
 تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المسؤولية المدنية للطبيب في التشريع الفلسطيني، ثم مقاربة

 التجربة السرائيلية في هذا المجال، معتمدة على المنهجين: التحليلي والمقارن. وقد تناولت مجموعة من

:النقاط أهمها

•  طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب وأركانها، حيث عرضت حجج القائلين بكون هسسذه المسسسؤولية

 عقدية، وحجج الذين كيفوها على أنها تقصيرية. ثم بينت الدراسة صفة التزام الطبيب التي هسسي

 في الصل بذل عناية والستثناء يكون بتحقيق نتيجة. ثم تناولت أركان المسؤولية المدنية للطبيب

 والتي تتمثل في الخطأ والضرر وعلقة السببية، وبينت أن معيار الخطأ يتحدد بالنحراف عسسن

.معيار الرجل المعتاد

•  التأصيل للمسؤولية المدنية للطبيب الذي من الممكن أن يقع في مجلة الحكام العدلية فسسي بسساب

. وتعديلته1944 لسنة 36الضمان، وأيضا في قانون المخالفات المدنية رقم 

•  إمكانية الفادة من التجربة السرائيلية من خلل دراسة التشريعات السرائيلية التي يتم العتماد 

 عليها في تحديد المسؤولية المدنية للطبيب، وتحديدا قانون الضرار الذي هسسو النسسص الموحسسد

 للتعديلت التي أجريت على قانون المخالفات المدنية. والفادة أيضا من التشريعات السسسرائيلية

 الحديثة، تحديدا قانون حقوق المريض. ثم عرضت الدراسة وحللت بعض القضايا التي بّت فيها

 القضاء السرائيلي، والمتعلقة بالمسؤولية المدنية للطسسبيب. وفسسي المقابسسل تنسساولت الدراسسسة

 التشريعات الفلسطينية، وعرضت قضية لزالت معروضة على القضاء الفلسطيني، وهي أيضسسا

 متعلقة بالمسؤولية المدنية للطبيب، لبيان مدى قصور التشريعات الفلسطينية، وعدم فاعلية القضاء

.الفلسطيني في تحديد مسؤولية الطبيب المدنية

•  خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، إمكانية التأصيل للمسؤولية المدنية فسسي مجلسسة

 .الحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية، وفي هذا المجال يمكن الفادة من التجربة السرائيلية
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•  ُختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان على رأسها السراع في سن تشريعات فلسسسطينية

.حديثة متخصصة في المسؤولية المدنية للطبيب

Abstract

This  study aims  to  shed  light  on  the  civil  liability  of  the  doctor  in  the  Palestinian 
legislation, and approach Israeli experience in this area, based on the two methodologies 
the analytical and the comparative. The study dealt with a set of points including:
 

• The nature of the civil liability of the doctor and its elements,  and showed the 
arguments of those who say that it is contractual, and those who say that it is tort 
responsibility,  then  the  study  described  the  doctor’s  commitment  which  is 
originally the diligence, but in some exceptional cases, it becomes commitment to 
achieve the result, Then the study dealt with the elements of civil liability which 
are:  the mistakes,  the damage, and causation,  and showed that the mistakes is 
evaluated according to the standards of the usual man.

10


