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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  َتْأُكُموا َوَل  ﴿
 َفِريًقا ِلَتْأُكُموا اْلُحكَّامِ  ِإَلى ِبَيا َوُتْدُلوا
ْثمِ  النَّاسِ  َأْمَوالِ  ِمنْ   َوَأْنُتمْ  ِباْلِْ

 ﴾َتْعَمُمونَ 
 صدق ا العظيم                                   

                              

 ( 811سورة البقرة الية )                             
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 الىداء
 

 *الى ابي *وامي *واخوتي*

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 فتمؾ ثمرة مف ثمار غرسيما الطيب الكريـ.....

 عمييما عفوؾ ...انؾ سميع عميـ.....ربنا اتمـ 

 

 الباحث           *****
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 ايثناءايشكر ل

ٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي  ال

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة  م.د. قائد هادي دهشوقدوتً , االستاذ 

فرٌدة , كما لها االثر  بتوجٌهات سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات

 الحاسم فً انجاز هذا البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

انون ــ فً كلٌة القانون والعلوم كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم الق

خلٌفة السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور 

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة  ٌفوتنعودة إبراهٌم التمٌمً , كما ال

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 

 

 

 

 

 

 الباحث 
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 المقدمة  

مف بيف القضايا الحساسة التي شغمت انتباه رجاؿ القانوف والطب خالؿ السنوات 
االخيرة ،نجد قضية المسؤولية الجزائية لمطبيب بشكؿ عاـ مسألة الحفاظ عمى السر 
الطبي بشكؿ خاص ،كاف  وال يزاؿ ىذا الموضوع محور اىتماـ مباشر او غير 

والحكومية والتي تيدؼ المسؤولية  مباشر لمعديد مف المؤتمرات والندوات الدولية
عف افشاء السر الطبي اساس الى حماية المريض وذلؾ عف طريؽ  لألطباءالجزائية 

الحفاظ عمى سره الطبي ،الف االفشاء بو يضر بسمعتو وكرامتو وشرفو ،مع احتفاظ 
المتضرر بحقو في المطالبة بالتعويض عف االضرار التي اصابتو مف ىذا االفشاء 

ريـ واقعة افشاء السر الطبي مف شأنو وضع حد لمدراسات الطبية غير ،فأف تج
الالئقة ،و نظرا لمطبيعة الخاصة لاللتزاـ بالحفاظ عمى السر الطبي ،و صعوبة 
تعويض المتضرر في ىذا المجاؿ عينا، فأف السمطة التقدير تترؾ لمقاضي الذي 

ىذا البحث وقد تعرض عميو الدعوى ، وعمى ضوء ذلؾ سنقوـ بتوضيح ذلؾ في 
تطرقنا فيو  اوال عف معنى السر الطبي وثانيا عف نطاؽ السر الطبي وثالثا عف 

 .االساس لاللتزاـ بالسر الطبي  والرابع عف طبيعة السر القانوني

 أىمية البحث

يعتبر مف المواضيع  ألنوالطبيب الجزائية  ةمسؤوليتكمف أىمية البحث في دراسة 
األكثر تعقيدا ويثير العديد مف المشكالت القانونية والعممية وخاصة مع العمـ اف 

 بأنبؿفي الوقت الحاضر اىـ الضمانات األساسية التصالو  أصبحالسر الطبي 
 .اال وىي مينة الطباالنساف 
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 مشكمة البحث

الطبيب الجزائية عف افشاء السر الطبي  ةمسؤوليتبرز مشكمة البحث في معرفة مدى 
وتحديد الضوابط التي وضعيا المشرع مف اجؿ التوفيؽ بيف الطبيب وعالقتو 

االمر بمسالة بالغة األىمية وىي السر الطبي وواجب  ؽعندما يتعمبالمريض خاصة 
 الحفاظ عميو

 ىدف البحث

اساسًا الى  ،يالمسؤولية لألطباء عف افشاء السر الطب ييدؼ البحث الى دراسة
الف االفشاء بو يضر  ؛حماية المريض وذلؾ عف طريؽ الحفاظ عمى سره الطبي

وكذلؾ عمى كما وييدؼ الى دراسة معنى السر الطبي  وشرفو،بسمعتو وكرامتو 
 عقوبة الطبيب الذي يفشي سر مريضو.

 خطة البحث

 : ماىية السر الطبيالمبحث األول

 السر الطبياسباب اباحة افشاء : المبحث الثاني

 لألطباء في افشاء السر المينيالمسؤولية المدنية والجزائية : المبحث الثالث
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 األولالمبحث 

 ماىية السر الطبي

 المقدمة

بالغموض منسوب  إطارالسيؿ ألنيا تأتي في  باألمراف دراسة السر الطبي ليس 
يخترؽ  مفكؿ قانوف العقوبات يفرض عمى بعض االشخاص االلتزاـ بالصمت  ألف

مبدأ السر الطبي مف ناحية ومف ناحية ثانية فأف نفس القانوف يسمح لبعض 
والشيادة  باإلبالغاألشخاص باألخفاء عف السر ويعاقب كؿ مف لـ يندـ عف االخفاء 

 وسنقدـ بتوضيح ذلؾ في أربع نقاط وكما مبيف ...

 أوًل: السر الطبي:

كانت طبيعتيا  مف معمومات اياً معناه ىو كؿ ما يصؿ الى عمـ مف أوتمف عميو 
سواء طبيعتيا سواء تعمقت بحالة المريض وعاله و سواء حصؿ عمييا مف المريض 

بيذا  ؽما يتعمنفسو  او اكتشفيا بنفسو ،ويفرض عميو االلتزاـ بصمت بخصوص كؿ 
، وىو يشمؿ فقط  األشفاءفي الحاالت التي يرخص لو فييا لكشؼ أو  السر، اال

المريض الى طبيبة ،بؿ أيضًا ما رآه او سمعو أو فيمو ليذا عمى ما أقضى بو 
األخير وال يشترط اف يكوف صاحب السر ىو الذي أودعو لدى الطبيب ، وانما قد 

أنو كؿ  0ومعنى أخر لمسر الطبي: (1) يكوف ذلؾ بفعؿ شخص أخر كزوج او قريب

                                                           
,  1اإلسكندرٌة,ط, مسؤولٌة االطباء والصٌادلة  المدنٌة والحٌاتٌة , منشأة المعارف ,  عبد الحمٌد الشواربً  (1)

 .022, ص1991
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أمر وصؿ الى عمـ األميف ولو لـ يدؿ بو أحد اليو، كما صؿ اليو صدفة ، او عف 
 .(1) طريؽ الخبرة الفنية

وجمعو  يكتـ،وىو كؿ ما  األسرار،السر مفرد  ػالطبي: أما المعنى المغوي لمسر 
ف تعريؼ بأنو كؿ ويمك اسرار،األنساف في نفسو وجمعو  وما يكتموىو كؿ  اسرار،

الخاصة والتي ىي مختفية والسر ىو المعرفة الخفية عند  بالحياةالوقائع الخاصة 
ما األخريف وىذه المعرفة مقسمة بيف حامؿ السر والمؤتمف عميو فيعرفو الفقو بأنو كؿ 

ضد شخص او لعائمتو أما  انتشارهالطبيب أثناء أو مناسبة مينتو وكاف في  ويعرف
 .(2)أو الظروؼ التي أحاطت بالموضوع  بطبيعة الوقائع

عالف وىو األسرار خالؼ اإل أحدىـاه اذ قاؿ فأف معن االصطالحيأما المعنى 
 .(3) النفسالحديث المكتـو في 

يتعمؽ السر الطبي بكؿ المعمومات ذات الطبيعة السرية والتي ينبغي عدـ أفشائيا  
اف افشاء المعمومات الطبية الخاصة بالمريض لكف اف ترتب أثارًا سمبية  إذا لمغير،

عمى المريض ويظير ىذا التأثير بصفة واضحة في المجاؿ الطبي اذ قد يضر 
وشرفو وكرامتو فضاُل عف اف االطباء  االجتماعيالمريض وذلؾ بالمساس بمركزه 

عميو الطبيب اثناء  يمتزموف قبؿ اداء مياميـ واف السر الطبي ىو كؿ ما تعرؼ
اليو المريض مف المعمومات او  دما عيوكذلؾ كؿ  الطبية،وبسبب ممارستو لمينتو 

 .(4)طبيبُا وليس بصفتو رجؿ عادي  باعتبارهخبر باح بو لو 

 الطبي:ثانيًا: نطاق السر 

                                                           
,  0221, 8طرؤوف عبٌد , جرائم االعتداء على االشخاص واالموال, دار الفكر العربً , مصر    (1)

 .092ص
 .82, ص0222,  1,طبٌروتٌوسف الكٌالنً , سر المهنة الطبٌة , منشورات الحلبً  الحقوقٌة ,   (0)

 .333, ص1989,  1,طامال عبد الرحٌم , الخبرة  فً المسائل الجنائٌة, دار النهضة العربٌة , القاهرة   (3)
 .155, ص1994,  1,طمحمود توفٌق , سر المهنة الطبٌة  ومسؤلٌتها, , دار المحمدٌة  العامة , الجزائر   (4)
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بالمحافظة عمى السر ىو مدى التزاـ الطبيب  الطبي:اف المقصود بنطاؽ السر 
 رأييف،ولتحديد نطاؽ السر الطبي ظير  الطبيب،طار الذي يمتـز فيو الميني اي اإل

الرأي األوؿ اف التزاـ الطبيب بالمحافظة عمى السر الميني التزاـ عاـ  أنصاراذ يرى 
ويرى  نسبي،بالمحافظة عمى السر الطبي بأنو  االلتزاـومطمؽ والرأي الثاني اف 

اف يبوح بأي معمومة  كانت الظروؼ الرأي األوؿ اف الطبيب ال يستطيع ميما أنصار
في الحاالت التي يجيز لو المشرع ذلؾ وتفيد عيادات االطباء مستودعًا  أالاو واقعو 
 .(1) المرضألسرار 

ضعؼ وادخمت عميو الكثير مف  ثـ انتقد الرأي ألنو حمؿ في طياتو بذور 
مفاده اف الحفاظ عمى السر  القضاء،االستثناءات مما ادى الى ظيور رأي مف جانب 

يبوح لطبيعة بيذه  بالمريض الذيصية الخاصة خالطبي يبرر حماية المصمحة الش
المصمحة تحقؽ في نفس الوقت المصمحة العامة التي توطد دعائـ الثقة في الممارسة 

 .(2) السميمة ليذه الوظيفة فحسب ىذا الرأي فأف فكرة السر تعتبر نسبية منذ بدايتيا

او مواجية  بالسر الطبي سواء في مواجية المريض االلتزاـحيث يمكف تقميص نطاؽ 
الغير فبالنسبة لممريض اذا طمب معمومات تتعمؽ بمرضو  ال يمكف لمطبيب اف يحتج 

بالسر الميني ، وقد تأكد ىذا المبدأ بصورة واضحة في جمع القوانيف اما  بااللتزاـ
االخريف وذوي حقوؽ المريض بمنع الطبيب اخبار بالنسبة لمغير ويقصد منو االطباء 

طبيب اخر كما يمنع عمى اي فرد مف دوف ذوي حقوؽ المريض المتوفى المطالبة 
بالكشؼ عف السر الذي اطمع عميو الطبيب اما اذا لجأ المريض الى طبيب اخر 

                                                           
 .05, مصدر سابق , ص عبد الحمٌد الشواربً  (1)
,  0221,  1,ط, دار النهضة العربٌة , القاهرة عقد العالج بٌن النظرٌة والتطبٌقمحمود الرشٌد مأمون ,   (0)

 .36ص
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غير المعالج لو ، فعمى ىذا األخير اخبار الطبيب الجديد بالسر بفرض تمكينو مف 
 . (1)لقياـ بالتدخؿ الطبي عمى احسف وجوا

وقد اعتبر القانوف االطباء مف األشخاص الذيف استثناىـ ومنحيـ ىذا الحؽ وتعود 
الحكمة مف ىذا الكتماف في السر الطبي ىو ستر عيوب المريض التي تكوف ناشئة 
مف ارتكاب الخطايا التي البد لمطبيب اف يطمع عمييا فالمريض يمجأ الى الطبيب 
وتقضيو الضرورة التي الجأتو اف يبوح لو بسر لشخص فال يجوز لمطبيب اف ينقؿ 

نما يجب اف يراعييا ولكف القانوف إ ىذه الضرورة ويفشي ىذا السر الذي أتمف عميو و
كما فرض التزاـ الطبيب المحافظة عمى السر الميني لمطبيب وفي نفس الوقت فرض 

 االلتزاـبالتبميغ فالمشرع لـ يجعؿ قاعدة  المشرع عمى الطبيب التزامُا اخر يتعمؽ
بكتماف السر قاعدة مطمقة بؿ أجاز استثناء وغيرىـ مف افشاء السر دوف اف ترتب 

 .جنائي ،كما ىو الحاؿ في حالة التبميغلؾ اي جزاء عف ذ

بالتبميغ المينية  الوبائية اواألمراض ذات الصمة االجتماعية او المعدية او 
 .(2)واالصابات بالعمؿ او التبميغ عف المصابيف بأمراض عقمية 

 الطبي:الساس القانوني لاللتزام بالسر  ثالثا:

القانوني اللتزاـ الطبيب بالحفاظ عمى السر الميني  ألساس انقسـ الفقو بشأف تحديدا
اعتمد عمى فكرة العقد المبـر بيف الطبيب  االوؿ:الطبي الى رأييف ففي الرأي 

مخفيا،  كمو ومضمونو سواء صريحا اوالى طبيعية العقد وش ودوف النظروالمريض 
الثاني يعتبر أف االساس القانوني لاللتزاـ بالسر الطبي يجد مبرراتو في  والراي

ظير وي المينية،توصي الى عدـ اخالؿ الطبيب بالتزاماتو  القانونية التيالنصوص 

                                                           
 .049, ص1990,  1,طعادل محمود , المسؤولٌة المدنٌة لالطباء, دار النهضة العربٌة , القاهرة  (1)
 .051, ص 1990,  1,طل الطبً, دار النهضة العربٌة , القاهرةعلً حسٌن , النزاعات الطبٌة فً العم  (0)
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بيف فكرة المصمحة الخاصة تار والمصمحة العامة تارة  يتأرجحاف الرأييفاف ىذيف 
 (.1) اخرى

 

 

 

 فرعيف:وعمى ضوء ذلؾ ندرس ذلؾ في 

:العقد اساس االلتزاـ بالسر الطبي :أذ كاف الفقياء قد اختمفوا بشأف  الفرع الول
نبا  منيـ يرى انو يوجد عقد بيف المريض س االلتزاـ بالسر الطبي ، فأف جاتحديد اسا

والطبيب يتولد عف تراضي الطرفيف ،مفاده اف يتمقى الطبيب اسرار المريض ويعمؿ 
عمى رعاية مصالحو ويقدـ لو يد العوف والمساعدة ،كؿ ذلؾ قابؿ أجرة  وبالتالي 
ه توجد التزامات متبادلة بيف مودع السر والمؤتمف عميو ،والطبيب يمتـز بحفظ ىذ

االسرار وصونيا ، اف االلتزاـ بالسر الطبي قائـ سواء تـ النص عميو في العقد 
بصريح العبارة او لـ ينص عميو ، الف محتوى العقد اوسع مما ينطبؽ عميو فيو 

وفقا لمعرؽ او العدالة  وطبيعة  االلتزاـ ،و اىـ ما  ومستمزماتيشمؿ كؿ ا ىو مف 
االفشاء   إلباحةبالسر الطبي بعد التزاما نسبيا  يترتب عمى ىذا الراي ىي اف االلتزاـ

عنو ولو الحؽ في اعطاء الحرية الكاممة في  استقاظو،يستطيع اعفاء الطبيب منو او 
ممف ذلؾ عدـ جواز احتجاج  الطبيب بيذا االلتزاـ اماـ  بمما يترتأثباتو ، 
 . (2)المحكمة

                                                           
 .029محمود توفٌق , مصدر سابق ,    (1)
 .055علً حسٌن , مصدر سابق , ص  (0)
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فأساس االلتزاـ بالسرية ىو االتفاؽ بيف المريض والطبيب سواء كاف ىذا االتفاؽ 
واف ىذه النظرية  الطبي،صريحا او مخفيا فأراء الطرفييف ىي التي توجد السر 

وصؼ ىذا العقد  فال يمكصدى بسبب النقد الذي وجيت الييا والثابت انو  لممتقى
بيا  طبيعة خاصة يأتيعقد ذو  قود فأنوالعوكالة وغير ىا ف  وديعة وعقدبأنو عقد 

 .(1) عف باقي العقود ولو بالتالي احكامو الخاصة يتميز بيا

:النظاـ العاـ بأساس لاللتزاـ بالسر الطبي بعد اف اتنقد الرأي االوؿ  الفرع الثاني
اتجو رأي اخر الى فكرة النظاـ العاـ والتي تستخمص مف النصوص القانونية ،و 
يبرروف رأييـ عمى اساس بأف المريض نتيجة ثقتو المطمقة في مف يعالجو يقوـ 

العاـ ممثال في المصمحة  سره الشخصي لعميا تفيد في العالج ،و النظاـ بإيداع
العامة بمقتضى مف الطبيب المحافظة عمى ىذه الثقة بصفة مطمقة و انطالقا مف 
المصمحة العامة ،يمتـز بالمحافظة عمى السر الميني الطبي واي انشاء لو بمثؿ 

 ألصوؿاعتداء عمى المجتمع كمو واىدار لمثقة التي يحظى بيا  الطبيب ويعد خرقا 
 . (2) عقابمينتو يستوجب ال

 امنا يودع لديو اسراره، طبيااف تحقيؽ المصمحة العامة تستدعي اف يجد المريض 
فموال التزاـ الطبيب بالحفاظ عمى السر الطبي ألمتنع المريض مف طمب العالج خشية 

وما امامو في مستقبمو  وكرامتو، ووضع العراقيؿمف افشاء سره واالضرار بسمعتو 
ضرار بالمجتمع بطريقة غير مباشرة الف ىذه المصمحة عميو مف الحاؽ اال بيترت

كانت  النظريةاالجتماعية تحقؽ عندما يكوف خاليا مف العمؿ واالمراض واف ىذه 

                                                           
 .021, ص1999,  0,طعبد الباقً محمود , مسؤولٌة الطبٌة المدنٌة, مكتبة دار الثقافة للنشر  (1)
 .105محمود توفٌق , مصدر سابق , ص   (0)
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مفيومو حسب  الطبي ويتطورتقـو عمى احتراـ السر  ألنياقريبة مف الصواب 
 .(1) االجتماعية واالقتصادية والسياسية واالخالقيةالتطورات 

 الطبي:طبيعة السر  رابعا:

 باألمرليست  الطبيب والمريضاف تحديد الطبيعة القانونية وتنظيـ العالقة بيف 
ليذه المسألة مما ترؾ  االخرى تطرقت وال القوانيفالسيؿ اذ اف ال القانوف المدني 

االمر الى الفقو مف اجؿ سد ىذا الفراغ معتمدا في ذلؾ عمى النظرية العامة لمعقود 
والمصادر العامة لاللتزامات مع العمـ انو ال يوجد اي نص قانوني يحدد ذلؾ وييدؼ 
االلتزاـ بالسر الميني الطبي الى حماية الغير اذ اف السر ال يخص سوى الوقائع 

اف افشاء الطبيب لموقائع ذات الطابع السري والتي عمـ  .(2) شى مف أفشائياالتي يخ
بيا بمناسبة ممارستو نشاطو الطبي ىي التي تكوف جنحة افشاء السر الطبي  حتى 
ولو كانت ليذه الوقائع ت البوح بيا مف قبؿ المريض وقد اختمؼ الفقياء في تحديد 

ة ىذه العالقة  والسيما في المجاؿ الطبي لمسر الطبي نظرا لصعوب الطبيعة القانونية
 انصار رايفمنيـ مف ذىب الى وصؼ طبيعة السر الطبي انو عقد وديعة  وحسب 

يوجد تشابو بيف عقد الوديعة المدنية  والسر الطبي  وىذا ما يمكف  الرايىذا 
"ثـ اف الوديعة المدنية تشبو وديعة  السر التي  استعماؿ  الشرع لعبارة "المودع لدييـ

 زال يجو تنشأ عف طريؽ عقد مبـر بيف الطبيب والمريض عمى اساس الرضا غير اف 
لميني الذي اؤتمف عمى السر مف افشائو اال بترخيص مف صاحب المصمحة  غير 

ىو لـ يسمـ مف النقد عمى اساس اف العنصر االساسي في عقد الوديعة  الراياف ىذا 
  .(3) اف يكوف محمو شيكا ماديا ممموسا االمر الذي ال ينطبؽ عمى  السر الطبي

                                                           
شبل صابر مهنا , مدى االلتزام بالحافظة على سر المهنة , رسالة ماجستٌر , مقدمة الى جامعة بغداد ,    (1)

 .15, ص1994
, 1998,  0,طاحمد شرف الدٌن , االحكام الشرعٌة لالعمال الطبٌعٌة, مطابع كونت تاٌم , القاهرة  (0)

 .039ص
 .049عبد الحمٌد الشواربً , مصدر سابق , ص  (3)
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الثاني فقد يرى اصحابو اعتبر اف العقد الذي يربط الطبيب بالمريض عقد  الراياما 
فطرفي عقد  وباسمووكالة حيث اف الوكيؿ يمتـز بالتصرؼ لمصمحة الموكؿ ولحسابو 

الوكالة ىما الموكؿ والوكيؿ وعمى الموكؿ اف يمتـز في حدود ما وكؿ اليو لمقياـ بو 
فأف الطبيب يقع عمى عاتقو االلتزاـ  الرايوحسب انصار ىذا  وباسمولحساب وكيمو 

عف كؿ عمؿ مف شأنو االضرار بمصالح  االمتناعبالسر الطبي والذي يستوجب 
ازؿ عف الوكالة في اي وقت الفا لمطبيب الذي ليس لو الموكؿ ويمكف لموكيؿ اف يتن

عف مسألة بالغة االىمية وىي الحفاظ عمى السر الطبي ولو فعؿ  يتنازؿالحؽ في اف 
ذلؾ  يعرض نفسو لممسؤولية الجزائية اال في الحاالت التي يسمح بيا القانوف بذلؾ 

 لطبيب نفسوبموجب نص صريح او في حالة موافقة المريض ومع ذلؾ قد يعرض ا
 لألصوؿسر الميني مخالفة في الحالة االخيرة لممسألة التأديبية اذا تضنت افشائو لم

 .(1)المينية

 الخاتمة

الطبي بعد اف انتيينا مف ىذا المبحث توصمنا الى خاتمة ىذا البحث الى اف السر 
كانت طبيعتيا سواء  تمف عميو مف معمومات  ،اياؤ ىو كؿ ما يصؿ الى عمـ مف أ
حصؿ عميو مف المريض نفسو او اكتشفو بنفسو  سوآءابحالة المريض او عالجو او 

واف العالقة بيف المريض والطبيب والثقة الكاممة التي تجعؿ المريض يبوح بكؿ اسراره 
لمطبيب تسمح لمطبيب باالطالع عمى خصوصيات واسرار مريضو ،وىو  ةبطمأنين

لطبيب عدـ البوح بيا الف المريض يضع فيو ثقة كاممة االمر الذي يسمح مف ا
ومتقف مف اسراره لف تخرج مف عيادة الطبيب و اف مف بيف اىـ الحقوؽ المكفولة 
قانونا ىو حماية االسرار الخاصة بالسر الطبي ،ويفرض القانوف اف اي تعدي عميو 

ؾ االلتزاـ يسبب ضررا لممتعدي عميو ،ونظرا لمطبيعة الخاصة لمينة الطب ،وكذل
                                                           

 .120شبل صابر مهنا , مصدر سابق , ص   (1)
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كثيرا ما يعتذر عمى المريض اثبات خطأ الطبي واف  الطبي فأنوبالحفاظ عمى السر 
 .السيؿ خاصة مع وجود فراغ قانوني باألمرافشاء السر ليس 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 اسباب اباحة افشاء السر الطبي

 المقدمة

اف مينة الطبيب تفرض عمى ممارستيا تصرفات سموكية تتفؽ ومثميا العميا كأف 
يكوف مستقيما في عممو وذا معرفة بفنوف مينة باذال الجيد في خدماتو واصفا خبرتو 
ومعرفتو العممية والمينية تحت تصرؼ مرضاه فضال عمى انو يجب اف يكوف 

اس يمارس االطباء جممة مف متواضعا رحوما متزنا في تصرفاتو، وعمى ىذا االس
االفعاؿ تعتبر مف الجرائـ اذا مارسيا شخص خارج مينتيـ ،فيـ يتعرضوف لجسـ 

والجرح نتيجة العمميات الجراحية التي يجرونيا، وكذلؾ عند  باإلصابةالمريض 
اباحة مثؿ  فوالشفاء، واوضعيـ الدواء الساـ او الضار او المخدر ،بسبب العالج 

مثؿ  إلتيافخروجا استثنائيا عمى احكاـ وقواعد العقاب المحدد  ىذه االفعاؿ تشكؿ
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ضوء ذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث  ىالمادي، وعمىذه االفعاؿ رغـ اتساـ مظيرىا 
السر  إلباحةاالسباب الوجوبية  أوال/اسباب اباحة افشاء السر الطبي، فقد تناولنا 

 بي. السر الط إلباحةاالسباب الجوازية  /الطبي ، وثانيا

 افشاء السر الطبي ْلباحةاول/السباب الوجوبية 

اي يمحي عف الفعؿ في الظروؼ التي  التجريـ،اف قياـ سبب االباحة مؤقتا نص 
انعقد االجماع عمى اف جميع اسباب االباحة تسري  دالجريمة، وقوقع فييا صفة 

اال يكوف االفشاء بالسر  العميا،عمى اسباب افشاء االسرار حيث تعرض لمصمحة 
الطبي سوى لمسألة الزمة وضرورية وذلؾ مف اجؿ حماية المجتمع والحفاظ عمى 

عف االمراض المعدية والجرائـ والتبميغ عف  لإلبالغىو الحاؿ بالنسبة  كيانو، كما
 . (1)عف سوء معاممة القصر  والتبميغ والوفيات،المواليد 

يفرض االفضاء بالسر  ؿبالكتماف، بوىناؾ حاالت يسمح القانوف بوقؼ االلتزاـ 
  ىي:الطبي وىذه الحاالت 

 والسجناء:ػ حاالت االبالغ عف الجريمة وسوء معاممة القصر 1

وغيرىـ مف المواطنيف سواء بسواء اال اف وصوؿ  األطباءاف واجب االفشاء يقع عمى 
ممارستو لمينتو او بسببيا تجعمو في موقؼ حرج  الى الطبيب اثناء ىذه المعمومات

جية اخرى يتوجب عميو اعالـ  فمرضاه، ومفيو مف جية ممـز بكتماف اسرار 
االطباء حيث اف المشرع لـ يمـز  ة،الدلالواقعة عمى أمف  اياتت بالجنالسمطا

عف الجرائـ سواء تمؾ التي ىي في طور  باإلبالغممزميف بالسر الميني  باعتبارىـ
 .(2)االعداد او تمؾ التي تـ تنفيذىا وعمموا بيا 

                                                           
, 0216, 1, طسامً كاطع عالوي , مسؤولٌة الطبٌب الجزائٌة, مكتببة الصباح للنشر والتوزٌع , بغداد   (1)

 .114ص
, 1994,  1,طفائق الجوهري , المسؤولٌة الطبٌة فً قانون العقوبات, دار النهضة العربٌة , القاهرة   (0)

 . 492ص
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 اجياض،الطبيب مف االلتزاـ بالسر الطبي في حالة عممو بحالة  أعفياف المشرع 
جاء رجؿ يسترشد في اسقاط حمؿ ويطمب منو المساعدة  إذافالطبيب اف يفشي السر 

ى الى منعو ولو ادى ذلؾ الى افشاء السر في ذلؾ فمف واجب الطبيب اف يسع
ذابالتبميغ عنو الى الجية   لمسرلغير ىذه الجية يعتبر افشاء جرى التبميغ  الرسمية، وا 

(1). 

 ػ التبميغ عف االمراض المعدية: 2

كاف  سواءانو يقع عمى االطباء واجب اخيار المصالح الصحية بكؿ مرض معدي 
وانو  وعاينوا وجوده، تـ تشخيصو مف طرفيـ،او  المريض ىو الذي افضى بالمرض،

اي عدـ تبميغيـ بالمرض المعدي لمجيات الصحية  بيذا االلتزاـ، يترتب عف اخالؿ
 وبالتالي تسميط عمييـ عقوبات الجزائية، الجزائية، ئمةتعرضيـ لممسا المعنية،
وفي مجاؿ طب العمؿ يجب عمى الطبيب العمؿ  ،ةالتأديبيالى العقوبات  باإلضافة

مثؿ التياب الرئتيف فيو يوجو شيادة الى الضماف  اف يخبر عف بعض االمراض،
لممعني  وتسمـ نسخة منيا، واخرى الى مفتش العمؿ المختص اقميميا، االجتماعي،

يجب اف يكوف  )المريض(،وكؿ مرض يشؾ طبيب العمؿ اف مصدره ميني،باألمر
لكنو عمى الطبيب اف يقر ابالغو عمى المصالح  مفتش العمؿ،محؿ تصريح ل

واال  فيي يباح لو االفشاء الى غير تمؾ الجيات، الصحية وفقا لنصوص القانوف،
وعمى الطبيب اف يتحقؽ مف دقة تشخيصو قبؿ اف  غير فحؿ بالتزامو بالسر الميني،

 .(2)فال يكتفي مجرد االشتباه  باإلبالغيقـو 

  والوفيات:عف المواليد  ػ التبميغ3

                                                           
 .116كاطع عالوي , مصدر سابق, صسامً    (1)

 1,ط, دار االٌمان للنشر والتوزٌع بسام عبدهللا ,المسؤولٌة الطبٌة المدنٌة والجزائٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  (0)

 .195, ص1984,
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نص عميو المشرع بوجوب  دالعامة، قاف التبميغ والوفيات امر تقتضو المصمحة 
 بدقيقة، فحس تإحصاءااالفشاء نظرا لما تحققو عممية التبميغ مف اىمية تقديـ 

المشرع العراقي فأف االعالف عف المواليد ىو التزاـ يقع عمى الطبيب اذا لـ يقـ االب 
كما يمكف اف يتـ التبميغ مف طرؼ اشخاص اخريف يكونوا قد حضروا  واالـ بذلؾ

الفتاة التي انجبت ووضعت الطفؿ عف عالقة  باسـيحدث اف يبمغ  دالوالدة، وقعممية 
انو ال مانع اف تقر مبادئ  ىحدوده، عمقد يكوف الطبيب قد تجاوز  اشرعية، فينغير 

والوفيات ماداـ ذلؾ تقتضيو المصمحة الشريعة االسالمية بشأف التبميغ عمى المواليد 
االمر فيو خير  ـالوضعي، ماداالعامة اذ ال يعقؿ اف ال تتفؽ مع قواعد القانوف 

 اف الغاية مف التبميغ عف الوفاة ىو التصرؼ عمى اسبابيا، لمناس ومصمحة لممجتمع،
قيؽ والعدالة تقتضي التح فيما اذا كانت اسباب طبيعية اـ انيا نتيجة فعؿ اجرامي،

مف وفاتو قبؿ السماح بدفف الجثة وضياع معالميا مما يعرقؿ ميمة التحقيؽ وفي 
حالة عدـ التبميغ عف الوفيات تنتشر جرائـ القتؿ وينتشر ضياع الحقوؽ عمى 
اصحابيا فالتبميغ عف الوفيات يمثؿ مصمحة عامة منيا تحقيؽ العدالة وتحقيؽ 

 . (1)ددة او تحقيؽ عوامؿ متع اعتبارات الصحة العامة،

التبميغ ال  االطبي، وىذعف الوفيات يعفيو مف االلتزاـ السر  باإلبالغفالتزاـ الطبيب 
 رالوفاة، فالسيتـ اال عف طريؽ اصدار شيادة طبية تبيف طبيعة الوفاة وليس سبب 
ثـ  فبسببو، ومالطبي في ىذه الحالة يقتصر فقط عمى المرض  الذي مات المتوفي 

عمى  رالوفاة، واقتصاذا لـ تحتوي شيادة الوفاة التي يصدرىا الطبيب عمى سبب 
في ىذه الحالة ال يكوف مخالفة السر الطبي اما ذكر  ووتاريخيا، فإنذكر واقعة الوفاة 

اسباب الوفاة واالمراض التي كاف يعاني ميا فيي مف اختصاص جيات صحية 

                                                           
,دار الثقافة للنشر والتوزٌع , 1موفق علً عبٌد, المسؤولٌة الجزائٌة لالطباء عن افشاء السر المهنً , ط   (1)

 .151,ص1989ن ,عما
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اف يقتصر التبميغ عمى  ببكتمانيا، ويجبيب وىي تعتبر امور سرية يمتـز الط اخرى،
 .(1)جية االختصاص فال يباح لمطبيب افشاء السر غير الجية المختصة 

 افشاء السر الطبي ْلباحةثانيا / السباب الجوازية 

 إذاذلؾ  ؽالطبيب، ويتحقذلؾ ال يساؿ  عالطبي، ومقد يحصؿ اف يتـ افشاء السر 
ذلؾ في حاالت االداء بالشيادة  فالقضاء، ويكو تحصؿ عمى ترخيص بذلؾ مف قبؿ 

االداء  الطبية، وىناؾ حاالتاعماؿ الخبرة وحماية الممفات  االقضاء، وكذاماـ 
  ىي:الحاالت  ىذهبالشيادة اماـ القضاء ومف 

 ـ اداء الشيادة امام القضاء:8

يا اثناء يمتـز الطبيب بكتماف السر الذي اودعو اياه مريضو والوقائع التي اطمع عمي
دعي الطبيب اماـ القضاء لمشيادة فال يتحمؿ مف االلتزاـ بكتماف  الو، فإذمعالجتو 

حتى ولو طمب منو  اصريح، وىذالسر اال في الحاالت التي استثناىا القانوف بنص 
يعفيو مف واجب الكتماف اال اذا صدر مف  بذلؾ، والالمحقؽ او اذف لو القاضي 

قد رجح المصمحة في الكتماف عمى المصمحة في اداء  عنفسو، فالمشر صاحب السر 
الشيادة وىذا الف الشيادة ليست ىي الدليؿ الوحيد او الطريقة الوحيدة التي يمكف 

اخذ مصمحة صاحب السر ومصمحة المينة  دالحقيقة، فقالوصوؿ الييا عمى 
 .(2)ومصمحة المجتمع بعيف االعتبار عندما غمب واجب الكتماف عمى واجب الشيادة 

ويجوز الحكـ عمى الشيود الذي يتخمفوف عف الحضور بغرامة مالية مع النفاذ 
انيا تطبؽ خاصة في  ظعدميا، يالحاف مسألة حضور الشيود مف  ىالمعجؿ، عم

اذ في حالة تخمؼ الشاىد عف الحضور رغـ استدعائو يحكـ عميو  مواد الجنايات،

                                                           
 .488فائق الجوهري , مصدر سابق , ص   (1)
 .198المحامً بسام عبدهللا , مصدر سابق , ص   (0)
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واد الجنح حيث ال يطبؽ النص خالؼ الوضع في م امستقؿ، وىذغرامة مالية بحكـ 
القانوني المذكور في الواقع العممي اذ يالحظ اف العديد مف القضايا تتناقش ويتـ 

 بالممؼ، والالقاضي بالمحاضر الموجودة  يالشيود، ويكتفالفصؿ فييا رغـ غياب 
اف ىناؾ حاالت قد يأمر بيا  ىحكـ، عميصدر بشأف الشيود الذيف تغيبوا اي 

 .(1)احضار الشاىد بالقوة ويتـ استدعائو لحضور الجمسة القاضي بضبط و 

 الخبرة:ـ اعمال 2

 اما بناءاً  عمى الجيات التحقيؽ او الحكـ عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني،
، واذعمى طمب النيابة العامة مف تمقاء نفسيا او مف  رأى قاضي التحقيؽ  االخصـو

الستعانة لطمب الخبرة فعميو اف يصدر في ذلؾ امر مسبب في اجؿ  بال موجانو 
 فالمذكور، يمكيومامف تاريخ استالمو واذا لـ يبث قاضي التحقيؽ في االجؿ 30

 حرفيةميمتيـ تحت  ألداءيقـو الخبراء  ثمباشرة، حيلمطرؼ المعني اخطار االتياـ 
الخبرة،  بأجراءقاضي التحقيؽ او القاضي الذي تعينو الجية القضائية التي امرت 

المعمومات الخاصة بالمسائؿ التي دعي مف اجميا وال  بإفشاءفالطبيب الخبير يمتـز 
بسبب وظيفتو فيمتـز بكتمانو حتى  ـوظيفتو، وعميخرج مف حدود  نطاقيا، مايتجاوز 

ميمة الطبيب الخبير محصورة عمى المسائؿ  فبو، وابالنسبة لمقاضي الذي اشد 
الفنية الطبية ويجب عميو اف يمتـز في تقريره يكشؼ المسائؿ التي تدعي لفحصيا 
وفي غير ىذه االمور فعمى الطبيب الخبير اف يخفي ما يكوف قد ظير لو او عمـ 

ائؿ بسبب وظيفتو فميمتو تقتصر عمى تحقيؽ الواقع في الدعوى وابداء الرأي في المس
الحكمة  فالطبية، الالقانونية واف ميمة الطبيب الخبير قاصرة عمى المسائؿ الفنية 

مف عمميا فإذا افضى  يتجزأمف اف الخبير يكوف ممثال لممحكمة وعممو جزء ال 

                                                           
, دار النهضة العربٌة, القاهرة , 1عبد السالم التونجً , المسؤولٌة المدنٌة للطبٌب فً الشرٌعة والقانون ,ط   (1)

 .012, ص1989
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بالسر الى المحكمة فيو ال يفضي بو الى الغير بؿ الى نفسو والخبير الطبي كما قد 
التي  الدرايةقد يكوف ايضا منتدبا مف قبؿ الجية  يكوف منتدبا مف الجية القضائية

 .(1)يعمؿ فييا كطبيب شركة التأميف وطبيب العمؿ 

  الطبية:ـ حماية الممفات 3

يقصد بالممفات الطبية كؿ الوثائؽ وصور االشعة والتقارير الخاصة بالمريض 
مف  وكؿ الشيادات التي يدوف فييا الطبيب ما توصؿ اليو والفحوصات والتحاليؿ،

مالحظات والعالج المقترح لممريض ومتابعة حالتو الصحية والتطورات الحاصمة 
ومراقبة حالتو الصحية يجب اف تحفظ الممفات الطبية مف اجؿ االستعانة بيا في 
حالة معالجة المريض وال يحؽ افشاء ما جاء فييا اال في حالة صدور او قضائي 

 إلدارةاو مف قاضي التحقيؽ ،فال يجوز وفي حالة صدور احد مف النيابة  بالتفتيش،
المستشفى وال الطبيب او صاحب العيادة الخاصة ، اف يمتنع عف تقديـ ىذه الممفات 
الطبية بحجة السر الطبي ، فما دامة امر بذلؾ قصد الوصوؿ الى الحقيقة فانو ال 
ف يمكف الحموؿ ، دوف تقديـ ىو الوثائؽ ، الف االمر يتعمؽ بواجب عاـ ، فضال ع

االحكاـ واالوامر القضائية تصدر باسـ الشعب وىو مصدر كؿ سمطة ، وال ي ، وال 
يمكف لمطبيب الذي عينة مف اجؿ عالج مريض واراد اف يتعيف بممفو الطبي ، اف 
يحصؿ عميو مف ادارة المستشفى بعد موافقة المريض ،وال يمكف االحتجاج بكتماف 

غي حفظ الممفات الطبية بالنظر الى السر الطبي في ىذه الحالة ، عمى انو ينب
، واوجب القانوف الحفاظ عمى االسرار التي توجد ببطاقات  اتتضمنيالمعمومات التي 

المريض وممفاتو ، ومراقبتيا عمى البريد االلكتروني مف طرؽ الفضولي الذي يرغب 
 .(2)باالطالع عميو

 الخاتمة

                                                           
 .136, ص1988ة السرار االفراد لدى الموظف العام, غانم محمد غانم , الحماٌة الجنائٌ  (1)
, 0223, دار الفكري الجامعً , 1محمود صالح العدلً , التقارٌر الطبٌة  و المسؤولٌة الجنائٌة , ط  (0)

  .53ص
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ذلؾ ييدؼ الى زرع  الطبي، الفيمتـز االطباء بالحفاظ عمى السر الميني  ػ اف1
ويحثيـ عمى زيارة االطباء في عيادتيـ والبوح  المرضى،الطمأنينة والثقة عند 

 واالفضاء ليـ.

 اجياض،ػ اف المشرع اعطي الطبيب مف االلزاـ بالسر الطبي في حالة عممو بحالة 2
جاء رجؿ يسترشده في اسقاط حمؿ ويطمب منو  إذااف يفشي السر  فالطبيب

 اعدة.المس

التبميغ ال  االطبي، وىذعف الوفيات يعفيو مف االلتزاـ السر  باإلبالغػ التزاـ الطبيب 3
 يتـ اال عف طريؽ اصدار شيادة طبية تبيف طبيعة الوفاة وليست سبب الوفاة.

داـ القضاء  الطبي، فماػ امتناع الطبيب عف تقديـ ىذه الممفات الطبية بحجة السر 4
الوثائؽ، تقديـ ىذه  فالحموؿ، ومال يمكف  والحقيقة، فأنلى امر بذلؾ قصد الوصوؿ ا

 االمر يتعمؽ بواجب عاـ.   فال

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 لألطباء في افشاء السر المينيالمسؤولية المدنية والجزائية 

 المقدمة

اف جريمة افشاء االسرار مف الجرائـ التي تقع مف االطباء اثناء ممارسة المينة، 
وذلؾ كونو اميف عمى مصالح واسرار المرضى الذيف يتمقوف العالج لديو فيو مطمع 
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عميو وعمى الطبيب اف ال  األمانةفواجب عميو صيانة ىذه  المينةعمى اسرارىـ بحكـ 
حتى القضائية ،وقد اخذت بعض الشرائع  يفشي اسرار مرضاه الى اي جية كانت

المينة في احواؿ معينة معاونة لمقضاء عمى اداء  بأسرارتحقيؽ مف حدة التقيد 
رسالتو، واالصؿ اف ىو حظر افشاء االسرار مقرر قانونا وال يجوز اف يفشي اي سر 
مف اسرار مرضاه وصؿ اليو مف خالؿ مينتو الطبية اي مف خالؿ المعاينة والعالج 

و اي عمؿ مف اعماؿ الطب ولكف ىذا الحظر المفروض عمى الطبيب يرد عميو ا
 االمدنية، وثانيوعمى ضوء ذلؾ سوؼ ندرس في ىذا المبحث اوال المسؤولية  استثناءاً 

اف المسؤولية المينية لمطبيب  في افشاء السر الميني. لألطباءالمسؤولية الجزائية 
وعمى ضوء ذلؾ سندرس  المدنية،لممسؤولية تمردت الى حد كبير عف التقسيـ الثاني 

 ىذه المسؤولية في ىذا المبحث:

  الميني:في افشاء السر  لألطباءالمدنية  / المسؤوليةاول

عمى عاتقو او يترتب عمى  بالتزاـ يقعتتحقؽ المسؤولية المدنية عند اخالؿ الطبيب 
ىذا االخالؿ ضرر اصاب الغير وعمى اساس المسؤولية المدنية ىي التزاـ التعويض 

سابؽ او ىذا االلتزاـ اما اف يكوف  أصميالضرر المترتب عمى االخالؿ بالتزاـ 
 إذانصوص القانوف  سنده فيمصدره العقد اف وقع االخالؿ بو او اف االلتزاـ يجد 

و قامت المسؤولية التقصيرية عف الفعؿ الشخصي او عف فعؿ الغير فعؿ االخالؿ ب
 .(1)او عف فعؿ اشياء 

توضع  ـقواعدىا، لوتعتبر المسؤولية المدنية مجاال واسعا لالجتياد والفكر او لكوف 
عرضت عمى المحاكـ عبر  يمختمفة، والتاذ وضعت تحت تأثيرات  دفعة واحدة،

فييا الكثير مسترشدا بما تمميو العدالة والمنطؽ والتي كتب الفقو  مختمؼ االزمنة،

                                                           
محمود مصطفى , مدى مسؤولٌة الطبٌب اذا افشى سر من اسرار المهنة , مجلة القانون واالقتصاد, العدد   (1)

 .655, ص1998,السنة الحادٌة عشر, الخامس 
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ومف مدونة االخالقيات الطبية عمى انو ال يمكف لمطبيب او جراح االسناف  القانوف،
المدعو لفحص شخص سمب الحرية اف يساعد او بغض الطرؼ عف ضرر يمحؽ 

كاف ذلؾ  ومباشرة، ولبسالمة ىذا الشخص عقمو او كرامتو بصفة مباشرة او غير 
جرد حضوره واذا الحظ اف ىذا الشخص تعرض لتعذيب او سوء المعاممة يتعيف لم

كاف جائز الكشؼ عف السر الميني في  ابذلؾ، اذعميو اخبار السمطة القضائية 
فأف المسؤولية المدنية ىي  ؾالحصر، ولذلحاالت محددة في القانوف عمى سبيؿ 

صمي سابؽ وىذا االلتزاـ اما التزاـ بتعويض الضرر المترتب عمى االخالؿ بالتزاـ ا
واف ىذه  يكوف مصدره العقد اف وقع االخالؿ بو او اف االلتزاـ نجده في القانوف،

المسؤولية تقـو عمى االخالؿ بوجو عاـ وىو عدـ افشاء السر الميني الطبي لما 
يترتب عميو مف مسؤولية مدنية وكذلؾ مسؤولية جزائية وقد جاء في قانوف العقوبات 

،كؿ فعؿ ايا كاف يرتكبو الشخص ويسبب ضررا لمغير 1969(لسنة 111رقـ) العراقي
 . (1)يمتـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض 

تعقيدا بسبب االكتشافات والصعوبات التي تواجو  أكثرواصبحت المسؤولية الطبية 
االطباء واالضرار الناجمة عف افشاء السر المعني الطبي فضال عف تزايد الدعاوي 

ي ترفع مف قبؿ المرضى اماـ المحاكـ لممطالبة بالتعويض وىو االمر الذي لـ الت
يكوف يحدث مف قبؿ او ذلؾ بسبب ضعؼ التأميف او غير ذلؾ واصبحت التشريعات 

 الوطنية الحديثة تقوـ المسؤولية عمى اساسيا.

 افشاء السر الميني :  في لألطباءثانيا : المسؤولية الجزائية 

يتضمف  بو،فييا الشخص عف عمؿ قاـ  يأخذفالمسؤولية عمى وجو العمـو ىي التي 
الشخص بواجب ادبي  أخؿكما لو  اخالقية،كانت القاعدة  اما، فاذاخالال بقاعدة 

                                                           
 .136, ص1989,  1,طرؤوف عبٌد , جرائم االعتداء على االشخاص واالموال, مطبعة النهضة   (1)



 
 

 
 

27 

وعمى ىذا سنتناوؿ المسؤولية الجزائية في ىذا  ادبية،واخالقي فتكوف المسؤولية 
  المبحث:

اف المسؤولية الجزائية : ىي التي تتحقؽ عندما يرتكب الشخص فعال بشكؿ جرما 
يعاقب عميو القانوف، وىي تقـو عمى اساس اف ىناؾ ضرر اصاب المجتمع مف 
جراء ارتكاب ىذا الشخص فعال يخالؼ القواعد القانونية العامة المنظمة لشؤوف 

عقوبات جزائية محددة بموجب  الحياة في المجتمع ويترتب عمى مخالفة ىذه القواعد
( عمى 1969( لسنة )111نص قانوف العقوبات العراقي رقـ ) دقانونية، وقنصوص 

 بإحدىاف يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف او بغرامة عمى مائتي دينار او 
ىاتيف العقوبتيف كؿ مف عمـ بحكـ وظيفتو او مينتو او صناعتو او طبيعة عممو بسر 

ير االحواؿ المصرح بيا قانونا او استعمالو لمنفعتو او منفعة شخص في غ فأفشاه
 .(1)اخر 

ويالحظ اف جريمة االفشاء ىي جنحة ال تزيد عقوبتيا عمى السنتيف او ال تزيد عمى 
اعتبر المشرع العراقي استعماؿ السر  دالعقوبتيف، وقىاتيف  بإحدىمائتي دينار او 

الخاصة او لمعرفة شخص اخر مف قبيؿ  مف قبؿ المؤتمف عميو الطبيب بمنفعتو
او ذلؾ يحدث في حالة الطبيب الذي  افشاء السر المعاقب عميو بالعقوبة ذاتيا،

يحاوؿ اف يحصؿ عمى منافع مادية مف مريضو وذلؾ بتيديده بشر االسرار الخاصة 
ىذه االسرار او افشائيا لشخص لو مصمحة في اف يعمـ بسر ىذا  بإعطاءاو  بو،

الحالة قد اعتبره المشرع العراقي صورة مف صور االفشاء السر  ىذه يالشخص، فف
 .(2)لـ يعقدىا في قانوف العقوبات االردني يعميو، وىالمعاقب 

                                                           
 (.1969( لسنة )111) رقم قانون العقوبات العراقً   (1)
 .139, ص1934, مطبعة العانً , بغداد, 1ناجً , االحكام العامة فً قانون العقوبات, ط د.محسن   (0)
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اما عف الشروع في افشاء اسرار الواقعة مف قبؿ الطبيب او المؤتمف عمى السر في 
( 30فيو جائز وذلؾ استنادا لنص المادة) االخرى،ظؿ القانوف العراقي والقوانيف 

عقوبات عراقي اذ جاء فيو الشروع ىو البدء بتنفيذ فعؿ يشيد ارتكاب جناية او 
فجريمة افشاء االسرار في قانوف العقوبات العراقي معاقب عميو وذلؾ  جنحة، إذا
يفرؽ القانوف بيف الجنايات والجنح مف حيث الشروع كما ىو  ـجنحة، فمباعتبارىا 

الحاؿ في قانوف العقوبات االردني عمى انو يرعي في تحديد ما جاء في 
 .(1)(31المادة)

اما عف المساىمة واالشتراؾ في جريمة افشاء االسرار في قانوف العقوبات العراقي 
اما مف ساىـ معو في الجريمة فيعد  أصميا الطبيب، فاعالفيعد االميف عمى سر 

الوسائؿ التي نص عمييا القانوف في  بإحدىكاف قد ساىـ معو  إذاشريكا وذلؾ 
عف العقوبة فإف الفاعؿ  المساعدة، ماباالتفاؽ او التعويض او  ء( سوا41المادة)

 ينص فيالقانوف لـ  فنفسيا، وااالصمي والشريؾ يعاقباف بعقوبة الجريمة 
( منو عمى خالؼ ذلؾ فالشريؾ في جريمة افشاء السر يعاقب بالعقوبة 437المادة)
 .(2)ررة ليا المق

اما عف البواعث في ارتكاب الجريمة اف ال اثر ليا عمى قياـ  المسؤولية الجزائية او 
انتفائيا اال اف ليا اثر في تحديد العقوبة تخفيفا او تشديدا حسب ما اذا كاف الباعث 

اف المشرع العراقي قد عد الباعث الشريؼ عذرا  مخففا وذلؾ  ظدنيئا، فنالحاو  شريفا
( منو سر يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة بواعث 128بنص صريح في المادة)

ممـز بتخفيؼ العقوبة او  يمشددا، فالقاضاعتبر الباعث الدنيء ظرفا  ؾشريفة، وكذل
( 131قتضى المادة)وذلؾ حسب م دنيئاتشديدىا حسب ما اذا كاف الباعث شريفا او 

                                                           
, دار الثقافة للنشر والتوزٌع , 1منذر الفضل , التصرف القانونً فً االعضاء البشرٌة, ط  (1)

 .195,ص1992
 .139د.محسن ناجً , مصدر سابق , ص   (0)
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لنص المشرع اعتبر البواعث الشريفة اعذار مخففة  وباإلضافة( منو 136والمادة )
 .(1)والبواعث الدنيئة ظروؼ مشددة 

 الخاتمة

  يمي:بعد اف انتيينا مف ىذا المبحث توصمنا الى ما 

 ػ تحقيؽ المسؤولية المدنية عف اخالؿ الطبيب بالتزاـ يقع عمى عاتقو او يرتب ىذا1
 اساسيا تترتب المسؤولية المدنية. ى(، وعماالخالؿ ضرر اصاب الغير )المريض

كاف يرتكبو الشخص ويسبب ضرر  أياص القانوف العراقي عمى كؿ فعؿ ػ ن2
 سببا في حدوثو بالتعويض. كأنولمغير)المريض( يمـز مف 

عميو ػ اف المسؤولية الجزائية تتحقؽ عندما يرتكب الشخص فعال بشكؿ جرما يعاقب 3
 القانوف.

 الطبي قدالميني  افشاء السرػ فرض المشرع العراقي عقوبات عمى مف يرتكب 4
  بإحدىتصؿ سنتيف او بغرامة او 

 

 

 الخاتمة

الطبي ىو كؿ ما يصؿ الى عمـ توصمنا الى اف السر  بحثنا ىذابعد اف انتيينا مف 
كانت طبيعتيا سواء بحالة المريض او عالجو او  تمف عميو مف معمومات  ،اياؤ مف أ
حصؿ عميو مف المريض نفسو او اكتشفو بنفسو واف العالقة بيف المريض  سوآءا

                                                           
 .198منذر الفضل , مصدر سابق , ص   (1)
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ومف ، لمطبيب ةبطمأنينوالطبيب والثقة الكاممة التي تجعؿ المريض يبوح بكؿ اسراره 
 توصمنا لمنتائج والتوصيات التالية: ىنا

 الستنتاجات

 معمومات، اياتمف عميو مف ؤ كؿ ما يصؿ الى عمـ مف أ اف السر الطبي ىو .1
حصؿ عميو مف  سوآءاكانت طبيعتيا سواء بحالة المريض او عالجو او 

المريض نفسو او اكتشفو بنفسو واف العالقة بيف المريض والطبيب والثقة 
 لمطبيب  ةبطمأنينالكاممة التي تجعؿ المريض يبوح بكؿ اسراره 

الف ذلؾ ييدؼ الى  الميني،بالحفاظ عمى السر  االصؿ اف يمتـز االطباء .0
 زرع الطمأنينة والثقة عند المرض

اف المشرع اعطي الطبيب مف االلزاـ بالسر الطبي في حالة عممو بحالة  .3
جاء رجؿ يسترشده في اسقاط حمؿ  إذااف يفشي السر  فالطبيب اجياض،

 ويطمب منو المساعدة.
 اوىذ الطبي،عف الوفيات يعفيو مف االلتزاـ السر  باإلبالغالتزاـ الطبيب  .4

التبميغ ال يتـ اال عف طريؽ اصدار شيادة طبية تبيف طبيعة الوفاة وليست 
 سبب الوفاة.

اف جريمة افشاء االسرار مف الجرائـ التي تقع مف االطباء اثناء ممارسة  .5
وذلؾ كونو اميف عمى مصالح واسرار المرضى الذيف يتمقوف العالج  المينة،

 األمانةفواجب عميو صيانة ىذه  المينةلديو فيو مطمع عمى اسرارىـ بحكـ 
 عميو وعمى الطبيب 

تحقيؽ المسؤولية المدنية عف اخالؿ الطبيب بالتزاـ يقع عمى عاتقو او يرتب  .6
اساسيا تترتب المسؤولية  ى(، وعمىذا االخالؿ ضرر اصاب الغير )المريض

 المدنية.
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اف المسؤولية الجزائية تتحقؽ عندما يرتكب الشخص فعال بشكؿ جرما يعاقب  .3
 عميو القانوف

 

 التوصيات

ٌجب ان ٌتضمن قانون العقوبات نص ٌعاقب الطبٌب عن جرٌمة افشاء   .1

 الجرٌمة المرتكبة.السر وان تكون تلك العقوبة شدٌدة وذلك لخطورة 

 وإذاكان موظفاً فً احدى مؤسساتها  إذاٌجب ان ٌحال الى القضاء الطبٌب  .0

 من خالل لجنة طبٌة تشكل فً نقابة األطباء. اإلحالةكان غٌر موظف فتكون 

ان ٌحال االمر مباشرتاً الى القضاء لٌقول كلمة الحق واجراء التحقٌق فً  .3

 األطباء.من التهمة المسندة للطبٌب واالستماع الى ذوي الخبرة والفن 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 القران الكريم

 اوًل: الكتب
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الطبيعية، مطابع كونت تايـ ،  لألعماؿاحمد شرؼ الديف ، االحكاـ الشرعية  .1
 .1998،  1،طالقاىرة

، القاىرة، دار النيضة العربية ،اماؿ عبد الرحيـ ، الخبرة  في المسائؿ الجنائية .2
 .1989،  1ط

المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بيف النظرية والتطبيؽ، دار بساـ عبداهلل ، .3
 .1984، 1، طااليماف لمنشر والتوزيع

،  1، طرؤوؼ عبيد ، جرائـ االعتداء عمى االشخاص واالمواؿ، مطبعة النيضة .4
1989. 

رؤوؼ عبيد ، جرائـ االعتداء عمى االشخاص واالمواؿ، دار الفكر العربي ،  .5
 .2001،  8، طمصر

الصباح لمنشر والتوزيع ،  مكتبةي كاطع عالوي ، مسؤولية الطبيب الجزائية، سام .6
 .2016، 1، طبغداد

شبؿ صابر مينا ، مدى االلتزاـ بالحافظة عمى سر المينة ، رسالة ماجستير ،  .7
 .1994مقدمة الى جامعة بغداد ، 

،  1،ط، دار النيضة العربية ، القاىرةلألطباءعادؿ محمود ، المسؤولية المدنية  .8
1992. 

،  2، طعبد الباقي محمود ، مسؤولية الطبية المدنية، مكتبة دار الثقافة لمنشر .9
1999. 

عبد الحميد الشواربي ، مسؤولية االطباء والصيادلة  المدنية والحياتية، منشأة   .10
 .1991،  1اإلسكندرية، طالمعارؼ ، 

والقانوف، دار عبد السالـ التونجي ، المسؤولية المدنية لمطبيب في الشريعة  .11
 .1989،  1، طالنيضة العربية، القاىرة

، عمي حسيف ، النزاعات الطبية في العمؿ الطبي، دار النيضة العربية ، القاىرة .12
 .1992،  1ط

 .1988غانـ محمد غانـ ، الحماية الجنائية السرار االفراد لدى الموظؼ العاـ،  .13
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، دار النيضة العربية ، فائؽ الجوىري ، المسؤولية الطبية في قانوف العقوبات .14
 . 1994،  1، طالقاىرة

، 1، طمحسف ناجي ، االحكاـ العامة في قانوف العقوبات، مطبعة العاني ، بغداد .15
1974. 

محمود الرشيد مأموف ، عقد العالج بيف النظرية والتطبيؽ، دار النيضة العربية   .16
 .2001،  1، ط، القاىرة

، تيا، دار المحمدية  العامة ، الجزائرمحمود توفيؽ ، سر المينة الطبية  ومسؤلي .17
 .1994،  1ط

محمود صالح العدلي ، التقارير الطبية  و المسؤولية الجنائية ، دار الفكري  .18
 . 2007،  1، طالجامعي

محمود مصطفى ، مدى مسؤولية الطبيب اذا افشى سر مف اسرار المينة ، مجمة  .19
 .1998شر، القانوف واالقتصاد، العدد الخامس ،السنة الحادية ع

منذر الفضؿ ، التصرؼ القانوني في االعضاء البشرية، دار الثقافة لمنشر  .20
 .1990،  1، طوالتوزيع

عف افشاء السر الميني،دار الثقافة  لألطباءموفؽ عمي عبيد، المسؤولية الجزائية  .21
 .1989، 1، طلمنشر والتوزيع ، عماف

 1، طسر المينة الطبية، منشورات الحمبي  الحقوقية ، بيروت يوسؼ الكيالني ، .22
 ،2000. 

 ثانيًا: القوانين

 (.1969( لسنة )111)رقـقانوف العقوبات العراقي  .1

 


