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آية قرآنية

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَزَاضٍ مِّنكُمْ"
صدق اهلل العظيم
(النساء ،آية )99

أ

إهــداء
انى قمز حٍاحً وبذره
انى انبذر انكبٍز انساجً فً وسط انشحاو
فأرها مخسع نً كهما داقج عهً األرض بما رحبج
انى أمً انحبٍبت
انى أبً انغانً
انى شقائق انزوح عشوحً وجاهً
انى اخوحً وأخواحً
انى صذٌقاحً
انى أساحذحً وكم مه حعهمج عهى ٌذٌه أحزف األبجذٌت بانخزوي ،
انى سمالئً وسمٍالحً وكم مه كان نه أثز جمٍم فً دربً

ب

شكر وتقدير
الحمدهللسبحانهكتعالى،لهعظيـالشكركالحمدكاالمتناف
فافالىأستاذمالمشر ْفيفالفاضػميفالػدكتكر ارمػي
يسرنيأفأتقدـبجزيؿالشكركالتقديركالعر
ّ

كشاحكالػدكتكرعفيػؼكمػكبعمػىهبكلامػااإلشػراؼعمػىسػذةالرسػالا،كعمػىمػاهػدماةلػيمػفن ػ 

كارشادكمراجعاستفدتمنااكثي انرفيإتماـسذاالبحث.

كمػػاكأتقػػدـبجزيػػؿالشػػكرلؤلسػػاتذةالمناهشػػيفاألفاضػػؿالػػدكتكرمحمػػدشػػبيرلقبكلػػهأفيكػػكف
مناهشانداخميانكالدكتكرأنكرالطكيؿلقبكلهأفيككفمناهشانخارجيانلاذاالبحث.
كأخي انرفجزيؿالشكرمك كؿلكؿمفمديدالعكفكالمساعدةمفهريبأكبعيدفيإتمػاـسػذا

الجادالمتكاضع.

ج

ممخص الدراسة
تناكلػػتس ػذةالد ارسػػامكضػػكعالت ارضػػيفػػيالعقػػكداإللكتركنيػػا،كعحػػدأركػػافالعقػػدااللكتركنػػي

كخػبلؿالد ارسػاتناكلػتالباحثػامػػدلكفايػاالقكاعػدالمنظمػالمت ارضػػيالتقميػدملتطبيقاػاعمػىالت ارضػػي

اإللكتركنػي،كمػدلإلزاميػااإليجػػاباإللكتركنػي،كمتػىيسػػقطاألخيػركمػامػػدلجػكازاعتبػارالسػػك كت
هبكالنفيالعقكداإللكتركنيا،كمامدلكفاياالقكاعدالمنظمالعيػكباإلرادةفػيالمجػاؿالتقميػدمعناػا
فػػيالمجػػاؿاإللكتركنػػيمتخػػذةمػػفالمػػنالالتحميمػػيالمقػػارفطريق ػانلد ارسػػاالمكضػػكعكتحميمػػه،كفق ػان
لمقػػانكفالفمسػػطينيمقارنػػابػػالقكانيفاألخػػرلمػػاأمكػػفكأسػػـمػػاتك ػمتإليػػهالباحثػػامػػفنتػػا لعػػدـ
تنظػيـالمشػػرعلمت ارضػػياإللكتركنػػيفػػيهػػانكفالمعػػامبلتاإللكتركنيػػابػػؿأرجػػعتنظيمػػهلمقكاعػػدالعامػػا

ف ػػيالق ػػانكفالم ػػدنيكم ػػاأفالقكاع ػػدالمنظم ػػالمت ارض ػػيالتقمي ػػدمالتكف ػػيلتطبيقا ػػاعم ػػىالت ارض ػػي
اإللكتركني،إفالسككتالمجرداليعتدبػهتعبيػ انرعػفالقبػكؿ،كػكفالشػخصاليعبػرعػفإرادتػه،كال
يمكفألحدأفيستخمصإرادةأخردكفأفيعبرعناا،عدـمبلءماالن كصالمنظمالعيكباإلرادة
فػػيالعقػػدالتقميػػدمعناػػافػػياإللكتركنػػي،كبالتحديػػدفػػيمػػدةسػػقكطالحػػؽفػػيالتمسػػؾباإلبطػػاؿبسػػبب

تمػؾالعيػكبحيػثجعماػاالمشػرعثػبلثسػػنكاتفػيالعقػكدالتقميديػا،فاػذةالتبل ػـالعقػكداإللكتركنيػػا
التيتقتضيالسرعافيالتعامؿمفأجؿاستقرارالمعامبلت.





د

Abstract
This study presents the subject of consent in electronic contracts, as
one of the elements of the electronic contract. During the study, the researcher
dealt with the adequacy of the governing rules for traditional consent to apply
to electronic consent,
The extent to which electronic affirmation is obligatory, when the
latter falls, when is considered the silence is acceptable in electronic
contracts, and the adequacy of rules regulating the disadvantage of will in the
traditional field than in the electronic field. Taking the analytical approach a
way to study and analyze the subject based on the Palestinian law compared
to the other laws as much as possible.
The most important findings of the researcher are the results of nonregulation by the legislator for electronic consent in the electronic transactions
law, but its regulation is organized by the general rules in the civil law, and
the rules governing traditional conciliation are not sufficient to apply to
electronic conciliation, that silence is not a sign of acceptance, since the
person does not express his will, and no one can extract another will without
expressing it. The inadequacy of the provisions governing the disadvantage
of will in the traditional contract, than in electronic, particularly in the period
of the right fall in adhering to invalidation due to such defects, where the
legislator has made them three years in traditional contracts. These do not
correspond to electronic contracts that require speed in dealing with the
stability of transactions.
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مقدمة
منذأفخمؽاهللاالنسافكسكيسعىجاسدانالىالتطكيرمػفنفسػهكاسػتغبلؿالمػكاردكالتفكيػر

كاالبتك ػػارليس ػػخرتم ػػؾاالبتك ػػاراتكاالخت ارع ػػاتلخدم ػػانفس ػػهكم ػػالحهكذل ػػؾت ػػكفي انرلمكه ػػتكالجا ػػد

كالنفقات.

كبالفعػػؿظػػؿفػػيسػػيرةكطريقػػهلمك ػػكؿالػػىمبتغػػاةالػػىأفشػػادالعػػالـاالخت ػراعاألعظػػـاال
كسػػكشػػبكااإلنترنػػتكالػػذمبػػدكرةأدلالػػىتقريػػبالمسػػافاتكشػػادالعػػالـعمػػىأثػرةتطػػك انرفػػيمختمػػؼ
المجاالتكجعؿالك كؿالىالمعمكماتكاألماكفكاألشػخاصسػاؿالمنػاؿربػـبعػدالمسػافاتفممػا
يمتازبهسذااالختراعفقدجذبالكثيرمفالمتعامميفكالتجارالىاستخدامهكبالتاليأ ػب باإلمكػاف

التعاهدمفخبللهاألمرالذمأدلالىظاكرالعقكداإللكتركنيا.

كمػػفالجػػديربالػػذكرأفالعقػػديتكػػكفمػػفثػػبلثأركػػافكسػػيركػػفالت ارضػػيكالمحػػؿكالسػػبب
كمحكردراستنامفتمؾالعقػكدسيقت ػرفقػطعمػىركػفالت ارضػي تبػادؿالطػرفيفالتعبيػرعػفارادتػيف

متطػػابقتيف فػػيتمػػؾالعقػػكدلمػػالػػهمػػفخ ك ػػياكػػذلؾكسػػنعاللمػػايتعمػػؽبػػهمػػفأمػػكرمثػػؿعيػػكب
اإلرادةككسا ؿالتعبيرعنهالكتركنيان.
كبػػالربـمػػفأفالتعاهػػداإللكتركنػػيكالتعبيػػرعػػفاإلرادةبػػاتمنتش ػ انرفػػيالعديػػدمػػفالػػدكؿ

كيسػػتخدمهالعديػػدمػػفاألشػػخاصاالأفالتنظػػيـالقػػانكنيلمعقػػكدجػػاءبشػػكؿعػػاـكلػػـيخػػصالت ارضػػي
اإللكتركنيبعحكػاـخا ػابػهكيخضػعهلقكاعػدخا ػافػيظػؿخ ك ػياركػفالرضػا.بػؿأخضػعه

لمقكاعدالعامافيالقانكف.

لقدنظـالمشرعالفمسطينيالمعامبلتاإللكتركنيافيهانكفالمعامبلتاإللكتركنيارهـ6لسػنا

،2013االأنهكغيرةمفالتشريعاتلـيعاللفيسذاالقانكفكؿمايتعمؽكيخصابراـالعقػكدبشػكؿ

إلكتركني،تاركانمالـينظمهلمقكاعدالعامافيالقانكفالمدني.

إشكاليات البحث
تتمحػػكرإشػػكالياالبحػػثحػػكؿمػػدلمسػػايرةالن ػػكصالتقميديػػا،كخا ػػافػػيركػػفالت ارضػػي

لتنظػػيـالعقػػكداإللكتركنيػػاكسػػؿتكفػػيالن ػػكصالػكاردةفػػيهػػانكفالمعػػامبلتاإللكتركنيػػارهػػـ6لسػػنا

،2013ل ػ ػػتحكـالت ارض ػ ػػياإللكتركن ػ ػػيأـأنا ػ ػػابحاج ػ ػػاال ػ ػػىالمزي ػ ػػدم ػ ػػفالقكاع ػ ػػدالخا ػ ػػابالت ارض ػ ػػي
اإللكتركني:

1

أسئمة البحث:
 -1م ػػام ػػدلالزامي ػػااإليج ػػاباإللكتركن ػػي،كمت ػػىيس ػػقطاألخي ػػر،كم ػػام ػػدلمبلءم ػػاالن ػػكص
المنظمالئليجابالتقميدملتطبيقااعمىاإليجاباإللكتركني؟

ماسياالقبكؿااللكتركنيكسؿيعتبرالسككتهبكالنفيالعقكداإللكتركنيا.

-2

 -3سػػؿتكفػػيالقكاعػػدالعامػػاالمطبقػػاعمػػىالعقػػدالتقميػػدمفػػيعيػػكباإلرادةلتطبيقاػػاعمػػىالعقػػد
اإللكتركني

أىمية البحث
تكمػػفأسميػػاالبحػػثفػػيالتركيػػزعمػػىأحػػدأركػػافالعقػػداإللكتركنػػي،كسػػكركػػفالت ارضػػيكذلػػؾ
بعدمااثارةالتقدـالتكنكلػكجيفػيكسػا ؿاالت ػاالتكالمعمكمػاتكظاػكرالتجػارةاإللكتركنيػامػفجػدؿ

كنقاشحكؿمدلانطباؽالقكاعدالعامافيالعقكدعمىالعقكداإللكتركنيا.

ىدف الدراسة
تادؼالباحثاالىدراسامدلكفاياالقكاعدالتيتنظـالتعاهػداإللكتركنػيكتحديػدانفيمػايتعمػؽ

بػػركفالت ارضػػيكسػػدالعجػػزالتشػريعيإفكجػػدمػػفخػػبلؿاالهتػراحعمػػىالمشػػرعالن ػػكصالتػػيتكمػػؿ
مكاطفالق كرعندة.

منيجية البحث
سػػيتـاالعتمػػادفػػيسػػذالبحػػثعمػػىالمػػنالالتحميمػػيالمقػػارف،حيػػثسػػتقكـالباحثػػابتحميػػؿ

الن ػػكصالقانكني ػػاالمتعمق ػػابمكضػ ػكعالد ارس ػػاه ػػانكفالمع ػػامبلتااللكتركني ػػاره ػػـ6لس ػػنا،2013
القانكفالمدنيالفمسطينيرهـ4لسنا،2012كاآلراءالفقايا،كاألحكاـالقضا يا.

تقسيم البحث
سيتـتقسيـالبحثالىمبحثتمايدمكف ميفعمىالنحكالتالي:

المبحث التمييدي :ماىية العقد اإللكتروني

المطمباألكؿ:تعريؼكخ ا صالعقداإللكتركني
المطمبالثاني:الطبيعاالقانكنيالمعقداإللكتركني.

المطمبالثالث:التفرهابيفالعقداإللكتركنيكبيرةمفالعقكد

الفصل األول :اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني.
المبحث األول :مرحمة المفاوضات اإللكترونية
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المبحث الثاني:اإليجاباإللكتركني.

المبحث الثالث:القبكؿاإللكتركني.

الفصل الثاني:شركط حاالتراضي.
المبحث األول:األسميا.

المبحث الثاني:خمكاإلرادةمفالعيكب.
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المبحث التمييدي
ماىية العقد اإللكتروني
تمييد وتقسيم
أدلالتطكرالتقنيكالتكنكلكجيالىظاكرشبكااإلنترنت،كالتيبػدكرساجعمػتالعػالـكالقريػا

ال ػػغيرة،كبطبػػعاإلنسػػافيسػػخركػػؿشػػيءلخدمتػػه،فانتشػػرتالتجػػارةااللكتركنيػػابكاسػػطااإلنترنػػت،

فظاػػرتالعقػػكدالتػػييػػتـإبراماػػابكسػػا ؿإلكتركنيػػا،فظاػػرتالعقػػكداإللكتركنيػػا،كسػػكؼنقػػكـفػػيسػػذا
المبحثبتكضي تعريؼالعقداإللكتركنيكالتمييزبينهكبيفمايشتبهبه،كالتفرهابينهكبيفمػايشػتبه
بػػهفػػيالمطمػػباألكؿمػػفسػػذاالمبحػػث،كسنخ ػػصالمطمػػبالثػػانيمػػفسػػذاالمبحػػثلمحػػديثعػػف

الطبيعاالقانكنيالمعقداإللكتركني،كذلؾعمىالنحكالتالي:

المطمب

المطمب
المطمب

األول:تعريؼكخ ا صالعقداإللكتركني

الثاني:الطبيعاالقانكنيالمعقداإللكتركني.

الثالث:التفرهابيفالعقداإللكتركنيكبيرةمفالعقكد
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المطمب األول
التعريف بالعقد اإللكتروني والتميز بينو وبين العقد التقميدي
يعرؼالعقدبعنه"تكافؽارادتيفعمىإحداثأثرهانكني،سكاءكافسػذااألثػرسػكإنشػاءالتػزاـ

أكنقمهأكتعديمهأكإنااؤة"  1

فالعقػػدمكػػكفمػػفثػػبلثأركػػاف،الت ارضػػي،المحػػؿ،السػػبب،كاليختمػػؼالعقػػداإللكتركنػػيعػػف
التقميدمفيتمؾاألركػاف،لكنػهيتميػزعنػهفػيبعػضالخ ػا صبسػببطبيعتػهاإللكتركنيػا،كسػذامػا

س ػػنقكـبتكض ػػيحهف ػػيس ػػذاالمطم ػػبحي ػػثسنخ ػػصالف ػػرعاألكؿمن ػػهلمح ػػديثع ػػفتعري ػػؼالعق ػػد
اإللكتركني،كالثانيسيخ صلمحػديثعػفخ ػا صالعقػداإللكتركنػي،كالمطمػبالثالػثسيخ ػص

لمتفرهابيفالعقداإللكتركنيكبيرةمفالعقكد،كذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
تعريف العقد اإللكتروني
ربـأفالمشرععادةماينعلبنفسهعفكضعالتعريفاتتاركانذلؾالجتاػاداتالفقػهكالقضػاء

إالأنػػهلػػـيفعػػؿذلػػؾحػػيفت ػػدللتنظػػيـالعقػػداإللكتركنػػيحيػػثكضػػعبعػػضالتعريفػػاتكذلػػؾعمػػى
خبلؼالعديدمفالقكانيفكسنعرضفػيسػذاالفػرعلمتعريػؼالتشػريعيثػـنمقػىالضػكءعمػىالتعريفػات

الفقايالمعقداإللكتركنيعمىالنحكالتالي:

أوالً التعريف التشريعي لمعقد اإللكتروني:
لقدعرؼهانكفالمعامبلتكالتجارةاإللكتركنياالفمسطينيرهـ6لسنا2013العقداإللكتركني

بعنه"االتفاؽالذميتـانعقادةبكسا ؿأككسا طإلكتركنيا 2 .

كذلؾهاـالمشرعفيسذاالقانكفبتعريؼالكسػيمااإللكتركنيػابعناػا:أيػاكسػيماتت ػؿبالتقنيػا
الحديثػػاكذاتهػػدراتكاربا يػػاأكرهميػػاأكمغناطيسػػياأكالسػػمكياأكب ػرياأككاركمغناطيسػػياأك

ضك ياأكأمهدراتمماثماكذلؾتستخدـفيتبادؿالمعمكماتكتخزيناا 3 .


 1عبدالرازؽاحمدالسناكرم،الكجيزفيشرحالقانكفالمدني،دارالناضاالعربيا،1997،ص.118
 2ـ1مفهانكفالمعامبلتااللكتركنياالفمسطينيرهـ6لسنا.2013
 3ـ1مفهانكفالمعامبلتاإللكتركنياالفمسطيني.
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ككذلؾتـتعريؼالكسيطاإللكتركنيمفهبؿالمشرعبعنه:كسيماإلكتركنياأكبرنامليستعمؿ

مفأجؿتنفيذإجراءمااليان 1 .

كسناؾالعديدمفهكانيفالدكؿالتيلـتضعتعريفانلمعقداإللكتركني،تاركاذلؾلمفقهككفأنه

ليسمفماماالمشرعأفيقكـبكضعالتعريفات 2 .

كبرأينػػاخي ػ انرفعػػؿالمشػػرعالفمسػػطينيحػػيفكضػػعتعريػػؼلمعقػػداإللكتركنػػي،تجنب ػانلبلخػػتبلؼ

الفقايحكؿكضعتعريؼكاض كمحددسكاءلمعقدأكالكسيمااإللكتركنيا،نظ انرلحداثتاما.

ثانياً التعريف الفقيي لمعقد اإللكتروني :
تعددتالتعريفاتالفقاياالتيهيمتفيالعقداإللكتركنيحيثعرفهجانبمفالفقهبعنه:
"العقدالػذميػتـبتبػادؿالرسػا ؿاإللكتركنيػابػيفالمتعاهػديفكينشػمالت ازمػانتعاهػديان"  3كننتقػد

سذاالتعريؼككفأفالعقداليتـبتبادؿأحدالرسا ؿكانمابتطابؽاإليجابكالقبكؿكتادؼالىترتيب

أثرهانكنيمعيف.

كيػػذسببعػػضالفقػػه  4الػػىتعريػػؼالعقػػداإللكتركنػػيأنػػه"اتفػػاؽيتبله ػىفيػػهاإليجػػاببػػالقبكؿ

عمػػىش ػػبكادكليػػامفتكح ػػالبلت ػػاؿع ػػفبعػػد،كذل ػػؾبكسػػيمامس ػػمكعامر يػػا،كبفض ػػؿالتفاعػػؿب ػػيف

المكجبكالقابؿ"

كلقػدتعػػرضسػػذاالتعريػػؼلمنقػػدمػػفهبػػؿجانػبمػػفالفقػػه  5كبحػػؽ،بعنػػهاشػػترطكسػػيمامر يػػا

مسمكعافيحيفأنااهدتككفكسيمامسمكعابيرمر يا،أكمر يػابيػرمسػمكعاكهيػؿبعنػهتعريػؼ
ناهص،ككنهلـيبيفالنتيجاالمترتباعمىالعقدكسيإنشاءالتزاماتتعاهديا.
كمػاأنػػهفػػياشػػتراطهلمكسػػيماالتػػييػػتـباػػاإبػراـالعقػػدسػػذافيػػهتقييػػد،فػػيحػػيفتتعػػددالكسػػا ؿ

التػػييػػتـباػػاإب ػراـالعقػػداإللكتركنػػي،أمأنػػهلػػيسشػػرطانأفتكػػكفالكسػػيمامسػػمكعامر يػػافقػػدتكػػكف
مر يادكفمسمكعا،كهدتككفمسمكعابيرمر يا،فاشتراطأفتككفمسمكعامر يافيهتقيد.

 1ـ1مفهانكفالمعامبلتااللكتركنياالفمسطيني.

 2كمػفسػػذةالقػكانيف،هػػانكفالمعػػامبلتااللكتركنيػػالسػػنا،2007هػػانكفالمعػػامبلتااللكتركنيػػااألردنػػيرهػػـ85لسػػنا،2001

هانكفالمعامبلتااللكتركنياالتكنسيرهـ83لسنا....2000

 3ميكا ي ػػؿرش ػػيدعم ػػيالزيب ػػارم،العق ػػكداإللك تركني ػػاعم ػػىش ػػبكااالنترن ػػتب ػػيفالشػ ػريعاكالق ػػانكف،رس ػػالادكت ػػكراة،الجامع ػػا

العراهيا،2012،ص49

. 4أساماابكالحسفمجاسد،خ ك ياالتعاهدعبراإلنترنت،دارالناضاالعربيا،200،ص.39
 5ميكا يؿعميالزيبارم،مرجعسابؽ،ص،49بت رؼ
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كيػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  1أفالعقػػداإللكتركنػػي"سػػكالتقػػاءإيجػػاب ػػادرمػػفالمكجػػببشػػعف

عرضمطركحبطريقاإلكتركنيا،سمعياأكمر ياأككمياماعمىشبكالبلت االتكالمعمكماتبقبػكؿ
مطابؽله ادرمفالطرؼالقابؿبذاتالطرؽبادؼتحقيػؽعمميػاأك ػفقامعينػايربػبالطرفػاف

فيإنجازسا"

كترلالباحثاأفالتعريؼاألخيرسكاألكثردها،ككنهلـيشترطالكسيماالمستخدماأفتككف
مسمكعامر يا،فقدتككفالكسيمامسمكعا،كهدتككفمر يػا،كهػدتكػكفمسػمكعامر يػا،كمػاأنػهبػيف

النتيجاالمترتباعمىإبراـالعقدكسيإحداثأثرهانكني.

الفرع الثاني
خصائص العقد اإللكتروني
مػػفخػػبلؿالتعريفػػاتالسػػابقالمعقػػداإللكتركنػػينبلحػػظأفجميػػعسػػذةالتعريفػػاتارتكػػزتفػػي
تعريفاالمعقداإللكتركنيعمىالكسيماالتييبرـبااكبالتاليفإفمفأبرزكأسـخ ا صسذاالعقدما

يمي:

أوالً  :عقد يبرم بوسيمة إلكترونية
مفخبلؿماسبؽمفتعريفػاتسػكاءتعريفػاتكضػعااالمشػرع،أكتعريفػاتمػفكضػعالفقػه
يتض مفخبللااأفجميعاايرتكزعمىأسـمايميزسذاالعقدعفبيرةمفالعقكدأنهيبرـبطريقػا

إلكتركنيػا،أكبكسػيماإلكتركنيػاكالتػيسػيكػػؿكسػيماتت ػؿبالتقنيػاالحديثػاكذاتهػدراتكاربا يػػاأك

ب ػريا..تسػػتخدـفػػيتبػػادؿالمعمكمػػاتكتخزيناػػا،كجػػذيربالػػذكرأفسػػذةالكسػػا ؿي ػػعبح ػػرسا
ككناافيتطكرمستمر،االأنهيمكفعرضبعضمفسذةالكسا ؿكذلؾعمىالنحكالتالي:
 الحاسب اإللكترونـييعتبػرالكسػيطلػدلكػؿمػفطرفػيالعقػدكالمت ػؿبشػبكاات ػاؿدكليػا،حيثعفطريؽسذةالشبكايػتـنقػؿالتعبيػرعػفاإلرادةفػيذاتالمحظػا،بػالربـمػفالتباعػد
المكػػانيألط ػراؼالعقػػد،سػػذامػػاجعػػؿسػػذةالسػػماتتػػؤثرفػػيالنظػػاـالقػػانكنيالخػػاصبالعقػػد

اإللكتركني 2 .

 اليــــاتف المحمــــول :لق ػػدتط ػػكرالا ػػاتؼالمحم ػػكؿال ػػىأفأ ػػب م ػػفأس ػػـكأكث ػػرالكس ػػا ؿاإللكتركنيػػاانتشػػا انر،سػػذاالاػػاتؼال ػػغيرالػػذمبإمكانػػهاالت ػػاؿالفػػكرمكالمباشػػرعػػفطريػػؽ
ال كتكال كرة،عفطريػؽالػدخكؿالػىشػبكااإلنترنػتمػعأمشػخصعمػىكجػهاألرض،

 1خالدممدكحابراسيـ،،مرجعسابؽ،ص.74

 2د.لكرنسمحمدعبيدات،اثباتالمحررااللكتركني،دارالثقافالمنشركالتكزيع،2005،ص28

7

فع ػػب الي ػ كـمػػفأسػػـكسػػا ؿاالت ػػاؿكاب ػراـالعقػػكداإللكتركنيػػا ،كذلػػؾلمػػاادخػػؿعميػػهمػػف
تطكركبراملحديثاكالكاتسابكبرناملالماسنجركبيرسامػفالبػراملالتػيي ػعبح ػرسا

ككناافيتطكرمستمر.

 الـــتمكس :كس ػػكعب ػػارةع ػػفجا ػػازيس ػػتخدـإلرس ػػاؿالمعمكم ػػاتع ػػفطري ػػؽطباعتا ػػاكارس ػػالاامباشرة،حيثاليكجدفا ؿزمنيممحكظبيفإرساؿالمعمكماتكاستقبالاا 1 .

ثانياً عقد يبرم عن بعد
العقداإللكتركنييبرـعفبعد،كسكبذلؾينتميلطا فاالعقكدالتيتبرـعفبعػدفالتعاهػدعػف

بعػػداليكػػكفبسػػيطان،كمػػافػػيحالػػاالتعاهػػدبػػيفحاض ػريففالحضػػكرالمػػادميقمػػؿمػػفال ػػعابالتػػي
تكاجػػهالمتعاهػػديف،فيمكنامػػاالتحقػػؽمػػفشخ ػػيابعضػػاـكسػػبلماالمسػػتندات،كأفالت ارضػػيهػػدتػػـ

،كذلؾبتمقيكؿمناماالتعبيرعفاإلرادةمػفاألخػر،كمػايسػم الحضػكرالمػادمالتحقػؽمػفالعديػد
مفالمسا ؿكمفأسماا،التحقؽمػفأسميػاالمتعاهػديفك ػفتاـالتعاهديػا،كػذلؾالتحقػؽمػفأفتبلهػي

اإلرادتيفهدتـفيمجمسالعقد،كذلؾمعرفامكافإبراـالعقدكامكانياتحريرالمستندات.

أم ػػابالنس ػػبالمتعبي ػػرع ػػفاإلرادةبطري ػػاإلكتركني ػػا،فا ػػكي ػػتـم ػػعالغي ػػابالم ػػادملممتعاه ػػديف،

كبالتاليفعنهيثيرالشؾحكؿالعنا رالسابقا 2 .

حيثيتـالتراضيفيمجمسعقدحكمي،افتراضي،بحيثيككفأحدالمتعاهديفبيرحاضر
فيه.

ثالثاً عقد يغمب عميو الطابع التجاري:
التجارةسيالمجاؿالذميظارفيهالعقدااللكتركنيب فاخا ا،فالعقداإللكتركنيمفأسػـ

كسػػا ؿالتجػػارةاإللكتركنيػػا،حيػػثيغمػػبعميػػهالطػػابعالتجػػارمكاالسػػتابلكي،لػػذلؾيطمػػؽعميػػهعقػػد
التجارةاإللكتركنيا،كهدجاءتتمؾال فاالغالبالذلؾالعقد،ككفأفعقػكدالبيػعاإللكتركنيػاتسػتحكذ

عمىالجانباألعظـمفمجمؿالعقكد 3 .

 1فراحمناني،العقدااللكتركنيكسيمااثباتحديثافيالقانكفالمدنيالج از رم،دارالادل،لمنشر،ص.18

  2د.اسػ ػػاماابػ ػػكالحسػ ػػفمجاسػ ػػد،الكسػ ػػيطفػ ػػيهػ ػػانكفالمعػ ػػامبلتااللكتركنيػ ػػا،الكتػ ػػاباالكؿ،دارالناضػ ػػاالعربيػ ػػا،2007،

ص.121،123،124

 3فراحمناني،مرجعسابؽ،ص.47
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رابعاً :عقد يتسم بالسرعة في إتمام األعمال:
مفأسـالخ ا صالتيميزتالعقكدالتجاريا،السرعافيإنجازال فقاتسػكاءالتجاريػاأك

بيرالتجاريا،كسذاماأدلالىسرعاانتشارتمؾالعقكدفيمختمؼأنحاءالعالـ 1 .

فقػػدكفػػرتالكسػػا ؿاإللكتركنيػػاالكهػػتكأدتالػػىالسػػرعافػػيإنجػػازاألعمػػاؿكال ػػفقات،فقبػػؿ
اختراعتمؾالكسا ؿمفكافيريدالتعاهدمعأممنتلمفدكلابيردكلتهكػافعميػهالسػفرالػىمكهػع

البا عكسذامايحتاجالكثيرمفالكهت،لكفاألفكبعدالتطكراإللكتركنيأ ب بإمكانهالك كؿالى
أممنػػتليريػػدكفػػيأممكػػافكػػافمػػفخػػبلؿشػػبكااإلنترنػػت،فع ػػب بإمكانػػهالتعاهػػدكسػػكجػػالسفػػي

بيتهباستخداـالكسا ؿاإللكتركنياالمتاحا.

 1بادةجكادمسكدم،التنظيـالقانكنيلمعقدااللكتركنيفيفمسطيف،رسالاماجستيرجامعابيرزيت،ص.37
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المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لمعقد اإللكتروني
تمييد وتقسيم
بالربـمفتكافؽالعقدالتقميدممعالعقداإللكتركنيفيأركانهكمضمكنه،االأنهيكجدخبلؼ

كبي ػػرح ػػكؿالطبيع ػػاالقانكني ػػالمعق ػػداإللكتركن ػػيحي ػػثانقس ػػـالفق ػػهال ػػىهس ػػميفهس ػػـاعتب ػػرالعق ػػد
اإللكتركنػػيمػػفضػػمفعقػػكداإلذعػػافكاخػػراعتب ػرةمػػفعقػػكدالمسػػاكما،كسػػنقكـالباحثػػافػػيس ػػذ
المطمػػببتف ػػيؿسػػذةاآلراءالفقايػػاكذلػػؾمػػفخػػبلؿتقسػػيمهالػػىفػػرعيفنخ ػػصاألكؿلمحػػديثعػػف
اعتبػػارةعقػػداذعػػافكالثػػانيالعتبػػارةعقػػدمسػػاكماكسػػنقكـبتكضػػي رأينػػامػػفتمػػؾاآلراءكذلػػؾعمػػى

النحكالتالي:

الفرعاألكؿ:العقدااللكتركنيمفعقكداإلذعاف.
الفرعالثاني:العقدااللكتركنيعقدمساكما.
الفرعالثالث :العقداإللكتركنيعقدإذعافتارةكمساكماتارةاخرل


الفرع األول
العقد اإللكتروني من عقود اإلذعان
هبػػؿالخػػكضفػػيالحػػديثعػػفا ػػباغ ػػفااإلذعػػاففػػيالعقػػداإللكتركنػػيالبػػدمػػفالتطػػرؽ

لمفاكـعقكداإلذعافحيثيكجدنظريتيففيتحديدماسياعقكداإلذعافنعرضلااتباعا:

 أوالً النظرية التقميدية:عرؼأن ارسذةالنظرياعقداإلذعافبعنهالعقدالذميسمـفيهالقابؿبشػػركطمقػػررةيضػػعااالمكجػػبكاليسػػم بمناهشػػافياػػا،كذلػػؾفيمػػايتعمػػؽبسػػمعأكم ارفػػؽ

ضركرياتككفمحؿاحتكارفعميأكهانكني،أكتككفالمناهشامحدكدةالنطاؽبشعناا 1 .

مػػفخػػبلؿالتعريػػؼالسػػابؽفإنػػه،يشػػترطكػػينكػػكفأمػػاـاذعػػاف،أفيقػػكـالمكجػػببإعػػداد
شػػركطالعقػػدمسػػبقا،كااليسػػم لمقابػػؿبالمناهشػػافياػػا،كمػػاكيشػػترطأفيتعمػػؽالعقػػدبسػػمعأكخػػدمات

ضركريا،كيجبأفتككفمحؿاحتكارفعمياأكهانكني.

 1عبدالرازؽاحمدالسناكرم،مرجعسابؽ،ص.77
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كبالنظرالىالكاهعاإللكتركنييكجدشركاتاحتكاريافعميػاعمػىشػبكااإلنترنػتتقػكـبعػرض

كتسكيؽبضا عااكتقكـبكضعأحكامااكشركطااكأسعارساكاليكجدمفينافساامفالشركات،حيث
ماعمىالمكجهلهاإليجاباالأفيقبؿبتمؾالشركطكيذعفلااكخيرمثاؿعمىسذةالشػركاتشػركا
مايكركسفتالتيتحتكرأبمبياالبراملالكمبيكترياعبركافاأنحاءالعالـ 1 .

كبػػالربـمػػفكج ػػكدتمػػؾالش ػػركاتاالأنػػهكافكجػػدتاالأن ػػهبالب ػانالتتػ ػكافرجميػػعالش ػػركط

األخرللبلذعاف،فقدتككفالشركامحتكرةلمسمعاإالأفاألخيرةليستضركرياكمػاأنػههػدتقػكـسػذة
الشركاتبالتعاهدعػفطريػؽكسػا ؿالكتركنيػاتسػم بالتفػاكضكالمناهشػافػيشػركطالعقػد،بالتػاليال
تككفالعقكدالتيتقكـبإبرامااالشركامعاألشػخاصسػكاءالطبيعيػاأكالمعنكيػاعقػكداذعػافبحسػب

المعنىالقديـلئلذعاف.

ثانياً النظرية الحديثة:لقدتطػكرالمفاػكـالقػديـلبلذعػافالػىمفاػكـحػديث،حيػثنكػكفأمػاـ
ً
اذعػػافمتػػىت ػكافرشػػرطاف،كسمػػاانف ػرادالمكجػػببكضػػعشػػركطالعقػػدبػػدكفمناهشػػاأممناػػا
كض ػػعؼمكه ػػؼالمس ػػتامؾف ػػيمقاب ػػؿالمكج ػػبمق ػػدـالخدم ػػاأكالمن ػػتلبحي ػػثاليمم ػػؾاال

اإلذعافكالرضكخلشركطالمكجب 2 .

حيثيرلجانبمفالفقه  3اعتبارالعقداإللكتركنيعقداذعافبمفاكمهالكاسع،كسذااالتجػاة

يرلأفالشرطالكحيدالعتبارالعقداإللكتركنيعقداذعافسكعجزأحدطرفيهعفمناهشػاشػركطه،

كالشؾأفسذاالشػرطمكجػكدفػيسػذاالنػكعمػفالتعاهػد،فالمسػتامؾاليممػؾفر ػامعاينػاالسػمعاأك
الخدمػػاالمطمكبػػا،كاليمكنػػهالتفػػاكضمػػعالبػػا عأكالمػػكردبحريػػاكافيػػا،لػػذلؾفػػالعقكدعبػػراإلنترنػػت

عقكداذعافبالنسبالممستامؾنظ انرلظركفهبك فهالطرؼالضعيؼأماـالطرؼاألخر،كالذميكػكف

فػػيالغالػػبشػػركاعمبلهػػامػػفالناحيػػااالهت ػػادياكلاػػاهػػدرةسا مػػاعمػػىاإلعػػبلفكالتسػػكيؽ،لاػػذافػػاف
اعتباراتالعدالاتقتضيالنظرالىالمستامؾبك فهمذعنافيالعقداإللكتركني.


(1)Abderraouf Elloumi: La Protection du consommateur dans le commerce électronique, Mémoire
pour l’obtention du D.E.A. en droit des affaires, Université de Sfax, Faculté de droit de Sfax, 20012002, P. 100
أشارإليه:زسيرةبفخضرة،الطبيعاالقانكنيالمعقدااللكتركني،رسالادكتكراة،جامعاالج از ر.2016-2015ص.245

 2ضيؼاهللبفتركيبفمشعافبفشميكيخالعطاكم،المس كلياالمدنياعػفمخالفػاعقػكداإلذعػاف،رسػالاماجسػتير،جامعػا

نايؼالعربيالمعمكـاألمنيا،2013،ص.9

 3احمدعبدالتكابمحمدباجػت،ابػراـالعقػدااللكتركنػي،د ارسػامقارنػامػفالقػانكفالم ػرمكالفرنسػي،دارالناضػاالعربيػا

بالقاسرة،ط،2009،مشارلهلدلزسيرةبفخضرة،مرجعسابؽص.250
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الفرع الثاني
العقد اإللكتروني عقد مساومة
بخػػبلؼعقػػداإلذعػػافالػػذماليكػػكفلمقابػػؿسػػكلرفػػضاإليجػػابأكالقبػػكؿبػػهدكفتعػػديؿأك

تغيرأكإضافافيالش ركطالتيتعػدمػفهبػؿالمكجػبكحػدةكاليقبػؿمناهشػافياػافػإفعقػدالمسػاكما
يككفبيرذلؾكسذاماسنقكـبتكضيحهعمىالنحكالتالي"

عقد المساومة:سكالعقدالذميتـاالتفاؽعميهكعمػىشػركطهككػؿمػايتعمػؽبػهبػيفأط ارفػه،كيكػكف
ذلؾعفطريؽالنقاشكالمحاكرةفيكؿمايتعمؽبه.
فيػ ػػذسبجانػ ػػبمػ ػػفالفقػ ػػه  1الػ ػػىأفالعقػ ػػداإللكتركنػ ػػيعقػ ػػدمسػ ػػاكمااذمػ ػػا ازلػ ػػتتسػ ػػكدالعقػ ػػكد
اإللكتركنيػػاعمميػػاالمسػػاكماحيػػثعمػػىيقت ػػردكرالقابػػؿعمػػىمجػػردالمكافقػػاعمػػىالشػػركطالمعػػدة

سمفانبؿلهمطمؽالحريافيالتعاهدمعأممنتلأكمكردأخر،اذالـتعجبهالشركطالمعركضاعمػى
شاشااإلنترنتكيستطيعاالنتقاؿمفمكهعالىأخركاختيارمايشاءكترؾمػايشػاءبالتػاليالرضػا يا

سيالتيتسكدالعقكداإللكتركنيا.
بالربـمػفكجػكدالعديػدمػفالمكاهػعاإللكتركنيػاالتجاريػاالمكجػكدةعمػىشػبكااإلنترنػتكالتػي
تتػػي التنقػػؿمػػفمكهػػعالػػىأخػػر،فمػػفيربػػبمػػثبلنبش ػراءأجا ػزةكمبيػػكترفيكجػػدالعديػػدمػػفالمكاهػػع
التجارياالتيتنػافسبعضػااعمػىشػبكااإلنترنػتفالمسػتامؾاليقيػدبالشػراءفاػكمخيػرمػفأممكهػع
يتعاهد،االأفالرأمالسابؽهدتناسىأنهيكجدالعديدمفالشركاتالتيتتعاهدعفطريؼنماذجتعقد

معينػػاتضػػعشػ ركطاامسػػبقانكمػػاعمػػىالطػػرؼاالخػػراالهبػػكؿالتعاهػػددكفأممناهشػػاأكمحػػاكرةفػػي
الشركطالمعدةسػمفانمػفهبػؿالشػركا،فانػااليكػكفأمػاـالمسػتامؾاالالتعاهػدكبالشػركطالتػيتضػعاا

الشركا.

حيثيرلجانبمفالفقه  2انهاليمكفتكييؼالعقكداإللكتركنيػاعمػىأناػاعقػكداذعػافأك

ليستكذلؾ،االبالتفرهابيفكسا ؿالعقداإللكتركني.

كيككفذلؾبالنظرالىالكسيماالمستخدماإلبػراـالعقػدكاذاكػافيكجػدالتفػاكضأكاليكجػد،

فإذاكافالتعاهدعفطريػؽالمكاهػعاإللكتركنيػاكالعقػكدالنمطيػاالمعػدةسػمفانمػفهبػؿالمكجػب،فػاذاتػـ
إبراـالعقدسنانككفأماـعقداذعاف،أمااذاتـالتعاهدمثبلن...عفطريؽالبريداإللكتركنػيفانػايقػكـ
المكجػػببإرسػػاؿاإليجػػابالػػىالمكجػػبلػػه،كيسػػتممهاألخيػػركيقػػكـبإرسػػاؿرسػػالاأخػػرل،بالتػػاليتبػػدأ
 1حامدم،بمقاسـابراـالعقدااللكتركني،رسالادكتكراة،جامعاالحاجلخضرباتنا،2015-2014،ص38
 2محمدفكازالطالعا،مرجعسابؽ،ص.62
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المفاكض ػػاب ػػيفاألطػ ػراؼ،كبع ػػدساأم ػػاأفيب ػػرـالعق ػػدأكالف ػػاذات ػػـإبػ ػراـالعق ػػدسن ػػانك ػػكفأم ػػاـعق ػػد

مساكما.

الفرع الثالث
العقد اإللكتروني عقد إذعان تارة ومساومة تارة اخرى
لقدارتكزالرأمالذماعتبػرالعقػداإللكتركنػيعقػدإذعػافعمػىحمايػاالمسػتامؾكالػذمبالبػان

مايككفهميؿالخبرةمقابؿالطرؼاألخػر،بحيػثاليمكنػهالتفػاكضكالمناهشػافػيشػركطالعقػدكالتػي

تعدمفهبؿالمكجبمرتك انزعمىالعقكدالنمطياالتػيتعػدمػفهبػؿالمكجػب،متناسػيانأفسنػاؾعقػكدان
تػػتـبكاسػػطاالبريػػداإللكتركنػػيكبيرسػػامػػفالكسػػا ؿالتػػيتتػػي لممسػػتامؾالمناهشػػاكالتحػػاكركالتفػػاكض

عمػػىجميػػعتفا ػػيؿالعقػػدالمزمػػعإب ارمػػهفػػالرأمالسػػابؽاعتبػػرالعق ػ كدالتػػيتبػػرـعبػػراإلنترنػػتعقػػكد
اذعاف،كسذامخالؼلمكاهعحيثتكجدالكثيرمفالعقكدالرضا ياالتيتتـعبراإلنترنت.

كلقدرتبالمشرععمىكجكداإلذعافأفيتدخؿالقاضيلحماياالطرؼالمذعف،حيثن ت

المػػادة150مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيعمػػىأنػػه"اذاتػػـالعقػػدبطريػػؽاإلذعػػافككػػافهػػدتضػػمف
شػػركطانتعسػػفيا،جػػازلممحكمػػاأفتعػػدؿسػػذةالشػػركط،أكأفتعفػػيالطػػرؼالمػػذعفمناػػاكفق ػانلمػػا
تقضػػيبػػهالعدالػػا،كيقػػعبػػاطبلنكػػؿاتفػػاؽيػػنصبغيػػرذلػػؾ"كيقابػػؿسػػذاالػػنصنػػصالمػػادة204مػػف

القانكفالمدنياألردنيكالمادة149مفالقانكفالمدنيالم رم.

مفخبلؿالنصالسابؽفإفالمشرعأعطػىالقاضػيسػمطاتقديريػالمقاضػيفػيتقػديركجػكد

اإلذع ػػافكتع ػػديؿش ػػركطه،فان ػػاه ػػدتختم ػػؼاألحك ػػاـم ػػفه ػػاضال ػػىأخ ػػرفق ػػدتك ػػكفالش ػػركطنفس ػػاا
لمستامؾفيعفيالقاضيالطرؼالمذعفمنااكهديقكـبتعديؿالشركطفيهضياأخرلمماثمػابالتػالي

تتفاكتاألحكاـمفشخصألخركمفهاضالىأخر،بالتاليليسمػفالعدالػاأفاليتسػاكلالجميػع

أماـنفسالقضياأكالمكهؼ.

كاذامػػانظرنػػاالػػىحمايػػاالمسػػتامؾباعتبػػارةطرفػ ػانضػػعيفانفػػيالعقػػداإللكتركنػػيكأهػػؿخبػ ػرة

العتبارةعقداذعاف،فمقدكفرالمشرعالحمايالؤلخير.فقدأجازالمشػرعحػؽالعػدكؿكالػذمبمقتضػاة
يػتـإعػػادةالمتعاهػػديفالػػىالحالػاالتػػيكانػػاعمياػػاهبػؿالتعاهػػد،مػػاداـيكجػػدمبػررمعقػػكؿدكنمػػاشػػطط

الاكلالشخ يلممستامؾ 1 .

 1أسامااحمدبدر،حماياالمستامؾفيالتعاهدااللكتركني،دارالجامعاالجديدةلمنشر،2005،ص.210
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أماالرأمالذماعتبرالعقداإللكتركنيعقدمساكمافقدارتكزعمىكجػكدالتفػاكضمػفعدمػه

حيػػثيػػرلجان ػػباخػػرمػػفالفق ػػه  1إفاألمػػريتكهػػؼعم ػػىكجػػكدتفػػاكضأكاليكج ػػدالعتبػػارالعق ػػد
اإللكتركنيعقداذعافأكمساكما،فؤلمريتكهؼعمىمدلإمكانياالتفػاكض،كسػكبالبػانمػايػتـمػف
خ ػػبلؿالبري ػػداإللكتركن ػػيح ػػكؿش ػػركطالعق ػػدف ػػإفك ػػافالعق ػػداإللكتركن ػػييجي ػػزالتف ػػاكض،كيس ػػم 

لممستامؾبمراجعابنكدالعقدكتعديمه،فإنهاليعتبرعقداذعاف،أماإذاانعدمتسماالتفاكضكبالبان
مايتـمفخبلؿمكاهعاإلنترنتفاكعقداذعاف.

كمفجانبناننتقدسذاالجانبمفالفقػهككنػهاعتمػدعمػىالتفػاكضالعتبػارالعقػداذعػافأـال
كلقداعتبرالعقكدالتيتبرـعفطريؽالمكاهعالعقكدالنمطياعقكداذعافبسببعدـكجكدالتفاكض،
فػػيحػػيفهػػدتكػػكفالعقػػكدنمطيػػاكاليكجػػدباػػامفاكضػػاأكمناهشػػافػػيبنػػكدالعقػػداالأنػػهاليتػػكفر

اإلذعاف.

حيػػثيػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  2كبحػػؽأنػػهينبغػػيتبنػػيمفاػػكـجديػػدلعقػػكداإلذعػػاففػػيالمجػػاؿ

اإللكتركنػػي،بحيػػثتشػػمؿتمػػؾالعقػػكدالتػػيتبػػرـفػػيظػػؿكجػػكدتفػػاكتحقيقػػيفػػيالقػػدرةكالمعرفػػابػػيف
طرفيالعقدالمرادإبرامه،عمىنحكيحقػؽالحمايػاالقانكنيػالمطػرؼالضػعيؼالػذماليػتمكففػيظػؿ

ظركؼالعقدمفمناهشاشركطه.

فيجػػباالعتمػػادعمػػىكجػػكداإلذعػػافمػػفعدمػػهفػػيالعقػػداإللكتركنػػي،لتكيفػػهسػػؿسػػكعقػػد
اذعػ ػػافأـال،أميجػػػبأفيكػػػكفسنػ ػػاؾتفػ ػػاكتحقيقػ ػػي،س ػ ػكاءفػػػيالق ػػدرةأكالمعرف ػػا،كػػػذلؾفػػػي
االلتزامات .بيفأطراؼالعقد،فمقدأدلالتطكرالتكنكلكجيالػىكجػكدالعديػدمػفالمنافسػيفسػكاءفػي
الس ػػمعأكالخػ ػػدمات،كس ػػذامػ ػػايػػػؤدمال ػػىالتقميػ ػػؿم ػػفااللت ازمػ ػػات،عمػػػىالط ػػرؼالضػ ػػعيؼاالكسػػػك

المستامؾ،فميستكؿالعقكدالنمطياالتيتبرـعبرالمكاهعاإللكتركنيايتكافرفياااإلذعاف.


 1ـ.ـخكلاكاظـمحمدراضي،االيجابفيعقداإلذعاف،مجماالمحقؽالحميلمعمكـالقانكنياكالسياسيا،العدداألكؿ،السنا

السادسا،ص.381

 2زسيرةبفخضرة،مرجعسابؽ.234،
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المطمب الثالث
التفرقة بين العقد اإللكتروني وغيره من العقود
عػػرؼالعقػػدبعنػػه"عبػػارةعػػفتكافػػؽارادتػػيفأكأكثػػرعمػػىترتيػػبأثػػرهػػانكنيمعػػيفهػػديكػػكفانشػػاء
التزاـأكنقمهأكتعديمهأكزكاله"  1

كسػػبؽتكضػػي المق ػػكدبالعقػػداإللكتركنػػي  2كجػػذيربالػػذكرأفسنػػاؾأكجػػهشػػبهبػػيفكػػؿمػػف

العقػػداإللكتركنػػيكالعقػػدالتقميػػدم،كالمتمثمػػافػػياالتفػػاؽفػػيأركػػافالعقػػد،كالتػػيسػػيالرضػػاكالمحػػؿ
كالسػبب،كأفكبلسمػػاينعقػػدبتبلهػػياإلرادتػػيفكتكافقاػػاعمػػىترتيػػبأثػػرهػػانكنيمعػػيف،كبػػالربـمػػفسػػذا
التشابهبيفكبلالعقديفاالأنهسناؾأكجهاختبلؼبيفكؿمفالعقديفكسػذامػاسػنقكـبتكضػيحهفػي

الفرعاألكؿمفسذاالمطمب،كسػكؼنخ ػصالفػرعالثػانيمػفسػذاالمطمػبلمحػديثعػفتميػزالعقػد
اإللكتركنيعفالعقكدالتيتبرـعفبعد،كذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
أوجو االختالف بين كل من العقد اإللكتروني والعقد التقميدي
إفأبمبياالعقكدالتقميديايتـتدكينااعمىمحرركرهي،كماأفالن كصالقانكنيػاالقا مػاال
ػررات
تعػػرؼمػػفالمحػػرراتالتػػيتحمػػؿعمياػػاالكتابػػاالمثبتػػالممعػػامبلتاالالمحػػرراتالكرهيػػا المحػ 
الرسػػمياكالعرفيػػا أمأفالكتابػػاالتػػيكضػػعتالن ػػكصلتنطبػػؽعمياػػاسػػيالكتابػػاالكرهيػػاالمكهعػػا
ممفتنسباليهبإحدل كرالتكهيعالعادمكسػياإلمضػاءبخػطاليػدأكبب ػمااإل ػبعأكالخػتـ  3

فيحيفإفالعقكداإللكتركنياتعتمدفيكتابتااكتدكينااعمىدعاماإلكتركنيا.
مفحيثاإلثبات:تختمؼحجياالسنداتاإللكتركنياعفالسنداتالكرهيا،فاألخيرةهدتكػكف

رسمياكهدتككفعرفيا،فيحيفأفالسنداإللكتركنيلهحجياالسندالعرفيدكفالرسمي 4 .

 1جميؿالشرهاكم:النظرياالعامالبللتزاـ،الكتاباالكؿ،م ادرااللتزاـ،درارالناضاالعربياسنا،1995فقرة.10
 2انظرص5كمابعدسامفالمبحثالتمايدم.

 3د.حمزةحداد،الكتابافيالرسا ؿااللكتركنياكحجيتاافيثاالثباتالمدني،كرهاعمؿمقدمالمركزالتحكػيـالتجػارملػدكؿ

مجمسالتعػاكفلػدكؿالخمػيلالعربيػاحػكؿنػدكة":تسػكياالمنازعػاتالتجاريػاالمتعمقػابتكنكلكجيػااالت ػاالتكالمعمكمػاتكاالعمػاؿ

االلكتركنيا"،البحريفمف9اؿ،2001/5/10ص،2مشارلهلدل،امانلرحيـاحمد،مرجعسابؽ،ص.73

 4حيثن تالمادة3مفهانكفالمعامبلتكالمبادالتااللكتركنياالفمسطينيعمػىلمسػجبلتااللكتركنيػاذاتالحجيػاالمقػررة

فياالثباتلمسنداتالعرفيا.
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كذلؾفإنهكمفخبلؿماتـعرضهمفخ ػا صلمعقػداإللكتركنػيفاػكيبػرـعػفبعػدأمدكفحاجػا

لمكجكدالمادمألطراؼالعقد.

فػػيحػػيففػػيالعقػػدالتقميػػدميكػػكفسنػػاؾتكاجػػدكحضػػكرمػػادملئلف ػرادكسػػذامػػايسػػاؿعمػػياـ

العديدمفاألشياءالسابؽذكرسافيخ ا صالعقداإللكتركني.

العقػداإللكتركنػييبػػرـكينفػذعبػراإلنترنػػت:كمػايتميػػزالعقػداإللكتركنػيعػػفالعقػدالتقميػػدم،
بحيػػثيمكػػفأفيبػػرـكينفػػذدكفحاجػػاالػػىالكجػػكدالمػػادمالخػػارجيإذبفضػػؿاإلنترنػػتأ ػػب سنػػاؾ
إمكانيػػاتسػػميـبعػػضالمنتجػػاتإلكتركنيػان،أمالتسػػميـالمعنػػكملممنتجػػات،مثػػؿالتسػػجيبلتالمكسػػيقيا
ػخالبرنػػامل

كالكتػػبكػػذلؾب ػراملالحاسػػكب،باإلضػػافاالػػىبعػػضاالستشػػاراتحيػػثيقػػكـالعميػػؿبنسػ

عمىشبكااإلنترنتعفطريؽالتحميؿ 1 .

الفرع الثاني
تمييز العقد اإللكتروني عن العقود التي تبرم عن بعد
تحدثنافيماسػبؽإفمػفأسػـخ ػا صالعقػداإللكتركنػيأنػهعقػديبػرـعػفبعػد،بالتػاليفاػك

يتشابهمعالعقكدالتيتبرـعفبعدكمناػاالعقػدبالاػاتؼ،كالعقػدبالفػاكسكالػتمكس،كالعقػدبػالتمفزيكف،
سنقكـبمعرفاأكجهالشبهكاالختبلؼبيفتمؾالعقكدكذلؾعمىالنحكالتالي:

أوالً العقد اإللكتروني والعقد الذي يبرم عن طريق الياتف:
سناؾكجهاتفاؽبيفالعقداإللكتركنيكالعقدالذميبرـعفطريؽالااتؼ،حيثتكا ؿ فا

الفكري ػػاكاالت ػػاؿالمباش ػػرب ػػيفأطػ ػراؼالعق ػػد،االافالعق ػػداإللكتركن ػػييت ػػؼبإمكاني ػػاالرؤي ػػاأك
المشاسدةلمسمعاأكالمنتلكسذااالمراليتكافرفيالتعاهدعبرالااتؼ 2 .

كمػاافاإليجػابفػيالعقػداإللكتركنػػيبالبػانمػايكػكفعامػان،أمػػاالسػعيإلبػراـالعقػكدبكاسػػطا

الااتؼفيككفاإليجابفيهات االنمكجاانالىشخصمعيف،كذلؾيكجدفيالعقػكداإللكتركنيػاخدمػا
برفاالمحادثاالتيتعتمدعمىالكتاباكالمشاسدةالمباشرة،كسذابخبلؼالتعاهػدبالاػاتؼالػذماليتػي 

سذةالخدما 3 .

 1فراحمناني،مرجعسابؽ،ص.45

 2عمركعبدالفتاحعمييكنس،جكانبهانكنيالمتعاهدااللكتركنيفيإطارالقانكفالمدني،ط،2009،1ص.186
 3محمكدعبدالرحيـالشريفات،مرجعسابؽ26،
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ثانياً التعاقد اإللكتروني والتعاقد عن طريق التمفزيون
التعاهدعفطرؽالتمفزيكفعبارةعفطمبسمعاأكمنتلبكاسطاالتمفكف،تاليػانعمػىعرضػاا

المنقكؿبكاسطاكسا ؿاالت اؿالسمعياالمر يا،المعركفابالتمفزيكف 1 .

يتفػػؽالتعاهػػدعػػفطريػػؽالتمفزيػػكفمػػعالتعاهػػداإللكتركنػػي،فػػيأفالػػدعكةلمتعاهػػدتكػػكفبالبػان

مكجاػػاالػػىالجماػػكرالػػذميربػػبفػػيالتعاهػػدبشػػعفاحػػدلالسػػمعكالخػػدماتاذتػػتـبال ػػكرةكال ػػكت

 2 .االأفالتعاهدعفطريؽالتمفزيكفيختمؼعفالتعاهداإللكتركنيفيمػدةالعػرضكأسػمكبالتعاهػد،
ففيالتعاهدعبرالتمفزيكفهدتككفمدةعرضاإليجابعدةثكافكسػيمػدةاإلعػبلفالتجػارمالخػاص

بمحػػؿاإليجػػاب،فػػاذاأرادالمتعاهػػدالتعػػرؼعمػػىالمزيػػدمػػفالتفا ػػيؿيكػػكفمػػفخػػبلؿاالت ػػاؿمػػع

الشػػركاأكالمكجػػبعػػفطريػػؽالتمفػػكف،أكاالنتقػػاؿالػػىمحػػؿعممػػهأكأحػػدفركعػػه،فػػيحػػيفأف
االعبلـفيالتعاهداإللكتركنييمن المكجػبأفيتعػرؼعمػىكافػا معمكمػاتالتعاهػدكبنػكدةمػف خػبلؿ

المكهػػعاإللكتركنػػيلممكجػػب،كمػػايمكنػػهالتفػػاكضكاب ػراـالعقػػدإلكتركني ػان،دكفالحاجػػاالػػىاالت ػػاؿ
التمفزيكنيأكاالنتقاؿالفعميلمقرتجارةالمكجب 3 .

ثالثاً :التعاقد اإللكتروني والتعاقد عن طريق الفاكس والتمكس:
ػتند،فالرسػػالاالمتبادلػػاعػػفطري ػؽ

يتميػػزالتعاهػػدبالفػػاكسأكالػػتمكسفػػيالتكاجػػدالمػػادملممسػ

الفاكسأكالتمكسيتميزبالتكاجدالمادملمكثيقاالكرهيا،كسذامايجعمهيختمؼعفالتعاهداإللكتركنػي

الػػذميمتػػازبطبيعتػػهالماديػػا،حيػػثأفمككنػػاتاالتفػػاؽالتكػػكفثابتػػاعمػػىدعامػػاكرهيػػام ػػحكبا
بتكهيعاألطراؼ،بؿتككفمثبتاعمىدعاماإلكتركنيا 4 .

كماأفالتعاهدعبرالفاكسأكالػتمكسبالبػانمػايكػكففيػهاإليجػابمكجاػاالػىشػخصبعينػه

أكجاػامعينػا،كسػػذامػايجعمػػهخا ػان،فػػيحػيفأفاإليجػػاباإللكتركنػيبالبػػامػايكػػكفعامػانمكجاػان

الىالجماكر.




 1محمكدالسيدعبدالمعطيخياؿ،التعاهدعفطرؽالتمفزيكف،دارالنسرالذسبيلمطباعا،ص.10

 2حامدمبمقاسـ،ابراـالعقدااللكتركني،رسالادكتكراة،جامعاالحاجلخضرباتنا،2015-2014،ص.138
 3سام عبدالكاحدالتاامي،نمرجعسابؽ،ص.164

 4سميماابقذيدفككردةحمداش،مجمسالعقدفياطارالتعاهدعبراالنترنت،رسالاماجستير،جامعاعبػدالػرحمفميػرة-بجايػا

سنا،2017،ص.25
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الفصل األول
اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني
ينعقػػدالعقػػدبمجػػردارتبػػاطاإليجػػاببػػالقبكؿكلكػػفأدلالتطػػكرالتكنكلػػكجيالػػىظاػػكرعقػػكد

تتسػػـبالتكمفػػاالكبيػرةكسػػذةبػػدكرساتحتػػاجالػػىد ارسػػاجيػػدةكمعرفػػاكبيػرةبالعقػػدالمػرادإب ارمػػهكالتػػييػػتـ

التف ػػاكضعميا ػػاف ػػياتفاه ػػاتمرحمي ػػا،كف ػػيس ػػذاالف ػػؿس ػػكؼنمق ػػيالض ػػكءعم ػػىمرحم ػػاالتف ػػاكض
كنخ صلاامبحثػانمسػتقبلنثػـمرحمتػيإبػراـالعقػدكالمتمثمػافػياإليجػابكالقبػكؿكسنخ ػصمبحثػا
لئليجاباإللكتركني،كأخرلمقبكؿاإللكتركنيكذلؾعمىالنحكالتالي:
 المبحث األول :المفاوضات اإللكترونية. المبحث الثاني :اإليجاب اإللكتروني المبحث الثالث القبول اإللكتروني
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المبحث األول
المفاوضات اإللكترونية
تمعػػبالمفاكضػػاتدك انربػػالياألسميػػافػػيالعقػػكدكبالػػذاتالعقػػكدالمركبػػاكالتػػيتمتػػازبتعقيػػدسا

كبتكمفتاػاالكبيػرةكأيضػانتمعػبدك انرمامػانفػيالعقػػكداإللكتركنيػاحيػػثأ ػب البنػػىعػفالمفاكضػػات
هبؿإبراـالعقكدكهبؿ دكراإليجابلذلؾسكؼنقكـبدراساماسياالمفاكضاتكأسميتاافيالمطمب
األكؿمػػفسػػذاالمبحػػثكسنخ ػػصالمطمػػبالثػػانيلممس ػ كلياالناش ػ اعػػفاإلخػػبلؿباػػاكذلػػؾعمػػى

النحكالتالي:

المطمب األول
ماىية المفاوضات وأىميتيا
ترتبالمرحمػاالسػابقاإلبػراـالعقد المفاكضػات عمػىعػاتؽأطرافاػاالت ازمػاتالبػدالتقيػدباػا،
كذلؾترتػبعمػىاإلخػبلؿبتمػؾااللت ازمػاتمسػ كلياكسػذامػاسػنقكـبتكضػيحهفػيسػذاالمطمػبحيػث

سػ ػػنقكـبتكضػ ػػي المق ػ ػػكدبالمفاكضػ ػػاتفػ ػػيالفػ ػػرعاألكؿ،كسنخ ػ ػػصالفػ ػػرعالثػ ػػانيلمحػ ػػديثعػ ػػف

المس كلياالمترتباعفاالخبلؿبتمؾااللتزاماتكذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
تعريف المفاوضات اإللكترونية:
يعػرؼبعػػضالفقػهالمفاكضػػاتاإللكتركنيػا  1بعناػػا"التحػاكركالمناهشػػالمك ػكؿالػػىاتفػػاؽ
مشترؾبيفطرفيفلمح كؿعمىحػؿمتفػؽعميػهلمحفػاظعمػىم ػال األطػراؼالمتفاكضػاكحػؿمػا

بينامامفمشاكؿأكتقريبكجااتنظرسابعسمكبحضارم"

يؤخذعمىسذاالتعريؼأنهلـيذكرالادؼمفالمفاكضاتكالمتمثؿفػيالك ػكؿالػىاتفػاؽ

إلبػراـعقػػدأكعػدـإب ارمػػه،كمػػاأنػهه ػػرساعمػػىكجػكدحػػؿلمشػاكؿ،فػػيحػػيفلػيسبالضػػركرمكجػػكد

المشاكؿكينقكـبالمفاكضاتبؿتكجدالمفاكضاتلتكهيالكهكعفيالمشاكؿبيفاألفراد.

.

 1حسفالحسف:التفاكضكالعبلهاتالعاما،بيركت،المؤسساالجامعيالمدراساتكالنشركالتكزيع،1993،ص11كمػابعػدسا
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كتعرؼالباحثاالمفاكضاتبعنااعمميايقكـباااألفػرادبتبػادؿاألفكػاركاالهت ارحػاتكالتشػاكر

المشترؾفيتمػؾاالهت ارحػاتكاألفكػارتمايػدانإلبػراـعقػدمعػيفأك ػفقامعينػاككضػعالحمػكؿلمػاهػد
يطرأمفمشاكؿكترتيبااللتزاماتعمىاألطراؼ،كذلؾباستخداـالكسا ؿاإللكت ركنيا.

"كيعتبػرالتفػاكضفػػيذاتػهعمميػػابالغػاالتعقيػػدفاػكيقػػكـعمػىأسػػسكمبػادئعمميػػا،فمػـيعػػد

التفاكضمجػردكسػيمامػفكسػا ؿالجػدؿكالنقػاش،بػؿأنػهأ ػب عممػانها مػانبذاتػهلػهأ ػكلهكهكاعػدة
،كمفناحيااخرلفإفالتفاكضففكيحتاجالىمكسباكخبرةكمرافهدراتذاتيالممفاكضكمماالشؾ

فيهأفالمفاكضاتفيالعقكدأ بحتأم انرالزمان،كاليت كرأفتبرـدكفخكضبمارسا"  1

مماسبؽيتض لناإفمايميزالعقداإللكتركنػيعػفالعقػدالعػادمأنػهيبػرـبكسػيماإلكتركنيػا

،ككػػذلؾفػػافمػػايميػػزالمفاكضػػاتاإللكتركنيػػاعػػفالمفاكضػػاتالعاديػػاأناػػاتػػتـفػػيبي ػػاإلكتركنيػػا

كبكسيماإلكتركنيا.

ففيالتفاكضيتـالتمايدإلبراـالعقدكذلؾمفخبلؿاإلعدادكالتحضيرإلبراـالعقدالناا ي،

فالتفػػاكضياػػدؼالػػىإبػراـالعقػػدبعػػدأفيقػػكـأط ارفػػهبالتمايػػدلػػهمػػفخػػبلؿالتفػػاكض،كذلػػؾلمتك ػػؿ

الىاتفاهاتمرحمياتقكدالطرفاففيالناايالبمكرتااالىاتفاؽناا يفيالمح ما 2 .

الفرع الثاني
أىمية المفاوضات
باتػػتالمفاكضػػاتاإللكتركنيػػامػػعالتطػػكرالحا ػػؿفػػيالتكنكلكجيػػاام ػ انرضػػركريان

كالزمػانهبػؿمرحمػااإليجػػابكالقبػكؿكبالتحديػدفػيالعقػػكداإللكتركنيػا،سػيماأفسػذةالعقػػكد
تبرـعفبعد،كيمكفالقكؿأفالمفاكضاتاإللكتركنيالاػاأسميػاتفػكؽبكثيػرالمفاكضػات
التػػيتػػتـفػػيالعقػػكدالتقميديػػا،ككناػػاعقػػكدتبػػرـعػػفبعػػد،كتكمػػفأسميػػاالمفاكضػػاتمػػف
ناحيامنطقياكعممياكاهت اديا:
فمفالناحياالمنطقيا،فافاإلنسافاليستطيعالعػيشبمفػردة،فاػكاليسػتطيعأف
يمبػػيحاجاتػػهبنفسػػه،فبلبػػدلػػهمػػفالتكا ػػؿمػػعاألخ ػريفلتمبيػػاحاجاتػػهمػػفخػػبلؿتبػػادؿ
الكممػػاتكاألحاديػػثالتػػييعػػرضباػػاحاجتػػه،فيمبػػيآلخػػرأكيعػػرض،كسػػذاسػػكالتفػػاكض
في كرتهاألكلى.
 1د:خالدممدكحابراسيـ،مرجعسابؽ،ص.262

 2بشارمحمكددكديفكمحمديحيالمحاسنا،االطارالقانكنيلمعقدالمبرـعبرشبكااالنترنت،ص.92
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كتكمفاألسمياالعمميالممفاكضػاتفػيأناػاتسػم لؤلطػراؼالكهػكؼعمػىظػركؼ
كشركطالعممياالتعاهدياكنطاؽحقكؽكالتزاماتكؿطرؼ،هبؿاالرتبػاطالفعمػيبت ػرؼ
هانكنيممػزـ،كمػاأفالمفاكضػاتكسػيمالمتفػاسـكتقريػبكجاػاتالنظػربػيفاألفػراد،سػيما
لككانكامفدكؿمتباينافيثقافتاااالجتماعياكالفكرياكالسياسيا 1 .

العمـبكؿالجكانبالضركرياكالبلزما،كالتعكد

كماأفالمفاكضاتتتي لممتفاكضيفاالحاطاك

مفمدلالجدياكالم داهيالؤلطراؼ،كذلؾفإنااتقمؿمفنسباكهكعالمنازعاتمسػتقببلنبػيفأطػراؼ
العقد،كماأنهكمفخبلؿالمفاكضاتيتـالتعكدمفأسمياالمتعاهديفكتقمؿمفامكانياكهكعاألطػراؼ

فيالغمط،كمفخبللاايتـكضعالحمكؿلماهديطرأمفمنازعاتمستقببلن.

كتظاػػراألسميػػااالهت ػػاديالممفاكضػػاتفػػيأناػػاكسػػيماإلعػػادةالتػكازفالعقػػدمحػػاؿالتقمبػػات

االهت اديا.

"بي ػػرأفأسمي ػػاالتف ػػاكضتظا ػػرب ػػكرةخا ػػاف ػػيالعق ػػكدالتجاري ػػاكال ػػناعياالت ػػييمت ػػد
تنفيذسالفترةزمنياطكيما،مفناحياككنهكسيمافعالاإلعادةالتكازفالعقدمفيحالاتغيرالظػركؼ،

اذنظ ػ انرلقابميػػاالظػػركؼاالهت ػػادياالمحيطػػابالعقػػدلمتغيػػرالمسػػتمرممػػاهػػديخػػؿبت ػكازفالعبلهػػات

التعاهديا"  2

كلاػػذافالمفاكضػػاتاإللكتركنيػػاالبػػدمػػفكجكدسػػافػػيظػػؿكبػػركعظػػـحجػػـال ػػفقاتكالعقػػكد

كالظػػركؼاالهت ػػادياالمتقمبػػاالتػػييعيشػػااالعػػالـ،كبالتػػاليفبلبػػدمػػفالمفاكضػػاتلتػػكهيالتقمبػػات
االهت اديا.
فان ػػاؾعق ػػكدتتمت ػػعبعسمي ػػامالي ػػاكبيػ ػرةمنا ػػاعق ػػكدالتنقي ػػبع ػػفالمع ػػادفكعق ػػكدالتكري ػػدات
الض ػػخما،كعق ػػكدنق ػػؿالتكنمكجي ػػا،فا ػػذةالعق ػػكدالتبل ما ػػاااللي ػػاتالتقميدي ػػالئليج ػػابكالقب ػػكؿفا ػػذة

االلياتالتقدرعمىاالستجابالكسا ؿاالنتاجال ناعيالحديثا،سيمااإللكتركنيامناا،كماأفسػذة
العقػػكدتنطػػكمعمػػىعػػددكبيػػرمػػفالمخػػاطرةاضػػافالقيمتاػػاالتػػيتقػػدربمبػػاليضػػخما،فاػػذاجعػػؿ

المفاكضاتأمرضركرمكالزـلتكهيالكهكعفيالمشاكؿمستقببلن 3 .

 1احمدعبدالكريـسبلما،مرجعسابؽ،ص65ك.66

 2د.احمدالسعيدالزهرد،اثرالظركؼالبلحقاعمىتحديدمضمكفااللتزاـالعقدمبدكفدارنشػر،1997،ص،44مشػارلػه

لدل،د.خالدممدكحابراسيـ،مرجعسابؽ،ص.269

 3د:حمدمبارككد،العقكدالتجاريا،ط2،2013فدكفدارنشر،ص.21بت رؼ.

21

بالربـمفأسمياالمفاكضاتاالأناالـتحظػىبتنظػيـتشػريعيفػيالعديػدمػفالقػكانيفكمناػا

القػ ػػانكفالفمسػ ػػطيني،باسػػػتثناءالقػ ػػانكفالفرنسػ ػػي  1الػ ػػذمهػ ػػاـبتنظيماػ ػػا،كسػ ػػذامػػػاجعػ ػػؿمػ ػػفتنظػ ػػيـ
المفاكضػػاتأفتخضػػعإلرادةاالف ػراداعمػػاالنلمبػػدأسػػمطافاإلرادة،كأنػػهاذامػػاتمػػتالمفاكضػػاتفػػإف

األفػرادسػػـمػػفيحػػددكاااللت ازمػػاتكالمسػ كلياتالتػػيتقػػععمػػى عػػاتقاـكسػػذااعمػػاالنلمقاعػػدةالشػػايرةأف
العقدشريعاالمتعاهديفكسذاماجعؿمفتنظيـالمفاكضاتلبلجتااداتالفقايا.

لقدنظـالمشػرعالفرنسػيالمفاكضػاتفػيالمػادة1112منػهكالتػينظمػتمرحمػاالمفاكضػات

منذبدايتااكحتىانتاا ااكهدبينتالتزاماتاألطراؼالمتعاهدة،ككػذلؾبينػتالمسػ كلياالمترتبػاعػف
االخبلؿبتمؾااللتزامات،كخي انرفعؿالمشرعالفرنسيفػيتنظيمػهلممفاكضػاتلمػالػهمػفأسميػاكبيػرة،
كعدـترؾتنظيماالبلجتااداتالفقايا،كنعمؿمفمشرعناالفمسطينيأفيعمؿعمىتنظيمااكمافعػؿ

المشرعالفرنسيكعدـترؾذلؾلبلجتااداتالفقايا 2 .

  1ػدرسػذاالقػػانكفبمكجػبالمرسػكـرهػػـ2016/131بتػاريخ.2016/2/10كبػػدأالعمػؿبػهبتػػاريخ.2016/10/1كنشػرفػػي

الجريدةالرسميافيالعدد5535بتاريخ.2016/2/11

 2مػػادة1112فقػرة1مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفرنسػػي"يجػػبعمػػىمػػفيعػػرؼمػػفاألطػراؼمعمكمػػالاػػاأسميتاػػاالحاسػػمابالنسػػبا

لرضاءالطرؼاالخرافيعممهباامتىكافجاؿاألخيربالمعمكمامشركعااككافهدكضعثقتهبالمتعاهدمعه.عمىالػربـمػف

ذلؾفافسذاالكاجباالعبلـاليردعمىتقديرهيمااألداء.تعدمعمكماتلااأسمياحاسماتمػؾالتػيلاػا ػمامباشػرةكضػركريا
بمضمكفالعقداك فااألطراؼ.يقععمىمفيدعيافمعمكماكانػتكاجبػالػهاثبػاتافالطػرؼاالخػراثبػاتتقػديماالػه.ال

يجكزلؤلطػراؼالحػدمػفسػذاالكاجػباكاسػتبعادةمػادة2/1112/يكػكفمسػؤكالكفقػالمقكاعػدالعامػا،كػؿمػفيسػتخدـاكيفشػي
دكفاذفمعمكماسرياح ؿعمياابمناسباالمفاكضات.
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المطمب الثاني
االلتزامات الناشئة عن التفاوض
هبػػؿإب ػراـالعقػػديحتػػاجاألف ػرادالػػىد ارسػػاكمعرفػػاشػػركطالعقػػد،كمػػفتػػـتحديػػداالحتياجػػات

كالمطالبكدراساالجدكل،مفكؿالنػكاحي،بغػرضالتك ػؿالػىإبػراـالعقػدالمزمػعإب ارمػه،كلتحقيػؽ

ذلؾالبدمفمرحماتسبؽمرحماإبراـالعقدكسيماتعرؼبمرحماالتفػاكض،كاذامػادخػؿاألطػراؼ
فيسذةالمرحمافإناـيككنكاأماـالتزاماتعمياـالقياـباػاكمػفسػذةااللت ازمػاتااللتػزاـبػاإلعبلـكسػك

مانخ صلهالفرعاألكؿمفسذاالمطمب،كذلؾالتػزاـحسػفالنيػافػيالتفػاكضكالػذمسنخ ػص
لهالفرعالثانيمفسذاالمطمبعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
االلتزام باإلعالم
االلتزاـباإلعبلـسك:االلتزاـالػذميسػبؽالتعاهػدبحيػثيمتػزـأحػدطرفػيالعقػدبػإعبلـاآلخػر

ٍ
اـعقدخاؿمفأمعيبككامؿبكافامفرداتهنتيجا
عفالبياناتالتييجبتكافرسافيالتعاهدليتـإبر
لظركؼكاعتبػاراتمعينػاترجػعلطبيعػاالشػخصالمتعاهػدمعػهأكلطبيعػاالعقػدنفسػه،أكألماعتبػار

آخريجعؿمفالعقدمستحيبلنإذاتـكتمافبياناتمحددةكضركريافيالتعاهد

()1

كيعتبرسذاااللتزاـمظا انرسامػانمػفمظػاسرحسػفالنيػافػيالتفػاكض،حيػثيقػررال ازمػانعمػى

عػػاتؽكػػؿطػػرؼبػػاإلدالءلمطػػرؼاألخػػر،بكافػػاالمعمكمػػاتكالبيانػػاتالمتػػكفرةلديػػهبالنسػػبالاػػذاالعقػػد
الػػذمتجػػرمالمفاكضػػابشػػعنه،كمرجػػعذلػػؾأفسػػذاالعقػػدهػػديقبػػؿأحػػدأط ارفػػهعمػػىإب ارمػػه،كسػػكلػػيس

عمىهدـالمساكاةمعالطرؼاألخر  2

كجديربالذكرأفأبمبالمعامبلتكالعقكداإللكتركنيػايغمػبعمياػاالطػابعالتجػارمكبالبػانمػا

تكػػكفعقػػكدبيػػع،حيػػثيكجػػدبػػا عبالب ػانمػػايتمتػػعبخب ػرةكد اريػػاأكثػػرمػػفالطػػرؼاألخػػرالمسػػتامؾ
فاألخيراليككفعمىهدـالمساكاةمعالطرؼاألخر،كذلؾبسػببعػدـخبرتػهالكافيػابالشػيءمحػؿ

العقػػد،أكبسػػببحداثػػاالشػػيءمحػػؿالعقػػدك ػػعكبااسػػتعماله،بالتػػاليالبػػدمػػفحمايػػاالمسػػتامؾمػػف

خػػبلؿااللت ػزاـبػػاإلعبلـفػػيمرحمػػاالتفػػاكض،كسػػذامػػاأكػػدتالمػػادة29فهػػانكفالمبػػادالتكالعقػػكد

اإللكتركنياالفمسطيني  3

 1محمدفكازالمطالعا،مرجعسابؽ،ص.51
 2د.حمدمباركدمرجعسابؽ،ص49

 3يكفرالبا علممستامؾفيالمعامبلتالتجاريااإللكتركنياهبؿإبراـالعقدالمعمكماتالتاليا:
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فيجػػبعمػػىالبػػا عفػػيالمعػػامبلتاإللكتركنيػػاأفيطمػػعالمسػػتامؾ،بكػػؿمػػايتعمػػؽبخ ػػا ص

كمكا ػػفاتالسػػمعاأكالخدمػػا،كيجػػبتحديػػدسكيػػاالمانػػي،كػػذلؾمػػفأسػػـالبيانػػاتكالمعمكمػػاتالتػػي
يمتػػزـبػػاطبلعكاعػػبلـالمسػػتامؾباػػا،أفلػػهالحػػؽفػػيالعػػدكؿعػػفالعقػػدالػػذميجػػرمالتفػػاكضمػػف

أجمه 1 .

كفػػيسػػذاااللت ػزاـاحت ػراـكتك ػريسلمبػػدأحسػػفالنيػػافػػيالتعامػػؿكفيػػهايض ػانشػػيءمػػفتحقيػػؽ

التكازففيظؿأفالبا ععادةمايككفمانيمتب رمطمععمىأدؽتفا ػيؿالسػمعاكالتػيعػادةمػا

تؤثرعمىإرادةاألطراؼلذلؾفااللتزاـباإلعبلـضركرمكالزـفيمرحماالمفاكضاتاإللكتركني.

الفرع الثاني
التزام حسن النية في التفاوض
يعتبػػرااللت ػزاـبالتفػػاكضبحسػػفنيػػاالت ازم ػانتبادلي ػانيقػػععمػػىأط ػراؼالتفػػاكض،حيػػثيعتبػػر

الت ازمػانجكسريػانفػػيمرحمػػاالمفاكضػػات،كػػكفالمفاكضػػاتالتسػػتقيـبػػدكفسػػذاااللتػزاـ،حيػػثيجػػبأف
يت ػػؼالتف ػػاكضبالن ازس ػػاكالثق ػػاكاألمان ػػاكال ػػدؽ،فبللتػ ػزاـبحس ػػفالني ػػامػ ػرتبطب ػػاإلخبلؼارتباطػ ػان

كثيقان 2 .

اسـكعنكافكساتؼالبا عأكمقدـالخدما.

تف يبلنلمراحؿإنجازالمعامماالتجاريا.
طبيعاكمكا فاتكسعرالمنتل.

نفقاتتسميـالمنتلكمبميتعمينهكأيانفقاتأخرل.

الفترةالتييككفخبللااالمنتلمعركضانباألسعارالمحددة.
شركطالضماناتالتجارياكالخدمابعدالبيع.
طرؽكاجراءاتالدفع.

طرؽكآجاؿالتسميـكتنفيذالعقدكاآلثارالمترتباعمىعدـتنفيذااللتزامات.

إمكانياالعدكؿعفالشراءكأجمه.

كيفياإهرارال فقا.

طرؽإرجاعالمنتلأكإبدالهكارجاعالمبمي.

نفقاتاستعماؿتقنياتاالت اؿحيفيتـاحتسابااعمىأساسمختمؼعفالتعرفاالجارمالعمؿباا.

شركطفسخالعقدإذاكافلمدةبيرمحددةأكتزيدعمىالسنا.

الح ػػداألدن ػػىلم ػػدةالعق ػػد،فيم ػػايخ ػػصالعق ػػكدالمتعمق ػػابتزكي ػػدالمس ػػتامؾمن ػػتلأكخدم ػػاخ ػػبلؿم ػػدةطكيم ػػاأكب ػػفادكري ػػا.

يجبتكفيرسذةالمعمكماتإلكت ركنياككضعااعمىذماالمستامؾلبلطبلععمياافيجميعمراحؿالمعامما.

 1د.احمدالزهرد،الحماياالمدنيامفالدعاياالتجارياالكاذباكالمضػمما،دارالجامعػاالجديػدة،االسػكندريا،2007،ص56

كمابعدسا.مشارلهلدل،ايناسمكيمرجعسابؽ،ص.954

 2د.ماانا يؼجاسـالتفاكضااللكتركني،مجمامداداآلداب،العددالخامسعشر،الجامعاالعراهيا،ص.571
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كالق ػػدمػػفكراءسػػذاااللت ػزاـسػػكإهامػػانػػكعمػػفالت ػكازفالمعقػػكؿبػػيفمبػػدأالحريػػاالتعاهديػػا،

كالذماليمزـاألطراؼبالتك ؿالىإبراـالعقدالناا ي،كبػيفتقريػرالحػداألدنػىمػفالثقػاكاالسػتقرار

كالجديافيمرحماالتفاكض 1 .

اذفشػػرطحسػػفالنيػػاأمػػرضػػركرميجػػبالمحافظػػاعميػػهمػػفالمتفاكضػػيفكيجػػبأفتكػػكف

النياسميماكجادةكتكهيالم داهيافيالتعامؿ،احترامانكتكريسانلاذاالمبدأ،كمػاكيجػباالبتعػادعػف
أساليبالغشكالخداعكالتظميؿالتيمفشعنااإشاعاعدـالطمعنينالدلاألطراؼ.

كمفمظاسرحسػفالنيػافػيالتفػاكضالتػزاـاألفػرادبالتعػاكففيمػابيػناـاذيجػبتقػديـكػؿمػا
يمزـمفمعمكماتلتنكيرإرادةاألطراؼ.
اذيجػػبعمػػىأط ػراؼالتفػػاكضالتعػػاكفليػػتمكفكػػؿطػػرؼمػػفالد اريػػابظػػركؼاألخػػركبيػػاف

مدلهدرتهفيإتماـالتعاهد 2 .

ك ػػكرااللتػزاـبحسػػفالنيػػافػػيالتفػػاكضاإللكتركنػػيمتعػػددةمناػػااالسػػتمرارفػػيالمفاكضػػات

كاحتراـالكهتالمحددلكؿمرحمامفمراحؿالتفاكض 3 .

 1ا.بفاحمد محيا،اثارالمس كلياالمدنياالناش اعفاخبلؿالمفاكضبالتزامهبالتفاكضبحسفنيػا،مجمػادفػاترلمسياسػا

كالقانكف،جامعاها دممرباحكرهما،العددالعاشرص.117
 2محمدفكازالمطالعا،مرجعسابؽ،ص.50
 3ماانا يؼجاسـ،مرجعسابؽ.572،
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المطمب الثالث
المسؤولية المترتبة عن اإلخالل بالمفاوضات
سنػػاؾخػػبلؼحػػكؿطبيعػػاالمس ػ كلياالمترتبػػاعػػفاالخػػبلؿبالمفاكضػػاتسػػؿسػػي
مس كلياتق يرياأـمس كلياعقدياكلتكضي ذلػؾسػنقكـبتقسػيـسػذاالمطمػبالػىفػرعيف
عمىالنحكالتالي:

الفرع األول
االخالل بالمفاوضات يرتب المسئولية التقصيرية
هضتمحكماالػنقضالم ػريا“بػعفالمفاكضػاتليسػتاالعمػبلنماديػانكاليترتػب

عمياػػابػػذاتااأمأثػػره ػػانكنيفكػػؿمتفػػاكضح ػػرفػػيهطػػعالمفاكضػػاف ػػيالكهػػتالػػذميري ػػددكفأف
يتعرضألممس كلياأكيطالبببيافالمبررلعدكله"

1

كيتض ػ مػػفس ػػذاالحكػػـأفالمسػ ػ كلياالتػػيتترتػػبع ػػفاالخػػبلؿبالمفاكض ػػاتسػػيمسػ ػ كليا
تق يريا.
كلكػػفاألخػػذبفكػرةالطبيعػػاالماديػػالمتفػػاكضكاعتبػػارالمسػ كلياالناتجػػاتق ػػيرياتعػػرضلمنقػػد

مفهبؿجانبمفالفقه  2حيثإفاألخػذبقكاعػدالمسػ كلياالتق ػيرياسػكؼيجعػؿمػفالمسػ كؿعػف

اإلخبلؿبالمفاكضاتممتزمانبعفيعكضالمضركرعفالضررالمباشرسػكاءكػافسػذاالضػررمتكهػع
أكبيػرمتكهػػع،كسػػذامػػفشػػعنهالترسيػػبمػػفالػػدخكؿفػػيمفاكضػػاتمػػاداـالمسػ كؿعػػفاإلخػػبلؿباػػا

سيككفممتزماندا مانبالتعكيضعفالضررالمباشرسكاءكافمتكهعأكبيرمتكهع.

الفرع الثاني
الطبيعة العقدية أو المسئولية العقدية
ذس ػػبجان ػػبمػػػفالفق ػػهال ػػىاعتبػ ػػاراإلخ ػػبلؿبالمفاكض ػػاتيترت ػػبعمي ػػهالمسػ ػ كلياالعقديػػػا

مؤسسيفرأياـعمىمايمي:

 إفالتفاكضعمىالعقدسكت رؼناتلعفإرادةسميما. 1الطع ػ ػػفره ػ ػػـ862س52ؽ-جمس ػ ػػا، 1986/1/19مجمكع ػ ػػاالقكاع ػ ػػدالقانكني ػ ػػاالت ػ ػػيهررتا ػ ػػامحكم ػ ػػاال ػ ػػنقضف ػ ػػيخم ػ ػػس

سنكات،1985-1980ص.861

 2د.حمدمباركد،مرجعسابؽ،ص33
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 ياػػػدؼأط ػ ػراؼالتفػ ػػاكضالػ ػػىالك ػػػكؿلمرحمػ ػػاتما ػػدإلب ػ ػراـالعق ػػدبينامػ ػػا،أمالاػػػدؼمػ ػػفالمفاكضاتإحداثأثرهانكني.

 كماأفاألطراؼبمجردالدخكؿفيالمفاكضاتيقػععميامػاالت ازمػات،سػذةااللت ازمػاتأساسػاااالتفاؽفيمابيناما،بالتاليفالمسػ كلياالناتجػاعػفاإلخػبلؿبالمفا كضػاتسػيمسػ كلياعقديػا

كليستتق يريا.

1

 -كتؤيدالباحثاالرأماألكؿالذميؤسسالمسؤكليابعناامس كلياتق يريا،كسذامفشعنهجعؿ

المفاكضػػاتعمميػػاتطم ػ فاألف ػرادكبالتحديػػدالطػػرؼالضػػعيؼعنػػدمايعمػػـأفإخػػبلؿالطػػرؼ
األخربالمفاكضا،سكؼيتـتعكيضهعفالضررالمباشرسكاءكػافمتكهػعأكبيػرمتكهػع،
كليسمفشعنهالترسيبمفالمفاكضات،اذحيفيعمـمفيريداإلخبلؿبااللتزاماتأنهسػكؼ
يقكـبتعكيضالطرؼاألخرعفالضررسكاءكافمتكهعأكبيرمتكهع،سذامفشعنهجعػؿ

األطراؼممتزميفبعدـاإلخبلؿبالمفاكضات.





 1حمدمباركد،مرجعسابؽ،ص31-64-33
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المبحث الثاني
اإليجاب اإللكتروني
ينعقدالعقدبتبلهيارادتيفعمىترتيبأثرهانكنيمعيف  1كلمعقدسػكاءالتقميػدمأك
اإللكتركنػػيأركػػافالبػػدمػػفتكافرسػػااالكسػػيالرضػػاكالمحػػؿكالسػػببكمػػاسػػكؼنبحثػػهفػػي
سػػذاالف ػػؿسػػكالػػركفاألكؿمػػفأركػػافالعقػػداالكسػػكالت ارضػػيكسػػكؼنقػػكـأكالبد ارسػػا
سذاالركففيالعقػدالتقميػدمأكالنكمػفتػـفػيالعقػداإللكتركنػيمبينػيفمػدلكفايػاالقكاعػد
العامػاالمنظمػالمت ارضػيكعحػدأركػافالعقػدالتقميػدملتطبيقاػاعمػىالعقػداإللكتركنػيكفػي

حػػاؿعػػدـكفايتاػػانكػػكفبحاجػػاالػػىتنظيماػػاتش ػريعيانبمػػايتناسػػبمػػعالعقػػداإللكتركنػػي.

كسكؼنقكـبتقسيـسذاالمبحثالىعدةمطالبعمىالنحكالتالي:
 -المطمباألكؿ:ماسيااإليجاباإللكتركني.

 -المطمبالثاني:شركطاإليجاباإللكتركنيكخ ا

ه

 -المطمبالثالث:طرؽالتعبيرعفاإليجاباإللكتركني.

 المطمبالرابع:الزاميااإليجاباإللكتركنيكسقكطه.





 1انظرالمطمبالثانيمفالمبحثالتمايدم،فيتعريؼالعقد
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المطمب األول
ماىية اإليجاب اإللكتروني
ن ػػتالمػػادة74مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيعمػػىأنػػه"ينعقػػدالعقػػدبمجػػردأف
يتبادؿالطرفيفالتعبيرعفارادتيفمتطابقتيفمالـيقررالقانكففكؽذلؾأكضػاعانمعينػا

النعق ػػادة.كن ػػتالم ػػادة75م ػػفذاتالق ػػانكفعم ػػىأفاإليج ػػابكالقب ػػكؿك ػػؿتعبيػ ػريف
مستعمميفعرفانإلنشاءالعقد،كأمتعبير درأكالنفاكإيجابكالثانيهبكؿ.
كن ػػتالمػ ػػادة74مػػػفه ػػانكفالمعػ ػػامبلتاإللكتركني ػػاالفمسػ ػػطينيعم ػػىأن ػػه“تكػػػكفالعقػػػكد

اإللكتركني ػػا ػػػحيحاكنافػػػذةعنػػػدارتب ػػاطاإليجػ ػػاببػ ػػالقبكؿعب ػػررس ػػالاالبيانػ ػػاتالتػػػييتبػ ػػادؿفياػػػا
المتعاهدافالتعبيرعفإرادتيفمتطابقتيفعمىكجهيثبتأثرةفيالمعقكدعميهكيترتبعميػهالتػزاـكػؿ
منامابماكجبعميهلآلخر.

اإليجاب"سكتعبيرباتعفاإلرادةاألكلىالتػيتظاػرفػيالعقػد،عارضػاعمػىشػخصأخػر

إمكانياالتعاهدمعه،ضمفشركطمعيناكذلؾبعدمفاكضاتتطكؿأكتق ر"  1

ممػاسػػبؽيتضػ لنػػاأفالت ارضػػيركػػفمػػفأركػافالعقػػدكالػػذمالينعقػػدالعقػػداالبتػكافرة،كيػػتـ
التعبيػػرعػػفسػػذاالت ارضػػيعػػفطريػػؽاإليجػػابكالقبػػكؿكككننػػاب ػػددالحػػديثعػػفاإليجػػابفاػػككػػؿ

تعبيري درأكالنلمتعبيرعفاإلرادة.

أم ػػابالنس ػػبالئليج ػػاباإللكتركن ػػيفا ػػك:تعبي ػػرج ػػازـع ػػفاإلرادةي ػػتـع ػػفبع ػػدعب ػػرتقني ػػات
االت ػاؿسػكاءمسػمكعاأكمر يػػاأككميامػا،كيتضػػمفكافػاالشػػركطكالعنا ػراألساسػػيالمعقػدالمػراد
إبرامه،بحيثينعقدبهالعقداذاماتبلهىمعالقبكؿ 2 .

فمفخبلؿماسبؽيتض أفمايميزاإليجاباإللكتركنيعفاإليجابالتقميدمسكالكسيما

المستخدماكالتباعدفاإليجاباإللكتركنييككفعفبعدفيحيفأفاإليجابأكالقبكؿالتقميدميكػكف

فيمجمسعقديتكاجدفيهأطرافه،كذلؾدكفاستخداـكسا ؿإلكتركنيا.

 1د.الياسيفنا يؼ،مكسكعاالعقكدالمدنياكالتجارياجاألكؿ،ط،1997،2ص.67
 2محمدحسيفمن كر،المس كلياااللكتركنيا،دارالجامعاالجديدة،ص.67
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المطمب الثاني
شروط اإليجاب اإللكتروني وخصائصو
كف ػػيس ػػذاالمطم ػػبس ػػكؼنق ػػكـبتكض ػػي الش ػػركطالكاج ػػبتكافرس ػػاف ػػياإليج ػػاباإللكتركن ػػي

مقس ػػميفس ػػذاالمطم ػػبال ػػىف ػػرعيفاألكؿس ػػيككفلمح ػػديثع ػػفش ػػركطاإليج ػػاباإللكتركن ػػيكالث ػػاني

لخ ا صاإليجاباإللكتركنيكذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
شروط اإليجاب اإللكتروني
مػفالشػركطالكاجػبتكافرسػافػيالتعبيػرعػفاإلرادةكػينكػكفأمػاـإيجػاب ػحي أفيكػػكف

جازمانكباتانكذلؾبكجكدالنياالقاطعاالىإبراـالعقدكمايجبأفيككفسذااإليجػابكاضػحانكمحػددان
تحدي ػػدانكافي ػ ػانمتضػ ػػمنانالشػ ػػركطاألساسػ ػػيالمتعاه ػػدكأفيشػ ػػمؿجميػ ػػعالعنا ػ ػػرالجكسريػ ػػاأكاألركػ ػػاف
األساسياالتيالبدمفتكافرساالنعقادالعقد 1 .

كماكيجبأفيككفاإليجابداالنعمىنياالمكجبفيااللتزاـبه،بمعنىاتجاةنيتػهالجازمػا

إلب ػراـعقػػدمعػػيفبمجػػرد ػػدكرةأمتعبيػػرمػػفالطػػرؼاألخػػريشػػيرالػػىالقبػػكؿ.كسػػذامػػايسػػتمزـأال

يككفاإليجابمعمقانعمىشرط.

سذةسػيالشػركطنفسػااالكاجػبتكافرسػافػياإليجػابالتقميػدم،أمأنػهالاخػتبلؼفػيشػركط
اإليجاباإللكتركنيعفاإليجابالتقميدم،باستثناءكسيماالتعبيرعنهفقط.

الفرع الثاني
خصائص اإليجاب اإللكتروني
تحػػدثنافيمػػاسػػبؽعػػفالعقػػداإللكتركنػػيكخ ا

ػػهكأفأسػػـمػػايميػػزسػػذااألخيػػر

أنػهيبػػرـبكسػيماإلكتركنيػػا،كمػاأنػػهعقػديبػػرـأكيػتـعػػفبعػد،كككننػػاب ػددالحػػديثعػػف
اإليج ػػاباإللكتركن ػػيفإنن ػػانك ػػكفأم ػػاـنف ػػسكذاتالخ ػػا صكلك ػػفس ػػكؼنكضػ ػ تم ػػؾ
الخ ا صالتييتميزباااإليجاباإللكتركنيتف يبلنعمىالنحكالتالي:

 1امانلرحيـ،مرجعسابؽ،ص.145-144
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أوالً :اإليجاب اإللكتروني يتم بوسيمة إلكترونية:
أسػػـمػػايميػػزاإليجػػاباإللكتركنػػيعػػفاإليجػػابالتقميػػدمسػػكالكسػػيمااإللكتركنيػػا
المسػػتخدمالمتعبيػػرعػػفسػػذااإليجػػاب،فاػػكيػػتـعػػفطريػػؽاسػػتخداـشػػبكااإلنترنػػتكالتػػي
تكفرالعديدمفالكسا ؿكالتيمنااالبريداإللكتركنيعمىسبيؿالمثاؿ...
كسنػػاؾرأممػػفالفقػػهيػػرل  1إفسػػذااإليجػػابيػػتـمػػفخػػبلؿالشػػبكا،كباسػػتخداـ
كسػػيمامسػػمكعامر يػػا.أمأنػػهه ػرةعمػػىالكسػػيماالمسػػمكعاالمر يػػافػػيحػػيفأفسػػذا
اإليجابكمفخبلؿتنكعكتطػكرالكسػا ؿاإللكتركنيػاالمتاحػا،أنػههػديكػكفبكسػيمامر يػا
فقػػطأممقػػركءةبيػػرمسػػمكعاكهػػديكػػكفبكسػػيمامسػػمكعابيػػرمر يػػا،فانػػاؾالعديػػدمػػف
الكس ػػا ؿفق ػػرساعم ػػىكس ػػيمامر ي ػػامس ػػمكعال ػػيسفي ػػهم ػػفال ػ ػكابف ػػيظ ػػؿالتط ػػكر
المستمرلمكسا ؿاإللكتركنيا.
ثانياً اإليجاب اإللكتروني يتم عن بعد
بسػػببالطبيعػػااإللكتركنيػػاالتػػييت ػػؼباػػاالعقػػداإللكتركنػػيكمػػاتتحػػهالعديػػدمػػفالكسػػا ؿ
اإللكتركنيػػا،ككػػكفسػػذةالكسػػا ؿمتاحػػالمكافػػابػػاختبلؼالمكػػافحي ػثيكػػكفاإليجػػابمتاح ػانلكػػؿمػػف
يربػػبفػػيالتعاهػػدباسػػتخداـسػػذةالطػػرؽفػػبليكجػػدمػػايحػػكؿدكفتقييػػدفعاليػػااإليجػػاببق ػرةعمػػى

منطقاجغرافيامحددة 2 .

فعسـماأفرزتهالتكنكلكجيامفكسا ؿبخ كصالعقداإللكتركنيبعفجعمتمفسذااإليجاب

عابرالدكؿكالمسافات،كذلؾكفػرتتمػؾالكسػا ؿالكهػتكأ ػب سنػاؾسػرعافػي ػدكرالتعبيػرعػف
اإلرادةككذلؾإبراـالعقكد

 1د.خالدممدكحإبراسيـ،معسابؽ،ص322

 2ا.د.ابراسيـالدسكهيأبكالميؿ،ابراـالعقدااللكتركني،ص19
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المطمب الثالث
طرق التعبير عن اإليجاب
هبؿالحديثعفطرؽالتعبيػرعػفاإليجػاباإللكتركنػيالبػدبدايػامػفالتطػرؽلطػرؽالتعبيػر

عػػفاإليجػػابالتقميػػدممقسػػميفسػػذاالمطمػػبالػػىفػػرعيفسػػنتحدثفػػيالفػػرعاألكؿعػػفطػػرؽالتعبيػػر
عفاإليجابفػيالعقػكدالتقميديػاكفػيالمطمػبالثػانيسػكؼنتحػدثعػفطػرؽالتعبيػرعػفاإليجػاب

اإللكتركنػػي،مكضػػحيفإفكػػافسنػػاؾفركهػان،مػػابػػيفتمػػؾالطػػرؽكمػػاسػػكمكهػػؼالتشػريعالفمسػػطيني
كالتشريعاتالمقارنامفذلؾ

الفرع األول
طرق التعبير عن اإليجاب التقميدي
تنصالمادة76مفالقانكفالمدنيالفمسطينيرهـلسنا2012عمىانه-التعبيرعفاإلرادة
يككفبالمفظ،أكبالكتابا،أكباإلشارةالمعركفاعرفان،أكباتخػاذمكهػؼالتػدعظػركؼالحػاؿشػكانفػي

داللتهعمىحقيقاالمق كد-.يجكزأفيككفالتعبيرعفاإلرادةضػمنيانإذالػـيػنصالقػانكفأكيتفػؽ

الطرفافعمىأفيككف ريحان.

مفخبلؿالنصالسابؽيتض لنا.إفاأل ؿسكحرياالتعبيرعفاإلرادة،فيحؽلممتعاهديف

أفيعبركاعفارادتاـبال كرةالتييركناامناسبا 1 .

فعجازالمشرعأفيككفتعبي انرعفاإلرادةتعبي انر ريحانأكضمنيان.
كيككفالتعبيرعفاإلرادةضمنياناذاكافالمظارالذماتخذةليسفػيذاتػهمكضػكعانلمكشػؼ

عػػفاإلرادةكلكنػػهمػػعذلػػؾاليمكػػفتفسػػيرةدكفافتػراضكجػػكدسػػذةاإلرادة،كمثػػاؿذلػػؾمػػف ػػدرلػػه

تككيؿاذانفذالككالاكافسذادليؿعمىأنههدهبماا 2 .

كيككفالتعبيرعفاإلرادة ريحانبالمفظال ري ،كالكتابا،كلـيحددالمشرعنكعالكتابػا،فقػد

تكػػكفرسػػمياأكعرفيػػا،كهػػدتكػػكفكتابػػاإلكتركنيػػا،كػػذلؾيكػػكفالتعبيػػرعػػفاإلرادة ػريحانباإلشػػارة

المعاكدةعرفان،أكاتخاذمكهؼالتدعظركؼالحاؿشكانعمىاعتبارةإيجابان.

 1د.ايادالحؽ،مرجعسابؽ،ص44

 2د.عبدالرزاؽاحمدالسناكرم،مرجعسابؽ،ص55
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الفرع الثاني
طرق التعبير عن اإليجاب اإللكتروني
ن ػػتالم ػػادةالرابع ػػام ػػفه ػػانكفالمع ػػامبلتاإللكتركني ػػاالفمس ػػطينيعم ػػىأف"تك ػػكفالعق ػػكد

اإللكتركني ػػا ػػحيحاكناف ػػذة،عن ػػدارتب ػػاطاإليج ػػابب ػػالقبكؿعب ػػررس ػػالاالبيان ػػاتالت ػػييتب ػػادؿفيا ػػا
المتعاهدافالتعبيرعفارادتيفمتطابقتيفعمىكجهيثبتأثرةفيالمعقكدعميهكيترتبعميػهالتػزاـكػؿ

منامابماكجبعميهلآلخر".
كػػذلؾن ػػتالمػػادة  13مػػفهػػانكفالمعػػامبلتاإللكتركنيػػااألردنػػيعمػػىأنػػه“تعتبػػررسػػالا
المعمكماتكسيمامفكسا ؿالتعبيرعفاإلرادةالمقبكلػاهانكنػانإلبػداءاإليجػابأكالقبػكؿبق ػدانشػاء

التزاـتعاهدم.

مػػفخػػبلؿالن ػػكصالسػػابقالمتش ػريعيفالفمسػػطينيكاألردنػػينجػػدأفأيػػامػػفالتش ػريعيفلػػـ
يحػػددكسػػيمالمتعبيػػرعػػفاإلرادةكلػػـيضػػع ػػك انرلمتعبيػػرعػػفاإلرادةسػكاءاإليجػػابأكالقبػػكؿ،كخي ػ انر
فعػػؿالمشػػرعبعػػدـتحديػػدكح ػػرطػػرؽالتعبيػػرعػػفاإلرادةبػػنص،كػػكفأننػػانعػػيشكضػػعتكنكلػ ػكجي
متطكركسريعفيابتكارالطرؽ،كذلؾبجعؿالن كصتكاكبالتطكراتالتكنكلكجيا.
فقدأدلالتطكرالتكنكلكجيالحا ػؿفػيمجػاؿالمعػامبلتاإللكتركنيػاالػىظاػكرالعديػدمػف

الكسا ؿكمفضمفسذةالكسػا ؿالتػييػتـاسػتخداماالمتعبيػرعػفاإليجػاباإللكتركنػي،اإليجػابعػف
طريؽالبريداإللكتركني،كالمكاهعاإللكتركنيا،كالمحادثااإللكتركنياكسنقكـبتكضي سػذةالطػرؽعمػى

النحكالتالي:

أوالً :اإليجاب عن طريق البريد اإللكتروني
مػػفضػػمفأسػػـالكسػػا ؿالتػػيأتاحتاػػاالتكنكلكجيػػا،لمتعبيػػرعػػفاإليجػػاباإللكتركنػػي،البريػػد
اإللكتركن ػػي،فع ػػب الي ػػكـم ػػفأكثػ ػرالكس ػػا ؿاإللكتركني ػػااس ػػتخدامانلمتعبي ػػرع ػػفاإلرادةف ػػيالعق ػػكد
اإللكتركنياسكاءبالنسبالئليجابأكالقبكؿ.

كهدعرؼالبريداإللكتركنيعمىأنه"أيارسالافيشكؿنص كتيأك ػكرةأرسػمت
عبرشبكااالت االتمفتكحاخزنتعمىسط الشبكاأكفيمعداتمممككالممسػتقبؿحتػى
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يكتشفااسذااألخيػر" ، 1أكسػك"معمكمػاإلكتركنيػاترسػؿأكتسػتمـبكسػا ؿإلكتركنيػاأيػانكانػت
كسيمااستخراجاافيالمكافالمستممافيه" . 2

كلقػ ػػدتػ ػػـكضػ ػػعتعريػ ػػؼلمبريػ ػػداإللكتركنػ ػػيمػ ػػفهبػ ػػؿالتش ػ ػريعاألمريكػ ػػيبشػ ػػعفخ ك ػ ػػيا
االت االتااللكتركنياال ادرفي1986بعنه"كسػيماات ػاؿيػتـبكاسػطتاانقػؿالم ارسػبلتالخا ػا
عبرشبكاخطكطتمفكنياعاماأكخا اكفيالشكؿالغالبيتـكتاباالرسالاعمىالحاسباالليثـ

يتـارسالااالكتركنيانالىحاسبمكردالخدماالذميتـإرسالااإلكتركنيانالىحاسبمكردالخدماالذم
يتكلىتخزيناالديهحتىيعتيالمرسؿاليهليستعيدسا"  3

كفػػيسػػذةال ػػكرةيكػػكفالمكجػػبخمػػؼشاشػػاالكمبيػػكتركيسػػتطيعإرسػػاؿإيجابػػهلمػػفيريػػدأف
يتعاه ػػدمع ػػه،دكفأمجا ػػدكبعس ػػرعكه ػػتممك ػػففي ػػتـإرس ػػاؿاإليج ػػابم ػػفخ ػػبلؿرس ػػالاعب ػػرالبري ػػد

ػابالمرسػػؿاليػػهكيسػػتطيعالػػردعميػػه

اإللكتركنػػيكحػػيفيفػػت المرسػػؿاليػػهبريػػدةاإللكتركنػػييػػرلاإليجػ

دكفجاد.

كيعتبرالبريداإللكتركنػيمػفأسػرعالكسػا ؿ،ذلػؾبسػببهدرتػهعمػىتخطػيأممسػافامامػا

بعدت 4 .

(1) Voir: Conciel Constitutional, Décision N° 2004, 496, du 10 juin 2004; consultable en ligne
sous:www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis1958/decisions-par-date/2004/2004-496-dc/decision-n-2004-496-dc-du-10-juin-2004.901.html
كجاءنصالقرارعمىالنحكالتالي:
"On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou
d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans
l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ".
 2المػادة12/2مػفالقػػانكفالخػاصبإمػارةدبػػيكالمتعمػؽبالمعػامبلتكالتجػػارةاإللكتركنيػارهػـ2لسػػنا2002كالتػيتػنصعمػػى
"يككفلمكمماتكالعباراتالتالياالمعانيالمبيناإزاءكؿمناامالـيقتضسياؽالػنصخػبلؼذلػؾ…:الرسػالااإللكتركنيػاػ

معمكمػاتإلكتركنيػاترسػػؿأكتسػتمـبكسػا ؿإلكتركنيػػاأيػانكانػتكسػػيمااسػتخراجاافػيالمكػػافالمسػتممافيػه"...؛المػػادة/2أ

مفهانكفاألكنسيتراؿالنمكذجيبشعفالتجارةاإللكتركنياكالتيتنصعمػى" أ يػرادبم ػطم "رسػالابيانػات"المعمكمػات
التييتـإنشاؤساأكإرسالااأكاستبلمااأكتخزيناابكسا ؿإلكتركنياأكضك ياأكبكسا ؿبمافيذلؾعمىسبيؿالمثاؿال
الح ػػرتبػػادؿالبيانػػاتاإللكتركنيػػا،أكالبريػػداإللكتركنػػي،أكالبػػرؽ،أكالػػتمكس،أكالنسػػخالبرهػػي؛كالمػػادةرهػػـ6/2مػػف

القػػانكفاألردنػػيالمتعمػػؽبالمعػػامبلتاإللكتركنيػػاكالتػػيتػػنصعمى"يكػػكفلمكممػػاتكالعبػػاراتالتاليػػاحيثمػػاكردتفػػيسػػذا
القانكفالمعانيالمخ

القريناعمىبيرذلؾ…:رسالاالمعمكمات:المعمكماتالتييتـإنشػاؤساأك
الااأدناةمالـتدؿ 

إرسالااأكتسممااأكتخزيناابكسا ؿإلكتركنياأكبكسا ؿمشاباابمافيذلؾتبادؿالبيانػاتإلكتركنيػاأكالبريػداإللكتركنػي

أكالبرؽأكالتمكسأكالنسخالبرهي"…،

 3عم ػػركعب ػػدالفت ػػاحعم ػػيي ػػكنس ،جكان ػػبهانكني ػػالمتعاه ػػدف ػػيالعق ػػكدااللكتركني ػػاف ػػيإط ػػارالق ػػانكفالم ػػدني،ط،2009،1

ص.219

 4أيسر بيإبراسيـ،مرجعسابؽ.ص.74
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كيكػػكفارسػػاؿكاسػػتقباؿالرسػػا ؿاإللكتركنيػػامػػفخػػبلؿ ػػندكؽيسػػمىال ػػندكؽاإللكتركنػػي

يشبه ندكؽالبردالعادم،حيثيخ صلكؿشخص ندكؽبريػدالكتركنػيخػاصبػهعمػىشػبكا

اإلنترنت 1 .

ثانياً :اإليجاب عن طريق المواقع اإللكترونية
كسنػػايػػتـإرسػػاؿاإليجػػابعبػػرالمكاهػػعاإللكتركنيػػامػػفخػػبلؿالعػػرضالمباشػػرأكمػػفخػػبلؿ

االستعانابالكاميراتالخا االمك مابالحاسبالتيتقػكـبنقػؿال ػكرةمباشػرةلمطػرؼاألخػر،حيػث
أفالعػػرضمػػفخػػبلؿشػػبكااإلنترنػػتيتميػػزباالسػػتم ارريافيكػػكفعمػػىمػػداراألربػػعكعش ػريفسػػاعا
كلكافػااألمػػاكف،فكػػؿمػػفيػػدخؿالشػػبكايكػػكفاإليجػػابمكجاػااليػػهكمػػفحقػػهإبػراـالتعاهػػدمػػالػػـيكػػف

سناؾمانعمفالتعاهدلدلسذاالشخصأكتمؾالف ا 2 .

فاستخداـسذةالكسيمالمتعبيرعفاإليجابتكفرالكثيرمفالكهػتكالنفقػات،كتػؤدمالػىإبػراـ

العقكدبشكؿأسرع،كتؤدمالىإرساؿاإليجابالىالعديدمفاألشخاصفيذاتالكهت.

ثالثاً اإليجاب عن طريق المحادثة اإللكترونية
يق ػػدبالمحادثػػاكالمشػػاسدةعبػػراإلنترنػػت،االت ػػاؿالمسػػمكعأكالمر ػػيأككميامػػاالػػذميػػتـ
عبرشبكااإلنترنت،حيثيككفباستطاعاطرفياالت اؿأفيرلالمت ؿمعهعمىالشػبكا،أكأف

يتحػػدثمعػػهمػػفخػػبلؿكػػاميراتك ػػؿبجاػػازالكمبيػػكترلػػدلالطػرفييف،كسنػػايتحػػكؿسػػذااالسػػكبالػػى

تمفكفمر ي.

3

فيتـارساؿاإليجابعبرلمحادثاحيثيككفاألطراؼالمكجبكالمرسػؿاليػهمت ػميفبشػبكا

اإلنترنتفينفسالمحادثا.

اذيستطيعالمكجبرؤياالقابؿكيسمع كتهكيتحػدثمعػهبػؿيسػتطيعأفيكتػبلػهمػايريػد

شرطأفيككفالمتعاهدافمت بلفبعحػدأجاػزةخدمػاالمحادثػا،اذيقػكـسػذاالبرنػاملبتقسػيـال ػفحا

الر يساالىهسميف،فيقكـأحدالطرفيفبالكتابافيجاازةالشخ يأكالجزءاألكؿكيرلمايكتبهفي
الجزءالثانيدكففا ؿزمنيمحسكسكبطريقاانيا 4 .

فمفخبلؿماسبؽعرضهمفطرؽلمتعبيرعفاإليجاباإللكتركنيكاإليجابالتقميدم،نجد
علـيحددطرهانلمتعبيرعفاإليجاباإللكتركني،كمفخبلؿماسبؽعرضهفإنهالاختبلؼ

أفالمشر
 1عمركعبدالفتاحعمييكنس،مرجعسابؽ،ص.217

 2محمدفكازالمطالعاالكجيزفيعقكدالتجارةااللكتركنيا،دارالثقافالمنشركالتكزيع،2008،ص.61
 3نجاعياماؿكمكساكمالميا،مرجعسابؽ،ص14

 4إبراسيـعبيداؿعمي،ص،135مشارلهلدل،أيسر برمإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص77
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فيالكسا ؿالمسػتخدمالمتعبيػرعػفاإليجػابالتقميػدمكاإللكتركنػياالفػيالكسػيماالمسػتخدما،اذفػي

اإليجاباإللكتركنييتـاستخداـكسا ؿإلكتركنيا،كسذةبدكرساكفرتالكثيرمفالكهتفيإبراـالعقكد
فقربتالبعيدكه رتالزمف.
كلكػػفاإليجػػاباإللكتركنػػييطػػرحإشػػكالياكسػػيمػػامػػدلالزاميػػااإليجػػاباإللكتركنػػيكمتػػى

يسػػقطاألخيػػركمػػامػػدلكفايػػاالقكاعػػدالعامػػاالمنظمػػاإللزاميػػااإليجػػابكسػػقكطهعمػػىتطبيقاػػاعمػػى
اإليجاباإللكتركني،سنقكـبتكضي ذلؾفيالمطمبالتالي
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المطمب الرابع
القوة الممزمة لإليجاب اإللكتروني وسقوطو
كسػػنقكـبتقسػػيـسػػذاالمطمػػبالػػىفػػرعيفاألكؿمناػػاسػػيككفإللزاميػػااإليجػػابكالثػػانيسػػيككف

لسقكطاإليجاباإللكتركنيعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
القوة الممزمة لإليجاب
تػػنصالمػػادة81مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيعمػػى"إذاعػػيفميعػػادلمقبػػكؿالتػػزـالمكجػػب

بالبقاءعمىإيجابهالىأفينقضيسذاالميعاد.كهديستخمصالميعادمفظركؼالحاؿ" 1 .

كيق دبقكةاإليجابالممزما"أفيككفالمكجبممزمانبالبقاءعمىإيجابهالػىكهػتمعمػكـفػبل

يستطيعالرجكعفيههبؿانتااءسذاالكهت"  2

مفخبلؿماسبؽنجدأفاإليجاباليككفممزمانل احبهاالإذاكافمحػددالمػدة،فػإفكػاف

محػػددالمػػدةيمتػػزـالمكجػػببالبقػػاءعمػػىايجابػػهالػػىأفتنتاػػيتمػػؾالمػػدة.كاذالػػـيكػػفمحػػددالمػػدةال
يككفممزمانل احبهكيستطيعالعدكؿعنهمتىشاءمالـيقترفبقبكؿمفالطرؼاألخر.
ػا،كس ػػذايفت ػػرضأفاإليج ػػاب
كيمك ػػفتحدي ػػدالم ػػدةم ػػفظ ػػركؼالح ػػاؿأكم ػػفطبيع ػػاالمعامم ػ 

ػػادرلغا ػػب،كيسػػتغرؽك ػػكؿاإليجػػابفت ػرةمػػفالػػزمف،فانػػاككفق ػانلمقكاعػػدالعامػػايبقػػىاإليجػػاب

ممزمانالىأفي ؿالػىالمكجػهلػه،كيرسػؿهبكلػهالػىالمكجػب.سنػايمكػفالقػكؿأفسػذاالػنصيمكػف
تطبيقػػهعمػػىاإليجػػابالتقميػػدمكالينطبػػؽعمػػىاإليجػػابالمقػػدـبطريقػػاإلكتركنيػػا،كػػكفسنػػاؾسػػرعا

فا قافيإرساؿاإليجابأكالقبكؿ،كلسنابحاجالتحديدكهتلمك كؿ.
كبػػالرجكعالػػىالق ػراربقػػانكفرهػػـ  15لسػػنا2017بشػػعفالمعػػامبلتااللكتركنيػػاالفمسػػطيني

نجػػدافااليجػػابيكػػكفممزمػػااذا ػػدرمػػفخػػبلؿرسػػالاالبيانػػاتعنػػدارسػػالاا،اكإدخالاػػافػػينظػػاـ
معمكمػػاتاليخضػػعلسػػيطرةمنشػػمالرسػػالا،كمػػاكيجػػبافيكػػكفاسػػتمـبكاسػػطاالمرسػػاؿاليػػهعنػػد
دخ ػػكؿرس ػػالاالبيان ػػاتنظ ػػاـمعمكم ػػاتاتف ػػؽطرف ػػاالعق ػػدعم ػػىاس ػػتخدامه،أكدخ ػػؿنظ ػػاـمعمكم ػػات

المرسؿاليه،حيثن تالمادة  10مفذاتالقانكفعمػىيجػكزالتعبيػرعػفاإليجػابكالقبػكؿعنػد
 1كيقابؿسذاالنصنصالمادة94مفالقانكفالمػدنيالم ػرمإذا ػدرااليجػابفػيمجمػسالعقػددكفافيعػيفميعػادالقبػكؿ

فافلممكجبافيتحمؿمفايجابهإذالـي درالقبكؿفكرا.

 2عبدالرزاؽاحمدالسناكرم،الكجيزفيشرحالقانكفالمدني،دارالناضاالعربيا،1997،ص.72

37

التعاهدبكاسطارسا ؿالبيانات،كيعتبرذلؾالتعبيرممزما،شػريطاتػكفراآلتػي.1:افيكػكفاإليجػاب
كالقبػػكؿهػػد ػػدرمػػفخػػبلؿرسػػالاالبيانػػاتعنػػدارسػػالاا،اكإدخالاػػافػػينظػػاـمعمكمػػاتاليخضػػع

لسيطرةمنشمالرسالا.2.افيككفاإليجابكالقبكؿهػداسػتمـبكاسػطاالمرسػؿإليػهعنػددخػكؿرسػالا
البيانػػاتنظػػاـمعمكمػػاتاتفػػؽطرفػػاالعقػػدعمػػىاسػػتخدامه،اكدخػػؿنظػػاـمعمكمػػاتالمرسػػؿإليػػه.3.
يجػػكزلطرفػػيالعقػػدأفيتفقػػاعمػػىافيكػػكفالعقػػد ػػحيحاكنافػػذاإذاتػػـالتعبيػػرعػػفاإلرادةجز يػػامػػف

خبلؿرسالاالبيانات.

الفرع الثاني
سقوط اإليجاب
تنصالمادة82مفالقانكفالمدنيالفمسطينيعمى-إذا دراإليجابفيمجمسالعقدمػف

بيػػرأفيتضػػمفميعػػادانلمقبػػكؿفػػإفلممكجػػبأفيعػػدؿعػػفإيجابػػهفػػيأمكهػػتمػػالػػـي ػػدرهبػػكؿ
مطابؽلههبؿأفينفضالمجمس.إذالـيعدؿالمكجبكلكػفمجمػسالعقػدانفػضبمغػادرةالمكجػبلػه

المكافأكب دكرفعؿأكهكؿمنهيدؿعمىاعراضهعفاإليجابفإفذلؾيعدرفضانله 1 .

مماسبؽيتض لناأفالمكجبيككفممزمانبالبقاءعمىإيجابهإذاكافاإليجابمحػددالمػدة.

كسذايعنيأفاإليجاب،إذالـيكفمحددالمدةفإنهيككفبيرممزـ،كبالتالييجكزلممكجػبأفيعػدؿ

عفإيجابه.

كاذاكػػافباسػػتطاعاالمكجػػبالرج ػػكععػػفإيجابػػهف ػػإفذلػػؾسػػيؤدمال ػػىعػػدـاالسػػتقرارف ػػي

المعامبلتاإللكتركنياخ ك انالمعامبلتالتجاريا،ككفالمعامبلتاإللكتركنيايغمبعميااالطػابع
ػدـرجػػكعالمكجػػب
التجػػارمكاليسػػتطيعالمكجػػهاليػػهاإليجػػاباالطم نػػافعمػػىمػػدلبقػػاءاإليجػػابكعػ 
عنه،كسذامااليناسبهفيإدارةم الحهكشؤكنهالتجاريا  2

فيسقطاإليجاباذاكافمحددالمػدةكانتاػتدكف ػدكرهبػكؿ،أمػااذاكػافبيػرمحػددالمػدة
فيسقطاذاعدؿعنه احبه،كذلؾاذاانفضمجمسالعقػددكف ػدكرهبػكؿ،كهػدأكضػ المشػرعأف

المجم ػػسي ػػنفضبمغ ػػادرةالمكج ػػبل ػػهالمك ػػافدكف ػػدكرهب ػػكؿ.كسن ػػايك ػػكفالمكج ػػبكالمكج ػػبل ػػه
حاضػريففػػينفػػسالمكػػافكالزمػػافحيػػثأفمجمػػسالعقػػدحقيقػػي.فانػػايكجػػدسػػاكلافػػيتحديػػدبدايػػا
كنااياالمجمسكبالتاليمتىيسقطاإليجاب.

 1كيقابؿسذاالنصنصالمادة84مفالقانكفالمدنيالعراهي.

 2عبػاسالعبػػكدم،التعاهػػدعبػػركسػػا ؿاالت ػاؿالفػػكرمكحجيتاػػافػياالثبػػات،105-104،مشػارلػػهلػػدليحػػييكسػػؼفػػبلح

حسفمرجعسابؽ،ص48
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سػػذابالنسػػبالئليجػػابالتقميػػدم.لكػػفمػػاذاعػػفاإليجػػابكمجمػػسالعقػػداإللكتركن ػيكالػػذمهػػد

يككففيهاألطػراؼحاضػريفمػفحيػثالزمػافبػا بيفمػفحيػثالمكػافكهػديككنػكابػا بيفمػفحيػث
الزمػافكالمكػػاف؟.فػػاذاكػافاالت ػػاؿلحظػػيبػيفالمكجػػبكالمكجػػبلػهنكػػكفأمػػاـتعاهػدبػػيفحاضػػرف
بيفمفحيثالزمافكالمكافكسذا

مفحيثالزمافبا بيفمفحيثالمكاف،كهديككفالتعاهدبيفبا

بلنحالااالت اؿعػفطريػؽالبريػداإللكتركنػيحيػث
فيحالااالت اؿبيرالمحظيبيفاألطراؼ،مث 
يرس ػػؿالمكج ػػبإيجاب ػػهكاليك ػػكفالمكج ػػبل ػػهمت ػػؿ،كبع ػػدفتػ ػرةيف ػػت بري ػػدةكيتمق ػػىاإليج ػػاب،سن ػػا

ػثالزمػػافكالمكػػاف 1 .فالػػذم
االت ػػاؿبيػػرلحظػػيبالتػػاليأ ػػبحناب ػػددتعاهػػدبػػيفبػػا بيفمػػفحيػ 
يجمعامػػاباالت ػػاؿسػػكشػػبكااإلنترنػػتفمػػكافترضػػناأفاإليجػػاب ػػدرفػػيمحادثػػاإلكتركنيػػا،كهبػػؿ
ػػدكرالقبػػكؿحػػدثخمػػؿفنػػيأدلالػػىهطػػعاالت ػػاؿباألنترنػػت.كسػػذةالمسػػعلاكاردةبسػػببالطبيعػػا

الفنياكالتقنيالكسا ؿاالت اؿالحديثا . 2كفيلحظاتتػـإعػادةاالت ػاؿ بػاألطراؼك ػدرهبػكؿمػف
المكجػػبلػػه.فاػػؿسنػػاينعقػػدالعقػػدبمجػػرد ػػدكرالقبػػكؿاـيعتبػػرمجمػػسالعقػػدانفػػضكمػػفثػػـيعتبػػر

القبكؿإيجابانجديدان؟

ففػػيمجمػػسالعقػػدالتقميػػدمتعتبػػرمغػػادرةالمكجػػبلػػهالمجمػػسرفضػانلئليجػػابكبالتػػالييسػػقط

اإليجاب،فيسذةالحالايمكفالقكؿإفهطعاالت اؿبالشبكااليعتبررفضانلئليجابكمفتـينعقػد

العقػػد،ف ػإفكػػافسنػػاؾسػػاكلافػػيتحديػػدناايػػامجمػػسالعقػػدالتقميػػدم.مػػاذاعػػفناايػػامجمػػسالعقػػد
اإللكتركني.كمامدلكفاياالن كصالمنظمالسقكطاإليجابالتقميدملتنطبػؽعمػىسػقكطاإليجػاب

المقػػدـبطرهػػاإلكتركنيػاكمتػػىيػػنفضمجمػػسالعقػػدكيسػػقطاإليجػػابالمقػػدـبطريقػػاالكتركنيػػافػػيظػػؿ
تعددالكسا ؿاإللكتركنياالمستخدمالمتعبيرعفاإليجابسيتـتكضي ذلؾعمىالنحكالتالي:

أوالً :حالة اإليجاب الصادر من خالل الموقع اإللكتروني:
إفالنطاؽالزمانيلمجمػسالعقػديبػدأمػفلحظػادخػكؿاإليجػابالػىالمكهػعاإللكتركنػيالػذم

ػػدرمنػػهاإليجػػابكيسػػتمرحتػػىيخػػرجالمكجػػبلػػهمػػفالمكهػػعأكيعػػدؿعػػفإيجابػػهربػػـبقػػاؤةعمػػى

المكهع 3 .

 1محمداميفالركمي،التعاهدااللكتركنيعبراألنترنت،ص.103

  2ارمػػيكشػػاح،ال ػػعكباتالماديػػاالتػػيتعتػػرضاالثبػػاتبػػالمحرراتااللكتركنيػػا،مجمػػاجامعػػااالزسػػربغ ػزة،سمسػػماالعمػػكـ

اإلنسانيا،2009،المجمد11العدد،1ص.49

 3القاسـحامدم،ابراـالعقدااللكتركني،رسالادكتكراة،جامعاالحاجلضرباتنه،2015-2014،ص.91
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ثانياً :حالة اإليجاب الصادر من البريد اإللكتروني:
سنػػامجمػػسالعقػػديبػػدأمػػفلحظػػاك ػػكؿالرسػػالاالػػىكهػػتانتاػػاءالمػػدةالمحػػددةلئليجػػاباذا

كػػافمحػػددالمػػدةكسػػذاحالػػاك ػػكؿاإليجػػاببعػػدفت ػرةلممكجػػبلػػه.كاذالػػـ يكػػفسنػػاؾمػػدةمحػػددة
لئليجابفيتـلرجكعلؤلعراؼلتحديدناايامجمسالعقدكبالتاليسقكطاإليجاب 1 .

كيػػرلجانػػبمػػفالفقػػهكبحػػؽأنػػهنظ ػ انرلحداثػػاالتعاهػػداإللكتركنػػيالتكجػػدحتػػىاالفأع ػراؼ

تجاريايمكفالرجكعالياافيسذاالشعف 2 .

يتض مماسبؽاذاكافسناؾساكلافيتحديدكهػتناايػامجمػسالعقػدالحقيقػي،فػإفسنػاؾ

عكبافيتحديدكهتانتاػاءمجمػسالعقػدالحكمػي،كبالتحديػدفػيحػاؿكػافالتعاهػدبػيفبػا بيفمػف

حيثالزمافكالمكاف،بالتالينظ انرلخ ك يااإليجاباإللكتركني،كلعػدـكجػكدأعػراؼبعػد،لتنطبػؽ
عمػػىتحديػػدناايػػاالمجمػػسالحكمػػي.خ ك ػاناذالػػـيكػػفاإليجػػابمحػػددالمػػدة،كالتكفػػيالقكاعػػد
العامػػاالمنظمػػالسػػقكطاإليجػػاببيػػرالممػػزـلتطبيقاػػافػػيسػػذةالحالػػا.لاػػذةاألسػػبابيمكػػفالقػػكؿأف

الحؿلمشكماكهتناايامجمسالعقدفيسذةالحالابجعؿاإليجاباإللكتركنػيمحػددالمػدة،فمػككػاف
بيرمحػددالمػدةسػذامػفشػعنهعػدـاالسػتقرارفػيالمعػامبلتاذيسػتطيعالمكجػبالرجػكععػفإيجابػه

كهتماشاء،طالمالـينتايمجمػسالعقػدكألفسنػاؾ ػعكبافػيتحديػدكهػتانتاػاءالمجمػسفػيحالػا
التعاهدبيفبا بيفمفحيثالزمافكالمكاف،فالزاـالمكجػببإيجابػهلمػدةمحػددةسػذامػفشػعنهتمكػيف

المكجػػبلػػهمػػفتػػدبيرأمػػكرةبػػالردبػػالقبكؿأكالػرفض،كسػػذامػػفشػػعنهاسػػتقرارالمعػػامبلتاإللكتركنيػػا،
لذلؾنك يالمشرعالفمسطينيبجعؿاإليجاباإللكتركنيمحددالمدة.

 1مرزكؽنكرالادل،مرجعسابؽ،ص.159

 2خالدممدكحإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص.394
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المبحث الثالث
القبول اإللكتروني
القبكؿسكالعن رالثانيمفعنا رالتراضي،كسكالذمي درمفالطرؼالػذمكجػهاليػه

اإليجاب،كب دكرةينعقدالعقد،كلمحديثعفالقبكؿاإللكتركنػي،سػنقكـبتقسػيـسػذاالمبحػثالػىعػدة

مطالػػبسنخ ػػصالمطمػػباألكؿمناػػالمحػػديثعػػفماسيػػاالقبػػكؿاإللكتركنػػي،كطػػرؽالتعبيػػرعنػػه
كشػػركطالقبػػكؿاإللكتركنػػي،كالثػػانيسيخ ػػصلمحػػديثعػػفمػػدلج ػكازاعتبػػارالسػػككتهبػػكؿفػػي
القبكؿاإللكتركني،كالثالثلمحديثعفزمافابراـالعقد،كالرابعلمحديثعفمكافإبراـالعقد.

المطمب األول
ماىية القبول اإللكتروني وطرق التعبير عنو
كسنقسػػـسػػذاالمطمػػبالػػىفػػرعيفسػػيك كفاألكؿمناػػالمحػػديثعػػفماسيػػاالقبػػكؿاإللكتركنػػي
كطرؽالتعبيرعنه،كالثانيسيككفلمحديثعفالشركطالكاجبتكافرسافيالقبكؿاإللكتركني.

الفرع األول
تعريف القبول اإللكتروني وطرق التعبير عنو
أوالً تعريف القبول
ن تالمادة75مفالقانكفالمدنيالفمسطينيعمى"اإليجابكالقبكؿكػؿتعبيػريفمسػتعمميف

عرفانإلنشاءالعقد،كامتعبير درأكالنفاكإيجابكالثانيهبكؿ"

القبػكؿ:كسػكالتعبيػػرالبلحػؽعمػىاإليجػػاب،كال ػادرممػػفكجػهلػهاإليجػػاب،كالػذميتضػػمف
إرادةمطابقػػاإلرادةالمكجػػبكالتػػيتفيػػدرضػػاء ػػاحباابالعقػػدالمعػػركضمػػفجانػػبالمكجػػبككفق ػان

لمشػركطالتػيحػػددسااألخيػر 1 .كمػػفخػبلؿالػػنصفػإفالقبػكؿسػػكالتعبيػرالثػػانيالمسػتعمؿلمتعبيػػر
عفاإلرادة.

ثانياً :طرق التعبير عن القبول
ج ػػديربال ػػذكرأن ػػهاليكج ػػدف ػػرؽب ػػيفالقب ػػكؿالتقمي ػػدمكالقب ػػكؿاإللكتركن ػػي،إالف ػػيالطريق ػػا

المستخدما،فالقبكؿاإللكتركنييقدـكيتـالعبيرعنهب كرةإلكتركنيا.

 1م طفىاحمدأبكعمرك،مجمسالعقدااللكتركني،دارالجامعاالجديدة،2011،ص.178
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كمػػفالطػػرؽالمسػػتخدمالمتعبيػػرعػػفالقبػػكؿاإللكتركنػػي،النقػػربكاسػػطاالمػػاكسعمػػىشاشػػا

الكمبيكترأكمبلمسالكحاالحاسكبأكمبلمساأيقكناالقبكؿ 1 .

لكفالقبكؿبكاسطاالنقرعمىزرالمكافقاأكالقبكؿيثيرإشكالياأنهربمايككفتـالضغطع

األيقكنػػاسػػاكانأكعػػفطريػػؽالخطػػع.اذيػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  2كبحػػؽ"أفيسػػبؽالضػػغطعمػػىأيقكنػػا
القبكؿتعب اطمب،يتضمفمعمكماتتف يميا-:كاسـالمتعاهػدبالكامػؿ،كعنكانػهكاجابتػهعمػىبعػض
التساؤالتبنعـأكالحتىيتـفيالنااياالتعبيرعفالقبكؿبالضغطعمىأيقكناالمكافقاأكالقبكؿ".
كمػػاكيمكػػفالتعبيػػرعػػفالقبػػكؿبكاسػػطاالبريػػداإللكتركنػػيكسػػذامػػايػػكفر“إمكانيػػاإثبػػاتأف

المرسؿاليههدتسمـالرسالاكهر ااكاعطاءساعاكتاريخالقراءة"  3

كم ػػاكيمك ػػفالتعبي ػػرع ػػفالقب ػػكؿاإللكتركن ػػي،بكاس ػػطاالمكه ػػعاإللكتركن ػػي،كب ػػرؼالمحادث ػػا

اإللكتركنيا،سذةسيأبمبالكسا ؿالتييتـمفخبللااالتعبيػرعػفالقبػكؿلكناػاليسػتالكحيػدةكػكف
التكنمكجيػػافػػيتطػػكركمسػػتمركفػػيكػػؿيػػكـسنػػاؾكسػػا ؿتبتكػػركتسػػتجدلمتعبيػػرعػػفاإلرادةبطريقػػا

إلكتركنيا.

الفرع الثاني
شروط القبول اإللكتروني
يشترطفيالقبكؿاإللكتركنيعدةشركطسنقكـبتكضيحاافيمايمي:

أوالً أن يطابق القبول اإليجاب
كسذامػااكضػحتهنػصالمػادة84مػفالقػانكفالمػدنيالفمسػطينيكالتػين ػتعمػىيجػبأف
يككفالقبكؿمطابؽلئليجاب،فإذااهترفالقبكؿبمايزيدفياإليجابأكيقيدة،أكيعدؿفيهيعدإيجابان

.يحتاجالىرضامفهبؿالمتعاهداالخر  4

جديدان

 1امانلرحيـاحمد:مرجعسابؽ،ص.160

(2)Chissick (Michael) & Kelman (Alistair): Electronic Commerce: Law and Practice, 2nd edition,
 3أيسر برمإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص74

أشارإليه:بشارطبلؿمكمني،مرجعسابؽ،صHardcover, 1999, 67

 4ـ4ؼ1مفهانكفالمعػامبلتااللكتركنيػاالفسػطيني"تكػكفالعقػكداااللكتركنيػا ػحيحاكنافػذةارتبػاطااليجػاببػالقبكؿعبػر

رسالاالبياناتالتييتبادؿفيااالمتعاهديفالتعبيرعفارادتيفمتطابقتيفعمىكجهيثبتاثرةفيالمعقػكدعميػهكيترتػبعميػهالتػزاـ

كؿمنامابماكجبعميهلبلخر"
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كسذايعنيأفالقبكؿالذميعتدبهإلبراـالعقديجبأفيككفمطابقانلئليجاب،كفيحاؿعدـ

التطػػابؽبػػيفاإليجػػابكالقبػػكؿاليعتػػدبػػالقبكؿال ػػادرمػػفالمكجػػبلػػه.كمثػػاؿذلػػؾاالخػػتبلؼعمػػى
المسػػا ؿالجكسريػػاأكبيرسػػامػػاداـطرحػػتلمنقػػاشبػػيفالط ػرفيففػػيالعقػػدالمزمػػعإب ارمػػه.فػػإذاهػػاـ
المكجػػبلػػهبالتعػػديؿفػػياإليجػػاببالزيػػادةأكبتقيػػدةأكعػػدؿفيػػهفانػػااليعتػػدبػػالقبكؿال ػػادرمػػف

األخير،كيعتبررفضانلئليجابيتضمفإيجابانجديدان.

كمطابق ػػاالقب ػػكؿلئليج ػػاباليش ػػترطاالتف ػػاؽعم ػػىالمس ػػا ؿالتف ػػيمياثانكي ػػااألسميػ ػا،ك ػػكف

الخبلؼعمياااليعتبرخبلفانيمنعإبراـالعقد 1 .

فيمكفاالتفاؽعمىجميعالمسا ؿالجكسريافيالعقد،كيتـتعجيػؿالمسػا ؿالتف ػيميالبلتفػاؽ

عمياػػافيمػػابعػػدبػػيفالمتعاهػػديف،مػػالػػـيشػػترطأفالعقػػدالينعقػػدعنػػدعػػدـاالتفػػاؽعمياػػا،كسػػذامػػا

أكضحتهنصالمادة85مفالقانكفالمدنيالفمسطيني 2 .

فاذاالشرطالزـفيكؿمفالقبكؿالتقميػدمكػذلؾالقبػكؿاإللكتركنػي،كاليمكػفت ػكراهتػراف

القبكؿبمايعدؿأكيزيدأكيقيدفياإليجابفيحالاالتعاهدمفخػبلؿالكيػبككنػهالتكجػدمفاكضػا
فػيسػذةال ػكرةمػف ػكرالتعاهػداإللكتركنػي،فػػبلمجػاؿفياػااالبػالقبكؿأكالػرفض،أمػاالتعاهػدمػػف
خبلؿالبريداإللكتركنيكالتعاهدمفخبلؿالتفاعؿالمباشرفػيمكفت ػكرأفيقتػرفالقبػكؿبمػايقيػدأك

يعدؿمفاإليجاب،ككفالتفاكضمكجكدفيسذةال كرةمف كرالتعاهدعبراإلنترنت 3 .

كماكيشترطفػيالقبػكؿ"أفيكػكفتعبيػ انرعػفإرادةكاضػحاك ػريحا ػادرةعػفكعػيكادراؾ

ها ـعمىعمـكبيناكامميفلشركطالعقد،سكاءتمؾالمنشكرةعمىال فحاالر يساأكالكثا ؽالممحقا

كال فحاتاألخرل،المرتبطابااعفطريؽالركابطاإللكتركنيا"  4

ثانيا أن يصدر القبول أثناء بقاء اإليجاب:
ً
فالقبكؿالذمي دربعػدسػقكطاإليجػاباليعتػدبػه،كالينعقػدبػهالعقػدكذلػؾبػاختبلؼسػبب

سقكطاإليجػابسػكاءبانتاػاءالمػدةفػيحػاؿكػافمحػددالمػدة،أكبانفضػاضمجمػسالعقػد،أكبعػدكؿ
المكجبعفإيجابههبػؿأفي ػدرهبػكؿمػفالطػرؼاألخػر،فيجػبكػينعتػدبػالقبكؿكينعقػدبػهالعقػد

 1جميؿالشرهاكم،النظرياالعامالبللتزاـ،دارالناضاالعربيا،1981،ص.282

 2ـ85إذااتفؽالطرفافعمىجميعالمسا ؿالجكسريافيالعقدكاحتفظابمسا ؿتف يميايتفقافعمياافيمػابعػد،كلػـيشػترطاأف

العقدالينعقدعندعدـاالتفاؽعمياا،عدالعقدهدانعقد.،

مشػارلػهلػدلسػام عبػد(3) Cahen (M.I), La formation des contrats de commerce électronique; p. 25.
الكاحدالتاامي،التعاهدعبركسا ؿاالنترنت،دارشتاتلمنشركالبرمجيات،2008،ص.188

 4حمكدممحمدنا ر،العقدالدكليااللكتركنيالمبرـعبراالنترنت،دارالثقافالمنشركالتكزيع،2012،ص.206
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أفي درهبؿسقكطاإليجاب،أمكاإليجابمازاؿها مانكسذاالشرطيشترطتكاجدةفيكؿمفالقبػكؿ
العادم،كذلؾاإللكتركني.

فالتعاهػػدمػػفخػػبلؿالكيػػبلػػككػػافاإليجػػابمحػػددالمػػدةيجػػبأفي ػػدرالقبػػكؿخػػبلؿتمػػؾ

،كاذاكػػافالتعاهػػدمػػف
المػػدة،أكخػػبلؿكجػػكداإليجػػابعمػػىالمكهػػع،حيػػثيكػػكفاإليجػػابمػػازاؿها مػان 

خ ػػبلؿالتفاع ػػؿالمباش ػػريج ػػبأفي ػػدرالقب ػػكؿهب ػػؿانفض ػػاضالمجم ػػس،أكخ ػػبلؿالم ػػدةالمح ػػددة

لئليجابفيحاؿكافمحددالمدة 1 .

"كالقبكؿتعبيرعفإرادةكمفتـيجبأفيككفباتانكمحددانكمن رفانإلنتاجأثارهانكنياكذم

مظارخارجياألمرالذميمكفأفيتكافرفيالتعبيراإللكتركني 2 .




 1سام عبدالكاحدالتاامي،مرجعابؽ،ص.189
 2بشارطبلؿمكمني،مرجعسابؽ،ص.66
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المطمب الثاني
اعتبار السكوت قبوالً
كفيسذاالمطمبسنقكـبدراساالسككتكتعبيػرعػفالقبػكؿفػيالعقػدالتقميػدمكسػنجيبعمػى

مػػدلجػكازتطبيػػؽالقكاعػػدالعامػػاالمنظمػػالمسػػككتفػػيالقبػػكؿالعػػادمعمػػىالقبػػكؿاإللكتركنػػيكذلػػؾ

عمىالنحكالتالي:

الفرع األول
مدى جواز اعتبار السكوت قبوالً في العقد التقميدي
كفقػػالمقاعػػدةالفقايػػافإنػػه"الينسػػبالػػىسػػاكتهػػكؿ"كسػػذايعنػػيأفالسػػككتال
ي م تعبي انرالعفاإليجابكالعفالقبكؿفالسككتفيظػاسرةعػدـالتعبيػرعػفاإلرادة،
بؿأكثرمفذلؾانعداـالتعبيربنكعيه ريحانكافأكضمنيان 1 .

كالسػػككتنكعػػافسػػككتمجػػرد.كاأل ػػؿالعػػاـأفالسػػككتمجػػردمػػفأمظػػرؼ
مبلبػػسلػػه،اليعبػػرعػػفاإلرادةككنػػهشػػيءسػػمبيفالسػػككتعػػدـكأكلػػىبالعػػدـأفتكػػكف
داللتهالرفضالالقبكؿ 2 .

فالسككتكضعسمبي،كاليفيدالقبكؿ،حيثاليمكفكشؼخفاياالفكرحيثيبقىداخميانفي

ذاتاالنسػػاف،فاػػذايػػؤدمالػػىالشػػؾفػػيتفسػػيرحقيقػػااإلرادة،حيػػثالسػػككتيفيػػدعػػادةال ػرفضال

القبكؿ 3 .

مماسبؽأفالسككتالمجردالي م تعبي انرعفالقبكؿككفالشخصاليعبرعػفارادتػهكال

يمكفألحدأفيستخمصإرادةأخردكفأفيعبرعناا.

فمقدعبرالقاضياإلنجميزمعف عكبامعرفاخفاياالنفسالبشريابمايمي"إنهمػفالكاضػ 

أفه دالرجاؿاليمكفمحاكمتهحتىالشيطافنفسهاليمكنهمعرفاه دالرجاؿ"  4

 1سميمافمرهص،الكافيفيشرحالقانكفالمدني،نظرياالعقدكاإلرادةالمنفردة،ط،4مكتبا ادربيركت،1987ص.138
 2عبدالرزاؽاحمدالسناكرم،مرجعسابؽ،ص184.

 3يعػػيشمجيػػد،دكرالسػػككتفػػيالت ػػرفاتالقانكنيػػا،رسػػالادكتػػكراة،جامعػػاابػػيبكػػربمغػػامتممسػػات،سػػنا،2008-2007

ص.96

مشػارلػهلػدلعبػاس(4)Furmston (Michael): Cheshire, Fifoot and Furmston's, Law of Contract, p.37.
العبكدممرجعسابؽ،ص.138
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كالنػػكعاألخػػرمػػفالسػػككتسػػكالسػػككتالمبلبػػسذلػػؾالسػػككت"الػػذميكػػكفسػػاكنانفػػيظػػاسرة

متجاانإلحداثأثرهانكنيفيباطنهكذلؾعمىضكءالظركؼالم احبالهكالتيتضفيعميػهداللػا
معينافي يرفيسذةالحالامكهفانذاداللا،كبالتاليكسيمامؤدياالىالتعبيرعفاإلرادة"  1

كسذاالنكعمفالسككتسكالذمأخذبهالمشرعالفمسطينيخركجانعػفاأل ػؿكاعتبػرةتعبيػر

عػػفالقبػػكؿ،كػػذلؾأخػػذتبػػهمعظػػـالتشػريعاتالعربيػػاكمناػػاالم ػػرمكاألردنػػيكالتكنسػػيكالج از ػػرم،
كهدحددالمشرعحاالتاعتبرفيااالسككتهبكالن.
فمقدن تالمادة80مفالقانكفالمدنيالفمسطينيعمىمايمي:
الينسبالىساكتهكؿكلكفالسككتفيمعرضالحاجابيافيعدهبكالنكيعدالسػككتهبػكالن

بكجػػهخػػاص-إذانػػصالقػػانكفعمػػىذلػػؾ،كاذاتمخػػضاإلجػػابلم ػػمحامػػفكجػػهاليػػه،كاذاكانػػت
طبيعاالمعامماأكالعرؼأكبيرذلؾمفالظػركؼتػدؿعمػىأفالمكجػبلػـينتظػرت ػريحانبػالقبكؿ
كلـيتـرفضاإليجابفيكهتمناسب.

فقد اعتبر المشرع السكوت دليالً عمى القبول وذلك عمى سبيل االستثناء في الحاالت التالية:
أ .نصالقانكففاذانصالقانكفعمىاعتبارالسػككتهبػكالنفػافالسػككتيكػكفكػذلؾكينعقػدبػه
العقد.

ب .إذاكافسناؾتعامػؿسػابؽكات ػؿاإليجػابباػذاالتعامػؿكسػكتمػفكجػهاليػهاإليجػابعػف
الن.كمثػػاؿذلػػؾتػػاجرالجممػػا الػػذماعتػػادارسػػاؿ
الػػرد،فػػإفسػػككتهفػػيسػػذةالحالػػايعتبػػرهب ػك

البض ػػا عالػ ػػىتػ ػػاجرالتجز ػ ػػا،فيس ػػكتاألخيػ ػػركالي ػ ػرفضفيحمػ ػػؿالس ػػككتعمػػػىأنػ ػػههبػػػكؿ

لئليجاب.

2

ج .إذاتمخػػضاإليجػػابلم ػػمحامػػفكجػػهاليػػهكمثػػاؿذلػػؾعاريػػااالسػػتعماؿالتػػيتعػػرضعمػػى
المستعيرفيمتزـال مت،فانايعتبرالسككتهبكالنككنهفيهم محا،كذلؾالابا.

3

د .إذاكػػافسنػػاؾعػػرؼأكذلػػتطبيعػػاالمعاممػػاعمػػىاعتبػػارالسػػككتهب ػكالنكمثالاػػاإذاسػػكت
العميػػؿعمػػىكشػػؼالحسػػابالمرسػػؿاليػػهمػػفالبنػػؾكلػػـيعتػػرض،فعػػدـاعت ارضػػهسنػػايعتبػػر

سككتهبمثاباالقبكؿلئليجاب 4 .

 1يعيشمجيد،مرجعسابؽ،ص.39

 2ايادجادالحؽ،مرجعسابؽ،ص.76

 3عبدالرزاؽاحمدالسناكرم،مرجعسابؽ،ص.187
 4ايادجادالحؽ،مرجعسابؽ،ص.76
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خبل ػػامػػاسػػبؽإفاأل ػػؿفػػيالسػػككتأنػػهاليعبػػرعػػفاإلرادةاعمػػاالنلمقاعػػدةالفقايػػاال

ينسػػبالػػىسػػاكتهػػكؿكأفالسػػككتالمجػػرداليعبػػرعػػفالقبػػكؿكلقػػدأخػػذالمشػػرعباعتبػػارالسػػككت
المبلبػػسدلػػيبلنعمػػىالقبػػكؿكسػػذاخركج ػانعػػفاأل ػػؿفػػيأفالسػػككتاليعبػػرعػػفاإلرادةكلقػػدحػػدد

المشرعحاالتاعتبرفيااالسككتهبكالن،كاذاماأردناتطبيؽسذةاالستثناءاتعمىالقبكؿاإللكتركني

نجدمايمي:

الفرع الثاني
مدى تطبيق أحكام السكوت في العقد التقميدي عمى القبول اإللكتروني
بالنسبالنصالقانكففإنهكبالرجكعالىهانكفالمعامبلتاإللكتركنياالفمسػطينيككػذلؾبيػرة

مفالقكانيفالعربيػامناػاالم ػرمكاألردنػي،لػـنجػدفػيسػذةالتشػريعاتنػصيػنظـكيعتبػرالسػككت
دل ػػيبلنعم ػػىالقب ػػكؿ،س ػػذابالنس ػػبالمحال ػػااألكل ػػىف ػػبليعتب ػػرالس ػػككتتعبيػ ػ انرعم ػػىالقب ػػكؿف ػػيالعق ػػكد

اإللكتركنيا.

أمابالنسبالحالاتمخضاإليجابلم محامػفكجػهاليػه،اذيػرلجانػبمػفالفقػه  1كبحػؽ

أفسػػذةالحالػػاهػػدتكػػكفشػػا عافػػيالتعاهػػدالتقميػػدم،فتكػػكفنظػ انرلمعبلهػػامػػابػػيفالمكجػػبكالمكجػػهلػػه
اإليجػػابكالتػػيبالب ػانمػػاتكػػكفعبلهػػاه اربػػاأكتعػػارؼمسػػبؽبينامػػا،فالمكجػػبالينتظػػرهب ػكالنمػػف
المكجبلهعمىاعتبارأنػهتمخػضلم ػمحااألخيػر،أمػابالنسػبالئليجػاباإللكتركنػيهممػايكػكفهػد
تمخػضلم ػػمحامػفكجػػهاليػػهكػكفالمكجػػبكفػيالغالػػبيتعامػػؿمػعأشػػخاصاليعػرفاـعػػفهػػرب،

لاذاالسبباليمكفت كرأفي درإيجابلم محاالطرؼاألخر.
فػػيمكفالقػػكؿإفأبمػػبالمعػػامبلتاإللكتركنيػػاذاتطػػابعتجػػارمياػػدؼاألف ػرادمػػفخبللاػػا
الح ػػكؿعمػػىاألربػػاح،بالتػػالياليمكػػفت ػػكر ػػدكرإيجػػابلم ػػمحامػػفكجػػهلػػه،كػػكفأبمػػب
التجاريسعىلمح كؿعمىأكبرهدرمفاألرباحكبالتالييسعىلتحقيؽم محتهسككليسم ػمحا

االخريف.

سػػذةالحالػػاالتػػياعتبرسػػاالمشػػرعالفمسػػطينيككػػذلؾالم ػػرمتعبي ػ انرعػػفالقبػػكؿالتقميػػدمال

يمكفانطباهااعمىالعقكداإللكتركنياب كرةفعميالؤلسبابالسابؽذكرسػاكمػاتمػؾالتشػريعاتبالبػان
ماتسترشدبؿكتعخذن كصبعكمماامفالمشرعالفرنسي.االأفاألخيرلـيعخذبتمؾالحالػاكتعبيػر

 1عبدالرحمفالعيشي،ركفالرضافيالعقدااللكتركني،رسالادكتكراة،جامعاالج از ر،2017-2016،ص.182
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عفالقبكؿأمأنهإذا درإيجابيتمخضلم محامفكجهاليهكسكتاألخيرفإنػهالينعقػدالعقػد

كاليعتبرسككتههبكالن 1 .

سػػذابالنسػػبالمعقػػكدالتقميديػػالػػـيعتبػػرالسػػككتتعبي ػ انرلمقبػػكؿفػػيسػػذةالحالػػا،فمػػفبػػابأكلػػى

عدـاألخذبهكتعبيرعفالقبكؿفيالعقكداإللكتركنيا.

أمابالنسبالحالاالتعامؿالسابؽبيفالمتعاهديف،تعتبرسذةالحالػااألكثػرشػيكعانفػيالتعاهػد

اإللكتركنػػي،أكبكاسػػطا ػػفحاتالكيػػبفاػػذةالحالػػامػػفالحػػاالتالنمكذجيػػالمتعامػػؿالسػػابؽ،كلكػػف
سنػػاؾحقيقػػا سامػػاينبغػػيعػػدـابفالاػػا كسػػيسػػاكلاارسػػاؿاإليجػػابعبػػرالبريػػداإللكتركنػػيمػػفشػػعنه

فػػرضالتعاهػػدعمػػىالمسػػتامؾكذلػػؾبمجػػردارسػػاؿالتػػاجرإيجابػانيتضػػمفاعتبػػارعػػدـالػػردخػبلؿمػػدة
معينػػابمثابػػاهبػػكؿ،سػػذاالمسػػتامؾالػػذماعتػػادالتعاهػػدمػػعمتجػػرافت ارضػػيعبػػراإلنترنػػتيكػػكفأمػػاـ

فػػرضلمتعاهػػد،لػػذلؾفػػإفالتعامػػؿالسػػابؽاليكفػػيفػػيالتعاهػػداإللكتركنػػيالعتبػػارةظػػرؼأخػػريػػرج 

داللاالسككتعمىهبكؿالتعاهد 2 .

كمػػاأنػػهيػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  3كبحػػؽأفالسػػككتهػػديكػػكفناتج ػانعػػفعطػػؿأكخمػػؿفنػػي

مفاجمفيجاازالحاسب،حيثاليمكفاعتبارالسككتهبكالنفيسذةالحالاعبراإلنترنت.

أمابالنسبالحالااألعراؼحيثيرلجانبمفالفقه  4كبحؽأفالسككتاليكفيلمتعبيرعف

القبكؿااللكتركني،ككفاإلنترنتكفػرالعديػدمػفالكسػا ؿلمتعبيػرعػفاإلرادةب ػكرة ػريحاكسػاما،
كػػذلؾفػػإفالقضػػاءفػػيسػػذاالمجػػاؿيعتمػػدعمػػىاألعػراؼفػػيظػػؿعػػدـتكػػكفاألعػراؼبعػػدفػػيمجػػاؿ

العقكداإللكتركنيا.
فػػاذالػػـتكػػفاألعػػراؼهػػدتككنػػتبعػػد،فعمػػىمػػاذاسػػكؼيرتكػػزالقضػػاءعمػػىاعتبػػارالسػػككت

هبكالنفيالعقكدالمبرمابطريقاإلكتركنيا.

ممػػاسػػبؽيتض ػ لنػػاكافكانػػتالحػػاالتالسػػابؽذكرسػػاالعتبػػارالسػػككتتعبي ػ انرعػػفالقبػػكؿ

ت م لتطبيقاػاعمػىالعقػكدالتقميديػااالأنػهاليمكػفتطبيػؽتمػؾالقكاعػدعمػىالعقػكدالمبرمػابطريقػا

الكتركنياكذلؾلؤلسبابالسابؽالحديثعناا.

(1) Pansier (Frédéric-Jérôme): Cinquante commentaires d'arrêts en droit des obligations des
مشػارإليػه:نػكرالاػدممػرزكؽ:مرجػعسػابؽclassiques aux modernes; Édition, Paris Ellipses 2000, P. 22 ،
ص129

 2أساماأبكالحسفمجاسد،خ ك ياالتعاهدعبراالنترنت،ص،83-82مشارلػهلػدلأيسػر ػبرمإبػراسيـ،مرجػعسػابؽ،

ص.88

 3بشارطبلؿمكمني،مرجعسابؽ،ص.78
 4امانلرحيـاحمد،مرجعسابؽص.168
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المطمب الثالث

انعقاد العقد اإللكتروني

س ػػكؼنتحػػػدثس ػػذاالمطمػػػبعػػػفزم ػػافانعقػ ػػادالعق ػػدث ػػـنتح ػػدثعػ ػػفمك ػػافانعقػ ػػادالعقػػػد

اإللكتركني،كنخ صلهالفرعالثانيمفسذاالمطمبكذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
زمان انعقاد العقد

تعددتالنظرياتالتيهيمتفيزمفانعقادالعقػدفػذسبالػبعضباألخػذبنظريػااعػبلفالقبػكؿ
كأخػػذالػػبعضاألخػػربفكػرةك ػػكؿالقبػػكؿ،كالػػبعضاألخػػرأخػػذبفكػرةت ػػديرالقبػػكؿ،كالػػبعضاألخػػر
أخذبنظرياالعمـبالقبكؿ،كذلؾسنتحدثعفمكهؼالقانكفالفمسطينيكبيرةمفالتشريعاتالمقارنػا

مفسذةالنظرياتكذلؾعمىالنحكالتالي:

أوالً زمان انعقاد العقد اإللكتروني:

التثكرأم عكبافيتحديدزمػافإبػراـالعقػدفػيالتعاهػدبػيفحاضػرف،لكػفال ػعكباتثػكر

فػػيالتعاهػػدفيمػػابػػيفبػػا بيف،حيػػثكجػػكدفا ػػؿزمنػػيبػػيف ػػدكراإليجػػابكالعمػػـبػػهكػػذلؾ ػػدكر

القبكؿكالعمـبهسذابالنسبالمعقػكدالتقميديػا،لكػفمػاذاعػفالعقػكداإللكتركنيػا،حيػثاليكجػدفا ػؿ
زمنػػيبػػيف ػػدكرالتعبيػػرعػػفاإلرادةكالعمػػـبػػهاالأهػػؿالقميػػؿحتػػىهػػدتكػػكفبضػػعثػكافبػػيف ػػدكر
اإليجابكالردعميهسكاءبالقبكؿأكبالرفضالسؤاؿالذميطرحسنا،سؿالنظرياتالتيتـاألخذباا

فيالعقكدالتقميديا،تنطبؽعمىالعقكداإللكتركنيا.

اختمفتالتشريعاتكاآلراءفيذلؾحيثتمخضعفسػذةالخبلفػاتأربعػانظريػاتكسػنعرض

سذةالنظرياتكمعرفامدلتطبيقااعمىالتعاهداإللكتركنيكذلؾفيمايمي:

أ :نظرية إعالن القبول
كسذةالنظرياتعتبرالكهتالذمينعقدفيهالعقدسكالكهتالذميعمػففيػهالمكجػبلػه القابػؿ 
هبكله،إذسذةالنظرياتحقؽماتقتضيهالحياةالتجارياالتيتقكـعمػىالثقػافػيالتعامػؿ،كالسػرعافػي

إبراـالعقكد 1 .

"فالقبكؿكفقانلاذةالنظرياتعبيرارادمبيركاجباالت اؿفيكفيمجردإعبلنهمف احبه"  2

 1الياسنا يؼ،مرجعسابؽ،ص.99

 2خالدممدكحإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص.376
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كلقدكجهلاذةالنظريااالنتقادمفحيثإنااتجعػؿالمكجػبتحػترحمػاالمكجػبلػه،فػالقبكؿ

ي درمفاألخيركحدةدكفعمـالمكجػب،كبػذلؾاليسػتطيعاألخيػرإثبػاتالقبػكؿ،اذبمقػدكرالقابػؿ
أفيرجػػععػػفهبكلػػهأكينك ػرة،لػػذلؾفمػػيسمػػفالضػػركرمأفتتطػػابؽاالراداتبػػإعبلفالقبػػكؿ،فيجػػكز

لممكجبأفيرجعفيإيجابهكالي ؿالرجكعالىالمكجبله،االبعداعبلفاألخيرهبكله 1 .

كمػػفالتش ػريعاتالتػػيأخػػذتباػػذةالنظريػػاالتش ػريعاألردنػػيفػػيالمػػادة 101 2مػػفالقػػانكف
المدنياألردنيكذلؾالمشرعالمبنانيفيالمادة.184
حيثيتـالعقدسكاءعمـالمكجببالقبكؿأكلـيعمـ،كذلػؾلتعمػؽحػؽالقابػؿلمعقػدبمجػردأف

يعمفهبكله،فيمتنععمىالمكجبأفيعدؿعفإيجابهبمجرداعبلفالقبكؿ 3 .

كيمكفالردعمىالقا ميفباذةالنظرياتؤدمالػىاسػتقرارالمعػامبلت،كالتػيجعمػتإبػراـالعقػد

بيدالمكجبكحدة،سذاليسفيهمفالعدالا،بالتالياليؤدمالىاستقرارالمعامبلت.

كتنتقػدالباحثػػااألخػػذباػذةالنظريػػا ،كتنتقػػدكػػذلؾالتشػريعاتالتػػيأخػػذتباػا،كذلػػؾلمػػايثيػرة

األخػػذباػػامػػف ػػعكباتعمميػػا،كمػػاأناػػاتػػؤدمالػػىعػػدـاسػػتقرارالمعػػامبلتكلػػيسفياػػامػػف العدالػػا
بجعؿالمكجبتحترحماالقابؿكل عكبااثبات دكرالقبكؿمفهبؿالمكجبله.
سػػذامػػايتعمػػؽبالعقػػدالتقميػػدم،أمػػابالنسػػبالمعقػػداإللكتركنػػيفػػإفالعقػػدينعقػػدبمجػػردإعػػبلف

المكجبلهفبمجػرداعػدادرسػالاالقبػكؿينعقػدالعقػدحتػىكلػكلػـيقػـاألخيػرباإلرسػاؿ،كسػذامػايػؤدم
الى عكبااثباتالقبكؿمفهبؿالمكجبلهكمايؤدمالىعدـاستقرارالمعامبلت.
لمػػاسػػبؽ،فػػيمكفالقػػكؿأنػػهكبسػػببالتطػػكرالتكنكلػػكجيالحا ػػؿفإنػػهلػػيسسنػػاؾ ػػعكباأك
جاػػدتمنػػعالقابػػؿمػػفارسػػاؿهبكلػػه،فػػيمكفأفيضػػغطعمػػىزراالرسػػاؿعمػػىلكحػػاالحاسػػكب،لػػذلؾ

فإننانرلبعدـمبلءماالنظريالتطبيقااسكاءعمىالعقكدالتقميديا،أكاإللكتركنيا.

ب :نظرية تصدير القبول
تقػػكـسػػذةالنظريػػاعمػػىأسػػاسكجػػكدفػػارؽزمنػػيبػػيفت ػػديرالقبػػكؿكك ػػكلهفػػيالعقػػكد

التقميديا،أمافيالعقكداإللكتركنيا،فافسذاالفا ؿالزمنياليككفمكجكد 4 .

 1عباسالعبكدم،مرجعسابؽ،ص.157

 2ـ101ـأردني:إذاكافالمتعاهدافاليضػماماحػيفالعقػدمجمػسكاحػديعػدالتعاهػدهػدتػـفػيالزمػافكالمكػافالمػذيف ػدر

فياماالقبكؿمالـيكجدنصهانكنييقضيبغيرذلؾ.كيقابؿسذاالنصـ184مفهانكفالمكجباتكالعقكدالمبناني.
 3بشارطبلؿالمكمني،مرجعسابؽ،ص.73

 4أساماأبكالحسفمجاسد،مرجعسابؽ،ص.236
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كلقدكجهالنقدلاذةالنظريامفهبؿجانبمفالفقه  1حيثأفت ديرالقبكؿاليزيدأمهيما

عػػفإعبلنػػه،كمػػاأفالقبػػكؿالم ػػدريمكػػفأفيسػػترد،بحيػػثالرسػػالاالتػػيتكػػكففػػيالبريػػدتعػػدممػػؾ
لممرسؿحتىيتسممااالمرسؿاليه.
كيمكفالقكؿأفالنقدالسابؽينطبؽعمىالعقكدالتقميديػا،أمػابالنسػبالمعقػكداإللكتركنيػافإنػه

الينطبؽكذلؾككف"إفالرسالااإللكتركنياحػيفت ػؿ ػندكؽالبريػداإللكتركنػيلممكجػباليمكػف

استردادسابعمحاؿمفاألحكاؿ"  2

كهدتعرضتسذةالنظرياالىالنقدمفهبؿجانبأخرمفالفقه  3اذأفمقدـخدمااإلنترنت
ممكفأفيتعرضالػىخمػؿفنػيأكاعتػداءبالفيركسػات،ممػايػؤدمالػىتكهفػهعػفالعمػؿفيػؤدمذلػؾ

الىتعطيؿك كؿالمبلييفمفرسا ؿالبريداإللكتركنػيالػىالمكجػبكبيػرةممػفعػرضإيجابػهعبػر

سذةالشبكا.

كيمكػػفالقػػكؿأنػػههممػػانجػػدمثػػؿسػػذاالخمػػؿفػػيالرسػػا ؿاإللكتركنيػػا،كافحػػدثككجػػدفإنػػهال

يستغرؽكهتاطكيبلنبؿيتـإ بلحهفيسرعافا قا.

كمػاأفسنػاؾجانػبمػفالفقػه  4يػرلكبحػؽأفسػذةالنظريػاالتبل ػـالعقػكدالمبرمػابطريقػػا

إلكتركنيا،ككنااتستغرؽكهتانبيفالتعبيرعفالقبكؿكاستبلمهمفهبؿالمكجب،فيحيفأفالتراضي
اإللكتركنييتميزبالسرعاالتيالغتفارؽالزمف،كسذاماجعمااالتبل ـالعقكداإللكتركنيا.

كهداخذالقانكفاإلنجميزمباذةالنظريامبر انرأخدةبااأنهضمانانلسػرعاكاسػتقرارالمعػامبلت

كافالعقدينعقدفيأهربكهتممكف 5 .

ج :نظرية وصول القبول
ينعقدالعقدكفقانلاذةالنظريامتىك متالرسالااإللكتركنياالمتضمناالقبكؿالىالمكجب.
فمكتـارساؿالقبكؿبكاسطاالبريداإللكتركني،ينعقدالعقدحيفك كؿالرسالا ندكؽالبريد

اإللكتركنػػيالخػػاصبالمكجػػبدكفاعتبػػارالػػىعمػػـاألخيػػرالفعمػػيمػػفعدمػػه،كاذاكػػافسنػػاؾنظػػاـ
خاصباستقباؿرسا ؿالبيانات،فينعقدالعقدكهتدخكؿالرسالاالىالنظاـ 6 .
 1عباسالعبكدم،مرجعسابؽص158

 2خالدممدكحإبراسيـمرجعسابؽ،ص.158

 3محمكدعبدالرحيـالشريفات،مرجعسابؽ،ص.187
 4حمكدممحمدنا ر،مرجعسابؽ،ص.246
 5بشارطبلؿمكمني،مرجعسابؽ،ص.73
 6امانلرحيـاحمد،مرجعسابؽ،ص.182
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ينعقدالعقدكفقانلاذةالنظرياحيف ك كؿالقبكؿالىالمكجب"كسذايحػكؿدكفبػشالمكجػب

الذماليمكنهبعد ذأفيتاربمفتبميالقبكؿأكيحاكؿالتاربمدعيانبعدـتبمغهسذااألمر"  1

كهدتـتكجيهالنقدلاذةالنظريامػفهبػؿجانػبمػفالفقػه  2اذإفك ػكؿالقبػكؿاليزيػدشػي ان

عمىالنظرياتالسابقابسببعدـعمـالمكجببالقبكؿ.

كيمكفالردعمىسذاالنقدبعنهليسمعخذعمىالنظرياألنهضمانانالستقرارالمعامبلتيجػب

أفيككفالمكجبحري انعمىمعرفػاالػردعمػىإيجابػهبػؿإفمػفم ػمحتهمتابعػاالػردالمكجػهاليػه،
بالتاليماكجهلمنظريااليعيباا.

كلقدتػـك ػؼسػذةالنظريػابعناػاظالمػالكػؿمػفالمكجػبكالقابػؿ،فاػيظالمػالؤلخيػرألناػا

تحممهكؿبشأكتق يري درعفالمكجببق دمنعالقبكؿمفالك كؿ،كظالمالممكجػب،ألنػه

يحكؿضياعالرسػالاأكتعخرسػاعػفالميعػادعػفك ػكؿالقبػكؿالػىاألخيػر،لػذلؾك ػفتبعناػابيػر

عادلا 3 .

كيمكفالردعمىسذاالك ػؼبعنػهيمكػفأفينطبػؽعمػىالعقػكدالتقميديػا،لكنػهنػادرالكجػكد
فيالعقكداإللكتركنيا.كافحدثككجدفاذاهاـالمكجببإرساؿإيجابهالمحددالمدةالىالمكجبلػه
كهب ػػؿانتا ػػاءالم ػػدةالمح ػػددةأرادالمكج ػػبم ػػثبلنالرج ػػكعع ػػفإيجاب ػػهال ػػذمأرس ػػمهع ػػفطري ػػؽالبري ػػد

اإللكتركنيسنايستطيعالمكجبسيءالنيػاأفي ػدرامػ انرالػى ػندكؽبريػدةاإللكتركنػيبعػدـتمقػي
رسا ؿمفالبريداإللكتركنيالخاصبالمكجبلهكسذامايجعمهالتذرعبعدـك كؿالردمفالمكجػب

فيالفترةالمحددةلمردعميه 4 .لكفسذااألمرليسمفشعنهأفيقؼعقباأماـالمكجػبلػهفػيارسػاؿ
هبكله،فاذاهاـالمكجببإ دارأمرالىبريػدةبعػدـتمقػيرسػا ؿمػفايميػؿالمكجػبسػذااليعنػيأف

المكجػػبلػػهاليسػػتطيعارسػػاؿهبكلػػهفػػإذاهػػاـالمكجػػببحظػػرااليميػػؿاليسػػتطيعأفيعمػػؿسػػذااألمػػر

لكؿااليميبلتفيستطيعالمكجبلهارساؿردةعفطريؽايميؿأخربيرمحظكرعندالمكجب.

كيرلجانبمفالفقه  5كبحؽأفاالنتقاداتالمكجاالاذةالنظريايمكفالردعمياابعف،أبمب

المكاهػػعالتجاريػػااإللكتركنيػػاكالتػػيتكجػػهإيجاباػػاالػػىالجماػػكركتنتظػػرالػػردعمياػػا،التسػػتخدـك ػكادر

 1الياسنا يؼ،مرجعسابؽ،ص.151
 2خالدممدكحإبراسيـمرجعسابؽ.،

 3عباسالعبكدم،مرجعسابؽ،ص.160

  4ارمػػيكشػػاحال ػػعكباتالتػػيتعتػػرضاالثبػػاتعبػػرالكسػػا ؿالتكنكلكجيػػاالحديثػػا،مجمػػاجامعػػااالزسػػربغػزة،سمسػػماالعمػػكـ

اإلنسانيا،2009،المجمد11العدد،1ص.262-225

 5محمكدعبدالرحيـالشريفات،مرجعسابؽ،ص.169-168
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بشريالبلطبلعكاستبلـسذةالرسا ؿ،بؿتستخدـكسا طالكتركنيامؤتمتامبرمجالمتعامؿمعالرسا ؿ
كاستبلمااكتجايزالطمبيات،حيثالدكرالبشرمفياايككفإشراؼفقط،..

كبالتػػاليمتػػىمػػاك ػػمترسػػا ؿالقبػػكؿسػػيتـاالطػػبلععمياػػامباش ػرةمػػفهبػػؿتمػػؾالكسػػا ط

اإللكتركني ػػاكالعم ػػـبمض ػػمكناا،كم ػػاأفس ػػذةالنظري ػػاالتتجاس ػػؿإرادةك ػػؿم ػػفالمكجػ ػبكالمكج ػػبل ػػه

فبك كؿالرسالااإللكتركنياالىالمكجبيستطيعأفيعمػـبعنػهأبػرـعقػدانمػعالطػرؼاألخػر،كيرتػب
أمكرةعمىسػذااألسػاس،كالمكجػبلػهيسػتطيعأفيعمػـبػعفرسػالتهاإللكتركنيػاالمتضػمناالقبػكؿهػد

ك متلممكجب،ألفالكسػا ؿاإللكتركنيػاالمسػتخدماسػتؤكدذلػؾالك ػكؿفيػتـمباشػرةبعػداالرسػاؿ
الػػردبػػتـارسػػاؿرسػػالتؾبنجػػاحالػػىعنػكاف ...حيناػػاسػػيتعكدمػػفك ػػكؿالقبػػكؿكأفالعقػػدانعقػػدمنػػذ

سذةالمحظا.

لمػػاسػػبؽيمكػػفالقػػكؿأفسػػذةالنظريػػاسػػياألكثػػرمبل مػػالتنطبػػؽعمػػىالعقػػكداإللكتركنيػػا،
كنؤيػػدمػػاذسػػباليػػهالمشػػرعاأللمػػانيمػػفأخػػذةبنظريػػاك ػػكؿالقبػػكؿاذن ػػتاؿمػػادة 130مػػف
القانكفالمدنياأللمانيعمى"إذاكجهالتعبيرعفاإلرادةالىشخصأخرفيبيابهأنػتلالتعبيػرأثػرة

مفكهتك كلهاليه" 1 .
نظرية العمم بالقبول 

كفقانلاذةالنظريافإفالعقدال*ينعقداالبالعمـالحقيقيبػالقبكؿ،أماليكفػيك ػكؿالقبػكؿ،

بؿالبدمفالعمـالحقيقيبه.

كيرلجانبمػفالفقػه  2كبحػؽأفسػذةالنظريػاالتبل ػـالعقػكداإللكتركنيػا،كػكفأمػرالتعاهػد

متػػركؾبيػػدالمكجػػب،حيػػثكفق ػانلاػػذةالنظريػػااليكجػػدمػػايمػػزـاألخيػػربػػاالطبلععمػػىرسػػالاالقبػػكؿ
كالعمػػـباػػا،فمتػػىأرادأفيطمػػععمػػىرسػػالاالقبػػكؿكالعمػػـباػػاانعقػػدالعقػػد،كمتػػىرفػػضكامتن ػععػػف

االطبلعالينعقدالعقد.
فقديرسؿالقابؿهبكلهعبرالكسا ؿاإللكتركنياالمتاحاكالبريداإللكتركنيفاذةالكسيماتعطي
إشػػارةلمقابػػؿبػػعفرسػػالتههػػدثػػـك ػػكلاابنجػػاح،كاذاأرادالمكجػػبأفيتن ػػؿمػػفإب ػراـالعقػػدكػػؿمػػا
عميػػهسػػكعػػدـفػػت بريػػدةاإللكتركنػػي،مػػفشػػعنهكضػػعأرضػػيالمتحايػػؿكالغػػشمػػفهبػػؿالمكجػػبلاػػذا

يمكفالقكؿأفسذةالنظرياالت م لتطبيقااعمىالعقكداإللكتركنيا.

 1أمانلرحيـاحمد،مرجعسابؽ،ص.181

 2محمكدعبدالرحيـالشريفات،مرجعسابؽ،ص.172-171
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يمكػػفالقػػكؿانػػهبسػػبباالنتقػػاداتالمكجاػػالاػػذةالنظريػػاأناػػاالت ػػم لتطبيقاػػاعمػػىالعقػػكد

اإللكت ركنيا،كنرلأفالنظريااألكثرمبلءماكعدالالتنطبؽعمىالعقكداإللكتركنياسينظرياك كؿ
القبكؿ.
ثانيا :موقف القوانين محل الدراسة من ىذه النظريات
ً
أ :موقف القانون الفمسطيني:
بػ ػػالرجكعالػ ػػىهػ ػػانكفالمعػ ػػامبلتااللكتركنيػ ػػاالفمسػ ػػطينيرهػ ػػـ6لسػ ػػنا2013نجػ ػػدالمشػ ػػرع

الفمسطينيأخذنفسمكهؼهانكفاليكنستراؿلسنا1996بشػعفزمػافارسػاؿكاسػتبلـرسػالاالبيانػات،
حيثأنهلـيحددزمافإبراـالعقدبؿحػددزمػافارسػاؿكاسػتبلـرسػا ؿالبيانػات،حيػثن ػتالمػادة

7فقػرة2عمػػىاذاعػيفالمرسػػؿاليػػهنظامػانلممعمكمػػاتلغػػرضتسػمـرسػػالاالكتركنيػػا،يػتـالتسػػمـفػػي
الكهػػتالػػذمتػػدخؿفيػػهالرسػػالاااللكتركنيػػاالنظػػاـالمعػػيف،كاذاأرسػػمتالرسػػالاااللكتركنيػػاالػػىنظػػاـ
معمكماتتػابعلممرسػؿاليػهبخػبلؼنظػاـالمعمكمػاتالمعػيفالسػتبلـالرسػالاااللكتركنيػا،يتحػددكهػت

اجالرسالاااللكتركنيابكاسطاالمرسػؿاليػه.كاذالػـيعػيفالمرسػؿ

التسمـفيالكهتالذميتـفيهاستخر
اليهنظاـمعمكمات،يتـتسمـالرسالاااللكتركنياعنػدماتػدخؿنظػاـمعمكمػاتتػابعلممرسػؿاليػه.مػف

خػػبلؿالػػنصيتضػ افالمشػػرعالفمسػػطينيحػػددكهػػتتسػػمـرسػػالاالبيانػػاتكالتػػيهػػدتكػػكفايجابػانكهػػد
النكهػػدتكػػكفدعػػكةلمتفػػاكض،بالتػػاليفػػإفالمشػػرعلػػـيحػػددكهػػتالقبػػكؿبالتػػاليزمػػافانعقػػاد
تكػػكفهبػك

العقد ،كبالرجكعلمقانكفالمدنيالفمسطينينجػدأفالمشػرعأخػذبالنظريػاالتػيتنحػازل ػال المكجػب
فيتحديدةلمحظاابراـالعقد نظرياالعمـبػالقبكؿ   1كبينػافيمػاسػبؽالم خػذعمػىتمػؾالنظريػا،كاناػا

الت ػػم لتنطبػػؽعمػػىالعقػػداإللكتركنػػي،كهػػدبينػػافيمػػاسػػبؽمكهفنػػامػػفتمػػؾالنظريػػات،كأفالنظريػػا
األ م لتنطبؽعمىالعقكداإللكتركنياسينظرياك كؿالقبكؿاذسياألكثرمبلءمػالتطبقاػاعمػى

العقكداإللكتركنيا.

ب :موقف اتفاقية فينا لمبيع الدولي من تمك النظريات:
أخذتاتفاهيافيينالمبيعالدكليبنظرياك كؿالقبكؿ"أمأفالعقدينعقدعندمايتسمـالمكجب

رسالاتتضمفالقبكؿبغضالنظرفيماإذاعمـالمكجببمضمكفالرسالاأـال".

2

 1اذن ػػتالمػػادة86مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيعمػػى"يعػػدالتعاهػػدمػػابػػيفالغػػا بيفهػػدتػػـفػػيالزمػػافكالمكػػافالمػػذيفيعمػػـ

فياماالمكجببالقبكؿ،مالـيكجداتفاؽاكنصيقضيبغيرذلؾ.
 2محمكدعبدالرحيـالشيفات،مرجعسابؽ،ص.174
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ج :موقف المشرع المصري
أماالمشرعالم رمفقدتبنىنظرياجديدةكسينظرياتعكيدالقبكؿ“يعتبرالعقدهدتـبمجػرد

تعكيدك كؿالقبكؿ  1

حيػػثيػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  2كبحػػؽأفسػػذاالػػنصمػػفشػػعنهأفيضػػيؼشػػكمياجديػػدةكسػػذا

اسػػتثناءعمػػىمبػػدأالرضػػا ياالػػذميسػػكدالعقػػكد،حيػػثالعقػػدالينعقػػدبمجػػردتبلهػػياراداتأط ارفػػهبػػؿ
يشػػترطضػػركرةهيػػاـالقابػػؿبتعكيػػدالقبػػكؿككػػذااإله ػرارباالسػػتبلـمػػفالمكجػػب،كسػػذايعنػػيأفالقبػػكؿ

األكؿالػػذميسػػبؽاإله ػرارباالسػػتبلـمػػفالمكجػػب،ليسػػتلػػهايػػاأثػػارهانكنيػػالعػػدـكجػػكدتعكيػػدمػػف

المكجهلهاإليجاب.

الفرع الثاني
مكان إبرام العقد اإللكتروني
سنقكـبتقسيـسذاالفرعالىب نيفسيككفاألكؿمنهلمحديثعفمكػافإبػراـالعقػد،كالثػاني
سيككفلمحديثعفأسمياتحديدمكافإبراـالعقداإللكتركنيكذلؾعمىالنحكالتالي:

أوالً :تحديد مكان إبرام العقد اإللكتروني
أعطىالمشرعالحريالؤلطراؼالعقدفياالتفاؽعمىمكافإبراـالعقد،لكفإذالـيتـاالتفاؽ

عمىذلؾ،يمكػفالرجػكعالػىالن ػكص ،كبػالرجكعالػىهػانكفالمعػامبلتالفمسػطيني،نجػدةناػلنفػس
مكهػؼهػانكفاليكنسػتراؿالنمػػكذجي،كسػكذاتمػاأخػذبػػهالمشػرعاألردنػي،اذأنػهلػػـيحػددمكػافابػراـ

العقدكانماحددمكافارساؿكاستبلـرسػالاالبيانػاتحيػثن ػتالمػادة7فقػرة3مػفهػانكفالمعػامبلت

االلكتركنياالفمسطينيرهـ6لسنا2013عمىتعتبرالرسػالاااللكتركنيػاهػدأرسػمتمػفالمكػافالػذم
يقعفيهمقرعمؿالمنشمكأنااتسممتفيالمكافالذميقعفيهمقرعمؿالمرسؿاليهحتػىكافكػاف

المكافالذمكضعفيهنظاـالمعمكماتيختمؼعفالمكافالذميفتػرضافتكػكفالرسػالاااللكتركنيػا
هدسممتفيه.كاذاكافلممنشمأكالمرسؿاليػهأكثػرمػفمقػرعمػؿ،فإنػهيعتػدبػالمقراالكثػؽعبلهػا
بالمعاممػػاالمعنيػػا،أكمقػػرالعمػػؿالر يسػػياذالػػـتكػػفسنػػاؾمعاممػػامعينػػا،كاذالػػـيكػػفلممنشػػمأك

 1خالدممدكحإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص.379

 2تامرمحمدسميمافالدمياطي،مرجعسابؽ،ص.95
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المرسػػؿاليػػهمقػػرعمػػؿ،فإنػػهيعتػػدبمقػػراإلهامػػا.كاذامػػاأردنػػاتطبيػػؽالقكاعػػدالعامػػاف ػإفالمشػػرع
الفمسطينيحددمكافإبراـالعقدبالمكافالذميعمـبهالمكجببالقبكؿ 1 .

اذيختمػػؼمكػػافإب ػراـالعقػػدكفق ػانلمنظريػػاالمػػعخكذباػػافػػيكػػؿتش ػريع،نظريػػاإعػػبلفالقبػػكؿ،

فيككفمكافاإلبراـسكمكافاعبلفالقبكؿ،نظريات ديرالقبكؿ،يككفمكػافإبػراـالعقػدسػكالمكػاف

الذمي درمنهالقبكؿ.

ثانياً :أىمية تحديد زمان ومكان إبرام العقد
معرفاكتحديدمكافإبراـالعقدلهأسمياكبيػرةفػي“تحديػدالقػانكفالكاجػبالتطبيػؽعمػىالعقػد

كشػػركط ػػحته،فػػإفتحديػػدلحظػػاالعقػػديعػػدامػ انرمامػان،حيػػثإناػػاالمحظػػاكالمكػػافالتػػيتعتبػػرفياػػا

إرادةاألطراؼناا يا"  2

كماأفلتحديدزمافابراـالعقدأسميافيأنهمفسػذاالكهػتي ػب العقػدمنتجػانآلثػارةكممزمػان

لطرفيه،كماأنهفيحالااإلفبلسلهأسميافيحؽالدا نيف،حيثيتـمعرفاإذاتػـالعقػدهبػؿأكبعػد

شاراإلفبلسحيثاليسرمالعقدفيحؽالدا نيفلكتـبعدشاراإلفبلس 3 .

كماافتحديدزمافابراـالعقدلهأسميافيتحديدبػدءسػريافمػدةالتقػادـفػيااللت ازمػاتالتػي

تنشععفالعقد 4 .

كمػػاأفلتحديػػدمكػػافاالنعقػػادأسميػػافػػيتحديػػدالمحكمػػاالمخت ػػابػػالنزاع،فمػػكحػػدثتنػػازع

بسببالتعاهد،فإفمكافالعقدسكالذميعيفالمحكماالمخت ابالف ؿفيالنزاع.

كلتحديػػدزمػػافانعقػػادالعقػػدأسميػػافػػيتحديػػدالكهػػتالػػذميػػتـفيػػهالعػػدكؿعػػفاإليجػػاببيػػر

الممزـلممكجب،كذلؾالكهتالذميجكزفيهلمقابؿالعدكؿعفهبكله 5 .

كماتكمفأسمياتحديدزمافانعقادالعقدفيدعكلنفاذت رؼالمديففػيحػؽالػدا ف،اذال
يستطيعالدا فالطعففيعقد درعفمدينهاض ار انربحقه،االاذاكافسذاالعقدمتػعخ انرفػيالتػاريخ
عفالحؽالثابتلهفيذماالمديف 6 .

 1يفترضافالمكجبهدعمـبالقبكؿفيالمكافكالزمافالمذيفيعمػـفيامػاالمكجػبلػهبػالقبكؿ،مػالػـيكجػداتفػاؽاكنػصيقػي

بغيرذلؾ.

 2عادؿأبكسشيمامحمكدحكتهعقكدخدماتالمعمكماتااللكتركنيا،دارالناضاالعربيا،2005،ص174
 3محمكدحسيفمن كر،العقكدالدكليا،دارالجامعاالجديدة،ص.97
 4عباسالعبكدم،مرجعسابؽ،ص،175
 5لماسماب،مرجعسابؽ.130،

 6عبدالرزاؽاحمدالسناكرم،مرجعسابؽ،ص.77
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الفصل الثاني
شروط صحة التراضي
اليكفيالتعبيرعفاإلرادةإلبراـالعقدبؿالبدمفتكافرشركط حاسذاالتعبيراال

كسياألسمياكأفتككفاإلرادة حيحاخاليامفالعيكبكلمحػديثعػفشػركط ػحاالت ارضػي
سنقكـبتقسيـسذاالف ؿالىمبحثيفكذلؾعمىالنحكالتالي:
 -المبحث األول :األىمية .

 -المبحث الثاني :خمو اإلرادة من العيوب.
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المبحث األول
األىمية
كسيتـتقسيـسػذاالمبحػثالػىثػبلثمطالػب،سػيككفاألكؿمناػالمحػديثعػفماسيػاكم ارحػؿ

األسميػػا،كالمطمػػبالثػػانيسيخ ػػصلمحػػديثعػػفع ػكارضاألسميػػا،كالثالػػثسيخ ػػصلمحػػديثعػػف

أساليبالتحقؽمفاألسميافيالتراضياإللكتركني:

المطمب األول
ماىية ومراحل األىمية
كسنقكـبتقسيـسذاالمطمبالىفرعيفسككفاألكؿمناػالمحػديثعػفماسيػااألسميػا،كالثػاني

لمحديثعفمراحؿاألسمياكذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
ماىية األىمية
األسمي ػػاس ػػي ػػبلحياالش ػػخصب ػػعفتك ػػكفل ػػهحق ػػكؽكعمي ػػهالت ازم ػػاتك ػػبلحيتهل ػػدكر

الت رفاتالقانكنياعمىكجهيعتدبه 1 .

كمفالجديربالذكرأفاألسمياتنقسـالىهسميف،أكنكعيفأسميػاالكجػكبكأسميػااألداء،كمػا

يعنينافيسذاالمقاـسكأسميػااألداءكالتػيتعػرؼب“ ػبلحياالشػخصإلجػراءالت ػرفاتالقانكنيػا،

أكبعبارةأخرلهدرتهعمىإعماؿإرادتهبشكؿيؤدمالىإحداثأثارهانكنيامعينا" 2 .

فعسميااألداءسياألسمياالبلزمال حاإبراـالعقكدسكاءالتقميدياأكاإللكتركنيا،فمكييككف
التعبيػػرعػػفاإلرادةسػػميمانيجػػبأفيكػػكف ػػاد انرمػػفشػػخصذمأسميػػاإلب ػراـالعقػػكد،كمػػاأنػػهمػػف
المعركؼأفمناطاألسميااإلدراؾكالتمييز،كمفالجديربالذكرأفاالنسافاليكلدكامػؿاألسميػا،بػؿ

أنهيمربمراحؿكيي ػؿالػىكمػاؿاألسميػاكأفت ػرفاتهتتقيػدبحسػبتمػؾالم ارحػؿمػابػيفبطػبلف،
كهابميالئلبطاؿ،كنفاذ،كسنقكـبتكضي مراحؿاألسميافيالفرعالتالي:

 1حسفعميالذنكف،النظرياالعامالبللتزامات،1976،ص.77
 2داميفدكاس،م ادرااللتزاـ،ج،1سنا،2004،ص.34

58

الفرع الثاني
مراحل األىمية
كمػػاؿاألسميػػااليح ػػؿعميػػهالشػػخصدفعػػاكاحػػدةكانمػػاتتػػدرجم ارحػػؿاألسميػػاكسػػيتتػػعثر

بالسػف،كأفمنػػاطاألسميػػااإلدراؾكالتمييػزكسػػيتختمػػؼمػفشػػخصالػػىأخػر،كم ارحػػؿاألسميػػاتنقسػػـ

الىاالتي

أوالً :مرحمة انعدام األىمية:
كفػػيسػػذةالمرحمػػاينعػػدـاإلدراؾكالتمييػػز،كيكػػكفسػػببانعػػداـالتميػػزفػػيسػػذةالمرحمػػا،إمػػا
لسبب غرفيالسفأككجكدعاسافيالعقؿتعدـالتميزلدلمفأ ابتاـحيثأكض القانكفأف
مػػفلػػـيبمػػيسػػفالسػػابعامػػفالعمػػريعتبػػرعػػديـالتمييػػز،بالتػػالياليسػػتطيعإب ػراـأمنػػكعمػػفأن ػكاع

الت رفاتالقانكنيا،بحيثاليككفأسبلنلمباشرةحقكههالمدنيا 1 .

كذلؾالمجنكفكالمعتكةبعدتسجيؿهرارالحجريعتبرعديـالتمييز.
كفيحاؿباشرأمنكعمفأنكاعالت رفاتالقانكنيا،فجميعااتككفباطمابطبلفمطمؽ.


كيمكفالقكؿأفسذاالحكـينطبؽعمىمباشرةكافاالعقكدسكاءالتقميدياأكاإللكتركنيا،كمف

جانبنافإنهاليت كرأفيقكـمفلـيبمػيسػفالسػابعامػفالعمػرأمنػكعمػفالعقػكدسػكاءتقميػدمأك

مكعقمييستطيعفاـكادراؾ

الكتركني،كيمكفت كرذلؾمعال بيالمميزحيثي ؿالىنمكفكر

كنهمايقدـعميه.

ثانياً مرحمة نقصان األىمية :
كس ػػذةالمرحم ػػاتتكس ػػطم ػػاب ػػيفالكم ػػاؿكاالنع ػػداـكفيا ػػااليك ػػكفالش ػػخصكام ػػؿاالسمي ػػاكال
عديماا،بؿتككفلهأسمياأداءناه اكسذةتتثبتالىكؿمفبميسفالسابعاالػىسػفتمػانيعشػرة
كلـيحجرعميهلمرضعقمي 2 .

كيترتػػبعمػػىسػػذااألسميػػاالناه ػػاإفت ػرفاتنػػاهصاألسميػػاالضػػارةضػػر انرمحض ػانتكػػكف

باطمػػا،كت ػرفاتهالنافعػػانفعػانمحضػانتكػػكف ػػحيحا،أمػػاتمػػؾالػػدا رةبػػيفالنفػػعكالضػػررفإناػػاتكػػكف
 1المادة54مفالقانكفالمدنيالفمسطيني"1اليكػ كفاسػبللمباشػرةحقكهػهالمدنيػامػفكػاففاهػدالتمييػزل ػغرفػيالسػفاك

عاسافيالعقؿ-2.كؿمفلـيبميسفالسابعايعدعديـالتمييز.

 2ـ55مفالقانكفالمدنيالفمسطيني"كؿمفبميسفالتميزكلـيبميسفالرشد،ككػؿمػفبمػيسػفالرشػدككػافسػفياااكذا

بفمايككفناهصاالسمياكفقالمايقررةالقانكف".
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هابمػالئلبطػػاؿلم ػػمحاالقا ػػركيػػزكؿحػػؽالتمسػػؾباإلبطػػاؿبإجػػازةمػػفلػػهحػػؽاالجػػازة.أكبإجازتػػه

سكنفسهبعدبمكبهسفالرشد  1

سذةسيالقكاعدالخا ابناهصاألسمياكالتيتنطبؽعمىالعقكدالتقميديػا،لكػفالسػؤاؿالػذم

يطػػرحفػػيسػػذاالمقػػاـس ػؿتمػػؾالقكاعػػدتبل ػػـ،كتكفػػيلتنطبػػؽعمػػىالعقػػكدااللكتركنيػػافػػيحػػاؿأهػػدـ

القا رالمميزالذملـيبميكماؿاألسميابإبراـالعقكداإللكتركنياكماذالكهاـبالتحايػؿكاخفػاءنقػص
أسميتهفيظؿ عكباالتحقؽمفاألسميافيالعقكدالتيتبرـعفبعد؟
ذسبجانبمفالفقهالحديث  2كبحؽالى"ضركرةالتكسعفػياألخػذبنظريػاالكضػعالظػاسر
لترجيعم محاالمانيفالمتعامميفبحسفالنيا".
كمفشعفاألخذباذاالحؿتحقيؽالعدالافيحميم محاالمانيكيجنبهمخاطرنقضالعقد،

كمػػامػػفشػػعنهافيحػػثال ارشػػدعمػػىمراهبػػاالقا ػػركعػػدـاإلسمػػاؿفػػياسػػتعماؿالبطاهػػاتاال تمانيػػا

الم رفيامفخبلؿنفاذالت رؼ،فاكأمانانأكثركثقافيالتعامؿ 3 .

ركأاليستفيدكامفإسمالاـ

كسذايعنيأفتبعااإلسماؿكالتق يريجبأفيتحممااذكمالقا
بػػؿيجػػبأفينفػػذالعقػػد،كسػػذامػػايشػػجعدكمالقا ػػرعمػػىمراهبػػااسػػتعماؿأكالدسػػـلخػػدماتشػػبكا

االنترنتكالمحافظاعمىاألرهاـالسريالمبطاهاتاإللكتركنياالتيتستخدـمفهبماـ 4 .

اذيجػ ػػبااليسػ ػػتفيدالمامػ ػػؿمػ ػػفاسمالػ ػػه،كاذامػ ػػارجعنػ ػػاالػ ػػىالقكاعػ ػػدالعامػ ػػافػ ػػيتنظيماػ ػػا
لت رفاتناهصاألسميافإنااتككفكاالتي:
نجػػدأفت ػرفاتهمتػػىكانػػتنافعػػانفع ػانمحض ػانتكػػكف ػػحيحا،كمتػػىكانػػتضػػارةضػػر انر

محضػانتكػػكفباطمػػا،أمػػات ػرفاتهالػػدا رةمػػابػػيفالنفػػعكالضػػررتكػػكفهابمػػالئلبطػػاؿلم ػػمحانػػاهص
االسمياكيسقطحؽالمطالباباإلبطاؿبإجازةالقا ربعدبمكبهسفالرشدأكبإجازةالكلي،أكالك ي

أكالقيـ 5 .

 1ـ102مفالقانكفالمدنيالفمسطيني"-1ت رفاتال بيالمميز حيحامتىكانتنافعانفعامحضاكباطمامتىكانػت

ضارةضررامحضا-2.ت رفاتال بيالدا رةبيفالنفعكالضررتكػكفهابمػالئلبطػاؿلم ػمحاالقا ػر،كيجػكزحػؽالتمسػؾ

باإلبطا ؿبإجػازةالػكلياكالك ػياكالقػيـاكبإجازتاػامػفالمميػزنفسػهبعػدبمكبػهسػفالرشػد،اكمػفالمحكمػابحسػباألحػكاؿ
كفقالمقانكف".

(2)Olivier d' Auzon: Le droit du commerce électronique, édits de fleuri, Paris, 2005, P. 34,
مشارلهلدلنكرالادلمرزكؽ،مرجعسابؽ،ص.74

 3ايسر برمإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص100

 4بسمافنكاؼالراشدم،عقكدالتجارةااللكتركنيا،2015،دارالفكرالجامعي،ص.116
 5ـ102مدنيفمسطيني،كيقابماانصالمادة45مدنيأردني،ك46مدنيم رم.
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كاذامػاأردنػاتطبيػؽسػذةالقاعػدةعمػىالعقػكداإللكتركنيػا،فإننػانجػدككمػاسػبؽالحػديثعػف

الت ػ ػرفاتالنافع ػػانفعػ ػانمحضػ ػانهمم ػػانج ػػدساف ػػيالعق ػػكداإللكتركني ػػاكبمفا ػػكـالمخالف ػػا،فإنن ػػاالنج ػػد
الت ػرفاتالضػػارةضػػر انرمحضػان،بالتػػاليبقيػػتالت ػرفاتالػػدا رةبػػيفالنفػػعكالضػػرر،كبػػالنظرالػػى
العقػػكدالتػػيتبػػرـعػػفبعػػدنجػػدساتتسػػـبالبػػابالطػػابعالتجػػارم،كسػػذامػػايحتػػاجالػػىالسػػرعاالسػػتقرار
المعامبلت،فاذاماهاـالقا ربػإبراـالت ػرفاتالقانكنيػاكادعػىأنػهكامػؿاألسميػا،كلػـيكػفبقػدكر

المتعاهدمعهأفيكشؼنقصأسميتهاذيمكنهاستخداـبطاهاالشراءالخا ابكالدةمثبلن.
سنػػاجعػػؿالت ػػرؼهػػاببلنلئلبطػػاؿكماػػددانباألبطػػاؿاالإذااجػػازةالػػكليأكالك ػػيأكالقا ػػربعػػد

بمكبه،سذامفشعنهزعزعاالثقافيالتعامػؿكعػدـاسػتقرارالمعػامبلت،كمػاذالػكهػاـالقا ػربإخفػاءنقػص

أسميتهسؿنفسالحكـيطبؽأـأفسناؾحبلنأخر،بالرجكعالىالقانكفالمػدنيالفمسػطينينجػدةجعػؿالعقػد

هابؿل ئلبطاؿلم محاالقا رمعإلزامهبالتعكيضإذالجعالىطرؽاحتياليا 1 .

كفيسذةالحالايمكفالقكؿأفسذاالحكػـيمكػفتطبيقػهعمػىالعقػكدالتقميديػا،لكنػهاليكفػي

لتطبيقػػهعمػػىالعقػػكدااللكتركنيػػاذاتالطػػالعالتجػػارم،كذلػػؾلمسػػرعاالتػػييقتضػػينااكػػذلؾاس ػػتقرار
المعامبلت،اذيجػبااليبقػىالمتعاهػدماػددانبإبطػاؿالعقػدخ ك ػاناذاهػاـالقا ػرباسػتخداـطػرؽ
احتياليا،كلـيكفبمقدكرالمتعاهدمعهأفيكشؼنقصأسميته،كماأفجعؿالعقػدماػددانباإلبطػاؿ،
كاالجازةمفهبؿمفلهحؽاالجازة،مفشعنهشيكعالغشكالخداعخ ك انأفالتراضياإللكتركني
يتـمفكراءشاشػا،كسػذامػايجعػؿالػكليأكالك ػيأفيبػرـالعقػكد،كاذامػاأرادالتن ػؿيتػذرعبػعف

مفإبراـالعقدسكالقا ر.

ثالثا :مرحمة كمال األىمية:
لقػػدحػػددالمشػػرعالفمسػػطينيسػػفكمػػاؿاألسميػػابثمػػانيعشػرةعامػان،فكػػؿمػػفبمػػيسػػذاالسػػفكلػػـ

ي اببعارضمف عكارضاألسميايككفكامؿاألسمياكيستطيعابراـكافاالت رفاتالقانكنيا ، 2

كجذيربالذكرأفسفكمػاؿاألسميػايختمػؼمػفتشػريعالػىأخػر،فانػاؾمػفجعػؿسػفكمػاؿ
األسمي ػػا18عام ػػاكالمش ػػرعالفمس ػػطينيكاخ ػػر19كالمش ػػرعالج از ػػرمكأخ ػػر21كالمش ػػرعالم ػػرم
كالمشرعاليمنيجعماا15سنا. 3 .

 1ـ117مفالقانكفالمدنيالفمسطيني"يجكزلناهصاالسمياافيطمبابطاؿالعقد،سذامععدـاالخػبلؿبإل ازمػهبػالتعكيض

إذالجػعالػىطػرؽاحتياليػاليخفػينقػصاسميتػه".كيقابػؿسػذاالػنصنػصالمػادة119مػفالقػانكفالمػدنيالم ػرم،كنػصالمػػادة

134مفالقانكفالمدنياألردني.

 2ـ53مفالقانكفالمدنيالفمسطيني"-1كؿشخصبمػيسػفالرشػدمتمتعػابقػكاةالعقميػاكلػـيحجػرعميػهيكػكفكامػؿاالسميػا

لمباشرةحقكههالمدنيا-2.سفالرشدثمانيعشرةسناميبلدياكامما.

 3ـ2/44مفالقانكفالمدنيالم رم،ك59مفالقانكفالمدنيالفمسطيني.
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المطمب الثاني
وسائل التحقق من األىمية
مفالجذيربالذكرأفالتعاهدالتقميدماليثير عكبافيالتحقؽمػفأسميػاالمتعاهػديف،حيػث

يجتمػعاألطػراؼفػيمجمػػسعقػػدحقيقػييكػػكفاألطػراؼمتكاجػػدكففيػػه،بحيػثيسػػاؿعمػىكػػؿمنامػػا

التحقؽمفأسميااألخر،أمابالنسبالمتعاهدعفبعد،فانايكجد عكباكبيرةفيالتحقؽمػفاألسميػا،
بسببعدـالتكاجدالمادملؤلفراد،كذلؾبسببالطبيعػاالخا ػالمتعاهػداإللكتركنػيحيػثأنػهيػتـعػف

بعد،لاذاكجدتكسا ؿلمتحقؽمفاألسمياكذلؾعمىالنحكالتالي:

أوالً :البطاقات اإللكترونية:
كسيرها ؽإلكتركنيات نعمفلدا فالسيمككف،بػداخمااذاكػرةتخػزفجميػعالبيانػاتالخا ػا
بحامماا،كاسمهكسنهكمحؿاهامته،كأسمكبال رؼكالم رؼالمتعامؿمعه،كسذةالبطاهاتتحتكم
عمػػىسػػجؿكامػػؿمػػفالمعمكمػػاتكال ػرهـالسػػرمالخػػاصباػػا،كتتػػي لحامماػػااج ػراءمعامبلتػػهبيسػػر

كسػػاكلا،كتسػػم بتخ ػزيفالنقػػكداإللكتركنيػػافػػيكحػػداتيػػتـاسػػتعمالاافػػيسػػدادالمعػػامبلتيجرياػػا
العميؿدكفأفتربطبحسابمعيفلمعميؿ،كسػيتشػبهمػفحيػثالشػكؿ،كػركتاال تمػافأكال ػرؼ

الفكرم 1 .

ثانياً الوسائل التحذيرية:
عفطريؽتمؾالكسا ؿيتـكضعكسا ؿتحذيرياعمىمكاهعاإلنترنت،تقكـبتنبيهاألشخاص
بعدـالدخكؿالىاإلنترنتاالمفهبؿشخصيتمتػعباألسميػاالقانكنيػا،كتمزمػهباإلف ػاحعػفسكيتػه

كعمرةمفخبلؿنمكذجمعمكمػاتمعػركضعمػىاإلنترنػت،حيػثالشػخصالمتمتػعباألسميػايسػتطيع
الدخكؿالىالمكهعكابراـالت ػرفاتالقانكنيػا،كاليسػتطيعالػدخكؿالػىالمكهػعكابػراـالعقػكداذالػـيقػـ
بمؿءالمعمكماتأكاتضػ مناػاعػدـأسميتػه،كعمػىالػربـمػفأفتمػؾالكسػا ؿتعػدمػفأكثػرالكسػا ؿ

التحذيرياالمستخدمااالأنااالتخمػكمػفالمخػاطر،هػديقػكـالمسػتخدـبكضػعبيانػاتتخػالؼالحقيقػا

بشعفأسميته 2 .

 1عبدالباسطكفػا،سػكؽالنقػكدااللكتركنيػا،بحػثمقػدـالػىالمػؤتمرالعممػياألكؿحػكؿالجكانػبالقانكنيػاكاألمنيػالممعػامبلت

االلكتركنيا،المنعقػدبمركػزالبحػكثكالد ارسػاتبعكاديميػاشػرطادبػي،االمػاراتالعربيػاالمتحػدة،فػيفتػرة28-26اببليػؿ،2003

الجزءالثالث،مشارلهلدل،أيسر برمإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص.102

 2الياسنا ؼ،العقدااللكتركني،ص،128مشارلهلدلميكا يؿعميالزيبارم،ص.252
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ثالثاً :جيات التصديق اإللكترونية:
كظيفػػاسػػذةالجاػػاتتنظػػيـالعبلهػػابػػيفأطػراؼالعقػػداإللكتركنػػيكذلػػؾ،مػػفخػػبلؿالتعكػػدمػػف

أسمياكسكياأطراؼالعقد،ثػـا ػدارشػاادةم ػادؽعمياػاتتضػمفكافػاالبيانػاتحػكؿأطػراؼالعقػد

اإللكتركني.

"كفػػيالكاهػػعيقتضػػيالت ػػديؽاإللكتركنػػيكجػػكدجاتػػيف،الجاػػااألكلػػىسػػيسػػمطاا ػػدار

شػػااداتالتكهي ػػعاإللكتركنػػي،كالت ػػيتحػػتفظبس ػػمطاتاافػػيمراهب ػػاالمفتػػاحالخ ػػاصب ػػاحبالتكهي ػػع،
كالجاػػاالثانيػػاسػػيالسػػمطاالتػػيتػػكدعلػػدياامفػػاتي الشػػفرات،كالتػػيعمػػىأساسػػاايمكػػفإعػػادةكضػػع

المفتاحالخاصلحا زةبناءعمىطمبهفيحالافقدانهأكتمفه"  1

فا ػ ػذةالجاػ ػػاتتمعػ ػػبدكرالكسػ ػػيطبػ ػػيفالمرسػ ػػؿكالمرسػ ػػؿاليػ ػػه،فػ ػػاألطراؼفػ ػػيالمعػ ػػامبلت
اإللكتركني ػػايحت ػػاجكاال ػػىم ػػفس ػػكمح ػػؿثق ػػا،لتعك ػػدم ػػفسكي ػػام ػػفيتعاه ػػدكامعا ػػـك ػػحاالتكهي ػػع

اإللكتركنػػي،كسػػبلماالمعاممػػااإللكتركنيػػاكمشػػركعيتااكبعػػدساعػػفالغػػشكاالحتيػػاؿ"،فسػػمطاالتكثيػػؽ

ت ادؽعمىرسالاالبياناتبك فااجاامحايدةممايؤكدعبلهاالمكهعبالتكهيع"  2

رابعاً :التوقيع اإللكتروني:
كسكعبلمػاشخ ػياتتخػذشػكؿحػركؼأكأرهػاـأكرمػكزأكأ ػكاتأكبيرسػاتكػكفممحقػا

كمرتبطابمعامماالكتركنياكلااطابعيسم بتحديدسكياالشخصالذمكهعااكيميزةعفبيرةكيككف

معتمدانمفجااالت ديؽ 3 .

مماسبؽيتض أفالمشػرعهػدعػرؼلتكهيػعاإللكتركنػيكذكػربػعفلػهأشػكاالنمعينػاهػدتكػكف

رمكزأكأرهاـأكأ كاتأكبيرساأمأنهلـيذكر ك انرعمىسبيؿالح ػركانمػاعمػىسػبيؿالمثػاؿ

فترؾالمجاؿالسػتيعاب ػك انرأخػرلجديػدةاذهػدتظاػر ػك انرأخػرلتسػتحدثمػعالتطػكرالتكنمػكجي
فترؾالمجاؿالستيعابال كرالتيتستحدث.

فان ػػاؾ ػػكرعدي ػػدةكمختمف ػػالمتكهي ػػعاإللكتركن ػػيمنا ػػا،التكهي ػػعب ػػالقمـاإللكتركن ػػي،كالتكهي ػػع
باستخداـالبطاهاتالممغنطاالمقترنابرهـسرم،كالتكهيعباستخداـالخػكاصالذاتيػا،كالتكهيػعالرهمػي،

 1نكرالادلمرزكؽ،مرجعسابؽ،ص.75

 2عبدالرحمفالعيشي،مرجعسابؽص.99

 3مادة1مفهانكفالمعامبلتااللكتركنياالفمسطيني.
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كمفأسـكظػا ؼالتكهيػعاإللكتركنػي،تحديػدسكيػاالشػخصالػذم ػدرمنػهالتكهيػعاإللكتركنػي،كمػا

أنهيعبرعفإرادة احبالتكهيع،كماأنهيحافظعمىسبلمامضمكفالمحرر 1 .

ماسبؽكافعرضػانلكسػا ؿالتحقػؽمػفاألسميػابكاسػطاالكسػا ؿاإللكتركنيػا،مػععػدـانكػار

مالاذةالكسا ؿمفأسميػااالأنػهكبػالربـمػفأسميتاػااالأناػابيػركافيػالمتحقػؽكالتعكػدمػفاألسميػا
كذل ػػؾبس ػػببخ ك ػػياالتعاه ػػداإللكتركن ػػي،حي ػػثأفن ػػاهصاألسمي ػػايس ػػتطيعاس ػػتخداـالبطاه ػػات

االلكتركنيػ ػػاالخا ػ ػػابكالديػ ػػه كيبػ ػػرـالعقػ ػػكد،كمػ ػػابإمكانػ ػػهأفيمػ ػػؤلالنمػ ػػكذجالمكجػ ػػكدعمػ ػػىالمكهػ ػػع
اإللكتركنيباسـكعمركالديه،أكيقكـبتعب االبياناتأنهكامؿاألسمياكسكفيالحقيقاناه اا.

 1حبيػػببمقيشػػي،اثبػػاتالتعاهػػدعبػػراالنترنػػت،رسػػالادكتػػكراة،جامعػػاكس ػراف،الج از ػػر،سػػنا،2011-2010ص119كمػػا

بعدسا.
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المبحث الثاني
عيوب اإلرادة
تحػػدثنافػػيالمبحػػثالسػػابؽعػػفاألسميػػاكشػػرطر يسػػيكجػػكسرمل ػػحاالت ارضػػي،كباإلضػػافا

الىاألسميػايجػبأفتكػكفاإلرادةحػرةسػميماخاليػامػفالعيػكبكفػيسػذاالمبحػثسػنتحدثعػفتمػؾ
العيكبمقسميفسذاالمبحثالىعدةمطالبكذلؾعمىالنحكالتالي:

 -المطمب األول :اإلكراه في العقد التقميدي ومدى تطبيق أحكامو عمى العقد اإللكتروني.

 المطمب الثاني :التدليس في العقد التقميدي ومدى تطبيق أحكامو عمى العقد اإللكتروني. -المطمب الثالث :الغمط في العقد التقميدي ومدى تطبيق ـأحكامو عمى العقد اإللكتروني.

 المطمب الرابع :االستغالل في العقد التقميدي ومدى تطبيق أحكامو عمى العقد اإللكتروني.
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المطمب األول
اإلكراه
كفػػيسػػذاالمطمػػبسػػنتحدثعػػفاالكػراةكعيػػبمػػفعيػػكباإلرادة،مقسػميفسػػذاالمطمػػبالػػى

فرعيفسيككفاألكؿمنػهلمحػديثماسيػاكشػركطاإلكػراةكأحكػاـاإلكػراةفػيالعقػدالتقميػدم،كفػيالفػرع

الث ػػانيم ػػفس ػػذاالمطم ػػبس ػػنتحدثع ػػفم ػػدلتطبي ػػؽأحك ػػاـاإلكػ ػراةف ػػيالعق ػػدالتقمي ػػدمعم ػػىالعق ػػد
اإللكتركني

الفرع األول
ماىية اإلكراه وشروطو
ماسيااإلكراة:سناؾنكعيفمفاإلكراة،مناامايعدـاإلرادةكمناػامػايعيباػاكمػايعنينػا

أكالن

فيسذاالمقاـ،النكعالذميعيػباإلرادةكسػكاإلكػراةالمعنػكمذاؾ “الناشػم عػفاسػتعماؿكسػا ؿتاديػد

بإيقاعخطرجسيـمحدؽبالنفسأكالجسـأكالشرؼأكالماؿ"  1
أوالً ماىية

اإلكراه:

ضػػغطتتػػعثربػػهإرادةالشػػخصفينػػدفعإلػػىالتعاهػػد،كالػػذميفسػػدالرضػػاءليسػػتسػػيالكسػػا ؿ

المادياالتيتستعمؿفياإلكراة،بؿسيالرسباالتيتقعفينفسالمتعاهد  2

كمػػاأفسنػػاؾنػػكعيفمػػفاإلك ػراة،مناػػامػػايعػػدـاإلرادةكمناػػامػػايعيباػػاكمػػايعنينػػافػػيسػػذا

المقػػاـ،النػػكعالػػذميعيػػباإلرادةكسػػكاإلكػراةالمعنػػكمذاؾ “الناشػػم عػػفاسػػتعماؿكسػػا ؿتاديػػدبإيقػػاع
خطرجسيـمحدؽبالنفسأكالجسـأكالشرؼأكالماؿ"  3

ثانياً شروط اإلكراه
أ .استعمال وسائل اإلكراه
كػينكػػكفأمػاـإكػراةالبػدمػػفتػكافرشػػركطاالكسػيالرسبػػاكاسػتعماؿكسػػا ؿاحتياليػافيجػػب،

استعماؿكسيمالئلكراةعمىالنفسأكالماؿأكالشرؼ،كماأنهالعبرةفياإلكراةلمكسػا ؿالمسػتعمما
عمىالمتعاهدبؿلماتبعتهتمؾالكسا ؿمفرسبافينفسالمتعاهدتدفعهلمتعاهد،فالرسبات كرلممكرة
 1ايادجادالحؽ،مرجعسابؽ،ص.180

 2عبدالرازؽالسناكرم،مرجمعسابؽ،ص.274
 3ايادجادالحؽ،مرجعسابؽ،ص.180
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أفخطػ انرجسػػيمانياػػددةفػػينفسػػهأكمالػػهأكشػرفه،حيػػثاليممػػؾالمكػرةاحتمػػاؿكسػػا ؿالضػػغط،أك
التخمصمنااسذامايؤدمالىخكؼشديديحمؿالمكرةعمىهبكؿالتعاهدكأنهلككافمختا انرح انرلما

هبؿالتعاهد 1 .

فيجػػباسػػتعماؿكسػػا ؿضػػغطسػػذةالكسػػا ؿهػػدتكػػكفحسػػياتقػػععمػػىجسػػـالمك ػرةكاإليػػذاء

بالضرب،كالنفسياكالتاديدبإفشاءسر 2 .

ب .التيديد بخطر جسيم محدق
كػػينكػػكفأمػػاـإك ػراةالبػػدمػػفهيػػاـرسبػػافػػينفػػسالمتعاهػػد،كيجػػبأفيبػػرـالت ػػرؼتحػػت

سمطافسذةالرسبا،كسيتمؾالخشيامفاألذلالتيتؤثرفيرضاءالمتعاهد،كيجػبأفتكػكفالرسبػا

بعثػتبفعػؿفاعػػؿسػكاءكػافسػػكالمتعاهػداألخػػرأكشخ ػانبيػرة،ككػػيتكػكفالرسبػاها مػػافػينفػػس

المتعاهػػديجػػبأفيكػػكفمػػفشػػعفالظػػركؼالمحيطػػابػػهأفت ػػكرلػػهخط ػ انرجسػػيمانياػػددة،أمأف
تجعمهيعتقدبكجكدةكافلـيكفالخطرمكجكدانفيحقيقاالكاهع 3 .

كسذاالخطػرالجسػيـيجػبأفيكػكفعمػىكشػؾالكهػكع،كعمػاسػذاأفكجػكدكهػتبػيفالتاديػد

بالخطركهكعهفعبلنيتي لممتعاهدتجنبهكتبقىبػذلؾارادتػهحػرة،كمػاكيجػبأفيتعمػؽالخطػربػالنفس

أكالماؿأكالشرؼ 4 .فاذاكافالخطرالماددبهمستقببلن،فبليتحقؽاإلكراةالمفسدلئلرادة  5

ج .عدم مشروعية اإلكراه
يشترطفياإلكراةالذميعيباإلرادةأفتككفالكسيمابيرمشركعاكاإلكراةبيرمشركع.فقد
تستعمؿكسا ؿبيرمشركعالمتك ؿالىبرضبيرمشركع،كتاديدشػخصبكشػؼسػرأكاعػبلف

فضػػيحا،فانػػايكػػكفالرضػػىفاسػػدا،كالعقػػدبػػاطبل،كهػػدتسػػتعمؿكسػػا ؿبيػػرمشػػركعالمتك ػػؿالػػى
برضمشركع،فانااليتحقؽاإلكػراة"كالنتيجػاأفالعبػرةفػيعػدـمشػركعياالكسػا ؿالمسػتعمما،لكػي

يتحقؽاإلكراة،سيبعدـمشركعياالغايامفاستعماؿسذةالكسا ؿ 6 .

 1الياسنا يؼ،مرجعسابؽ195-194،
 2أنكرالعمركسيمرجعسابؽ،ص.213

 3محمدمفم نكاؼالديابات،مرجعسابؽ،ص.180-179
 4ايادجادالحؽ،مرجعسابؽ،ص.182

 5أنكرالعمركسي،مرجعسابؽص.217
 6الياسنا يؼ،مرجعسابؽ،ص.202
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ثالثاً :أحكام اإلكراه في العقد التقميدي
فيحالاكهكعالمتعاهدلئلكراة،فإنهيقدـعمىإبراـالعقػدكذلػؾترجيحػانألسػكفالشػريف،حينمػا

يجدأفالمحظكرالذمسػيقعفيػهإفلػـيباشػرالعقػدسػكأعظػـضػر انرلػهمػفالعقػد،فانػايكػكفالمكػرة
مستخدماإلرادتهكلكف،سذةاإلرادةفاسدةألنااليستحرةفػيمجػاؿاالختيػاربػؿسػيارادةمضػغكطا

بيفشريففسرتمفاألشدالىاألخؼ 1 .

كلكػػفالسػؤاؿالػػذميثػػكرفػػيسػػذاالمقػػاـ،مػػامػػدل ػػحاالعقػػكدالتػػيتبػػرـتحػػتسػػمطافرسبػػا
اإلكراة؟
أجابػػتعمػػىسػػذاالسػؤاؿنػػصالمػػادة126مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيكالتػػين ػػتعمػػى

يجكزإبطاؿالعقدلئلكراةإذاتعاهدشخصتحتسمطافرسبابعثااالمتعاهداألخرفينفسهدكفحػؽ
ككانتها ماعمىأساس.تككفالرسباها ماعمىأساساذاكانتظركؼالحاؿت ػكرلمطػرؼالػذم

يدعيااأفخط انرجسيمانمحدهانياددةسكأكبيرةفيالنفسأكالجسـأكالشػرؼأكالمػاؿ.ي ارعػىفػي
تقديراإلكراةجنسمفكهععميهاإلكراةكسنهكحالتهاالجتماعياكال حياككؿظػرؼأخػرمػفشػانه

أفيؤثرفيجسامااإلكراة.

مػػفخػػبلؿالػػنصالسػػابؽفػػإفالعقػػديكػػكفهػػاببلنلئلبطػػاؿفػػيحالػػاالتعاهػػدتحػػتسػػمطافرسبػػا

أكهعااالمتعاهدعمػىالمكػرةكتاديػدةفػينفسػهأكمالػهأكشػرفهكممػاسػبؽفإنػهي ارعػىجػنسمػفكهػع
عميهاإلكراةكسنه،فمايخيؼالمرأةكيكهعاتحت الرسباهداليخيؼالرجؿ.سذاحكـإبراـ العقدتحت

عيباإلكراة،لكفالسؤاؿالذميثكرسناماسيمدةسكطالحؽفيالتمسؾفياالبطاؿ؟

اجابتعمىسذاالسؤاؿنػصالمػادة145مػفالقػانكفالمػدنيالفمسػطينيكالتػين ػتعمػى"
يسػقطالحػػؽفػػيابطػػاؿالعقػدإذالػػـيتمسػػؾبػػه ػاحبهخػػبلؿثػػبلثسػػنكاتمػالػػـيػػنصالقػػانكفعمػػى

خبلؼذلؾ،كيبدأسريافسذةالمدةفيحالانقصاألسميا،مفاليكـالذميزكؿفيهسذاالسػبب،كفػي
حالاالغمطأكالتغرير،مفاليكـالذمينكشؼفيػهكفػيحالػااإلكػراةمػفيػكـانقطاعػه،كفػيكػؿحػاؿ
اليجكزالتمسػؾبحػؽاالبطػاؿلغمػطأكتغريػرأكإكػراة،إذاانقضػتخمػسعشػرةسػنامػفكهػتتمػاـ

العقد.كيقابمهنصالمادة140مفالقانكفالمدنيالم رم.

 1أنكرالعمركسي،مرجعسابؽ،ص.1198
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الفرع الثاني
اإلكراه في العقد اإللكتروني
كفيسذاالفرعسنتحدثعػفمػدلت ػكركهػكعاإلكػراةفػيالعقػداإللكتركنػي،عممػانإفشػركط

اإلكراةاإللكتركنيسينفساافيالعقدالتقميدم،االأفاآلراءالفقاياهدتباينتفيمػدلت ػكركجػكد

اإلكراةفيالعقداإللكتركنيحيثذسبجانػبمػفالفقػه  1أنػهمػفال ػعبأفيحػدثإكػراةفػينطػاؽ
التعاهدعبراإلنترنت.
كي ػػرلجان ػػبأخ ػػرم ػػفالفق ػػه  2أن ػػهيتع ػػذرأفيش ػػكبإرادةالمتعاه ػػدعي ػػباإلكػ ػراةف ػػيالعق ػػكد
اإللكتركنيػػا،مبػػر انرذلػػؾببعػػدالمسػػافابػػيفالعاهػػديف،كػػكفكجكدسمػػاعمػػىشػػبكااإلنترنػػتسػػككجػػكد
افتراضي،حيثاليجمعاامكافكاحدلممارساأحدسماعمىاألخركسا ؿالتاديدكاإلكراةببثالرعب

كالخكؼفينفسالمتعاهدالمكرة.

كننتقدتمؾاآلراءمػفالفقػهكػكفاإلكػراةيمكػفكهكعػهفػيالبي ػااإللكتركنيػا،حيػثيػرلجانػب

مػ ػػفالفقػ ػػه  3كبحػ ػػؽأنػ ػػهيمكػ ػػفلئلك ػ ػراةافيقػ ػػعفػ ػػيمجػ ػػاؿالعقػ ػػداإللكتركنػ ػػي،كذلػ ػػؾبسػ ػػببالتبعيػ ػػا
االهت ػػاديا،أمأفيػػتـالضػػغطعمػػىالمتعاهػػدبسػػببالعػػكزاالهت ػػادمكاحتكػػارأحػػدالمػػكزعيفأك

المكرديفلسمعامعيناكيعرضاالمبيع بشركطمجحفا،ممايؤدمالىاضطرار المشترملمتعاهػدبسػبب

تاديدم الحهكبالتالياليككفأمامهبديؿبيرهبكؿالتعاهد.

كالأدؿعمىامكانياكهكعاإلكراةفيالتراضيااللكتركني،فقػداعتبػرالمشػرعالفرنسػياالكػراة

االهت ػػادم ػػكرةمػػف ػػكراإلك ػراةالتػػيتعيػػباإلرادة،كذلػػؾفػػيالمػػادة1143مػػفهػػانكفالعقػػكد

المدنيالفرنسيالجديد  4

كيمكفالقكؿأنهيمكفكهكعاإلكراةفيالعقدااللكتركنػي،كأفالبي ػاااللكتركنيػاكبعػدالمسػافا

بػػيفالمتعاهػػديفالتحػػكؿدكفكهػػكعاإلكػراةاذهػػديػػتـاإلكػراةإلكتركنيػػا،كذلػػؾبتاديػػدالمتعاهػػدفػػيمالػػه
مثبلن،كعفيتـاختراؽمكهعتجارمكتاديد احبهبإفشاءسرمثبلنأكعدـإبراـعقدمعيف.

 1عمركعميعبدالفتاحيكنس،مرجعسابؽ،ص.323

 2حامدمبمقاسـ،ابراـالعقدااللكتركني،رسالادكتكراة،جامعاالحاجلخضرباتنا،2015-2014،ص.138
 3محمدحسيفمن كر،المسؤكلياااللكتركنيا،دارالجامعاالجديدة،2003،ص.76

" 4يتكافراالكراةأيضاعندمايح ؿاحداألطراؼنتيجااسػتغبلؿحالػاالتبعيػااالهت ػادياالتػييكجػدفياػاالمتعاهػدمعػه،عمػا

تعادمفاألخيرماكافليرضىبهفيحاؿبيابمثؿسذاالضغط،كيح ؿمفذلؾعمىمنفعا از دةبشكؿكاض .
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الفرع الثالث
مدى مالءمة النصوص المنظمة لإلكراه في العقد التقميدي لمعقد اإللكتروني
بػػالرجكعالػػىهػػانكفالمعػػامبلتااللكتركنيػػاالفمسػػطينيفانػػهلػػـيػػنظـمسػػعلاعيػػكباإلرادةفػػي

العقدالتقميدمكبالتاليالرجكعلمقكاعدالعاما،كاذاننانتفؽبإمكانياتطبيؽشركطاالكراةلمقػكؿبكجػكد

إكراةفيالعقداإللكتركني،كاذيمكفتطبيؽهابمياالعقدلئلبطاؿفيحالااب ارمػهبسػبباالكػراة،االأف
مدةسقكطالحؽلمتمسؾبالبطبلفكسينفسااالتيأخذبااالمشرعالم رمكسي3سنكاتمفتاريخ

انقطػػاعاإلك ػراة،أكخمػػسعش ػرةسػػناايامػػاأطػػكؿ،سنػػانػػرلأفس ػذةالمػػدةكافكانػػتتبل ػػـالعق ػػكد
التقميديػػاالتػػيالتقػػكـعمػػىالسػػرعا،االأناػػاالتبل ػػـالعقػػكداإللكتركنيػػاكالتػػيأبمباػػاتجاريػػا،ترتكػػز

عمػػىالس ػػرعاكذل ػػؾالس ػػتقرارالمع ػػامبلتاذس ػػذةالم ػػدةطكيم ػػاالتبل ػػـالعق ػػكداإللكتركني ػػاكاس ػػتقرار

المعامبلتاذإفالمشػرعيجػبأفيعطػيالمكػرةمػدةكػييطمػبابطػاؿالعقػدلكػفيجػبااليػؤثرذلػؾ
عمػػىاسػػتقرارالمعػػامبلتكمػػدة3ك15مػػدةطكيمػػاالتبل ػػـالعقػػكداإللكتركنيػػااذأننػػانك ػػيالمشػػرع
بتق ػػيرسػػذةالمػػدةكجعماػػاسػػناكاحػػدةكمػػافعػػؿالمشػػرعالسػػكرمكالميبػػياذن ػػتالمػػادة141مػػف

القػػانكفالمػػدنيالسػػكرمعمػػى"-1يسػػقطالحػػؽفػػيابطػػاؿالعقػػداذالػػـيتمسػػؾبػػه ػػاحبهخػػبلؿسػػنا
كاحدة-2.كيبػدأسػريافسػذةالمػدة،فػيحالػانقػصاألسميػامػفاليػكـالػذميػزكؿفيػهسػذاالسػببكفػي
حالاالغمطأكالتدليسمفاليكـالذمفيه،كفيحالااإلكراةمفيكـانقطاعه.

كمفجانبنافإفتق يرمدةالمطالبابالبطبلفكجعمااسناكاحدة،سناسذةالمػدةتبل ػـالعقػكد

اإللكتركنياالتيتمتازبالسرعامفأجؿاستقرارالمعامبلت.

اذنك ػػيالمشػػرعبتعػػديؿنػػصالمػػادة145مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينياكبكضػػعنػػص

يػػنظـاإلكػراةاإللكتركنػػيكذلػػؾكػػاالتي"يسػػقطالحػػؽفػػيابطػػاؿالعقػػدإذالػػـيتمسػػؾبػػه ػػاحبهخػػبلؿ
سناكاحدة،كتبدأسريافالمدةفيحالااإلكراةاإللكتركني،مفتاريخانقطاعاالكراة.
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المطمب الثاني
التدليس في العقد التقميدي ومدى تطبيق أحكامو عمى العقد اإللكتروني
كفيسػذاالمطمػبسػنتحدثعػفالتػدليسكعيػبمػفعيػكباإلرادة،مقسػميفسػذاالمطمػبالػى

ثػػبلثفػػركعسنخ ػػصاألكؿمنػػهلمحػػديثعػػفماسيػػاالتػػدليسكشػػركطه،كالفػػرعالثػػانيسنخ

ػػه

لمحػػديثع ػػفالت ػػدليسف ػػيالعق ػػداإللكتركن ػػي،كالثال ػػثس ػػيككفلمح ػػديثع ػػفم ػػدلمبلءم ػػاالن ػػكص
المنظمالمتدليسفيالعقدالتقميدملمعقداإللكتركني،كذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
ماىية التدليس وشروطو
أوالً ماىية التدليس
التػػدليسعبػػارةعػػف"اسػػتعماؿكسػػا ؿاحتياليػػامػػفشػػعناااياػػاـالمتعاهػػداألخػػركخمػػؽاعتقػػاد

خاطملديهعمىخبلؼالحقيقاممايدفعهلمتعاهد"  1

ثانياً شروط التدليس
أ .استعمال وسائل احتيالية
عػػادةمػػا“تتكػػكفسػػذةالحيػػؿمػػفكهػػا عإيجابيػػاأممػػفتعكيػػداتكاذبػػاتسػػندساطػػرؽاحتياليػػا
بق ػػدإخفػػاءحقيقػػااالمػػرعػػفالعاهػػدأكإياامػػهخػػبلؼالكاهػػع،كا ػػطناعأحػػدالمتعاهػػديفلمسػػتندات

مزكرةأكاتخادةمظاسرخداعابق دحمؿالطرؼاألخرعمىالتعاهد"  2

كمػػاكيجػػبلتحقيػػؽالتػػدليسأفيػػتـاسػػتعماؿالكسػػا ؿاالحتياليػػابنيػػاالتضػػميؿمػػفأجػػؿخمػػؽ
كسـفيذسفالمتعاهدإلهناعههبكؿالتعاهدكمفثـإبراـالعقد.

3

ككمػػايمكػػفلمتػػدليسأفيكػػكفإيجػػابي،يمكػػفأفيكػػكفسػػمبيانكذلػػؾؾالسػػككتكالكتمػػافعػػف

كاهعامعينامؤثرةفيابراـالعقد،كجديربالذكرأفالمشرعالفمسطينياعتبرالسككتتدليسااذن ت

المػػادة124مػػفالقػػانكفالم ػػدنيالفمسػػطينيفػػيالفقػ ػرةالثانيػػامناػػاعمػػى"يع ػػدتغري ػ انرتعمػػدالس ػػككت
إلخفاءأمراذاثبتافمفبرربهماكافيبرـالعقدلكعمـبه".
 1ايادجادالحؽ،مرجعسابؽ،ص.173
 2أنكرسمطاف،مرجعسابؽ،ص.168

 3الياسنا يؼ،مرجعسابؽ،ص.168
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حيثاعتبرالمشرعتعمػدالسػككتعػفكاهعػامعينػاتػؤثرفػيإرادةالمتعاهػداذلػكعمػـباػامػا

أهدـعمىإبراـالعقدتدليسان،بالتاليجكازابطاؿالعقدلمتدليس.

ب .يجب أن يكون التدليس ىو الدافع لمتعاقد
"يجػػبأفتبمػػيالطػػرؽاالحتياليػػاحػػدانمػػفالجسػػامابحيػػثتػػؤثرفػػيإرادةالمتعاهػػدفتدفعػػهالػػى

التعاهدكأفمسالاالتثبتمفككفسذةالطرؽاالحتيالياسيالدافعاالىالتعاهدأـالتعكدالىهاضػي

المكضكعألناامسالاكها ع،كلماكافالتغريركاهعاماديالذاجازإثباتهبكؿطرؽاإلثبات"  1

ج .يجب أن تؤدي الوسائل االحتيالية الى إبرام العقد
اذيجبأفتككفالكسا ؿاالحتيالياالتيتـاستخداماامفهبؿالمتعاهد،سيذاتاػاالتػيأدت
الىإبػراـالعقػدمػفهبػؿالمتعاهػداالخػرأميجػبأفتكػكتأثػرتفيػهكسػاهتهالػىإبػراـالعقػد،اذلػكال
تمؾالكسا ؿاالحتياليالماأهدـاألخيرعمىإبراـالعقد 2 .

د .أن يكون التدليس صاد ارً عن أحد المتعقدين أو عممو بو
األ ؿفيالتدليسأفي درعفأحدالمتعاهػديف،االأنػهيمكػفأفي ػدرعػفالغيػركيػؤثر

فػػيإرادةالمتعاهػػد،فانػػااذاعمػػـبػػهالمتعاهػػد،فإنػػهيعيػػباإلرادةكبالتػػاليجػكازابطػػاؿالعقػػد،اذن ػػت
ػديفكأثبػػت
المػػادة125مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيعمػػىاذاكػػافالتغريػػر ػػاد انرمػػفبيػػرالمتعاهػ 
المغرربهأفالمتعاهداألخركافيعمـبالتغريركهتالعقدأككافمفالمفركضأفيعمـبه،جازله

ابطاؿالعقد.

الفرع الثاني
التدليس في العقد اإللكتروني
يػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  3أنػػهاليمكػػفت ػػكرعيػػبالتػػدليسفػػيالعقػػكداإللكتركنيػػا،بحيػػثال

يمكفحدكثاافيالتعامؿاإللكتركني،فالشخصالػذميتعامػؿعبػراإلنترنػتيكػكفأمامػهكػؿالبيانػات
كالمعمكماتعفالشيءالمرادالتعامؿبه.

 1حساـالديفاالسكاني:النظرياالعامالبللتزاـ،دارالقاسرةلمنشر،سنا2000ـ،ص،220

 2ـ124مفالقانكفالمػدنيالفمسػطيني1يجػكزابطػاؿالعقػدلمتغريػراذاكانػتالحيػؿالتػيلجػعالياػااحػدالمتعاهػديفاكنا ػب

عنهمفالجسامابحيثلكالسالماابرـالطرؼالثانيالعقػد2.يعػدتغريػراتعمػدالسػككتالخفػاءامػراذاثبػتافمػفبػرربػهمػا

كافيبرـالعقدلكعمـبه3.يجكزلممغرربهالطالبابالتعكيضاذاكافلهمقتضى.
 3شحاتهبريبشمقامي،مرجعسابؽ،ص.82
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كمفجانبنانننتقدسذاالجانبمفالفقػه،كػكفأفالتػدليسيمكػفكهكعػهفػيالكاهػعاإللكتركنػي،

بؿكأكثرمفالكاهعالعػادمكذلػؾبسػببالطبيعػابيػرالماديػافمػاالػذميمنػعالمتعامػؿعبػراإلنترنػت
إعطاءمعمكماتكبياناتكاذباكاستعماؿطرؽاحتيالياإلخفاءأمرمعيفلكعمـبهالمتعاهػدلمػاأهػدـ

عمىإبراـالعقد.

كمػػفأمثمػػاالتػػدليسفػػيمجػػاؿالعقػػداإللكتركنػػيحالػػااإلعبلنػػاتالمضػػمماكالكاذبػػا،كػػالتركيل

بكعكدكسمياعبرالرسا ؿاإللكتركنيابق داهناعالطرؼاالخربميزاتالعقدكبالتاليإبرامه 1 .

كذلؾمفأمثماالتدليسفيالمجاؿاإللكتركني"إنشاءمكهػعكسمػيعمػىاإلنترنػتالكجػكدلػه
عمىاالطبلؽكإنشاءمكهعيركجالحدالبنػكؾبانػهيمػن فكا ػدكثيػرةكيعػدتسػابؽالعمػبلءفػيتكظيػؼ

أمكالاـبكمياتضخمافيسذاالبنؾعبرالمكهعاإللكتركنيالكسمي" 2 .

كجديرأفخ ك ياالتدليسفيالعقكدالتيتبرـعػفبعػدتثيػر ػعكبافػياثبػاتاألخيػر،
كذلؾبسببالطبيعػابيػرالماديػالمبيانػاتكالمعمكمػاتالتػيتنقػؿعبػركسػا ؿاالت ػاؿالحديثػاحيػث

أفمفيقكـبالتدليسبالبانمايعمدالىإخفاء العممياتالتدلسيا،كازالاأثارسابحيثيعجزضحياسذا
التدليسعفاكتشػافهكاثباتػه،حيػثيػتـإخفػاءالتػدليسعػفطريػؽالتبلعػببالبيانػاتكالمعطيػاتالتػي

تكجدفيجاازالمستخدـ،أكالبراملالمعمكماتياذاتاا 3 .

كسػ ػػذاالتبلعػ ػػببالبيانػ ػػاتكالمعطيػ ػػاتالتػ ػػيتحتكياػ ػػاالب ػ ػراملالمعمكماتيػ ػػاذاتاػ ػػا،أكالجاػ ػػاز

المسػػتخدـاليتػػرؾاثػ انرماديػانمممكسػان 4 ،كذلػػؾعمػػىخػػبلؼتمػػؾالتػػيتػػتـب ػػكرةماديػػاكخا ػػاعمػػى
المستنداتالكرهياحيثيساؿكشفاا.

كيمكػػفالحػػدمػػفظػػاسرةالغػػشكالتػػدليسف ػػيالمعػػامبلتاإللكتركنيػػاككمػػايػػرلجانػػبم ػػف

الفقػػه  5كبحػػؽعػػفطريػػؽتنشػػيطدكرجاػػاتالت ػػديؽاإللكتركنػػيكػػكفدكرسػػاالينح ػػرفقػػطعمػػى
مجردالتعكدمف حاكنسبا دكراإلرادةاإللكتركنياالى ػاحباابػؿكالتعكػدمػفجديػاسػذةاإلرادة

كبعدساعفكسا ؿالغشكالتدليس.


 1أساماأبكالحسفمجاسد،مرجعسابؽ،ص.111

  2حػػازـالعمػػارم،المسػػؤكليافػػيالعمميػػاتالم ػػرفيااإللكتركنيػػا،داركا ػػؿلمنشػػركالتكزيػػع،عمػػافاألردف،الطبعػػااألكلػػى،

،57،2003مشارلهلدل،حامدمبمقاسـ،مرجعسابؽ،ص.136
 3ايسر برمإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص.108
 4بمقاسـحامدم،مرجعسابؽ،ص.137

 5خالدممدكحإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص.142
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الفرع الثالث
مدى مالءمة النصوص المنظمة لمتدليس في العقد التقميدي لمعقد االلكتروني
بالرجكعالىهانكفالمعامبلتاإللكتركنياالفمسطيني،نجدةلـينظـالتدليسكعيبمفعيػكب

اإلرادة،بالتاليالبدمفالرجكعلمقكاعدالعاماالمنظمالعيكباإلرادةكالتيمفالتدليس،لتطبيقااعمى

العقػػداإللكتركنػػي،حيػػثيجػػكزلمشػػخصالػػذمأبػػرـالعقػػدعػػفطريػػؽالتػػدليس،أفيطمػػبابطػػاؿالعقػػد
لتعيبارادتهككناابيرسميما،ككماتحدثناسابقانعفمدةسقكطالحؽفيالتمسؾباإلبطاؿلئلكراة،

فإننانعيدةفيحالاالتدليسأيضان،اذاننانك يالمشرعبتعديؿالنصكذلؾلممحافظاعمػىالسػرعا
التػػيكفرتاػػاالطبيعػػااإللكتركنيػػالمعقػػكدالمبرمػػاعػػفبعػػد،كػػذلؾتقيػػرالمػػدةبجعماػػاسػػناكاحػػدةكذلػػؾ

لممحافظاعمىاستقرارالمعامبلت 1 .

 1انظرص68مفسذةالرسالا.
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المطمب الثالث
االستغالل في العقد التقميدي ومدى تطبيق أحكامو عمى العقد اإللكتروني
كفيسذاالمطمبسنتحدثعفاالستغبلؿكعيبمفعيكباإلرادة،مقسميفسذاالمطمبالػى

ث ػػبلثف ػػركعسنخ ػػصالف ػػرعاألكؿلمح ػػديثع ػػفماسي ػػاكش ػػركطاالس ػػتغبلؿكالف ػػرعالث ػػانيس ػػيككف

لبلسػتغبلؿفػػيالعقػػداإللكتركنػػيكالثالػثسيخ ػػصلمػػدلمبلءمػػاالن ػكصالمنظمػػالبلسػػتغبلؿفػػي
العقدالتقميدملتطبيقااعمىالعقداإللكتركنيكذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
ماىية وشروط االستغالل
أوالً :ماىية االستغالل
ػخصكجعمػػهيبػػرـعقػػدانفيػػهبػػبف،مػػاكػػافيقبمػػهل ػكالكجػػكدسػػذا

"انتاػػازحالػػاضػػعؼلػػدلشػ

الضعؼكاستغبللهمفهبؿالعاهداألخر"  1

ثانياً عناصر االستغالل :يشترطتكافرعن راففياالستغبلؿكذلؾعمىالنحكالتالي:
العنصر المادي:كيعتبرالعن ػرالمػادمفػيعػدـالتعػادؿالظػاسربػيفالت ازمػاتأحػدالمتعاهػديفكبػيف
الفا دةالتيعادتعميهمفإبراـالعقدأكمفالتزاماتالمتعاهداالخر،كالعبرةفػيتقػديرالشػيءبكهػت
()2

التعاهػػدبحيػػثالتػػعثيرالرتفػػاعأكالنخفػػاض األسػػعار .كيقػػاسعػػدـالتعػػادؿالظػػاسربػػيفااللت ازمػػات
بمعيػػارمكضػػكعيبنػػاءعمػػىهيمػػاالشػػيءفػػيالسػػكؽبحيػػثاذالػػـيكجػػدتعػػادؿحسػػابيظػػاسربػػيف

االلتزاماتكافسناؾببفلحؽبعحدالمتعاهديف 3 .

العنصــر النفســي :كسػػذايقتضػػيأفيكػػكفالطػػرؼالمغبػػكفلػػـيكػػفليبػػرـالعقػػداالبسػػبباسػػتغبلؿ

الطرؼاألخرطيشانبينانأكسكلجامحانأكعدـخبرةأكحاجاممج افياألكؿ،كسػذايعنػيأفإرادة

المستغؿتككفإرادةبيرمشركعا،فقدان رفتالىاستغبلؿالمتعاهػدالمغبػكف،كمػاأفإرادةالمتعاهػد
المغبكفتككفمعيبا،فالمعيارنفسي،كيقععبءإثباتالعن ػرالنفسػيعمػىالمتعاهػدالمغبػكف،فاػذا

العن رمستقؿعفالعن رالمادم 4 .فالطيشالبيفعبػارةعػفانػدفاعفػيالشػخصيػؤدمالػىسػكء
 1بسمافنكاؼالراشدم،مرجعسابؽ،ص.135
 2ايادجادالحؽ،مرجعسابؽص.188
 3سميرتنابك،مجعسابؽ،ص.57

 4عبدالرازؽالسناكرم،مرجعسابؽ،ص.368
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التقديرباألمكركاالسػتاانابعكاهباػا،كمػفيعميػهالمػاؿالكثيػرالػذميممكػهفينػدفعبت ػرفاتهمػفبيػر

تدهيؽكاستماـبماينتجهالت رؼمفأثر 1 .كذلؾفػعفعػدـالخبػرةكالحاجػاالممج ػاتػؤدمالػىالكهػكع
فياالستغبلؿ.

الفرع الثاني
االستغالل في العقد اإللكتروني
حيفبدأاإلنترنتفػيالمجػاؿالتجػارمكػافاألمػرفػيبدايتػهمق ػك انرعمػىطبقػامعينػالػدياـ

ثقافاكدرايافيالتعامؿمعاإلنترنت،كسذاماينطبؽعمػىبػا عيالشػركاتالجػادةالتػينقمػتجػ انزمػف

نشاطاتااالىاإلنترنتلذلؾفاالستغبلؿفيتمؾالفترةيككفناد انرالكهكع،كسذاعمىالعكسفػيالكهػت
الحاليالذمانتشرفيهاالنترنتكزادتعددالمكاهػعالتجاريػامػفباعػاكمنتجػيكمقػدميخػدمات،بمػا

فػػيذلػػؾشػػركاتكأشػػخاصبيػػرجػػاديفكسميػػيفيمارسػكانشػػاطاتباػػدؼتحقيػػؽالػرب السػريعبغػػض
النظرعفالكسػيماالمسػتخدما،لػذلؾارتفػعأيضػانعػددالمسػتخدميفحتػىمػفلػـيممكػكاالعمػـكالثقافػا
كالخب ػرةالكافيػػالمتعامػػؿعمػػىالشػػبكا،لاػػذافػػافتطبيقػػاتاالسػػتغبلؿفػػيالعقػػكداإللكتركنيػػاأ ػػبحت

ممكناكعمىاألخصباستغبلؿعدـخبرةالمستامؾفيالتعامؿمعالشبكا 2 .

الفرع الثالث
األثر المترتب عمى وجود االستغالل في العقد التقميدي ومدى مالءمة
نصوصو لتطبيقيا عمى العقد اإللكتروني
كسنقسـسذاالفرعالىب ػنيفسنخ ػصاألكؿمنػهلمحػديثعػفاألثػرالمترتػبعمػىكجػكد
االستغبلؿفيالعقدالتقميدم،كالثانيسيككفلمحديثعفمدلمبلءماالن كصالمنظمػالبلسػتغبلؿ

فيالعقدالتقميدملتطبيقااعمىالعقداإللكتركني،كذلؾعمىالنحكالتالي:
اوالً :األثر المترتب عمى وجود االستغالل في العقد التقميدي

لقػػدن ػػتالمػػادة128مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيعمػػىانػػه“اذااسػػتغؿشػػخصفػػيأخػػر
حاجػػاممج ػػهأكطيش ػانبين ػان،أكسػػكلجامح ػانأكعػػدـخب ػرةكجعمػػهذلػػؾيبػػرـل ػػالحهأكل ػػال بي ػرة
عقدانينطكمعندإبرامهعمىعدـتناسبباسظبػيفمػايمتػزـبعدا ػهبمقتضػاةكمػايجػرمعميػهمػفنفػع

 1فاطماعبدلي،الت ارمفيالعقدااللكتركني،رسالاماجستير،جامعااكميمحنداكلحاجالبكيرة،2014،ص.119
 2بسمافنكاؼالراشدم،مرجعسابؽ،ص.138
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مادمأكأدبي،كافلمطرؼالمغبكفأفيطمبابطاؿالعقدأكأفينقصالتزامهكيجكزلممتعاهداالخر

أفيتكهىابطاؿالعقداذاعرضماتراةالمحكماكافيانلرفعالغبف.

مماسبؽفؤلثرالمترتبعمىتعيػباإلرادةبسػبباالسػتغبلؿسػيالجػكازلمطػرؼالمسػتغؿأف

يطمباإلبطاؿالعقدلبلستغبلؿ.

كلػػيسمػػفالضػػركرةأفيسػػتتبعكجػػكدسػػذاالعيػػبهابميػػاالعقػػدلئلبطػػاؿ،فقػػديكتفػػيالقاضػػي
بإنقػػاصااللت ازمػػاتالمفرطػػاأكالفاحشػػاأكيػػرلابطػػاؿالعقػػد،ففػػياسػػتطاعاالمتعاهػػداألخػػرأفينفػػي

سذااألثر،اذاعرضأفيؤدممايراةالقاضيكافيانلرفعالغبفكعمىسػذاالنحػكيكػكفجػزاءاسػتغبلؿ

المتعاهد،إماإنقاصااللتزاماتالفاحشاكاماتكمماااللتزاماتالناه ا 1 .
ثانياً :مدة سقوط الحق في التمسك باإلبطال بسبب االستغالل

مدةسقكطالحؽفيالتمسػؾباإلبطػاؿبسػبباالسػتغبلؿكفقػاالمػادة128مػفالقػانكفالمػدني

الفمسطينيسيسناكاحدةفقطحيثن ػتالمػادة  128عمػى“يسػقطالحػؽفػيرفػعدعػكلاالبطػاؿ
بسػػبباالس ػػتغبلؿإذالػػـيرفعا ػػامػػفش ػػرعتلم ػػمحتهخػػبلؿس ػػنامػػفت ػػاريخالعقػػدكاالكان ػػتبي ػػر

مقبكلا.

فاناجعؿالمشرعمدةسقكطالحػؽفػيرفػعدعػكلاالبطػاؿبسػبباالسػتغبلؿسػناكاحػدةفقػط

كجعؿالمدةمدةسقكطكسذابخبلؼمدةسقكطالحؽفيرفعدعكلاالبطاؿبسبببقياعيػكباإلرادة

األخرل.

كالحكمػػامػػفجعػػؿمػػدةفػػعالػػدعكلبسػػبباالسػػتغبلؿ،مػػدةه ػػيرةكجعماػػامػػدةسػػقكطالمػػدة

تقادـسي"الرببافيحسـالنزاعبشػعفالعقػكدالتػييػداخماااالسػتغبلؿ،فػبليبقػىم ػيرالعقػدمعمقػان

مدةطكيماعمىدعكلمجاؿاالدعاءفياافسي " 2 .

ثالثاً :مدى مالءمة النصوص المنظمة لالستغالل في العقد التقميدي لتطبيقيا عمى العقد اإللكتروني
ب ػػالرجكعال ػػىه ػػانكفالمع ػػامبلتاإللكتركني ػػاالفمس ػػطينينج ػػدةلػ ػـي ػػنظـاالس ػػتغبلؿف ػػيالعق ػػد

اإللكتركنػي،بالتػػاليالبػدمػػفالرجػكعالػػىالقكاعػدالعامػػالتطبيقاػاعمػػىالعقػداإللكتركنػػيكيمكػفالقػػكؿ
أنا ػػاتبل ػػـالعق ػػكداإللكتركني ػػاكخ ك ػ ػانبجع ػػؿم ػػدةس ػػقكطالح ػػؽف ػػيرف ػػعدع ػػكلاالبط ػػاؿبس ػػبب
االسػػتغبلؿسػػناكاحػػدةفاػػذةتبل ػػـالعقػػكداإللكتركنيػػاكالتػػيتمتػػازبالسػػرعافق ػػكرالمػػدةمػػفشػػعنه

المحافظاعمىالسرعا،كأيضاناستقرارالمعامبلت.
 1المذكرةااليضاحيالمقانكفالمدنيالفمسطيني.

 2عبدالرازؽالسناكرم،مرجعسابؽص.371
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المطمب الرابع
الغمط كعيب من عيوب اإلرادة
سيتـتقسيـسذاالمطمبالىعدةفركعسيككفاألكؿمناالمحػديثعػفماسيػاكشػركطالغمػط،

كالث ػػانيس ػػيككفلمح ػػديثع ػػف ػػكرالغم ػػط،كالثال ػػثسيخ ػػصلؤلث ػػرالمترت ػػبعم ػػىكج ػػكدالغم ػػط،
كالثالث،سيخ صلمحديثعف،الغمطفيالعقداإللكتركني،كذلؾعمىالنحكالتالي:

الفرع األول
تعريف الغمط وشروطو
أوالً :تعريف الغمط
يعرؼالغمطبعنه:تكسـيت ػكرفيػهالعاهػدعيػرالكاهػعكاهعػان،فيحممػهذلػؾعمػىإبػراـعقػدلػكال

سذاالتكسـلماأهدـالمتعاهدعمىإبراـالعقد.

()1

ثانياً :الشروط الواجب توافرىا في الفمط
أ .أن يكون الغمط جوىرياً:
كالغمػػطالجػػكسرم:سػػكالػػذميبمػػيفػػينظػػرالمتعاهػػدالػػذمكهػػعفػػيالغمػػطحػػدانمػػفالجسػػاما

بحيثأنهكافيمتنععفإبراـالعقدلككافعمػىبينػامػفأمػرةكلػـيقػعفػيالغمػطكسػكاءفػيذلػؾأف

يقعالغمطفيالشيءأـفيالشخصأكفيالقيما 2 .

كسػػذامػػااشػػترطهالقػػانكففػػين ك ػػهعنػػدتنظيمػػهلمغمػػطكعحػػدعيػػكباإلرادة،حيػػثن ػػت

المػػادة128مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيعمػػىأنػػه:يكػػكفالغمػػطجكسري ػانإذابمػػيحػػدانمػػفالجسػػاما
بحيثيمتنعمعهالمتعاهدعفإبراـالعقدلكلـيقعفيسذاالغمط،كيعدالغمطجكسرياعمىاألخص:
إذاكهعفي فالمشيءتككفجكسريافياعتبارالمتعاهديفأكيجباعتبارساكذلؾ.
إذاكهػػعفػػيذاتالمتعاهػػدأكفػػي ػػفامػػف ػػفاته،ككانػػتتمػػؾالػػذاتأكتمػػؾال ػػفاالسػػبب
الر يسفيالتعاهد.

 1الشيخم طفىالزرها،نظرياالعقكدفيالفقهاإلسبلمي،ص.473

 2ايسرنشاتإبراسيـلدريني،التراضيفيعقكدالمبادالتالماليا،دارالشركؽلمنشركالطباعا،ص.464
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كجذيربالذكرأفتحديدالجسامايختمؼمفشخصالىأخرفمايعدجسيمانبالنسبالشخص

اليعدجسيمابالنسباألخرفاذاكافالغمطبالنسبالاذاالشخصجسػيمانفينعقػدبػهأمػا-إذاكػافبيػر

جسيمانفبليعتدبهكاليؤثرعمىالعقدالمبرـ.

كمفسنافالغمطالغيرجكسرماليعتػدبػهعمػىاإلرادةفالػذميعتػدبػهفػيتعيػباإلرادةبػالغمط

سكالغمطالجكسرم.

ب .يجب أن يتم التمسك بالغمط بحسن نية:
بالغمط.

كسذايعنيعدـجكازالتمسؾبالغمطبحسفنياحيث".يقتضيمبػدأحسػفالنيػاعػدـالتمسػؾ
ككسػػيماإلبطػػاؿالعقػػدإذاعػػرضالمتعاهػػداالخػػرتنفيػػذالعقػػدالػػذمأرادمػػفكهػػعف ػيالغمػػطأف

يبرمه.كيعدسذاالحكـتطبيقانمفتطبيقاتنظرياالتعسؼفياستعماؿالحؽ"(.)1

كسذاكاض مفخبلؿنصالمادة123مفالقػانكفالمػدنيالفمسػطينيكالتػين ػتأنػهلػيس

لمفكهعفيالغمطأفيتمسؾبهعمىكجهيتعارضمػعمػايقضػيبػهحسػفالنيػا.كيقابػؿسػذاالػنص
نصالمادة156مفالقانكفالمدنياألردنيكالتين تعمىأنهليسلمفكهعفػيبمػطأفيتمسػؾ
بهعمىكجهيتعارضمعمايقضيبهحسفالنيا.

ج .يجب أن يتصل الغمط بالمتعاقد األخر:
لقػػدن ػػتالمػػادة119مػػفالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطينيأنػػهاذاكهػػعالمتعاهػػدفػػيبمػػطجػػكسرم

جازلهأفيطمبابطاؿالعقد،إفكافالمتعاهداالخػرهػدكهػعمثمػهفػيسػذاالغمػط،أككػافعمػىعمػـ
به،أككافمفالساؿعميهأفيتبينه.

حتىيحؽلممتعاهدالذمكهعفيبمطجكسرمعندماأبرـعقدانمفالعقكدأفيبطػؿسػذاالعقػد

يشترطأفيت ؿالغمطبالمتعاهداالخركيكػكفكػذلؾاذاادخػؿالغمػطمنطقػاالعقػد،اذاكػافمشػتركان،

أكاذاكافالمتعاهداألخرعمىعمـبهأككافمفالساؿعميهأفيعمـبه 2 .

ممػػاسػػبؽيتض ػ لنػػاأفاشػػتراطأفيكػػكفالغمػػطمشػػترؾبػػيفالمتعاهػػديف،فػػإفلػػـيكػػفكػػذلؾ

فيككفالعقد ػحيحانكاليحػؽكاليجػكزأفيتمسػؾبػالغمط،بػالبطبلفاالإذاكػافمشػتركامػعالمتعاهػد

االخر.

 1ايادجادالحؽ،مرجعسابؽ.ص؟

 2لجنامفأساتذةكمياالشريعاكالقانكف،مباحثالمعامبلتفيالفقهاإلسبلمي،ط3سنا.1991
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ثالثاً :األثر المترتب عمى وقوع الغمط
األثػػرالمترتػػبعمػػىكجػػكدالغمػػطاذات ػكافرتشػػركطهاالكسػػي،أفيكػػكفالغمػػطجكسري ػانكأف

يت ؿبالمتعاهداالخر،سيجكازالتمسؾبالبطبلفبسببتعيػباإلرادةبػالغمطكيجػبأفيػتـالتمسػؾ

بالبطبلفبحسفنيا.

رابعاً :سقوط الحق في التمسك بالبطالن بسبب الغمط
لقدن تالمادة154مفالقانكفالمدنيالفمسطينيعمىأنهيسقطالحؽفيابطاؿالعقداذا
لـيتمسؾبه احبهخبلؿثبلثسنكاتمالـينصالقانكفعمىخبلؼذلؾ.
كسذايعنيأنهيجبأفترفعدعكلالبطبلفلمعقدبسببعيبالغمطخبلؿثػبلثسػنكاتفقػط
كاالسقطالحؽفيرفعالدعكل.

الفرع الثاني
الغمط في العقد اإللكتروني
كسػػيتـتقسػػيـس ػػذاالفػػرعالػػىب ػػنيفسنخ ػػصاألكؿمنا ػػالمحػػديثعػػفالغم ػػطفػػيالعق ػػد

اإللكتركنػػي،كالثػػانيسػػيككفلمحػػديثعػػف،مػػدلمبلءمػػاالن ػػكصالمنظمػػالمغمػػطفػػيالعقػػدالتقميػػدم
لتطبيقااعمىالعقداإللكتركني،كذلؾعمىالنحكالتالي:

اوالً :الغمط في العقد اإللكتروني
ليسكؿبمطيؤثرفياإلرادةكيعيباافالغمطبيرالمؤثراليؤثرفيالعقد،كمثاؿذلؾالغمط

المادم،كالغمطفيشخصالمتعاهد،إذالـيكفلشخ همحؿاعتبار.

كجذيربالذكر"أفالغمطبيرالمؤثرمفأكثر كرالغمطكهكعانفيعقكدالتجارةاإللكتركنيا

المبرما،كالغمطالذميقععندتحريررسالاالبياناتالتيتتضمفالسندالمثبتلمعقدبعفيكتػب ػفرا

بالزيػػادةفجعػػؿالما ػػاالفػانأكبػػالعكس،ففػػيمثػػؿسػػذةاألحػكاؿيبقػػى ػػحيحاكاليػػؤثرفػػيعميػػهالغمػػط

طالماأفإرادةكؿمفالمتعاهديفلـت درعفبمطكتطابقتاالرادتاف،ك ح الغمطالمادم" 1 .

يػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  2كبحػػؽأفالغمػػطفػػيالتعاهػػداإللكتركنػػيأمػػرمت ػػكرالكهػػكع،حيػػثهػػد

يتػػكسـأحػػدالمتعاهػػديفأفالطػػرؼاالخػػرمعػػركؼلديػػه،كالػػذميقػػدـمنتجػػاتبطريقػػايدكيػػامػػثبلن،كأنػػه

 1بسمافنكاؼالراشدم،مرجعسابؽ،ص.128
 2خالدممدكحإبراسيـ،مرجعسابؽ،ص.185
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يربػػبفػػيالتعاهػػدمعػػهلماارتػػهكخبرتػػه،ثػػـيتض ػ أفالمتعامػػؿمعػػهشػػخصبيػػرمعػػركؼلتشػػابه
األسماء،أكلتشابهمكهعالكيبالذميعرضنفسالسمعا.

كمفالجديربالػذكرأفاالدعػاءبػالكهكعفػيالغمػطمػفال ػعباثباتػه،ككنػهيػتـعمػى ػفحا

الكاب،فمفالممكفأفيتـتعديمهكتغيرةدكفأفيترؾذلؾأث انرماديانألنهيتـبكسيماالكتركنيػا،حيػث

يػػرلجانػػبمػػفالفقػػه  1كبحػػؽأنػػهلتفػػادمالكهػػكعفػػيسػػذةال ػػعكباتين ػ العميػػؿبتسػػجيؿبيانػػات
اإلعبلفعمىدعاماالكتركنيالحفظااكاسترجاعااعندالضركرةأكالقياـبتكثيؽالمعمكمات.
ثانياً :مدى مالءمة النصوص المنظمة لمغمط في العقد التقميدي لتطبيقيا عمى العقد اإللكتروني
بالرجكعالىهػانكفالمعػامبلتاإللكتركنيػاالفمسػطيني،نجػدةلػـيػنظـالغمػطكعيػبمػفعيػكب

اإلرادة،بالتػػاليالبػػدمػػفالرجػػكعالػػىالقكاعػػدالعامػػاالمنظمػػالمغمػػطكعحػػدعيػػكباإلرادةفػػيالقػػانكف
المدنيالفمسطيني،كالتينرلأنهيمكػفتطبيقاػاعمػىالعقػداإللكتركنػيباسػتثناءمػدةسػقكطالحػؽفػي
رفػػعدعػػكلاالبطػػاؿبس ػػببالغمػػط،حيػػثيمك ػػفالقػػكؿأناػػاالتبل ػػـالعق ػػكداإللكتركنيػػاكالتػػيتمت ػػاز
بالسػػرعا،لػػذافننػػانك ػػيبتق ػػيرسػػذةالمػػدةكجعماػػاسػػناكاحػػدةفػػيالعقػػكداإللكتركنيػػا،مػػفأجػػؿ

المحافظاعمىالسرعاكاستقرارالمعامبلت.











 1حمكدممحمدنا ر،مرجعسابؽ،ص.130
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الخاتمة
مػػفخػػبلؿالبحػػثكالد ارسػػالمكضػػكعالت ارضػػياإللكتركنػػيكعحػػدأركػػافالعقػػداإللكتركنػػي،تػػـ
التك ؿالىالنتا لكالتك ياتالتاليا،كذلؾعمىالنحكالتالي:

أوالً :النتائج:
 القكاعدالمنظمالمتراضيفيالعقدالتقميدمالتكفيلتطبيقااعمىالتراضياإللكتركني،لمالمتراضياإللكتركنيمفخ ك يابسببالطبيعاالتقنياكاإللكتركنياله.

 إفالن ػػكصالمنظمػػالئليجػػابالتقميػػدميمكػػفتطبيقاػػاعمػػىاإليجػػاباإللكتركنػػي،فػػيمكفتطبيقاػػاعمػػى ػػدكراإليجػػابكالزاميػػااإليجػػابالمحػػددالمػػدة،كػػذلؾعمػػىسػػقكطاإليجػػاب

المحػػددالمػػدة،أمػػابالنسػػبالئليجػػاببيػػرالمحػػددالمػػدةفانػػاالتكفػػيالقكاعػػدالتقميديػػافانػػاؾ
خ ك ػػيالمجمػػسالعقػػدالحكمػػيالػػذمي ػػدرفيػػهاإليجػػاب،كسنػػاؾمشػػكمافػػيتحديػػدكهػػت

انفضاضمجمسالعقداإللكتركنيفيحالااإليجاببيرالمحددالمدة.

 لػػـيحػػددالمشػػرعفػػيهػػانكفالمعػػامبلتاإللكتركنيػػاالفمسػػطينيكهػػتانعقػػادالعقػػد،كبػػالرجكعلمقكاعػػدالعامػػافػػيالقػػانكفالمػػدنيالفمسػػطيني،ينعقػػدالعقػػدمتػػىعمػػـالمكجػػببػػالقبكؿ،كسػػذة

النظريػاالتبل ػػـالعقػػكداإللكتركنيػػا،كػكفأمػػرالتعاهػػدمتػػركؾبيػدالمكجػػب،حيػػثاليكجػػدمػػا
يمػػزـاألخيػػربػػاالطبلععمػػىرسػػالاالقبػػكؿكالعمػػـباػػا،فمتػػىأرادأفيطمػػععمػػىرسػػالاالقبػػكؿ
كالعمـبااانعقدالعقػد،كمتػىرفػضكامتنػععػفاالطػبلعالينعقػدالعقػد،كسػذةالتبل ػـالعقػكد

اإللكتركنياالتيتقتضيالسرعامفأجؿاستقرارالمعامبلت.

 بػػالربـمػػفأسميػػاالمرحمػػاالسػػابقالمتعاهػػد المفاكضػػات ،إالأفالمشػػرعالفمسػػطينيكغيػرةمػػفالتشػريعاتالعربيػػاالمقارنػػا،لػػـيضػػعتنظيمػانلممفاكضػػات،تاركػانتنظيماػػالبلجتاػػاداتالفقايػػا
كارادةاالفراد.

 أفالسككتالمجرداليعتدبهتعبي انرعفالقبكؿ،ككفالشخصاليعبرعفارادته،كاليمكفالحدأفيستخمصإرادةأخردكفأفيعبرعناا.

 لقػدخػرجالمشػرععػفاأل ػؿكاعتبػرالسػػككتداللػاعمػىالقبػكؿ،فيمػايمػي،اذانػصالقػػانكفعمىذلؾكاذاتمخضاإليجابلم ػمحامػفكجػهاليػه،كاذاكانػتطبيعػاالمعاممػاأكالعػرؼ
تدؿعمىأفالمكجبلـينتظرت ريحانبالقبكؿ،كلـيتـرفضاإليجابفيكهتمناسب.

نيا،بناءعمىالحاالتالسابقا،
 اليمكفاعتبارالسككتتعبي انرعفالقبكؿفيالعقكداإللكتركن
كذلؾلمايمي:
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 حالػػانػػصالقػػانكف:فبػػالرجكعالػػىهػػانكفالمعػػامبلتاإللكتركنيػػاالفمسػػطينيفمػػـيضػػعنصاعتبرفيهالسككتتعبي انرعفالقبكؿاإللكتركني.

 حالاتمخضاإليجابلم محامفكجهاليهسذةاليمكػفت ػكرحػدكثاافػيالعقػكداإللكتركنيػػا،فعبمػػبالمعػػامبلتاإللكتركنيػػاذاتطػػابعتجػػارم،ياػػدؼاألط ػراؼمػػف

خبللااالح كؿعمىأكبرهدرمفاألرباح.

 حالاالتعامػؿالسػابؽبػيفالمتعاهػديف:حيػثافالقضػاءيعتمػدعمػىاألعػراؼفػيسػذاالمجاؿ،فيظؿعدـتككفاألعراؼبعدفيمجاؿالعقكداإللكتركنيا.

 ع ػػدـمبلءم ػػاالن ػػكصالمنظم ػػالعي ػػكباإلرادةف ػػيالعق ػػدالتقمي ػػدمعنا ػػاف ػػياإللكتركن ػػي،كبالتحديدفيمػدةسػقكطالحػؽفػيالتمسػؾباإلبطػاؿبسػببتمػؾالعيػكبحيػثجعماػاالمشػرع

ثبلثسػنكاتفػيالعقػكدالتقميديػا،فاػذةالتبل ػـالعقػكداإللكتركنيػاالتػيتقتضػيالسػرعافػي
التعامؿمفأجؿاستقرارالمعامبلت.
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التوصيات:
 نك يالمشرعالفمسطينيبالتػدهيؽفػيالن ػكصالمنظمػالمت ارضػيبشػكؿيبل ػـخ ك ػياالتراضيالعقكداإللكتركنيا.

 نك يالمشرعالفمسطينيبكضػعنػصخػاصبمػدةسػقكطالحػؽفػيالتمسػؾباإلبطػاؿبسػببعيكباإلرادةكجعمااسناكاحدة،لممحافظاعمىالسرعاالتيكفرتااالكسا ؿاإللكتركنيا.

 نك يالمشرعكضعتنظيـلممفاكضات،كبالتحديدالمفاكضاتاإللكتركنيا،لمالاامفأسمياكبيرة،كعدـترؾتنظيماالبلجتااداتالفقايا،كارادةاألفراد.

 نك ػػيالمشػػرعبجعػػؿاإليجػػاباإللكتركنػػيمحػػددالمػػدةحػبلنإلشػػكالياكهػػتانفضػػاضمجمػػسالعقدالحكمي.

 نك يالمشرعبتعديؿنصالمػادة145مػفالقػانكفالمػدنيالفمسػطينياكبكضػعنػصيػنظـاإلكراةاإللكتركنيكذلؾكاالتي"يسقطالحؽفيابطػاؿالعقػدإذالػـيتمسػؾبػه ػاحبهخػبلؿ

سناكاحدة،كتبدأسريافالمدةفيحالااإلكراةاإللكتركني،مفتاريخانقطاعاالكراة.
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.2016

 .46سميماابقذيدفككردةحمداش،مجمسالعقدفػياطػارالتعاهػدعبػراإلنترنػت،رسػالاماجسػتير،
جامعاعبدالرحمفميرة-بجاياسنا،2017،

ػفالرض ػػاف ػػيالعق ػػداإللكتركن ػػي،رس ػػالادكت ػػكراة،جامع ػػاالج از ػػر
 .47عب ػػدال ػػرحمفالعيش ػػي،رك ػ 
،2017-2016،

 .48بادةجكادمسكدم،التنظيـالقانكنيلمعقػداإللكتركنػيفػيفمسػطيف،رسػالاماجسػتير،جامعػا
بيرزيت.

 .49فاطمػػاعبػػدلي،الت ارضػػيفػػيالعقػػداإللكتركنػػي،رسػػالاماجسػػتير،جامعػػااكمػػيمحنػػداكلحػػاج
البكيرة2014،

 .50لماسماب،مجمسالعقداإللكتركني،رسالاماجستير،جامعاالنجاحالكطنيا،سنا.2008
 .51محم ػػدمفمػ ػ ال ػػذيابات،الت ارض ػػيف ػػيالعق ػػكداإللكتركني ػػا،رس ػػالادكت ػػكراة،جامع ػػااـدرم ػػاف
اإلسبلميا،سنا.2015

 .52ميكا يػػؿرشػػيدعمػػيالزيبػػارم،العقػػكداإللكتركنيػػاعمػػىشػػبكااإلنترنػػتبػػيفالشػريعاكالقػػانكف،
رسالادكتكراة،الجامعاالعراهيا.2012،

 .53نجػػاعيأمػػاؿكمكسػػاكمالميػػا،الت ارضػػيفػػيالعقػػدااللكتركنػػي،رسػػالاماجسػػتير،جامعػػاعبػػد
الرحمفميرةبجايا.2013-2012،
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 .54نػػكرالاػػدلمػػرزكؽ،الت ارضػػيفػػيالعقػػكداإللكتركنيػػا،رسػػالاماجسػػتير،جامعػػامكلػػكدمعمػػرم
،سنا.2012

 .55كسيمالزعر،تنفيذالعقداإللكتركني،رسالاماجستير،جامعاالج از ر.2011-2010،

 .56يحػ ػػييكسػػػؼفػ ػػبلححسػػػف،التنظػػػيـالقػ ػػانكنيلمعقػػػكداإللكتركني ػػا،رسػ ػػالاماجسػػػتير،جامعػ ػػا
النجاح.2007،

 .57يعػػيشمجيػػد،دكرالسػػككتفػػيالت ػرفاتالقانكنيػػا،رسػػالادكتػػكراة،جامعػػاأبػػيبكػػربمغػػام
تممسات،سنا2008-2007

ثالثاً :المجالت الدوريات
 .58بػػفأحمػػد ػػمحيا،اثػػارالمس ػ كلياالمدنيػػاالناش ػ اعػػفإخػػبلؿالمفػػاكضبالت ازمػػهبالتفػػاكض
بحسفنيا،مجمادفاترلمسياساكالقانكف،جامعاها دممرباحكرهما،العددالعاشر.

 .59خكلػػاكػػاظـمحمػػد ارضػػي،اإليجػػابفػػيعقػػداإلذعػػاف،مجمػػاالمحقػػؽالحمػػيلمعمػػكـالقانكنيػػا
كالسياسيا،العدداألكؿ،السناالسادسا،

 .60راميكشاحال عكباتالتيتعترضاإلثباتعبرالكسا ؿالتكنكلكجياالحديثا،مجماجامعػا
االزسربغزة،سمسماالعمكـاإلنسانيا،2009،المجمد11العدد.1

 .61ماانا ػيؼجاسػـالتفػاكضاإللكتركنػي،مجمػامػداداآلداب،العػددالخػامسعشػر،الجامعػا
العراهيا.

رابعاً :المصادر
 .62هػػانكفاألكنسػػيتراؿالنمػػكذجيبشػػعفالتجػػارةاإللكتركنيػػا،ال ػػادرعػػفالجمعيػػاالعامػػالؤلمػػـ
المتحدة

 .63القانكفالمدنياألردنيرهـ43لسنا.1976
 .64القانكفالمدنيالتكنسي،لسنا.1976

 .65القانكفالمدنيالج از رم،رهـ،78لسنا.1975
 .66القانكفالمدنيالسكرم،رهـ،84لسنا.1949
 .67القانكفالمدنيالعراهي،رهـ40لسنا.1951

 .68القانكفالمدنيالفمسطيني،رهـ3لسنا.2012
 .69القانكفالمدنيالميبي،لسنا.1976

 .70القانكفالمدنيالم رمرهـ113لسنا.1948

 .71هانكفالمعامبلتااللكتركنيااألردنيرهـ85لسنا2001
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 .72هانكفالمعامبلتااللكتركنياالفمسطينيرهـ6لسنا.2013
 .73هانكفالمكجباتكالعقكدالمبناني،رهـ،9لسنا1939

 .74القراربقانكفرهـ  15لسنا2017بشعفالمعامبلتااللكتركنياالفمسطيني.
 .75هانكفالمكجباتكالعقكدالفرنسيرهـ131لسنا.2016

 .76القانكفرهـ2لسنا2002الخاصبإمارةدبيكالمتعمؽبالمعامبلتكالتجارةاإللكتركنيا
بمكج ػػبالقػ ػرارره ػػـ162/15بت ػػاريخ1996/12/16منش ػػكراتاألم ػػـالمتح ػػدة،عم ػػىالػ ػرابط
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