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Abstract
Connection password is 
closely private life of the 
man it represents an aspect 
of personal freedom to him, 
and the patients are a range 
of those people who 
represent them secret part of 
their personal freedom, 
though their secrets reflect 
an aspect of severity of the 
impact on the disclosure of 
the effects on the patient and 
on the psyche and perhaps 
pay his health to deteriorate 
influenced by his life 
directly affected thereby, 
and thus founded the 
obligation to preserve the 

secrets of patients to the 
right of individuals to 
privacy of health so to speak 
and to be doctors and staff 
corps medical respected 
understanding of warehouse 
mystery patient and trust 
them with the secrets as well 
as his soul and his body, and 
thus bear those committed to 
to preserve the secrets out of 
the patient and this year is 
committed by a doctor for 
each up to his knowledge of 
the secrets, even if the 
patient did not ask him to do 

so

  :المقدمة

یتصـــــــل الســـــــر اتصـــــــاًال وثیقـــــــًا 

بالحیـــاة الخاصـــة لإلنســــان فهـــو یمثــــل 

جانـــب مـــن جوانـــب الحریـــة الشخصـــیة 

لـــه، والمرضـــى هـــم طائفـــة مـــن هـــؤالء 

النــاس الــذین تمثــل لهــم األســرار جــزءًا 
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مـــــن حـــــریتهم الشخصـــــیة، وان كانـــــت 

أسرارهم تعكس جانبًا مـن الخطـورة لمـا 

یترتـــب علــــى إفشــــائها مــــن آثــــار علــــى 

ریض وعلـــــى نفســـــیته وربمـــــا تـــــدفع المـــــ

بحالتـــه الصـــحیة نحـــو التـــدهور فتتـــأثر 

حیاتـــــه تـــــأثرًا مباشـــــرًا بـــــذلك، وبالتـــــالي 

یتأســـس االلتـــزام بالحفـــاظ علـــى أســـرار 

المرضــــــــى علــــــــى حــــــــق األفــــــــراد فــــــــي 

الخصوصیة الصـحیة إن جـاز التعبیـر 

والتـــي یتعـــین علـــى األطبـــاء والعـــاملین 

بالســلك الطبــي احترامهــا فهــم مســتودع 

لمریض ومن یأتمنهم على أسراره سر ا

فضـــــال عـــــن روحـــــه وجســـــده وبالتـــــالي 

یتحمــــل هــــؤالء التزامــــًا بالحفــــاظ علـــــى 

أســرار المــریض وهــذا أصــل عــام یلتــزم 

به الطبیب بالنسـبة لكـل مـا یصـل إلـى 

علمــــــه مـــــــن أســـــــرار ولــــــو لـــــــم یطلـــــــب 

المــریض منــه ذلــك، وفــي هــذا االلتــزام 

تتحقــق مصــلحة عامــة وأخــرى خاصــة 

حة العامــــة تتجلــــى للمــــریض، فالمصــــل

مــن خــالل إشــاعة الثقــة بــین المرضــى 

واألطبــــــــــاء وتســــــــــاهم فــــــــــي انســــــــــیابیة 

المراجعـــــــات الطبیـــــــة وانســـــــیابیة ســـــــیر 

الحیاة الصحیة في المجتمع مما یسهم 

في استقرار المجتمع وعلى عكس ذلك 

یترتب على إفشاء األسرار مـن تحجـیم 

الثقة بین المرضى واألطبـاء ممـا یـدفع 

راجعــــة األطبــــاء المرضــــى إلــــى عــــدم م

وهـــو یضـــر بالصـــحة العامـــة للمجتمـــع 

كما انه یؤثر على سیر حیاة المـریض 

ـــــــــى  االجتماعیـــــــــة فـــــــــي المجتمـــــــــع وعل

اختالطـــه مـــع أبنـــاء جنســـه الســـیما إن 

إفشــــاء الســــر ممـــــا قــــدره بیــــنهم وربمـــــا 

یدفعـــه ذلـــك إلـــى االنتقـــام ممـــن أفشـــى 

  .هذا السر

كمـــــــــا أن للمــــــــــریض مصــــــــــلحة 

یـة أو خاصة فـي أن تصـان أسـراره ماد

أدبیة تتمثل في المحافظة على سمعته 

  .وانتظام طریقة عیشه

وعلــى هــذا كــان التــدخل لحمایــة 

أســـــرار المرضـــــى الطبیـــــة هـــــو بمثابـــــة 

حمایــــــة لتلــــــك المصــــــلحتین العامــــــة و 

الخاصــة، لــذا وجــد الباحــث فــي التــزام 

الطبیـــب بحفـــظ أســـرار المرضـــى مـــادة 

خصـــــبة لبحثهـــــا وذلـــــك بتأصـــــیل هـــــذا 

ة القانونیـــة و ذلـــك االلتـــزام مـــن الناحیـــ

ببیــان مفهومــة وأساســه القــانوني وذلــك 

من خالل تحدید المعلومة التي تخص 



  

  

  

  

٥١٧

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

المـــــــریض والتـــــــي تعتبـــــــر ســـــــرا علـــــــى 

ـــــك فـــــي  الطبیـــــب االلتـــــزام بحفظـــــه وذل

ثـم یتعـین ، مبحث أول من هذا البحث

تحدیــد نطــاق هــذا االلتــزام فــي مبحــث 

ــــــت المصــــــلحة العامــــــة  ثــــــان فــــــإذا كان

الحفــــاظ والخاصـــة للمــــریض تســـتدعي 

علــى أســـراره فانــه ثمـــة مصــالح أخـــرى 

تحتم على الطبیب إفشاء هذه األسرار 

وفي المبحث ، والتي سیتم بحثها أیضاً 

الثالـــــــــث یتعـــــــــرض الباحـــــــــث لآلثـــــــــار 

القانونیة التي تترتب على مخالفـة هـذا 

االلتـــزام والتـــي تشـــكل جـــوهر الحمایـــة 

  .القانونیة ألسرار المریض الطبیة

  المبحث األول

تـــــزام الطبیـــــب بحفـــــظ أســـــرار ماهیـــــة ال

:المرضى

یجب أن نحدد المقصود بأسرار 

كمـا یجـب ، )األسرار الطبیة(المرضى 

ـــــدد األســــــاس القــــــانوني اللتــــــزام  أن نحـ

الطبیــب بحفــظ أســرار المرضــى وذلـــك 

  :في المطلبین اآلتیین

المقصـــــــــود بأســـــــــرار / المطلـــــــــب األول

  :المرضى

یراد بالسر الطبي كل مـا یصـل 

مـــــــات عـــــــن إلـــــــى الطبیـــــــب مـــــــن معلو 

بصــفته طبیبــًا ســواء فــي أثنــاء همریضــ

مباشــــــــرته لمهنتــــــــه أو بســــــــببها ســــــــواء 

استخلصــــــــــها الطبیــــــــــب مــــــــــن خــــــــــالل 

األخیــر أدلــى معالجتــه للمــریض أو إن

، )١(بهـــــــا للطبیـــــــب مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه

وبالتــــالي یــــدخل ضــــمن مفهــــوم أســــرار 

المرضــى المعلومــات التــي یفضــي بهــا 

المــــــریض إلــــــى الطبیــــــب ومــــــا یكــــــون 

ه أو علمــه أو اكتشــفه أو الطبیــب قــد رآ

اســتنتجه فــي ســیاق ممارســه مهنتــه أو 

  .)٢(ینتجه الفحوص التي أجراها

وهـــــــــــذا مـــــــــــا أكدتـــــــــــه القـــــــــــوانین 

ــــة المهــــن  والمواثیــــق التــــي تحكــــم مزاول

الطبیـــة والتـــي اعتبـــرت كـــل مـــا یصـــل 

إلــــى الطبیــــب عــــن مریضــــه یعــــد ســــرا 

یلتـزم هــذا الطبیــب بحفظــه حتــى لــو لــم 

یـــه تلـــك ینبـــه المـــریض طبیبـــه إلـــى أهم

المعلومــــات مادامــــت قــــد وصــــلت إلیــــه 

بحكــــــم مهنتــــــه ســــــواء أثنــــــاء مباشــــــرته 

  .)٣(لمهنته أو بسببها

كمــــــــــــا أن المیثــــــــــــاق العــــــــــــالمي 

اإلســــــــــــــالمي لألخالقیــــــــــــــات الطبیــــــــــــــة 
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والصــــــــــــــحیة المعــــــــــــــروف بالدســــــــــــــتور 

اإلســــــــــــــالمي لألخالقیــــــــــــــات الطبیــــــــــــــة 

والصــــــــحیة الصــــــــادر عــــــــن المــــــــؤتمر 

العــالمي الثــامن الــذي عقدتــه المنظمـــة 

میة للعلـــوم الطبیـــة بالقـــاهرة فـــي اإلســـال

م قـــــد اعتبـــــرت الطبیـــــب ملزمـــــًا ٢٠٠٤

بســریة المعلومــات عــن المرضــى التــي 

تخزن في أجهزة الحاسوب وتعـالج فیـه 

-٣٧(بموجـب ضــوابط حــددتها المــواد 

  .من هذا المیثاق) ٤٣

األســــــاس القــــــانوني / المطلــــــب الثــــــاني

  :اللتزام الطبیب بحفظ أسرار المرضى

بحفظ أسـرار یجد التزام الطبیب

المرضــى أساســه القــانوني فــي القواعــد 

العامــة فــي القــانون العراقــي كمــا یمكــن 

ـــــتمس لهـــــذا االلتـــــزام أساســـــا فـــــي  أن نل

القـــوانین والــــنظم الخاصــــة التــــي تحكــــم 

  :ممارسة مهنته الطب كما یلي

  :القانون الدستوري/ أوالً 

مــن أهــم االعتبــارات التــي تقــوم 

علیهــــا الســــریة الصــــحیة هــــي الحمایــــة 

الشخصـــــیة لإلنســـــان إذ تـــــنص المـــــادة 

مـــــــن الدســـــــتور العراقـــــــي لســـــــنة ) ١٧(

لكـــــــل فـــــــرد : أوالً (م علـــــــى أنـــــــه ٢٠٠٥

الحــق فــي الخصوصــیة الشخصــیة بمــا 

ال یتنــــــــافى مــــــــع حقــــــــوق اآلخــــــــرین و 

كمــــــا نصــــــت المــــــادة ) اآلداب العامــــــة

حریــــــــة : أوالً (منــــــــه علــــــــى انــــــــه ) ٣٧(

ویتجلى مـن ) اإلنسان وكرامته مصونة

عنا الدســـتوري هــذه النصــوص إن مشــر 

قــد كفــل للمــواطن العراقــي خصوصــیته 

وحریتــه الشخصــیة باعتبــاره أنســانًا فــي 

المجتمع وتعد أسرار المرضى من أهم 

  .جوانب حریتهم الشخصیة

  :القانون المدني/ ثانیاً 

العقــــــد كمصــــــدر اللتــــــزام الطبیــــــب .١

  :بحفظ أسرار المرضى

یعــد العقــد مصــدرا مــن مصــادر 

التـــــــــزام الطبیـــــــــب بحفـــــــــظ أســـــــــرار 

ففـــي حالـــه وجـــود العقـــد ، مـــریضال

بـــین الطبیـــب والمـــریض فـــان هـــذا 

العقــــد یولــــد علــــى الطبیــــب التزامــــا 

عقدیا بحفظ األسرار التي وصـلت 

إلــــى علمــــه عـــــن المــــریض بحكـــــم 

مهنتـــــه الن ذلـــــك مـــــن مقتضـــــیات 

عقـــد العـــالج الطبـــي بـــین الطبیـــب 

والمـــــــــریض ســـــــــواء نـــــــــص علیـــــــــه 

صـراحة فــي العقـد أم ال فمضــمون 
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مــا ورد فیــه العقــد ال یقتصــر علــى

ـــــــل یشـــــــمل كـــــــل مـــــــا هـــــــو مـــــــن  ب

مســــتلزماته وفقــــًا للقــــانون والعــــرف 

والعدالـــــــــــــــة وبحســـــــــــــــب طبیعـــــــــــــــة 

، إذ تــــــــــــنص المــــــــــــادة )٤(االلتــــــــــــزام

ــــــــن القــــــــــانون المـــــــــــدني ) ١٥٠( مــ

یجـب تنفیـذ . ١(الـعراقي علـى انـه 

العقــــــد طبقـــــــًا لمــــــا اشـــــــتمل علیـــــــه 

وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسـن 

ال یقتصــر العقــد علــى . ٢.  النیــة

ام المتعاقـــد بمـــا ورد فیـــه ولكـــن إلـــز 

یتنـــــــــاول أیضـــــــــًا مـــــــــا هـــــــــو مـــــــــن 

مســــتلزماته وفقــــًا للقــــانون والعــــرف 

والعدالـــــــــــــــة وبحســـــــــــــــب طبیعـــــــــــــــة 

  .)٥()االلتزام

الفعـــــل الضـــــار كمصـــــدر اللتـــــزام .٢

  :الطبیب بحفظ أسرار المرضى

إفشاء الطبیب ألسـرار المـریض 

یصـــیبه بالضـــرر ســـواء كـــان مادیـــًا أو 

علـــى أدبیــًا وحینئـــذ للمـــریض أن یرجـــع

الطبیــــب فــــي حالــــة عــــدم وجــــود عقـــــد 

بینهمــــا بموجــــب قواعــــد الفعــــل الضــــار 

والتــي ســتحمل ) المســؤولیة التقصــیریة(

الطبیب التزامًا قانونیًا بحفـظ مـا وصـل 

إلــــــى علمــــــه مــــــن أســــــرار المــــــریض إذ 

ـــــــانون ) ٢٠٤(تـــــــنص المـــــــادة  مـــــــن الق

كـل تعـد یصـیب (المدني العراقي علـى 

الغیــر بــأي ضــرر آخــر غیــر مــا ذكــر 

لمـــــــــــــواد الســـــــــــــابقة یســـــــــــــتوجب فـــــــــــــي ا

، إذ أن الفعـــل الضـــار هــــو )التعـــویض

أیضــًا مــن مصــادر الحقــوق الشخصــیة 

  .والتي تعد السر الصحیة جزءًا منها

  :قانون اإلثبات/ ثالثاً 

نص قانون اإلثبات العراقي رقم 

) ٨٨(في المـادة ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(

ال یجــوز للمــوظفین أو (منــه علــى انــه 

ء ما وصـل المكلفین بخدمة عامة إفشا

إلــى علمهــم أثنــاء قیــامهم بــواجبهم مــن 

معلومـــات لـــم تنشـــر بـــالطریق القـــانوني 

ولم تأذن الجهة المختصة فـي إذاعتهـا 

ولو بعـد تـركهم العمـل ومـع ذلـك فلهـذا 

الجهة أن تأذن لهم بالشهادة بناء على 

، كمـا )طلب المحكمة أو احد الخصوم

مـــن هـــذا القـــانون ) ٨٩(نصـــت المـــادة 

جـــــوز لمـــــن علـــــم مـــــن ال ی(علـــــى انـــــه 

المحـــــامین أو األطبـــــاء أو الـــــوكالء أو 

غیــــرهم عــــن طریــــق مهنتــــه بواقعــــة أو 

معلومـــات أن یفشـــیها ولـــو بعـــد انتهـــاء 
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مهنتـــــــه إال انـــــــه یجـــــــب علیـــــــه اإلدالء 

بالشـــهادة إذا استشـــهد بـــه مـــن أفضـــى 

إلیــه بهــا أو كــان ذلــك یــؤدي إلــى منــع 

، ویالحــــظ أن المــــادة )ارتكــــاب جریمــــة

والمكلفــین نمــوظفیتلــزم جمیــع ال) ٨٨(

بخدمــــة عامــــة ویــــدخل فیهــــا مفهومهــــا 

الطبیـــــــب الموظـــــــف والمـــــــوظفین فـــــــي 

القطــــاع الصــــحي الــــذین تصــــل إلــــیهم 

معلومـــــــــــات عـــــــــــن حالـــــــــــة المرضـــــــــــى 

فتتوجه ) ٨٩(كالممرضین بینما المادة 

بالخطــــــــاب لجمیـــــــــع األطبــــــــاء الـــــــــذین 

یمارســـــون مهنـــــة الطـــــب ســـــواء كـــــانوا 

مــوظفین أم ال وتحملهــم بــالتزام الســریة 

  .)٦(دم إفشاء أسرار المرضىوع

  :قانون العقوبات/ رابعاً 

لقــــــــد جــــــــرم قــــــــانون العقوبــــــــات 

١٩٦٩لســــــــنة ) ١١١(العراقــــــــي رقــــــــم 

المعــــــدل إفشــــــاء األســــــرار فــــــي المــــــادة 

التـــي نصـــت علـــى أن یعاقـــب ) ٤٣٧(

بــالحبس أو الغرامــة أو بكلتــا العقــوبتین 

كــل مــن علــم بحكــم وظیفتــه أو مهنتـــه 

أو صــــــناعته أو طبیعــــــة عملــــــه بســــــر 

فأفشـاه فــي غیـر األحــوال المصـرح بهــا 

قانونـــًا أو اســـتعمله لمنفعتـــه أو لمنفعـــة 

شــخص آخــر ومــع ذلــك فــال عقــاب إذا 

أذن بإفشــاء الســر صــاحب الشــأن فیــه 

أو كــــــان إفشــــــاء الســــــر مقصــــــودًا بــــــه 

األخبــار عــن جنایــة أو جنحــة أو منــع 

  .)٧(ارتكابها

ــــــــــــــــدخل ضــــــــــــــــمن طائفــــــــــــــــة  وی

المخاطبین بنص المادة أعاله األطباء 

ذوي المهـــــــن الصـــــــحیة ســـــــواء كـــــــانوا و 

مــــوظفین أم غیــــر مــــوظفین إذا علمــــوا 

أثنـــاء ممارســـتهم لمهنـــتهم بأســـرار عـــن 

ـــــــــزام  ـــــــــیهم االلت مرضـــــــــاهم فیتحـــــــــتم عل

  .بسریتها

  :قانون العمل/ خامساً 

عـــرف القـــانون المـــدني العراقـــي 

عقـــد العمـــل بأنـــه عقـــد یتعهـــد بـــه احـــد 

طرفیــــه بــــان یخصــــص عملــــه لخدمـــــة 

أدائــه تحــت الطــرف اآلخــر ویكــون فــي

توجیهــه وأدارتــه مقابــل اجــر یتعهــد بــه 

الطــــرف اآلخــــر ویكــــون العامــــل أجیــــرًا 

، وعرفه قانون العمـل العراقـي )٨(خاصاً 

بأنـــــه اتفـــــاق ١٩٨٧لســـــنة ) ٧١(رقـــــم 

بـــــین العامــــــل وصـــــاحب العمــــــل تبعــــــًا 

لتوجیهـــه وٕادارتـــه ویلتـــزم فیـــه صــــاحب 

العمــــــل بــــــأداء األجــــــر المتفــــــق علیــــــه 
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د عــامًال مــن وعلــى هــذا یعــ. )٩(للعامــل

األطبــــــــاء والممرضــــــــین وذوي المهــــــــن 

الصــــحیة فــــي المستشــــفیات والعیــــادات 

الخاصــة وبالتــالي یلتزمــون بمــا نصــت 

مـــن قـــانون العمـــل ) ٣٥(علیـــه المـــادة 

-١: یحظـــــر علـــــى العامـــــل أن(بأنـــــه 

یفشي األسرار التي یطلـع علیهـا بحكـم 

  .)١٠()عمله بعد تركه العمل

ة قانون انضـباط مـوظفي الدولـ: سادساً 

  :والقطاع االشتراكي

لقد ألزم قانون انضباط مـوظفي 

الدولـــة والقطــــاع االشـــتراكي المــــوظفین 

بعدد من االلتزامات أوردها على سبیل 

منه والتي جاء ) ٤(الحصر في المادة 

فــي فقرتهــا الســابعة علــى أن الموظــف 

یلتزم بكتمان المعلومات والوثـائق التـي 

یطلـــع علیهـــا بحكـــم وظیفتـــه أو أثنائهـــا 

ذا كانــــت ســــریة بطبیعتهــــا أو یخشــــى إ

مــن إفشــائها إلحــاق الضــرر بالدولــة أو 

األشخاص أو أصدرت إلیـه أوامـر مـن 

رؤســـائه بكتمانهـــا ویبقـــى هـــذا الواجـــب 

قائمًا حتى بعد انتهاء خدمته بأي وجه 

كــــان، وعلــــى هــــذا یلــــزم بموجــــب هــــذا 

الـــنص األطبـــاء والعـــاملین فـــي المهـــن 

الصـــحیة فـــي المستشـــفیات العامـــة فـــي 

العراق التي تعـود للدولـة والتـي أسسـت 

برأســـــــمال كامـــــــل مـــــــن الدولـــــــة أو تـــــــم 

تأسیســها علــى شــكل شــركات مختلطــة 

%) ٥١(تملـــك الدولـــة مـــا ال یقـــل عـــن 

  .)١١(من رأسمالها

القـــوانین الخاصـــة التـــي تحكـــم / ســـابعاً 

  :ممارسة مهنه الطب

صـــدرت فـــي معظـــم دول العـــالم 

قـــوانین ولـــوائح وتعلیمـــات ففـــي العـــراق 

نون نقابـــة األطبـــاء العـــراقیین صـــدر قـــا

كما صدرت ، م١٩٨٤لسنة ) ٨١(رقم 

فــــي مجلــــس نقابــــة األطبــــاء العــــراقیین 

تعلیمــــــــــات الســــــــــلوك المهنــــــــــي لســــــــــنة 

م وهـــــذه التعلیمـــــات قـــــد ألزمـــــت ١٩٨٥

األطبـــــــاء وبالمحافظـــــــة علـــــــى الســـــــریة 

والمهنیــــة وعــــدم إفشــــاء األســــرار التــــي 

كمــا صــدرت ،تصــل لهــم أثنــاء العمــل 

ب مهنـــة الطـــب فـــي مصـــر الئحـــة آدا

التي ألزمت الطبیب بعدم إفشاء أسرار 

وكذلك قانون مزاولة الطب )١٢(مریضه

لســـنة ) ٧(البشـــري فـــي األمـــارات رقـــم 

  . )١٣(م١٩٧٥

  المبحث الثاني
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نطـــــاق التـــــزام الطبیـــــب بحفـــــظ أســـــرار 

  :المرضى واالستثناءات التي ترد علیه

هــــل كـــــل مــــا یصـــــل إلــــى علـــــم 

الطبیب عن مریضـة مـن معلومـات أو 

ئع یلــــــــزم بحفظــــــــه ؟ وهــــــــل یلــــــــزم وقــــــــا

بالكتمان تجاه جمیع النـاس والـى األبـد 

؟ أم هنـــاك مـــدة زمنیـــة محـــددة یتحلـــل 

بعــدها الطبیــب مــن هــذا االلتــزام ؟ هــذا 

مـــن جانـــب ومـــن جانـــب أخـــر هـــل إن 

الطبیـب فـي كـل األحـوال ملـزم بكتمــان 

أســـــــرار مریضـــــــة أم أن ثمـــــــة حـــــــاالت 

یتحول فیها االلتزام بالكتمان إلى التزام 

بإفشــــاء ســــر المــــریض ومــــا هــــي هــــذه 

الحــاالت ؟ ســنحاول اإلجابــة عــن هــذه 

التســـــاؤالت مـــــن خـــــالل تحدیـــــد نطـــــاق 

التــزام الطبیـــب بكتمـــان أســـرار مریضـــة 

مـــــــن حیــــــــث الموضـــــــوع واألشــــــــخاص 

والزمـــان فـــي مطلـــب أول وفـــي مطلـــب 

ثــــاني نعــــرض االســــتثناءات التــــي تــــرد 

علـــى التـــزام الطبیـــب بالكتمـــان وتحولـــه 

  . شاءإلى التزام باإلف

نطـــاق التـــزام الطبیـــب / المطلـــب األول

  :بكتمان سر المریض

ســـــــــــــنحاول تحدیـــــــــــــد النطـــــــــــــاق 

الموضـــوعي والشخصـــي والزمنـــي لهـــذا 

  :االلتزام في الفروع اآلتیة

النطـــــــــاق الموضـــــــــوعي / الفـــــــــرع األول

  :اللتزام الطبیب بالكتمان

ماذا یجب علـى الطبیـب حفظـة 

مـــن المعلومـــات التـــي تصـــل إلیـــه عـــن 

قـــــد یتعلـــــق بعضـــــها مریضـــــة و التـــــي 

بحیاتــه الخاصــة وطموحاتــه ومشــاریعه 

بحیـــث یمكــــن القــــول إن مــــا عــــدا تلــــك 

المعلومـــات ال یتحمـــل الطبیـــب التزامـــا 

بحفظهــــا؟ لقــــد قیــــل فــــي هــــذه المســــألة 

أربـــــع نظریـــــات سنعرضـــــها وفقـــــًا لمــــــا 

  :یأتي

وتعرف بنظریة : النظریة األولى

الضرر والتي تـرى أن المعلومـة تعتبـر 

تــــــب علــــــى إفشــــــائها ســــــرا إذا كــــــان یتر 

ضـــرر بـــالمریض وان لـــم یترتـــب علـــى 

إفشــائها ضـــرر فـــال تعـــد ســـرا وال یلتـــزم 

  .الطبیب بحفظها

وتعــــرف : أمــــا النظریــــة الثانیــــة

بنظریة التفرقة بین الوقائع والتـي تقسـم 

هذه الوقائع إلى نوعین سریة بطبیعتها 
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یلتزم الطبیب بكتمانهـا وعلنیـة ال یلتـزم 

  .الطبیب بعدم إفشائها

وتعــــــرف :ا النظریــــــة الثالثــــــةأمــــــ

بنظریـــة اإلرادة والتـــي تقـــوم علـــى فكـــرة 

إن المــریض هــو الــذي یملــك ســره وهــو 

صــــاحب اإلرادة فــــي إعالنــــه والســــماح 

للطبیـــــب بـــــذلك أو فـــــي كتمانـــــه وٕالـــــزام 

: أمـــا النظریـــة الرابعـــة، الطبیـــب بـــذلك 

وتعــرف بنظریــة المصــلحة والتــي یــرى 

أنصارها انه إن كان للمریض مصلحة 

ة فــي كتمــان ســره فــان الطبیــب مشــروع

یلــزم بكتمانــه وٕاال فانــه ال یعــد ســرا وال 

یحاســــب الطبیــــب علــــى إفشــــائه وهــــذه 

النظریــــــة تلقــــــى رواجــــــا فــــــي األوســــــاط 

الفقهیة لعدالة النتائج التـي تـؤدي إلیهـا 

فالمصلحة سواء كانـت مادیـة أو أدبیـة 

هـــي التـــي تحـــدد إن كانـــت المعلومـــات 

ویـــــرى . )١٤(عـــــن المـــــریض ســـــرا أو ال

جانــــــب مــــــن الفقــــــه تحقیقــــــا علــــــى رأي 

النظریــة األخیــرة إن المعیــار لــیس هــو 

مصـــلحة المـــریض االحتفـــاظ بســـره بـــل 

یجـب أن یكــون المعیــار هــو المصــلحة 

المشروعة من إفشاء السر سواء كانت 

المصلحة هذه للمریض أم لغیره فقد ال 

تكون هناك مصلحة مشروعة واضـحة 

للمــــریض فــــي حفــــظ ســــره وبالتــــالي ال 

الطبیـــب بكتمـــان هـــذا الســـر وفـــق یلـــزم 

رأي هــــــذه النظریــــــة بینمــــــا یكــــــون فــــــي 

إفشـــــــاء هـــــــذا الســـــــر ضـــــــرر یصـــــــیب 

مصــــــــــلحة أخــــــــــرى علیــــــــــا كمصــــــــــلحة 

المجتمــــع وعلــــى هــــذا فالمعیــــار یكــــون 

المصــلحة مــن إفشــاء الســر فــأن كانــت 

ــن إفشــــاء  هنــــاك مصــــلحة مشــــروعة مــ

الســـر ســـواء للمـــریض أم غیـــرة ال یلـــزم 

الطبیـــب بالكتمـــان وبغـــض النظـــر مـــن 

كــون االحتفــاظ بالســر یحقــق مصــلحة 

للمــــریض أم ال فـــــربط هـــــذه المصـــــلحة 

بإفشــاء الســر ولــیس باالحتفــاظ بــه هــو 

األولى فان لم تكن هنـاك مصـلحة فـي 

إفشـــائه كـــان إفشـــائه محظـــورا ولـــو لـــم 

تتبــــین للمــــریض مصــــلحة معینــــة فـــــي 

وعلــى هــذا یســأل )١٥(كتمــان هــذا الســر

الطبیــب عــن إفشــاء ســر المــریض ولــو 

لسـر مشـرفا للمـریض أو فـي كان هـذا ا

ــــع الطبیــــب الغیــــر  مصــــلحته كــــأن یطل

علــــى تحلیــــل أجــــراه للمــــریض وكانــــت 

نتیجــــة ســــلبیة، أو یطلعــــه علــــى أشــــعة 

خاصــــة بــــه تشــــیر إلــــى خلــــوه مــــن أي 
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فالســــــر یبقــــــى ســــــرا علــــــى   )١٦(مــــــرض

الطبیـــب كتمانـــه حتـــى لـــو كـــان مفیـــدا 

فمــــــــثال األب المــــــــریض )١٧(للمــــــــریض

ه یعد الذي اعتنى به أوالده أثناء مرض

عقــــــوقهم لهــــــم قــــــد یرغــــــب فــــــي عــــــدم 

إبالغهم بشفائه خشیة عقوقهم له ثانیة 

ــــــو صــــــرح الطبیــــــب لــــــألوالد بشــــــفاء  فل

والـــــدهم عـــــد الطبیـــــب مخـــــال اللتزامـــــه 

بكتمــــــــان أســــــــرار المــــــــریض رغـــــــــم أن 

اإلفشــــاء هــــو عمــــل طبــــي فــــي صــــالح 

  .)١٨(األب المریض

النطاق الشخصي اللتزام / الفرع الثاني

  :ضىالطبیب بحفظ أسرار المر 

یـــدور الســـر الطبـــي بـــین ثـــالث 

أطـــــــراف األول هــــــــو صــــــــاحب الســــــــر 

والثاني هو الملتزم بكتمانه والثالث هو 

  :المستفید حتى إفشائه وكما یأتي

والمـــریض : صــاحب الســر/ أوالً 

هنــا هــو صــاحب الســر ولــه وحــدة حــق 

اإلدالء بـــــه أو طلـــــب كتمانـــــه أمـــــا إن 

كـــــان هـــــذا المـــــریض صـــــغیرا أو فاقـــــدا 

إلدالء بالســـــر أو للـــــوعي انتقـــــل حـــــق ا

ــــولي المــــریض حســــب  طلــــب كتمانــــه ل

القواعـــد العامـــة فهـــو مـــن یقـــرر إفشـــاء 

الســــــر أو كتمانــــــه فــــــي ضــــــوء معیــــــار 

المصــــلحة المشــــروعة الســــابق إلــــى أن 

یســـتعید المـــریض وعلیـــه أو یبلـــغ ســـن 

الرشــــــد عندئــــــذ یعــــــود لــــــه هــــــذا الحــــــق 

ویصــبح الــولي كالطبیــب مــؤتمن علــى 

سریة المـریض الـذي كـان تحـت والیتـه
)١٩( .  

الملتــــــــزم بكتمــــــــان ســــــــر / ثانیـــــــاً 

یلتـــــزم بالحفـــــاظ علـــــى ســـــر : المـــــریض

المریض كل مـن یتصـل عملـه بـالمهن 

الطبیــــــة ســــــواء كــــــان طبیبــــــا عامــــــا أم 

مختصا  أو من العاملین بـالمهن غیـر 

الطبیـــة مـــن غیـــر األطبـــاء كالصـــیادلة 

الـــذین یصـــرفون العـــالج للمـــریض بعـــد 

االطــالع علــى حالتــه وكــذا المســاعدین 

ممرضــــین والممرضــــات والفنــــین مــــن ال

ــــذین یشــــتركون فمــــن الفریــــق الطبــــي  ال

المعــــالج علــــى اخــــتالف تخصصــــاتهم 

واإلداریین بالمستشـفیات والعـاملین بهـا 

ــــــة كلیــــــة الطــــــب المتــــــدربین فیهــــــا  طلب

وغیرهم ممن یتیح لهم عملهم االطالع 

علـــــــى أســـــــرار المرضـــــــى كـــــــل هـــــــؤالء 

یلتزمــــون بكتمــــان الســـــر الطبــــي فهـــــي 

ي یسمح فیهـا القـانون غیر الحاالت الت
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كذا على الطبیب أن . )٢٠(بإفشاء السر

یحـــــــــــرص علـــــــــــى التـــــــــــزام مســـــــــــاعدیه 

بالمحافظة على أسرار المرضـى وعـدم 

وفــــــــي حــــــــال تــــــــولى . )٢١(اإلدالء بهــــــــا

ـــــب  معالجـــــة المـــــریض أكثـــــر مـــــن طبی

ضـــمن فریـــق طبـــي واحـــد وســـواء كـــان 

هــذا الفریــق ینتمــي لتخصــص طبــي أو 

إلـــى تخصصـــات مختلفـــة فانـــه یترتـــب 

ذلـــــــك أمـــــــران األول إن جمیـــــــع علـــــــى

أعضــــاء الفریــــق ملتزمــــون بالمحافظــــة 

علــــــــى أســــــــرار المــــــــریض والثــــــــاني إن 

أعضـــــــــاء الفریـــــــــق حینمـــــــــا یتبـــــــــادلون 

المعلومــــات عــــن حالــــة المــــریض فیمــــا 

بینهم ال یعدون قد اخلوا بالتزام السـریة  

  .)٢٢(عن حالة المریض

المســتفید مــن إفشــاء ســر / ثالثــاً 

ن إفشاء قد یكون المستفید م: المریض

ســـر المـــریض هـــو المـــریض نفســـه أو 

الطبیب أو المجتمع بأسره حین یحمـي 

إفشـــاء الســـر الصـــحة والســـكینة العامـــة 

واألمــن واالســـتقرار وسیتضـــح لنـــا ذلـــك 

  .في الفقرة الالحقة

النطـــاق الزمنـــي اللتـــزام / الفـــرع الثالـــث

  :الطبیب حفظ أسرار المرضى

ســـبقت اإلشـــارة إلـــى نصـــوص 

اقــي وقــانون العمــل قــانون اإلثبــات العر 

وقـــــــــانون انضـــــــــباط مـــــــــوظفي الدولـــــــــة 

والقطـــــــاع االشـــــــتراكي والتـــــــي ألزمـــــــت 

المخــــــاطبین بهــــــذه النصــــــوص بحفــــــظ 

الســـر المهنـــي حتـــى بعـــد تـــرك العمـــل 

مـن ٨٨/إذ بموجـب م،وانتهاء الخدمة 

قــــانون اإلثبــــات العراقــــي التــــي ســــبقت 

اإلشارة إلیهـا فـان التـزام الطبیـب بحفـظ 

تهــاء عالقــة الســر الطبــي ال ینتهــي بان

الطبیب بالمریض وال بـاعتزال الطبیـب 

العمــل ألي عمــل كــان وال بمــرور فتــرة 

زمنیــــــة معینــــــة فهــــــو التــــــزام ال یســــــقط 

بمضــــي المــــدة وال بمــــوت المــــریض أو 

تمام شفائه بل یلتزم بـه الطبیـب طـوال 

وال یباح له إفشـاء السـر إال . )٢٣(حیاته

في الحاالت المستثناة من هـذا االلتـزام 

  .ي ذكرهكما سیأت

االســـتثناءات الـــواردة / المطلـــب الثـــاني

ــــــب بحفــــــظ أســــــرار  ــــــى التــــــزام الطبی عل

  :المرضى

انطالقــــا مــــن المصــــلحة العامــــة 

والخاصـــــة التـــــي تســـــوغ إفشـــــاء الســـــر 

الطبي فقد استثنت النصوص القانونیة  
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التــي عالجــت الســر المهنــي عمومــا أو 

الســــر الطبــــي علــــى وجــــه الخصــــوص 

بعـــــض الحـــــاالت التـــــي یحظـــــى فیهــــــا 

لطبیــــــب مــــــن االلتــــــزام بحفــــــظ أســــــرار ا

مریضـه ومــن هــذه النصــوص القانونیــة 

مــــا یوجــــب علــــى الطبیــــب إفشــــاء ســــر 

مریضه وبعضها یجوز للطبیب إفشـاء 

الســـر وســـنعرض هـــاتین الحلتـــین فیمـــا 

  :یأتي

حـــــاالت وجـــــوب إفشـــــاء / الفـــــرع األول

  : السر الطبي

المصــــلحة العامــــة للمجتمــــع قــــد 

توجـــــــب علـــــــى الطبیـــــــب إفشـــــــاء ســـــــر 

كمـا قـد توجـب ذلـك المصــلحة مریضـه 

  .الخاصة لبعض األفراد وكما سیأتي

وجوب إفشاء السر الطبـي / أوالً 

توجــب القــوانین فــي : للمصــلحة العامــة

بعــــض الحــــاالت إفشــــاء الســــر الطبــــي 

الن في إفشائه مصلحة للمجتمع ومـن 

  :هذه الحاالت

وجـــوب اإلفشـــاء لإلبـــالغ .١

: عن الموالید والوفیات

ـــــــــاق اإلســـــــــ المي لقـــــــــد رفـــــــــع المیث

العــــــــــالمي لألخالقیــــــــــات الطبیــــــــــة 

والصحیة الخطر عن إفشاء السـر 

إذا كانــــت القــــوانین النافــــذة تــــنص 

. )٢٤(علـــى إفشـــاء مثـــل هـــذا الســـر

والقــــوانین النافــــذة توجــــب اإلبــــالغ 

ـــــالي  عـــــن الموالیـــــد والوفیـــــات وبالت

توجــب علــى الطبیــب اإلبــالغ عــن 

حــــــاالت الــــــوالدة والوفــــــاة رغــــــم إن 

عـــن بعضــها قــد یســتوجب الســریة 

ــــــــــرى أن القــــــــــانون  أصــــــــــحابة إذ ن

المصــــــري لألحــــــوال المدنیــــــة رقــــــم 

م قـــد أوجـــب ١٩٩٤لســـنة ) ١٤٣(

علـــى الطبیـــب التبلیـــغ عـــن واقعـــة 

المـــــیالد إلـــــى الجهـــــات المختصـــــة 

كما . )٢٥(التي حددها ذات القانون

أوجــب علیــه أن یبلــغ عــن حــاالت 

الوفاة إلى الجهات المختصة التـي 

كمـــــــــــا أن . )٢٦(حـــــــــــددها القـــــــــــانون

اإلمـــــاراتي لمزاولـــــة مهنـــــة القـــــانون

لســـــــنة ) ٧(الطــــــب البشـــــــري رقــــــم 

م قــــد ألزمــــت الطبیــــب فــــي ١٩٧٥

حــال وفــاة مریضــه إبــالغ الجهــات 

ویجـــــــــــب علـــــــــــى . )٢٧(المختصـــــــــــة

الطبیـــب ســـواء فـــي حالـــة اإلبـــالغ 

عن الموالید أو الوفیات أن یقصر 
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بالغــه إلــى الجهــة المختصــة دون 

غیرها وٕاال عـد مفشـیا لسـر المهنـة 

  .)٢٨(ولیةوحقت علیه المسؤ 

وجـــــــوب اإلفشـــــــاء لإلبـــــــالغ عـــــــن .٢

:األمراض المعدیة

ال یلـزم الطبیـب بكتمـان ســر 

مریضه إذا كان المـریض مصـاب 

بمــرض معــدي وكــان الغــرض مــن 

إفشــــــاء الســـــــر منـــــــع تفشـــــــي هـــــــذا 

المــــــــــــــــــــریض حمایــــــــــــــــــــة أفــــــــــــــــــــراد 

إذ علــى الطبیــب أن . )٢٩(المجتمــع

یبلــغ عــن األمــراض المعدیــة التــي 

تشـــــــكل خطـــــــرا علـــــــى المصـــــــلحة 

للمجتمـــع تغلیبـــًا للمصـــلحة العامـــة 

العامـــــة علـــــى مصـــــلحة المـــــریض 

والطبیــــــــــب ملــــــــــزم . )٣٠(الخاصــــــــــة

باإلفشــاء فــي هــذه الحالــة بموجــب 

كثیر من النصوص القانونیة التي 

عالجت السر الطبي وهو ما نص 

علیـــه المیثـــاق اإلســـالمي العـــالمي 

لألخالقیــــــــات الطبیــــــــة والصــــــــحیة 

ـــــــــب اإلبـــــــــالغ عـــــــــن  بـــــــــإلزام الطبی

السـاریة حمایـة األمراض المعدیـة و 

كمــــــا إن . )٣١(لمصــــــلحة المجتمــــــع

القـــانون اإلمـــاراتي لممارســـة مهنـــة 

ــــــــزم الطبیــــــــب  الطــــــــب البشــــــــري أل

ــــــذلك ، كمــــــا نجــــــد أن قــــــانون )٣٢(ب

مكافحــــــــــــة األمــــــــــــراض المعدیــــــــــــة 

م ١٩٥٨لسـنة ١٣٧المصري رقم 

ألطبــــــــــاء بــــــــــإبالغ اقــــــــــد ألزمــــــــــت 

السلطات الصـحیة المختصـة عنـد 

االشـــــــتباه فـــــــي إصـــــــابة المـــــــریض 

، كمـــــــا أوجـــــــب )٣٣(بمـــــــرض معـــــــدٍ 

القـــــــــــــانون المصـــــــــــــري لمكافحـــــــــــــة 

ـــــــة رقـــــــم  ) ١٥٨(األمـــــــراض الزهری

م على كل طبیـب أن ١٩٥٠لسنة 

یبلـــــــــــغ تفتـــــــــــیش الصـــــــــــحة عـــــــــــن 

األشـــخاص المصـــابین بـــاألمراض 

، كما إن قـانون اآلداب )٣٤(الزهریة

الطبیــــة اللبنــــاني قــــد فــــرض علــــى 

الطبیب إبالغ السلطات المختصة 

عن األمـراض التناسـلیة وعـن اسـم 

ض الـرافض للعـالج مـن هـذه المری

.)٣٥(األمراض

وجوب االمتثال في حالة اإلصـابة .١

:بمرض عقلي

إن كــــــــان المــــــــریض مصــــــــابًا 

بمـــــرض عقلـــــي یهـــــدد ســـــالمته أو 
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ســـــالمة اآلخـــــرین فعلـــــى الطبیـــــب 

لحجـــزه وهـــذا مـــا الســـلطات إبـــالغ 

نص علیه قانون حجـز المصـابین 

بــــأمراض عقلیــــة فــــي مصــــر رقــــم 

وهـــــو ، )٣٦(م١٩٤٩لســـــنة ) ١٤١(

وجبـــــــــة القـــــــــانون اإلمـــــــــاراتي مــــــــا أ

، )٣٧(الطـب البشـريمهنةلممارسة 

وال یكـــــون الطبیـــــب عنـــــد اإلبـــــالغ 

عــــــن المــــــریض المصــــــاب بعاهــــــة 

عقلیــة قــد أفشــى ســره الن الغــرض 

مـــــن هـــــذا اإلبـــــالغ وهـــــو لحمایـــــة 

مصـــــــلحة المجتمـــــــع وأفـــــــراده مـــــــن 

  .خطر المصاب بمرض عقلي

وجـــوب اإلفشـــاء لإلبـــالغ .٢

  :عن الجرائم

اإلســـالمي نـــص المیثـــاق العـــالمي 

لألخالقیـات الطبیــة والصـحیة علــى أن 

الطبیـــب ال یكـــون مفشـــیا للســـر الطبـــي 

إذا كـان الغـرض مــن إفشـاء السـر منــع 

كمــــــــا أن قــــــــانون ، )٣٨(وقــــــــوع جریمــــــــة

اإلثبات العراقي كما سـبقت اإلشـارة قـد 

ســـمح لألطبـــاء بإفشـــاء الســـر إذا كـــان 

الغـــرض منـــه منـــع ارتكـــاب جریمـــة وال 

ســــــــر یلتــــــــزم الطبیــــــــب هنــــــــا بكتمــــــــان

وهذا ما نص علیه قـانون ، )٣٩(مریضه

ونصــــت علیــــه ، )٤٠(العقوبــــات العراقــــي

، )٤١(الئحـــــة آداب المهنـــــة فـــــي مصـــــر

والقـــــــانون اإلمـــــــاراتي لممارســـــــة مهنـــــــة 

، وقــــانوني اإلثبــــات )٤٢(الطــــب البشــــري

والعقوبـــــــات المصـــــــریین كمـــــــا ســـــــبقت 

اإلشارة إلیهمـا، هـذا ویـرى بعـض الفقـه 

إن الطبیــب یعفــى مــن التزامــه بكتمــان 

سر مریضه في هذه الحالة سـواء كـان 

الغــرض مــن إفشــاء ســر المــریض منــع 

ارتكـــاب الجریمـــة أو للتبلیـــغ عنهـــا وأیـــًا 

كــــان نــــوع الجریمــــة وطبیعتهــــا وســــواء 

كـــــان المـــــریض هـــــو الجـــــاني أم كـــــان 

مجنـــــــي علیـــــــه أو كـــــــان هـــــــو الجـــــــاني 

والمجنـــي علیـــه كـــالجرائم التـــي یرتكبهـــا 

المریض ضد نفسه كتعاطي المخدرات 

والت االنتحـــار فالطبیـــب كـــأي أو محـــا

مــــــواطن عــــــادي ملــــــزم بــــــاإلبالغ عــــــن 

  .)٤٣(الجرائم

وجوب اإلفشاء لمقتضیات أعمال .٣

  :الخبرة القضائیة

للقاضــــي أن یســــتعین بالطبیــــب 

كخبیــــر للفصــــل فــــي المنازعــــات التــــي 

تتطلـــــب خبـــــرة طبیـــــة وعلـــــى الطبیـــــب 
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ـــــــى لـــــــو  الخبیـــــــر أن یقـــــــدم الخبـــــــرة حت

تضمنت إفشاء لسر مریضه فال یسال 

نـــــا عـــــن االلتـــــزام بالكتمـــــان إذ نـــــص ه

القـــــــانون اللبنـــــــاني الخـــــــاص بـــــــاآلداب 

الطبیة على إعفـاء الطبیـب مـن واجـب 

الســــــریة المهنیــــــة إذا دعــــــي مــــــن قبــــــل 

المحكمـة بصـفة خبیــر لمعاینـة مــریض 

، علـــى أن یقتصـــر )٤٤(أو لدراســـة ملفـــه

الطبیـــــب المكلـــــف بمهـــــام الخبیـــــر فـــــي 

تقریــــــره علــــــى اإلجابــــــة عــــــن األســــــئلة 

ان ال یــــذكر أمــــور أخــــرى المطروحـــة و 

خارجـــة عـــن هـــذه المهمـــة إال إذا كـــان  

الســـــــكوت عنهـــــــا یســـــــيء إلـــــــى ســـــــیر 

  )٤٥(.العدالة

وجــــــــــوب اإلفشــــــــــاء لــــــــــإلدالء .٤

  :بالشهادة

مـــــن ) ٨٨(لقـــــد أعفـــــت المـــــادة 

قــــانون اإلثبــــات العراقــــي الطبیــــب مــــن 

االلتـــزام بالحفـــاظ علـــى أســـرار مریضـــه 

إذا طلبــــــــت منــــــــه المحكمــــــــة أو احــــــــد 

ذا الســــر كشــــهادة الخصــــوم اإلدالء بهــــ

أمـــام المحكمـــة وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه 

مــــــــن قــــــــانون اإلثبــــــــات ) ٦٦(المــــــــادة 

، ویمكـــــن للمحكمـــــة فـــــي )٤٦(المصـــــري

هـــــذه الحالـــــة ان تحـــــیط إفشـــــاء الســـــر 

بالضــــــمانات الكافیــــــة لعــــــدم األضــــــرار 

، كــان تــأمر بجعــل )٤٧(بصــاحب الســر

  .الجلسة سریة

وجــوب اإلفشــاء عنــدما یكــون .٥

بإفشاء الطبیب مكلفًا من جهة معینة 

  :السر الطبي

یعفى الطبیب من االلتزام بحفظ 

سر المریض عندما یكون مكلفـا بحكـم 

عملــــــة مــــــن جهــــــة معینــــــة لفحــــــص أو 

عـــــالج  فئـــــة معینـــــة مـــــن األشـــــخاص 

فعلیــة إبــالغ هــذه الجهــة بالوقــائع التــي 

اطلــــــــع علیــــــــه دون أن یعتبــــــــر مخــــــــال 

والمثل علـى ذلـك ، )٤٨(اللتزامه بالسریة

التـــامین الطبیـــب الـــذي كلفتـــه شـــركات

فحــص طائفــة العمــالء الــراغبین بــإبرام 

عقـــــود التـــــامین فعلـــــى الطبیـــــب إبـــــالغ 

الشركة التي یعمل لدیها بحقیقة الحالة 

الصحیة للعمیل لما في ذلك من تأثیر 

لدى الشركة في قبول التعاقـد معـه مـن 

عدمـــــه علـــــى أن یكـــــون إفشـــــاء الســـــر 

  .)٤٩(.لشركة التامین المعنیة فقط

عضــاء وجــوب إفشــاء الســر أل.٦

  :الفریق الطبي أو الطبیب البدیل
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إذ علــى الطبیــب أن یقــدم تقریــرًا 

عن حالة مریضـه إلـى أعضـاء الفریـق 

الطبــــــي الــــــذین اشــــــتركوا معــــــه لعــــــالج 

المـــــــریض كمـــــــا علیـــــــه أن یقـــــــدم هـــــــذا 

التقریر إلـى الطبیـب البـدیل الـذي یحـل 

محلـــه لعـــالج المـــریض إذا توقـــف هـــو 

عـــن عالجـــه وفـــي هـــاتین الحـــالتین ال 

بالســریة الطبیــة بــل علیــه أن یقــدم یلــزم 

التقریـــــر بصـــــورة كاملـــــة وشـــــاملة عـــــن 

  .)٥٠(حالة المریض

وجوب اإلفشاء لتزوید المؤسسـات .٧

العلمیــــــــــــــة وشــــــــــــــركات األدویــــــــــــــة 

  :بالمعلومات الطبیة

فإذا ما تطلبـت البحـوث العملیـة 

االســــتعالم عــــن حالــــة مــــریض معــــین 

لغـرض دراســتها أو لغــرض إیجــاد دواء 

أدویـة فـان علـى لحالته مـن قبـل شـركة 

الطبیــــــــــب أن یــــــــــزود هــــــــــذه الجهــــــــــات 

بالمعلومـــــات عـــــن حالـــــة المـــــریض وال 

یلــزم هنــا بكتمهــا بــل علیــه اإلدالء بهــا 

الن الغایة من البحث العلمي هنا هـي 

إیجـــــــاد الـــــــدواء هـــــــو لفائـــــــدة المجتمـــــــع 

، غیـــر أن المیثــاق اإلســـالمي )٥١(ككــل

لألخالقیـــات الطبیـــة والصـــحیة اشـــترط 

موافقـــة علـــى الطبیـــب الحصـــول علـــى

المریض قبـل تقـدیم أي معلومـات عنـه 

ألطــــــــراف أخــــــــرى مثــــــــل البــــــــاحثین أو 

شـــــركات األدویـــــة أو مؤسســـــات جمـــــع 

  .)٥٢(البیانات

وجــــــوب إفشــــــاء الســــــر الطبــــــي : ثانیــــــاً 

قــــــــــد تتعلـــــــــــق : للمصــــــــــلحة الخاصــــــــــة

المصــــلحة الخاصــــة فــــي إفشــــاء الســــر 

  :بالمریض نفسه أو بالغیر وكما یأتي

وجـــــــــــــــوب اإلفشـــــــــــــــاء لمصـــــــــــــــلحة .١

:المریض

قــد تقتضــي مصــلحة المــریض 

مـــن الطبیــــب أن یفشـــي ســــره المتعلــــق 

بمرضــه كمــا لــو كــان المــریض مــدمنا 

أو مصـــابا بمـــرض نفســـي یدفعـــه إلـــى 

االنتحـــــار أو إلـــــى إیـــــذاء نفســـــه فعلـــــى 

الطبیب إبالغ ذویه وأهله بحالته حتى 

یســـاعدوه علـــى الشـــفاء دون أن یكـــون 

الطبیب مخال بالتزامـه فـي كتمـان سـر 

میثــــاق اإلســــالمي  مریضــــه اذ نــــص ال

ر عــــن الطبیــــب فــــي حظــــعلــــى رفــــع ال

كتمـــان ســـر المـــریض إذا كـــان إفشـــاء 

الســر بنــاء علــى طلــب صــاحبه خطیــا 

أو كــــــــــــان فــــــــــــي إفشــــــــــــائه مصــــــــــــلحة 



  

  

  

  

٥٣١

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

فقـــــد یصـــــرح المـــــریض . )٥٣(للمـــــریض

للطبیــب بإفشــاء ســره لمصــلحة یحققهــا 

لـــــه هـــــذا اإلفشـــــاء فعلـــــى الطبیـــــب أن 

یبادر لإلبالغ عن هـذا السـر وال یحـق 

. )٥٤(ه بحجة التزام سر المهنةله كتمان

بـــل حتــــى لــــو رفـــض المــــریض إفشــــاء 

ســــره ولــــم یصــــرح للطبیــــب بــــذلك فــــان 

علــــى الطبیــــب إفشــــاء الســــر إذا كــــان 

  . )٥٥(یحقق ذلك مصلحة للمریض

وجـــــوب اإلفشـــــاء لمصـــــلحة الغیـــــر .٢

:المشروعة

قــــــــــــد یكتشــــــــــــف الطبیــــــــــــب إن 

المریض الذي یعالجه مصاب بمـرض 

معــــــد كــــــأن یكــــــون مصــــــاب بمــــــرض 

معـــــد وهـــــو خاطـــــب لفتـــــاة أو تناســـــلي 

د العمـــــل یـــــمصـــــاب بمـــــرض معـــــد ویر 

كخادم لدى أسرة معینـة فعلـى الطبیـب 

أن یبـــادر إلـــى إبـــالغ الفتـــاة أو األســـرة 

بحالــة مریضــه مــن اجــل حمــایتهم مــن 

العـــدوى وال یعـــد بـــذلك مخـــال بالتزامـــه 

فالمیثــــــاق .)٥٦(بكتمـــــان ســــــر المــــــریض

اإلســـالمي یـــدفع الخطـــر عـــن الطبیـــب 

ا كـان اإلفشـاء لـدفع في إفشاء السر إذ

. )٥٧(الضــــرر  عــــن الــــزوج أو الزوجــــة

وكذا القـانون اإلمـاراتي لممارسـة مهنـة 

علــى أن یجــب أن . )٥٨(الطــب البشــري

تكون مصلحة الغیر التي تسوغ إفشاء 

الســــر مشــــروعة والقاضــــي یقــــدر ذلــــك 

فیمــــا إذا كانــــت هنــــاك ضــــرورة تــــرجح 

.)٥٩(إفشاء  الطبیب للسر من عدمه

ت جـــــواز إفشـــــاء حـــــاال/ الفـــــرع الثـــــاني

  :السر الطبي

ثمـــــــة حـــــــاالت یجـــــــوز فیهـــــــا 

للطبیـــب أن یفشــــي ســــر مریضــــة دون 

أن یكــــون علیــــه هــــذا اإلفشــــاء واجــــب 

علیــه وهــذه الحــاالت تتمثــل فــي جــواز 

إفشاء السر  لدفاع الطبیـب عـن نفسـه 

وفــي حالــة تــرخیص المــریض للطبیــب 

فــــــــي إفشــــــــاء الســــــــر لغیــــــــر ضــــــــرورة 

  :وسنعرض الحالتین فیما یأتي

جــواز إفشــاء ســر المــریض لــدفاع /أوالً 

  :الطبیب عن نفسه

أقــــر الفقــــه الفرنســــي بدعمــــه 

القضــاء حــق الطبیــب فــي الــدفاع عــن 

نفســه مقــدما علــى التزامــه بكتمــان ســر 

مریضــــه بعــــد أن كــــان الفقــــه الفرنســــي 

ـــــة  یمنعـــــه مـــــن هـــــذا الحـــــق فتـــــرة طویل

وبــذلك أصــبح مــن حــق الطبیــب الــذي 
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یتمســـك مریضـــه فــــي مواجهـــة بــــأوراق  

ائق تدینـــه أن یدحضــها بمـــا فـــي أو وثــ

حــــوزة مــــن دفــــوع وان انطــــوت دفوعــــه 

علـــى إفشــــاء لحالـــة مریضــــه الصــــحیة 

وعلـى هـذا رفـع . )٦٠(والعالج المتبع له

المیثـــــــــــــــــاق اإلســـــــــــــــــالمي العــــــــــــــــــالمي 

لألخالقیــات الطبیــة والصــحیة الخطــر 

على الطبیب في إفشاء السـر إذا كـان 

الغرض من إفشاء هذا السر هو دفـاع 

أمــام جهــة قضــائیة الطبیــب عــن نفســه

وبنــاء علــى طلبهــا بحســب مــا تقتضــیه 

وهــــــو مــــــا جــــــوزه . )٦١(حاجــــــة الــــــدفاع

. )٦٢(القــــانون اللبنــــاني لــــآلداب الطبیــــة

غیــر أن هــذا الحــق للطبیــب یجــب أن 

ینحصـــــر وفـــــق ضـــــوابطه بـــــان یكـــــون 

اإلفشاء للدفاع عن نفسه عنـدما یكـون 

فـــي دعـــوى قضـــائیة مـــن قبـــل مریضـــه 

ي وان یكـــــــــون اإلفشـــــــــاء بالقـــــــــدر الـــــــــذ

یســـاعده فـــي الـــدفاع عـــن نفســـه ویبقـــى 

لجــوء الطبیــب لهــذا الحــق أمــر جــوازي 

فــال یســتطیع أحــد إجبــار الطبیــب فـــي 

إفشـــــــاء ســـــــره إذا أراد أن یمتنـــــــع عـــــــن 

  .)٦٣(اإلفشاء

جــــواز اإلفشــــاء بــــإذن المــــریض / ثانیــــاً 

  :لغیر ضرورة

للمــریض أن یحـــل الطبیــب مـــن 

االلتــزام بكتمــان ســره فــان إذن لــه بــذلك 

، حیث رفع )٦٤(الكتمانزال عنه واجب

المیثــــــاق اإلســــــالمي وكــــــذلك القــــــانون 

اإلمـــاراتي للطـــب البشـــري الحظـــر عـــن 

الطبیــــــب فــــــي إفشــــــاء الســــــر إذا كــــــان 

اإلفشاء بناًء على طلب صاحب السر 

سواء كان األذن من المـریض للطبیـب 

، )٦٥(باإلفشاء صراحة شـفاهة أو كتابـة

أو كـــان اإلذن ضـــمنیًا یســـتخلص مـــن 

المـریض زوجتـه وقائع كـان یصـطحب 

أو صــدیقه عنــد العــالج ویدخلــه غرفــة 

الكشـــــف أو أن یطلـــــب المـــــریض مـــــن 

طبیبه شـهادة طبیـة عـن طریـق زوجتـه 

  .)٦٦(التي كانت تصطحبه للطبیب

ویبقــــــــى اإلذن باإلفشــــــــاء حقـــــــــًا 

شخصـــیًا للمـــریض فـــال یعتـــد بتصـــریح 

الـــزوج للطبیـــب بالكشـــف عـــن المـــرض 

ــــــــذي تعانیــــــــه زوجتــــــــه ، كمــــــــا أن )٦٧(ال

بیــــب باإلفشــــاء ال یــــؤدي التصــــریح للط

إلى سـقوط االلتـزام عـن الطبیـب بحفـظ 

الســر بصــفة مطلقــة بــل یبقــى الطبیــب 
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ــــــــدًا بمراعــــــــاة مصــــــــلحة المــــــــریض  مقی

، فــــــان )٦٨(ومقتضــــــیات النظــــــام العــــــام

الحـــظ الطبیـــب المصـــرح لـــه باإلفشـــاء 

انــه ســیترتب علــى البــوح بســر مریضــه 

ضــرر بــالمریض أو بالمصــلحة العامــة 

ســــر وعـــــدم فانــــه یجــــب علیـــــه حفــــظ ال

  .)٦٩(إفشائه

اثـــر إخـــالل الطبیـــب / المبحـــث الثالـــث

  :بالتزامه بحفظ أسرار المرضى

إذا قــــــام الطبیــــــب بإفشــــــاء ســــــر 

مریضــه فــي غیــر الحــاالت االســتثنائیة 

یهـا أو یـرخص لـه التي علیه اإلفشـاء ف

باإلفشاء فیها فانه سیترتب علـى عمـل 

الطبیـــب المســـؤولیة عـــن فعـــل اإلفشـــاء 

وقبـــــل أن نســـــتعرض صـــــور مســـــؤولیة 

الطبیب عن إفشاء أسرار مریضـه ننـوه 

إلـــــى أن التـــــزام الطبیـــــب بعـــــدم إفشـــــاء 

أســرار مرضــاه هــو التــزام بامتنــاع عــن 

عمـل ولمـرة واحـدة إن وقـع فیهـا العمــل 

انه ال یمكن أن یقبـل ف،الممنوع وقوعه

التنفیــــذ العینــــي الجبــــري، فــــإذا مــــا قــــام 

الطبیب بإفشاء سر مریضه فال جدوى 

مـــــن التــــــزام الطبیــــــب بالتنفیــــــذ العینــــــي 

وٕاجبـــاره علـــى كتمـــان الســـر الن الســـر 

أذیع بین الناس وال جـدوى مـن الناحیـة 

، )٧٠(المدنیــــة ســــواء التعــــویض المــــالي

ــــى قواعــــد المســــؤولیة المدنیــــة  بنــــاًء عل

، مـن جهـة )دیـة كانـت أم تقصـیریةعق(

أخــــــــرى أن الطبیـــــــــب یتعـــــــــرض عنـــــــــد 

اإلفشاء للمسؤولیتین الجزائیة والتأدیبیة 

وســــنبحث ذلــــك فــــي المطالــــب الثالثــــة 

  :اآلتیة

المســــــؤولیة التأدیبیــــــة / المطلــــــب األول

  :للطبیب

تعــد المســؤولیة التأدیبیــة دعامــة 

أساسیة لحمایة السریة المهنیة بما یقع 

علـــــــى الطبیـــــــب مـــــــن عقـــــــاب تـــــــأدیبي 

المـــــؤتمن علـــــى ســـــر مریضـــــه نتیجــــــة 

تقصیریة في المحافظة على هذا السر 

بوصفه تصرفًا مخًال بواجبات الوظیفة 

أو المهنــة، فاألطبــاء فــي المستشــفیات 

العامــة هــم موظفــون یخضــعون لقــانون 

انضــــــــباط مــــــــوظفي الدولــــــــة والقطــــــــاع 

م ١٩٩١لســــــــنة ١٤االشــــــــتراكي رقــــــــم 

فإفشــــائهم ألســــرار المرضــــى یعرضــــهم

للعقوبـــات التأدیبیـــة الـــواردة فـــي المـــادة 

لفــت (مـن هــذا القــانون والتــي هــي ) ٨(

النظر، اإلنذار، قطع الراتب، التـوبیخ، 
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إنقــــــــــاص الراتــــــــــب، تنزیــــــــــل الدرجــــــــــة، 

  ).الفصل، العزل

وبالنســبة لألطبــاء العــاملین فــي 

المستشــــفیات األهلیــــة فــــأنهم ملتزمــــون 

ـــــى بعـــــد  بكتمـــــان أســـــرار مرضـــــاهم حت

جــــــــب النصــــــــوص تــــــــركهم العمــــــــل بمو 

القانونیــة التـــي تعــالج عقـــد العمــل كمـــا 

مــر بنــا لــذا فــان اإلخــالل بهــذا االلتــزام 

مــن قبــل الطبیــب أثنــاء عملــه یعرضــه 

ألشــــد العقوبــــات التأدیبیــــة فقــــد یفصــــل 

ویفســـخ عقـــد عملـــه ومـــن دون إشـــعار 

  .)٧١(عند إفشائه أسرار مرضاه

المســــؤولیة الجزائیــــة / المطلــــب الثــــاني

  :للطبیب

ون العقوبـــــــات لقــــــد عاقــــــب قــــــان

م كمــا ١٩٦٩لســنة ١١١العراقــي رقــم 

رأینـــا صـــاحب المهنـــة كالطبیـــب الـــذي 

یفشي أسرار مهنته بعقوبة الحبس مـدة 

ال تزیـــــد علـــــى ســـــنتین أو بالغرامـــــة أو 

، وتقـــــــــوم هـــــــــذه )٧٢(بكلتـــــــــا العقـــــــــوبتین

المســؤولیة الجزائیــة علــى ثالثــة أركــان 

ركن مادي یتمثل بوجود سر معـین تـم 

ني صفة خاصـة فـي إفشاؤه والركن الثا

الجــاني هــي أن یكـــون ذا مهنــة معینـــة 

فجریمــــــة إفشــــــاء األســــــرار المهنیــــــة ال 

یرتكبهـــــا أي شـــــخص بـــــل شـــــخص ذو 

صـــفة مســــتمدة مـــن نــــوع المهنـــة التــــي 

یمارسها وهو المؤتمن على السر وقت 

إیداعــــــــه ال وقــــــــت إفشــــــــاؤه حیــــــــث أن 

االلتـــزام بعـــدم اإلفشـــاء یســـتمر إلـــى مـــا 

كن الثالث بعد زوال هذه الصفة أما الر 

فهـــــو الـــــركن المعنـــــوي لجریمـــــة إفشـــــاء 

األســرار المتمثــل بالعقــد الجنــائي فهــذه 

الجریمـــة مـــن الجـــرائم العمدیـــة والقصـــد 

المطلــوب هنــا هــو العقــد العــام ویتعــین 

بــان للواقعــة ) الطبیــب(أن یعلــم المــتهم 

صــفة الســر وان تتجــه إرادتــه إلــى فعــل 

اإلفشـــــاء والـــــى النتیجـــــة التـــــي تترتـــــب 

  .)٧٣(علیه

المســـــؤولیة المدنیـــــة / لمطلـــــب الثالـــــثا

  :للطبیب

إن إخــــــالل الطبیــــــب بالتزاماتــــــه 

بكتمــان أســرار مرضــاه یثیــر مســؤولیته 

المدنیــــــة عقدیــــــة أو تقصــــــیریة حســــــب 

حالــه وجــود عقــد مــع المــریض أم عــدم 

  :وجوده

  :المسؤولیة العقدیة للطبیب/ أوالً 
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هذه المسؤولیة هي الجزاء الذي 

ــــى إخــــالل الم تعاقــــد یرتبــــه القــــانون عل

بتنفیذ التزامه العقـدي وتنشـا المسـؤولیة 

العقدیــــة التزامــــًا بــــالتعویض للمضــــرور 

، وحتـــى تقـــوم )٧٤(بذمـــه المـــدین المخـــل

مســــؤولیة الطبیــــب والمــــریض یتضــــمن 

عــالج المــریض أو الكشــف علیــه نافــذًا 

بینهمـــا والزمـــًا لهمـــا وان یخـــل الطبیـــب 

بالتزامــــــه بالحفــــــاظ علــــــى أســــــرار هــــــذا 

هذا االلتـزام تنفیـذًا المریض أو أن ینفذ 

جزئیـــــًا أو معیبـــــًا وســـــواء نـــــص العقـــــد 

صــــراحة أو ضــــمنًا علــــى هــــذا االلتــــزام 

وان یترتب علـى اإلخـالل بهـذا االلتـزام 

ضــــررًا مادیــــًا یصــــیب المــــریض جــــراء 

  .)٧٥(فعل اإلفشاء

  :المسؤولیة التقصیریة للطبیب/ ثانیاً 

توجــــــب المســــــؤولیة التقصــــــیریة 

إلـــــزام مـــــن احـــــد ضـــــررًا غیـــــر مشـــــروع

، فقــد )٧٦(بــالغیر بتعــویض هــذا الضــرر

ال یوجـــد عقـــد بـــین الطبیـــب والمـــریض 

فیقــــــوم الطبیــــــب بإفشــــــاء أســــــرار هــــــذا 

المریض أثناء الكشف علیه أو عالجه 

فـــان الطبیـــب هنـــا یســـال عمـــا یصـــیب 

هـــــذا المـــــریض مـــــن ضـــــرر مـــــادي أو 

، یقـــــــدره القاضـــــــي حســـــــب )٧٧(معنـــــــوي

الضرر الذي لحق المریض فقد نصت 

لقــــــانون المــــــدني مــــــن ا) ٢٠٤(المــــــادة 

العراقي على ان كل تعد یصیب الغیر 

بــــأي ضــــرر آخــــر غیــــر مــــا ذكــــر فــــي 

  .المواد السابقة یستوجب التعویض

  :الخاتمة

استعرضنا خـالل البحـث ماهیـة 

الســـــــر الطبـــــــي و نطاقـــــــه و األســـــــاس 

القـــانوني اللتـــزام الطبیـــب بعـــدم إفشـــاء 

أســــرار مرضــــاه وااللتزامــــات التــــي تــــرد 

ي یعفــــى فیهــــا علــــى هــــذا االلتــــزام والتــــ

الطبیــــــب مــــــن التــــــزام بكتمــــــان أســــــرار 

المرضـــــى بـــــأن یكـــــون اإلفشـــــاء علیـــــه 

واجبــــــًا أو أمــــــرًا جوازیــــــًا ثــــــم عرضــــــت 

الباحثــة كالمســؤولیة التــي تترتــب علــى 

الطبیــــب جــــراء اإلخــــالء بهــــذا االلتــــزام 

وبعد االنتهاء من البحـث نـرى ضـرورة 

  :األخذ بالمقترحات اآلتیة

إن النصــــوص التــــي تعــــالج التــــزام.١

الطبیـب فـي حفــظ أسـرار المرضــى 

فـــي العـــراق هـــي نصـــوص متفرقـــة 

بـــــــین عـــــــده تشـــــــریعات وال یقمهـــــــا 

تشـــــریع واحـــــد ومـــــن ثـــــم فالحاجـــــة 
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ملحـــة لتوحیـــد هـــذه النصـــوص فـــي 

تشــــریع واحــــد یســــهل الرجــــوع إلیــــه 

ویتجنــب بــه المشــرع مــا قــد یحــدث 

  .من تداخل أو تناقص

على هذا فعلـى الجهـات التشـریعیة .٢

یــــنظم المختصــــة وٕاصــــدار قــــانون

ممارســة مهنــة الطــب یعــالج التــزام 

الطبیــب بحفــظ أســرار مرضــاه مــن 

حیــــــــــث تحدیــــــــــد نطاقــــــــــه وبیـــــــــــان 

االســـــتثناءات الوجوبیـــــة والجوازیـــــة 

التــي تــرد علیــه وبــین اثــر اإلخــالل 

به على النحو الذي مـر بنـا وعلـى 

لقـانون أن االمشرع عند إعداد هـذا 

یأخــذ باالعتبــار نصــوص المیثـــاق  

األخالقیـــــات اإلســـــالمي العـــــالمي ب

الطبیـــة والصـــحیة لمـــا تتصـــف بـــه 

مـــــــن شـــــــمولیة وتفصـــــــیل وأحكـــــــام 

تحقــق العدالــة وتحقــق التــوازن بــین 

المصــــــــــــلحة العامــــــــــــة ومصــــــــــــلحة 

ـــــــد التـــــــزام  المـــــــریض الخاصـــــــة عن

لطبیـــــب بالســـــریة أو الســـــماح لـــــه ا

.باإلفشاء

ضـــــــــرورة تفعیـــــــــل التعـــــــــاون بـــــــــین .٣

المؤسسات الصحیة والقانونیة لسد 

طبیـــــــق الفجـــــــوة بـــــــین النظریـــــــة والت

بشان التزامات األطبـاء فـي العمـل 

وبالشـــــــكل الـــــــذي ینمـــــــي ، الطبـــــــي

الثقافــة القانونیــة لألطبــاء ویعــرفهم 

بالتزامــاتهم والــى مخــاطر اإلخــالل 

.بالتزام السریة المهنیة
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  :الهوامش

نظرة حدیثة إلى خطا الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة ، محسن البیه. ینظر د.  ١

، ٢٠٠-١٩٩ص، م١٩٩٣، مكتبـة الجـالء، نونیـة التقلیدیـةل القواعـد القاظفي 

دار النهضــة ، عقــد العــالج بــین النظریــة والتطبیــق، عبــد الرشــید مــأمون. ینظــر د

التـــزام الطبیـــب بحفـــظ ، وياالشـــهابي إبـــراهیم الشـــرق. ینظـــر د، ٧٥ص، العربیـــة

) ٣(عـدد ، بحث فـي مجلـة الحقـوق الكویتیـة، )األمل واالستثناء(أسرار المرضى 

التزامــــــــات ، علــــــــي نحیــــــــده. ینظــــــــر د، ١٨٣-١٨٢ص، م٢٠٠٨، )٣٢(ص ، 

ومـا بعـدها، ١٤٨ص، م١٩٩٢، دار النهضة العربیة، الطبیب في العمل الطبي

محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للمریض أذا أفشى سرًا من . وكذلك د

، ٥، عم١٩٤٩، ١١أســـــرار مهنتـــــه، بحـــــث فـــــي مجلـــــة القـــــانون واالقتصـــــاد، س

.وما بعدها٦٥٦ص

، م١٩٥٠فــــائق الجــــوهري، المســــؤولیة الطبیــــة فــــي قــــانون العقوبــــات،. ینظــــر د. ٢

، م١٩٨٨احمــد ســالمة، الحمایــة الجنائیــة ألســرار المهنــة، . ، وكــذلك د٤٧٣ص

الطبیـــة اللبنـــاني رقـــم اآلدابمـــن قـــانون ) ٧/م(ومـــا بعـــدها وكـــذلك نـــص ٥٦ص

.م١٩٩٤لسنة ) ٢٢٨(

لســـنة ) ٧(نـــة الطـــب البشـــري لدولـــة اإلمـــارات رقـــم ولـــة مهامـــن قـــانون مز ١٣/م.  ٣

.من المیثاق اإلسالمي العالمي لألقلیات الطبیة والصحیة٣٠م ، م ١٩٧٥

.٢٠٠محسن البیه، المصدر السابق، ص. ینظر د  . ٤

مـــن القـــانون المـــدني المصـــري ) ١٤٨(ینظـــر فـــي نفـــس الموقـــف نـــص المـــادة   . ٥

.مدني إماراتي) ٢٤٦(والمادة 

مــن قــانون اإلثبــات ) ٦٦(إثبــات عراقــي نــص المــادة ) ٨٩(رب نــص المــادة ویقــا. ٦

.المصري 

.من قانون العقوبات المصري المقاربة لنص العراقي) ٣١٠(ینظر نص المادة . ٧

.من القانون المدني العراقي) ٩٠٠/١(ینظر المادة   . ٨



  

  

  

  

٥١٧

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

.م١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي رقم ) ٢٩(ینظر المادة   .٩

علــى هــذا االلتــزام بــالقول ) ٩٠٩(لقــد نــص القــانون المــدني العراقــي فــي المــادة   .١٠

یحـــتفظ بأســـرار العمـــل الصـــناعیة والتجاریـــة حتـــى بعـــد أنیجـــب علـــى العامـــل (

.)انقضاء العقد

لســــنة ) ٢١(مــــن قــــانون الشــــركات العراقــــي رقــــم ) ١-٧(ینظــــر نــــص المــــادة   .١١

.م١٩٩٧

لســنة ) ٨١(العــراقیین رقــم األطبــاءمــن قــانون نقابــة )٣٠(والمــادة) ١(المــادة .١٢

.م١٩٨٤

لســـنة ) ٧(رقـــم اإلمـــاراتولـــة الطـــب البشـــري فـــي امـــن قـــانون مز )١٣(المـــادة  .١٣

.م١٩٧٥

ومـا ٥٨ص،المصـدر السـابق، علـي نجیـدة.د،راجع في عرض هـذه النظریـات  .١٤

.بعدها

.١٨٧ص،المصدر السابق،وياالشرقإبراهیمالشهابي . د  .١٥

).٤(هامش١٥٤ص،المصدر السابق ، على نجیدة.د  .١٦

.٤٥ص،المصدر السابق، احمد سالمة.د  .١٧

.١٨٨ص،المصدر السابق،وياالشرقإبراهیمالشهابي .د  .١٨

.١٨٩ص،المصدر السابق ،الشهابي إبراهیم الشرقأوي .د  .١٩

المسـؤولیة المدنیـة ،يعبـد الحمیـد ألشـوارب. د، عـز الـدین الـدنیا حـوري.انظـر د  .٢٠

عبــد .د،١٤٢١-١٤٢٠ص،القــاهرة الحدیثــة للطباعــة، فــي ضــوء الفقــه والقضــاء

مســـؤولیة األطبـــاء والصـــیادلة والمستشـــفیات المدنیـــة والجنائیـــة ،الحمیــد ألشـــواربي

عــاطف النقیــب .د،ومــا بعــدها٢٩٢ص ،م١٩٩٨،منشــأة المعــارف،والتأدیبیــة

،الشـــــركة العالمیــــة للكتـــــاب )١(ط،مهنیــــة والمســــؤولیة المدنیــــة عـــــن األخطــــاء ال

،بحث في مجلة القضاء،محمد ماهر إفشاء سر المهنة الطبیة ،١٨٦ص،٩٨٧

،٦٦٣ص ،محمــــــود مصــــــطفى المصــــــدر الســــــابق.د،١٠٥ص ،١٩٧٥،) ٩(ع
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، ر السابقدالمص،فائق الجوهري.د،١٥١ص،المصدر السابق،احمد سالمة.د

.٤٦٨ص

لســـنة ) ٢٢٨(ن اآلداب الطبیـــة اللبنـــاني رقـــم مـــن قـــانو ) ١٨/ ٧(ینظـــر المـــادة  .٢١

.م١٩٩٤

.٣٣٣-٣٣٢ص ،المصدر السابق، علي نجیدة. د  .٢٢

.١٩٥ص، المصدر السابق، علي نجیدة. د  .٢٣

من المیثاق اإلسالمي العالمي لألخالقیات الطبیة والصـحیة ) ب–٣٠(المادة   .٢٤

.م٢٠٠٤لسنة 

. م١٩٩٤لسنة ) ١٤٣(نیة المصري رقم المداألحوالقانون ) ٢٢-١٩(المواد   .٢٥

.أعالهمن القانون  )٣٦-٣٥(المواد   .٢٦

. م١٩٧٥لسنة ) ٧(رقم اإلماراتولة الطب البشري في اقانون مز ) ٢٤(المادة   .٢٧

ــــدین الــــدنیا حــــوري. د  .٢٨ ، المصــــدر الســــابق، عبــــد الحمیــــد ألشــــواربي. د، عــــز ال

.١٤٢٣ص

، الطبیة المدنیة والجزائیة بین النظریـة والتطبیـقالمسؤولیة ، بسام محتسب باهللا  .٢٩

.٤٢٤ص، م١٩٨٤، دمشق، )١(ط 

مــن المیثــاق اإلســالمي لألخالقیــات والمهــن الطبیــة لســنة ) ٤٩(،)٣٠(المــواد   .٣٠

.م٢٠٠٤

لســنة ) ٧(رقــم اإلمــاراتمــن قــانون مزأولــة الطــب البشــري فــي )  ١٤(المــادة    .٣١

.م١٩٧٥

، علـــــي نجیـــــدة. د، ١٤٢٣ص ، المصـــــدر الســـــابق، بيألشـــــوار ، الـــــدنیا حـــــوري  .٣٢

.٢٢٢-٢٢٠ص المصدر السابق، 

علـــــــي نجیـــــــده، .، د١٤٢٣ألدیناصـــــــوري، ألشـــــــواربي، المصـــــــدر الســـــــابق، ص  .٣٣

.٢٢٢-٢٢٠ص

.المصدر نفسه  .٣٤
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لســــنة ) ٢٢٨(الطبیــــة اللبنــــاني رقــــم اآلدابمــــن قــــانون ) ١٠(ف-٧(المــــادة   .٣٥

. م١٩٩٤

.١٤٢٣ص، المصدر السابق، ألشواربي.د، ألدیناصوري.د   .٣٦

لسـنة ) ٧(ولة مهنة الطب البشري لدولـة اإلمـارات رقـم امن قانون مز ) ٤(المادة .٣٧

.م١٩٧٥

.اإلسالميمن هذا المیثاق ) ج-٣٠(المادة   .٣٨

.العراقياإلثباتمن قانون  ) ٨٩(المادة   .٣٩

م١٩٦٩لســـــنة ) ١١١(مـــــن قـــــانون  العقوبـــــات العراقـــــي رقـــــم ) ٤٣٧(المـــــادة   .٤٠

.المعدل

لســـــنة ) ٢٣٨(مهنـــــة الطـــــب فـــــي مصـــــر رقـــــم آدابمـــــن الئحـــــة ) ٣٣(المـــــادة .٤١

.م٢٠٠٣

) ٧(ولــة مهنــة الطــب البشــري لدولــة اإلمــارات رقــم امــن قــانون مز )١٣(المــادة   .٤٢

.م١٩٧٥لسنة 

محمـــــود . ، وكـــــذلك د٥٥٧احمـــــد ســـــالمة، المصـــــدر الســـــابق، ص. ینظـــــر د  .٤٣

الشـهابي . وللمزید فـي التفاصـیل ینظـر د،٦٧٨ق، صمصطفى، المصدر الساب

.٢٤٥-٢٤٣وي، المصدر السابق، صاإبراهیم الشرق

ولــة مهنــة الطــب البشــري لدولــة اإلمــارات رقــم امــن قــانون مز ) ٧ف-٧(المــادة   .٤٤

. م١٩٧٥لسنة ) ٧(

) ٧(مــن  قــانون مزأولــة مهنــة الطــب البشــري لدولــة اإلمــارات رقــم ) ٤٢(المــادة   .٤٥

.م١٩٧٥لسنة 

منــه والقــانون اللبنــاني لــآلداب الطبیــة فــي ) ٤٠-٣٠(وكــذا المیثــاق اإلســالمي   .٤٦

ألشــــــواربي، المصــــــدر . لدیناصــــــوري ودا. ، وللمزیــــــد ینظــــــر د)٤ف-٧(المــــــادة 

.وما بعدها٥٦٣احمد سالمة، المصدر السابق، ص. ، ود١٤٢٣السابق، ص

.٢٠٤مصدر سابق، صالمحسن البیه، . د  .٤٧
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، علــــي نجیــــده . د، ١٨٧ص، المصــــدر الســــابق، عــــاطف النقیــــب . ینظــــر د  .٤٨

.٢٠٥-٢٠٤ص، المصدر السابق

من قـانون ممارسـة مهنـة الطـب البشـري اإلمـاراتي ))٤(ف-١٣(انظر المادة   .٤٩

.

مـــن المیثـــاق اإلســـالمي العـــالمي لألخالقیـــات الطبیـــة والصـــحیة، ) ٢٣(المـــادة   .٥٠

.طب في مصرمن الئحة آداب مهنة ال) ٢٦(والمادة 

.٢٥٥–٢٤٥وي، المصدر السابق، صآالشهابي إبراهیم الشرق. ینظر د  .٥١

.من هذا المیثاق) ٣٣(المادة   .٥٢

.من هذا المیثاق ) ٣٠/١(المادة   .٥٣

، الحمایــة الجنائیــة ألســرار األفــراد لــدى الموظــف، غــانم محمــد غــانم .ینظــر د  .٥٤

.١٤٧ص ، م١٩٨٨العام 

.٢٥٩-٢٥٨ص،المصدر السابق، وياهابي إبراهیم الشرقالش. ینظر د  .٥٥

، علـــي نجیـــده. د، ٦٧٢ص،المصـــدر الســـابق، محمـــود مصـــطفى. ینظـــر د   .٥٦

.٢٢٨ص، المصدر السابق

.من المیثاق ) د/٣٠(المادة   .٥٧

ولــة مهنــة الطــب البشــري لدولــة اإلمــارات رقــم امــن  قــانون مز ) ١٣/٢(المــادة   .٥٨

.م١٩٧٥لسنة ) ٧(

.٥٨٧ص ، المصدر السابق ، احمد سالمة . ینظر د.٥٩

. د، ٤٢٤ص ، المصدر السابق، بسام محتسب باهللا ، راجع في تفصیل ذلك   .٦٠

.٢١٦-٢٠٨ص، المصدر السابق، علي نجیده 

.من المیثاق اإلسالمي ) هـ  –٣٠(المادة .٦١

اإلمــارات رقــم ولــة مهنــة الطــب البشــري لدولــةآمــن  قــانون مز ) ١٦/ ٧(المــادة   .٦٢

.  ١٩٧٥لسنة ) ٧(
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، علــــي نجیــــده . د ، ١٨٧ص ، المصـــدر الســــابق ، عــــاطف النقیــــب. ینظـــر د. ٦٣

.٢١٤ص ، المصدر السابق 

، ٤٢٤ینظـــر فـــي تفاصـــیل ذلـــك بســـام محتســـب بـــاهللا، المصـــدر الســـابق، ص  .٦٤

.٢١٦-٢٠٨علي نجیده، المصدر السابق، ص. وكذلك د

المیثــــاق اإلســــالمي وكــــذلك نــــص المــــادة مــــن) ١/ ٣٠(ینظــــر نــــص المــــادة   .٦٥

علـي نجیـده، المصـدر . من القانون اإلمـاراتي وللمزیـد فـي ذلـك ینظـر د) ١٣/١(

.٢٠٣السابق، ص

.١٢٤ینظر محمد ماهر، المصدر السابق، ص  .٦٦

.٢٠٥علي نجیده، المصدر السابق، ص. ینظر د  .٦٧

) ٧(دولــة اإلمــارات رقــم مهنــة الطـب البشــري لمزآولــه مــن قــانون ) ٧/١(المـادة   .٦٨

. م١٩٧٥لسنة 

ســامي بــدیع منصــور، المســؤولیة الطبیــة وفــق قــانون اآلداب الطبیــة . ینظــر د  .٦٩

اللبناني، بحث مقدم في المؤتمر األول للمسؤولیة المهنیة المعقـود م١٩٩٤لسنة 

.وما بعدها٦٩، صم٢٠٠٠في جامعة بیروت العربیة، 

نظریـــة العامـــة لاللتزامـــات، مصـــادر االلتـــزام، حســـن علـــي الـــذنون، ال. ینظـــر د  .٧٠

.٣٤٥، ص١٩٧٦أحكام االلتزام، بغداد 

احمــد عبــد الكــریم ابــو شــنب، شــرح قــانون العمــل الجدیــد، مكتبــة دار . ینظــر د  .٧١

.١٥٦، صم١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

واقعــة مــن الفصــل الرابــع، الكتــاب الثالــث المخصــص للجــرائم ال) ٤٣٧(المــادة   .٧٢

.األشخاصعلى 

، ٢محمــود نجیــب حســني، شــرح قــانون العقوبــات، القســم الخــاص، ط. ینظــر د  .٧٣

.٧٢٥، صم١٩٩٤القاهرة، ص

.١٧٨حسن علي الذنون، المصدر السابق، ص. ینظر د   .٧٤



  

  

  

  

٥٢٢

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

، الضــرر، ١بســوط فـي المســؤولیة المدنیـة، جمحسـن علــي الـذنون، ال. ینظـر د  .٧٥

.اوما بعده٧٤ص،م١٩٩١بغداد، 

.٢١٤حسن علي الذنون، النظریة العامة لاللتزامات، مصدر سابق، ص. د  .٧٦

، ١عبــــد الــــرزاق الســــنهوري، الوســــیط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني، د. ینظــــر د  .٧٧

  .١، هامش ٨٦٥ص
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  :المصادر

احمــد عبــد الكــریم ابــو شــنب، شــرح قــانون العمــل الجدیــد، مكتبــة دار الثقافــة . د.١

.م١٩٩٩زیع، عمان، للنشر والتو 

.م١٩٨٨احمد سالمة، الحمایة الجنائیة ألسرار المهنة، . د.٢

األمــــل (التــــزام الطبیــــب حفــــظ أســــرار المرضــــى ، الشــــهابي إبــــراهیم الشــــرقاوي. د.٣

.م٢٠٠٨، )٣(عدد ، بحث في مجلة الحقوق الكویتیة، )واالستثناء

.م١٩٥٠فائق الجوهري، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات،. د.٤

ــــــذنون، المبســــــوط فــــــي المســــــؤولیة المدنیــــــة، ج. د.٥ ــــــي ال ، الضــــــرر، ١حســــــن عل

.م١٩٩١بغداد،

حســــن علــــي الــــذنون، النظریــــة العامــــة لاللتزامــــات، مصــــادر االلتــــزام، أحكــــام . د.٦

.م ١٩٧٦االلتزام، بغداد، 

العـــام ، الحمایـــة الجنائیـــة ألســـرار األفـــراد لـــدى الموظـــف، غـــانم محمـــد غـــانم .د.٧

.م١٩٨٨

نصـــور، المســـؤولیة الطبیـــة وفـــق قـــانون اآلداب الطبیـــة لســـنة، ســـامي بـــدیع م. د.٨

م اللبنـاني، بحـث مقـدم فـي المـؤتمر األول للمسـؤولیة المهنیـة المعقـود فـي ١٩٩٤

.٢٠٠٠جامعة بیروت العربیة، 

دار النهضة العربیـة، ، عقد العالج بین النظریة والتطبیق، عبد الرشید مأمون. د.٩

.م١٩٩٣

، دار النهضــة العربیــة، لطبیــب فــي العمــل الطبــيالتزامــات ا، یــدهجعلــي ن. د.١٠

.م١٩٩٢



  

  

  

  

٥٢٤
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المســؤولیة المدنیــة فــي ، عبــد الحمیــد ألشــواربي. د، عــز الــدین الــدنیا حــوري.د.١١

.القاهرة الحدیثة للطباعة، ضوء الفقه والقضاء

مســؤولیة األطبــاء والصــیادلة والمستشــفیات المدنیــة ، عبــد الحمیــد ألشــواربي.د.١٢

.م١٩٩٢، أة المعارفمنش، والجنائیة والتأدیبیة

.١جعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، . د.١٣

الشــركة ) ١(ط، والمســؤولیة المدنیــة عــن األخطــاء المهنیــة،عــاطف النقیــب.د.١٤

.م١٩٨٧، العالمیة للكتاب

، )٩(ع،بحـــث فـــي مجلـــة القضـــاء، إفشـــاء ســـر المهنـــة الطبیـــة،محمـــد مـــاهر.١٥

.م١٩٧٥

، ٢ح قــــانون العقوبــــات، القســــم الخــــاص، طمحمــــود نجیــــب حســــني، شــــر . د.١٦

.١٩٩٤القاهرة، ص

نظرة حدیثة إلـى خطـا الطبیـب الموجـب للمسـؤولیة المدنیـة ، محسن البیه . د.١٧

.م١٩٩٣مكتبة الجالء، ، ل القواعد القانونیة التقلیدیةظفي 

محمــود مصــطفى، مــدى المســؤولیة الجنائیــة للمــریض أذا أفشــى ســرًا مــن . د.١٨

.م١٩٤٩، ١١مجلة القانون واالقتصادي، سأسرار مهنته، بحث في

المســـــؤولیة الطبیـــــة المدنیـــــة والجزائیـــــة بـــــین النظریـــــة ، بســـــام محتســـــب بـــــاهللا.١٩

.م١٩٨٤، دمشق، )١(ط ، والتطبیق

  

  :القوانین

  .١٩٩٤لسنة ) ٢٢٨(قانون األدب الطبیة اللبناني رقم .١

.١٩٧٥لسنة ) ٧(قانون مزأولة مهنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم .٢
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.ماراتياالالقانون المدني .٣

.٢٠٠٤المیثاق اإلسالمي العالمي لألخالقیات الطبیة والصحیة لسنة .٤

.١٩٥٠لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم .٥

.المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم .٦

.١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل العراقي رقم .٧

.١٩٨٤لسنة ) ٨١(قانون نقابة األطباء العراقیین رقم .٨

.١٩٩٧لسنة ) ٢١(قانون الشركات العراقي رقم .٩

.١٩٤٨لسنة ١٣٩القانون المدني المصري رقم .١٠

.قانون اإلثبات المصري .١١

.قانون العقوبات المصري.١٢

.١٩٩٤لسنة ) ١٤٣(قانون األحوال المدنیة المصري رقم .١٣

.٢٠٠٣لسنة ) ٢٣٨(الئحة آداب مهنة الطب في مصر رقم .١٤

.١٩٥٨لسنة ) ١٣٧(مكافحة األمراض المعدیة المصري رقم قانون .١٥

١٩٥٠لسنة ١٥٨قانون مكافحة األمراض الزهریة المصري رقم .١٦

.إثبات عراقي.١٧

  

  

  
.وما بعدھا٦٥٦، ص٥ع، م١٩٤٩، ١١محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للمریض أذا أفشى سراً من أسرار مھنتھ، بحث في مجلة القانون واالقتصادي، س. وما بعدھا، وكذلك د١٤٨ص، م١٩٩٢، دار النھضة العربیة، التزامات الطبیب في العمل الطبي، علي نحیده. ینظر د، ١٨٣-١٨٢ص، م٢٠٠٨، )٣٢(ص ، ) ٣(عدد ،بحث في مجلة الحقوق الكویتیة، )األمل واالستثناء(التزام الطبیب بحفظ أسرار المرضى ، وياالشھابي إبراھیم الشرق. ینظر د، ٧٥ص، دار النھضة العربیة، عقد العالج بین النظریة والتطبیق، عبد الرشید مأمون. ینظر د، ٢٠٠-١٩٩ص، م١٩٩٣، مكتبة الجالء، عد القانونیة التقلیدیةنظرة حدیثة إلى خطا الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة في ضل القوا، محسن البیھ. ینظر د.١                                                           .م١٩٩٤لسنة ) ٢٢٨(الطبیة اللبناني رقم اآلدابمن قانون ) ٧/م(وما بعدھا وكذلك نص ٥٦، صم١٩٨٨احمد سالمة، الحمایة الجنائیة ألسرار المھنة، . ، وكذلك د٤٧٣، صم١٩٥٠فائق الجوھري، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات،. ینظر د. ٢ .من المیثاق اإلسالمي العالمي لألقلیات الطبیة والصحیة٣٠م ، م ١٩٧٥لسنة ) ٧(ولة مھنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم ازمن قانون م١٣/م.  ٣ .٢٠٠محسن البیھ، المصدر السابق، ص. ینظر د  . ٤ .مدني إماراتي) ٢٤٦(من القانون المدني المصري والمادة ) ١٤٨(ینظر في نفس الموقف نص المادة   . ٥ .من قانون اإلثبات المصري ) ٦٦(إثبات عراقي نص المادة ) ٨٩(ویقارب نص المادة . ٦ .من قانون العقوبات المصري المقاربة لنص العراقي) ٣١٠(ینظر نص المادة . ٧ .من القانون المدني العراقي) ١-٩٠٠(ینظر المادة   . ٨ .م١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي رقم ) ٢٩(ینظر المادة   .٩ .)یحتفظ بأسرار العمل الصناعیة والتجاریة حتى بعد انقضاء العقدأنیجب على العامل (على ھذا االلتزام بالقول ) ٩٠٩(لقد نص القانون المدني العراقي في المادة   .١٠ .م١٩٩٧لسنة ) ٢١٩(من قانون الشركات العراقي رقم ) ١-٧(ینظر نص المادة   .١١ .م١٩٨٤لسنة ) ٨١(العراقیین رقم األطباءمن قانون نقابة )٣٠(والمادة) ١(المادة .١٢ .م١٩٧٥لسنة ) ٧(رقم اإلماراتولة الطب البشري في امن قانون مز)١٣(المادة  .١٣ .وما بعدھا٥٨ص،المصدر السابق، علي نجیدة.د،راجع في عرض ھذه النظریات  .١٤ .١٨٧ص، ر السابقالمصد،وياالشرقإبراھیمالشھابي . د  .١٥ ).٤(ھامش١٥٤ص،المصدر السابق ، على نجیدة.د  .١٦ .٤٥ص،المصدر السابق، احمد سالمة.د  .١٧ .١٨٨ص،المصدر السابق،وياالشرقإبراھیمالشھابي .د  .١٨ .١٨٩ص،المصدر السابق ،الشھابي إبراھیم الشرقأوي .د  .١٩ .٤٦٨ص، المصر السابق،فائق الجوھري.د،١٥١ص،المصدر السابق،احمد سالمة.د،٦٦٣ص ،محمود مصطفى المصدر السابق.د،١٠٥ص ،١٩٧٥،) ٩(بحث في مجلة القضاء  ع،محمد ماھر إفشاء سر المھنة الطبیة ،١٨٦ص ،١٩٨٧،الشركة العالمیة للكتاب )١(ط،ألخطاء المھنیة عاطف النقیب والمسؤولیة المدنیة عن ا.د،وما بعدھا٢٩٢ص ،م١٩٩٨،منشأة المعارف،مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة،عبد الحمید ألشواربي.د،١٤٢١-١٤٢٠ص،القاھرة الحدیثة للطباعة، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء،د ألشواربيعبد الحمی. د، عز الدین الدنیا حوري.انظر د  .٢٠ .م١٩٩٤لسنة ) ٢٢٨(من قانون اآلداب الطبیة اللبناني رقم ) ١٨/ ٧(ینظر المادة  .٢١ .٣٣٣-٣٣٢ص ،المصدر السابق، علي نجیدة. د  .٢٢ .١٩٥ص، المصدر السابق، علي نجیدة. د  .٢٣ .م٢٠٠٤من المیثاق اإلسالمي العالمي لألخالقیات الطبیة والصحیة لسنة ) ب–٣٠(المادة   .٢٤ . م١٩٩٤لسنة ) ١٤٣(المدنیة المصري رقم حوالاألقانون ) ٢٢-١٩(المواد   .٢٥ .أعالهمن القانون  )٣٦-٣٥(المواد   .٢٦ . م١٩٧٥لسنة ) ٧(رقم اإلماراتولة الطب البشري في اقانون مز) ٢٤(المادة   .٢٧ .١٤٢٣ص، المصدر السابق، عبد الحمید ألشواربي. د، عز الدین الدنیا حوري. د  .٢٨ .٤٢٤ص، م١٩٨٤، دمشق، )١(ط ، لمسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة بین النظریة والتطبیقا، بسام محتسب با  .٢٩ .م٢٠٠٤من المیثاق اإلسالمي لألخالقیات والمھن الطبیة لسنة ) ٤٩(،)٣٠(المواد   .٣٠ .م١٩٧٥لسنة ) ٧(رقم اإلماراتمن قانون مزأولة الطب البشري في )  ١٤(المادة    .٣١ .٢٢٢-٢٢٠ص ، علي نجیدة. د، ١٤٢٣ص ، المصدر السابق، ألشواربي، يالدنیا حور  .٣٢ .٢٢٢-٢٢٠علي نجیده، ص.، د١٤٢٣ألدیناصوري، ألشواربي، المصدر السابق، ص  .٣٣ .المصدر نفسھ  .٣٤ . م١٩٩٤لسنة ) ٢٢٨(الطبیة اللبناني رقم اآلدابمن قانون ) ١٠(ف-٧(المادة   .٣٥ .١٤٢٣ص، المصدر السابق، ربيألشوا. د، ألدیناصوري.د   .٣٦ .م١٩٧٥لسنة ) ٧(ولة مھنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم امن قانون مز) ٤(المادة .٣٧ .اإلسالميمن ھذا المیثاق ) ج-٣٠(المادة   .٣٨ .العراقياإلثباتمن قانون  ) ٨٩(المادة   .٣٩ .المعدلم١٩٦٩ة لسن) ١١١(من قانون  العقوبات العراقي رقم ) ٤٣٧(المادة   .٤٠ .م٢٠٠٣لسنة ) ٢٣٨(مھنة الطب في مصر رقم آدابمن الئحة ) ٣٣(المادة .٤١ .م١٩٧٥لسنة ) ٧(ولة مھنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم امن قانون مز)١٣(المادة   .٤٢ .٢٤٥-٢٤٣وي، المصدر السابق، صاالشھابي إبراھیم الشرق. وللمزید في التفاصیل ینظر د،٦٧٨محمود مصطفى، المصدر السابق، ص. ، وكذلك د٥٥٧احمد سالمة، المصدر السابق، ص. ینظر د  .٤٣ . م١٩٧٥لسنة ) ٧(ولة مھنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم امن قانون مز) ٧ف-٧(المادة   .٤٤ .م١٩٧٥لسنة ) ٧(من  قانون مزأولة مھنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم ) ٤٢(المادة   .٤٥ .وما بعدھا٥٦٣احمد سالمة، المصدر السابق، ص. ، ود١٤٢٣ألشواربي، المصدر السابق، ص. لدیناصوري ودا. ، وللمزید ینظر د)٤ف-٧(منھ والقانون اللبناني لآلداب الطبیة في المادة ) ٤٠-٣٠(وكذا المیثاق اإلسالمي   .٤٦ .٢٠٤محسن البیھ، مصدر سابق، ص. د  .٤٧ .٢٠٥-٢٠٤ص، المصدر السابق، علي نجیده . د، ١٨٧ص، المصدر السابق، لنقیب عاطف ا. ینظر د  .٤٨ .من قانون ممارسة مھنة الطب البشري اإلماراتي ))٤(ف-١٣(انظر المادة   .٤٩ .رمن الئحة آداب مھنة الطب في مص) ٢٦(من المیثاق اإلسالمي العالمي لألخالقیات الطبیة والصحیة، والمادة ) ٢٣(المادة   .٥٠ .٢٥٥–٢٤٥الشھابي إبراھیم الشرقأوي، المصدر السابق، ص. ینظر د  .٥١ .من ھذا المیثاق) ٣٣(المادة   .٥٢ .من ھذا المیثاق ) ٣٠/١(المادة   .٥٣ .١٤٧ص ، م١٩٨٨العام ، الحمایة الجنائیة ألسرار األفراد لدى الموظف، غانم محمد غانم .ینظر د  .٥٤ .٢٥٩-٢٥٨ص،المصدر السابق، ويااھیم الشرقالشھابي إبر. ینظر د  .٥٥ .٢٢٨ص، المصدر السابق، علي نجیده. د، ٦٧٢ص،المصدر السابق، محمود مصطفى. ینظر د   .٥٦ .من المیثاق ) د–٣٠(المادة   .٥٧ .م١٩٧٥لسنة ) ٧(ولة مھنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم امن  قانون مز) ١٣/٢(المادة   .٥٨ .٥٨٧ص ، المصدر السابق ، احمد سالمة . دینظر   .٥٩ .٢١٦-٢٠٨ص، المصدر السابق، علي نجیده . د، ٤٢٤ص ، المصدر السابق، بسام محتسب با ، راجع في تفصیل ذلك   .٦٠ .من المیثاق اإلسالمي ) ھـ  –٣٠(المادة .٦١ .  ١٩٧٥لسنة ) ٧(رات رقم من  قانون مزأولة مھنة الطب البشري لدولة اإلما) ١٦-٧(المادة   .٦٢ .٢١٤ص ، المصدر السابق ، علي نجیده . د ، ١٨٧ص ، المصدر السابق ، عاطف النقیب. ینظر د. ٦٣ ، المصدر السابق، ص  .٦٤ .٢١٦-٢٠٨علي نجیده، المصدر السابق، ص. ، وكذلك د٤٢٤ینظر في تفاصیل ذلك بسام محتسب با .٢٠٣علي نجیده، المصدر السابق، ص. من القانون اإلماراتي وللمزید في ذلك ینظر د) ١-١٣(ق اإلسالمي وكذلك نص المادة من المیثا) ١-٣٠(ینظر نص المادة   .٦٥ .١٢٤ینظر محمد ماھر، المصدر السابق، ص  .٦٦ .٢٠٥علي نجیده، المصدر السابق، ص. ینظر د  .٦٧ . م١٩٧٥لسنة ) ٧(مارات رقم من قانون مزأولة مھنة الطب البشري لدولة اإل) ١-٧(المادة   .٦٨ .وما بعدھا٦٩، صم٢٠٠٠اللبناني، بحث مقدم في المؤتمر األول للمسؤولیة المھنیة المعقود في جامعة بیروت العربیة، م١٩٩٤سامي بدیع منصور، المسؤولیة الطبیة وفق قانون اآلداب الطبیة لسنة . ینظر د  .٦٩ .٣٤٥، ص١٩٧٦لعامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، أحكام االلتزام، بغداد حسن علي الذنون، النظریة ا. ینظر د  .٧٠ .١٥٦، صم١٩٩٩احمد عبد الكریم ابو شنب، شرح قانون العمل الجدید، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، . ینظر د  .٧١ .األشخاصلى من الفصل الرابع، الكتاب الثالث المخصص للجرائم الواقعة ع) ٤٣٧(المادة   .٧٢ .٧٢٥، صم١٩٩٤، القاھرة، ص٢محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط. ینظر د  .٧٣ .١٧٨حسن علي الذنون، المصدر السابق، ص. ینظر د   .٧٤ .وما بعدھا٧٤ص،م١٩٩١، الضرر، بغداد، ١بسوط في المسؤولیة المدنیة، جمحسن علي الذنون، ال. ینظر د  .٧٥ .٢١٤حسن علي الذنون، النظریة العامة لاللتزامات، مصدر سابق، ص. د.٧٦ .م١٩٩٩ن، احمد عبد الكریم ابو شنب، شرح قانون العمل الجدید، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عما. د.١  :المصادر                          .١، ھامش ٨٦٥، ص١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، د. ینظر د  .٧٧ .م١٩٨٨احمد سالمة، الحمایة الجنائیة ألسرار المھنة، . د.٢ .م٢٠٠٨، )٣(عدد ، بحث في مجلة الحقوق الكویتیة، )األمل واالستثناء(التزام الطبیب حفظ أسرار المرضى ، الشھابي إبراھیم الشرقاوي. د.٣ .م١٩٥٠فائق الجوھري، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات،. د.٤ .م١٩٩١، الضرر، بغداد،١لي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، جحسن ع. د.٥ .م ١٩٧٦حسن علي الذنون، النظریة العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، أحكام االلتزام، بغداد، . د.٦ .م١٩٨٨العام ، الحمایة الجنائیة ألسرار األفراد لدى الموظف، غانم محمد غانم .د.٧ .٢٠٠٠م اللبناني، بحث مقدم في المؤتمر األول للمسؤولیة المھنیة المعقود في جامعة بیروت العربیة، ١٩٩٤مسؤولیة الطبیة وفق قانون اآلداب الطبیة لسنة، سامي بدیع منصور، ال. د.٨ .م١٩٩٣دار النھضة العربیة، ، عقد العالج بین النظریة والتطبیق، عبد الرشید مأمون. د.٩ .م١٩٩٢، دار النھضة العربیة، العمل الطبيالتزامات الطبیب في، علي نحیده. د.١٠ .القاھرة الحدیثة للطباعة، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، عبد الحمید ألشواربي. د، عز الدین الدنیا حوري.د.١١ .م١٩٩٢، رفمنشأة المعا، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، عبد الحمید ألشواربي.د.١٢ .١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، د. د.١٣ .م١٩٨٧، الشركة العالمیة للكتاب) ١(ط، عاطف النقیب والمسؤولیة المدنیة عن األخطاء المھنیة.د.١٤ .م١٩٧٥، )٩(بحث في مجلة القضاء ع، محمد ماھر إفشاء سر المھنة الطبیة.١٥ .١٩٩٤، القاھرة، ص٢عقوبات، القسم الخاص، طمحمود نجیب حسني، شرح قانون ال. د.١٦ .م١٩٩٣مكتبة الجالء، ، نظرة حدیثة إلى خطا الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة في ضل القواعد القانونیة التقلیدیة، محسن البیھ . د.١٧ .م١٩٤٩، ١١نون واالقتصادي، سمحمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للمریض أذا أفشى سراً من أسرار مھنتھ، بحث في مجلة القا. د.١٨ .م١٩٨٤، دمشق، )١(ط ، المسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة بین النظریة والتطبیق، بسام محتسب با.١٩ .١٩٧٥لسنة ) ٧(قانون مزأولة مھنة الطب البشري لدولة اإلمارات رقم .٢  .١٩٩٤لسنة ) ٢٢٨(قانون األدب الطبیة اللبناني رقم .١  :القوانین   .لمدني إماراتيالقانون ا.٣ .٢٠٠٤المیثاق اإلسالمي العالمي لألخالقیات الطبیة والصحیة لسنة .٤ .١٩٥٠لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم .٥ .المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم .٦ .١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل العراقي رقم .٧ .١٩٨٤لسنة ) ٨١(قانون نقابة األطباء العراقیین رقم .٨ .١٩٩٧لسنة ) ٢١٩(قانون الشركات العراقي رقم .٩ .١٩٤٨لسنة ١٣٩القانون المدني المصري رقم .١٠ .قانون اإلثبات المصري .١١ .قانون العقوبات المصري.١٢ .١٩٩٤لسنة ) ١٤٣(قانون األحوال المدنیة المصري رقم .١٣ .٢٠٠٣لسنة ) ٢٣٨(الئحة آداب مھنة الطب في مصر رقم .١٤ .١٩٥٨لسنة ) ١٣٧(راض المعدیة المصري رقم قانون مكافحة األم.١٥ ١٩٥٠لسنة ١٥٨قانون مكافحة األمراض الزھریة المصري رقم .١٦ .عراقيإثب


