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  . ١٣/٥/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ٣/٣/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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Abstract 
Psychiatrist committed several commitments to 
psychiatric patient of these obligations is the obligation of 
confidentiality and the obligation to provide patient care 
and mental health commitment Baltbesar and 
compliance monitoring, and the physician must strictly 
implement these commitments and to be a measure of 
confidence given to him.The breach psychiatrist previous 
commitments and committed to professional errors 
requires the responsibility of civil and where that civil 
liability is known as may be nodal may be tort and that all 
of these responsibility have scope and judgment of its 
own, and that affects the defiance is a method of 
treatment has resorted psychiatric patient to 
requesttreatment voluntarily and requests entry clinic 
mental may be entering is voluntarily or compulsorily, the 
study of civil liability for the psychiatrist demanding 
search in the general rules of liability in civil law with 
reference to Mental Health Act Iraqi No. 1 of 2005 and 
the Law on patient care psychological Egyptian No. 71 
for the year 2009
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  یمز ، الضـــرر، شـــركة التـــا١د. حســـن علـــي الـــذنون ، المبســـوط فـــي المســـؤولیة المدنیـــة ، ج  )١(
  ٨٦للطبع والنشر، ص 

عبــد الــرحمن عبــد الــرزاق الطحــان ، مســؤولیة الطبیــب المدنیــة عــن أخطائــه المهنیــة ، رســالة  )٢(
ومـــا  ١١، ص  ١٩٧٦ة بغـــداد ، ماجســـتیر مقدمـــة إلـــى كلیـــة القـــانون والسیاســـة فـــي جامعـــ

 .بعدها
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مصـــدر . عبـــد الـــرحمن الطحـــان ، ؛ د ٨٨د. حســـن علـــي الـــذنون ، مصـــدر ســـابق ، ص   )١(
  وما بعدها ٤٦، ص سابق

  وما بعدها ١١عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان ، مصدر سابق ، ص   )٢(
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للمزیــد مــن التفاصــیل حــول حیثیــات الحكـــم وموقــف القضــاء الفرنســي والمصــري راجــع عبـــد  )١(
؛ د. حســــن علــــي  ٤٦و ١٦و  ١٥الــــرحمن عبــــد الــــرزاق الطحــــان ، مصــــدر ســــابق ، ص 

  ٨٨ -٨٦، مصدر سابق ، ص الذنون
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دراســـة مقارنـــة ، أطروحـــة  –زینـــة غـــانم یـــونس العبیـــدي ، إرادة المـــریض فـــي العقـــد الطبـــي  )١(
   . ٧٦، ص  ٢٠٠٥دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون في جامعة الموصل ، 

، المســؤولیة المدنیـــة للمستشــفیات الخاصـــة ، دار الحامــد للنشـــر أكــرم محمـــود حســین البـــدو  )٢(
 ٥٦ونس العبیــدي ، مصــدر ســابق، ص زینــة غــانم یــ؛   ٢٠٠٣لــى ، والتوزیــع ، الطبعــة األو 

  ٥٧و
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؛  ١٩وذهــب الــى هــذا االتجــاه د. عبــد الــرحمن عبــد الــرزاق الطحــان ، مصــدر ســابق ، ص   )١(
ــــد الشــــواربي ، المســــئول ــــد الحمی ــــدین الدیناصــــوري ، د. عب ــــة فــــي ضــــوء الفقــــه عــــز ال یة المدنی

؛ میســاء العجــي ، المســؤولیة ١٤٠٩، ص ٢٠٠٠، القــاهرة الحدیثــة للطباعــة ،  ٧، طوالقضــاء
 الطبیة واالختالطات الناجمة عن العمـل الجراحـي ، مقـال منشـور علـى االنترنـت علـى الموقـع

http://thawra.alwehda.gov.sy   ، ؛  نــادر شــافي ، الطبیــب بــین الرســالة والمســاءلة
نترنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى األ

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=6814.   ٤/٥/٢٠١٣بتاریخ  
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،  ١د. قتیبة سالم الجلبي ، الطب النفسـي والقضـاء ، مكتبـة االنجلـو المصـریة ، القـاهرة ، ط )١(
  .  ٢٩، ص ١٩٩٤
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ان الرجــوع بــالتعویض عــن الضــرر األدبــي یكــون بمقتضــى قواعــد المســؤولیة التقصــیریة فــي  )١(
العالقة القانونیة التـي تربطـه بـالمریض الن قواعـد المسـؤولیة القانون العراقي أیا كانت طبیعة 

لقـــانون المـــدني العراقـــي ال تخـــول المضـــرور المطالبـــة بـــالتعویض عـــن ا علـــى وفـــقالعقدیـــة 
الضــرر األدبــي ، انظــر د. عبــد المجیــد الحكــیم ، عبــد البــاقي البكــري ، محمــد طــه البشــیر ، 

،  مصـادر االلتـزام ، دار الكتـب  ١العراقـي ، جالوجیز في نظریة االلتزام في القـانون المـدني 
  .  ٢٤٧، ص  ١٩٨٠للطباعة والنشر بجامعة الموصل ، 

، ؛ كـذلك  ١٤٢٥عز الدین الدیناصوري ، د. عبد الحمید الشواربي ، المصدر السـابق ، ص )٢(
عباس علي محمد الحسیني ، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائه المهنیة ، دراسـة مقارنـة 

  وما بعدها .   ١٢٣، ص ١٩٩٩ر الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ، دا
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  .١٤٢٢عز الدین الدیناصوري و د. عبد الحمید الشواربي ، المصدر السابق ، ص  )١(
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  ١٤٢٣عز الدین الدیناصوري ، د . عبد الحمید الشواربي ، المصدر السابق ، ص  )١(
 ١٩٧٩لســـنة  ١٠٧بـــات العراقـــي رقـــم )مـــن قـــانون اإلث ٩٤) و (٩٣ینظـــر نـــص المـــادتین ( )٢(

 ١٩٦٨لســـنة  ٢٥) مـــن قـــانون اإلثبـــات المصـــري رقـــم ٨٠) و( ٧٩)و ( ٧٨تقابلهـــا المـــواد (
  المعدل. 

، تقابلهـــا ١٩٦٩لســـنة  ١١١) مـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي رقـــم ٤٣٧ینظـــر نـــص المـــادة (  )٣(
  . المعدل ١٩٣٧لسنة  ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم  ٣١٠المادة ( 

  ) مـن قــانون اإلثبــات ٦٦) مـن قــانون اإلثبــات العراقـي تقابلهــا المــادة (٨٩ینظـر نــص المــادة ( )٤(
  المصري .  
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  .١٤٢٤د. عز الدین الدیناصوري ود. عبد الحمید الشواربي ، مصدر سابق ، ص  )١(
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صـحة ) من المبادئ األساسیة لـنظم ال١من المبدأ رقم ( ٢و  ١وهذا ما نصت علیه الفقرتان  )١(
كـــانون األول  ١٧النفســـیة الـــذي تبنتـــه الجمعیـــة العمومیـــة فـــي األمـــم المتحـــدة بجلســـتها فـــي 

ام العربــي المقتــرح أشــار إلیهــا د.قتیبــة الجلبــي ویحیــى الرخــاوي وســعید العظــیم ، النظــ ١٩٩١
، بحث منشور في المجلـة العربیـة للطـب النفسـي الصـادرة عـن اتحـاد األطبـاء للصحة النفسیة

  .  ٩٤، ص  ١٩٩٦، العرب ، المجلد السابع . العدد األول .أیارالنفسانیین 
   ٩٤د.قتیبة الجلبي ویحیى الرخاوي وسعید العظیم ، المصدر السابق ، ص  )٢(
وهذا ما أكده المبدأ العاشر من المبادئ األساسیة لنظم الصحة النفسـیة مشـار إلیـه  د. قتیبـة  )٣(

  . ٩٢ ٩٥الجلبي واخرون ، المصدر السابق ، ص
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لفـتالوي ، التشـریعات الصــحیة ، قـرار محكمـة الـنقض الفرنســیة أشـار إلیـه د. صـاحب عبیــد ا )١(
. كما أشار إلیه أیضـا  ١٦٢، ص  ١٩٩٧، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ١ط

، ١د. عبد الحي حجازي ، النظریـة العامـة لاللتـزام وفقـًا للقـانون الكـویتي ، دراسـة مقارنـة ، ج
،  ١٩٨٢در االلتـــزام ، المجلـــد األول ، نظریـــة االلتـــزام ، مطبوعـــات جامعـــة الكویـــت ، مصـــا
  . ١٧٣ص 

  .  ٢١٧د. قتیبة سالم الجلبي ، الطب النفسي والقضاء ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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كـل مـن : د.محمـد حسـام محمـود لطفـي ، المسـؤولیة  ینظـرللمزید من التفصیل حول االلتزام  )١(
؛ د.  ١٨، ص  ١٩٩٥ة التفـــاوض ، النســر الـــذهبي للطباعـــة ، القـــاهرة ، المدنیــة فـــي مرحلـــ

جعفــر الفضــلي ، االلتــزام بالنصــیحة والســالمة والحــذر فــي عقــد المقاولــة ، بحــث منشــور فــي 
؛ د. صــبري حمـــد خــاطر ، االلتـــزام  ٤، ص  ٢٠٠٢،  ١٣مجلــة الرافــدین للحقـــوق ، العــدد 

فــي مجلــة العلــوم القانونیــة التــي تصــدرها كلیــة قبــل التعاقــد بتقــدیم المعلومــات، بحــث منشــور 
؛ سالم محمـد ردیعـان  ١٦٦، ص  ١٩٩٦،العدد األول ،  ١١القانون جامعة بغداد ، المجلد 

دكتـوراه مقدمـة  أطروحـةالعـزاوي ، مسـؤولیة المنـتج فـي القـوانین المدنیـة واالتفاقیـات الدولیـة ، 
م بالتبصـیر سـهیر منتصـر ، االلتـزا ؛ د.١٣١، ص ١٩٩١إلى كلیة القانون بجامعـة بغـداد ، 

  .    ٧٥، بال سنة طبع ، ص ، دار النهضة العربیة
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؛ د. صبري حمـد خـاطر ، المصـدر السـابق  ٤٧د. سهیر منتصر ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .    ١٧٢، ص 

  .١٦٣عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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