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جاءت هذه الدراسة تتناول الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل انعقاد العقد االلكتروني في 

مدى كفاية القواعد القانونية الحديثة في إسباغ الحماية التشريع األردني من منطلق إشكالية معينة هي بيان 

أبرز المشاكل القانونية التي يثيرها هذا المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد االلكتروني؟ وما هي 

  الوضع وحلولها؟ 

تناولت الدراسة بيان التفاوض على العقد االلكتروني وطبيعته القانونية من خالل مفهوم التفاوض ف

االلكتروني وااللتزامات الناشئة عنه والمسؤولية عن اإلخالل بالتفاوض االلكتروني والتعويض عن الضرر جراء 

اولت الدراسة حماية المستهلك المدنية من خالل الحق في اإلعالم من خالل مفهوم االلتزام باإلعالم ذلك. ثم تن

وحق الرجوع في العقد االلكتروني والتزامات المزود االلكتروني باإلعالم والتبصير. وأخيرًا تناولت الدراسة اآلثار 

ن خالل الحماية من الشروط التعسفية ومن المترتبة على عيوب رضا المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد م

 عيوب الرضا. 



االلتزامات هو إعالم كل طرف بتفاصيل العقد والبيانات أن أهم وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

التي تحتاجها العملية التفاوضيييية والقيام بالتعاون ل رض الوصيييول الى أفضيييل النتائج إلبرام العقد. وأنه تتحقق 

الضيييرر للطرف األخر والبد لذلك ان  الضيييرر ل برمسيييؤولية الطرف المسيييؤول عن قطع المفاوضيييات واحدا  

 بية بين الخطأ والضرر.تتحقق عالقة سب

بيان ال زاء القانوني الذي يفرض على الطرف المخل وانتهت الدراسييية إلى عدة توصييييات كان أهمها  

لما يعرض في هذه المرحلة من معلومات تضفي عليها طابع السرية والخصوصية للطرف األخر بداًل  بالتزامه

التي تبرم عبر الشييبكة ضييمن العناصيير التفصيييلية  من الرجوع الى المبادئ العامة. وكذلك إدخال المفاوضييات

 التي ينعقد بها العقد الى جانب العناصر ال وهرية نظرا للوقت وال هد الذي يبذله الطرفان في هذه المرحلة.
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Abstract 

     This study deals with the civil protection of the consumer in the pre-electronic 

contract stage in the Jordanian legislation on the basis of a particular problem which 

is the statement of modern legal rules adequacy of modern legal rules in the civil 

protection of the consumer at the stage adequacy conclusion of the electronic 

contract? What are the main legal problems raised by this situation and its solutions? 

     The study examined the negotiation and legal nature of the electronic contract 

through the concept of electronic negotiation and the obligations arising therefrom. 

In addition to the liability for breach of electronic negotiation and compensation for 

damage resulting therefrom. The study, also dealt with the civil protection of the 

consumer through the right to negotiation via the commitment to of notification 

concept, and the right to retreat in the electronic contract and the electronic provider 

commitments of notification. Finally, the study addressed the effects of consumer 



satisfaction in the pre-contract stage through protection from conditions and 

disadvantages of satisfaction. 

       The study concluded that the most important obligations are to inform each 

party of the contract details, the data needed by the negotiating process and to 

cooperate in order to achieve the best results of the conclusion of the signing 

contract. In addition, that the responsibility of the party responsible for severing 

negotiations and causing damage to reparation to the other party must be realized, 

and a causal relationship between fault and damage must be achieved. 

      The study ended with several recommendations, the most important of which 

was the statement of the legal penalty imposed on the party violating its commitment 

to present at the stage information that confers on it the nature of confidentiality and 

privacy of the other party instead of referring to the general principles. As well as 

the introduction of concluded negotiations through the network within the detailed 

elements of the contract as well as the core elements in view of the time and effort 

exerted by the parties at this stage. 

 

 


