
لستاذ خليل شاهين الذين رافقوا وقفوا للخ غياث ناصر والخت نوال السعدي واوأتقدم بالشكر الجزيل  

.إلى جانبي لتمام هذه الدراسة

 ولزاما علي أن أتقدم بالشكر الموصول، والتقدير الكبير لعضاء لجنة النقاش، اللذين تكرما وتفضل

 علي في تقبلهما لنقاش هذه الرسالة: الدكتور خالد تلحمة، والدكتور علي السرطاوي، فلهما مني كل

...الحب والتقدير والحترام

غدير أبوالرب

قائمة المحتويات

العنوان أ

الهداء ت

الشكر والتقدير ج

ملخص الدراسة باللغة العربية ر

ملخص الدراسة باللغة النجليزية س

مقدمة الدراسة ومنهجيتها ص

1 للطبيب: طبيعتها وأركانهاالفصل الول: المسؤولية المدنية

المبحث الول: طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب 2
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المطلب الول: نوعا المسؤولية المدنية 3

أول: المسؤولية العقدية 4

ثانيا: المسؤولية التقصيرية 6

صفة التزام الطبيبالمطلب الثاني:  10

أول: التزام الطبيب ببذل عناية 10

ثانيا: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة 13

المبحث الثاني: أركان المسؤولية المدنية للطبيب 15

المطلب الول: الخطأ 15

أول: ما يتعلق بأخلقية المهنة 16

ثانيا: ما يتصل بالطبيعة المهنية والحرفية للطبيب 18

أ- الخطأ في التشخيص 18

ب-  الخطأ في اختيار العلج 19

ج- الخطأ في المراقبة 20

د- فعل الشياء الجوامد 21

22 المطلب الثاني: الضرر

المطلب الثالث: علقة السببية 25

الفصل الثاني:  المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء التشريعات الفلسطينية السارية 28

المبحث الول: المسؤولية المدنية في مجلة الحكام وقانون المخالفات المدنية 29

المطلب الول: المسؤولية المدنية في مجلة الحكام العدلية 29

أول: المباشر بفعل الضرر 30

ثانيا: المتسبب، أو الفاعل غير المباشر 32

ثالثا: الضمان عن فعل الغير 33
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رابعا: ضمان الجير الخاص والمشترك 34

المطلب الثاني: المسؤولية المدنية في قانون المخالفات المدنية 37

المبحث الثاني: مساءلة الطبيب عن أخطائه في ضوء المجلة وقانون المخالفات المدنية 41

المطلب الول: مسؤولية الطبيب المدنية في ضوء أحكام مجلة الحكام العدلية 41

المطلب الثاني: مسؤولية الطبيب المدنية في ضوء قانون المخالفات المدنية 45

الفصل الثالث: المسؤولية المدنية للطبيب في التجربتين السرائيلية، والفلسطينية 50

المبحث الول: مسؤولية الطبيب المدنية في التشريع والقضاء السرائيليين 51

51 مسؤولية الطبيب المدنية في القانون السرائيليالمطلب الول:

1968أول: قانون الضرار لسنة  52

1996ثانيا: قانون حقوق المريض لسنة  53

موقف القضاء السرائيلي من بعض القضايا التي عرضججت عليججه فججي مجججالالمطلب الثاني:   

مساءلة الطبيب المدنية

59

أول: التدخل غير المأذون 59

ثانيا: الموافقة بمعرفة وعلقة السببية بين الخطأ والضرر 63

ثالثا: التدخل العاجل للطبيب غير المأذون لصالح حياة المريض 65

المبحث الثاني: تعامل التشريعات الفلسطينية والقضاء مع الخطاء الطبية 67

المطلب الول: تنظيم عمل الطبيب في التشريعات الفلسطينية 67

2003أول: القانون الساسي الفلسطيني لسنة  69
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2004) لسنة 20ثانيا: قانون الصحة العامة رقم( 69

ثالثا: مشروع القانون المدني الفلسطيني 71

المطلب الثاني: التحقيق في الخطاء الطبية وموقف القضاء الفلسطيني منها 74

87 المبحث الثالث: مكمن الخلل في الفادة من التجربة السرائيلية

المطلب الول: مقاربة التجربة السرائيلية 87

89 مكمن الخلل في المساءلة المدنية للطبيب عن أخطائه في القضاء الفلسطينيالمطلب الثاني:

الخاتمة والنتائج والتوصيات 92

الملحق 96

قائمة المراجع والمصادر 106

ملخص الدراسة
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