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[د .أمحد فاروق زاهر]

احلماية اجلنائية لألسرار املهنية
*

(دراسة مقارنة بين القانونين اإلماراتي والمصري)

د .أمحد فاروق زاهر

()

من

ملخص البحث:
رغم أن كتمان السر في األصل واجب أخالقي تمليه قواعد األخالق العامة وتقتضيه

مبادئ الشرف واألمانة ،وافشاءه فعل ممقوت ال تقره قواعد السلوك القويم ،إال أن المشرع لم

يجرم كل حاالت اإلفشاء وانما قصر التجريم على إفشاء أسرار تودع لدى من يمارسون مهناً
تفترض في عمالئهم اضطرارهم إلى إيداع أسرارهم لديهم ،وبشرط أن تقوم الصلة بين السر

ومباشرة المهنة ،أي أن يكون السر مهنياً .ويحاول هذا البحث من خالل دراسة تحليلية
مقارنة لكل من قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وقانون العقوبات

المصري .اإلجابة على كثير من اإلشكاليات التي يثيرها تجريم إفضاء األسرار المهنية
كوسيلة لحماية األسرار الخاصة .فمن حيث محل الجريمة يتعين تحديد ماهية السر الذي

تشمله الح ماية الجنائية ،ومن حيث الجاني يشترط المشرع أن تتوافر فيه صفة خاصة وهي
أنه تلقى السر بحكم مهنته أو حرفته وهذا مايتطلب البحث عن معيار لتحديد األشخاص

الذين يلتزمون بكتمان السر .وأخي ارً ،يثار التساؤل حول وجود حاالت إباحة ترفع عن األمين
التزامه بالكتمان وتنفي صفة الجريمة عن فعله.

*


أجيز للنشر بتاريخ .6036/9/62
أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون – جامعة الشارقة -اإلمارات العربية المتحدة.
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املقدمة:
من المسلم به أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ،فهو ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن

أبناء جنسه ،إنما يسعى بدوافعه الغريزية إلى المحافظة على حياته وجسمه من كل خطر
يهددهما ،والى إشباع حاجاته البدنية والنفسية .وألنه يعجز عن إشباع هذه الحاجات بمفرده فقد

كان عليه أن يلجأ إلى أقرانه ليأنس بهم ويتبادل معهم المنافع والمعارف .ورغم هذه الصفة

االجتماعية التي يتمتع بها اإلنسان فإنه ال يمكنه أن يحيا يومه كله في جماعة ،فال بد له من

االنفراد بنفسه طلبا للراحة أو قضاء لحاجاته الغريزية الخاصة بما يستلزم ضرورة انعزاله عن
أفراد الجماعة(.)3

فالخصوصية ضرورة البد منها للنمو اإلنساني ،ومن أجل ذلك كانت التشريعات المختلفة

التي أحاطت الحياة الخاصة بسياج من الحماية القانونية .وافضاء األسرار هو صورة من
صور االعتداء على حرمة الحياة الخاصة لإلنسان ،ومن ثم يسعى المشرع من تجريم إفضاء
األسرار إلى حماية جانب من الحياة الخاصة التي يحرص الفرد على كتمانها وعدم إعالنها(.)6

ورغم أن كتمان السر في األصل واجب خلقي تمليه قواعد األخالق العامة وتقتضيه

مبادئ الشرف واألمانة ،وافشاءه فعل ممقوت ال تقره قواعد السلوك القويم ،فإن المشرع لم يجرم

كل حاالت اإلفشاء وانما قصر التجريم على إفشاء أسرار تودع لدى من يمارسون مهنا

تفترض في عمالئهم اضطرارهم إلى إيداع أسرارهم لديهم( ،)1وبشرط أن تقوم الصلة بين السر

()3
()6

راجع :د .نعيم عطية ،حق األفراد في حيااتهم الخاصاة ،مجلاة هيئاة قضاايا الحكوماة ،القااهرة ،العادد 1السانة
 ،63ص 99؛ ود .ساايد حساان عبااد الخااالق ،النظريااة العامااة لجريمااة إفشاااء األس ارار فااي التش اريع الجنااائي
المقارن ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،3999 ،ص .39
تنقسم األسرار من حيث المصلحة المحمية إلى أسرار عامة وأسارار خاصاة ،وتقتصار د ارساتنا علاى األسارار
الخاصة.

(3) Voir en ce sense: Merle & Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal special, Cujas, IIe partie, no
1982.
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ومباشرة المهنة؛ أي أن يكون السر مهنيا( .)1وترتيبا على ذلك فال جريمة في إفشاء يصدر من
صديق أو قريب أودع لديه صديقه أو قريباه سره ،إذ لم يتلق السر بحسبانه يمارس مهنة ما.

وكذلك ،إذا صدر اإلفشاء من خادم أو مستخدم خصوصي ،فهؤالء ال يضطر مخدومهم إلى

إطالعهم على أس ارره.
مشكلة الدراسة:

تحاول الدراسة اإلجابة على كثير من اإلشكاليات التي يثيرها تجريم إفضاء األسرار

المهنية كوسيلة لحماية األسرار الخاصة .فمن حيث محل الجريمة يتعين تحديد ماهية السر

الذي تشمله الحماية الجنائية ،ومن حيث الجاني يشترط المشرع أن تتوافر فيه صفة خاصة
وهي أنه تلقى السر بحكم مهنته أو حرفته مما يتطلب البحث عن معيار لتحديد األشخاص

الذين يلتزمون بكتمان السر .وأخي ار ،يثور التساؤل حول وجود حاالت إباحة ترفع عن األمين
التزامه بالكتمان ،وتنفي صفة الجريمة عن فعله؟ وهل هي وجوبية أو جوازية؟

وباستقراء نص المادة ( )199من قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية

المتحدة ،والمادة ( )130من قانون العقوبات المصري ،يتضح لنا أن جريمة إفضاء األسرار
المهنية تقوم على أركان ثالثة هي :الركن المادي ،والصفة الخاصة للجاني ،والركن المعنوي.
وقد استثنى المشرع من قاعدة تجريم إفشاء السر المهني حاالت أوجب فيها على األمين إفشاء

السر أو أجاز له ذلك دون أن تتحقق الجريمة ،وهي أسباب إباحة تزيل الصفة الجنائية عن

الفعل.

أهمية الدراسة:

يهدف المشرع من تجريم إفشاء األسرار المهنية إلى حماية مصلحتين :األولى هي

مصلحة صاحب السر ،والثانية مصلحة المهنة ذاتها ،فالثقة المفروضة في أرباب المهنة هي

( )1راجع :د .محمود محمود مصطفى ،مدى المسئولية الجنائية للطبيب إذا أفشى س ار من أسرار مهنته ،مجلة
القانون واالقتصاد ،س  ،3913 ،33ص 211؛ ود .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم
الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،3999 ،بند .3031
[السنة الثامنة والعشرون]
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التي تتيح لهم فرصة التعرف على خصوصيات الناس ،ومن ثم يلتزمون بعدم خيانة هذه الثقة،
وذلك بالمحافظة على أسرار عمالئهم التي تقتضي ممارستهم المهنة التعرف عليها( .)1فإذا
أخل أرباب المهن بهذا االلتزام زالت عنهم الثقة وتردد الناس في االلتجاء إلى خدماتهم،

فتتعطل بذلك مصالحهم كما تتعطل هذه المهن أيضا ،وفي ذلك ضرر جسيم يصيب مصلحة

أساسية للمجتمع كله.

وتبدو أهمية هذه الدراسة من خالل محاولة البحث عن حلول لإلشكاليات العديدة التي

تطرحها جريمة إفضاء األسرار المهنية ،وذلك من خالل دراسة تحليلية مقارنة لكل من قانون

العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وقانون العقوبات المصري.
خطة الدراسة:

سوف نتولى دراسة موضوع" :الحماية الجنائية لألسرار المهنية" ،في ضوء أحكام قانوني

العقوبات اإلماراتي والمصري ،وذلك من خالل خطة ثنائية نتعرض في الفصل األول منها

ألركان جريمة إفضاء األسرار المهنية ،على أن نخصص الفصل الثاني للمسئولية الجنائية

عن جريمة إفضاء األسرار المهنية .وذلك حسب الخطة التالية:
 -مقدمة.

 -الفصل األول :أركان جريمة إفضاء األسرار المهنية.

 المبحث األول :الركن المادي في جريمة إفضاء األسرار المهنية.المطلب األول :السر المهني.
المطلب الثاني :النشاط اإلجرامي في جريمة إفضاء األسرار المهنية.
 -المبحث الثاني :الصفة الخاصة للجاني.

(5) Cass. crim., 8 avril 1998, Jurisdata no 002316, Rev. dr. pén. 1998, no 113, p. 11.
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المطلب األول :موقف المشرع المصري من بيان المهن الملتزمة بكتمان السر

المهني.

المطلب الثاني :موقف المشرع اإلماراتي من بيان المهن الملتزمة بكتمان السر

المهني.

المطلب الثالث :تطبيقات بشأن بيان المهن الملتزمة بكتمان السر المهني.
 المبحث الثالث :الركن المعنوي في جريمة إفضاء األسرار المهنية.المطلب األول :عناصر القصد الجنائي في جريمة إفضاء األسرار المهنية.
المطلب الثاني :مدى تطلب القصد الجنائي الخاص في جريمة إفضاء األسرار

المهنية.

 -الفصل الثاني :المسئولية الجنائية عن جريمة إفضاء األسرار المهنية.

 -المبحث األول :العقوبة المقررة لجريمة إفضاء األسرار المهنية.

المطلب األول :العقوبة البسيطة المقررة لجريمة إفضاء األسرار المهنية.
المطلب الثاني :العقوبة المشددة المقررة لجريمة إفضاء األسرار المهنية.
 المبحث الثاني :أسباب إباحة إفضاء األسرار المهنية.المطلب األول :حاالت اإلفشاء الوجوبي للسر المهني.
المطلب الثاني :حاالت اإلفشاء الجوازي للسر المهني.
المطلب الثالث :رضاء صاحب السر بإفشاء السر المهني.
 -خاتمة.

[السنة الثامنة والعشرون]
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الفصل األول
أركان جرمية إفضاء األسرار املهنية
تمهيد وتقسيم:
تنص المادة ( )3/199عقوباات اتحاادي علاى أناه" :يعاقاب باالحبس مادة ال تقال عان سانة

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحادى هااتين العقاوبتين مان كاان بحكام مهنتاه

أو حرفت ااه أو وض ااعه أو فن ااه مس ااتودع س اار فأفش اااه ف ااي غي اار األحا اوال المص اارح به ااا قانون ااا أو

اسااتعمله لمنفعتااه الخاصااة أو لمنفعااة شااخص "خاار ."...كمااا تاانص المااادة ( )3/130عقوبااات
مصااري علااى أن " :كاال ماان كااان ماان األطباااء أو الج اراحين أو الصاايادلة أو القواباال أو غياارهم

مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سار خصوصاي ائاتمن علياه فأفشااه فاي غيار األحاوال

التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك ،يعاقب بالحبس مادة ال تزياد علاى ساتة شاهور أو بغ ارماة ال
تتجاااوز خمساامائة جنيااه " .ويتضااح ماان هاااتين المااادتين أن الجريمااة محاال الد ارسااة تقااوم علااى

ركنااين :ركاان مااادي هااو إفشاااء أو اسااتعمال ساار مهنااي ،وركاان معنااوي وهااو القصااد الجنااائي،
باإلضافة إلى شرط مفترض يأخذ صورة صفة خاصة في الجاني .وعلى ذلك نقسم هذا الفصل
إلى ثالثة مباحث نتناول في األول :الركن المادي لجريمة إفضااء األسارار المهنياة ،ونخصاص

الثاني للصفة الخاصة المتطلبة في الجااني ،بينماا نعارض فاي المبحاث الثالاث :للاركن المعناوي

لجريمة إفضاء األسرار المهنية.

املبحث األول
الركن املادي جلرمية إفضاء األسرار املهنية
تقسيم :يقوم الركن المادي لجريمة إفضاء األسرار المهنية على عنصرين :موضوع

الجريمة وهو السر المهني ،وفعل إجرامي يتمثل في النشاط اإلجرامي الذي يأخذ صورة واحدة

في القانون المصري وهي اإلفشاء ،بينما يتسع في القانون اإلماراتي ليشمل استعمال السر
باإلضافة إلى إفضائه .وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين :نحاول في المطلب األول

309

6

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss58/3

Zaher: The Criminal Protection of Professional Secrets; a comparative analysis of the UAE Federal Penal Code and the Egyptian Penal Code.

[د .أمحد فاروق زاهر]

أن نحدد المقصود بالسر المهني ،ونخصص المطلب الثاني لبيان النشاط اإلجرامي في جريمة

إفضاء األسرار المهنية.

املطلب األول
السر املهين
يتطلب الحديث عن السر المهني كموضوع لجريمة إفضاء األسرار المهنية تحديد ماهيته،

وتحديد الشروط الواجب توافرها فيه .وهكذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين نعرض في األول

لماهية السر المهني ،ونخصص الثاني لبيان الشروط الواجب توافرها في السر المهني.

الفرع األول
ماهية السر املهين
نعرض فيما يلي لتعريف السر في اللغة ،والشريعة اإلسالمية ،ثم تعريفه في القانون.
أوالً :تعريف السر في اللغة:
يعرف السر لغة بأنه :ما يكتم ويخفى وما يسره اإلنسان في نفسه من األمور التي عزم
الس َّر َوأَ ْخ َفى﴾ ﴿،)2("﴾9
عليها .كما في قوله سبحانه وتعالى ﴿ َوإِنْ َت ْج َه ْر بِا ْل َق ْو ِل َفإِ َّن ُه َي ْعلَ ُم ِّ
والسر بكسر السين مفرد أسرار وسرائر( .)9تقول العرب "صدور األحرار قبور األسرار"(.)9
ثانياً :السر في الشريعة اإلسالمية:
تعد أسرار الناس من شئونهم الخاصة التي ينبغي حمايتها وعدم انتهاكها ،ومن ائتمن

على سر فإنه يجب عليه أن يراعي هذه األمانة .وقد شجع اإلسالم على حفظ السر وكتمانه
واعتبره من فضائل األخالق ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :والَّذِينَ ُه ْم ألَ َما َناتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعونَ ﴾ ﴿﴾9
والذين هم على صلواتهم يحافظون﴿﴾9أولئك هم الوارثون﴿ ،)9("﴾30وقال سبحانه

()2
()9
()9
()9

سورة طه ،اآلية رقم (.)9
المعجم الوسيط ،طبعة و ازرة التربية والتعليم ،القاهرة ،الجزء األول ،ص .162
المنجد في اللغة واالعالم ،دار المشرق ،بيروت ،ط .3992 ،9
سورة المؤمنون ،اآليات من (.)30( :)9
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َّللا َر َّب ُه﴾ ( .)30أما
ض ُك ْم َب ْع ً
وتعالىَ ﴿ :فإِنْ أَمِنَ َب ْع ُ
ضا َف ْل ُي َؤ ِّد الَّذِي ْاؤ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّت ِق َّ َ
إفشاء السر فقد نهت عنه الشريعة اإلسالمية واعتبرته خيانة لألمانة لما يترتب عليه من

مساس بالسمعة وزعزعة للعالقات اإلنسانية في المجتمع ،إذ يقول المولى عز وجل في كتابه
سول َ َو َت ُخو ُنوا أَ َما َناتِ ُك ْم َوأَن ُت ْم
العزيزَ ﴿:ياأَي َها الَّ ِذينَ آ َم ُنوا َل َت ُخو ُنوا
الر ُ
َّللا َو َّ
َّ َ
َت ْع َل ُمونَ ﴾﴿ .)33(﴾69وقال صلى اهلل عليه وسلم" ":ية المنافق ثالث :إذا حدث كذب ،واذا
وعد أخلف ،واذا أؤتمن خان" (.)36

ثالثاً :تعريف السر المهني في القانون:
لم تتضمن المادة ( )199عقوبات اتحادي أو المادة ( )130عقوبات مصري تعريفا له،

ذلك أن تحديد السر مسألة تختلف باختالف الظروف ،وما يعتبر س ار بالنسبة إلى شخص قد

ال يعتبر كذلك بالنسبة إلى "خر ،وما يعتبر س ار في ظروف معينة قد ال يعتبر س ار في ظروف

أخرى .ولذلك ،فقد تباينت التعريفات التي طرحها الفقهاء في هذا المجال .ويمكن أن نميز بين
ثالث نظريات لتحديد مفهوم السر(.)31
( )1نظرية الضرر:
ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن إفشاء السر اليكون جريمة إال إذا كانت الواقعة المفشاة

ذات طبيعة ضارة( ،)31وقد تأثر القضاء الفرنسي بهذا الرأي وطبق معيار الضرر في بعض

أحكامه متخذا منه ضابطا لتعيين ما يعد س ار( .)31وكذلك امتد تأثيره إلى المشرع االيطالي
حيث نصت المادة ( )236من قانون العقوبات االيطالي على أنه ال عقاب على اإلفشاء إال

()30
()33
()36
()31
()31

سورة البقرة ،اآلية رقم (.)691
سورة األنفال ،اآلية رقم (.)69
رواه البخاري ومسلم.
لمزيد من التفاصيل بشأن هذه النظريات راجع :أحمد كامال ساالمه ،الحماياة الجنائياة ألسارار المهناة ،رساالة
دكتااوراه ،جامعااة القاااهرة3990 ،؛ وساايد حساان عبااد الخااالق ،النظريااة العامااة لجريمااة إفشاااء األس ارار ،رسااالة
دكتوراه ،جامعة عين شمس.3992 ،
مشار إليه لدى :د .احمد كامل سالمة ،المرجع السابق ،ص.10
(15) M. ROUSSELET & M. PATIN, Droit pénal spécial, 7 ème éd., Sirey, Paris, 1969, p. 459.
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[د .أمحد فاروق زاهر]

إذا ترتب عليه ضرر( .)32ولم تلق هذه النظرية قبوال لدى العديد من الشراح ،فالمشرع يعاقب

على إفشاء السر ولو كان مفيدا أو مشرفا لمن يريد كتمانه ،وال يشترط كذلك أن يكون ثمة
ضرر قد ينتج عن إفشائه(.)39

( )2نظرية إرادة صاحب السر:
تقااوم هااذه النظريااة علااى اعتبااار ضااابط الساار هااو اتجاااه إرادة صاااحبه إلااى حصاار نطاااق

العلم به في أشخاص محددين ،فهو يودع األمين سره مشترطا كتمانه .وقد استند القاائلون بهاذا

ال ارأي

()39

إلااى عبااارات المااادة ( )199عقوبااات فرنسااي قااديم ،فهااي تتحاادث عاان( :األشااخاص

المااودع لااديهم أس ارار عهااد إل ايهم بهااا ،)....والمعنااى الحرفااي للاانص يقتصاار علااى الوقااائع التااي
أودعها أصحابها لدى األمنااء ماع طلاب عادم إفشاائها باعتبارهاا أسا ار ار .وقاد نالات هاذه النظرياة

تأييد القضاء الفرنسي في أول األمر ،فقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجب علاى الطبياب
أال يمتنع بحجة السرية عن أداء الشهادة عما لم يعهد به الماريض حتاى ال تضاار العدالاة بهاذا

الكتمان(.)39

ومايعترض على هذه النظرية أنه في كثير من الحاالت ال يكون صاحب السر عالما به؛

ألن المتهم قد اكتشفه بما له من خبرة فنية قد ال تتوافر لدى المجني عليه .ولهذا عدلت
محكمة النقض الفرنسية عنها ،وأكدت أنه ال ضرورة ألن يكون السر قد عهد به إلى األمين،

وأن السر يجب أن يشمل كل أمر ولو لم يشترط كتمانه صراحة .كما أنه يعد س ار كل أمر

وصل إلى علم األمين ولو لم يفض إليه به( .)60ولذلك يعد س ار كل أمر وصل إلى علم األمين

عن طريق ذكائه ،أو الخبرة الفنية ،أو المباغتة ولو لم يذكر له صاحبه شيئا عنه .فالطبيب
( )32د.أحمد شوقي أبو خطوة ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مطبعة اإليمان ،القاهرة ،6001 ،بند .699
( )39د .فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،3996 ،بند .909
( )39مشار إلياه لادى :د .لطيفاة حمياد الجميلاي ،شارح قاانون العقوباات اإلمااراتي – القسام الخااص (الجارائم الواقعاة علاى
األشخاص) ،اآلفاق المشرقة ،عمان ،6033 ،ص  133؛ ود .فوزية عبد الستار ،المرجع السابق ،بند .909
Cass. Crim., 26 juill 1845, D. 1845. 1. 234.
Cass. Crim., 7 mars 1989, Bull. nº 109.
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الذي يدرك من الكشف على المريض أنه مصاب بمرض الزهري مطالب بكتمان هذا السر ولو

كان المريض نفسه يجهله(.)63

( )3نظرية المصلحة المشروعة:
ذهب جانب من الفقه المصري إلى األخذ بضابط المصلحة المشروعة لتحديد ما يعاد سا ار

من عدمه .فقد عرفه أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسني بأنه "واقعة ينحصر نطاق العلم بهاا

في عدد محصور من األشخاص ،إذا كانت ثمة مصلحة – يعتارف بهاا القاانون – لشاخص أو

أكثر في أن يظل العلم محصاو ار فاي ذلاك النطااق"( .)66فاإذا لام تكان هنااك مصالحة فاي كتماان
األمر لم تثبت له صفة السر .واذا وجدت مصلحة ولكان القاانون ال يعتارف بهاا ،فقادت الواقعاة

أيضا صفاة السر؛ فإذا أفضى شخص إلى أحد المهنيين الملتزمين بكتمان األسرار بعزمه علاى
ارتك اااب جريم ااة ،فأفش ااى ذل ااك ف ااال يعتب اار مرتكب ااا لجريم ااة إفش اااء األسا ارار؛ ألن المص االحة ف ااي
الكتمان غير مشروعة .وهذه النظرية تفضال النظرياات الساابقة عليهاا ،فنظرياة الضارر تقتصار

على الحاالت التاي ال يكاون إفشااء السار فيهاا غيار مااس بك ارماة أو سامعة صااحبه ،وماع ذلاك

تكون له مصلحة في أن تظل سرية ،وينحصر العلم بها في نطاق محدود .وكذلك ،فإن نظرية
اإلرادة ال تشمل بالحماية الجنائية الوقائع التي تبينها األمين بذكائه واستنتجها بخبرته.

لقد تأثر القضاء اإلماراتي بهذه النظرية ،حيث عرفت المحكمة االتحادية العليا السر بأنه:

"الواقع ااة أو الص اافة المنحص اار نطا اااق العل اام به ااا ف ااي عا اادد مح اادود م اان األش ااخاص واقتضا اااء

المصلحة بقاءه محصو ار بينهم وفقا لألحكام المتعلقة بجريمة إفشاء السر"(.)61

ويؤدي تطبيق ضابط المصلحة المشاروعة إلاى اعتباار الواقعاة سا ار طالماا وجادت مصالحة

لش ااخص م ااا ف ااي ع اادم إفشا اائها؛ أي أن هن اااك تالزما اا زمنيا اا ب ااين التا ازام األم ااين بكتم ااان الس اار
( )63د.محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،ص .161
( )66د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسام الخااص ،ص  911؛ د .فوزياة عباد الساتار ،المرجاع
السابق ،رقم .909
( )61راجع حكم المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  ،3999/6/33الطعن رقم  29لسنة ( 39جزائي).
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[د .أمحد فاروق زاهر]

ومصالحة صاااحب الساار فااي ذلاك( .)61وتباادو أهميااة هااذه النظريااة فاي أنهااا تقاادم تفسااي ار لحاااالت

اإلفش اااء المش ااروع لألسا ارار المهني ااة عن اادما ت اارجح المص االحة ف ااي اإلفش اااء عل ااى المص االحة ف ااي

الكتمان؛ فإذا كان كتمان السر يحمي حقا شخصيا لصاحبه ،وافشاؤه يحمي حقاا للمجتمع ،فإن
هذا األخيار يصبح أجدر بالحماياة من الحق الشخصي(.)61

الفرع الثاني
الشروط الواجب توافرها يف السر املهين
يشترط في السر المهني أن يكون منسوبا إلى شخص معين ،وأن يكون مهنيا ،ويثار

التساؤل حول مدى تطلب المشرع إيداع السر المهني لدى األمين من قبل صاحبه.
أو ًال :نسبة السر إلى شخص معين:

يشاترط أن يكاون السار خاصاا بااألفراد حتااى يقاع الفاعال تحات طائلاة قاانون العقوبااات(.)62

ويس ااتدل عل ااى ذل ااك م اان ن ااص الم ااادة  130عقوب ااات مص ااري ،حي ااث تتح اادث ع اان " ...س اار

خصوصي "...هذا باإلضافة إلى أن جريمة إفشاء األسرار واردة فاي البااب الساابع مان الكتااب
الثالث الذي يحمل عنوان الجنايات و الجنح التي تقع على "حاد الناس .ويترتب علاى ذلاك أناه

إذا كان السر يعد من األسرار الحكومياة ،أو كاان متعلقاا بأسارار الادفاع عان الابالد ،فاإن األمار

اليتعلااق بجريمااة إفشاااء ساار المهنااة المنصااوص عليهااا فااي المااادة ( )130عقوبااات ،باال يع ااد
إخالال بالواجب العام بالكتمان .واذا أراد المشرع أن يسابغ علياه حماياة جنائياة فإناه يانص علاى

عقوبة خاصة له ،وهذا ما فعلاه المشارع المصاري فاي الماادة ( )90مان قاانون العقوباات ،حياث

جرم إفشاء أسرار الدفاع( .)69ويجب أن يتناول اإلفشاء نسبة هذا السر إلى شخص معين ،فاإذا
()61
()61
()62
()69

د.أسامة قايد ،المسئولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة ،دار النهضة العربية ،3999،القاهرة ،ص .26
د.أحماد فتحاي ساارور ،الوسايط فاي قااانون العقوباات ،القسام الخاااص ،دار النهضاة العربياة ،القاااهرة،3991 ،
بند 161؛ ود .أحمد شوقي أبو خطوة ،المرجع السابق ،بند .699
د.غنام محمد غنام ،الحماية الجنائية ألسرار األفراد لدى الموظف العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،3999ص .66
د .غنام محمد غنام ،المرجع السابق ،ص .61
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اقتصاار األماار علااى إذاعااة وقااائع دون نساابتها إلااى شااخص معااين لاام يكاان هناااك إفش ااء يعاقااب

عليه .فإذا قال الطبيب إنه عالج مرضا ذا طبيعة معينة ،فإن هذا ال يعد إفشاء مكونا لجريمة،

فليس السر هو المرض وانما عالقة المرض بشخص ما(.)69
ثانياً :أن يكون السر مهنياً:

ال شك في أن إفشاء األسرار في كل األحوال هو فعل ممقوت ،فهو جريماة خلقياة قبال أن

يكااون جريمااة مدنيااة أو جنائيااة .ولكاان المشاارع الجنااائي لاام يجعاال اإلفشاااء معاقبااا عليااه فااي كاال

صااورة باال قصاار ذلااك علااى الحاااالت التااي يضااطر فيهااا صاااحب الساار إلااى اإلفضاااء بااه إلااى

المهني .ومن هذه الحاالت ائتمان المحامين على أسرار موكليهم ،وائتمان األطبااء علاى أسارار
مرضا اااهم ....إلا ااخ .فلا اايس الغا اارض ما اان الما ااادة ( )130عقوبا ااات مصا ااري ،أو الما ااادة ()199

عقوبات اتحاادي ،معاقباة كال مان يفشاي سا ار أئاتمن علياه ،ألن كتماان السار بحساب األصال ال
يزيد عن كونه واجبا أخالقيا تمليه قواعد الشرف واألخالق العامة ،فإذا لام يكان هنااك اضاطرار

وأودعه صاحبه طواعية واختيا ار فأفشاه األمين فال عقااب علاى هاذا األخيار ولاو أضار اإلفشااء
بصاحب السر(.)69

إنما يتعين أن يكون للسر صلة بالمهنة التي يمارسها الماتهم حياث يمكان أن يوصاف بأناه

سر مهناي()10؛ أي أن علام الماتهم باه لام يكان إال باعتبااره محاال لثقاة خاصاة أو لدرايتاه الفنياة،

فااإذا لاام يكاان الساار مهنيااا بهااذا الماادلول فااإن صاااحب المهنااة ال يلتاازم بكتمانااه ،فااال عقاااب علااى

الطبي ااب إذا أفش ااى سا ا ار اطل ااع علي ااه ف ااي أثن اااء زي ااارة إذا ل اام يك اان له ااذا الس اار عالق ااة ب ااالمرض،
كمشاااهدته واقعااة تمزيااق وصااية ،أو عاااين ارتكاااب زنااا ،أو يكااون قااد اطلااع علااى الساار بصاافته
الشخصااية كااأن يكااون ماان أصاادقاء صاااحب الساار ،إذ لاايس ألي ماان هااذه الوقااائع أي طبيعااة

(28) D. THOUVENIN, Révélation, d`une information à caractère secret, J.-CL. Dr. pén.,
1998, fasc. 10, nº 65.

( )69د .محمود محمود مصطفى ،القسم الخاص ،المرجع السابق ،ص .211
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[د .أمحد فاروق زاهر]

مهنياة( .)13ولكناه يلتاازم فقاط بواجاب الكتمااان الاذي يمكان أن يولااد المسائولية المدنياة إذا تاوافرت

شروطها.

ثالثا :مدى اشتراط إيداع السر لدى األمين:
استخدم المشرع اإلماراتي لفظ "مستودع" ،أما المشرع المصري فقد استخدم لفظ "مودعاا".

ويستفاد من هذا أن األصال فاي علام األماين بالسار يكاون عان طرياق إيداعاه لدياه مان صااحب

المصاالحة فااي كتمانااه ،كالمتقاضاي الااذي يفض اي بساره إلااى محاميااه .وال يشااترط أن يطلااب ماان

األمين صراحة كتمان السار بال يكفاي أن يوافاق ذلاك إرادة الماودع الضامنية .بال إناه ال يشاترط
أن يكون هناك إيداع ،فالمحاامي الاذي يادرك مان حاديث موكلاه أناه ارتكاب جريماة يكاون مكلفاا

باالحتفاااظ بهااذا الساار ولااو لاام يفااض الموكاال إلي اه بهااذا ص اراحة( ،)16والطبيااب الااذي ياادرك ماان

الكشف على شخص أنه مصاب بمرض ماا مطالاب بكتماان ذلاك السار ولاو أن الماريض نفساه

لم يكن عالما به.

وال يتطلب القانون في مودع السر أن يكون ذا أهلية قانونية ،فالطبيب الذي يعالج مجنوناا

أو صغي ار أفضاى إلياه بابعض أسا ارره يلتازم بكتمانهاا .كماا ال يتطلاب القاانون أن يكاون صااحب
السر هو الذي أودعه بنفسه لدى الملتزم بكتمانه ،فالطبيب يلتزم بكتمان السار الاذي تفضاي باه

إليه زوجة المريض أو أحد ذويه.

املطلب الثاني
النشاط اإلجرامي يف جرمية إفضاء األسرار املهنية
يتحقق النشاط اإلجرامي في جريمة إفضاء األسرار المهنية بصورة من اثنتين :إفشاء السر

أو استعماله .وبينما اكتفى قانون العقوبات المصري بالصورة األولى وهى اإلفشاء ،فإن قانون

العقوبات اإلماراتي تضمن الصورتين معا ،وذلك كما يلي.

Michèlle-Laure RASSAT, Droit pénal spécial, Dalloz, 1997. nº 376
Cass., Crim 22 nov. 1994, Dr. Pénal, 1995, comm. 64.
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الفرع األول
إفشاء السر املهين
نعرض فيما يلي لتعريف فعل إفشاء األسرار المهنية ،ووسائله ،وصوره.
أو ًال :تعريف اإلفشاء:
يعاارف اإلفشاااء

()11

بأنااه كاال فعاال إرادي يااؤدي – مباش ارة أو غياار مباش ارة – إلااى إعااالم

الغير بالواقعة المعتبرة س ار سواء كليا أو جزئيا .ولكن السار الاذي يعاقاب علاى إفشاائه لايس هاو

الواقعااة مجااردة ،باال تلااك المرتبطااة بالشااخص الااذي تتعلااق بااه ،وبالتااالي فااإن عناصاار اإلفشاااء

تتحاادد بااأمرين :األول هااو موضااوع اإلفشاااء ،أمااا الثاااني فهااو الشااخص الااذي يتصاال بااه؛ أي أن

يكون السر المفشي منسوبا إلى شخص معين ،فبيان هذا الشاخص يعاد شارطا لتصاور المجناي

عليااه ف اي الجريمااة ولتحقيااق علااة التج اريم فااي حمايااة مصاالحته المشااروعة( .)11وعلااى ذلااك إذا
أفضى موظف بالبنك إلى الغير بمعلومة مفادها أن شخصا ما – دون تحديد – قد سحب على

البنك شايكا ال يقابلاه رصايد ،فإناه ال يفشاي سا ار ،إال إذا أثبات أن هاذا القاول فاي الظاروف التاي
صدر فيها يقود بطريقة ضمنية إلى معرفة صاحب الحساب الذي تخصه هذه المعلومات(.)11

والغياار هنااا هااو أي شااخص ال ينتمااي إلااى هااذه الفئااة ماان الناااس الااذين ينحصاار فاايهم نطاااق

العلاام بالواقعااة التااي توصااف بالساار .وقااد أياادت محكمااة الاانقض الفرنسااية هااذا المباادأ فااي حكاام لهااا

بتاااريخ  61يونيااو  ،3919فقضاات بااأن إفضاااء المحااامي بالمعلومااات المتعلقااة بساار التحقيااق فااي

الجريمااة إلااى شااقيق موكلااه يكااون جريمااة إفشاااء األسارار؛ ألن حظاار إفشاااء األسارار حظار مطلااق
عن جميع األشخاص الذين ال صفة لهم في تلقيها أو االطالع عليها .وعلى ذلك فإن الجريمة ال
( )11اإلفشاء لغة هو االنتشار ويقال فشا الخبر أي انتشر ،وفشوا إذا ظهر ومنه إفشاء السر ،ولفظ اإلفشاء
واإلذاعة في اللغة مترادفان ،يقال أفشى الشيء أي أذاعه ،المنجد في اللغة واألعالم ،المرجع السابق،
ص.191
( )11د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،رقم .3066
( )11د .محمود كبيش ،الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .39
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[د .أمحد فاروق زاهر]

تقااع إذا أفضااى األمااين بالساار إلااى صاااحب الساار نفسااه أو إلااى نائبااه القااانوني ،وال تقااع الجريمااة

أيضا إذا كلف مريض طبيباين باأن يعالجااه ،فأفضاى أحادهما إلاى اآلخار بمعلوماات توصال إليهاا
ماان فحصااه للماريض .وكااذلك ،إذا تاام اإلفضاااء بالمعلومااات ماان أحااد مااوظفي البنااك إلااى موظااف

"خر في البنك نفسه تقتضي طبيعة عمله العلم بهذه المعلوماات إذ يعاد كال مان هاؤالء أميناا علاى

السر( .)12وفيماا عادا ذلاك فاإن اإلفضااء بالسار إلاى الغيار يعاد مكاون النشااط اإلج ارماي كائناا مان
كان هذا الغير وأيا ما كانت عالقته باألمين أو بصاحب السر كزوجته أو إبنه أو صديقه.

وال يشترط أن يكون اإلفشاء علنيا بل يكفي أن يكون إلى شخص واحد مهما كان وثياق الصالة

بااه ،فاااألمين الااذي يفشاي إلااى زوجتااه بالساار المهنااي يقااع تحاات طائلااة العقاااب ولااو طلااب منهااا عاادم

البااوح بااه .ول اذلك فقااد اسااتقر القضاااء الفرنسااي علااى أن مصااطلح ( )Révélationإفشاااء ال يعااد مرادفااا
لمص ااطلح ) )Divulgationإذاع ااة .فإذاع ااة الس اار المهن ااي ه ااي الكش ااف عن ااه للجمه ااور دون تميي ااز،
ويتحقق بمجرد اطالع شخص غير معين على مضمونه ،أما المفشى إليه السار المهناي فإناه يجاب

أن يكااون شخصااا معينااا .وقااد اسااتقر القضاااء الفرنسااي علااى أن فعاال اإلفشاااء يقااع ولااو انصااب علااى
واقعة معروفة ما دامت غير مؤكدة( ،)19ألن محيط العامة ال يعتمد علياه كثيا ار ،ومان النااس مان ال

يصدق ما يدور فيه ،فإذا تقدم المهني المؤتمن على السر وأفشاه بتفاصيله الفنياة التاي ال يعلمهاا إال

هو فإنه بذلك يؤكد الرواية ويحمل المترددين على تصديقها(.)19
ثانياً :وسائل إفشاء السر المهني:

اإلفشاء في جوهره نقل للمعلومات التي توصف بأنها سر من حال الكتمان إلى حال

العالنية بإطالع الغير عليه أو تمكينه من هذا االطالع بأية طريقة كانت .لذلك ال عبرة

بالوسيلاة المستخدمة في نقل المعلومات ،فجميع وسائل اإلفشاء لدى القانون متساوية ،مادامت
()12

د .محمود كبيش ،المرجع السابق ،رقم  ،69ص .63

Cass. crim., 7 mars 1989, Bull. crim., n o 109 ; J.C.P. 1989, IV, p. 200 ; R.S.C. 1990, p. 73.
Cass., Crim. 25 janv. 1968, D. 168. 153, rapport Costa ; Cass., Crim. 8 févr. 1994. Dr. Pénal 1994,
comm. 134.
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تؤدي في النهاية إلى نقل السر من األمين إلى الغير( .)19فقد يكون اإلفشاء لفظيا ،أي بالقول

سواء في أثناء حديث شخصي أو من خالل المناقشة أو المرافعة الشفوية .كذلك ،قد يكون

كتابة في تقرير أو شهادة أو مقال صحفي أو نشر الصور الفوتوغرافية ،أو غير ذلك من

الوسائل؛ ألن النص ورد مطلقا ال تخصيص فيه( .)10ومما الشك فيه أن تكنولوجيا االتصاالت
الحديثة أفرزت وسائل جديدة لتبادل المعلومات والبيانات من الممكن أن تستخدم في إفشاء

األسرار ،كمواقع االنترنت والرسائل اإللكترونية(.)13
ثالثاً :صور إفشاء السر المهني:

تستوي لدى القانون صاور اإلفشااء ،فقاد يكاون اإلفشااء صاريحا وهاى الصاورة المعتاادة لاه،

أو أن يكون ضمنيا كما لو سمح األمين لشخص باالطالع على األوراق التي دون فيهاا السار.
ويسااتوي أن يكااون اإلفشاااء تلقائيااا أو غياار تلقااائي ،واإلفشاااء التلقااائي يتحقااق بااأن ياادلى األمااين
بالساار ماان تلقاااء نفسااه س اواء فااي حااديث خاااص أو بشااهادة أمااام القضاااء .أمااا اإلفشاااء غياار

التلقااائي فيتحقااق مااثال بااأن يسااتدعى شااخص لشااهادة أمااام القضاااء ،فياادلي بهااا دون أن ياادفع
باإلعفاء من الشهادة وفقا لما قرره القانون له.

وقااد يكااون اإلفشاااء مباش ا ار ،أو غياار مباشاار ،وصااورة اإلفشاااء المباشاار أن يساامح الطبيااب

لش ااخص أن يطل ااع عل ااى األوراق الت ااي دون فيه ااا أسا ارار مرض اااه ،أو ينش اار ف ااي مؤلف ااه ص ااو ار
فوتوغرافيااة لمريضااه ،أمااا اإلفشاااء غياار المباشاار فيتحقااق بااأن يقباال شااخص مهمتااين تفتاارض

إحداهما اإلفضاء بالمعلومات التي حصل عليها من المهمة األخرى وكان ملتزما بكتمانها.

( )19د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،رقم  3061؛ ود .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،رقم .162
(40) Michel VERON, Droit pénal spécial, éd. Armand Colin, 2000, p. 153.
(41) Jérôme BINDÉ, Secret et nouvelles technologies, Petites Affiches, 20 juin 2001 n° 122, P. 25.

339

16

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss58/3

Zaher: The Criminal Protection of Professional Secrets; a comparative analysis of the UAE Federal Penal Code and the Egyptian Penal Code.

[د .أمحد فاروق زاهر]

الفرع الثاني
استعمال السر املهين
لم يكتف قانون العقوبات اإلماراتي بفعل اإلفشاء لقيام الركن المادي في الجريمة ،بل

أضاف إليه صورة جديدة وهي استعمال السر لتحقيق منفعة الجاني الشخصية أو منفعة
شخص "خر ،سواء كانت هذه المنفعة مادية أو معنوية( .)16واستعمال السر يعني أن الجاني

لم يفشه للغير ،وانما استعمله في سبيل الحصول على منفعة تحقق له أو لشخص "خر كسبا
ماديا أو معنويا ،أو أن تحقق له مرك از اجتماعيا أو وضعا مهنيا أو وظيفيا .وتطبيقا لذلك
قضت المحكمة االتحادية العليا في حكمها الصادر في  6إبريل  6009بتأييد الحكم الذي
أدان ثالثة من الموظفين قاموا بنسخ معلومات عن طبيعة أعمال المصنع الخاص بالمجني

عليه واستعملوها بإرسالها إلى المتهم الرابع الذي يمتلك مصنعا منافسا لالستفادة منها( .)11وفي

االتجاه ذاته قضت محكمة تمييز دبي في حكمها الصادر في  6أكتوبر  6001بتوافر أركان

جريمة إفشاء األسرار في حق من " كان بحكم مهنته ووضعه في شركة المجني عليه على
علم بعمالئها خارج وداخل الدولة وأسرار التعامل معها واستعملها لمنفعته الخاصة باالتصال

بهذه الشركات والتعامل معها بعد أن ترك العمل لدى المجني عليه لخدمة شركته الخاصة التي

تباشر النشاط ذاته"(.)11

املبحث الثاني
الصفة اخلاصة ملرتكب جرمية إفضاء األسرار املهنية
يتفق قانون العقوبات اإلمااراتي ماع قاانون العقوباات المصاري فاي اشاتراط أن يكاون السار

المهني مودعا لدى الجاني بمقتضى صناعته أو وظيفته .فالمشرع لم يجرم فعل كل مان يفشاي
األسارار وانماا جاارم فقاط اإلفشاااء إذا كاان صاااد ار مان شااخص تقتضاي طبيعااة مهنتاه أو وظيفتااه

( )16د.لطيفة حميد الجميلي ،المرجع السابق ،ص 160؛ ود.أحمد شوقي أبو خطوة ،المرجع السابق ،ص .103
( )11راجع حكم المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  6إبريل  ،6009الطعن رقم  19لسنة  69ق (جزائي) ؛ وحكم
المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  31إبريل  ،6006الطعن رقم  696لسنة  61ق (شرعي).
( )11راجع حكم محكمة تمييز دبي ،جلسة 6 ،أكتوبر  ،6001الطعن رقم  312لسنة .6001
[السنة الثامنة والعشرون]
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االطالع على السر والعلم به .ويعني ذلك أن هذه الجريمة مان جارائم ذوي الصافة الخاصاة ،إذ
يشااترط فااي الجاااني أن يكااون ذا صاافة خاصااة مسااتمدة ماان نااوع المهنااة التااي يمارسااها ،أي أنهااا
صفة مهنية ،والعبرة في توافر هذه الصفة وقت العلم بالسر ولو كانت قد انتفات وقات اإلفشااء،

كاعت ازلااه ممارسااة المهنااة ألي ساابب ماان األسااباب .والعكااس صااحيح ،فاااألمين ال يلتاازم بكتمااان

الساار الااذي علاام بااه بعااد اعت ازلااه ممارسااة المهنااة ،وكااان ذلااك بساابب الثقااة التااي تارتبط بماضاايه

المهني( .)11ولكن مسلك المشرع المصري فاي بياان المهان التاي تفترضاها الجريماة يختلاف عان
مسلك المشرع اإلماراتي ،وذلك على النحو التالي:

املطلب األول
موقف املشرع املصري
أشارت المادة ( )130من قانون العقوبات المصري إلى بعض المهن التي يلتزم أصحابها

بكتمان السر المهني حيث نصت على أنه " :كل من كان من األطباء أو الجراحين أو

الصيادلة أو القوابل ....ثم أردفت بقولها" :أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته

سر خصوصي ائتمن عليه" .وقد عنى المشرع بتحديد بعض األمناء على األسرار في
نصوص خاصة .مثال ذلك المادة ( )22من قانون اإلثبات التي ألزمت المحامي بكتمان
األسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى مهنته .والمادة ( )91من قانون اإلجراءات الجنائية

التي اعتبرت إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من األسرار ،وأوجبت على قضاة
التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق

أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم بعدم إفشائها واال عوقبوا طبقا للمادة ( )130عقوبات.

ومعنى ذلك أن المشرع المصري لم يقدم حص ار كامال لألمناء على األسرار وانما ذكر بعض

الطوائف على سبيل المثال مكتفيا بعبارة "أو غيرهم" لما قد يظهر في المستقبل من حاالت
جديدة في التطبيق ،تاركا للقضاء بذلك مهمة تعيينهم.

( )11د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،بند .3069
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املطلب الثاني
موقف املشرع اإلماراتي
لم يورد قانون العقوبات االتحادي تعدادا شامال لألمناء على األسارار ،كماا لام ياورد بعضاا

مانهم علااى ساابيل المثااال كمااا فعاال المشاارع المصاري ،ولكنااه وضااع تعريفااا عامااا لألمااين المهنااي

بقوله في المادة ( )199عقوباات اتحاادي " :مان كاان بحكام مهنتاه أو حرفتاه أو وضاعه أو فناه
مسا ااتودع سا اار" .وها ااذا الموقا ااف يتشا ااابه ما ااع اتجا اااه المشا اارع الفرنسا ااي الا ااذي نا ااص فا ااي الما ااادة

31/662عقوبات على تعريف األمين على السر بأنه " :كل شخص مودع لدياه سار بمقتضاى
حالته المهنية أو الوظيفية أو بمناسبة مهمة مؤقتاة"

()12

" La révélation d'une information à .

caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire".

املطلب الثالث
تطبيقاًت بشأن املهن امللتزمة بكتمان األسرار املهنية
لقد لجأ الفقه والقضاء إلى فكرة " األمناء بحكم الضرورة " كضابط في تحديد أرباب المهن

والصناعات والوظائف الذين يلتزمون بالسر المهني ،وهم أولئك الذين يضطر الناس إلى

التوجه إليهم لعدم قدرتهم على االستغناء عنهم وهم مطمئنون إلى التزامهم بحفظ أسرارهم(.)19
ويكون القول بتوافر هذه العناصر من عدمه من شأن قاضي الموضوع( ،)19ولذلك فسوف

نكتفي بعرض أمثلة ألصحاب هذه المهن:

) (12على خالف خطة المشرع المصري ،واإلماراتي ،والفرنسي في تحديد األماءاع علءى األسءرار ،دءدا المشءرع
األلماني والمجري حص ار شامال لألمناء على األسرار المهنية ،راجع:

R. LEGEAIS, Violation du secret professionnel, J.-CL. pén., 2-1972, n˚2, p.2.
(47) Michel VERON, op. cit., p. 152.

( )19اعتبر القضاء الفرنسي رجل الدين المسيحي الذي يتلقى اعترافات المذنبين في الكنيسة من األشخاص
المهنيين الملتزمين بالسر المهني ،راجع:

Claire ROCA, Secret de la confession, Secret professionnel, Petites Affiches, 06 avril 2001 n° 69, P. 10.

[السنة الثامنة والعشرون]
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( )1األطباء والجراحون:
يصدق تعبير األطباء على كل من يزاول مهنة الطاب التاي تتضامن إباداء المشاورة الطبياة

أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة والدة أو وصاف أدوياة أو عاالج لماريض ،أو أخاذ عيناة مان

جسم المريض اآلدمي للتشخيص الطبي العلمي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية(.)19

ويعتبر الطب أهم المهن التي يلتزم ممارسوها بكتمان أسرار عمالئهم ألنها أكثرها اعتمادا على

هذه األسرار( .)10وهى أسارار تتعلاق باأدق تفاصايل الحيااة الشخصاية للماريض والتاي قاد تتصال
بسمعته(.)13

وقد ألزمت المادة ( )1من القانون اإلماراتي االتحادي رقم  30لسنة  6009في شان

المسئولية الطبية األطباء بكتمان السر المهني ،حيث نصت على أنه " :يحظر على الطبيب

ما يأتي -1...:إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء
كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه" .وقد

ورد ذات االلتزام في المادة ( )31من القانون اإلماراتي االتحادي رقم  9لسنة  3991في شأن

مزاولة مهنة الطب البشري.

وقد أشار المشرع المصري صراحة إلى الجراحين على أنهم نوع من األطباء في المادة

( )3/130عقوبات .وقد قصد المشرع من ذلك أن يحيط باألطباء كافة على اختالف
تخصصاتهم .ولعل هذا االهتمام الواضح من القانون باإلشارة صراحة إلى األطباء يرجع إلى

أن معظم مشكالت إفشاء األسرار تحدث في هذا المجال ،وعلى ذلك ينطبق النص على أطباء
وجراحي العيون واألسنان.

( )19المادة األولى من القانون المصري رقم  131لسنة  3911في شأن مزاولة مهنة الطب.
( )10يجرى نص قسم األطباء الذي تضمنته الئحة "داب وميثاق شرف مهنة الطب البشرى الصادرة بقرار وزير
الصحة المصري رقم  611لسنة  3991على الوجه اآلتي ":أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي كطبيب
بصدق وأمانة واخالص وأن أحافظ على أسرار المهنة." ....
( )13د.محمود محمود مصطفى ،مدى المسئولية الجنائية للطبيب إذا أفشى س ار من أسرار مهنته ،مجلة القانون
واالقتصاد ،السنة  ،3913 ،33ص .211
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( )2الصيادلة:
يعتباار صاايدليا كاال ماان ي ازاول مهنااة الصاايدلة التااي تشاامل تجهيااز أو تركيااب أو تجزئااة أي

دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريقاة الحقان

لوقاية اإلنسان أو الحيوان من األمراض أو عالجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا(.)16

وقد ذكرت المادة ( )130عقوبات مصري الصيادلة من بين الملتزمين بالمحافظة على

سر المهنة ،وال شك أنهم يدخلون ضمن دائرة أهل الثقة االضط اررية ،وكذلك يشملهم التعريف

العام لألمين الوارد في المادة ( )199من قانون العقوبات اإلماراتي .فالمريض يلجأ مضط ار
إلى الصيدلي لصرف الدواء الموصوف بالتذكرة الطبية ،حيث يتمكن الصيدلي  -بحكم خبرته

المهنية  -من التعرف على نوع المرض وخطورته من خالل اطالعه على هذه التذكرة .وبناء

على ذلك ،يعاقب الصيدلي إذا أفضى للغير بمعلومة من ذلك .وقد حظرت المادة رقم ()32
من القانون اإلماراتي االتحادي رقم  1لسنة  3991في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات

الصيدالنية على الصيدلي " أن يطلع أحدا على األمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية

المقدمة إليه ،أو التي تكون قد اتصلت بعمله على أي نحو "خر بسبب ممارسته لمهنته".

ولكن هل يعتبر الصيدلي مفشيا السر إذا أطلع زميال له علاى تاذكرة طبياة قادمت إلياه مان

المريض أو ذويه وتحوي س ار مهنيا؟ لإلجابة على هذا التساؤل ،يتعين أن نميز في هاذه الحاال

بااين مااا إذا كااان اطااالع الصاايدلي لزميلااه علااى التااذكرة الطبيااة قااد تاام بمناساابة تكليااف األخياار
بصارف الاادواء بحساابانه أحااد معاااوني األول وفااى حضاور الماريض الااذي لاام يعتاارض علااى هااذا

التص اارف ،ف ااال إفش اااء ف ااي ه ااذه الح ااال .إم ااا إذا ك ااان اط ااالع الص اايدلي زميل ااه ف ااي غي اار ه ااذه

المناسبة ،أو تم رغم اعتراض المريض ،فإن الصيدلي يقع تحت طائلة العقاب.

( )16المادة األولى من القانون  369لسنة  3911في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المصري؛ ويقابلها المادة األولى
من القانون اإلماراتي االتحادي رقم  1لسنة  3991في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و المؤسسات
الصيدالنية.
[السنة الثامنة والعشرون]
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( )3القوابل:
تباشاار القابلااة عمااال طبيااا وهااو التوليااد( .)11ولااذلك حاارص المشاارع المصااري علااى الاانص

عليها ضمن األشخاص الملتزمين بكتمان األسرار التاي تصال إلاى عملهام بمقتضاى مهناتهم أو

وظيفاتهم .وال شاك فااي أن مزاولاة أعمااال التولياد تساامح للقابلاة بااالتعرف علاى كثياار مان األسارار

الخاصة فيما يتعلق بحال األم الصحية قبل وبعد الوالدة ،وحال الوليد لحظة الوالدة ،فضال عن

التعرف على نسب الطفل .وال يحول دون التزام القابلة بكتمان السر المهني عدم حصولها على

ترخيص بمزاولة المهنة ،فالعبرة دائما بممارستها المهنة فعال.
( )4المحامون:

المحامي هو كل شخص يتولى الدفاع عن مصالح المتقاضين لدى القضاء وبالوكالة

عنهم ،سواء قام بعمله نظير أجر أو تطوعا .ويصدق على المحامي وصف أهل الثقة المهنية
االضط اررية ،فالمحاماة تفترض في أربابها الثقة والدراية والخبرة الفنية العلمية .وممارستها

تقتضي العلم بكثير من أسرار موكله سواء ما تعلق منها بماضيه وظروف حياته أو حالته

المالية .وكذلك ،فالمتقاضون يضطرون في سبيل الدفاع عن مصالحهم إلى االلتجاء إلى

المحامين وايداع ثقتهم فيهم ،وبالتالي ينطبق على المحامي تعريف األمين المهني الوارد في

المادة ( )3/199عقوبات اتحادي .وقد نصت المادة ( )13من القانون االتحادي رقم  61لسنة

 3993في شأن تنظيم مهنة المحاماة على أنه" :على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن
الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إال إذا وافق على ذلك من أبلغها إليه،"...
كما تنص المادة  16من ذات القانون على أنه " :ال يجوز للمحامي أن يفشي س ار ائتمن عليه

أو عرفه عن طريق مهنته."...

( )11ورد النص على مهنة القبالة والتوليد في الجدول المرفق بالقانون االتحادي رقم  1لسنة  3991في شأن
مزاولة غير األطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية.
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وفااي القااانون المصااري يخضااع المحااامي كااذلك للعبااارة العامااة ال اواردة فااي المااادة ()130

عقوبااات .كمااا أن المااادة ( )22ماان قااانون اإلثبااات تاانص علااى أنااه " ال يجااوز لماان علاام ماان
المحااامين أو الااوكالء أو األطباااء أو غياارهم عان طريااق مهنتااه أو صاانعته بواقعااة أو معلومااات،
أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته.)11(" ...

وتعتبر كل واقعة عرفها المحامي أو استنتجها في أثناء ممارسته لمهنته س ار ،ويترتب على

ذلاك أن المحااامي يلتاازم بكتمااان أسارار التحقيااق والمعلوماات والوقااائع التااي تصاال إلااى علماه فااي
أثناااء المرافعااة .وال يجااوز للمحااامي أن يت ارفااع ضااد عميلااه السااابق إذا كاناات القضااية التااي وكاال
فيهااا ذات عالقااة بتلااك التااي وكلااه فيهااا عميلااه السااابق .ويتصاال بااذلك أنااه إذا أصاابح المحااامي

خصما لعميله السابق أمام القضاء ،فإنه ال يستطيع أن يستخدم أو يستعين بالوقائع التي عرفها

فااي أثناااء ممارسااته لمهنتااه لتقويااة دفاعااه( ،)11ويظاال الساار المهنااي الت ازمااا علااى عاااتق المحااامي
خالل مدة نظر القضية ويستمر بعد الفصل فيها طالما أن حفاظ السار الاذي اطلاع علياه يحقاق

مصلحة مادية أو معنوية للعميل.
( )5موظفو البنوك:

ال شااك فااي أن مهنااة البنااوك تعااد ماان المهاان التااي تفتاارض الثقااة والتااي يضااطر األشااخاص

إلااى اللجااوء إليهاا .فالتعاماال مااع البنااوك أصاابح أما ار ال غنااى عنااه فااي الوقاات الحاضاار .ويااؤدي

إعمال الضابط السابق إلى اعتبار العاملين بالبنوك من األمناء على األسرار وفقا لانص الماادة

( )130عقوب ااات والم ااادة  31/662عقوب ااات فرنس ااي( .)12ول اام يكت ااف المش اارع المص ااري بتل ااك
( )11تنص المادة  23من قانون المحاماة رقم  23لسنة  3929على إلىمين الذي يجب على المحامي حلفه أمام
مجلس نقابة المحاميين حتى يزاول المهنة بالصيغة التالية " :أقسم باهلل العظيم أن أؤدي أعمإلى باألمانة
والشرف وأن أحافظ على سر المهنة."...
( )11راجع حكم المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  60فبراير  ،3991طعن رقم  6لسنة  3991ق (تأديب
محامين) ،حيث قضت المحكمة بأن " :مجرد صدور وكالة عن خصمين متنازعين لمحام واحد غير كاف
لمجازاة هذا األخير بتهمة اإلخالل بواجبات وتقإلىد مهنة المحاماة ،طالما لم يقم بأي عمل إيجابي يضر
بأحد الموكلين كالمرافعة والمشورة وافشاء األسرار".
˚Maurice-Antoine LAFORTUNE, Le secret professionnel du banquier, P. A., 17 décembre 2002, n
251, 10.
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الحماية التي يكفلها النص العام ،فأوجب في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم

 99لسنة  6001التزام البنوك بسرية الحسابات الخاصة بعمالئها .فقد نصت المادة ( )99من
هذا القانون على أنه " :تكون جمياع حساابات العماالء وودائعهام وأمانااتهم وخازائنهم فاي البناوك

وكذلك المعامالت المتعلقة بها سرية .وال يجوز االطالع عليها أو إعطاء بياناات عنهاا بطريقاة
مباشرة أو غير مباشرة إال باإذن كتاابي مان صااحب الحسااب أو الوديعاة أو األماناة أو الخزيناة

أو م اان أح ااد الموص ااى له اام بك اال أو بع ااض ه ااذه األما اوال ،أو م اان النائ ااب الق ااانوني أو الوكي اال

المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".

كماا تاانص المااادة رقاام ( )300ماان ذات القااانون علاى أنااه " :يحظاار علااى رؤساااء وأعضاااء

مجالس إدارة البنوك و ماديريها أو العااملين بهاا إعطااء أو كشاف أياة معلوماات أو بياناات عان

عمالء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو الخزائن الخاصاة بهام أو معاامالتهم فاي

شأنها أو تمكين الغير من االطالع عليها في غير الحاالت المرخص بها بمقتضاى أحكاام هاذا
القانون .ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر

أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها" .

( )6الموظفون العموميون والمكلفون بخدمة عامة:
لم يانص المشارع المصاري صاراحة فاي الماادة ( )130عقوباات علاى التازام الموظاف العاام

بالسا اار المهنا ااي ،وانما ااا يسا ااتفاد ها ااذا االلت ا ازام ما اان عبا ااارة "...أو غيا اارهم بمقتضا ااى صا ااناعته أو

وظيفته ."...كما يستفاد التزام الموظف العام بالسر المهني من التعريف العاام الاوارد فاي الماادة

( )3/199عقوبات اتحادي ،وبالتاالي يساأل الموظاف العاام جنائياا إذا أفضاى إلاى الغيار بالسار
الذي قد علم به بسبب وظيفته أو بمناسبتها.

وقد نص المرسوم اإلماراتي بالقانون االتحادي رقم  33لسنة  6009بشأن الموارد البشارية

في الحكوماة االتحادياة علاى هاذا الواجاب فاي الماادة ( )29التاي تانص علاى أناه" :يحظار علاى
الموظف خالل فترة خدمته بالو ازرة وبعاد انتهائهاا ،اإلفصااح عان أو كشاف أياة معلوماات سارية
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سواء كانت خطية أو إلكترونية أو شفهية أو أي كان شكلها ."...وترتيبا على ذلك يحظر على

المااوظفين الااذين يباشاارون أعماااال تتاايح لهاام فرصااة االطااالع علااى أس ارار األفاراد كرجااال األماان
وموظفي هيئة التحقيق وموظفي هيئة البريد إفشاء هذه األسرار واال تعرضاوا للمسااءلة الجنائياة

والتأديبيااة باإلضااافة إلااى المساائولية المدنيااة إذا ترتااب علااى إفشاااء الساار ضاارر مااادي أو أدبااي

لصاحب الشأن( .)19وال ينقضي التزام الموظاف العاام بكتماان األسارار بانتهااء عالقتاه الوظيفياة

مع اإلدارة ،بل يستمر حتى بعد ترك الخدمة( .)19وتطبيقا لذلك تنص الماادة ( )10مان القاانون

االتحادي رقم  30لسنة  3996في شأن إثبات المعامالت المدنية والتجارية على أنه" :ال تقبال
شااهادة المااوظفين والمسااتخدمين والمكلفااين بخدمااة عامااة ولااو بعااد تااركهم العماال عمااا يكااون قااد

وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات."....

أ .شروط التزام الموظفين العموميين بالسر المهني:
في الحقيقة أن ليس كل موظف عام يعد بالضرورة أمينا على األسرار المهنياة؛ فاالحكم الساابق

ال يتناول جميع الموظفين ولكنه يقتصر على طائفة منهم ممن يتوافر فيهم الشرطان التاليان(:)19

 -إنهاام ال يتمكنااون ماان ممارسااة اختصاصاااتهم إال إذا أودعاات لااديهم أسارار األفاراد ،ألن

هذه األسرار هي موضوع عملهم أو هي وسيلتهم إلى تحقيق المصلحة المنوطة بهم.

 -أن يكون األفراد مضطرين إلى اإلفضاء إلى هذه الطائفة من الموظفين بتلك األسارار،

وذلك بحكم القوانين واللوائح للحصول على حقوق معينة أو لتحديد مركزهم المالي .أما إذا كان

األماار متروكااا الختيااار األف اراد فااإن الموظااف ال يصاابح أمينااا ضااروريا علااى الساار إذا اختااار
صاحب السر أن يفضي إليه به.
-

( )19د .رمضان محمد بطيخ ،القانون اإلداري لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،دراسة نظرية تطبيقية بين األنظمة
المعاصرة والشريعة اإلسالمية ،الطبعة األولى ،مكتبة اإلمارات للطبع والنشر ،العين ،3996 ،ص .696
( )19د .نواف كنعان ،الخدمة المدنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،6009 ،ص .312
( )19د .غنام محمد غنام ،المرجع السابق ،ص  12؛ د .نواف كنعان ،المرجع السابق ،ص .319
[السنة الثامنة والعشرون]
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ب .صور للموظفين العموميين الملتزمين بكتمان السر المهني:
يالحظ أن األفراد ال يختارون الموظاف العاام الاذي يفضاون إلايهم بإسارارهم كماا يختاارون

الطبيااب أو المحااامي .فعنصاار االختيااار الشخصااي أكثاار وضااوحا فااي الحالااة الثانيااة عنااه فااي

الحالة األولاى( .)20وهاذه الذاتياة لألماين الضاروري مان الماوظفين مان شاأنها أن تزياد مان طاابع

االضطرار في تعامل الجمهور معه( .)23ومان طوائاف الماوظفين األمنااء علاى األسارار المهنياة
موظفو مصلحة الضرائب ،والقضاة وأعضاء النياباة العاماة ورجاال الضابط القضاائي .ونعارض

لهم فيما يلي:

 – 1موظفو مصلحة الضررائب :يلتازم موظفاو مصالحة الضارائب ممان لهام شاأن فاى رباط

أو تحصاايل الض اريبة بالمحافظااة علااى ساار مهنااتهم .فمعيااار األمااين الضااروري الااذي تضاامنته

المادة ( )130من قانون العقوبات المصري ينطبق على هاذه الطائفاة كماا أن الماادة  303مان
القانون رقم  93لسنة  6001بإصدار قانون الضريبة على الدخل

()26

كل من له شأن في ربط أو تحصيل الضرائب بمراعاة سر المهنة.

تنص صراحة على التزام

 – 2القضرراة وأعضرراء النيابررة العامررة ورجررال الضرربط القضررائي :ال شااك فااي أن القضاااة

وأعضاااء النيابااة العامااة ورجااال الضاابط القضااائي يطلعااون بحكاام مهنااتهم علااى أسارار المتهمااين

والمجني عليهم والشهود ولذلك يشملهم االلتازام بكتمانهاا .وتطبيقاا لاذلك تانص الماادة ( )91مان

قااانون اإلج اراءات الجنائيااة المصااري عل اى أنااه " :تعتباار إج اراءات التحقيااق ذاتهااا والنتااائج التااي
تساافر عنهااا ماان األسارار ،ويجااب علااى قضاااة التحقيااق وأعضاااء النيابااة العامااة ومساااعديهم ماان
كتاااب وخب اراء وغياارهم مماان يتصاالون بااالتحقيق أو يحضاارونه بساابب وظيفااتهم أو مهنااتهم عاادم

إفشاائها .وماان يخاالف ذلااك ماانهم يعاقاب طبقااا للماادة ( )130ماان قااانون العقوباات" .كمااا تاانص

الم ااادة ( )19م اان ذات الق ااانون عل ااى أن " :ك اال م اان يك ااون وص اال إل ااى علم ااه بس اابب التفت اايش
( )20د .غنام محمد غنام ،المرجع السابق ،ص .12
( )23وهذا ما دفع المشرع اإلماراتي إلى تشديد العقاب على جريمة إفضاء األسرار إذا كان الجاني موظفا عاما
أو مكلفا بخدمة عامة .راجع الحقا ص.61
( )26الجريدة الرسمية ،العدد  61بتاريخ  9يونيو .6001
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معلومات عان األشاياء واألوراق المضابوطة ،وأفضاى بهاا إلاى شاخص غيار ذي صافة أو انتفاع

بها بأية طريقة كانت ،يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ( )130من قانون العقوبات".

وقاد حاارص المشاارع اإلماااراتي أيضااا علااى إخضاااع القضاااة وأعضاااء النيابااة العامااة ورجااال

الضاابط القضااائي لاللت ازام بس ارية التحقيقااات ،حيااث تاانص المااادة ( )29ماان قااانون اإلج اراءات

الجزائيااة اإلماااراتي عل ااى أنااه ":تعتب اار إج اراءات التحقي ااق ذاتهااا والنت ااائج التااي تس اافر عنهااا م اان
األس ارار ،ويجااب علااى قضاااة التحقيااق وأعضاااء النيابااة العامااة وأع اوانهم ماان الكتاااب والخب اراء
وغياارهم مماان يتصاالون بااالتحقيق أو يحضاارونه بساابب وظيفااتهم أو مهنااتهم عاادم إفشااائها .وماان

يخااالف ذلااك ماانهم يعاقااب بالعقوبااة المقااررة لجريمااة إفشاااء األس ارار" .ويالحااظ أن هااذا الاانص

يتطابق مع نص المادة  91من قانون اإلجراءات الجنائية المصري السابق اإلشارة إليه.

كمااا حظ اارت الم ااادة ( )19م اان الق ااانون رق اام  1لس اانة  3991ف ااي ش ااأن الس االطة القض ااائية

االتحاديااة علااى القضاااة إفشاااء أس ارار المااداوالت ،وقااررت المااادة ( )90ماان ذات القااانون علااى

امت ااداد ه ااذا الحظ اار إل ااى أعض اااء النياب ااة العام ااة( .)21وال يقتص اار االلتا ازام بكتم ااان أسا ارار عل ااى
القضااة وأعضاااء النيابااة العامااة فقاط ،باال يمتااد إلااى كاال مان يتصاال بااالتحقيق بساابب وظيفتااه أو
مهنت ااه .ول ااذلك يخض ااع ل ااه األطب اااء الش اارعيون والكيمي ااائيون والموظف ااون الفني ااون ب اادائرة الط ااب

الشرعي( ،)21ومعاونو القضاة من موظفين إداريين ومترجمين ومحضرين وكتبة.
( )7مساعدو األمناء الضروريين:

نصت المادة ( )3/130عقوبات مصري على التزام األطباء والجراحين والصايادلة وغيارهم

ممن أودع لديه سر بمقتضى صناعته أو وظيفته بما يعهد إليهم من أسرار .فهل يبقاى االلتازام

( )21تنص المادة ( )19من القانون اإلماراتي رقم  1لسنة  3991في شأن السلطة القضائية االتحادية على أنه:
"ال يجوز للقضاة إفشاء أسرار المداوالت".
( )21تنص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم  1لسنة  3999في شأن دائرة الطب الشرعي
بو ازرة العدل على القسم الذي يؤديه الطبيب الشرعي والكيمائي قبل أدائه مهام وظيفته بالصيغة التالية" :
أقسم باهلل العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي وفقا لألصول العلمية وباألمانة والصدق وال أفشي س ار اطلعت
عليه بحكم عملي".
[السنة الثامنة والعشرون]
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بالسر قاص ار على هؤالء األمناء؟ أو يمتد إلى مساعديهم ؟ وهل يقف الترخيص بمزاولة المهناة

عقبة في سبيل تقرير مسئوليتهم؟

قد يتبادر إلى الذهن أن المساعدين الذين ال يحملون مؤهال علميا يجيز لهم ممارسة

المهنة ،ولكنهم يقومون بأعمال على سبيل المساعدة لألمناء سواء في العالج أو الدفاع مثل
مساعدي األطباء والصيادلة ووكالء المحامين ،ال يلتزمون بالسر المهني ،وذلك أخذا بقاعدة

التفسير الضيق في المواد الجنائية .ولكن هذا الرأي بإعفاء المساعدين من االلتزام بالسر

المهني يجعل الحظر المقرر على رؤسائهم فارغا من كل مضمون ،إذ إن إفشاء اإلسرار يكون
في الغالب عن طريق هؤالء المعاونين ،ومن ثم يجب تقييدهم بالكتمان أسوة بهم(.)21

وال تثار هذه المشكلة في القانون اإلماراتي ألن المساعدين لألمناء الضروريين تنطبق

عليهم عبارة" بحكم وضعه" الواردة في المادة ( )3/199عقوبات اتحادي .وقد نصت بعض

التشريعات المقارنة صراحة على التزام مساعدي األطباء والمحامين وغيرهم من أرباب المهن
بكتمان األسرار المهنية ،كالتشريع األلماني في المادة ( )100من قانون العقوبات األلماني،

والتشريع المجري في المادة ( )669من قانون العقوبات المجري(.)22

املبحث الثالث
الركن املعنوي جلرمية إفضاء األسرار املهنية
تنطااوي جريمااة إفضاااء األسارار المهنيااة ضاامن الجارائم العمديااة التااي يتخااذ الااركن المعنااوي

فيهااا صااورة القصااد الجنااائي ،وبالتااالي ال يسااأل جنائيااا الطبيااب أو المحااامي الااذي يهماال فيتاارك

أو ارقااا تحتااوى سا ار ألحااد عمالئااه ،فيطلااع عليهااا الغياار .ولكاان تثاار مساائوليته المدنيااة إذا تاوافرت

شروطها( .)29ونعرض في هذا المطلب لعناصر القصد الجنائي فاي جريماة إفشااء األسارار ،ثام
نبحث مسألة مدى تطلب القصد الخاص في هذه الجريمة والباعث على إفشاء السر.

( )21د .أسامة محمد قايد ،المرجع السابق ،ص .19
( )22راجع :د .سيد حسن عبد الخالق ،المرجع السابق ،ص.122
( )29د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،رقم 3012؛ ود .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،رقم 169؛
ود.غنام محمد غنام ،المرجع السابق ،ص .391
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املطلب األول
عناصر القصد اجلنائي يف اجلرمية
يقوم القصد الجنائي في هذه الجريمة على عنصري العلم واإلرادة ،فيجاب أن يكاون الماتهم

عالما بالطاابع الساري للواقعاة التاي يفشايها ،وأنهاا مودعاة لدياه بصافته أميناا علاى األسارار ،وأن

صااحبها غيار راض بإفشااائها .فاإذا كاان يجهاال باأن للواقعااة طاابع السار ،أو اعتقااد أن السار قااد

أودع باعتباره صديقا فحسب ،أو كان يعتقد أن صااحب السار راض بإفشاائه ،فاال تقاع الجريماة
النتفاء ركنها المعنوي( .)29وكاذلك ،يجاب أن تتجاه إرادة الجااني إلاى فعال اإلفشااء والاى نتيجتاه

المتمثلااة فااي اطااالع الغياار علااى الساار( ،)29فااإذا لاام تتجااه إرادتااه إلااى الفعاال كمااا لااو أفشااى الساار
وهو تحت تأثير مخدر في أعقاب عملية جراحية أجريت له مثال ،فال تقع بفعله الجريمة.

ولما كان الباعث هو القوة المحركة لإلرادة أو الدافع إلى إشباع حاجة معينة كالبغضاء أو

المحبة وغير ذلك ،فهو يختلف في الجريماة الواحادة مان جاان إلاى جاان "خار .وتخضاع جريماة

إفشاء األسرار للقاعدة العامة التي تقضي بأن البواعث ليست من عناصر القصاد الجناائي(،)90

فااإذا تاوافر للقصااد عنصاراه ماان علاام وارادة تحقااق الااركن المعنااوي للجريمااة ،وال يحااول دون ذلااك
نبل البواعث أو سوءها( .)93ومن ثم فاإذا تاوافر لادى الجااني باعاث نبيال يتمثال فاي الادفاع عان
ذكرى مريضه ،أو كشف الحقيقة للتاريخ ،أو الدفاع عن أسرته ،فإن ذلك ال يحول دون ارتكابه

لجريمة إفشاء األسرار.

املطلب الثاني
مدى تطلب القصد اجلنائي اخلاص

يكفي مجرد إرادة اإلفشاء ماع العلام بموضاوعه لتاوافر القصااد الجناائي ،فاال يشاترط القاانون

هنا نية خاصة أو نية اإلضرار بالغير ،فالفعل في حد ذاته من األفعال الشاائنة التاي ال تحتااج

إلى قصد خاص يؤيدها( .)96وقاد اساتقر الفقاه فاي كال مان اإلماارات ومصار علاى عادم اشاتراط
( )29د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،رقم 169؛ ود .لطيفة حميد الجميلي ،المرجع السابق ،ص .166
( )29راجع حكم المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  33فبراير  ،3999طعن رقم  29لسنة  39ق (جزائي).
( )90راجع المادة رقم  10من قانون العقوبات االتحادي.
Michel VERON , op. cit , p. 154.

)(71

( )96د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،رقم 3019؛ ود .أحمد شوقي أبو خطوة ،المرجع السابق ،رقم .693
[السنة الثامنة والعشرون]
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قصااد اإلضارار فااي جريمااة إفشاااء الساار ذلااك ألن نااص المااادة ( )130عقوبااات مصااري والمااادة

( )3/199عقوبااات إماااراتي لاام يتضاامنا أي عبااارة يفهاام منهااا اشااتراط القصااد الخاااص ،كمااا أن
ترتااب الضاارر علااى اإلفشاااء ال يع اد ماان خصااائص الساار ،فضااال عاان أن العلااة التااي تغياهااا

المشاارع ماان التج اريم ليساات حمايااة صاااحب الساار ماان الضاارر وانمااا حمايااة الصااالح العااام فااي
ضمان السير المنتظم ببعض المهن(.)91

وعلاى النقاايض مان خطااة المشارع المصااري واإلماااراتي ،فقاد اشااترطت قاوانين العقوبااات فااي

كل من ألمانيا ،وهولندا ،وايطاليا ،والمجر نياة اإلضارار لقياام الاركن المعناوي فاي جريماة إفشااء

األسرار المهنية باإلضافة إلى القصد العام(.)91

الفصل الثاني
املسئولية اجلنائية عن جرمية إفضاء األسرار املهنية
تجارم التشاريعات فاي كثياار ماان الادول إفشاااء األسارار وتفاارض عقوبااة جنائياة علااى مرتكااب

ه ااذه الجريم ااة .وم اان ه ااذه التشا اريعات الق ااانون الفرنس ااي ف ااي الم ااادة ( )31/662عقوب ااات(،)91

والقااانون اإليطاالي فااي المااادة ( )266عقوبااات ،والقااانون اإلماااراتي فااي المااادة ( )199عقوبااات

اتحااادي ،والقااانون المصااري فااي المااادة ( )130عقوبااات .بينمااا خرجاات بعااض التشاريعات علااى
ذلك فلم تفرض عقوبات جنائية على إفشاء األسرار واكتفات بتوقياع جازاء تاأديبي علاى الجااني،

أو بحق المضرور في الحصول على تعويض مالي.

وعلى الرغم من توافر أركان الجريمة ،فقد يستفيد األمين من حال من حاالت اإلباحة التي

تناازع عاان الفعاال وصااف الجريمااة؛ فترتفااع مساائوليته الجنائيااة والمدنيااة .وعلااى ذلااك نقس ام هااذا

Cass. Crim., 8 mai 1947: JCP 48, II, 4141, note Légal ; D. 1948; note Gulphe.

( )91مشار إليه لدى :د.أحمد كامل سالمة ،المرجع السابق ،ص .133

)(73

( )91تنص المادة ( )31/662عقوبات فرنسي على معاقبة مرتكب جريمة إفشاء األسرار المهنية
بالحبس لمدة سنة والغرامة التي تقدر قيمتها با  31000يورو.
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الفصل على النحو التالي :المبحث األول ،ونتناول فيه العقوباة المقاررة لجريماة إفضااء األسارار
المهنية ،والمبحث الثاني ونخصصه لدراسة أسباب إباحة جريمة إفضاء األسرار المهنية.

املبحث األول
العقوبة املقررة جلرمية إفضاء األسرار املهنية
قرر المشرع اإلماراتي صورتين لعقوبة جريمة إفضاء األسرار المهنية :الصورة األولي

بسيطة ،وتكون العقوبة فيها الحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين

ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .أما الصورة الثانية فهي مشددة ،قرر فيها المشرع توقيع

عقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف عام أو

مكلف بخدمة عامة استودع السر في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته .أما

المشرع المصري فلم يقرر ظرفا مشددا خاصا بهذه الجريمة .وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى
مطلبين :نتناول في األول عقوبة إفضاء األسرار المهنية في صورتها البسيطة ،ونخصص

الثاني لعقوبة إفضاء األسرار المهنية في صورتها المشددة.

املطلب األول
عقوبة إفضاء األسرار املهنية يف صورتها البسيطة
نصت المادة ( )199عقوبات اتحادي على أنه ":يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته

أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير األحوال المصرح بها قانونا أو

استعمله أو لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص "خر ،"...أي أن للمحكمة الخيار في أن تجمع
بين العقوبتين أو أن تحكم بإحداها.

بينما نصت المادة ( )130عقوبات مصري على معاقبة من يفشي س ار توصل إليه

بمقتضى مهنته أو صناعته أو وظيفته بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال

تتجاوز خمسمائة جنيه ،أي أن على القاضي أن يختار إحدى العقوبتين ،ولكن ليس له أن

يجمع بينهما.

[السنة الثامنة والعشرون]
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واذا كان الشروع غير معاقب عليه في هذه الجريمة بحسبانها جنحة ،ولم يرد في التشريع

اإلماراتي أو المصري نص يعاقب على الشروع فيها ،فإن االشتراك فيها معاقب عليه ،حيث

يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة لجريمة اإلفشاء طبقا للقواعد العامة التي تقضي بأن من اشترك
في جريمة فعليه عقوبتها .ويستوي لدى القانون أن يحمل الشريك الصفة التي يتطلبها القانون

فيمن يرتكب الجريمة كمساهم أصلي أو ال يحملها ،وبالتالي من المتصور أن يكون الشريك
في جريمة إفشاء األسرار المهنية من غير األمناء الضروريين .وتفسير ذلك أن المشرع ال

يجرم نشاط المساهم التبعي لذاته ،وانما يجرمه ألنه استمد صفته غير المشروعة من نشاط

المساهم األصلي ،وقد ثبت له ذلك بتوافر الصفة المتطلبة في مرتكبه.

واذا كان الباعث على الجريمة ال يؤثر في قيام المسئولية أو انتفائها ،إال أنه يعتبر من

العوامل التي يراعيها القاضي في تقديره للعقوبة من حيث التخفيف أو التشديد .فإذا كان

الباعث على إفشاء السر هو اإلضرار بالمجني عليه والتشهير به ،كان ذلك سببا لتشديد

العقوبة( .)92أما إذا كان الباعث على اإلفشاء نبيال أو شريفا كالدفاع عن شرف المجني عليه
وسمعته( ،)99فإن ذلك يكون سببا في تخفيف العقوبة(.)99

املطلب الثاني
عقوبة إفضاء األسرار املهنية يف صورتها املشددة
ينفرد المشرع اإلماراتي بتقرير ظرف مشدد لعقوبة جريمة إفضاء األسرار المهنية ،حيث

قررت المادة ( )6/199عقوبات اتحادي أنه إذا ارتكبت الجريمة من موظف عام أو مكلف
بخدمة عامة استودع السر في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته ،تصبح

العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات .والعلة التي دفعت المشرع اإلماراتي إلى تشديد
( )92راجع المادة  306من قانون العقوبات االتحادي.
( )99راجع المادة  92من قانون العقوبات االتحادي.
( )99دكتور/غنام محمد غنام ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،القسم العام،
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،6001 ،ص199؛ دكتور/أحمد فتحي سرور ،الوسيط في
قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،6030 ،ص .199
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العقاب في هذه الحال هو أن صاحب السر ال يملك سلطة في اختيار الموظف العام الذي

يفضي إليه بسره كما يختار المحامي أو الطبيب.

ويالحظ أن المشرع اإلماراتي قد رفع العقوبة إلى السجن ،وبالتالي يتغير وصف الجريمة

من جنحة إلى جناية ،ومن ثم يعاقب على الشروع فيها.

وقد يشكل إفشاء السر أو استعماله جريمة أخرى كالقذف أو السب ،وفي هذه الحال نكون

بصدد تعدد معنوي للجرائم ،فتوقع عقوبة الوصف األشد تطبيقا للمادة ( )99عقوبات اتحادي،

والمادة ( )16عقوبات مصري.

املبحث الثاني
أسباب إباحة إفضاء األسرار املهنية
نصت الفقرة الثانية من المادة ( )130عقوبات مصري على بعض أحوال إباحة إفشاء

األسرار بقولها " وال تسري هذه المادة إال في األحوال التي لم يرخص فيها قانونا بإفشاء أمور
معينة " .كذلك فإن المادة ( )199عقوبات إماراتي اشترطت للعقاب عن هذه الجريمة أن يكون

إفشاء السر " ...في غير األحوال المصرح بها قانونا ...وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في
السر بإفشائه او استعماله" .ويستفاد من هذين النصين أن هناك حاالت في القانونين المصري

واإلماراتي يرخص فيها لبعض أصحاب المهن إفشاء األسرار التي علموا بها بحكم مهنهم ،كما
أن صاحب السر يملك أن يأذن لألمين على السر بإفشائه .وتستخلص الحاالت األخرى من

القواعد العامة في خصوص أسباب اإلباحة( .)99وعلى ذلك تسري على الجريمة محل الدراسة
جميع أسباب اإلباحة التي يعترف بها القانون ،ونرى أن أسباب إباحة هذه الجريمة يمكن أن

تنقسم إلى حاالت يجب على األمين أن يفشي فيها السر واال عوقب جنائيا ،وحاالت يجوز
( )99د.محمود نجيب حسني ،القسم العام ،بند  311وما بعدها ؛ ود .عبد العظيم مرسي وزير ،شرح قانون
العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الثانية  ،6001دار النهضة العربية ،القاهرة ،بند  130وما بعدها؛ ود .أحمد
شوقي أبو خطوة ،شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،طبعة  ،6006دار النهضة العربية ،القاهرة ،بند
 699وما بعدها.
[السنة الثامنة والعشرون]
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فيها لألمين أن يفشي السر ،وبالتالي فاألمر هنا يرجع إلى تقديره الشخصي ،باإلضافة إلى

حال رضاء صاحب السر أو ترخيصه باإلفشاء.

املطلب األول
اإلفشاء الوجوبي للسر املهين
إذا ألزم المشرع صاحب مهنة بأن يبلغ عن بعض األسرار التي علم بها من أجل حماية

مصلحة عامة أناط به حمايتها ،فإنه ال تقوم بهذا اإلبالغ جريمة ،واال ناقض نفسه .واباحة

اإلفشاء في هذه الحاالت يعد تطبيقا للقواعد العامة في اإلباحة الناشئة عن أداء الواجب الواردة

في المادة ( )21من قانون العقوبات المصري ،والمادة ( )11من قانون العقوبات

اإلماراتي( .)90وقد حرص الشارع على تقرير هذه اإلباحة صراحة فجعل قيام الجريمة مرتهنا
بكون اإلفشاء في غير األحوال التي يلزم فيها القانون بالتبليغ (المادة  3/130عقوبات

مصري) ،أو في غير األحوال المصرح بها قانونا (المادة  199عقوبات إماراتي) .ومن

الحاالت التي أوجب فيهاا المشرع إفشاء السر :التبليغ عن الجرائم ،والتزام المؤسسات المالية

باإلخطار عن العمليات المشبوهة ،وااللتزام الملقى على عاتق األطباء بالتبليغ عن األمراض

ال معدية ،والتبليغ عن الوالدات والوفيات ،وتمكين موظفي الضرائب من االطالع على أوراق
ومستندات الممولين ،وأخي ار إذا تعلق السر بعمل من أعمال الخبرة سواء كان ذلك أمام
المحاكم أو إحدى الجهات اإلدارية .ونعرض فيما يلي ألهم هذه الحاالت:

( )90راجع المادة رقم ( )21عقوبات مصري والتي تنص على أنه " :ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري
في األحوال اآلتية :أوال :إذا ارتكب الفعل تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد
أنها واجبة عليه ،ثانيا :إذا حسنت نيته وارتكب فعال تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من
اختصاصه" .ويقابلها المادة رقم ( )11عقوبات إماراتي والتي تنص على أنه" :ال جريمة إذا وقع الفعل من
موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالين اآلتيتين :أوال :إذا ارتكب الفعل تنفيذا ألمر
رئيس مخول قانونا بإصدار هذا األمر وتجب عليه طاعته .ثانيا :إذا ارتكب بحسن نية تنفيذا لما أمرت به
القوانين".
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أوالً :االلتزام بالتبليغ عن الجرائم:
نصت المادة ( )130من قانون العقوبات المصري على استثناء الحكم الوارد فيها بقولها

" ...فأفشاه في غير األحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك" .ويراد بالتبليغ هنا التبليغ عن

وقوع جريمة .ويستفاد من ذلك أن هناك أحواال يباح فيها إفشاء السر بطريق التبليغ متى علم
األمين على السر عن طريق مهنته أو وظيفته بوقوع جريمة وكان القانون يوجب التبليغ عنها.

والنصوص التي توجب التبليغ عن الجرائم عديدة نذكر منها على سبيل المثال:

 – 3نص المادة ( )62من قانون اإلجراءات الجنائية المصري الذي يقرر بأنه " :يجب

على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة في أثناء تأدية عمله أو
بسبب تأديته ،بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى

أو طلب أن يبلغ عنها فو ار النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي".

 – 6نص المادة ( )91من قانون العقوبات الذي ينص على عقاب كل من علم بارتكاب

جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

 – 1نص المادة ( )99من قانون العقوبات الذي ينص على عقاب كل من علم بوجود مشروع

الرتكاب بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

ويالحظ أن المادة ( )62إجراءات تلقي واجب التبليغ على الموظف العام في حين أن

االلتزام بالتبليغ الوارد في المادتين ( ) 99،91عقوبات ال يفرق بين الموظف وغير الموظف.

أما المشرع اإلماراتي فقد أوجب على أي فرد علم بوقوع جريمة – حتى وان كانت س ار -

أن يبلغ عنها إلى السلطات المختصة ،حيث نصت المادة ( )19من قانون اإلجراءات الجزائية
االتحادي على أنه ":على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها

بغير شكوى أو طلب ،أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" .كما

أكدت المادة ( )19من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي على التزام الموظفين العموميين

[السنة الثامنة والعشرون]
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بالتبليغ عن الجرائم بقولها" :يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين

بخدمة عامة في أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة

العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ،أن يبلغ عنها فو ار النيابة العامة أو أقرب

مأموري الضبط القضائي".

ومما هو جدير بالذكر أن االلتزام باإلفشاء الوجوبي للسر الذي علمه األمين بسبب أو

بمناسبة وظيفته يتعلق بجريمة وقعت بالفعل ،سواء كانت جناية أو جنحة .أما إذا كانت الواقعة

موضوع السر تتضمن عزم صاحبها ارتكاب جريمة في المستقبل فإن اإلفشاء هنا يكون

جوازيا(.)93

ثانياً :التزام المؤسسات المالية باإلبالغ عن العمليات المشبوهة:
تختلف هذه الحال عن سابقتها ألن األمين ال يلتزم بالتبليغ عن وقوع جناية أو جنحة

ولكنه يلتزم باإلخطار عن العمليات المصرفية أو المالية التي يعتقد أو يشتبه أنها تتضمن

غسال ألموال غير مشروعة( .)96فقد ألزمت المادة ( )90من القانون المصري بشأن مكافحة
غسل األموال رقم  90لسنة 6006

()91

المؤسسات المالية  -وعلى رأسها البنوك – بأن تخطر

وحدة مكافحة غسيل األموال عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسال لألموال.
ويعد االلتزام باإلخطار عن العمليات المالية المشبوهة استثناء من التزام البنوك بالسر
()91

المهني

المنصوص عليه في المادة ( )130عقوبات والمادة ( )99من قانون البنك المركزي

والجهاز المصرفي رقم  99لسنة  ،6001وعلى ذلك ال يسأل البنك أو أحد موظفيه عن إفشاء

()93
()96
()91
()91
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راجع الحقا ،ص .13
راجع في ذلك لمزيد من التفاصيل بحثنا بعنوان :االلتزام باإلبالغ عن العمليات المالية المشبوهة في القانون
الفرنسي ،توجه للمشرع المصري ،مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا – جامعة األزهر ،العدد .6009 ،66
المعدل بالقانون رقم  99لسنة .6001
راجع سابقا ص .39
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السر المهني وفقا للمادة ( )130عقوبات إذا أخطر وحدة مكافحة غسل األموال بعملية يشتبه
فيها حتى ولو ثبت بعد ذلك عدم صحة شكوك البنك طالما حسنت نيته(.)91

وقد حرص المشرع اإلماراتي في القانون رقم  1لسنة  6006بشأن تجريم غسل األموال

على إلزام المنشآت المالية والتجارية واالقتصادية باإلبالغ عن المعامالت المشبوهة إلى وحدة
مواجهة المعلومات والحاالت المشبوهة .كما نص صراحة في المادة ( )60منه على إعفائها

من المسئولية الجنائية الناشئة عن تقديم البالغات أو الخروج على أي قيد مفروض لضمان
سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري ما لم يثبت أن اإلبالغ قد تم

بسوء نية بقصد اإلضرار بصاحب المعاملة.

ثالثاً :االلتزام بالتبليغ عن األمراض السارية أو المعدية:

استثناء من كتمان السر الطبي عنيت مختلف التشريعات الصحية في مختلف البالد بأن

تفرض على األطباء واجب التبليغ عن األمراض المعدية التي تصل إلى علمهم( .)92وذلك

بقصد حماية الصحة العامة في المجتمع ككل ووقاية أفراده من األمراض الوبائية( .)99ففي

مصر ينص القانون رقم  319لسنة  3919في شأن االحتياطات الصحية للوقاية من

األمراض المعدية على التزام األطباء بضرورة إبالغ الجهات الصحية عند اشتباههم بإصابة

المريض بأحد األمراض المعدية ،وال يعد ذلك إفشاء من الطبيب لسر المهنة ألنه يؤدي واجبه

تنفيذا ألمر القانون ،إذ إن المشرع قد رجح المصلحة في اإلفشاء لتحقيق مصلحة اجتماعية
تسمو على مصلحة المريض في الكتمان(.)99

( )91ورغم أن هذا الحكم يعد تطبيقا للقواعد العامة في اإلباحة الناشئة عن أداء الواجب فإن قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي حرص على اإلشارة إليه صراحة في المادة  303منه.
Michel VERON, op. cit. p. 156.

)(86

( )99وفي فرنسا حدد المرسوم الصادر في  69يناير  3920قائمة باألمراض المعدية التي يتعين على األطباء
اإلبالغ عنها ومن بينها الحصبة والحمى القرمزية والجدري والحمى الصفراء ،وكذلك تلزم المادة 1/111
عقوبات فرنسي الطبيب بإبالغ النائب العام عن اإلصابات التي يالحظها في أثناء ممارسته لمهنته والتي
تسمح له بافتراض وقوع اعتداءات جنسية مهما كانت طبيعتها .كما ورد هذا االلتزام في المادة  L.257من
تقنين الصحة العامة ،راجع في ذلك:
Didier KRAJESKI, La rigueur du secret professionnel, Petites Affiches, 19 juillet,1999 n° 142, P. 24

( )99د .أسامة محمد قايد ،المرجع السابق ،رقم  ،92ص .90
[السنة الثامنة والعشرون]
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أما المشرع اإلماراتي فقد أوجب على الطبيب أن يبلغ و ازرة الصحة في حالة اشتباهه في

إصابة مريض بأحد األمراض السارية خالل أربع وعشرين ساعة على األكثر ،وذلك التخاذ

اإلجراءات الوقائية الالزمة وفقا للمادة ( )31من القانون االتحادي رقم  9لسنة  3991في
شأن مزاولة مهنة الطب .أما القانون االتحادي رقم  69لسنة  3993في شأن الوقاية من

األمراض السارية ،فقد حصر تلك األمراض التي يتعين على الطبيب المعالج وادارة المؤسسة

الطبية اإلبالغ عن اإلصابة أو االشتباه بها أو وفاة أي مريض بسببها في( :الطاعون –

الجدري – الكولي ار – الحمى التيفية – الحمى الراجعة – الحمى الصفراء) .وقررت المادة ()39
من القانون المشار إليه عقاب الطبيب الذي يخل بالتزامه باإلبالغ عن األمراض السارية

بالحبس مدة ال تجاوز شه ار وبالغرامة التي ال تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اربعاً :تمكين موظفي الضرائب من االطالع على أوراق و مستندات الممولين:

من الحاالت التي يجب على األمين إفشاء السر فيها أن يطلع مندوبي الضرائب ممن لهم

حق االطالع للتحقق من تطبيق أحكام قوانين الضرائب بما يقتضيه ذلك من فحص الدفاتر
والمستندات واإلق اررات الضريبية للممولين بغية تحقيق العدالة الضريبية ،ومنع التهرب من

الوفاء بالحقوق المالية للدولة( .)99ورغم أن حق االطالع في هذه الحال يعتبر مساسا بحق
الممول في االحتفاظ بسرية أوراقه ومستنداته ،إال أن المشرع لم يجز االمتناع عن اطالع

موظفي الضرائب على الوثائق واألوراق المتعلقة بربط الضريبة بحجة المحافظة على سر

المهنة( ،)90فتنص المادة  99من القانون رقم  93لسنة  6001بإصدار قانون الضريبة على
الدخل على أنه " ال يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع

ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة و شركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع

في أيه حال ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطالع موظفي مصلحة الضرائب ممن
( )99د .سيد حسن عبد الخالق ،المرجع السابق ،ص .191
( )90ويالحظ أن المشرع المصري قد قيد موظفي الضرائب المنوط بهم ربط وتحصيل الضرائب أو الفصل فيما
يتعلق بها من منازعات بسار المهنة طبقا للمادة  303من القانون  93لسنة .6001
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لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون االطالع عليه لديها من الوثائق واألوراق بغرض

ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون .كما يتعين في جميع األحوال على الجهات سالفة

الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافاة ما تطلبه من البيانات الالزمة لربط الضريبة ".

ويالحظ أن االلتزام بتمكين موظفي الضرائب من االطالع على األوراق والمستندات ال

ينطبق على موظفي البنوك ،حيث تنص الفقرة الثانية من المادة ( )99من قانون البنك

المركزي والجهاز المصرفي رقم  99لسنة  6001على أنه "يسري الحظر المنصوص عليه في

الفقرة السابقة (حظر االطالع أو إعطاء بيانات) على جميع األشخاص والجهات ،بما في ذلك

الجهات التي يخولها القانون سلطة االطالع أو الحصول على األوراق".
خامساً :أعمال الخبرة:

من بين الحاالت التي يجب فيها على أمين السر إفشاؤها ،تلك التي يكون منتدبا فيها

للقيام بعمل من أعمال الخبرة( ،)93سواء كان ذلك الندب من قبل جهة قضائية ،كالطبيب في
مسائل اإلصابات والجرح وجرائم االعتداء على األشخاص ،أو الخطاط الخبير في جرائم

التزوير ،أو كان الندب من جهة إدارية ،كالطبيب الذي تندبه شركة التأمين للكشف على
طالب التأمين على الحياة( ،)96وطبيب العمل الذي يندبه رب العمل لفحص راغبي العمل

لديه ،أو توقيع الكشف الطبي عليهم بغية الوقوف على حالتهم الصحية( .)91ويستفيد الخبير

الذي ينتدبه القضاء من سبب اإلباحة ،إذا ضمن تقريره ما وصل إلى علمه من األسرار
بمقتضى مهنته متى كان متعلقا بالموضوع الذي طلب منه دراسته وابداء الرأي فيه .وتستند

هذه اإلباحة إلى كون الخبير يمثل المحكمة ،وعمله يعد جزءا ال يتج أز من عملها فإن أفضى

( )93موفق علي عبيد ،المسئولية الجزائية لألطباء عن إفشاء السر المهني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
 ،3999ص .322
( )96راجع المادة  31من القانون االتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري.
( )91راجع المادة  6/91من قانون العمل االتحادي.
[السنة الثامنة والعشرون]
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بالسر إليها فهو ال يكون قد أفضى به إلى الغير( .)91ولكن ذلك مشروط بشرطين(:)91
األول :أن يقدم الخبير تقريره للجهة القضائية التي انتدبته وحدها ،وتطبيقا لذلك قضي في

فرنسا بأنه ال يمكن رفع الدعوى على خبير بسبب مخالفته المادة  199عقوبات (قديم) ،طالما
أنه يعمل في حدود اختصاصه ،وبشرط أن يقدم تقريره إلى المحكمة التي انتدبته فإذا قام

بإبالغ نتائجه إلى الصحافة أو نشر تقريره مع تعيين األشخاص محل البحث فإنه يفشي بذلك

س ار (.)92

الثاني :أن يعمل الخبير في حدود المهمة التي كلف بها ،فالخبير مقيد بالحديث في

الموضوع الذي انتدب لدراسته ،والقول بعكس ذلك يعني إهدار كل حصانة لشخص من يكلف

الخبير بفحصه ،وقد يقود إلى اإلخالل بحقوق الدفاع أو يصطدم بنظم قانونية مستقرة،
والنتيجة التي ترتبت على ذلك أنه إذا ضمن الخبير تقريره معلومات خارجة عن موضوع

انتدابه فقد ارتكب جريمة إفشاء األسرار(.)99

وما سبق ينطبق على الخبير الذي تنتدبه جهة إدارية ،كالطبيب الذي تندبه شركة التأمين

للكشف على مقدم طلب التأمين على الحياة .فالطبيب الكاشف ال يعتبر في هذه الحال وسيطا
بين الطالب والشركة وانما ممثال للشركة ،كما أن الطالب عندما يتجه إلى الطبيب إنما يعلم

سلفا بما يتعرض له من فحص طبي شامل نفاذا لشروط عقد التأمين ،ومن ثم فإن تقديم
الطبيب تقريره إلى الشركة ال يعتبر منه إفشاء لسر من أسرار مهنته( .)99ولكن اإلفضاء بالسر

( )91د .محمود محمود مصطفى ،القسم الخاص ،بند  ،190ص 169؛ ود .محمود نجيب حسني ،القسم
الخاص ،المرجع السابق ،بند  ،3019ص 993؛ ود .أحمد شوقي أبو خطوة ،القسم الخاص ،المرجع
السابق ،بند .699
(95) Jean PRADEL, La responsabilité pénale de l`expert judiciaire, Rev. sc. Crim. 1986, p. 247 et s.

( )92مشار إليه لدى :د .أحمد كامل سالمة ،المرجع السابق بند  ،191ص .111
( )99د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،بند  ،3019ص  996؛ ود .فوزية عبد الستار ،المرجع السابق،
بند .932
( )99د .لطيفة حميد الجميلي ،المرجع السابق ،ص.169
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إلى غير الشركة يوقع الطبيب تحت طائلة العقاب ،وكذلك إذا تضمن التقرير وقائع ال عالقة

لها بالفحص الذي تتطلبه الشركة(.)99

املطلب الثاني
اإلفشاء اجلوازي للسر املهين
أوالً :جواز إفشاء السر المهني لمنع ارتكاب جناية أو جنحة:
إذا علم األمين على السر أن األمر يتعلق بجريمة مستقبلة ،فهل يتحرر من التزامه

بالكتمان ،وبالتالي ال يعد قيامه بالتبليغ إفشاء معاقبا عليه؟ أو يظل ملتزما بكتمان السر،

وبالتالي يعد مرتكبا لجريمة إفضاء األسرار إذا أبلغ عنها؟ هذا ما أجابت عليه المادة ()3/22
من قانون اإلثبات المصري والتي تنص على أنه" :ال يجوز لمن علم من المحامين أو الوكالء

أو األطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ....ما لم يكن

ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة" .فلألمين بمقتضى هذا النص أن يبلغ الجهة
المختصة عن كل تصميم على ارتكاب جناية أو جنحة ولو تضمن التبليغ اإلفضاء بسر ائتمن

عليه بمقتضى صنعته أو وظيفته .ومثال ذلك أن يستطلع شخص طبيبا في إسقاط امرأة

حامل ،وطلب منه المساعدة في ذلك األمر أو أن يستشير محاميا في رغبته تزوير عقد أو

شهادة ،ففي هاتين الحالين يجوز لألمين على السر أن يفشيه دون أن يقع بفعله الجريمة(.)300

والحكمة من هذه اإلباحة الرغبة في منع وقوع الجريمة ،وتطبيقا لذلك قضت محكمة

النقض المصرية بأنه " :إذا استطلع أحد المتهمين أري محاميه في ارتكاب جريمة وهي االتفاق
مع أحد الشهود على أن يشهد زو ار ،فهذا األمر ولو أنه سر علم به المحامي بسبب مهنته ،إال

أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقا للمادة  601مرافعات (المقابلة

للمادة ( )22من قانون اإلثبات) .فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامي عن تلك الواقعة،
( )99د .محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،بند  ،190ص .169
( )300د.أحمد شوقي أبو خطوة ،المرجع السابق ،رقم  ،691ص .109
[السنة الثامنة والعشرون]
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واستندت إليها في التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى إلى تلفيق شهادة فال يمكن إسناد

الخطأ إليها في ذلك"( .)303ولكن هذا ال يعني أن صاحب المهنة يلتزم بالتبليغ عن كل جريمة
مستقبلية يعلم بها ،بل إن اإلفشاء هنا جوازي( ،)306استنادا إلى الحق الذي قرره له القانون في

المادة ( )22من قانون اإلثبات ،وبالتالي فاألمر متروك لتقدير األمين على السر ،فإن استعمل
حقاه المقرر بالقانون تمتع باإلباحة(.)301

وقد تبنى المشرع اإلماراتي هذا االتجاه ،حيث نص في المادة ( )16من القانون االتحادي

رقم  61لسنة  3993في شأن تنظيم مهنة المحاماة على أنه" :ال يجوز للمحامي أن يفشي

س ار أئت من عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن اإلفضاء من شأنه منع ارتكاب

جريمة"( .)301أما إذا كان األمين قد علم بأن الجريمة قد ارتكبت فعال ،كالطبيب الذي يدعى
إلى معالجة سيدة فتبين له أن مرضها ناشئ عن جريمة إجهاض ،والمحامي الذي اعترف له
موكله بارتكاب جريمة معينة ،فإنه يحظر عليه إفشاؤها ،والقول بعكس ذلك يؤدي إلى إسقاط

كل التزام بالسرية بالنسبة إلى مهنة مثل المحاماة؛ ألنها كثي ار ما تتعلق بجرائم ماضية وال

يجوز للمحامي أن يصبح مساعدا لمأمور الضبط القضائي واال كان ذلك انتهاكا للحق في

الدفاع(.)301

()303
()306
()301
()301
()301
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نقض  69ديسمبر  ،3911مجموعة القواعد القانونية ،ج  ،1رقم  ،399ص .669
مع مالحظة أن حكم النقض السابق اإلشارة إليه قد ذهب إلى عكس ذلك بقوله "...بل من واجبه."....
د.أحمد فتحي سرور ،القسم الخاص ،المرجع السابق ،بند  ،110ص 992؛ ود .أحمد شوقي أبو خطوة،
المرجع السابق ،بند .691
أما المادة  13من القانون االتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة فتنص على أنه ":على المحامي أن
يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إال إذا وافق على ذلك
من أبلغها إليه ما لم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة"
د .غنام محمد غنام ،المرجع السابق ،ص .661
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss58/3

Zaher: The Criminal Protection of Professional Secrets; a comparative analysis of the UAE Federal Penal Code and the Egyptian Penal Code.

[د .أمحد فاروق زاهر]

املطلب الثالث
رضاء صاحب السر املهين بإفشائه
إذا كان المبدأ المستقر عليه في الفقه الجنائي أن رضاء المجني عليه ال يمحو الصفة

غير المشروعة عن الفعل .فالقوانين الجنائية تتعلق بالنظام العام ،كما أن السلطة في العقاب
من حق المجتمع ،ومؤدى ذلك أن الجريمة والعقوبة المقررة لها ال تتوقفان على إرادة المجني

عليه( .)302أما الجرائم التي يكون الحق المعتدى عليه هو حق الفرد ،فيكون إلرادة المجني
عليه فيها "ثار جنائية يقيد بها المشرع الوجود القانوني لبعض الجرائم حيث يتطلب المشرع

لقيام الجريمة أن ترتكب ضد إرادة المجني عليه(.)309

ويعد االعتراف بحجية الرضاء بإفشاء السر المهني من المسائل التي أثارت جدال في

الفقه والقضاء ،حيث ظهر اتجاهان :أولهما ينكر كل أثر للرضاء على الجريمة ،وثانيهما

يذهب إلى أن الرضاء باإلفشاء ينفي عن الفعل صفة عدم المشروعية .واذا كان الرضاء

باإلفشاء يبيح لألمين إفشاء السر ،فإنه تشترط فيه شروط معينة حتى ينتج أثره ،وعلى ذلك

نقسم هذا الفصل إلى مبحثين :األول نتناول فيه أثر الرضاء في جريمة إفضاء األسرار

المهنية ،والثاني نخصصه لشروط الرضاء.

()302

()309

د .مأمون سالمة ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،3990 ،ص  611؛ د.غنام
محمد غنام ود/.فتيحة محمد قواوري ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
القسم الخاص ،النشر العلمي لجامعة الشارقة ،6002 ،ص391؛ د.محمد شالل العاني ،أحكام القسم
العام في قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي ،النظرية العامة للجريمة ،األفاق المشرقة،عمان،6030،
ص.100
د .عبد الرءوف مهدي ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،6009 ،ص
292؛ ود .أحمد فتحي سرور ،القسم العام ،المرجع السابق ،رقم  ،669ص .116
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الفرع األول
أثر الرضاء يف جرمية إفضاء األسرار املهنية
اختلف الفقه والقضاء في أثر رضاء صاحب السر في جريمة إفضاء األسرار المهنية،

حيث ظهر اتجاهان :أولهما ينكر كل أثر للرضاء في الجريمة ،وثانيهما يذهب إلى أن الرضاء
باإلفشاء ينفي عن الفعل صفة عدم المشروعية .ونتناول فيما يلي هذيان االتجاهين ثم نعرض

لموقف المشرعين المصري واإلماراتي.

االتجاه األول :الرضاء بإفشاء السر ال يعد سبباً إلباحته:
يرى أنصار هذا االتجاه أن تجريم إفشاء األسرار هو من مسائل النظام العام؛ ألن الجريمة

تقع على المجتمع ال على صاحب السر وحده ،ومن ثم فال يصح أن يكون إذن صاحب السر

باإلفشاء سببا في إباحته( .)309ويترتب على ذلك أنه ال يجوز لألمين على السر أن يؤدى الشهادة

بما وصل إلى علمه من أسرار الناس ولو كان صاحب السر هو الذي دعااه ألداء الشهاادة(.)309

كما ساقوا لتدعيم رأيهم حجة أخرى مفادها أن صاحب السر ال يدرك ماهيته وال مؤداه( .)330وقد

تأثر القضاء الفرنسي بهذا الرأي فصدرت عدة أحكام – أغلبها بخصوص السر الطبي – تنكر

على الرضاء أن يكون سببا إلباحة هذه الجريمة ،وقد أعلنت محكمة النقض الفرنسية هذا الموقف

في حكمها الصادر في  69يونيو 3929في قضية تتلخص واقعتها في أن امرأة متهمة بالقتل

طلبت من الطبيب الذي كان يعالجها أن يفشي سرها ،ولكنه تحصن خلف السر المهني وأيدته في
ذلك محكمة الموضوع ،فطعنت في الحكم أمام محكمة النقض التي رفضت الطعن مؤكدة أن سر

المهنة مطلق ،وال يخص أي شخص يمكنه أن يحل الطبيب من التزامه بالكتمان( .)333وقد أكدت
المحكمة هذا الموقف في حكمها الصادر في ( )9إبريل  3999بتأييدها موقف الطبيب الذي

(108) Didier KRAJESKI, La rigueur du secret professionnel, Petites Affiches, 19 juillet 1999 n° 142, P. 24
(109) J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas, 1995, tome III, no 314.

()330

مشار إليه لدى د .محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،ص  61؛ د .سيد حسن عبد الخالق،
المرجع السابق ،ص  201؛ ود .أحمد كامل سالمة ،المرجع السابق ،رقم  ،132ص .121

(111) Cass. crim., 27 juin 1967: JCP 68, II, 15411, obs. R. Savatier.
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[د .أمحد فاروق زاهر]

رفض الشهادة أمام محكمة الجنايات متمسكا بالسر المهني ،حتى لو كان المريض هو الذي طلب
منه الشهادة بحالته الصحية والمعاملة الطبية التي قدمها له(.)336
االتجاه الثاني :الرضاء بإفشاء السر يعد سبباً لإلباحة:
يقرر أنصار هذا االتجاه أن تصريح صاحب السر بإفشائه يرفع عن حامله واجب

الكتمان ،وان كان قد تقرر للصالح العام ،فطالما كان لصاحب السر الحق في أن يذيعه
بنفسه ،فال مانع يمنعه من أن يطلب ممن أفضى إليه به إذاعته نيابة عنه( .)331وسند هذه

اإلباحة المبدأ العام الذي يقرر أنه" :حيث يحق للمجني عليه أن يتصرف في حقه يكون
رضاؤه بأن يمس الغير به سبب إباحة لهذا المساس"(.)331

وهذا الرأي الينكر أن علة التجريم هي حماية المصلحة العامة ،لكنه يقرر أن هذه

المصلحة ال تهدر إال إذا كان إفشاء السر بغير رضاء صاحبه ،ألنه إذا كان برضائه فهو في

نطاق التصرفات القانونية الصحيحة التي تعترف بها هذه المصلحة .وقد اعتنقت محكمة

النقض المصرياة هذا االتجاه ،فقضت أنه "العقاب بمقتضى المادة ( )130من قانون
العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إال بناء على طلب مستودع السر .فإذا كان

المريض هو الذي طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج فال يكون فى

إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر يعاقب عليه"(.)331
 -موقف المشرع المصري:

أقر المشرع المصري االتجاه القائل بإباحة إفشاء السر إذا كان بناء على طلب صاحبه،

فالمادة ( )22من قانون اإلثبات رقم  61لسنة  3929تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب
على األشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم

()331
()331
()331

(112) Cass. crim., 8 avril 1998, Jurisdata no 002316, Rev. dr. pén. 1998, n o 113, p. 11.

د .محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،ص  61؛ ود .فوزية عبد الستار ،المرجع السابق ،رقم
931؛ ود .أحمد شوقي أبو خطوة ،المرجع السابق ،ص.109
د .محمود نجيب حسني ،القسم العام ،رقم  ،691ص .611
نقض جنائي  9ديسمبر  ،3910مجموعة القواعد القانونية ،ج  ،1رقم ،326ص .391
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ذلك من أسرها إليهم على أال يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم" .ويالحظ أن المشرع قد
جعل أداء الشهادة في حالة رضاء صاحب السر واجبا بمعنى أنه ال يجوز لحامل السر أن

يمتنع عندئذ عن الشهادة رغم الترخيص له بذلك من صاحب الشأن ،فإذا امتنع رغم صدور
اإلذن له حق عليه العقاب المقرر قانونا لالمتناع عن الشهادة .وقد أكد المشرع المصري هذا

االتجاه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حيث تنص المادة ( )3/99من ذلك

القانون على أنه" :ال يجوز االطالع أو إعطاء بيانات إال بإذن كتابي من صاحب الحساب أو
الوديعة أو األمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته." ....
 -موقف المشرع اإلماراتي:

أجاز قانون العقوبات االتحادي إفشاء السر أو استعماله إذا صرح بذلك صاحبه .ويبدو ذلك

من نص المادة ( )199حيث ورد في عجزها" :وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه

أو استعماله" .وقد أكد المشرع اإلماراتي هذا االتجاه في قانون مزاولة مهنة الطب البشري رقم ()9

لسنة  3991حيث قضت المادة ( )31منه بعدم سريان حظر إفشاء أسرار المريض في حال ما
إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه .ومما هو جدير بالمالحظة أن حاالت إباحة جريمة

إفضاء األسرار السابقة تبيح فقط فعل إفشاء السر دون استعماله ،أما رضاء صاحب السر فإنه

يترتب عليه إباحة اإلفشاء واالستعمال وفقا للمادة ( )199عقوبات اتحادي.

الفرع الثاني
شروط الرضاء بإفشاء السر املهين
بعد تناولنا في الفرع السابق أثر الرضاء في وقوع جريمة إفشاء السر المهني ،نتناول في

أثر في إباحة إفشاء السر المهني.
هذا الفرع الشروط التي يتعين توافرها في الرضاء حتى ينتج ا
الشرط األول :صدور الرضاء من صاحب السر:

ال ينتج الرضاء أثره القانوني إال إذا كان صاد ار من صاحب السر نفسه ،فليس للزوج بأن

يرخص للطبيب بإفشاء مرض زوجته وال للزوجة أن تصرح له بإفشاء مرض زوجها ،أما إذا
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[د .أمحد فاروق زاهر]

تعدد أصحاب السر فيجب توافر رضائهم جميعا باإلفشاء ،ومن ثم ال عبرة برضاء صدر عن

أحدهم أو عن بعضهم ،فإذا كان الطبيب يعالج شقيقين من مرض معين فال يجوز إفشاؤه إال

برضائهما معا( .)332ويجب أن يكون مصدر الرضاء كامل األهلية غير مصاب بعارض من

عوارض األهلية ،أما إذا كان قاص ار أو مجنونا فال يعتد برضاء باإلفشاء صادر منه؛ ففي هذه

الحالة يجب صدوره ممن له الوالية على النفس( .)339أما الوصي والقيم فإشرافهما ال يمتد إلى

الدعاوى الخاصة بشخص القاصر أو المحجور عليه.

ولكن هل ينتقل الحق بإعطاء الرضاء إلى ورثة صاحب السر؟ لم يستقر الرأي على

موقف معين إزاء تلك المشكلة؛ فاعتبره بعضهم حقا شخصيا لصاحبه ال ينتقل بوفاته إلى
ورثته ،بينما ذهب اتجاه "خر إلى إقرار حق ورثة صاحب السر في إفشاء سر المورث

تسوغ هذا اإلفشاء ،والثاني أال يترتب على
بشرطين :األول أن يكون لهم مصلحة مشروعة ّ
اإلفشاء اإلضرار بذكرى المورث .والراجح في الفقه المصري هو انتقال الرضاء باإلفشاء إلى

الورثة إذا كان موضوع السر أمواال تتعلق بحقوق الورثة .مثال ذلك مصلحة الورثة في

الحصول على شهادة طبية بأن المورث كان مريضا بمرض من شأنه أن يبطل الوصية التي
أصدرها تحت تأثيره(.)339

الشرط الثاني :صدور الرضاء عن بينة:
يجب أن يكون مصدر الرضاء على بينة بموضوع السر( ،)339أي أن يكون صاحب

السر على بينة بالمعلومات التي يأذن بإفشائها وخاصة المعلومات الطبية ،بمعنى أنه يجب أن

يعلم علما كامال بنوع المرض الذي يعانى منه وما يتصل به من "ثار أو نتائج طبية أو
()332
()339
()339
()339

د .أسامة محمد قايد ،المرجع السابق ،ص .91
د.محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،رقم  ،193ص .110
د.محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،رقم  ،3011ص  999؛ ود .فوزية عبد الستار ،المرجع
السابق ،رقم .931
د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،رقم  3011؛ ود .أحمد شوقي أبو خطوة ،المرجع السابق ،رقم
 ،692ص .109
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قانونية .ويستوي أن يكون الرضاء صحيحا أو اعتقد األمين صحته .ذلك أن الغلط في الوقائع

التي تقوم عليها اإلباحة يصلح دفعا للمسئولية عن الجريمة متى توافر حسن النية ،وتطبيقا
لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه ":إذا طلب المريض بواسطة زوجه شهادة بمرضه

من الطبيب المعالج فليس في إعطاء هذه الشهادة ثمة إفشاء معاقب عليه ،فيكفي إلخالء
مسئولية الطبيب أن يعتقد من ظروف الحال ومالبساته صحة ما ادعته الزوجة من أنها تطلب

الشهادة بناء على طلب زوجها لعرضها على أحد األطباء األجانب خصوصا أنها كانت
تحضر معه إلى عيادته وتعلم بحقيقة مرضه (.)360
الشرط الثالث :أن يكون الرضاء صريحاً:
يشترط في الرضاء أن يكون صريحا( ،)363يستوي في ذلك أن يكون مكتوبا أو

شفويا( .)366ومع ذلك فقد حكم في فرنسا بأن الرضاء يمكن أن يكون ضمنيا بأن يستنتجه

األمين على السر من مجموع الظروف .ومن ذلك أن ينقل أخصائي التحاليل نتائج التحاليل
التي أجراها على المريض إلى الطبيب المعالج .وكذلك قضت محكمة ليون في  32يونيو

 3910ببراءة طبيب متهم بإفشاء سر المهنة في دعوى تتلخص في أن مريضا كان يعانى من
مرض مهين أخبره الطبيب بطبيعته عندما فحصه في أول زيارة له ،وفى زيارته الثانية

اصطحب المريض زوجته معه ،فعلمت بنوع المرض ،فرفع المريض دعوى على الطبيب
إلفشاء سر المهنة ،وقضت محكمة أول درجة بإدانته ،أما محكمة الدرجة الثانية فقد قضت

ببراءته تأسيسا على توافر الرضاء الضمني من الزوج بإفشاء سر مرضه إلى زوجته وذلك
باصطحابها معه عند معاودته للطبيب .ويجرى غالبية الفقه المصري()361على التسوية بين

()360
()363
()366
()361
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نقض  9ديسمبر  ،3910مجموعة القواعد القانونية ،ج  ،1رقم  ،326ص .691
د .محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،رقم  ،193ص .110
وقد اشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم  99لسنة  6001أن يكون الرضاء مكتوبا حيث
نصت المادة  99على أنه ":ال يجوز االطالع أو إعطاء أي بيانات إال بإذن كتابي من صاحب الحساب
أو الوديعة ".
د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،بند  ،3011ص 999؛ د .أحمد فتحي سرور ،المرجع
السابق ،بند  162؛ د .سياد عبد الخالق ،المرجع السابق ،ص  ،236ويدعم هذا االتجاه حكم محكمة
النقض المصرية الصادر في  9ديسمبر  3910السابق اإلشارة إليه.
[مجلة الشريعة والقانون]
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[د .أمحد فاروق زاهر]

الرضاء الصريح والضمني( .)361ولكن ال يجوز التوسيع أكثر من ذلك ،فال يقبل أن يفترض

الرضاء ،فإذا فحص الطبيب رجال يرغب في الزواج فال يجوز افتراض رضائاه بإبالغ نتيجاة
الفحص إلى الفتاة التي يرغب الزواج منهاا(.)361

الشرط الرابع :أن يكون رضاء صاحب السر قائماً وقت اإلفشاء:
يشترط أخي ار أن يكون رضاء صاحب السر صاد ار قبل حدوث اإلفشاء ،وأن يستمر حتى

تمامه .فإذا صدر الرضاء من صاحب السر ثم رجع عنه قبل اإلفشاء كان الفعل معاقبا عليه،

فيجب على األقل أن يكون معاص ار لإلفشاء كي ينتج أثره في نفي الصفة غير المشروعة من

الفعل .فالرضاء الالحق ال يعتبر سببا لإلباحة(.)362

()361
()361
()362

يذهب اتجاه في الفقاه إلى عدم قبول الرضاء الضمني كسبب إلباحة إفشاء السر ،ومن هذا االتجاه :د.
محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق ،بند  ،193ص  11؛ ود .فوزية عبد الستار ،المرجع السابق،
رقم  ،931ص .219
د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،نفس الموضع.
د .فوزية عبد الستار ،المرجع السابق ،بند  ،931ص  219؛ ود .أحمد شوقي أبو خطوة ،المرجع
السابق ،ص 130؛ ود .عبد الرءوف مهدي ،المرجع السابق ،ص .299
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خـامتة
رأينا أن صاحب المهنة يلتزم في مواجهة عميله بكتمان األسرار التي علم بها بمقتضى

مهنته أو وظيفته ،وأن مخالفة هذا االلتزام تستوجب عقابه بمقتضى المادة ( )130عقوبات

مصري والمادة ( )199عقوبات اتحادي .وفي محاولتنا اإلحاطة بالحماية الجنائية لألسرار
الخاصة قسمنا هذا البحث إلى فصلين .عرضنا في الفصل األول ألركان جريمة إفضاء

األسرار المهنية ،وتناولنا في االفصل الثاني المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة .وقد خلصنا

إلى النتائج التإلية والتوصيات التالية:
أو ًال :نتائج البحث:

( )3تعريف السر بأنه واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محصور من
األشخاص ،إذا كانت ثمة مصلحة مشروعة لشخص أو أكثر في أن يظل العلم

محصو ار في ذلك النطاق.

( )6ال يحمي القانون الجزائي السر إال إذا توافرت فيه مجموعة من الشروط ،وهي أن
يكون منسوبا لشخص معين ،وأن يكون مهنيا.

( )1ال يشترط لقيام الجريمة أن يودع السر لدى األمين من صاحبه ،كما ال يشترط أن
يكون صاحب السر على علم به.

( )1يتحقق النشاط اإلجرامي في الجريمة بصورة من اثنتين :إفشاء السر أو استعماله.
وبينما اكتفى قانون العقوبات المصري بالصورة األولى وهى اإلفشاء ،فإن قانون

العقوبات اإلماراتي تضمن الصورتين.

( )1هذه الجريمة من جرائم ذوي الصفة الخاصة؛ إذ يشترط في الجاني أن يكون ذا
صفة خاصة مستمدة من نوع المهنة التي يمارسها؛ أي أنها صفة مهنية ،والعبرة

في توافر هذه الصفة بوقت العلم بالسر ولو كانت قد انتفت وقت اإلفشاء.
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[د .أمحد فاروق زاهر]

( )2لم يورد المشرع المصري أو المشرع اإلماراتي تعدادا شامال لألمناء على األسرار،
وقد لجأ الفقه والقضاء إلى فكرة " األمناء بحكم الضرورة " كضابط في تحديد
أرباب المهن والصناعات والوظائف الذين يلتزمون بالسر المهني؛ وهم أولئك الذين

يضطر الناس إلى التوجه إليهم لعدم قدرتهم على االستغناء عنهم وهم مطمئنون

إلى التزامهم بحفظ أسرارهم.

( )9جريمة إفضاء األسرار المهنية من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها

صورة القصد الجنائي ،وبالتالي ال يسأل جنائيا األمين الذي يهمل فيترك أوراقا
تحتوى س ار ألحد عمالئه ،فيطلع عليها الغير.

( )9ينفرد المشرع اإلماراتي بتقرير ظرف مشدد لعقوبة جريمة إفضاء األسرار المهنية،
حيث قررت المادة ( )6/199عقوبات اتحادي :أنه إذا ارتكبت الجريمة من

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استودع السر في أثناء أو بسبب أو بمناسبة

تأدية وظيفته أو خدمته ،تصبح العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

( )9إن حاالت االباحة لهذه الجريمة يمكن أن تنقسم إلى حاالت يجب على األمين أن
يفشي فيها السر واال عوقب جنائيا ،وحاالت يجوز فيها لألمين أن يفشي السر،

وبالتالي فاألمر فيها يرجع إلى تقديره الشخصي ،باإلضافة إلى حال رضاء
صاحب السر أو ترخيصه باإلفشاء.

ثانياً :توصيات البحث:

ندعو المشرع المصري إلى التدخل بتعديل المادة ( )130من قانون العقوبات ،وذلك على

النحو التالي:

( )3حذف التعداد غير الحصري الوارد فيها بشأن األمناء على األسرار ألنه يعد تزيدا
()6

يجب أن يتنزه عنه النص التشريعي.

إضافة استعمال السر إلى الركن المادي في الجريمة ألنه ال يقل خطورة عن إفشاء

السر.
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()1

إعادة النظر في العقوبة المقررة برفع الحدود القصوى للحبس والغرامة ،ومنح

()1

تقرير ظرف مشدد لعقوبة جريمة إفضاء األسرار المهنية ،إذا ارتكبت الجريمة من

المحكمة سلطة الجمع بينهما.

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استودع السر في أثناء أو بسبب أو بمناسبة

تأدية وظيفته أو خدمته.

تم بحمد اهلل
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[د .أمحد فاروق زاهر]

قائمة املراجع
أوال :المراجع باللغة العربية:
(أ) مراجع عامة:
.3

د.أحمد شوقي أبوخطوة ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مطبعة اإليمان،

.6

د .أحمد فتحي سرور:

القاهرة.6001 ،

 الوسا ا ا اايط فا ا ا ااي قا ا ا ااانون العقوبا ا ا ااات ،القسا ا ا اام العا ا ا ااام ،دار النهضا ا ا ااة العربيا ا ا ااة،القاهرة.6030،

 الوساايط فااي قااانون العقوبااات ،القساام الخاااص ،دار النهضااة العربيااة ،القاااهرة،.1

.3991

د .رمض ااان محم ااد بط اايخ ،الق ااانون اإلداري لدول ااة اإلم ااارات العربي ااة المتح اادة،
د ارس ااة نظري ااة تطبيقي ااة ب ااين األنظم ااة المعاصا ارة والشا اريعة اإلس ااالمية ،الطبع ااة

األولى ،مكتبة اإلمارات للطبع والنشر.3996 ،

.1

د .عب ااد العظ اايم مرس ااي وزي اار ،ش اارح قا اانون العقوب ااات ،القس اام الع ااام ،الق اااهرة،

.1

د .عبااد ال اارءوف مه اادي ،شاارح القواع ااد العام ااة لقااانون العقوب ااات ،دار النهض ااة

.2

د .غنااام محمااد غنااام ،شاارح قااانون العقوبااات االتحااادي لدولااة اإلمااارات العربيااة

.9

د .غنام محمد غناام ود .فتيحاة محماد قاواوري ،شارح قاانون العقوباات االتحاادي

.3999

العربية ،القاهرة.6009 ،

المتحدة ،القسم العام ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة.6001 ،

لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،القسم الخاص ،النشار العلماي لجامعاة الشاارقة،

.6002
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.9

د .فوزي ااة عب ااد الس ااتار ،ش اارح ق ااانون العقوب ااات ،القس اام الخ اااص ،دار النهض ااة

.9

د .لطيفااة حميااد الجميلااي ،شاارح قااانون العقوبااات اإلماااراتي – القساام الخاااص

العربية ،القاهرة.3996 ،

(الجرائم الواقعة على األشخاص) ،اآلفاق المشرقة ،عمان.6033 ،

 .30د .م ااأمون محم ااد س ااالمة ،ق ااانون العقوب ااات ،القس اام الع ااام ،دار الفك اار العرب ااى،
القاهرة.3990 ،

 .33د .محم ااد ش ااالل الع اااني ،أحك ااام القس اام الع ااام ف ااي ق ااانون العقوب ااات االتح ااادي
اإلماراتي ،النظرية العامة للجريمة ،اآلفاق المشرقة ،عمان.6030 ،

 .36د .محمااود محمااود مصااطفى ،شاارح قااانون العقوبااات ،القساام الخاااص ،الطبعااة
السابعة.3991 ،

 .31د .محمود نجيب حسني:

 شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الخامسة ،دار النهضة العربية،القاهرة.3996 ،

 -شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة.3999 ،

 .31د .نواف كنعان ،الخدمة المدنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إثراء للنشر
والتوزيع ،عمان.6009 ،

(ب) مراجع متخصصة:
.3

د .أحمد فاروق زاهر ،االلتزام باإلبالغ عن العمليات المالية المشبوهة في

القانون الفرنسي ،توجه للمشرع المصري ،مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة

األزهر  -طنطا ،العدد .6009 ،66
.6
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د .أسامة محمد قايد ،المسئولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة ،دار

النهضة العربية.3999 ،
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] أمحد فاروق زاهر.[د

 رسالة، النظرية العامة لجريمة إفشاء األسرار، سيد حسن عبد الخالق.د

.1

 دار، الحماية الجنائية ألسرار األفراد لدى الموظف العام، غنام محمد غنام.د

.1

.3999 ،19  السنة، مجلة القانون واالقتصاد، سر المهنة، كمال أبو العيد.أ

.1

 الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون، محمود كبيش.د

.2

 مدى المسئولية الجنائية للطبيب إذا أفشى س ار من، محمود محمود مصطفى.د

.9

 دار، المسئولية الجزائية لألطباء عن إفشاء السر المهني، موفق علي عبيد.أ

.9

، مجلة هيئة قضايا الحكومة، حق األفراد في حياتهم الخاصة، نعيم عطية.د

.9

.3992 ، جامعة عين شمس،دكتوراه
.3999 ،النهضة العربية

.3991 ، دار النهضة العربية،المصري

.3913 ،33  س، مجلة القانون واالقتصاد،أسرار مهنته

.3999 ، عمان،الثقافة للنشر والتوزيع
.63  السنة1 العدد،القاهرة
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7.
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Maurice-Antoine LAFORTUNE, Le secret professionnel du banquier, P. A., 17
décembre 2002, n˚ 251.
Michèlle-Laure RASSAT, Droit pénal spécial, Dalloz, 1997.
Claire ROCA, Secret de la confession, Secret professionnel, Petites Affiches, 06
avril 2001 n° 69.
Merle & Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal special, Cujas, 1982.
Jean PRADEL, La responsabilité pénale de l`expert judiciaire, Rev. sc. Crim.
1986, p. 247.
J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas, 1995.
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9.

D. THOUVENIN, Révélation, d`une information à caractère secret, J.-CL. Dr.
pén., 1998, fasc. 10.
10. Michel VÉRON, Droit pénal spécial, éd. Armand Colin, 2000.

ثالثا :قوانين وتشريعات:
()1

تشريعات وقوانين مصرية:

 .3قانون العقوبات.

 .6قانون اإلجراءات الجنائية.
 .1قانون اإلثبات.

 .1القانون رقم  131لسنة  3911في شأن مزاولة مهنة الطب.

 .1القانون رقم  369لسنة  3911في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

 .2الق ااانون رقا اام  319سا اانة  3919فا ااي شا ااأن االحتياطا ااات الصا ااحية للوقايا ااة ما اان
األمراض المعدية.

 .9القانون رقم  23لسنة  3929في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

 .9القانون رقم  90لسنة  6006بشأن مكافحة غسل األموال ،المعدل بالقانون رقام
 99لسنة .6001

 .9القانون رقم  99لسنة  6001بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
()2

 .30القانون رقم  93لسنة  6001بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

.3

قانون العقوبات االتحادي رقم  61لسنة  ،3999المعدل بالقانون رقام  11لسانة

.6

قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم  11لسنة  ،3996المعدل بالقاانون 69

.1

القانون االتحادي رقم  9لسنة  3991في شأن مزاولة مهنة الطب البشري.

.1
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تشريعات وقوانين إماراتية:
.6001

لسنة .6001

القانون االتحادي رقم  69لسنة  3991في شأن الوقاية من األمراض السارية.

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss58/3

Zaher: The Criminal Protection of Professional Secrets; a comparative analysis of the UAE Federal Penal Code and the Egyptian Penal Code.

[د .أمحد فاروق زاهر]

.1

الق ا ااانون االتحا ا ااادي رق ا اام  1لسا ا اانة  3991ف ا ااي شا ا ااأن مزاول ا ااة مهنا ا ااة الصا ا اايدلة

.2

القانون االتحادي رقم  1لسنة  3991بشأن مزاولة غير األطباء والصيادلة

.9

القانون االتحادي رقم  61لسنة  3993في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

والمؤسسات الصيدالنية.

لبعض المهن الطبية.

.9

القانون االتحادي رقم  30لسنة  3996في شأن اإلثبات في المعامالت المدنية

.9

القانون االتحادي رقم  1لسنة  6006بشأن تجريم غسل األموال.

والتجارية.

 .30القانون االتحادي رقم  30لسنة  6009في شان المسئولية الطبية.

 .11المرسا ااوم بقا ااانون اتحا ااادي رقا اام  33لسا اانة  6009بشا ااأن الم ا اوارد البش ا ارية فا ااي
الحكومة االتحادية.

رابعاً :مجموعات أحكام قضائية:
 .3مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية.

 .6مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا.
 .1مجموعة أحكام محكمة تمييز دبي.

[السنة الثامنة والعشرون]
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