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  الملخص 

  
بحثت هذه الدراسة في المسؤولية المدنية لطبيب األسنان إذ استندت على القوانين النافذة التي 

وقانون نقابة أطباء األسنان رقم 1972لسنة  12تخص هذا الموضوع وأهمها الدستور الطبي رقم 

  .2008لسنة   47وقانون الصحة العامة رقم  1982لسنة   17

ولغرض بيان هدف الدراسة تم االستشهاد بعدد من القوانين والقضايا واألبحاث العربية والغربية 

  التي تخص هذه الدراسة. وتمت معالجة موضوع الدراسة في خمسة فصول:

األول تم بيان مشكلة الدراسة وعناصرها وأهميتها ومحدداتها والمنهجية المتبعة في في الفصل  

الدراسة. أما الفصل الثاني ، فقد بينت الدراسة طبيعة التراضي بين المريض وطبيب األسنان 

والقبول بالعالج السّني واألسس األخالقية والقانونية لهذا التراضي وما هو معيار الموافقة 

ف تطورت الموافقة من مبدئية الى مستنيرة (تبصير المريض)، كما ركزت على وبخاصة كي

موافقة الصغير وغير القادر على التعبير عن إرادته وعلى اآللية ألخذ موافقته بخاصة وفقًا 

للقانون األردني. وفي الفصل الثالث بينت الدراسة طبيعة التزام طبيب األسنان وأوضحت 

ون فيها التزام طبيب األسنان ببذل عناية والحاالت الشائعة في كون الحاالت الشائعة التي يك



 ب 
 

التزام طبيب األسنانمربوطًا بتحقيق نتيجة. وفي الفصل الرابع بينت الدراسة أركان المسؤولية 

المدنية من الخطأ الطبي السّني وماهية معايير إهمال وسوء تصرف طبيب األسنان ومتى يتحقق 

فية تحقق الضرر للمريض من أضرار مادية وأدبية بما فيها األضرار هذا الخطأ، كما بينت كي

التي تلحق بأحد الورثة. وبينت الدراسة ضرورة وجود عالقة سببية بين الخطأ والضرر وموقف 

القانون المدني األردني بما أن القاضي ال يمكنه الحكم بتحقق مسؤولية الطبيب إال من خالل 

ّني.  وأخيرا الفصل الخامس حيث تم استعراض أهم النتائج التي األخذ برأي الخبير الطبي الس

توصلت لها الدراسة والتوصية بضرورة تشريع قانون  يتضمن عددًا من المسائل الجوهرية التي 

  من شانها تنظيم المسؤولية المدنية لطبيب األسنان.
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Abstract 

  

This thesis exams the civil liability of the dentist, it is based on the 

enforced bylaws related to the topic, most importantly, the Medical 

Constitution no 12 for the year 1972, the Dentist Bar Law no  17 for the 

year 1982  and the Public Health Law no 47 for the year 2008. 

 

For the purpose of demonstrating this study several Arabic and foreign 

bylaws , cases and research relevant to this study were examined.  

 

The subject of this study were illustrated through five chapters; the first 

chapter explores the dilemma of the study, its main elements, importance, 

limitation and the mythology followed in the study.  

 

The second chapter focuses on the agreement between the patient and the 

dentist, the acceptance of dental treatment, the ethical and legal basis of 

such agreement, the criterion of such agreement, especially, its 

development from primary consent to informed consent, moreover the 



 د 
 

chapter discusses the consent of a child and unable person who cannot 

express his well according to the Jordanian Law. 

 

The third chapter demonstrates the nature of dentist obligation; the 

common cases of dentist obligation to diligence and the common cases of 

dentist obligation to achieve an outcome as well. 

 

The fourth chapter illustrates the elements of the civil liability, the dental 

mistake, the standards of negligence and malpractice of the dentist, the 

injury of the patient including the moral and material injury, in addition 

to the injury of the patient’s hires. The study also clarifies the necessity of 

causation between the mistake and the injury, and the position of the 

Jordanian civil law; whereas the judge cannot raise the dentist liability 

except after consulting a dental expert. 

 

The fifth chapter reviews the most important findings of the study and 

recommends the necessity to have a law that includes several 

fundamental issues that shall organize the dentist civil liability. 

 

 

 

  

  

  

 


