديــة ســوى أن الوســيلة اختلفــت، كل 
ــر  ــة بطريقــة الكمبيوت ــر عــن الكتاب ــاك أن التعبي مــا هن
كتابــة مــن نــوع خــاص ليســت كتابــة علــى دعائــم ورقيــة 

ــة. وإنمــا باســتخدام دعائــم إلكتروني
 وقــد أكــد القانــون المدنــي الفرنســي علــى صحــة 
البريــد  التعاقــد باســتخدام  التعبيــر عــن اإلرادة فــي 
مــن   1369 للمــادة   2 الفقــرة  بإضافــة  اإللكترونــي 
لســنة   674 المرســوم  بمقتضــى  لمدنــي  القانــون 
2005، حيــث تنــص علــى أن: »المعلومــات التــي يتــم 
تداولهــا أثنــاء إبــرام العقــد أو تنفيــذه يمكــن أن يتــم 
وافــق  إذا  اإللكترونــي  البريــد  باســتخدام  إرســالها 

الوســيلة.« إليــه علــى اســتخدام هــذه  المرســل 
المدنــي  القانــون  مــن   3/1369 المــادة  نصــت  كمــا 
الفرنســية علــى أن: »المعلومــات التــي يتــم إرســالها 
البريــد  باســتخدام  ترســل  أن  يمكــن  مهنــي  إلــى 
اإللكترونــي منــذ الوقــت الــذي يعلــن فيــه عــن عنــوان 

اإللكترونــي«. بريــده 
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المتعلقــة  الدوليــة  التجــارة  عقــود  تطــور  ظــل  فــي 
إجــراء  فــإن  الحــدود  عبــر  والخدمــات  الســلع  بتبــادل 
العقــد بوســيلة إلكترونيــة أثــار الكثيــر مــن اإلشــكاالت 
التــي جعلــت القواعــد العامــة قاصــرة عــن إيجــاد الحلــول 
ــذي اقتضــى  ــع تلــك اإلشــكاالت، وهــو األمــر ال لجمي
التطــورات  تــواءم  مبتكــرة  بحلــول  ذلــك  بمواجهــة 

قانونيــة. التكنــو- 
مــن هنــا تبــرز أهميــة حمايــة المتعاقــد اإللكترونــي، 
حيــث تجــب حمايتــه قبــل التعاقــد وأثنــاء إبــرام العقــد 
وخــالل تنفيــذه، خاصــة إذا تمتــع بصفــة المســتهلك. 
وســواء كان المتعاقــدان موجوديــن داخــل دولــة واحدة 
)عقــد وطنــي يتــم إلكترونًيــا(، أو فــي دول مختلفــة 
برمتهــا  العمليــة  فــإن  إلكترونًيــا(  يتــم  دولــي  )عقــد 
يجــب إحاطتهــا بضمانــات ُيحمــى مــن خاللهــا الطــرف 
رضائــه  حمايــة  لجهــة  المســتهلك،  وهــو  الضعيــف 
وحمايتــه مــن تعســف المهنــي أو التاجــر أو المتعاقــد 
اآلخــر وحمايتــه فــي مواجهــة وســيلة إلكترونيــة قــد 
يخطــئ فــي اســتخدامها أثنــاء التعبيــر عــن إرادتــه، أو 
أثنــاء توقيعــه بوســيلة إلكترونيــة عمــا يصــدر عنــه، وبمــا 

يراعــي خصوصيــة هــذه العقــود.
النموذجــي بشــأن  وقــد أشــار قانــون األونيســترال 
ــا  التجــارة اإللكترونيــة إلــى أحــد أوجــه االتفــاق إلكترونًي
علــى الشــروط التعاقديــة عبــر اإلحالــة إلــى العقــود 
النموذجيــة أو اإلحالــة إلــى شــروط أخــرى معتبــًرا إياهــا 
نمــوذج  علــى  باإلحالــة  للشــروط  اإلدراج  مــن  نوًعــا 
عقــد معترًفــا لهــا بالقيمــة القانونيــة، وموفــًرا لــإلرادة 
التــي قبلــت بهــذه اإلحالــة الحمايــة الالزمــة باالعتــراف 

القانونــي بهــذه اإلحالــة.
وفــي هــذا اإلطــار فــإن القانــون المدنــي القطــري 
فــي المــادة 80 كــرس هــذا االعتــراف فنــص علــى 
ــه: »1- إذا اتفــق المتعاقــدان علــى أن تســري فــي  أن
شــؤونهما أحــكام عقــد نمــوذج أو الئحــة نموذجيــة، 
ســرت هــذه األحــكام مــا لــم يثبــت أي منهمــا أنــه عنــد 

 أثر التغيرات التكنولوجية 
في حماية إرادة المتعاقد 

إلكترونًيا 

حصــول االتفــاق، لــم يكــن يعلــم بهــذه األحــكام ولــم 
ــه الفرصــة فــي أن يعلــم بهــا. ــح ل تت

الالئحــة  أو  النمــوذج  العقــد  أحــكام  كانــت  وإذا   -2
أساســية،  بهــا  العلــم  يحصــل  لــم  التــي  النموذجيــة 
القاضــي  تولــى  ثانويــة،  كانــت  فــإن  العقــد.  بطــل 
حســم الخــالف فــي شــأنها، وفقــًا لطبيعــة المعاملــة 

العدالــة.« وقواعــد  الجــاري  والعــرف 
كمــا أنــه مــن أوجــه حمايــة المتعاقــد اإللكترونــي عــدم 
بعــض  فــي  ابتــداء  اإللكترونــي  بالتعاقــد  االعتــراف 
العقــود التــي لهــا خصوصيــة، فالمــادة 3 مــن قانــون 
المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة القطــري رقــم 16 
لســنة 2010، وبنــاء علــى التعديــالت التــي أقرهــا قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2019، قــد أخرجــت مــن 
نطاقــه المحــررات والمســتندات المتعلقــة بمســائل 
األســرة واألحــوال الشــخصية، وكذلــك األوراق التجاريــة 
ــا ألحــكام قانــون التجــارة. األمــر  القابلــة للتــداول وفًق
علــى  أملــت  قــد  حمائيــة  ضــرورات  أن  يعنــي  الــذي 
المشــرع القطــري وضــع هــذه القواعــد االســتبعادية.

كمــا أشــارت المــادة 19 مــن القانــون ذاته إلــى أنه: »إذا 
قــام شــخص طبيعــي بإدخــال معلومــات بغيــر قصــد، 
رســالة  فــي  وذلــك  اإلدخــال،  عمليــة  فــي  أخطــأ  أو 
بيانــات متبادلــة مــع نظــام رســائل آلــي لطــرف آخــر ال 
يوفــر لهــذا الشــخص فرصــة لتصحيــح الخطــأ، يحــق لمــن 
قــام بإدخــال المعلومــات، أو مــن يتصــرف نيابــة عنه، أن 
يســحب ذلــك الجــزء مــن رســالة البيانــات الــذي تــم فيــه 

اإلدخــال الخاطــئ، وفقــًا للشــرطين اآلتييــن:
1-  إبــالغ الطــرف اآلخــر بالخطــأ فــي أقــرب وقــت 

بــه. علمــه  بعــد  ممكــن 
2- عــدم اســتخدام الســلع أو الخدمــات، أو الحصــول 
منهــا علــى أي منفعــة أو قيمــة ماديــة، فــي الحالــة 
التــي يكــون فيهــا اإلدخــال الخاطــئ متعلقــًا بســلع أو 

خدمــات.«
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وهــو األمــر الــذي يبيــن حــرص القانــون علــى ضــرورة 
ــة إرادة المتعاقــد اإللكترونــي بشــتى الوســائل  حماي
الخطــأ،  بطريــق  موافقتــه  إدخالــه  حــال  فــي  خاصــة 
األمــر الــذي يعنــي أن إرادتــه لــم تتجــه إلــى إحــداث 
ــر القانونــي المتوخــى مــن العقــد المــراد إبرامــه،  األث
القضــاء  عــن  شــهير  حكــم  صــدر  ذلــك  وبخصــوص 
الفرنســي وتحديــًدا محكمــة اســتئناف نانســي بتاريــخ 
14 / 02 / 2013 بالقــرار رقــم 442 / 12، فــي قضيــة 
بيــن شــركة CB خلًفــا لشــركة SPP ، ضــد M.W وهــي 
تتعلــق بقبــول عقــد ائتمــان موقــع بتوقيــع إلكترونــي 
كدليــل إثبــات لتعاقــد إلكترونــي، وقضــت المحكمــة 
بــأن: للتوقيــع اإللكترونــي قيمة إثباتية ... وهو شــكل 
موثــوق مــن أشــكال تحديــد الهويــة يضمــن ارتباطــه 
التســليم  بــه، وبالتالــي يتعيــن  بالمســتند المقتــرن 
بموثوقيتــه مــا لــم يثبــت خــالف ذلــك، وتأسيًســا علــى 
ذلــك قضــت المحكمــة بصالحيــة االتفــاق التكميلــي 
الدعــوى،  ترفــض  ولــم  اإللكترونــي،  التوقيــع  حامــل 
وأمــرت المحكمــة المقتــرض بســداد الديــن مصحوًبــا 

بالفائــدة.

عيــوب  مــن  كعيــب  الغلــط  القانونــي  الفقــه  يعــرف 
الرضــاء بأنــه الوهــم الــذي يتولــد فــي ذهــن الشــخص 
فيجعلــه يتصــور األمــر علــى غيــر حقيقتــه، وهــو ال 
يمنــع مــن وجــود الرضــا وإنمــا يعيبــه فقــط، ومــن ثــم 
فهــو ال يؤثــر علــى وجــود العقــد، ولكنــه يجعلــه قابــاًل 

لإلبطــال أو باطــاًل بطالًنــا نســبًيا.
وقــد يــرد ذلــك الغلــط علــى طبيعــة الشــيء محــل 
التعاقــد أو صفــة مــن صفاتــه، أو الغلــط فــي شــخص 
أو صفــة المتعاقــد إذا كان شــخص المتعاقــد دافًعــا 

جوهرًيــا فــي إبــرام العقــد.
المدنــي  القانــون  / 1 مــن  المــادة 130  وقــد نصــت 
القطــري علــى: »إذا وقــع المتعاقــد فــي غلــط دفعــه 
ــه لــوال وقوعــه فيــه لمــا صــدر  إلــى التعاقــد، بحيــث أن
عنــه الرضــاء، فإنــه يجــوز لــه طلــب إبطــال العقــد، إذا 
كان المتعاقــد اآلخــر قــد وقــع معــه فــي نفــس الغلــط، 
أو علــم بوقوعــه فيــه، أو كان مــن الســهل عليــه أن 

ــك.« ــن ذل يتبي
وطبًقــا لهــذا النــص فــإن الغلــط الــذي يعيــب رضــاء 
المتعاقــد ويمنحــه الحــق فــي أن يطلــب إبطــال العقــد 
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يشــترط فيــه شــرطان، أولهمــا أن يكــون الغلــط دافًعــا 
اآلخــر  المتعاقــد  يكــون  أن  وثانيهمــا  التعاقــد،  إلــى 
ــم  ــط أو كان علــى عل قــد وقــع معــه فــي نفــس الغل
بوقوعــه فيــه أو كان مــن الســهل عليــه أن يتبيــن ذلــك.

التقــاء  فيــه  يكــون  ال  إلكترونًيــا  يتــم  الــذي  والعقــد 
واقعــي بيــن أطرافــه، بــل االلتقــاء يكــون افتراضًيــا 
ولذلــك   ،Online إلكترونــي  خــط  عبــر  أو   Virtual
حــرص المشــرع علــى تأكيــد االلتــزام بضــرورة أن يــزود 
المحتــرف أو المهنــي أو التاجــر أو المــزود المتعاقــد 
اآلخــر بمعلومــات صحيحــة وكاملــة وواضحــة، ويمتــد 
هــذا االلتــزام لمرحلتــي مــا قبــل التعاقــد اإللكترونــي 
ــذه. ــرام هــذا العقــد وصــواًل لتنفي ــك مــا بعــد إب وكذل

المتعاقــد  إرادة  تبصيــر  وجــوب  ذلــك  ويســتلزم 
اإللكترونــي بالمعلومــات الجوهريــة المتعلقــة بوصــف 
شــخصية  تحديــد  علــى  عــالوة  الخدمــة،  أو  الســلعة 
كل متعاقــد وصفتــه، وتحديــد الثمــن تحديــًدا دقيًقــا، 
إضافــة إلــى المــدة التــي يبقــى فيهــا اإليجــاب قائًمــا 

القانونــي. ألثــره  ومنتًجــا 
حمايــة  قانــون  مــن  الثانيــة  المــادة  أشــارت  وقــد 
أن  إلــى  رقــم 8 لســنة 2008  القطــري  المســتهلك 
حقــوق المســتهلك تتضمــن حقــه فــي الحصــول علــى 
المعلومــات والبيانــات الصحيحــة عــن الســلع والخدمــات 
التــي يشــتريها أو يســتخدمها أو تقــدم إليــه، عــالوة 
علــى حقــه فــي الحصــول علــى المعرفــة المتعلقــة 
بحمايــة حقوقــه ومصالحــه المشــروعة، حتــى يكــون 

الرضــا الصــادر مــن المســتهلك رضــاء صحيًحــا.
وقــد أشــار قانــون المعامــالت اإللكترونيــة القطــري 
إلــى وجــوب أن يقــوم مقــدم الخدمــة – التــي تقــدم 
مقــدم  اســم  حــول  معلومــات  بتوفيــر   – إلكترونًيــا 
المتعلقــة  االتصــال  ومعلومــات  وعنوانــه  الخدمــة 
االتصــال  عنــوان  ذلــك  فــي  بمــا  الخدمــة،  بمقــدم 
التجــاري،  الســجل  بيانــات  إلــى  إضافــة  اإللكترونــي 
أو أيــة وســيلة أخــرى مماثلــة، لتحديــد هويــة مقــدم 
الخدمــة، إذا كان مســجاًل فــي ســجل تجــري أو ســجل 
الجهــة  بيانــات  مشــابه متــاح للجمهــور، عــالوة علــى 
المختصــة التــي يخضــع مقدم الخدمة إلشــرافها، متى 
كان تقديــم الخدمــة خاضعــا لتصريــح أو ترخيــص منهــا. 
ــات أو قواعــد  ــان مدون كمــا أوجــب القانــون ضــرورة بي
الســلوك التــي يخضــع لهــا مقــدم الخدمــة وإمكانيــة 

أي  إلــى  إضافــة  إلكترونًيــا،  عليهــا  االطــالع  وكيفيــة 
معلومــات أخــرى تقدرهــا الجهــة الحكوميــة المســؤولة 
دولــة  فــي  المســتهلك  حمايــة  قطــاع  تنظيــم  عــن 
قطــر وتقــدر أهميتهــا لحمايــة مســتهلكي خدمــات 
التجــارة اإللكترونيــة. واشــترطت المــادة 53 مــن قانــون 
المعامــالت اإللكترونيــة القطــري فــي العقــود التــي 
تبــرم فــي العقــود التــي تبــرم إلكترونًيــا أي عبــر اتصال 
إلكترونــي )يكــون موضوعــه خدمــة تجــارة إلكترونيــة 
ذات طبيعــة إلكترونيــة، أو يشــكل جــزء منهــا، ويقدمها 
مقــدم الخدمــة( عــدة شــروط مــن شــأنها أن تحمــي 
الغلــط  عيــب  مواجهــة  فــي  اإللكترونــي  المتعاقــد 
فــي  الشــروط  وتتمثــل  المتعاقــد،  لرضــا  المعيــب 
ضــرورة أن يكــون واضًحــا مــن العــرض اإللكترونــي أنــه 
اتصــال ذو طبيعــة تجاريــة، وأن يحــدد بوضــوح الشــخص 

الــذي يتــم االتصــال بالنيابــة عنــه.
كمــا توجــب المــادة 55 مــن ذات القانــون علــى مقــدم 
الخدمــة – إلكترونيــا - أن يقــدم للمســتهلك بشــكل 
واضــح وشــامل بياًنــا كامــاًل بأحــكام وشــروط العقــد، 
اتباعهــا  الواجــب  الفنيــة  الخطــوات  ذلــك  فــي  بمــا 
إلبــرام العقــد والبيانــات المتعلقــة بمقــدم الخدمــة مــع 
وصــف للخصائــص األساســية للخدمــات أو البضائــع، 
إضافــة إلــى ســعر الخدمــات والبضائــع، مــع بيــان مــا 
إذا كان شــاماًل الضرائــب وتكاليــف التســليم، وكذلــك 
الترتيبات المتعلقة بالدفع والتســليم والتنفيذ ومدة 
ســريان العــرض والســعر ومــا إذا كان يحــق للمســتهلك 
إلغــاء الطلــب، إضافــة إلــى مــا إذا كان العقــد المزمــع 
إبرامــه ســيتم تخزينــه أو االحتفــاظ بــه مــن قبــل مقــدم 
الخدمــة، وإمكانيــة الوصــول إليــه، وتخزينــه، ونســخه، 

واالحتفــاظ بــه، مــن قبــل المســتهلك وطــرق ذلــك.
الوســائل  إتاحــة  بضــرورة   56 المــادة  أضافــت  كمــا 
المناســبة والفعالــة والممكــن الوصــول إليهــا، والتــي 
تســمح لمســتهلك الخدمــة )المســتهلك اإللكترونــي( 
بتحديــد وتصحيــح خطــأ اإلدخــال قبــل تقديــم الطلــب 
مــن  الطلــب  بتســلم  اإلقــرار  تطلــب  إلــى  إضافــة 
قبــل مســتهلك الخدمــة، بيــد أنــه يجــوز لألطــراف غيــر 
واألمــر  ذلــك،  خــالف  علــى  االتفــاق  المســتهلكين، 
ينطبــق علــى كافــة العقــود اإللكترونيــة فــي هــذا 

اإلطــار.
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ويعــرف هــذا العيــب بأنــه اســتعمال طــرق احتياليــة، 
تــؤدي إلــى إيقــاع المتعاقــد فــي غلــط يدفعــه إلــى 
إبــرام العقــد. وقــد عــرض القانــون المدنــي القطــري 
في المواد 134 و135 و136 منه لهذا العيب مشترًطا 
ــة فــي هــذا التدليــس، علــى  اســتعمال طــرق احتيالي
ومتصــاًل  التعاقــد،  إلــى  دافعــا  التدليــس  يكــون  أن 

بالمتعاقــد اآلخــر.

ينظــر إلــى اإلكــراه باعتبــاره عيــب مــن عيــوب الرضــا 
نفــس  فــي  يبعــث  غيــر مشــروع  أنــه ضغًطــا  علــى 
المتعاقــد رهبــة تحملــه علــى إبــرام العقــد. وقــد عالــج 
القانــون المدنــي القطــري اإلكــراه المعيــب لــإلرادة 
فــي المــادة 137 التــي نصــت علــى: » 1- يجــوز طلــب 
إبطــال العقــد لإلكــراه لمــن تعاقــد تحــت ســلطان رهبة 

قائمــة علــى أســاس بعثــت فــي نفســه دون حــق.
وتعتبــر الرهبــة قائمــة على أســاس، إذا وجهت   -2
إلــى المتعاقــد وســائل إكــراه جعلتــه يستشــعر الخــوف 
مــن أذى جســيم محــدق يهــدده أو غيــره فــي النفــس 

أو الجســم أو العــرض أو الشــرف أو المــال.
نفــس  فــي  الرهبــة  تقديــر  فــي  ويراعــى   -3
وســنه،  األنوثــة،  أو  الذكــورة  مــن  حالتــه  المتعاقــد 
وعلمــه أو جهلــه، وصحتــه أو مرضــه، وكل ظــرف مــن 

الرهبــة.« هــذه  مــدى  فــي  يؤثــر  أن  شــأنه 
كمــا نصــت المــادة 138 مــن ذات القانــون علــى: » 1- 
يلــزم إلبطــال العقــد علــى أســاس اإلكــراه، أن يكــون 
اإلكــراه قــد وقــع بفعــل المتعاقــد اآلخــر أو بفعــل نائبــه 
أو أحــد أتباعــه أو مــن وســطه فــي إبــرام العقــد أو مــن 

بــرم العقــد لمصلحتــه. ُأُ
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القطــري  المدنــي  القانــون  مــن   140 المــادة  نصــت 
ــة أو  علــى: »إذا اســتغل شــخص فــي آخــر حاجــة ملجئ
طيشــًا بينًا أو ضعفًا ظاهرًا أو هوى جامحًا أو اســتغل 
ــرم لصالحــه أو  ــه يب ــه، وجعل ــة علي ــه ســطوته األدبي في
لصالــح غيــره عقــدًا ينطــوي عنــد إبرامــه علــى عــدم 
تناســب باهــظ بيــن مــا يلتــزم بأدائــه وبيــن مــا يجــره 
ــي، كان للقاضــي  ــه العقــد مــن نفــع مــادي أو أدب علي
بنــاء علــى طلــب الطــرف ضحيــة االســتغالل أن ينقــص 
ــد مــن التزامــات الطــرف اآلخــر أو  ــه أو يزي مــن التزامات

يبطــل العقــد.«
ــى العقــد اإللكترونــي  ــق ذلــك عل وإذا مــا أردنــا تطبي
وحمايــة المتعاقــد مــن االســتغالل اإللكترونــي نجــد 
ــة القطــري قــد منــح  أن قانــون المعامــالت اإللكتروني
فــي المــادة 57 منــه للمســتهلك اإللكترونــي الحــق 
فــي العــدول عــن العقــد الــذي أبرمــه وذلــك مــا لــم 
يتفــق األطــراف علــى خــالف ذلــك، علــى أن يكــون 
خيــار الفســخ أو اإلنهــاء متــاح للمتعاقــد خــالل ثالثــة 
أيــام مــن تاريــخ إبــرام العقــد )طالمــا لــم يتــم تنفيــذ 
العقــد مــن قبــل مقــدم الخدمــة خــالل هــذه المــدة 
تنفيــًذا كامــاًل بصــورة تفــي بالغــرض منــه، ولــم يقــم 
التــي  البضائــع  أو  المنتجــات  المســتهلك باســتخدام 
تســلمها أو حصــل منهــا علــى أي منفعــة أو قيمــة 

ماديــة(.

حماية إرادة المتعاقد من 
االستغالل اإللكتروني:  

يكــون  ال  فإنــه  الغيــر،  بفعــل  اإلكــراه  وقــع  فــإذا   -2
للمتعاقــد المكــره أن يتمســك باإلبطــال، إال إذا كان 
بحصــول  العقــد  إبــرام  عنــد  يعلــم  اآلخــر  المتعاقــد 
اإلكــراه، أو كان مــن المفــروض حتمــًا أن يعلــم بــه.«

القانــون حمايــة  حــاول  التــي  اإلكــراه  وبتحليــل صــور 
اإللكترونــي  والمتعاقــد  عموًمــا،  منهــا  المتعاقــد 
خصوًصــا، نجــد أن فعــل اإلكــراه يتكــون مــن عنصريــن 
العنصــر  ويتمثــل  معنــوي،  وثانيهمــا  مــادي  أولهمــا 
اإلكــراه  فــي  ماديــة  وســيلة  باســتخدام  المــادي 
مثــاًل  غيــر مشــروعة  اســتخدام صــور  عبــر  كالتهديــد 
ــا للمتعاقــد عبــر شــبكة اإلنترنــت  تــم ســحبها إلكترونًي
ممــا يولــد فــي نفســه تهديــًدا بإكــراه معنــوي أو رهبــة 
تدفعــه إلــى التعاقــد إلكترونًيــا، أمــا العنصــر المعنــوي 
لإلكــراه فقوامــه عــدم مشــروعية الضغــط الــذي تــم 
اتخــاذه ضــد المتعاقــد الــذي وقــع عليــه فعــل اإلكــراه.

وقــد تطــور مفهــوم اإلكــراه بشــكل كبيــر، خاصــة مــع 
تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي الجديــد ليشــمل 
اإلكــراه االقتصــادي الناشــئ عــن الظــروف، والتــي 
تعنــي إســاءة اســتغالل أحــد المتعاقديــن حالــة التبعيــة 

لــدى المتعاقــد اآلخــر.
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إن اســتعمال اإلنترنــت فــي مختلــف المجــاالت فــي 
االقتصــادي  المجــال  فــي  وخاصــة  مســتمر  تزايــد 
الســلع  مختلــف  علــى  العقــود  كإبــرام  والتجــاري 
واالحتياجــات، لــذا تطرقنــا فــي هــذه الدراســة إلبــرام 
العقــد اإللكترونــي الــذي يعــد مــن أهــم الموضوعــات 
الحديثــة وركزنــا علــى أوجــه الخصوصيــة التــي يثيرهــا.

التطــورات  أثــر  موضــوع  ســبق  فيمــا  تناولنــا  كمــا 
التكنولوجيــة فــي تكويــن العقــد اإللكترونــي وتطــور 
بدراســة  قمنــا  إذ  اإلرادة،  عيــوب  ونطــاق  مفهــوم 
ورصــد أثــر التكنولوجيــا وبخاصــة الرقميــة فــي هــذا 
األمــر، آخذيــن بعيــن االعتبــار األطــر القانونيــة الوطنيــة 
ذات الصلــة بدولــة قطــر كالقانــون المدنــي القطــري 
الصــادر عــام 2004 وكذلــك المرســوم بقانــون رقــم 

الخـــاتمــة

16 لســنة 2010 بإصــدار قانــون المعامــالت والتجــارة 
بشــأن   2008 لســنة   8 رقــم  والقانــون  اإللكترونيــة، 

القطــري. المســتهلك  حمايــة 
وحرًصــا علــى الســعي الحتمــي لمواكبــة التطــورات 
اليوميــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 
فــي  تســتند  التــي  التطــورات  تلــك  قطــر،  بدولــة 
نســبًيا  الحديثــة  الوســيلة  تثيــره  مــا  إلــى  وجودهــا 
المبــرم عبرهــا العقــد، وحاولنــا أن نبيــن مــدى انطبــاق 
القواعــد التقليديــة فــي نظريــة العقــد علــى مــا يثيــره 
إبــرام العقــد اإللكترونــي مــن مشــكالت، كمــا حاولنــا 
أن نوضــح القواعــد الخاصــة بالمعامــالت اإللكترونيــة 
والالزمــة لتكملــة القواعــد العامــة إن لــم تكــن كافيــة 
لحــل أي إشــكال قانونــي متعلــق بالعقــد اإللكترونــي.
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