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 ملخص:
العالمي, الوطني و  التي تؤثر على االقتصاد  المهمة  الصناعات  الراهن من  الوقت  السياحة في  الرحلة    اصبحت ظاهرة  العقد  ويعتبر 

السياحية من العقود السياحية العالمية. ولما كانت شركات السفر و السياحة تلعب دورًا رئيسيًا في تحريك النشاط السياحي  ألنها تقوم 
يرة على اعتبار أن  باالعمال و الخدمات المتعددة المتعلقة بالسائح. ويعتبر عقد الرحلة السياحية من العقود الدولية لما لها من اهمية كب 

الشركات السياحة تنقل السائح من دولة إلى اخرى, كما تغير نشاط شركات السفر و السياحة من مجرد وسيط أو وكيل إلى الناقل أو  
  الوكيل بالعمولة أو مقاول سياحي. فتعدد عالقات شركة السفر و السياحة في مواجهة السائح, و اتسع نطاقها و التزاماتها ومن ثم على 
قواعد المسؤولية المدنية التي تترتب على مخالفة هذه االلتزامات سواء وقع اإلخالل عن الشركة نفسها, أو من االشخاص الذين تعهد 
ذا  اليهم تنفيذ بعض االلتزامات التي يولدها العقد. ونظرًا لهذا التعدد في االشخاص. فإنه قد تتعارض المصالح وتنشأ النزاعات بينهما. له

 د من تبيان كيفية حلها وتسويتها. كيف يمكن للسائح الرجوع على شركة السفر و السياحة بالتعويض. كان الب
 الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , النزاعات ,شركة السفر و السياحة ,السائح , عقد الرحلة السياحية

Summary 

The phenomenon of tourism has now become an important industry affecting the national and global 

economy, and contract is considered a tourist trip from the modern contracts emerging and e-tourism is 

beginning to take a place in the global tourism sector system.Since travel and tourism companies play a 

key role in stimulating tourism activity as they do various businesses and service related to the tourist.The 

contract considers the tourist trip from international contracts of great importance considering that 

tourism companies move tourists from one country to another, and change the activity of travel and 

tourism companies from just an intermediary or agent to the carrier or agent of commission or tourist 

contractor.The relations of the travel and tourism company have multiplied in the face of the tourist, and 

its scope and obligations have expanded, and therefore the result from violating these obligations, 

whether the breach occurs with the company itself or from the persons to whom it has been entrusted 

with the implementation of one some of the obligations generated by the contract. 

Due to this multiplicity of people, the interests may conflict and disputes between them may conflict, so 

it was necessary to show how to solve and settle them, and how the tourist can refer to the travel and 

tourism company with compensation. 

 ثوختة:
 دياردةى طةشتيارى ئَيستا بؤتة ثيشةسازيةكى طرنط و كاريطةر لةسةر ئابوورى نةتةوةيى و جيهانى, 

هاوضةرخةكان.   طرَيبةستة  لة  يةكَيكة  وة  دادانرَيت  طةشتيارى  طةشتَيكى  بة  بة طرَيبةستةكة  كرد  دةستى  ئةليكترؤنى  طةشتيارى  طةشتى 
لة هاندانى   لة سيستةمى طةشتيارى جيهانى.لةوةتةى كؤمثانياكانى  طةشت و طوزارى رؤلَيكى سةرةكى دةبينن  ضةسثاندنى شوَينى خؤى 

. طرَيبةستةكة بة طةشتَيكى  ضااَلكى طةشتيارى هةروةكو كارةكانى و خزمةتطوزارية جؤراو جؤرةكانى ثةيوةندىدار بة طةشتيارى ئةنجام دةدةن
طةشتياريةكان   كؤمثانيا  كة  ئةوةى  لةبةرضاوطرتنى  بة  هةية  زؤرى  طرينطيةكى  كة  نَيودةوَلةتيةكانةوة  طرَيبةستة  لة  دادةنرَيت  طةشتيارى 

نَيوةن لة تةنها  لة وواَلتَيك دةطوَيزنةوة ووالتَيكى تر. ضااَلكى كؤمثانياكانى طةشت و طوزار دةطؤرَيت  دطيرى بؤ بريكارَيك يان طةشتياران 
ثابةنديةكانى و   بةَلَيندةرَيك. كة ثةيوةندية هةمةجؤرةكانى كؤمثانياكانى طةشت و طوزار بةرامبةر طةشتيار وة فراوان بوونى ضوارضَيوةى 

خؤى ثَيشَيل دةكات يان لةطةَل ئةوةشدا كة بنةماكانى بةرثرسياريةتى شارستانى كة دروست دةبَي  لة ئةنجام ثابةند نةبووة بةو ئةركانةى كة  
 لةاليةن ئةو كةسانةى كة ئةركةكةى ثَي سثاردوون لة بةجَي طةياندنى هةندَيك لة ثابةنديةكان كة لة ئةنجام طرَيبةستة لة دايك دةبن. بة 

لةبةر ئةوة ثَيويستة   رةضاوكردنى جؤراوجؤريةتى كةسةكان كة دةبَيتة هؤى هاودذى لة بةرذةوةنديةكان و دروست بوونى كَيشة لة نَيوانيان دا.
 ضؤنيةتى ضارةسةركردنةكة ديارى بكةين وة ضؤن طةشتيار بتوانَي بطةِرَيتةوة سةر كؤمثانياى طةشتوطوزارى بة قةرةبوو كردنةوة.

 املقدمة:
ا واهدافها و  بدأت السفر و السياحة منذ نشأة االنسان على وجه األرض, وكانت السياحة في البداية بسيطة و بدائية في مظهرها واصالبه

وسائلها, وقد تطورت هذه الظاهرة البسيطة, مرورًا بمراحل عديدة على  مر العصور إلى أن اصبحت السياحة إحدى الظواهر المهمة في القرن  
عدد عمالئها.   العشرين. وقد ادى انشاء الواسع لشركات السفر و السياحة بمختلف انحاء العالم, الى اتساع نشاطاتها و كثرة تعامالتها و ازدياد

تحديد وانعكس ذلك بدوره على التزامات في مواجهة السائحين, ومن ثم على قواعد المسؤولية المدنية التى تترتب على مخالفة هذه االلتزامات, و  
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يف القانونى له. االلتزامات يقضي بدوره معرفة المصدر المنشيء لها. لذلك أن االلتزامات المؤلدة عن العقد السياحة تختلف بأختالف التكي 
مات  فاإللتزامات الناشئة عن عقد الوكالة تختلف عن تلك الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة أو عقد المقاولة, وهذه األخير تختلف عن اإللتزا

من كل ضرر    الناشئة عن عقد النقل. وتقع على عاتق شركة السفر و السياحة مجموعة من االلتزامات  منها التزامها بضمان سالمة السائح
ن  فضال عن عدم رضا السائح عن عدم تنفيذ برنامج الرحلة السياحية أو تنفيذه تنفيذًا معيبًا مترتب عليه خطئها الشخص, وتثور مسؤوليتها ع

ة الوصف  فعل الغير خاصة عندما تستعين بعقد الخدمات السياحية في تنفيذ كل أو جزء من برنامج الرحلة السياحية. لهذا كان ال بد من معرف
ا أو  القانوني للعالقة العقدية التى تربط شركة السفر و السياحة بالسائحين. ويترتب على مخالفة هذه التزامات سواء اإلخالل عن الشركة نفسه

شركة السفر و    من االشخاص الذين تعهد إليهم تنفيذ بعض التزامات الرحلة, لذلك يجب تحديد الطبيعة القانونية لعقد السياحة نظرًا لتعدد ادوار
مات السياحية. السياحة في توليها لمختلف الخدمات السياحية و تنفيذ الرحالت السياحية بوصفها نافاًل أو وكياًل بالمعمول أو مقاواًل أو بائعًا للخد

لذلك يجب  النزاع بينهما.  السياحة و نشوء  العقد  قد يتعارض مصالح اطراف  القانونية   الطبيعة  التعدد في  لهذا  النزاع   ان  لذلك  وضع حل 
 وتسويتها.  

 *اهمية اختيار هذا الموضوع: 
لمرتبطة اعتبرت السياحة إحدى الظواهرالقرن الحالى ويسمى بقرن السياحة. التخفى اهمية هذا الموضوع من الناحية العملية نظرا لتزايد القضايا ا

شكالية العنصر األجنبي في العالقة العقدية وما يترتب على ذلك من  بهذا النوع من العقود و المعروفة على المحاكم خاصة ما يتعلق منها بإ
ضرورة معرفة محاكم مختصة بالنظر في الدعوى و تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على اطراف العقد السياحي وهو أمر صعب نظرًا  

لعديد من الروابط العقدية. ويترتب عليه قيام مسؤوليتها المدني في  للطبيعية المركبة التي يتميز بها عقد الرحلة السياحية والتي تنطوى على ا 
مواجهة السائح عند اصابة بأضرار الجسدية و المالية, كما ان الضرر المعنوي الذي يلحق السائح جراء التفيذ المعيب من طرف شركه السفر  

درة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ألن التشريعات السياحية و السياحة ويستوجب التعويض في مثل هذا النوع من العقود. باإلضافة الى ن
 حديثة نسبياً 

 اهداف البحث
تهدف الدراسة الوصول إلى افضل تنظيم العالقة التى تربط  شركة السفر و السياحة بالسائح و بالشكل الذي يوازن بين مصلحة الطرفين, و  

حية. وتحديد طبيعته ومضمون عقد الرحلة السياحة مع التوسع في نطاق الحماية القانونية بيان النظام القانوني الذي يحكم عقد الرحلة السيا
ر  للسائحين المتعاقدين مع شركة السفر و السياحة بوصفهم الجانب الضعيف في العالقة عقدية. وتوسيع دائرة المسؤولية المدنية لشركات السف

رار الجسدية و المالية و المعنوية التي تصيب بالسائح. ايضًا ابطال شرط إعفائه من  و السياحة بخاصة ما يتعلق منها بالمسؤولية عن االض
المسؤولية, هذا فضاًل عن توسيع نطاق المسؤولية المدنية لشركة السفر و السياحة فضاًل عن مسؤوليتهم عن اخطائهم الشخصية و مسؤوليتهم  

 العقدية عن فعل الغير.
 تساؤالت البحث                                             

 ما هي األجوبة عن األسئلة ئأتية:                  
 ما هي الطبيعة القانونية لمسؤلية شركات السفر و السياحة؟  -1
 ما هو التكليف القانوني لعقد الذي تنشا عنه التزامات شركات السفر و السياحة قبل السائحين؟  -2
 ما هي المحكمة المختصة بنظر في الدعوى و ما هو القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض على المحكمة؟  -3
 ما دور اتفاقات المسؤولية في التغير من احكام المسؤولية شركات السفر و السياحة؟ -4

 منهجية البحث 
قارنة بين التشريع العراقي و كل من التشريع المصري و السعودي و  سنعتعد في نطاق بحثنا منهجين هما, المنهج المقارن, الذي يركزعلى الم

ليلى الذي  الفرنسي في القوانين المدنية و التجارية و القانون النقل و القوانين تنظيم شركات السفر و السياحة. وايضًا اعتمدنا على المنهج التح
و التجارة. و القوانين السياحية ذات الشأن, مع تحليل نصوص التفاقيات  يقوم  باألساس على تحليل نصوص القانون المدني و القانون النقل  

 الدولية بهذا الشأن و مع تحليل األراء الفقهية و احكام  القضائية بصدد عقد الرحله السياحية. 
 هيكلية البحث  
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 بين السائح و شركات السفر و السياحة.يتكون البحث من ئالئة مباحث هي على النحو التالي:المبحث االول: طبيعة العالقة القانونية  
المبحث الثانى: اجراءات دعوى المسؤولية  لشركات  السفر و السياحة.المبحث الثالث: نطاق التعويض المسؤولية وحاالت التشديد و  

 التخفيف و اعفاء المسؤولية شركات السفر و السياحة.
 السفر والسياحة والسائح )اي املسافر(الطبيعة العالقة القانونية بني شركات األول املبحث 

كة هناك عالقات القانونية تربط بين شرركة السرفر والسرياحة والسرائح سالمسرافري الذي يتعامل معها. وكذلك تقوم عالقات قانونية اخرى تربط شرر 
سررفر والسررياحة وسرروف تقتصررر على  السررفر والسررياحة والناقلين الجوين واصررحاا الفنادق والمطاعم وميرهم ممن يعتبر نشرراطهم نشرراط شررركة ال

ال بقدر معالجة العالقة القانونيةالقائمة بين شررركة السررفر و السررياحة و السررائح اي المسررافر دون إلتفات الى باقي العالقات القانونية األخرى  إ
ح سالمسرافري وشرركة السرفر والسرياحة  الذي يكون ضرروريَا لتوضريح عالقة. والشرك في اهمية تحديد الطبيعة القانونية لعقد الذي يربط بين السرائ

ألن طبيعة ومدى االلتزامات القانونية التي تنشررررأ في العالقة بين السررررائح وشررررركة السررررفر والسررررياحة تعتمد على التكييف الذي يسررررب  على هذا  
والقضرررراء وسرررروف تقسررررم هذا المبح    العقد. ونتيجة لعدم تنظيم المشرررررع لعقد الرحلة السررررياحية فإنه يرجع في التكييف القانوني للعقد إلى الفقه

  على ثالثة مطالب. ونتناول في المطلب  االول عقد الرحلة السررررررررياحة عقد النقل في المطلب الثاني عقد الرحلة السررررررررياحة عقد الوكالة أو عقد
 وكالة بالعمولة بالنقل وفي المطلب الثال  عقد الرحلة السياحة عقد المقاولة في الرحالت الشاملة.

 عقد الرحلة السياحة عقد النقلألول ااملطلب 
. الى تكييف العقد الذي يربط شرركة السرفر والسرياحة بالسرائح اي المسرافر بأنه عقد نقل ومن ثم تكتسرب شرركة  ي1سإتجه القضراء وبعض الفقهاء
تمتلك أداة النقل أو تسررتأجرها أو ناقال .ويجري الفقه والقضرراء تمييزًا بين ما إذا كانت الشررركة السررفر والسررياحة  ي2سالسررفر والسررياحة صررفة الناقل

 ظاهرًا. سنقسم هذا المطلب إلى فروع ثالثة:
 -الفرع االول: شركة السفر والسياحة مالكة ألداة النقل:

ملك يحدث احيانَا أن تقوم شرررركات السرررفر والسرررياحة بتنفيذ الرحلة السرررياحية المعلن عنها بنفسرررها اي بوسرررائل نقل مملوكة لها. والفرض الذي تت
فيه شررركة السررفر والسررياحة أداة النقل فرض كثير الوقوع في العمل خاصررة متى كانت أداة النقل من األتوبيسررات أو السرريارات. وبعض شررركات 
السرررفر والسرررياحة تمتلك سرررفنَا صرررغيرة مخصرررصرررة لزيارات الموانىء أو بواخر تسرررتخدم في السرررياحة النهرية والبحرية وايضرررَا في بعض األحيان  

ركة السررفر والسررياحة طائرات لنقل السررائحين اي المسررافرين إلى دول األخرى. لذلك تعتبر شررركة السررفر والسررياحة ناقاَل واعتبار العقد  تمتلك شرر
له  نقاَل، حي  يعد النقل احد الخدمات األسررراسرررية التي تقدمها الشرررركة للسرررائحين. وتطبيقَا لنظرية الفرع يتبع األصرررل.فحتى يكيف العقد في مح

عقد نقل، يلزم أن يكون النقل هو الجزء األصريل من العقد وعندئذ يعتبر السرائح اي المسرافر المتعاقد مع شرركة السرفر والسرياحة طرفَا    على انه
.وتكييف عقد الرحلة السررررياحة بوصررررفه نقاَل، يكتسررررب اهمية خاصررررة أن يلتزم الناقل اي شررررركة السررررفر والسررررياحة بالتزام بتحقيق ي3سفي عقد نقل
ي توصريل السرائح سالمسرافري إلى الجهة المتفق عليها سرليمَا امنَا، فإذا اصريب السرائح سالمسرافري فيكفى إثبات أن اإلصرابة قد وقعت نتيجة، ه

ركة السرررفر  اثناء تنفيذ عقد النقل، ويعتبر هذا منه إثباتَا لعدم قيام شرررركة السرررفر والسرررياحة سالناقلي بالتزامها بضرررمان السرررالمة. وايضرررَا تلتزم  شررر
السرياحة كناقل بنقل امتعة السرائح سالمسرافري وهي االشرياء المخصرصرة لالسرتعمال الشرخصري. فإن لوائح الناقل تحدد الحجم والوزن المسرمو   و 

  بنقله ووجب على المسرائح سالمسرافري أن يسرجلها ويسرلمها للناقل، بحي  يلتزم الناقل المحافظة عليها وتسرليمها للسرائح بمحطة الوصرول. ومن
مسرررؤوليتها عن الضررررر بغير اثبات وقوع خطأ من جانبها. والترتفع هذه المسرررؤولية إال إذا اثبت الناقل اي شرررركة السرررفر والسرررياحة أن   ثم تقوم

العقد الذي يربط شرررركة السرررفر والسرررياحة مع  .يعدي4سالضررررر الحاصرررل للسرررائح سالمسرررافري نشرررأ عن قوة القاهرة أو عن الخطأ المضررررور نفسررره  
السررائح سالمسررافري عقد النقل فالبد من الرجوع إلى احكام وقواعد خاصررة تنطبق على عقد السررياحة، واذا كان النقل هو العنصررر األسرراسرري في  

تفاق يلتزم الناقل بمقتضراة بنقل شرخص عبارة عن سا  1983ي لسرنة 80ي من القانون النقل العراقي رقم س5الرحلة. فعقد النقل بمقتضرى المادة س
أو شررررريء من مكان الى اخر لقاء اجر معيني.تبين لنا من هذا التعريف قد ورد بصرررررورة مطلقة ليشرررررمل كل انواع النقل دون اشرررررتراط ان يكون 

لنقل ناقل اخر فإن المسرررررؤولية تكون الناقل مالكَا لوسرررررائل النقل وحدد الناقل بأي شرررررخص يتعاقد مع الغير لتنفيذ عملية النقل. واذا قام بعملية ا
.ولكن المشرررع العراقي لم ينص على النقل  ي5ستضررامنية بينهما. ونتيجة ذلك فإن شررركة السررفر والسررياحة يعد ناقاَل بإبرامها عقد الرحلة السررياحية

ي لسررنة  149العراقي الملغي رقم س .اما قانون التجارة1983ي لسررنة  49صررراحة في قانون شررركات ومكاتب وكاالت السررفر والسررياحة ذي الرقم س
ي عقد النقل بأنه ساتفاق 242قد اشرترط لكي يكتسرب الشرخص صرفة الناقل ان يقوم بعملية النقل بوسرائطه الخاصرة. فقد عرفت المادة س  1970



   

         

    الطبيعة القانونية لتسوية منازعات السائح مع شركات السفر و السياحة          

  

  

ي  208ة تقابلها المادة سيلتزم بمقتضراه الناقل مقابل اجرة بأن يقوم بوسرائطه الخاصرة بنقل شريء أو شرخص الى مكان معيني. يالح  هذا الماد
ي. ونصرت الفقرة الثال  من المادة األولى من  2000ي لسرنة س168والمعدل بالقانون رقم س  1999ي لسرنة  17من القانون التجارة المصررية رقم س

للشرررررركات بشرررررأن تنظيم الشرررررركات السرررررياحية. على انه س  2008ي لسرررررنة 125المصرررررري المعدل بالقانون رقم س  1977ي لسرررررنة  38القانون رقم س
السررررياحة ....... تشررررغيل وسررررائل النقل من برية وبحرية والجوية ونهرية لنقل السررررائحيني. اما المشرررررع الفرنسرررري فلم ينظم عقد نقل األشررررخاص 

سرررو  ضرررمن القانون التجاري وما يتعلق بالنقل الجوي الدولي تسرررري بشرررأنه احكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وار 
. لقد طرحت مسرألة مباشررة شرركات ي6سواالتفاقيات المعدلة والمكملة لها وقد انضرم كل من العراق ومصرر وفرنسرا إلى هذه االتفاقية  1929عام  

الحالة   هالسررفر والسررياحة الفرنسررية عملية النقل افكارَا واتجاهات فقهية والقضررائية، أن تتعهد  شررركة السررفر والسررياحة بعملية النقل فعاَل وفي هذ
نقل يكفي لوصررررفها ناقاَل أن تتولى عملية النقل بمعرفتها فال يشررررترط ان تكون ملكا لها. وان كانت وسررررائل النقل مملوكة لها تتنوع بين وسررررائل 
ق ذلك  برية من حافالت والسرررريارات وبحرية من بواخر سررررياحية فإن البعض يرى انها التكون ناقاَل بمجرد ملكيتها لهذه الوسررررائل بل يشررررترط فو 

 . ي7سأن يكون لها حق االشراف والرقابة عليها
 الفرع الثاني: شركة السفر والسياحة مستأجرة ألداة النقل:

أداة النقل مملوكة لشرركة السرفر السرياحة، وانما تكون هذه األداة مملوكة لشرخص من الغير ولكن الشرركة ابرمت معه   في هذه الصرورة، التكون 
.هذا واذا كان من الممكن ان تكون وسرائط النقل مملوكة لشرركة السرفر والسرياحة فإن الغرض الغالب هو ي8سعقدَا اسرتأجرت بمقتضراه هذه األداة 

وسررائط النقل من الغير ويتولى اسررتخدامها بمعرفته عن طريق العاملين لديه وتحت اشرررافه ورقابته، وفي هذه الحالة    أن يقوم الشررركة بأسررتئجار
. ولكن يحدث كثيرَا في العمل، وفيه تسرررتأجر شرررركة السرررفر  ي9ساليمنع كون وسرررائط النقل مير مملوك لشرررركة السرررفر والسرررياحة من اعتباره ناقالَ 

طائرة مع طاقمها مع بقاء مالكها. وفي هذا الغرض قيام المؤجر بوضرررررررع الطائرة مع طاقمها تحت تصررررررررف شرررررررركة واسرررررررياحة اداة النقل اي ال
ل فعليي  السرفر والسرياحة حي  أن المالك مسرؤواَل عن الرحلة من ناحية المالحية واحتفال الشرركة. باإلدارة التجارية، فيكون مالك الطائرة سالناق

سررفر والسررياحة عن األضرررار التي تلحق بالسررائح سالمسررافري وهو ما يتناسررق تمامَا مع تأسرريس المسررؤولية عن  مسررؤواَل بالتضررامن مع  شررركة ال
ي. أن القضاء الفرنسي اختلف في ارائها حول ما اذا كان  لشركة السفر والسياحة  10حوادث المالحة الجوية على فكرة المخاطر وتحمل التبعةس

محكمة السررين الفرنسررية بعدم المسررؤولية شررركة السررفر والسررياحة التي يقتصررر دورها على مجرد تسررليم صررفة الناقل الجوي ام ال . حي  حكمت  
م  التذاكر أو وثائق السفر إلى السائح ألنها التكتسب صفة الناقل الجوي وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم على اساس أن الشركة ل 

لرحلة. كما ألغت محكمة النقض الفرنسرررية حكم محكمة باريس الذي منح لشرررركة السرررفر والسرررياحة  تقم بأسرررتئجار الطائرة ولم تشرررارك في إدارة ا
ى  صرررفة الناقل، بسررربب قيامها بتسرررليم تذاكر سرررفر إلى المسرررافر الذي لقي مصررررعه أثناء الرحلة من باريس إلى كازابالنكا. وقام والده برفع دعو 

ي وقت واحد. وعلى عكس ذلك فقد قضرري بمسررؤولية شررركة السررفر والسررياحة الفرنسررية تعويض ضررد الشررركة الناقلة وشررركة السررفر والسررياحة ف
ي سرررررررررائحَا فرنسررررررررريَا، كانوا قد تعاقدوا مع الشرررررررررركة  134شرررررررررخص من بينهم س  148وأدى إلى وفاة   3/1/2004ي في حادث وقع في FRAMس

 Air Linesباريس، فأستأجرت الطائرة بطاقمها من شركة سالمذكورة التي نظمت الرحلة بالكامل بما في ذلك عملية النقل من شرم الشيخ إلى  
Flashوالمالح  أن األحكام ي11سي المصررررررية فأعتبرت المحكمة ان شرررررركة السرررررفر والسرررررياحة ناقاَل متعاقدَا. وأن الشرررررركة المصررررررية ناقل فعلي.

ي منه على  1ومع اتفاقية جواداالخارا سالمعدلة التفاقية وارسررررروي التي تنص في المادة س  1929السرررررابقة تتفق تمامَا مع وردة في اتفاقية وارسرررررو  
ن تابعَا لهي. وايضرررَا  انه سكل شرررخص خالف الناقل المتعاقد يخول بمقتضرررى تصرررريح من الناقل بالييام بعملية النقل او بجزء منها دون أن يكو 

ة  تتفق مع القواعد التي جاء بها قانون النقل العراقي ولكنه لم يقصرررررها على النقل الجوي بل اوردها ضررررمن األحكام العامة فجاءت بذلك شررررامل 
 .ي12سلكل انواع النقل

 الفرع الثالث: حالة اعتبار شركة السفر والسياحة ناقاَل ظاهرَا:
حة مظهر الناقل على الرمم من انها لم تقصرررد ذلك إال ان ذلك المظهر ادى إلى اعتبارها كذلك خصررروصرررا انها وقد تتخذ شرررركة السرررفر والسررريا
. فإذا كان السررررائح سالمسررررافري اليعرف أحدَا مير شررررركة السررررفر والسررررياحة الذي تعاقد معه فهو أمام عينيه ي13ستغفل االشررررارة الى الناقل الفعلي

 . ي15سشركة السفر والسياحة عن طريق مندوبيها السيطرة والتحكم في الرحلة. وتتولى  ي14سيتولى عملية النقل
تذكرة يتمثل المظهر الذي يترك لدى السرررائح سالمسرررافري االعتقاد بأن الشرررركة التي تعاقد معها ناقاًل في النقل الجوي، من مجرد قيامها بتسرررليم 

.فضاَل عن ذلك أن  ي16سعالمتها التجارية في مكان المحدد بالتذكرة السم الناقل السفر إلى العميل أو أن تكتب شركة السفر والسياحة اسمها أو
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 السرائح في تعاقده مع  شرركة السرفر والسرياحة يجهل وجود شرخص أخر يقوم بعملية النقل لذلك ذهب اتجاه في الفقه والقضراء إلى جعلها ناقالَ 
د أسررراس نظرية األوضررراع الظاهرة، فالبعض يييمها على على اسررراس المسرررؤولية .وقد اختلف الفقه في تحديي17ساخذَا بنظرية األوضررراع الظاهرة

التقصررررريرية المبنية على الخطأ، يؤدي منطقهم إلى القول بأن  شرررررركة السرررررفر والسرررررياحة قد أخطأت في خلق المظهر الخارجي الذي انخدع به  
البعض األخر يييمها على اسررررراس فكرة تحمل التبعة، فتعتمد على أن    الغير. فتلتزم الشرررررركة تجاه السرررررائح المخدوع بما يلتزم به الناقل. ولكنها

لفته شررررركة السررررفر والسررررياحة تتحمل تبعة نشرررراتها كما تسررررتفيد منه، منمَا بغرم، إذ ال يمكن إنكار أن هناك مظهرَا من الناحية الواقعية رمم مخا
ة األوضرراع الظاهرة، يلتزم توافر شررروط هذه النظرية، وهي توافر حسررن  . حتى تتعبر شررركة السررفر والسررياحة ناقاَل، بالتطبيق لنظريي18سللحييقة

النية اي ان يكون السررررررائح حسررررررن النية في اعتقاده فالقانون اليتدخل إال لحماية حسررررررن النية، ويقع على هذا السررررررائح عبء اثبات حسررررررن نيته 
والسرياحة والذي دفعه إلى االعتقاد بأنه ناقل فإذا اثبت السرائح  ويكتفى منه إلثبات حسرن نيته إثبات المظهر الخارجي الذي اتخذه شرركة السرفر  

. ويجب أن يقوم إلى جانب ي19سسالمسافري هذا المظهر الخارجي بشكل يتضح معه انه لم يكن مقصرَا بأعتقاده فيكون بذلك قد اثبت حسن نيته
حسررن نية السررائح سالمسررافري مظهر خارجي منسرروا الى شررركة السررفر والسررياحة الذي ضررلل الغير بتقصررر من الشررركة او دون تقصررير منها 

هي التي  مادام هذا المظهر هو الذي أوقع السررررررائح في االعتقاد الوهمي مثاَل في حالةالنقل بطريق الجو، إذا كانت  شررررررركة السررررررفر والسررررررياحة  
قامت بتسرررليم التذاكرة إلى السرررائح وهي قامت بتوصررريله إلى المطار، وقامت بأسرررتيباله في مطار الوصرررول، وكتب اسرررمها في الخانة الخاصرررة  

.وتأيدأ لذلك وفي دعوى تتلخص وقاتعها بتنظيم إحدى شرررررركات ي20سبأسرررررم الناقل، وفي مثل هذه الظروف تتعبر شرررررركة السرررررفر والسرررررياحة ناقالَ 
والسياحة رحلة سياحية تم النقل فيها بإحدى الطائرات التابعة لشركة جنوا فرنسا سمونبليةي، حي  تعرضت الطائرة إلى حادث في اثناء   السفر

الرحلة من باريس إلى كازابالنكا، وقد تبين أن شرررركة السرررفر والسرررياحة عند تسرررليمها تذكرة الطيران ظهر اسرررمها في المكان المخصرررص للناقل  
ولية الشرررررركة بصرررررفتها ناقاَل على اسررررراس اتخاذها مظهر الناقل وبهذا تكون قد التزمت بمقتضرررررى موقفها هذا وبحسرررررن نية تنفيذ فقضرررررت بمسرررررؤ 

.وقد كانت رغبة القضراء في حماية السرائحين سالمسرافريني دافعَا له في بعض األحيان لرعتراف بصرفة الناقل لشرركة السرفر والسرياحة  ي21سالعقد
ها في البعض ظروف خاصرررة واحوال اسرررتثنائية، وذلك إذا كانت تتولى النقل بنفسرررها، إما ألنها تمتلك وسرررائل النقل، واما  هو التشرررديد مسرررؤوليت

عن طريق اسررتئجارها وتتولى قيادتها عن طريق مسررتخدمها أو تسررتأجر واسررطة النقل بمن يقومون على تسررييرها على أن تتولى السرريطرة التامة  
لى انها ناقل ولو لم تكن مالكة لوسائل النقل او لم تكن تستأجرها، ولكنها تركت الغير يعتقد بحسن نية انها تتمتع عليها، واما ألنها تتصرف ع

 .ي22سبصفة الناقل وذلك بالتطبيق لنظرية األوضاع الظاهرة
 عقد الرحلة السياحية عقد الوكالة او عقد الوكالة بالعمولة بالنقل املطلب الثاني

هام التي يضطلع بها شركة السفر والسياحة. لكنها لم تعد تمثل نشاطهم الوحيد فحجز األماكن على وسائط النقل المختلفة  ان الوساطة احد الم
  وتيسرير نقل االمتعة وحجز اماكن اإلقامة في الفنادق والييام بعمليات التامين لمصرلحة السرائحين والحصرول على تأشريرة السرفر ومير ذلك من

شرركة السرفر والسرياحة للسرائحين سالمسرافريني وهنا نجد أن التكييف القانوني لعمل شرركة السرفر والسرياحة التي يقتصرر  الخدمات التي يقدمها  
  دوره على مجرد الوسررررراطة بين السرررررائح ومقدمي الخدمات اليخرجه عن كونه وكياَل عاديَا أو وكياَل بالعمولة للنقل، لذلك سرررررنقسرررررم هذا المطلب

 إلى الفرعين:
 ل: شركة السفر والسياحة بوصفه وكياَل:الفرع االو

كما في صرررورة المألوف من الوكالة يعمل الوكيل باسرررم الموكل نائبَا عنه في التعاقد.والمصررردر الذي يسرررتمد من النائب نيابته إن يكون القانون 
في الوكيل فإن عقد الوكالة النيابية هو   في الولي واما ان يكون القضرراء كما في الوصرري والييم والحارس القضررائي، واما ان يكون االتفاق كما

.يقوم التصرف الذي يبرمه النائب على إرادة النائب وحدها دون إرادة  ي23سالذي يستمد منه الوكيل نيابته عن الموكل، وتكون النيابة نيابة اتفاقية
يجب أن يكون اهاَل ألن تصررردر منه إرادة  األصررريل، ولكن ينصررررف أثر هذا التصررررف إلى األصررريل دون النائب، ويترتب على ذلك أن الوكيل 

تكب وأيضَا يجب ان يكون ارادته خالية من اي العيوا. وان الوكيل اليكون مسؤواَل قبل الغير اي الشخص الذي يتعاقد معه الوكيل، إال أذا ار 
.لكن سررؤال هنا هو هل تعتبر ي24سلةخطأ يسررتوجب مسررؤوليته. فإذا لم يرتكب خطأ لم يكن مسررئواَل حتى لو أصرراا الغير ضرررر من تنفيذ الوكا

شررررركة السررررفر والسررررياحة في عالقتها بالسررررائح سالمسررررافري وكياَل  البد من المالحظة مدى انطباق التزامات الوكيل مع التزامات  شررررركة السررررفر  
دني المصررررررررري والتي عرفت  ي من القانون الم699ي من القانون المدني العراقي والتي تقابلها المادة س927والسررررررررياحة. فالوكالة بموجب المادة س

ي من القانون المدني العراقي تنص 927الوكالة بأنها سعقد بمقتضررررراه  يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحسررررراا الموكلي. أما نص المادة س
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التصررررفات  على انه سالوكالة عقد يييم به شرررخص ميره مقام نفسررره في تصررررف جائز معلومي يالح  ان المشررررع المصرررري قصرررر الوكالة على  
بل يشرمل القانونية فقط. بينما في نص العراقي يمكن ان يكون تصررفَا قانونيَا أو عماَل ماديَا الن المشررع العراقي يقتصرر التصررفات القانونية، 

ي من القانون المدني الفرنسرري والتي عرفت الوكالة بأنها ستصرررف يمنح به شررخص 1984.وايضررَا نصررت المادة سي25ساالعمال القانونية والمادية
ألخر سرررلطة عمل شررريء لحسررراا الموكل وبأسرررمهي وهذا التعريف قد يوصرررى بأن الوكالة يمكن أن يكون محلها عماَل قانونيَا أو الماديَا إال ان  

أن يكون قانونيَا، ومع ذلك فإن الوكيل قد يقوم بأعمال مادية تبعَا للتصررررررف  الوكالة يشرررررترط فيه  القضررررراء الفرنسررررري يذهب الى أن العمل محل
. واذا كانت التزامات شرررررركة السرررررفر والسرررررياحة في قيامها بأعمال الوسررررراطة تخضرررررع ألحكام عقد الوكالة الواردة في  ي26سالقانوني الذي وكل فيه

بتنظيم الشررركات السررياحة، والمعدل    1977ي لسررنة  38نين خاصررة فصرردر في مصررر مثاَل القانون رقم سالقانون المدني، فإنها كذلك تنظمها قوا
الخاص بشررررررروط    1992يونيه    13وقانون صررررررادر من   1975يوليو   11. والقانون الفرنسرررررري الصررررررادر في 2008ي لسررررررنة  125بقانون رقم س

قانون تنظيم شررررركات ومكاتب ووكاالت السررررفر والسررررياحة , ونظام   1983ي لسررررنة  49ممارسررررة نشرررراط السررررياحة والسررررفر. والقانون العراقي رقم س
هررررررررررر . والقاعدة أحكام هذه القوانين الخاصة تنطبق على التزامات 9/1/1436ي بتاريخ  2السياحة السعودي الصادر وفقَا لمرسوم ملكي رقم سم/

بالقانون المدني.واألخذ بفكرة الوكالة يعني ترتيب أثار الوكالة    الوكيل السرررياحي، فإذا لم يوجد نص وجب تطبيق القواعد العامة في عقد الوكالة
المعروفة طبقَا للقواعد العامة في عالقة شرررركة السرررفر والسرررياحة بالسرررائح سالمسرررافري. وتقضرررى هذه القواعد العامة بأنه ينصررررف أثر التصررررف  

لرحلة السرياحية على انه وكالة يؤدي بالضررورة إلى ارتباط  .ان تكييف عقد اي27سالذي يبرمه الوكيل إلى شرخص األصريل ال الى شرخص الوكيل
شررررررركة السررررررفر والسررررررياحة بعقدين: احدهما مع السررررررائح سالمسررررررافري وهو عقد الوكالة والثاني مع الغير، وان العقد األخير يبرم في سرررررربيل تنفيذ 

يغير من طبيعرة العقرد، واعتبراره وكرالرة، قيرام شررررررررررررررركرة السررررررررررررررفر  .والي28سالوكرالرة، كحجز الترذكر والفنرادق والمطراعم وابرام عقرد الترأمين ..... الخ 
 .ي29سوالسياحة بأعمال مادية إذا كانت تابعة أو ملحقة لعمل الوكالة األصلي، وهو الوساطة بين السائح وسائر مقدمي الخدمات السياحية

واليجوز أن تخالف أوامر السرررائح واال اعتبرت مسرررئولة  تلتزم شرررركات السرررفر والسرررياحة بتنفيذ األمور المحددة بعقد الوكالة دون أن تخر  عنها 
يل أن  عن األضرررار التي تنشررأ عن ذلك مثاَل فإذا اختار السررائح فندقَا معينَا لأقامة أو وسرريلة محددة لالنتقال أو خط الجوي معين، فليس للوك

قد خر  عن حدود الوكالة أن حجز للسرررائح بفندق درجة    تتعاقد نيابة عنه بفندق أخر أو خط جوي أخر أو بوسررريلة نقل مختلفة. ولكنه اليعتبر
  أولى مثاَل وبنفس السررررعر والتكلفة وكان السررررائح قد طلب الحجز في فندق اقل درجة ألنه مخافة امر السررررائح في هذه الحالة مخالفة إلى خير.

ابرمه من تصررررررف في حق الموكل متى كان من  وهناك اسرررررتثناء أخر يسرررررمح للوكيل بمقتضررررراه يتجاوز المحدود المرسرررررومة للوكالة مع نفاذ ما 
المسررررررررررتحيل عليه اخطار الموكل سررررررررررلفَا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إال ليوافق على هذا التصرررررررررررف على أن يبادر 

بتنفيرذ الوكرالرة هو التزام ببرذل عنراية   .وبرالرجوع إلى احكرام الوكرالرة نجرد أن التزام الوكيرلي30سالوكيرل برإبالا الموكرل برأنره قرد خر  عن حردود الوكرالرة
ها ال التزام بتحقيق ماية إال أن مدى العناية المطلوبة من الوكيل في تنفيذ الوكالة، حي  أن األصرررل في االعمال شرررركات السرررفر والسرررياحة إن

موضرروعي مفاده مقارنة عناية الشررركة  مأجورة ومن ثم فان على شررركة السررفر والسررياحة أن يبذل في تنفيذها عناية الشررخص المعتاد. بالمعيار  
بعناية ميره من شرررركات السرررفر والسرررياحة متوسرررطى الحرص من نفس المسرررتوى والكفاءة، فإذا لم يبذل شرررركة السرررفر والسرررياحة هذه العناية عًد  

بتنفيذ التزامه أو قام به على  مقصرررَا في تنفيذ التزامه. ومن ثم يقع على السررائح عبء اثبات الخطأ من جانب شررركة السررفر والسررياحة، ولم يقم 
.   أن معيار تمييز بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة للنقل، هو في  ي31سوجه معيب وانه قد نجم عن ذلك ضرررر اصرراا السررائح سالمسررافري

لموكل،وتكون الوكالة العادية  كيفية مباشرة الوكيل لعمله. فعقد الوكالة يعد وكالة بالعمولة متى كان الوكيل يتصرف باسمه الشخصي لحساا ا
 . ي32سمتى كان الوكيل يتصرف باسم موكله ولحساا الموكيله

 الفرع الثاني: شركة السفر والسياحة بوصفه وكيل بالعمولة للنقل:
 الوكالة بالعمولة للنقل هي عقد يلتزم بمقتضرررررررراه الوكيل بأن يبرم بإسررررررررمه ولحسرررررررراا موكله وبأن يقوم عند االقتضرررررررراء بالعمليات المرتبطة بهذا

ثل .قبل التعرض لمدى اعتبار شررررركة السررررفر والسررررياحة وكياَل بالعمولة للنقل، يلزم توضرررريح فكرة الوكالة بالعمولة. فالوكالة بالعمولة تمي33سالنقل
ع خروجَا على بعض احكام الوكالة المدنية اي الوكالة عادية هنا تثور التسرراؤل عن مدى امكانية اعتبار شررركة السررفر والسررياحة في عالقتها م
،  ل السرررررائح وكياَل بالعمولة. لجواا على هذا السرررررؤال أن السرررررائح اليربط  بشرررررركة السرررررفر والسرررررياحة بعقد النقل، ولكن بعقد وكالة بالعمولة للنق

د وكالة لتنفيذ وبالتالي فهي التلزم بالتزامات الناقل، ولكن تضررررررمن النتيجة النهائية للنقل، اي تلتزم بأتمام تنفيذ عقد النقل. فالوكيل بالعمولة بعق
ي  1النظر أن المادة س. ومما يؤيد هذا  ي34سعملية النقل خالفَا للناقل الذي يرتبط بعقد نقل يبرمه معه الوكيل بالعمولة لحسرراا السررائح سالمسررافري
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من اتفاقية جواداالجار احتفظت بوصرررررف الناقل المتعاقد لكل شرررررخص يتعاقد مع المسرررررافر أو مع شرررررخص يعمل لحسررررراا المسرررررافر. واذا كان  
الوكيل بالعمولة يدخل في مفهوم هذا النص، فإن وصررررررررررررف الناقل اليمتد إليه، وانما يظل مقصررررررررررررورَا على الشررررررررررررخص الذي تعاقد معه الوكيل  

 عمولة.وتكييف العالقة بين شركة السفر والسياحة والسائح على انها وكالة بالعمولة للنقل،حي  تتعبر الشركة مسئولة ليس فقط عن اخطائهابال
م  الشرررررررخصرررررررية، بل عن كل خطأ يقع من الناقلين الذين يتعهدون بتنفيذ عقد النقل السرررررررائحين. وبذا، يقع على عاتق الوكيل بالعمولة للنقل التزا 

.فبالرجوع إلى قانون التجارة ي35سان سرررررالمة السرررررائحين سالمسرررررافريني عن افعاله الشرررررخصرررررية وأفعال الغير الذين يسررررراهمون في تنفيذ العقدبضرررررم
العراقي نجد ان المشررررع لم يضرررمنه نصررروصرررَا تنظيم احكام الوكالة بالعمولة فقط اشرررارت اليه من ضرررمن تعداده لرعمال التجارية التي حددتها 

ي اورد صررررورة للوكالة بالعمولة للنقل وعرفها بأنها سعقد  76في المادة س  1983ي لسررررنة  80امسررررة منه، اما القانون النقل العراقي رقم سالمادة الخ
يلتزم بمقتضرررررراه الوكيل لقاء عمولة أن يبرم بأسررررررمه لحسرررررراا موكله الراكب أو المرسررررررل عقد نقل وان يقوم عند االقتضرررررراء بالعمليات المرتبطة 

ي على انه سكل عمل تجاري 2000ي لسرررررنة س51ي من قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي ذا الرقم س3صرررررت البند أواَل من المادة سبالنقلي. ون
يقوم به في العراق شرررخص بصرررفة وكيل عن شرررخص الطبيعي أو معنوي من خار  العراق سرررواء أكانت وكالة تجارية أم وكالة بالعمولة أم اية  

نصرروص عليها في القوانين الخاصررة بالتجارة والشررركات والنقلي.اما المشرررع المصررري فقد نظم الوكالة بالعمولة في المواد  وكالة تجارية اخرى م
الوكالة    -1ي بأنها س166ي من المادة س1فعرفها في الفقرة س  1999ي لسرررررررررنة 17ي من قانون التجارة المصرررررررررري الجديد ذي الرقم س176-166س

ي من قانون التجارة الفرنسرري الوكالة  94الوكيل بأن يجري بأسررمه تصرررفَا قانونيَا لحسرراا الموكلي. وعرفة المادة سبالعمولة عقد يتعهد بمقتضرراه  
بالعمولة للنقل بأنها سعقد يلتزم بمقتضرررررررراه الوكيل بأن يبرم بأسررررررررمه ولحسرررررررراا موكله عقد لنقل اشررررررررياء أو عقد نقل اشررررررررخاص وبان يقوم عند  

ي من نظام المحكمة التجارية السعودية على أنه سالوكيل بالعمولة هو الذي  18ا النقلي. وايضَا تنص المادة ساالقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذ
بل  يتعاطي التجارة بالوصررراية والنيابة ويجري معامالته بأسرررمه أو بعنوان شرررركة ما لحسررراا موكلهي.وعقد الوكالة بالعمولة عقد اليقصرررد لذاته،  

خرى فما يقصرده الموكل أسراسرَا هو قيام الوكيل بالعمولة بإبرام عملية أو عمليات قانونية لحسرابه.ويترتب على  هو عقد تمهيدي لعقد أو عقود ا
.فهنراك عالقرات قرانونيرة متعرددة وهي: عالقرة بين الوكيرل  ي36سذلرك أنره إذا نفرذ الوكيرل برالعمولرة إلتزامره برالييرام بعمليرات قرانونيرة لحسرررررررررررررراا موكلره

ح ينظمها عقد الوكالة الذي أبرماه، فإن هذا العقد يرتب في جانب الوكيل وفي جانب الموكل جميع االلتزامات التي  بالعمولة والموكل اي السائ
موكل  يرتبها عقد الوكالة في جانب كل من اثنين. فليتزم الوكيل بأن ينفذ الوكالة في حدودها المرسررررررررررررررومة، وعلى الوكيل بالعمولة أينتقل إلى ال

.وهناك العالقة بين الوكيل  ي37سمه كما أن على الموكل أن يبريء ذمة الوكيل بالعمولة مما عقده بأسررمه من االلتزاماتالحقوق التي كسرربها بأسرر
د مع بالعمولة والغير الذي يتعاقد معه، ويحكمها العقد الذي أبرم بينهما. ويتضررح من ذلك أن الوكيل بالعمولة أي شررركة السررفر والسررياحة يتعاق

الحقوق ويتعهد بااللتزامات ازاء الغير الذي يتعاقد معه، ولكنه في حييقة األمر ليسررررررت بالصرررررريل وانما يعمل لحسرررررراا    الغير أصرررررراَل فيكتسررررررب
ت الموكل الذي كفله بالتعاقد.فالوكيل بالعمولة اي شررررررررركة السررررررررفر والسررررررررياحة ذو وجهين فهو يقابل الموكل بوجه وكيل يتلقي األوامر والتعليما

. ولهذا أن أية مخالفه لتنفيذ االلتزامات الناشئة  ي38سثم يواجه الغير بوجه أصيل يلتزم باسمه ويكتسب الحقوق بأسمهويقدم الحساا عن وكالته، 
عن عقد الرحلة سرياحية، تقوم معها مسرؤولية شرركة السرفر والسرياحة المتعاقدة مع السرائح ساي المسرافري، بصررف النظر عما كانت هي القائمة  

سرؤولة شرخصريَا تجاه السرائح، أو كانت قد عهدت بتنفيذ برامج الرحلة إلى اشرخاص أخرين، فعتبر حينئذ مسرؤولة عقديَا  بالتنفيذ، فعتبر عندئذ م
. وأخيرَا هناك عالقة الموكل بالغير فإن أثر العقد  ي39سعن اي ضرررررررررر يلحقه هوالء السررررررررائحين اثناء قيامهم بتنفيذ االلتزامات المعهود بها اليهم

ائنَا أو مدينَا. لما كان الموكيل بالعمولة يتعاقد باسررمه الشررخصرري ال بصررفته نائبَا عن الموكل. فإن الحقوق وااللتزامات اليضرراف إلى الموكل د
.وهكذا يتضررررررع أن تكييف العالقة العقدية بين ي40سالتي تنشررررررأ من تعاقده ال تنصرررررررف الى الموكل  وال يصرررررربح هذا دائنًا مباشرررررررًة أو مدينًا للغير

لسفر والسياحة على انها وكالة بالعمولة بالنقل يؤدي إلى توسيع نطاق الحماية القانونية للمتعاملين مع شركة السفر والسياحة  السائح و شركة ا
ولتشرررديد التزامات األخرين في مواجهة زبائنهم، ذلك أن إضرررفاء صرررفة الوكيل بالعمولة بالنقل على شرررركة السرررفر والسرررياحة سررريجعل التزامه في  

 .ي41سالتزامَا بنتيجة في حين يعتبر التزامه ببذل عناية فقط متى اعتبر وكياَل مدنيَا.مواجهة زبائنه 
 عقد الرحلة السياحية عقد املقاولة املطلب الثالث

عادة في الرحالت الجماعية المنظمة يأخذ شرررررررررركة السرررررررررفر والسرررررررررياحة على عاتقة تقديم الخدمات للسرررررررررائحين. ويقوم باإلعداد لبرنامج الرحلة  
قوم  وتنظيمه واإلعالن عنه، ودعوة الجمهور ألى االشرررتراك في الرحلة، ويقتصرررر دور السرررائح هنا على الموافقة وفقَا للشرررروط المعدة مقدمَا. وت

السررررررررفر والسررررررررياحة بمجموعة من العمليات المادية والقانونية تجمع بين النقل واإلقامة الفندقية وحجز التذاكر والتأمين على السررررررررائحين    شررررررررركة
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. ومير ذلك من العمليات الفنية والمادية  ي42سوالحصرررول على تأشررريرات الدخول والخرو  ونصرررح السرررائحين بأفضرررل األماكن والمزارات السرررياحية
.والتكييف القانوني للرابطة العقدية بين شررررررررركة السررررررررفر والسررررررررياحة  ي43سكونها مقاولة وتنطبق عليها األحكام العامة في عقد المقاولة  التخر  عن

والسررررائحين على انها مقاولة وينسررررجم هذا مع فكرة وحدة العقد الن العالقة السررررائح بشررررركة السررررفر والسررررياحة عالقة عقدية ذات طبيعة واحدة.  
الرابطة التي تربط السرررائح بشرررركة السرررفر والسرررياحة إال ان وحدة اقتصرررادية لها سررربب واحد و موضررروع واحد. تمثل وحدة قانونية   فمهما تعقدت
البد من مالحظة مدى انطباق التزامات المقاول   .والتسررراؤل الذي يثور هنا هل يمكن اعتبار  شرررركة السرررفر والسرررياحة مقاواَل ي44سالتقبل التجزئة
ي من قانون المدني المصرري على انه  646ي من قانون المدني العراقي تقابلها المادة س864شرركة السرفر والسرياحة تنص المادة سعلى التزامات 

لة  سالمقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين أن يصرررنع شررريئا أو يؤدي عماَل لقاء اجر يتعهد به الطرف األخري. وهذا التعريف ينسرررجم تمامَا مع حا 
لسرياحية شراملة. ويتضرح لنا فإن شرركة السرفر والسرياحة هو المقاول الذي يهندس الرحلة السرياحية بتنظيمها على نحو متكامل تنظيم الرحالت ا

.وتطبيقا لرحكام عقد المقاولة  ي45سبوضرررع برنامج تفصررريلي لها بحي  يتضرررمن كافة األمور والمسرررائل الالزمة لتنفيذ رحلة سرررياحية شررراملة وامنة
ن ثمة تلتزم شررررررركة السررررررفر والسررررررياحة إلنجاز الرحلة المعهود به إليها وبالطريقة المتفق عليها في العقد وفقَا للشررررررروط المعدة سررررررلفَا، وان لم يك

كة السررفر والسررياحةي، كما تلتزم شررروط وهو امر نادر في عقود الرحالت شرراملة وجب إتباع العرف المتبع الذي يقوم به المقاول السررياحي سشررر 
ذ الشرركة بإنجاز الرحلة في المدة المحددة في العقد. وهناك قضرية أقام السرائح دعوى على  شرركة السرفر والسرياحة، بحجة انها اخطأت في تنفي

اقع المعروضررة عليها، وانتهت برامج الرحلة وقد ناقشررت محكمة سنيسي التجاري الفرنسرري التكييف القانوني لعمل شررركة السررفر والسررياحة في الو 
إلى أن الشرررركة مادامت قد قامت بتنظيم الرحلة الشررراملة في مجموعها متضرررمنة كل التفصررريالت لقاء ثمن شرررامل فإنه يجب أن تعامل معاملة 

شررررركات بخصررررمص  13/7/1992المعدل بالقانون الصررررادر في    11/6/1972. إال ان القانون الفرنسرررري الصررررادر في  (46)المقاول في القانون 
بيع  السرفر و السرياحة , جرى على اسرتخدام تعبير بيع الرحلة، أن دافع المشررع الفرنسري في تكييفه لعقد الرحلة السرياحية الشراملة على انه عقد
ب هو رمبته في توفير اكبر قدر ممكن من حماية للمتعاملين مع شررركة السررفر والسررياحة لغرض شررمولهم بقانون حماية المسررتهلك ,إال ان جان
.  ي 47س من الفقه الفرنسري من اليؤيد هذا التكييف ويذهب إلى القول أن البيع يقضري التسرليم وهو ماال ينطبق على عمل شرركات السرفر والسرياحة

المتعلق باألسرفار والعطالت    1990جون   13في    314/  90وفي هذا الصردد اصردر مجلس الوزراء للمجموعة األوروبية القرار التوجيهي رقم 
ي وقد عرف هذا القرار عقد السرررفر الجزافي بأنه العقد الذي يشرررتمل على تزاو  مسررربق لأثنين على  Voyages a forfaisالجزافية س  والرحالت

ي سرررراعة  24االقل من خدمات السررررياحية، إذا تم بيعه أو عرضرررره بثمن اجمالي عندما تتجاوز مدة األداء المقدم من شررررركة السررررفر والسررررياحة س
ة، ويدخل ضمن هذه الخدمة المزدوجة التي تشكل هذا العقد كل من النقل والسكن والخدمات السياحية األخرى. ونالح  تشتمل على ليلة كامل

أن القرار التوجيهي األوروبي كيف عقد السررياحة واألسررفار بأنه عقد بيع، وبرز هذا بشرركل جلى من خالل المصررطلحات المسررتعملة في تعريفه 
. وقد تبنى المشررررع الفرنسررري  ي48سالنقل بأنها بيع أو عرض بيع ووصرررف أطراف هذا العقد بالبائع والمشرررتري وبيان احكامه كما وصرررفت خدمات 

، لكن الفقه في فرنسررا قد اعترض على إضررفاء صررفة البائع على شررركات 13/7/1992ي الصررادر في  92/645هذا التكييف في القانون رقم س
رم عقد بيع السرررفر والسرررياحة. بحي  اليمكن تكييف عقد السرررياحة واالسرررفار بأنه عقد بيع للخدمات السرررياحية، ألن شرررركة السرررفر والسرررياحة التب

وشراء مع مقدمي الخدمات السياحية من ناقل وفندقي ومرشد سياحي، فهي تربط مع الناقل بموجب عقد النقل ومع شركة التأمين بموجب عقد  
 .فتنصب المقاولة اساسَا على انجاز عمل المادي بأسمي49سالتأمين، ومع صاحب الفندق بموجب عقد الفندقة. ومع المرشد بموجب عقد الخدمة

ياحة  المقاول ولحسررابه. فإذا تعددت العمليات التي تقوم بها شررركة السررفر والسررياحة كانت العبرة بالنشرراط الغالب. والثابت أن شررركة السررفر والسرر
التي تنظم الرحالت الشرررررراملة بأسررررررمها، ولحسررررررابها الخاص، مقابل مبل  اجمالي يدفعه السررررررائح وتقوم بعمل من اعمال المقاولة بحي  تلتزم في  

.وبالرجوع إلى احكام المقاولة نجد انه يجوز للمقاول ان يعهد بالعمل محل  ي50سواجهة السرررررررائح اي سارباا العملي بالتزامات المقاول األصرررررررليم
ل  مقاو المقاولة إلى مقاول ثاِن إلنجازه فإما أن يعهد بكل العمل أو بجزء منه إلى مقاول اخر ما لم شررررررررط لمنعه من ذلك، ويلجا المقاول إلى ال

من الباطن عادة في حاالت تتعدد األعمال وتتشررررررررعب فيعهد المقاول األصررررررررلي لمقاولين من الباطن ببعض األعمال ويقوم هو بالتنسرررررررريق بين 
اعمال المقاولين من الباطن. وتطبيقَا لذلك نجد أن خدمات بنفسررررررررررره بل قد يعهد ببعض هذه الخدمات إلى مهنيين مختصرررررررررررصرررررررررررين من ناقلين  

 .ي51سلفنادق ومرشدين سياحين وميرهم فيتفق مع هوالء على تنفيذ االلتزامات التي التزم هو بها قبل السائحينواصحاا المطاعم وا
ي  من قرانون المردني المصررررررررررررررري التي تنص على انره سيجوز  661ي من القرانون المردني العراقي وتقرابلهرا المرادة س882حير  جراء في المرادة س

أو في جزء منه إلى مقاول أخر إذا لم يمنعه من ذلك شرررررررررررروط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل مما  للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته
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يفترض معه قصرررد الركون إلى كفايته الشرررخصررريةي.ويترتب على المقاولة من الباطن قيام عالقات متنوعة وهي عالقة شرررركة السرررفر والسرررياحة  
المقاول االصرررلي بالناقل أو الفندقي أو صررراحب المطعم وهو المقاول من الباطن عالقة   بالمقاول من الباطن. تكون العالقة مابين شرررركة وهي

را عمل بمقاول ينظمها عقد المقاولة من الباطن، فتكون شررررررركة السررررررفر والسررررررياحة بالنسرررررربة إلى المقاول من الباطن را العمل، عليها جميع 
ة األصرررررررلي يحكم العالقة بين السرررررررائح أو المسرررررررافر وشرررررررركة السرررررررفر والسرررررررياحة  التزامات را العمل. وعلى ذلك يوجد عقد مقاولة: عقد المقاول

  بأعتبارها المقاول األصررررلي، وعقد المقاولة من الباطن يحكم العالقة بين شررررركة السررررفر والسررررياحة والناقل والفندقي أو صرررراحب المطاعم و وهو
مير مباشررة فاألصرل أال تقوم عالقة مباشررة بين السرائح اي را العمل    المقاولة من الباطن. اما العالقة السرائح مع المقاول من الباطن عالقة

حين  والمقاول من الباطن، اذ اليربطهما اي تعاقد، وانما تكون العالقة بين السرررائح والفندقي أو الناقل أو صررراحب المطاعم أو المرشررردين السررريا
. ولقد اصرررربحت ي53ساجعا على بعضررررهما إال من خالل المقاول األصررررلي. وال يمكن للسررررائح والمقاول من الباطن أن يتر ي52سعالقة مير مباشرررررة

السرررياحة جزءَا من صرررناعة المسرررتقبل التي تنشرررأ عبر اإلنترنيت بدأ هذا النمط السرررياحي االلكتروني يأخذ مكانه في منظومة القطاع السرررياحي  
لمعلومات، فسائح في ظل السياحة االلكترونية يتجاوز المصادر  العالمي ابتداَء من مساعدة السائحين على اتخاذ قراراتهم من خالل إمدادهم با

التقليدية ويحصرل على الخدمات السرياحي عبر االنترنت عن طريق تصرفح المواقع السرياحية واإلطالع على المعلومات الالزمة ألتخاذ القرار،  
ورة الحديثة للسررررياحة تلقى على عاتق الباح  القانوني عبء مرورَا بييامه بالحجز، وكذا الدفع لشررررركات السررررفر والسررررياحة إلكترونيَا. هذه الصرررر

. ومن هنا فإنه يمكن تعريف السررررياحة االلكترونية بأنها سعقد تتالفي فيه عروض الخدمات  ي54سوضررررع نظام قانوني يالءم هذا النمط السررررياحي
ة، ومنها شررربكة المعلومات الدوليةاإلنترنت، بهدف السرررياحة بقبول من اشرررخاص في دول مختلفة، وذلك من خالل الوسرررائط التكنولوجية المتعدد

. اليختلف العقد اإللكتروني عن العقد العادي في أركان انعقاده وشررررررروط صررررررحة و األثار المترتبة عليه من حي  المسررررررؤولية.  ي55سإتمام العقدي
عقد بها فينعقد بتالقي اإليجاا بالقبول بفضرررررررررررررل  الفارق الوحيد يتمثل في وسررررررررررررريلة اإلبرام إذا يكتسرررررررررررررب الطابع اإللكتروني من الطريقة التي ين

أو   التواصررررل بين العاقدين بوسرررريلة مرئية مسررررموعة تتمثل في شرررربكة االنترنت. واذا ما كنا نعرف العقد في صررررورته التقليدية بأنه توافق إرادتين
يعرف التعراقرد عن بعرد برأنره سكرل بيع  1992/مرايو/21أكثر على إحرداث اثر قرانوني، فرإن التوجيرة األوروبي للتعراقرد عن بعرد الصرررررررررررررررادر في  

لرموال أو تعهد بتوريد خدمات يتم دون حضررررررور مادي متزامن لرطراف بين المورد و المسررررررتهلك من اجل ابرام العقد، و بأسررررررتخدام واحد أو  
ية بصرررورة قانونية صرررحيحة، وينشرررأ .واخيرَا من ممكن ان نقول بأن إبرام عقد الرحلة السرررياحية االلكتروني56ساكثر من تقنيات االتصرررال عن بعدي

د  التزامات والحقوق تقع على عاتق طرفين عقد االلكتروني هما شررركة السررفر والسررياحة والسررائح.ومما تقدم تبين لنا انه اليمكن عن تكييف واح 
والسرررياحة ومداه ونطاقه  لتفسرررير عالقة شرررركة السرررفر والسرررياحة بالسرررائح. فأألمر ليس سرررهاَل، ويحتا  إلى التعرف على نشررراط  شرررركة السرررفر  

يل أو  والخدمات التي يمكن أن تؤديها للسائح او الخدمات التي يطلب السائح من الشركة الييام بها. والتي يمكن ان تقوم بدور المقاول أو الوك
نها فقط حجز تذكرة الناقل، حسرب نشراطها الذي تخصرصرت فيه، فإن وصرف المقاول اليصرح اذا كان السرائح قد توجه إلى هذه الشرركة طالبَا م

 . ي57سسفر على متن احدى الطائرات، عندئذ اليمكن وصف العقد بشيء أخر سوى الوكالة
 اجراءات الدعوى املسؤولية املبحث الثاني
المنازعات بين السائح من الجهة والشركة السفر والسياحة من الجهة أخرى، عندما يخفق شركة السفر والسياحة في تنفيذ التزاماته  كثيرَا ماتثور

وينشرررررأ عن هذا األخفاق ضررررررر للسرررررائح، وادت ذلك إلى التسررررراؤل حول االختصررررراص القضرررررائي لهذه المنازعات والقانون الواجب التطبيق في  
 إذا وجود عنصر االجنبي في النزاع وتحديد االطرف الدعوى. لذلك سنقسم هذا المبح  إلى المطلبين: النزاعات الدولية. اي

 االول: المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في فض النزاع والثاني: اطراف الدعوى المسؤولية لشركات السفر والسياحة.
 يف فض النزاع احملكمة املختصة والقانون واجب التطبيقاألول املطلب 

إذا اصرررراا السررررائح ضررررررَا ناشررررئا عن اإلخالل التزامات المتولدة عن عقد الرحلة السررررياحية فإنه يسررررتطيع السررررائح بالرجوع على شررررركة السررررفر  
 والسياحة عن فعلها الشخص أو عن فعل الغير سمقدمي الخدمةي. لذلك يجب في دعوى المسؤولية المرفوعة ضد شركة السفر والسياحة تحديد
المحكمة المختصرة بنظر الدعوى سرواء على المسرتوى الداخلي والدولي وتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع. فبالنسربة إلى االختصراص  

قة  شررركة السررفر والسررياحة بالسررائح داخل حدود الدولة دون أن تتعدى الحدود فتكون العال الداخلي عندما يجري تنفيذ العالقة العقدية التي تربط 
ي  بينهما وطنية بحتة بجميع عناصررها، كأن تتمثل هذه العالقة برحلة سرياحية شراملة ينظمها شرركة السرفر والسرياحة في بغداد ليجري تنفيذها ف 

دعوى  .ففي هذه الحالة العالقة العقدية لشررررركة السررررفر والسررررياحة لزبائنهم عالقة وطنية داخلية بحتة. فيسررررتطيع السررررائح أن ترفع ي58ساربيل مثالَ 
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المسررررررؤولية على شررررررركة السررررررفر والسررررررياحة. لكن امام اي محكمة يرفع هذه الدعوى  إن القانون الدولة هي التي تحدد المحكمة المختصررررررة في  
رة تسروية النزاع. هذا ومن الجدير بالذكر أن كال من المشررعين العراقي والمصرري قد قضريَا بتشركيل لجنة في هيئة السرياحة في العراق وفي وزا

ياحة في مصرر. تتولى النظر في الشركاوي التي تقدم من قبل السرائحين أو المسرافرين ضرد شرركات أو مكاتب أو وكاالت السرفر والسرياحة.  السر
واليخل اختصرراص هذه اللجان بما للمحاكم من اختصرراص اصرريل في هذا الصرردد. اما المشرررعين الفرنسرري والسررعودي فلم ينص على تشرركيل 

.ان قانون تنظيم ي59سقضراء بذلك هو المرجع الوحيد لفض المنازعات التي تنشرأ بين شرركة السرفر والسرياحة والسرائحينمثل هذه اللجان فيكون ال
نجده هو األخر لم يخصرص للسرائحين قضراء خاص بهم يتوافق مع ما يجب ان يكون   1983ي لسرنة 118الشرركات السرياحية المصررية رقم س

السررررررائحون من وضررررررع خاص ,ألن مدة إقامتهم قصرررررريرة ويحتاجون إلى حماية قضررررررائية عاجلة،  عليه الحال من حماية خاصررررررة. لما يتسررررررم به 
اليمكن بأي حال من األحوال أن تتسررراوي مع المواطن الدولة. حي  اقتصرررر األمر فيه تشررركيل لجنة فض المنازعات تختص بالشررركاوي مقدمة 

انت الشررركاوي مقدمة من قبل السرررائحين انفسرررهم أو من طرف وزارة من قبل السرررائح ضرررد الشرررركات السرررياحية بسررربب مباشررررة أعمالها. سرررواء ك
.وما هو جدير بالمالحظة أن وجود لجنة فض المنازعات اليمنع من الرجوع إلى المحاكم  ي60سالسرياحة بوصرفها نائبة عمن يغادرون البالد منهم

اختصررراص المحكمة يتنوع حسرررب طبيعة العالقة العقدية  المختصرررة بنظر دعوى المسرررؤولية المدنية لشرررركات السرررفر والسرررياحة، وفي الواقع أن  
  التي تربط شرررركة السرررفر والسرررياحة بالسرررائح التي قد تكون وطنية بطرفها فضررراَل عن انها تنفذ داخل حدود الدولة وهذا ما نالحظه في السرررياحة

ة أو مركز معامالتها أو امام محكمة المحل  الداخلية.ويعطى السررائح سالمدعيي الحق في رفع دعواه امام محكمة موطن شررركة السررفر والسررياح
ي من القانون  37الذي نشأ فيه االلتزام أو محكمة محل تنفيذ االلتزام أو محكمة المحل الذي يختاره الطرفان إلقامة الدعوى، وفقَا لنص المادة س

ات الناشررئة عن عقد الرحلة الجوية الداخلية. تطبق المرافعات المدنية العراقي النافذ.اما المشرررع السررعودي تحديد االختصرراص المكاني بالمنازع
هرري. واما مالم ينص عليه من احكام  1350ي لعام س32الدوائر التجارية في ديوان المظالم احكام الباا الثال  من نظام المحكمة التجارية رقم س

افعات السررعودي الذي خير المدعي في اقامة دعواه  المرافعات في النظام المذكور كأحكام االختصرراص القضررائي فيرجع فيها ألحكام نظام المر 
بين المحكمة التي يقع في نطاق اختصراصرها مركز إدارة الشرركة وبين المحكمة التي يقع في نطاق اختصراصرها فرع للشرركة اذا كان العقد قد  

انه متى ثبتت والية قضررراء الوطني للنظر في    ي من نظام المرافعات السرررعودي.وتجدر االشرررارة إلى36. وفقَا لمادة سي61ستم ابرامه في ذلك الفرع
ودة إلى  النزاع القائم بين شركة السفر والسياحة والسائح، فإن القاضي يحدد فيما بعد القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض أمامه. بالع

ي من المادة  1لدولة التي وجد فيها الموطن. نصررت سفقواعد اإلسررناد الخاصررة بااللتزامات التعاقدية يحدد القانون الواجب التطبيق وهو قانون ا
تحدا  ي من قانون المدني العراقي على انه سيسرري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشرترك للمتعاقدين اذا ا25س

 عاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون اخر يراد تطبيقهي.   موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المت
ي  55امرا فيمرا يخص برالقرانون المصررررررررررررررري تختص برالنسرررررررررررررربرة إلى النقرل الرداخلي وفقرَا للقواعرد العرامرة محكمرة موطن المردعى عليره وفقرَا لمرادة س

وعها في المسرررررررائل المتصرررررررلة بهذا الفرع وفقَا لمادة  مرافعات. فإن كان الناقل شرررررررركة فتختص المحكمة في دائرتها مركز ادارتها او فرع من فر 
ي من قانون المرافعات المدنية والتجارية مصررررررية. بعد أن بينا المحكمة المختصرررررة بنظر الدعوى، علينا أن نحدد القانون الذي يجب على  58س

ي منه بأنها عالقة تعاقدية، ثم يطبق 10ي المادة سهذه المحكمة أن تطبيقه. إذا كان العالقة بين الناقل وعمالئه وفقَا للقانون المدني المصررررررررررررررر 
.وفيما يتعلق باالختصررررراص الدولي بمعنى إذا اثار النزاع بشرررررأن عالقة عقدية دولية ربطت شرررررركة السرررررفر والسرررررياحة  ي62سقانون مكان ابرام العقد

محل تنفيذه يكون في دولة اخرى، ففي مثل هذه بالسررررررررررررررائح كأن يكون كل منهما من دولة أو يكون من دولة واحدة إال أن محل ابرام العقد أو 
األحوال يثار من التسرررررراؤل عن المحكمة المختصررررررة بنظر في النزاع ويسررررررتتبعه من جهة ثانية تسرررررراؤل اخر عن القانون الواجب التطبيق على  

عات التي يدخل فيها عنصررررر اجنبي، .وقد تولى المشرررررع العراقي في تنظيم االختصرررراص القضررررائي الدولي للمحاكم العراقية في المناز ي63سالنزاع
ي ما نصررررررررره سيقاضررررررررري  14ي من القانون المدني العراقي اختصررررررررراص العام في العراق حي  جاء في المادة س15ي و س14فقد حددت المادتان س

قاضرررري االجنبي ي ما نصرررره سي15العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من الحقوق حتى ما نشررررأ منها في الخار ي وجاء في المادة س
امرام محراكم العراق في األحوال االتيرة: سأي اذا وجرد في العراق ساي إذا كرانرت المقراضرررررررررررررراة في حق متعلق بعقرار موجود في العراق أو بمنقول 

ادثة  موجود فيه وقت رفع الدعوى س ي إذا كان موضرررررررروع التقاضرررررررري عقدَا تم ابرامه في العراق أو كان الواجب التنفيذ فيه أو التقاضرررررررري عن ح
وقعت في العراقي. فبالرجوع الى هذه النصرررروص تبين لنا أن محاكم العراقي يكون مختصررررَا بنظر الدعوى المشرررروا بعنصررررر أجنبي متى كان  

 المدعى علية عراقي الجنسية فتختص المحاكم العراقية بنظر جميع الدعاوي التي ترفع العراقي عما ترتب في ذمته من الحقوق. 
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االلتزام في العراق ام في الخار ، وهذا متى كان الشرررررركة السرررررفر والسرررررياحة المدعى علية عراقي الجنسرررررية فيمكن إقامة   والتزامات وسرررررواء نشرررررأ
اق  الدعوى بحقه امام المحاكم العراقية. ايضرَا ينعقد االختصراص للمحاكم العراقية اذا كان الشرخص المعنوي اي شرركة السرفر والسرياحة في العر 

إذا كان له فرع العراق فيعتبر المحاكم العراقي مختصرررَا بالفصرررل في النزاع التي تتعلق بأعمال الفرع فقط. كما يختص  بوجود مركزه الرئيس أو
  محاكم العراقي بمقاضررررات األجنبي إذا كان الموضرررروع الدعوى عقدَا تم ابرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ فيه أو كان التقاضرررري عن حاثة

 لذلك فأن العقد المبرم بين شرركة السرفر والسرياحة والسرائح اذا كان قد ابرم في العراق أو كان المراد تنفيذه في العراق  وقعت في العراق،وتطبيقاَ 
. ي64سكعقد رحلة سررياحية شرراملة ابرم في دولة اجنبية و كان المراد تنفيذه في العراق فيمكن للقضرراء العراقي  أن ينظر النزاع الذي يثار بصرردده

قاضرررررري العراقي بعد ذلك أن ينتقل الى تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض امامه. ويجب ان يتأكد عن تكييف ويكون على ال
ي من القانون المدني العراقي  17ي من المادة س1العالقة القانونية موضرروع النزاع لبيان الوصررف القانوني للعالقة, أن المشرررع العراقي في الفقرة س

  1951سرررنة    40ي من القانون المدني العراقي رقم 17ي من المادة س1صررراص في تكييف للقاضررري المرفوع امامه النزاع وفقَا لفقرة ساعطى االخت
المعدل والتي نصررررررت على انه سالقانون العراقي هو المرجع في تكييف العالقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العالقات في قضررررررية تتنازع فيها 

قرانون الواجرب تطبيقره من بينهراي اذا كران العالقرات القرانونيرة تتعلق برااللتزامرات التعراقرديرة فيكون بعرد ذلرك أن يرجع الى قراعردة  القوانين لمعرفرة ال
الدولة    اإلسررررناد الخاصررررة بااللتزامات التعاقدية والتي سررررتحدد القانون الواجب التطبيق وقاعدة االسررررناد في االلتزامات التعاقدية تشررررير الى قانون 

على   جد فيها الموطن المشررررررترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإذا اختلفا يسررررررري قانون الدولة التي انعقد فيها العقد اذا لم يتفقا المتعاقدانالتي و 
 .ي65ستطبيق قانون اخر بارادتهما الصريحة تشير بها في العقد أو االرادة الضمنية والتي يمكن للقاضي أن يستخلصها من الظروف الحال

ي من قانون مرافعات المدنية والتجارية مصررية يجوز رفع الدعوى على الناقل االجنبي اي شرركة السرفر والسرياحة اجنبية 30َا وفقَا لمادة سوايضر
امام المحاكم المصررية إذا كان له موطن مختار في مصرر بأن يكون شرركة السرفر والسرياحة األجنبية لها فرع في مصرر وتعلق األمر بعمليات 

اختصرررراص الفرع أو إذا كان عقد النقل قد أبرم في مصررررر، أو إذا كان العقد نفذ في مصررررر أو مشررررروطَا تنفيذه في مصررررر. ويجوز   تدخل في
.بالنسرربة الى االتجاه الذي ذهب الى أن عقد الرحلة السررياحية عقد  ي66سايضررَا حسررب اختيار المدعي ان ترفع إلى المحكمة التي يقع في دائرتها

كة السرفر والسرياحة بدور الناقل ويلتزم بالتزامات الناقل تجاه السرائح ألن عقد الرحلة السرياحية يتضرمن في جانب كبير منه نقل. ألن يقوم  شرر 
. فقد أوجدت إتفاقية  وارسررررو عدة  1999و مونتريال    1929. لذلك تسررررري على العقد الرحلة السررررياحية أحكام اتفاقيتي وارسررررو  ي67سعملية النقل

جأ إليها المدعي سالسرائح أو المسرافري في رفع دعواه ضرد شرركة السرفر والسرياحة بأعتبارها الناقاَل جويَا. واعطت المادة  اختصراصرات قضرائية يل
يمن االتفاقية وارسرو  للمدعي سالسرائحي ان يرفع دعواه امام محكمة موطن الناقل سشرركة السرفر والسرياحةي أو المركز الرئيسري ألعماله أو  28س

فيه مركز عمل تم عن طريقه ابرام العقد، أو امام محكمة جهة الوصرول. إال ان االتفاقية اشرترطت لكي ينعقد االختصراص  المكان الذي يكون 
. وقد انضرررررررم كل من العراق ومصرررررررر والسرررررررعودية وفرنسرررررررا إلى هذه  ي68سألي من هذه المحاكم أن تكون واقعة في اقليم دولة طرف في االتفاقية

، وذلك في  1929االختصرررررراص لمحكمة خامسررررررة باإلضررررررافة الى ما قررته اتفاقية وارسررررررو    1999اقية مونتريال  االتفاقية. وهذا وقد عقدت اتف
ي من االتفاقية. اعطى اختصررراص ألقليم إحدى الدول  33ي من المادة س2الحاالت التي تنشرررأ عن نقل المسرررافرين سالسرررائحيني وذلك في الفقرة س

والدائم للمسررررررررافر سالسررررررررائحي في وقت وقوع الحادثة، وهو اختصرررررررراص تقرر لمصررررررررلحة المسررررررررافر  األطراف الذي يوجد فيه مقر اإلقامة الرئيس 
سالسرائحي المضرروروالتوسرعة عليه بتمكينه من رفع دعواه امام اكثر من جهة يختار من بينها حسرب األيسرر له. هناك قرار القضرائي في قضرية  

.  2009األطلسرررررررري والتي اقلعت من البرازيل متجهة إلى فرنسررررررررا في يونيو   ي فوق المحيط447تحطم طائرة الخطوط الحوية الفرنسررررررررية رحلة س
اقيمرت دعوى في الواليرات المتحردة األمريكيرة للتعويض في وفراة المسررررررررررررررافرين امريكين وعلى الرمم من اختصرررررررررررررراص المحكمرة األمريكيرة بنظر 

كمة األمريكية قضرررررررررررررت برفض الدعوى مسرررررررررررررتندة إلى قاعدة  إال أن المح  1999ي من اتفاقية مونتريال  2ي فقرة س33الدعوى بناء على المادة س
ي حي  رأت المحكمة أن المحاكم  Forum non convenienceاجرائية متأصلة في القضاء األمريكي وهي قاعدة سالمحكمة مير المناسبةي س

صرفه وكياَل بالعمولة حي  ان الوكيل بالعمولة .اما اذا اعتبرنا شرركة السرفر والسرياحة بو ي69سالفرنسرية اكثر ارتباطَا بالدعوى وهي األنسرب لنظرها
يعد وسرررررررررريطَا بين األصرررررررررريل والغير، ويتضررررررررررح من ذلك أن الوكيل بالعمولة يرتبط بعقدين األول هو عقد الوكالة بالعمولة الذي يتم ابرامه بين 

مل باسرررررمه لحسررررراا موكله واليظهر فيه اسرررررم  الوكيل واالصررررريل سالسرررررائحي والثاني هو العقد الذي يبرم بين الوكيل والغير حي  يقوم االول بالع
موكل سالسرررائحي. عمومَا لما كان الوكيل بالعمولة يجري التصررررف مع الغير باسرررمه دون ان يظهر اسرررم الموكل األصررريل في العقد فأن العالقة  

على الغير بدعوى مباشررررة، فالموكل   تكون بين الغير والوكيل بالعمولة فال يكون للغير الرجوع بدعوى على الموكل كما اليكون الموكل الرجوع
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. ففي هذه الحالة بالرمم من عدم وجود عالقة مباشررة بين السرائح والناقل فانه يكون للسرائح والناقل أن يرجع كل منهما ي70سيعد مريبَا من الغير
حة بصررررفته وكياَل بالعمولة بالنقل في  على األخر مباشرررررة للمطالبة بالحقوق الناشررررئة عن عقد النقل بشرررررط أن يتم إدخال شررررركة السررررفر والسرررريا

ي من قانون النقل العراقي مانصررره ساواَل. لكل من الموكل والناقل الرجوع مباشررررة على األخر للمطالبة بالحقوق الناشرررئة  81الدعوى وفقَا لمادة س
ن قرانون التجرارة المصررررررررررررررريرة.اذ كران  ي م281عن عقرد النقرل وفي جميع األحوال يجرب إدخرال الوكيرل في الردعوىي. وهرذا نص تقرابلهرا المرادة س

شررررررركة السررررررفر والسررررررياحة يأخذ على عاتقه تقديم الخدمات فعليَا للسررررررائحين عند تنظيمه للرحالت السررررررياحية الجماعية أو الشرررررراملة حي  يقوم 
عند نشررروء نزاع يلجأ الى  باإلعداد لبرنامج الرحلة واالعالن عنه ويترتب على عقد الرحلة السرررياحية هو إحدى صرررور عقد المقاولة أن القاضررري  
.وبرالرجوع إلى احكرام ي71ساألحكرام المتفق عليهرا في العقرد، ومن ثم األحكرام العرامرة لعقرد المقراولرة، ثم يطبق األحكرام العرامرة في القرانون المردني

من ذلك، في هذه الحالة شرررررررركة المقاولة نجد انه يجوز للمقاول أن يعهد بالعمل محل المقاولة إلى مقاول ثاِن إلنجازه مالم يوجد شررررررررط يمنعه  
السررررفر والسررررياحة في الرحالت الشرررراملة قد اليقوم بتأدية كل الخدمات بنفسرررره بل قد يعهد ببعض هذه الخدمات إلى مهنيين ومختصررررصررررين من  

بل السرائح وهذا  ناقلين واصرحاا مطاعم واصرحاا فنادق ومرشردين سرياحين وميرهم فيتفق مع هوالء على تنفيذ االلتزامات التي التزم هو بها ق
ا يعد التصررررررف من قبل شرررررركة السرررررفر والسرررررياحة  جائز قانونَا واليخل بالتزام القانوني للعالقة العقدية التي تربطه بالسرررررائح على انها مقاولة إذ

اشرررررة إذ اليربطهما . فاألصررررل أال تقوم بين السررررائح والمقاول من الباطن عالقة مبي72سالناقلون واصررررحاا الفنادق والمطاعم مقاولين من الباطن
  اي تعاقد، وانما يتوسررطهما شررركة السررفر والسررياحة الذي يأخذ دور المقاول األصررلي لذلك فال يسررتطيع السررائح الرجوع على المقاول من الباطن

باشررة بل أن  بصرورة مباشررة، بل أن رجوعه يكون على شرركة السرفر والسرياحة، كما اليسرتطيع المقاول من الباطن الرجوع على السرائح بصرورة م
رجوعه يكون على شرررررررركة السرررررررفر والسرررررررياحة إال أن لكل منهما الرجوع على األخر بدعوى مير مباشررررررررة يرفعها باسرررررررم مدينه سشرررررررركة السرررررررفر  
والسررررررررررررياحةي وفيما يخص بالمحكمة المختصررررررررررررة والقانون الواجب التطبيق يجب أن نرجع إلى األحكام العامة لعقد المقاولة وثم يطبق األحكام 

ة في القانون المدني والتي سررررربقت اشررررررنا اليه.في العصرررررر التكنولوجيا و ثورة المعلوماتية، لم تعد السرررررياحة في صرررررورتها التقليدية  فعقود العام
السرررررررررررررريراحرة اإللكترونيرة التي تتم عبر شرررررررررررررربكرة اإلنترنرت عن طريق الردخول على الموقع البريرد اإللكتروني. ولمرا كران ابرام العقرد يتم عن طريق 

اإلنترنت فإن ما اثير في هذه المجال حول الدعوى التي يرفعها السررائح في مواجهة شررركة السررفر والسررياحة عن االضرررار التي أصررابته   الشرربكة
  من جراء عقد السرررياحة األلكترونية والقانون الواجب التطبيق في هذا المجال. من هنا نثور السرررؤال المهم ما هو المحكمة المختصرررة بنظر في

هي القانون الواجب التطبيق على منازعات السرررررياحة االلكترونية تكمن مشررررركلة منازعات السرررررياحة االلكترونية في عالقة القانونية الدعوى وما 
في مررالررب، تتم بين أطراف تختلف جنسرررررررررررررريررراتهم وامرراكن اقررامتهم وتتعلق بموقع إلكتروني اليعلم مكرررانرره والمكررران الجهرررة التي تررديره والموقع 

.اذا كرانرت الترذكرة إلكترونيرة دوليرة فرإن المردعي لره حق اختيرار المحكمرة األصررررررررررررررلح لره من بين خيرارات التي  ي73سص برهي الخراServerالخرادمس
. وهرذه المحراكم هي: محكمرة محرل اقرامرة النراقرل ومحكمرة المركز الرئيسرررررررررررررري ألعمرال النراقرل  1999ي من اتفراقيرة مونتريرال  33قررت المرادة س

ل اإلقامة الرئيسي والدائم للسائح بأستثناء والخيار الثال  الوارد في االتفاقية، وهو الخيار  ومحكمة مكان نقطة المقصد سالوصولي ومحكمة مح
الذي يعطي للمدعي حق رفع دعواه امام محكمة المكان الذي يوجد لشرررررررركة السرررررررفر والسرررررررياحة فيه مركز اعمال تم بواسرررررررطته ابرام العقد، فإذا  

اإللكترونية فإن يلغي هذا الخيار، نظرَا ألن العقد لم يبرم في مركز اعمال محدد بل ابرم عن  كانت التذكرة إلكترونية اي عقد الرحلة سرررررررررياحية 
.مير ان يعد تحديد المحكمة المختصرررررررة بنظر النزاع أمرَا يتعلق باالختصررررررراص وفقَا للقواعد التشرررررررريعية الوطنية.وقد حققت ي74سطريق االنترنت

بموجب اتفاقية لوجانو،    1986ل القرارات القضرررررررررررائية و دخلت هذه االتفاقية حيز تنفيذ عام  حرية بتبادل وانتقا  1968اتفاقية بروكسرررررررررررل لعام  
  1990الخاصررررررة بالقانون الواجب التطبيق على العقود والتي صررررررارت نافذة من عام    1980وتعد هذه األتفاقية اضررررررافة إلى اتفاقية روما عام  

تطوير القانون األوروبي من خالل اتفاقيات بين الدول االعضررراء ومن خالل انظمة   ويجري األوروبي بوصرررفها أحد اهم ركائز الوحدة القانونية 
/أي من تعليمات وادلة التشرررررررررريعية الخاصرررررررررة بالخدمات على انه يمكن 12/4والوائح وأوامر تشرررررررررريعية أو تعليمات أيضرررررررررَا. وقد تنص المادة س
إقامة البائع اي س شررركة السررفر والسررياحةي بغض النظر عن القواعد اتفاقية   للمسررتهلك اي سالسررائحي أن يييم دعواه امام محاكم إقامته أو محاكم

 .ي75سبروكسل، اما الدعاوي المقامة على السائح فإنه محصورة بمحاكم الدولة التي يوجد بها مكان إقامته
ان هناك نوعين من قواعد االختصاص  اما فيما يخص باالختصاص القضائي الدولي لعقود السياحة االلكترونية في النظام القانوني المصري.  

اولها: اختصرراص اصررلي والتي يتم تعيين اختصرراص المحكمة على اسرراسرري االرتباط اإلقليمي الذي قد يكون أسرراسرره موطن المدعى عليه أو  
ضرررررررررررررروع االرادي المردعي أو مكران نشرررررررررررررروء االلتزام أو مكران التنفيرذه. وثرانيهرا: اختصرررررررررررررراص طرارىء فهو يثور إمرا برإرادة األطراف كمرا في الخ
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لالختصاص من خالل قبول األطراف لوالية قضاء ما إما باالتفاق صراحة أو ضمنا، أو في حالة االرتباط كما في المسائل األولية والعارضة  
كمة  التي التختص بها المحكمة ابتداَء، هنا تختص المحكمة بالفصرررررل فيها ولو لم تكن مختصرررررة بها اصررررراَل. ويبرر هذا االمتداد لسرررررلطة المح

بمبدأ تمكين القضررراء من أداء مهمته على الشررركل الذي يتم فيه تحقيق العدالة. ويرتكز االختصررراص القضرررائي الدولي للمحاكم المصررررية على  
وهي أول هذه المباديء هو مبدأ االقليمية. وثانيها هو كون المدعى    1968ي لسنة  13مبادء ثالث اوضحتها المذكرة اإليضاحية للقانون رقم س

أولى بالرعاية وثالثها هو ضرررررررررررررررورة األخذ في االعتبار بفكرتي العدالة والمالئمة، ولهذا في ظل هذه المبادىء الحاكمة لقانون المرافعات   عليه
إلى ثالث حاالت هي: اختصراص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه والثاني محكمة جنسرية المدعى عليه والثالثة اختصراص محكمة 

نفيذ العقد. اي بأختصرررراص محاكم دولة تنفيذ العقد السررررياحي اإللكتروني ويعد سررررداد الثمن ببطاقة األئتمان من االمور المتعلقة  محل ابرام أو ت
بالتنفيذ،فإن تم سرداد قيمة ثمن ببطاقة بنك مصرري اختصرت المحكة المصررية بنظر النزاع، وكذلك حالة ما إذا كانت دولة المقصرد للسرائح هي  

 .ي76سعقد السياحة اإللكتروني مشكلة تحديد المحكمة المختصة على خالف الحال في عقود السياحة اإللكترونية األخرى   مصر.وهنا اليشوا
ا  ان نظام المرافعات السرررررعودية ونظام التعامالت اإللكتروني السرررررعودي والقانون المرافعات العراقية قد خال من تحديد االختصررررراص المكاني إذ 

 م ابرامه عن طريق شبكة اإلنترنت.  كان العقد إلكترونيَا ت
 اطراف الدعوى املسؤولية لشركات السفر والسياحة املطلب الثاني

، ألنه الفائدة من  ي77سيترتب على قيام المسررررررررررؤولية المدنية تعويض الطرف المتضرررررررررررر جراء اإلخالل بااللتزامات الذي وقع من الطرف االخر
. لذلك يجب ان تحدد اطراف الدعوى  ي78سحة بدفع التعويض عن الضررررررر الذي لحق بالسرررررائحالمسرررررؤولية من دون إلزام شرررررركة السرررررفر والسررررريا

 المسؤولية. وهي المدعي و المدعى عليه.
 أواًل: المدعي في دعوى المسؤولية العقدية لشركات السفر والسياحة:

المدعي هو الشررررخص الذي اصررررابه الضرررررر نتيجة إلخالل شررررركة السررررفر والسررررياحة بأحد التزاماته وهو السررررائح الذي تعاقد مع شررررركة السررررفر  
والسرررررياحة ليقدم له األخير خدمة معينة تم االتفاق عليها بينهما بتنفيذ برامج الرحلة السرررررياحية بصرررررفة شرررررخصرررررية أو بسررررربب خطأ الغير مقدمي 

ة الذين عهدت إليهم بتنفيذ كل أو جزء من التزاماتها المتعلقة على وجه الخصرروص بالنقل السررياحي أو اإلقامة في المنشررأت الخدمات السررياحي
. مع ذلك فان المدعي قد اليكون هو المتضرر  ي79سالفندقية، فيقوم السائح عندئذ يرفع دعوى التعويض للمطالبة بحقه عن االضرار التي لحقته

عنه، فقد يرفع المتضررر الدعوي للمطالبة بحقه أمام القضراء شرخصريَا متى كان كامل األهلية وقد يتولى نائبه كالولي أو    نفسره وانما من ينوا
د  الوصررري أو الييم رفعها اذا لم تتوافر فيه اهلية التقاضررري وعندئذ يكون المدعي هو النائب، وقد يكون المدعي هو الخلف العام للمتضررررر، وق 

ئن الذي يرفع الدعوى مير المباشررة بأسرم مدينه المتضررر متى كان الضررر الذي لحق المتضررر ضرررَا الماديَا. خاصرة  يكون المدعي هو الدا
.هذا وان المدعي في هذه الدعوى اليمكن ان يكون إال شرررخصرررَا طبيعيَا فال يمكن ان  ي80سإذا كان من شرررأن ذلك أن يتسررربب في إعسرررار المدين

اة الشرررخص المتضررررر ينتقل حقه في التعويض إلى الورثة بقدر نصررريب كل منهم في الميراث ألنه يصررربح  يكون شرررخصرررَا معنويَا وفي حالة وف
 .ي81سجزءَا من تركة المتضرر وعندئذ يصبح الوارث مدعياَ 

 ثانيًا: المدعى عليه في دعوى المسؤولية العقدية لشركة السفر والسياحة:
سرررررياحة التي تكون مسرررررؤولة عن الضررررررر الذي يصررررريب السرررررائح سرررررواء كان لخطئها المدعى عليه في دعوى المسرررررؤولية هي شرررررركة السرررررفر وال

  الشرخصري أو خطأ من اسرتعانت بهم.مما الشرك فيه أن مخالفة شرركة السرفر والسرياحة إللتزاماتها يفتح الباا أمام السرائح أو ذوي حقوقه، لرفع
، كإصرررابته بجرو  أو وفاته أو لحقت بماله، كفقد أمتعته أو  دعوى قضرررائية ضررردها ألجل تحميلها مسرررؤولية جبر األضررررار التي لحقت بجسرررده

إلغاء الرحلة أو اإلقامة أو تعديل برنامجها من جانب شررررررررركة السررررررررفر والسررررررررياحة، ففي كل هذه الحاالت تقوم مسررررررررؤوليتها على اسرررررررراس الخطأ  
نقل واقامة وارشرررراد سررررياحي وتقديم طعام ألن   .وحي  أن شررررركة السررررفر والسررررياحة كثيرأ ما يسررررتعينون بالغير لتنفيذ الخدمات مني82سالشررررخصرررري

  الواقع العملي اليسمح للشركة السفر والسياحة أن يقوم كل هذه الخدمات بنفسه فال يكون أمامه سوى أن يعهد تنفيذها إلى مهنيين مختصصين
 من ناقلين واصحاا فنادق و اصحاا مطاعم  ومرشدين سياحين وميرهم. 

للسررررررررائح بخطأ من الناقل اثناء مرحلة النقل أو بخطأ صرررررررراحب الفندق أثناء اإلقامة الندقية أو بخطأ صرررررررراحب  ففي هذه الحالة قد يقع الضرررررررررر 
.وفي الحالة التي يقرر فيها السررررررررائح المتضرررررررررر أن المدين المسررررررررؤول عن الضرررررررررر هو مقدم ي83سالمطعم الذي قدم طعامَا رديئَا مير صررررررررحي

في رفع للدعوى: إما رفع دعوى المسرررررؤولية التقصررررريرية على اسررررراس أن الخطأ الصرررررادر من   الخدمات السرررررياحية فإنه يكون بذلك أمام خيارين
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هوالء ملزم للتعويض، أو بناء على الدعوى مير المباشرررررررررة بأسررررررررم شررررررررركة السررررررررفر والسررررررررياحة نظرَا لعدم اسررررررررتعمالها لحقوقها قبل مقدم الخدمة  
 .ي84ساهمالها أو سوء نيتها ويترتب على ذلك إعسارها أو زيادة إعسارها السياحية، ويكون عدم استعمال شركة لحقوقها ناتج عن خطئها أو

هم  فلو قام السرررائح بالرجوع على مقدمي الخدمات السرررياحية عند ارتكابهم ألخطأ واثناء تنفيذهم لبرامج الرحلة فلن يسرررتفيد من رفع الدعوى ضرررد
  ألسرررررررباا عديدة منها أن شرررررررركة السرررررررفر والسرررررررياحة هو األقرا للسرررررررائح فقد ارتبط معه بعالقة عقدية ومن ثم فانه يعرفه جيدَا خالفَا للناقل أو

ه  فندقي أو المرشررررررررد السررررررررياحي فال تربطه بهم اية رابطة عقدية كما انه قد اليعرفهم كمعرفته بالشررررررررركة الذي يثق به وعلى هذه الثقة لجاء الي ال
.  وايضررررررَا السرررررربب في ذلك يعود إلى عدم قدرتهم على الوفاء بمبل  التعويض الذي يحكم به القاضرررررري لصررررررالح السررررررائح، فمقدم  ي85سوتعاقد معه
سررررواء كان ناقل أو صرررراحب فندق أو صرررراحب المطعم أو مرشرررردَا سررررياحيَا، فإن ذمته المالية قد التكفي لتغطية مبل  التعويض المقرر  الخدمة  

. بخالف شررررركة السررررفر والسررررياحة التي تعتبر شررررخصررررَا مهنيَا محترفَا تكون ذمتها المالية اكثر مالءة وقدرة على تغطية مبال  التعويض المقررة
ازع القوانين واالختصرررراص القضررررائي في القانون الدولي الخاص التي تثيرها اشرررركاالت الرحلة الدولية، وهو ما يكلف السررررائح  وهناك مشرررراكل تن

برجوعه على مقدمي الخدمات السررررياحية من تكاليف بأضررررافة لخسررررارة الجهد والوقت والمال في المصرررراريف القضررررائية فضرررراَل عن عائق اللغة  
 .ي86سح المتضرر مما يكلفه عبء االستعانة بمترجمينالذي يشكل حاجزَا امام السائ

لذلك يفضرررلون الرجوع في الرحالت السرررياحية الشررراملة على شرررركة السرررفر والسرررياحة عن الرجوع على الناقل أو الفندقي أو ميرهما من مقدمي 
 الخدمات. 

 ركات السفر والسياحةنطاق التعويض املسؤولية والتشديد والتخفيف واإلعفاء املسؤولية لش املبحث الثالث
من اهم األثار المترتبة عن المسررؤولية المدنية هو الحق في الحصررول على التعويض. متى نهضررت المسررؤولية المدنية العقدية لشررركات السررفر  

ار التي تصريب والسرياحة ترتب عليها اثرها المتمثل بالتعويض لذلك سرنقسرم هذا المبح  الى المطلبين سرنتناول في المطلب االول انواع االضرر 
 السائح وفي المطلب الثاني التخفيف والتشديد واإلعفاء المسؤولية لشركات السفر والسياحة.

 انواع االضرار اليت تصيب السائحاألول املطلب 
يلحق األصرررل ان التعويض يشرررمل كل ضررررر يلحق بالسرررائح والضررررر اما ان يكون ماديَا أو ادبيَا سمعنويَاي. يتكون الضررررر المادي اي ضررررر  

بجسرررد السرررائح فيؤدي اما الى اصرررابته او الى وفاته، والضررررر المادي المالي يلحق بأموال السرررائح. أما الضررررر األدبي سمعنويي فهو الضررررر  
 الذي يصيب السائح في شعوره و عواطفه اي يخل بمصلحة مير مادية للسائح. لذلك سنقسم هذا المطلب إلى الفرعين هما.

 ن الضرر المادي:الفرع األول: التعويض ع
للسررائح المتضرررر الحق في الرجوع بالتعويض على شررركة السررفر والسررياحة عما اصررابه من اضرررار مادية متمثلة في االضرررار الجسرردية وكذا  

. ويراد بالضرررررررررر الجسرررررررردي اإلعتداء على سررررررررالمة  ي87ساألضرررررررررار المادية التي تلحقه وينتج عنها خسررررررررائر مالية متمثلة في فقد أو تلف امتعته
إحداث وفاة أو جرو  أو إتالف عضررو من شررأنه أن يخل بقدرته على الكسررب. األذي الذي يصرريب الشررخص في جسررده  الشررخص في جسررمه ب

فيسريب له ضرررَا ماديَا يتمثل بالمبل  التي تصررف من اجل العال  أو الكسرب الذي يفوته لعطيله عن العمل وقد يصراا السرائح بالضررر اثناء 
ات السرررياحية ففي هذه الحالة التسرررأل شرررركة السرررفر والسرررياحية إال اذا اثبت انها أسررراءت اختيار الفندق الذي  فترة اإلقامة بالفندق أو اثناء الزيار 

يييم فيه السررررررائح. وفي حالة تعتبر شررررررركة مسررررررؤولة عن كل ضرررررررر يلحق السررررررائح اثناء إقامته في الفندق والسرررررربب يعود في ذلك الى اخاللها  
. والضرررر المالي الذي يلحق بالسررائح يتمثل اسرراسررَا في فقد أو سرررقة امتعته، أن  ي88سبتخفيف نتيجة بالتزامات بضررمان السررالمة بوصررفه التزاماَ 

تعة عقد الرحلة السرياحية يأخذ مالبَا صرورة الرحالت الشراملة والتي تنظمها شرركة السرفر والسرياحة، وفي مثل هذه الرحالت عادة ما يعهد باألم
يعد العقد المبرم بينهما عقد وديعة فيصرربح السررائح مودعَا والشررركة السررفر والسررياحة  والحقائب وميرها الى شررركة السررفر والسررياحة لتتولى نقلها، 

متعة مودعَا لديها، وتلتزم الشرررررركة في هذه الحالة بوصرررررفها مودعَا لديه بحف  األمتعة المودع وان تبذل في حفظه عناية الرجل المعتاد. إما األ
تعة التي يحتف  بها السررررائح اثناء الرحلة وال يفقد حيازتها وبديهي انه التثور بصررررددها  مير المعهود بها الى شررررركة السررررفر والسررررياحة وهي االم

مسررؤولية شررركة السررفر والسررياحة.إن الضرررر القابل للتعويض هو الضرررر المادي المتوقع ويتمثل في ما أصرراا الشررخص من خسرراره وما فاته  
ويدخل في هذا القبيل الضررررر المسرررتقبل وهو الضررررر الذي لم يقع فعاَل   من كسرررب كفقدان االمتعة أو احداث إصرررابة في جسرررده تكبده نفقات،

ولكنه محقق الوقوع في المسررررررتقبل، كأن يصرررررراا الشررررررخص في جسررررررده إصررررررابة تؤدي الى عجزه عن العمل.واذا كان المبدأ يقضرررررري بأن يكون 
دأ قيد وهو أن شررررررررركة السررررررررفر والسررررررررياحة اليلزم إال  التعويض جابرَا بقدر اإلمكان لكل الضرررررررررر الذي لحق بالسررررررررائح إال انه يرد على هذا المب



   

         

    الطبيعة القانونية لتسوية منازعات السائح مع شركات السفر و السياحة          

  

  

بالتعويض عن الضرررر المباشررر دون الضرررر مير مباشررر. والضرررر المباشررر هو الذي يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخير في  
ى الضررر المتوقع دون الضررر مير المتوقع.  تنفيذه. كما يرد على هذا المبدأ قيد اخر بالنسربة للمسرؤولية العقدية وهو أن يقتصرر التعويض عل

  بشررط أال يرتكب شرركة السرفر والسرياحة مشرَا او خطأ جسريمَا.فإذا ارتكب الشرركة مشرَا أو خطأ جسريمَا يكون مسرؤواَل عن الضررر المتوقع ومير
هوبمثل الضررر المادي ذات قيمة .ويقصرد بالتعويض المادي، ذلك التعويض المقرر لجبر الضررر الذي يصريب السرائح المضررور و ي89سالمتوقع
ي من القانون المدني العراقي، بأن المسررررررؤولية  207ي و س169.هذا وان التعويض في المسررررررؤوليتين العقدية والتقصرررررريرية في المادتين سي90سمالية

ش المسرررررررؤول أو خطئه  التعاقدية يقتصرررررررر على الضررررررررر المباشرررررررر المتوقع فقط واليتجاوزه إلى الضررررررررر المباشرررررررر مير المتوقع إال في حالة م
ي من القانون المدني العراقي التي تنص على انه سويكون التعويض عن كل التزام ينشرأ 169ي من المادة س2. وهذا ما اكدته الفقرة سي91سالجسريم

لتأخير في  عن العقد سررررواء كان التزاما ..... ويشررررمل ما لحق الدائن من الخسررررارة  وما فاته من كسررررب بسرررربب ضررررياع الحق عليه أو بسرررربب ا
ن  اسرتيفائه بشررط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بااللتزام أو لتأخره عن الوفاء بهي.ان عناصرر التعويض عن الضررر المادي وا 

لقاضري  هذا الضرررر يتحلل طبقَا ألحكامها إلى عنصرررين اولهما ما لحق السررائح من الخسررارة المالية، وثانيهما ما فاته من كسررب مالي، وعلى ا
ي من  207ي من المادة س1عند تقدير التعويض عن الضرررررررررررر المادي ان يتحدد بالعنصرررررررررررين المذكورين واليجوز تجاوزهما كما نصررررررررررت فقرة س

القانون المدني العراقي على انه ستقدير المحكمة التعويض في جميع األحوال بقدر ما لحق المتضررر من ضررر وما فاته من كسرب بشررط ان  
اذا لم يكن   -1ي من القانون المدني على انه س221ة طبيعية للعمل مير المشرروعي. اما المشررع المصرري فقد نص في المادة سيكون هذا نتيج

التعويض مقدرَا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضررررررري هو الذي يقدره، ويشرررررررمل التعويض ما لحق الدائن من خسرررررررارة وما فاته من كسرررررررب 
اللتزام مصدره العقد، فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب مشَا أو خطأ جسيمَا اال بتعويض الضرر الذي كان يمكن ومع ذلك اذا كان ا  -2.....  

ي من القانون المدني الفرنسررررري التي  1149توقيعه عادة وقت التعاقدي. اما المشررررررع الفرنسررررري قد عبره عن التعويض المادي في النص المادة س
ارة التي تلحق الدائن والكسررررب الذي يفوته نتيجة االخالل بالتزام العقديي وبذلك اقر المشرررررع الفرنسرررري  تنص على انه سيشررررمل التعويض الخسرررر

صررررراحة التعويض عن الضرررررر المادي ولكن في نطاق المسررررؤولية العقدية فقط. ومع ذلك فقد ذهب اتجاه من الفقه الفرنسرررري الى ان المادة س  
م المدين بالضرررررر المباشررررر دون ضرررررر مير المباشررررر خاصررررة بالمسررررؤولية العقدية فقط، وعليه  ي من القانون المدني الفرنسرررري والتي تلز 1151

 .ي92سفأنهم ذهبوا الى ان مرتكب الخطأ يسأل قبل المتضرر عن جميع ما لحق به من اضرار سواء أكانت اضرارَا مباشرة أم مير مباشرة
ر شررروط الضرررر التي يتطلب وجودها اسررتحقاق التعويض كامل ورمم الموضرروعية  اما فيما يتعلق بمسررألة تقدير التعويض فإنه يقدر وفقَا لتواف

في تقديره إال ان هناك اعتبارات خاصرة يجب االعتداد بها مثل طبيعة اإلصرابة األصرلية، ومدى شردتها وجسرامتها وعدد العمليات التي تعرض 
الحكم فيجوز له أن يمنح الحق للسررررائح المتضرررررر المطالبة  فيها المضرررررور للضرررررر، واذا تعذر على القاضرررري تقدير التعويض وقت اصرررردار  
.يعتبر تقدير التعويض مسرألة موضروعية التخضرع لرقابة  ي93سبإعادة النظر بالتقدير خالل مدة معقولة ويخضرع تقدير هذه المدة لسرلطة القاضري

نية يخضرررررررع فيها القاضررررررري للرقابة فال يجوز له أن  المحكمة التمييز، إال أن تعيين العناصرررررررر التي تدخل في تقدير التعويض تعد مسرررررررألة قانو 
 .ي94سيصدر حكمَا مجماَل يخلو من بيان عناصر التعويض واال كان معيبَا ومعرضَا للنقض

 الفرع ثانيَا: التعويض عن الضرر األدبي )معنوي(:
لحوادث سرررلبية جسررريمة، واالضرررطرابات يتمثل الضررررر المعنوي في الخلل واالضرررطرابات النفسرررية والعصررربية التي تلحق المصررراا إثر تعرضررره 

النفسررية متعددة ومختلفة المصررادر والتأثير، وامام تعددها وتنوعها يقسررمها العلماء المختصررصررون إلى تقسرريمات وتصررنيفات مختلفة لعل اهمها 
ي والثاني: التصررررررنيف الذي وضررررررعته الجمعية األمريكية للطب  WHOتصررررررنيفات أولهما: التصررررررنيف الذي وضررررررعته منظمة الصررررررحة العالمية س

. ان الضررر المعنوي فإنه يتمثل في مصرلحة مير المادية تصريب السرائح في شرعوره نتيجة عدم رضراه أو خيبة أمله في سروء تنظيم ي95سالنفسري
سرفر والسرياحة الوفاء بالتزاماتها ذات الطابع المادي  الرحلة السرياحية فهذا الحق يمثل للسرائح المتضررر اهمية خاصرة ألنه الينتظر من شرركة ال

يذ فحسرررب كالتزامها بالنقل وضرررمان المسرررتوى الالئق ألماكن اإلقامة وانما يسرررتهدف من العقد اسررراسرررَا تحقيق متعة وجدانية لديه تتمثل في التنف
مثل شررركوى السرررائح في الشرررعور بخيبة األمل وعدم الرضرررا  . قد تتي96سالكامل لبرامج الرحلة السرررياحية من زيارات سرررياحية واثرية ونزهات وميرها

عن الرحلة. فالسررررائح لم يحصررررل ولم يرى ما كان ينتظره، وبالتالي، كانت متعته اقل مما ينبغي، والخدمات لم تكن مرضررررية له، مع األخذ في  
يمكن أن تعترضرره لو سررافر بطريقته خاصررة.  االعتبار أن السررائح إنما يقصررد شررركة السررفر واسررياحة بقصررد تفادي المضررايقات والمشرراكل التي 

ألن اعالنات شرررركات السرررفر والسرررياحة عادة ما تصرررور للسرررائح انه سررروف يجد الجنة الموعودة وسررروف ينتعش خياله بالخيارات الجميلة، ولكن  
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قي اي نص يحدد مدى جواز  .وبالنسررربة الى الضررررر األدبي سمعنويي لم يورد المشررررع العراي97سفي بعض احيان، ينقلب كل ذلك إلى خيبة امل
التعويض عنه او عدم جوازه، في المسؤولية العقدية. وذلك على الرمم من ايراد نص الصريح يوجب التعويض عن الضرر المعنوي في نطاق 

األدبي    ي من القانون المدني العراقي على انه سيتناول حق التعويض الضررررررررر205ي من المادة س1المسرررررررؤولية التقصررررررريرية وقد نصرررررررت الفقرة س
كذلك، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضره أو في شررفه او في سرمعته او في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي 

ي من القانون النقل العراقي على انه سيجوز إقامة دعوى المسرررؤولية الناشرررئة عن عقد النقل  24مسرررؤواَل عن التعويضي. وايضرررَا نصرررت المادة س
كب في حالة وفاة الراكب سرررواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشررررة أو بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل أواَل: حرم من اإلعالة بسررربب موت الرا

 ي.دبيوذلك الضرر المادي وان لم يكن وارثَا. ثانيَا: الزو  واألقارا الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا باأللم حيييية وعميقة من الضرر اال
. لكن  ي98سونتيجة لذلك فقد ذهب املبية الفقهاء العراقين إلى انكار وجود التعويض عن الضررررررررر األدبي سمعنويي في نطاق المسرررررررؤولية العقدية

نحن نؤيد الرأي الذي يذهب إلى انه المانع من تطبيق احكام المسررؤولية التقصرريرية على المسررؤولية العقدية فيما يخص التعويض عن الضرررر  
  بي سمعنويي الن المشررررع العراقي وان لم يورد نصرررا خاصرررَا بالضررررر المعنوي في المسرررؤولية العقدية، إال انه لم يورد ما يمنع ذلك وبالتالياألد

. لذلك المسرروا للتفريق ي99سيمكن تطبيق ماجاء به المشرررع العراقي في المسررؤولية التقصرريرية على المسررؤولية العقدية بعدها الشررريعة العامة لها
بين المسررررررؤولية التقصرررررريرية والمسررررررؤولية العقدية، من حي  امكان تقدير التعويض عنه، فكما يمكن تقدير التعويض عن الضرررررررر المعنوي في  

.اما فيما يخص بالمشررررررع الفرنسررررري قد اقر في القانون المدني الفرنسررررري  ي100سالقصررررريرية يمكن كذلك تقدير هذا التعويض في المسرررررؤولية عقدية
ي على انه سعلى ان كل فعل يحدث ضررررَا للغير يلزم بتعويض 1382ويض عن الضرررر المعنوي، حي  نصررت في المادة سصررراحة على التع

هذا الضرررري ان هذا نص عام مطلق يقضرري بتعويض الضرررر سرروء اكان ماديَا أو معنويَا. اما في نطاق المسررؤولية عقدية، فقد نصررت المادة  
الدائن سالسررائحي يشررمل ما اصررابه من خسررارة وما فاته من كسرربي, وقد عبر المشرررع الفرنسرري   ي منه على ان التعويض الذي يسررتحقه1149س

عن العنصرررر السرررالب للتعويض بلفظة سخسرررارةي بصرررورة مطلقة، والشرررك أن االذى الذي يتعرض به االنسررران في سرررمعته وكرامته وحرمانه من  
ي والتي تنص على انه  222ي من المادة س1قانون المدني المصرري في الفقرة س.وقد جاء الي101سالمتعة في الرحلة السرياحية خسرارة يشرملها النص

م  سيشررمل التعويض الضرررر األدبي ايضررَا ولكن اليجوز في هذه الحالة ان ينتقل إلى الغير إال اذا تحدد بمقتضرري اتفاق او طالب الدائن به اما 
ي من  3المسرؤولية التقصريرية دون العقدية. وايضرَا نصرت الفقرة س القضراءي. وقد قصرر المشررع المصرري التعويض عن الضررر معنوي في نطاق

ي من قانون المدني السررررعودي على انه سوالينتقل الضررررمان عن الضرررررر األدبي الى الغير إال اذا تحددت قيمه بمقتضررررى اتفاق أو  267المادة س
اصريب بضررر ادبي، فأذا كان الضررر األدبي   حكم قضرائي نهائيي. من جهة اخرى، الحق في التعويض عن الضررر المعنوي يشرمل كل من

هو موت الشرررخص، وجب التمييز بين الضررررر الذي اصررراا الميت نفسررره ويراد ان ينتقل حق التعويض عنه بموته إلى ورثته، والضررررر الذي  
، فالمشررعين العراقي  ي102ساصراا اقارا الميت وذويه في عواطفهم وشرعورهم الشرخصري من جراء موته . اما الضررر الذي اصراا الميت نفسره

ي من قانون المدني  222ي من المادة س1ي من القانون المدني العراقي والفقرة س205ي من المادة س3والمصرررررررررري حددا صرررررررررراحتا ذلك في الفقرة س
الورثة  المصري. حي  نصا صراحة على عدم انتقال حق التعويض عن الميت إلى الغير، ذلك الن التعويض عن الضرر األدبي الينتقل إلى  

ي  205ي من المادة س2إال اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به امام القضاء. اما الضرر األدبي الذي اصاا اقارا الميت، فقد اجازتا الفقرة س
مادة  ي من ال2من القانون المدني العراقي عنه لالزوا  واالقاريب من االسرررررررررة دون تحديد لدرجة القرابة بخالف المشرررررررررع المصررررررررري في الفقرة س

ي من القرانون المردني حير  حردد درجرة القرابرة إلى الردرجرة الثرانيرة. امرا فيمرا يخص برالقرانون المردني السررررررررررررررعودي لم يحردد درجرة القرابرة. قد  222س
ي على انه سويجوز ان يقضري بالضرمان لالزوا  و لرقربين من االسررة عما يصريبهم من ضررر ادبي بسربب 267ي من المادة س2نصرت الفقرة س

لمصررررااي. اما في فرنسررررا فإن الحق في التعويض عن الضرررررر الذي اصرررراا المورث في جسررررمه وفي اعضررررائه وما تنتج عنه من أالم  موت ا
نفسرررررية وجسرررررمية ينتقل إلى الورثة دون اي اتفاق ولو سررررركت المورث عن المطالبة به ألن سررررركوته قد يعبر عن عجزه عن التحرك، إال انه إذا  

  عويض قبل وفاته عن االضررار التي اصرابته ، فإن هذا التنازل يمنع من انتقال الحق في التعويض إلى ورثتهتنازل المضررور عن حقه في الت

ومن التطبيقات القضررررررررائية للتعويض عن الضرررررررررر المعنوي في اطار عقد الرحلة السررررررررياحية هناك دعوى تتخلص وقائعها أن زوجين قد  .ي103س
سرررياحية حددا برنامجها وكل مرحلة من المراحلها مسررربقَا، والذي حدث فيما بعد أن الشرررركة تم اقترحا على شرررركة السرررفر والسرررياحة تنظيم رحلة 

إلغاء احدى مراحل الجولة السرررررررررررياحية البحرية، كما أن الغرفة المتفق على ايجارها بالباخرة ليسرررررررررررت مرحة. ولما رفع الزوجان دعوى قضرررررررررررت  
 .   ي104سن من ضرر جراء عدم الحصول على المتعة والترفيه المرجوان من الرحلةمحكمة النقض الفرنسية بمسؤولية الشركة عما لحق الزوجي
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 والتشديد والتخفيف واإلعفاء املسؤولية لشركات السفر والسياحة املطلب الثاني
. ويجوز لشرركة السرفر والسرياحة ان تتفق مع السرائح  ي105ستحرص شرركات السرفر والسرياحة على تضرمين عقودها شرروطَا تعفيها من المسرؤولية

سرررررريم.  على تعديل احكام المسررررررؤولية المدنية بالتحديد والتخفيف واإلعفاء وفقَا لما تقتضرررررري به القواعد العامة فيما عدا حالتي الغش والخطأ الج
في حياة العملية ويظهر بصفة جلية في مجال المسؤولية    حي  أن تعديل احكام المسؤولية تشديدَا أو تخفيفَا أو حتى اإلعفاء منها كثير الوقوع

،وذلك باعتبار أن العقد وليد إرادة المتعاقدين ومن ثم عماَل بمبدأ سرررررررررررلطان اإلرادة يمكن تعديل ي106سالمدنية لما لأرادة دور في انشررررررررررراء العقود
. فيملك المتعاقدان حق االتفاق على التشرررديد من المسرررؤولية، ويكون ذلك  ي107سقواعد المسرررؤولية العقدية في حدود القانون والنظام العام واألداا

ي من  1فري وقد عالج المشرررع العراقي والمصررري اتفاقات المسررؤولية بنصرروص متطابقة فجاء من الفقرة سبمثابة تأمين للدائن اي للسررائح سالمسررا
ي من القانون المدني المصرري والتي تنصرا على انه سيجوز اتفاق على ان يتحمل المدين  217ي من القانون المدني العراقي و س259المادتين س

فيما يخص بالمشررررررررع الفرنسررررررري اليوجد مقابل لهاتين المادتين في القانون المدني الفرنسررررررري حي  لم  تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرةي. لكن  
 ينظم المشررررع الفرنسررري اتفاقات المسرررؤولية في المجموعة المدنية عدا الشررررط الجزائي وقد يشرررتمل التشرررديد في نقل عبء االثبات، كما لو اتفق

.وقرد يتفق ي108سنفي الخطرأ، وذلرك برداَل من أن يقوم الموكرل برأثبرات الخطرأ كمرا هو االصررررررررررررررلفي عقرد الوكرالرة على ان يكون الوكيرل هو الرذي ي
المتعاقدان على التخفيف من المسرؤولية كأن يضرعَا حدَا اقصرى للتعويض ولو زاد الضررر من الحد االقصرى، وايضرَا صرحة اتفاق الشرركة مع 

زامه في مير حالة مش أو خطأ الجسرريم، ويصررح االتفاق كذلك على اعفائه من  السررائح على اإلعفاء من المسررؤولية الناشررئة عن عدم تنفيذ الت
.بيد أن النظام العام يقيد من حرية  ي109سالمسرررؤولية الناشرررئة عن مش أو الخطأ الجسررريم الذي يصررردر من اشرررخاص يسرررتخدمهم في تنفيذ التزامه

عفرراء من الفعررل العمررد أو مررا يلحق بررالفعررل العمررد اي الخطررأ  المتعرراقرردين، فال يجوز اإلعفرراء من المسررررررررررررررؤوليررة أو التخفيف منهررا الى حررد اإل
.ولكن الواقع يشرير إلى ان تعديل احكام المسرؤولية اذا حصرل فإنه أكثر مايحصرل بشررط من شرركة السرفر والسرياحة، حي  يحرص ي110سالجسريم

ر دور السرررائح على مجرد الموافقة على شرررروط  هذا األخير على تضرررمين نماذ  العقود التي يعدها سرررلفَا شرررروطَا تعفيه من المسرررؤولية ويقتصررر
الشررركة التي اليقبل مناقشررة فيها عادًة. ولعل ابرز مثال على شرررط التخفيف من المسررؤولية هو ان يضررع شررركة السررفر والسررياحة حدَا اقصررى  

ومن اآلمثلة على شرررررط اإلعفاء  للتعويض الذي يلتزم به قبل السررررائح فال يكون مسررررؤواَل بعد ذلك حتى لوزاد الضرررررر عن هذا الحد األقصررررى،  
النهائي من المسررررررؤولية الحالة التي يضررررررع الشررررررركة فيها شرررررررطَا يقضرررررري بأنه مير مسررررررؤول حتى عن خطئه, ولكن إذا كان مثل هذا الشررررررروط  

لفعل عمد    صررررحيحَا وجائزَا فإنه اليمكن ان يصررررل الى حد اإلعفاء من المسررررؤولية أو التخفيف منها في حالة ارتكاا شررررركة السررررفر والسررررياحة
سمشي أو ما يلحق به سخطأ جسريمي ذلك ألنه لو صرح للشرركة السرفر والسرياحة ان يعفي نفسره من المسرؤولية عن اخالله بتنفيذ التزامه العقدي 

  ي من المرادة2. وفي ذلرك تنص الفقرة سي111سنتيجرة لغشرررررررررررررره لكران التزامره معلقرَا على شرررررررررررررررط إرادي محض وهو مرا اليجوز طبقرَا للقواعرد العرامرة
ي من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه سيجوز  259ي من المادة س2ي من القانون المدني المصرررري والذي يطابق نص الفقرة س217س

االتفاق على اعفاء المدين من أية مسرررررؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إال التي تنشرررررأ عن مشررررره أو عن خطأه الجسررررريم، مع ذلك  
دين ان يشرررترط عدم مسرررؤوليته من الغش أو الخطأ الجسررريم الذي يقع من اشرررخاص يسرررتخدمهم في تنفيذ التزامه.ويترتب على شرررروط  يجوز للم

.بيد انه يالح  أن  ي112ساإلعفاء أو التخفيف من المسرررؤولية تحول التزام شرررركة السرررفر والسرررياحة من التزام بتحقيق نتيجة إلى التزام ببذل العناية
 ن المسؤولية قليلة الفاعلية من الناحية العملية لمجموعة من األسباا وهي:شروط اإلعفاء م

  انه قد يتعذر على شررركة السررفر والسررياحة اثبات أن السررائح كان يعلم بشررروط اإلعفاء من المسررؤولية خاصررة وأن هذه الشررروط كثيرَا ما ترد في -1
قد المبرم مع السررائح وعندئذ يصررعب في هذه الحالة القول أن السررائح  شرركل مطبوعات ومنشررورات تعدها  شررركة السررفر والسررياحة، وليس في الع

 .ي113سيعلم بالشرط ويقبل به
وقد ترد  شررروط المسررؤولية في عبارات مير محددة وتشررديدة العمومية على نحو يؤدي عمليًا إلى اعفاء الشررركة من اية مسررؤولية. األمر الذي   -2

 .ي114س مما يجرده من قيمة القانونيةيجعل التزامه التعاقدي التزامَا إراديَا محضاَ 
حة  ويمكن اعتبار شررط اإلعفاء من المسرؤولية شررطَا تعسرفيَا وبالتالي يملك القاضري اسرتبعاده. خاصرة وأن العقد السرائح مع شرركة السرفر والسريا  -3

 .ي115سعادة عقد اذعان يضطر السائح إلى قبوله
ؤولية، وكان الشررررط واضرررحَا ومحددَا فإن القضررراء يميل الى التشرررديد في تقدير في حال افترض ان السرررائح على علم بشررررط اإلعفاء من المسررر -4

 .ي116سخطأ شركة السفر والسياحة بحي  يتجه الى وصف الخطأ الصادر عنها بأنه خطا جسيم على نحو يسمح بأن تستبعد معه مسؤوليتها
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ك  وهنا تجدر االشرررارة إلى مسرررألة في ماية األهمية في مجال قابلية تعديل المسرررؤولية المدنية لشرررركة السرررفر والسرررياحة في مواجهة السرررائح، وذل 
متى خالفت الشررررررركة االلتزامات المترتبة عن تنفيذ العقد السررررررياحي، لكن شرررررررط اإلعفاء يبطل متى تعلق بشررررررخص السررررررائح اي أن الموضرررررروع  

كة من كل ضرر يمس حياة السائح أو صحته وسالمته الجسدية بأعتبار ان ذلك ينافي نظام العام او ضرر المالية كفقد أو تلف  اإلعفاء الشر 
  امتعته. وتسرأل شرركة السرفر والسرياحة عن كل ضررر يلحق السرائح أو امتعته واليمكنها التخلص منه بأشرتراط إعفائها واذا وجد مثل هذا الشررط

ي في القانون المدني وافقرة  259ي من المادة س3.وقد عالج المشررررررررع العراقي في الفقرة سي117سد السرررررررياحي فإنه يعد باطالَ في مضرررررررمون بنود العق
ي من قانون المدني السرعودي بنصروص متطابقة وحالة بطالن اإلعفاء  270ي من قانون المدني المصرري وايضرَا المادة س217ي من المادة س3س

ص على انه سيقع باطال كل شرط بمقتضى باإلعفاء من المسؤولية المرتبة على العمل الغير المشروعي.ومن الجدير  المسؤولية المدنية والتي تن
ي منه سيسررررأل الناقل عن االضرررررار والتي  10باإلشررررارة ان احكام مقيد بالنصرررروص الخاصررررة التي جاء بها قانون النقل العراقي فبموجب المادة س

ي من  2قل ويبطل كل اتفاق يقضرري بإعفاء الناقل كليَا أو جزئيَا من هذا المسررؤوليةي. وايضررَا بمقتضررى الفقرة ستصرريب الراكب اثناء تنفيذ عقد الن
ي منه سيبطل كل شررررط يقضرررى بإعفاء والناقل من المسرررؤولية عن هالك الشررريء كليَا أو جزئيَا أتلفه وكذلك يبطل كل شررررط يقضررري 46المادة س

يشرررترط نشرررأت عن أفعال تابعيهي وهكذا فان شرررركة السرررفر والسرررياحة إذا كان بإمكانه ان يشرررترط التخفيف بإعفاء الناقل من هذه المسرررؤولية إذا  
مسررررررؤوليته أو االعفاء ومنها فانه في االحوال التي يتخذ منها وصررررررف الناقل يكون مسررررررؤواَل عن كل ضرررررررر يلحق بالسررررررائح أو بأمتعته اي أن  

حق أمتعة وحقائب السرررائح ال يمكنه التخلص منها بأشرررتراطه اإلعفاء من المسرررؤولية واذا ما مسرررؤوليته عن االضررررار الجسررردية والمادية التي تل
ي من القانون التجارة 267وجد مثل هذا الشرررط فيعتبر باطاَل.وقد اخذ المشرررع المصررري بنفس ما اخذ به المشرررع العراقي حي  نصررت المادة س

بإعفاء الناقل كليَا أو جزئيَا من المسررررؤولية عما يلحق الراكب من اضرررررار   على سيقع باطال كل شرررررط يقضرررري  1999لسررررنة    17المصررررري رقم  
ي منه على انه سيقع باطال كل اتفاق يقضري بإعفاء الناقل من المسرؤولية عن هالك الشريء كليَا أو جزئيَا أو  245البدنيةي، كما نصرت المادة س
ط يقضري بإعفاء الناقل من المسرؤولية عن افعال تابعيهي. والبد من اشرارة ي منه على انه سيقع باطال كل شرر 213تلفهي. وايضرَا نصرت المادة س

  إلى أن المشررع المصرري اليعفى الناقل من المسرؤولية عن االضررار البدنية ومير البدنية التي تلحق الراكب اي سالسرائحي سرواء صردرت منه أو
محل خالف في فرنسرررررا نظرَا لعدم وجود نص صرررررريح يجيز ادرا    من تابعيه، وما هو جدير بالمالحظة ان موضررررروع اتفاقات المسرررررؤولية ككل

يفقد في كثير من االحيان شرررررررررط اإلعفاء من المسررررررررؤولية قيمته  ي119س. وما تجدر االشررررررررارة اليه أن القضرررررررراء الفرنسرررررررريي118سمثل هذه االتفاقات
ك كون شررررط اإلعفاء من المسرررؤولية اذا كان مير  القانونية ويسرررتبعد تطبيقه في نطاق عالقة شرررركة السرررفر والسرررياحة بالسرررائح، والسررربب في ذل

واضررررح ضررررمن بنود العقد أو لم يعبر عنه عبارات صررررريحة كأن يرد في صررررورة مير واضررررحة أو في هامش العقد أو ان كتابته كانت بحروف  
.اما إذا ترتبت ي120سالمسرررررؤوليةصرررررغيرة وكذلك إذا كانت العبارات عامة محددة. فإن هذا يؤدي إلى اسرررررقاط الييمة القانونية لشررررررط اإلعفاء من 

المسررؤولية يتوافر عنا صرررها ووجب على المسررؤول تعويض المتضرررر عما لحقه من ضرررر جاز األتفاق على تعديل أثار المسررؤولية فيسررتطيع  
ذي يتم بين المتضررر أن يعفي المسرؤول عن كل التعويض الذي يسرتحقه أو من جزء منه أو ان يسرتبدله بعوض اخر يرتضريه، فهذا االتفاق ال

المسررررؤول والمتضرررررر يكون قد ابرم بعد وقوع الضرررررر وترتب المسررررؤولية ولذلك يعتبر اتفاَق صررررحيحَا و يعد من قبيل الصررررلح الذي يحسررررم به  
 .ي121سالطرفان الخالف نهائياَ 

 اخلامتة    
 توصلنا من خالل هذا البحث الى االستنتاجات و التوصيات األتية:  

 االستنتاجات:  -اواًل 
من يعد عقد الرحلة السياحية عقدًا مير مسمى. أن التشريعات المقارنة مع ادراك اهمية الخدمات التى يقدم شركة السفر و السياحة لزبائنها  -1

السفر و السياحة والتى قد اورد بعض االحكام التظيمية للممارسة المهنة, و جانب التأسيس خالل إصدارها للقوانين المنظمة ألعمال شركات  
 احية. لشريكات السفر و السياحة. لكن دون تنظيم لرثار القانونية و دون تحديد اللتزاماتهم و مسؤولياتهم التى تترتب على ممارسة شركات السي

يقدمها شركة السفر و السياحة للسائحين عديدة و متنوعة, لذلك تترتب على عقد الرحلة السياحية التزامات عدة, فيلتزم   ان الخدمات التى-2
ن  بحسن تنفيذ الرحلة من حي  البرامج المقدمة و من حي  جودة الخدمات السياحية, ويلتزم بحسن اختيار مقدمى الخدمات السياحية من الناقلي 

 طاعم و المرشيدين السياحيين, و من اهم التزامات شركات السفر و السياحة هو الضمان سالمة السائح وامتعته.و صاحب الفندق و الم
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عقد الرحلة السياحية عقد مركب و عقد مير مسمي يتكون من عمليات عدة ويمكن أن يخضع ألحكام اكثر من عقد و كل عملية بحد  -3
لسفر و السياحة في مواجهة السائح وهو ال يخر  من كونه عقد وكالة أو عقد وكالة بالعمولة أو عقد  ذاتها عقدًا مستقاًل. إال ان التزام شركات ا

 النقل أو عقد مقاولة سياحية. 
هناك إختالف حول التكييف القانونى لعمل شركات السفر و السياحة في األحول الذي تختلف طبيعة إلتزامات الشركة السياحية بين بذل -4

 تيجة حسب الدور المنوط بها. أن التكييف األرجيح لعقد الرحلة السياحية هو عقد المقاولة السياحية. عناية و تحقيق ن
تختلف   -5 أطراف  بين  تتم  األلكترونية  السياحة  منازعات  ان مشكلة  االلكتروني.  العقد  اإلبرام  نمط  الى  اإللكتروني يرجع  السياحة  أن عقد 

إلكتروني ال يعلم مكانه. كما ان تحديد االختصاص القضائي و القانون الواجب التطبيق ليس محددًا    جنسياتهم و اماكن إقامتهم و تتعلق بموقع
 بوضو . 

تختص المحاكم الوطنية بالنظر في موضوع النزاع اذا كانت الرحلة وطنية, اما اذا كانت الرحلة تتميز بالطابع الدولي فتكون امام مسألة  -6
 اد.تنازع القوانين في القواعد االسن

تسأل شركة السفر و السياحة عن كل ضرر تسببه للسائح بفعلها الشخصي, كما تسأل عن كل ضرر تسبب فيه كل مقدم خدمة تلجأ إليه  -7
بالسائح الشركة تنفيذًا إللتزاماتها وقد تتعدد األضرار بين االضرار بين االصابة الجسدية بالجرو  أو حتى الوفاة وقد يكون الضرر معنوي يلحق  

 رًا لما يسببه التنفيذ عقد أو التنفيذ الجزئى للعقد السياحي, وايضًا يتعلق الضرر بالجانب المالى كفقدان األمتعة السائح . نظ
ة و  لعدم وجود التنظيم القانوني الخاص بعالقة شركة السفر و السياحة بالسائح تسري القواعد العامة في القوانين المدنية و القانون التجار   -8

 يما يتعلق باتفاقات المسؤولية تشديدًا و تخفيفًا و إعفاًء.النقل ف
 ثانيَا: التوصيات: 

نوصي بتشريع قانون خاص بالتنظيم القانوني لشركات السفر و السياحة و بالشكل الذي يكفل الوصول الي افضل تنظيم لها يراعي فيه تحقيق  -1
 طرف األضعف في عالقة العقدية في ظل القواعد العامة.  التوازن بين مصلحة شركة السفر و السياحة و مصلحة السائح وهو

يجب على التشريعات الوطنية المقارنة أجراء تعديل في قوانينها الداخيلية, مما يستجيب مع المشاكل التي يثيرها إعمال قواعد اإلختصاص  -2
 ية.القضائي الدولي التقليدي على منازعات عقود اإللكترونية. خاصة عقد السياحة اإللكترون

  نوصي فيما يتعلق بضمان شركات السفر و السياحة لرضرار المعنوية بإلزام الشركة بتعويض هذه األضرار سواء كانت تابعة لرضرار الجسدية  -3
 التى تصيب السائح أم كانت مستقلة عنها. 

ولية المدنية لشركات السفر و السياحة ال بد من نوصي بالتعديل من احكام المسؤولية العقدية تشديدًا أو تخفيفًا أو اعفاًء فإنه في نطاق المسؤ  -4
 ابطال شروط اإلعفاء من المسؤولية المدنية في كل الحالة النه تتخذها الشركه كذريعة للتملص من المسؤوليتها.

 قائمة املصادر:
 مصر. بدون سنة النشر -ورةد. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر و السياحة من الوجهة القانونية. مكتبة الجال والجديد بالمنص -1
ة االولى  د. احمد السعيد الزقرد. عقد الرحلة دراسة في التزامات و مسؤولية وكاالت السباحة والسفر . المكتبة العصرية للنشر و التوزيع , الطبع -2

  2008, المنصورة  مصر , سنة  
 الرحلة السياحية دراسة تحليلية مقارنة في اقانون المدني , دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر والبرمجيات    سامان سليمان الياس الخالني.عقد  -3
ام البواقي في الجزائر. سنة   –سميحة بشينة. عقد السياحة. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسة لجامعة العربي بن مهيدي   -4

 http:llbib.univ-oeb.dzي الموقع . المنشور ف2018-2019
 د. ضحى محمد سعيد النعمان,المسؤولية المدنية لمتعهدي السغر والسياحة , دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر و البرمجيات , مصر ,   -5
المقاولة والوكالة و  -6 االول.  المجلد  الجديد.  المدني  القانون  الوسيط في شر   السنهوري.  احمد  الثالثة  د. عبدالرزاق  الطبعة  الوديعة والحراسة. 

 . 2011الجديدة. دار النهضة. مصر. سنة 
 ان. الطبعة.  د. عدنان ابراهيم السرحان. شر  القانون المدني سالعقود المسماةي في المقاولة والوكالة وكفالة. مكتبة دار ثقافة النشر والتوزيع. عم -7
 . دار الجامعة الجديدة للنشر. اسكندرية. سنة  1999لسنة   17َا لقانون التجارة رقم د. سوزان علي حسين. عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفق -8
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هر.    1428- 1427سنة دراسية     w.w.w.Ksulc. comتركي صالح العمري. الوكالة بالعمولة في النظام السعودي.بح  منشور في الموقع   -9
 وهذا البح  خاص ينادي القانون بجامعة الملك سعود.

ة. المنازعات الناشئة بين وكالة السياحة واألسفار والزبون المتعاقد ومعها في ظل القانون الجزائري. بح  منشور في  عبدالالوي خديج -10
 المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل. العدد. الثال . 

ياسسة. قسم الحقوق. في جامعة د. مباركة حنان كركوري. عقود السياحة واألسفار. اطروحة دكتورا. مقدم إلى كلية الحقوق والعلوم الس -11
  ouargla.dz-https://despace.univ , منشور في الموقع االلكتروني 2020- 2019قاهري مربا  ورقلة. جزائر. سنة دراسية 

 . 2010د. رشا على الدين. النظام القانوني لعقد السياحة االلكترونية. دار الجامعة الجديدة. االسكندرية, سنة  -12
السعودي   -13 النظام  بين  مقارنة  دراسة  الجوي.  النقل  عقد  الناشئة عن  بالمنازعات  القضائي  االختصاص  علي.  أل  بن صالح  د. عارف 

 2010تفاقيات الدولية. بح  منشور في مجلة الحقوق. العدد الثال . السنة الرابعة والثالثون. سبتمبر واال
 شريف احمد الطباا. التعويض عن النقل البري والبحري والجوي في ضوء القضاء وافقه والمعاهدات الدولية. دار الفكر الجامعي اسكندرية.  -14
اد .عقد النقل الجوي التجاري في ضوء االتفاقيات الدولية و القوانين التجارية العربية , منشورات د. محمود عبدالجواد عبدالهادي عبدالجو  -15

 2017الحلبي الحقوقية , الطبعة االولى , حلب سورية , سنة  
اإلمارات   د. عبدهللا عبدالرحمان الجناحي الخطيين. اجرائات تسوية منازعات الراكب الجوي بحسب التشريعات المعمولة بها في دولة -16

ي للطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية في  20العربية المتحدة. بح  منشور في المؤتمر الدولي السنوي العشرون س
 . 109بدبيي. الحاشية   2012/ 25/4-23فترة س

 2010يدة. االسكندرية. سنة دكتورة رشا على الدين. النظام القانوني لعقد السياحة اإللكترونية. دار الجامعة الجد -17
   17كركوري مباركة حنان. المسؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السياحة واالسفار. بح  منشور في مجلة دفاتر السياحة والقانون. العدد    -18
جامعة تكريت    د. هوزان عبدالمحسن عبدهللا. المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سالمة الركاا. دراسة مقارنة بح  منشور مجلة  - -19

 2017ي اذار 2ي الجزء س3ي العدد س1ي المجلد س 1للحقوق. السنه س 
النفسية التي تصيب ركابه. بح  منشور في مجلة   -20 الناقل الجوي الدولي بتعويض األضرار  التزام  د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل. مدى 

 . 2015الحقوق. العدد الثاني. السنه التاسعة والثالثون. يونيو 
 . 2006على الذنون. المبسوط في المسؤولية المدنية سالضرري. دار وائل للنشر. عمان. سنة    د. حسن -21
 1963، شركة الطبع والنشر األهلية. بغداد 2، ط1. عبدالمجيد الحكيم. الموجز في شر  القانون المدني سمصادر االلتزامي.  / -22
المدنية. بح  منشور -23 المسؤولية  الفضل. الضرر المعنوي في  القانون    د.منذر  التي تصدرها كلية  القانونية والسياسية  العلوم  في مجلة 

 . 1987والسياسة بجامعة بغداد. المجلد السادس. العددان األول والثاني 
 االتفاقيات الدولية : 

 . 1929اتفاقية وارسو  -1
 . 1999اتفاقية مونتريال  -2
 .  1971اتفاقية جواداالجارا  -3
 . 1968اتفاقية بروكسل لعام  -4
 . 1980اتفاقية روما عام  -5

 القوانين : 
 . 1951يلسنة 40القانون المدني العراقي رقم س  -1
 . 1948ي لسنة 31القانون المدني المصري رقم س -2
 . 1984ي لسنة 30قانون التجارة العراقي النافذ رقم س  -3
 . 1999ي لسنة 17قانون التجارة المصرية النافذ رقم س -4
 0رقم 197يلستة 149قانون التجارة العراقي الملغي رقم س -5

https://despace.univ-ouargla.dz/
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 . 1983يلسنة 80قانون النقل العراقي النافذ س -6
 . 1969يلسنة 83قانون المالافعات المدنية العراقي رقم س -7
 . 2000يلسنة 51قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي رقم س  -8
 . 1999يلسنة 26قانون تنظيم الوكاالت التجارية العراقي النلغي رقم س  -9
 . 1983يلسنة49ب و وكاالت السفر و السياحة رقم س قانون تنظيم شركات و مكات  -10
 . 1967ي لسنة 47قانون تنظيم شركات و مكاتب و وكاالت السفر و السياحة الملغي رقم س -11
 . 1977يلسنة  38قانون تنظيم الشركات السياحية المصرية  الملغي رقم س -12
 1983يلسنة 118قانون تنظيم الشركات السياحية المصرية رقم س -13
 . 1983يلسنة80لعراقي رقم س قانون النقل ا  -14
 .  1975يوليو  11والقانون السياحة الفرنسي الصادر في  -15
 الخاص بشروط ممارسة نشاط السياحة والسفر .  1992يونيه  13قانون الفرنسي صادر من  -16
 . 1992/ 13/7المعدل بالقانون الصادر في   6/1972/ 11القانون الفرنسي الصادر في  -17
 هر . 9/1/1436ي بتاريخ 2نظام السياحة السعودي الصادر وفقَا لمرسوم ملكي رقم سم/   -18
 هري. 1350ي لعام س 32نظام المحكمة التجارية السعودية رقم س -19

 

 

1   -  R-Rodiere  / و 243/ فقه / ص  1955وكاالت السياحة والسفر. والوز .E.Georgiandes    فبراير  28تعليقه على حكم النقض/
 ي. 70ي . صس121ي. نقاَل عن. دكتور احمد السعيد الزقرد. مصدر سابق حاشية س4صس 1956

مصرررررر. بدون سرررررنة   -د. عبدالفضررررريل محمد احمد. وكاالت السرررررفر و السرررررياحة من الوجهة القانونية. مكتبة الجال والجديد بالمنصرررررورة -   2
 ي. 93النشر. ص س

 ي.94الفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص سد. عبد  -  3
 ي. 72د. احمد السعيد الزقرد. مصدر سابق. ص س -  4
 ي.104سامان سليمان الياس الخالني. مصدر سابق. ص س -  5
ي  2279والذي نشرررر في الوقائع العراقية العدد س  1973ي لسرررنة 105حي  صرررادق العراق على اتفاقية وارسرررو بموجب القانون المرقم س -   6

.  6/9/1955والصررادرة في   1955ي لسررنة  594. كما صررادقت مصررر على هذه األتفاقية بمقتضررى القانون ذي الرقم س22/9/1973بتاريخ  
مصرادر المتوفرة لدينا إلى قانون الذي صردقت بموجبها على اتفاقية وارسرو إال انها تشرير الى ان لفرنسرا فضرل  اما فرنسرا فلم تشرير اي من ال

المسررربق في لفت انظار الدول إلى ما يترتب على توحيد قواعد النقل الجوي الدولي حتى أن اتفاقية وارسرررو حررت باللغة الفرنسرررية واصررربحت 
 .13/2/1923واجب النفاذ منذ 

ام البواقي في   –يحة بشرررررينة. عقد السرررررياحة. رسرررررالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السرررررياسرررررة لجامعة العربي بن مهيدي  سرررررم -   7
    http:llbib.univ-oeb.dzي المنشور في الموقع 79. ص س2019-2018الجزائر. سنة 

 ي.98ونية. مصدر سابق. ص سد. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القان -  8
 ي.81د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  9
 ي.86-85سميحة بشينة. مصدر نفسه. ص س -  10
 ي.88-87سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  11
 ي.86د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  12
 ي.88سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  13
 ي.87مد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص سد. ضحى مح -  14
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 ي.104د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س -  15
 ي.87د. احمد السعيد الزقرد. مصدر سابق. ص س-  16
 ي.88سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  17
 ي.107محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س د. عبدالفضيل -  18
 ي.88د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  19
 ي. 105د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر نفسه. ص س -  20
21  - Courd,appel de paris ,11/12/1952/,j.c.p,1952,ed G,11,7650 

 ي.89نقاَل عن سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س
 ي.108-107د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س -  22
الوكالة والوديعة والحراسررة. الطبعة د. عبدالرزاق احمد السررنهوري. الوسرريط في شررر  القانون المدني الجديد. المجلد االول. المقاولة و  -   23

 ي.576. ص س2011الثالثة الجديدة. دار النهضة. مصر. سنة 
 ي.585-584د. عبدالرزاق احمد السنهوري. نفس المصدر. ص س -  24
النشررررررر والتوزيع.   د. عدنان ابراهيم السرررررررحان. شررررررر  القانون المدني سالعقود المسررررررماةي في المقاولة والوكالة وكفالة. مكتبة دار ثقافة -   25

 ي.104. ص س1996عمان. الطبعة. سنة 
 ي.7ي. حاشية س53د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  26
 ي.115د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. ص س -  27
 ي.98سامان سليمان الياس الخالني. مصدر سابق. ص س -  28
 ي.58السعيد الزقرد. مصدر سابق. ص س د. احمد -  29
 ي.55د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  30
 ي.56د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  31
 ي.109محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. ص س د. عبدالفضيل -  32
. دار الجامعة الجديدة للنشر. اسكندرية. 1999لسنة    17د. سوزان علي حسين. عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفقَا لقانون التجارة رقم    -   33
 ي. 9. ص س2009سنة 
 ي.111احة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص سد. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسي -  34
 ي.93د. احمد السعيد الزقرد. مصدر سابق. ص س -  35
 ي.110د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س -  36
 ي.639عبد الرزاق احمد السنهوري. مصدر سابق. ص س -  37
- 1427سنة دراسية    w.w.w.Ksulc. com. الوكالة بالعمولة في النظام السعودي.بح  منشور في الموقع  تركي صالح العمري  -   38

 ي. 7هر. وهذا البح  خاص ينادي القانون بجامعة الملك سعود. صس 1428
ون الجزائري. بح  منشررور عبدالالوي خديجة. المنازعات الناشررئة بين وكالة السررياحة واألسررفار والزبون المتعاقد ومعها في ظل القان -   39

 ي.64في المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل. العدد. الثال . ص س
 ي.633د. عبدالرزاق احمد السنهوري. مصدر سابق. ص س -  40
 ي.50د. ضحي محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  41
 ي.92د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  42
 ي.100رد. مصدر سابق. ص سد. احمد السعيد الزق -  43
 ي.88-87د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س -  44
 ي.111د. سامان سليمان الياس الخالتي. مصدر سابق. ص س -  45
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 ي.94د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  46
 ي.76ص سد. ضحي محمد سعيد النعمان. مصدر سابق.  -  47
د. مباركة حنان كركوري. عقود السرررياحة واألسرررفار. اطروحة دكتورا. مقدم إلى كلية الحقوق والعلوم السرررياسرررسرررة. قسرررم الحقوق. في  -   48

https://despace.univ-ي.منشرررور في الموقع االلكتروني 103. ص س2020-2019جامعة قاهري مربا  ورقلة. جزائر. سرررنة دراسرررية 
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 ي.104د. مباركة حنان كركوري. نفس مصدر. ص س -  49
 ي.142د. احمد السعيد الزقرد. مصدر سابق. ص س -  50
 ي.73حي محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص سد. ض -  51
 ي.124-123د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س -  52
 ي.115سامان سليمان الياس الخالتي. مصدر سابق. ص س -  53
 ي.14. ص س2010ار الجامعة الجديدة. االسكندرية, سنة د. رشا على الدين. النظام القانوني لعقد السياحة االلكترونية. د -  54
 نقاَل عن د. رشا على الدين. مصدر سابق. -  55
 Www. Star times 2.com /f.aspx?t=13219182  

 ي.45د. رشا على الدين. مصدر سابق. ص س -  56
 ي.130محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س د. عبدالفضيل -  57
 ي.236د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  58
 ي.331د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  59
 ي.329د. سميحة بشينة. نفس المصدر. ص س -  60
د. عارف بن صررالح أل علي. االختصرراص القضررائي بالمنازعات الناشررئة عن عقد النقل الجوي. دراسررة مقارنة بين النظام السررعودي  -   61

 ي.288. ص س2010واالتفاقيات الدولية. بح  منشور في مجلة الحقوق. العدد الثال . السنة الرابعة والثالثون. سبتمبر 
 ي.765سابق. ص سد. ثروت انيس االسيوطي. مصدر  -  62
 ي.237د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  63
 ي. 237د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  64
 ي.240د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  65
هدات الدولية. دار الفكر الجامعي شررررريف احمد الطباا. التعويض عن النقل البري والبحري والجوي في ضرررروء القضرررراء وافقه والمعا -   66

 ي.169. ص س2005اسكندرية. سنة 
 ي.121سامان سليمان الياس الخالتي. مصدر سابق. ص س -  67
 ي.339د. محمود عبدالجواد عبدالهادي عبدالجواد. مصدر سابق. ص س -  68
ي بحسرررررررررررررب التشرررررررررررررريعات المعمولة بها في دولة  د. عبدهللا عبدالرحمان الجناحي الخطيين. اجرائات تسررررررررررررروية منازعات الراكب الجو  -   69

ي للطيران المدني في ظل التشررريعات الوطنية واالتفاقيات 20اإلمارات العربية المتحدة. بح  منشررور في المؤتمر الدولي السررنوي العشرررون س
 ي.1155. ص س109بدبيي. الحاشية  25/4/2012-23الدولية في فترة س

 ي.49در سابق. ص سد. ضحى محمد سعيد النعمان. مص -  70
 ي.124سامان سليمان الياس الخالتي. مصدر سابق. ص س -  71
 ي.73د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  72
 ي.18. ص س2010دكتورة رشا على الدين. النظام القانوني لعقد السياحة اإللكترونية. دار الجامعة الجديدة. االسكندرية. سنة  -  73
د. عارف بن صررالح أل على. االختصرراص القضررائي بالمنازعات الناشررئة عن عقد النقل الجوي. دراسررة مقارنة بين نظام السررعودي   -   74

 ي.296. ص س2010العدد الثال  سنه الرابعة والثالثون. سبتمبر  –واالتفاقيات الدولية. بح  منشور في مجلة الحقوق 
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 ي.98سد. رشا على الدين. مصدر سابق. ص  -  75
 ي.89د. رشا على الدين. مصدر سابق. ص س -  76
 ي 223سامان سليمان الياس الخالتي. مصدر سابق. ص س -  77
 ي.331د. سميحة البشينة. مصدر سابق. ص س -  78
 ي.243د. مباركة حنان كركوري. مصدر سابق. ص س  -  79
 ي.332د. سميحة البشينة. مصدر سابق. ص س -  80
 ي.244د النعمان. مصدر سابق. ص سد. ضحى محمد سعي -  81
عبدالالوي خديجة. المنازعات الناشرررئة بين وكالة السرررياحية واألسرررفار والزبون المتعاقد معها في ظل القانون الجزائري. بح  منشرررور  -   82

 ي. 59في المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل. العدد الثال . ص س
 ي.246سابق. ص س د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر -  83
 ي.244د. مباركة حنان كركوري. مصدر سابق. ص س -  84
 ي.246د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  85
 ي.244د. مباركة حنان كركوري. مصدر سابق. ص س -  86
 ي.246كركوري مباركة حنان. مصدر سابق. ص س -  87
مباركة حنان. المسررؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السررياحة واالسررفار. بح  منشررور في مجلة دفاتر السررياحة والقانون. العدد   كركوري  -   88
 ي.3. ص س2017جون  17
 ي.334د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  89
دراسررة مقارنة بح  منشررور مجلة جامعة تكريت د. هوزان عبدالمحسررن عبدهللا. المسررؤولية المدنية للناقل الجوي عن سررالمة الركاا.  -   90

 ي.600. ص س2017ي اذار 2ي الجزء س3ي العدد س1ي المجلد س1للحقوق. السنه س
 ي.254د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  91
 ي. 254ي. ص س2د. ضحي محمد سعيد النعمان. المصدر سابق. حاشية س -  92
 ي. 249د. كركوري مباركة حنان. مصدر سابق. ص س -  93
 ي.337د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  94
ه. بح  منشور في مجلة د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل. مدى التزام الناقل الجوي الدولي بتعويض األضرار النفسية التي تصيب ركاب  -   95

 ي.17. ص س2015الحقوق. العدد الثاني. السنه التاسعة والثالثون. يونيو 
 ي.246د. كركوري مباركة حنان. عقود السياحة واألسفار. مصدر سابق. ص س -  96
 ي.152د. عبد الفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س -  97
ي. و 303. ص س2006انظر الى د. حسرن على الذنون. المبسروط في المسرؤولية المدنية سالضررري. دار وائل للنشرر. عمان. سرنة  -   98

. ص 1963، شررررررركة الطبع والنشررررررر األهلية. بغداد 2، ط1د. عبدالمجيد الحكيم. الموجز في شررررررر  القانون المدني سمصررررررادر االلتزامي.  /
المعنوي في المسرررؤولية المدنية. بح  منشرررور في مجلة العلوم القانونية والسرررياسرررية التي تصررردرها كلية   ي. و د.منذر الفضرررل. الضررررر355س

 ي.276-275. ص س1987القانون والسياسة بجامعة بغداد. المجلد السادس. العددان األول والثاني 
 ي.226سامان سليمان الياس الخالني. مصدر سابق. ص س -  99
 ي.251لنعمان. مصدر سابق. ص سد. ضحي محمد سعيد ا -  100
 ي.607د. هوزان عبدالمحسن عبدهللا. مصدر سابق. ص س -  101
 ي.608د. هوزان عبدالمحسن عبدهللا. مصدر سابق. ص س -  102
 ي.335د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  103
 ي.336ي ص س3نقاَل عن د. سميحة بشينة. مصدر سابق. حاشية س -  104
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 Courde Cassation,chamber Civile 1, Audience Publique du 15 Fevrier 1977. N de Pourvoi: 75-
12753.Publie sur Le site: 
w.w.w.LegiFrance.gouv.Fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXTEXT000006998664. 

 ي.185س د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص -  105
 ي.250د. كركوري مباركة حنان. عقود السياحة واالسفار. مصدر سابق. ص س -  106
 ي.339-338د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  107
 ي.186محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س د. عبدالفضيل -  108
 ي.259د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  109
 ي.186د. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص س -  110
 ي.260-259بق. ص سد. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سا -  111
 ي.341د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  112
 ي.251د. كركوري مباركة حنان. عقود السياحة واالسفار. مصدر سابق. ص س -  113
 ي. 341د. سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  114
 ي. 88سد. عبدالفضيل محمد احمد. وكاالت السفر والسياحة من الوجهة القانونية. مصدر سابق. ص  -  115
 ي.251د. كركوري مباركة حنان. عقود السياحة واالسفار. مصدر سابق. ص س -  116
 ي.251د. كركوري مباركة حنان. عقود السياحة واالسفار. مصدر سابق. ص س -  117
 ي.265د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  118
 ي344ي. ص س2نقاَل عن سميحة بشينة. حاشية س -  119

Cour de cassation.chambre commerciale, Audience Publique du 11 mai 1960.Publiresur Le 
site.www.Legifrance.gouv.fr/affich jurijudi.do?id Texte=JURI TEXT 000006954615. 

 ي.344سميحة بشينة. مصدر سابق. ص س -  120
 ي.262د. ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص س -  121


