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  فهرس المحتويات

 رقم الصفحة وضوعالم

 أ الغالف

 ب ورقة التواقيع

 ت اإلهداء

  ث  كلمة الشكر

 ج الملخص بالعربية

  ح  الملخص باإلنجليزية 

 1  المقدمة

 6 حماية المستهلك من أضرار المنتجات الخطرة:  الفصل التمهيدي

 6 المقصود بالمنتَج وخطورته واألضرار الناجمة عنه:  المبحث األول

 6 المقصود بالمنتَج:  ولالمطلب األ

 13 المقصود بالخطر :  المطلب الثاني

 16 المقصود بالضرر:  المطلب الثالث

 22 وسائل حماية المستهلك:  المبحث الثاني

 23 مهلة التفكير وحق الرجوع في التعاقد:  المطلب األول

 24 مهلة التفكير:  الفرع األول

 27 حق الرجوع:  الفرع الثاني

 33 التزامات المنتج:  طلب الثانيالم



 

 

- د -

 

 33 االلتزام بإعالم المستهلك:  الفرع األول

 44 واجب التبصير:  الفرع الثاني

 51 التفريق بين واجب اإلعالم والتبصير:  الفرع الثالث

 53 األساس القانوني لمسؤولية المنتج عن أضرار المنتجات الخطرة:  الفصل األول

 53 سؤولية المنتج عن منتجاته الخطرة بطبيعتهام:  المبحث األول

 53 المسؤولية العقدية للمنتج:  المطلب األول

 68 المسؤولية التقصيرية  للمنتج:  المطلب الثاني

 76 الجمع والخيرة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية:  المطلب الثالث

 80 خطرة لعيب مستحدثمسؤولية المنتج عن منتجاته ال:  المبحث الثاني

 80 نظرية ضمان العيوب الخفية:  المطلب األول

 81 مفهوم وشروط العيب الخفي:  الفرع األول

  106  ضمان صالحية المبيع للعمل مدة معينة:  الفرع الثاني

 108 االتفاق على اإلعفاء من الضمان والقيود التي ترد عليه:  الفرع الثالث

 121 ام بتسليم المبيع مطابقا للمواصفاتااللتز:  المطلب الثاني

 127 نظرية الضمان:  المطلب الثالث

 128 استقالل ضمان السالمة عن ضمان العيوب الخفية:  الفرع األول

 135 طبيعة االلتزام بضمان السالمة من أضرار المنتجات الخطرة:  الفرع الثاني

 142 آثار االلتزام بالسالمة:  الفرع الثالث

  145  أثر المسؤولية عن فعل المنتجات الخطرة:  ل الثانيالفص
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 145 نطاق مسؤولية المنتج: المبحث األول

  145  التعويض:  المطلب األول

 162 التأمين من المسؤولية وأسباب اإلعفاء منها:  المطلب الثاني

 162 التأمين من المسؤولية:  الفرع األول

 166 تج من المسؤوليةأسباب إعفاء المن:  الفرع الثاني

 178 القانون الواجب التطبيق:  المبحث الثاني

 178 قانون اإلرادة:  الفرع األول

 182 قانون مكان وقوع الضرر:  الفرع الثاني

 185 قانون محل اإلقامة للمتضرر:  الفرع الثالث

 189 الخاتمة

 191 المصادر والمراجع


