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 يمذيت

لعبت التكنولوجيا دوراً كبَتاً يف احلياة حيث دخلتها يف مجيع رلاالهتا سواء االقتصادية أو 

ومن أىم اخًتاعات التكنولوجيا احلاسب اآليل الذي دخل حياتنا بسرعة كبَتة جداً حبيث ال ... االجتماعية

. يكاد بيت خيلو منو، حيث كثر استخدامو وتعددت خدماتو

ومن أبرز خدمات احلاسب اآليل االنًتنت، وىي شبكة ضخمة للمعلوماتية تربط ادلاليُت من 

وقد أدى ظهور شبكة اإلنًتنت إىل ما يسمى . احلاسبات اإللكًتونية بعضها ببعض عن طريق خط التلفوف

بعادلية األسواؽ وبالتايل ادلنافسة بُت الشركات، بل أصبحت اإلنًتنت عادلاً حبد ذاهتا فهي عبارة عن وسيلة 

دعاية وتسويق دلنتجات الشركات وكذلك أصبح ادلوردوف يستفيدوف من تقنية اإلنًتنت للحصوؿ على ما 

يريدوف من خالؿ استعراض صفحات ىذه الشبكة، كما تعترب االنًتنت وسيلة لدفع قيمة ادلشًتيات اليت تتم 

عن طريق الشبكة  

ومن أبرز استخدامات االنًتنت وثائق الربيد اإللكًتوين، وىو عبارة عن نظاـ إلرساؿ الرسائل من 

حاسب إلكًتوين إىل حاسب إلكًتوين آخر، حيث يقـو احلاسب ادلرسل بتحويل الرسالة ادلكتوبة إىل 

نبضات إلكًتونية تنتقل إىل احلاسب ادلستقبل الذي يقـو بقراءهتا وربويلها من نبضات إلكًتونية إىل لغة 

وديكن دلستخدـ ىذا احلاسب أف يكتفي بقراءهتا على الشاشة أو أف . مفهومة لإلنساف، وخيزهنا على ذاكرتو

.  ويف ىذه احلالة تعترب ىذه الوثيقة إحدى مستخرجات احلاسب اآليل .يقـو بطباعتها على مستند ورقي

. ويعمل وثائق الربيد اإللكًتوين على تعميم وتبادؿ االفكار سباما كما تعمل االجتماعات وادلؤسبرات

فقد أصبح إجراء ادلراسالت، وبالتايل عقد الصفقات التجارية وبشكل خاص الدولية شلكناً عن طريق 

ويتم ذلك عمال بقياـ أحد األشخاص بطباعة ادلعلومة اليت يريدىا يف احلاسوب، . ادلخاطبة بواسطة احلاسوب
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وبعد اف يضع عنواف ادلرسل إليو على اخلطاب يقـو بضغط زر يف اجلهاز لتصل ادلعلومة بواسطة اإلنًتنت فورا 

جلهاز احلاسوب للطرؼ اآلخر الذي ما عليو سوى اف يفتح جهازه على عنوانو اإللكًتوين ليجد ادلعلومة قد 

وإذا أراد إجابة ادلرسل، فإنو يقـو باتباع اخلطوات ذاهتا، وىو ما يسمى بالتجارة اإللكًتونية أو وثائق . وصلتو

.  الربيد اإللكًتوين

فما ىي حجية وثائق البريد اإللكتروني في اإلثبات؟ 

من الضرورة دبكاف توضيح ادلقصود باإلثبات الذي يعرؼ بأنو تأكيد حق متنازع فيو لو أثر قانوين 

بالدليل الذي أباحو القانوف إلثبات ذلك احلق، وىو إقامة الدليل أماـ القضاء على وجود واقعة قانونية أي 

وضع يرتب حقاً أو يعدلو أو يرتب انقضاءه والوقائع القانونية إما أف تكوف تصرفات قانونية وىي اذباه اإلرادة 

ضلو إحداث أثر قانوين معُت وىو يصدر من فريقُت أو أكثر كالبيع واإلجيار أو قد يصدر عن فريق واحد 

وإما أف تكوف الوقائع القانونية وقائع مادية وىذا النوع من الوقائع جيوز إثباهتا بكل طرؽ اإلثبات . كاإلقرار

إذ ال يتصور إعداد دليل كتايب مسبق بشأهنا بينما التصرفات القانونية يكوف إثباهتا يف األصل بالكتابة وال 

. تقبل شهادة الشهود يف شأهنا إال استثناء

فالعلم توصل إىل وسائل عديدة وسلتلفة مل تكن منظمة يف تشريعات اإلثبات؛ وىي الوسائل اليت 

يتم فيها تبادؿ ادلخاطبات بُت األطراؼ خطيا دوف وجود توقيع من الطرؼ ادلرسل أو مع وجود ىذا التوقيع 

وأبرز مثاؿ للحالة األوىل التلكس، الذي يعترب . ولكن ال يصل للمرسل إليو أصل الكتاب وامنا صورة عنو

وسيلة من الوسائل التكنولوجية لنقل ادلعلومات وخاصة يف التجارة الدولية، وىو عبارة عن نص رسالة 

اآللة ادللتقطة بطبع الرسالة ادلستلمة على  إلكًتونية ترسل من هناية طرفية دلربقو، وتسّلم إىل أخرى فتقـو ىذه

ورقة، ويدوف يف آخر رسالة التلكس بيانات خاصة برقم الكود اخلاص بالتلكس ادلرسل وكذلك اليـو وساعة 
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اإلصدار وىذه البيانات تفيد يف معرفة مصدر ىذه الرسالة، وقد يطلب مرسل الرسالة يف بعض األحياف من 

وللحالة الثانية الفاكس الذي يعد أحد الوسائل .ادلستلم أف يرسل إليو رسالة تؤكد استالمو ذلذه الرسالة

التكنولوجية لنقل ادلعلومات عن طريق نقل صورة وثيقة معينة من جهاز يف مكاف معُت وطبعها على جهاز 

آخر يف مكاف بعيد عن األوؿ، والفاكس ىو عبارة عن جهاز موصوؿ خبط التليفوف، ويقـو بعملو عن طريق 

ادلسح اإلشعاعي للورقة مث يقـو بتحويل ادلعلومات ادلوجودة هبا إىل إشارات رقمية تنتقل من خالؿ جهاز 

التلفوف إىل جهاز ادلستقبل والذي يقـو بقراءة ىذه اإلشارات الرقمية وربويلها إىل عبارات مفهومة وبالتايل 

الواقع قبل تعديل التشريعات دبا  فكاف على القضاء أف يتحرؾ دلواجهة ىذا. طبع صورة ادلستند على الورؽ

وكذلك بالنسبة للفاكس . وسيلة إثبات خطية لذلك قضي يف بعض البالد باعتبار التلكس. يتالءـ معو

حىت يف ىذه احلالة، فإف . للتلكس أو الفاكس للمرسل اليو شريطة أف ال ينكر صاحب الشأف إرسالو

ما ورد يف اإلنكار، أي يثبت باف التلكس أو الفاكس مت إرسالو من  لصاحب ادلصلحة أف يثبت عكس

 وفيما بعد، عّدلت بعض الدوؿ تشريعاهتا حبيث اعتربت التلكس والفاكس من قبيل احملررات. ادلدعى عليو بو

. العرفية، وذلا بالتايل ما للمحررات العرفية من حجية يف اإلثبات

فالتطور التكنولوجي الذي يشهده العامل، وعلم ادلعلوماتية على وجو اخلصوص، ال بد أف ينعكس 

على القوانُت اإلجرائية وقوانُت البّينات اليت تعترب األكثر استجابة دلتطلبات العصر، ونتيجة ذلذا فقد أصدرت 

. الدوؿ ادلختلفة القوانُت اليت تنظم وسائل اإلثبات احلديثة

ويف الدوؿ اليت مل تفرد بعد التشريعات اليت تبُت االشكاليات اليت قد تنجم عن التطور التكنولوجي، 

فإف العودة للقواعد العامة قد تضطر القاضي إىل التوفيق بُت النصوص التقليدية واحلاجات العملية ادللحة، 

. األمر الذي يشكل ربد بُت احلداثة والتقليد
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لذلك، فإف ىناؾ حاجة إىل بياف ما إذا كانت الكتابة اإللكًتونية تدخل ضمن الكتابة بادلفهـو 

التقليدي كإحدى وسائل اإلثبات بل الدليل األمسى من بُت األدلة الكتابية، كذلك ىل تدخل البيانات 

اإللكًتونية ضمن طرؽ اإلثبات عند النص على إمكانية إثبات تصرؼ ما بكافة طرؽ اإلثبات؟ باإلضافة إىل 

ذلك إذا كاف ادلشرع الفلسطيٍت يستلـز توفر الكتابة إلثبات تصرؼ ما، فهل تدخل الوثائق اإللكًتونية ضمن 

ذلك؟ 

صدر بشأف التجارة اإللكًتونية  قانوف االونسيًتاؿ النموذجي الذي قّسم إىل جزئُت؛ األوؿ يتعلق 

، والثاين صدر يف العاـ 1996بالتجارة اإللكًتونية عموما تنظيم العقود اإللكًتونية وقد صدر يف العاـ 

.  ويتعلق بالتوقيعات اإللكًتونية2001

 موزعة بُت رللة األحكاـ العدلية وقانوف 1952ويف فلسطُت، كانت قواعد قانوف البّينات قبل عاـ 

 أصدر ادلشرع األردين القانوف رقم 1952أصوؿ احملاكمات احلقوقية وقانوف البّينات الفلسطيٍت، ويف عاـ 

 وىو قانوف البّينات الذي يضم قواعد قانوف البّينات عدا بعض القواعد اليت ظلت 1952 للعاـ 30

موجودة يف قانوف أصوؿ احملاكمات احلقوقية األردين الذي صدر يف نفس العاـ، وقد ظل العمل ساريا 

 ادلنشور 2001 لسنة 4بأحكاـ ىذا القانوف إىل حُت صدور قانوف البينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية رقم 

 والذي بُّت موضوع وثائق الربيد اإللكًتوين 2001 سبتمرب 5 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 38يف العدد 

.  منو، معتربا إياه من السندات العرفية19ودوره يف اإلثبات يف ادلادة 
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ترمي ىذه الدراسة إىل حبث مسألة قانونية حديثة خبصوص حجية الوسائل احلديثة يف اإلثبات 

وتوضيح األمور الفنية اخلاصة دبوضوع الدراسة للقانونيُت ومن مث بياف مدى تالـؤ نص القانوف الفلسطيٍت 

. فيما خيص وثائق الربيد اإللكًتوين دبتطلبات التجارة اإللكًتونية

ويف ىذا البحث سندرس مدى احلجية اليت منحها ادلشرع الفلسطيٍت دلثل ىذه احملررات، وذلك يف 

ضوء الدور ادلتزايد للقاضي يف إقامة الدليل، وذلذا أصبح لزاما علينا دراسة مدى حجية ىذه الوسائل يف 

إثبات التعاقدات اليت تتم عربىا، وقد تنبهت العديد من الدوؿ دلا قد تثَته مسألة اإلثبات فيما يتعلق بالعقود 

اليت ذبري عرب الوسائل التكنولوجية احلديثة، فقامت بإجراء تعديالت يف قوانينها دبا ديكن معو السماح بقبوؿ 

. الوسائل احلديثة كأدلة إثبات

. وألف وثائق الربيد اإللكًتوين مفهـو حديث، وىو مفهـو فٍت دخل إىل التشريعات منذ فًتة وجيزة،

فإف من ادلهم دراسة اجلانب الفٍت لو، وبياف تعريف وثائق الربيد اإللكًتوين وطريقة عملو، وكيفية احلصوؿ 

عليو، ومكاف زبزين ادلعلومات وحفظ أصل الرسالة، وإمكانية استخداـ وثائق الربيد اإللكًتوين من قبل الغَت، 

. باإلضافة إىل بياف مفهـو التوقيع اإللكًتوين

، من حيث بياف حجية  إضافة إىل ذلك، فمن الضرورة دبكاف دراسة اجلانب القانوين ذلذا ادلفهـو

 من قانوف البّينات الفلسطيٍت وثائق الربيد 19فقد اعتربت ادلادة . وثائق الربيد اإللكًتوين يف اإلثبات

. اإللكًتوين مستنداً عرفياً، وبالتايل ال بد من التعرض إىل ادلستندات العرفية ودورىا يف اإلثبات

وكذلك، فإننا سنقارف حجية وثائق الربيد اإللكًتوين وفقا لقانوف البّينات الفلسطيٍت، وقانوف البّينات األردين 

. ادلعدؿ، الذي اعترب وثائق الربيد اإللكًتوين سندا عاديا
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واالشكالية األكثر إحلاحاً ىي حجية الوسائل احلديثة الفاكس، التلكس، ومستخرجات احلاسب 

 من قانوف البّينات الفلسطيٍت ادلذكور، فقد 27 و19اآليل يف اإلثبات، األمر الذي جاء واضحاً يف ادلادتُت 

أعطت ذلذه الوسائل حجية عادلت حجية السندات العرفية إال إهنا وضعت لذلك شرطا ىو أف يكوف 

: 19للرسالة ادلرسلة هبذه الطرؽ أصل مودع يف مكتب التصدير وموقع شلن أرسلها، فقد نصت ادلادة 

تكوف للرسائل ادلوقع عليها قيمة السند العريف من حيث اإلثبات ما مل يثبت موقعها أنو مل يرسلها، ومل - 1 "

. يكلف أحداً بإرساذلا

تكوف للربقيات ومكاتبات التلكس والفاكس ووثائق الربيد اإللكًتوين ىذه القوة أيضاً إذا كاف أصلها - 2

ادلودع يف مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعترب الربقيات مطابقة ألصلها حىت يقـو الدليل على 

". عكس ذلك

يف حالة وجود مكتب للتصدير –وىو أمر، إف كاف باإلمكاف تطبيقو على الربقيات ومكاتبات التلكس 

إال أنو ال ديكن أف ينطبق حباؿ على الرسائل ادلرسلة عرب ىذه الوسائل احلديثة، - وأصل مودع وموقع عليو

واليت ال تتم إال عن طريق مكتب تصدير، وبالتايل فإف ىذا اخلطأ الذي وقع فيو ادلشرع الفلسطيٍت، يثَت 

. التساؤؿ حوؿ مدى حجية زلررات وثائق الربيد اإللكًتوين والفاكس والتلكس من الناحية العملية

 

وتتجلى أمهية ىذه الدراسة يف كوهنا من أوائل الدراسات يف ىذا ادلوضوع يف فلسطُت، حبيث توضح 

مفهـو وثائق الربيد اإللكًتوين فنياً ودوره يف اإلثبات قانونياً، كما تبدو أمهية ىذه الدراسة يف زلاولة التوصل 

إىل أوجو القصور التشريعي عن طريق الدراسة ادلقارنة للقانوف الفلسطيٍت مع التشريعات يف األنظمة القانونية 
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ادلختلفة، وأخَتاً فإف ذلذه الدراسة أمهية عملية للمحامُت والقضاة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 

. كدراسة قانونية فنية متعمقة جلزئية ىامة من قانوف البّينات الفلسطيٍت اجلديد

كما ستوضح الدراسة النصوص . وستتم ىذه الدراسة بأسلوب ربليل النصوص القانونية سارية ادلفعوؿ

مع دراسة قرارات زلكمة التمييز األردنية وزلكمة النقض ادلصرية لفهم النصوص وإعطاء . القانونية ادلقارنة

. الدراسة منحاً تطبيقياً ىاما

 

وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، األول بعنوان الطبيعة القانونية للدليل الكتابي ووثائق البريد 

 .اإللكتروني، والثاني بعنوان الحجية القانونية للبريد اإللكتروني كسند عرفي
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 انطبيعت انمانىنيت نهذنيم انكتابي ووثائك انبريذ اإلنكتروني: انفصم األول

 

يعد الدليل الكتايب من أفضل السندات يف اإلثبات، وبظهور السندات اإللكًتونية اليت شاع 

استخدامها ال بد من دراسة طبيعتها القانونية حيث إهنا البديل العصري للدليل الكتايب من نواحي إسباـ 

. العقود بأقصر وقت وأقل جهد وأدىن نفقات

 منو أف 19 الفلسطيٍت، يف ادلادة 2001 لسنة 4اعترب قانوف البّينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية رقم 

ويعترب ىذا التنظيم . وثائق الربيد اإللكًتوين من ضمن السندات العرفية ومنحو ذات القيمة من حيث اإلثبات

دلوضوع وثائق الربيد اإللكًتوين وبياف قيمتها يف اإلثبات حديث التشريع يف فلسطُت، حيث كاف يسري يف 

. الضفة الغربية وقطاع غزة حىت توحيد قانوف البّينات، تشريعات من العهدين االنتدايب واألردين

من الفهم الدقيق - حلسن تطبيق النص-ونظرا لتنظيم وثائق الربيد اإللكًتوين دبوجب نص قانوين، فال بد 

 .للطبيعة القانونية للسندات العرفية، ووثائق الربيد اإللكًتوين

السند الذي : " من قانوف البّينات، بأنو15فقد عّرؼ ادلشرع الفلسطيٍت السند العريف يف ادلادة 

 9يشتمل على توقيع من صدر عنو أو على خاسبو أو بصمتو وال تتوافر فيو الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة 

اليت ينظمها ادلوظفوف العموميوف ومن يف حكمهم : " السندات الرمسية بأهنا9وتعرؼ ادلادة "من ىذا القانوف

الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا لالوضاع القانونية، اما السندات اليت ينظمها اصحاهبا ويصدقها 

ادلوظفوف العموميوف ومن يف حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقا للقانوف فتعترب رمسية من حيث 

". التاريخ والتوقيع فقط
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كل ورقة تصدر عن األفراد ال يتدخل يف كتابتها "يتضح من ىذا التعريف اف السند العادي ىو 

موظف عاـ، وربمل ىذه الورقة توقيع من صدرت عنو أو خاسبو أو بصمة إصبعو، وال تتصف ىذه الورقة 

. 1"بالرمسية

 

وللتوصل إىل الطبيعة القانونية لوثائق الربيد اإللكًتوين، فقد قسمنا ىذا الفصل إىل مبحثُت، األوؿ 

. حوؿ عناصر الدليل الكتايب، والثاين حوؿ دور وثائق الربيد اإللكًتوين يف اإلثبات

 

. عناصر انذنيم انكتابي: انًبحث األول

فالسندات العرفية ال بد . بدراسة تعريف ادلشرع الفلسطيٍت للسندات العرفية، ديكننا أف نستخلص شروطها

. أف تكوف مكتوبة، وأف تكوف موقعة شلن صدرت عنو

. وسندرس يف ىذا ادلبحث ىذين الشرطُت، وكيفية توافرمها يف وثائق الربيد اإللكًتوين وانطباقهما عليها

. انكتابت: انًطهب األول

يقصد بالدليل الكتايب وفقاً للمفهـو التقليدي، كل كتابة موقعة ديكن أف يستند عليها أحد الطرفُت يف إثبات 

، وقد حّدد قانوف البّينات األدلة التقليدية ادلكتوبة بالسندات 2حقو أو نفيو بوصفها دليالً كامالً يف اإلثبات

الرمسية والسندات العادية وسائر السندات األخرى ادلعتمدة يف اإلثبات، كالرسائل والربقيات والدفاتر التجارية 

. واألوراؽ اخلاصة والتأشَتات على السندات
                                                           

 .72ص. 1990.: دوف ناشر. البّينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية دراسة مقارنة.  مفلح عواد القضاة1

 237، ص1997 عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل االتصاؿ الفوري، مكتبة دار الثقافة، عماف، 2
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. شرط انكتابت في انسنذ انعرفي: انفرع األول

يشًتط يف السندات العرفية أف تكوف مكتوبة، وإف مل يشًتط ادلشرع الفلسطيٍت أي شرط آخر يف الكتابة ال 

من حيث صياغتها وال من حيث طريقة تدوينها؛ كأف تكوف خبط اليد أو مطبوعة، أو حىت خبط يد الغَت، أو 

. أف تكوف بقلم حرب أو رصاص، وإف كاف استخداـ القلم الرصاص غَت عملي وليس من احملبذ استخدامو

، كذلك فإنو جيوز أف تشتمل 3كذلك مل يشًتط ادلشرع الفلسطيٍت اللغة اليت ديكن أف يكوف عليها السند

، 4الكتابة على إضافات بُت السطور أو يف ىامش الورقة أو يف أسفلها أو أف يوجد فيها شطب أو كشط

 38دوف اشًتاط التوقيع جبانب الشطب أو الكشط ويًتؾ تقدير ذلك للقاضي، وىذا يتفق مع نص ادلادة 

للمحكمة أف تقدر ما يًتتب على الكشط واحملو والتحشَت - 1"من قانوف البينات الفلسطيٍت اليت تنص 

وغَت ذلك من العيوب ادلادية يف السند من إسقاط أو إنقاص قيمتو يف اإلثبات، وذلا أف تأخذ ببعض أو كل 

 .ما تضمنو السند

إذا كانت صحة السند زلل شك يف نظر احملكمة جاز ذلا من تلقاء نفسها أف تدعو ادلوظف الذي - 2

  "صدر عنو أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيو

وليس ىناؾ شروط معينة للكتابة، فادلشرع الفلسطيٍت ال يشًتط شكالً معيناً يف ادلادة اليت يكتب عليها أو 

. يف األداة اليت تكتب فيها الكتابة

                                                           
. 72ص. مرجع سابق.  مفلح عواد القضاة3

. 155ص. 2002: بَتوت. منشورات احلليب احلقوقية. أصوؿ اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية.  زلمد حسن قاسم4
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وال يشًتط يف الكتابة ادلطلوبة أي شرط ما، فكل كتابة تؤدي ادلعٌت ادلراد تكفي، وذلك أيا كانت 

لغة التعبَت، سواء كانت اللغة الوطنية، أو لغة أجنبية، أو يف صيغة رموز خاصة مىت كاف الطرفإف حيتفظاف 

من جهة أخرى، ال يشًتط يف الكتابة أف تكوف خبط من وقعها، وإمنا يصح . دبفتاح ذلذه الرموز معتمد منهما

أف تكوف خبط شخص أجنيب أو أف تكوف خبط اليد أو باآللة الكاتبة أو بالطباعة، أو صورة برامج للحاسب 

. اإللكًتوين

أسلوب للتعبَت يتضمن تسطَت ومجع احلروؼ والكلمات يف شكل مادي : وتعرؼ الكتابة بأهنا

 5.ظاىر، ويعرب اصطالحاً عن معٌت مكتمل أو فكرة مًتابطة صادرة من الشخص الذي نسبت إليو

. 6فكل عبارة تدؿ على معٌت مقصود، تصلح بعد توقيعها اف تكوف دليال على وقوعو

ويقصد بالكتابة ىنا، كعنصر من عناصر اإلثبات، السند األصلي، ىذا السند قد يكوف زلررا رمسيا وقد 

. يكوف زلررا عرفيا، كذلك قد يكوف ملزما لطرفُت وقد يكوف ملزما لطرؼ واحد

:  من قانوف البّينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية الفلسطيٍت احملررات الرمسية بأهنا9وقد عرفت ادلادة 

اليت ينظمها ادلوظفوف العموميوف ومن يف حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً لألوضاع القانونية، "

أما السندات اليت ينظمها أصحاهبا ويصدقها ادلوظفوف العموميوف ومن يف حكمهم الذين من اختصاصهم 

". تصديقها طبقاً للقانوف فتعترب رمسية من حيث التاريخ والتوقيع فقط

                                                           
 108ص . 1954مصر، : شركة مطبعة مصطفى البايب. 2ط. اإلثبات يف ادلواد ادلدنية.  عبد ادلنعم فرج الصدة5

 وما بعدىا 86ص . 1997.: (الدلتا للطباعة)دوف ناشر . 8ط. التعليق على قانوف اإلثبات.  عز الدين الدناصوري وحامد عكاز6
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السند العريف ىو : " من القانوف، واليت نصت على أف15وقد ورد تعريف احملررات العرفية يف ادلادة 

الذي يشتمل على توقيع من صدر عنو أو على خاسبو أو بصمتو، وال تتوافر فيو الشروط ادلنصوص عليها يف 

".  من ىذا القانوف9ادلادة 

.  احملررات اليت تصدر من األفراد وال يتدخل موظف عاـ يف ربريرىا:وبذلك فإنو يقصد باحملررات العرفية

زلررات معدة لإلثبات وتكوف موقعة من ذوي الشأف ولذلك فإهنا تعترب أدلة كاملة، : وتنقسم إىل قسمُت

وزلررات عرفية غَت معدة لإلثبات كدفاتر التجار والرسائل والربقيات واألوراؽ ادلنزلية وتكوف عادة غَت موقعة، 

.  ومع ذلك فإف القانوف جيعلها يف اإلثبات تتفاوت قوة وضعفا حبسب ما يتوافر فيها من عناصر اإلثبات

فال يشًتط يف احملرر العريف الذي يصلح أف يكوف دليال كتابيا إال أف يكوف كتابة مثبتة لواقعة قانونية، وأف 

  7.يكوف موقعا من الشخص ادلنسوب إليو توقيعا جيـز بأف احملرر صادر من ذلك الشخص

 

شرط انكتابت في وثائك انبريذ اإلنكتروني : انفرع انثاني

أدى دخوؿ احلاسب اإللكًتوين يف حياتنا العملية إىل ظهور وسائط جديدة غَت معروفة سابقاً 

زبتلف عن الورؽ ادلعروؼ منذ زمن بعيد، وكذلك زبتلف عن ادلفهـو ادلعروؼ لدينا سابقا عن الكتابة، وىذه 

الوسائل منها ما ديكن قراءة ما ربتويو بالعُت مثل قراءة ادلعلومات على الشاشة أو على شرائط أو بطاقات 

فهل ينطبق مفهـو الكتابة . مثقبة، ومنها ما ال ديكن قراءتو بالعُت كما ىو احلاؿ بالنسبة لألشرطة ادلغناطيسية

اجلديد ادلستخلص من ىذه الوسائل التكنولوجية اجلديدة على مفهـو الكتابة ادلتطلب لإلثبات كعنصر من 

عناصر الدليل الكتايب ؟ 
                                                           

 230ص . 1991دوف ناشر، .1رللد .5ج . الوايف يف أصوؿ اإلثبات وإجراءاتو يف ادلواد ادلدنية.  سليماف مرقس7
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وعلى الرغم من العمومية لألشكاؿ اليت ديكن قبوذلا دلفهـو الكتابة كأحد عناصر الدليل الكتايب 

وإف كاف . ادلتطلبة لإلثبات، فإنو ديكن قبوؿ ىذا النوع من الكتابات كأحد األشكاؿ ادلقبولة يف اإلثبات

 يشًتط لقبوذلا أف يتم نسخ ادلعلومات ادلخزنة يف داخل ىذه األشرطة واألقراص ادلغناطيسية على 8البعض

فالكتابة بادلفهـو احلديث ذلا معٌت واسع والذي ال يشمل السندات التقليدية فحسب، وإمنا  .مستندات ورقية

تشمل أيضاً السندات ادلرسلة عن طريق وسائل االتصاؿ احلديث، مثل التلكس والفاكس ووثائق الربيد 

 يف جلنة القانوف التجاري الدويل على عدـ إيراد تعريف للكتابة وفضلوا ترؾ 9وقد اتفق ادلناقشوف. اإللكًتوين

 معٌت الكلمة دوف ربديد ليتسٌت تفسَتىا وفقاً للتطور التكنولوجي اذلائل الذي طرأ على الكتابة

وىذا الرأي ىو ما نعتقده ألف العمومية اليت ارتضاىا ادلشرع الفلسطيٍت من عدـ النص على شكل 

اإلثبات، لو حد يتمثل يف إمكانية قراءة ىذا الدليل والتأكد من سالمتو وموافقتو للمقصود منو؛ وىذا جيعل 

. من األشكاؿ احلديثة اليت أصبحت يف وقتنا احلاضر واقعا نتعامل معو بكل أشكالو، مقبولة لإلثبات

 من القانوف النموذجي اليت تعترب أف رسالة البيانات تستويف شرط الكتابة عندما 6وىو ما نصت عليو ادلادة 

يشًتط القانوف الكتابة إذا تيسر االطالع على البيانات الواردة فيها على ضلو يتيح استخدامها بالرجوع إليها 

. الحقا

                                                           
، ص 2000/ 22/3نوقشت يف جامعة القاىرة بتاريخ  رسالة دكتوراة.  عايض راشد ادلرى، مدى حجية الوسائل التكنولوجية احلديثة يف إثبات العقود التجارية8

 95ص. 1995. 1ط. مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي. احلاسب والقانوف.  وما بعدىا، عن زلمد ادلرسي زىرة72

 حزيراف 23نقال عن تقرير جلنة األمم ادلتحدة للقانوف التجاري الدويل يف أعماؿ دورهتا التاسعة عشر يف نيويورؾ  257- 252عباس العبودي، مرجع سابق، ص 9

 135الشكلية يف األوراؽ التجارية ص " أشار إليها الدكتور فائق الشماع يف كتابو 1986 سبوز 1إىل 
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ىذا مع أف ىناؾ رأيا معاكسا يرى أف الكتابات ادلعلوماتية ال تصلح كعنصر من عناصر الدليل الكتايب 

ادلتطلب لإلثبات، حىت لو قمنا بتحويل تلك الكتابات غَت ادلرئية إىل مستندات ورقية، وذلك ألننا يف ىذه 

 10.احلالة لسنا أماـ احملرر ادلؤسس مسبقا ادلطلوب إلثبات التصرفات القانونية اليت ذباوز حدا معينا

                                                           
 74 عايض ادلري، مرجع سابق، ص 10
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. انتىليع: انًطهب انثاني

إف كاف التوقيع ىو الشرط الثاين من شروط الدليل الكتايب إال أنو يعترب فعلياً الشرط الوحيد، وذلك على 

فرض أف الورقة تتضمن كتابة تثبت ما مت االتفاؽ عليو لذلك، سنتحدث عن التوقيع دبفهومو التقليدي 

. واحلديث

وقد مت تقسيم ىذا ادلطلب إىل فرعُت، األوؿ بعنواف التوقيع يف السندات العرفية، والثاين بعنواف التوقيع 

. اإللكًتوين

 

انتىليع في انسنذاث انعرفيت  :انفرع األول

اشًتط ادلشرعوف بشكل عاـ وادلشرع الفلسطيٍت بشلك خاص صراحة يف السندات العرفية أف 

تشتمل على توقيع من صدرت عنو أو على خاسبو أو بصمة إصبعو، ألف التوقيع ىو أساس نسبة الكتابة إىل 

وىنا، فإنو وإف مل ُيشًتط شكال أو مكاناً معيناً للتوقيع حىت . 11ادلوقع وداللة على إرادتو االلتزاـ دبضموهنا 

ديكن االعتداد بو، إال أف التوقيع جيب أف يشتمل على اسم ولقب ادلوقع كاملُت، أو اسم ادلوّقع الذي اشتهر 

وجيب أف يكوف . بو، أو االسم الذي اعتاد التوقيع بو، أما التوقيع بعالمة رمزية أو إمضاء سلتصر فال يكفي

. 12التوقيع باخلتم أو بصمة االصبع واضحا

                                                           
 87ص . مرجع سابق.  عز الدين الدناصوري11

 78ص . مرجع سابق.  عايض ادلري12
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وال يلـز لصحة السند العريف اف يكوف مؤرخا، إال يف احلاالت اليت يوجب فيها القانوف ذلك، كذلك 

. 13.فال يلـز لصحة السند العريف توقيع الشهود عليو

 أنو ال يكفي التوقيع على الورقة 14أما إذا كاف احملرر مكونا من عدة اوراؽ، فقد رأى بعض الفقهاء

بينما رأى فريق آخر من الفقهاء انو إذا كانت اوراؽ احملرر . االخَتة منو امنا جيب توقيع كل ورقة على حدة

متصلة ببعضها البعض، فإف التوقيع على الصفحة االخَتة يكفي، واال فإنو جيب اف يكوف التوقيع على كل 

. ورقة

وإذا تعدد أطراؼ الورقة الواحدة، فيمكن لألطراؼ توقيعهم مجيعا يف نفس ادلكاف والزماف أو 

. توقيعهم يف امكنة وازمنة سلتلفة

. وال يشًتط القانوف تالوة احملرر العريف قبل التوقيع عليو

وإذا وقع شخص على زلرر خبتم غَته فال يكوف ىذا احملرر حجة على صاحب اخلتم إال إذا ثبت 

وال جيوز إثبات ذلك إال بالكتابة إذا زادت . اف ذلك كاف برضائو، ودبطابقة ارادتو مع ارادة ادلتعاقد االخر

.  من قانوف البينات69 و68 دينار أردين وفقا للمشرع الفلسطيٍت يف ادلادتُت 200قيمة االلتزاـ عن 

 

وعلى الرغم من أمهية التوقيع يف السندات العرفية إال انو قد يوقع الشخص على ورقة بيضاء ويًتؾ 

لدائنو ملء البيانات، فإذا مت تدوين البيانات فإف ذلذا السند ذات احلجية اخلاصة بالسند الذي مت توقيعو بعد 

فإذا كاف الدائن امينا فال تطرأ أي مشكلة، اما إذا كاف الدائن غَت امُت وقاـ بتدوين بيانات . تدوين بياناتو

                                                           
 .73ص . مرجع سابق.  مفلح عواد القضاة13

. 160ص. مرجع سابق.  زلمد حسن القاسم14
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غَت تلك ادلتفق عليها، فيمكن للمدين إثبات حقو بالرجوع إىل القواعد العامة يف اإلثبات، أي اف يثبت 

بالكتابة ما خيالف الدليل الكتايب او السند العريف، فإف استطاع ذلك، عوقب الدائن على جردية اساءة 

. األمانة

. اما إذا مت تسليم ىذا السند للغَت حسن النية، فإف ادلدين يبقى ملتزما ذباىو، وعليو الرجوع على الدائن

ويف حالة سرقة ورقة موقعة على بياض، فيمكن للموقع إثبات حصوؿ السرقة بكافة طرؽ اإلثبات، وال ديلك 

 15.الغَت وإف كاف حسن النية التمسك هبا قبل من وقعها

 

 من قانوف البّينات يف 15مل يرد للتوقيع تعريف قانوين، وكل ما جاء عنو ىو النص الوارد يف ادلادة 

السند العريف ىو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنو أو : "ادلواد ادلدنية والتجارية الفلسطيٍت واليت نصت

ويتضح من ىذا ".  من ىذا القانوف9على خاسبو أو بصمتو، وال تتوافر فيو الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة 

النص، أنو مل يتعرض لتعريف التوقيع ادلطلوب يف قانوف البّينات، وإمنا اكتفى فقط بذكر الصور ادلختلفة اليت 

. يعتد هبا كصور ذلذا التوقيع، وىي اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة اإلصبع

وقد اكتفى الفقو يف عمومو على ذكر عناصر التوقيع من دوف التعرض لتعريفو، وقد يقصد الفقهاء 

من عدـ تعريف التوقيع إىل الرغبة يف عدـ تقييد ادلشرعُت، حبيث يستوعب مفهـو التوقيع كل ما ديكن أف 

 16.يظهر يف ادلستقبل

                                                           
 .74ص . مرجع سابق.  مفلح عواد القضاة15
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إف كل وسيلة تقـو بوظيفيت : " التوقيع تعريفا مشوليا بقولو17ومع ذلك فقد عّرؼ أحد الفقهاء يف مصر

". تعيُت صاحبها، وانصراؼ إرادتو هنائيا إىل االلتزاـ دبضموف ما وقع عليو، تعد دبثابة توقيع: التوقيع ومها

وقد حدد ادلشرع الفلسطيٍت صورا للتوقيع تتمثل اإلمضاء واخلتم وكذلك بصمة اإلصبع، وبالنسبة 

للتوقيع باخلتم وببصمة اإلصبع فقد نص عليهما ادلشرع الفلسطيٍت وذلك حىت حيال زلل التوقيع باليد يف 

. حالة األمي الذي ال يعرؼ الكتابة

األصل وفقاً لقانوف البّينات الفلسطيٍت أف يكوف التوقيع باإلمضاء خبط اليد، : التوقيع باإلمضاء

 فهذا األسلوب ىو الشائع ادلألوؼ يف التوقيع على السندات، ومل يضع القانوف تعريفاً لإلمضاء، بينما عرّفو

كل إشارة أو اصطالح خطي خيتاره الشخص لنفسو دبحض إرادتو للتعبَت عن صدور السند منو : الفقو بأنو

18.وموافقتو على ما ورد يف ىذا السند
 

 وىو أسلوب آخر أجاز قانوف البّينات استعمالو بوصفو وسيلة للتوقيع على :التوقيع بالبصمة

بصمة اإلهباـ، وىو ما نصت عليو صراحة بعض القوانُت العربية، : السندات، وادلقصود بالبصمة، ىي

  19.أما يف قانوف البّينات الفلسطيٍت فقد وردت مطلقة. كالقانوف العراقي

 جعل ادلشرع الفلسطيٍت للتوقيع باخلتم نفس القوة الثبوتية للتوقيع باإلمضاء وىو ما :التوقيع بالختم

.  من قانوف البّينات15يستفاد من ادلادة 

وال يشًتط يف التوقيع باخلتم سوى أف يكوف واضحاً ومقروءاً، فإف كاف غَت مقروء فال يعوؿ عليو، أما بالنسبة 

أما التوقيع . للتوقيع ببصمة اإلصبع، فقد أعطاه ادلشرع الفلسطيٍت قيمة اإلمضاء حيث يعد بديال كافيا عنو
                                                           

.مرجع سابق.  عايض ادلري17
.12ص. استخداـ وسائل االتصاؿ احلديثة يف التفاوض وإبراـ العقود. عن زلمد حساـ لطفي. 78

 

 236ص . 1992غزة، : دوف ناشر. قواعد اإلثبات يف التشريع الفلسطيٍت.  فرج الصراؼ ودرويش الوحيدي18
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فيشًتط فيو أف يكوف خبط يد من ينسب إليو احملرر، فال جيوز أف يكوف – أي التوقيع اخلطي – باإلمضاء 

 20.خبط سواه ولو كاف موكال عنو، ألف الوكيل يكوف لو أف يوقع بامسو ىو بصفتو وكيال ال باسم ادلوكل

 من قانوف التجارة األردين أف يشهد شاىداف على صاحب اخلتم أو البصمة بأنو 221وقد اشًتطت ادلادة 

. وّقع امامهما وانو على علم دبا وّقع

كل عالمة مكتوبة خبط اليد شليزة وشخصية وتساعد على ربديد ذاتية "تطبيقاً لتعريف التوقيع وىو 

 يتضح لنا أف ىناؾ وظائف للتوقيع يقـو هبا 21".مؤلفها دوف شك، وتًتجم إرادتو إىل قبوؿ ىذا التصرؼ

: وتتمثل ىذه الوظائف يف. حىت يقـو بدوره على أكمل وجو

. ربديد ىوية ادلوقع. أ

. التعبَت عن إرادة ادلوقع يف االلتزاـ هبذا التصرؼ. ب

 :تحديد الهوية. أ

تعد ىذه الوظيفة من أىم الوظائف اليت يقـو هبا التوقيع، نظرا ألنو يقـو بتحديد ىوية األطراؼ 

ادلتعاقدين، وىذه اخلاصية ىي اليت سبيز التوقيع باإلمضاء مقارنة بالطرؽ األخرى مثل التوقيع باخلتم، وذلك 

ألف التوقيع باإلمضاء يتجو مباشرة إىل ربديد ىوية ادلوقع ويتأتى ذلك من كوف الشخص يستخدـ يف غالب 

األمر االسم يف التوقيع، ونظرا النتشار األمية، نص ادلشرع الفلسطيٍت على أف التوقيع باخلتم وببصمة اإلصبع 

وبذلك يتضح لنا أف ادلشرع الفلسطيٍت ال مانع لديو من التنازؿ عن . ذلما نفس قيمة التوقيع باإلمضاء

. اشًتاطو التوقيع باإلمضاء إذا كاف التوقيع ادلقًتح يؤدي وظيفتو ويعطي األمن واالستقرار
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: التعبير عن اإلرادة في االلتزام بالتصرف. ب

، ويعترب التوقيع دبثابة األداة 22يشكل التوقيع أداة صحة، دبعٌت أنو يعطي التصرؼ القانوين قيمة أكرب

الوحيدة ادلستخدمة للتدليل على الصحة القانونية، وعليو فإف ىذا التوقيع ادلوضوع على الوثيقة ىو الذي 

. 23يعطي ذلا القوة القانونية وحيوذلا إىل تصرؼ قانوين حقيقي، وعليو تصبح ملزمة لألطراؼ ادلوقعُت

 

. انتىليع اإلنكتروني: انفرع انثاني

النوع اجلديد من التوقيعات الذي ظهر حديثا ليجاري األنواع اجلديدة من التعامالت يف الوقت 

احلاضر ىو التوقيع اإللكًتوين، وىو توقيع خيتلف يف شكلو عن التوقيع التقليدي الذي يكوف خبط اليد 

وادلوضوع على ورؽ، إذ يتعلق األمر ىنا دبجموعة من األرقاـ اليت زبلط مع بعضها البعض بعمليات حسابية 

 24.خاص بشخص معُت"  رقم سري" code معقدة ليظهر لنا يف األخَت 

أدى االستخداـ ادلتزايد للوسائل احلديثة اليت ال تعتمد على الورؽ يف اآلونة األخَتة كوسيط وقد 

لنقل ادلعلومات فيما بُت األطراؼ يف عالقاهتم التجارية، وكذلك االعتماد بصورة كبَتة على تبادؿ البيانات 

. وادلعلومات إلكًتونيا، إىل أف تصبح ىذه التكنولوجيات القوة الدافعة اليت ربرؾ ادلمارسات التجارية

وقد أدت حداثة ىذه النظم وتزايدىا مع يسر احلصوؿ عليها إىل زيادة األمهية اليت يعلقها ادلتعاملوف على 

. حل ادلشكالت القانونية اليت تشوب مثل ىذه التعامالت اإللكًتونية

                                                           
 86ص. مرجع سابق. عايض ادلري 22

 157ص . 1999. رسالة دكتوراة. دور احملررات العرفية ادلعدة مقدما يف اإلثبات ادلدين. عبد الوىاب  زلمد طالب23

، 10و9اإلنًتنت، حبث منشور يف رللة احملاموف السورية، عدد / سامر نوفل، التجارة اإللكًتونية وتكييف التصرفات القانونية اليت ذبري بواسطة الشبكة العادلية24

 2000لسنة 
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ومن ىذه ادلشاكل صلد التوقيع دبفهومو التقليدي يقف عائقاً أماـ ىذه التعامالت وذلك ألف 

اشًتاط التوقيع خبط اليد ال يتيح استخداـ الوسائط اإللكًتونية اجلديدة، وذلك نظراً ألف ىذا التوقيع يكوف 

كمبدأ عاـ موضوعاً على الورؽ، إضافة إىل أف مثل ىذا التوقيع ال يتماشى مع الوسائل احلديثة للنقل عن 

بعد، ويظهر ذلك جليا يف العالقات التجارية الدولية اليت أخذت تتزايد يف اآلونة األخَتة بصورة سريعة جدا، 

 25.وكذلك نرى يف التحويالت الدولية لألمواؿ

وىذا " التوقيع اإللكًتوين"ولذلك ظهر شكل جديد من التوقيعات غَت معروؼ لدينا سابقا ويسمى 

الشكل اجلديد من التوقيع يستطيع استيعاب األشكاؿ اجلديدة من التعامالت ذات الصبغة السريعة والبعيدة 

يف آف واحد واليت تتم عادة بُت طرفُت بعيدين عن بعضهم البعض، وبالتايل يضفي الصبغة القانونية على 

. تعامالهتم

 

وبسبب غياب التعريف القانوين دلفهـو التوقيع، فقد أدى ذلك إىل تضارب يف النظريات الفقهية 

. وعليو التضارب يف مدى قبوؿ التوقيع اإللكًتوين كبديل قانوين للتوقيع التقليدي

: وىنا من ادلمكن سلوؾ أحد اذباىُت متضادين

إما عدـ التمييز بُت وظيفة التوقيع وشكلو، ونتيجة ذلذا فهذا االذباه يأخذ فقط بالتوقيع خبط اليد وال يعتد - 

. بالتوقيع اإللكًتوين وىذا التوقيع التقليدي ىو الذي يعترب لو مفهـو قانوين لديو

                                                           
عن. 88 عايض ادلرى، مرجع سابق، ص 25

 

 Chamoux (francois), La preuve dans les affaires de l’ecvit au microfilm,
 
Litec, Paris p69.

;
Syx (D), 

Vers de nouvelles formes de signature , Droit L’informatique , 1986/3, L.G.D,J.,P.139, n50 



 22 

يتوجب يف التوقيع أف يعطي ربديداً ذلوية ادلوقع وأف "أو التفرقة بُت وظيفة التوقيع وشكلو، ولذلك فإنو - 

يظهر قبولو وموافقة الشخص على مضموف احملرر الذي وّقع عليو أو العملية ادلوقع عليها وتبعاً ذلذا االذباه 

األخَت فإنو ديكن قبوؿ التوقيع اإللكًتوين كبديل قانوين للتوقيع التقليدي ادلتطلب يف قانوف اإلثبات وذلك 

ألف ىذا التوقيع دينح نفس الوظائف األساسية ادلتطلبة يف التوقيع التقليدي كما أنو أكثر أماناً واستقراراً من 

. 26"التوقيع التقليدي

ونرى ىنا أف االذباه الثاين، ىو األقرب للتطور الطبيعي يف الوسائل احلديثة والواقع العملي من 

أصحاب االذباه األوؿ؛ ألف التوقيع اإللكًتوين شكل جديد ظهر نتيجة التطور السريع الذي يشهده العامل 

بعد زيادة االتصاالت وانتشار التكنولوجيا، فماداـ ىذا التوقيع ديكن أف يؤدي وظائف التوقيع التقليدي 

كاملة وبالتايل يعطي الثقة واألماف للمتعاملُت بو فإنو ال مانع من قبوؿ ىذا النوع من التوقيعات، فمن ادلهم 

تبٍت مفاىيم أكثر ربرراً من ادلفاىيم التقليدية سواء كاف ذلك خاصاً دبفهـو الكتابة أو دبفهـو التوقيع ألف 

اإلصرار على ىذه ادلفاىيم التقليدية جيعلنا يف مؤخرة الركب وىذا ما اليرضاه أحد، وبعد االتفاؽ على ىذه 

. ادلفاىيم احلديثة نستطيع أف نضع ضوابط معينة لقبوؿ مثل ىذه التوقيعات

وذلذا فقد سار ادلشروع الفلسطيٍت على هنج قانوف االونستَتاؿ النموذجي يف تعريفو للتوقيع 

 تعريفا للتوقيع 2001اإللكًتوين، حيث اورد قانوف األونستَتاؿ النموذجي بشأف التوقيعات اإللكًتونية لسنة 

بيانات يف "أ منو على الرغم من عدـ وجود تعريف فقهي للتوقيع العادي، فعرّفو بأنو /2اإللكًتوين، يف ادلادة 

شكل إلكًتوين مدرجة يف رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة هبا منطقيا جيوز أف تستخدـ لتعيُت ىوية 

، وقد ..."ادلوقع بالنسبة إىل رسالة البيانات ولبياف موافقة ادلوقع على ادلعلومات الواردة يف رسالة البيانات
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معلومات يتم انشاؤىا أو ارساذلا او استالمها أو زبزينها بوسائل : "عرؼ القانوف رسالة البيانات بأهنا

إلكًتونية أو بوسائل مشاهبة دبا يف ذلك على سبيل ادلثاؿ ال احلصر التبادؿ اإللكًتوين للبيانات أو وثائق 

" الربيد اإللكًتوين أو الربؽ أو التلكس أو النسخ الربقي

شخص حائز على بيانات انشاء توقيع ويتصرؼ إما باالصالة عن نفسو "بأنو " ادلوّقع"كما عّرؼ القانوف 

". وإما بالنيابة عن الشخص الذي ديثلو

 

وقد جاء مشروع قانوف ادلبادالت والتجارة اإللكًتونية الفلسطيٍت متوافقا مع قانوف االونستَتاؿ 

بيانات يف شكل "النموذجي، فقد اورد للتوقيع اإللكًتوين تعريفا يف الفصل األوؿ منو، حيث عرّفو بأنو 

إلكًتوين مدرجة يف رسالة بيانات، أو مضافة إليها، أو مرتبطة هبا منطقيا، جيوز أف تستخدـ لتحديد 

". شخصية ادلوقع بالنسبة إىل رسالة البيانات، ولبياف موافقة ادلوقع على ادلعلومات الواردة يف رسالة البيانات

ادلعلومات اليت يتم انشاؤىا أو ارساذلا أو استالمها أو زبزينها : "وقد عّرؼ ادلشروع رسالة البيانات بأهنا

بوسائل إلكًتونية أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة ويشمل ذلك تبادؿ البيانات اإللكًتونية أو وثائق الربيد 

" اإللكًتوين أو الربؽ أو التلكس أو النسخ الربقي

 85وباالطالع على تعريف التوقيع االكًتوين الوارد يف قانوف ادلعامالت اإللكًتونية ادلؤقت رقم 

 األردين، نالحظ انو جاء بنفس روح تعريف ادلشروع الفلسطيٍت للتوقيع اإللكًتوين؛ إذ عرّفو يف 2001لسنة 

البيانات اليت تتخذ ىيئة حروؼ أو ارقاـ أو رموز أو اشارات وغَتىا وتكوف مدرجة : " منو بأنو2ادلادة 

بشكل إلكًتوين أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى شلاثلة يف رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة 
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هبا وذلا طابع يسمح بتحديد ىوية الشخص الذي وقعها ودييزه عن غَته من أجل توقيعو وبغرض ادلوافقة على 

" مضمونو

 

ومن تطبيقات استخداـ التوقيع اإللكًتوين البطاقة البنكية اليت يستخدمها عميل البنك؛ فالعميل 

يقـو بإدخاؿ رقم سري خاص بو بعد إدخاؿ البطاقة، وبعد التأكد من صحة ىذا الرقم السري تقـو اآللة 

بتنفيذ طلبات ىذا العميل يف حدود ادلسموح بو، وىناؾ أيضا تطبيقات أخرى الستخداـ التوقيع اإللكًتوين 

. كثَتة مثل استخدامو يف التوقيع على الرسائل اإللكًتونية اليت تتم عرب شبكة اإلنًتنت

 والذي  التوقيع الرقمي أو الكودي؛ الشكل الشائع لو ىو27وىناؾ شكالف للتوقيع اإللكًتوين

والشكل اآلخر من . يتكوف من عدة أرقاـ يتم تركيبها بطريقة معينة يف شكل كود لتقـو بوظيفة التوقيع

". البيومتري"النظام التوقيع اإللكًتوين والذي ظهر حديثا ىو التوقيع الذي يستخدـ 
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 :التوقيع الرقمي أو الكودي- 

يستخدـ التوقيع الرقمي يف كثَت من التعامالت البنكية مثل أجهزة الصراؼ اآليل، وكذلك يف 

التعامالت غَت البنكية مثل ادلراسالت اإللكًتونية اليت تتم بُت ادلوردين وادلصدرين أو بُت الشركات والتجار 

 ولكن مثل ىذه التعاقدات ال يعتد هبا قانونا 28.حيث تتم ادلراسالت بينهم إلكًتونيا وبدوف استخداـ الورؽ

غَت موجود – دبفهومو التقليدي – يف اإلثبات وال تصبح ملزمة إال إذا كانت موقعة منهم، ومثل ىذا التوقيع 

وبالتايل أصبح البحث عن الصور اجلديدة للتوقيع ذا امهية حىت ربل زلل الصورة التقليدية لو، بشرط أف 

ويلجأ ادلتعاقدوف إىل استخداـ تكنولوجيا األرقاـ السرية . تؤدي نفس الوظائف اليت يؤديها التوقيع التقليدي

عملية  (التشفَت)لرسائلهم اإللكًتونية وذلك إلضفاء الصالحية على ىذه التعاقدات، ويقصد باألرقاـ السرية 

ربويل نص رسالة إىل شكل غَت مفهـو وإرسالو إلكًتونيا، مث بعد ذلك يتم ربويلو إىل الشكل ادلفهـو من 

وأىم طرؽ األرقاـ السرية وأكثرىا انتشاراً ىو . ىذه الرسالة (تشفَت)قبل الشخص الذي ديلك مفتاح فك 

واآلخر  (للتشفَت)األرقاـ السرية بطريقة ادلفتاح العاـ، ويتلخص عملها باستخداـ مفتاحُت سلتلفُت واحد 

لفك األرقاـ السرية ادلوجود برسالة معينة، ويتمتع ادلفتاحاف خباصية أنو يف حالة معرفة واحد من ىذين 

وأمهية ىذه الطريقة إهنا تضمن أف من حيمل . ادلفتاحُت يكوف من غَت ادلالئم حسابياً اكتشاؼ ادلفتاح اآلخر

ادلفتاح اخلاص فقط ىو القادر على الدخوؿ إىل رسالة البيانات والتأكد من أف الرسالة مل يتم العبث 

ولكن ىناؾ . بواسطة ادلفتاح العاـ الذي ديلكو ادلرسل (تشفَتىا)دبحتوياهتا وأهنا ىي ذات الرسالة اليت مت 

مثالً " ب"العاـ، وىي كيف يتسٌت ؿ  مشكلة قد تواجو مستخدمي طريقة األرقاـ السرية بطريقة ادلفتاح

، وتكوف ىذه ادلشكلة "أ"أف يتأكد أف ىذا ادلفتاح خاص فعالً ؿ " أ"عندما حيصل على ادلفتاح العاـ ؿ 
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أكثر وضوحاً يف حالة التعامل يف الشبكات ادلفتوحة مثل شبكة اإلنًتنت مثالً حيث يتم التعامل مع ماليُت 

ومت حل ىذه ادلشكلة عمليا بوجود طرؼ ثالث وسيط يسمى سلطة . األشخاص الغرباء عن بعضهم بعض

اإلشهار وتكوف مرخصة من السلطة ادلعنية، ومهمتها تكوف التأكد من شخصية ادلًتاسلُت عن طريق الشبكة 

 .وحفظ معلومات عنهم وعن وقت ادلراسلة وبيانات الوثيقة ادلرسلة

 

 :التوقيع بالقلم اإللكتروني- 

، وىو عبارة عن قلم 29من أحدث ما توصل إليو العلم حالياً طريقة التوقيع بالقلم اإللكًتوين

إلكًتوين حساس ديكنو الكتابة على شاشة احلاسب اإللكًتوين عن طريق برنامج ىو ادلسيطر واحملرؾ لكل 

:  ىذه العملية، ويقـو ىذا الربنامج بوظيفتُت شليزتُت ذلذا النوع من التوقيعات وىي

. خدمة التقاط التوقيع- 

. خدمة التحقق من صحة التوقيع- 

وبالرغم من أف ىذه الطريقة اجلديدة اليت ابتكرىا العلماء لتبعث الطمأنينة يف نفوس ادلتعاملُت يف الوسط 

اإللكًتوين من وجود توقيع قد يأخذ الشكل ادلألوؼ لديهم وحىت يتم تفادي السلبيات اليت وجهت إىل 

التوقيع الرقمي واعتماده على سلطات إشهار تقـو بوظيفة التحقق من شخصية ادلتعاملُت، فإف ىذا التوقيع 

أيضاً قد يواجو مشكالت ذبعلو ليس أفضل حاالً من التوقيع الرقمي، وتكمن ىذه ادلشكالت يف أف التوقيع 

هبذه الطريقة يتطلب وجود كمبيوتر قلمي وذي مواصفات خاصة، وىذا يكلف مبالغ طائلة، وغَت متوفر 

كذلك ىناؾ مشكلة أخرى تتمثل يف أنو إذا كاف ال بد من التحقق من صحة التوقيع بالقلم . بصورة كافية

                                                           
-2002. مصر: مكتبة اجلالء اجلديدة بادلنصورة. 2ط. وكيفية مواجهتها ومدى حجيتو يف اإلثبات- سلاطره- ماىيتو: التوقيع االلكًتوين. ثروت عبد احلميد 29

 .54ص.2003
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اإللكًتوين يف كل مرة يتم فيها التوقيع هبذه الطريقة، فال بد إذف من وجود سلطة إشهار للتحقق مقدماً من 

. شخصية القائم بالتوقيع، لتسجيل عينات من التوقيع للموقع وتقدديها إىل خدمة التقاط التوقيع

ولكن يف الواقع العملي فإف ىذه ادلشكلة ليس ذلا تأثَت كبَت حيث إنو حىت يف التوقيع التقليدي 

باحلرب على الورؽ ال حيتاج ادلوقع يف كل مرة إىل التأكيد على أف ىذا التوقيع ىو توقيعو وأنو غَت مزور بل ال 

 30.يتطلب ذلك إال نادراً عند حدوث نزاع

 

القانوف النموذجي بشأف التجارة اإللكًتونية شرط التوقيع مستوفاً يف رسالة   من7وتعترب ادلادة 

البيانات إذا استخدمت طريقة لتعيُت ىوية ذلك الشخص والتدليل على موافقتو الواردة يف رسالة البيانات، 

وإذا كانت الطريقة اليت استخدمت لتعيُت ىوية الشخص جديرة بالتعويل عليها بالقدر ادلناسب للغرض 

. الذي أنشئت أو أبلغت من أجلو رسالة البيانات يف ضوء كل ظروؼ دبا يف ذلك أي اتفاؽ متصل باألمر

 

 مشروع القانوف الفلسطيٍت أف يكوف التوقيع اإللكًتوين على 22-21-20وقد اشًتطت ادلواد 

رسالة البيانات وفقا للشروط وادلواصفات التقنية اليت يصدر هبا قرار من الوزير ادلختص كاحتياط لتفادي كل 

استعماؿ غَت مشروع لعناصر األرقاـ السرية أو ادلعدات الشخصية ادلتعلقة بتوقيعو، واال فإنو يتحمل مسؤولية 

. األضرار اليت تصيب الغَت بسبب ذلك
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 دور وثائك انبريذ اإلنكتروني في اإلثباث: انًبحث انثاني

إف السند ادلستخرج من وثائق الربيد اإللكًتوين ال ديكن أف نعده حبكم السندات الرمسية، ألف ىذا 

النوع من السندات يستلـز أف يثبت فيو موظف عاـ أو شخص مكلف خبدمة عامة، ما مت على يديو أو ما 

أدىل بو ذوو الشأف يف حضوره طبقاً لألوضاع القانونية يف حدود اختصاصو، أما السند ادلستخرج من وثائق 

. الربيد اإللكًتوين فال تراعى يف إصداره ىذه الشروط

وقد قسمنا ىذا ادلبحث إىل مطلبُت، األوؿ يدرس امكانية اعتبار وثائق الربيد اإللكًتوين من السندات العرفية 

ادلعدة لإلثبات، والثاين يتعرض لدور احملكمة بالنسبة لوثائق الربيد اإللكًتوين على اعتبار أهنا ليست من 

السندات الرمسية، شلا يتطلب أف تفهم احملكمة خصائص وثائق الربيد اإللكًتوين ليتسٌت ذلا السَت يف 

 .اإلجراءات حسب األصوؿ

 

هم تعتبر وثائك انبريذ االكتروني ين انسنذاث انعرفيت انًعذة نإلثباث؟ : انًطهب األول

يقصد بالسند العادي، الكتابة اليت يوقعها شخص بشأف تصرؼ قانوين، دوف أف يتدخل يف ربريره 

موظف عاـ، وال يستلـز القانوف أي شكل معُت يف إعداده، لذلك مسي بالسند العادي أو العريف، نسبة إىل 

العادة والعرؼ اليت جرت على أف األفراد العاديُت ىم الذين يتولوف صياغتو وإعداده دوف تدخل ألي موظف 

الكتابة والتوقيع :  مها31ولكي يكوف ىذا السند دليالً يف اإلثبات، جيب أف يتضمن شرطُت. رمسي يف ذلك

.  عليو من قبل الشخص ادلنسوب إليو السند العريف

وقد قسمنا ىذا ادلطلب إىل فرعُت، األوؿ يدرس موضوع السندات العرفية ادلعدة لإلثبات، والثاين يدرس 

 .موضوع السندات العرفية غَت ادلعدة لإلثبات
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انسنذاث انعرفيت انًعذة نإلثباث : انفرع األول

تعرؼ السندات العرفية ادلعدة لإلثبات بأهنا السندات اليت تشتمل على توقيع من صدرت عنو أو 

. 32على خاسبو أو بصمة اصبعو وليس ذلا صفة السند الرمسي، وىي اليت ال يتدخل يف كتابتها موظف عاـ

ومن ىذه السندات، الرسائل والربقيات؛ والرسالة ىي خطاب مكتوب يرسل من شخص إىل آخر، 

 ومل يًتؾ ادلشرع 33.بشأف ادلعامالت أو التعهدات اجلارية بينهما أو بشأف أي مسألة أخرى هتم الطرفُت

الفلسطيٍت تقدير حجية الرسائل للقاضي، بل عمد إىل إقرار حجيتها والتسوية يف احلكم بينها وبُت السندات 

:   من قانوف البّينات19/1العرفية، فقد نصت ادلادة 

تكوف للرسائل ادلوقع عليها قيمة السند العريف من حيث اإلثبات ما مل يثبت موقعها أنو مل يرسلها، ومل "

". يكلف أحداً بإرساذلا

وعليو فإف جعل حجية الرسائل دبثابة السند العادي، يقتضي أف يتوفر فيو شروط السند العادي من 

حيث الكتابة والتوقيع، واستناداً لذلك، فإنو ال ديكن أف نعد احملرر اإللكًتوين من قبيل الرسائل العادية، 

وذلك لعدـ توفر الشرط الذي يقضي بوجوب أف تكوف ىذه الرسائل موقعة، فهذه الرسائل لكي تكوف ذلا 

. حجية السندات العرفية، يقتضي أف زبضع لكل ما زبضع لو حجية السندات العرفية

رسالة سلتصرة يوجهها شخص إىل آخر بوساطة دائرة وثائق الربيد اليت : أما الربقية فتعرؼ بأهنا

 34.ربتفظ بأصلها وتعطي من وجهت إليو صورة عنها
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وقد أعطى ادلشرع الفلسطيٍت للربقيات حجية السندات العرفية وساواىا بالرسائل من حيث القوة يف اإلثبات، 

األمر الذي ال ديكن حباؿ . بشرط أف يكوف أصل الربقية ادلودع يف مكتب إلصدار موقعاً عليو من قبل ادلرسل

.  أف يطبق على احملرر اإللكًتوين

 

ودبقارنة احملرر اإللكًتوين بالسندات العرفية ادلعدة لإلثبات، صلد أف احملرر اإللكًتوين ال يتضمن سوى 

كتابة مطبوعة على ورؽ خاص، وينعدـ فيو التوقيع خبط اليد والذي يعد شرطاً أساسياً يف كياف السند 

نظرا لعدـ استيفاء احملرر –وادلشرع الفلسطيٍت . العادي، فإنو ال ديكن اعتماده يف اإلثبات كسند عادي

أعطى احملرر اإللكًتوين حجية زبتلف عناصرىا عن العناصر - اإللكًتوين لشرط التوقيع دبفهومو التقليدي

اليت تشكل احلجية يف السند العادي، فقد زاد ادلشرع الفلسطيٍت عما اشًتطو يف السند العادي أف يكوف ذلذا 

احملرر اإللكًتوين أصل مودع يف مكتب التصدير، وكذلك أف يكوف ىذا األصل موقعاً عليو من ادلرسل وىذا 

التوقيع يكوف دبفهومو التقليدي كما درسنا عن صور التوقيع يف ادلطلب الثاين من الفصل األوؿ من ىذه 

 19وبالتايل فإنو يف حالة فقد احملرر اإللكًتوين أحد ىذه الشروط فإنو ال خيالف ما ورد يف ادلادة - الدراسة 

. من قانوف البّينات الفلسطيٍت
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انسنذاث انعرفيت غير انًعذة نإلثباث  : انفرع انثاني

السندات غَت ادلوقع عليها ىي السندات اليت تدخل ضمن األدلة الكتابية التقليدية واليت أوردىا 

ادلشرعوف يف الدوؿ العربية ادلختلفة بعد السند الرمسي والسند العادي والرسائل والربقيات، وتشمل الدفاتر 

. 35التجارية واألوراؽ اخلاصة والتأشَتات على السندات

 

ودبقارنة احملرر اإللكًتوين بالدفاتر التجارية، صلد انو ال ديكن اعتباره جزءا منها؛ ألف ىذه األخَتة تعد 

من الواجبات القانونية اليت فرض القانوف مسكها على التاجر سواء أكاف فرداً أـ شركة، وال ديكن تطبيق 

أحكاـ الدفاتر التجارية على احملرر اإللكًتوين وذلك ألف الدفاتر التجارية ىي إلزامية وتتطلب إجراءات 

خاصة ألي أصوؿ مسكها ال صلدىا يف احملرر اإللكًتوين، مثل أف تكوف ىذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو 

شطب وترقيم صفحاهتا والتوقيع على مجيع صفحاهتا من قبل مراقب الشركات وغَتىا من اإلجراءات اليت 

.  رتب ادلشرع الفلسطيٍت على اإلخالؿ هبا جزاًء جنائياً تًتاوح عقوبتو بُت احلبس والغرامة

فضالً عن ذلك، فإف األخذ بالدفاتر التجارية سواء أكانت إلزامية أـ غَت إلزامية بوصفها حجة على 

.  صاحبها ال تعد دليالً ملزماً للمحكمة، وجيب أف تتقيد بالبيانات ادلدونة فيو مىت تأكد ذلا صحة ىذا الدليل

 من قانوف البّينات قد مشل نطاؽ تطبيق الفصل 27بالرغم من أف ادلشرع الفلسطيٍت يف ادلادة 

اخلاص بالدفاتر التجارية وحجيتها على سلرجات نظاـ احلاسب اآليل، إال أف ذلك ال يعترب دليال ملزما 

. للمحكمة بل خيضع تقديره لسلطتها
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كذلك ال ديكن أف نعد احملرر اإللكًتوين دبثابة الدفاتر والسندات اخلاصة، ألف ىذه األخَتة ال 

وكذلك ال تكوف حجة ضد صاحبها إال يف حالتُت ذكرهتما ادلادة . تكوف حجة لصاحبها يف مجيع األحواؿ

 ومها أف يذكر فيها صراحة أنو استوىف دينا، أو أنو قصد دبا دونو فيها أف تقـو مقاـ السند دلن أثبتت 25

 .يف حُت أف احملرر اإللكًتوين يكوف مكتوباً على وسيط ويستخرج من ىذا الوسيط بطباعتو. حقا دلصلحتو

كما ال ديكن أف نطبق أحكاـ تأشَت السندات ادلثبتة للدين على احملرر اإللكًتوين وذلك ألف ىذه 

 .السندات يستلـز القانوف فيها أف يكوف التأشَت بالوفاء مكتوباً خبط الدائن

 

وبعد أف خلصنا إىل أف احملرر اإللكًتوين ال يعادؿ أيا من الوثائق ادلكتوبة يف مفهومها التقليدي 

 2001 لسنة 4 من قانوف البينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية رقم 19/2سندرس الوسائل ادلذكورة يف ادلادة 

لنرى القوة الثبوتية ذلذه الوسائل يف حالة اعتمادىا على طرؼ ثالث موثوؽ يؤكد مصداقية ادلراسالت عن 

. طريق ىذه الوسائل، وىي التلكس والفاكس ووثائق الربيد اإللكًتوين

دلا كانت التجارة اإللكًتونية تعمل على تشجيع التجارة وانسياهبا دوف : وثائق البريد اإللكتروني

رؤية األشخاص لبعضهم البعض، فقد سبت االستعانة بطرؼ ثالث زلايد عبارة عن سلطة إشهار للتأكد من 

. شخصية ادلتعاقدين واالحتفاظ ببيانات عنهم وعن بيانات احملرر اإللكًتوين

وسلطة اإلشهار ىذه ىي عبارة عن ىيئة عامة أو خاصة مرخصة تسعى إىل ملء احلاجة ادللحة لوجود طرؼ 

ثالث موثوؽ يقدـ خدمات أمنية يف التجارة اإللكًتونية، بأف يصدر شهادات تثبت صحة حقيقة معينة 

متعلقة دبوضوع التبادؿ اإللكًتوين كتوثيق ىوية األشخاص ادلستخدمُت للتوقيع اإللكًتوين، وكذلك تأكيد 

 .نسبة ادلفتاح العاـ ادلستخدـ إىل صاحبو
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ويكوف ادلقصود من احلصوؿ على شهادة من سلطة اإلشهار تلك ىو ضماف عدـ إنكار أحد 

الطرفُت توقيع الوثيقة ادلرسلة إلكًتونيا، وداللة واضحة على أف ادلوقع ديلك ادلفتاح اخلاص، وبالتايل فهو الذي 

قاـ بالتوقيع، وال يستطيع أي شخص آخر أف يّزور مثل ىذا التوقيع الرقمي، وبالتايل تقع ادلسؤولية على 

كاىل حامل ادلفتاح اخلاص يف حالة ضياعو أو اطالع الغَت عليو، ما مل يبّلغ سلطة اإلشهار إللغاء مثل ىذا 

. ادلفتاح واستصدار مفتاح آخر جديد

وعلى ذلك، فإف مثل ىذا الطرؼ الثالث يوّلد األماف لدى ادلتعاملُت بالوسائل احلديثة ويعطيها مصداقية، 

وقد كاف ذلك واضحاً يف الوسائل احلديثة اليت ظهرت مبكراً قبل ظهور اإلنًتنت وتبادؿ البيانات إلكًتونيا، 

 .36ويقصد بذلك التلكس

 

وقد أحسن مشروع القانوف الفلسطيٍت بنصو على انشاء اذليئة العامة للمصادقة اإللكًتونية خصوصا 

أف ادلشرع الفلسطيٍت يف قانوف البينات مل ينص على وجود مثل ىذه السلطة إلعطاء وثائق الربيد اإللكًتوين 

- كطرؼ ثالث–أو التلكس احلجية والقيمة القانونية يف اإلثبات، وإمنا نص على وجود مكتب تصدير 

واشًتط أف يكوف لدى ىذا الطرؼ الثالث أصل مودع موقع عليو، والصعوبات اليت تعًتض ذلك ىي عدـ 

وإذا مت اللجوء إىل مكاتب . وجود مكاتب تصدير تقـو هبذه الغاية خاصة فيما يتعلق بوثائق الربيد اإللكًتوين

التصدير احلكومية إلنشاء مثل ىذه الوثيقة بادلفهـو التقليدي للتوقيع يكوف مفهـو وثائق الربيد اإللكًتوين قد 

فقد معناه وذلك ألنو ربوؿ إىل بريد رسائل عادية ويشًتط فيو ما يشًتط يف الرسائل والربقيات من شروط، 

األمر الذي يعترب خالفا لالذباه احلديث يف اإلثبات خاصة فيما يتعلق باحملررات اإللكًتونية والقوة الثبوتية 

                                                           
 102- 96 عايض ادلرى، مرجع سابق، ص 36
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لكل من الفاكس والتلكس ووثائق الربيد اإللكًتوين، حيث أف القوانُت احلديثة تراعي عند تطلبها لشروط 

اإلثبات هبذه الوسائل كيفية عملها ومدى إمكانية سباشي ىذه الشروط مع ىذه الوسائل وما ينتج عن ىذه 

التكنولوجيا احلديثة من وسائل تعطي األماف للمتعاملُت دوف أف جيحف دبستخرجات ىذه الوسائل ودبدى 

.  قبوذلا يف اإلثبات

ادلعدؿ لقانوف البّينات ويف  2001 لسنة 37ويف ىذا االذباه صلد ادلشرع األردين يف القانوف ادلؤقت رقم 

 : منو قد نص على13 ادلادة

تكوف للرسائل قوة االسناد العادية من حيث اإلثبات ما مل يثبت موقعها انو مل يرسلها ومل يكلف أحداً - 1"

وتكوف للربقيات ىذه القوة أيضا إذا كاف أصلها ادلودع يف دائرة وثائق الربيد موقعاً عليو من - 2. بإرساذلا

وتكوف لرسائل الفاكس والتلكس ووثائق الربيد اإللكًتوين قوة االسناد العادية يف اإلثبات ما - أ- 3 .مرسلو

وتكوف رسائل التلكس - ب. مل يثبت من نسب إليو إرساذلا أنو مل يقم بذلك أو مل يكلف أحداً بإرساذلا

وتكوف دلخرجات احلاسوب - ج. بالرقم السري ادلتفق عليو بُت ادلرسل وادلرسل إليو حجة على كل منهما

ادلصدقة أو ادلوقعة قوة األسناد العادية من حيث اإلثبات ما مل يثبت من نسبت إليو أنو مل يستخرجها أو مل 

 ."يكلف أحدا باستخراجها

الرسائل والربقيات من جهة، وبُت من  صلد أف ادلشرع األردين يف ىذا النص قد فرؽ بُت كل 

مراسالت التلكس والفاكس ووثائق الربيد اإللكًتوين من جهة أخرى، وىذه تفرقة جيدة ألف ادلشرع األردين 

عندما قاـ هبا راعى طريقة عمل ىذه الوسائل احلديثة اليت زبتلف اختالفا كليا عن الرسائل والربقيات العادية، 

واليت تعتمد على ادلفهـو التقليدي للتوقيع وبإمكانية وجود مكتب تصدير يودع فيو أصل ىذه ادلراسالت 

لكن بالنسبة للوسائل احلديثة فإنو مل يشًتط دلنحها قيمة السندات العادية سوى أف . موقعا عليو من مرسلها
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فاألصل يف . يثبت مرسلها أنو مل يرسلها ومل يكلف أحدا بإرساذلا، وىذه مسألة مادية يقدرىا قاضي ادلوضوع

ىذه ادلراسالت إهنا تعادؿ السند العادي يف القيمة الثبوتية وهبذا يكوف ادلشرع األردين قد اعًتؼ هبذه 

.  الوسائل احلديثة كوسيلة إلثبات التصرفات القانونية

وتكوف وظيفة اذليئة العامة للمصادقة اإللكًتونية وفقا دلا ورد يف ادلشروع الفلسطيٍت إضفاء ادلصداقية 

الالزمة على التوقيع اإللكًتوين ومراقبة ومتابعة ادلزود ألحكاـ القانوف وربديد ادلواصفات الفنية دلنظومات 

انشاء وتوثيق التوقيع اإللكًتوين وشهادات ادلصادقة اإللكًتونية، كما اعطاىا ادلشروع احلق يف منح الًتاخيص 

. دلزاولة نشاط ادلزود والتاكد من احًتاـ ادلزود ألحكاـ ىذا القانوف وكافة اللوائح واالنظمة الصادرة دبوجبو

 

فاألمن التقٍت ذو أمهية كبَتة ومرتبط ارتباطاً وثيقاً باألمن القانوين، كما أف أىم شرط لقبوؿ ىذه 

. الوسائل التقنية ىو وجود األمن التقٍت فيها والذي يعطي بالتايل األمن ادلطلوب لقبوؿ ىذه الوسائل قانوناً 

وتعترب االستعانة بطرؼ ثالث زلايد من أىم الوسائل اليت تساعد على قبوؿ ىذه الوسائل احلديثة، حيث 

ينظم ىذا الوسيط العالقة بُت الطرفُت خاصة يف رلاؿ اإلثبات، بل أصبح ىذا الطرؼ طرفاً ثالثاً موثقاً فيقـو 

بتحديد ىوية ادلرسل ومستلم الرسالة، واكتماؿ الرسالة وساعة وصوذلا وتارخيها ومكاهنا، وأيضاً يضمن 

. وصوؿ الرسالة عن طريق تقدًن إيصاؿ باالستالـ كوسيلة من وسائل اإلثبات
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 انًحكًت وانحاسب اآلني: انًطهب انثاني

سندرس يف ىذا ادلطلب عالقة احملكمة باحلاسب اآليل كونو مفهـو حديث نسبيا واستخدامو يثَت زبوفا لدى 

القضاة، لذلك سنقسم ىذا ادلطلب إىل فرعُت األوؿ يبحث فهم احملكمة دلفهـو وثائق الربيد اإللكًتوين 

. والثاين حوؿ سلطة احملكمة يف تقدير قيمة الدليل ادلستمد من وثائق الربيد اإللكًتوين

 

. فهى انًحكًت نًفهىو وثائك انبريذ اإلنكتروني وتعايهها يعه: انفرع األول

ال شك أف وثائق الربيد اإللكًتوين مفهـو حديث يف الوطن العريب بشكل خاص، وىو مل ينظم 

كذلك فإف التوقيع اإللكًتوين، الذي لو دور كبَت يف اعتماد وثائق الربيد اإللكًتوين . تشريعيا إال حديثا

كدليل إثبات، واف كاف يعادؿ التوقيع التقليدي من الناحية الوظيفية إال انو ال يعادلو من الناحية الشكلية، 

األمر الذي قد يثَت زبوفا لدى القضاة منو ومن اعطائو احلجية القانونية؛ خصوصا يف ظل عدـ االحاطة 

الكاملة من قبل اجلهاز القضائي دبفهـو وثائق الربيد اإللكًتوين ودور مستخرجات احلاسب اآليل يف 

. اإلثبات

 9 يف seteومن االمثلة على زبوؼ القضاء من احلكم دبوجب التوقيع اإللكًتوين حكم زلكمة 

1984مايو 
 حيث بررت رأيها بذلك باف التوقيع اإللكًتوين صدر عن طريق االلة التابعة للمؤسسة اليت 37

. ذلا كامل احلرية يف التصرؼ فيها

                                                           
. 2003-2002. مصر: مكتبة اجلالء اجلديدة بادلنصورة. 2ط. وكيفية مواجهتها ومدى حجيتو يف اإلثبات- سلاطره- ماىيتو: التوقيع االلكًتوين. ثروت عبد احلميد 37
 .110ص
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من ىنا، فإف من الضرورة دبكاف العمل على توعية القضاة دبفهـو وثائق الربيد اإللكًتوين وآلية عملو، ودوره 

يف اإلثبات، حىت تكوف ذلم القدرة على ازباذ األحكاـ القضائية السليمة والقوية وادلستندة إىل علم وفهم 

. للربيد اإللكًتوين يف اية قضية تعرض عليهم

 

سهطت انًحكًت في تمذير ليًت انذنيم انًستًذ ين وثائك انبريذ اإلنكتروني : انفرع انثاني

يلعب القاضي دوراً مهماً يف عملية اإلثبات؛ فبعد أف كانت اخلصومة حكراً على اخلصـو حيركوهنا 

كما يشاءوف، أصبح للقاضي دور إجيايب يف تسيَتىا ومل يعد دوره يقتصر على انتظار ما يقدمو اخلصـو من 

أدلة ووسائل إثبات بل زبطى ذلك إىل عمل ادلشرعُت على زيادة إجيابية القاضي وفاعليتو بتزويده دبزيد من 

من مراحل الدعوى حىت ال يًتؾ كشف احلقيقة رىناً - مرحلة اإلثبات- حرية احلركة يف ىذه ادلرحلة اذلامة 

دببارزة اخلصـو وحدىم واحلرص على استقرار احلقوؽ وسد باب احليلة أماـ طالب الكيد أو ىواة 

. 38ادلماطلة

وتبدو مظاىر ىذا الدور اإلجيايب، وما يتمتع بو من حرية يف اإلثبات، يف أف للمحكمة من تلقاء 

نفسها أف تأمر باإلثبات بشهادة الشهود، ويف األحواؿ اليت جييز القانوف فيها اإلثبات بشهادة الشهود، مىت 

 لسنة 4 من قانوف البّينات الفلسطيٍت رقم 80وىذا ما نصت عليو ادلادة  رأت يف ذلك فائدة للحقيقة

2001  .

 من قانوف البّينات 146مادة ).وللقاضي توجيو اليمُت ادلتممة من تلقاء نفسو إىل أي من اخلصمُت

وإىل جانب ىذه . ( من قانوف البّينات الفلسطيٍت122مادة . )ولو أيضاً استجواب اخلصـو (.الفلسطيٍت
                                                           

 42عماف، دوف سنة نشر، ص : مكتبة دار الثقافة. آدـ النداوي، قانوف البينات واإلجراء 38
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ادلظاىر العامة إلجيابية دور القاضي يف عملية اإلثبات، فهناؾ مظاىر أخرى خاصة يبدو فيها بوضوح الدور 

الذي عهد بو ادلشرع الفلسطيٍت للقاضي من أجل تقدير قيمة الدليل ادلستمد من مستخرجات الوسائل 

. التكنولوجية احلديثة

وللقاضي كذلك دور ىاـ يف رلاؿ تطبيق مبدأ الثبوت بالكتابة بالنسبة لكل كتابة صادرة من اخلصم ومن 

شأهنا أف ذبعل وجود التصرؼ ادلدعى بو قريب االحتماؿ، فأي مستخرج حديث صادر عن اخلصم، إذا 

قدر القاضي أف من شأنو أف يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة، استكملو بالبينة أو القرائن لالستناد عليو يف عملية 

.  اإلثبات

 

صادراً بصورة مادية من اخلصم، بل ديكن أف يكوف - كما ذكرنا-وال يشًتط أف يكوف احملرر 

الصدور معنوياً أي بأف يكوف ىو الذي أملى احملرر أو أقر ما بو من بيانات دوف أف حيمل احملرر توقيعو، كما 

بيانات معينة، ديكن أف تساىم يف إظهار - دوف أف يوقعو- لو كاف مستخرجاً حلاسب آيل ذكر فيو 

فيكفي على سبيل ادلثاؿ أف يذكر فيو الدين ادللـز بسداده، دوف تعيُت مقداره، شلا جيعل األمر . احلقيقة

  .39خاضعاً لتقدير القاضي، الذي لو أف يقدر أف الواقعة ادلطروحة عليو قريبة االحتماؿ

 

فإذا توافرت الشروط السابقة جاز للقاضي أف يستكمل ىذا الدليل عن طريق االستعانة دبا جيده يف 

الدعوى من قرائن، إال أف ىذا ادلوقف اإلجيايب للقاضي ال حيوؿ دوف التزامو عند مباشرة إجراءات اإلثبات 

                                                           
 684- 681دوف ناشر، ص : اجمللد األوؿ. أمحد نشأت، رسالة اإلثبات 39
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بالقواعد اليت يتضمنها قانوف البّينات وادلتعلقة بطرؽ اإلثبات واألحواؿ اليت يتعُت فيها اللجوء إىل كل طريق 

. واإلجراءات الواجب مراعاهتا عند اتباعو ألي طريق وعند تقديره لقوة الدليل ادلستخلص منو
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انحجيت انمانىنيت نىثائك انبريذ اإلنكتروني كسنذ عرفي : انفصم انثاني

 
سندرس يف ىذا الفصل حجية وثائق الربيد اإللكًتوين باعتبارىا من السندات العرفية، وذلذا فقد قسمنا ىذا 

الفصل إىل مبحثُت، األوؿ يدرس موضوع حجية وثائق الربيد االلكًتوين، والثاين يدرس موضوع إثبات صحة 

. وثائق الربيد اإللكًتوين كسند عريف

 

. حجيت وثائك انبريذ اإلنكتروني: انًبحث األول

توصلنا يف الفصل األوؿ إىل أف احملرر اإللكًتوين ال يعترب دليالً كتابياً كامالً إلثبات التصرفات 

القانونية، نظراً لكوف ادلشرع الفلسطيٍت قد أخذ بالكتابة كوسيلٍة إلثبات التصرفات القانونية باعتبارىا الوسيلة 

األكثر أماناً واطمئناناً، يف ظل غلبة اجلوانب ادلادية على ادلعامالت بصورة أثرت يف النفوس، وأضعفت الثقة 

 من 71لكن ادلشرع الفلسطيٍت أورد بعض االستثناءات على ىذه القاعدة ضمن ادلادة . يف شهادة الشهود

قانوف البّينات، ديكن دبقتضاىا اإلثبات بغَت الكتابة، أي باللجوء إىل طريق آخر من طرؽ اإلثبات، خاصة 

.  شهادة الشهود أو القرائن

سندرس يف ىذا ادلبحث حجية وثائق الربيد اإللكًتوين بُت األطراؼ وبالنسبة للغَت، وحجية أصوؿ 

. وصور السندات العرفية يف مطلبُت
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. حجيت وثائك انبريذ اإلنكتروني بين األطراف وباننسبت نهغير: انًطهب األول

تعترب الكتابة يف معظم التشريعات ىي الدليل األمسى، ذلك كوهنا إقرار صريح بالواقعة يقًتب من 

اليقُت واإلدراؾ أكثر من غَته من البّينات، وإذا كانت الكتابة يف أصلها العاـ إحدى وسائل اإلثبات إال أف 

القانوف دينحها وظائف أخرى، كأف تكوف شرطاً أساسياً لصحة التصرؼ القانوين، كما ىو احلاؿ يف 

. التصرفات اليت ترد على األمواؿ غَت ادلنقولة كالبيع أو الشراء

 

فهل يمكن القول بأن الكتابة اإللكترونية تدخل ضمن مفهوم الكتابة التقليدي؟ 

وإذا كان المشرع الفلسطيني يستلزم توفر الكتابة أو تقديم المستندات والوثائق إلثبات عقد أو 

تصرف أو واقعة فهل تدخل الوثائق والمستندات اإللكترونية ضمن ذلك؟ 

حىت عهد قريب جدا مل تكن التشريعات تعًتؼ دبستخرجات احلاسب اآليل اسوة بالتلكس 

ويف ظل غياب اتفاؽ بُت األطراؼ بقبوؿ مثل ىذه البّينات اليت أصبحت ملحة وضرورية جلأت . والفاكس

بعض الدوؿ يف قوانينها اخلاصة إىل إضافة مواد ذبيز اإلثبات هبذه الطريقة يف بعض ادلواضيع كقانوف مراقبة 

، حيث أصبح من اجلائز 2000 األردين وقانوف البنوؾ األردين كذلك لسنة 1999أعماؿ التامُت لسنة 

اإلثبات يف قضايا التامُت والقضايا ادلصرفية جبميع طرؽ اإلثبات دبا يف ذلك البيانات اإللكًتونية أو البيانات 

. الصادرة عن اجهزة احلاسوب

مث جلأت الدوؿ ادلختلفة إىل تضمُت قوانُت البّينات فيها نصوصا توضح موضوع مستخرجات 

احلاسب اآليل وسبنحها حجية قانونية يف اإلثبات، وحديثا باتت العديد من الدوؿ تصدر تشريعات خاصة 
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لتنظيم موضوع ادلبادالت اإللكًتونية وحجيتها يف اإلثبات وذلك كنتيجة حتمية لتطور التجارة اإللكًتونية 

. واستمرار انتشارىا

 

: ، على أف2001 لسنة 4 من قانوف البّينات الفلسطيٍت رقم 19ويف فلسطُت نصت ادلادة 

تكوف للرسائل ادلوقع عليها قيمة السند العريف من حيث اإلثبات ما مل يثبت موقعها انو مل يرسلها وانو . 1"

. مل يكلف احدا بارساذلا

تكوف للربقيات ومكاتبات التلكس والفاكس ووثائق الربيد اإللكًتوين ىذه القوة أيضا إذا كاف أصلها . 2

وتعترب الربقيات مطابقة ألصلها حىت يقـو الدليل على . ادلودع يف مكتب التصدير موقع عليها من مرسلها

." عكس ذلك

 

 من نفس القانوف ادلذكور اعاله على سرياف أحكاـ الفصل الثالث ادلتعلق بالسندات غَت 27وتنص ادلادة 

.  ادلوقع عليها، على وثائق نظم احلاسب اآليل

فوثائق نظم احلاسب اآليل دبوجب قانوف البّينات الفلسطيٍت ىي سندات عرفية ذلا ذات القيمة من حيث 

.  اإلثبات، وتسري عليها األحكاـ ادلتعلقة بالسندات غَت ادلوقع عليها

إال أف ادلشرع الفلسطيٍت قد اشًتط دلنح وثائق الربيد اإللكًتوين ىذه القوة يف اإلثبات أف يكوف ذلا أصل 

وىذا ىو اخللط الذي وقع بو ادلشرع، فكما بّينا فإف . مودع يف مكاتب التصدير موقع عليو من مرسلها

األحكاـ اليت تتعلق بكل وسيلة من ىذه الوسائل زبتلف تبعاً لطريقة عمل ىذه الوسائل، فوثائق الربيد 

اإللكًتوين ال ديكن أف يكوف ذلا مكتب تصدير حيتفظ بأصل مودع موقع عليو، وإذا عاد ادلشرع الفلسطيٍت 
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فاشًتط التوقيع التقليدي على ىذه احملررات فإنو يكوف قد أفقدىا معناىا ألهنا أساسا ال تعتمد على التوقيع 

التقليدي يف عملها، بل وجدت لتسهيل التعامل بُت ادلتعاقدين وقد أوجد معها التطور احلاصل يف 

التكنولوجيا وسائل تعطيها أمانا كافيا لتعادؿ الوثيقة العادية مثل وجود توقيع إلكًتوين يناسبها وكذلك وجود 

وسيط سلطة إشهار للتحقق من شخصية ادلتعاملُت والبيانات ادلرسلة هبذه الوسائل وصحة نسبة التوقيع إىل 

.  صاحبو

 

اذف فمن الناحية العملية فإف وثائق نظم احلاسب اآليل يتم التعامل معها داخل شبكة خاصة ال 

إضافة إىل أف - 19الذي تطلبو ادلشرع الفلسطيٍت يف الفقرة الثانية من ادلادة -ربتوي مثل ىذا ادلكتب 

التوقيع التقليدي ال ديكن أف يظهر إال من خالؿ استخراج احملرر اإللكًتوين طباعة والتوقيع عليو خبط اليد، 

وىذا ما دينحو احلجية، حيث بعد ذلك تعترب ىذه الوثيقة دبثابة السند العادي يف اإلثبات وتأخذ حكم 

. الرسائل والربقيات

إذ ال فائدة من إعطاء احملرر اإللكًتوين ىذه - كما ذكرنا من الناحية العملية–وىذا غَت شلكن 

القيمة يف اإلثبات طادلا ال ديكن ربقيقها من الناحية العملية وعلى فرض استيفاء ىذه ادلتطلبات القانونية فإف 

احملرر اإللكًتوين يف ىذه احلالة يكوف قد فرغ من مضمونو حيث إنو حّوؿ إىل وثيقة مطبوعة ومت التوقيع عليو 

خبط اليد وىذا يعٍت بالتايل أف قيمة احملررات اإللكًتونية غَت ادلستخرجة من الوسيط اإللكًتوين وغَت ادلوقع 

. عليها خبط اليد ال تعادؿ السند العادي يف اإلثبات
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إال أف مشروع قانوف ادلبادالت والتجارة اإللكًتونية الفلسطيٍت ويف الفصل الثاين منو ويف ادلواد من 

 بالتحديد منح رسالة البيانات احلجية القانونية، اذ نص بشكل صريح أف رسالة البيانات ال تفقد 7-11

واعترب أف رسالة البيانات . ادلعلومات مفعوذلا القانوين أو صحتها أو قابليتها جملرد إهنا يف شكل رسالة بيانات

تستويف شرط الكتابة يف القانوف إذا تيسر االطالع على البيانات الواردة فيها على ضلو يتيح الرجوع إليها 

. الحقا

وقد أّكد ادلشروع انو ال ديكن تطبيق أي حكم من أحكاـ قانوف البينات للحيلولة دوف قبوؿ رسالة 

. البيانات كدليل إثبات جملرد إهنا رسالة بيانات، أو بدعوى إهنا ليست يف شكلها األصلي

ويف ىذه ادلواد االجابات الشافية للتساؤالت اليت قد تطرح حوؿ دخوؿ الكتابة اإللكًتونية ضمن مفهـو 

الكتابة التقليدي، وما إذا كانت الوثائق وادلستندات اإللكًتونية تدخل ضمن الكتابة اليت قد يشًتطها ادلشرع 

األمر الذي جاء متفقا مع أحكاـ . الفلسطيٍت إلثبات عقد أو تصرؼ أو واقعة أو تقدًن ادلستندات والوثائق

.  من القانوف النموذجي9ادلادة 

 

 من قانوف األونيسًتاؿ النموذجي ِبشأف التجارة اإللكًتونية على شروط اعتبار 8وقد نصت ادلادة 

: الوثائق اإللكًتونية أصوال، فقد نصت ىذه ادلادة على

: عندما يشًتط القانوف تقدًن ادلعلومات أو االحتفاظ هبا يف شكلها األصلي، إذا. 1"

وجد ما يعوؿ عليو لتأكيد سالمة ادلعلومات منذ الوقت الذي انشئت فيو للمرة األوىل يف شكلها النهائي 

. بوصفها رسالة بيانات أو غَت ذلك
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كانت تلك ادلعلومات شلا ديكن على الشخص ادلقرر أف تقدـ إليو وذلك عندما يشًتط تقدًن تلك 

. ادلعلومات

تسري الفقرة أ سواء ازبذ الشرط ادلنصوص عليو فيها شكل التزاـ أو اكتفي بالقانوف دبجرد النص على 

 .العواقب اليت تًتتب على عدـ تقدًن البيانات أو عدـ االحتفاظ هبا يف شكلها األصلي

: 1الغراض الفقرة الفرعية أ من الفقرة 

يكوف معيار تقدير سالمة ادلعلومات ىو ربديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودوف تغيَت باستثناء إضافة 

 أي تظهَت واي تغيَت يطرأ اثناء اجملرى العادي لالبالغ والتخزين والعرض، و

تقدر درجة التعويل ادلطلوب على ضوء الغرض الذي انشئت من اجلو ادلعلومات وعلى ضوء مجيع الظروؼ 

." ذات الصلة
 

االتفاقات الخاصة باإلثبات 

 من قانوف البينات الفلسطيٍت قد ربدثت عن االستثناءات على ضرورة تطلب 71إذا كانت ادلادة 

دليل كتايب إلثبات التصرفات القانونية اليت يلـز إلثباهتا وجود دليل كتايب، فإف ذلك يستدعي أيضاً البحث 

عن استثناءات أخرى ديكن اللجوء إليها وذلك لكي نتمكن من االعًتاؼ هبذه الوسائل احلديثة وبالتايل 

. إعطاءىا القوة الثبوتية يف قانوننا احلايل

وإزاء ادلخاوؼ اليت قد تطرأ حوؿ اإلثبات وخاصة عند استخداـ الوسائل غَت التقليدية من أف ال 

يتم قبوؿ ىذه الوسائل أو ال تكوف ذلا القوة الثبوتية ادلتوقعة ذلا، فإننا صلد األطراؼ يقوموف بإبراـ اتفاقات 
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فيما بينهم تتضمن الشروط اليت جيب على األطراؼ مراعاهتا والوسائل اليت سيتم قبوذلا إلثبات تصرفاهتم بل 

. ويصل األمر إىل إعطاء قوة ثبوتية معينة ذلذه الوسائل

:  من قانوف البينات الفلسطيٍت بالنص68وىذا ما تضمنتو ادلادة 

يف ادلواد غَت التجارية إذا كاف االلتزاـ تزيد قيمتو على مائيت دينار أردين أو ما يعادذلا بالعملة ادلتداولة قانوناً "

أو كاف غَت زلدد القيمة فال ذبوز شهادة الشهود يف إثبات وجوده أو انقضائو، ما مل يوجد اتفاؽ صريح أو 

". ضمٍت أو نص قانوين يقضي بغَت ذلك
 

. مدى صحة االتفاقات المخالفة للقواعد الموضوعية في اإلثبات: أوالً 

إف القواعد ادلوضوعية لإلثبات ال تتعلق بالنظاـ العاـ، وبالتايل جيوز لألطراؼ االتفاؽ على سلالفتها 

صراحة أو ضمناً، كما جيوز لصاحب احلق يف التمسك هبا أف يتنازؿ عنها، إال أنو مىت اعًتض اخلصم على 

طلب خصمو اإلثبات بالبينة يف األحواؿ اليت جيوز فيها اإلثبات بغَت الكتابة تعُت على القاضي عدـ قبوؿ 

. اإلثبات بغَت ىذا الطريق

واتفاؽ األطراؼ على سلالفة قواعد اإلثبات قد يكوف سابقاً على وقوع النزاع وقد يكوف الحقاً على 

. وقوعو وقد يستدؿ عليو أثناء سَت الدعوى

وقد قضي بأف الدفع بعدـ جواز اإلثبات بالبينة ىو من الدفوع اليت جيب إبداؤىا قبل التكلم يف موضوع 

فعدـ سبسك اخلصم بو قبل مساع شهادة الشهود يفيد نزولو عنو، وأياً ما كاف األمر، فإف اتفاؽ األطراؼ . الدعوى

.  40على منح مستخرج معُت حجية قانونية يف اإلثبات جيعل لو قيمة الدليل الكتايب الكامل
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. أىمية االتفاقات بالنسبة إلثبات مستخرجات الوسائل الحديثة: ثانيا

وتبدو أمهية ىذا االستثناء يف عدـ وجود نصوص صرحية ذبيز األخذ دبستخرجات وسائل 

التكنولوجيا احلديثة، حبيث ال يكوف أماـ ادلتعاملُت إال االتفاؽ فيما بينهم على ربديد شروط استخداـ 

ادليكروفيلم - الكمبيوتر " وسائل التقنية احلديثة يف عملية اإلثبات سواء كاف ذلك بالنسبة لوسائل ادلعلوماتية 

". االنًتنت- التلكس - أو االتصاؿ عن بعد الفاكس 

فمن خالؿ ىذه االتفاقات يقـو األطراؼ بتعديل القواعد القانونية لإلثبات اليت ال تتناسب واستخداـ ىذه 

الوسائل احلديثة فبإمكاهنم من خالؿ ىذا االتفاؽ أف ينظموا وسائل اإلثبات ادلقبولة وإعطائها القوة الثبوتية 

ادلناسبة إلثباهتا، وكذلك طريقة تنفيذ ىذا االستخداـ التقٍت من دخوؿ إىل النظاـ أو كيفية نقل الرسائل أو 

 41.قواعد االستقرار أو طرؽ زبزين الرسائل

عند -ومن أوضح األمثلة على صلاح مثل ىذه االتفاقيات يف تنظيم عالقة ادلتعاملُت ىو اتفاؽ البنك والعميل 

على - حصوؿ ىذا األخَت على البطاقة البنكية اآللية ادلتصلة حباسب آيل يقـو بتسجيل عمليات العميل

. اعتبار ىذه التسجيالت اآللية ذات قوة ثبوتية على إسباـ العميل ذلذه العمليات

 

وكذلك تنص االتفاقات اخلاصة بتبادؿ ادلعلومات إلكًتونياً على أنو حيق االحتجاج بالتسجيالت 

ادلعلوماتية ادلقدمة عن طريق تلك األنظمة اإللكًتونية، وكذلك صلد ذلك واضحاً يف االتفاقات اليت ترـب بُت 

األطراؼ على استخداـ اإلنًتنت وإعطاء القوة الثبوتية للرسائل اليت يتم تبادذلا عن طريق ىذه الشبكة 
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وكذلك االتفاؽ على الضوابط التقنية للرسائل من حيث التسجيل وادلعاجلة والتخزين ودخوؿ الوسطاء ومحاية 

 42.ادلعلومات الشخصية والقانوف ادلطبق وكيفية تسوية ادلنازعات يف حالة حدوثها

 

. القيود الواردة على اتفاق األطراف: ثالثاً 

إف إطالؽ ادلوافقة على اتفاقات األطراؼ بدوف قيد جيعل ىذه االتفاقات تصل إىل حد تعارضها 

مع أحد ادلباديء األساسية اليت يقـو عليها قانوف البّينات، وىو حرماف أحد األطراؼ من إثبات ما يدعيو 

ضلو الطرؼ اآلخر، وىو ما ال يقبل قانوناً، فهناؾ حدود جيب على األطراؼ مراعاهتا عند إبراـ اتفاقاهتم 

فما ىو احلق يف اإلثبات؟ وما ىي .حوؿ طرؽ اإلثبات ادلقبولة فيما بينهم إلثبات التصرؼ احلأصل بينهم

الشروط التعسفية اليت يفرضها أحد األطراؼ على اآلخر وتتضمن إخالالً حبق الدفاع؟ 

 

. الحق في اإلثبات. 1

يعترب احلق يف اإلثبات من ادلبادئ األساسية اليت يقـو عليها قانوف البّينات، وىو حق مستفاد بطريق 

. التالـز من النصوص اليت تقرر احلقوؽ األخرى ألصحاهبا، ألف فاعلية كل حق تتوقف على إمكانية إثباتو

وأنو ال بد من أف يكوف تقرير أي حق لشخص معُت مقًتناً دبنح ىذا الشخص احلق يف إثبات الواقعة اليت 

 .تعترب مصدراً ذلذا احلق ادلعُت، وإال كاف ىذا احلق ىو والعدـ سواء

وعلى ذلك فإف الشروط اليت قد يشًتطها أحد األطراؼ وحيـر دبوجبها الطرؼ اآلخر من حقو يف 

إثبات ما يدعيو أو يف نفي ما يدعيو الطرؼ اآلخر، ذلي أوضح دليل على اصطداـ ىذه الشروط مع مبدأ 
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، وعلى ذلك فإف مثل ىذه الشروط تعترب باطلة وال جيب  احلق يف اإلثبات وادلكفوؿ لكل خصم من اخلصـو

أف يؤخذ هبا من قبل احملكمة، وقد نصت اغلب البنوؾ يف تعاقداهتا مع العمالء عند تقدمهم للحصوؿ على 

البطاقات البنكية اآللية اليت زبوذلم القياـ ببعض العمليات البنكية من خالؿ األجهزة اآللية على مثل ىذه 

.  43الشروط

ودلا كاف القانوف قد كفل للخصم احلق يف اإلثبات بالطرؽ اليت حددىا القانوف، فإنو كذلك قد 

وضع ضوابط ذلذا احلق، منها انو ال جيوز أف يصطنع دليالً لنفسو وحيتج بو على الطرؼ اآلخر مدعياً أف 

لديو الدليل على صدؽ ما يدعيو إال يف بعض احلاالت اليت مسح القانوف للشخص أف حيتج بأدلة من صنعو 

ىو، وىي حاالت قد ذكرىا القانوف على سبيل احلصر دلربرات قدرىا ادلشرع الفلسطيٍت نفسو وال جيوز 

ويف ادلقابل فقد كفل القانوف للشخص عدـ إلزامو بتقدًن دليل ضد نفسو ليستفيد منو الطرؼ . التوسع فيها

اآلخر يف إثبات ما يدعيو، ومع ذلك فقد نص القانوف أيضاً على بعض احلاالت االستثنائية اليت ألـز فيها 

. القانوف اخلصم على تقدًن دليل ضد نفسو، وقد وردت ىذه احلاالت على سبيل احلصر أيضاً 

 

قد يقف مبدأ عدـ جواز اصطناع الشخص دليالً لنفسو عائقاً أماـ قبوؿ مستخرجات احلاسب 

اإللكًتوين يف اإلثبات يف بعض احلاالت على األقل وذلك ألف الدليل ادلتحصل عليو قد يتصور انو من صنع 

. أحد األطراؼ وبالتايل ال ديكنو االعتماد عليو كدليل يف اإلثبات على حدوث تصرؼ قانوين معُت
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وأوؿ ما يتبادر إىل الذىن كمثاؿ يف ىذه احلالة ىي حالة استخداـ الشريط الورقي اخلارج من احلاسب 

اإللكًتوين كدليل إثبات لعملية سحب مايل قاـ هبا عميل البنك، أو على األقل يدعي البنك قياـ العميل 

. بتلك العملية

وعلى الرغم من االختالفات الفقهية، إال أف الرأي الراجح يؤكد أف العملية تتم مشاركًة بُت البنك 

والعميل، أي بُت اجلهاز ومستخدـ اجلهاز، ألنو عند إدخاؿ رقم سري خاطيء ال يستجيب اجلهاز 

ادلستخدـ بل أنو قد حيتفظ بالبطاقة لديو وال يتم تسليمها، لصاحبها إال من خالؿ البنك مصدر البطاقة 

وبالتايل يذىب ىذا الرأي إىل اعتبار ما ينتج من أدلة عن ىذه العمليات ديكن . بعد التأكد من شخصيتو

قبولو كدليل يعتد بو إذا استوىف الشروط القانونية األخرى، أما رده حبجة انو من صنع ادلدعي البنك فهو قوؿ 

 44.مردود عليو

وذبدر مالحظة أف ىذا ال يعٍت أف كل األدلة ادلتحصل عليها من الوسائل احلديثة ىي نتاج عمل 

مشًتؾ بُت طريف اخلصومة وبالتايل ديكن االعتماد عليها كأدلة، وإمنا ىناؾ بعض الوسائل غَت ادلأمونة اليت ال 

ديكن االعتماد على أدلتها ومن ذلك الفاكس أو وثائق الربيد اإللكًتوين، يف حالة عدـ وجود ضمانات أمنية 

. ربقق األماف ادلطلوب حىت تعتمد مثل ىذه األدلة

 

وىو ادلبدأ العاـ يف قانوف -أما فيما يتعلق دببدأ عدـ جواز إجبار اخلصم على تقدًن دليل ربت يده 

فال جيوز إجبار اخلصم على تقدًن دليل ربت يده إال يف األحواؿ اليت نص عليها القانوف واليت يلـز - البّينات

فيها اخلصم بتقدًن احملرر الذي ربت يده للخصم اآلخر، وىذه ادلرونة من طرؼ القانوف قد يكوف ذلا تأثَتىا 

                                                           
 20، ص2000القاىرة، : دار النهضة العربية. أسامة ادلليجي، استخداـ مستخرجات التقنيات العلمية احلديثة يف اإلثبات وأثره على قواعد اإلثبات ادلدين  44
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اإلجيايب يف اإلثبات يف حالة االعتماد على وسائل حديثة وخاصة يف احلاالت اليت يكوف فيها األطراؼ غَت 

متوازنُت حيث يكوف أحد األطراؼ يف موقف أفضل من الطرؼ اآلخر، وخَت مثاؿ على ذلك حالة البنك 

والعميل عندما يعتمد البنك على تسجيالتو اآللية إلثبات حدوث واقعة معينة يدعيها العميل، فيقـو البنك 

بتقدًن ىذه التسجيالت اآللية وما خيرج منها من أشرطة ورقية ومغناطيسية وغَتىا إلثبات حدوث الواقعة، 

.فعليو ديكن للعميل أف يعتمد على ىذه التسجيالت أيضا لدحض ما يدعيو
45  

وكذلك احلاؿ يف حالة وجود الطرؼ الثالث ادلوثق يف العالقات اليت تتم بُت طرفُت باستخداـ 

الوسائل التكنولوجية، حيث ديكن ألحد أطراؼ اخلصومة أف يطلب من احملكمة إدخاؿ ىذا الغَت كطرؼ 

يف اخلصومة أو كشاىد لإلدالء بشهادتو وتقدًن األدلة اليت ربت يده للقضاء إلثبات ما يدعيو أحد األطراؼ 

معُت عن طريق  (تشفَت)ويظهر ذلك جلياً يف تبادؿ الرسائل اإللكًتونية باستخداـ . ضد الطرؼ اآلخر

استخداـ األرقاـ السرية عن طريق طرؼ ثالث موثق يشهد بأف األرقاـ السرية ادلستخدمة وادلفتاح الالـز لفك 

شفرة الرسالة زبص أحد األطراؼ، وبالتايل يشهد بأف الرسالة ادلرسلة إىل أحد األطراؼ إمنا أرسلت إليو من 

 .الطرؼ اآلخر إىل ىذا الطرؼ

 

 

  .الشروط التعسفية. 2

القيد اآلخر على حق األطراؼ يف االتفاؽ على قواعد اإلثبات يتعلق بنقل عبء اإلثبات، فنظراً 

للمشاكل اليت تثَتىا االستخدامات ادلتزايدة للوسائل احلديثة يف التعامالت، فإف ادلتعاملُت هبا حيرصوف على 

                                                           
 106ص .  مفلح القضاة مرجع سابق45
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تنظيم عالقاهتم عن طريق إبراـ اتفاقات؛ ربتوي ىذه االتفاقات على الوسائل ادلقبولة لإلثبات فيما بينهم 

ومن أىم ىذه االتفاقات ما يتم يف رلاؿ العالقات بُت البنك . والشخص الذي يتحمل عبء اإلثبات

وعمالئو، حيث يشًتط البنك أف يكوف عبء إثبات الواقعة اليت يدعيها على عاتق العميل، بل ويصل احلد 

إىل اشًتاط البنك على أف تعترب أدلتو دليالً قاطعاً على صحة ما يدعيو البنك وأانو ليس للعميل أف ينازع يف 

. ىذه األدلة

ومثل ىذه الشروط اليت ربـر الطرؼ اآلخر من احلق يف اإلثبات ىي شروط باطلة لتعارضها مع 

أما بالنسبة للشروط اليت ينقل فيها . مبادئ اإلثبات األساسية اليت سبنح كل خصم احلق يف إثبات ما يدعيو

أحد األطراؼ عبء اإلثبات على غَته فهي جائزة، وذلك ألف القواعد اليت تنظم توزيع عبء اإلثبات 

 46.ليست من النظاـ العاـ، وبالتايل جيوز لألطراؼ االتفاؽ على سلالفتها
 

. حجيت أصىل وصىر انسنذاث انعرفيت: انًطهب انثاني

زبتلف السندات العرفية عن السندات الرمسية من حيث احلجية يف اإلثبات ويعود ذلك إىل أف 

السندات الرمسية يتدخل يف تنظيمها موظف عاـ بعكس السندات العرفية، وكذلك من حيث التوقيع أو خط 

الشخص الذي نسبت إليو الورقة وتكوف حجية السند العريف من حيث نسبة اخلط أو التوقيع واإلنكار من 

وتنص . جانب من نسبت إليو وىذا يكفي لإلنكار وبالتايل يسلب ىذه الورقة حجيتها يف اإلثبات مؤقتاً 

:  من قانوف البّينات الفلسطيٍت على أف18ادلادة 
                                                           

 Faget (Jean Pierre), Le Contentieux des cartes, les nouveaux moyens de: عن، 213عايض ادلرى، مرجع سابق، ص  46

paiement, 17 e congres nationals de huissiers de justice, Dijon: 25-26 et 27 Sep. 1986, economica et 

investir., p. 86; Krimmer (ingeborg), les cartes de paiement, These, universite de Nice, Nov. 1989, 

pp.304-307 
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. ال يكوف السند العريف حجة على الغَت بالنسبة لتارخيو إال منذ أف يكوف لو تاريخ ثابت. 1"

أف يثبت مضمونو يف . ب. أف يصادؽ عليو كاتب العدؿ. أ: يكوف للسند العريف تاريخ ثابت من يـو.2

وفاة أحد شلن ذلم على . د. أف يؤشر عليو قاض أو موظف عاـ سلتص. ج. ورقة أخرى ثابتة التاريخ رمسيا

السند أثر معًتؼ بو من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يـو أف يصبح مستحيال على أحد ىؤالء أف يكتب 

. وقوع أي حادث آخر يكوف قاطعا يف أف الورقة قد صدرت قبل وقوعو. ىػ. أو يبصم لعلة يف جسمو

جيوز للقاضي تبعا للظروؼ إال يطبق حكم ىذه ادلادة على ادلخالصات والسندات واألوراؽ  .3

التجارية ولو كانت موقعة أو مظّهرة من غَت التجار لسبب مدين وكذلك سندات القروض ادلوقعة دلصلحة 

". تاجر برىن أو بدوف رىن مهما كانت صفة ادلقًتض

 

. حجيت أصىل انسنذاث انعرفيت: انفرع األول

حيوز السند العريف ادلكتوب وادلوقع عليو احلجية إذا اعًتؼ بو من ىو منسوب إليو أو مل ينكره، 

. وكاف السند سليما من العيوب ادلادية ادلؤثرة كالكشط أو احملو، ومل يكن بو تزوير ظاىر

وتزوؿ حجية السند احملرر مؤقتا إذا أنكر من ىو منسوب إليو توقيعو عليو صراحة، حىت تفصل فيو احملكمة، 

. ويقع على عاتق ادلتمسك بالسند إثبات صدور التوقيع شلن ىو منسوب إليو عن طريق إحالتو إىل التحقيق

. فإذا ثبتت صحة التوقيع عادت احلجية إىل السند

وال تقتصر حجية السند العريف على أطرافو فقط، إمنا سبتد إىل الكافة، وذلك باستثناء التاريخ حيث 

. 47ال يكوف السند حجة على الغَت يف تارخيو إال منذ أف يكوف لو تاريخ ثابت
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: حجية تاريخ المحرر العرفي بالنسبة إلى الغير

قد يكوف تقدًن تاريخ ادلستند العريف ىو معيار التفضيل بُت احلقوؽ ادلتعارضة، فيعمد طريف ادلستند 

إىل تقدًن التاريخ إضرارا حبق من حقوؽ الغَت حسن النية، ومثاؿ ذلك أف يبيع شخص ماال منقوال آلخر 

وقبل أف يسلمو ىذا ادلاؿ يبيعو مرة ثانية لشخص آخر، مقدمُت تاريخ البيع الثاين ليصبح قبل تاريخ البيع 

. ، الذي يعترب من الغَت بالنسبة للبيع الثاين48األوؿ وبذلك يكوف نافذا يف حق ادلشًتي األوؿ 

 من 1 فقرة 18ومن أجل محاية الغَت من تالعب الطرفُت يف تاريخ ادلستندات العرفية نصت ادلادة 

ال يكوف السند العريف حجة على الغَت بالنسبة إىل :  الفلسطيٍت على أف2001 لسنة 4قانوف البينات رقم 

وبناء عليو ال يكوف تاريخ ادلستند العريف حجة على الغَت إطالقا إال . تارخيو إال منذ أف يكوف لو تاريخ ثابت

إذا كاف ثابت التاريخ، وسنرى بعد قليل طرؽ ربديد التاريخ يف ادلستند العريف، ولكن ادلهم ىو بياف من ىم 

األشخاص الذين يدخلوف يف مفهـو الغَت يف النص السابق حبيث ال يكوف ادلستند العريف حجة يف 

. مواجهتهم إال إذا كاف ثابت التاريخ

ال يقصد بالغَت ىنا كل شخص أجنيب عن التصرؼ ادلدوف يف ادلستند العريف بل يقصد بو كل شخص حيتج 

عليو بالسند العريف ويضار يف حق تلقاه من أحد أطراؼ ادلستند ودبوجب نص يف القانوف إذا ثبت صحة 

:  50، وتطبيقا لذلك فقد استقر الفقو على أف الغَت يقصد بو لغايات تطبيق ىذه ادلادة 49تارخيو يف مواجهتو

                                                           
 79 مفلح القضاة مرجع سابق ص 48

. 79ادلرجع السابق ص .  مفلح القضاة49
. 246-196ص . 1982مصر، : دار النهضة العربية. 2ط . 1رللد . 2ج. الوسيط يف شرح القانوف ادلدين.  السنهوري50



 55 

وىو كل من تلقى من سلفو حقا معينا، مثل ادلشًتي الذي يعترب خلفا خاصا : الخلف الخاص -1

للبائع، ومن مث ىو يعترب من الغَت بالنسبة للتصرفات اليت أبرمها ىذا السلف البائع فال تكوف نافذة يف حق 

ادلشًتي إال إذا كانت ثابتة التاريخ قبل انتقاؿ ادلاؿ إىل ىذا ادلشًتي، وبعكس ذلك فإف البائع كاف يستطيع 

اإلضرار بادلشًتي فيقـو بتصرفات متعلقة بادلاؿ الذي باعو إليو مث يقدـ تواريخ ىذه التصرفات قبل البيع حىت 

تكوف نافذة يف حق ادلشًتي، ولذلك فإف القانوف قد قضى على شبو التحايل واإلضرار عن طريق اشًتاط 

ثبوت تاريخ ىذه التصرفات لنفاذىا يف مواجهو اخللف اخلاص، ومثاؿ ذلك مشًتي العقار يعترب خلفا خاصا 

للبائع الذي اشًتى منو فهو إذا من الغَت بالنسبة لعقود اإلجيار اليت أبرمها البائع بالنسبة ذلذا العقار فال 

تكوف ىذه العقود نافذة يف مواجهة ادلشًتي إال إذا كانت ثابتة التاريخ قبل البيع، كذلك إذا كاف البائع قد 

 إال – اخللف اخلاص –أبـر عقد رىن على ادلنقوؿ الذي باعو فإف الرىن ال يكوف نافذا يف مواجهة ادلشًتي 

. 51إذا كاف ثابت التاريخ قبل البيع 

 

إذا حجز الدائن على منقوالت شللوكة دلدينو أو على ما للمدين لدى الغَت فإنو : الدائن الحاجز  -2

يصبح من الغَت بالنسبة ألي تصرفات أو مستندات صادرة من ادلدين ومتعلقة بادلاؿ احملجوز، فإنو باحلجز 

قد تعلق حق الدائن احلاجز بادلنقوؿ احملجوز سبهيدا لبيعو جربا واستيفاء حقو منو وعلى ىذا فإف أي تصرؼ 

من ادلدين بالنسبة ذلذا ادلاؿ احملجوز كبيع أو مبادلة فإنو ال يكوف نافذا يف حق الدائن احلاجز إال إذا كاف 

. 52ثابت التاريخ قبل إيقاع احلجز
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: السندات العرفية التي تخضع لتطبيق ىذه القاعدة

 من قانوف البينات الفلسطيٍت أنو جيوز للقاضي تبعا للظروؼ إال يطبق 3 فقرة 18بّينت ادلادة 

حكم ىذه ادلادة على ادلخالصات والسندات واألوراؽ التجارية، ولو كانت موقعة أو مظهرة من غَت التجار 

. لسبب مدين، وكذلك سندات القروض ادلوقعة دلصلحة تاجر برىن أو بدوف رىن مهما كانت صفة ادلقًتض

والسبب يف ذلك أف الدليل الكتايب يكوف غَت مطلوب أصال يف الدعاوى والقضايا التجارية، فهذه القضايا 

جيوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن، فإذا وجد سند عريف ازبذ دليال كتابيا فال يشًتط أف يكوف 

تارخيو ثابتاً ليكوف حجة على الغَت، ويف مثل ىذه احلالة يرجع التقدير لقناعة القاضي وبناء على ىذه القناعة 

والتقدير فمن ادلمكن أف يرجع يف ذلك إىل ادلراسالت والدفاتر التجارية وغَتىا، أما ادلعامالت التجارية اليت 

تطلب فيها القانوف الكتابة ألعماؿ حجيتها يف اإلثبات مثل الرىن التجاري فيجب أف يكوف التاريخ فيها 

 .53ثابتا ليكوف حجة على الغَت، وىذه كما ذكرت تطلب نص القانوف فيها ثبوت التاريخ 
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: طرق ثبوت تاريخ المستند العرفي

سبق القوؿ أف ادلستند العريف ال يكوف حجة يف تارخيو على الغَت إال إذا كاف ثابت التاريخ وفقا إلحدى 

 من قانوف البّينات قد ذكرت الطرؽ 18 من ادلادة 2طرؽ ثبوت التاريخ ادلقررة يف القانوف، وقد كانت الفقرة 

: وىي

 

 يدخل يف اختصاص كاتب العدؿ تسجيل العقود اليت :أن يصادق على المستند كاتب العدل .1

ينظمها أصحاب العالقة والتصديق عليها، وىذا حسب قانوف كاتب العدؿ، وىو يصادؽ على التاريخ 

والتواقيع وحيفظها ويسلم نسخا منها إىل أصحاب العالقة، وىذه ادلعامالت اليت يقـو هبا كاتب العدؿ ذبعل 

وجود تاريخ السند العريف أكيدا مثل تاريخ السند الرمسي، وال يستطيع أحد أف يطعن يف ذلك التاريخ إال عن 

 .54طريق الطعن بالتزوير

 

ويكوف ذلك بأف يذكر ادلستند : أن يثبب مضمون المستند العرفي في ورقة ثابتة التاريخ رسمياً  .2

العريف مع ربديد موضوعو ربديدا معينا لو مانعا للبس، يف ورقة رمسية، وذلك ألف ادلستندات الرمسية ثابتة 

التاريخ حبكم رمسيتها أو يف أية ورقة عرفية تكوف ثابتة التاريخ بوجو من الوجوه القانونية وعندئذ يكسب 

. السند العريف تارخيا ثابتا ىو التاريخ الثابت للورقة األخرى اليت جرى فيها ذكر السند العريف
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يكوف للسند العريف تاريخ ثابت يف : من يوم أن يؤشر على المستند قاض أو موظف عام مختص .3

ىذه احلالة عند تقدًن السند العريف يف قضية فيؤشر عليو القاضي باإلبراز ويسجل عليو التاريخ، ويشًتط أف 

يكوف تأشَت ادلوظف على ادلستند العريف أف يكوف ادلوظف من ادلوظفُت العامُت أو مكلف خبدمة عامة، 

ومثاؿ ذلك أف تقدـ الورقة العرفية يف جرد رمسي فيؤشر عليها موظف اجلرد، واف يكوف السند قد عرض على 

ادلوظف يف أثناء تأدية وظيفتو أو قيامو باخلدمة العامة حىت يكوف التاريخ الذي أّشر بو ىذا ادلوظف ثابتا كما 

 .55سبق القوؿ

  

من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف بو من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم  .4

إف اخلط أو اإلمضاء أو : أن يصبح مستحيال على أحد من ىؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمو

البصمة ادلعًتؼ بصدورمها من الشخص ادلتوىف أمرمها واضح ذلك أف السند العريف الذي حيمل خط أو توقيع 

لشخص متوىف ال بد أف يكوف قد مت قبل وفاة ىذا الشخص فالتاريخ ثابت من وقت الوفاة بشرط إف يكوف 

وقت الوفاة ثابتا كأف تدؿ عليو شهادة وفاة مثال ويستوي أف يكوف ادلتوىف طرفا متعاقدا يف ادلستند أو أف 

يكوف شاىدا أو كفيال أو خالفو، ويستوي كذلك فيما يتعلق بثبوت التاريخ أف يكوف الشخص قد تويف أو 

انو قد أصبح من ادلستحيل عليو أف يكتب أو يبصم لعلة حصلت يف جسمو، وقد كانت الفقرة الفرعية د 

 من قانوف البّينات األردين ادللغي تذكر أيضا كلمة اخلامت أي ختم الشخص ادلتوىف يف 2 الفقرة 12من ادلادة 

حاؿ وجودة يثبت التاريخ للمستند العريف، وقد أحسن ادلشرع الفلسطيٍت يف القانوف اجلديد بعدـ إضافة ىذه 

                                                           
 85 مفلح القضاة ادلرجع السابق صفحة 55
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الكلمة اخلامت يف هناية الفقرة وذلك ألف اخلامت خيتلف عن البصمة أو التوقيع بأنو من ادلمكن أف يستعمل بعد 

 .وفاة صاحبو

 

. حجيت صىر انسنذاث انعرفيت: انفرع انثاني

مل يتطرؽ ادلشرع الفلسطيٍت بالنص دلسألة حجية وقيمة صور ادلستندات العرفية يف اإلثبات، وكما 

يتبُت فإف األصل ىو عدـ وجود حجية لصور ىذه ادلستندات يف اإلثبات إال بالقدر الذي تدؿ بو على 

األصل إذا كاف موجودا فَتجع إليو، أما إذا مل يكن موجودا فال قيمة للصورة يف اإلثبات، إال إذا مل ينازع 

اخلصم باف ادلستند ىو عبارة عن صورة، وقد استقر قضاء زلكمة النقض ادلصرية على ذلك إذ قضت يف 

 بأنو إذا مل ينكر من حياّج بصورة الورقة العرفية  قضائية58 سنة 1348 طعن رقم 12/5/1990نقض 

 56.مطابقتها أصلها كانت ىذه الصورة حجة عليو يف اإلثبات

كذلك فإنو يف حالة تقدًن مستند زلرر بلغة أجنبية وتقدًن ترمجة عرفية لو باللغة العربية فال يكوف ذلا 

. 57حجية ما داـ مل يصدؽ عليها من جهة رمسية إال إذا مل ينازع اخلصم فيها 

 يف ىذا اخلصوص أيضاً أف 572 صفحة 7 سنة 3/5/56نقض وقد قررت زلكمة النقض ادلصرية يف 

األصل ىو عدـ وجود حجية لصور األوراؽ العرفية وعدـ وجود قيمة ذلا يف اإلثبات إال دبقدار ما هتدي إىل 

األصل إذا كاف موجودا فَتجع إليو، أما إذا كاف غَت موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذ ىي ال ربمل 

. توقيع من صدرت عنو

                                                           
 188ص. مرجع سابق. زلمد حسن قاسم.56
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إال أف ىناؾ حاالت استثنائية يكوف فيها لصورة السند العريف قيمة معينة يف اإلثبات، ىذه احلاالت 

: ىي

. الصورة اليت هتدي إىل األصل إذا كاف موجودا، فَتجع إليو وتكوف احلجية لألصل ال للصورة .1

. ال يعترب السند العريف ادلوقع عليو بإمضاء الكربوف صورة إمنا سندا قائما بذاتو لو حجية يف اإلثبات .2

صورة السند العريف ادلسجلة ذلا قيمة يف اإلثبات، ألف ربريره يكوف قد مت دبعرفة موظف عاـ أو  .3

 .يكوف قد مت تصويره دبعرفة ادلوظف العاـ

الصورة ادلوقع عليها من مصدرىا، تعترب نسخة ثانية من األصل وذلا نفس قيمة األصل يف  .4

 .اإلثبات

 .الصورة ادلكتوبة خبط من صدرت منو دوف توقيع تعترب مبدأ ثبوت بالكتابة .5
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إثباث صحت وثائك انبريذ اإلنكتروني كسنذ عرفي واإلشكانياث انتي لذ : انًبحث انثاني

. تنجى عن استخذايه

خلصنا فيما سبق إىل اعتبار وثائق الربيد اإللكًتوين من السندات العرفية، وىنا تثور مسألة إثبات صحة 

وثائق الربيد اإللكًتوين كسند عريف واإلشكاليات اليت قد تنجم عن استخدامو، وىذا ما سندرسو يف ادلطلبُت 

. التاليُت

 

. إثباث صحت وثائك انبريذ اإلنكتروني كسنذ عرفي: انًطهب األول

يقصد بإثبات صحة السندات بصورة عامة التحقق من صحة أو عدـ صحة السند ادلقدـ 

فإذا كاف اخلصم قد اقر بصحة السند ادلقدـ ضده فيجب . لالستدالؿ بو سواء أكاف السند رمسيا أـ عرفيا

.  على احملكمة يف ىذه احلالة أف تستخلص احلكم شلا تستنتجو من ىذا السند

ومن أجل التوصل إىل كيفية إثبات صحة وثائق الربيد اإللكًتوين كسندات عرفية، سندرس يف الفرع األوؿ 

من ىذا ادلطلب كيفية إثبات صحة األدلة الكتابية، وكيفية إثبات عكس ما تشتمل عليو األدلة الكتابية، كما 

ويف الفرع . ندرس يف ىذا الفرع مدى إمكانية االستناد إىل احملررات اإللكًتونية باعتبارىا مبدأ ثبوت بالكتابة

. الثاين من ىذا ادلطلب سندرس طرؽ الطعن بصحة الدليل اإللكًتوين
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إثباث عكس يا اشتًم عهيه دنيم كتابي  : انفرع األول

القاعدة العامة يف إثبات التصرفات القانونية يف ادلواد ادلدنية ىي الكتابة وذلك إذا بلغت احلد 

 والبالغ مائيت دينار، فقد 2001 لسنة 4 من قانوف البينات الفلسطيٍت رقم 68ادلنصوص عليو يف ادلادة 

:  نصت ىذه ادلادة

يف ادلواد غَت التجارية إذا كاف االلتزاـ تزيد قيمتو على مائيت دينار أردين أو ما يعادذلا بالعملة ادلتداولة قانوناً "

أو كاف غَت زلدد القيمة فال ذبوز شهادة الشهود يف إثبات وجوده أو انقضائو، ما مل يوجد اتفاؽ صريح أو 

". ضمٍت أو نص قانوين يقضي بغَت ذلك

 ادلواد التجارية من أحكامها شلا يعٍت أف األصل فيها ىو حرية اإلثبات، أي أف إثبات 68وقد استثنت ادلادة 

وقد تأكدت ىذه . التصرفات التجارية جيوز عن طريق شهادة الشهود أو القرائن أياً كانت قيمة التصرؼ

ال خيضع إثبات العقود " اليت تقضي بأنو 1966 لسنة 12 من قانوف التجارة رقم 51القاعدة بنص ادلادة 

التجارية مبدئياً للقواعد احلصرية ادلوضوعة للعقود ادلدنية، فيجوز إثبات العقود ادلشار إليها جبميع طرؽ 

".  اإلثبات مع االحتفاظ باالستثناءات الواردة يف األحكاـ القانونية اخلاصة

وترجع علة ىذا االستثناء إىل ما تتطلبو التجارة من ثقة متبادلة يف التعامل وسرعة وبساطة يف إسباـ التصرفات 

التجارية، وبالتايل فإف استلزاـ الكتابة إلثباهتا فيو تعطيل دلصاحل العاملُت يف رلاؿ التجارة حيث أف الثقة 

. 58وحسن النية مفًتضاف يف األطراؼ

وخيفف من حدة ىذا االستثناء ما تتطلبو التشريعات ادلختلفة من ضرورة مسك التجار للدفاتر التجارية شلا 

. يساعد يف عملية إثبات معامالهتم التجارية عن طريق مضاىاة ىذه الدفاتر لبعضها البعض عند وجود نزاع

                                                           
 103ص . 1981القاىرة، : عامل الكتب. 1ج. أصوؿ اإلثبات وإجراءاتو.  سليماف مرقس58
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واستثناء . وإلعماؿ قاعدة اإلثبات احلر يف ادلواد التجارية يتعُت أف يكوف التصرؼ ذبارياً وبُت ذبار

من قاعدة اإلثبات احلر، تطلب ادلشرع الكتابة لإلثبات بالنسبة لبعض ادلسائل التجارية مثل األوراؽ التجارية 

كذلك فإف ألصحاب الشاف االتفاؽ مقدماً على إثبات تصرؼ ذباري معُت بالكتابة، . الشيك- الكمبيالة 

 59.دوف األخذ باالستثناء اخلاص حبرية اإلثبات يف ادلواد التجارية

 

ومن االستثناءات على مبدأ حرية اإلثبات يف ادلواد التجارية ىو حالة العقد ادلختلط أي العقد "

الذي يكوف أحد طرفيو غَت تاجر، وىنا يكوف اإلثبات حراً يف مواجهة التاجر، أما يف مواجهة الطرؼ اآلخر 

غَت التاجر فيكوف باتباع القواعد ادلدنية يف اإلثبات، أي أف على التاجر عندما يود إثبات دعواه أف يلجأ إىل 

الكتابة إذا كانت قيمة التصرؼ تزيد على مائيت دينار، أما بالنسبة للطرؼ اآلخر فإنو يتمتع بكل االمتيازات 

 60".اليت خوذلا لو باستثناء ادلواد التجارية يف اإلثبات، ولذلك فإنو ديكنو إثبات دعواه بكافة طرؽ اإلثبات

 

خالصة القوؿ أف التصرفات التجارية اليت ترـب بُت التجار وخبصوص ذبارهتم، زبضع حلرية اإلثبات 

أي ديكن االستعانة بالوسائل التكنولوجية احلديثة من أجل إقامة الدليل عليها مثل الفاكس والتلكس 

:  على52وقد نصت ادلادة . واحلاسب اإللكًتوين وتعد سلرجاهتا كافية إلثبات التصرؼ التجاري ادلطلوب

                                                           
  451مرجع سابق ص .والسنهوري. 46مفلح القضاة، مرجع سابق، ص  59
القانوف . وزلمد حسٍت عباس. 91ص . 1989. دار النهضة العربية. القانوف التجاري. عن علي مجاؿ الدين عوض. 11عايض ادلرى، مرجع سابق، ص  60

. 11/11/1969ونقض . 635ص. 11س. رلموعة ادلكتب الفٍت. 8/12/1960و نقض  .171ص. 1960. دار النهضة العربية. الكتاب األوؿ. التجاري

 1239 ص 33س. رلموعة ادلكتب الفٍت. 23/12/1982ونقض . 1180 ص 20رلموعة ادلكتب الفٍت س
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إف تاريخ - 2. يف ادلواد التجارية جيوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إىل الغَت جبميع طرؽ اإلثبات- 1"

". اإلسناد القابلة للتداوؿ وتاريخ تظهَتىا يعداف صحيحُت إىل أف يثبت العكس

 

وال يوجد أي خوؼ أو أية سلاطر يف ذلك ألف األمر خيضع يف مجيع األحواؿ لتقدير القاضي الذي 

. لو أف يأخذ بالدليل ادلقدـ إليو إذا ما اقتنع بو

 

ال جيوز اإلثبات بشهادة الشهود يف احلاالت :" من قانوف البّينات الفلسطيٍت70وقد جاء نص ادلادة 

: التالية

. فيما خيالف أو جياوز ما اشتمل عليو دليل كتايب .1

. إذا كاف ادلطلوب ىو الباقي أو ىو جزء من حق ال جيوز إثباتو إال بالكتابة .2

إذا طالب أحد اخلصـو يف الدعوى دبا تزيد قيمتو عن مائيت دينار أردين أو ما يعادذلا بالعملة  .3

 ".ادلتداولة قانونا مث عدؿ عن طلبو إىل ما ال يزيد عن ىذه القيمة

 

ونظرا للسرعة اليت تتطلبها التجارة والجل بث الثقة يف التعامل بالتجارة فإف طلب اإلثبات بالكتابة يف ادلواد 

 .61التجارية ومساواتو بالتصرفات ادلدنية فيو تعطيل دلصاحل العاملُت يف التجارة

 

 :وعليو، ولكي نستطيع تطبيق قاعدة اإلثبات بالكتابة فال بد من توافر الشروط التالية

                                                           
 وما بعدىا 354ص . 1997دوف ناشر، : ، االسكندرية8 عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانوف اإلثبات، ط61
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. أف يكوف زلل اإلثبات تصرفا أي عمال قانونيا .1

أال يكوف طالب اإلثبات من الغَت بالنسبة للتصرؼ القانوين وذلك ألف الغَت جيوز لو إثبات أي  .2

. تصرؼ بأي طريقة من الطرؽ

 .أال يكوف القانوف قد اشًتط الكتابة النعقاد العقد أو إلثباتو .3

 .أف يكوف التصرؼ ادلراد إثباتو تصرفاً مدنياً  .4

 

 من قانوف البّينات الفلسطيٍت ال ديكن اعتبارمها من النظاـ العاـ 69 و68ومن ظاىر نص ادلادتُت 

. وجيوز االتفاؽ على خالفهما تطبيقا دلبدأ حرية اإلثبات يف التصرفات التجارية

 

سندرس فيما يلي ما إذا كاف ديكن االستناد إىل احملررات االلكًتونية باعتبارىا مبدأ ثبوت بالكتابة، مث 

سندرس امكانية قبوؿ احملررات االكًتونية يف اإلثبات يف حالة استحالة احلصوؿ على دليل كتايب، ومن مث 

. سندرس مدى قبوؿ احملررات االلكًتونية يف االثبات يف حالة فقداف الدليل الكتايب

 

. االستناد إلى المحررات اإللكترونية باعتبارىا مبدأ ثبوت بالكتابة: أوالً 

ما استقر - جيوز اإلثبات بشهادة الشهود يف كل حالة كاف جيب فيها اإلثبات بالكتابة إذا وجد 

. على تسميتو دببدأ ثبوت بالكتابة- غالبية الفقو والقضاء والتشريع



 66 

جيوز اإلثبات بشهادة الشهود : " من قانوف البّينات مبدأ الثبوت بالكتابة، فنصت71وقد أوضحت ادلادة 

إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعترب يف حكم ذلك - 1: فيما كاف جيب إثباتو بالكتابة يف احلاالت التالية

". كل كتابة تصدر من اخلصم ويكوف من شأهنا أف ذبعل وجود التصرؼ ادلدعى بو قريب االحتماؿ

فمبدأ الثبوت بالكتابة يكوف لو ما للكتابة من قوة يف اإلثبات مىت كملتو البينة، وإف كاف ال يصلح 

، 62دليالً على تصرؼ شكلي كاذلبة أو الرىن الرمسي ألنو ال حيل زلل الشكل باعتباره ركناً يف التصرؼ

:  ولتحقق ىذا ادلبدأ جيب توافر ثالثة شروط نوجزىا فيما يلي

 

 :وجود كتابة. 1

أي أف ىناؾ ورقة مكتوبة وال تصلح ألف تكوف بذاهتا دليالً كتابياً كاماًل، فال يشًتط فيها أف تأخذ 

 فقد تكوف ورقة خبط اخلصم بدوف توقيعو، أو دفاتر ذبارية أو رسائل أو 63.شكالً معيناً أو أف تكوف موقعة

أو أقواؿ وردت يف زلضر ربقيق أو دفاتر حساب أو سلالصات وصور األوراؽ الرمسية أو . مذكرات خاصة

واعتبار زلرر ما بداية ثبوت بالكتابة اجتهاد يف فهم الواقع تستقل بو زلكمة ادلوضوع مىت أقامت . العرفية

 64.قضاءىا على أسباب سائغة

                                                           
 126 أسامة ادلليجي، مرجع سابق، ص 62
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 وجود كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثلو. 2

وقد يكوف . جيب أف تكوف الكتابة صادرة من اخلصم الذي حيتج عليو هبا، مدعياً أـ مدعى عليو

ىذا الصدور مادياً، بتوقيع اخلصم على الورقة أو بأهنا مكتوبة خبطو أو خبط نائبو شريطة أف يعمل النائب يف 

قد أماله أو أقره اخلصم مثل - إف مل يكن مكتوباً خبطو- حدود نيابتو، أو معنوياً، إذا كاف ما تتضمنو الورقة 

أقوالو ادلدونة يف زلضر التحقيق أو يف زلضر اجللسة أو يف زلضر ادلعاينة، كلها تعترب صادرة من اخلصم وإف 

مل تكن مكتوبة خبطو إال إهنا مدونة يف أوراؽ رمسية منسوبة إليو، بواسطة موظفُت عموميُت فوؽ مستوى 

 65.الشبهات

 

فهل تعتبر الرسائل المتأتية عن طريق اإلنترنب بداية ثبوت بالكتابة؟ 

وقد أشار عايض ادلري يف رسالتو حوؿ مدى حجية الوسائل التكنولوجية يف إثبات العقود التجارية 

وذلك على فرض استحالة وجود –إىل أف بعض الفقهاء قد اعتربوا أف مستخرجات وثائق الربيد اإللكًتوين 

واليت يرغب يف االحتجاج هبا ضد مرسلها أو ناشرىا داخل الشبكة يف - مكتب تصدير وأصل موقع عليو

نزاع مقاـ أماـ القضاء، من ادلمكن تكييفو على أنو مبدأ ثبوت بالكتابة وسيتقبلو القاضي بسهولة خاصة وأف 

القضاء قد توسع كثَتاً يف بداية الثبوت بالكتابة ال سيما أف ىذا الدليل ال يعترب دليالً كامالً يف اإلثبات بل 

 66.يلـز تعزيزه بأدلة أخرى كالشهادة والقرائن
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أن تجعل الكتابة الحق المدعى بو قريب االحتمال . 3

يكفي لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أف ذبعل الكتابة وجود التصرؼ ادلدعى بو قريب االحتماؿ أي مرجح 

بالبينة أو - بناء على طلب اخلصم-ذلك أف ىذا ادلبدأ ال يعد دليالً كامالً بل جيب تكملتو . احلدوث

فال يلـز أف تكوف داللة الكتابة على الواقعة ادلدعاة واضحة بل يكفي أف تكوف قريبة الوضوح . القرائن

للقاضي حبيث ديكن استكماؿ إيضاحها بوسائل إثبات أخرى، ويف ىذا قضت زلكمة النقض ادلصرية بأف 

صورة الشيك غَت ادلوقع والذي مل جيحد يعترب مبدأ ثبوت بالكتابة وجيعل الواقعة اليت يدعيها ادلطعوف ضده 

. 67أمراً مرجح احلصوؿ وقريب االحتماؿ جييز اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما كاف جيب إثباتو بالكتابة

كذلك الرسالة اليت يشَت فيها ادلدين إىل الدين الثابت بذمتو وإف مل يذكر مقداره ذبعل مديونيتو واقعة قريبة 

وشلا ال شك فيو أف تقدير ما إذا كاف مبدأ الثبوت بالكتابة جيعل الواقعة ادلدعى هبا قريبة . االحتماؿ

االحتماؿ إمنا ىو مسألة اجتهاد يف فهم الواقع يستقل بو قاضي ادلوضوع مىت أقاـ قضاءه على استخالص 

 .سائغ

 

إال أف جواز . إذا توافرت الشروط السابقة وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وجاز اإلثبات بالبينة أو القرائن

اإلثبات يف ىذه احلالة بغَت الكتابة ىو أمر جوازي للقاضي، فال يلتـز بو إذا وجد يف ظروؼ الدعوى ما 

يكفي لتكوين عقيدتو، ولكن جيب عليو يف ىذه احلالة أف يبُت يف حكمو األسباب اليت دعتو إىل عدـ إجابة 

أف يأمر باإلثبات بالبينة باالستناد إىل ما جيده يف - من تلقاء نفسو - ويستطيع القاضي . ىذا الطلب
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:  من قانوف البينات الفلسطيٍت، واليت تنص على80/1الدعوى من قرائن وذلك وفقا دلا نصت عليو ادلادة 

للمحكمة من تلقاء نفسها أف تأمر باإلثبات بشهادة الشهود يف األحواؿ اليت جييز القانوف فيها اإلثبات "

. بالشهادة مىت رأت يف ذلك فائدة للحقيقة

واحلقيقة أف توافر مبدأ ثبوت بالكتابة وتكملتو بالبينة أو القرائن ذبعل لو قوة يف اإلثبات تعادؿ قوة 

. اإلثبات بالكتابة

 

. قبول المحرر اإللكتروني في اإلثبات في حالة استحالة الحصول على دليل كتابي: ثانياً 

 من قانوف البّينات عن قاعدة وجوب إثبات التصرفات القانونية 71خرج ادلشرع الفلسطيٍت يف ادلادة 

: جيوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كاف جيب إثباتو بالكتابة يف احلاالت التالية: "بالكتابة فنص على أنو

إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ويعترب يف حكم ذلك كل كتابة تصدر من اخلصم ويكوف من شاهنا أف - 1

إذا وجد مانع مادي أو أديب حيوؿ دوف احلصوؿ على - 2ذبعل وجود التصرؼ ادلدعى بو قريب االحتماؿ  

دليل كتايب، أو إذا كاف العرؼ والعادة ال يقضياف بربط االلتزاـ بسند كتايب، ويعترب مانعاً مادياً أف ال يوجد 

من يستطيع الكتابة، أو أف يكوف طالب اإلثبات شخصاً ثالثاً مل يكن طرفاً يف العقد، ويعترب مانعاً أدبياً 

القرابة بُت الزوجُت أو ما بُت األصوؿ والفروع أو ما بُت احلواشي إىل الدرجة الثالثة أو ما بُت أحد الزوجُت 

...". إذا فقد الدائن سنده الكتايب بسبب ال يد لو فيو- 3. وأبوي الزوج اآلخر أو بُت اخلطيب وخطيبتو

يتضح من خالؿ ىذا النص أف ادلشرع الفلسطيٍت قد أجاز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كاف جيب 

إثباتو بالكتابة يف حالة وجود مانع من احلصوؿ على ىذا الدليل الكتايب، إال أنو مل يقم بتعريف ادلانع الذي 



 70 

ديكن أف يقـو هبذا الدور، وإمنا اكتفى بذكر أنواع ىذا ادلانع، فسواء كاف ادلانع مادياً أو أدبياً فإنو يكوف كافياً 

. العتباره استثناء على طلب الدليل الكتايب إلثبات التصرؼ القانوين

 

.  تحديد المقصود بالمانع. 1

أجاز القانوف اإلثبات بالبينة فبما كاف جيب إثباتو بالكتابة إذا وجدت ظروؼ من شأهنا أف ربوؿ 

بُت الشخص وبُت احلصوؿ على دليل كتايب إلثبات تصرؼ قانوين كاف من الواجب إثباتو بالكتابة، وقد قيل 

إف وجوب اإلثبات بالكتابة يفًتض إمكاف احلصوؿ على الدليل الكتايب، فإذا حالت "يف تربير ىذا االستثناء 

". ظروؼ خاصة دوف ذلك ربتم االستثناء، إذ ال قبل ألحد بادلستحيل

ادلانع الذي تنشأ عنو استحالة احلصوؿ على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية : ويعّرؼ ادلانع بأنو

ويقصد . عارضة، أي استحالة مقصورة على شخص معُت وراجعة إىل الظروؼ اخلاصة اليت مت فيها التعاقد

تلك اليت ترجع إىل ظروؼ خاصة بادلكلف باإلثبات واليت تعترب مانعاً من حصولو على : باالستحالة ىنا

دليل كتايب ولذلك توصف بأهنا استحالة شخصية أو نسبية ألهنا تكوف قائمة بالنسبة للمكلف باإلثبات 

ألهنا ال ترتبط بطبيعة الواقعة زلل اإلثبات كما لو كانت " أي غَت جوىرية" دوف غَته، وىي استحالة عرضية

 68.واقعة مادية مثالً إذ الغرض أف زلل اإلثبات يكوف تصرفاً قانونياً 
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الذي تنشأ عنو استحالة "وقد عرفت زلكمة النقض ادلصرية ادلانع من احلصوؿ على دليل كتايب بأنو 

احلصوؿ على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة، أي استحالة مقصورة على شخص معُت وراجعو 

. 69"إىل الظروؼ اخلاصة اليت مت فيها التعاقد

. فاالستحالة ادلقصودة يف ىذه احلالة ىي استحالة شخصية تتعلق بظروؼ الشخص ادلكلف باإلثبات

 

فإذا كاف التصرؼ الذي وجد بشأنو ادلانع تزيد قيمتو عن مائيت دينار، أو كاف التصرؼ ادلطلوب 

إثباتو خيالف ما أثبت بالكتابة أو جياوزه أو متعلقاً بقصد يتطلب القانوف إثباتو بالكتاب وإف مل تزد قيمتو عن 

وتقدير . البلغ ادلذكور، جاز اإلثبات بغَت الكتابة أياً كاف نوع ادلانع من احلصوؿ على الكتابة مادي أـ أديب

ادلانع من احلصوؿ على سند كتايب من األمور الواقعية اليت يستقل هبا قاضي ادلوضوع إال أنو يتعُت عليو أف 

. يؤسس قضاؤه يف ذلك على أسباب سائغو حلملو

 

 .أنواع المانع.2

ادلوانع ادلادية وادلوانع ادلعنوية اليت : من خالؿ النص القانوين، صلد أف ىناؾ نوعُت من ادلوانع، مها

. تصلح كاستثناء على تطلب الدليل الكتايب

 

رلموعة الظروؼ اخلارجية اليت سبنع مادياً دوف احلصوؿ على دليل كتايب، : ويُعّرؼ ادلانع ادلادي بأنو

. مثاؿ ذلك الوديعة االضطرارية عند حدوث خطر زلدؽ كحريق أو زلزاؿ
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فهو عبارة عن بعض الظروؼ ادلعنوية اليت ربوؿ دوف احلصوؿ على : أما ادلانع ادلعنوي أو األديب

ويف مجيع األحواؿ، فإف وجود أياً من . دليل كتايب مثل وجود صلة قرابة أو عالقة زوجية أو عالقة تبعية

الصالت السابقة ال يعترب يف ذاتو مانعاً أدبياً حيوؿ دوف احلصوؿ على سند كتايب، بل ادلرجع يف ذلك إىل 

 70.ظروؼ احلاؿ اليت تقدرىا زلكمة ادلوضوع

 

وخبالؼ ادلوانع ادلادية واألدبية، قد يكوف ادلانع ناشئاً عن عادة معينة بُت األفراد جرى هبا العرؼ 

مثاؿ ذلك ما جرى بو العرؼ . على اعتبار أف الكتابة ليست الزمة يف التعامل بينهم، شلا جييز اإلثبات بالبينة

من عدـ ربرير عقد عمل بُت اخلادـ وسيده وبُت التاجر وعميلو عندما يرسل إليو السلع والبضائع دبنزلو أو 

.  بُت ادلريض وطبيبو عندما ال حيصل على إيصاؿ باألجرة ادلتفق عليها

 

ومن خالؿ الفهم الواسع لفكرة ادلانع، فإف وسائل التقنيات احلديثة ديكن أف تدخل ضمن 

 من قانوف البّينات، فقد يقع أحد األشخاص يف موقف يصعب عليو 71االستثناءات اليت تنص عليو ادلادة 

فيو احلصوؿ على زلرر يثبت التصرؼ القانوين، كما يف حالة التعاقدات اليت تتم عن طريق االتصاؿ عن بعد 

.  اإلنًتنت صندوؽ وثائق الربيد اإللكًتوين

وقد اشار عايض ادلري يف رسالتو حوؿ مدى حجية الوسائل التكنولوجية احلديثة يف اإلثبات إىل أف 

ىناؾ جانباً من الفقو يرى أف االستحالة غَت متوافرة يف حالة استخداـ الوسائل احلديثة، واف بعض الفقاء 

إف ادلانع الذي يربر اإلثبات بالبينة والقرائن جيب أف يكوف نسبياً عارضاً، أي ادلانع الطارئ على : قالوا
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ادلتعاقد يف واقعة تكوف بطبيعتها قابلة إلعداد الدليل عليها مقدما مثل عقد الوديعة االضطرارية، ال ادلانع 

ادلطلق أو األصلي الذي يكوف مالزماً لطبيعة الواقعة ادلراد إثباهتا، حبيث ال يتصور معو أصال إمكاف إعداد 

الدليل مقدماً على ىذه الواقعة كاجلنح وأشباه اجلنح، ألف ىذه وقائع مادية جيوز إثباهتا أصال بكافة طرؽ 

 71.اإلثبات

وإف كاف ىذا القوؿ مردود، لكوف ادلانع يف حالة استخداـ الوسائل احلديثة ليس مطلقاً بل ىو مانع 

نسيب، فالشخص الذي يرـب عقوداً عن طريق اإلنًتنت يستطيع أف يطلب من الشخص الذي يتعامل معو أف 

. يرسل لو تأكيداً مكتوباً ليحتفظ بو ربسباً لقياـ أي نزاع

لذلك، نصل إىل أف مستخدمي الوسائل احلديثة ديكن أف يتمتعوا باالستثناء أعاله، وذلك إلطالؽ ادلشرع 

الفلسطيٍت مفهـو ادلانع ادلطلوب وكذلك باالستناد على فكرة العرؼ، ويف حاؿ ثبوت ىذا الرأي فإنو جيوز 

. للقاضي دوف إلزاـ عليو أف يأذف بإثبات ما كاف جيب إثباتو كتابة بالبينة والقرائن

 

. قبول المحرر اإللكتروني في اإلثبات في حال فقد الدليل الكتابي: ثالثاً 

وفقاً ذلذا االستثناء، فإف السند الكتايب وجد بالفعل وحصل عليو الشخص ولكن بعد حصولو عليو 

:   من قانوف البّينات فعلى من يدعي ذلك أف يثبت71/4فقد منو بسبب أجنيب ال يد لو فيو مادة 

. وجود دليل كتايب- 

. فقد ىذا الدليل بسبب أجنيب- 
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. وجود السند الكتابي بصفتو دليالً كتابياً كامالً . 1

ويستطيع ادلدعي إثبات . ال يكفي أف يثبت ادلدعي أف السند ادلفقود كاف رلرد مبدأ ثبوت بالكتابة

أف يقيم الدليل "فيتعُت على ادلدعي . ذلك بكافة طرؽ اإلثبات، دبا فيها البينة والقرائن باعتبارىا واقعة مادية

على سبق وجود احملرر ومضمونو وعلى مراعاة شروط الصحة اليت يتطلب القانوف توافرىا فيو إذا كاف ىذا 

". فإذا مت ذلك للمدعي، كاف لو أف يثبت ما يدعي بالبينة. احملرر من قبل احملررات الشكلية

 

  .فقدان السند الكتابي بعد وجوده. 2

ففقد السند الكتايب جيب أف يكوف لسبب . ىذه واقعة مادية ديكن إثباهتا بكافة طرؽ اإلثبات

أجنيب عن ادلدعي، وقد يكوف السبب األجنيب قوة قاىرة كحريق أو سرقة، وقد يكوف السبب األجنيب راجعاً 

للمدعى عليو كما لو كاف قد سرقو أو حصل عليو باإلكراه أو التحايل، وقد يكوف راجعاً إىل الغَت، كما لو 

ويف مجيع األحواؿ، جيب إال يكوف السبب راجعاً إىل فعل ادلدعي ولو كاف نتيجة . فقد السند من احملامي

. 72إمهاؿ أو تراخي من جانبو

لو أردنا إدخاؿ الوسائل التكنولوجية احلديثة لالستفادة من ىذا االستثناء، فإننا صلد ذلك غَت وارد، 

وذلك الشًتاط ادلشرع الفلسطيٍت وجود الدليل الكتايب قبل فقده وىو ما ال ديكن توفره خاصة يف سلرجات 

احلاسب اإللكًتوين، وحىت على فرض توفر الدليل الكتايب ادلقبوؿ قانونا يف نظامنا فإنو يلـز لالستفادة من 

ىذا االستثناء أف يكوف ىذا الفقداف بسبب أجنيب ال يد للمدعي فيو مثل القوة القاىرة وحالة الضرورة، 

 .وبالتايل فإف الفقد الراجع إىل فعل ادلدعي ال ديكن االستفادة منو يف ظل وجود ىذا النص
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بالبينة والقرائن بدالً من الكتابة أياً كانت قيمة - استثناء- إذا توافرت الشروط السابقة، جاز إثبات التصرؼ 

 ولو ذباوزت مائيت دينار، وكذلك لو كاف خيالف ما ىو ثابت بالكتابة أو جياوزه أو كاف عقداً 73التصرؼ

وبذلك يكوف ىذا . يشًتط ادلشرع الفلسطيٍت إثباتو بالكتابة، أو كاف عقداً شكلياً كاذلبة والرىن الرمسي

االستثناء أوسع نطاقاً من االستثناء السابق حيث يزيد عليو أنو جييز إثبات التصرفات الشكلية اليت تعترب 

الكتابة ركناً فيها وذلك يرجع إىل أف ادلفًتض أف الشكلية قد استوفيت وقت إنشاء التصرؼ مث فقد ادلدعي 

. سنده بعد ذلك

 

طرق انطعن بصحت انذنيم اإلنكتروني : انفرع انثاني

يعد السند اإللكًتوين دليال كتابيا كامال يف اإلثبات يف ظل ادلفهـو احلديث للسندات العرفية اليت تأخذ 

بادلفهـو الواسع لشرطي الكتابة والتوقيع، إذ مل تعد شروط السند الكتايب بادلفهـو التقليدي مقبولة يف عصر 

. تستخدـ فيو األجهزة احلديثة

وقد وضع ادلشرع الفلسطيٍت قواعد عامة لبياف طرؽ الطعن يف السندات العرفية، تصلح للتطبيق على األدلة 

. اإللكًتونية باعتبارىا من السندات العرفية؛ ىذه الطرؽ ىي اإلنكار واالدعاء بالتزوير
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. اإلنكار: أوال

:  من قانوف البّينات الفلسطيٍت على ما يلي16تنص ادلادة 

يعترب السند العريف حجة على من وقعو ما مل ينكر ما ىو منسوب إليو من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "

" عند إطالعو عليها ويعترب سكوتو إقرارا بصحة ما نسب إليو

فاإلنكار ىو عدـ تسليم اخلصم بصحة ما ىو منسوب إليو يف سند عادي يقدمو خصمو يف 

وىو رخصة منحها القانوف دلن حيتج عليو بسند عادي الستبعاد ىذا . الدعوى بوصفو دليال يف اإلثبات

. السند مؤقتا يف اإلثبات، فيتحوؿ عبء اإلثبات إىل عاتق اخلصم

وكما ىو األمر يف السند الرمسي، فإف السند اإللكًتوين يفقد قوتو يف اإلثبات عند إنكار اخلصم 

. صحة ما نسب إليو من بيانات إىل حُت البت يف الطعن باإلنكار

ويف حالة إنكار السند اإللكًتوين ادلرسل عن طريق وثائق الربيد اإللكًتوين، فإنو يتم التحقق من تطابق 

األصل مع السند، بالطلب من دائرة وثائق الربيد تقدًن أصل السند ادلودع لديها، فإذا ربقق التطابق، كاف 

. 74للسند اإللكًتوين حجية السند العادي، وإال فإف احملكمة تأخذ بو على سبيل االستئناس

 

. االدعاء بالتزوير: ثانيا

التزوير ىو تغيَت احلقيقة اليت يتضمنها السند بقصد الغش يف سند أو وثيقة أو أي سند آخر 

بإحدى الطرؽ ادلادية وادلعنوية اليت يبينها القانوف تغيَتا من شانو إحداث ضرر بادلصلحة العامة أو بشخص 

. من األشخاص
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وتنطبق أحكاـ التزوير يف السندات العرفية . 75والصور التقليدية الثالث للتزوير ىي التغيَت واحملو واإلضافة

على السندات اإللكًتونية باعتبارىا سندات عرفية، وكل ما يقع عليها من تغيَت أو زلو أو إضافة يعترب تزويرا، 

. وتنطبق عليو أحكاـ التزوير يف السندات اليت نص عليها قانوف العقوبات

 

حيث نص .  وما بعدىا من قانوف البّينات الفلسطيٍت األحكاـ اخلاصة بالتزوير59حددت ادلادة 

على أف االدعاء بتزوير السند يكوف يف أي مرحلة تكوف فيها الدعوى عن طريق تقدًن طلب إىل احملكمة 

ادلختصة ويتم بياف كل مواضيع التزوير ادلدعى هبا وعلى مدعي التزوير إعالـ خصمو يف مذكرة تبُت فيها 

. مواضع التزوير وإجراءات التحقيق اليت يطلب إثبات التزوير هبا خالؿ ادلدة اليت حيددىا القاضي

وذبدر االشارة إىل أف االدعاء بالتزوير الذي نقصده ىو االدعاء بالتزوير ضمن الدعوى ادلدنية اليت تستهدؼ 

استبعاد السند بوصفو دليال الثبات التصرؼ القانوين الذي يتضمنو، األمر الذي خيتلف عن دعوى التزوير 

. اليت نقاـ أماـ احملاكم اجلزائية ببهدؼ عقاب مرتكب التزوير وابطاؿ حجية السند يف اإلثبات

 

: اإلشكانياث انتي لذ تنجى عن استخذاو وثائك انبريذ اإلنكتروني: انًطهب انثاني

هتدد صحة ادلعلومات والبيانات الصادرة عن وسائل احلاسب اآليل سلاطر اخلطأ اليت قد تنجم عن 

سندرس يف ىذا ادلطلب أىم . األخطاء البشرية، أو الفنية، أو قد تنجم عن عوامل خارجية طبيعية

. اإلشكاليات اليت قد تنجم عن استخداـ وثائق الربيد اإللكًتوين وىي اخلطأ والغش ادلعلومايت
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. يخاطر انخطأ: انفرع األول

تتعدد مصادر اخلطأ الذي قد يهدد سالمة وصحة البيانات الصادرة عن وسائل التقنية احلديثة، من 

أخطاء بشرية وفنية وأخطاء خارجية؛ ويعترب اخلطأ األكثر حدوثا، ىو اخلطأ البشري الذي قد ينتج عن 

عملية إدخاؿ البيانات الذي يتم يدويا، حيث قد يقع ادلربمج يف خطأ يف تصميم الربامج أو يف تشغيلها أو 

.  ربطها

أما اخلطأ الفٍت فهو اخلطأ الذي ينتج عن االستخداـ السيئ لربامج احلاسب، وتعد نسبة اخلطأ 

الفٍت ضئيلة خاصة أف عملية نقل ادلعلومات والبيانات تتم بطريقة آلية، إال أف تكرار وقوع مثل ىذه 

. األخطاء قد يؤدي إىل نتائج خطَتة

أما اخلطأ اخلارجي فَتجع إىل األجواء احمليطة بالبيئة اليت توجد هبا أجهزة نقل ادلعلومات كسوء 

األحواؿ اجلوية والرطوبة أو انقطاع الكهرباء اليت قد تؤدي إىل حدوث أعطاؿ هتدد سالمة ادلعلومات 

. 76والبيانات من حيث إمكانية زبزينها أو نقلها

ومن اجلدير بالذكر أف نقل ادلعلومات وتبادذلا باستخداـ الوسائل احلديثة قد حّد من سلاطر اخلطأ يف عملية 

إدخاؿ البيانات أو إعدادىا أو نقلها، إال أف آثار ىذه األخطاء تكوف أكثر خطورة عند استخداـ الطرؽ 

 .التقليدية لنقل ادلعلومات
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وىنا فإف إلقاء عبء اإلثبات على عاتق من أقيم الدليل يف مواجهتو يكوف شلكنا فقط يف حالة 

وإال فإنو يتعُت إقامة الدليل على حسن . للرقابة ادلستمرة" االنًتنت"إخضاع احلواسيب وشبكة ادلعلومات 

  77"االنًتنت"سَت وانتظاـ عمل احلواسيب وشبكة ادلعلومات 

 

. انغش انًعهىياتي: انفرع انثاني

سبثل سلاطر الغش ادلعلومايت هتديدا حقيقيا لعملية إثبات وثائق الربيد اإللكًتوين وتقلل من مقدار 

الثقة ادلمنوحة دلثل ىذه الوثائق قانونا؛ ويعود ىذا التهديد إىل ضعف التدخل اإلنساين ادلباشر من جانب 

وقد أجريت دراسات لتقدير حجم الغش . بعض أطراؼ العالقة شلا يتيح للطرؼ اآلخر إمكانية الغش

ادلعلومايت يف العديد من الدوؿ اليت أدخلت ادلعلوماتية يف نظمها وكانت النتائج مريعة؛ حيث بلغت نسب 

. اخلسائر بسبب الغش ادلعلومايت نسباً عالية جدا يف كل من فرنسا والواليات ادلتحدة األمريكية واصللًتا

ويتميز الغش ادلعلومايت بصعوبة إثباتو، إذ ال يرد على بيانات مكتوبة ديكن مراجعتها، كما يتم من 

. مسافات بعيدة ودبجرد إعطاء األوامر للحاسب اآليل

ويتحقق الغش ادلعلومايت يف صلاح أي شخص يف الدخوؿ على أي نظاـ معلومايت أو خاص حباسب 

آيل واستغاللو، كما ديكن أف يتحقق الغش ادلعلومايت من خالؿ االستخداـ السيئ دلن ديلك الدخوؿ على 

ومن صور الغش ادلعلومايت كذلك إطالؽ الفَتوسات اليت تؤدي إىل تلويث الربامج أو . نظاـ معلومايت معُت

. إتالفها

                                                           
 14-12ص. مرجع سابق.  اسامة ادلليجي77



 80 

ومن أبرز ادلخاطر اليت تعًتض وثائق الربيد االلكًتوين األخطار العمدية وىي اليت يقصد هبا الغش، 

فليس من السهولة تصور مداىا ونطاقها ألهنا ال تًتؾ أثرا مكتوبا وتتم دبجرد إعطاء األمر والتعليمات 

. للحاسب اآليل

 

وىناؾ زلاوالت تقنية لتقليل التعدي على احلاسبات االلكًتونية أو بواسطتها، إال أف التشريعات 

احلديثة قد اىتمت بادلوضوع، رلرمًة زلاوالت الغش ادلعلومايت ونصت على عقوبات عليها كالقانوف الفرنسي 

.  78 1990/ 29/8 والقانوف الربيطاين الصادر بتاريخ 19/88رقم 
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الخاتمة 
 

حبثنا يف ىذه الدراسة التساؤؿ القانوين حوؿ حجية الربيد االلكًتوين ودوره يف اإلثبات، فعرضنا يف 

الفصل األوؿ الطبيعة القانونية للدليل الكتايب وللربيد االلكًتوين فدرسنا عناصر الدليل الكتايب ومدى توافق 

العقود ادلربمة بواسطة الوسائل التقنية احلديثة مع عناصر الدليل الكتايب ادلتطلب قانوناً إلثبات بعض 

. التصرفات، ونقصد بذلك الكتابة والتوقيع

فالسند اإللكًتوين إذا طبقنا عليو ضوابط الدليل الكتايب بادلفهـو التقليدي وىي الكتابة والتوقيع، 

يفقد قيمتو يف اإلثبات، فالوثيقة اإللكًتونية ال تعادؿ الوثيقة الورقية ادلتطلبة قانوناً وذلك ألف التوقيع 

اإللكًتوين وإف كاف يعادؿ التوقيع التقليدي ادلعًتؼ بو قانوناً من حيث الوظيفة إال أنو ال يعادلو من حيث 

. الشكل، وبالتايل ال ديكن اعتبار الوثيقة اإللكًتونية دليالً كتابياً كامالً 

 

فالدليل الكتايب بادلفهـو التقليدي يعد من أفضل األدلة على اإلطالؽ وفقاً لقانوف البّينات 

الفلسطيٍت، الذي يشًتط الكتابة يف إثبات التصرفات القانونية سواًء كانت ذبارية أو مدنية، وذلك حرصاً من 

ادلشرع الفلسطيٍت على تنبيو األفراد إىل خطورة بعض ىذه التصرفات وحسما لكل نزاع وسوء فهم حيدث يف 

. التطبيق العملي

ولكن ذلك ال يعٍت أف هنمل التقنيات احلديثة اليت ظهرت يف عصرنا احلايل ودخلت أغلب اجملاالت 

من بنوؾ وشركات وغَتىا ألهنا مل تستوؼ الشكل القانوين ادلتطلب يف الدليل الكتايب وعليو ال ديكننا 
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االستفادة من مزايا ىذه الوسائل ودورىا الرائد يف تسهيل وسرعة عجلة االقتصاد وانتعاشو ما مل ضلاوؿ 

. تكييف القانوف الستيعاب مثل ىذه الوسائل احلديثة وبالتايل قبوذلا يف اإلثبات

 

فبالنسبة للكتابة، فقد وجدنا أف ادلشرع الفلسطيٍت مل يشًتط فيها أي شرط ما، فكل كتابة تؤدي 

وعلى ذلك فال مانع من قبوؿ . ادلعٌت ادلراد سبثل كتابة، وأف ادلهم ىو ثبوت نسبة احملرر إىل صاحبو

. مستخرجات الوسائل التقنية احلديثة ربت مفهـو الكتابة

 

أما بالنسبة للتوقيع، الذي يعتربه بعض الفقهاء الشرط الوحيد من شروط الدليل الكتايب، وذلك 

على فرض أف الورقة تتضمن كتابة تثبت ما مت االتفاؽ عليو، فلم يعرفو ادلشرع الفلسطيٍت وإمنا اكتفى بذكر 

صوره، وىي التوقيع باخلتم أو اإلمضاء أو بصمة األصبع، وعلى ذلك فإف ىذه الصور تتعارض مع الشكل 

احلديث للتوقيع الذي يتوافق والتجارة اإللكًتونية، شلا حدانا بالبحث يف مدى قبوؿ التوقيع اإللكًتوين قانوناً 

والذي وصلنا يف النهاية إىل انو وإف كاف ىذا النوع من التوقيعات يفي بوظائف التوقيع ادلتطلبة قانوناً فإنو ال 

يفي بالشكل ادلطلوب قانوناً  ذلذا التوقيع، شلا جيعل مسألة قبولو زلل شك يف حالة عرض نزاع هبذا 

شلا يعٍت يف النهاية أف مستخرجات الوسائل احلديثة ال تعادؿ الدليل الكتايب ادلتطلب قانوناً، وإف . اخلصوص

كاف التوقيع بطريقة القلم اإللكًتوين ديكن أف يفي بالشكل ادلطلوب ولكن ىذه الطريقة مل تنتشر إىل اآلف، 

. وكذلك مل يتضح موقف الفقو أو القضاء منها
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وقانوف البّينات الفلسطيٍت كّرس مبدأ اشًتاط وجود الدليل الكتايب لبعض التصرفات القانونية إال أنو 

. نص أيضاً على بعض االستثناءات اليت ال يلـز فيها الدليل الكتايب الكامل لإلثبات

 

وادلشرع الفلسطيٍت وبالرغم من أنو مل يأخذ بادلفهـو احلديث للتوقيع اإللكًتوين إال أنو أعطى وثائق 

الربيد اإللكًتوين والفاكس والتلكس قيمة احملررات العرفية وذلك باشًتاط وجود أصل مودع منها يف مكتب 

التصدير موقعا عليو من مرسلها،  

 

ونظرا ألف ادلشرع الفلسطيٍت يف النهاية مل يعط للمحرر اإللكًتوين القيمة ادلعطاة للسند العادي من 

حيث القيمة الثبوتية، كاف جيب البحث عن االستثناءات على تطلب الدليل الكتايب واليت ديكن اللجوء إليها 

لقبوؿ ىذه الوسائل احلديثة وذلك من خالؿ اللجوء إىل االستثناء اخلاص دببدأ ثبوت الكتابة، والذي ديكن 

. إكمالو بالبينة والقرائن يف حالة اكتماؿ شروطو اليت تنطبق مجيعها على سلرجات الوسائل التقنية احلديثة

 

كذلك ىناؾ استثناء خاص باستحالة احلصوؿ على الدليل الكتايب، ووجدنا أنو ديكن قبوؿ الوسائل 

احلديثة ربت ىذا االستثناء وذلك إلطالؽ ادلشرع الفلسطيٍت مفهـو ادلانع ادلطلوب لالستفادة من ىذا 

. االستثناء

 

وإزاء ادلخاوؼ من عدـ قبوؿ التوقيعات اإللكًتونية، فقد جلأ ادلتعاقدوف إىل إبراـ اتفاقات فيما 

وبالطبع فقد احتوت مثل ىذه االتفاقات على . بينهم تعًتؼ هبذه الوسائل احلديثة والتوقيعات اإللكًتونية
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وقد اختلف الفقو حوؿ مدى صحة مثل ىذه االتفاقات، . شروط تعسفية حبق الطرؼ الضعيف يف التعاقد

وإننا نرجح صحة مثل ىذه االتفاقات ادلخالفة لقواعد اإلثبات، ومع ذلك فهناؾ قيود على ىذه االتفاقات 

وذلك حىت ال تصل مثل ىذه االتفاقات إىل حد تعارضها مع ادلبادئ اليت يقـو عليها قانوف اإلثبات، وىو 

. حرماف أحد األطراؼ من إثبات ما يدعيو ضلو الطرؼ األوؿ

 

ويف هناية ىذه الدراسة، فإننا نعتقد أنو جيب على ادلشرع الفلسطيٍت إعادة النظر يف النص ادلتعلق 

دبنح الفاكس والتلكس ووثائق الربيد اإللكًتوين حلجية السندات العادية إذا كاف أصلها ادلودع يف مكتب 

التصدير موقعا عليو من مرسلها وذلك بقصر ىذه احلالة على الرسائل والربقيات ووضع نص يناسب ىذه 

 من قانوف البّينات تتضمن أف ىذه الوسائل يكوف 19الوسائل احلديثة بإضافة فقرة خاصة هبا يف ادلادة 

للمراسالت الناشئة عنها حجية األسناد العادية ما مل يثبث مرسلها أنو مل يقم بإرساذلا ومل يكلف أحدا 

. بذلك

 

كما نعتقد أف على ادلشرع الفلسطيٍت تعزيز دور احملكمة يف فهم وثائق الربيد اإللكًتوين، واإلسراع 

بوضع األنظمة اخلاصة بقانوف ادلعامالت اإللكًتونية، والنص يف قانوف العقوبات الفلسطيٍت على اجلرائم 

. ادلتعلقة بوثائق الربيد اإللكًتوين

 .كما نعتقد أف من الضروري اإلسراع يف إنشاء مكاتب التصدير للربيد اإللكًتوين
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القوانين : ثانيا

 

 من الوقائع 38 ادلنشور يف العدد 2001 لسنة 4قانوف البّينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية رقم  .1

. 2001 سبتمرب 5الفلسطينية بتاريخ 

 من اجلريدة الرمسية األردنية بتاريخ 1108 ادلنشور يف العدد 1952 لسنة 30قانوف البّينات رقم  .2

17/5/1952 .

من اجلريدة الرمسية األردنية – ادلنشور يف العدد 2001 لسنة 85قانوف ادلعامالت اإللكًتونية رقم  .3

. 31/12/2001بتاريخ 

قانوف االونيسًتاؿ النموذجي بشأف التجارة اإللكًتونية مع دليل لتشريعو صادر دبوجب قرار اجلمعية  .4

. 1996 كانوف األوؿ 16 بتاريخ 51/162العامة رقم 

. 2001قانوف االونيسًتاؿ النموذجي بشأف التوقيعات اإللكًتونية لعاـ  .5

 .مشروع قانوف ادلبادالت والتجارة اإللكًتونية الفلسطيٍت .6

 .1952 لسنة 30 ادلعدؿ لقانوف البينات األردين رقم 2001 لسنة 37القانوف ادلؤقت رقم  .7
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