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تناولت ىذه الدراسة موضوع المستفيد من التعويض عن الضرر المرتد في المسؤولية 

وبيان نطاقو بشقيو المادي واألدبي، ومن ثم تمت  رتد،المدنية، إذ تناولت ماىية الضرر الم

المقارنة بين الضرر المرتد وبين األضرار المشابية لو، وكذلك بيان فئات المتضررين باالرتداد، 

واألساس الذي نذىب إليو لتصنيفيم، فالمتضررون باالرتداد تعددت فئاتيم بحسب نوع الرابطة 

تعدو أن تكون عالقة قربى، أو اإلعالة، أو عالقة مالية التي تربطيم بالمتضرر األصمي، وال 

محضة. وتناولت طرق التعويض عن الضرر المرتد، وتقديره، ومن ثم العوامل المؤثرة في 

 التعويض عنو.

وتوصمت الباحثة إلى العديد من النتائج؛ كان أىميا: أن الضرر المرتد يمتاز بطبيعة 

خر أصاب شخصًا آخر تربطو بالمتضرر المرتد خاصة، إذ يرتكز أساس وجوده عمى ضرر آ

رابطة معينة، إال أنو ليس بالضرورة أن يترتب عمى كل ضرر أصمي وقوع ضرر مرتد وعمى من 

يدعي أنو متضرر باالرتداد إثبات ما يدعيو. وتوصمت الباحثة إلى أن القضاء األردني لم يسمِّم 

 مية منيا والمرتدة.بتعويض األشخاص المعنوية عن األضرار األدبية األص



أما أىم التوصيات، فيي ضرورة قيام المشرع األردني بتعديل بعض نصوص القانون 

المدني األردني لتشمل تعويض األشخاص المعنوية عن األضرار األدبية، وكذلك تعويض فئة 

 المتضررين باالرتداد عن األضرار األدبية في حال إن كانت اإلصابة غير مميتة.
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Abstract 

This study dealt with the compensation beneficiary as side-damage party 

affected under civil liability. It examined the nature of the side-damage, clarified its 

scope in both material and literary aspects, and made a compared between the side-

damage and the similar ones. An indication of the categories of those affected has 

been made, as well as the basis of classifying them. Where the categories of the side-

damaged parties vary based on the relationship linking them with the main damaged 

one which does not exceed that of a close relationship, dependency, or a purely 

financial relationship. Finally, the study has addressed the methods of compensation 

of the side-damage party affected, estimating it and the factors affecting its resulting 

compensation. 

The researcher reached many important conclusions, but the most important 

results were that side-damage has a specific nature as it is based on another damage 

affecting another person who is somehow connected with the damaged party. 

However, it is not necessary that original damage has a side-damage. Each party 

alleging that they have been harmed has to prove their allegation. It has also been 

concluded that Jordanian judiciary can't take it for granted to compensate legal 

general people for original and reflected mental anguish. 

The researcher recommends that it is necessary for a Jordanian lawmaker to 

modify some clauses of the civil Jordanian law in order to include the compensation 

of legal people for mental anguish besides the compensation of those harmed as a side 

damage for mental anguish in case damage is not fatal. 

 


