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[د .عبد العزيز الحسن]

جوانب من الحماية الجزائية
الموضوعية لحق الدفاع أمام جهات
التحقيق والقضاء "دراسة مقارنة"
*

الدكتور
*
عبد العزيز الحسن

الملخص
حق الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء هو فرع من فروع حق التقايض الذي كفلته
الدساتري والقوانني الوطنية ،واملعاهدات اإلقليمية والدولية .وهو أحد ركائز املحاكمة
العادلة ،كونه يعد من قبيل احلقوق الطبيعية األصيلة .وحقوق الدفاع مل تقرر فقط للمتهم
بجريمة ،بل هي مقررة لكل من يكتسب وصف خصم أمام سلطات التحقيق والقضاء،
سواء يف اخلصومة اجلنائية أم يف اخلصومة املدنية واإلدارية والتجارية والرشعية ،وسواء أكان
هذا اخلصم شخص ًا طبيعي ًا أم معنوي ًا.
وقد أحاط املرشع هذا احلق بنوعني من احلامية اجلزائية :احلامية املوضوعية واحلامية
اإلجرائية .وقد اقترص بحثنا عىل النطاق املوضوعي لتحصني هذا احلق جزائي ًا دون اإلجرائي.
وبام أن القانون اعرتف للخصم االستعانة بمحام ،متكين ًا حلقه يف الدفاع ،فقد تطرقنا يف
املبحث األول ملسألة جتريم إفشاء الرس املهني من قبل وكيل اخلصم يف الدعوى املعروضة عىل
القضاء ،وللحاالت التي جيب أو جيوز بموجبها للوكيل (املحامي) التحلل من االلتزام بالرس
املهني ملوكله ،بحسبان أن التزام املحامي باملحافظة عىل الرس املهني هو التزام نسبي وليس
مطلق ًا .وجريمة إفشاء املحامي للرس املهني هي جريمة عمدية ،قوامها القصد اجلنائي العام.
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/3/19
 أستاذ القانون اجلنائي املشارك -كلية القانون – جامعة عجامن – اإلمارات العربية املتحدة.
[العدد الحادي والثمانون  -جمادى األولى 1441هـ  -يناير ]2020
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وإزاء التسليم بأن حسن سري التحقيق واملحاكمة يعد وجه ًا حلامية حق اخلصم يف الدفاع أمام
القضاء ،فقد أظهرت الدراسة أن ضامن سري املحاكمة عىل استقامة تستلزم حتصني حق الدفاع سواء
بتجريم ما يقع بغي ًا عليه طبق ًا ألحكام قانون العقوبات ،أم باإلعفاء من العقاب عام يقع من اخلصم
أو وكيله من سب أو قذف أثناء مبارشته حلقه يف الدفاع عم ً
ال بأحكام القانون نفسه.
وهكذا إذا كان املرشع قد جرم بعض األفعال خلطورهتا عىل مبارشة حق الدفاع ،مل يفته
إضفاء احلصانة عىل ما يتضمنه دفاع اخلصوم الشفوي أو الكتايب أمام املحاكم أو جهات
التحقيق من قذف أو سب يف حدود حق الدفاع.
وتعبري "حماكم" أو "جهات التحقيق" الذي ورد يف شأن إباحة السب والقذف يتسع
ليشمل املحاكم العادية بمختلف أنواعها ودرجاهتا ،واملحاكم االستثنائية والتأديبية .كام يتسع
ملحارض الرشطة وللنيابة العامة وقضاء التحقيق وأية هيئة قضائية أخرى ،طاملا أناطها القانون
حل النزاعات بني األفراد.
ونطاق احلامية القانونية حلق الدفاع يشمل أنواع املسؤوليات كافة ويف مقدمتها اجلنائية.
وهذا ما تم الرتكيز عليه يف املبحث الثاين.

المقدمة
يعدّ حق الدفاع أمام القضاء من قبيل احلقوق الشخصية الطبيعية ،وهو حق أصيل ّ
حيتل
مكان الصدارة بني احلقوق الفردية العامة .فهو مل يتقرر ملصلحة الفرد فقط ،بل ملصلحة
املجتمع يف حتقيق العدالة أيض ًا .فال عدالة حيث اليكون حق الدفاع كامالً ،وبدونه يتعذر
التثبت من احلقيقة.
نصت عىل حق الدفاع،
وعىل الرغم من أن الدساتري والقوانني الوطنية واملواثيق الدولية ّ
كأحد مكنات ممارسة حق التقايض ،فإهنا خلت من تعريفه( .)1وكذلك األمر بالنسبة للقضاء
( )1احلق يف اللغة :خالف الباطل أو نقيضه .واحلق :غلبة يف اخلصومة(الرائد :ج ،1ص  :58الصحاح :ج ،1ص .)46
وقد ورد معنى كلمة حق يف عدة مواضع يف القرآن الكريم ،منها :قوله تعاىلَ " :وعْدَ اَّللهِ َح ًّقا"[سورة النساء :اآلية ،]122
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رشاح القانون
الذي يردد كثري ًا حق الدفاع ،إال أنه مل يضع تعريف ًا جامع ًا مانع ًا له ،ومل حيرص ّ
عىل وضع تعريف موحد له .فكل املحاوالت لوضع صيغة تعرف هذا احلق قد باءت

بالفشل ،ألنه مفهوم متطور ،وما يكون حق الدفاع اليوم مل يكن كذلك باألمس ،ولن يكون
كذلك يف الغد .فمن املضني وضع تعريف له يف صيغة عامة يمكن أن تصفه وصف ًا تام ًا .فحق
تقرر ألولئك الذين
جتسده القوانني الوضعية من خالل ضامنات معينة ّ
جمرد ّ
الدفاع له مفهوم ّ
يكونون أطراف ًا يف اإلجراءات القضائية.
وقد حاول بعض الفقهاء تعريف حق الدفاع ،لكن تعريفاهتم كانت قارصة ،إذ تنسب
حقوق الدفاع إىل املتهم فحسب( ،)2مع أهنا مقررة ِّ
لكل من يكتسب وصف خصم أمام
القضاء ،فهي يف اخلصومة اجلنائية ،بجانب شموهلا للمتهم ،تشمل أيض ًا النيابة العامة التي
تدافع عن مصلحة املجتمع ومتثله .كام أن حقوق الدفاع متارس أيض ًا من جانب أطراف
اخلصومة املدنية واإلدارية والرشعية ...
الرشاح إىل تبني تعريف موسع
ولتفادي قصور هذه التعريفات يتّجه البعض اآلخر من ر ّ

حلق الدفاع أمام القضاء ،ومؤداه بأنه ذلك احلق الذي يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي،
ِ
احل هق بِكَلِ َامتِ ِه"[سورة األنفال :اآلية  ،]7أي يظهر األمر الثابت ،أي
أي ثابت ًا واقع ًا ال حمالة ،وقوله تعاىلَ ":و ُي ِريدُ ا هُ
َّلل َأن ُحي هق ْ َ
نحاه بقوة وأزاله ،ودافع عنه ،دفع عنه
يثبته بحججه .أما كلمة "دفاع" لغ ًة فتعني كثري الدفع ،واحلامية ،ودفعه يدفعه دفع ًاّ ،
ِ
ِ
السوء واألذى ومحاه منه(الرائد :ج ،1ص  ،673الصحاح :ج ،2ص .)128قال تعاىل" :إِ هن اَّللهَ ُيدَ اف ُع َع ِن ا هلذي َن
آ َمنُوا[..سورة احلج :اآلية  ،]38أي يكفيهم رش أعدائهم وحيميهم.

عرفه البعض بأنه" :املكنات املتاحة لكل خصم بعرض طلباته وأسانيدها ،والرد عىل طلبات خصمه وتفنيدها ،إثبات ًا
( )2ه
ً
حلق أو نفيا لتهمة ،عىل نحو يمكن املحكمة من بلوغ احلقيقة ،وحسم النزاع املعروض عليها بعدالة"( د .حاتم بكار :محاية
حق املتهم يف حماكمة عادلة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1997 ،ص  .)239ويف معنى مشابه للتعريف السابق قيل إن
حق الدفاع هو " :ذلك احلق الذي يكفل لكل شخص حرية إثبات دعوى أو دفاع موجه إليه أمام كل اجلهات القضائية

عادية كانت أم استثنائية").( Haven: La protection des droits de la défense en droit belge, R.D.P., 1967, p. 461
وقد عرف بعض فقهاء القانون احلق بأنه" :ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتىض القانون ،فيكون هلذا الشخص أن يامرس
سلطات معينة يكفلها له القانون ،بغية حتقيق مصلحة جديرة باحلامية"(د.عبد املنعم فرج الصده :أصول القانون ،دار
النهضة العربية ،1987 ،ص .)315
[العدد الحادي والثمانون  -جمادى األولى 1441هـ  -يناير ]2020
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حرية إثبات دعوى أو دفاع مضاد ،أمام اجلهات القضائية التي ينشئها القانون ،أو التي خيضع
هلا األطراف بإرادهتم ،والذي يضمن هذه احلرية وينظمها(.)3
وحتى ال يبقى هذا احلق جمرد شعار أجوف ،أكدت عليه الدساتري والترشيعات واملواثيق
الدولية ،ومتت إحاطته بجملة من النصوص احلامئية اجلزائية ،سواء كانت إجرائية أو موضوعية.
أمهية الدراسة:
ُيعدر القضاء يف أية دولة عنوان سيادهتا ،وهيبته مستمدة من هيبتها ،وضعف أحدمها دليل
حق التقايض من أهم املبادئ الضامنة حلقوق
عىل ضعف اآلخر .ومن هذا املنطلق ُيعدّ ر
حق مقرر حلامية احلقوق واحلريات ،ومن دونه ال يمكن لألفراد أن يأمنوا عىل
اإلنسان .فهو ٌّ
أي جور عليها .ويعدّ حق الدفاع فرع ًا من فروع حق التقايض الذي
حرياهتم أو يدفعوا ّ
تعرتف به الدساتري( ،)4كركيزة أساسية حلسن سري املحاكمة ،وهو حيتل قمة الضامنات بغري
نزاع( ،(5ولقد أقرته الرشائع الساموية) .(6كام يتّسم بالعاملية ،حيث كرسته املواثيـــق

( )3د .حممود حممد العاديل :حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي ،احلامية اجلنائية اللتزام املحامي باملحافظة عىل أرسار موكليه
–دراسة مقارنة -دار الفكر اجلامعي ،مرص2003 ،م .ص  .23د .عوض حممد :دراسات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي ،دار
البحوث العلمية للنرش والتوزيع ،الكويت ،1983 ،ص .105
( )4يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تنص املادة  / 28/من الدستور عىل أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول؛ إذ
جاء فيها )...( " :واملتهم بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية وعادلة ،وللمتهم احلق يف أن يوكل من يملك القدرة
للدفاع عنه أثناء املحاكمة ."...كام نصت عىل هذا احلق املادة  /166/من الدستور الكويتي؛ إذ جاء فيها :إن "حق
التقايض مكفول للناس ،ويبني القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة ملامرسة هذا احلق" .كام تنص املادة  /41/من
دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أن" :لكل إنسان أن يتقدم بشكوى إىل اجلهات املختصة بام يف ذلك اجلهات
القضائية من امتهان للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا الباب".
( )5د  .حممود السقا :األسس القضائية ومشكلة تنازع القوانني ما بني مرص الفرعونية ومرص البطلمية ،جملة القانون
واالقتصاد1974 ،م ،عدد  ،3ص .242
( )6انظر اآليات  35-34-33من سورة القصص .وقد ورد يف القرآن الكريم عدة آيات تؤكد رضورة املحاكمة العادلة
للمتهم ،منها قوله تعاىل" :وما ُكنها مع ِّذبِنيَ حتهى َنبع َث رسوالً"[ ،سورة اإلرساء :اآلية " ،]15إِن جاءكُم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإٍ
َ
َُ
َ َ ْ
َْ َ ُ
َ َ
َف َت َب هينُوا"[ ،سورة احلجرات :اآلية َ " ،]6والَ َت ِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى"[ ،سورة اإلرساء :اآلية .]15
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اإلقليمية( )7والدولية) ،(8ورددته نصوص معظم القوانني اجلنائية املعارصة بعد خماض طويل
حلق
من اجلهد .ففي فرنسا ،أكد املجلس الدستوري يف مناسبات عدة القيمة الدستورية ّ
الدفاع ،ومل يقرص نطاقه فقط يف جمال القضايا اجلنائية( ،)9بل يف املسائل املدنية واإلدارية
والرشعية أيض ًا ،وبات من احلقوق امللزمة لفائدة األفراد ،سواء كانوا مواطنني أم أجانب.
ومؤ ّدى ذلك أن متكني اخلصم من الدفاع عن نفسه ال يعني إطالق ًا هتيئة السبل أمامه للتملص
من اجلزاء املقرر ،وإنام يعني تأكيد ركيزة أساسية للعدالة من شأهنا ّ
بث الطمأنينة يف نفوس األفراد
إىل حسن سري آلياهتا يف اضطالعها برسالتها ،وهذا يؤدي إىل تبديد أي شك حول أي شبهة للم
حينام ينتهي القايض إىل إدانة املدعى عليه ،كام متحى مظنة التهاون حني حيكم بالرباءة.
وبالبناء عىل ذلك ،إن البحث يف محاية حق الدفاع ليس ترف ًا فكري ًا ،بل بحث ًا يف أدق املسائل
القانونية وأعقدها عموم ًا ،وهو غوص يف األعامق ،مع التمسك باملرشوعية وسط عقبات
( )7لقد نصت املادة  /13/من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان عىل حق اللجوء إىل القضاء؛ إذ جاء فيها :لكل إنسان
انتهكت حقوقه وحرياته املحددة يف هذه املعاهدة احلق يف وسيلة فعالة أمام سلطة وطنية" .أما املادة  /7/من امليثاق
اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 1981م فقد نصت عىل أن" :حق التقايض مكفول للجميع ويشمل هذا احلق:
أ -احلق يف اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة بالنظر يف عمل يشكل خرق ًا للحقوق األساسية املعرتف له هبا والتي
تتضمنها االتفاقيات والقوانني واللوائح والعرف السائد" .كام نصت املادة  /8/من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
عىل أن " :لكل شخص احلق يف حماكمة تتوفر فيها الضامنات الكافية جترهيا خالل وقت معقول حمكمة خمتصة مستقلة غري
متحيزة ،كانت قد أسست سابق ًا وفق ًا للقانون ،وذلك إلثبات أية هتمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت يف حقوقه
أو واجباته ذات الصفة املدنية أو املالية أو املتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى" .كام نصت املادة  /9/من امليثاق العريب
حلقوق اإلنسان لسنة 2004م عىل أن" :مجيع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقايض مكفول لكل شخص عىل إقليم
الدولة".
( )8فقد نصت املادة  /8/من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1948م عىل أن":لكل شخص يف أن يلجأ إىل املحاكم
الوطنية املختصة إلنصافه الفعيل عن أية أعامل تنتهك احلقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون" .ورددت
نفس املضمون املادة  /14/من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966م ،واملادة  /67/من النظام
األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 1998م.
( )9د .أمحد فتحي رسور :الرشعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،1995 ،ص
.213
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ليس من السهل جتاوزها .وعىل هذا فإن ممارسة اخلصم حلقه يف الدفاع عن نفسه ،تبقى قارصة
عن بلوغ غايتها ما مل تكن حمصنة جزائي ًا.
حق اخلصم يف عدالتها ،ال بدّ من
وإزاء التسليم بأن حسن سري الدعوى يعدّ وجه ًا حلامية ّ
ضامن سري املحاكمة عىل استقامة يستجيب له حتصني حق الدفاع سواء بتجريم ما يقع بغي ًا
عليه طبق ًا ألحكام قانون العقوبات ،أم باإلعفاء من العقاب عام يقع من اخلصم أو وكيله من
إهانة أو سب أو قذف تستلزمها فاعلية مبارشته حلقه يف الدفاع عم ً
ال بأحكام القانون نفسه.
وانطالق ًا من إدراك املرشع هلذه احلقيقة ،فقد حدّ د مجلة من قواعد احلامية اجلنائية
املوضوعية ،من أجل هدف واحد مؤداه متكني اخلصم من أن يبارش حقه يف الدفاع بال خوف
أو وجل ،قصي ًا عن كل صنوف الغدر واالبتزاز.
حدود الدراسة :لتحصني حق الدفاع جزائي ًا ،أحاط املرشع هذا احلق بنوعني من احلامية
اجلزائية :األوىل :احلامية اإلجرائية التي قررها املرشع لتمكني اخلصم من حقه يف الدفاع،
كمبدأ املساواة بني االدعاء والدفاع وما يتفرع عنه ،وبخاصة يف الدعاوى اجلزائية ،من ر ّد
التهمة أو انكارها ،وحق اخلصوم يف الدعوى االطالع عىل كل ما هبا من وثائق وبينات ودفوع
ومرافعات ،ومناقشتها وإبداء املالحظات حوهلا ،بام يف ذلك إجراء اخلربة الفنية ،وعلنية
املحاكمة ،وعدم إكراه املتهم عىل الشهادة ضد نفسه أو االعرتاف باجلريمة ،واحلق يف مناقشة
الشهود واستدعائهم ،وحق الطعن إىل حمكمة أعىل .وهذا النوع من احلامية لن يكون ضمن
حدود دراستنا.
والثانية هي احلامية املوضوعية ملامرسة حق الدفاع والتي تتمثل يف صورتني :نصوص محائية
جتريمية ،كجريمة إفشاء املحامي ألرسار موكله ،ونصوص محائية مبيحة ألفعال هي يف األصل
جرائم ،كإباحة أفعال السب والقذف ،والبالغ الكاذب أو الوشاية الكاذبة ،واإلهانة أو الطعن
يف عرض األفراد أو خدش سمعتهم .ونظر ًا لعدم توفر اإلمكانية يف التطرق لكل هذه النصوص
بالتفصيل يف بحث علمي ،حمدود الصفحات ،فإن دراستنا ستنرصف إىل الرتكيز عىل أهم
صورتني من هذه النصوص احلامئية :األوىل :تتعلق بتجريم إفشاء األرسار املهنية ،والثانية تتعلق
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بإباحة السب أو القذف ،متكين ًا ملامرسة حق الدفاع أمام جهات التحقيق واملحاكم .ال سيام أن
هاتني الصورتني من أكثر الصور وقوع ًا يف معرض ممارسة حق الدفاع أمام القضاء.
مشكلة الدراسة وعنارصها :تتمحور مشكلة الدراسة حول بعض مظاهر احلامية اجلزائية
املوضوعية (التجريمية واملبيحة) حلق الدفاع أمام القضاء ،للتعرف عىل مدى كفايتها
وفاعليتها يف حتصني هذا احلق جزائي ًا ،نص ًا وتطبيق ًا .ولذلك ،حتاول هذه الدراسة اإلجابة
عىل التساؤالت اآلتية:
 -1ما هي طبيعة مظاهر احلامية اجلزائية املوضوعية املذكورة أعاله ،والتي من شأهنا
متكني اخلصم أو مدافعه من ممارسة حق الدفاع بدون تردد أو وجل؟
 -2ما هي الضوابط القانونية الالزمة لكل صورة منها؟
 -3ما هو نطاق تطبيقها أمام جهات التحقيق واملحاكم؟ وما هو مفهوم هذه اهليئات؟
 -4من هم األشخاص املستهدفون هبذه القواعد احلامئية؟
 -5ما مدى احرتام حق الدفاع أمام هذه اهليئات جلهة تطبيقها؟
 -6ما هي الثغرات القانونية يف النصوص احلامئية ذات الصلة التي أثبت التطبيق العميل
وجودها؟
منهج الدراسة :إن أية دراسة متخصصة ال يمكنها أن تغمض العني عن حركة الترشيع
والفقه فيام وراء احلدود ،ملعرفة حقيقة الوضع الذي نعيش فيه .لذلك استلزم موضوع
البحث الدمج بني املنهج التحلييل التأصييل واملنهج املقارن ،معتمدين يف ذلك عىل الفقه
والقانون واالجتهادات القضائية التي تساعدنا عىل ربط املقدمات بالنتائج ،مما ينعكس عىل
احلياة القانونية العملية يف أثناء تطبيق القانون يف خمترب احلياة.
خطة الدراسة :تنقسم هذه الدراسة إىل مبحثني:
املبحث األول :احلامية اجلزائية املوضوعية حلق الدفاع املتعلقة بتجريم إفشاء الرس املهني
املبحث الثاين :احلامية اجلزائية املوضوعية حلق الدفاع املتعلقة بإباحة السب أو القذف
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املبحث األول:
احلامية اجلزائية املوضوعية حلق الدفاع
املتعلقة بتجريم إفشاء الرس املهني
لتمكني اخلصم من ممارسة حق الدفاع من خالل وكيله ،اهتمت الترشيعات اجلزائية
املقارنة بتحصني حق الدفاع جزائي ًا ،حرص ًا منها عىل رضورة متكني ممارسته بجدية بعيد ًا عن
االبتزاز واخلداع ،وتتأتى أمهية احلامية اجلزائية يف هذا املجال من عدة زوايا :فهي حتول دون
أية ممارسات خاطئة من قبل من يتوىل الدفاع عن أحد اخلصوم ،وتضمن جديته ،كام أهنا تبعث
طمأنينة يف نفوس املتقاضني ،وال س ّيام من يكون منهم يف موضع التهمة .فاملتهم أحوج ما
يكون إىل ممارسة حقه يف الدفاع املحصن جزائي ًا ،وهذا حيميه من غدر دفاعه ويضمن حقوقه
من االستغالل لضعف موقفه ،وقلة حيلته واشتداد الرصاع يف مواجهته.
املرشع قد أوجب عىل املحامي ،بصفته أمين ًا عىل الرس ،أن يكتم أرسار
ومن هنا نجد أن ِّ
موكّله ،مستهدف ًا محايتها من العبث ،متوخي ًا ضامن السري املستقيم للدعوى ،وبلوغ ًا ملبتغاها،
وكفالة حلق اخلصم يف حماكمة عادلة ،ومساءلته فيام إذا أخل هبذا الواجب.
ومحاية أرسار اخلصم لدى حماميه هي أحد تطبيقات محاية أرسار األشخاص لدى
أصحاب املهن ممن عدّ هم القانون أمناء عليها .وحسبنا أن نقف عىل حقيقة التزام املحامي
باحلفاظ عىل أرسار موكله كأحد أهم الواجبات امللقاة عىل عاتق األمناء الرضوريني ،وأكثرها
ارتباط ًا بمتطلبات حق الدفاع.
وفكرة محاية رس اخلصم املوكل لدى حماميه ،ومدى عالقتها بتحصني حق الدفاع تثري
العديد من التساؤالت ،من أمهها :الضوابط الالزمة لتقرير املسؤولية املرتتبة عن إفشاء هذا
الرس .وهل االلتزام امللقى عىل عاتق املحامي أو من يف حكمه باملحافظة عىل الرس املهني هو
التزام نسبي أو مطلق؟ هذا ما سنبينه يف املطلبني اآلتيني.
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املطلب األول:
األركان الالزمة لتجريم إفشاء األرسار املهنية
إن مسألة كتامن الرس يف أساسها مسألة دينية أخالقية ،ولكن املرشع املعارص ارتأى أال
ترتك هذه املسألة حلكم املجتمع املجرد ،أو لتقدير القايض يف قضية قد ال تتخطى اثنني من
الناس ،صاحب الرس ووديعه ،فأراد أن يصون حرمة األرسار بتدابري جزائية تُع َلن يف الناس
يف نص ترشيعي منشور ،وهذا ما فعله حلامية الرس املهني ،من خالل جتريم إفشائه.
وكام هو معلوم ،ال يكتمل البنيان القانوين ألية جريمة ما مل تتوافر أركاهنا ،وفيام يتعلق
بجريمة إفشاء األرسار ،فإن هناك خالف ًا فقهي ًا حول أركان هذه اجلريمة ،فمنهم من يرى أهنا
تقوم عىل ركنني :مادي ومعنوي ،كأية جريمة أخرى( .)10يف حني يرى آخرون –ونحن
منهم -أن هناك أربعة أركان هلذه اجلريمة ،وتتمثل بمحل اجلريمة ،وبصفة اجلاين ،وبالركن
املادي ،وأخري ًا الركن املعنوي( .)11وعىل هذا األساس سندرس أركان هذه اجلريمة ومدى
دورها يف محاية حق الدفاع.

الفرع األول :ركن املحل (الرس املهني)
للتعرف عىل مفهوم الرس الواجب كتامنه ،ال بد لنا من التطرق إىل ماهيته من جهة ،وإىل
ّ

أساس االلتزام به وعلة جتريم إفشائه من جهة أخرى.
أوالً :ماهية الرس املهني:

للتعرف عىل ماهية الرس املهني ،سنتطرق إىل تبيان مفهومه وضوابطه بعجالة.
ّ
أ) مفهوم الرس املهني:
ال يوجد يف الترشيع املقارن أي نص يتضمن تعريف ًا للرس املهني .فمثالً ،املادة /565/
( )10د .رمسيس هبنام :النظرية العامة للقانون اجلنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1978 ،ص .241
( )11د .رؤوف عبيد :جرائم االعتداء عىل األشخاص واألموال ،ط ،8دار الفكرالعريب ،القاهرة ،1985 ،ص .291
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من قانون العقوبات السوري التي تُعدّ املادة األم يف موضوع الرس املهني ،تنص عىل معاقبة
كل "من كان ( )...عىل علم برس وأفشاه  ،"...كام نصت املادة  /379/من قانون العقوبات
اإلمارايت عىل معاقبة كل من كان ( )...مستودع رس فأفشاه يف غري األحوال املرصح هبا
قانون ًا ."...ويف قانون العقوبات املرصي ،نصت املادة  /310/عىل مساءلة كل من كان
( )...مودع ًا إليه بمقتىض صناعته أو وليفته رس خصويص ائتمن عليه فأفشاه يف غري
األحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ."...
وبام ّ
يعرف الرس املهني ،فال بد من البحث عن تعريف له حييط به ،وجيمع
أن القانون مل ّ

شتاته .ولو أن هذا املسعى ال خيلو من صعوبات.

ويعرف اصطالح ًا بأنه واقعة أو معلومة
الرس لغة بأنه ما يكتمه اإلنسان يف نفسه( ،)12ه
ُي ه
عرف ّ

ينحرص نطاق العلم هبا يف عدد حمدود من األشخاص إذا كان ثمة مصلحة يعرتف هبا القانون
لشخص أو أكثر يف أن يظل حمصور ًا يف ذلك النطاق( .)13أو هو الواقعة التي يفيض هبا صاحبها
إىل مهني حمدد قانون ًا أو التي يطلع عليها هذا املهني يف أثناء ممارسته مهنته مما يدخل يف إطار املهنة،
ويريد صاحبها أن تبقى مكتومة عن الناس ،أو جيب أن تبقى بطبيعتها مكتومة.
ويف رأي البعض اآلخر ،الرس هو ما يسبب إفشاؤه رضر ًا ملودع الرس .وذلك بحجة أن هذه
اجلريمة قد وردت يف باب جرائم االعتبار ،فيشرتط أن يكون يف كشف الرس ما يمس اعتبار صاحب
الرس( .)14غري أن رشط الرضر مل َي َلق قبوالً عىل سند من القول إنه مهام تكن طبيعة الرس حمل اإلفشاء
واألثر املرتتب عىل البوح به ،فإنه من الواجب املحافظة عىل الثقة املفروضة يف ممارسة بعض املهن،
فإفشاء الرس يأيت متناقض ًا وأحكام القانون بغض النظر عن الدافع إىل اإلفشاء ،وما تولد عنه من نتائج
ضارة .فالقانون يعاقب عىل إفشاء الرس ،ولو كان ذا طبيعة مرشفة ملن أراد كتامنه(.)15
( )12املنجد يف اللغة واآلداب والعلوم ،بريوت ،الطبعة اخلامسة ،ص .337
(13) Garraud: Traité théorique et pratique de droit pénal français, Recueil Sirey, paris, 1942, no. 2066.

( )14د .رؤوف عبيد :جرائم األشخاص واألموال ،املرجع السابق ،ص .298 -292

( )15د .مجال العطيفي :احلامية اجلنائية للخصومة من تأثري النرش ،دراسة يف القانون املرصي واملقارن ،1964 ،ص ،365
.511 ،425
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ب) ضوابط الرس املهني:
الرس املذكور أعاله ،أن الضابط يف اعتبار الواقعة رس ًا يتألف من شقني:
يتضح من تعريف ّ
األول :يتعني أن يكون نطاق العلم حمصور ًا يف أشخاص حمدودين ومعينني .والثاين :أن توجد
مصلحة مرشوعة يف إبقاء العلم يف ذلك النطاق(.)16
ومتى كانت الواقعة رس ًا ،يستوي أن يكون صاحبها قد طلب ممن ائتُمن عليها كتامهنا أو
مل يطلب ،وتطبيق ًا لذلك قضت حمكمة متييز ديب بأنه" :يعد يف حكم الرس كل أمر يكون
بطبيعته أو بالظروف املحيطة به رس ًا ولو مل يطلب املجني عليه كتامنه"(.)17
وال يستلزم القانون أن يكون صاحب الرس هو الذي أودعه بنفسه لدى املحامي ،بل
يستوي أن يتم إيداعه زوج أو قريب أو شخص ما يعمل ملصلحته ،بل يقوم واجب الكتامن
ِ
الرس شخص ًا يعمل ضد مصلحة صاحب الرس ،وعىل ذلك إذا أفىض إىل
ولو كان ُمودع ّ

برس يعلمه عنه مبتغي ًا التشهري به لديه ،فإنه جيب عىل املحامي كتامنه).(18
املحامي خصم موكله ّ
كام ال يشرتط أن يكون الرس قد أفىض به الشخص إىل من ائتُمن عليه ،وال أن يكون قد
ألقي عىل األمني عىل أنه رس ،وطلب منه عدم البوح به؛ إذ ُيعدر رس ًا ر
كل أمر وصل إىل علم

األمني ولو مل يفض إليه به ،كام لو عرفه مباغتة أو حدس ًا أو اعتامد ًا عىل ما لديه من خربة

ودراية .وال عربة بام يمكن أن يرتتّب عىل ذلك من رضر؛ إذ قد جيلب من وراء البوح به
نفع ًا(.)19
كام تعدر رس ًا الوقائع التي ال جيوز أن تذاع ولو كان الشخص جيهلها ،طاملا أهنا تعدّ رس ًا
بطبيعتها ،كأن يكتشف املحامي من األوراق التي أبرزها له املوكِّل أنه مرتكب لوقائع تقع
( )16د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -دار النهضة العربية1992 ،م .ص .753
( )17انظر حكم حمكمة متييز ديب يف الطعن رقم  447/2008جزاء ،متاح عىل املوقع اإللكرتوين:
www.dubaicourts.gov.ae
)18( E. Garcon: Code penal annoté, Siery, 1952, Art. 378, no. 33.

( )19د .حممود مصطفى :مدى املسؤولية اجلنائية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار املهنة ،جملة القانون واالقتصاد ،السنة
 ،11العدد اخلامس ،ص .659
[العدد الحادي والثمانون  -جمادى األولى 1441هـ  -يناير ]2020
11

353

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 7
[جوانب من الحماية الجزائية املوضوعية لحق الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء]

حتت طائلة القانون اجلزائي ،وهو عىل غري علم هبا ،وهو أمر ممكن يف اجلرائم غري العمدية،
أو أنه يرغب يف إخفائها عنه ،وهذا هو األصل.
ويف قرار ملجلس نقابة حمامي بروكسل ُأ ِ
خضع املحامون الذين ا ّطلعوا عىل بعض
املعلومات بحكم حضورهم جلسات املحكمة اجلزائية التي تقررت فيها رسية املحاكمة ،إىل
واجب كتامن الرس(.)20
وال يتطلب القانون يف مودع الرس أن يكون ذا أهلية قانونية ،أو أن يكون العقد الذي ُأب ِرم
بينه وبني املتهم صحيح ًا(.)21
وال مندوحة من اإلشارة إىل أن التزام املحامي بكتامن الرس املهني ال يقترص فقط عىل
أرسار العمالء من األشخاص الطبيعيني وإنام ينرصف أيض ًا إىل أرسار العمالء من
األشخاص املعنويني(.)22
واملرجع يف تقدير رسية الواقعة هو املحامي نفسه ،فقد أمجعت الترشيعات كافة عىل أن
ضمري املحامي ووجدانه هو املرجع فيام اتصل بعمله من معلومات بطلب املحافظة عليها
وكتامهنا أو إفشائها ،وقد تأ ّيد هذا املبدأ بقرار حمكمة النقض السورية املختلطة الصادر بتاريخ
1938-2-23؛ إذ جاء فيه" :إن ضمري املحامي هو احلكم املطلق وهو الذي يميز بني ما
يلزم أن يقول وما يلزم أن ال يقول"( .)23كام ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا إىل
القول إنه" :يرتتب عىل املحامي حفظ الرس يف كل ما يصل إليه عن طريق مهنته ،)...( ،ألنه
ال خيضع يف هذه احلالة إال لضمريه فيام أرس إليه أو اطلع عليه").(24
( )20لويس كريميو :مسلك املحاماة ،ترمجة األستاذ جورج أنطاكي ،جملة نقابة املحامني ،سوريا ،دمشق ،العدد األول،
 ،1952ص .10
( )21د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .755
( )22د .عبد الباقي حممود السوادي :مسؤولية املحامي عن أخطائه املهنية ،ط ،2دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن،
 ،1999ص.270
( )23منشور باجلريدة الرسمية السورية ،العدد  ،12القسم الفرنيس ،تاريخ .1939-3-30
)24(Reboul: Des cas limites du secret médical, JCP., 1930.
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ثاني ًا :أساس االلتزام بالرس املهني وع ّلة جتريم إفشائه:
سنتطرق بداية ألساس االلتزام بالرس املهني ،ومن ثم نبحث عن املصلحة التي يريد
املرشع محايتها من خالل جتريم عدم كتامن هذا النوع من األرسار.
ّ
أ) أساس االلتزام بالرس املهني:
إن األساس الذي كان يقوم عليه االلتزام بالرس املهني نابع يف األصل من قواعد الدين
واألخالق التي كانت جتعل العمالء يبوحون بام يكنّون يف ذواهتم من أرسار ألرباب املهن.
وملا بدأت املجتمعات تعاين من ضعف الوازع الديني واألخالقي لدى األفراد أمام كل حترض
مادي جديد ،بات من الرضوري االلتجاء إىل القواعد القانونية التي تلزم األمني بكتامن الرس
املهني حتت طائلة املساءلة اجلزائية.
وعندما ُأريدَ حتديدُ األساس القانوين لاللتزام بالرس املهني ،اختلف الفقهاء حول ذلك،
ّ
فاجته البعض منهم إىل االستناد إىل نظرية العقد ،واجته البعض اآلخر إىل نظرية النظام العام،
وذهب فريق ثالث إىل نظرية املزاوجة بني فكريت العقد والنظام العام.
االجتاه األول :نظرية العقد:
يرى أنصار هذا االجتاه أن أساس التزام األمني بالرس املهني يكمن يف اتفاقه مع مودع
الرس ،استناد ًا إىل أن األمني ليس ملزم ًا بتل ّقي األرسار ،فإذا تل ّقاها فإن ذلك يكون باختياره
وعندئذ يتم العقد.
ويستند أنصار هذا الرأي إىل عدة أسباب منها :أن هذه النظرية تسمح بتفسري الرس،
فالعميل يبقى سيد رسه ،ويستطيع أن يعفي األمني من التزامه يف أي وقت.
ومل حيدد القائلون بنظرية العقد أي نوع من العقود هو أساس االلتزام بالرس املهني ،فثمة
من ربطه بعقد الوديعة تارة ،أو بالوكالة ،ومنهم من متسك بنظرية العقد غري املسمى تارة
أخرى.
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وقد ذهب رأي يف الفقه الفرنيس إىل القول إن األساس القانوين الذي يو ّلد االلتزام بحفظ
الرس املهني يعود إىل وجود عقد وديعة بني العميل واألمني ،واعتمدوا لتربير هذا الرأي عىل
وجود عنارص تشابه بني الوديعة املدنية ووديعة الرس ،وهي ّ
تتلخص بام يأيت:
 -إن املرشع قد رتّب جزا ًء يفرض يف حالة اإلخالل بالوديعة املنصوص عليها يف القانون

املدين ،وكذلك وديعة الرس ،فاملادة  408من قانون العقوبات الفرنيس القديم قررت عقوبة
توقع عىل من هيمل حفظ الوديعة املدنية ،واليشء نفسه قررته املادة  378عقوبات فرنيس
قديم ،عند خمالفة وديعة الرس(.)25
 إن املادة  /378/من قانون العقوبات الفرنيس القديم ،التي أصبحت حتمل الرقم 13-226من قانون العقوبات الفرنيس اجلديد( ،)26استعملت عبارة ( Dépositairesمودع
لدهيم) ،مما يشري إىل أن نية املرشع الفرنيس قد انرصفت إىل التسوية يف احلكم بني الوديعة
املدنية ووديعة الرس ،وال سيام أن املادة  1930من القانون املدين الفرنيس ذكرت أن املودع
لديه ال يمكنه الترصف يف اليشء املودع عنده إال بإذن صاحب اليشء رصاحة أو ضمن ًا.
 إن كال النوعني من الوديعة ،سواء وديعة مدنية أم وديعة الرس ،ينشأان عن عقد يقومعىل أساس توافق إجياب أحدمها وقبول اآلخر.
واحلقيقة أن هذا الرأي مل يسلم من النقد ،وأهم ما أخذ عليه أنه طبق ًا ألحكام القانون
املدين الفرنيس ،فإن الوديعة ال جيوز أن تكون إال وديعة منقول مادي يمكن اسرتدادها(،)27
ولكن ال يمكن ذلك بالنسبة ملودع الرس الذي يريد اسرتداده عين ًا ممن ائت ُِمن عليه أو مطالبته
برده .وعليه فإن استخدام املرشع يف قانون العقوبات لفظ الوديعة جاء يف غري حمله.
ومن جهة أخرى ،فإن الوديعة املدنية تقوم عىل أساس الرضا املتبادل بني أطرافها ،يف حني
( )25د .حممود مصطفى :مدى املسؤولية اجلنائية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار املهنة ،مرجع سابق ،ص .659
)26( L’article 226/13 du nouveau code pénal prévoit que : « La révélation d’une information à caractère
secret par une personne qui en est le dépositaire… » Voir. Yves Mayaud et Carole Gauet : Code pénal,
Dalloz, Paris, 16ème édition, 2009.

( )27د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .751
356

14

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/7

"?????? ?????" ??????? ??????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ??????? ?? ????? Al-Hassan:

[د .عبد العزيز الحسن]

أن ركن الرضا يف وديعة الرس غري الزم أحيان ًا ،كأن تقوم املحكمة بانتداب حمام للدفاع عن
ملزم بتل ّقي األرسار ،وكذلك املحافظة
املتهم بجناية ملن ليس له حمام وعىل نفقة الدولة ،فهو َ
ربعية ،أما وديعة الرس املهني فتكون مقابل
عليها .كام أن الوديعة املدنية األصل فيها أن تكون ت ّ
أتعاب يلتزم العميل بأدائها كأصل عام.

وذهب جانب آخر من الفقه إىل القول إن أساس التزام الرس املهني إنام يعود إىل وجود
ملزم بالترصف ملصلحة املوكل ،وال تتحقق
عقد وكالة بني األمني والعميل؛ إذ إن الوكيل َ
هذه املصلحة إذا أفشى األمني أرسار موكله .فاألمني يقع عليه االلتزام طبق ًا هلذا املنظور
باالمتناع عن كل عمل من شأنه اإلرضار بمصالح املوكل وحقوقه(.)28
غري أن بعض الفقهاء انتقدوا هذا الرأي عىل أساس أن أحكام عقد الوكالة تتناىف
واستقالل صاحب املهنة ،فالوكيل يعمل بإرشاف املوكل ويف حدود ما رسمه له ،وهذا عىل
عكس األمني عىل الرس الذي ال يتقيد غالب ًا بوجهة نظر العميل( .)29وقد قضت حمكمة
النقض املرصية بأن املحامي الوكيل خيتلف عن الوكيل العادي كون املحامي يسري يف الدعوى
املوكل فيها عىل الوجه الذي يراه مناسب ًا باعتباره من أهل العلم والقانون خصوص ًا إذا مل ي ِ
بد
ُ
املوكل رغبة يف السري يف الدعوى عىل نحو معني(.)30
كام أن الوكالة تنتهي بانتهاء العمل موضوع الوكالة ،وتنتهي دائ ًام بوفاة املوكل ،يف حني
يستمر األمني عىل الرس املهني ملتزم ًا بالرس حتى بعد إمتام العمل املطلوب ،أو حتى بعد وفاة
العميل ،فاملحامي يلتزم بالرس حتى بعد انتهاء العالقة بينه وبني عميله.
ونظر ًا لتعرض الرأيني السابقني للنقد ،اجته رأي آخر من الفقهاء الفرنسيني إىل تأسيس
االلتزام بالرس املهني عىل العقد غري املسمى الذي ينشأ بني العميل (مودع الرس) ،ومتلقيه
( )28د .حممود صالح العاديل :حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي ،احلامية اجلنائية اللتزام املحامي باملحافظة عىل أرسار
موكليه –دراسة مقارنة -مرجع سابق ،ص .36
( )29د .حممود صالح العاديل :مرجع سابق ،ص .44
( )30نقض مدين ،تاريخ  23أبريل  ،1953جمموعة أحكام النقض ،س ،4ص .916
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(املؤمتن عليه) .وهو عقد رضائي ،وذو طبيعة خاصة ،وال يمكن ألي من طرفيه أن يتحلال
من االلتزامات املرتتبة عنه .وهذا العقد ال خيضع ألحكام القانون املدين ،وإنام هو عقد تدخل
املرشع اجلزائي حلاميته نظر ًا لتعلقه بالنظام العام الثانوي".)31(" Ordre public secondaire
غري أن هذا الرأي مل يكن هو اآلخر بمنأى عن النقد ،فقد عيب عليه ابتكاره ملصطلح
جديد يف القانون هو النظام العام الثانوي ،وهو فكرة غري معروفة يف القانون ،واملعروف عند
فقهاء القانون هو النظام العام الذي يقوم عليه كيان املجتمع .كام أن االنتقادات التي وجهت
إىل أنصار عقد الوديعة هي نفسها التي وجهت إىل أنصار هذا الرأي.
وهلذا فقد ذهب جانب آخر من الفقه إىل القول إن األساس القانوين للرس املهني هو
النظام العام.
االجتاه الثاين :نظرية النظام العام:
يرى أنصار هذه النظرية أن أساس االلتزام بالرس املهني هو النظام العام ،فااللتزام بالرس
يقوم عىل املصلحة االجتامعية التي دعت املرشع إىل التدخل لفرض االحرتام الواجب للرس
املهني ،وحظر إفشائه .فهو التزام مطلق بحيث ال يتوقف عىل إرادة أي من الطرفني .وعىل
هذا األساس يلتزم األمني عىل الرس باملحافظة عليه ،وأي إفشاء له يمثل اعتداء عىل املجتمع
كله ،وإهدار الثقة التي وضعها العميل يف املؤمتن عىل رسه املهني( ،)32فحفظ الرس واجب
لصيق باملهنة ،وبالتايل جيب عدم طغيان إرادة الفرد عىل إرادة القانون(.)33
وعىل الرغم من أن هذه النظرية قد القت قبوالً من قبل العديد من الفقهاء ،فإن هذا مل
يمنع من تعرضها لبعض االنتقادات؛ إذ مل يتطرق هذا االجتاه إىل حتديد مفهوم النظام العام،
فهو مفهوم مرن خيتلف حسب التطورات االقتصادية واالجتامعية والسياسية واألخالقية،
كام خيتلف باختالف الزمان واملكان.
)31( L. Boudouin, Le secret professional, D., 1965, p. 65.

( )32د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .751

)33( Bernard Blanchard : Avocat, recueil Dalloz, n°22, 22 mars 2007, p 827.
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االجتاه الثالث :النظرية التوفيقية:
وجهت للنظريتني السابقتني ،حاول بعض الفقهاء التوفيق بني
أمام االنتقادات التي ّ
فكريت العقد والنظام العام .فريى أنصار هذا الرأي ،أن االلتزام باملحافظة عىل الرس املهني ذو
طابع مزدوج( .(34ففي جانب منه نجده عقد ًا غري مسمى بني مودع الرس واملؤمتن عليه مع
إثبات تعلق هذا العقد بالنظام العام كسائر العقود الواردة يف القانون املدين ،غري أن املرشع
اجلزائي ارتأى أن حاجة املجتمع تقتيض محاية هذا العقد وما قد يرتتب من التزامات ناشئة
عنه ،كإهدار للثقة التي يوليها أفراد املجتمع ألرباب املهن ،ووسيلة املرشع هي العقوبة
اجلزائية عند خمالفة هذا االلتزام العقدي باإلضافة للمؤيد املدين والتأديبي(.)35
وهكذا االلتزام بالرس املهني يقوم عىل عقد يعاقب القانون اجلزائي عىل خمالفته بسبب
طبيعته النسبية املتعلقة بالنظام العام .والرأي السائد أن األساس الذي يقوم عليه االلتزام
بحفظ الرس حفظ الرس هو ،إذن ،العقد والقانون( .)36فااللتزام النسبي يقوم عىل مبدأ احلرية
التعاقدية ،باعتبار العقد هو أساس ومصدر االلتزام ،فصاحب الرس له مطلق احلرية يف اختيار
املتعاقد اآلخر ،كام أن له مطلق احلرية يف القيام باطالع الطرف اآلخر عىل أرساره ،وائتامنه
عليها ،فيرتتب عىل ذلك أن مالك الرس هو الوحيد صاحب املصلحة يف عدم إفشائه ،والو
حيد صاحب السلطة يف الترصيح لألمني بإفشاء الرس .واستناد ًا هلذه العالقة التعاقدية يستمر
املهني بحفظ رس عميله مع األخذ بعني االعتبار مقتضيات املصلحة العامة التي تفرض عليه
اإلفشاء ،ودون مراعاة إلرادة العميل نفسه يف هذه احلالة .وجممل القول أن االلتزام بالرس
املهني ليس مطلق ًا بل هو التزام نسبي لعدة اعتبارات ،بحيث تبقى املصلحة هي الفيصل،
فالتبليغ من أجل منع وقوع جريمة ،أمر يصب يف محاية الصالح العام ،رغم التزام األمني عىل
)34( L. Boudouin : Le secret professional, D., 1965, p. 65.

( )35عبد الرايض حممد هاشم عبد اَّلل :املسؤولية املدنية لألطباء يف الفقه اإلسالمي والوضعي ،رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة ،1971 ،ص .316
( )36إبراهيم مصطفى عبده عبد اَّلل ،املسؤولية املدنية للخبري االستشاري يف مرص ،دار النهضة العربية ،2003 ،ص
.151
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الرس بحفظ أرسار موكله.
ويبدو أن هذا االجتاه التوفيقي يصلح كأساس لاللتزام برس املهنة بسبب مرونته وتفاديه ملعظم
االنتقادات التي وجهت للنظريات السابقة ،ولكن برشط وجود املعيار املناسب لقياس املصلحة
األرجح ،أي إذا وجدت يف إفشاء الرس مصلحة أعىل وأسمى من املصلحة يف كتامنه ،ويعرتف هبا
القانون ،فإنه يقوم سبب إلباحة الفعل املجرم ،ويضفي عىل فعل اإلفشاء صفة املرشوعية.
ب) علة جتريم إفشاء الرس املهني:
ال شك يف أن الغرض من صياغة املرشع لنصوص جتريم اإلخالل بالرس املهني هو محاية
مصلحة يراها جديرة هبذه احلامية .وهذه املصلحة يمكن أن تكون خاصة بالعميل ،أو
بمصلحة املهنة ،أو كل هاتني املصلحتني يف آن واحد.
 -1محاية مصلحة اخلصم املوكل:
ما من شك يف أن املوكل له مصلحة مادية أو أدبية يف احلفاظ عىل الرس املهني ،فإفشاؤه
من قبل األمني يرتتب عليه حت ًام إحلاق الرضر بموكله .وهذه املصلحة واضحة يف معظم
األحيان .فكون الواقعة رس ًا يعني أن تبقى طي الكتامن ،واإلفضاء هبا يعني النيل من املكانة
االجتامعية لصاحب الرس ،ومؤ ّدى ذلك أن فعل اإلفشاء للرس ييسء ملكانة صاحبه ،أي يمس
رشفه واعتباره .وهذا ما يفرس إحلاق املرشع جريمة اإلفشاء باجلرائم املاسة بالرشف
واالعتبار والسمعة .ويف احلاالت التي ال تكون فيها الواقعة ماسة بالرشف واالعتبار فإن
للعميل مصلحة مادية أو معنوية يف إبقاء الواقعة رسية ،وحيمي املرشع هذه املصلحة.
 -2محاية مصلحة املهنة:
عرب املرشع عن هذه املصلحة بالقواعد اخلاصة بالتنظيامت املهنية املختلفة ،كنقابة
لقد ّ

املحامني ،ونقابة األطباء....

وهذه املصلحة يمكن أن تتمثل بأمرين :األول :يتعلق بكرامة املهنة وآداهبا ،فكل وليفة
أو مهنة أو صناعة إنام تتكون من جانبني :مادي وهي األفعال التي يقوم هبا صاحب املهنة،
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وجانب معنوي ،وهي أخالقيات هذه املهنة .واملهني ملزم قانون ًا نحو عمله ونحو املجتمع
الذي يمثله من خالل املهنة التي ينتمي إليها ،بأن حيافظ عىل الرس املهني ،وأن يلتزم بآداب
املهنة املتعلقة بالنظام العام الذي ال يمكن خمالفته.
أما األمر الثاين :فهو تأكيد الثقة الواجبة يف ممارسة هذه املهن ،فكل نشاط مهني يتطلب
معرفة فنية خاصة ،حتى يكون معرتف ًا به من قبل الدولة واجلمهور .وهذا االعرتاف قائم
أساس ًا عىل الثقة املفرتضة يف معامالته مع الغري ،فكان لزام ًا عليه أال خيون الثقة التي تتيح له
فرصة التعرف إىل أرسار األفراد(.)37
وإذا أقدم األمني عىل إفشاء الرس املؤمتن عليه ،فإن ذلك سيؤدي إىل عزوف اجلمهور عن
االلتجاء خلدماته ،فتتعطل بذلك مصاحله وتتعطل هذه املهنة ،ويصيب املجتمع رضر جسيم
من جراء ذلك .واملتقايض الذي يودع رسه ملحاميه؛ إذا كان االحتامل الغالب أن يفيش ذلك
الرس ،سيرتدد أصحاب املصالح يف اللجوء له مفضلني أن تضيع مصاحلهم عىل أن تذاع
أرسارهم ،مما سيؤدي إىل تعطل مهنة املحاماة ويلحق باملجتمع رضر كبري ،لذلك فإن علة
التجريم تستند إىل اعتبارات من السياسة القانونية العامة( ،)38ويف هذا السياق تؤكد حمكمة
النقض الفرنسية يف العديد من أحكامها ّ
أن علة جتريم إفشاء األرسار من قبل األمناء عليها
هي محاية املصلحة العامة(.)39
والرأي األصوب أن علة جتريم اإلخالل هبذا االلتزام هو حتقيق مصلحة عامة ومصلحة
خاصة يف آن واحد ،واالجتاه احلديث يرى أن هذه املصلحة ختتلف باختالف الوليفة أو املهنة،
ففي بعض املهن تزداد غلبة عنرص املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة ،ويف بعضها اآلخر يبدو
عنرص املصلحة اخلاصة لصاحب الرس واضح ًا( ،)40فثمة مصلحتان اجتامعيتان جتتمعان يف علة
( )37سمري أورفيل :مدى املسؤولية اجلزائية واملدنية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار مهنته ،مرجع سابق ،ص .1340
( )38د .حممود نجيب حسني ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،املرجع السابق ،ص .752-751
( )39حسن حممد علوب :استعانة املتهم بمحام ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار النهضة العربية ،2005 ،ص .108
( )40د .رؤوف عبيد ،جرائم األشخاص واألموال ،املرجع السابق ،ص  .298 ،292مبادئ القسم العام من الترشيع
العقايب املرصي ،دار الفكر العريب ،1979 ،ص .511
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التجريم ،وإن لكل منهام دورها يف حتديد جانب من أحكام هذه اجلريمة .فلو أبيح للمحامي
إفشاء أرسار موكله ألحجم املتقاضون عن اإلفضاء إليه بحقيقة أوضاعهم ،ما يؤدي إىل اهنيار
الثقة بني أرباب هذه املهنة وعمالئهم ،فتتعطل بالتايل مصالح مهمة حيرص املجتمع عىل رعايتها.

الفرع الثاين:
الصفة اخلاصة للجاين

ال تقوم جريمة إفشاء األرسار املهنية يف مواجهة الشخص ما مل يتمتع بصفة خاصة
مستمدة من نوع املهنة التي يامرسها ،واملهنة التي تعنينا يف بحثنا هي مهنة املحاماة ،لذلك
سنتطرق إىل مسألة وجوب توافر هذه الصفة يف شخص من يلقى عىل عاتقه احلفاظ عىل
أرسار العمالء املهنية ،ومن ثم سنناقش نطاق التزام املحامي بالرس املهني.
أوالً :أن يكون اجلاين حمامي ًا:
يعدّ حق اخلصم يف االستعانة بمحا ٍم ركيزة أساسية من ركائز حق الدفاع ،نظر ًا ملا تو ّفره
املعونة الفنية من فائدة كبرية؛ إذ تساعد اخلصم يف ممارسة حقه بالدفاع ،هبدف تكوين رأي
قضائي لصاحله .كام أن مهنة املحاماة تساعد القضاء عىل إبراز احلقيقة ،لتأيت أحكامه معربة
عن روح العدالة وإحقاق احلق.
ولذلك يعرتف القانون للخصوم بحق االستعانة بمحام ،لكن ال جيوز للمحكمة أن متنع
اخلصم من الدفاع عن نفسه شخصي ًا ،وأن تتطلب متثيله عن طريق مدافع ،ألن ذلك يعدّ قيد ًا
عىل حق الدفاع بغري مربر قانوين .غري أن هذا املبدأ ليس مطلق ًا ،ففي حاالت عدة قد يرى
املرشع رضورة االستعانة بمحام العتبارات معينة ،كالدفاع أمام حمكمة النقض أو املحكمة
االحتادية العليا( ،)41أو الدفاع عن املتهم يف جناية.

( )41انظر مث ً
ال املادة  /21/من القانون االحتادي رقم ( )23لسنة 1991م يف شأن تنظيم مهنة املحاماة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة التي تنص عىل أنه" :ال جيوز لغري املحامني املقبولني للمرافعة أمام املحكمة االحتادية العليا احلضور أمامها
نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعاوى".
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ويراد باملحامي يف هذا الصدد كل شخص يتوىل طبق ًا للقانون الدفاع عن مصالح
املتقاضني أمام القضاء بالوكالة عنهم( ،)42سواء قام بعمله نظري ٍ
أجر أم تطوع ًا .فاملحامون
َ
هم ،إذن ،الذين اختذوا املحاماة مهنة هلم لتقديم املساعدة القضائية والقانونية ملن يطلبها(.)43
فاملحامي يقوم بالبحث عن األدلة ويربز الوقائع بالشكل الذي يكفل حقوق موكله.
ويؤيد ذلك ما نصت عليه املادة األوىل من القانون رقم  30لعام  2010املتعلق بتنظيم مهنة
املحاماة يف سورية؛ إذ جاء فيها أن مهنة املحاماة هي" :مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون
مع القضاة عىل حتقيق العدالة والدفاع عن حقوق املوكلني وفق أحكام هذا القانون" .ويف
السياق ذاته عرفت املادة األوىل من قانون تنظيم مهنة املحاماة يف دولة اإلمارات مهنة املحاماة
عىل أهنا " :مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها هذا القانون ،وتشارك السلطة القضائية يف
حتقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن احلقوق واحلريات" .كام نصت
املادة األوىل من قانون تنظيم مهنة املحاماة املرصي عىل أن" :املحاماة مهنة حرة تشارك
السلطة القضائية يف حتقيق العدالة ويف تأكيد سيادة القانون ،ويف كفالة حق الدفاع عن حقوق
املواطنني وحرياهتم.")...( .
وال مراء يف أن املحامي له أثر جوهري يف حتقيق العدالة ،ال يقل شأن ًا عن دور غريه من
رجال القضاء ،ويف هذا الصدد يقول أول رئيس ملحكمة النقض املرصية ،يف افتتاح أعامل
هذه املحكمة يف اخلامس من نوفمرب لسنة 1931م ،أنه" :إذا وازنت بني عمل القايض وعمل
املحامي لوجدت أن عمل املحامي أدق وأخطر ،ألن مهمة القايض هي الوزن واملفاضلة
والرتجيح ،أما مهمة املحامي فهي اخللق واإلبداع والتأسيس ،فعناء املحامي أشد يف أحوال
كثرية من عناء القايض ،ألن املبدع غري املرجح .إن القايض قد تشغله الفكرة القانونية فيبيت
هلا ليايل مأخوذ ًا مؤرق ًا عىل مثل شوك القتاد يتمنى لو جيد من يعينه عىل حل مشكلها ،وإن له
( )42د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .741
( )43لسنا هنا يف وارد احلديث عن رشوط اكتساب صفة حمامي ،لذلك نحيل إىل القوانني اخلاصة بتنظيم مهنة املحاماة.
انظر مث ً
ال املادة السادسة من قانون ممارسة مهنة املحاماة اإلمارايت التي حتدد الرشوط الواجب توافرها للتمتع بصفة حمام.
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خلري معني يف املحامي املكمل الذي ال خيلط بني واجب مهنته الرشيفة وبني نزوات اهلوى
ونزعاته ،وال يشوب عمله بام ليس من شأنه"(.)44
ٍ
ومآس ،وفيها استقامة وتعثر ،وفيها
ومرض ،وفيها مباهج
يف احلياة اليومية للناس صح ٌة
ٌ
ما يزين وما يشني .ومهام كان املرء قادر ًا عىل ضبط نفسه وجمالدة أرساره ،فإنه ال بد واجد
نفسه ذات يوم أمام حمام يرشح له واقعة أليمة نزلت بساحته ،ويطالبه بالنصح واملعونة.
وصاحب املشكلة القانونية يو ّد أن تبقى أحواله يف بئر معطلة ،ال يترسب يشء من أنبائها إىل
أحد ،ذلك أنه لو كان يعرف أنه سيصبح مضغة يف األفواه ،فإنه بالقطع سوف حيجم عن
اإلفضاء بأرساره ألحد ،حفال ًا عىل كرامته التي عليها حيرص ،ومصاحله املادية التي عليها
يسهر.
من هنا كانت مسألة الثقة يف الذي استودع أرسار الناس مسألة ال حتتمل مساس ًا ،وإهنا
لثقة ترعى مصالح الفرد الذي أفيش رسه ،ويريد أن يظل مكتوم ًا .كام ترعى مصالح املجتمع
الذي يسعى إىل نرش الطمأنينة ،من خالل تشجيع العمالء عىل مراجعة املحامني ليقفوا إىل
جانبهم ويدافعوا عنهم ،ويعاونوهم عىل نرش العدل ومقارعة الظامل ونرصة املظلوم .فاملحاماة
كمهنة حرة تشارك السلطة القضائية يف إدارة مرفق العدالة .لذلك من الرضوري أن يطالب
املحامي بالتحيل بكل الصفات التي يتحىل هبا رجال السلطة القضائية ،من نزاهة ،وحيدة،
وكرامة ،وكتامن ألرسار موكله.
ويشرتط توافر هذه الصفة اخلاصة (املحامي) يف فاعل جريمة اإلفشاء دون غريه من
حرض عىل ارتكاب هذه
املسامهني اآلخرين فيها .فإذا وجد شخص آخر اشرتك أو تدخل أو ّ
اجلريمة ،فيسأل أيض ًا من دون اشرتاط توافر صفة التزامه قانوني ًا بكتامن الرس( ،)45فاملسامهة
اجلنائية متصورة يف حالة إفشاء الرس ،برشط أن جيمع بني املسامهني رابطة معنوية واحدة يف
تنفيذ اجلريمة(.)46
)44( http://mashuraonline.com/index.php/law/criminal-procedure/abdul-aziz-pasha-fahmi.

( )45د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .763

)46( Bernard Blanchard: Secret professionnel, Recueil Dalloz, janvier 2007, n°12, p 826.

364

22

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/7

"?????? ?????" ??????? ??????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ??????? ?? ????? Al-Hassan:

[د .عبد العزيز الحسن]

ومقابل هذا اإللزام للمحامي بكتامن الرس املهني من أجل حتصني حق الدفاع جزائي ًا،
حرص املرشع عىل هتيئة الظروف املالئمة وترتيب احلامية للمحامي من أجل متكينه من
املحافظة عىل رس املهنة ،ويتمثل ذلك بأن القانون منع تفتيشه يف أثناء مزاولة عمله أو تفتيش
مكتبه أو حجزه أو استجوابه إال بعد إبالغ رئيس فرع نقابته ليحرض أو يوفد من ينتدبه .وال
يعتد بإسقاط املحامي حقه بذلك ،حتت طائلة بطالن اإلجراءات (الفقرة أ من املادة  78من
قانون املحاماة السوري) .كام أنه ال جيوز توقيفه أو حتريك الدعوى العامة عليه يف غري حالة
اجلرم املشهود قبل إبالغ جملس الفرع بذلك (الفقرة ب من املادة  78من قانون املحاماة
السوري) .وعالوة عىل ذلك ،عَده القانون كل اعتداء عىل املحامي خالل ممارسته مهنته أو يف
معرض ممارسته إياها بمنزلة االعتداء عىل قاض (الفقرة ز من املادة  78من قانون املحاماة
السوري).
ويف السياق ذاته نصت املادة  /44/من قانون تنظيم مهنة املحاماة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة عىل أنه ال جيوز التحقيق مع حمام أو تفتيش مكتبه ألمور تتعلق بأداء مهنته إال
بمعرفة النيابة العامة .كام نصت املادة  /45/من القانون ذاته عىل عدم جواز احلجز عىل
مكتب املحامي أو موجودات مكتبه الرضورية ملامرسة مهنته .وتبنى املوقف ذاته قانون
املحاماة املرصي الذي ال جييز التحقيق مع حمام أو تفتيش مكتبه إال بمعرفة أحد أعضاء النيابة
العامة ،وجيب عىل النيابة العامة أن ختطر جملس النقابة قبل الرشوع يف حتقيق أية شكوى ضد
حمام بوقت مناسب .وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان املحامي مته ًام بجناية أو جنحة
تتعلق بعمله أن حيرض هو أو من ينيبه من املحامني التحقيق .وملجلس النقابة املختص طلب
صور التحقيق بغري رسوم (م  51حماماة مرصي).
وهكذا يتوافر يف مهنة املحاماة اخلصائص األربع التي تفرتضها جريمة إفشاء األرسار
وهي :أوالً :مهنة تفرتض الثقة أو الدراية ،وثاني ًا :مهنة ال متارس إال بالعلم باألرسار ،وثالث ًا:
االلتجاء إىل أصحاهبا اضطراري الذين يسميهم الفقه بأهنم "أهل الثقة املهنية االضطرارية"
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()47
مهمة اجتامعي ًا.
أو "أمناء رضوريون"  . Les confidents nécessariesورابع ًا :هي مهنة ّ

ثاني ًا :نطاق التزام املحامي بالرس املهني:
التزام املحامي بالرس املهني حمدد النطاق عىل الصعيد الشخيص والزمني واملوضوعي،
وذلك عىل الشكل اآليت:
أ)

النطاق الشخيص:

ذكرنا قبالً ،أن امللزم برس املهنة – يف جريمة إفشاء الرس املهني محاية حلق الدفاع -هو
املحامي .وبالبناء عىل ذلك ،لو أفىض فرد عادي برسه إىل فرد عادي آخر عن نفسه أو عن بيته
أو عن جريمة ،فأفشاه فإنه ال يعاقب جزائي ًا .وحسب هذا الشخص أن يلوم نفسه عىل طيشه
وتفريطه برسه ملن مل يصنه .أما إذا أفىض برسه إىل حمام ،وأفشاه ،فإن الناس مجيع ًا يصابون
باألذى ،ألهنم دوم ًا بحاجة هلذا األمني .فإذا كانوا سيذهبون إليه وأيدهيم عىل قلوهبم خشية
أن يتكلموا عن مشاكلهم ،فإن سائر الناس سيصابون باهللع واخلوف ،وعندها سوف تتأذى
مصلحة الدفاع أمام القضاء وبالتايل تعلق إقامة العدل.
وباملقابل يمتد االلتزام بكتامن الرس إىل مجيع مساعدي املحامي إذا علموا به بسبب عملهم
أو بمناسبته ،كام يشمل وكيل املحامي وسكرتريه ورشكائه يف املكتب ومتمرنيه( .)48فاملحامي
املتمرن ملزم بكتامن الرس املهني ،عىل الرغم من انعدام العالقة املبارشة بينه وبني العميل ،ففي
الواقع يمكن للمحامي صاحب املكتب أن يعهد للمحامي املتمرن بالقيام ببعض اإلجراءات
والترصفات ،مما يسمح له باالطالع عىل أرسار العمالء .ويف هذه احلالة يسأل املحامي
ومتدربه بصفة أصلية يف مواجهة املوكل ،ألن كليهام مق ّيد يف النقابة ،تأسيس ًا عىل أن االلتزام
برس املهنة من النظام العام.
( )47د .مجال العطيفي :احلامية اجلنائية للخصومة من تأثري النرش ،دراسة يف القانون املرصي واملقارن ،مرجع سابق ،ص
 365وما يليها.
( )48فمث ً
ال املادة  /89/من قانون اإلثبات العراقي املعدل رقم  /107/لسنة  1979تنص عىل أنه" :ال جيوز ملن علم
من املحامني ( )...أو الوكالء أو غريهم عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته".
366

24

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/7

"?????? ?????" ??????? ??????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ??????? ?? ????? Al-Hassan:

[د .عبد العزيز الحسن]

والقول بغري ذلك ال ينسجم مع مقصد املرشع ،بحيث يصبح احلظر املقرر عىل املحامي
غري ذي جدوى()49؛ إذ ال فائدة من جتريم إفشاء الرس من قبل املحامي إذا كان ما حيظر عليه
يباح ملعاونيه .وهلذا السبب جيب عىل املحامي أن خيتار معاونني له جديرين بالثقة ،وعليه أن
يراقبهم.
كام يعدّ بحكم املحامي كل من أزواج اخلصوم وأصهارهم وذوي قرباهم لغاية الدرجة
الرابعة يف حال أنابوهم للدفاع عنهم أمام املحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية
واإلدارية (م  /20/من قانون تنظيم مهنة املحاماة اإلمارايت)( .)50ولذلك نحن نشاطر
الدكتور حممود نجيب حسني –رمحه اَّلل -الرأي الذي يرى أن تعبري "املدافع" قد يكون
أصدق داللة عىل من يؤدي هذه املهمة(.)51
وهناك من يرى أن االلتزام بحفظ الرس مفروض عىل املحامي حرص ًا ،وال يشمل من
يعطون استشارات قانونية ،بحسبان أن هؤالء غري حمميني بالنصوص القانونية التي حتمي
املحامني( .)52ونحن نرى -من جانبنا -أن مجيع املعلومات التي تصل إىل املحامي يف معرض
ممارسته ملهنته سواء كان وكي ً
ال أم مستشار ًا تتصف بالطابع الرسي ،وعليه واجب كتامهنا.
وهذا ما أكدته الفقرة اخلامسة من املادة  66من القانون الفرنيس لعام  1997بشأن الرس املهني
التي نصت رصاحة عىل أن الرس املهني ينرصف لألعامل القانونية واألعامل االستشارية
للمحامي.
( )49أمحد عيد النعيمي :جريمة إفشاء أرسار مهنة املحاماة ،دار وائل للنرش ،عامن ،2010 ،ص .42
( )50ويصدق هذا احلكم عىل القضاة أيض ًا ،ألن قانون السلطة القضائية يفرض عليهم التقيد برسية املداوالت ،فهؤالء
تودع لدهيم بمقتىض ولائفهم أرسار فيلتزمون بكتامهنا ،ويمتد االلتزام بالكتامن إىل كل واقعة تتوافر هلا صفة الرس ،علم
هبا القايض بسبب وليفته أو بمناسبتها ،وتقوم باإلخالل هبذا االلتزام جريمة إفشاء األرسار .وأهم ما يلتزم القايض بكتامنه
هو أرسار املداولة .د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،ط ،2املطبعة اجلديدة ،دمشق،1987 ،
ص .510
( )51د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .767
( )52من أنصار هذا الرأي الدكتور عبد الوهاب حومد ،مرجع السابق ،ص .509
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وأحيان ًا قد يكون الرس مشرتك ًا بني أمناء عديدين ،وحيدث ذلك عندما يوكل اخلصم عدة
حمامني للدفاع عنه ،أو حني تنتدب املحكمة أحد املحامني للدفاع عن متهم ويف جلسة أخرى
تنتدب حمامي ًا آخر غريه ،ففي هذه احلاالت يظل واجب حفظ الرس قائ ًام.
ب) النطاق الزمني:
يتطلب القانون توافر هذه الصفة وقت إيداع الرس أو العلم به دون وقت إفشائه ،فاملحامي
الذي يفيش بعد اعتزاله املهنة رس ًا أودع لديه حينام كان يامرس مهنته يرتكب هذه اجلريمة،
ولكن ال تقوم اجلريمة إذا أودع الرس لديه بعد اعتزاله املهنة ،وكان ذلك بسبب الثقة التي
ترتبط بامضيه املهني( .)53وهكذا ال يدخل ضمن النطاق الزمني لاللتزام بالرس إىل ما علم به
املحامي من أرسار قبل متتعه بالصفة املهنية أو قبل توكيله بأداء العمل.
ومسؤولية املحامي تبدأ بمجرد القيام بالعمل املوكل إليه من موكله حتى لو كان ذلك
يتعلق بمحرر عريف أو بعقد أو بوثائق عرضت عليه لدراستها متهيد ًا لرفع دعوى ،ولو مل تكن
بينهم وثيقة رسمية .كام ُيعدّ مسؤوالً عن إفشاء الرس املهني حتى لو رفض قبول العمل بعد
قيامه بدراسته واالطالع عليه ،طاملا كان ذلك بمناسبة أداء املحامي ملهنته).(54
وااللتزام بحفظ الرس يستمر ولو انتهت عالقة املحامي بموكله بأية صفة كانت( ،)55سواء
بات ،أو بوفاة موكله .كام
بالتنازل أو التخيل عن السري بالدعوى ،أو انتهائها بصدور حكم ّ
ال حيق للورثة أن حيلوا املحامي من كتامن الرس ،ألنه حق غري قابل لالنتقال من جهة ،وألن
الورثة ال يملكون أص ً
ال هذا احلق من جهة أخرى(.)56

( )53سمري أورفيل :مدى املسؤولية اجلزائية واملدنية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار مهنته ،مرجع سابق ،ص .1340
)54( Delmas Marty: A propos du secret professionnel, D., 1982, chron., p. 268.

( )55تنص املادة  / 14/من القواعد الدولية آلداب مهنة املحاماة التي أقرهتا اجلمعية العامة لالحتاد الدويل للمحامني يف
مؤمتر أوسلو لسنة  1956عىل أنه" :الجيوز للمحامي أن يفيش ما وصل إىل علمه باعتباره حمامي ًا حتى ولو بعد انتهاء
عالقته بموكله".
( )56لويس كريميو :مسلك املحاماة ،ترمجة أ.جورج أنطاكي ،جملة نقابة املحامني ،مرجع سابق ،ص .12
368

26

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/7

"?????? ?????" ??????? ??????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ??????? ?? ????? Al-Hassan:

[د .عبد العزيز الحسن]

كام ال ينتهي االلتزام بكتامن الرس تغيري املحامي ملهنته وال بتقاعده وال بشطب اسمه من
جدول نقابة املحامني .ويف هذا السياق تنص املادة  22من قانون البينات السوري عىل أنه:
"ال جيوز ملن علم من املحامني ( )...عن طريق مهنته وصنعته بواقعة أو بمعلومة أن يفشيها
ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ."...
لكن التزام املحامي بكتامن رس موكله ينقيض بوفاته ،وإذا كان للمحامي املتوىف رشيك أو
رشكاء يف املكتب ،فإن هؤالء يبقون ملتزمني باملحافظة عىل رس موكلهم ،كوهنم ملزمني
بكتامن الرس أصالً .واملوقف ذاته ينطبق عىل معاوين املحامي املتوىف من حمامني قيد التمرين
وسكرتارية يعملون يف مكتبه.
ج) النطاق املوضوعي:
جيب أن يكون األمني قد استودع الرس أو علم به يف أثناء ممارسته ملهنته أو يف معرض
ممارستها ،سواء تم إيداعه بشكل رصيح أو ضمني ،وسواء رآه بعينه وسمعه بأذنه وعلمه
بعلمه بمقتىض خربته الفنية من خالل اطالعه عىل وثائق ومستندات قدمت إليه بمناسبة
ممارسة املهنة .كام يستوي يف ذلك ترصحيات املوكل واعرتافاته ،بل حتى زيارة املوكل تعد من
قبيل األرسار التي جيب عدم اإلفصاح عنها.
والتزام املحامي برس املهنة ذو نطاق عام ،فهو يشمل كل أنواع الدعاوى اجلزائية ،أو
املدنية ،أو الرشعية ،أو اإلدارية وغريها ،أو أمام اللجان القضائية واإلدارية ،وهيئات
التحكيم ،والصلح ،وجهات التحقيق ،وكذلك دوائر الرشطة ،ملراقبة سري التحقيق أو
للدفاع عن موكله يف الدعاوى التي ترفع من قبله أو ضده .والقيام بأي عمل من أعامل
املرافعات واإلجراءات القضائية املتصلة بذلك .ويكون املحامي ملزم ًا بذلك رشيطة أن
تكون هذه الوقائع متعلقة بالدعوى التي يتوىل الدفاع فيها.
ومن اجلدير ذكره أنه إذا أراد املحامي أن يستأنس يف شأن الدعوى التي وكل فيها برأي
رجل قانون أكثر خربة ودراية ،فإن عليه أن يعرض عليه وقائع الدعوى بصورة موضوعية
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بشكل ال يمكن االستدالل عىل شخصية موكله ،وإال عرض نفسه للمساءلة اجلزائية بتهمة
إفشاء الرس املهني.
ٍ
واقعة تعدّ رس ًا مهني ًا ،هذا يعني أن كل واقعة ال
وطاملا أن اإلفشاء جيب أن يكون منص ّب ًا عىل
عالقة هلا بالرس حتى لو اطلع عليها املحامي يف أثناء ممارسته مهنته ،فال تعد مشمولة بالكتامن.
وكذلك الوقائع التي يطلع عليها خارج ممارسة املهنة ،فإنه يطلع عليها كأي فرد من األفراد(.)57
ولكن ماذا لو اطلع األمني عىل الرس بمناسبة مهنته ،عىل أمور أخرى غري داخلة يف إطار
الرس؟ فلو ذهب ،مثالً ،حمام إىل بيت الستشارة قانونية ،ونشب خالف بني األم وابنها
بحضوره ،ورضب االب ُن أمه ،وطلبت إىل املحامي أن يكتم الواقعة تفادي ًا للفضيحة ،فإنه
مل َزم بكتامن الواقعة .ولكن لو كانت معرفة املحامي بالواقعة متت باعتباره من املتصلني
بالعائلة فقط ،من دون أن يكون حماميها ،فإنه اليكون أمين ًا عىل الرس( .)58وقد أيدت ذلك
حمكمة النقض الفرنسية ،ففي قرار هلا يف قضية تتلخص وقائعها بأن زوجة قد طلقت من
زوجها بنا ًء عىل شهادة أدلت هبا حمامية ضد الزوجة ،فطعنت الزوجة يف احلكم لبطالن
الشهادة إال أن املحكمة أيدت احلكم الصادر تأسيس ًا عىل أن األرسار التي علمت هبا املحامية
كانت باعتبارها صديقة للعائلة وليس بصفتها املهنية ،من هنا فإن اإلفصاح عنها أمام القضاء
ال يعد خرق ًا لواجب الكتامن(.)59
من هنا نقول إن صفة األمني وصفة الصديق ال متتزجان ،ويظل لألمني نطاق رس،
وللصديق موقع يف قلب ،ولكن الواقعة هي التي حتدد إىل أية صفة من الصفتني توجه
صاحب الرس(.)60
وال جيوز للمحامي الرتافع ضد موكله السابق إذا كانت القضية التي وكّل هبا ذات صلة
( )57نقض فرنيس ،تاريخ  21حزيران  ،1973داللوز ،1974 ،ص .16
( )58د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،مرجع سابق ،ص .499
)59( Cass. Civ. 21 juin, 1973, J.C.P. 1973, p. 16.

( )60د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،مرجع سابق ،ص .498
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بقضية موكله املذكور ،وجيب عليه االمتناع عن تقديم أية مشورة أو مساعدة إىل خصم موكله يف
القضية ذاهتا أو يف قضايا أخرى مرتبطة هبا؛ إذ ال جيوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
كام تعد الربقيات واملكاملات اهلاتفية التي يتبادهلا املحامي مع عميله ذات طابع رسي جيب
كتامن مضموهنا ،واحلكم نفسه ينطبق عىل األحاديث الشفوية التي تدور بني املحامي وعميله،
والتي تكون مسجلة يف رشائط .وكذلك الرسائل واخلطابات والطرود املتبادلة بني املحامي
وموكّله جيب أن تظل رس ًا ،وجيب أن تصان حتى لو أرسلت من السجن عن طريق مديره،
أو بوساطة شخص زار السجني ،فأرسلها معه هتريب ًا وص ِ
ودرت ،أو اكتُشفت بني وثائق
ُ
املحامي يف حال تفتيش مكتبه .وإذا ُقدِّ مت هذه الرسائل إىل القضاء وجب استبعاد كل دليل
منتزع منها ،وإال كانت اإلجراءات باطلة ،وكان باط ً
ال كل ما استند إليها .وهذا ما نصت
عليه املادة  /181/من قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري؛ إذ جاء فيها" :ال جيوز
إثبات واقعة بالرسائل املتبادلة بني املده َعى عليه وحماميه".

الفرع الثالث :الركن املادي

ال بد يف كل جريمة من كيان مادي يعرب عن حقيقتها املادية ،وهذا الكيان ال يظهر يف العامل
َص القانون عىل
اخلارجي ،وال يكون له وجود فيه إال بقيام الشخص بأفعال مادية حمسوسة ن ه
جتريمها.
وعىل هذا األساس ،فإن الركن املادي للجريمة يتكون من ثالثة عنارص :السلوك
اإلجرامي ،والعالقة السببية ،والنتيجة اجلرمية ،وال تشذ جريمة إفشاء األرسار عن ذلك.
أوالً :السلوك اإلجرامي (اإلفشاء أو اإلفضاء):
سنتطرق إىل تعريف اإلفشاء ،ومن ثم نسعى لإلحاطة بضوابطه الفقهية والقضائية.
 -1تعريف اإلفشاء :مل توضح القوانني املقارنة املقصود بفعل اإلفشاء أو اإلفضاء ،ملقية
حتديد املقصود هبام عىل عاتق الفقه والقضاء .ويف هذا السياق نصت املادة  565من قانون
العقوبات السوري عىل معاقبة من يفيش رس ًا ،فقد جاء فيها" :من كان بحكم وضعه أو
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وليفته أو مهنته أو فنه عىل علم برس وأفشاه ( )...عوقب باحلبس سنة عىل األكثر وبغرامة
( )...إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب رضر ًا ولو معنوي ًا" .وقد نصت املادة  /310/من
قانون العقوبات املرصي عىل معاقبة "كل من كان ( )...مودع ًا إليه بمقتىض صناعته أو
وليفته رس خصويص ائتمن عليه فأفشاه (.")...
ويقصد بإفشاء الرس لغة نرش الرس وإذاعته ،فيقال أفشى رسه وخربه( .)61أما معنى إفشاء
الرس اصطالح ًا ،فهو كل فعل من أفعال البوح واإلذاعة أو الكشف عام بطن أو استرت(،)62
ومن الناحية القانونية ،يقصد بإفشاء الرس الكشف عن واقعة هلا صفة الرس صادر ممن علم
هبا بمقتىض مهنته ومقرتن بالقصد اجلنائي( .)63ويتجه آخرون إىل تعريف اإلفشاء بأنه
االنتقال من حالة الكتامن إىل حالة العلنية بإطالع الغري عليه(.)64
وعىل الرغم من تعدد التعريفات الفقهية التي متحورت حول إفشاء الرس ،فإهنا ال خترج
عن كوهنا كشف ًا للرس وإيصاالً للمعلومات التي ائتمن عليها الشخص بحكم مهنته ،والتي
كان جيب أن تبقى مكتومة جتاه الغري .غري أن الفقه والقضاء قد أحاطا مفهوم اإلفشاء للرس
بعدة ضوابط:
 -2ضوابط اإلفشاء :كثرية هي الضوابط التي كرسها الفقه والقضاء ملفهوم إفشاء الرس
ويمكن إمجاهلا بام يأيت:
أ) اإلفشاء ضمن فئة تنحرص هبا الواقعة الرسية :تظل صفة الرسية للواقعة طاملا أن األشخاص
املطلعني عىل الرس هلم شأن يف حفظه ،وعىل ذلك ال يعد إفشا ًء للرس إفصاح حمام لزميله املوكل
يف ذات الدعوى ونفس العميل لواقعة تعد رس ًا مهني ًا .ولكن يرتكب جريمة اإلفشاء املحامي
( )61املعجم الوسيط ،ط ،2ج ،2القاهرة1985 ،م ،ص .715
( )62د .حممود زكي شمس :املوسوعة العربية لالجتهادات القضائية اجلزائية ،جملد ،9منشورات احللبي احلقوقية،
بريوت2000 ،م ،ص .6046
( )63د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .750
( )64د .حممود صالح العاديل ،احلامية اجلنائية اللتزام املحامي باملحافظة عىل أرسار موكليه ،مرجع سابق ،ص.115
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الذي يفيش أرسار موكله إىل زميل له ال يقوم بالدفاع عن هذا األخري يف القضية نفسها ،فالغري يف
هذا السياق يقصد به كل شخص غري صاحب الرس .واحلكمة من ذلك أن صاحب الرس مل يأمتن
أي حمام عىل رسه وإنام ائتمن حمامي ًا مع ّين ًا بالذات .وعىل ذلك ،يعد الزميل من الغري طاملا ال تربطه
باملجني عليه (صاحب الرس) الصلة التي يفرتضها علمه برسه.
وبالبناء عىل ذلك ،إذا تنازل املحامي عن مكتبه إىل الغري العتزاله املهنة ،أو ألي سبب آخر،
فإنه يتعني عليه عدم اإلفضاء بأرسار عمالئه أو تسليم ما لديه من وثائق وسجالت حتتوي عىل
أرسار إىل زميله يف املهنة املتنازل إليه ،بل جيب عليه احلفاظ عليها أو إعادهتا إىل موكليه ،وإال يعد
مرتكب ًا لفعل اإلفشاء للرس املهني ،ما مل يقبل العميل التعامل مع املتنازل إليه(.)65
وإفشاء الرس يقع بمجرد إ ْطالع شخص واحد عليه أو عدة أشخاص .فال عربة بعدد
األشخاص الذين أفىض إليهم األمني عىل الرس أو بصفتهم ،فاإلفشاء يستوجب املساءلة
اجلزائية إذا وقع ،ولو لشخص واحد ،كاملحامي الذي يفيض لزوجته رس ًا من أرسار مهنته،
ولو طلب منها الكتامن( .)66ويتحقق أيض ًا اإلفشاء ولو تم من أمني إىل أمني ،فال جيوز للطبيب
أن يفيش رس املريض ملحاميه.
وال يعد إفشا ًء لرس من أرسار موكله إذا أفىض به املحامي أمام جمالس القضاء بمناسبة

الدعوى التي يدافع فيها ،ويف احلدود التي يقتضيها الدفاع عن مصلحة موكله .ويتسع تعبري
القضاء -كام سنرى الحق ًا -لقضاء التحقيق وقضاء احلكم وقضاء التنفيذ ،وللنيابة العامة

وموثق العقود ،بل إنه يتّسع ملساعدي القضاء إذا تطلبت مصلحة املوكل اإلفضاء إليهم برس
معني ،كاملحرضين.
ّ
يف حني يرتكب املحامي فعل اإلفشاء إذا أفىض برس املوكل إىل قضاء آخر غري الذي ينظر
يف دعواه ،أو أفىض إىل القضاء الذي ينظر يف الدعوى بمعلومات ال تقتضيها مصلحة املوكل،

( )65د .حممود حممود مصطفى :مرجع سابق ،ص .376
( )66د .فتوح الشاذيل :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية1994 ،م ،ص .956
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أو ثبت استهدافه غرض ًا آخر غري مصلحة موكله .وحتديد ما إذا كانت املعلومات التي أفىض
هبا املحامي تقتضيها مصلحة املوكل أم ال مرتوك لضمريه وحسن تقديره ودرايته الفنية،
تعني عىل من يدّ عي العكس أن يثبت ذلك(.)67
واألصل أنه حسن النية ،ولذلك ّ
وال عربة قانون ًا بصلة األمني عىل الرس بمن أفشى إليه هذا الرس؛ إذ ُيسا َءل جزائي ًا األمني

ولو كان الشخص الذي أذيع إليه الرس وطيد الصلة بصاحب الرس ،ففي حكم ملحكمة
النقض الفرنسية قضت فيه بأن إفشاء حمام املعلومات املتعلقة بالتحقيق إىل شقيق موكله حيقق
جريمة إفشاء الرس املهني(.)68
ب) حكم إفشاء الوقائع املعلومة :تنتفي صفة الرسية عن الواقعة إذا علم هبا عدد من
األشخاص دون متييز عل ًام يقيني ًا ،أي يعلمون هبا عىل أهنا واقعة مؤكدة ،فال يقوم برتديدها
إفشاء) .(69وتطبيق ًا لذلك ،إذا نرشت صحيفة عىل لسان املتهم تفاصيل ما اقرتفه ،فإن ترديد
املحامي ذلك ال يعد إفشا ًء .فطابع الرسية للواقعة يبقى حتى تصري علنية ،والضابط يف ذلك
أن تصبح معروفة من عدد من األشخاص دون متييز ،بحيث ال يكون يف اإلمكان السيطرة
عىل نطاق العلم هبا ،وال تكون ثمة صلة جتمع بني األشخاص الذين قد يعلمون هبا .لكن
تقع جريمة اإلفشاء إذا كان الغري يعلم بجزء من الواقعة فقط ،أو كان يعلمها ،ولكنه جيهل
كل لروفها ومالبساهتا(.)70
كام أن تكرار اإلفضاء بالرس ال يمنع من املساءلة اجلزائية ،وال ينزع عنه صفة الرسية ،بل
يبقى معاقب ًا عليه ،بحسبان أن تكرار اإلفشاء يزيد اإلملام واإلحاطة به ،حتى ولو فقد الرس
أمهيته بعضها أو كلها.
( )67سمري أورفيل :مدى املسؤولية اجلزائية واملدنية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار مهنته ،مرجع سابق ،ص .1340
( )68نقض فرنيس ،تاريخ  24يونيو 1948م ،مشار إليه يف كتاب الدكتور حممد الفاضل :اجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة،
ط ،3مطابع وزارة الثقافة ،دمشق1978 ،م ،ص .394
)69( Jeanne Larguier et Anne–Marie Larguier : Droit pénal spécial, Dalloz, 12ème édition, Paris, 2002,
p 145.

( )70د .فوزية عبد الستار :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة1988 ،م ،ص .300
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وإذا كانت الواقعة مرتبطة بواقعة أخرى تتصف بالرسية ،فحسب الرأي الراجح فإن فعل
اإلفشاء يقع عند احلديث عن الواقعة األوىل مادام يؤدي ذلك إىل إماطة اللثام عن األخرى(.)71
غري أن الفقه املرصي ذهب إىل وجوب التفرقة بني الواقعة املفشى هبا إذا كانت معروفة بشكل
مؤكد ،فال يمكن القول بوجود صفة الرسية بالنسبة هلا .أما إذا كانت الواقعة غري معروفة معرفة
مؤكدة ،أي إهنا يف موقع التخمني والظنون ،فإن حدوث اإلفشاء يؤكدها ،وبذلك يتعني
االلتزام بكتامهنا .وتطبيق ًا لذلك ،ال يعد املحامي مرتكب ًا جلريمة اإلفشاء للرس املهني إذا استعان
يف مرافعته بمعلومات سبق له تقديمها إىل املحكمة التي ناقشتها بصورة علنية(.)72
ت) وسائل اإلفشاء :يستوي اإلفشاء من وجهة نظر القانون أن يتخذ شكل العلنية أو يتجرد
من هذه العلنية؛ إذ يتحقق فعل اإلفشاء فيام لو وقع بطريقة العلنية ،كأن ينرش األمني الرس املهني يف
كتاب أو مقالة أو يف ندوة علمية .كام يقع اإلفشاء املتجرد من العلنية فيام لو أفىض األمني عىل الرس
بالوقائع إىل الغري يف رسالة خاصة أو يف حوار بينهام طالب ًا منه كتامن هذا الرس .وال يمنع من قيام
يسع
جريمة اإلفشاء إذا تم اإلبالغ ملن ال يعنيه أمر الرس ال من قريب وال من بعيد ،أو إىل شخص مل َ
أص ً
ال للحصول عليه .لذلك يستوي يف نظر القانون أية وسيلة يتوسل هبا اجلاين لكي يطلع الغري
عىل الرس .ووسائل اإلفشاء يمكن أن تكون تقليدية أو حديثة.
 )1الوسائل التقليدية :يمكن أن يكون اإلفشاء قولي ًا أو شفهي ًا من خالل ندوة أو مناقشة
أو إلقاء حمارضة ،أو مقابلة صحفية ،أو منالرة ،حتى ولو كانت لغرض علمي ،أو بإذاعته
علن ًا يف وسائل اإلعالم ،أو بإعطاء الغري إفادة أو تقرير ًا يتضمن الرس الواجب كتامنه ،حتى
لو طلب إليه أن يكتم ذلك الرس.
كام يمكن أن يقع اإلفشاء كتابة من خالل النرش يف كتاب أو صحيفة ،أو من خالل املراسلة
ٍ
ِ
مستند حيتوي عىل الرس إىل الغري ،أو أي شكل
صورة
أو توصية مكتوبة أو عن طريق تسليم

( )71د .حممود حممود مصطفى :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،د.م ،1958 ،ص .664
( )72د .رمضان مجال كامل :مسؤولية املحامي املدنية ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،1955 ،ص .276

[العدد الحادي والثمانون  -جمادى األولى 1441هـ  -يناير ]2020
33

375

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 7
[جوانب من الحماية الجزائية املوضوعية لحق الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء]

آخر من أشكال الكتابة( .)73ويمكن أن يقع أيض ًا اإلفشاء بالرسوم أو اإلشارات واألفالم
السينامئية والتسجيالت الصوتية والفاكس.
 )2الوسائل املستحدثة :يمكن أن يكون اإلفشاء إلكرتوني ًا من خالل الوسائل التقنية
احلديثة التي تعتمد عىل الشبكة العنكبوتية ،كاملواقع عىل اإلنرتنت( ،)74والربيد اإللكرتوين،
والرسائل اإللكرتونية ( ،)SMSأو من خالل الدردشات عرب وسائل التواصل االجتامعي
املختلفة ،والقنوات الفضائية.
ث) طرق اإلفشاء :مل حتدد القوانني املقارنة طريقة خاصة لإلفشاء ،فكل ما هيم هو
الكشف عن الرس للغري .لذلك ال يلزم القايض يف حكمه ببيان طريقة اإلفشاء .واإلفشاء
حيدث عادة بفعل إجيايب أو سلبي .ويعد اإلفشاء بفعل إجيايب الصورة الغالبة ،كأن يقوم
املحامي بكشف رس عميله الذي أخذ عل ًام به بمناسبة ممارسته ملهنته .وقد يتخذ اإلفشاء
دون
صورة االمتناع ،كأن يشاهد املؤمتن عىل الرس شخص ًا حياول االطالع عىل الوثائق التي ّ
فيها الرس ،فال يمنعه من ذلك ،عىل الرغم من قدرته عىل منعه.
ح) صور اإلفشاء:
 -1اإلفشاء الكيل واجلزئي :يتحقق اإلفشاء باطالع الغري عىل الرس كله أو بعضه،
والقانون مل يشرتط لوقوع اإلفشاء للرس كله أو جزء منه .لذلك يقع اإلفشاء للرس سواء كان
هذا اإلفشاء كلي ًا أم جزئي ًا له.
أما اإلفشاء الكيل فيقصد به أن يكون اإلفضاء بكل املعلومات التي هلا صفة الرسية املهنية،
كام لو كشف املحامي كامل أرسار موكله للغري .لكن يتعني أن يكون موضوع االطالع حمدد ًا
بدرجة كافية ،وهذا يعود تقديره إىل قايض املوضوع ،وعليه إذا أعلن املحامي يف بيان يصف
فيه الدعوى املرفوعة ضد موكله بأهنا دعوى عادية وسريبحها موكله ،ألهنا كيدية ،فإن ذلك
( )73د .فتوح الشاذيل :مرجع سابق ،ص .955

( )74د .حممود صالح العاديل :مرجع سابق ،ص .118
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ال يعد إفشا ًء ألرسار موكله(.)75
ويمكن أن يتحقق اإلفشاء ولو كان جزئي ًا ،أي إذا أفشى املؤمتن الرس يف جزء منه وتكتم
عىل األجزاء األخرى( .)76لذلك فأي ًا كان القدر الذي متت املكاشفة به حيقق اإلفشاء طاملا
كان ينطوي عىل معنى واضح ،كأن يذكر املحامي بعض املعلومات الرسية املتعلقة بموكله
إىل الغري .وعلة مساءلة املحامي يف هذه احلالة ترجع إىل أنه يكون من الصعب حتديد الدرجة
التي جيب أن تكون عليها شهرة الواقعة إلعفاء املحامي املفيش للرس من املساءلة.
وال يتطلب القانون ذكر اسم املجني عليه  -حتى يتحقق اإلفشاء -وإنام يكفي أن تذكر
بعض مالمح شخصيته ،عىل نحو يمكن التعرف إليه ،كأن يتم نرش صورته .ولقايض
املوضوع القول الفصل فيام إذا كان التعيني كافي ًا لقيام اجلريمة من عدمه .غري أنه جيب أن
يكون اإلفشاء متضمن ًا الدقة ولو بصورة نسبية .فلو سأل شخص املحامي :هل مزق الوريث
الوصية؟ فأجابه املحامي هذه قضية قديمة ،مل أعد أتذكرها ،ولكن ربام فعل ذلك .فهذا قول
ال يتضمن الدقة ،وهو نوع من التهرب ،ال يعد إفشا ًء(.)77
 -2اإلفشاء الرصيح واإلفشاء الضمني:
يعدّ اإلفشاء للرس رصحي ًا يف حال قام املحامي بإعطاء الغري إفادة أو تقرير ًا يتضمن الرس
الواجب كتامنه .وتعد هذه الصورة املعتادة يف اإلفشاء ،كأن يذيع املحامي حمتوى حمرض
االستجواب الذي حصل من جهة النيابة العامة أو قايض التحقيق ،أو الكشف عن معلومات
متعلقة بإجراءات جزائية هتم املوكل .وقد يكون اإلفشاء بصورة ضمنية ،كأن يذكر املحامي
معلومات متعلقة بدعوى مرفوعة تتعلق بموكله يف لروف تقود بالرضورة إىل معرفة اسم
صاحب الرس بطريق االستنتاج ،أو إذا صدرت منه معلومات رسية بطريق التلميح واإلحياء.
( )75د .حممود صالح العاديل ،مرجع سابق ،ص .121
( )76سعيد عبد اللطيف حسن :احلامية اجلنائية للرسية املرصفية ،دار النهضة العربية ،2004 ،ص .316
( )77نقض فرنيس ،تاريخ  ،1966-12-22داللوز األسبوعي ،1967 ،ص  .122نقض فرنيس ،تاريخ -6-29
 ،1963داللوز األسبوعي ،1967 ،ص .115
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والسؤال املطروح هنا :ما حكم األمني عىل الرس إن التزم الصمت جتاه األسئلة التي تطرح
عليه يف قضية ختص موكله .نرى ،من حيث املبدأ ،أن ال مسؤولية عىل األمني يف حال التزامه
الصمت ،ولو متكن الغري من أن يستخلص ،عىل سبيل التخمني ،نتيج ًة معينة ،ألن هذا
الصمت ال يناقض واجب ًا قانوني ًا( ،)78وذلك تطبيق ًا لقاعدة أنه" :ال ينسب إىل ساكت قول".
مع العلم بأن هناك قاعدة أخرى مؤداها "أن السكوت يف معرض احلاجة يعد بيان ًا" ،ووفق
املفضل أن يتحرى القايض الدقة يف مثل هذه احلاالت.
هذه القاعدة األخرية ،نعتقد أنه من ّ
ثاني ًا :العالقة السببية والنتيجة اإلجرامية:
تظهر أمهية العالقة السببية يف القوانني التي تعد جريمة اإلفشاء من اجلرائم املادية .بينام يف
القوانني التي تعد جريمة إفشاء الرس من اجلرائم الشكلية ،فال تكتيس أية أمهية ،كون هذه
اجلريمة تقع بمجرد إتيان اجلاين للسلوك اإلجرامي فقط ،من دون احلاجة إىل إثبات حصول
رضر للمجني عليه.
فهناك قوانني تَعدر جريم َة إفشاء األرسار جريم ًة مادية ،أي ال تقوم ما مل ُيث َبت وقوع رضر حلق
باملجني عليه ،ومن هذه القوانني ،القانون السوري؛ إذ تنص املادة  565من قانون العقوبات يف
عجزها عىل أن اجلريمة تقع ..." :إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب رضر ًا ولو معنوي ًا" .ويتضح
من ذلك أنه يستوي يف حتقق هذا العنرص ،أن يكون الرضر الناجم عن فعل اإلفشاء مادي ًا أو
معنوي ًا .وبمفهوم املخالفة ،إذا مل ينجم عن فعل اإلفشاء رضر فال تقوم اجلريمة.
ونظر ًا لرصاحة املادة  565من قانون العقوبات السوري فإنه من الواجب عىل املحكمة
أن تتحقق من وجود الرضر ،ألنه عنرص من عنارص اجلريمة ،ولو مل يطالب صاحب الرس
بتعويض .ومن القوانني املقارنة األخرى التي تستلزم نتيجة جرمية ،متمثلة برضر يلحق
باملجني عليه ،قوانني كل من أملانيا وسويرسا وإيطاليا(.)79

( )78د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .762
( )79د .سعيد عبد اللطيف حسن :احلامية اجلنائية للرسية املرصفية ،مرجع سابق ،ص .316
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باملقابل نجد أن هناك قوانني أخرى مل تتطلب لقيام الركن املادي جلريمة اإلفشاء وقوع
نتيجة جرمية .ومن هذه القوانني ،قانون العقوبات اإلمارايت ،حيث مل يستلزم يف اإلفشاء أن
معنوي ،فقد اكتفت املادة  /379/منه بمعاقبة املؤمتن عىل الرس
مادي أو
رضر
ينجم عنه
ّ
ّ
ٌ
فأفشاه يف غري األحوال املرصح هبا قانون ًا .وبنا ًء عىل ذلك تقع جريمة إفشاء الرس وفق القانون
اإلمارايت ،بمجرد علم الغري بالواقعة التي هلا صفة الرس ،سواء نتج عن ذلك رضر أم مل ينتج،
وهذا هو موقف القانون املرصي والفرنيس .وهكذا نجد ،وفق ًا هلذه القوانني ،أن جريمة

إفشاء األرسار تنتمي لطائفة اجلرائم الشكلية()80؛ إذ تقوم اجلريمة فيها بمجرد صدور
السلوك اإلجرامي ،برصف النظر عن حصول رضر للمجني عليه من عدمه( .)81وهذا ما
نؤيده بحسبان أن معظم الترشيعات املقارنة تكتفي بتجريم السلوك (اإلفشاء) بغض النظر
عن النتيجة ،كام أن غالبية الفقهاء يعترب أن القصد املتطلب يف جريمة إفشاء األرسار هو
القصد العام وليس القصد اخلاص (نية اإلرضار) ،عىل نحو ما سنراه يف الفرع الثالث.

الفرع الرابع :القصد اجلنائي
تعد جريمة إفشاء األرسار املهنية من اجلرائم العمدية ،حيث يتخذ ركنها املعنوي صورة
القصد اجلنائي( .)82وقد اختلفت الترشيعات اجلزائية املقارنة ،فض ً
ال عن اختالف الفقه
املقارن ،حول ما إذا كانت هذه اجلريمة تستلزم قصد ًا خاص ًا وهو نية اإلرضار بصاحب الرس
أو يكتفى فقط لتحققها بتوافر عنارص القصد العام؟
أوالً :االجتاه القائل باالكتفاء بالقصد اجلنائي العام:
يرى غالبية الفقهاء أن القصد املتطلب يف هذه اجلريمة هو القصد العام الذي يقوم عىل
( )80د .حممود حممود مصطفى :مرجع سابق ،ص .278
( )81أما بالنسبة للرشوع يف اإلفشاء ،فهو متصور ،ولكنه غري معاقب عليه يف مجيع القوانني املقارنة ،ومثال ذلك أن يمكّن
املحامي شخص ًا من الدخول إىل مكتبه الذي حيفظ فيه أرسار موكليه ،ويسمح له باالطالع عليها ،ولكن هذا الشخص ال
يتمكن من ذلك.
( )82د .حممود نجيب حسني :مرجع سابق ،ص .773
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عنرصي العلم واإلرادة( :)83أي يتعني أن يعلم املتهم أن للواقعة صفة الرس ،وأن هلذا الرس
الطابع املهني ،وأن يعلم أن مهنته جتعل منه أمين ًا عىل الرس ،وأن يعلم أن املجني عليه غري
راض بإفشاء الرس( .)84ويتعني أيض ًا أن تتجه إرادة املتهم إىل فعل اإلفشاء وإىل النتيجة التي
ترتتب عليه ،وهي علم الغري بالواقعة التي هلا صفة الرس ،وأن يرتكب ذلك بدون سبب
مرشوع .وقد سارت معظم القوانني اجلزائية عىل هذا النهج ،كقانون العقوبات اإلمارايت (م
 ،)379واملرصي (م  ،)310واألردين (م  .)355فال يلزم بموجب هذه القوانني أن ترتكب
هذه اجلريمة بنية اإلرضار ،بل يكفي لقيامها توافر عنارص القصد اجلنائي العام :العلم
واإلرادة.
وقد جتسد هذا التوجه يف قضية املتهم واتليه لسنة  ،1885إذ قررت حمكمة النقض
الفرنسية أن املادة  378من قانون العقوبات الفرنيس (القديم) تعدّ نص ًا عام ًا ومطلق ًا جيب
تطبيقه عىل إفشاء الرس املهني حتى ولو مل يتوافر لدى الفاعل قصد إحلاق الرضر( ،)85بحسبان
أنه ليس من خصائص الرس أن يرتتب عىل إفشائه رضر( .)86وهذا االجتهاد مازال مستقر ًا
ومستمر ًا يف لل قانون العقوبات الفرنيس اجلديد).(87
ويؤسس أنصار هذا الرأي موقفهم عىل أساس أن علة التجريم ليست محاية صاحب الرس
من الرضر ،وإنام ضامن السري السليم املنتظم لبعض املهن ،كمهنة املحاماة ،وهو ما ال يرتبط
برضر ولو حمتم ً
ال أو بنية اإلرضار .ويصفون هذه النية بأهنا جمرد باعث ال حيول انتفاؤه دون
توفر القصد( .)88كام أن فعل اإلفشاء للرس يعدّ من األفعال الشائنة التي ال حتتاج بطبيعتها إىل
نية اإلرضار حتى تعززها( ،)89فجريمة اإلفشاء تتحقق ولو استهدف املتهم من وراء ذلك
( )83د .حممود حممود مصطفى :قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرجع سابق.428 ،
( )84د .حممود نجيب حسني :مرجع سابق ،ص .772
( )85انظر قضية الدكتور واتليه  ،Wateletنقض فرنيس ،تاريخ  ،1885-12-19داللوز.347-1886 ،
)86( Crim. 9 mai 1913, D. 1914, 1, 206.
)87( Crim. 7 mars 1994, Bull. crim, no. 109.

)88( Garraud : Traité théorique et pratique de droit pénal français, no. 2066.

( )89د .حممود مصطفى :مدى املسؤولية اجلنائية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار املهنة ،مرجع سابق ،ص .659
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مصلحة صاحب الرس( .)90كام أن اشرتاط نية اإلرضار للمساءلة اجلزائية ،ألن ذلك سيؤدي
إىل إفالت ٍ
كثري من األمناء عىل الرس من العقاب(.)91
ومتى توافر القصد اجلرمي عىل الوجه املتقدم بيانه ،فال عربة بدافع اإلفشاء ،فقد يكون يف
معرض املزاح ،أو التباهي ،أو التشفي ،أو الرغبة يف جتنب فضيحة ،أو العمل حلقيقة تارخيية
أو تقدم علمي ،أو كان الغرض منه درء مسؤولية أدبية أو مدنية ،فهذه كلها دوافع ،والدافع
ال يؤ ّدي دور ًا يف قيام املسؤولية اجلزائية ،إال إذا نص عليه القانون رصاحة(.)92
وبام أن أساس املساءلة يف جريمة إفشاء الرس أن يكون ذلك اإلفشاء عمد ًا ،فال عقاب عىل
من يفيش رس ًا نتيجة إكراه ِ
مور َس عليه ،وذلك بحسبان أن اإلكراه يفسد اإلرادة ،وبفسادها ينهار
الركن املعنوي للجريمة .كام ال تقوم اجلريمة إذا كان إفشاء الرس قد تم بإمهال من األمني أو عدم
احتياطه يف املحافظة عليه أو كتامنه( .)93وبنا ًء عىل ذلك ،قضت حمكمة النقض الفرنسية بأنه:
"ملساءلة األمني جزائي ًا جيب أن يقوم بإفشاء الرس عمد ًا ،ولكن إذا مل يقصد ذلك وحصل اإلفشاء
عرض ًا فال مسؤولية عليه") .(94فإذا حدث وأضاع املحامي امللف يف قرص العدل واطلع بعض
الناس عىل حمتوياته ،وكان فيها رس ملوكله فإنه ال ُيسأل جزائي ًا ،وإن كان من اجلائز خضوع
املحامي املخطئ للمسؤولية املدنية أو التأديبية إذا توافرت الرشوط الالزمة لذلك(.)95
وغني عن البيان ،أن اجلهل أو الغلط الذي ينفي القصد هو ما يتعلق بالوقائع أو التكييف
القانوين غري اجلزائي .أما إذا تعلق األمر بالتجريم يف ذاته فهو ال ينفي القصد ،وذلك تطبيق ًا

( )90د .فوزية عبد الستار :مرجع سابق ،ص .633
( )91د .رؤوف عبيد :جرائم االعتداء عىل األشخاص واألموال ،مرجع سابق ،ص .298
( )92نقض فرنيس ،تاريخ  ،1963-6-29داللوز األسبوعي ،1967 ،ص .115
( )93ومع ذلك نجد قوانني أخرى تقرر وجود جريمة اإلفشاء بطريقة غري مقصودة ،أي يف حاالت تقع فيها اجلريمة
بإمهال ،ومن هذا القبيل املادة  47من قانون البنوك وصناديق التوفري يف سويرسا والتي تقيض بأنه" :إذا كان الفاعل قد
ارتكب الفعل بإمهال تكون العقوبة الغرامة ."...
)94( Crim. 24 décembre 1949, D., 1950, p. 433.

( )95د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .772
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للقواعد العامة ،فإذا كان املحامي يعلم أن للواقعة صفة الرس املهني ،ولكنه يعتقد أن مهنته
ليست من املهن التي يلتزم أفرادها بكتامن الرس أو يعتقد توافر سبب إباحة ال يعرتف القانون
به ،فإن القصد يعدّ -عىل الرغم من ذلك -متوافر ًا لديه(.)96
ثاني ًا :االجتاه القائل بلزوم توافر القصد اجلنائي اخلاص:
هناك من يرى أن القصد املتطلب يف جريمة اإلفشاء هو القصد اخلاص الذي يقوم عىل
نية اإلرضار ( ،)l'intention de nuireوهو عنرص ال غنى عنه ،باإلضافة للقصد العام(.)97
ونجد صدى هذا االجتاه يف قوانني كل من سورية ،ولبنان ،وسويرسا ،وإيطاليا ...التي
اشرتطت أن يؤدي اإلفشاء إىل إحلاق الرضر باملجني عليه ولو كان معنوي ًا.
ويستندون يف ذلك إىل أن مقصد املرشع من جتريم فعل اإلفشاء يتمثل بحامية مصلحة
صاحب الرس .وأن جريمة اإلفشاء للرس املهني هلا ذات الطبيعة التي تتمتع هبا جرائم الذم
والقدح والقذف والبالغ الكاذب ،كوهنا وردت يف باب جرائم الذم والقذف ،وبذلك
يشرتط توافر نية اإلرضار( .)98وقد تبنت هذا االجتاه حمكمة النقض الفرنسية يف قرار قديم
هلا ،قبل أن تغري اجتهادها ،يقيض بأن" :نية اإلرضار أساس لوجود اجلريمة عىل أساس أن
املادة  378وردت يف باب واحد مع جرائم القذف والسب ،وأن الغرض منها هو عقاب
اإلفشاءات الطائشة التي يدعو إليها سوء النية وقصد القذف أو اإليذاء"(.)99
ونعتقد أن القصد املتطلب يف جريمة إفشاء األرسار هو القصد اجلنائي العام ،فليس من
خصائص الرس أن يرتتب عىل إفشائه رضر ،فهناك حاالت كثرية ال ينتج عن إفشائها رضر
ولو حمتم ً
ال ،ثم إن املصلحة املحمية من التجريم ليست احلامية من رضر ،وإنام ضامن السري
السليم املنتظم لبعض املهن ،بام فيها مهنة املحاماة ،وهو ما ال يرتبط برضر أو نية إرضار(.)100
( )96د .حممود نجيب حسني :مرجع سابق ،ص .773
( )97د .حممود صالح العاديل :مرجع سابق ،ص .148
( )98د .سعيد عبد اللطيف حسن :احلامية اجلنائية للرسية املرصفية ،مرجع سابق ،ص .330
)99( Crim. 23/ 7/1830, D., 1831, p. 350.
)100( Crim. 9 mai 1913, D. 1914, 1, 206.
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وتوافر القصد اجلنائي العام من عدمه مسألة موضوعية مرتوك أمر تقديرها ملحكمة
املوضوع ،بحسب ما يتوافر لدهيا من أدلة تتعلق بظروف الدعوى ومالبساهتا ،وبال معقب
من حمكمة النقض.

املطلب الثاين:
حاالت التحلل من الرس املهني

إن االلتزام امللقى عىل عاتق املحامي أو من يف حكمه باملحافظة عىل الرس املهني هو التزام
نسبي وليس مطلق ًا .ومؤدى ذلك أنه إذا كانت العلة من جتريم إفشاء الرس تكمن يف محاية
مصلحة اجتامعية معينة ،فإنه إذا ثبت  -يف لروف معينة -أن اإلفشاء حيقق مصلحة اجتامعية
أكثر أمهية ،فإنه يتعني إباحته أو عىل األقل يكون جائز ًا( .)101وبالبناء عىل ذلك نجد أن معظم
الترشيعات املعارصة قد سلكت مسلك ًا معقوالً من خالل تبنيها ملبدأ نسبية الرس.

الفرع األول :اإلفضاء الوجويب

ضمن نطاق اإلفضاء الوجويب امللقى عىل عاتق املحامي جيب أن نميز بني حالتني :األوىل:
إذا كانت املعلومات متضمنة عزم الشخص ارتكاب جريمة جناية أو جنحة يف املستقبل،
والثانية :إذا كانت املعلومات التي أفىض هبا صاحب الرس تتضمن أنه ارتكب فع ً
ال جريمة.
أوالً :إذا كان املقصود باألمر ارتكاب جريمة:
وتتجىل هذه احلالة فيام لو قام املتهم باستطالع رأي املحامي يف تزوير عقد لتقديمه
للقضاء ،أو يريد قتل خصمه ،أو اتفاقه مع أحد الشهود عىل أن يشهد زور ًا ،أو إذا استشار
شخص حمامي ًا حول التحايل عىل القانون أو كيفية التخلص من آثار اجلريمة التي يزمع
ارتكاهبا .فإن مثل هذه الوقائع ال تتمتع بالرسية ،ويصبح األمني ملزم ًا بإخبار السلطات
املختصة(.)102
( )101د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .783
)102(Marcel Eoger: Le secret professionnel de l’avocat devant la justice, libre justice, Paris, 1967, p 13.
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ولقد أورد املرشع السوري عدة حاالت يوجب فيها عىل املحامي التحلل من الرس املهني.
فقد نصت املادة  565من قانون العقوبات عىل إباحة إفشاء الرس "إذا كان اإلفشاء لسبب
مرشوع" ،لكنها مل حتدد حاالت هذا السبب املرشوع .ومع ذلك نجد تطبيق ًا حلاالت اإلفشاء
لسبب مرشوع يف عدد من القوانني العامة واخلاصة .وهذا ما أكدته املادة  /65/من قانون
البينات السوري التي أوجبت عىل املحامي ،كمؤمتن عىل الرس ،أن خيرب السلطة بموضوعه
إذا كان ذكره له هبدف ارتكاب جريمة .ففي هذه احلالة رجح املرشع املصلحة العامة عىل
املصلحة اخلاصة ،املتمثلة برغبته يف منع ارتكاب اجلريمة .لذلك ال يلتزم املحامي يف هذه
احلالة بكتامن الرس ،وأن مصدر اإلباحة هو أداء الواجب الذي يفرضه القانون .وقد تأ ّيد هذا
املبدأ بقرار ملحكمة النقض السورية؛ إذ قضت بموجبه أنه" :إذا كانت املعلومات التي اطلع
أرس هبا إليه أصحاب العالقة من شأهنا ارتكاب جنحة التحايل عىل
عليها املحامي والتي ّ
القانون فال يمكن أن تصان.)103(")...( ،

أما حمكمة النقض املرصية فقد كانت أكثر حزم ًا من نظريهتا السورية؛ إذ قررت أنه" :إذا
استطلع أحد املتهمني رأي حماميه يف ارتكاب جريمة ،وهي االتفاق مع أحد الشهود عىل أن
يشهد زور ًا ،فهذا األمر  -ولو أنه رس علم به املحامي بسبب مهنته -إال أن من حقه ،بل من
واجبه ،أن يفشيه ملنع وقوع اجلريمة"(.)104
أما املرشع اإلمارايت ،فقد ألزم يف املادة  /41/من قانون تنظيم مهنة املحاماة املحامي
بإفشاء الرس إذا كانت الوقائع أو املعلومات التي علم هبا عن طريق مهنته كانت بقصد
ارتكاب جناية أو جنحة .كام نصت املادة  /42/من القانون ذاته عىل أنه" :ال جيوز للمحامي
أن يفيش رس ًا ائت ُِمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما مل يكن اإلفضاء من شأنه منع ارتكاب
جريمة" .ويف هذه احلالة يستفيد املحامي من سبب إباحة ،أي إن رس املهنة ال حمل له هنا ،ألنه
ينفذ أمر القانون.
( )103نقض سوري ،تاريخ  ،1981-11-4قرار رقم  1707أساس .2366
( )104نقض مرصي ،تاريخ  27ديسمرب  ،1933جمموعة القواعد القانونية ،ج  ،2رقم  ،177ص .229
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ولكن إذا كان التبليغ بالرس واجب ًا ملنع وقوع اجلريمة ،فإنه يشرتط أن يكون التبليغ إىل
اجلهات املختصة ،فإذا كان اإلفضاء بالرس إىل غري اجلهة املختصة كان الفعل مستوجب ًا
العقاب(.)105
ثاني ًا :اعرتاف املتهم بارتكاب اجلريمة:
ماذا لو اعرتف املتهم للمحامي بأنه فاعل اجلريمة؟ يف حال وقوع اجلريمة وأقر املتهم
أقره القضاء املرصي( ،)106وهناك
لوكيله بارتكاهبا فال جيوز هلذا األخري إفشاء الرس ،وهذا ما ّ

من يرى أنه يف هذه احلالة من واجب املحامي أن خيرب نقيبه بذلك ،وعىل النقيب أن يبني

للسلطة القضائية أهنا أخطأت يف القبض عىل شخص بريء ،من دون أن يسمي الفاعل
احلقيقي ،وجيب عليها أن تقيض بالرباءة إن اقتنعت بذلك .فاملحامي يف هذه احلالة يستفيد من
سبب إباحة سنده ترجيح مصلحة املجتمع عىل مصلحة املوكل املجرم .وهذه حالة مل ينص
عليها القانون ،ولكنها مستمدة من املبادئ العامة( .)107وهناك رأي آخر يرى ّ
أن عىل املحامي
أن يسكت ،وعليه أن ينصح موكله باالعرتاف ،وأن يدافع عن موكله ،عىل اعتبار أن قضيته
عادلة ،ألنه من املمكن أن جيد عىل األقل له سبب ًا خمفف ًا .أما إذا كان ضمري املحامي غري مرتاح،
فعليه أن يعتزل الوكالة( .)108وثمة رأي ثالث يرى بجواز اإلبالغ عن هذه اجلريمة وليس
وفضل أن خيفي جريمته فال لوم عليه(.)109
بوجوبه ،فإذا مل يبلغ املحامي عن موكلهّ ،
ونرى من جانبنا أن االلتزام بالتبليغ يف هذه احلالة هو التزام وجويب ،والتزام عام يقع عىل
عاتق كل شخص ،سواء كان مهني ًا أم عادي ًا ،ألن املهني ،عىل الرغم من التزامه بالرس ،فإنه يف
هناية املطاف مواطن يقع عىل عاتقه واجب التبليغ عن اجلرائم من أجل املصلحة العامة،
( )105د .حممود حممود مصطفى :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .429
( )106وهذا موقف القضاء املرصي ،انظر :نقض مرصي ،تاريخ  ،1933-12-27مشار إليه يف كتاب د .حممود
مصطفى ،رشح قانون العقوبات اخلاص ،1964 ،ص .406
( )107د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،مرجع سابق ،ص .504
( )108د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،مرجع سابق ،ص .504
( )109د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .769
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وجيب أال حيول دون القبض عىل الفاعلني.
وهناك مسألة حساسة تتصل باألوىل وتتمثل بام لو اعرتف اجلاين للمحامي بأن شخصاً
بريئ ًا أدين هبذه اجلريمة؟
ترشيعي يف القوانني
نص
لإلجابة عن هذا االفرتاض ،ال بد أوالً من التذكري بأنه ال يوجد ٌّ
ّ
املقارنة يعطي حك ًام واضح ًا هبذا اخلصوص .أما يف الفقه فنجد اختالف ًا واضح ًا يتمثل
باجتاهني:
االجتاه األول :يذهب أنصار هذا االجتاه إىل وجوب إباحة إفشاء الرس استناد ًا إىل حالة
الرضورة ،وذلك رفع ًا للرضر املحدق وحتقيق ًا للعدالة االجتامعية( .)110بينام ذهب رأي آخر
 وهو ما نميل إليه -إىل أنه جيب عىل املحامي أن يتكلم تأسيس ًا عىل أنه واجب أخالقيوإنساين ،فهناك حق املجتمع يف إحقاق احلق ،وهناك حق لربيء مظلوم ،ومن واجب كل
فرد من أفراد املجتمع  -بام فيهم املحامي -أن يقدم له اإلغاثة والنجدة ،فنحن أمام حقني يف
مقابلة حق الكتامن عن املوكل املجرم ،ومحاية حقني أوجب وأوىل من محاية حق ال حيميه
القانون إال محاية شكلية(.)111
كام أن هناك ح ً
ال وسط ًا يقيض بأن يقوم املحامي بإنذار املتهم باالعرتاف خالل مدة
معقولة ،فإن مل يستجب فعىل املحامي أن يبلغ عنه ،مستند ًا يف ذلك إىل حالة الرضورة ،احلد
الفاصل بني املرشوع وغري املرشوع.
االجتاه الثاين :يرى أنصار هذا االجتاه أنه ال جيوز للمحامي إفشاء الرس استناد ًا إىل حرفية
النص ،أي ًا كانت النتائج املرتتبة عليه( .)112ولذلك حيظر عىل املحامي إفشاء الرس ،ولن تكون
حالة الرضورة سبب ًا يبيح له إفشاء الرس يف هذه احلالة .يضاف إىل ذلك ،أنه إذا سمح لألمني

( )110د .حممود صالح العاديل :مرجع سابق ،ص .430
( )111د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،مرجع سابق ،ص .505
( )112د .حممود حممود مصطفى :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .668
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عىل الرس أن خيالف أوامر القانون امتثاالً لصوت ضمريه ،فإن هناك البعض من ذوي النية
السيئة ،الذين يفشون الرس لغاية يف أنفسهم .كام أن حالة الرضورة تعد يف القوانني اجلزائية
سبب ًا المتناع املسؤولية اجلزائية ،وليس سبب ًا من أسباب اإلباحة ،ومن هنا فإن إعفاء اجلاين
من املسؤولية عن جريمة الرضورة ال يؤدي إىل إعفائه من املسؤولية املدنية .لذلك وأمام
سكوت النص ،ال بد من تعديل القانون لتتسع أحكامه إلباحة اإلفشاء يف مثل هذه احلالة.

الفرع الثاين :اإلفضاء اجلوازي
ويتمثل بعدة حاالت ،سنتطرق إليها تباع ًا.
أوالً :رضاء املجني عليه (إذن صاحب الرس):
األصل يف الفقه اجلنائي أن رضا املجني عليه ال يمحو الصفة اجلرمية عن الفعل ،ألن
القوانني اجلنائية تتعلق بالنظام العام ،وال سيام أن سلطة العقاب حتتكرها الدولة نيابة عن
املجتمع .أما يف اجلرائم التي يكون احلق املعتدى عليه فيها من احلقوق الشخصية للفرد ،فال
عقاب عليها إذا ريض صاحب احلق بذلك .ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء حول أثر الرضا
يف جريمة إفشاء الرس املهني.
أنصار االجتاه األول ينكرون عىل الرضاء أن يكون سبب ًا لإلباحة نظر ًا لتعلق قانون املحاماة
بالنظام العام( ،)113بحسبان أن علة جتريم إفشاء الرس املهني تكمن يف احلفاظ عىل النظام
العام ،كون مصدر االلتزام بالرس هو القانون ،وليس العقد مع العميل ،مما يرتتب عىل ذلك
أن رضا صاحب الرس باإلفشاء ال يعد سبب ًا إلباحته( .)114يضاف إىل ذلك ،أن صاحب الرس
قد ال يدرك ماهية الرس واآلثار املرتتبة عىل إفشائه ،وفيام إذا كان ينصب ترصحيه باإلفشاء عىل
ما يعرفه وما عهد به للمحامي ،أم يمتد إىل ما وراء ذلك مما تبني للمحامي واستنتجه ولل
جمهوالً لدى صاحب الرس .وقد تبنى القضاء الفرنيس هذا االجتاه ،بحيث عدّ االلتزام
( )113د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .777
( )114د .حممود صالح العاديل :احلامية اجلنائية اللتزام املحامي باملحافظة عىل أرسار موكليه (دراسة مقارنة) ،مرجع
السابق ،ص.45
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بالكتامن التزام ًا مطلق ًا(.)115
يف حني يرى أنصار االجتاه الثاين أن الرأي األول غري منطقي وغري مقبول( ،)116ألن
مصدر االلتزام بحفظ رس املهنة هو العقد املربم بني صاحبه وصاحب املهنة .لذا من حق
صاحب الرس أن حيل املؤمتن عىل الرس من كتامنه ،ألن واجب الكتامن ال يمنع صاحب الرس
أن يذيعه بنفسه ،أو أن ينيب عنه غريه ليفيض له به .فترصف صاحب الرس برسه هو استعامل
للحق ،ألن اإلنسان قد يامرس حقه بنفسه ،وقد يفوض اآلخرين ملامرسته( .)117وفض ً
ال عن
ذلك ،فإن إفشاء الرس قد حيقق مصلحة لصاحبه ،كام أن فعل اإلفشاء برضاء صاحبه ال يمس
الثقة التي توضع يف هذه املهنة ،إذ إن من يامرسها مل يفعل غري تنفيذه إرادة صاحب الرس
وحتقيق مصلحته .ويف هذا السياق قضت حمكمة النقض املرصية يف قرار هلا بأنه" :ال عقاب
بمقتىض املادة  310من قانون العقوبات عىل إفشاء الرس إذا كان مل حيصل إال بنا ًء عىل طلب
مستودع الرس"(.)118
ومن املفيد التنويه بأن الرضاء الينتج أثره كسبب إباحة إال إذا كان صادر ًا عن صاحب
الرس نفسه .ويشرتط أيض ًا أن يكون هذا السامح صادر ًا عن صاحب رس بالغ ،وعاقل ،وعن
رض ًا صحيح( ،)119أي يمثل تعبري ًا عن إرادة مميزة حرة .لذلك ال يعتد بالرضا الصادر عن
جمنون ،أو قارص ،أو مكره ،أو سكران ،أو خمدر ،أو كانت إرادة صاحب الرس معيبة نتيجة
غش أو خداع أو تدليس أو غلط يف الوقائع( .)120كام جيب أن يكون رضاء صاحب الرس
سابق ًا عىل اإلفشاء أو معارص ًا له عىل األقل ،وأن يظل قائ ًام حتى وقوعه .ومؤدى ذلك أن
)115( DE LA Gressay (Jean brethe) : Secret professionnel, juris classeur, Janvier 1977, p 10.

( )116سمري أورفيل ،مدى املسؤولية اجلزائية واملدنية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار مهنته ،مرجع سابق ،ص .1340
( )117د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،املسؤولية الطبية بني الفقه والقضاء ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية. 2008 ،
ص .140
( )118نقض مرصي ،تاريخ  9ديسمرب  ،1940جمموعة القواعد القانونية ،ج  ،5ص .295

( )119د حممد صبحي نجم ،رضا املجني عليه وأثره عىل املسؤولية اجلنائية (دراسة مقارنة) ،دار الثقافة ،عامن،2001 ،
ص .60
( )120د .رؤوف عبيد :جرائم االعتداء عىل األشخاص واألموال ،مرجع سابق ،ص .292
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الرضاء الذي يعقب اإلفشاء ال يعد سبب ًا إلباحته ،كون الرضا الالحق صفح ًا وليس رضا
باملعنى القانوين .ولكن جيوز الرجوع يف الرضاء بعد إعطائه.
وال يشرتط أن يكون الرضاء كتابي ًا ،بل ال يشرتط أن يكون رصحي ًا ،فيجوز أن يكون ضمني ًا،
أي يستنتجه األمني من جمموع الظروف ،فتوكيل املحامي يف قضية يعدّ رض ًا ضمني ًا الكشف عام
إذا كان ذلك من مقتضيات الدفاع ،أو ما حيقق مصلحة املوكل .ولكن ال جيوز أن يفرتض
الرضاء .وجيب أن يكون صاحب الرس عىل بينة من أمره حينام يعطي ترصحي ًا باإلفشاء.
ويف حال صدور الرضا باإلفشاء من صاحب الرس ،فعىل املحامي أن يفيش الرس ضمن النطاق
املرخص له به ،وعىل ذلك ،إذا طلب صاحب الرس من حماميه اإلفضا َء بالوقائع الرسية أمام القضاء
فقط ،فقام األخري باإلفضاء هبا خارج القضاء ،فإنه يعدّ مرتكب ًا جلريمة إفشاء األرسار(.)121
تعني أن يصدر الرضاء عنهم مجيع ًا ،ومن ثم ال عربة برضاء صدَ َر
وإذا تعدد أصحاب الرس ه
عن أحدهم أو بعضهم .وحسب الرأي الراجح أنه إذا مات صاحب الرس فإن احلق يف إعطاء
الرضاء ينتقل إىل ورثته ،كالترصيح عن أمالكه حلرص إرثه وتوزيعه .ولكن يشرتط يف هذه
احلالة أن يكون للورثة مصلحة مرشوعة يف اإلفشاء ،وأال يلحق اإلفشاء بالرس رضر ًا حقيقي ًا
بسمعة ورشف صاحب الرس املتوىف(.)122
وبالبناء عىل ما تقدم ،يمكن القول :أن األمني عىل الرس املهني ال يلتزم بإذاعة الرس إذا
ريض بذلك صاحبه ،وإنام يصبح ذلك جائز ًا له فحسب ،فإذا رأى أن يمتنع عن اإلفضاء به
عىل الرغم من الرضاء فال مسؤولية عليه ،كأن يكون انتابه شك يف صدور الرضاء عن إرادة
مميزة وحرة ،أو أن يكون قد قدر بأن واجبه املهني يفرض عليه الكتامن .لكن إذا تضمن العقد
املربم بينهام التزام ًا باإلفضاء ،فيكون عندئذ ملزم ًا بإذاعة الرس .وبذلك يكون صاحب الرس
( )121د .فتوح الشاذيل :مرجع سابق ،ص .970
( )122قلة من الفقهاء قالوا بعكس ذلك تأسيس ًا عىل أن احلق بإعطاء الرضاء باإلفشاء هو حق شخيص وال ينتقل للورثة،
كونه ال يدخل يف الذمة املالية للمتوىف ،كام أنه يدور وجود ًا وعدم ًا مع الشخصية وبالتايل ينقيض بانقضاء هذه الشخصية.
انظر :حممد محيد منصور :نظرية احلق ،اإلسكندرية ،1998 ،ص .117
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هو صاحب الكلمة الفصل يف املوضوع.
ثاني ًا :حق دفاع املحامي أمام القضاء:
للمحامي أن يفيش رس موكله عندما يكون يف معرض الدفاع عن نفسه أمام القضاء يف
مواجهة موكله ،وتتمثل هذه احلالة بصورتني:
أ) نشوب خالف بني املحامي وموكله حول األتعاب:
إذا نشب خالف بني املحامي وموكله ،سواء أمام جملس النقابة أم أمام القضاء ،فللمحامي
احلق يف أن يفيش ما استودعه موكله من أرسار استناد ًا إىل حق الدفاع عن النفس الذي يتقدم
عىل واجب الكتامن ويفضل عليه ،ما دام املحامي قد أصبح يف مواجهة شخص سيئ النية.
وتتعلق هذه احلالة بمسألة اخلالف عىل األتعاب التي يطالب هبا املحامي ومل تدفع له ،فهنا
جيوز للمحامي إفشاء الرس للدفاع عن حقوقه املالية .وهذه حالة مل يرد نص هبا ،ولكنها
مستوحاة من املبادئ العامة.
غري أن هذا الرأي قد انتقد بشدة ،ويف هذا الصدد يقول الدكتور عبد الوهاب حومد -
يرمحه اَّلل -منتقد ًا" :ولست أنظر بعني الرضا إىل مثل هذه املطالبة ،ألهنا تصدم املنطق:
فباألمس وقف يدافع عن موكله ،واليوم خياصمه من أجل ذيول نفس القضية.)123("..
لذلك نرى أنه ال جيوز أن يتخذ املحامي من هذا اخلالف املايل ،بينه وبني موكله ،ذريعة إلفشاء
الرس ،بحسبان أن التزامه برس املهنة يسمو عىل مصلحته املالية ،وإن كان ذلك جائز ًا فإنه
يمكن الكشف عن بعض األمور غري اجلوهرية ،والتي ال تلحق رضر ًا بصاحب الرس .وهذا
ربر للمهني إفشاء الرس ،كون
ما تبناه القانون الفرنيس حيث نص عىل أن القضايا املالية ال ُت ِّ
الرس أجدر باحلامية من املصالح املالية) ،(124وال سيام أن مهنة املحاماة تعد من أنبل املهن التي
ال تعد املال إال مسألة ثانوية.

( )123د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،مرجع سابق ،ص .528
)124( DE LA Gressaye (Jean brethe(: Secret professionnel, Juris Classeur, Janvier 1977. P. 11.
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ب) حق دفاع املحامي أمام القضاء يف حال اهتامه بارتكاب جريمة:
قد حيدث أحيان ًا أن يتهم صاحب الرس حماميه بارتكاب خطأ جسيم أو تقصري يف أداء
واجبه يف أثناء ممارسته املهنة ،فاملحامي يف هذه احلالة يكون من حقه ،يف سبيل الدفاع عن
نفسه ،أن يكشف عن الوقائع الرسية املتعلقة بصاحب الرس وأن يستعملها ،إذا كان من شأهنا
تربئته ،وأن يقدم اإليضاحات لدرء االهتام املوجه إليه ،ألن حق املتهم يف الدفاع عن نفسه
يسمو عىل مصلحة صاحب الرس يف كتامن أرساره اخلاصة .فحق الدفاع من احلقوق األساسية
املقررة للمتهم يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية ،والتي ال يلغيها أو حيجبها االلتزام بكتامن
الرس؛ إذ إن حرمان املحامي املؤمتن عىل الرس من تقديم براءته يعد إخالالً جسي ًام باحلق يف
الدفاع ،مما يؤدي إىل جعل احلكم معيب ًا ،ألن لألمني حق ًا يف هذه احلالة ،وهو عىل وشك
الضياع إذا مل يبادر بالدفاع عن نفسه .وال يمكن االحتجاج عىل تقديم املحامي لدليل عىل أنه
ال لإلدانة ،بل دلي ً
إفشاء يشكل جريمة؛ إذ إن الدليل هنا ليس دلي ً
ال للرباءة.
ولكن ال حيق للمحامي الكشف عن الوقائع الرسية إال بالقدر الالزم الذي يقتضيه حق
الدفاع( ،)125ويف احلدود التي يستطيع أن يثبت هبا براءته .وحق املحامي يف إفشاء الرس مقيد
بحقه يف الدفاع عن نفسه أمام القضاء وجهات التحقيق فقط ،فإذا أفشى الرس املهني خارج
هذا النطاق  -كنرشه يف الصحف -فإنه يكون مرتكب ًا جلريمة اإلفشاء.
ثالث ًا :أداء الشهادة أمام القضاء:
جيب عىل كل فرد يستدعى للشهادة أمام القضاء أن يؤدهيا بعد أدائه اليمني ،حتت طائلة
املساءلة .لكن املشكلة تطرح بالنسبة للمحامي ،كأمني عىل الرس املهني ،فهل يلتزم بأداء الشهادة
كغريه من األفراد العاديني ،أم يلتزم بكتامن الرس الذي عهد إليه به يف أثناء ممارسته ملهنته؟
رس مهني ،يكون
عندما ُيدعى املحامي و ُيطلب إليه أداء الشهادة أمام القضاء بخصوص ّ

أمام واجبني متعارضني :أوهلام هو واجب كتامن الرس ،وثانيهام هو واجب أداء الشهادة أمام
( )125انظر املبحث الثاين من هذا البحث.
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القضاء .للخروج من هذا التعارض ،نجد أن هناك اختالف ًا بني الفقهاء ،فمنهم من يرى أنه
ملزم بأداء الشهادة أمام
ال عقاب عىل اإلفشاء ،ألن الفرد ،وإن كان من أهل املهنة ،فهو َ
القضاء ،ولو كان ذلك يتعلق برس مهني ،ألن ذلك يساعد القضاء عىل كشف احلقيقة .وهناك
يعرض
فقهاء آخرون يرون أن املحامي الذي يديل بشهادته أمام القضاء ويكشف رس ًا مهني ًا ّ
نفسه للمساءلة( .)126ونرى من جانبنا ،أنه جيب عىل املحامي أن يوازن بني الواجبني ،بحيث
يقدّ م الواجب الراجح عىل املرجوح ،ما مل يكن هناك نص رصيح ُيلزمه بأداء الشهادة.
أما القوانني املقارنة ،فقد حسمت التعارض بني واجب أداء الشهادة وواجب كتامن الرس،
بأن غ ّلبت واجب كتامن الرس عىل واجب أداء الشهادة ،ما مل يأذن صاحب الرس للمؤمتن عليه
باإلفشاء .وهكذا نجد أن القانون السوري قد أوجب عىل من استودع رس ًا أن يشهد به أمام
أرسها إليه (املادة  66من قانون البينات) .وبذلك
القضاء ،إذا طلب منه ذلك الشخص الذي ّ
يف كل مرة يأذن صاحب الرس بإفشائه ،فإن األمني ال يعود ملتزم ًا به ،وجيب عليه أن يديل
بشهادته ،وال يصعب عىل املحكمة أن تقنع صاحب الرس بأن حيل األمني من التزامه.
وقد أقر املرشع املرصي هذا املبدأ ،فاملادة  /66/من قانون اإلثبات تنص يف فقرهتا الثانية
عىل أنه" :جيب عىل األشخاص املذكورين أن يؤدوا الشهادة عىل تلك الواقعة أو املعلومات
أرسها إليهم" .ومل حيد عن ذلك املرشع اإلمارايت ،إذ أجاز للمحامي
متى طلب منهم ذلك من ّ
أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو املعلومات التي علم هبا عن طريق مهنته إال إذا وافق
عىل ذلك من أبلغها إليه (( )127املادة  /41/من قانون تنظيم مهنة املحاماة).
ولقد بدأ القضاء بالتساهل يف موضوع شهادة املحامي أمام القضاء بخصوص رس مهني.
فقد قرر القضاء الفرنيس أنه إذا أفشى األمني بالرس أمام املحكمة عىل إثر أسئلة وجهتها إليه
)126( Georges Boyer Chammard et Paul Monzein : La responsabilité médicale, presses universitaires de
France, Paris, 1974, p 224.

( )127غري أن األمر خيتلف فيام لو أن شخص ًا اعرتف أمام حمام بصفقة جتارية فاسدة ،وكان ذلك خارج مكتبه ثم أنكر

ذلك ،ودعي املحامي للشهادة عن هذه الواقعة ،فإن عليه أن يشهد ،إذا طلبت منه املحكمة هذه الشهادة ،وليس له أن
يدفعها ،بحجة أنه حيتمل أن يوكله للدفاع عنه يف هذه القضية.
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املحكمة ،فأفىض به ،فإنه ال يقع حتت طائلة املساءلة ،بزعم أنه مل ِ
يلق بأقواله بصورة عفوية
ليكون مسؤوالً ،وإنام جرت مناقشة مع املحكمة ووجهت له أسئلة( .)128كام سمح للمحامي
بأن يشهد يف قضية جنائية بعد أن سمح له صاحب الرس بذلك(.)129
ويف مطلق األحوال فإن من واجب املحامي إذا دعي للشهادة أن حيلف اليمني ثم يمتنع
عن الشهادة متمسك ًا بواجب املحافظة عىل أرسار املهنة ،وإذا استطاعت املحكمة إثبات أن
ما وصل من معلومات لدى املحامي مل يكن بسبب ممارسته ملهنته ،ومل يكن من املعلومات
الرسية واملتعلقة بحق موكله ،فعليه اإلفضاء هبا .ولكن ال جيوز كشف األرسار املهنية من قبل
املحامي املؤمتن عليها أمام القضاء بشكل تلقائي ،ألنه ولو ساعد القضاء عىل كشف احلقيقة،
فقد يؤدي ذلك إىل إحلاق الرضر بموكله.

املبحث الثاين:
احلامية اجلزائية املوضوعية حلق الدفاع
املتعلقة بإباحة السب والقذف

جرم بعض األفعال خلطورهتا عىل مبارشة حق الدفاع ،مل يفته إضفاء
إذا كان املرشع قد ّ

احلصانة عىل بعض أنامط السلوك املتمثلة بالسب أو القذف الذي يقع من اخلصوم يف أثناء

الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء يف احلدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ،وبرشط أن يكون
الفاعل حسن النية ،وذلك استجابة لتحصني حق الدفاع جزائي ًا.
ووقوف ًا عىل حدود هذه احلصانة ،ال بد لنا من حتديد ماهية اإلباحة (املطلب األول)،
وضوابطها (املطلب الثاين).

)128( Rousselet et Patin: Droit pénal spécial, D., 1950, p, 376.

( )129نقض فرنيس ،تاريخ  ،1959-2-15داللوز ،1959 ،ص .250
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املطلب األول:
ماهية اإلباحة يف نطاق حق الدفاع
إن احلديث عن ماهية اإلباحة يف إطار حق الدفاع ،يقودنا إىل التطرق إىل سند اإلباحة
(الفرع األول) وعلة تكريسها (الفرع الثاين).

الفرع األول :سند اإلباحة

ّنوهنا ،قبالً ،بأن إباحة حق الدفاع تكملة حلق التقايض الذي تكفله املواثيق الدولية،
والدساتري ،والقوانني الوطنية.
وهكذا ،تستند إباحة حق الدفاع يف القانون السوري إىل نص املادة  407من قانون
العقوبات ،إذ جاء فيها أنه" :ال ترتتب أية دعوى ذم أو قدح عىل اخلطب والكتابات التي تلفظ
أو تربز أمام املحاكم عن نية حسنة ويف حدود حق الدفاع القانوين" .ويف السياق نفسه ،نصت
املادة  309من قانون العقوبات املرصي عىل أنه " :ال ترسي أحكام املواد ،305 ،303 ،302
 308 ،306عىل ما يتم إسناده من أحد اخلصوم خلصمه بصدد الدفاع الشفهي أو الكتايب الذي
يبديه أمام املحاكم ،فإن ذلك ال يرتتب عليه إال املقاضاة املدنية أو املحاكمة التأديبية" .وواضح
من نص هذه املادة أن اإلباحة ترسي عىل كل من جريمتي السب والقذف ،وكذلك جريمة
البالغ الكاذب .كام تنص املادة  /53/من قانون العقوبات اإلمارايت يف البند الرابع منها عىل
إباحة القذف أو السب عىل" :ما يقع من اخلصوم من طعن يف بعضهم يف أثناء الدفاع الشفوي
أو الكتايب أمام جهات التحقيق والقضاء يف احلدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ،وبرشط أن
يكون الفاعل حسن النية معتقد ًا صحة األمور املسندة إىل خصمه وأن يكون اعتقاده مبني ًا عىل
أسباب معقولة" .ثم تأيت املادة  /376/من قانون العقوبات لترتجم ما نصت عليه املادة
السابقة والتي جاء فيها" :ال جريمة فيام يتضمنه دفاع اخلصوم الشفوي أو الكتايب أمام املحاكم
وجهات التحقيق من قذف أو سب يف حدود حق الدفاع".
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وهكذا نستنتج مما سبق ،أن القانون يمنح اخلصم أمام القضاء حصانة من شأهنا رفع كل
مسؤولية جنائية أو مدنية عن أفعال القذف والسب ،وبموجب هذه احلصانة يكون كل ما
يبديه اخلصوم أو من يتوىل الدفاع عنهم من سب أو قذف يف أثناء اإلجراءات القضائية مكل ً
ال
بمظلة احلامية القانونية( ،)130وال ترتتب عليه أية دعوى جزائية أو مدنية مهام بلغت درجة
زيفه أو سوء قصد قائله ،فالقذف مباح إذا جاء يف معرض شكوى أو إلزالة أسباهبا والرد
عليها(.)131

الفرع الثاين :علة اإلباحة

كفل املرشع حق الدفاع للمتخاصمني بالقدر الذي يستلزمه دفاعهم عن حقوقهم أمام
اهليئات القضائية وجهات التحقيق .وقد أراد من وراء ذلك إتاحة املجال أمامهم ملامرسة
حقوقهم يف الدفاع أمام املحاكم وهم آمنون من توقيع العقاب ،إذا اقتىض دفاعهم إسناد فعل
شائن إىل شخص مما يعدّ إهانة بحسب األصل(.)132
فمامرسة حق الدفاع سياجها الرشف واألمانة ،ويف نطاقه يباح التجريم بغري مالمة ،متى
كان ذلك من مستلزماهتا .ذلك أن حق املتقايض يف الدفاع ترتاجع أمامه سائر احلقوق ،لذلك
كان حري ًا باملرشع أن حيميه ،وال يؤاخذ من بارشه عىل ما يقع منه ،برشط أن تكون هذه
املبارشة ضمن نطاق ممارسة هذا احلق.
وإذا كان القانون يعرتف للفرد باحلق يف التقايض ،كان لزام ًا االعرتاف له باحلق يف أن
جترد هذا احلق من معناه ومبناه.
يعرض ادعاءه ،ويدحض ادعاء خصمه بحرية ،وإال ّ

باإلضافة إىل أن ممارسة اخلصوم حقهم يف الدفاع يقدم مساعدة مهمة للقايض؛ إذ يتيح له

التعرف إىل وجهات نظرهم ،والوقوف عىل حقيقة الوقائع ،مما يسهل له سبيل إدراك عنارص

( )130د .رؤوف عبيد ،جرائم األشخاص واألموال ،مرجع سابق ،ص .298
( )131فرانس فون ليزت :القانون اجلنائي األملاين ،مرتجم إىل الفرنسية ،ج ،1911 ،2ص .164
( )132د .مجال العطيفي ،احلامية اجلنائية للخصومة من تأثري النرش ،مرجع سابق ،ص .425
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الدعوى( ،)133مما يؤدي حت ًام إىل وصوله فيام يصدره من أحكام من مالمسة كبد احلقيقة .فمن
غري اجلائز عدال ًة أن يقر القانون حق ًا ،ويعاقب عىل أفعال أو وقائع تستلزمها مبارشته.

املطلب الثاين:
ضوابط اإلباحة

مهام تعددت التعريفات جلريمة القذف واختلفت( ،)134فإن هذه اجلريمة ال خترج عن
كوهنا من اجلرائم التي متس اإلنسان يف رشفه أو اعتباره ،وحتط من قيمته يف نظر جمتمعه(.)135
وملا كان املبدأ األسايس يف الترشيعات اجلزائية أن القانون حيمي رشف اإلنسان واعتباره ،فال
جيوز أن يقذف الفرد فرد ًا آخر ،وإن فعل يعاقب سواء كان صادق ًا فيام قال أم ال.
لكن هذا املبدأ جيب أال يؤخذ عىل إطالقه ،نظر ًا ملا يشكله من خطورة عىل املصلحة
العامة ،ولذلك نجد أن القوانني قد استثنت بعض احلاالت التي يباح فيها القذف أو السب
يف معرض الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء ،ولكن ضمن ضوابط حمددة.
وللوقوف عىل حقيقة ضوابط إباحة هذه األفعال ،يستلزم منا حتديد صفة الشخص املقررة
ملصلحته (الفرع األول) ،واملحل الذي ترد عليه ،والرابطة بينه وبني مستلزمات ممارسة احلق
املذكور (الفرع الثاين) ،وما ينبغي أن تكون عليه هذه املامرسة من جانب صاحب احلق فيها
(الفرع الثالث).

( )133سمري أورفيل ،مدى املسؤولية اجلزائية واملدنية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار مهنته ،مرجع سابق ،ص .1340
( )134لقد اختلفت القوانني العربية يف املدلول اللفظي للفعل ،فبعضها استخدم مصطلح القدح أو الذم والبعض اآلخر
استخدم القذف والسب ،وأخرى استخدمت لفظ التشهري ،لكن هذا االختالف ال خيرج هذه اجلرائم عن كوهنا متس
اعتبار اإلنسان ورشفه ،وحتط من قيمته.
( )135عيل حسن طوالبة :جريمة القذف –دراسة مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ،مكتبة دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،األردن ،1998 ،ص .34
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الفرع األول:
أن يكون اإلسناد موجه ًا من خصم آلخر
يقرص املرشع إباحة السب أو القذف ملامرسة حق الدفاع عىل العالقة بني اخلصوم ،وصفة
اخلصم متطلبة فيمن تصدر عنه وقائع السب أو القذف ،مبارشة حلقه يف الدفاع.
وعبارة اخلصم يتعني أن تفرس بأوسع معانيها بحيث تشمل املدعي ،واملدعى عليه،
واملتهم .كام تتوافر صفة اخلصم يف الشخص الذي أدخل ضامن ًا يف الدعوى ،واخلصم املنضم،
واملدعي باحلقوق املدنية ،واملسؤول عنها ،وممثل الشخص االعتباري ،وعديم األهلية،
وناقصها يف دعوى مرفوعة ملصلحته أو ضده.
وال جدال يف أن أقوال املحامي التي يبدهيا أو مرافعاته املكتوبة التي يقدمها ،دفاع ًا عن
موكله ،تعد وقائع صادرة عن خصم تشملها اإلباحة .فمن املعلوم أن حق الدفاع مقرر ملصلحة
اخلصم ،سواء بارشه بنفسه أم بوساطة وكيله ،كنائبه أو حماميه .ومحاية املحامي يف أداء رسالته،
هي فرع من محاية حقوق الدفاع ،سواء بارشها أطراف اخلصومة ،أم هنض هبا املحامون (م 20
من قانون تنظيم مهنة املحاماة يف دولة اإلمارات) .وتطبيق ًا لذلك فقد قضت حمكمة النقض
املرصية بأنه" :يدخل يف معنى اخلصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر أمام املحكمة
طبق ًا للامدة  309من قانون العقوبات املحامون عن املتقاضني ،ما دامت عبارات القذف
املوجهة إليهم تتصل بموضوع اخلصومة ،وتقتضيها رضورات الدفاع"(.)136
كام يعد يف حكم اخلصوم ،املرتافعون عنهم كأزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم لغاية
الدرجة الرابعة ،الذين أجاز هلم القانون الدفاع عنهم (م  20من قانون تنظيم مهنة املحاماة
يف دولة اإلمارات).
وبالبناء عىل ذلك ،إذا انتفت صفة اخلصم عن شخص فال يستفيد من هذه اإلباحة ،أي ًا
كانت عالقته بالدعوى أو بأحد أطرافها ،وأي ًا كانت مصلحته يف أن يفصل فيها عىل وجه
( )136نقض مرصي ،تاريخ  ،1967-11-17س  ،7ص  ،1196املوسوعة الذهبية ،حسن الفكهاين ،ج  ،6ص .295
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معني .لذلك اإلباحة املقررة للخصم بصدد مبارشته حلق الدفاع ال متتد ألقاربه الذين
حيرضون حماكمته.
كام ال يعدّ من اخلصوم ٌّ
كل من الشاهد ،أو اخلبري ،أو احلارس القضائي ،أو وكيل الدائنني،
ألنه ال توجد بينهم وبني أحد أطراف الدعوى خصومة .ولكن هؤالء يستفيدون من سبب
اإلباحة املستمد سواء من واجب أداء الشهادة ،بالنسبة للشاهد ،إذا كان ما قاله فيه مساس
باعتبار أو رشف أحد اخلصوم ،أم من أداء الواجب الذي فرضه القانون بالنسبة للخبري
واحلارس القضائي ووكيل الدائنني.
نصب من نفسه مدعي ًا مدني ًا ،ألن احلصانة يف
كام ال يعد خص ًام املجني عليه ما مل يكن قد ّ
هذه احلالة تتجاوز نطاقها.
وال يعدّ أيض ًا كل من القايض ،وممثل النيابة العامة ،وأمني الرس ،وكاتب اجللسة،
واملحرض ،من اخلصوم ،وبالتايل ،ال حصانة للخصم أو ملن يمثله الذي يوجه عبارات السب
أو الذم أو القذف إىل أحدهم بام يمس رشفه واعتباره.
وعىل هذا ،ال يسأل القايض عام تتضمنه أسباب حكمه ،أو عضو النيابة العامة عام تضمنته
مذكراته أو مرافعاته ،بحسبان أهنم يامرسون سلطة مقررة هلم بموجب أحكام القانون (،)137
أو تنفيذ ًا لواجب وليفي .يضاف إىل ذلك حرص املرشع عىل احلفاظ عىل هيبة اهليئة القضائية
التي يمثلوهنا من ناحية ،وخلصوصية موقعهام بام ال يدع أي جمال للتطاول عليهام من ناحية
أخرى(.)138
( )137د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات – القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .686
( )138غري أن هناك من يرى أن تأصيل إباحة ممارسة عضو النيابة العامة إسناد ذم أو قدح ألحد اخلصوم أمام القضاء بأنه
أداء لواجب وليفي أو سلطة معينة ،ال يتفق مع طبيعة عمل عضو النيابة ،ألن ذلك يرتب نتائج غري مقبولة ،من شأهنا
اإلخالل بالتوازن بني مصلحة املجتمع ومصلحة سائر اخلصوم يف اخلصومة اجلنائية ،ألن إباحة السلوك املجرم قانون ًا
بسبب أداء واجب وليفي يشرتط له جهل املولف العام حتقيق مرشوعية عمله ،وهذا ال يستقيم مع طبيعة عمل عضو
النيابة العامة ،ألنه يفرتض فيه الدراية بالقانون ،ويفرتض فيه أيض ًا حرصه الدائم عىل حتري الدقة يف حقيقة الواقع فيام
يعرض عليه من وقائع جمرمة قانون ًا ،فكيف يكون له االعتذار بجهل القانون أو الواقع فيام يتعلق يف اختصاصه .لذلك كله
يرون بأن تأصيل إباحة القذف أو السب لعضو النيابة العامة تستمد من املركز القانوين للخصم ،الذي تنبثق عنه ضامنة
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الفرع الثاين:
حمل اإلسناد ومدى ارتباطه بمتطلبات الدفاع
ينرصف هذا الضابط إىل مسائل ثالث :األوىل تتعلق بمحل اإلسناد ،والثانية تتمحور
حول اجلهة التي يقع يف جملسها عبارات السب أو القذف ،وأما الثالثة فتتعلق بوجود رابطة
سببية بني تلك العبارات وموضوع الدعوى.
 )1حمل اإلسناد :صدور القذف أو السب يف أثناء الدفاع:
تشمل اإلباحة ّ
كل أنامط السب أو القذف التي تتضمنها اخلطب والكتابات التي يقدمها
وكالؤهم أمام املحاكم وجهات التحقيق ،طاملا يستلزمها مبارشة حق
أو يديل هبا اخلصوم أو
ُ
الدفاع .أي إن القانون ال يقرر اإلباحة هبذا اخلصوص إال إذا كان ذلك حيقق مصلحة تفوق
املصلحة التي كان حيميها أص ً
ال (وهي احلق يف السمعة) ،فإذا خرج اخلصم عن حدود ممارسة
احلق يف الدفاع ،فإنه خيرج من نطاق اإلباحة ،ويعدّ معتدي ًا ،فيتحمل تبعة ذلك عىل صعيد
املسؤولية اجلزائية(.)139
ويقصد بالدفاع يف هذا الصدد كل ما يصدر عن اخلصم أو وكيله دفاع ًا عن مصاحله ،سواء
كان شفوي ًا أم مكتوب ًا ،مطبوع ًا أم بخط اليد ،ويستوي كذلك أن يرد كطلب أو رد .عىل أن
تكون عبارات الذم أو القدح قد صدرت بمناسبة حتقيق أو دعوى قائمة بالفعل.
وتطبيق ًا لذلك ،يعد من قبيل الدفاع أقوال اخلصم أمام املحكمة تأييد ًا حلقه ،سواء أبداها
من تلقاء نفسه أم بنا ًء عىل طلب املحكمة أم يف أثناء نقاش بينه وبني خصمه .وتعد كذلك
حصانة الدفاع لكافة اخلصوم من دون تفرقة ،وليس من أداء لواجب وليفي أو سلطة معينة .وهذا التأصيل حيقق مبدأ
املساواة أمام القانون والقضاء جلميع اخلصوم ،وحيقق التوازن املنشود بني مصالح املجتمع ومصالح األفراد .انظر :د.
حممود صالح العاديل :النظرية العامة يف حقوق الدفاع أمام القضاء اجلنائي ،دار الفكر اجلامعي ،2005 ،بند  ،413ص
 542وما يليها.
( )139د .غنام حممد غنام :رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مطبوعات جامعة اإلمارات
العربية املتحدة ،2003 ،ص .284
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املذكرات التي تقدم للقضاء ،سواء قدمت ابتدا ًء أم رد ًا عىل مذكرة اخلصم ،كام يشمل كل ما
يصدر عن اخلصم يف حمارض التحقيق االبتدائي ،أو حمارض الرشطة ،أو يف عريضة الدعوى،

برشط أن تكون جدية ويقصد هبا طرح الدعوى أمام القضاء للفصل يف موضوعها الذي
اقتىض الدفاع عنه التعرض يف تلك العريضة ملسلك اخلصم بام قد تتضمنه من مساس أو
خدش لرشفه واعتباره(.)140
 )2أن يكون القذف أو السب أمام القضاء وجهات التحقيق:
ال يبيح القانون ألفاظ السب أو القذف إال إذا صدرت عن اخلصم أمام جهات التحقيق
أو أمام املحاكم يف حتقيق أو دعوى قائمة بالفعل وقت صدور العبارات.
إن تعبري "املحاكم" الذي ورد يف نص املادة  /407/من قانون العقوبات السوري
ينرصف إىل املحاكم اجلزائية واملدنية واإلدارية ،وكذلك املحاكم االستثنائية واملسلكية.
ويتسع هذا التعبري أيض ًا للنيابة العامة وقضاة التحقيق وعضو املحكمة املنتدب .وهذا ما
أكدته الفقرة /أ /من املادة  57من قانون تنظيم مهنة املحاماة يف سورية؛ إذ جاء فيها" :
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة يف الدفاع عن موكله وله احلق باحلضور أمام
مجيع املحاكم والدوائر واللجان القضائية واإلدارية وهيئات التحكيم ودوائر الرشطة
وأقسامها ،ومجيع اجلهات التي تبارش حتقيق ًا جزائي ًا أو إداري ًا بمقتىض أحكام القانون".
كام أن القضاء املرصي تبنّى تفسري ًا موسع ًا لتعبري "املحاكم" ،بحيث يشمل مجيع املحاكم
سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية ،وسواء كانت استثنائية أم تأديبية .كام أدخل القضاء
املرصي ضمن مصطلح "املحاكم" هيئات التحقيق القضائية األخرى كافة( ،)141كالنيابة
العامة ،وقايض التحقيق ،وعضو املحكمة املنتدب إلجراء حتقيق تكمييل ،أو إدارة التفليسة،
أو حمارض الرشطة .وتطبيق ًا لذلك قضت حمكمة النقض املرصية ،ويف أكثر من قرار هلا ،بأن:
( )140د .حممود حممود مصطفى :رشح قانون العقوبات – القسم اخلاص -مطبعة جامعة القاهرة ،1984 ،ص-363
.364
( )141د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات – القسم اخلاص ،مرجع سابق ،ص .687
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"حكم املادة  309عقوبات ليس إال تطبيق ًا ملبدأ عام هو حرية الدفاع ( )...فيستوي أن تصدر
العبارات أمام املحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو يف حمارض البوليس.)142(")...( ،
أما بالنسبة للقانون اإلمارايت فقد كان أكثر وضوح ًا يف مسألة إباحة السب والقذف أمام
جهات التحقيق والقضاء يف احلدود التي يستلزمها حق الدفاع؛ إذ نصت كل من املادة /53/
واملادة  /376/من قانون العقوبات رصاحة عىل تربير السب أو القذف أمام املحاكم وجهات
التحقيق .ينتج عن ذلك ،أن تعبري "القضاء" الذي ورد يف املادتني املذكورتني يشمل مجيع أنواع
املحاكم اجلنائية واملدنية والتجارية وحماكم األرسة واألحوال الشخصية ،كام يشمل املحاكم
اخلاصة والتأديبية( .)143أما مصطلح "جهات التحقيق" فينرصف إىل حمارض الرشطة وسلطات
( )142نقض مرصي :تاريخ  ،1969/10/16جمموعة األحكام ،س  ،20ق  ،197ص .1014
( )143املحاكم التأديبية أو املسلكية هي املحاكم التي تنظر أص ً
ال يف الدعاوى التأديبية املتعلقة باملخالفات النامجة عن
اإلخالل بواجبات الوليفة العامة وقوانينها ،من خالل فرض عقوبات تأديبية تنال املولف يف متعلقات وليفته فقط ،من
دون أن تنال من شخصه أو حريته ،فغرض اجلزاء يف املخالفة املسلكية هو محاية الوليفة العامة ،يف حني أن غاية العقوبة
التي يفرضها القضاء اجلزائي هي القصاص من اجلاين حلامية املجتمع .ولكن اختصاصات هذه املحاكم ختتلف من دولة
ألخرى ،ففي سورية تسمى باملحاكم املسلكية وهي املحاكم التي ختتص بمحاكمة العاملني املدنيني يف اجلهاز اإلداري
للدولة ،والذين خيضعون للقانون األسايس للعاملني يف الدولة دون غريهم ،والذين يرتكبون خمالفات مسلكية تتضمن
إخالالً بواجبات الوليفة العامة أو خرق ًا لقوانينها ومساس ًا بكرامتها ،وذلك من خالل فرض عقوبات مسلكية أو تأديبية
عىل املولف املخالف .وتتم اإلحالة إليها من طرف السلطة التي متارس حق التعيني ،ومن رئيس جملس الوزراء ملن يعني
بمرسوم ،ومن رئيس اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش بنا ًء عىل التحقيق الذي جتريه وفق قوانينها ،ومن النيابة العامة ملن

حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية ناشئة عن العمل .وال تقبل هذه اإلحالة أي طريق من طرق الطعن .وأحكام املحكمة
املسلكية تقبل الطعن أمام املحكمة اإلدارية العيا خالل مدة ثالثني يوم ًا من تاريخ التبليغ .انظر القانون رقم  7تاريخ
 ،1990/2/25املتضمن إحداث املحاكم املسلكية يف سورية ،والذي ألغى قانون جملس التأديب رقم  90تاريخ
 .1962/8/23ويف مرص  ،املحاكم التأديبية هي جزء من القسم القضائي يف جملس الدولة التي ختتص بنظر الدعاوى
التأديبية عن املخالفات املالية واإلدارية ،التي تقيمها النيابة اإلدارية ،التي تقع من العاملني املدنيني باجلهاز اإلداري للدولة،
ووحدات احلكم املحيل ،وأعضاء جمالس إدارة التشكيالت النقابية املشكلة طبق ًا لقانون العمل ،وأعضاء جمالس إدارة
التشكيالت النقابية املنتخبة ،والعاملني باجلمعيات واهليئات اخلاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس اجلمهورية .كام
ختتص بنظر الطعون يف اجلزاءات املوقعة عىل العاملني بالقطاع العام يف احلدود املقررة قانون ًا .ويطعن يف أحكام املحاكم
التأديبية أمام املحكمة اإلدارية العليا ،ولرئيس هيئة النيابة اإلدارية الطعن يف األحكام الصادرة يف الدعاوى التأديبية،
[العدد الحادي والثمانون  -جمادى األولى 1441هـ  -يناير ]2020
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التحقيق( .)144ونطاق إباحة السب أو القدح يف مرحلة التحقيق االبتدائي ال خيتلف كثري ًا عنه
يف مرحلة املحاكمة عىل الرغم من الطابع الرسي هلذا التحقيق ،فمعظم الترشيعات اجلزائية
املقارنة تنص عىل أن للمتهم حق االستعانة بمحام حلضور التحقيق معه ،ما مل ير املحقق أن
جيري التحقيق يف غياب املحامي ،متى رأى رضورة ذلك ملصلحة التحقيق ،وبمجرد انتهاء
تلك الرضورة يباح له احلضور واالطالع عىل التحقيق .وإذا حرض املحامي التحقيق ،فليس له
التكلم إال بإذن من املحقق ،ويتم تدوين ذلك يف حمرض التحقيق ،وله يف مجيع األحوال أن يقدم
للمحقق مذكرة خطية بمالحظاته ،وعىل املحقق ضم هذه املذكرة إىل ملف القضية .وعىل ذلك
إذا تضمنت أقوال املحامي أو مذكراته سب ًا أو قدح ًا يف حق متهم آخر يف نفس القضية ،فإن
ذلك يعد مباح ًا ،إذا كانت عبارات السب أو القدح من مستلزمات حق الدفاع عن موكله،
وذلك بحسبان أن القانون مل يشرتط أن تكون عبارات الذم أو القدح وجاهية يف مواجهة
اخلصم اآلخر .بمعنى آخر ،يستوي أن تكون عبارات الذم والسب يف جلسة رسية أو علنية،
شفوية أو كتابية .كام يستوي أن تكون يف حضور اخلصم اآلخر أو عدم حضوره.
والتفسري املوسع ملصطلح "املحاكم" يتسق مع مجيع الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان التي جتعل هذا املصطلح ينرصف إىل املحاكم واهليئات واألجهزة القضائية التي تعنى
وبغض النظر عن مسمياهتا ،بحسبان أن
بالبت يف خمتلف النزاعات وفق ًا ألحكام القانون،
ّ
مصطلح "حمكمة" ليس له تعريف جامد ،وإنام خيضع لتفسري مرن ،ويتمتع بمعنى نامئي أو
أدائي ينسجم مع الغاية األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان .وهذا ما أكدته اللجنة
املعنية بحقوق اإلنسان؛ إذ أدخلت ضمن مفهوم املحكمة ك ً
ال من املحاكم العسكرية،
واملحاكم الرشعية ،واملحاكم الثورية ،وأية حمكمة خاصة تشري إليها الدول يف تقاريرها

باإلضافة للمولف املحال للمحاكمة ،ولرئيس هيئة مولفي الدولة االختصاص بالطعن عىل أحكام الفصل بنا ًء عىل

طلب املولف املفصول .انظر القانون رقم  47لسنة .1972

( )144د .حسني اجلندي :قانون العقوبات االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة معلق ًا عليه بأقوال الفقه وأحكام
القضاء ،الكتاب األول ،ط ،1دار النهضة العربية2009/2008 ،م ،ص .408
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الدورية أو األولية( .)145كام يشمل أيض ًا مفهوم املحكمة مجيع جلان التأديب سواء كانت
متعلقة بالوليفة العامة أم بالنقابات املهنية وبعالقات العمل .وهذا ما أكدته املحكمة
األوربية حلقوق اإلنسان ،إذ عدّ ت جلنة التأديب الطبية العاملة حتت مظلة نقابة األطباء
خاضعة ألحكام حق اإلنسان يف حماكمة منصفة ،املنصوص عنها يف املادة  6/1من االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان ،طاملا أن هذه اللجنة تستمع ألقوال املشتكي وتستمع للبينة
الشفوية وتلجأ للخربة(.)146
وبالبناء عىل ذلك ،كل قذف خارج إطار املحكمة أو جهة التحقيق ال يعفي من املساءلة،
كام لو نرش اخلصم مقاالً يف إحدى الصحف تضمن عبارات الذم أو القذف ،أو أن عبارات
بات.
القذف قد حررت يف ورقة قبل رفع الدعوى أو بعد صدور حكم ّ
السب أو القذف ال تدخل يف نطاق اإلباحة
ومن جهة أخرى ،يرى البعض أن عبارات
ّ
إذا صدرت يف معرض جلسات نظام التحكيم" ،كون املحكمني ال يأخذون حكم املحاكم،
ذلك أهنم يستمدون سلطتهم من إرادة األطراف ،وليس من قواعد التنظيم القضائي"(.)147
ونعتقد أن هذا الرأي ال يمكن القبول به يف وقتنا املعارص ،حيث أصبح للتحكيم دو ٌر ال يقل
أمهية عن القضاء العام للدولة يف فض النزاعات بني األفراد والرشكات ،نظر ًا ملا يتمتع به من
رسية ،ورسعة ،واقتصاد بالنفقات .يضاف إىل ذلك ،أن هذا الرأي يتبنى مفهوم النظرية
التعاقدية لطبيعة التحكيم التي سادت يف مرحلة سابقة ،أما يف وقتنا املعارص فأصبح الفقه
منحازين للنظرية القضائية يف حتديد طبيعة التحكيم ( .)148ويف هذا السياق يقول
والقضاء
َ
( )145د .حممد يوسف علوان ،د .حممد خليل املوسى :القانون الدويل اإلنساين (احلقوق املحمية) ،اجلزء الثاين ،ط ،1دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن ،2007 ،ص .234
( )146قرار مشار إليه يف كتاب د .حممد يوسف علوان ،د .حممد خليل املوسى :القانون الدويل اإلنساين (احلقوق
املحمية) ،مرجع سابق ،ص .234
( )147د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -دار النهضة العربية ،1992 ،ص .687
( ) 148حول طبيعة أحكام هيئات التحكيم انظر د .حممود النحيوي :اتفاق التحكيم وقواعده ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة املنوفية ،1994 ،ص  30وما يليها.
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الدكتور أمحد أبو الوفا إن الصفة القضائية هي التي تغلب عىل التحكيم ،وإن حكم املحكم
هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر عن السلطة القضائية يف الدولة(.)149
فالتحكيم بات طريق ًا قضائي ًا يتمتع فيه املحكم بسلطات ذاتية ومستقلة للفصل يف النزاعات
التي يطرحها عليه اخلصوم ،وهو طريق ُم ٍ
واز تعرتف به الدولة لتوزيع العدالة ومحاية احلقوق

واملراكز القانونية ،وأن ما يصدر عن هيئة التحكيم يف النزاع املعروض عىل التحكيم يعد حك ًام
باملعنى الفني الدقيق ،بمعنى أن حكم هيئة التحكيم يعد عم ً
ال قضائي ًا .ومن املستقر عليه اآلن
ٍ
قاض ،وما يصدره يعد حك ًام قضائي ًا ،وهذا احلكم
يف الفقه والقضاء الفرنسيني أن املحكم
يقف من اخلصومة موقف أحكام القضاء بمجرد صدوره والتوقيع عليه ،ويعد ورقة رسمية

شأنه شأن األحكام التي تصدر من القضاء العادي وتكون له قوة ملزمة(.)150
لذلك نرى من جانبنا أن قضاء التحكيم جيب أن يأخذ حكم املحاكم ،وبالتايل جيب أن
يباح للخصوم أو ملن يمثلهم يف نزاع معروض عىل التحكيم ما قد يصدر عنهم من عبارات
الذم والقذف يف جلسات التحكيم ،إذا كانت رضورية ملامرسة حقهم بالدفاع( ،)151وإال كان
ذلك إخالالً جسي ًام بقدسية حق الدفاع ،فال يعقل أن يقرر املرشع لألفراد حقوق ًا ليامرسوها،
ثم يعود ويميز بني ممارسة هذه احلقوق ،إذا ما وقعت ضحية نزاع ،وفق ًا للمرجع القضائي
الذي ينظر هذا النزاع.
وهذا املوقف يتسق مع ما ذهب إليه  -كام رأينا -القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي
ذهب إىل أبعد من املفهوم التقليدي للمحكمة ،فمنح هذا املصطلح معنى مستق ً
ال يستوعب
هيئات وأجهزة ال يطلق عليها مسمى "املحكمة" باملعنى احلريف للكلمة.

( )149د .أمحد أبو الوفا :التحكيم االختياري واإلجباري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2001 ،ص .19
( )150انظر نقض فرنيس :تاريخ  ،1981 ،JCP ،1981/10/7ص .397
( )151وهذا ما انفرد به املرشع اإلمارايت يف قانون تنظيم مهنة املحاماة ،إذ تنص املادة  /20/من القانون املذكور عىل أنه:
"مع مراعاة أحكام املادتني ( )6و( )10من هذا القانون ،جيوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم يف احلضور أمام املحاكم
وهيئات التحكيم واللجان القضائية واإلدارية أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة".
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 )3رضورة توافر رابطة جدية بني عبارات القذف أو السب وموضوع الدعوى:
جيب أن تكون العبارات املتضمنة للقذف من مستلزمات الدفاع ،أي أن يثبت وجود
رابطة سببية بني تلك العبارات وموضوع الدعوى ،ويعود تقدير ذلك ملحكمة املوضوع.
أ) وجود رابطة سببية:
ينبغي أن تتوافر رابطة رضورية بني ما يصدر عن اخلصم أو وكيله من ذم أو قدح ،مبارشة
حلق الدفاع ،وبني موضوع الدعوى املعروضة أمام املحاكم ،أي جيب أن يكون اإلسناد الزم ًا
لتأييد حق اخلصم ،أو لتدعيم وجهة نظره ،أو عىل األقل تكون أفضل من غريها لتحقيق ذلك.
وبالبناء عىل ذلك ،تنحرس اإلباحة عن الذم أو القدح الذي ال يستلزمه حق الدفاع مما ال
عالقة له بالدعوى( .)152وهذا ما أكدت عليه املادة  57من قانون تنظيم مهنة املحاماة يف
سورية التي أوجبت عىل املحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة اخلصم ما مل تستلزم ذلك
حالة الدعوى أو رضورة الدفاع ،وللمحكمة أن تقرر حذف األلفاظ النابية التي ال مربر هلا.
وتطبيق ًا لذلك ،إذا كانت عبارات الذم أو القدح اليستلزمها الدفاع ،وإنام وقعت خروج ًا عىل
مقتضياته ،جيب عىل املحكمة أن متنعه وأن تعاقب قائلها أو مقدمها .لذا قضت حمكمة النقض
املرصية بأن" :اخلصم الذي يعتدي عىل خصمه أثناء الدفاع عن حقوقه أمام املحاكم بقذف أو
سب اليستلزمه الدفاع يف الدعوى يكون قد عرض نفسه للمسؤولية اجلنائية بسبب
افرتائه"( .)153وقضت أيض ًا بأن" :ما ورد يف عريضة دعوى رشعية مكون ًا جلريمة السب وأدانت
من صدر عنه عىل اعتبار اإلعفاء الوارد يف املادة  309ال يشمله ،ألنه :مل يكن يف الواقع يدافع عن
حق أمام املحاكم ،ومل يقصد أن يطرح الدعوى أمام املحكمة ،وإنام قصد بإعالن العريضة بام
حوته جمرد إيالم املدعى عليه والنيل منه ،فال تثريب عىل املحكمة فيام فعلت"(.)154
( )152د .حممود صالح العاديل ،احلامية اجلنائية اللتزام املحامي باملحافظة عىل أرسار موكليه مرجع سابق ،ص 18
ومابعدها.
( )153نقض مرصي ،تاريخ  ،1931-1-8جمموعة القواعد القانونية ،ج  ،2ق  ،132ص .178
( )154نقض مرصي ،1942/3/23 ،جمموعة القواعد القانونية ،ج ،2رقم  ،188ص .82
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ومما ال يدخل أيض ًا يف نطاق اإلباحة إذا جتاوزت عبارات القذف رضورات الدفاع ،أو أن
تقع عبارات الذم والقدح بعد انتهاء املرافعة يف الدعوى ،ألهنا عديمة الصلة بالدفاع أصالً.
ب) السلطة املختصة بتحديد ما يعد من مستلزمات الدفاع وما ال يعد كذلك:
مل يضع املرشع معيار ًا معين ًا لتحديد ما يعد من مستلزمات الدفاع وما ال يعد كذلك ،بل
ترك أمر تقدير ذلك لقايض املوضوع ،عىل حسب ما يراه من العبارات التي أبديت والغرض
الذي قصد منها( .)155ويف هذا السياق ،قضت حمكمة النقض املرصية بأنه" :متى كانت
حمكمة املوضوع قد قررت يف حدود سلطتها التقديرية أن العبارات التي اعتربها الطاعن قذف ًا
يف حقه إنام صدرت من املطعون ضده يف مقام الدفاع يف الدعوى املدنية التي رفعها الطاعن
عليه ورأت أن املقام كان يقتضيها فال يقبل اجلدل يف ذلك أمام حمكمة النقض"(.)156
ولذلك يتعني عىل حمكمة املوضوع أن تذكر يف حكمها نوع الدعوى التي تقدمت بشأهنا
املذكرة أو الدفاع ،وكذلك عبارات السب أو القذف ،ومدى اتصاهلا بالنزاع القائم،
ورضورته ملقام الدفاع ،وإذا تم إغفال ذلك يكون حكمها قارص ًا مما يستوجب نقضه(.)157

الفرع الثالث :حسن النية

استلزم املرشع العتبار ممارسة حق الدفاع سبب ًا لإلباحة أن يكون القاذف أو القادح حسن
النية ،معتقد ًا صحة األمور املسندة خلصمه ،وأن يكون هذا االعتقاد مبني ًا عىل أسباب معقولة.
وقد نصت معظم قوانني الدول العربية عىل هذا الرشط ،كالقانون السوري والقانون
اإلمارايت ،وأغفله بعضها اآلخر ،كالقانون املرصي .ومع ذلك فإن املحاكم يف الدول التي

( )155نقض مرصي ،تاريخ  ،1941-12-10جمموعة القواعد القانونية ،ج  ،5ق  ،206ص .397
( )156نقض مرصي ،تاريخ  ،1965-10-2س .988-269 ،7
( )157نقض مرصي ،تاريخ  ،1977/10/22جمموعة األحكام القانونية ،س ،23ق  ،240ص .1074
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أغفلت قوانينها رشط حسن النية أكدته يف مجيع قراراهتا املتعلقة هبذا الشأن(.)158
ويقصد بحسن النية اعتقاد اخلصم صحة الواقعة التي ينسبها خلصمه اآلخر اعتقاد ًا مبني ًا
عىل أسباب معقولة ،ويكون هدفه من ذلك حتقيق مصلحة مرشوعة ال جمرد التشهري
باملقذوف( .)159ومناط هذا الضابط األخالقي يؤسس عىل اعتبار اإلباحة وجه ًا من وجوه
ممارسة احلق.
ولذلك ،مؤدى حسن النية يف هذا املجال أن يستهدف اخلصم الدفاع عن حقه ،وتدعيم
سنده وإقناع القايض بوجهة نظره .وهكذا ينتفي حسن النية إذا توخى اخلصم التشهري من
وراء اإلسناد الذي قاله أو قدمه أمام املحاكم أو سلطات التحقيق بمناسبة دفاعه عن نفسه،
كأن يعلم املتهم كذب الواقعة ،أو كان يعتقد صحتها ولكنه كان هيدف إىل التشهري باملجني
عليه .ومن القرائن الدالة عىل سوء النية عنف العبارات التي صيغ فيها البالغ ،وعدم
التناسب بينها وبني الوقائع التي كان التبليغ يف شأهنا ،أو إقحام وقائع مشينة ال صلة بينها
وبني موضوع البالغ( ،)160أو تعمد إعطاء البالغ عالنية يف غري مقتىض(.)161
ومن جهة أخرى ،ال يسأل اخلصم يف احلالة التي تكون فيها الوقائع املوجهة خلصمه مما ال
يقتضيها الدفاع ،إذا كان يعتقد بصحتها وأهنا رضورية ملبارشة حقه يف الدفاع ،ألنه يكفي أن
يكون حسن النية معتقد ًا بصحة ما أسنده إىل خصمه وبارتباطه بمبارشة احلق املذكور ،وكان
اعتقاده مبني ًا عىل أسباب معقولة( .)162وهذه النتيجة تأيت تطبيق ًا لنظرية الغلط يف اإلباحة.
فإذا كانت عبارات اخلصم أو وكيله مما ال يستلزمه الدفاع ،ولكنه اعتقد ذلك انتفى قصده
( )158يقول بعض الفقهاء إن القوانني التي مل تأخذ برشط حسن النية أمر ًا مربر ًا ألن حسن النية ال يظهر إال بعد إثبات
الوقائع املسندة .انظر د .حممود نجيب حسني :أسباب اإلباحة يف الترشيعات العربية -النظرية العامة لإلباحة -استعامل
احلق ،جامعة الدول العربية ،القاهرة1992 ،م ،ص .163
( )159نقض مرصي ،رقم  ،323تاريخ  14مارس  ،1932جمموعة القواعد القانونية ،ج ،2ص .469
( )160نقض مرصي 29 ،نوفمرب  ،1971جمموعة أحكام حمكمة النقض ،س  ،22رقم  ،163ص .669
( )161نقض مرصي 8 ،نوفمرب سنة  ،1948جمموعة القواعد القانونية ،ج  ،7رقم  ،682ص .644
)162( Garraud (R): Traité théorique et pratique de droit pénal français, Recueil Sirey, paris, 1942, no.
2066.

[العدد الحادي والثمانون  -جمادى األولى 1441هـ  -يناير ]2020
65

407

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 7
[جوانب من الحماية الجزائية املوضوعية لحق الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء]

اجلنائي ،وله أن حيتج بالغلط باإلباحة(.)163
واستخالص توافر حسن النية مسألة موضوعية تستخلصه حمكمة املوضوع من وقائع
الدعوى ولروفها من دون معقب عليها يف ذلك ،مادام موجب هذه الوقائع والظروف ال
يتناقض مع هذا االستنتاج( .)164ويرى بعض الفقهاء أن معيار التجريم واإلباحة يف القانون
اجلنائي هو مسلك الشخص العادي الذي يتكون منه السواد الغالب من الناس ،فحيث يعتقد
الرجل العادي وجود األمر الذي اعتقد املتهم وجوده فال تثريب عليه يف االعتقاد به والترصف
عىل أساس هذا االعتقاد( .)165وأخري ًا ،يعد دفع املتهم بحسن النية دفع ًا جوهري ًا ينبغي عىل
املحكمة أن حتققه وترد عليه قبوالً أو رفض ًا مؤيد ًا باألدلة ،وإال كان احلكم مشوب ًا بالقصور(.)166

( )163د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات –القسم اخلاص -مرجع سابق ،ص .688
( )164نقض مرصي 11 ،مايو سنة  ،1964جمموعة أحكام حمكمة النقض ،س ،15رقم  ،68ص .343
( )165د .رمسيس هبنام :القسم اخلاص يف قانون العقوبات -اجلرائم املرضة باملصلحة العمومية وجرائم االعتداء عىل
األشخاص ،ط ،1دار املعارف ،مرص ،1958 ،ص  252وما بعدها.
( )166نقض مرصي :جلسة  ،1983/11/30جمموعة أحكام النقض ،س  ،34ق  ،205ص .1115
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اخلامتة
الحظنا أن حق الدفاع أمام القضاء ِ
وجهات التحقيق ،بوجه عام ،يتمثل بتلك املكنات
املستمدة من طبيعة العالقات اإلنسانية التي ال يملك املرشع سوى إقرارها بشكل حيقق
التوازن بني حقوق األفراد وحرياهتم وبني مصالح الدولة ،وهذه املكنات ختول اخلصم سواء
أكان طبيعي ًا أم معنوي ًا إثبات ادعاءاته القانونية أمام القضاء والرد عىل كل دفاع مضاد ،يف لل
حماكمة عادلة يكفلها النظام القانوين.
ومتكين ًا حلق الدفاع اعرتف القانون للخصم باالستعانة بمحام ،تارك ًا للخصوم احلرية يف
اختيار من يدافع عنهم .وال جيوز للمحكمة أن متنع اخلصم من أن يدافع عن نفسه شخصي ًا،
وأن تعرض عليه أن يمثل بمدافع ،ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.
وإزاء التسليم بأن حسن سري التحقيق واملحاكمة يعد وجه ًا حلامية حق اخلصم يف الدفاع
أمام القضاء ،فقد ألهرت الدراسة أن ضامن سري املحاكمة عىل استقامة يستجيب له حتصني
حق الدفاع سواء بتجريم ما يقع بغي ًا عليه طبق ًا ألحكام قانون العقوبات ،أم باإلعفاء من
العقاب عام يقع من اخلصم أو وكيله من إهانة تستلزمها فاعلية مبارشته حلقه يف الدفاع عم ً
ال
بأحكام القانون نفسه .وبناء عىل ما ورد يف متن البحث نستطيع أن نستخلص النتائج التي
عىل أساسها تبنى التوصيات.
النتائج:
 -1حق الدفاع هو فرع من فروع حق التقايض كفلته الدساتري والقوانني الوطنية
والصكوك اإلقليمية والدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 -2حق الدفاع هو أحد ركائز املحاكمة العادلة ومن أهم ضامناهتا ،فهو يعد من قبيل
احلقوق الطبيعية األصيلة.
 -3لقد خلت القوانني الوطنية من تعريف حلق الدفاع عىل الرغم من النص عليه.
وكذلك األمر بالنسبة للقضاء إذ مل يضع تعريف ًا جامع ًا مانع ًا له ،ومرد ذلك يعود
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إىل مفهومه املتطور واملرن.
 -4ال تنسب حقوق الدفاع إىل املتهم فحسب ،بل هي مقررة لكل من يكتسب وصف
خصم أمام القضاء ،سواء يف اخلصومة اجلنائية واملدنية واإلدارية والتجارية
والرشعية ،وسواء أكان هذا اخلصم شخص ًا طبيعي ًا أم معنوي ًا.
 -5العتبار الواقعة رس ًا مهني ًا يلتزم املحامي بعدم إفشائه يتعني أن يكون نطاق العلم به
حمصور ًا يف أشخاص حمدودين ومعينني ،وأن توجد مصلحة مرشوعة يف إبقاء
العلم يف ذلك النطاق.
 -6األساس الذي يقوم عليه التزام املحامي بحفظ الرس هو العقد والقانون وهو التزام
حمدد النطاق عىل صعيد األشخاص واملوضوع والفرتة الزمنية.
 -7االلتزام امللقى عىل عاتق املحامي أو َمن يف حكمه باملحافظة عىل الرس املهني هو
التزام نسبي وليس مطلق ًا.
 -8يعاقب القانون املحامي عىل إفشاء األرسار املهنية ملوكله إذا كان ذلك اإلفشاء
عمد ًا .والقصد املتطلب هو القصد اجلنائي العام.
 -9حصانة املحامي متتد إىل عدم جواز احلجز عىل مكتبه أو موجوداته الرضورية
ملامرسة املهنة ،ومعاقبة كل من اعتدى عليه كام لو اعتدى عىل مولف عام .كام منع
القانون توقيفه أو حتريك الدعوى اجلزائية بحقه إال ضمن ضوابط حمددة ،وذلك
يف غري حالة التلبس باجلريمة.
 -10حصانة حق الدفاع جنائي ًا تشمل إباحة ّ
كل أنامط السب أو القذف التي تتضمنها
وكالؤهم أمام املحاكم
اخلطب والكتابات التي يقدمها أو يديل هبا اخلصوم أو
ُ
وجهات التحقيق ،طاملا يستلزمها مبارشة حق الدفاع.
 -11مصطلح اخلصم يشمل املدعي واملدعى عليه واملدعي باحلقوق املدنية واملسؤول
عنها ،ويعد أيض ًا بحكم اخلصم وكيله سواء أكان حمامي ًا أم قريب ًا سمح له القانون
يف الدفاع عنه.
 -12تعبري "حماكم" يشمل املحاكم العادية واالستثنائية والتأديبية وغريها بغض النظر
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عن مسمياهتا .كام يتسع ملحارض الرشطة وللنيابة العامة وقضاء التحقيق وأية هيئة
قضائية أخرى طاملا أناطها القانون حل النزاعات بني األفراد.
 -13نطاق احلامية القانونية حلق الدفاع أمام القضاء ِ
وجهات التحقيق يشمل أنواع
املسؤوليات كافة ويف مقدمتها اجلنائية.
التوصيات:
 -1نويص بتعزيز حصانة املحامي التي ال تزال دون املستوى املطلوب كوهنا حصانة
للعدالة ذاهتا .وباملقابل نقرتح تشديد عقوبة املحامي الذي يستغل هذه احلصانة
لغري األغراض التي كرست من أجلها.
 -2نأمل من املرشع أن يكرس بنص رصيح حيل املحامي من كتامن الرس املهني يف
حالة اعرتاف اجلاين له (املوكل) بارتكاب اجلريمة ،ولكن من أدين هبا هو
شخص بريء ،وذلك عىل الشكل اآليت" :ال يرتكب جريمة إفشاء الرس املهني،
املحامي الذي يفيض للجهات القضائية برس موكله الذي اعرتف له بارتكابه
جريمة ،وأن شخص ًا بريئ ًا قد أدين هبا".
 -3نقرتح أن ينص رصاحة عىل حتصني حق الدفاع جزائي ًا أمام هيئات التحكيم أو
أمام أية هيئة قضائية أو إدارية أخرى تنظر يف نزاع وفق ًا ألحكام القانون ،أسوة
بالقضاء العام للدولة ،وذلك عىل الشكل اآليت" :ال ترتتب أية دعوى ذم أو قدح
عىل ما يصدر عن اخلصوم من أقوال أو كتابات ،تلفظ أو تربز أمام حهات
التحقيق واملحاكم بغض النظر عن طبيعتها ،والدوائر واللجان القضائية
واإلدارية ودوائر الرشطة وأقسامها وهيئات التحكيم ،عن نية حسنة ،ويف حدود
حق الدفاع القانوين".
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قائمة املراجع
 -1املراجع باللغة العربية
أوالً :القرآن الكريم
ثاني ًا :املعاجم
 )1الرائد :ط ،1ج ،1بريوت ،دار العلم للماليني2013 ،م.
 )2املنجد يف اللغة واآلداب والعلوم ،بريوت ،ط.1956 ،5
 )3خمتار الصحاح :ج ،1مكتبة لبنان1986 ،م.
 )4الوسيط ،ط ،2ج ،2جممع اللغة العربية بالقاهرة ،مطابع األغست برشكة
اإلعالنات الرشقية1985 ،م.
ثالث ًا :املراجع العامة:
 )1إبراهيم مصطفى عبده عبد اَّلل ،املسؤولية املدنية للخبري االستشاري يف مرص ،دار
النهضة العربية2003 ،م.
 )2د .أمحد فتحي رسور :الرشعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية،
دار النهضة العربية1995 ،م.
 )3د .حسني اجلندي :قانون العقوبات االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
الكتاب األول ،ط ،1دار النهضة العربية2009/2008 ،م.
 )4د .رمسيس هبنام:
 النظرية العامة للقانون اجلنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة1978 ،م.
 القسم اخلاص يف قانون العقوبات  -اجلرائم املرضة باملصلحة العمومية وجرائم
االعتداء عىل األشخاص ،ط  ،1دار املعارف ،مرص1958 ،م.
 )5د .رؤوف عبيد:
 جرائم االعتداء عىل األشخاص واألموال ،ط ،8دار الفكر العريب ،القاهرة،
.1985
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 مبادئ القسم العام من الترشيع العقايب املرصي ،دار الفكر العريب1979 ،م.
 )6د .عبد املنعم فرج الصده :أصول القانون ،دار النهضة العربية1987 ،م.
 )7د .عبد الوهاب حومد :دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ،ط ،2املطبعة
اجلديدة ،دمشق1987 ،م.
 )8عيل حسن طوالبة :جريمة القذف –دراسة مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والقوانني
الوضعية ،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن1998 ،م.
 )9د .عوض حممد :دراسات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي ،دار البحوث العلمية للنرش
والتوزيع ،الكويت1983 ،م.
 )10د .غنام حممد غنام :رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة2003 ،م.
 )11د .فتوح الشاذيل :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية1994 ،م.
 )12فرانس فون ليزت ،القانون اجلنائي األملاين ،مرتجم إىل الفرنسية ،ج1911 ،2م.
 )13د .فوزية عبد الستار :رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية،
القاهرة1988 ،م.
 )14د .حممد الفاضل :اجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة ،ط ،3 .مطابع وزارة الثقافة،
دمشق1978 ،م.
 )15د .حممد يوسف علوان ،د .حممد خليل املوسى :القانون الدويل اإلنساين (احلقوق
املحمية) ،اجلزء الثاين ،ط ،1دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن2007 ،م.
 )16د .حممود زكي شمس :املوسوعة العربية لالجتهادات القضائية اجلزائية ،جملد،9
منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت2000 ،م.
 )17د .حممود حممود مصطفى:
 رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،د.م1958 ،م.
 رشح قانون العقوبات – القسم اخلاص -مطبعة جامعة القاهرة1984 ،م.
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 )18د .حممود نجيب حسني:
 قانون العقوبات –القسم اخلاص -دار النهضة العربية1992 ،م.
 أسباب اإلباحة يف الترشيعات العربية -النظرية العامة لإلباحة -استعامل احلق،
جامعة الدول العربية ،القاهرة1992 ،م.
رابع ًا :املراجع املتخصصة:
 )1أمحد عيد النعيمي :جريمة إفشاء أرسار مهنة املحاماة ،دار وائل للنرش ،عامن،
األردن.2010 ،
 )2د .أمحد أبو الوفا :التحكيم االختياري واإلجباري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
2001م.
 )3د .مجال العطيفي :احلامية اجلنائية للخصومة من تأثري النرش ،دراسة يف القانون
املرصي واملقارن1964 ،م.
 )4د .حاتم بكار :محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
1997م.
 )5د .حسن صادق املرصفاوي :ضامنات املحاكمة يف الترشيعات العربية ،مطبعة حمرم
بك ،اإلسكندرية1973 ،م.
 )6حسن حممد علوب :استعانة املتهم بمحام ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار النهضة
العربية.2005 ،
 )7د .رمضان مجال كامل :مسؤولية املحامي املدنية ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات
القانونية ،القاهرة1955 ،م.
 )8د .سعيد عبد اللطيف حسن :احلامية اجلنائية للرسية املرصفية ،دار النهضة العربية،
2004م.
 )9د .عبد الباقي حممود السوادي :مسؤولية املحامي عن أخطائه املهنية ،ط ،2دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن1999 ،م.
 )10د .عبد الفتاح بيومي حجازي :املسؤولية الطبية بني الفقه والقضاء ،دار الفكر
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اجلامعي ،اإلسكندرية2008 ،م.
 )11د حممد صبحي نجم :رضا املجني عليه وأثره عىل املسؤولية اجلنائية (دراسة
مقارنة) ،دار الثقافة ،عامن2001 ،م.
 )12د .حممود صالح العاديل:
 احلامية اجلنائية إللزام املحامي باملحافظة عىل أرسار موكليه –دراسة مقارنة-
دار الفكر اجلامعي ،مرص2003 ،م.
 النظرية العامة يف حقوق الدفاع أمام القضاء اجلنائي ،دار الفكر اجلامعي ،مرص،
2005م.
خامس ًا :رسائل الدكتوراه:
 )1عبد الرايض حممد هاشم عبد اَّلل :املسؤولية املدنية لألطباء يف الفقه اإلسالمي
والوضعي ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة1971 ،م.
 )2حممود النحيوي :اتفاق التحكيم وقواعده ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق،
جامعة املنوفية1994 ،م.
 )3حممود حممد العاديل :حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي ،دراسة مقارنة يف الفكر
اجلنائي اإلسالمي ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة1991 ،م.
سادس ًا :األبحاث املنشورة:
 )1سمري أورفيل :مدى املسؤولية اجلزائية واملدنية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار
مهنته ،جملة املحامون ،دمشق ،العدد احلادي عرش ،اليوبيل الذهبي1985 ،م.
 )2د .حممود مصطفى :مدى املسؤولية اجلنائية للطبيب إذا أفشى رس ًا من أرسار
املهنة ،جملة القانون واالقتصاد ،السنة  ،11العدد اخلامس ،ص .659
 )3لويس كريميو :مسلك املحاماة ،ترمجة األستاذ جورج أنطاكي ،جملة نقابة
املحامني ،دمشق ،العدد األول1952 ،م.
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