
مجــلـة جــامـعـة األنــبـار للـعـلـوم القـانـونـیة والسـیاسیـة                    
العـدد الســـابع

-٩٢-

االلتزام بضمان السالمة في العقود السیاحیة
(دراسة مقارنة)

 
 
 
 

Abstract
Obligation to ensure

safety in the decades to
Tourism is a contract of
adhesion contracts Impose
positive conditions and
wages can not be Discussed
and there are conditions
arbitrarily Adhere to the
executable and can not
Must be modified to
protect the weaker party In
the contractual
relationship. And ensure
obligation safety in place
includes all these under
supervise and administrate
tourism agencies and travel
and hotel and the carrier .

Violation of the
obligation to ensure safety
is a commitment of result
not due diligence
.Application of the
provisions if the Civil

Liability Streptococcus
.There may be foreign
element in the relationship
Contract as if the guest
is foreign or foreign hotel
must be application of the
provisions . Conflict of laws
to determine the law

application . 
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