
 
 

  

 

 

األردني أثر رضا المضرور بالضرر على حقه بالتعويض في القانون  

 –دراسة مقارنة  –

 

 أعدت من قبل

 محمد خليف مجلي المجالي

 

 اشرف عليها

 الدكتور محمد عبد الغفور العماوي

 قدمت هذه الرسالة

الى كلية الحقوق كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون 
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 إلهداءا
إلى كل من أحببت، ومن وقف إلى جانبي في جميع المحن والمصاعب، إلى كل قلب 

 كبير أحبني واحببته 

 

 والدي الغالي 
 إلى من وقف خلفي وأرشدني ورباني وأوصلني إلى ما أنا عليه 

 والدتي الغالية
 إلى روحك الطاهر، وروحك التي سكنت روحي رحمها اهلل 

 زوجتي الغالية 
 إلى سر نجاحي وسندي في حياتي زوجتي الغالية بتول

 بناتي سيلينا، وميرا، وابني غيث
 إلى كل حياتي وأملي فلذات كبدي وأغلى ما أملك 

لى إخواني، وأخواتي، وأنسبائي، وأصدقائي، ومن وقف معي وكان سنًدا لي حتى وصلت إلى ما  وا 
 أصبو إليه 

 

 الباحث
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 لشكر والتقديرا

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبيااء والمرسالين سايدنا محماد 

 وصحبه أجمعين، وبعد..... آلهوعلى 

 منحني فضله إلنجاز هذه الرسالة.فالشكر هلل تعالى الذي 

والشكر ألساتذتي في جامعة اإلسراء، الذين ما توانوا يوًما عن تقديم العلام والنصايحة 

للوصول إلى ما وصلت إلياه، وفاي مقادمتهم أساتاذي المشارف علاى رساالتي الادكتور 

محمد عباد الغفاور العمااوي، الاذي لام يادخر جهادا فاي مسااعدتي وتاوجيهي، وتقوياة 

 ي؛ فله كل الشكر والتقدير.عزيمت

كما أوجه شكري إلى عميد كلية الحقوق األستاذ الدكتور أكرم الفايز، وجمياع أعضااء 

هيئااة التاادري  فااي كليااة الحقااوق؛ كفاااء مااا قاادموه لنااا ماان علاام ومعرفااة فلهاام جميعااا 

 الشكر والتقدير.
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 أثر رضا المضرور بالضرر على حقه بالتعويض في القانون األردني

 دراسة مقارنة

 إعداد الطالب

 محمد خليف مجلي المجالي

 إشراف

 الدكتور محمد العماوي

 الملخص

, األردوة   القةاوي  فة  بةالعويض  حقة  علة  بالضة ر المضة ور رضةا أثة  الدراسة  هذه تناولت

 ال ضةا: صةيرتا  ول  القاويو  االث  تحدضد ف  اهمي  ول  قاويويا تص فا بالض ر المض ور رضا وضود

 .المحعمل بالض ر وال ضا الحال، بالض ر

 المضة ور رضةا اثة  علة -الخصيصةي  مة  وحةي علة -الضةيء لعسةلي  الدراسة  هةذه جاءت وقد

 ال ضاضةي  األلوةا  فة  المضة ور ورضةا العجميةل، عمليةات فة  المضة ور رضا: جاوبي  م  بالض ر

 قبيل لفك ة القاويوي  والطبيو  العجميل، ج اح  ع  المدوي  للمسؤولي  القاويوي  الطبيو  وماهي , الخط ة

 حقة  علة  الخطة ة ال ضاضةي  واأللوةا  العجميةل بومليةات المض ور رضا أث  وما, ال ضاضي  المخاط 

 .بالعويض 

 بالمطالبة  المضة ور حة  فة  اهميعة  لة  بالضة ر المضة ور رضةا ا  الة  الدراس  خلصت وقد

 العجميةل ج احة  مجةال ففة ,  الضة ر وجسةام  مشة وعي  حسة ,  اصةاب  الذي الض ر ع  بالعويض 

 مة  الغاضة  تفةي  الضة ر جسةام  تكةي  ال وا ,  مشة وعا العجميلة  الومةل مخةاط  قبيل ضكي  ا  ضج 

 اللوبة  وتوليمةات قياعةد ضةم  االصةاب  حةدثت فةااا الخطة ة ال ضاضي  االلوا  ف  اما,  العجميل  الومل

 قياعةد الالعة  تجةاو  ااا امةا المسةؤولي  مة  االخة  الطة   ضوفة  اللوبة  بمخاط  المض ور قبيل فا 

 .  بالعويض  المطالب  للمض ور فيح  اللوب  وتوليمات


