
مشروع قانون لحمایة المستهلك االلكتروني األردني

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید حقوق المستهلك االلكتروني في ظل الغیاب التشریعي األردني لهذا 

الموضوع، إذ كان الزامًا علینا قبل البدء المطالبة بالحمیة لهذا المستهلك أن نجمل ماله من حقوق مستخلصه من 

المقارنة؛ لذا تطلب من الباحثة أن تتناول تأصیل مفهوم التجارة االلكترونیة من خالل تحدید مفهومها القوانین 

كظاهرة مستحدثه الزالت قید الدراسة، ومن ثم تأصیل مفهوم العقد االلكتروني، حیث بینت الدراسة ما للعقد 

طرافه بحیث ال یجمعها مجلس عقد االلكتروني من خصوصه تتمثل في إبرامه عن بعد ودون تالٍف مادي بین أ

.واحد من حیث المكان 

، وبیان المفهوم المضیق أو الموسع للمستهلك، حیث وأخیرًا تأصیل مفهوم المستهلك في العقد االلكتروني

إنه غالبًا ما یكون عدیم الخبرة و التجربه إلى جانب انتقاره لكثیر من المعلومات الجوهریة عن محل العقد، في مقابل

الذي یجوز كامل المعلومات عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد مما ) المنتج المحترف(طرف قوي یتمثل في المزود 

یفقد العقد االلكتروني التوازن بین أطرافه، بحیث یوصف المستهلك بأنه الطرف الضعیف األمر الذي یبرر تدخل 

. المشرع للعمل على إعادة التوازن المفقود بین طرفي العقد

نجد أن حقوق المستهلك ما قبل التعاقد، ) الفرنسي، التونسي، مصري(نصوص التشریعات المقارنة وباستقرار

وتمثلت في حقه في االعالن و اإلعالم، المحور الثاني حقوقه أثناء تكوین العقد وتمثلت في التراضي، والحق في 

انات المستهلك، ضمان خصوصیة الدفع التوازن العقدي ومواجهة الشروط التعسفیة، وضمان خصوصیة بی

.االلكتروني، وتوثیق العقود



الثالث و األخیر فقد تمثل في حقوق المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد وتضمن ضمان التسلیم، المحورأما 

ضمان العیوب الخفیة حقه ضمان مطابقة المنتجات و الخدمات للمواصفات المطلوبة، ضمان التعریف و االستحقاق 

.المستهلك في العدول عن العقد االلكتروني وحقه باألستعانه بهیئات لحمایتهوحق

هذه الدول للتشریع في مجال حمایة المستهلك ذلك أن النصوص الواردة وفق القواعد العامة و تصورتوقد 

كتروني، وتبدو قاصره تقف عاجزة عن توفیر الحمایة المطلوبة للمستهلك في ظل العقد االل) التقلیدیة(القوانین المدنیة 

عن مواكبة الثورة التكنولوجیة التي تكتشف إبرامه و السرعة في تنفیذه 

الدراسة على كافة األسئلة التي أثیرت، وأثبتت تصور القواعد التقلیدیة على حمایة المستهلك أجابتوقد 

ید المحلي و العربي أو وأوضحت الدراسة الجهود التي بذلت في هذا الخصوص سواًء ما تعلق منها على الصع

الدولي، وأنتهت للوصول إلى العدید من النتائج و التوصیات و المقترحات ،سعیًا الدراك حمایة أفضل للمستهلك في 

العقود االلكترونیة وخاصة المستهلك االلكتروني األردني  



Draft Law for Protecting Jordanian Electronic Consumer

A Comparative Study

This study aims to determine consumer’s rights in electronic transaction in the

light of absence of Jordanian legislation governing this matter. The researcher finds it

is vital to outline the consumer's rights stemmed out from the comparative laws,

before claiming protection for the electronic consumer.

This requires, in the first place, to identify the notion of "electronic transactions"

as introduction for this study, as it is still a modern phenomena that needs to be

analyzed and outlined in terms of its types, benefits, and obstacles thereof.

The researches then moves to outline the concept of "electronic contract", as this

study shows the special nature of electronic contract, which could be concluded

without the need for physical meeting between its parties.

The researcher then moves to identify the dual concept of "consumer"; narrow

and wide concepts. As the consumer, usually, lacks for experience in electronic

transactions, in addition to the lack of substantial details of the electronic transactions.

On the other hand, such consumer faces a professional counterpart (i.e. the merchant),

who owns full details of the product or the service in question, the issue that results in

unbalanced contract. Seeking to rebalance this equation, a legislator interference is

vital.



A study for the comparative legislations (French, Egyptian and Tunisian) shows

that the consumer's rights fall into three folds; First, rights before contracting phase,

namely, the rights of announcing and informing. Second, rights during contracting

phase, namely, the rights of acceptance, balanced contracting, non-abusive conditions,

privacy of consumer's details, privacy of electronic payment, and contracts formality.

The third fold falls into two major types of rights; the traditional rights which are the

right of handling, guarantee of hidden defects, and guarantee against any third party,

and the modern rights which are the right of matching the purchased products or

services to the requested specifications, and guarantee of consumer right to terminate

the contract.

These countries have made a huge steps towards protecting the consumer. They

reached to conclusions that the traditional legislations, namely the civil laws, could not

provide sufficient protection for the electronic consumer. Moreover, these traditional

legislations could not keep up with the technological revolution of electronic

transaction in terms of its formation and its expedited enforcement.

This study has answered all the raised queries and has outlined the shortages of

the traditional legislations in protecting the electronic consumer. It has underlined the

adopted efforts in this regard on the local, Arabian, and International spheres.

This study has reached a number of results and recommendations, seeking better

protection for the consumer in electronic transactions in general, and the Jordanian

electronic consumer in particular.


