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 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل القانونية التي ُيثيرها موضوع تسوية النزاعات في العقود        

اإللكترونية، بالتركيز على تلك المشكالت التي ُتثيرها عمليات تسوية نزاعات العقود اإللكترونية باستخدام 

ان موقف المشرع األردني من تلك المسائل، مع الوسائل اإللكترونية البديلة عن التقاضي لتسوية النزاعات، وبي

االستئناس بموقف أبرز التشريعات الدولية، والمحلية في هذا الشأن، ولتحقيق هذه الغايات اعتمدت الدراسة 

على المنهج الوصفي التحليلي، الذي تم من خالله توضيح، وجهة نظر الفقه، ومن ثم تحليل مضمون النصوص 

وقفها تجاه تلك المسائل، وفي الختام توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أبرزها: القانونية للتعرف على م

أن اإلطار التشريعي الناظم ألعمال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، غير مالئم للعمل بالوسائل اإللكترونية 

اإللكترونية، ومن ناحية ثانية أنه  البديلة لتسوية نزاعات العقود اإللكترونية، فهو من ناحية لم يتعرف بالوساطة

لم ُيقر صراحًة بالتحكيم اإللكتروني، وأن مسائل تحديد القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر 

نزاعات العقود اإللكترونية، من خالل الوسائل اإللكترونية لتسوية تلك النزاعات، هي مسائل لم يعالجها القانون 

 األردني.
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Abstract 

         The study aimed to identify  the Legal problems raised by dispute resolution 

in electronic contracts, Focusing on those problems raised by dispute settlement 

processes of electronic contracts using alternative electronic appliances of litigation 

for the settlement of disputes, And the Jordanian legislator's position on these issues, 

Taking into account the position of the most International and national legislations 

in this regard, To achieve these aims, the study relied on the descriptive analytical 

method, Through which the point of view of jurisprudence was clarified, And then 

analyze the content of legal texts to identify their position on these issues, In the end, 

the study reached a number of results, the most prominent of which were: The 

legislative framework governing the work of alternative appliances of dispute 

resolution, Is not suitable for alternative electronic appliances of settling electronic 

dispute disputes, On the one hand, it did not recognize electronic mediation, And  

On the other hand, it did not explicitly endorse electronic arbitration, As well as 



issues of determining the applicable law and the specialized court in disputes over 

electronic contracts, Through electronic appliances to settle those disputes, it are  

issues that have not been dealt with in Jordanian law. 


