
 الفهرس 
 

218 

 

 رســـــالفه

 

 الصفحة وعـــــالموض

 7-1 ةــمقدم

 8 ماهية المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة: الفصـل األول 

 9 مفهوم المسؤولية المدنية المترتبة عن عيوب المنتجات: المبحث األول 

 9  المنتجات المعيبةتعريف و خصائص المسؤولية المدنية عن  :المطلب األول 

 11-9 المدنية عن المنتجات المعيبة تعريف المسؤولية: األول الفرع 

 11 المدنية عن المنتجات المعيبة خصائص المسؤولية: الفرع الثاني

تقوم المسؤولية عن معيوبية المنتوج على معيار موضوعي أو أنها مسؤولية : أوال 

 موضوعية
11-18 

 02-18 مسؤولية بقوة القانون المسؤولية عن عيوب المنتوج:  ثانيا 

 02-01 المسؤولية عن عيوب المنتوج من النظام العام:  ثالثا 

 01 أساس المسؤولية المدنية عن فعل معيوبية المنتوج: المطلب الثاني 

 02-01 مضمون نظرية المخاطر و تقديرها : الفرع األول 

 09-02 تعريف نظرية المخاطر: أوال 

 09 القانونية و المبرراتالمبادئ : ثانيا 

 09 المبادئ القانونية التي تقوم عليها نظرية المخاطر -1

 01-02 المبدأ المقيد و الخاص للنظرية  -أ

 01 مبدأ الخطر المستحدث  -ب

 00-00 المبررات التي تقدمها نظرية المخاطر -2

 00 تقدير نظرية المخاطر: ثالثا 

 02-00 نظرية المخاطر مزايا أو محاسن -1
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 01-02 مساوئ أو عيوب نظرية المخاطر -0

 01  نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة: الفرع الثاني 

نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة في التوجيه : أوال 

  األوروبي
02-07 

قانوني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة في التشريع  نظرية المخاطر كأساس: ثانيا 

  الفرنسي
07-09 

نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة في التشريع : ثالثا

 الجزائري
09-21 

 21 نطاق المسؤولية عن المنتجات المعيبة و شروط قيامها: المبحث الثاني 

 21 نطاق المسؤولية: المطلب األول 

 20 النطاق الموضوعي ألحكام المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة: الفرع األول 

 20 المنتجات الداخلة في إطار هذه المسؤولية: أوال 

 20-20 مفهوم المنتجات في التوجيه األوروبي و القانون الفرنسي  -1

 22 مفهوم المنتجات في القانون الجزائري  -0

 22-22 في قانون حماية المستهلك المنتوج -أ

 28-22  المنتوج في القانون المدني الجزائري -ب

 29-28 خصوصية مفهوم العيب في نطاق المنتجات: ثانيا 

 11-29 تحديد المقصود بعيب المنتج بالمقارنة بالعيب الخفي  -1

 10-11 بالمقارنة بعدم المطابقة أو اإلخالل بااللتزام بالتسليم  تحديد المقصود بعيب المنتج -0

 12 النطاق الشخصي ألحكام المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة: الفرع الثاني 

 12 المسؤول عن األضرار الناشئة من عيوب المنتجات: أوال 

 12 مفهوم المنتج في التوجيه األوروبي و القانون الفرنسي -1

 11 المنتج الحقيقي أو الفعلي  -أ
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 11 ج النهائيوصانع المنت -1

 11 منتج المادة األولية -0

 12 ج مركبوصانع الجزء المركب في منت -0

 18-12 الظاهرالمنتج  -ب

 22-18 مفهوم المنتج في القانون الجزائري -0

 22 المستفيد من أحكام المسؤولية عن المنتجات المعيبة: ثانيا 

 20-21 المتضرر حسب التوجيه األوروبي و القانون الفرنسي  -1

 20 المتضرر حسب القانون الجزائري  -0

 20-20 تعريف المتضرر حسب قوانين حماية المستهلك -أ

 22-20 مكرر من القانون المدني 122تعريف المتضرر حسب المادة  -ب

 22 المنتجات المعيبةشروط قيام المسؤولية المدنية عن : المطلب الثاني 

 22 تعيب المنتوج:الفرع األول 

 27-21 مفهوم العيب الموجب للمسؤولية الموضوعية: أوال 

 28-27 كيفية تقدير العيب: ثانيا 

 29-28 جوطريقة تقديم وعرض المنت -1

 71-29 جواالستعمال المعقول للمنت -0

 72-71 وقت تقدير العيب : ثالثا 

 72-72 إثبات العيب :رابعا 

 72 أثر العيب في المنتجات: خامسا 

 72 العيب في المنتجات العادية  -1

 77-72 العيب في المنتجات الخطرة بطبيعتها -0

 78-77 حصول الضرر: الفرع الثاني 
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 79-78 صور الضرر التي تثير المسؤولية عن المنتجات المعيبة: أوال

 79 ج المعيبومفهوم الضرر المادي عن فعل المنت -1

 79 الضرر الجسماني   -أ

 82 الضرر المالي أو االقتصادي  -ب

 81-82 مفهوم الضرر المعنوي عن فعل المنتوج المعيب -0

 81-81 ج المعيبونطاق الضرر الناجم عن المنت: ثانيا

 82-81 عالقة السببية : الفرع الثالث 

 87-82 األساس النظري لعالقة السببية : أوال 

 87 عالقة السببية  عناصر: ثانيا 

 87 العنصر المادي  -1

 88 العنصر المعنوي  -0

 89-88 إثبات عالقة السببية : ثالثا 

 91-92 خالصة الفصل األول

نظام المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة في جبر  دور تفعيل: الفصـل الثاني 

 أضرار الضحايا 
90 

 90 آليات تجسيد الحماية من عيوب المنتجات و أسباب دفع مسؤولية المنتج: المبحث األول 

 90 آليات تجسيد الحماية من عيوب المنتجات : المطلب األول 

 90 عن عيوب المنتجاتدعوى التعويض عن األضرار الناتجة : الفرع األول 

 92 الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية لمباشرة دعوى التعويض: أوال 

 92  الشروط المتعلقة بموضوع الدعوى -1

 92 شرط الصفة في المدعي و المدعى عليه  -أ



 الفهرس 
 

222 

 

 92 المدعي  -1

 91-92 المتضرر المباشر  -

 91 المتضرر باإلرتداد  -

 91 الدائنين -

 92-91 حماية المستهلكين جمعيات -

 92 المدعي عليه  -0

 97-92 المنتج  -

 97 الدولة  -

 97 شركات التأمين  -

 98 المصلحة  -ب

 98 الشروط المتعلقة بشكل الدعوى  -0

 122-98 األهلية -أ

 122 اآلجال -ب

 122  اآلجال في التوجيه األوروبي و التشريع الفرنسي -

 121 مدة تقادم الدعوى* 

 120-120 مدة انقضاء الدعوى * 

 122-120 اآلجال في التشريع الجزائري -
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 122 االختصاص و اإلثبات: ثانيا 

 122 االختصاص -1

 122-122 االختصاص النوعي في دعوى المسؤولية عن المنتجات المعيبة -أ

 127-122 االختصاص اإلقليمي في دعوى المسؤولية عن المنتجات المعيبة -أ

 112-127 اإلثبات  -0

 112 كيفية التعويض عن األضرار الناتجة عن عيوب المنتجات: الفرع الثاني 

 111 مفهوم التعويض و شروطه: أوال 

 110-111 مفهوم التعويض -1

 110 شروط التعويض -0

 110-110 وجوب أن يكون الضرر محقق الوقوع أو مؤكدا  -أ

 112-110 أن يكون الضرر مباشرا  -ب

 111-112 الضرر المتوقع و الضرر غير المتوقع  -ج

 112 أن يمس الضرر حقا أو مصلحة مشروعة  -د

 112 أنواع التعويض و طرق تقديره: ثانيا 

 117-112 أنواع التعويض  -1

 118-117 التعويض العيني  -أ

 118 التعويض بمقابل  -ب

 119 التعويض بمقابل نقدي  -1
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 102 التعويض بمقابل غير نقدي -2

 101-102 طرق تقدير التعويض  -0

 100-101 الظروف المالبسة -أ

 100-100 الضرر المتغير -ب

 102 النفقة المؤقتة -ج

 101-102 حدود التعويض : ثالثا 

 102-101 موقف المشرع األوروبي من تحديد التعويض - 1

 107-102 موقف المشرع الفرنسي من تحديد التعويض - 0

 107 موقف المشرع الجزائري من تحديد التعويض - 0

 108 أسباب دفع مسؤولية المنتج: المطلب الثاني 

 108 األسباب العامة لإلعفاء من المسؤولية عن عيوب المنتجات: الفرع األول 

 102-109 دفع المسؤولية بسبب القوة القاهرة: أوال 

 102 دفع المسؤولية بسبب بفعل المستهلك المضرور: ثانيا 

 101 خطأ المضرور منفردا  – 1

 100-101 اشتراك خطأ المضرور مع العيب في المنتج في إحداث الضرر  - 0

 102-100 دفع المسؤولية بسبب فعل الغير: ثالثا 

 101 عن عيوب المنتجاتاألسباب الخاصة لإلعفاء من المسؤولية : الفرع الثاني 

 101 ج للتداولوأسباب اإلعفاء المرتبطة بطرح المنت: أوال 
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 102-101 ج لم يكن مطروحا للتداول والمنت -1

 107-102 ج للتداول والعيب لم يكن موجودا لحظة طرح المنت -0

 108-107 ج لم يكن مخصصا للبيعوالمنت -0

 108 العيبأسباب اإلعفاء المرتبطة بتقدير : ثانيا 

 109-108 العيب الناشئ عن احترام بعض االلتزامات التعاقدية -1

 122-109 العيب الناشئ عن احترام القواعد اآلمرة الصادرة عن السلطات العامة في الدولة -0

 122 أسباب اإلعفاء المرتبطة بمخاطر التطور العلمي: ثالثا 

 120-121 مفهوم مخاطر التطور العلمي -1

 120 نطاق مخاطر التطور العلمي كسبب لإلعفاء -0

 121-122 حالة المنتجات المتعلقة بجسم اإلنسان و مشتقاته -أ

 122-121 حالة اإلخالل بالتزام المتابعة -ب

 127-122 شروط اإلعفاء من المسؤولية استنادا لمخاطر التطور العلمي -0

 127 المعرفة -أ

 127 أن تكون معرفة علمية وتقنية  -

 128-127 أن تكون معرفة موضوعية -

 112-129 االكتشاف -ب

 112 أثر التأمين في المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة: المبحث الثاني 

 110-111 المسؤولية المدنية عن المنتجات منإلزامية التأمين : المطلب األول 
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 110-110 تعريف التأمين و خصائصه: الفرع األول 

 111-110 تعريف التأمين من المسؤولية: أوال 

 112-111 خصائص عقد التأمين من المسؤولية عن المنتجات : ثانيا 

 112 الخصائص العامة لعقد التأمين من المسؤولية  - 1

 112 عقد احتمالي -أ

 117-112 عقد إذعان -ب 

 117 عقد معاوضة -ج 

 117 عقد زمني مستمر -د 

 118-117 من عقود حسن النيةعقد التأمين  -هـ 

 118 الخصائص الذاتية لعقد التأمين من المسؤولية - 0

 118 عقد إلزامي -أ 

 119 عقد مهني -ب 

 119 عقد تعويضي -ج 

 119 نطاق التأمين عن المنتجات المعيبة: الفرع الثاني 

 122 نطاق التأمين من حيث األشخاص: أوال 

 122 نطاق التأمين من حيث الموضوع :ثانيا 

 122 المنتجات -1

 120-121 المنتجات محل الضمان -أ
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 120 المنتجات المستثناة من الضمان -ب

 120 المخاطر -0

 120 المخاطر التي يغطيها التأمين -أ

 122-120 المخاطر التي ال يغطيها التأمين  -ب

 121 األضرار -0

 122-121 التبعات المالية التي تضمنها شركات التأمين -أ

 122 التبعات المالية التي ال تضمنها شركات التأمين -ب

 127-122 األضرار الناتجة عن ارتكاب المنتج لخطأ عمدي -

 127 األضرار الناتجة عن العيب الذاتي للمنتج -

 128-127 عن المنتجاتحدود التأمين من المسؤولية المدنية : المطلب الثاني 

 128 النطاق الزماني و المكاني و اآلثار المالي للتأمين: الفرع األول 

 129-128 االمتداد الزماني للضمان : أوال 

 129 معيار الفعل أو السبب المنتج للمسؤولية  -1

 172 معيار تاريخ التصنيع  -0

 171-172 معيار تاريخ التسليم  -0

 171 حدوث الضررمعيار تاريخ  -2

 170-171 معيار تاريخ المطالبة بالتعويض -1

 170 البعد المكاني و المالي الذي يغطيه التأمين:  ثانيا
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 172-170 البعد المكاني للضمان  -1

 172 األثر المالي الذي يغطيه التأمين  -0

 171-172 التحديد المالي للضمان من خالل وضع سقف لما يتم تغطيته من أضرار -أ

 177-172 التحديد المالي للضمان عن طريق إعفاءات أو خلوص التأمين -ب

 177 تقييم تقنية التأمين: الفرع الثاني 

 179-177 المزايا التي تحققها آلية التأمين  : أوال 

 182 دور آليات التعويض الجماعية في تعويض الضحايا: ثانيا 

 182 التأمين المباشر -1

 181 التأمين المباشر مضمون -أ

 180-181 مزايا التأمين المباشر  -ب

 180 التعويض عن طريق صناديق الضمان -0

 182-180 مفهوم صندوق الضمان -أ

 181 مبررات إنشاءه في مجال حوادث االستهالك -ب

 182 طبيعة صندوق الضمان و القواعد المنظمة له -ج

 182 صناديق الضمانالقواعد التي تحكم عمل و إدارة  -

 187-182 القواعد المنظمة للحصول على تعويض الضمان -

 187 اجراءات الحصول على تعويض الضمان -

 187 تكفل الدولة بعملية التعويض -0

 192-188 أساس التزام الدولة بالتعويض -أ

 192 شروط و كيفيات التعويض عن طريق الدولة -ب 

 192 شروط التزام الدولة بالتعويض -1

 192 أن يكون الضرر جسمانيا  -



 الفهرس 
 

229 

 

 192 أن ال يكون للمضرور يد في حدوث الضرر -

 191-192 انعدام المسؤول -

 191 كيفيات التعويض عن طريق الدولة - 0

 191 المساعدات -

 190-191  التعويضات -

 192-190 خالصة الفصل الثاني

 022-192 خاتمــة

 017-021  قائمـة المراجـع

 009-018 الفهـرس

 


