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 أس فارغا  ليسقيني قطرة حبمن تجرع الكإلى 

 إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 مهد لي طريق العلم إلى من حصد األشواك عن دربي لي

 إلى القلب الكبير . . . والدي العزيز

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

 إلى القلب الناصع بالبياض . . . والدتي الحبيبة

 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة 

 إلى رياحين حياتي

 أخواتي وأخواني

تي سهرت إلى جانبي وخففت عني عناء وجهد الدراسة فكانت إلى الغالية رفيقة دربي ال

 قناديل مضاءة في حياتي 

 إلى زوجتي أم سيف

 إلى أبنائي فلذة كبدي 

 إلى عصافير حديقة حياتي 

 سيف وملك وأسيل وأحمد حفظهم هللا ورعاهم
 إلى أصدقائي الذين يمنحوني الطاقة اإليجابية في دروب الحياة

 لروحإلى من سكنوا القلب وا

 الباحث



 

 

 و

 

كن عالما  .. فإن لم تستطع فكن متعلما  .. فإن لم تستطع فاحبب العلماء .. فإن  

 لم تستطع فال تبغضهم .. 

بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز هذه الرسالة، نحمد هللا عز وجل على  

ال أن أخص بأسمى عبارات نعمه التي مّن بها علي، فهو العلي القدير، كما ال يسعني إ

الشكر والتقدير إلى رئاسة جامعة اإلسراء وهيئة التدريس في كلية الحقوق، كما أتقدم 

الثقافة الواسعة وبذل  إلى مشرفي الدكتور محمد العماوي ذو بالشكر واالمتنان الصادق

د هذه والقانونية ونصائحه الثمينة في توجيهي إلعدا العلميةالجهد الدؤوب في توجيهاته 

 الرسالة.

كما اتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه الرسالة،  

 وسيكون لمالحظاتهم األثر النافع في إخراجها بالصورة المثلى.

 كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذه الرسالة. 

ه الرسالة بغرض االطالع واالستفادة منها، ومن والشكر أيضا  إلى كل من يقرأ هذ 

 ثم المقدرة على التحديث والتطوير والوصول إلى األفضل.
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تتناول الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للناقل في عقد النقل البري للركاب في   

 ملي.القانون األردني؛ نظرا  ألهمية هذا الموضوع على الصعيدين النظري والع

وقد تمثلت مشكلة هذه الدراسة في القصور والنقص التشريعي الذي شاب التنظيم  

 القانوني لعقد النقل البري للركاب وما ينشأ عنه من مسؤولية مدنية تجاه الناقل.

التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية للناقل في عقد النقل وهدفت الدراسة إلى بيان  

 البري للركاب.

الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم نتائجها: أن  وقد توصلت 

المشّرع األردني لم يعالج جميع الجوانب الناظمة لمسؤولية الناقل البري تجاه الراكب. 

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المشّرع األردني لوضع نصوص جديدة تعالج أحكام عقد 

، كما أوصت بتعديل بعض النصوص ذات النقل البري والمسؤولية المدنية الناشئة عنه

 .بموضوع الدراسة الواردة في قانون النقل األردني الصلة الواردة

 

الراكب، وسائط نقل الركاب، األجر، خدمات نقل الركاب، مرافق نقل  الكلمات الدالة:

الركاب، خدمات التأجير، نقل الركاب وفق الطلب، المسؤولية المدنية، 

 نقل.الناقل البري، عقد ال
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Abstract 

  The study deals with the subject of civil liability of the carrier 

in the contract of land transport for passengers in Jordanian law, 

considering the importance of this subject at the theoretical and 

practical levels. 

  The problem of this study was the lack of and lack of 

legislation that weakened the legal organization of the contract of 

land transport for passengers and the consequent civil liability 

towards the carrier. 

  The study aimed at explaining the shortcomings and 

shortcomings of this study and developing some solutions to address 

them. 

  The study reached a number of conclusions and 

recommendations. One of the most important results is that the 

Jordanian legislator did not address all the aspects governing the 

carrier's responsibility towards the passenger. The study 

recommended that the Jordanian legislator should intervene to 

develop new provisions that deal with the provisions of the land 

transport contract and the civil liability arising therefrom, and 

recommended amendments to some of the relevant provisions of the  

Study  contained in  code of transport of jordan 

Key words: Passenger, Passenger traffic, Pay, Passenger traffic, 

Passenger transportations, Leasing services, Passenger 

motor transport transportations, Civil liability, Land 

transportation, Contract of transportation. 
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