بحث حمكِّم

االخت�صا�ص الق�ضائي يف
عقد التجارة الإلكرتونية
�إعداد
د .فهد بن عبد العزيز الداود
�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الفقه بكلية ال�شريعة بالريا�ض
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

االخت�صا�ص الق�ضائي يف عقد التجارة الإلكرتونية

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.،
ال �شك � ّأن كثرياً من ق�ضايا الإنرتنت حتتاج �إلى مزيد من الدرا�سة والبحث،
خا�صة مع �إقبال الأفراد واملجتمعات على التجارة الإلكرتونية.
ّ
ومن املو�ضوعات املهمة يف هذا املجال مو�ضوع “االخت�صا�ص الق�ضائي يف
عقد التجارة الإلكرتونية” �إ ْذ يحدد هذا املو�ضوع الأُطر العامة ِّ
حلل اخلالف الذي
قد ين�ش�أ بني املتعاقدين يف التجارة الإلكرتونية ،كما يبني �أثر العقد الإلكرتوين يف
حتديد املحكمة املخت�صة حلل اخلالف.
ومن املعلوم � ّأن العقود الإلكرتونية تُرتّب �آثاراً معينة ،فعند ح�صول نزاع بني
طريف العقد يف تنفيذ هذه الآثار ي�أتي ال�س�ؤال الآتي :هل تخ�ضع العقود الإلكرتونية
يف جمال االخت�صا�ص الق�ضائي -لذات القواعد التي تخ�ضع لها العقود العادية؟وال �سيما � ّأن �ضابط املكان له �أثر كبري يف هذا املجال؛ �إ ْذ ُي�ستند عليه يف حتديد
االخت�صا�ص الق�ضائي للمحكمة ،وتارة يف حتديد القانون الواجب التطبيق.
وتزداد �أهمية الإجابة على هذا ال�س�ؤال بزيادة �أعداد امل�ستخدمني للإنرتنت يف
جمال التجارة الإلكرتونية� ،إذ ت�شري الإح�صائيات �إلى �أن عدد امل�ستخدمني للمواقع
الإلكرتونية التجارية يزداد ب�شكل �رسيع جداً ،هذا مما يجعل التقديرات الأولية لعدد
امل�ستخدمني لهذه املواقع تكون � ّ
أقل من الواقع ،وبنظرة �رسيعة �إلى �أحد �أ�شهر هذه
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املواقع الإلكرتونية املوجودة على الإنرتنت جند �أن موقع  ebayقد بلغ عدد امل�سجلني
فيه �أكرث من ت�سعني مليون �شخ�ص ميار�سون البيع وال�رشاء عرب هذا املوقع ،ومن
خمتلف دول العامل ،كما � ّأن حجم املبيعات التي متت خالل هذا املوقع بلغت �ستني
بليون دوالر يف عام 2009م (1429هـ) (.)1
ولذلك رغبت يف كتابة بحث يو�ضح االخت�صا�ص الق�ضائي يف العقود التجارية
التي تُقام على الإنرتنت ،مع الإ�شارة �إلى ما ذكره الفقهاء –رحمهم اهلل تعالى -يف
مو�ضوع العقد ،وتنزيلها على العقد الإلكرتوين ،و�ستكون خطة هذا البحث على
النحو الآتي-:
متهيد يف بيان املراد باالخت�صا�ص الق�ضائي يف عقد التجارة الإلكرتونية ،وفيه
مطلبان-:
املطلب الأول :املراد باالخت�صا�ص الق�ضائي.
املطلب الثاين :املراد بالتجارة الإلكرتونية.
املبحث الأول :حكم التعاقد عرب الإنرتنت.
املبحث الثاين :النظام املخت�ص بالتجارة الإلكرتونية.
املبحث الثالث :املحكمة املخت�صة يف الفقه الإ�سالمي ،وفيه مطلبان:
املطلب الأول :حتديد املحكمة عند الفقهاء.
املطلب الثاين :حتديد املحكمة املخت�صة يف ق�ضايا التجارة الإلكرتونية.
املبحث الرابع� :أثر حتديد املحكمة املخت�صة يف عقد التجارة الإلكرتونية.
خامتة.
و�أ�س�أل اهلل للجميع العون والتوفيق وال�سداد.
((( ينظر :موقع (.)www.ebayinc.com
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متهيد

من �أهم ال�سمات التي يتميز بها العقد يف التجارة الإلكرتونية �أنّه غري حم�صور
مبكان معني؛ �إ ْذ ال يجب على من �أراد البيع �أو ال�رشاء التوجه ملكان حمدد والتجمع
هناك ،بل ب�إمكانه البيع وال�رشاء من �أي مكان يف العامل ،كما ميكن للبائع طرح
�سلعته وعر�ضها للنا�س وهو يف منزله ،فقد يكون البائع يعي�ش يف ال�صني وامل�شرتي
يعي�ش يف �أمريكا ،فال اعتبار للحدود املكانية يف عامل التجارة الإلكرتونية.
وهذه امليزة للتجارة الإلكرتونية �أعطتها قيمة كبرية يف املجال االقت�صادي� ،إ َّال �أنَّها
�أثارت بع�ض امل�سائل القانونية امله ّمة؛ كم�س�ألة االخت�صا�ص الق�ضائي يف حالة النزاع
بني �أطراف العقد ،ورغبة �أحدهم يف رفع دعوى على الآخر ،فما املحكمة املخت�صة
بنظر النزاع؟ هل هي حمكمة حمل �إقامة املد َعى عليه؟ �-إعما ًال للقاعدة العامة يف
الدعوى� -أو حمكمة حمل �إقامة امل�ستهلك؟ �-إعما ًال لن�صو�ص بع�ض االتفاقيات
الدولية التي تقرر ذلك؛ حماية للم�ستهلك.)2(-
وال حت�صل م�شكلة حتديد االخت�صا�ص الق�ضائي يف العقود الإلكرتونية �إ َّال �إذا
حدث نزاع بني طريف العقد� ،أ ّما �إذا �أُب ِرم العق ُد ونُ ِّف َذ دون م�شكالت بينهما فال
�أهمية لبحث م�سائل تنازع القوانني وحتديدها ،وتنازع االخت�صا�ص الق�ضائي.
ولذلك من املنا�سب احلديث ابتدا ًء عن امل�صطلحات الواردة يف عنوان املو�ضوع
وفق الآتي:
املطلب الأول :املراد باالخت�صا�ص الق�ضائي

أ�صل ُّ
خ�ص ،واخلاء وال�صاد امل�ضعفة � ٌ
يدل على
االخت�صا�ص لغة م�أخوذ من الفعل َّ
((( ينظر� :إبرام العقد الإلكرتوين ،للدكتور خالد ممدوح� ،ص ،77 :حماية امل�ستهلك يف التعاقد الإلكرتوين ،للدكتور
�أ�سامة بدر� ،ص.67 :
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واخت�ص فال ٌن بالأمر
ال ُفرجة والثُلمة ،يقال« :خَ َّ�صه بال�شيء» �إذا �أفرده عن غريه،
َّ
�ص له �إذا انفرد له(.)3
وتخ�ص َ
َّ
والق�ضا ُء لغة ُّ
و�س ِّمي القا�ضي قا�ضياً لأنَّه ُيحكم
يدل على �إحكام الأمر و�إتقانهُ ،
الأحكام و ُين ِف ُذها( ،)4و ُيطلق الق�ضاء يف اللغة على عدة معان من �أ�شهرها :ا ُحلكم،
والإلزام ،والف�صل(.)5
واالخت�صا�ص الق�ضائي-بو�صفه علماً على هذا الفرع من فروع علم الق�ضاء: -
تخويل و ِّ
خا�صة يف
يل الأمر �أو نائ ُبه جلهة ق�ضائية �سلط َة
الف�صل يف ق�ضايا عا َّمة �أو َّ
ِ
حدود زمان ومكان معينني(. )6
وع َّر َفه جممع اللغة العربية ب�أنَّه «مقدار ما لكل حمكمة من املحاكم من �سلطة
الق�ضاء تبعاً ملقرها �أو لنوع الق�ضية» (. )7
ن�صيب ِّ
كل جهة من جهات الق�ضاء،
وتهدف قواع ُد االخت�صا�ص «�إلى حتديد
ِ
ون�صيب ِّ
ون�صيب ِّ
كل
كل طبقة من طبقات املحاكم داخل اجلهة الق�ضائية الواحدة،
ِ
ِ
حمكمة من حماكم الطبقة الواحدة من املنازعات التي يجوز الف�صل فيها(.)8
املطلب الثاين :املراد بالتجارة الإلكرتونية

ال يوجد تعريف حمدد متفق عليه للتجارة الإلكرتونية حتى الآن؛ وذلك لتعدد
اجلهات واملنظمات الدولية التي �أوردت عدة تعاريف لها ،كما � ّأن الت�رشيعات
((( ينظر :معجم مقايي�س اللغة  ،122/2ول�سان العرب .24/7
((( ينظر :معجم مقايي�س اللغة .82/5
((( ينظر :ل�سان العرب .186/15
((( ينظر :التنظيم الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية ونظام ال�سلطة الق�ضائية للدكتور
�سعود الدريب .158/2
((( ينظر :املعجم الو�سيط .238/1
((( ينظر :قواعد االخت�صا�ص الق�ضائي يف �ضوء الق�ضاء والفقه ،للدكتور عبد احلميد ال�شواربي� ،ص.7 :
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ال�صادرة من الدول الغربية والعربية ع َّرفت التجارة الإلكرتونية بتعريفات خمتلفة(.)9
واملنظمات الدولية التي ُعنيت باحلديث عن التجارة الإلكرتونية كثريةَّ ،
ولعل من
�أ�شهرها :منظمة الأمم املتحدة ()UN؛ فقد اهتمت منظمة الأمم املتحدة United Nations
()10
 ممثَّلة يف جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الأون�سيرتال ()Uncitral بو�ضع م�رشوع قانون التجارة الإلكرتونية؛ وقد وافقت جلنة الأون�سيرتال على�إ�صدار القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية( ،)11ومع � ّأن هذا القانون مل يت�ضمن
ن�ص على � َّأن التجارة الإلكرتونية تقوم على
تعريفاً للتجارة الإلكرتونية؛ �إ ّال �أنّه َّ
«التبادل الإلكرتوين للبيانات وو�سائل االت�صال»(.)12
وبالنظر �إلى التعاريف الأخرى للتجارة الإلكرتونية جند �أنَّها ت�ؤكد على نقطتني يف
حتديد ماهية التجارة الإلكرتونية ،وهي:
 -1العموم؛ فهذه التعاريف عا َّمة ِّ
لكل �صور التعامالت التجارية� ،سواء �أكانت
التعامالت يف �شكل عقود معاو�ضات �أم عقود خدمات� ،أم عقود ت�سليم فوري� ،أم
غريها من العقود التجارية(.)13
 -2ال�شمول؛ فهذه التعاريف مل تربط التجارة الإلكرتونية بو�سيلة معينة؛
ك�شبكات احلا�سب الآيل وال غريها من احلا�سبات الأخرى ،بل جعلتها �شاملة يف كل
تعامل يتم عرب و�سائط �إلكرتونية من غري حتديد بو�سيلة معينة(.)14
((( ينظر� :إبرام العقد الإلكرتوين للدكتور خالد ممدوح� ،ص.40 :
( ((1ينظر :موقع الأون�سيرتال على الإنرتنت ( )www.uncitral.orgوهو مرتجم �إلى عدة لغات ومن �ضمنها
اللغة العربية.
( ((1يتكون هذا القانون من �سبع ع�شرة مادة ،وميكن االطالع على الن�سخة العربية من هذا القانون على موقع
الأون�سيرتال ب�صيغة .PDF
( ((1ينظر :املادة ذات الرقم 1:من قانون الأون�سيرتال.
( ((1ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.21 :
( ((1ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.21 :
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والعقو ُد الإلكرتونية تتم عرب و�سائل تعمل عن طريق الإلكرتونيات؛ كاملذياع،
والتلفاز ،والهاتف ،واحلا�سب الآيل -وهذا من حيث الأ�صل� -إ َّال �أنَّه بعد ظهور
�ص هذا امل�صطلح للعقود
احلا�سب الآيل وانت�شار املرا�سلة والتعاقد بوا�سطته؛ خُ ِّ�ص َ
التي تتم عن طريقه� ,أ َّما التعاق ُد عرب الراديو �أو الهاتف �أو غريها من و�سائل االت�صال
فال ي�شملها هذا امل�صطلح يف العقدين الأخريين ،و�أ�صبح م�صطلح العقود الإلكرتونية
ين�رصف مبا�رشة �إلى العقود التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت ,ولذا جند � َّأن كثرياً من
الباحثني يرون � َّأن م�صطلح التجارة الإلكرتونية ُيطلق على العمليات التجارية التي
وخا�صة عرب �شبكة الإنرتنت(.)15
تتم عرب الو�سائل الإلكرتونيةّ ،
املبحث الأول :حكم التعاقد عرب الإنرتنت

التعاقد عرب الإنرتنت – كغريه من العقود -له �أركان ال يقوم العقد �إال بها ،وهذه
الأركان ت�شتمل على ال�صيغة ،والعاقدين ،واملعقود عليه( ،)16ومعلوم � َّأن ما مييز
التعاقد عرب الإنرتنت هو ال�صيغة التي تتم عرب الإنرتنت ،وهذه ال�صيغة تدل على
رغبة املتعاقدين ور�ضاهم بالعقد ،ومما ي�ؤكد ذلك الأدلة الدالة على اعتبار الر�ضى
يف العقود ،ومنها:
 -1قول اهلل تعالى :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ (.)17
 -2ما رواه �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
( ((1ينظر :البيع والتجارة على الإنرتنت لعبد احلميد ب�سيوين �ص ،54:خ�صو�صية التعاقد عرب الإنرتنت لأ�سامة �أبو
احل�سن جماهد �ص ،14:التجارة الإلكرتونية ل�سعد غالب وب�شري عبا�س� ،ص ،128:التجارة الإلكرتونية للخريجي �ص.1:
( ((1الركن يف اللغة :جانب ال�شيء الأقوى ،ويف ا�صطالح الفقهاء :ما توقف عليه وجود ال�شيء ،وقد حتدث الفقهاء عن
�أركان العقد يف موا�ضع خمتلفة من �أبواب الفقه.
ينظر :ل�سان العرب  185/13مادة (ركن) ،بدائع ال�صنائع  ،174/4مواهب اجلليل  241/4املجموع  ،140/9ك�شاف القناع
.115/3
(� ((1سورة الن�ساء ،من الآية.29:
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و�سلم �« :مَّإنا البيع عن ترا�ض»(.)18
خفي ال ُي َّط َل ُع عليه ،فنيط بظاهر وهو ال�صيغة(.)19
وجه الداللة فيهماَّ � :أن الر�ضا �أم ٌر ٌّ
والعقد يف ال�رشيعة الإ�سالمية ينعقد بكل ما يدل عليه دون ا�شرتاط �صيغة معينة �أو
�شكل حمدد( ,)20وقد �أكد �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ذلك ،وتع ّقب القائلني ب� َّأن العقد ال يتم
�إ َّال بلفظ خم�صو�ص �أو �شكل حمدد ،يقول -رحمه اهلل« :-ف�أ ّما التزام لفظ خم�صو�ص
فلي�س له �أث ٌر وال نظر ،وهذه القاعدة اجلامعة التي ذكرناها من � َّأن العقود تنعقد بكل ما
ُّ
يدل على مق�صودها من قول �أو فعل هي التي تدل عليها �أ�صول ال�رشيعة.)21(»..

وقد اتفق الفقهاء رحمهم اهلل تعالى على �صحة التعاقد بالكتابة �إذا كانت بني
غائبني()22؛ ل َّأن ذلك هو الو�سيلة امل�ستطاعة لإمتام العقد ،ولذا �أتت القاعدة الفقهية
امل�شهورة من � َّأن «الكتاب كاخلطاب»()23؛ �أيَّ � :إن كتابة العقد بني الغائبني كالنطق به بني
احلا�رضين ،والإنرتنت و�سيلة لتو�صيل الكتابة ,وهذه الو�سيلة معتربة �رشعاً؛ لأنَّها �شبيهة
بالتعاقد عن طريق الر�سول �أو الربيد العادي التي �أجاز الفقهاء التعاقد بوا�سطتهما(.)24
املبحث الثاين :النظام املخت�ص بالتجارة الإلكرتونية

طابع دويل؛ ل َّأن �أطرافها قد ينتمون �إلى دول خمتلفة,
تُعترب العقو ُد الإلكرتونية َ
ذات ٍ
فالبائع قد يكون يف ال�صني ،وامل�شرتي قد يكون يف فرن�سا ،وال ّ
�شك � َّأن لكل دولة
( ((1رواه ابن ماجه يف �سننه :كتاب التجارات ،باب اخليار ،رقم ،2185 :وذكره ابن حبان يف �صحيحه  ،340/11قال الألباين
يف �إرواء الغليل “ :125/5هذا �إ�سناد �صحيح ،رجاله كلهم ثقات”.
( ((1ينظر :املجموع .153/9
( ((2ينظر :املغني .9/6
( ((2جمموع فتاوى ابن تيمية .13/29
( ((2ينظر :بدائع ال�صنائع  ،138/5ال�شرح الكبري  ،3/3مغني املحتاج  ،5/2ك�شاف القناع .148/3
( ((2ينظر :الهداية  ،21/3جملة الأحكام العدلية مع �شرحها  ،61/1املادة .69
( ((2ينظر :العقود الإلكرتونية درا�سة فقهية مقارنة للدكتور عبد اهلل النا�صر� ،ص.9:
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اخلا�ص بها ،والذي قد يختلف مع الدول الأخرى ،وهنا ي�أتي ال�س�ؤال عن
نظامها
ّ
النظام الذي يجب تطبيقه يف العقود الإلكرتونية :هل هو نظام امل�شرتي؟ �أو نظام
البائع؟ �أو نظام الو�سيط -يف حالة وجوده-؟ وهل ملكان املتعاقدين �أث ٌر يف ذلك؟.
ناق�شت االتفاقيات الدولية هذه امل�س�ألة ،وتو�صلوا �إلى � َّأن النظام الذي يجب
تطبيقه هو نظام �إرادة املتعاقدين الذي اتفقا عليه عند العقد ،وي�س َّمى« :قانون
الإرادة» ( ،)25ف�إذا كان القانون قد �أعطى املتعاقدين احلقّ يف حتديد القانون الذي
يحكم عقدهم ،ف� َّإن املقت�ضى الطبيعي �أن ميار�س ه�ؤالء ذلك احلق ب�إعالن �إرادتهم
ال�رصيحة � َّأن قانون هذه الدولة �أو تلك �أو حتى القواعد املو�ضوعية هو الواجب
عد هذا املبد�أ قاعد ًة من قواعد تنازع القوانني(.)26
التطبيق عند املنازعة ،و ُي ُّ
وكون هذه القاعدة املتعاقدين متنح احلرية يف حتديد القانون الواجب التطبيق
على العقود املربمة بينهما ال يعني ذلك �إطالق العنان لهما؛ ف� َّإن هنالك عدة عوامل
يتوجب االلتزام بها؛ ليبقى العقد �ضمن الإطار العام املوافق ملقت�ضى العقد(.)27
وقد �أ�شار الفقهاء رحمهم اهلل تعالى �إلى � َّأن املتخا�صمني �إذا اتفقا على حتديد
قا�ض معينّ وجب االلتزام به وتنفيذه()28؛ ُّ
ويدل على ذلك عموم الأدل ِة الدال ِة على
ٍ
وجوب الوفاء بالعقود والعهود ،ومنها :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم « :امل�سلمون على
( ((2واملراد به� :أن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية هو القانون الذي يختاره �أطراف العقد ب�إرادتهم
ال�صريحة �أو ال�ضمنية.
ينظر :قانون العقد الدويل للدكتور �أحمد �سالمة� ،ص.166 :
( ((2ينظر :عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور حممد �أبو الهيجاء� ،ص ،89:عقود التجارة الإلكرتونية والقانون الواجب
التطبيق للدكتور �سلطان اجلواري� ،ص ،100:حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.93:
وقد يرتتب على �إخ�ضاع عقود التجارة الإلكرتونية لقانون �إرادة املتعاقدين �إلى تعدد القوانني التي حتكم اجلوانب
املو�ضوعية يف العقد ،فقد يتفق املتعاقدان على �إخ�ضاع تكوين العقد لقانون حمل �إبرامه ،و�إخ�ضاع تنفيذه لقانون حمل
التنفيذ ،وهذا بدوره قد ي�ؤدي �إلى الت�ضارب يف تطبيق القوانني املختلفة يف العقد.
ينظر :القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكرتونية ،للدكتور �صالح املنزالوي �ص.275 :
( ((2ينظر :الوجيز يف عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور حممد فواز املطالقة� ،ص.131:
( ((2ينظر :الإن�صاف للمرداوي .168/11
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�رشوطهم� ،إال �رشطاً ح َّرم حــال ًال �أو �أحل حراماً»(.)29
وبالنظر �إلى واقع هذه الأنظمة؛ جند �أنَّها ال تطبق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمـية ،و� مَّإنا
التحاكم �إلى هذه الأنظمة غ ُري �صحيح ،وال
تطبق القوانني الو�ضعية ،فلذلك �أرى � َّأن
َ
يجوز للم�سلم الرتافع �أمام املحاكم التي ال ِّ
حتكم �رشع اهلل؛ لقوله تعالى :ﮋ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ ( ،)30ويف
ذلك يقول �شيخ الإ�ســالم رحمه اهلل« :ومعلوم باتفاق امل�سلمني �أنَّه يجب حتكيم
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف ِّ
كل ما �شجر بني النا�س يف �أمر دينهم ودنياهم ،يف
�أ�صول دينهم وفروعه ،وعليهم – كلهم � -إذا َح َكم ب�شيء �أن ال يجدوا يف �أنف�سهم
حرجاً مما َح َك َم ،وي�سلموا ت�سليماً”(.)31
وال ميكن �أن يقال � َّإن هذا اتفاق وهو ملزم ملن وافق عليه؛ ل َّأن قاعدة العقود
ال�رشوط يف العقو ِد �إ ّال ما كان
وال�رشوط يف الفقه الإ�سالمي تق�ضي �أنّه ال َيلزم من
ِ
موافقاً لل�رشعّ ،
فكل ٍ
�رشط خالف حكم اهلل وكتابه فهو باطل ،وما مل يخالفه حكمه
فهو الزم(.)32
وي�شهد لذلك قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما بال رجال ي�شرتطون �رشوطاً لي�ست
الل َف ُه َو بَاطِ ٌلَ ،و ِ�إنْ كان مِائَ َة �شرَ ْ ٍط.
اب هَّ ِ
يف كتاب اهلل؟ ما كان من �شرَ ْ ٍط لي�س يف كِ َت ِ
الل �أَ ْوثَقُ »( ،)33فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن ال�رشوط
الل �أَ َح ُّقَ ،و�شرَ ْ ُط هَّ ِ
َق َ�ضا ُء هَّ ِ
( ((2رواه البخاري تعليقاً يف �صحيحه :كتاب الإجارة ،باب �أجرة ال�سم�سرة  794/2بلفظ «امل�سلمون عند �شروطهم» ،ورواه
�أبو داود يف �سننه ،كتاب الأق�ضية ،باب يف ال�صلح  304/3برقم  ،3594واحلاكم يف م�ستدركه ،كتاب البيوع  ،57/2رقم ،2309
من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،واحلديث مبجموع طرقه �صحيح.
ينظر :بلوغ املرام �ص ،291 :حتفة الأحوذي � ،487/4إرواء الغليل .142/5
(� ((3سورة الن�ساء ،من الآية.59 :
( ((3جمموع الفتاوى .38/7
( ((3ينظر� :إعالم املوقعني .389/3
( ((3رواه البخاري يف �صحيحه واللفظ له :كتاب البيوع ،باب �إذا ا�شرتط �شروطاً يف البيع الحتل  759/2رقم ،2060 :ورواه
م�سلم يف �صحيحه :كتاب العتق ،باب �إمنا الوالء ملن �أعتق  1142/2رقم.1504 :
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املحرمة يف العقد ،و�إذا ُوجدت فال عربة بها وتكون ملغاة(.)34
جميع اخل�صوم من امل�سلمني� ,أو من امل�سلمني وغريهم،
وي�ستوي يف ذلك �أن يكون ُ
�أو كانوا جميعاً من غري امل�سلمني؛ ويدل على ذلك قول اهلل تعالى :ﮋﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ( )35فال�ضمري يف
قوله تعالى (بَ ْي َن ُه ْم) راجع �إلى اليهود؛ وذلك حينما �أتى بع�ضهم �إلى النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم يريدون �أن يفتنوه ب�إ�ضاللهم �إياه ع َّما �أنزل اهلل �إلى ما يهوون من
الأحكام؛ �إطماعاً منهم له يف الدخول يف الإ�سالم ،ف�أنزل اهلل هذه الآيات(.)36
ولكن الواقع العملي للتعاقد بطريق الإنرتنت قد ال ي�ساعد على التحاكم بال�رشيعة
الإ�سالمية؛ ذلك � َّأن كثرياً من املواقع التجارية عرب الإنرتنت ال حتكم بال�رشيعة
الإ�سالمية ،ولذلك من الواجب البحث عن حلول لهذا الواقع ومن ذلك :
�أو ًال :اعتماد ن�ص �صريح بتحكيم ال�شريعة الإ�سالمية:

عندما يتعاقد امل�سلم مع ال�رشكات الأجنبية والعاملية ف� َّإن عليه �أن ال ير�ضى بالعقد
الذي ين�ص على حتكيم نظام معني لدولة �أجنبية ال حتكم مبا �أنزل اهلل ,بل عليه �أن
ي�شرتط � َّأن الذي يحكم العقد هو ال�رشيعة الإ�سالمية� ،أو يذكر نظام دولة معينة تطبق
ال�رشيعة الإ�سالمية يف معامالتها.
ومن عوامل جناح هذا االقرتاح الإحلاح يف �إيراد هذا ال�رشط من قِبل املتعاقدين
امل�سلمني ،ف�إذا ر�أت �رشكات الت�سويق والإنتاج العاملية هذا الإحلاح امل�ستمر ،والرغبة
( ((3ينظر :فتح الباري البن حجر  ،189/5نيل الأوطار لل�شوكاين .285/5
(� ((3سورة املائدة ،الآيتان .50–49
( ((3ينظر� :أحكام القر�آن للج�صا�ص .621/2
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العا ّمة ،ف�إنّها ال �شك �سرت�ضى بهذا ال�رشط وت�ضم ّنه عقودها مع امل�سلمني.
ثاني ًا� :إن�شاء م�ؤ�س�سات �شرعية للتحكيم:

ويكون لها مواقع عرب الإنرتنت ،مما يتيح املجال لتحكيم ال�رشيعة الإ�سالمية،
ن�صت عليها القوانني الو�ضعية(.)37
وتاليف الوقوع يف املخالفات ال�رشعية التي َّ
املبحث الثالث :املحكمة املخت�صة يف الفقه الإ�سالمي

عقود التجارة الإلكرتونية تتم -غالباً -بني �أطراف مقيمني يف دول خمتلفة،
ف�إذا ح�صل نزاع بينهم فما املحكمة املخت�صة بالنظر فيه؟ �سيكون اجلواب عن هذا
ال�س�ؤال يف املطلبني الآتيني:
املطلب الأول :حتديد املحكمة عند الفقهاء

اختلف الفقهاء رحمهم اهلل تعالى يف حتديد القا�ضي املخت�ص بالنظر يف النزاع بني
املدعي واملد َعى عليه عند االختالف املكاين بينهما ,وقد و�ضعوا لذلك بع�ض املعايري
التي حتكم االخت�صا�ص الق�ضائي املكاين بينهما ،ومن �أهم هذه املعايري ما ي�أتي:
�ضابط االتفاق:

قا�ض معني وجب االلتزام به وتنفيذه؛
ف�إذا اتفق املدعي واملد َعى عليه على حتديد ٍ
وذلك للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود واالتفاقيات والعهود( ،)38ومن هذه
الأدلة :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم « :امل�سلمون على �رشوطهم� ،إال �رشطاً ح َّرم حــال ًال
�أو �أحل حراماً»( ،)39وهذا ما �أكدته الأنظمة واالتفاقيات من �إعطاء الأطراف احلق يف
( ((3ينظر :العقود الإلكرتونية درا�سة فقهية مقارنة للدكتور عبد اهلل النا�صر� ،ص.26 :
( ((3ينظر :الإن�صاف للمرداوي .168/11
(� ((3سبق تخريجه.
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االتفاق على اللجوء �إلى حماكمها(.)40
�ضابط حمل الإقامة:

موطن،
وهو �أ�شهر ال�ضوابط املقررة فقهاً ،وتت�صور امل�س�ألة يف حالة ما �إذا كان للمدعي ٌ
وخ�ص�ص الإمام لوطن
وللمد َعى عليه
ٌ
موطن �آخر ،وكان النزاع غري متعلقٍ بعقارَّ ،
املدعي قا�ضياً وملوطن املد َعى عليه قا�ضياً �آخر ،ف�أيهما يكون خمت�صاً بنظر النزاع؟.
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على قولني:
القول الأول:

� َّأن القا�ضي املخت�ص هو قا�ضي املدعي وهذا قول جمهور الفقهاء من املالكية(،)41
وال�شافعية( ،)42واحلنابلة( ،)43و�أبي يو�سف من احلنفية(.)44
وا�ستدلوا لذلك ب� َّأن املدعي هو املن�شئ للخ�صومة ،وهو �صاحب احلق فيها؛ لأنَّه
�إذا ت َر َك ت ُِرك ،ف ُيعترب قا�ضيه وله احلق يف �أن يقيم اخل�صومة عند قا�ضيه �أو قا�ضي
املد َعى عليه(.)45
القول الثاين:

� َّأن القا�ضي املخت�ص هو قا�ضي املد َعى عليه وهذا قول حممد بن احل�سن من
احلنفية( )46وبع�ض املالكية(.)47
وا�ستدلوا لذلك ب� َّأن الأ�صل براءة ذمة املد َعى عليه ،فالعدالة ت�أبى تكلي َفه م�شق َة االنتقال
( ((4ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.187 :
( ((4ينظر :حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري .134/4
( ((4ينظر :مغني املحتاج لل�شربيني .269/6
( ((4ينظر :ك�شاف القناع للبهوتي .292/6
( ((4ينظر :البحر الرائق البن جنيم .193/7
( ((4ينظر :املرجع ال�سابق.
( ((4ينظر :املرجع ال�سابق.
( ((4ينظر :تب�صرة احلكام البن فرحون .74/1
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قبل ثبوت �شغل ذمته ,مع ما يف ذلك من تعطيل م�صاحله ،كما � َّأن املدعي هو املطالب،
ومن َط َل َب ال�سالمة �أولى بالنظر ممن َط َل َب �ضدها ،فال يعقل �أن يقوم املدعي با�ستدعاء
املدعى عليه �إلى موطنه كي يقا�ضيه( ،)48وهذا القول هو الراجح؛ وذلك للآتي:
َ
َّ � -1أن ال َ
أرجح من جانب املدعي.
أ�صل براءة ذمة املد َعى عليه ،وجانبه � ُ
َّ � -2أن �إقامة الدعوى يف بلد املدعي ي�ؤدي �إلى الإ�رضار بالنا�س؛ لأننا نح ّملهم
م�شقة احل�ضور �إلى بلد املدعي مع احتمال بطالن الدعوى املقامة �ضدهم(.)49
�ضابط حمل املال وتنفيذ العقد:

ذكر الفقهاء رحمهم اهلل تعالى يف الرجل من �أهل املدينة تكون له دار مبكة َّيدعيها
رجل من �أهل مكة ،فقالوا � :مَّإنا تكون خ�صومتهما حيث الدار وال�شيء املد َعى فيه،
حداً حتى ي�أتي
ثم ي�سمع القا�ضي من ب ِّين ِة املدعي وحجته ،وي�رضب ل�صاحب الدار ّ
عن نف�سه()50؛ فمثل هذه الدعاوى ال يخت�ص بها قا�ضي املدعي �أو قا�ضي
فيدفع ّ
املد َعى عليه ،بل تكون من اخت�صا�ص القا�ضي الذي يقع املال يف دائرته ,وهو ما
�أكدته الأنظمة والقوانني الدولية؛ �ضماناً لفاعل ّية تنفيذ احلكم ال�صادر؛ باعتبار � َّأن
املال موجود فيها� ،أو �أن العقد منفذ فيها(.)51
�ضابط الطرف الأ�ضعف:

�أ�شار بع�ض الفقهاء رحمهم اهلل تعالى �إلى � َّأن القا�ضي املخت�ص عند التنازع
هو قا�ضي البلد الذي يقيم فيه الطرف الأ�ضعف يف النزاع؛ كاليتيم؛ والع ّلة يف
( ((4ينظر :البحر الرائق البن جنيم .193/7
( ((4ينظر :االخت�صا�ص الق�ضائي يف الفقه الإ�سالمي للدكتور نا�صر الغامدي �ص.424:
( ((5ينظر :تب�صرة احلكام البن فرحون .74/1
( ((5ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.188 :
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ذلك كونه -يف الغالب -هو الطرف ال�ضعيف يف النزاع ،لذا لزمت مراعاته(,)52
وهذا ينطبق على ما ق ّررته االتفاقيات الدولية من � َّأن املحكمة املخت�صة بنظر دعوى
امل�ستهلك هي حمكمة بلده املقيم فيه لكونه الطرف الأ�ضعف يف العقد(.)53
املطلب الثاين :حتديد املحكمة املخت�صة يف ق�ضايا التجارة الإلكرتونية

من املعلوم � َّأن َّ
كل دول ٍة ترغب يف اال�ستئثار بنظر حماكمها لكل ما له عالقة بها،
ومبواطنيها� ،أو املقيمني عليها ,كما � َّأن الأفراد وال�رشكات لديهم الرغبة ذاتها يف
اللجوء �إلى املحاكم الوطنية؛ الطمئنانهم لها ,ومعرفتهم بقوانينها ،وينتج عن ذلك
ح�صول النزاع حول حتديد املحكمة املخت�صة لنظر الق�ضايا ذات الطبيعة الإلكرتونية.
والر�أي املنا�سب لإيجاد ٍّ
حل مل�س�ألة حتديد املحكمة املخت�صة بنظر النزاع الدائر
حول عقد التجارة الإلكرتونية وما ينتج عنه من �آثار هو� :أن تُخْ َ�ضع امل�س�ألة �إلى النظر
يف حالة �أطراف النزاع وهما :املدعي واملد َعى عليه( )54وذلك وفق الآتي:
�أو ًال� :أن يكون طرفا النزاع يف عقد التجارة الإلكرتونية يف وطن واحد:

واملدعى عليه يف وطن واحد فقد اتفقت الأنظمة والقوانني على
�إذا كان املدعي
َ
ني� ،أو احدهما
انعقاد االخت�صا�ص للمحاكم املحلية� ،سواء �أكانا ُمواطنني� ،أم ُمقِيم ِ
مواطناً والآخر مقيماً؛ تطبيقاً ملفهوم �سيادة الدولة على �إقليمها (.)55
( ((5ينظر :الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي  ،98/1والذي يظهر �أنّ هذا لي�س على �إطالقة؛ فقد يكون اليتيم هو الطرف
الأقوى؛ ك�أن يكون غنياً �أو �صاحب حجة على خ�صمه.
( ((5ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.188 :
( ((5ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.189 :
( ((5ومثال ذلك ما جاء يف نظام املرافعات ال�سعودي (املادة الرابعة والع�شرون)« :تخت�ص حمـاكم اململكة بنظـر الدعـاوى
التـي ترفع على ال�سعودي ولو مل يكن له حمل �إقامة عام �أو خمتار يف اململكة فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار واقع
خارج اململكة» .وجاء يف (املادة اخلام�سة والع�شرون)« :تخت�ص حماكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غري ال�سعودي
الذي له حمل �إقامة عام �أو خمتار يف اململكة فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة».
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لذا ف� َّإن االتفاقَ امل�سبقَ لطريف النزاع املحليني على حتديد حمكمة �أجنبية لنظر
النزاعات الدائرة بينهما يعد باط ًال و ُملغى ،بل يظل النزاع خا�ضعاً للمحاكم املحلية,
فاتفاق طريف النزاع املحلي على حتديد حمكمة �أجنبية فيه معار�ض ٌة ملفهوم �سيادة
الدولة على �أرا�ضيها؛ لأن من مقت�ضيات ال�سيادة :االخت�صا�ص الق�ضائي ملا يحدث
من نزاعات داخل �إقليم الدولة ,و�إذا كان هذا اال�ستقرار الق�ضائي يف حتديد جهة
حتكيم فمن باب �أولى يف حتديد حمكمة �أجنبية(. )56
ثاني ًا� :أن يكون طرفا النزاع يف عقد التجارة الإلكرتونية يف وطنني خمتلفني:

�إذا كان املدعي واملد َعى عليه يف وطنني خمتلفني ،ف�إنّه ُيفرق بني ما �إذا كان هناك
اتفاق بينهما على حتديد حمكمة للرتافع عند النزاع �أو ال ،وبيان ذلك فيما ي�أتي:
�-1إذا كان هناك اتفاق وا�ضح بني الطرفني على حتديد املحكمة فيعمل به� ،سواء
�أكان االتفاق �سابقاً للنزاع �أم الحقاً ,وهو ما ا�ستقرت عليه �أنظمة املرافعات املحلية
والدولية؛ فقد �أعطت اخل�صوم احلق يف االتفاق على اللجوء �إلى حماكمها ولو مل
يكن النزاع داخ ًال يف اخت�صا�صها ،مع مراعاة ال�رشوط التي و�ضعتها هذه الأنظمة؛
�إذ ت�شرتط بع�ض الأنظمة �أن ّال تكون الدعوى متعلقة بحق عيني بعقار خارج
( ((5ينظر :الوجيز يف عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور حممد املطالقة� ،ص ،139:طرق حماية التجارة الإلكرتونية
للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص ،190:وقد ذكر امل�ؤلف يف احلا�شية احلكم ال�صادر عن هيئة التدقيق الثالثة بديوان املظامل ذا
الرقم  /1ت  2 /لعام 1418هـ يف الق�ضية ذات الرقم /2/422ق لعام 1417هـ  ،وتتلخ�ص وقائع الدعوى يف �أن طريف النزاع
املحليني اتفقا يف �أحد بنود العقد على �أنه يف حالة حدوث خالف فيكون حمل النزاع عن طريق التحكيم اخلارجي يف مدينة
كولون ،ثم تقدم �أحدهما �إلى الديوان وقررت الدائرة االبتدائية �صرف النظر عن الدعوى �إعماال لالتفاق املربم بينهما،
�إال �أن هيئة التدقيق نق�ضت احلكم ال�سابق وقررت �« :أنه ملا كانت املنازعة املاثلة تدخل �ضمن والية الق�ضاء ال�سعودي وحده,
لأن ك ً
ال من املدعية واملدعى عليها من�ش�أة �سعودية و�أطراف العقد �سعوديو اجلن�سية ،لذا ف�إن االتفاق على التحكيم خارج
اململكة يعترب مبثابة اتفاق على �سلب والية الق�ضاء ال�سعودي وحجبه عن نظر النزاع الداخل يف اخت�صا�صه ،وهذا مما
يتعار�ض مع النظام العام يف اململكة ويكون معه هذا ال�شرط باط ً
ال ويتعني بالتايل ت�صدي الدائرة لنظرها واحلكم فيها
على �ضوء ما �سلف» ،وقال امل�ؤلف تعقيباً على هذا احلكم «ف�إذا كان حكم هيئة التدقيق ال�سابق بخ�صو�ص اتفاق على حتكيم؛
ف�إنه يف االتفاق على حتديد حمكمة �أجنبية لنظر النزاع �أولى».
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البلد( ،)57وقد �سبق بيان كالم الفقهاء –رحمهم اهلل تعالى -على �أنَّه �إذا اتفق املدعي
قا�ض معني وجب االلتزام به وتنفيذه؛ وذلك للأدلة الدالة
واملد َعى عليه على حتديد ٍ
على وجوب الوفاء بالعقود واالتفاقيات والعهود(.)58
� -2إذا مل يكن هناك اتفاق وا�ضح يف حتديد املحكمة املخت�صة ف� َّإن العقد يبقى
يف حالة فراغ ،وهذا يخالف مبد�أ ا�ستقرار العقد ،ويحدث �إخال ًال يف التوازن
العقْدي( ،)59ولتجاوز هذا اخللل ُينظر �إلى الإرادة ال�ضمنية يف ن�صو�ص العقد،
والظروف املحيطة به لتل ّم�س هذه الإرادة ،ف�إن تعذر ذلك فيلج�أ �إلى توطني العقد
بو�ضعه يف مكان يخ�ضع لنظر حمكمة تلك الدولة ،وذلك بالنظر �إلى امل�ؤ�رشات
الدالة على �إرادة العقد؛ ك�أن يتم حترير العقد بلغة �إحدى الدولتني ،فيكون هذا
م�ؤ�رشاً على � َّأن املتعاقدين يريدان �إخ�ضاع عقدهما لنظر املحكمة الناطقة بتلك
اللغة ،ومثل ذلك :اختيار املتعاقدين لعملة دولة معينة للوفاء ،في�صح �أن يكون هذا
م�ؤ�رشاً على اختيار حمكمة هذه الدولة(. )60
� -3إذا مل يكن هناك اتفاق وا�ضح على حتديد حمكمة خمت�صة لنظر النزاع,
ومل تظهر الإرادة ال�ضمنية للمتعاقدين يف وثيقة العقد ،فحينئذ ُيلج�أ �إلى ال�ضوابط
والقواعد العامة املقررة واملعمول بها يف �سائر الأنظمة الدولية لتحديد اخت�صا�ص
حماكمها بنظر الق�ضية ,وهي �ضوابط ت�صلح لتحديد االخت�صا�ص الق�ضائي ملنازعات
( ((5جاء يف املادة (الثامنة والع�شرون) من نظام املرافعات ال�سعودي« :فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج
اململكة تخت�ص حماكم اململكة باحلكم يف الدعوى �إذا قبل املتداعيان واليتها ولو مل تكن داخلة يف اخت�صا�صها».
( ((5ينظر :الإن�صاف للمرداوي .168/11
( ((5ينظر :الوجيز يف عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور حممد املطالقة� ،ص ،140 :ونقل امل�ؤلف انفراد امل�ش ِّرع املدين
ن�ص على �إمكانية التعيني ال�ضمني لقانون العقد بنا ًء على ظروف العقد  ...من خالل درا�سة هذه
امل�صري عن الأردين ب�أنَّه َّ
الظروف والبحث ع ّما ير�شد لتحديد قانون العقد.
( ((6ينظر :عقود التجارة الإلكرتونية والقانون الواجب التطبيق للدكتور �سلطان اجلواري� ،ص.104 :
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عقد التجارة الإلكرتونية( ,)61ومن هذه ال�ضوابط ما ي�أتي:
 -موطن املدعى عليه:

تكون املحكمة املوجودة يف موطن املدعى عليه هي املخت�صة بنظر الدعوى،
وهذا ما ا�ستقرت عليه القواعد العامة يف االخت�صا�ص الدويل للمحاكم برفع
الدعوى �أمام حمكمة موطن املدعى عليه؛ ل َّأن املدعي هو من ي�سعى للمدعى عليه
يف حمكمته(.)62
املدعى عليه:
 -حمل �إقامة َ

وهو �أكرث ال�ضوابط يف جمال حتديد املحكمة املخت�صة �شيوعاً وانت�شاراً؛ ل َّأن الأخذ
به ي�ضمن نفاذ احلكم ال�صادر فيه باعتبار � ّأن املد َعى عليه مواطن �أو مقيم يف البلد(.)63
وقاعدة اخت�صا�ص حمكمة �إقامة املد َعى عليه هي قاعدة �أ�سا�سية متفق عليها يف
القوانني الو�ضعية ،وميكن �أن يربر لهذه القاعدة بالآتي-:
َّ � -1أن الأ�صل هو براءة ذمة املد َعى عليه حتى يقيم املدعي الدليل على دعواه.
َّ � -2أن حماكم الدولة ت�ستطيع �إلزام املد َعى عليه الأجنبي املقيم فيها باحلكم
ال�صادر منها؛ ملا لها من �سلطة فعلية عليه.
َّ � -3أن �إقامة الدعوى يف بلد املدعي ي�ؤدي �إلى الإ�رضار باملدعى عليه؛ الحتمال
( ((6ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.192 :
( ((6جاء يف نظام املرافعات ال�سعودي( :املادة الرابعة والع�شرون)“ :تخت�ص حمـاكم اململكة بنظـر الدعـاوى التـي ترفع
على ال�سعودي ولو مل يكن له حمل �إقامة عام �أو خمتار يف اململكة فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار واقع خارج
اململكة» ،فهذه املادة ن�صت على �أنَّه متى كان ال�شخ�ص �سعودي اجلن�سية ف�إنَّ انعقاد االخت�صا�ص يكون ملحاكم اململكة دون
اقت�ضاء �أي �أمر �آخر ،فال ي�شرتط �أن يكون هذا ال�شخـ�ص مـقيماً يف الـمملكة �أو له حمل �إقامة خمتار كما ال ي�شرتط �أن
تكون له �أموال يف اململكة حتى ميكن التنفيذ عليها ،كما �أنّه ال عربة بو�ضع املدعي �أو جن�سيته ،في�ستوي �أن يكون املدعي
�سعودياً �أو �أجنبياً.
( ((6جاء يف نظام املرافعات ال�سعودي( :املادة اخلام�سة والع�شرون) :تخت�ص حماكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على
غري ال�سعودي الذي له حمل �إقامة عام �أو خمتار يف اململكة فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة ،ومثل
ذلك ما جاء يف (املادة الثانية) من قانون املرافعات امل�صري :تخت�ص حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على
الأجنبي الذي له موطن �أو حمل �إقامة يف اجلمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج.
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براءته من الدعوى(.)64
 -مكان املال حمل النزاع:

ف�إذا اكت�سب ال�شيء �صفة املال ،وكان موجوداً داخل البلد؛ اخت�صت بنظره
املحاكم املحلية؛ مراعاة ملبد�أ �سيادة الدولة على كل ما هو موجود داخل �إقليمها،
و�ضماناً لتنفيذ احلكم ال�صادر فيه باعتبار � ّأن َ
املال موجو ٌد يف البلد ،ف�إذا احتاجت
املحكمة �إلى معاينة املال كان ذلك مي�سوراً لها(.)65
فهذه القاعدة ت�شمل جميع الدعاوى املتعلقة بالأموال� ،سواء �أكان املال عقاراً
�أم منقو ًال ،و�سواء �أكان املنقول مادياً �أم معنوياً ،وب�رصف النظر عن مالك املال،
و�سواء �أكان املدعي مواطناً يف هذه الدولة� ،أم كان مقيماً فيها(.)66
 -مكان �إبرام العقد:

ف�إذا َّمت العقد بني الطرفني يف دولة معينة ف� َّإن هذا يعطي حماكم هذه الدولة
ال�صالحية بالنظر يف الق�ضية( ،)67فيتم توطني العقد بالدولة التي �أُبرم فيها ،ويتم
اعتبار قانون تلك الدولة هو قانون العقد ،وقد �أ�شارت بع�ض الت�رشيعات العربية �إلى
� َّأن القا�ضي يكون ملزماً بالبحث عن وجود موطن م�شرتك للمتعاقدين �إذا احتدا� ،أ َّما
�إذا مل يتحد املوطن فلي�س �أمام القا�ضي �إال البحث عن الدولة التي �أُبرم بها العقد(.)68
ول َّأن عق َد التجارة الإلكرتونية عق ٌد بني غائبني مكاناً ,ف�إنَّه من ال�صعب حتديد مكان
( ((6ينظر :القانون الدويل اخلا�ص و�أحكامه يف ال�شريعة الإ�سالمية وتطبيقه يف النظام ال�سعودي للدكتور عبدالرحمن
القا�سم� ،ص.137 :
( ((6جاء يف نظام املرافعات ال�سعودي( :املادة ال�ساد�سة والع�شرون) :تخت�ص حماكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على
غري ال�سعودي الذي لي�س له حمل �إقامة عام �أو خمتار يف اململكة يف الأحوال الآتية� :أ � -إذا كانت الدعوى متعلقة مبال
موجود يف اململكة �أو بالتزام تعترب اململكة حمل ن�شوئه �أو تنفيذه...
( ((6ينظر :الو�سيط يف القانون الدويل اخلا�ص ال�سعودي للدكتور �أحمد �سالمة� ،ص.478:
( ((6جاء يف نظام املرافعات ال�سعودي( :املادة ال�ساد�سة والع�شرون) بيان �أنَّ حماكم اململكة تنظر يف الدعوى املتعلقة بالتزام
تعترب اململكة حملَّ ن�شوئه وتنفيذه.
( ((6ينظر :الوجيز يف عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور حممد املطالقة� ،ص.141 :
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�إبرامه؛ نظراً لطبيعته الإلكرتونية ،فقد يتم العقد الإلكرتوين يف اجلو� ،أو يف البحر،
�أو يف منطقة نائية ال تخ�ضع لنظر حمكمة معينة ،كما � َّأن التعامل عرب �شبكة الإنرتنت
يعتمد على العناوين الإلكرتونية ال العناوين احلقيقية( ،)69لذلك كان البد من النظر
�إلى الظروف املحيطة بالعقد ملعرفة املحكمة املنا�سبة لنظر الق�ضية ،ومن ذلك :النظر
�إلى حمل تنفيذ العقد ،على �أ�سا�س �أنّه املكان الذي ترتكز فيه م�صالح املتعاق َدين،
ف�إذا كان حم ّله �شيئاً ماد َّياً ف�إنَّه ال �إ�شكال يف حتديده بالبلد الذي تُ�ستلم فيه الب�ضاعة,
�أ َّما �إذا كان ُّ
حمل العقد غ َري مادي؛ كاخلدمات واملعلومات ،فيكون تنفيذ العقد يف
بلد امل�ستفيد منها ,ويعقد االخت�صا�ص ملحاكم دولته (.)70
 مكان تنفيذ العقد :ف�إذا كان حمل تنفيذ العقد يف دولة معينة كان هذا م�ؤ�رشاًعلى �صالحية نظر حماكم هذه الدولة يف النظر يف هذه الق�ضية()71؛ ل َّأن م�صالح
املتعاقدين ترتكز يف دولة التنفيذ ،فاهتمامات املتعاقدين وتطلعاتهم �سنتوجه منذ
البداية �إلى مكان تنفيذ العقد ،والتي �ستتحقق معها الغاية من تنفيذ العقد(.)72
ولكن ي�شكل على هذا ال�ضابط �أنْ لو تعددت �أماكن تنفيذ العقد؛ ك�أن يكون
تنفيذ العقد يف �أكرث من دولة ،ف� ُّأي القوانني �سيح ُكم �أماكن التنفيذ؟ واجلواب على
هذا الإ�شكال �أن يقال� :إنَّه ُينظر �إلى �أكرث الأماكن ارتباطاً بالعقد ،فيعتد بقانون البلد
الذي تنفذ فيه �أكرث مراحل العقد( ،)73ولكن هذا اجلواب قد يلزم منه ح�صول
( ((6كما �أنَّ العنوان الإلكرتوين ال ي�شكِّل حملَّ �إقامة ثابت باملعنى املفهوم يف االتفاقيات الدولية.
ينظر :القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور �صالح املنزالوي �ص.371 :
( ((7ينظر :بحث الدكتور �أحمد عبد الكرمي �سالمة (الإنرتنت والقانون الدويل اخلا�ص فراق �أم تالق) �ص 33 :من
بحوث م�ؤمتر القانون والكمبيوتر ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور �صالح املنزالوي
�ص.331 :
( ((7جاء يف نظام املرافعات ال�سعودي( :املادة ال�ساد�سة والع�شرون) بيان �أنَّ حماكم اململكة تنظر يف الدعوى املتعلقة بالتزام
تعترب اململكة حملَّ ن�شوئه وتنفيذه.
( ((7ينظر :عقود التجارة الإلكرتونية للدكتور حممد �أبو الهيجاء� ،ص.90:
( ((7ينظر :املرجع ال�سابق.
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النزاع بني �أطراف العقد يف حتديد مكان التنفيذ ،مع احتمالية تعار�ض قانون � ٍّأي
من هذه الدول وم�صلحة املتعاقدين ،ولذلك ف�أرى �أن اعتبار هذا ال�ضابط لي�س يف
م�صلحة املتعاقدين؛ ملا ي�سببه من �إ�شكاالت كثرية ،و ُيكتفى بال�ضوابط الأخرى التي
حتدد اجلهة املخت�صة بنظر الق�ضية.
املبحث الرابع� :أثر حتديد املحكمة املخت�صة يف عقد التجارة الإلكرتوين

ُعد م�س�ألة تنازع االخت�صا�ص الق�ضائي يف جمال التجارة الإلكرتونية من امل�سائل
ت ُّ
املتفق على �أهميتها ،وعلى �أهمية و�ضع ٍّ
وحملي لها؛ ملا ت�سببه من �إ�شكاليات
حل عاملي
ٍّ
على م�ستوى الدول من �سلب واليتها الق�ضائية  -يف بع�ض الق�ضايا -نظراً العتبارات
خا�صة ,وهذا يجعل من �إزالة هذه العقبة -عن طريق حل هذا التنازع� -أمراً مهماً
َّ
ي�ساهم يف تعزيز الثقة يف التعامل من خالل هذه الو�سائط الإلكرتونية ودعمها
قانونياً ،ويتم ذلك من خالل التحرك الفوري وبذل اجلهد من ِق َبل املنظمات العربية
والإ�سالمية؛ كجامعة الدول العربية ،ومنظمة الدول الإ�سالمية ,لإعداد اتفاقية عربية
�إ�سالمية لت�سهيل التبادل الإلكرتوين ،وذلك بو�ضع �ضوابط معينة لتحديد املحكمة
اخلا�صة بكل
املخت�صة يف عقد التجارة الإلكرتونية؛ لتكون مك ّملة للقوانني املحل ّية ّ
دولة ،واال�ستفادة من التوجيهات العاملية ال�صادرة يف هذا املو�ضوع ،فمثل هذه
االتفاقيات تعود على الدول وال�شعوب الإ�سالمية والعربية مبزيدٍ من الثقة واالطمئنان
موحد
لهذه التعامالت ,وتكون نواة لبداية �إن�شاء �سوق �إ�سالمي عربي �إلكرتوين َّ
ُيتمكن فيه من تبادل الب�ضائع واخلدمات يف �ضوء �أحكام هذه االتفاقية ،والتي ينبغي
�أن تراعى فيها �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء(.)74
( ((7ينظر :طرق حماية التجارة الإلكرتونية للدكتور �سليمان ال�شدي� ،ص.196 :
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يحدد مو�ضوع «االخت�صا�ص الق�ضائي يف عقد التجارة الإلكرتونية» الأطر العا َّمة حلل
اخلالف الذي قد ين�ش�أ بني املتعاقدين يف التجارة الإلكرتونية ،كما يبينّ �أثر العقد الإلكرتوين
يف حتديد املحكمة املخت�صة حلل اخلالف.
ومن املعلوم � ّأن العق َد بني الطرفني ينعقد بزمان ومكان معينني ،كما � ّأن القانون ُير ّتب
على هذه امل�سائل �أحكاماً قانونية مع ّينة ،ولذلك جاءت �أهمية معرفة كيفية انعقاد العقد
الإلكرتوين ،ومتامه ،واملكان الذي مت فيه ،وال �س ّيما � ّأن هذا املكان ي�أخذ �شك ًال �آخر غ َري معهود
�أال وهو الف�ضاء الإلكرتوين ،فعند ح�صول النزاع بني طريف العقد الإلكرتوين ي�أتي ال�س�ؤال
الآتي :هل تخ�ضع العقود الإلكرتونية يف جمال االخت�صا�ص الق�ضائي لذات القواعد التي
تخ�ضع لها العقود العادية؟ وال�سيما � ّأن �ضابط املكان له �أثر كبري يف هذا املجال؛ �إذ ُي�ستند عليه
تارة يف حتديد االخت�صا�ص الق�ضائي للمحكمة ،وتارة يف حتديد القانون الواجب التطبيق.
� َّإن النظام الذي يحكم العقد يف التجارة الإلكرتونية هو النظام الذي اتفق عليه املتعاقدان،
والذي يعرف بـ (قانون الإرادة) �رشيطة �أن يكون هذا النظام م�ستمداً من ال�رشيعة الإ�سالمية
وراجعاً �إليها ,ومثل ذلك املحكمة املخت�صة بنظر الق�ضية� ،أ ّما عند عدم وجود اتفاق م�سبق
بني املتعاقدين فقد ح�صل خالف بني الباحثني ،فقيلَّ � :إن املحكمة املخت�صة هي حمكمة
املدعي؛ لأ َّنه الطرف الأ�ضعف يف العقد ،كما �أ ّنه هو املن�شئ للخ�صومة ،وهو �صاحب احلق
ِ
فيها ،فله احلق �أن يقيم الدعوى عند قا�ضيه �أو قا�ضي خ�صمه ,يف حني ذهب البع�ض الآخر
�إلى � َّأن العربة مبوطن املد َعى عليه ،و� َّأن قا�ضي بلد املد َعى عليه هو املخت�ص بنظر النزاع؛ ل َّأن
الأ�صل براءة ذمة املد َعى عليه ،فالعدالة ت�أبى تكليفه م�شقة االنتقال قبل ثبوت �شغل ذمته ,كما
� َّأن املدعي هو املطالب ،فال ُيعقل �أن ُي�ستدعى املدعى عليه �إلى موطنه لكي يقا�ضيه.
وتبني يل � َّأن القول الثاين هو الراجح ،كما � َّأن هذا القول هو املعمول به يف الوقت
احلايل ,وهو ما ا�ستقرت على حتديده الأنظمة املحلية واالتفاقيات الدولية ،التي اعتدت
مبوطن املد َعى عليه ،واهلل �أعلم.
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