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 : جريمة إفشاء السر الطبي تقـو على أربعة أركاف•
  .السر الطبي: الركن األوؿ 
  .المادي، وىو فعل اإلفشاء: الركن الثاني 
  .أف يكوف المفشي أميناً على السر: الركن الثالث
 .(القصد الجنائي)المعنوي : الركن الرابع 

 :من أىم األركاف المكونة لجريمة إفشاء السر الطبي
أػ أف يكوف ما تم إفشاؤه سرًا، ويتوافر ىذا الشرط يمكن أف تتحقق مسؤولية •

الطبيب الجنائية، وتكمن الصعوبة في تعريف السر الطبي، فاختلفت اآلراء 
وتعددت، وعلى الرغم من تعدد التعريفات في ىذا الصدد، فإف األمر برمتو يمكن 
إخضاعو للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ليحدد من خالؿ الوقائع إذا كانت 

 واقعة معينة تعد إفشاء للسر أـ ىي من قبيل الوقائع العادية
 



 :فعل اإلفشاء: الركن الثاني •
 يمثل فعل اإلفشاء الركن المادي لجريمة إفشاء السر الطبي، 

اإلفشاء ىو كشف السر الطبي، وإطالع الغير عليو بأي وسيلة كانت، مع تحديد •
ولم يحدد لمشرع وسيلة معينة من شأنها . الشخص صاحب المصلحة في كتمانو

أف تحقق فعل اإلفشاء، فيتحقق اإلفشاء وىو االنتشار إذا أعلن السر بأي طريقو  
كانت، سواء كاف ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر شفاىة أو كتابة، وقد يكوف 
اإلفشاء بالنشر في الصحف والمجالت أو الرسائل الخاصة أو شهادات طبية 

 وال يجوز اإلفشاء ولو بواقعة أصبحت معروفة لدى الناس، . للغير بحالة المريض
 

أف تكرار اإلفضاء بالسر ال ينزع عنو صفة السرية، بل يظل اإلفشاء معاقباً عليو •
، كما أف سبق اإلفشاء اليرفع عنو صفتو، ذلك أف إفشاء السر مرة ال مهما تكرر

 يحوؿ دوف تبليغو مرة أخرى



 :أف يكوف المفشي أميناً على السر:الركن الثالث
الطبيب كي يكوف ملزماً بكتماف السر يجب أف يكوف قد علم بو أثناء ممارسة  

الوظيفة أو بسببها، فالمعلومات التي تصل إلى الطبيب باعتباره شخصاً عادياً 
 وليست بصفتو طبيباً ال يكوف الطبيب ملزماً بالمحافظة عليها

على أف األمين على السر يشمل األطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرىم، 
وىي تشمل ما يتصل عملو بالمهن الطبية بحكم الضرورة، كمساعدي األطباء 

 واإلداريين بالمستشفيات والعاملين بها وطلبة كلية الطب
 

أما عماؿ السكرتارية والفراشين فال يلـز ىؤالء بالمحافظة على السر الطبي وأساس 
ذلك ىو عدـ اتصاؿ أعمالهم بالمهنة الطبية أما إذا قاموا بأعماؿ تتصل بالمهنة 

الطبية مما يتيح لهم االطالع على أسرار المرضى كانوا من قبيل أمناء السر 
 وبالتالي يعدوف مسؤولين عن إفشاء أسرار المريض



 :الركن الرابع•
 القصد الجنائي«الركن المعنوي •
جريمة إفشاء السر تعد من الجرائم العمدية ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة •

 :وقد عرؼ القصد. القصد
يقاؿ عن الشخص أنو سبب األثر عمدًا إذا سببو باستعماؿ وسائل قصد بها «

تسبيبو، أو باستعماؿ وسائل كانت وقت استعمالها يعلم أو لديو ما يحملو على 
 .«االعتقاد بأنها يحتمل أف تسبب ذلك األثر

والقانوف ال يعاقب من يفشى سراً نتيجة إىماؿ أو عدـ احتياط في المحافظة 
عليو، كأف ينسى الطبيب ورقة تحوى مالحظاتو الخاصة عن أحد مرضاه في مكاف 

 ما فيطلع عليها مصادفة شخص ما



 اء مسؤولية الطبيبفانت: المبحث الثاني•
متى توافرت أسباب إباحة إفشاء سر المهنة الطبي، فإف مسؤولية الطبيب الجنائية 

 .تنتفي
وتنقسم أسباب اإلباحة إلى أسباب مقررة للمصلحة الخاصة أو ما يسمى 

 .بالمصلحة الشخصية وأسباب مقررة للمصلحة العامة
 :لم ينص القانوف على أسباب اإلباحة إلفشاء سر المهنة إال في حاالت ثالث ىي

 حالة الضرورة -1
 .حق الطبيب في كشف السر للدفاع عن نفسو أماـ المحاكم -2
 صاحب السر«رضاء المريض  -3



 :حالة الضرورة:الحالة األولى•
يرى بعض الفقهاء أف نظرية الضرورة تعد األساس إلباحة اإلفشاء للسر الطبي، حيث توجد •

 ظروؼ تفرض على الطبيب واجب اإلفشاء 
وعلى ذلك يكوف من الضروري أف يفشي الطبيب ألب عن سر مرض ابنو ألف من الضروري •

 لألب أف يعلم عن سر الحالة الصحية البنو، 
ويكوف من حق الطبيب أيضاً أف يخبر زوجة المريض بمرض معد تجنباً إلصابتها بو فمن حق •

 الطبيب أف يفشي سر المريض تجنباً لضرر أكبر من الضرر الذي ينتج عنو اإلفشاء، 
الطبيب الذي يشاىد أحد مرضاه يباشر عماًل ذا خطر على الغير كطاه في مطعم أو ممرضة  •

في مستشفى فإنو يجب أف يبادر بنصحو باالمتناع عن العمل، فإذا رفض ذلك فال سبيل أماـ 
 .الطبيب سوى اإلفضاء بالسر لصاحب العمل مادامت شروط الضرورة قد توافرت

• 
وتتوافر علة المشروعية عندما ترجح المصلحة في اإلفشاء على المصلحة في الكتماف، إذا  

 كانت المصلحة من اإلفشاء حماية مصلحة أو حق أجدر بالحماية من الحق الشخصي



 :حق الطبيب في كشف السر للدفاع عن نفسو:الحالة الثانية•
استقر الرأي لدى الفقو والقضاء أف من حق الطبيب كشف السر دفعاً •

للمسؤولية في نطاؽ حقو في الدفاع عن نفسو عندما يتهم بارتكاب جريمة 
جنائية كاإلجهاض أو االغتصاب أو خطأ في العالج، فعليو أف يقدـ األوراؽ 

الطبية والمعلومات التي تثبت إصابة المريض بمرض يحوؿ دوف ارتكاب 
 .الجريمة

ويكوف كشف السر متاح للطبيب للدفاع عن نفسو أماـ الجهات المختصة  
كسلطة التحقيق أو االتهاـ أو المحكمة أو النيابة ومن ثم ال يجوز الكشف 

 .عن السر في الصحف مثالً 
حيث إف حق الدفاع من الحقوؽ األساسية المقررة للمتهم التي نصت عليها 

جميع الدساتير والمواثيق الدولية وىذا الحق ال يلغيو أو يحجبو االلتزاـ 
 بالمحافظة على السر



 :«صاحب السر«رضاء المريض :الحالة الثالثة
من الحاالت التي يجوز للطبيب أف يفشى السر فيها إذا أذف صاحب السر وكاف •

اإلذف صحيحاً صادرا عن إرادة حرة وإدراؾ سليم، ولم يكن مصدره ناقص 
 .األىلية وكاف اإلذف صريحاً سواء بالكتابة أو القوؿ

وال يلـز الطبيب إفشاء السر في حالة ما اذف لو صاحبو في ذلك، وإنما األمر في 
النهاية يعود إلى تقديره، وأف يوازف بين مبررات اإلفشاء والكتماف وفقاً لالعتبارات 

العامة، دوف أف يترتب على اختياره أحد الطريقين دوف اآلخر أية مسؤولية 
 ..جنائية

 :تلخص مما تقدـ أنو يشترط في الرضا عدة شروط ىي
 .صدور الرضا من صاحب السر -1
 .أف يكوف الرضا صحيحاً وصادرًا عن بينة -2
 .أف يكوف الرضا صريحاً أو ضمنياً  -3
 أف يكوف رضا صاحب السر قائماً وقت اإلفشاء -4



 :أسباب اإلباحة المقررة للمصلحة العامة:ثانياً •
ألـز القانوف األطباء إفشاء سر المهنة تحقيقاً للمصلحة العامة سواء استهدؼ •

 .ذلك ما يتعلق بالصحة العامة أو حسن سير العدالة
واألصل في السر الطبي كتمانو واستثناء من ىذا األصل يجوز لبعض المصالح 

 العامة واالجتماعية ترجيحها على مصلحة المريض في الكتماف، 
لذلك أوجب القانوف على الطبيب ضرورة المبادرة إلى إبالغ الجهات الرسمية •

الصحية المختصة عن اشتباىو في إصابة المريض بأحد األمراض المعدية أو 
 .  التناسلية

فأوجبت كل التشريعات أنو يتعين على الطبيب الذي . التبليغ عن حاالت الوالدة•
يجري حاالت الوالدة أف يقـو بالتبليغ عنها في السجل الخاص المعد لذلك بعد 

ملء بياناتو الضرورية من ذلك اسم األب واألـ وجنسيتهما وديانتهما وتاريخ 
وساعة الوالدة والحالة الصحية للمولود ونوع الوالدة وما إذا كانت فردية أو توأـ 

وغير ذلك من البيانات التي ترد في القوانين الخاصة بتنظيم قيد المواليد 
 والوفيات



كما أوجب القانوف على الطبيب تحرير البيانات الخاصة باألشخاص المتوفين من •
وقد أتاحت معظم القوانين لألطباء في ذلك ساعة وتاريخ الوفاة وسبب الوفاة، 

حالة االشتباه أف الوفاة غير طبيعية وأنها ربما تكوف جنائية فعلى الطبيب إبالغ 
 الجهات المختصة بذلك، فإذا لم يفعل ذلك فإنو يكوف مسؤواًل 

كما يالحظ أف القوانين وضعت قيدًا زمنياً للطبيب إلبالغ عن حاالت الوالدة •
 .والوفاة فإذا تجاوز ىذا القيد الزمني يكوف أيضاً مسؤواًل جنائياً 

وكذلك مطلوب من الطبيب تحقيق حسن سير العدالة وذلك بالتزامو بأداء •
الشهادة أماـ القضاء، فالمشرع نص على التزاـ كل شخص بأداء الشهادة لدى 

القضاء المكلف بذلك، وقرر عقاباً على تخلفو عن الحضور ألداء الشهادة، وىذا 
 .التزاـ عاـ يخضع لو األطباء

وقد تكلف المحكمة الطبيب بعمل من أعماؿ الخبرة، ويحق للطبيب خالفاً 
للسر الطبي أف يدوف معلوماتو ومالحظاتو عن الحالة ولو كاف في ذلك كشف 

لسر طبي، ذلك أف الحكمة في إجازة عمل الخبير وعدـ مساءلتو عن إفشائو يعد 
 ممثاًل للمحكمة وعملو ال يتجزأ عن عملها

























 
بأنو اإلسقاط المحدث بعامل خارجي من قبل المريضة أو الطبيب أو الغير : اإلجهاض ، 
 خطأ أو عمداً 

يقف قانون العقوبات السوري وقانون تنظيم مهنة الطب يف سورية : موقف القانون السوري من اإلجهاض 
موقفاً حامساً من موضوع اإلجهاض حىت أنو اليفرق بني الشروع باإلجهاض وبني إجنازه واليفرق بني اإلجهاض 

 يف بدء احلمل أو هنايتو
بل أكثر من ذلك فقد عاقب على اقتناء أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائل اإلجهاض أو بيع أو حىت  

منو  47عرض مواد معدة إلحداث اإلجهاض للبيع لذلك فإن قانون تنظيم مهنة الطب يف سورية ينص باملادة 
 بأنو حيظر على الطبيب اإلجهاض بأية وسيلة كانت / ف،ب/

ػ أف يتم اإلجهاض من قبل 1إال إذا كان استمرار احلمل يشكل خطراً على حياة احلامل ويشرتط حينئذ 
ػ أف يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة لإلجهاض قبل 2الطبيب المتخصص وبموافقة طبيب آخر 

  ػ أف تنظم منو أربع نسخ أو أكثر يوقعها األطباء والمريضة أو زوجها أو وليها3إجراء العملية 
وإذا ارتكب الطبيب جرم اإلجهاض ومل يثبت موافقة طبيب آخر خمتص ومل حيرر حمضر من قبل بتقرير احلاجة 

يسحب ترخيصو ويمنع من مزاولة المهنة بأي صفة كانت لمدة التقل املربمة لإلجهاض قبل إجراء العملية 
عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة وينفذ فورًا بواسطة النيابة العامة وفي حاؿ التكرار يجوز سحب 
شهادتو الطبية وإسقاط جميع الحقوؽ الممنوحة لو بموجبها وأخيرًا فإف المشرع السوري اعتبر جريمة 

 اإلجهاض من الجرائم المخلة باألخالؽ واآلداب العامة



 
 جريمة اإلجهاض في قانوف العقوبات السوري•

 :تعريف اإلجهاض 
 إسقاط الجنين ناقص الخلقة أو ناقص المدة: إلجهاض •

إنو : فالقانوف السوري لم يتعرض لتعريفو وإنما عرفتو محكمة النقض السوري بقولها : أما قانونًا 
 عمل عمدي يقصد بو تحقيق نتيجة معينة ىي إسقاط الجنين قبل الميعاد المحدد

ىو خروج محصوؿ رحم المرآة الكامل في وقت قبل : واإلجهاض من الناحية الطبية الشرعية 
  .تماـ أشهر الحمل

 



 :أنواع اإلجهاض •
 .ىو الذي يتم من ذاتو دوف تدخل خارجي من أحد : اإلجهاض العفوي  - 1
ىو أفراغ محصوؿ الحمل إلنقاذ حياة األـ ( : العالجي ) اإلجهاض الدوائي  -2

ويكوف إما دوائياً أو جراحياً وغايتو إنقاذ حياة الحامل ، وال يعاقب القانوف 
السوري عليو بسبب فقد النية الجرمية التي ىي الركن األساسي لجريمة اإلجهاض 

. 
ىو عملية تفريغ محتوى رحم الحامل دوف مبرر طبي : اإلجهاض الجنائي  -3

  .ويستوجب العقوبة والمسؤولية 
 :حاالت اإلجهاض

 أف تقـو المرأة بإجهاض نفسها بمفردىا، -1
  أف يقـو الغير بإجهاضها وىي راضية بذلك، -2
 أف يتسبب شخص بإجهاض المرأة دوف رضاىا -3



 :وافع اإلجهاض•
كالفقر والحاجة وصعوبة الظروؼ الحياتية أو ظروؼ شخصية كحدوث : دوافع شخصية  -1

 .خالؼ بين الزوجين وحدوث الطالؽ 
المقصود بها التخلص من محصوؿ الحمل عندما يشك أنو معرض : دوافع تحسينية  -2

للتشوىات الجسمية أو إلعاقة العقلية نتيجة انتانات الحمل المؤثرة على الجنين والتعرض 
 ..لألشعة واستعماؿ األدوية أثناء الحمل وتنافر الزمر الدموية الخ 

ىي التي تتم نتيجة الحمل غير الشرعي والسيما سفاحاً بهدؼ التخلص : دوافع أخالقية  -3
 من العار

يقف قانوف العقوبات السوري وقانوف تنظيم مهنة الطب : موقف القانوف السوري من اإلجهاض 
في سورية موقفًا حاسماً من موضوع اإلجهاض حتى أنو ال يفرؽ بين الشروع باإلجهاض وبين 

 إنجازه وال يفرؽ بين اإلجهاض في بدء الحمل أو نهايتو



 :اإلجهاض وفق نصوص قانوف العقوبات •
 \532\إلى مادة  \525\من المادة 

من باع أو . يعاقب من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة -اوالً 
عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة إلحداث اإلجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة  

 .كانت
 كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملتو من الوسائل أو استعملو غيرىا برضاىا تعاقب-ثانياً 

 .بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات
من أقدـ بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاىا عوقب  -ثالثاً 

ػ وإذا أفضى اإلجهاض أو الوسائل التي استعملت في . بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات
  .سبيلو إلى موت المرأة عوقب الفاعل باألشغاؿ الشاقة من أربع إلى سبع سنوات

ػ وتكوف العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا 
 .من الوسائل التي رضيت بها المرأة

من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دوف رضاىا عوقب باألشغاؿ الشاقة خمس سنوات  - رابعاً 
  .على األقل

ػ وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى اإلجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت 
 .المرأة



• 
 تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها-خامساً 
إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في ىذا الفصل طبيب أو - سادساً 

جراح أو قابلة أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو 
  متدخلين شددت العقوبة

 : وفي قانوف تنظيم مهنة الطب في سورية
يحظر على الطبيب اإلجهاض بأية وسيلة كانت إال إذا كاف استمرار الحمل يشكل خطرًا على 

 :حياة الحامل ويشترط حينئذ
 ػ أف يتم اإلجهاض من قبل الطبيب المتخصص وبموافقة طبيب آخر1
 ػ أف يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة لإلجهاض قبل إجراء العملية2
ػ أف تنظم منو أربع نسخ أو أكثر يوقعها األطباء والمريضة أو زوجها أو وليها وإذا ارتكب 3

الطبيب جـر اإلجهاض ولم يثبت موافقة طبيب آخر مختص ولم يحرر محضر من قبل بتقرير 
الحاجة المبرمة لإلجهاض قبل إجراء العملية يسحب ترخيصو ويمنع من مزاولة المهنة بأي 

صفة كانت لمدة ال تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة وينفذ فورًا بواسطة النيابة العامة 
 0وفي حاؿ التكرار يجوز سحب شهادتو الطبية وإسقاط جميع الحقوؽ الممنوحة لو بموجبها
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