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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة جياللي اليابس

 كلية الحقوؽ والعلـو السياسية  

 :الموضػػػػػػوع

 

 

 لنيل شهادة دكتوراه علـو في القانوف أطروحة مقدمة

قانوف وصحة :تخصص 
تحت إشراف األستاذ الموقّر                                                                           

مكلكل بوزياف : األستاذ الدكتور                                              من إعـــداد الطالبــت

بن سويسي خيرة                
: أعضــــاء اللجنـــت        

رئيسا ..............أستاذ بجامعة سيدي بلعباس.. ........معواف مصطفى األستاذ الدكتور* 

مشرفا ومقررا .......أستاذ بجامعة سيدي بلعباس...........األستاذ الدكتور مكلكل بوزياف *

عضوا ...........النعامة-أستاذ بالمركز الجامعي .. .....الدكتور خلواتي صحراوياألستاذ  *

عضوا ............أستـــاذ بجامعــت سعيــــــــدة... ....الدكتور لريػػد محمد أحمد األستاذ *

 2017/2018السنة الجامعية 

          التزاـ الصيدلي بالسر المهني 
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داء ػػػػػاإلىػػ
 اهلل والصالة والسالـ على هدانا  لوال أفلنهتدي كنا لهذا وما هداناالحمد هلل الذي 

 .سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين

 الذي تّم انجازه بعوف اهلل وحفظو إلى من أنار طريقي إلى  المتواضعىدي ىذا العملأ
.  الوصوؿ إلى آخر المطاؼفيالعلم والمعرفة وساعدني 

إلى قرة عيني وقدوتي الحسنة وربيع عمري إلى من صنع لي سفنا في بحر المعرفة 
والعلم الذي ربّاني على الفضيلة  

". سليمػاف: "أبي العزيز

إلى أعّز ما لدي في الدنيا إلى من أوصى لها اهلل ورسولو 

". فتيحػة: "لغالية أمي ا

 الذي شّجعني على إتماـ الرسالة وعائلتي الثانية " العربي"إلػػػى زوجػػي الغالي 

 "عائلة خواتير"

يػمينة، صباح، خديجة : إلى أخي العزيز محمد عبد العالي، وأخواتي الكريمات
 فتيحة، ماريا، سليماف، عائشة وفاطمة: وأزواجهم، إلى رياحين حياتي

.   إلى كػػػػػػػل العػػػػائػػلػة
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إلى أستاذي الغالي خلواتي صحراوي الذي ال تكفي عبارات الشكر والعرفاف لوصف 
 رفعة أخالقو وروحو الطيبة ودعمو الدائم لي

 إلى صديقتي وأختي الغالية نجية عرباوي

، والى جميع لرسالة المشرؼ على إنجاز ىذه امكلكل بوزيافإلى أستاذي الفاضل 
. أساتذة جامعة جياللي اليابس بسيدي بلعباس

إلى كل من عرفتو من قريب أو بعيد وتعذر علّي ذكره، إلى كل ىؤالء 

.  لكم مني ثمرة مجهودي

 

شكػػػػر وتقػػديػر 

 
 الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء ىذا الواجب

 ووّفقنا إلنجاز ىذا العمل
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أتقدـ بالشكر و االمتناف و التقدير لكل من ساعدني في إعداد و إتماـ ىذا البحث،  
على جهوده المبذولة و توجيهاتو " مكلكػػل بوزيػػاف: " األستاذ الدكتوروأخّص بالذكر

. النيرة طواؿ فترة إعداد ىذا البحث

أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم  أوّجو تحية تقدير و إكبار للّسادة األساتذة كمػػػا
األستاذ الدكتور : مناقشة وإثراء موضوع الرسالة وتقديم مالحظاتهم العلمية القيمة، وىم

 و دكتورنا الفاضلواف مصطفى ػ مع الدكتوراألستاذخلواتي صحراوي، و

  لػػػريد محمد أحمد

إلى موظّفي مديرية الصحة والسكاف ونخّص بالذكػػر رئيس مصلحة الهياكل الصحية 
 والنشاط الصحي بوالية النعامة السيد عماري نور الدين

وال يفوتني في ىذا المقاـ أف أشكر كل األساتذة الذين يحرصوف على أداء مهامهم 
 بكل أمانة وإخالص راجية من المولى عّز وجّل أف يجازيهم عني وعن طلبة العلم 

 خير الجزاء

 *وكفى باهلل حسيباً وىو خير الموّكلين*
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 قائمة المختصرات

 :باللغة العربية  :أوالً 

 جريدة رسػمية: ج ر

 قانوف ضباية الصحة كترقيتها: ؽ ح ص ت

 صفحة: ص

 من الصفحة إُف الصفحة: ص ص

 طبعػػة: ط

 جػػزء: ج

 ؾبلػػػد: مج

 دكف طبعة: (ط.د)

 دكف سنة النشر: (س.د)

 قانوف الصحة العامة الفرنسي: ؽ ص ع الفرنسي

 قانوف اإلجراءات اعبزائية: ؽ إ ج

 قانوف العقوبات: ؽ ع
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 قانوف مدٓف: ؽ ـ

 كزير الصحة كالسكاف كإصبلح اؼبستشفيات: ك ص س إ ـ

 مدٌكنة أخبلقيات الطب:  أ ط. ـ

 باللغة الفرنسية: ثانيػاً 

P : page 

p p : de page à la page 

Art : article 

Univ : université 

Fac : faculté 

Préc : précité 

Ed : édition 

Pharm : pharmacien 

J.C.P : jurisprudence 

Cass.Crim : Arrêt de la chambre Criminelle de la cour de cassation 

Bull.crim : Bulletin des Arrêts de la cour de cassation criminelle 

CAA : la cour administrative d’appel 

Op.cit : ouvrage cité 

N° : numéro 

D : Dalloz 
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 :مػػقدمػػػة

تيعدُّ ضباية حقوؽ كمصاٌف اجملتمع كأفراده اؽبدؼ األظبى الذم ينشده القانوف، فكرامة اإلنساف 
سبٌثل اؽبدؼ األساسي الذم تسعى إُف ضبايتو كافة النظم القانونية، كىذا الرتباطها الوثيق بينها كبُت 

، فبتوفَت ىذه اغبماية زبتلف كسائل كآليات ترسيخ اغبقوؽ كاؼبصاٌف اليت يتصٌدل 1اغبياة اػباصة
القانوف غبمايتها، حيث أٌف منها ما تقتضي لبلوغ ىذه الغاية توفَت أكرب قدر من العبلنية، كمنها ما 

  2.تكوف كسيلة اغبماية بإحاطتها يف إطار من السرية

رـٌ على رجاؿ الدين البوح باألسرار اليت  كقد عيرؼ كاجب كتماف السر منذ القدـ، حيث كاف وبي
يطلعوف عليها من الناس حبكم مركزىم، مثٌ امتٌد تدرهبيان ىذا الواجب إُف أصحاب اؼبهن اغبرٌة، 

، فبل هبوز ؽبم كشف األسرار اليت كصلت إُف علمهم دبناسبة ...كاحملامُت، األطباء، الصيادلة كغَتىم
 3.فبارستهم ؼبهنهم

أسراران مهنية، كاليت تعترب من أدؽ : إفَّ األسرار اليت يودعها األفراد لدل اؼبهنيُت ييطلق عليها
االلتزامات اليت تقع على عاتقهم، بل إٌّنا من اؼبواضيع بالغة التعقيد، ىذا األمر الذم يرجع إُف طبيعة 
االلتزاـ، فبٌا هبعلو يتمٌيز بقدر كبَت من اػبصوصية، كىي تعبَت عن حق االنساف يف التعامل مع حياتو 
                                  

، 1 عصاـ أضبد البهجي، ضباية اغبق يف اغبياة اػباصة يف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اؼبدٓف، دار الفكر اعبامعي، ط 1
 .05، ص 2014اإلسكندرية، 

 .05، ص2004، القاىرة، (ط.د) سعيد عبد اللطيف، اغبماية اعبنائية للسرية اؼبصرفية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  2
 .10، ص2015، مصر، 1ياسر حسُت هبنس، اغبماية اعبنائية للسرية يف القانوف الضرييب، مركز الدراسات العربية، ط  3
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اػباصة كما يرغب، كىي هبذا اؼبعٌت تقًتب من السر كال ترادفو، فاػبصوصية قد تتوافر بالرغم من 
 2.، ألّنا ضركرة البد منها للنمو اإلنسآف1عدـ كجود السرية

،كىي 3كالسرية تعٍت عدـ الكشف إُف أم طرؼ ثالث حوؿ معلومات طبية زبخٌت الششخت اؼبعاًفى 
فكرة قد تكوف معركفة عند اعبميع إالٌ أٌف الغالبية يتجاىلوف خطورهتا، كالواقع يقضي بأٌف عامة الناس 

كخاصتهم من اؼبهنيُت يدركوف كجود ىذا اؼببدأ يف القانوف، لكن أكثر ما يقع فيو البعض ىو سوء 
 4.فهم نطاؽ ىذا االلتزاـ

كمن أجل ذلك أقٌرت النصوص الوطنية كاألجنبية إجراءات صارمة لبلوغ اغبماية القصول للسر 
اؼبهٍت، سواء من الناحية التأديبية، اؼبدنية كاعبزائية، رغم أٌف اإلسبلـ كاف سٌباقان يف التأكيد على حفظ 
السر كالٌسًت على اؼبسلم، السيما إذا كاف ذلك ال هبٌر مفسدة راجحة يف اجملتمع، كإطبلع الصيدِف 

                                  
، (ط.د) عادؿ جربم ؿبمد حبيب، مدل اؼبسؤكلية اؼبدنية عن اإلخبلؿ بااللتزاـ بالسر اؼبهٍت أك الوظيفي، دار الفكر اعبامعي،  1

 .13، ص2003اإلسكندرية، 
أضبد فاركؽ زاىر، اغبماية اعبنائية لؤلسرار اؼبهنية، دراسة مقارنة بُت القانونُت اإلمارايت كاؼبصرم، ؾبلة الشريعة كالقانوف،   2

 .104، ص 2014، كلية القانوف جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، أفريل 58عدد
3
 (Le secret professionnel réside dans l'obligation de ne pas révéler à des tiers des 

informations d'ordre médical ou privé concernant la personne soignée.) ; Nadège 

BERNACKI, juriste, Le Sou Médical - Groupe MACSF, tiré de "Risque et Prévention des -

professionnels de santé -Numéro spécial : www.anfe.fr, rédigé en avril 2007, et vu le 

04/04/2014. 
4
 (Le secret professionnel est une notion que d’aucuns connaissent et méconnaissent. 

En effet, le grand public comme les professionnels connaissent l’existence de ce principe 

décrit dans une loi. Ce qui est davantage méconnu est l’étendue de cette notion, ce qu’elle 

recouvre exactement et ce qu’elle ne recouvre pas.) ; Servais.J, Le Secret Professionnel 

Partage, introduction, pistes de réflexion pour une bonne pratique, Conseil Consultatif Wallon 

de la Personne Handicapée, Agence Wallonne pour l’intégration des personnes Handicapées, 

p.05. 

http://www.anfe.fr/
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، كأساس اغبق يف السًت 1على أسرار اؼبريض ال يبيح لو كشفها كالتحدُّث عنها دبا يؤٌدم إُف إفشائها
 2"َوالَّلِذيَن ُىْم أِلََمانَاِتِهْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوفَ : "على اؼبسلم كمنع اإلطبلع على أسراره يف قولو تعاُف

ال يسًت عبده عبدان : "كحديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أٌف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم قاؿ
 .3"يف الدنيا إالَّ سًته اهلل يـو القيامة

:  من الدستور اإلسبلمي لؤلخبلقيات الطبية كالصحية على أنٌو21كيف ىذا الصدد نٌصت اؼبادة 
ال هبوز للطبيب أف ييفشي سرٌان خاصان كصل إُف علمو بسبب مزاكلتو اؼبهنة، سواء اؼبريض الذم عهد )

 4.(...إليو هبذا السر كائتمنو عليو أك كاف الطبيب قد اطلع عليو حبكم عملو 

كنظران لكوف موضوعنا يتمحور حوؿ التزاـ الصيدِف بالسر اؼبهٍت، فإنٌو هبدر بنا القوؿ أٌف ىذا 
ليو قواعد الشرؼ كأعراؼ كعادات اؼبهنة، كما أنٌو يدخل  االلتزاـ ييعترب يف عمومو كاجبان أخبلقيان سبي

، اليت اعتادت الطوائف اؼبهنية منذ القدـ على العمل بو دبناسبة 5ضمن مقتضيات اؼبصلحة العامة
مباشرة مهنهم، لذلك ارتبط كل نشاط مهٍت دبا يسٌمى بالقانوف األخبلقي للمهنة، الذم وبكم 

                                  
، كاطلع 21/12/2016 أدرج يف ، www..al.forqan.net سلمى ىآف، اإلسبلـ كأخبلقيات مهنة الطب، ؾبلة الفرقاف،  1

 .24/09/2017عليو يف 
 .8 سورة اؼبؤمنوف، اآلية  2
، 1930، إدارة ؿبمد ؿبمد عبد اللطيف، مصر، 1، اؼبطبعة اؼبصرية باألزىر، ط16 صحيح مسلم بشرح النوكم، ج  3
 .143ص

قٌرر ؾبلس ؾبٌمع ؛ كما 12/06/2015، اطلع عليو يف 31/12/2014، ادرج يف www.ssfcm.org:  اؼبوقع االلكًتكٓف4
يتأٌكد كاجب حفظ ): ، على أف1993 جواف 27ك 21الفقو اإلسبلمي اؼبنعقد يف دكرة مؤسبره الثامن يف بركنام اؼبنعقد بُت 

السر على من يعمل يف اؼبهن اليت يعود اإلفشاء فيها على أصل اؼبهنة باػبلل كاؼبهن الطبية، إذ يركن إُف ىؤالء ذكك اغباجة إُف 
اؼبرء -ؿبض النصح كتقدٔف العوف فيفضوف إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء ىذه اؼبهاـ اغبيوية، كمنها أسرار ال يكشفها 

،ك اطلع عليو يف 25/08/2009، أدرج يف www.ar.islamway.net: ، انظر اؼبوقع االلكًتكٓف(.لغَتىم حىت األقربُت إليو
25/09/2017. 

 رايس ؿبمد، مسؤكلية األطباء اؼبدنية عن إفشاء السر اؼبهٍت يف ضوء القانوف اعبزائرم، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية  5
 .249، ص 2009، سوريا، 01، عدد 25كالقانونية، مج

http://www.ssfcm.org/
http://www.ssfcm.org/
http://www.ar.islamway.net/
http://www.ar.islamway.net/
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السلوؾ اؼبهٍت للصيادلة اؼبرتبطُت بوظيفتهم، ىذا القانوف الذم يفرض عليهم احملافظة على سر اؼبهنة، 
بل كاعتربت من أىم االلتزامات اؼبهنية اؼبفركضة على ىذه الطائفة من اؼبهن، كاليت تطلع عليها نتيجة 

 1.فبارستها أعماؽبا على أسرار يستلـز اغبفاظ عليها

كالسرية معناىا الثقة اليت يعهد هبا اؼبريض إُف الصيدِف، ك ىي زبتلف عن كاجب الطاعة شكبلن 
كمضمونان، فالسر اؼبهٍت يتٌم تكريسو جبملة النصوص كالقواعد اليت تتمحور يف غالبها حوؿ اؼبهن اليت 

تقتضي االئتماف على السر، أىم ىذه النصوص اليت أحاطت دبوضوع السرية قبدىا يف قانوف 
العقوبات، أٌما عن كاجب الطاعة فما يًتٌتب عن خرقو لن يكوف العقاب اؼبسٌلط عليو جزائيا كالغرامة 
أك السجن أك اغببس، كمع ذلك يبكن أف ييعاقب عليو بفصل العامل غَت اؼبواظب عن عملو كيسٌبب 
ٌدد كيفية القياـ بنشاط معٌُت أكثر  إنبالو ضرران باؼبؤسسة، كمن ناحية اؼبضموف فإٌف كاجب الطاعة وبي

من النشاط نفسو، بينما االلتزاـ بالسر اؼبهٍت فَتتبط بشكل كبَت باؼبهنة، فبٌا جعل اؼبشرٌع يشٌدد بصفة 
خاصة على االلتزاـ بالسرية على مهن معٌينة دكف األخرل، كبالتاِف فالسر اؼبهٍت ييقٌدـ ضباية مزدكجة 

تتمٌثل يف كاجب السكوت الذم وبمي صاحب السر، كاغبق يف السكوت كىو مقٌرر غبماية اؼبهٍت يف 
 2.حٌد ذاتو

                                  
 .10 ياسر حسُت هبنس، اؼبرجع السابق، ص 1

2
 Warlet.F.J, Le Secret Professionnel en rapport avec des personnes ayant un handicap, pistes 

de réflexion pour une bonne pratique, Conseil Consultatif Wallon de la Personne Handicapée, 

Agence Wallonne pour l’intégration des personnes Handicapées, , p.08 à10 
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كإفشاء السر اؼبهٍت جريبة نشأت تلقائيان مع نشأة اجملتمعات، فقد كاف ذلك ييعترب أمران نادران، ألنو 
شاع ربكيم الضمَت يف فبارسة العمل الطيب كالصيدالٓف، كيف ىذا اؼبقاـ عرٌب سقراط على أٌف حفظ 

 1.السر الطيب أكثر مشٌقة من إمساؾ صبرة متوٌىجة داخل الفم

كاعلم يا بٍت ، أنو ينبغي للطبيب أف يكوف رفيقان بالناس حافظان ): يقوؿ ؿبمد بن زكريا الرازمكما 
فإنو ردبا يكوف ببعض الناس من – أم مريضو – لغيبهم كتومان ألسرارىم، السيما أسرار ـبدكمو 

 خواصهم، كيفشونو إُف يكتمونواؼبرض ما يكتمو من أخخت الناس بو مثل أبيو كأمو ككلده، كإمبا 
 2.(الطبيب

 :أىمػيػػة البحث

يكتسي موضوع التزاـ الصيدِف بالسر اؼبهٍت أنبية بالغة، نظران للتقٌدـ العلمي الذم تشهده مهنة 
الصيدلة، كاليت تتزايد ـباطرىا على حياة اإلنساف، فإٌف الفكر القانوٓف، كخاصة يف البلداف العربية َف 

تساير التطٌور يف اجملاؿ الصيدِف على خبلؼ ما حظيى بو االىتماـ دبهنة الطبيب اليت تعٌددت بشأّنا 
األحباث كالدراسات، على الرغم من اختبلؼ مهنة الطب عن مهنة الصيدلة، إذ أٌف الطبيب يبارس 
عملو يف استقبلؿ تاـ، بينما الصيدِف يبارسو مٌتصبلن باآلخرين، فعند توزيعو للدكاء يٌتصل بالطبيب 

ؿبٌرر الوصفة الطبية كاؼبريض، كبالتاِف فاػبطأ الطيب غالبان ما يصيب مريضان بعينو، بينما اػبطأ الصيدِف 
قد يصيب اؼبئات من اؼبرضى اؼبتعاملُت مع الصيدِف، كىنا تكمن أنبية تناكؿ موضوع السرية اؼبهنية 
دبنظور ىذه اؼبهنة الصعبة كتتجٌلى ىذه األنبية يف الغوص حوؿ مفهـو السر الطيب دبفهومها الواسع 

                                  
ينبغي أف يكوف الطبيب مشاركان للعليل مشفقان عليو، حافظان لؤلسرار، ألف كثَتان ): كما جاء ذلك يف كصية ابقراط حيث قاؿ   1

 فضل نعيم نعيم، كاجب الطبيب يف حفظ أسرار اؼبريض، ،(من اؼبرضى يوقفونا على أمراض ؽبم ال وببوف أف يقف عليها غَتىم
 .30/09/2017، اطلع عليو يف site.iugaza.edu.ps   :مقاؿ يف اؼبوقع االلكًتكٓف

 ، http://snble.com:   ، مقاؿ بعنواف أسرار اؼبرضى كاألطباء، اؼبوقع االلكًتكٓف(أخصائية نساء كتوليد) أطياؼ إظباعيل 2
 .30/09/2017اطلع عليو يف 

http://snble.com/
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على غرار األسرار اؼبهنية، ك التطٌرؽ إُف السر الذم ييعهدي بو إُف الصيدِف على خبلؼ الطبيب كالذم 
 .تٌتضح معاؼبو الضٌيقة مقارنة باألسرار الطبية اليت يلتـز هبا األطباء

فالتزاـ الصيدِف باغبفاظ على أسرار مريضو من أكثر االلتزامات خطورة ألٌف حدكدىا لن تكوف 
 .معلومة إف َف يتم إبرازىا كفق ما سيتم معاعبتو يف ىذا البحث

كلعٌل ىذه الدراسة كانت هتدؼ إُف إبراز كجهان آخر َف يتم إثارتو أك االىتماـ بو، كىو التزاـ 
 .الصيدِف بالسر اؼبهٍت

 

 :إشكالية البحث

الواقع أٌف مسألة كشف السر اؼبهٍت ال تثَت مشاكل عملية إالٌ يف حاليت اغبفاظ عليو أك حالة 
 .اغبفاظ على إتياف الشهادة ألٌّنا تعترب استثناء عن اؼببدأ اؼبتمٌثل يف عدـ جواز إفشاء السر اؼبهٍت

لكن اؼبشكل الذم يثور يف ىذا اؼبقاـ حوؿ حدكد ىذا االلتزاـ ككذا معاملو، ألٌف الغالب يف عمل 
 (اؼبريض أك الزبوف)كبُت مستهلك الدكاء  (الطبيب)الصيدِف أف يكوف كسيطان بُت ؿبٌرر الوصفة الطبية 

فعملو ينحصر حوؿ سبكُت اؼبريض من اؼبواد الصيدالنية، كىنا يشيقُّ علينا ربديد مناط ىذا االلتزاـ 
 : للعبلقة احملدكدة بينو كبُت اؼبريض، كعليو نطرح اإلشكالية التالية

ما ىي حدكد الصيدِف يف اغبفاظ على السر اؼبهٍت؟ أك دبعٌت آخر ما مدل التزاـ الصيدِف بالسرية 
 اؼبهنية؟ 

على ضوء اإلشكالية اؼبعركضة نطرح التساؤالت التالية بغرض إثراء موضوعنا، تتلٌشخت ىذه 
 :التساؤالت فيما يلي

 ماىي العناصر اؼبكٌونة لبللتزاـ بالسر اؼبهٍت؟ -
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 كما ىو أساسو كنطاقو؟ -
 ماىي أحكاـ اإلفشاء اؼبباح للسر اؼبهٍت؟ كحاالتو؟ -
 كيف حالة اإلخبلؿ بواجب السرية ماىي اعبزاءات اؼبًتتٌبة على اإلفشاء؟ -

 :أسباب ودوافع اختيار موضوع البحث

تتمٌثل أىداؼ اختيار ىذا اؼبوضوع يف الغوص حوؿ الشق الضٌيق الذم ييعترب من احملاكر اؽبامة عند 
مزاكلة مهنة الصيدلة، كإبراز مسؤكلية الصيدِف حيالو، من خبلؿ تبياف أكجو حفاظو على السر 
اؼبهٍت من خبلؿ العمل الصيدالٓف الذم ال يقتصر دكره فقط كبائع للمنتجات الصيدالنية بل 

يتعٌداه إُف االلتزامات البلحقة هبذا العمل، كىذا نظران العتباره مهٍت كمتشٌصخت بالدرجة األكُف، 
كلبلوغ ذلك كاف لزامان علينا البحث حوؿ ماىية السر الطيب على غرار باقي األسرار اؼبهنية، 

كالبحث يف نطاقها كاؼبسؤكلية اؼبًتتٌبة عن خرؽ ىذا االلتزاـ، كىي أسباب موضوعية دفعتنا الختيار 
 .ىذا اؼبوضوع الشيق كاؼبثَت للجدؿ يف آف كاحد

أٌما بالنسبة لؤلسباب الذاتية فتتمٌثل يف ؿبالة تسليط الضوء على موضوع قٌلت فيو الدراسات بغية 
الوصوؿ إُف نتائج تربز مدل أنبية ىذا الشق اػبفي من التزامات الصيدِف، كىو يف األصل ميبتغى 

 .كل باحث قانوٓف

 :صعوبات البحث

رغم ما يتمٌيز بو موضوع حبثنا باغبداثة كعدـ خلوه من عنصر التشويق، كاقًتانو جبدية الطرح، إالٌ 
أٌف تناكلو دبنظور العمل الصيدِف، كاجهتنا يف بداية تناكلنا ؽبذا البحث صبلة من اؼبعٌوقات أنٌبها قلة 

اؼبراجع اليت تطرٌقت للموضوع، فبٌا استدعى مٌنا بذؿ جهد أكرب ككقت أكفر لتجميع كل مادة علمية 
تساعدنا يف حل اؼبشاكل اؼبثارة يف موضوع الدراسة، فتٌم االستنجاد بأمهات الكتب اليت عاعبت 

السرية اؼبهنية، كحاكلنا استنباط األحكاـ العامة منها كإسقاطها دبنظور العمل الصيدالٓف، كما 
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اعتمدنا على اؼبصادر القانونية الوطنية منها ك العربية ك كذا الفرنسية، كاليت سعت إُف ضباية السر 
اؼبهٍت من أم خرؽ ترجع أسبابو إُف تعٌقد اغبياة بظهور اؼبعلوماتية اليت أضحت تسعى إُف كسر 

كربطيم حاجز أىم اؼببادئ اؼبكٌرسة دستوريا أال كىو اغبق يف اغبياة اػباصة، كلعٌل ما ساعدنا يف ذلك 
الدراسة اؼبقارنة اليت أبرزت دركب االختبلؼ يف تبياف حدكد السرية كمعاؼبها بُت بعض النصوص 

القانونية كاألجنبية، كلعٌل ىذه الدراسة كانت هتدؼ إُف إبراز كجهان آخر َف يتم إثارتو أك االىتماـ بو، 
كىو التزاـ الصيدِف بالسر اؼبهٍت، نظران لكوف أغلب الدراسات تناكلت ىذا االلتزاـ من منطلق الطبيب 

 .فقط دكف باقي فبتهٍت اؼبيداف الصحي

 :منهجية البحث

لئلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة كصبلة التساؤالت اليت تعترب يف مضموّنا فرضيات تعكس توٌجهنا 
بالنظر إُف ىذا اؼبوضوع من خبلؿ الزاكية اؼبطركحة يف الرسالة، فانتهجنا يف تناكؿ البحث اؼبنهج 

اإلستقرائي من خبلؿ ربديد أىم اؼبفاىيم اليت يبكن اعتبارىا مفتاحان للولوج إُف موضوعنا، كتعريف 
مهنة الصيدلة كالسر اؼبهٍت، كاليت يصعيب اغبديث عن التزاـ من يزاكؽبا بالسرية دكف ربديد ماىية 

كنطاؽ ىذا السر، كما اعتمدنا اؼبنهج االستنباطي يف التطٌرؽ إُف التزامات الصيدِف العامة نزكالن إُف 
االلتزامات اػباصة أم بأسلوب االستدالؿ التنازِف الذم يوصلنا إُف ربديد ماىية التزاـ الصيدِف 

بالسر اؼبهٍت، كما تناكلنا اؼبنهج التارىبي يف اغبديث عن نشأة االلتزاـ بالسر، على اعتبار أٌف ىذا 
العنصر يساىم إُف حٌد كبَت يف سرد بعض اغبقائق اليت كانت سببان يف نشوء ىذا االلتزاـ، ككذا مقارنة 

بعض النصوص القانونية دبنظور التشريع اعبزائرم كالتشريعات األخرل األجنبية ترسيشان الىتماـ 
القانوف باغبفاظ على السر اؼبهٍت، من خبلؿ اعتمادنا على اؼبنهج اؼبقارف، الذم ساعد يف االستزادة 

 .أكثر دبعلومات كافية كقضايا كانت ؿبور االلتزاـ بالسرية

 :تقسيػػم البحػػث
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لقد اعتمدنا يف تناكؿ حبثنا ىذا على خطٌة ثنائية مع األخذ بعُت االعتبار التوازف الشكلي دكف 
اإلخبلؿ بفحول اؼبوضوع، حيث ارتأينا تقسيم البحث إُف بابُت رئيسيُت يسبقهما فصل سبهيدم 

للوقوؼ عند أىم اؼبصطلحات اؼبثارة يف اؼبوضوع كاليت ال يبكن مباشرة موضوع الرسالة دكف 
 .التطٌرؽ ؽبا، ىذا الفصل عنونٌاه باؼبوركث القانوٓف للعمل الصيدِف

مضموف التزاـ الصيدِف بالسر اؼبهٍت، مٌت تقسيمو إُف : بعدىا تناكلنا الباب األكؿ كاؼبوسـو ب
ماىية االلتزاـ بالسر اؼبهٍت كنطاؽ تطبيقو، كتضٌمن الفصل الثآف : تضٌمن الفصل األكؿ: فصلُت

 .موضوع اإلفشاء اؼبباح للسر اؼبهٍت

بينما يف الباب الثآف سٌبت معاعبة مسؤكلية الصيدِف عن إخبللو بااللتزاـ بالسر اؼبهٍت، الذم 
مسؤكلية الصيدِف اؼبدنية كالتأديبية عن إخبلؿ : قٌسمناه إُف فصلُت، تناكلنا يف الفصل األكؿ

اؼبسؤكلية اعبزائية، كقد ارتأينا زبصيخت فصل : الصيدِف بالسرية اؼبهنية، كتطرٌقنا يف الفصل الثآف
كامل للمسؤكلية اعبزائية باعتبارىا أىم ما يبكن الوقوؼ عنده يف اغبديث عن اإلخبلؿ هبذا 

االلتزاـ، كالذم اتفقت صبيع التشريعات على ذبريبو، كقد قٌسمنا كل فصل يف ىذه الدراسة إُف 
 .مبحثُت كما سيتم تبيانو
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 الفصل التمهيدي

 . الموروث القانوني لمهنة الصيدلة  

ٌضر من قبل الكيميائيُت  مع بداية القرف اؼباضي كانت اؼبواد الصيدالنية كمنها األدكية، تيرٌكب كربي
، يف ـبابرىم التقليدية الصغَتة، مثٌ أصبح إعداد األدكية خاص بصيادلة ؿبليُت يقوموف 1كالعقاريُت

، فالصيدلة علم يبحث يف أصوؿ األدكية (إٍف... خليط السوائل، أك اؼبواد اعبافة)بتحضَت الوصفات 
طبيعية كانت أك كيماكية أك نصف كيميائية، أيضان يبحث يف اػبواص الفيزيائية ك الكيميائية 

كالفيزيولوجية لؤلدكية اؼبشتلفة، كما أنٌو يبحث يف مدل فعالية األدكية كتأثَتاهتا السٌمية، ككيفية 
 2.التشٌلخت منها بأفضل الطرؽ

كالصيدلة تعترب أيضان فن ىبتخٌت بطرؽ ربضَت كتركيب اؼبستحضرات العبلجية اؼبشتلفة من موادىا 
األكلية إُف غاية صرفها بأشكاؿ كمستحضرات دكائية جاىزة، مع توفَت اإلرشادات كالنصائح الضركرية 

لبلستعماؿ اعبيد كالسليم ؽبا، عبلكةن على ذلك، فإٌف الصيدلة علم ىبتخت بتسويق كتوزيع األدكية، 
كىي مهنة ذات طبيعة إنسانية اجتماعية حبتة، تضٌم أششاصان ؿبًتفُت ؽبم دراية جبميع أنواع األدكية 

على اختبلؼ صورىا، كاختيار األجود من أنواعها مفردةن كانت أك مرٌكبة، بأفضل الًتاكيب اليت 
خٌلدىا أىل الطب كالصيدلة إُف غاية كقتنا اغباِف، كالصيدالٓف ىو من وبمل شهادة زبصخت يف 

  3.الصيدلة من جامعة معًتؼ هبا، كما أنٌو وبمل رخصة مزاكلة

                                  
 .18/08/2019، واطلع عليه يوم 03/11/2012، أدرج . www.wikipedia.org :اؼبوقع اإللكًتكٓف  1

 بعوٓف ليلى، دراسة ربليلية الستهبلؾ اؼبواد الصيدالنية، استبياف على مستول اعبزائر العاصمة، مذكرة ماجستَت، زبصخت سرب  2
 .11، ص2006اآلراء، كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر، 

 .13-12بعوٓف ليلى، اؼبرجع نفسو، ص ص  3
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ىذا بالنسبة ألبرز اؼبفاىيم اليت كاف لزامان علينا الوقوؼ عندىا، لكن ما يهٌمنا يف ىذا اؼبقاـ ىو 
اعبانب التشريعي الذم نٌظم ىذه اؼبهنة، كااللتزامات اؼبًتتٌبة عن مزاكلتها، من ىنا سنتناكؿ يف ىذا 

الفصل ماىية العمل الصيدالٓف يف اؼببحث األكؿ، أٌما يف اؼببحث الثآف سنتطرؽ إُف التشريعات اليت 
 .نٌظمت العمل الصيدالٓف

 .ماىيػػة العمػػل الصيدالنػػي: المبحػث األوؿ

إٌف علم الصيدلة بصفتًو من العلـو بالغة األنبية كالتعقيد، يساىمي يف توفَت مساحة من اػبربة اؼبهنية 
كالوظيفية للصيادلة، لذلك من الواجب على األفراد الراغبُت يف دراسةى ىذا العلم كامتهانو، أف يىتعرٌفوا 
تاحة ؽبذا التشصخت، كمن إحدل اؼبمٌيزات اليت تتميٌػزي هبا مهنة الصيدلة تنوٌع 

ي
على ؾباالت العمل اؼب

 لذلك ال يقتصري ،أماكن العمل، حيث يستطيع الصيدِف العمل يف الكثَت ًمن القطاعات كاؼبؤسسات
مكافي عملو على ؾباؿو ميعُت، فيمكني لو العمل يف اؼبؤسسات العمومية االستشفائية أك اؼبؤسسات 

صحة اعبوارية، أك حىت اؼبؤسسات اإلستشفائية اػباصة، كيف صيدليات خاصة، أك اؼبراكز ؿالعمومية ؿ
 .  سواء الصحة النفسية أك العقلية أك ميادين إعادة التأىيلالطبية اؼبتنوعة كاؼبتعٌددة يف زبصصاتو

ييعدُّ مشركع إنشاء الصيدلية اػباصة بالصيدِف أك العمل ضمن صيدلٌية مشًتكة مع أكثر من    
ششخت ًمن أىٌم ؾباالت العمل اليت يسعى الصيدِف لتطبيقها، ؼبا ؽبا من فوائد كإهبابياتو تساعدهي 

على تنمية مهاراتًو يف ؾباًؿ الصيدلة، إذ من خبلؿ التعامل اؼبباشر كاليومي مع الناس ييصبحي قادران على 
ربديد أماكن األدكية اؼبوجودة يف رفوؼ الصيدلٌية، كالوصوؿ ؽبا بسهولة، كما أٌف مزاكلتو ؽبذه اؼبهنة 

ؼبدة أطوؿ سبٌكنو من اكتساب خربة يف التعامل مع اؼبرضى، فبٌا يستلـز معو التمٌتع دبسؤكلية أكرب اذباه 
عٌدة لبلستهبلؾ 

ي
اؼبرضى اؼبتعاملُت معو، كاذباه تعاملو اليومي مع الدكاء الذم يعترب من أكثر اؼبواد اؼب

 .خطورةن، كما تساىمي يف توفَت دخلو ششصي ميناسب للصيدِف
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كعليو سنتطٌرؽ يف ىذا اؼببحث إُف ؿبل العمل الصيدالٓف يف اؼبطلب األكؿ، مع الوقوؼ عند أىم 
 .النصوص القانونية الوطنية اليت تنٌظم مهنة الصيدلة يف اؼبطلب الثآف

 .محػػل العمػػل الصيدالنػػي: المطلػػب األوؿ

تعٍت الدكؿ بشأف توزيع الدكاء أكلويةن كاىتمامان كبَتين، فلهذه اؼبادة عبلقة بالصحة العمومية، من 
ىنا اتٌبعت كل اغبكومات سياسات خاصة كبرامج من أجل توفَت الدكاء للعبلج أك الوقاية كحىت 

 .التوعية الصحية

كالدكاء يبٌثل حجر الزاكية يف إرساء النظاـ الصحي، لذلك تعمد الدكؿ إُف توفَته حبرص بالغ نظران 
العتباره من اؼبواد اػبطرة تستدعي منها عناية كبَتة يف توزيعو، كخلق نظاـ جدُّ ميعٌقد يف توفَته 

للمرضى، باستحداث نصوص قانونية صارمة تتعٌلق بإنتاجو أك استَتاده إُف غاية اقتناء اؼبريض أك 
 .اؼبواطن بصفة عامة لو، كىو ما ييسٌمى بالقانوف الصيدالٓف

فمحل النشاط الصيدِف ىو الدكاء، ذلك أٌف اؼبواد الصيدالنية ال يبيعها إالٌ صيدِف كيف صيدلية، 
كمبدأ االحتكار الصيدِف يشًتط الوقوؼ على معٌت الدكاء دبفهومو الضٌيق، كعن اؼبواد الصيدالنية 

 .دبفهومها الواسع

 .مفهـو المػػػواد الصيدالنيػػػة:  الفػػػػػػرع األوؿ

 بتعريف للمواد الصيدالنية كذكر بعضها، 1 من قانوف ضباية الصحة كترقيتها169جاءت اؼبادة 
نظران لتنٌوعها، كتطٌور تكنولوجيا استشدامها، كاألحباث اؼبتجٌددة هبذا اػبصوص، حيث نٌصت على 

                                  
، الصادرة بتاريخ 08، يتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها، ج ر عدد 16/02/1985 اؼبؤرخ يف 05-85 القانوف رقم 1

، اؼبؤرٌخ يف 44، ج ر عدد 20/07/2008 اؼبؤرٌخ يف 13-08، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم دبوجب القانوف رقم 17/02/1985
03/08/2008. 
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األدكية، الكواشف البيولوجية، اؼبواد الكيميائية : ييقصد باؼبواد الصيدالنية يف مفهـو ىذا القانوف): أنٌو
نتجات الغلينية، مواد التضميد، النوكليد اإلشعاعي كىو النظَت اإلشعاعي، 

ي
اػباصة بالصيدليات، اؼب

  .(...اإلضمامة 

فمن أىم خصائخت ىذه اؼبواد أٌّنا تعترب ضركرية للطب البشرم كالبيطرم، كَف وبٌدد اؼبشرٌع ىذه 
الضركرة تاركان اجملاؿ ؼبشتلف اؽبياكل الصيدالنية كالقضاء مهٌمة ربديدىا بإدخاؿ عنصر الزماف كاؼبكاف 

كالظركؼ اليت يعيشها اؼبواطن من أجل حصر اؼبواد الصيدلية، كلقد قٌرر اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف 
ضباية الصحة كترقيتها إنشاء ككالة خاصة ميكٌلفة بتحضَت قائمة للمواد الصيدلية اليت هبوز صنعها 

الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية اؼبستعملة يف "كتوزيعها عرب الًتاب الوطٍت، ىذه اللجنة تيسٌمى بػػ 
 :، تنشأ لديها عباف متشصٌصة تتمٌثل يف1" الطب البشرم

 عبنة تسجيل األدكية، -
 عبنة اؼبصادقة على اؼبواد الصيدالنية كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم، -
 عبنة مراقبة اإلعبلـ الطيب كالعلمي كاإلشهار، -
 2.عبنة دراسة أسعار اؼبواد الصيدالنية كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم -

كما أنٌو ال هبوز صنع الدكاء كال توزيعو إالٌ إذا كاف منصوص عليو يف قائمة اؼبواد الصيدالنية 
اؼبستعملة يف الطب البشرم، كالواردة يف اؼبدٌكنات الوطنية للمواد الصيدالنية اؼبستعملة يف الطب 

 3.البشرم كاليت تنبثق منها مدٌكنات اؼبواد الصيدالنية ذات االستعماؿ اإلستشفائي

                                  
 . ؽ ح ص ت سالف الذكر1-173 اؼبادة  1
 . من ذات اؼبصدر2-173اؼبادة   2
 . مكرر من ؽ ح ص ت سالف الذكر175 ك 175 اؼبادتاف  3
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كؼبعرفة معٌت اؼبادة الصيدالنية البد من معرفة معٌت الدكاء ك أىم التطبيقات القضائية حوؿ 
 .مفهومو

 .تعريف الػػدواء: البنػػد األوؿ

الدكاء ىو أساس ربديد نطاؽ قانوف الصيدِف، ككل القواعد التشريعية األخرل اؼبرتبطة هبا كقانوف 
اؼبنافسة كقانوف ضباية اؼبستهلك كجريبة رفض البيع مثبلن أك البيع بسعر أدْف أك دبكافأة أك بيعان 

 1 .متبلزمان 

فالدكاء إذف ىو األساس الذم بيٍت عليو ما ييسٌمى دببدأ االحتكار الصيدالٓف الذم عرٌفتو اؼبادة 
تتوٌُف التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدالنية اؼبستعملة  ):  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها بأنٌو188/1

، فيكوف ىذا االحتكار يف ميداف توزيع (يف الطب البشرم صيدليات توضع ربت مسؤكلية صيدِف
األدكية على اؼبستهلك الذم ىو ششخت حباجة ؽبذه اؼبادة من أجل زبفيف األَف، فليست لو 

اؼبعلومات الكافية لتقييم جودة اؼبواد، من ىنا تدٌخلت الدكلة من أجل تقنُت عملية إنتاج، زبزين 
، كىي ـبٌصصة ألششاص ؽبم صفة الصيدِف، فإذا تقٌرر تصنيف (باعبملة أك التجزئة)كتوزيع األدكية 

 :مادة أك آلة أك جهاز داخل االحتكار الصيدِف فيًتٌتب عن ذلك اآلثار الثبلثة التالية

 ،2 ال هبوز إنتاج أك توزيع الدكاء إالٌ من طرؼ مؤسسة صيدالنية -1

                                  
 عبلؿ ظبيحة، جرائم البيع يف قانوٓف اؼبنافسة كاؼبمارسات التجارية، مذكرة ماجستَت يف القانوف، كلية اغبقوؽ، جامعة منتورم،  1

 . كما يليها11، ص2005-2004قسنطينة، 
2
 M.Tesseyre-Berry, Abrégé de législation et de déontologie pharmaceutiques, le médicament 

et la profession pharmaceutique, Masson, 3
eme

 ed,1997, p 64. 
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 ييطٌبق تنظيم قانوٓف خاص حوؿ مراقبة ىذه اؼبواد كصبلحيتها، سواء تعٌلق األمر باؼبواد األكلية  -2
كمراقبة الصنع كالتوزيع، كاؼبراقبة يف ىذه اغبالة أكثر  (دكاء)الصاغبة لصنع األدكية أك مواد ميصٌنعة 

 صرامة عن تلك اؼبراقبة اليت ىبضع ؽبا التٌجار،
 مسؤكلية الصيدِف إذا خالف األحكاـ اؼبتعٌلقة بتنظيم ىذا النشاط، فيتضٌمن ىذا االحتكار  -3

اؼبواد الصيدلية، كيرتبط االحتكار الصيدِف بكل العمليات الواردة على اؼبواد الصيدلية كتحضَت 
 1.األدكية فبل يقـو بتحضَتىا إالٌ صيدِف

أٌما صنع كبيع اؼبواد الساٌمة كاؼبشدرات الصاغبة للصيدلة فهو حٌر شريطة عدـ تسليمها مباشرةن 
 2.للمستهلكُت

 .تطبيقات قضائية حوؿ مفهـو الدواء: البنػػد الثػػػاني
إٌف األسباب اليت ذيًكرت كاعتربت أٌف مفهـو الدكاء جاء عامان يتضٌمن معايَت تيسٌهل على القاضي 

الرجوع إليها لتحديد اؼبواد اليت يبكن اعتبارىا أدكية، كاألمر ىبتلف بالنسبة للمواد اؼبتواجدة يف السوؽ 
بكثرة، فالبعض يصٌنفها من قبيل اؼبواد اؼبكٌملة غذائيان، كالبعض اآلخر يصٌنفها من مواد التجميل 
كتنظيف اعبسم، حيث أٌف القائمة جاءت فقط على سبيل اؼبثاؿ، كلكن تقٌرر اعتبارىا يف حكم 

 3.األدكية
 بأٌّنا مكٌمل غذائي، بينما ؿبكمة C مادة فيتامُت 1986سنة  (أغاس )حيث اعتربت ؿبكمة

، كىذا نظران لبلختبلؼ بُت قضاة 1987أدخلت ىذه اؼبادة ضمن طائفة األدكية لسنة  (أكقبي)
اؼبوضوع يف اؼبعيار الواجب ازٌباذه لتكييف اؼبادة بأٌّنا دكاء، فمنهم من اعتربىا دكاء بالنظر إُف التقدٔف 

                                  
 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف، رسالة دكتوراه يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت مشس، مصر،  1

 .92-78، ص ص 1993
 سي يوسف زاىية حورية ، اػبطأ الطيب يف اؼبسؤكلية اؼبدنية،اجملٌلة النقدية للقانوف ك العلـو السياسية، العدد األكؿ، خاص  2

 .81 - 55، ص ص 2008باؼبلتقى الوطٍت حوؿ اؼبسؤكلية الطبية ، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
 . ؽ ح ص ت اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم171 اؼبادة  3
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، كما اعترب قضاة آخركف نفس اؼبادة (أم أٌف اؼبنتج جاء هبا يف عبوات ؿبٌددة كـبٌصصة لبلستعماؿ)
 من 511/1بأٌّنا دكاء بالنظر إُف معيار الوظيفة، أٌما ؿبكمة النقض فقد اشًتطت الرجوع إُف اؼبادة 

 اليت تيعطي تعريفان عامان للدكاء، كقٌررت بأٌف اؼبادة تعترب دكاء بالنظر إُف 1قانوف الصحة العامة الفرنسي
 2.معيار أك آخر، كذلك من أجل توسيع نطاؽ الدكاء خدمة للمصلحة العامة

أٌما بالنسبة ؼبوقف القضاء بشأف مواد التجميل، فتجٌسدت يف قضية تتمحور حوؿ اتفاقية أيبرمت 
اؼبتشٌصصة يف إنتاج مواد التجميل كنظافة اعبسم البشرم " غي الركش Ghie Laroch"بُت شركة 

مع اؼبنظمة الوطنية للصيادلة الفرنسية دبوجبها سبنح للصيدليات احتكار توزيع موادىا ربت العبلمة 
، فقامت ؾبموعة الشركات التجارية بتقدٔف طعن ضٌد ىذه االتفاقية، كوّنا ـبالفة  "LUX"التجارية 

ؼببدأ حرية اؼبنافسة لوجود طابع التعسُّف هبا، حيث طعن أماـ ؾبلس اؼبنافسة الذم كافق على طلبهم، 
 :فقامت الشركة التجارية بدعول أماـ القاضي تطلب فيو بطبلف العقد، ككاف قرار القضاء يف شطرين

اعترب فيو اإلتفاؽ مشركعان بسبب أنٌو يبنح حق احتكار توزيع بضاعة ربت : الشطر األوؿ -
 عبلمة مشهورة،

عدـ مشركعية عمل الشركة كوّنا ال سبلك زبٌصخت ىذا االحتكار للصيدلية : الشطر الثاني -
 سالفة الذكر، كال 511ألٌف ىذه اؼبواد ال تيصٌنف ضمن األدكية حسب التعريف الذم تضٌمنتو اؼبادة 

 3.ضمن اؼبواد الشبيهة باألدكية، كؽبذا السبب تقٌرر بطبلف االتفاقية لقواعد اؼبنافسة اغبرٌة

                                  
1
 «On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des 

propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que 

tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic 

médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. » , Modifié par Loi 

n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 JORF 2 juillet 1998, ce texte et modifié par le nouveau 

code dans l’Article L5111-1 ; www.legifrance.gouv.fr.  

 اغبدم قبوة، سياسة األدكية يف اعبزائر، دراسة اقتصادية، رسالة دكتوراه، زبصخت علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية كعلـو  2
 .136، ص2007التسيَت، جامعة اعبزائر، 

 .137- 136 اغبدم قبوة، اؼبرجع نفسو، ص ص 3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9159B9E9617911986AC123AFC62D6012.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000573437&idArticle=LEGIARTI000006696337&dateTexte=20170820&categorieLien=id#LEGIARTI000006696337
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9159B9E9617911986AC123AFC62D6012.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000573437&idArticle=LEGIARTI000006696337&dateTexte=20170820&categorieLien=id#LEGIARTI000006696337
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9159B9E9617911986AC123AFC62D6012.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000573437&idArticle=LEGIARTI000006696337&dateTexte=20170820&categorieLien=id#LEGIARTI000006696337
http://www.legifrance.gouv.fr/
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كما يبكن استنتاجو من ىذا القرار، أٌف مواد التجميل أك التنظيف البشرم، كحىت اؼبواد الغذائية أك 
اؼبكٌمبلت الغذائية زبرج عن نطاؽ االحتكار الصيدِف، إذا َف تتوفر فيها تلك الشركط اؼبنصوص 

 من قانوف ضباية الصحة كترقيتها، معٌت ذلك كجوب احتواءىا على مواد ساٌمة 171عليها يف اؼبادة 
 1.دبقادير ككثافة تفوؽ ما ربٌدده السلطات العامة

 .أنػػواع األدويػػػة: الفػػػرع الثػػػػانػػي

 كما يليها من قانوف الصحة كترقيتها اؼبواد اليت تيعترب أدكية كما يف حكمها كاليت 170ذكرت اؼبادة 
تدخل ضمن االحتكار الصيدالٓف، كىذا نظران ػبطورة الدكاء على الصحة العامة، من ىنا حرصت 
ـبتلف التشريعات على قصر صناعتو كتوزيعو على الصيادلة، لذلك سنتطٌرؽ يف ىذا اؼبقاـ إُف أىم 

 .اؼبواد اليت تندرج ضمن كصف الدكاء

 .االختصاص الصيدلي:  البنػػػػد األوؿ

ٌيز بتسمية خاصة ٌضر ميسبقان كييقٌدـ كفق توضيب خاص كيبي ، 2االختصاص الصيدِف ىو كل دكاء وبي
فاؼببلحظ للواقع أٌف ميعظم النشاط الصيدالٓف يف اعبزائر دبا فيو األدكية، تدخل ضمن ىذه الطائفة، 

 3: كمن خبلؿ التعريف السابق يبكن القوؿ بأٌف االختصاص الصيدِف هبب أف تتوفر فيو خاصيتُت

اشًتط اؼبشرع أف يتٌم توزيعو يف نفس الشكل بالنسبة للمادة اؼبوٌزعة على ؿببلت :  التوضيب -1
 .التوزيع إذا تعٌلق األمر باختصاص صيدالٓف كاحد

                                  
 . من ؽ ح ص ت اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم171 اؼبادة   1
 . ؽ ح ص ت172 اؼبادة  2
 دبوسات عبد الوىاب، ؿباضرات يف القانوف الصيدِف، ميلقاة لطلبة مدرسة دكتوراه، زبٌصخت قانوف كصحة، كلية اغبقوؽ جامعة  3

 .2010جيبلِف اليابس، سيدم بلعباس، دفعة 
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أم أف يكوف لو تسمية خاصة، حيث يبكن أف يكوف خياليان أك اظبان ذباريان كما :  التسميػػة -2
يبكن أف وبتوم على اسم دكِف ميشًتؾ يتضٌمن صفة علمية كاسم اؼبنتىج أك عبلمة التوزيع، فيتعٌُت 

 .دائمان أف يكوف االسم التجارم مسبوؽ باالسم العلمي
 .الػدواء الجنيػػس: البػنػػػد الثػػػانػي

ىو دكاء يكافئ منتجان دكائيان ذا عبلمة ذبارية دبقدار جرعتو " الدكاء اؼبكافئ" أك كما ينصطلح بو 
تباع ، تسويقو باظبو الكيميائي دكف أم إعبلنات ذبارية كشدتو كنوعيتو كاستشدامو، كغالبان ما يتمٌ 

مقارنة باألدكية ذات العبلمات التجارية، كأحد أىم  األدكية اعبنيسة عادة بأسعار منشفضة جدان 
اؼبصنعُت على إنتاج تلك األدكية اليت تكوف عادة قد انتهت  األسباب يف ذلك ىو ارتفاع التنافس بُت

 ة نفسها  اؼبوجودة يف الصيغالفعالةهبب اف وبتوم على اؼبواد ، كما ات االخًتاعءصبلحية ضبايتها بربا
 ضمن نطاؽ  أكٌف الدكاء اؼبكافئ  مطابق فإ األمريكيةك كفقا ؼبؤسسة الغذاء ك الدكاء  ، 1األصلية
 ة  اؼبكافئ   متطابق يف اعبرعالدكاء لذلك  يعترب ، التجاريةةبيولوجيان مقبوؿ السم العبلـ مكافئ

 2.ة مع الدكاء األصلي ك الفعاِفةكالقوة ك طريقة التعاطي الٌسبلـ

كعليو فالدكاء اعبنيس مادة صيدلية ربتوم على نفس الًتكيبة النوعية كالكمية من اؼببدأ الفاعل أك 
اؼببادئ الفاعلة، كلو نفس الشكل الصيدالٓف دكف دكاعي استعماؿ جديدة أك متعارضة مع اؼبنتوج 

اؼبرجعي، كوبٌقق بذلك الدكاء اعبنيس نفس الوظائف العبلجية كالوقائية، فالفرؽ الوحيد بُت اإلثنُت، 
يستفيد يف إنتاجو كتوزيعو باغبماية القانونية اليت تًتٌتب من براءة  (االختصاص الصيدِف)ىو أٌف الثآف 

                                  
، اؼبوقع اإللكًتكٓف:  مقاؿ بعنواف 1 أدرج بتاريخ ، /http://www.bel-arabi.com: الدكاء اعبنيس، مدٌكنة بالعريب للعلـو

 .02/08/2017، كاطيلع عليو بتاريخ 25/03/2017
، "Food & Drug Administration, Generic Drugs: Questions and Answers  "إدارة الغذاء كالدكاء  2

 .22/08/2017، كاطلع عليو يف 12/01/2010أدرج بتاريخ ، www.fda.gov: اؼبوقع اإللكًتكٓف

 

http://www.bel-arabi.com/
http://www.bel-arabi.com/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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االخًتاع، أٌما األٌكؿ فلقد سقطت عنو ىذه اغبماية بسبب سقوط الرباءة من الدكمُت العاـ، كيقع 
سنة، يف ىذه اغبالة ييدعى الدكاء  (20)أك عشرين  (10)ذلك بعد استغبلؿ االخًتاع مٌدة عشر 

، ك ييدعى ىذا األخَت عادةن باالسم "اعبنيس"، أٌما الثآف فهو "الدكاء اؼبرجعي" األصلي بتسمية 
، كيف ىذا السياؽ صدر قرار ( GE ): العلمي متبوع باسم اؼبنتج، كيف بعض اؼبواد ييضاؼ لو حريف

، كىذا لتشجيع استهبلؾ األدكية اؼبصٌنعة يف دبنع استَتاد صبيع األدكية اؼبنتجة ؿبليان عن كزارة الصحة  
 1.اعبزائر السيما اعبنسية منها هبدؼ زبفيف نفقات الصندكؽ االجتماعي

 .المستحضرات الوصفية والمستحضرات الصيدلية:  البنػػد الثالث

ٌضرىا الصيدِف داخل صيدليتو تنفيذان لوصفة طبية فهو دكاء  اؼبستحضرات الوصفية ىي مواد وبي
ٌضر خٌصيصان ؼبريض ميعٌُت تطبيقان لوصفة طبية تفصل اؼبواد اليت تدخل يف التحضَت كاؼبقادير، مثل  وبي

ىذه األدكية نادرة جدان يف الصيدليات، كؼبشركعية تسليم اؼبستحضر يتعٌُت على الصيدِف أف ييقٌيد يف 
دفًت الوصفات الطبية مقادير كل اؼبواد اليت استيعملت يف ربضَت الدكاء باإلضافة إُف إسم الطبيب 

 2.كموطنو اؼبهٍت كاسم اؼبريض كموطنو الششصي

 منتج يػصنع بػشكل صػيدالٓف وبتػوم علػى مػادة كل أٌما بالنسبة للمستحضرات الصيدالنية فهي
، 3ثػر تػستعمل مػن الظػاىر أك الباطن يف عبلج اإلنساف أك اغبيواف من األمراض أك الوقاية منهاؾأك أ

                                  
دبوسات عبد الوىاب، ؿباضرات يف القانوف الصيدِف، اؼبرجع السابق؛ ناجم شريفة، ضباية اؼبواد الصيدالنية بقوانُت اؼبلكية   1

الصناعية يف ظل التشريعات الوطنية كاالتفاقيات الدكلية، مذكرة ماجستَت يف القانوف، كلية اغبقوؽ، جامعة يوسف بن خٌدة، 
 .46، ص 22/02/2009اعبزائر، 

 .2دبوسات عبد الوىاب، ؿباضرات يف القانوف الصيدِف، اؼبرجع نفسو؛ ناجم شريفة، اؼبرجع نفسو، ص   2
البلئحة التنفيذية لنظاـ اؼبنشآت كاؼبستحضرات الصيدالنية لنظاـ اؼبؤسسات الصحية اػباصة، اإلدارة العامة للرخخت الطبية   3

: اطلع عليو بتاريخ ، https://www.moh.gov.sa: كشؤكف الصيدلة، كزارة الصحة، اؼبملكة العربية السعودية، اؼبوقع اإللكًتكٓف
18/10/2017. 

https://www.moh.gov.sa/
https://www.moh.gov.sa/
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 دكف كصفة طبية، فيتعٌُت ىنا 1كىي نوع آخر من األدكية يقـو بتحضَته الصيدِف داخل الصيدلية
أيضان تسجيل ىذا الدكاء يف دفًت خاص يتضٌمن اؼبواد اؼبستعملة كاؼبقادير كاسم اؼبريض كموطنو، ىذا 

القيد إجبارم يسمح للسلطات مراقبة كيفية استعماؿ اؼبواد الصيدلية، كمثاؿ ىذه اؼبستحضرات 
 2".شراب الكوديُت:" الصيدلية 

 .مهنػػة الصيػػدلة: المطلب الثػػانػي

 الرعاية الصحية، كاف ال بد من  اؼبشتصة بشؤكفصناعةاؿمع التغٌَتات اغبديثة اليت طرأت على 
نشوء أدكار جديدة بالغة األنبية يلعبها الصيادلة، فلم يعد دكر الصيادلة ؿبصور بتحضَت كتوزيع 

، بذلك وبتكر الصيدِف ؼبريضاتعٌدل ذلك ليصبح دكران ميباشران يف عملية رعاية  األدكية فحسب، بل
أكرب قدر من الضماف كاغبماية لصحة اؼبواطنُت، كيف مقابل ىذا االحتكار  ىذه اؼبهنة بقصد توفَت
يف ؾباؿ صناعة الدكاء، ييسأؿ الصانع صاحب الرخصة بالتصنيع، كالذم يرد  الذم يتمٌتع بو الصيدِف
عن أم خطأ قد ييرتكب يف عملية التصنيع سواء كاف ذلك منسوبان إليو أك  اظبو على غبلؼ الدكاء،
 .ىذه العملية إُف غَته من اؼبتدٌخلُت يف

  كيف ؾباؿ التوزيع نلمس أٌف الصيدِف مسؤكؿ عن كل خطأ ييرتكب يف عملية التوزيع، سواء صدر
 منو  أك من العاملُت بالصيدلية، بل أنٌو قد ييسأؿ عٌما يرتكبو األطباء من أخطاء باعتباره اؼبؤمِّمن ضدٌ 

 3.ىذه األخطاء

 نتطٌرؽ يف ىذا اؼبطلب إُف مفهـو الصيدِف يف الفرع األكؿ، كشركط مزاكلة مهنة  من ىنا ارتأينا أف 
 .الصيدلة يف الفرع الثآف

                                  
 . ؽ ح ص ت سالف الذكر170 اؼبادة  1
 . دبوسات عبد الوىاب، ؿباضرات يف القانوف الصيدِف، اؼبرجع السابق 2
 .93 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع السابق، ص  3



[Tapez le titre du document] 
 

23 
 

 .المقصود بالصيػػػدلي:  الفػػرع األوؿ

، كتعٍت العقار أك الدكاء، لكن 1كلمة صيدلة حسب بعض اؼبصادر أٌّنا ذك أصل ىندم فارسي
ىناؾ ما ييقابل كلمة صيدِف يف اللغة البلتينية خاصة يف القركف الوسطى، حيث كيجدت عٌدة 

 Herbarius كتعٍت العطٌار، Aromatarius كتعٍت الصباغ، Pigmentariusمصطلحات منها 

كتعٍت العٌشاب أك من يهتٌم باألعشاب الطبية، حيث أٌف صبيع ىذه اؼبصطلحات الزالت ميستعملة 
 2.لغاية كقتنا اغباضر يف ؾباؿ الطب الشعيب

احملًتؼ جبمع : فاالصطبلح العريب لكلمة صيدِف أك صيدالٓف على ما ذىب إليو البَتكٓف يدٌؿ على
األدكية على أحد صورىا كاختيار األجود من أنواعها، ميفردةن أك ميرٌكبة، على أفضل الًتاكيب اليت 

  3.خٌلدىا، ميربزك أىل الطب

أٌما يف الوقت اغباضر فقد كيضعت عٌدة تعريفات للصيدالٓف، حيث عيٌرؼ بأنٌو من يقـو دبهٌمة 
تركيب كصرؼ األدكية أك اؼبستحضرات اؼبتعٌلقة هبا كفقان لوصفة الطبيب أك القواعد الطبية اؼبعركفة، أك 

 4.يتوٌُف مهٌمة اإلشراؼ على إعداد األدكية

                                  
فهي فارسية دبعٌت بيت،  (خانة)عربية، أما  (أجزاء)، ك«خانة»ك« أىٍجزىاء»تركية ميعرٌبة، كمعناىا األصلي " أىٍجٍزخىانىة "كلمة  1

صيدلٌية، كمع ذلك فقد أقٌر ؾبمع اللغة العربية  :ىو« أىٍجٍزخىانىة»اؼبرادؼ العريب لػ ، كديٌكاف الصيدِف كما يف الوسيط: كاؼبعٌت
،  من أجل التوسع يف االستعماؿ اللغوم، كعدـ التضييق، لذلك فهي مستعملة يف بعض األقطار العربية"أىٍجٍزخىانىة"استعماؿ كلمة 

 الصندؿ   كاعبندف ىو"ٓفالجند"منقوؿ إُف العربية من اؽبندية من لفظ » كقد أتت ىذه الكلمة من أصل ىندم كاللفظ صيدِف 
؛طالب نور الشرع، مسؤكلية الصيدالٓف  من الزمنفًتةككاف الصندؿ اؽبندم من العطور اؼبعركفة عند العرب كاستعملو اؽبنود كدكاء 

 http://sydalyablog.blogspot.com: ،كاؼبوقع اإللكًتكٓف19،ص2008، دار كائل للنشر، عماف، األردف، 1اعبنائية، ط 
 .23/08/2017، كاطيلع عليو يـو 12/04/2014، أدرج يف 

 .13 بعوٓف ليلى، اؼبرجع السابق، ص2
 .18 طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  3
 .19 طالب نور الشرع، اؼبرجع نفسو، ص  4

http://sydalyablog.blogspot.com/
http://sydalyablog.blogspot.com/
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 علم الصيدلة Britannica Encyclopedia Concise تصرةخعرٌفت اؼبوسوعة الربيطانية اَف
 ، أك عبارة عن ذلك العلم الذم يقـو1كتوحيد معايَت األدكية, ربضَت، الذم ييعٌت بتجميع بأنو العلم

 بالبحث يف اػبصائخت الطبية كالعبلجية لؤلدكية كالعقاقَت، من خبلؿ التعرُّؼ على الًتكيبات اليت
 2.تشملها، حىت يتم يف النهاية استشدامها يف عبلج أنواع ؿبٌددة من األمراض

 الصيدِف بأنٌو American Heritage Dictionary عٌرؼ قاموس ىَتيتاج األمريكيكما 
 3. لتوزيع أك تصنيع الدكاء مت تدريبو يف صيدلية أك مستودع أدكية الذمششختاؿ
 كبشكل أدؽ يبكن تعريف الصيدِف بأنو الششخت الذم يقـو بتحضَت األدكية كاستشدامها يف  

  على ذلك يتوجب على الصيادلة كاألطباءامعاعبة األمراض كالتحكم هبا كالوقاية من حدكثها، كبناءن 
 كما كيقـو، العمل يدان بيد للتأكد من تلقي كل مريض عبلجو الصحيح الذم ييناسب حالتو اؼبرضية

  كيشرح ؽبم،الصيدِف دبساعدة اؼبرضى على فهم آلية عمل الدكاء يف السيطرة على اؼبرض كعبلجو
 4. الصحيحة لتناكؿ جرعات الدكاء كحفظوةالطريق

أٌما بالنسبة للمشرٌع اعبزائرم فلم ييعٌرؼ الصيدِف بل اكتفى بالنخت على شركط فبارسة مهنة 
 .الصيدلة، كعلى أىٌم الواجبات اؼبلقاة على عاتقو دبناسبة أدائو ؽبذه اؼبهنة

 

 

 .الشروط التنظيمية لممارسة مهنة الصيدلي:  الفػػرع الثػػانػػي

                                  
 .20/08/2017 ، اطلع عليو بتاريخ http://www.4ph.net :اؼبوقع اإللكًتكٓف  1
 .15/10/2017، كاطلع عليو يف 12/01/2017:  ادرج يف ،www.almrsal.com :اؼبوقع اإللكًتكٓف  2
 .23/08/2017 ، اطلع عليو بتاريخ  www.americanheritage.yourdictionary.com : اؼبوقع اإللكًتكٓف3
 . ، سالف الذكرhttp://www.4ph.net : اؼبوقع اإللكًتكٓف4

http://www.4ph.net/
http://www.4ph.net/
http://www.almrsal.com/
http://www.almrsal.com/
http://www.americanheritage.yourdictionary.com/
http://www.4ph.net/
http://www.4ph.net/
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الصيدلة مهنة حرٌة، كعلى ىذا األساس ال يدخلها إالٌ أششاص ؽبم درجة من اؼبعرفة كالعلم 
ٌددىا القانوف، كىي مهنة وبًتؼ أصحاهبا التعامل يف مواد خطرة كساٌمة كىي اؼبواد الصيدلية اليت  وبي

يطٌلبها مستهلكوف ؽبم بعض اػبصائخت اليت سبٌيزىم، من بينها أٌّنم مرضى ييعانوف من أذل ييصيبهم يف 
صٌحتهم اعبسمية أك العقلية، فتيستعمل ىذه اؼبواد لعبلجهم أك على األقل التشفيف من ًحٌدة أؼبهم، 

فاؼبزج بُت صفة اؼبرض اؼبتعٌلقة باؼبستهلك كصفة اؼبادة الساٌمة اػبطرة بالنسبة لؤلدكية مهٌمة يبنحها 
القانوف ألششاص يضع فيهم الثقة لكي تكوف النتيجة إهبابية، كقبل ذلك يلزمهم باحًتاـ كاجبات 

 .عديدة كيضعت خٌصيصان لتحقيق مصلحة عامة تتمٌثل يف ضباية الصحة العمومية

كالنصوص القانونية اؼبنظمة ؼبهنة الصيدلة ؽبا طابع تنظيمي، البعض منها يتعٌلق بالصيدِف كالبعض 
 .اآلخر بالوحدات اؼبتشٌصصة يف توزيع اؼبواد الصيدلية

 .الشروط التنظيمية الكتساب صفة الصيدلي: البنػػد األوؿ
الصيدِف ىو الششخت الذم يتوٌُف مهٌمة تركيب كصرؼ األدكية أك اؼبستحضرات اؼبتعٌلقة هبا كفقان 
لوصفة طبية أك القواعد الطبية اؼبتعارؼ عليها، أك يقـو باإلشراؼ على إعداد األدكية، فتتمٌثل مهنتو 

ربضَت األدكية أك صنعها ك مراقبتها كتسيَتىا :  من مدٌكنة أخبلقيات الطب يف115حسب اؼبادة 
كذبهيز اؼبواد الصيدالنية بنفسو، كإجراء التحاليل الطبية، كيتعٌُت عليو مراقبة ما ال يقـو بو ىو من 

 1.أعماؿ صيدالنية
كلكي يكوف يف كسع الصيدِف أف يزاكؿ مهنتو، هبب أف ذبتمع فيو عٌدة شركط حٌددىا قانوف 

تتوٌقف ): ضباية الصحة كترقيتها كالنصوص التنظيمية اؼبطٌبقة لو، كيف ىذا الشأف نخٌت اؼبشرع اعبزائرم

                                  
، اؼبؤٌرخة 52، اؼبتضٌمن مدٌكنة أخبلقيات الطب، ج ر عدد رقم 06/07/1992 اؼبؤرخ يف 276-92 اؼبرسـو التنفيذم رقم  1
 .08/07/1992يف 
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فبارسة مهنة الطبيب كالصيدِف كجرٌاح األسناف على رخصة ييسٌلمها كزير الصحة كالسٌكاف، بناءان على 
 :الشركط التالية

دكتور يف :  أف يكوف طالب ىذه الرخصة حائزان حسب اغبالة إحدل الشهادات اعبزائرية -
 الطب أك جرٌاح األسناف أك صيدِف أك شهادة أجنبية ميعًتؼ دبعادلتها،

  أف ال يكوف ميصابان بعاىة أك بعٌلة مرضية منافية ؼبمارسة اؼبهنة، -
  أف ال يكوف قد تعٌرض لعقوبة ـبالفة للشرؼ، -
 أف يكوف جزائرم، كيبكن استثناء ىذا الشرط على أساس اؼبعاىدات كاالتفاقيات اليت أبرمتها  -

 1. (اعبزائر، كبناءان على مقٌرر يٌتشذه كزير الصحة كالسٌكاف كإصبلح اؼبستشفيات

كعلى ضوء ىذا النخت نبلحظ أٌف اؼبشرٌع كضع شركط خاصة باؼبستول العلمي للصيدِف كأخرل 
 .تتعٌلق بشركط الدخوؿ يف اؼبهنة

 : الشروط المتعّلقة بالمستوى العلمي للصيدلي -1
من اؼبرسـو رقم  (6) من قانوف ضباية الصحة كترقيتها، جاءت اؼبادة السادسة 197تطبيقان للمادة 

يتعٌُت على اؼبدير التقٍت، زيادة على شهادة دكلة يف الصيدلة، اؼبؤىبلت ):  على أنٌو92-2852
كالتجربة اؼبهنية اليت يقتضيها حجم الوظائف اليت يبارسها كتعقيداهتا التقنية كالتنظيمية، كيوٌضح الوزير 

 . ( أحكاـ ىذه اؼبادة3اؼبكٌلف بالصحة

                                  
، اؼبؤٌرخة يف 08، ج ر عدد 16/02/1985 اؼبتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها، 05-85 من القانوف رقم 197  اؼبادة  1

17/02/1985. 
أك /، يتعٌلق برخخت استغبلؿ مؤسسة إلنتاج اؼبنتجات الصيدالنية ك06/07/1992 اؼبؤرٌخ يف 285-92 اؼبرسـو التنفيذم  2

 .12/07/1992، اؼبؤٌرخة يف 53توزيعها، ج ر عدد 
 . الوزير اؼبكٌلف بالصحة أم كزير الصحة كالسكاف كإصبلح اؼبستشفيات حاليان  3
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 اؼبتعٌلق بشركط تأىيل الصيدِف اؼبدير التقٍت 12/06/1993كلقد كضع القرار الوزارم اؼبؤرٌخ يف 
هبب أف يقٌدـ  : )مضموف ىذا النخت بقوؽبا (3)أك توزيع مواد صيدلية يف مادتو الثالثة/ؼبؤسسة إنتاج ك

الصيدِف اؼبدير التقٍت ؼبؤسسة توزيع اؼبنتوجات الصيدالنية، عبلكة على تسجيلو يف القائمة النظامية، 
 1 .(شهادة الدكلة للصيدِف

 فالشرط األكؿ الذم هبب توٌفره يف الصيدِف باعتباره صاحب مهنة حرة، أف يكوف متحٌصبلن  -
 على شهادة جامعية تثبت مستواه العلمي الواسع يف اؼبواد الصيدلية،

 أٌما الشرط الثآف فيتمٌثل يف اغبصوؿ على خربة معٌينة، كذبربة يف اؼبيداف ؼبدة سنتُت على  -
 2.األقل يف مؤسسة إلنتاج اؼبنتوجات الصيدالنية

 نظران الرتباط مهنة الصيدلة بعبلج اؼبرضى كتبلـز ىذا العمل مع خطورة اؼبواد الصيدلية على 
صحتهم كحياهتم، فقد فرض القانوف على الصيدِف اؼبتشرٌج من كلية الطب أف يتدٌرب على فبارسة 
ىذه اؼبهنة، كيكوف ذلك ربت سلطة كإشراؼ صيدِف ؿبًتؼ لو خربة كأقدمية يف اؼبهنة، كلتحقيق 

ىذا الغرض يتعٌُت على اغباصلُت اعبدد على شهادة الصيدِف تدربيهم إٌما داخل صيدلية أحد 
اؼبستشفيات اعبامعية أك ـبتلف اؼبراكز الصحية العمومية أك داخل الصيدلية اؼبركزية اعبزائرية أك داخل 

 .إحدل الصيدليات اػباصة
 : الشروط المتعّلقة بممارسة مهنة الصيدلة -2

 Le tableau de)يتمٌثل أكؿ شرط شكلي يلتـز بو الصيدِف يف قيده لدل منٌظمة الصيادلة 

l’ordre des pharmaciens )  ،ككذا يف جدكؿ اجمللس اعبهوم لآلداب الطبية اؼبشتخت إقليميا

                                  
، وبٌدد شركط التأىيل كالتجربة اؼبهنية اليت هبب أف تتوفر يف الصيدِف اؼبدير التقٍت ؼبؤسسة إنتاج 12/06/1993 قرار مؤرخ يف  1

 .19/06/1993، اؼبؤٌرخة يف 47أك توزيع، ج ر عدد /اؼبنتوجات  الصيدالنية ك
 . سالف الذكر12/06/1993من القرار اؼبؤرخ يف  (2) اؼبادة الثانية  2
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كأف يؤٌدم اليمُت احملٌددة يف القانوف أماـ اجمللس ذاتو، إضافة إُف اغبصوؿ على رخصة فبارسة مهنة 
 1.الصيدلة اليت تيسٌلم من طرؼ كزير الصحة كالسكاف كإصبلح اؼبستشفيات

كيلتـز هبذه الشركط اؼبوضوعية كالشكلية الضركرية ؼبمارسة مهنة الصيدلة كل صيدِف، مهما كاف 
مركزه القانوٓف يف الصيدلية، سواء كاف مالكان ؽبا أك مدير تقٍت أك مسٌَت للوحدة أك صيدِف مساعد أك 

صيدِف عامل يف صيدلية خاصة أك موٌظف يف صيدلية مؤسسة عمومية استشفائية، من ىنا ضٌبل 
اؼبشرٌع اعبزائرم مسؤكلية خاصة للصيدِف نظرا لتشصٌصو الدقيق كالذم يشٌكل خطورة على صٌحة 

 .اؼبريض اؼبستهلك للمواد الصيدلية
كالصيدِف يف نفس الوقت ششخت يشًتم اؼبواد الصيدلية كشبو الصيدلية إلعادة بيعها بقصد 

اؼبضاربة كربقيق الربح، فهو على ىذا األساس يعتربه القانوف تاجران طبقان للمادتُت األكُف كالثانية من 
القانوف التجارم، كعلى ىذا األساس فهو ملتـز بواجبات التجار كالقيد يف السجل التجارم كمسك 

اٍف، حسب ما يقٌرره القانوف، كإف عجز عن الوفاء بديونو يف أجلها، ... الدفاتر التجارية كؿباسبة 
 2.ييعترب حينها متوٌقفان عن الدفع كبالتاِف يتقٌرر شهر إفبلسو

إالٌ أٌف الصيدِف ييعٌد تاجران من نوع خاص، فهو يتصٌرؼ يف مواد خطرة سامة قد يًتٌتب عن سوء 
إصابة تؤثر - أم خبطأ جسيم من الصيدِف-استعماؽبا يف معاعبة اؼبريض بسبب إنباؿ منو أك هتاكف 

على صحة اؼبريض كسبلمتو اعبسدية أك النفسية، كما قد تودم حبياتو، ؽبذا ألزمو اؼبشرٌع بواجبات 
 .أخرل غَت اليت ذيكرت يف القانوف التجارم، كىي التزامات خاصة بالصيدِف باعتباره صاحب مهنة

                                  
هبب على كل طبيب أك جرٌاح أسناف أك صيدِف مستوؼ للشركط احملٌددة يف ):  ؽ ح ص ت على أنٌو199 تنخت اؼبادة  1

 أعبله، كمن أجل الًتخيخت لو دبمارسة مهنتو، أف ييسٌجل لدل اجمللس اعبهوم لآلداب الطبية اؼبشتخت 198ك 197اؼبادتُت 
إقليميا اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف كأف يؤدم أماـ زمبلئو، أعضاء ىذا اجمللس اليمُت حسب الكيفيات احملٌددة دبوجب 

 اؼبعٌدؿ ك اؼبتٌمم للقانوف 31/07/1990 اؼبؤرٌخ يف 17-90، جاء ىذا النخت دبوجب اؼبادة الثالثة من القانوف رقم (التنظيم
 .15/08/1990 اؼبؤرٌخ يف 35 كاؼبتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها، ج ر عدد 16/0/1985 اؼبؤرٌخ يف 85-05

 اؼبتضٌمن 26/09/1975 اؼبؤرٌخ يف 59-75 للمزيد من التفصيل، انظر أحكاـ القانوف التجارم الصادر دبوجب األمر رقم  2
 .القانوف التجارم اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم
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 .الشروط التنظيمية المتعّلقة بالوحدات الصيدالنية: البنػػػد الثػػػانػي
ال يبارس الصيدِف مهنتو إالٌ داخل كحدات صيدالنية تتمٌثل إٌما يف الصيدلية اؼبتواجدة باؼبؤسسات 

العمومية االستشفائية أك اؽبياكل الصحية العامة كيكوف فيها موظٌفان، أك داخل صيدليات خاصة 
(L’officine Pharmaceutique)  ٌكيكوف فيها مهٍت حر. 

فالدراسة تقتصر على ربديد النظاـ الذم ييطٌبق على تلك األخَتة فقط، كتضع جانبان الوحدات 
 1.العمومية اليت زبضع يف نشأهتا كتسيَتىا إُف القانوف العاـ كالقواعد اؼبنٌظمة ؼبمارسة مهنة الصيدلة

 : الشروط المتعلقة بصاحب الصيدلية -1
ال هبوز للصيدِف فتح صيدلية إالٌ بعد حصولو ميسبقان على رخصة تنصيب صيدلية يبنحها لو كزير 

الصحة، كال هبوز تنصيب صيدِف يف منطقة إالٌ إذا كانت اؼبسافة بينو كبُت صيدلية أخرل ال تقٌل عن 
مًت، مسافة تتحٌقق منها مديرية الصحة اليت ربٌرر ؿبضر توٌقع عليو ىذه األخَتة  (200)مائيت 

 2.كالصيدِف الذم يطلب التنصيب
، كيتضٌمن ىذا اؼبلف عمومان 3كيرفق الصيدِف طلبو بالتنصيب ملف وبٌدد مضمونو النخت القانوٓف

كثائق تتعٌلق بششخت الصيدِف، إضافة ن إُف تعٌهد منو بأف يزاكؿ اؼبهنة غبسابو اػباص الششصي، 
كتعهٌد ثآف بأنٌو َف يستعمل شهادتو ؼبمارسة مهنة أخرل غَت التعليم ك البحث العلمي، كقرار 

التنصيب مٌدتو سنة، يتعٌُت على الصيدِف خبلؽبا أف يقـو دبا هبب القياـ بو إلنشاء صيدلية، كبعد 
حصولو على قرار التنصيب، يلتـز الصيدِف باغبصوؿ على رخصة فتح صيدلية يطلبها من مديرية 

                                  
 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 38 إُف 30 نيٌظمت األحكاـ اؼبطٌبقة على سلك الصيادلة العامُت يف الصحة العمومية بدءان من اؼبادة  1

، اؼبتضٌمن القانوف األساسي اػباص باؼبوظٌفُت اؼبنتمُت ألسبلؾ اؼبمارسُت الطبيُت العامُت 24/11/2009 اؼبؤرٌخ يف 09-393
 .29/11/2009، اؼبؤٌرخة يف 70يف الصحة العمومية، ج ر عدد 

 كاؼبتعٌلق بشركط تنصيب، فتح 27/11/1996 الصادر عن كزير الصحة يف 110 من القرار الوزارم رقم 4ك 2 اؼبادتُت  2
 .كربويل صيدلية، دبوسات عبد الوىاب، ؿباضرات يف القانوف الصيدِف، مرجع سابق

 .281-280، اؼبتضٌمن استمارة تنصيب صيدلية خاصة، ص ص 01 انظر اؼبلحق رقم  3
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أشهر  هبب على الصيدِف  (6)الصحة اؼبتواجدة بالوالية كيبنحها الواِف، ىذه الرخصة مٌدهتا ستة 
 من القرار الوزارم 13خبلؽبا فتح صيدليتو للجمهور، كيرفق ىذا الطلب ملف حٌددت ؿبتواه اؼبادة 

 1.اؼبتعٌلق بشركط تنصيب فتح كربويل صيدلية
 : الشروط المتعّلقة بالصيدلية -2

 :من أىم الشركط اليت تتعٌلق بالصيدلية ما يلػػي
:  مًت مربع تشمل إجباريان 50هبب أف ال تنقخت مساحة البناية اؼبشٌصصة لتنصيب صيدلية عن 

، قاعة تيستشدـ كمكتب للصيدِف صاحب 2قاعة ميستقٌلة الستقباؿ الزبائن كبيع اؼبواد الصيدالنية
احملل، قاعة للتحضَت الصيدالٓف تتضٌمن إلزاميان طاكلة للتجارب ميزٌكدة باؼباء كالغاز كمرحاض، إضافة 
إُف األثاث اؼبشٌصخت لًتتيب األدكية كاؼبواد الصيدالنية األخرل كشبو الصيدلية، هبب على الصيدِف 

 PV de)أف يكوف لو مربٌد كخزانة تيغلق دبفتاح، كتوافر ىذه الشركط ييثبىت يف ؿبضر مطابقة 

conformité ) 3.ربٌرره مديرية الصحة 
يتضٌمن اسم الصيدلية ك رمز  (Une enseigne)كتظهر الصيدلية للجمهور بواسطة اسم ذبارم 

، ييعٌلق على كل جانب للصيدلية على الشارع العمومي، فإف كانت (Le caducée)األفعى 
للصيدلية كاجهتُت متقاطعتُت فيكفي تعليق العبلمة يف الزاكية، كيبكن تعليق كساـ بقرب الباب ال 

                                  
 .58 دبوسات عبد الوىاب، ؿباضرات يف قانوف الصيدلة، مرجع سابق، ص  1
 احملٌدد لشركط تنصيب 27/11/1996 الصادر عن ك ص س إ ـ، الصادر يف 110 من القرار رقم 1 مكٌرر 11اؼبادة   2

 اؼبتضمنُت 3 ك2، أنظر اؼبلحقُت رقم 15/01/2005 اؼبؤرٌخ يف 02صيدلية خاصة كفتحها كربويها اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم بالقرار رقم 
 .286-284؛ كؿبضر اؼبطابقة للصيدلية اػباصة، ص ص 283-282ؿبضر ضبط القياس، ص ص 

دبوسات عبد الوىاب، ؿباضرات :  اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم، انظر أيضان 27/11/1996 اؼبؤرٌخ يف 110 من القرار الوزارم رقم 5 اؼبادة  3
-287 اؼبتضمنُت مقٌرر تنصيب صيدلية خاصة، ص ص 5ك4؛ انظر اؼبلحقُت رقم 58يف القانوف الصيدِف، اؼبرجع السابق، ص 

 .288، كمقٌرر فتح صيدلية خاصة، ص 288
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يتضٌمن سول إسم الصيدِف كشهادتو كأكقات العمل، كىبضع أيضان إنشاء صيدلية إُف األحكاـ 
 1.القانونية كالتنظيمية اؼبتعٌلقة بالنظافة كالسبلمة

 : الشروط المتعّلقة بممارسة مهنة الصيدلة -3
، حيث فرض اؼبشرٌع 2، ضمن اؼبادة األكُف منو67مٌت كضع ىذه الشركط يف القرار الوزارم رقم 

اعبزائرم على الصيدِف صاحب صيدلية أف يتوٌُف بنفسو فبارسة مهنتو، كلو يف كل األحواؿ كاجب 
القياـ بنفسو بًتكيب كصرؼ األدكية أك اؼبستحضرات اؼبتعٌلقة هبا كفقان لوصفة طبية أك للقواعد الطبية 

 .اؼبعركفة، أك على األقل اإلشراؼ على إعداد األدكية إذا كاف لو مساعدين
ىذا الواجب خٌصصت لو السلطات العامة لتنظيمو قراران كامبلن، كذلك بسبب أنبيتو يف نظر 

اؼبشرٌع، ألٌف الصيدِف يعترب حارسان الستعماؿ اؼبواد الصيدلية اليت تيعٌد مواد خطرة قد تؤدم إُف ىبلؾ 
سن كيفية استهبلكها، لذلك قٌررت اؼبادة الثانية من ىذا القرار بأٌف كاجب  اؼبستهلك، إذا َف وبي
الصيدِف يتمٌثل يف تولٌيو بنفسو فبارسة مهنة الصيدلة، كييقصد بذلك التنفيذ الششصي لؤلعماؿ 

 3.الصيدالنية أك اؼبراقبة الششصية كاؼبباشرة لتنفيذىا من طرؼ اؼبساعدين

                                  
 (اسكليبيوس) اؼبعركؼ باسم اإلغريقرسم الثعباف الذم تضعو الصيدليات على الفتاهتا،  ىو ليس سول رمز أللو الطب عند   1

 بصورة رجل وبمل بيمينو عصا يلتف حوؽبا ثعباف كالرجل ىو اإللويرمزكف ؽبذا ، ككىو ينحدر من عائلو تعاطت الطب يف زمنهم 
كؽبم يف ، كالعصا شعار اؼبسافر الذم ال يقر لو قرار كالثعباف دليل اؼبعرفة فهو الذم عرؼ اسكليبيوس بنبتة اغبياة (اسكليبيوس)

 خرج إذ إليو تراءل لو ثعباف كىو يبشي يف الصحراء كبينما ىو ينظر األياـذلك قصة كىي اف اسكليبيوس كاف مسافرا كيف احد 
 فعلم األكؿ الثعباف إُف غبظات حىت عادت اغبياة إالٌ ثعباف آخر وبمل يف فيو نبتو حىت كضعها يف فم الثعباف اؼبيت كماىي 

 ، http://alamarabi.blogspot.com: ، اؼبوقع اإللكًتكٓف اؼبوتىإحياء يستشدمها يف كأصبحاسكليبيوس سر ىذه النبتة 

 .27/08/2017اطلع عليه في 
 كاحملٌدد لشركط اؼبمارسة الششصية ؼبهنة صيدِف يف الصيدلية اػباصة، من 09/07/1996، اؼبؤرٌخ يف 67 القرار رقم  2

 .ؿباضرات دبوسات عبد الوىاب، القانوف الصيدالٓف، سالف الذكر
 .، سالف الذكر09/07/1996 اؼبؤرٌخ 067 القرار الوزارم رقم  3

http://alamarabi.blogspot.com/
http://alamarabi.blogspot.com/
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كتأكيدان على ذلك، نخٌت اؼبشرٌع اعبزائرم بأنٌو هبب أف تبقى الصيدلية مفتوحة، كيف حالة غيابو يتٌم 
تعويضو بصيدِف آخر، كال يتعٌدل التعويض مدة سنة، كيف ىذا السياؽ كضع اؼبشرٌع أحكامان ربٌدد 

 :اغباالت اليت يستوجب معها تعويض الصيدِف تتمٌثل يف
أشهر، ييعٌوض بصيدِف آخر ليس لو أم نشاط مهٍت، أٌما  (3)إذا تعٌدل الغياب مدة ثبلثة  -

إذا قٌل الغياب عن ثبلث أشهر، فيمكنو تعويضو بطالب يف كلية الصيدلة أّنى امتحاناتو للسنة 
 الرابعة،
يف حالة كفاة الصيدِف، هبوز تعويضو دبسٌَت للصيدلية، كىو صيدِف ليس لو نشاط مهٍت، كال  -

 تتعٌدل مٌدة التعويض سنتُت،
 أٌما إذا كاف الصيدِف ميلـز بأداء كاجب اػبدمة الوطنية، فتكوف مٌدة التعويض مٌدة اػبدمة، -
إذا حيكم على الصيدِف بعقوبة جزائية سواء حبس أك سجن أك جبزاء تأدييب من طرؼ الفرع  -

النظامي اعبهوم، ككانت العقوبة ؼبٌدة تقٌل عن سنة، فيمكن تعويضو بصيدِف بآخر َف يكن لو أم 
 1.نشاط مهٍت

هبب على  ):  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها كاليت تنخت على أنٌو209ك تطبيقان ألحكاـ اؼبادة 
األطباء كجرٌاحي األسناف كالصيادلة أف يقوموا باؼبناكبة حسب الكيفيات اليت وبٌددىا الوزير اؼبكٌلف 

، من ىنا جاء القرار الوزارم الذم 2(بالصٌحة، كيف حالة إخبلؽبم بذلك تيسٌلط عليهم عقوبات إدارية
يتعٌُت على الصيادلة القياـ باؼبناكبة  ):  منو على أنٌو2وبٌدد كيفيات تنظيم اؼبناكبة، حيث تنخت اؼبادة 

 :حسب الكيفيات احملٌددة يف ىذا القرار كاألكقات احملٌددة كما يأيت
 مساء، (19:00)صباحان إُف السابعة  (8:00)من الساعة الثامنة : أياـ اعبمعة كالعطل -

                                  
 .59 دبوسات عبد الوىاب، اؼبرجع السابق، ص  1
 . اؼبتعٌلق بػػػ ح ص ت سالف الذكر05-85 القانوف رقم  2
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 1...(.صباحان  (8:00)مساء إُف الثامنة  (19:00)من الساعة السابعة : الليل -
 

 .التزامػػػات الصيدلػػي: المبحػػث الثػػانػي
لقد عٍت اؼبشرٌع بالتأىيل العلمي القائم على صرؼ األدكية ؼبستهلكيها، فقٌرر احتكار عملية بيع 
كتوزيع األدكية للصيدِف، مراعاة منو للدكر اغبيوم الذم يقـو بو يف اجملتمع، إذ أنٌو يقع بُت مرحليت 
إنتاج الدكاء كاستهبلكو، كأنٌو آخر معرب يبٌر من خبللو الدكاء للمريض، فيواجو بذلك الصيدِف موزٌع 
الدكاء صعوبات بالغة تكمن يف إغباح صانعي األدكية على الشراء كالبيع كما تتطٌلبو األمراض منها، 
كما يواجو صعوبات نتيجة تعاملو مع كصفات األطباء كطلبات اؼبرضى من األدكية، فعلى الصيدِف 

التوفيق بُت كل ىذه اؼبتطٌلبات دبا يٌتفق كالغاية من استهبلؾ الدكاء، كىي احملافظة على الصحة العامة 
كضباية اؼبرضى ككقايتهم من خطأ الطبيب اؼبعاًف يف حالة حصوؽبم على تذكرة طبية، بل كاألخطاء 

 2.اليت يقع فيها اؼبريض نفسو، كيف حاالت كقوع أخطاء من طرؼ صانع الدكاء
يلتـز الصيدِف دبجموعة من الواجبات اليت من شأّنا أف تعٌزز اؼبسار السليم لسَتتو اؼبهنية، 

كلتحقيق ذلك ألزمتو القوانُت اؼبتعٌلقة بالصحة أف وبًـت مهنتو بالتحٌلي باألخبلؽ اؼبهنية كانعكاسها 
على حياتو الششصية، كأف ييساىم يف سبيل تطويرىا بالقياـ بأعماؿ من شأّنا أف تنٌمي قدراتو 

الفكرية، كاؼبشاركة يف كل عمل يهدؼ إُف تطوير الصحة العامة، بتكريس مبدأ اؼبساكاة يف اؼبعاملة 
بُت اعبمهور، كاحًتاـ قواعد اللباقة يف التعامل، سواء باحًتاـ عبلقة الزمالة، إضافة إُف توثيق عبلقتو 

 3.باإلدارة، كىذا  من أجل نشر الوعي الصحي يف اجملتمع

                                  
، الصادرة يف 54، وبٌدد كيفيات تنظيم اؼبناكبة على مستول الصيدليات، ج ر عدد 20/08/2014 القرار اؼبؤرٌخ  1

21/09/2014. 
 .159 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع السابق، ص  2
 براىيمي زينة، مسؤكلية الصيدِف، مذكرة ماجستَت، زبصخت قانوف اؼبسؤكلية اؼبهنية، مدرسة دكتوراه للقانوف األساسي كالعلـو  3

 .12، ص 03/10/2012السياسية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
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كللحديث عن التزامات الصيدِف يتوٌجب علينا التعٌرؼ على االلتزامات العامة كىو ما سنعاعبو يف 
 .اؼبطلب األكؿ، كعلى االلتزامات اػباصة كاليت سنتطٌرؽ إليها يف اؼبطلب الثآف

 .االلتزامات العامة للصيدلي: المطلػػب األوؿ
على اعتبار أٌف الصيدِف فاعل يف الصحة عمومان، فدكره يف توفَت الدكاء للمواطن كالسهر على 
إرساء الًتبية الصحية كالوقائية هبعلو يف مرتبة تفرض عليو االبتعاد عن كل الشبهات كاجتناب أم 

نشاط أك تصٌرؼ يبكن أف ييسيء إُف ظبعة اؼبهنة كشرفها كلو خارج إطار اؼبزاكلة، كما أنٌو ميلـز بأف ال 
يبارس مع مهنة الصيدلة نشاطان يتناىف كالكرامة اؼبهنية، كما أنو ييعدُّ مسؤكالن على اؼبستول االجتماعي، 

كىذا بضركرة البراطو يف أنشطة اجملتمع اؼبدٓف كيف كل ما من شأنو أف ىبدـ التنمية، ك تسشَت كل 
 .معلوماتو كمؤىبلتو إزاء اؼبرضى كإغاثة كل من تعٌذر عليو اغبصوؿ على العبلج الطيب

كبالتاِف يقع على عاتق الصيدِف ؾبموعة من االلتزامات، اليت يشًتؾ يف أدائها باقي أصحاب اؼبهن 
 .اإللتزاـ باإلعبلـ، االلتزاـ بالسبلمة، كااللتزاـ بضماف العيوب اػبفية: األخرل، مثل

 .االلتزاـ باإلعػػالـ: الػفػػرع األوؿ

َف يهتم القانوف الوضعي بااللتزاـ باإلعبلـ إالٌ حديثان نظران لبساطة اؼبعامبلت اؼبدنية كالتجارية 
كعدـ تعٌقدىا من جهة، كلتساكم الطرفُت اؼبتعاقدين أك اؼبقبلُت على التعاقد حوؿ العلم باؼبنتوج من 

جهة أخرل، خببلؼ الشريعة اإلسبلمية اليت كاف ؽبا السبق يف التأكيد على أنبية التعاقد عن نية 
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّل َأف َتُكوَف ِتَجارٌَة  َتـــاُك ُك وْا  َمُنوْا اَل ءايَا أَيػَُّها الَّلِذيَن  :" كتبٌصر، لقولو تعاُف  َأْمَواَلُكْم بَػيػْ

رضي - عن حكيم بن حزاـ و ، 1"َعْن تَػَراٍض ِمْنُكْم َواَل تَػْقتُػُلوْا أَنْػُفَسُكُم ِإفَّل اللَّلَو َكاَف ِبُكْم رَِحيًما

                                  
 . 29 سورة النساء، اآلية  1
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البيِّعاِف بالخيار ما لم يتفرَّلقا، فإف صدقا :" ؿقا- صلى اهلل عليو وسلم - عن النبي - اهلل عنو 
 .1 متفق عليو"وبيَّلنا بورؾ لهما في بيعهما، وإف كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

لكن نتيجة التطّورات التقنية والتكنولوجية المعاصرة، والتي أثّرت سلباً على األطراؼ 
المتعاقدة من الناحية المعرفية بمقتضيات العقد، فإنّو بات الزماً تدّخل رجاؿ القانوف لوضع 

معالم وحدود يقف عندىا كال الطرفين، وكاف للقضاة السبق في ذلك، خاصة في ظل قصور 
النظرية التقليدية القائمة على مبدأ سلطاف اإلرادة، في كثير من جوانبها، منها عدـ صحة المبدأ 

على إطالقو في تقييد القوة الملزمة للعقد، وقد تجّلى قصور ىذه النظرية مع تطّور معطيات 
الحياة المتعّلقة بالنظاـ اإلقتصادي العاـ، وبات اإلعالـ أحد الركائز األساسية لكل سياسة 

 .، السيما منها ما يتعّلق بالمنتجات الصيدالنية2توضع للدفاع عن المستهلك
ىو ؾبموع اؼبعلومات اؼبتعٌلقة بًتكيبها "اإلعبلـ الطيب كالعلمي حوؿ اؼبنتجات الصيدالنية  ؼ

كآثارىا العبلجية كالبيانات اػباصة دبنافعها كمضارىا، كاالحتياطات الواجب مراعاهتا، ك كيفيات 
استعماؽبا كنتائج الدراسات الطبية اؼبدٌققة اؼبتعٌلقة بنجاعتها كظبيتها العاجلة أك اآلجلة، تلك 

اؼبعلومات اليت تقٌدـ إُف األطباء كالصيادلة كأعواف الصحة كاؼبستعملُت لؤلدكية بيغية ضماف االستعماؿ 
السليم للمنتجات الصيدالنية، كينبغي أالٌ تشتمل على أقواؿ غشاشة أك غَت قابلة للتمحيخت كال 

على إغفاؿ قد ينجر عنو استهبلؾ دكاء ال مربٌر لو طبيان، كال أف يعرض اؼبرضى هبا ؼبشاطر ال موجب 
في طبيعتها اغبقيقية  3 ."ؽبا، كينبغي أالٌ يصمَّم عتاد تركهبها على كبو ىبي

                                  
: ، رقم(2/732)أخرجو البشارم، كتاب البيوع، باب السهولة كالسماحة يف الشراء كالبيع كمن طلب حقا فليطلبو يف عفاؼ   1
 .(1532: )، رقم(3/1164) كمسلم، كتاب البيوع، باب الصدؽ يف البيع كالبياف ؛(1973)

 .61، ص 2006 بوداِف ؿبمد، ضباية اؼبستهلك يف القانوف اؼبقارف، دار الكتاب اغبديث، اعبزائر،  2
، يتعٌلق باإلعبلـ الطيب كالعلمي اػباص 06/07/1992، اؼبؤرٌخ يف 286-92  اؼبادة األكُف من اؼبرسـو التنفيذم رقم  3

 .11/07/1992، اؼبؤرخة يف 53باؼبنتجات الصيدالنية اؼبستعملة يف الطب البشرم، ج ر عدد 
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كيف نفس السياؽ، ال يبكن إنكار فضل القضاء يف إنشاء اإللتزاـ باإلعبلـ، لكن ىذا َف يبنع الفقو 
 من أكائل الشيرٌاح الذين طرقوا اؼبسألة يف 1( Juglart)من االىتماـ كالبحث فيو، حيث يعترب الفقيو 

 2.(اإللتزاـ باإلعبلـ يف العقود )كتابة 
التزاـ ييغطي اؼبرحلة السابقة على التعاقد يف صبيع عقود االستهبلؾ، كيتعٌلق  ): فااللتزاـ باإلعبلـ

 3.(باإلدالء بكافة اؼبعلومات كالبيانات البلزمة إلهباد رضا حر كسليم لدل اؼبستهلك
، فهو إذف عند اقتناءه للمادة الصيدلية أك 4كباعتبار أٌف اؼبريض أك ميقتٍت األدكية ييعترب ميستهلكان 

ػبدمة ذات نوع طيب عبلجي أك كقائي لششخت ؿبًتؼ يتمٌثل يف الصيدِف، الذم ىو أكثر 
األششاص سبركزان من أجل إعبلـ اؼبستهلكُت، ألنٌو سواء كاف منتجان بائعان أك مؤدم خدمات، فإٌف 

ىذا اؼبركز أك الوصف ىبٌولو اإلحاطة بكل جوانب اؼبنتىج الصيدالٓف، كقد أكٌددت على ذلك اؼبادة 
هبب على كل متدٌخل أف ييعلم ):  من قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش، حيث نٌصت على أنٌو17

اؼبستهلك بكل اؼبعلومات اؼبتعٌلقة باؼبنتوج الذم يضعو لبلستهبلؾ بواسطة الوسم ككضع العبلمات أك 
 5.(بأية كسيلة أخرل مناسبة

                                  
1 Michel de Juglart (1911-1990), de France, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de 

Paris II (en 1988), Bibliothèque Nationale de France : http://data.bnf.fr , vu le 04/09/2017 

 .375، ص2008، األردف، (ط.د) شَتزاد عزيز سليماف، حسن النية يف إبراـ العقود، دار دجلة،  2
 .367، ص 2007، لبناف، 1 عبد اؼبنعم موسى إبراىيم، ضباية اؼبستهلك، منشورات حليب اغبقوقية، ط 3
اؼبستهلك ىو كل ششخت طبيعي أك معنوم يقتٍت دبقابل أك ؾٌبانان، سلعة أك خدمة موٌجهة لبلستعماؿ النهائي من أجل ... )  4

، اؼبؤرخ يف 03-09 من القانوف رقم 3/2، اؼبادة (حاجتو الششصية أك تلبية حاجة ششخت آخر أك حيواف متكٌفل بو
 .08/03/2009، الصادرة يف 15، يتعٌلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش، ج ر عدد 25/02/2009

 03-09 من القانوف 3/8، اؼبادة (اؼبتدخل ىو ششخت طبيعي أك معنوم يتدٌخل يف عملية عرض اؼبنتوجات لبلستهبلؾ)  5
 .اؼبتعٌلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش سالف الذكر

http://data.bnf.fr/
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كاإلعبلـ الصادر من طرؼ الصيدِف ىو إعبلـ ضركرم وبمل معلومات خطَتة، ال هبوز ؽبذا 
األخَت أف ينفرد هبا لنفسو، نظران لكوّنا ؿبل مينتجات خطرة، فبل بد أف وبيط الصيدِف ميقتٍت الدكاء 

جبميع التأثَتات غَت اؼبرغوبة ؽبذا الدكاء كـباطره كألم حالة مىرضية ييستعمل، كما - أك اؼبنتىج عمومان –
عٌما ييعانيو اؼبريض إف  Obligation de S’informerيقع على عاتقو أيضان كاجب االستعبلـ 

كاف ميصاب دبرض آخر، حىت يكوف إعبلمو بضركرة اقتناء دكاء ما مبٍت على إعبلـ حقيقي 
، كىنا ىبلق التكامل بُت كظيفة الطبيب يف كتابة الوصفة كبُت الصيدِف يف تفٌحصها، 1كموضوعي

كطرح بعض اؼبعلومات أك األسئلة اليت يبكن أف يغفل عنها الطبيب، ذبٌنبان ألم مضاعفات أك 
 من قانوف 194أخطاء، كىذه كلها التزامات أخبلقية يفرضها الواجب اؼبهٍت، حيث نٌصت اؼبادة 

اإلعبلـ الطيب كالعلمي بشأف اؼبواد الصيدالنية  ):  اؼبتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها على أفٌ 08-13
 .كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم إلزامي

هبب أف يكوف اإلعبلـ دقيقان كقاببلن للتحقق منو كمطابقان ألحدث معطيات البحث الطيب كالعلمي 
 2.(حُت نشره

 
 

 
 .االلتزاـ بضماف العيوب الخفية في الدواء: الفػػػرع الثػػانػي
يكوف البائع ميلزمان للضماف إذا َف يشتمل اؼببيع ):  من القانوف اؼبدٓف على أنٌو379/1نٌصت اؼبادة 

على الصفات اليت تعٌهد بوجودىا كقت التسليم إُف اؼبشًتم، أك إذا كاف باؼببيع عيب ينقخت من 

                                  
 .61 بوداِف ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  1
هبب ):   على أنٌو 05-85 من قانوف ح ص ت سالف الذكر الصادر دبوجب القانوف 130 كيف ذات السياؽ نٌصت اؼبادة  2

 .(أف يكوف أم إخبار بشأف اؼبنتوجات الصيدالنية صحيحان كصادقان 
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قيمتو، أك من اإلنتفاع بو حبسب الغاية اؼبقصودة منو حسبما ىو مذكور  بعقد البيع، أك حسبما 
 1.(يظهر من طبيعتو أك استعمالو، فيكوف البائع ضامنان ؽبذه العيوب كلو َف يكن عاؼبان بوجودىا

الوصمة أم النقيصة كما : فمعٌت العيب اػبفي يف نصوص القانوف اؼبدٓف اعبزائرم َف يرد، كىو لغةن 
كالعيب اليسَت ىو ما ينقخت مقدار ما يدخل ربت تقؤف ىبلو منو من أصل الفطرة السليمة للشيء، 

الوصمة، كعاب ، أك ىو 2اؼبقومُت كالفاحش خببلفو كىو ما ال يدخل نقصانو ربت تقؤف اؼبقومُت
عاب اؼبتاع يعيب عيبان؛ أم : يقاؿ. الـز متعد كىو معيب كمعيوب كرجل عياب كثَت العيب للناس

صار ذا عيب، كصبعو عيوب كأعياب كعيبو نسبة إُف العيب كاستعمل العيب اظبان كصبع على عيوب 
 3.كاؼبعيوب ما كاف العيب كضمانو

أٌما الفقو اإلسبلمي فيعٌرؼ العيب بأنٌو شائبة تعًتم الشيء على غَت اؼبألوؼ يف حالتو العادية، 
كعرٌفتو ؿبكمة النقض اؼبصرية بأنٌو اآلفة الطارئة اليت زبلو منها الفطرة السليمة للمبيع، أٌما ؿبكمة ليوف 

 4.الفرنسية، فتعرٌفو بأنٌو النقض الذم يصيب الشيء، بشكل عارض كال يوجد يف كل األشياء اؼبماثلة
كقد شرٌع الفقو اإلسبلمي خيار العيب فبل وبٌل ؼبسلم أف يبيع سلعة من السلع كىو يعلم أٌف عيبان 

 .فيها قٌل أك كثر حىت يبٌُت ذلك ؼببتاعو
 5: كشركط ضماف العيب اػبفي تتمٌثل فيما يلي

أم أالٌ يكوف ظاىران للمشًتم كال يعلم بو كقت تسليم اؼببيع أك َف :  أف يكوف العيب خفياً  -1
يستطع تبٌينو أك اكتشافو، كلو فحخت اؼببيع بعناية الرجل العادم، كمن مث إذا كاف العيب ظاىران يف 

                                  
 .30/09/1975، اؼبؤرخة يف 78، يتضمن القانوف اؼبدٓف اعبزائرم، ج ر عدد 26/09/1975 اؼبؤرٌخ يف 58-75 األمر  1
 . عيب، دار الكتاب العريب، بَتكت، لبناف:، مادة2/124 جالعرب،أيب الفضل صباؿ الدين بن منظور األفريقي،  لساف   2
 .113 ص،1952، مصر، 2 ، مطبعة اغبليب، ط1 ج، القاموس احمليط،آبادم الشَتازم لفَتكزا  3
 كما 170، ص 2000، تيزم كزك، اعبزائر، 2 سي يوسف زاىية حورية، عقد البيع، دار األمل للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط 4

 .بعدىا
 .351 بوداِف ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  5
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اؼببيع أك كاف اؼبشًتم يعلم بو، فبل يلتـز البائع بالضماف بل هبوز تفسَت ذلك على أٌف اؼبشًتم قد قبل 
اؼببيع دبا فيو من عيب، إالٌ أنٌو استثناءان نخٌت اؼبشرٌع اعبزائرم على حالتُت يكوف فيهما البائع مسؤكالن 

 :عن العيب، كلو كاف ظاىران، كنبا
حالة ما إذا أثبت اؼبشًتم أنو علم من طرؼ البائع خبلو اؼببيع من العيب، ألٌف اؼبشًتم يكوف  -

 بذلك معتمدان على قوؿ البائع،
 .عندما ييثبت اؼبشًتم أٌف البائع قد تعٌمد إخفاء العيب عشان منو -

 كيكوف كذلك إذا كاف من شأنو أف ينقخت من قيمة اؼببيع أك من : أف يكوف العيب مؤثراً  -2
 منفعتو كفقان للغرض اؼبذكور يف عقد البيع أك كفقان لطبيعة اؼببيع كلكيفية استعمالو،

 كيتحٌقق ذلك كقت تسٌلم اؼبشًتم للمبيع من البائع، كسواء كيجد : أف يكوف العيب قديماً  -3
 العيب قبل سباـ البيع أك حدث بعد سبامو، فاؼبهم أف يكوف موجودان كقت التسليم،

 كيعترب ىذا الشرط مندؾبان يف : أف يكوف العيب غير معلـو من المشتري وقت التسليم -4
 من القانوف 379/2شرط اػبفاء، على الرغم من قوؿ البعض باستقبللو عنو، حيث نٌصت اؼبادة 

، (...غَت أٌف البائع ال يكوف ضامنان للعيوب اليت كاف اؼبشًتم على علم هبا كقت البيع ): اؼبدٓف بقوؽبا
 1.فإذا علم اؼبشًتم بالعيب كسكت عنو ييعترب ذلك تنازالن عن حقو يف الرجوع بالضماف

يستفيد كل مقنت ): كلقد نخٌت اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف ضباية اؼبستهلك كقمع الغش على أنٌو 
ألم منتوج سواء كاف جهازان أك أداة أك آلة أك عتادان أك مركبة أك أم مادة ذبهيزية من الضماف بقوة 

 . كيبتد ىذا الضماف أيضا إُف اػبدمات. القانوف

                                  
، ص (س.د)، دار إحياء الًتاث العريب، لبناف، 4 السنهورم عبد الرزاؽ، الوسيط يف شرح القانوف اؼبدٓف، البيع كاؼبقايضة، ج  1

 . كما بعدىا723
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هبب على كل متدٌخل خبلؿ فًتة الضماف احملٌددة، يف حالة ظهور عيب باؼبنتوج، استبدالو أك 
 1.(...إرجاع شبنو، أك تصليح اؼبنتوج أك تعديل اػبدمة على نفقتو

كيف حالة ما إذا كاف البائع ؿبًتؼ كما يف حالة الصيدِف، فقد اذبهت احملاكم الفرنسية إُف 
التشديد يف أحكامها كاللجوء إُف تفسَت نصوص القانوف اؼبدٓف على كجو يزيل التفرقة بُت البائع 

، كذلك عن 2 قانوف مدٓف فرنسي1645حسن النية كالبائع سيء النية، فاستندت إُف نخت اؼبادة 
طريق تشبيو البائع احملًتؼ، الذم ال يبكن أف هبهل عيوب ما يصنع أك ييباع ، بالبائع سيء النية، 

 3.كمن مثٌ يكوف مسؤكالن عن عيوب اؼبنتجات اليت يقـو ببيعها كلو كاف ال يعلم هبذه العيوب
كما أٌف اؼبشرٌع اعبزائرم أيضا ازبذ نفس اؼبوقف يف افًتاض علم اؼبنتج أك البائع اؼبهٍت بعيوب 

-90 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 3اؼبنتىج أك السلعة اليت يعرضها، كمن ذلك ما جاء يف نخت اؼبادة 
هبب على احملًتؼ أف يضمن سبلمة اؼبنتوج الذم يقدمو من أم عيب هبعلو غَت ):  بقوؽبا266

، فتجربة الشيء اؼببيع ال تيعفي 4(...أك من أم خطر ينطوم عليو/صاٌف لبلستعماؿ اؼبشصخت لو ك
 .احملًتؼ من التزامو بالضماف

 :ك من أىم العيوب اليت تشوب اؼبنتجات الصيدالنية
 انتهاء مدة صبلحية اؼبنتىج، -
 إعطاء الدكاء جبرعات متفاكتة غَت اليت مٌت إدراجها بالوصفة الطبية، -

                                  
 . من ؽ ح ـ ؽ غ سالف الذكر13  اؼبادة  1

2
 (Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en 

a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.), Créé par Loi 1804-03-06 

promulguée le 16 mars 1804, concernant le code civil. 
 علياف عدة، االلتزاـ بالتحذير من ـباطر الشيء اؼببيع، مذكرة ماجستَت يف اغبقوؽ، فرع عقود كمسؤكلية، كلية اغبقوؽ، جامعة  3

 .30- 29، ص ص 2009-2008بن يوسف بن خدة، اعبزائر، السنة اعبامعية 
، الصادرة 40، يتعٌلق بضماف اؼبنتوجات كاػبدمات، ج ر عدد 15/09/1990 اؼبؤرخ يف 266-90 اؼبرسـو التنفيذم رقم  4
 .19/09/1990يف 



[Tapez le titre du document] 
 

41 
 

دثها الدكاء إذا ما ايخذ مع مادة صيدالنية  - عدـ تنبيو الصيدِف للتأثَتات اليت يبكن أف وبي
 أخرل، 
 .كغَتىا من اغباالت... عند عدـ مبلئمة الدكاء مع اغبالة اؼبرضية اليت يعآف منها الزبوف -

 .االلتزاـ بالسػػالمة:  الفػػػرع الثػػالث
إٌف إدخاؿ مفهـو االلتزاـ بضماف السبلمة يف العقود، يستجيب غباجة معاصرة، سواء يف القانوف 

الوطٍت أك اؼبقارف، ألٌف عبارات العقد ككلماتو كتعبَت عن إرادة األطراؼ، ال تيلغي كال سبحي ركح 
االتفاؽ الذم هبمع اؼبتعاقدين، ؽبذا فإٌف القاضي دبا لو من سلطة يف تفسَت العقد، يبكنو أف يضيف 

التزامات غَت موجودة فيو، كىو الذم كاف سببان مربٌران ؼبيبلد االلتزاـ بضماف السبلمة يف عقد النقل من 
، عندما أٌكدت أف عقد نقل األششاص يتضمن أيضان االلتزاـ 19111طرؼ القضاء الفرنسي سنة 

بتوصيل اؼبسافر إُف مقصده سالػمان، كىذا ما يبٌُت جليان السلطة اليت يتمٌتع هبا القضاء يف إنشاء 
 2.االلتزامات اليت ال ينتبو األفراد إلدراجها بعبارات كاضحة كصروبة ضمن بنود العقد

إٌف ىذا األمر يؤكد السلطة اليت يتمٌتع هبا القضاء يف إنشاء االلتزامات اليت ال ينتبو األفراد إلدراجها 
 3.بعبارات كاضحة كصروبة ضمن بنود العقد

َف يقف تطٌور القضاء كالفقو عند اغبدكد اليت تيلـز البائع احملًتؼ بتعويض اؼبتضٌرر عن األضرار اليت 
دثها اؼبنتجات بعيوهبا، بل ذباكز ىذه اغبدكد لكي يلقي على عاتق البائع احملًتؼ عبء األضرار  ربي

اليت تنجم عن عدـ قياـ األخَت بواجبو بإحاطة اؼبشًتم علمان دبكاف كخصائخت السلعة كما تتمٌيز بو 
                                  
1
 Cass.Civ, 21 Novembre 1911 : D.1913, commentaire D’arrêt, rendu, par la première 

chambre civile de la cour de cassation portant sur la notion d’obligation de sécurité, 

N°16024 ; www.academon.fr , vu le 12/05/2016.    
، اؼبضموف، أساس اؼبسؤكلية، ؾبٌلة اؼبفكر، العدد   2 ، كلية اغبقوؽ كالعلـو 10مواقي بنآف أضبد، االلتزاـ بضماف السبلمة، اؼبفهـو

  www .dspace.univ-biskra.dz:؛ اؼبوقع االلكًتكٓف2، ص2016السياسية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، جانفي 
 .20/08/2015، كاطلع عليو يـو 31/01/2014، ادرج بتاريخ 

 .2 مواقي بنآف أضبد، اؼبرجع نفسو، ص3

http://www.academon.fr/
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من صفات ك كيفية استعماؿ ىذا اؼبنتىج، فاؼببيع حىت كلو كاف خاليان من العيوب، حيث أٌف تعٌقد 
أف يقـو بواجب  (كمن ذلك الصيدِف)األجهزة كتعٌدد أنواعها كشيوع استعماؽبا، أكجب على البائع 

يط بالسلعة  من ـباطر يف االستعماؿ كطريقة اغبفظ، ككيفية التشزين  (الدكاء)اإلفضاء عن صبيع ما وبي
 1.ككل اؼبعلومات اؼبتعٌلقة باؼببيع

أٌما من جانب الدكاء، فإنٌو نظران للحٌيز اؽباـ الذم أضحى وبتٌلو الدكاء يف حياة الفرد كاجملتمع، كنظران 
قانوف الصيدلة : ؼبا يرتبط بوصفو كاستعمالو من ـباطر، فبل ريب أف ينشأ قانوف مستقل بو يتمٌثل يف

Droit de la Pharmacie ،كالذم يهتم يف جانب كبَت منو حبماية اؼبستهلك من ـباطر األدكية 
 اؼبتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها كرٌتب على ـبالفتها 05-85كىي قواعد نخٌت عليها القانوف رقم 

 .جزاءات عقابية

كقد أككل القانوف سلطات حبث كمعاينة اعبرائم اؼبتعلقة دبمارسة نشاط الصيدلة إُف الصيادلة 
 من اؼبرسـو التنفيذم 2/4اؼبفٌتشُت، ككذلك موظفي كأعواف الشرطة القضائية، حيث نٌصت اؼبادة 

، نٌصت على أف تقًتح 2 الذم وبٌدد شركط فبارسة تفتيش الصيدلة ككيفيات ذلك129-2000رقم 
مفتشية الصيدلة تدابَت تنظيمية ترمي إُف ربسُت نتائج النشاط الصيدالٓف كالبيولوجي كضماف األمن 

 .الصحي

إٌف النصوص اؼبنٌظمة للدكاء تتمٌيز على كجو اػبصوص بطابع كقائي، ألنو بالنسبة للمنتجات األخرل 
خاصة الغذائية منها، فإٌف اؼبراقبة فيها ال تتحٌقق إالٌ بعد عرضها يف السوؽ، أٌما بالنسبة لؤلدكية فإٌف 

                                  
 للسنة 01، ؾبٌلد 24 أكـر ؿبمود حسن البدك، االلتزاـ باالفضاء كسيلة لبللتزاـ بضماف السبلمة، ؾبٌلة الرافدين للحقوؽ، العدد 1

 .9، ص2005العاشرة، كلية القانوف، جامعة اؼبوصل، العراؽ، 
، وبٌدد شركط فبارسة تفتيش الصيدلة ككيفيات ذلك، ج ر عدد 11/06/2000 اؼبؤرخ يف 129-2000 اؼبرسـو التنفيذم  2

. 14/06/2000، الصادرة بتاريخ 34
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ذلك ال يكفي نظران آلثارىا اػبطَتة، كاؼبدٌمرة على الصحة، لذلك فإٌف الوقاية تضٌمنتها يف ىذا اجملاؿ 
 :نوعاف من القواعد

يتعٌلق حبصر حق إنتاج كبيع األدكية على أششاص مؤىلُت مهنيان، كىذا ما يفٌسر : النوع األوؿ
 اليت نٌصت على 13-08 من القانوف 188/1احتكار الصيادلة ؽبذا النشاط دبوجب نخت اؼبادة 

تتوٌُف التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدالنية اؼبستعملة يف الطب البشرم صيدليات توضع ربت  ): أنٌو
 .(مسؤكلية صيدِف

فًتتبط ببيع األدكية اؼبنتجة صناعيان كاؼبرٌخصة بالعرض يف السوؽ اؼبعركؼ اختصاران يف : النوع الثاني
 ، كإذا تبٌُت بأٌف الدكاء مضٌر بالصحة يف الظركؼ العادية لبلستعماؿ، فإنٌو ييرفض 1 ػAMMفرنسا بػػػػ 

 .تسليم ىذه الرخصة

كعلى الرغم من إنشاء ترخيخت اربادم دبقتضى الئحة تيشرؼ على تسليمو الوكالة األكربية لتقدير 
األدكية، فإٌف الرخصة احمللية اؼبذكورة آنفان الزالت سارية اؼبفعوؿ، كزبتخت بتسليمها الوكالة الفرنسية 

 .للسبلمة الصحية اؼبتشٌصصة يف منتجات الصحة

أك توزيعها لضركرة /أٌما يف اعبزائر فقد أخضع اؼبشرٌع استغبلؿ مؤسسة إلنتاج منتجات صيدالنية ك
، كزبتخت كزارة الصحة كالسكاف بتسليم رخصة استغبلؿ مؤسسة اإلنتاج، 2اغبصوؿ على رخصة قبلية

                                  
1
 AMM : une autorisation de mise sur marché ;      - 

 7يف الفقرة " سبلمة اؼبنتوجات"؛ كيف ىذا الصدد أكرد اؼبشرع اعبزائرم مصطلح 429بوداِف ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص : انظر-
غياب كلي أك كجود يف مستويات مقبولة كبدكف خطر، يف مادة غذائية ؼبلٌوثات أك مواد مغشوشة  ):  ميوضحان ؽبا بأٌّنا3من اؼبادة 

 اؼبؤرٌخ يف 03-09، القانوف (أك ظبـو طبيعية أك أية مادة أخرل بإمكاّنا جعل اؼبنتوج مضرٌان بالصحة بصورة حادة أك مزمنة
 .08/03/2009، اؼبؤٌرخة يف 15، اؼبتعٌلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش، ج ر عدد 25/02/2009

 اؼبتعٌلق برخصة استغبلؿ مؤسسة إنتاج اؼبنتجات 06/07/1992 اؼبؤرخ يف 285-92 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 2 اؼبادة  2
. 12/07/1992، الصادرة يف 53أك توزيعها، ج ر عدد /الصيدالنية ك
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بينما زبتخت مديرية الصحة كالسكاف يف الوالية بتسليم رخصة استغبلؿ مؤسسات التوزيع، كألغراض 
الوقاية من ـباطر األدكية كالكشف عنها، أنشأ اؼبشرع اعبزائرم اؼبشرب الوطٍت ؼبراقبة اؼبنتجات 

 1.الصيدالنية، تتمٌثل مهٌمتو األساسية يف مراقبة نوعية اؼبنتجات الصيدالنية كاختيارىا

كقد كانت اعبزائر حىت ّناية الثمانينات سبارس احتكار التجارة اػبارجية على اؼبنتجات الصيدالنية، 
مث متَّ ربويلو من احملافظة السامية للبحث إُف اؼبؤسسات الوطنية للتموين باؼبنتجات الصيدالنية يف 

 1994اعبزائر، كىراف، قسنطينة، مثٌ أككلت ىذه اؼبهٌمة يف عاـ : اعبهات الكربل الثبلث يف الببلد
إُف الديواف الوطٍت لؤلدكية، كىو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي كذبارم، كالذم يبلك أيضان 

 2.سلطة التحقق من مراقبة جودة اؼبنتوجات اؼبكتسبة عن طريق ىيئات الرقابة اؼبعتمدة قانونان 

فاألدكية اؼبشٌصصة لبلستعماؿ البشرم، حىت كلو استيعملت يف تكوينها مقادير صحيحة كيف 
ظركؼ عادية، فإنٌو يبكن أف تنجم عنها ـباطر إستعماؿ ال ييكشف عنها عند تسليم رخصة عرضها 

يف اؼبؤسسات الصيدالنية، لذلك ظهرت يف بادئ األمر يف فرنسا مث يف اعبزائر آراء حوؿ ضركرة 
، كىي تيعرؼ عندنا (Centre Pharmacovigilance)إنشاء مراكز اليقظة خبصوص األدكية 

، كىي مؤٌسسة عمومية ذات طابع إدارم "اؼبركز الوطٍت لليقظة خبصوص األدكية كالعتاد الطيب"ب
مراقبة اآلثار اعبانبية غَت اؼبرغوب فيها اليت يسٌببها "، أككىل ؽبا القانوف مهمة 1998أنشأت عاـ 

استهبلؾ األدكية اؼبعركضة يف السوؽ، كاغبوادث، أك احتماالت كقوعها عند استعماؿ األجهزة 
 3".الطبية

 .اإللتزامات الخػػاصة: المطلب الثاني

                                  
 .430-429بوداِف ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص ص  1

 .431 بوداِف ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  2
 .432-431بوداِف ؿبمد، اؼبرجع نفسو، ص ص 3
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نظران لكونو –يقع على عاتق الصيدِف التزامات بصفتو صاحب مهنة حرٌة ذات طابع خاص 
، كبسبب -ششخت طبيعي حاصل على شهادة جامعية يف الصيدلة كمتشٌصخت يف ؾباؿ توزيع األدكية

خطورة ىذه العملية على الصحة العامة كسبلمة الفرد، فقد منح القانوف كما سبقت اإلشارة امتياز 
، كىذا ما نٌصت عليو اؼبادة "مبدأ االحتكار الصيدِف لعملية توزيع األدكية" خاص ؽبذا الششخت

 من قانوف ضباية الصحة كترقيتها، كالسبب يف ذلك أٌف اؼبستهلك عادة ما ال يبلك اؼبعلومات 188
الفنية الضركرية كالتشصخت الكايف لوصف ما يلزمو من أدكية لعبلج مرضو، كلتحقيق ىذا اؽبدؼ 
النبيل، أقٌر اؼبشرٌع اعبزائرم التزامات تقع على عاتق  الصيدِف بصفتو بائع عادم، ككذا التزامات 

بصفتو رجل علم ؿبًتؼ،حيث كضع القانوف مكانو بُت الطبيب كاؼبريض يف عملية العبلج كأصل 
ال ييسلَّم أم دكاء إالٌ ) من قانوف ضباية الصحة كترقيتها بأنٌو 181عاـ، كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

 .(بتقدٔف كصفة طبية ما عدا بعض األدكية اليت تضبط قائمتها عن طريق التنظيم

 من مدٌكنة أخبلقيات 115كعمومان نلمس أىم االلتزامات اػباصة للصيدِف من خبلؿ نخت اؼبادة 
مهنة الطب، فتوٌضح بأٌف اؼبمارسة اؼبهنية للصيدلة تتمٌثل يف ربضَت األدكية، صنعها، مراقبتها 

 .كتسيَتىا، كذبهيز اؼبواد الصيدالنية أك إجراء التحاليل الطبية

 .اإللتزامات المترتّبة عن حيازة األدوية: الفػػػرع األوؿ

يلتـز الصيدِف أثناء القياـ بعملية بيع كتسليم الدكاء أك ربضَته كمراقبتو، جبملة من الواجبات 
نستشٌفها من خطورة التعامل باؼبواد الصيدالنية، على اعتبار أٌّنا من اؼبواد اػباصة اػبطرة كفق 

 1.ك الدكِف، كقد اعتربت نفاياهتا من النفايات السامة اػبطرة1التصنيف الوطٍت

                                  
، 78، وبٌدد كيفيات تسيَت نفايات النشاطات العبلجية، ج ر عدد 09/12/2003 اؼبؤرٌخ يف 478-03 اؼبرسـو التنفيذم  1

-04 منو باعتبار نفايات اؼبواد الصيدالنية نفايات سامة،؛ ككذا اؼبرسـو التنفيذم 10، يف اؼبادة 14/12/2003اؼبؤرخة يف 
، الصادرة بتاريخ 81، وبٌدد كيفيات نقل النفايات اػباصة اػبطرة، ج ر عدد 14/12/2004 اؼبؤرٌخ يف 409
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 .االلتزاـ بحفظ األدوية:  البنػػد األوؿ

كىو التزاـ انبثق عن االلتزاـ بالسبلمة، فنظران للحيز اؽباـ الذم وبتٌلو الدكاء، إضافةن إُف اقًتانو 
دبشاطر تنجم عن استشدامو، شٌدد اؼبشرع اعبزائرم على غرار باقي التشريعات على ضركرة حفظ 
اؼبنتجات الصيدالنية كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم اليت زبضع إُف مراقبة النوعية 

، كما أنٌو ال يبكن تسويق أم مادة صيدالنية جاىزة 2كاؼبطابقة كفقان للتشريع كالتنظيم اؼبعموؿ هبما
 3.لبلستعماؿ ماَف يتٌم مراقبتها ميسبقان كالتصديق على مطابقتها لعناصر ملف التسجيل أك اؼبصادقة

كييربز ىذا االلتزاـ أٌف األصوؿ كالقواعد الفنية يف حفظ األدكية تقتضي من الصيدِف حفظها يف 
أماكن خاصة حسب تركيبة كل مستحضر، حيث ىناؾ مستحضرات ييلـز حفظها يف مكاف بارد 

كأخرل حفظها بعيدان عن أشٌعة الشمس أك الضوء أك يف مكاف خاص، كمن مثٌ فإٌف إخبلؿ الصيدِف 
يف مراعاة ىذه القواعد يتسٌبب يف تلف ىذه اؼبستحضرات أك فقداف فاعليتها، األمر الذم يًتٌتب 
عليو مسؤكليتو اعبزائية إذا نشأ عن استشداـ اؼبستحضر ضرر باؼبريض لعدـ مراعاة قواعد اغبيطة 

كاليقظة يف حفظ كزبزين اؼبستحضرات الطبية، كزبضع مسؤكليتو للقواعد العامة يف اؼبسؤكلية اعبزائية 
 4.عن اػبطأ غَت العمدم

                                                                                                        
، وبٌدد كيفيات التصريح بالنفايات اػباصة 10/09/2005، اؼبؤرٌخ يف 315-05؛ كاؼبرسـو التنفيذم رقم 19/12/2004

 .11/09/2005، الصادرة يف 62اػبطرة، ج ر عدد 
 سرام أـ السعد، دكر اإلدارة الصحية يف التسيَت الفٌعاؿ للنفايات الطبية يف ظل ضوابط التنمية اؼبستدامة بالتطبيق على اؼبؤسسة  1

اإلستشفائية اعبزائرية، مذكرة ماجستَت، زبصخت إدارة األعماؿ كالتنمية اؼبستدامة، كلية العلـو االقتصادية  كعلـو التسيَت، جامعة 
 .69-64، ص ص 2012-2011فرحات عباس، سطيف، دفعة 

 .، اؼبتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها سالف الذكر05-85 يعٌدؿ كيتٌمم القانوف 13-08 مكٌرر من القانوف رقم 193 اؼبادة  2
 . من قانوف ضباية الصحة كترقيتها اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم1 مكٌرر193اؼبادة  3 

 .33ك32، ص2010، االسكندرية، 1 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبسؤكلية اعبنائية للصيدِف ، دار الفكر اعبامعي، ط 4
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كقد أككل القانوف سلطات حبث كمعاينة اعبرائم اؼبتعٌلقة دبمارسة نشاط الصيدلة، إُف الصيادلة 
 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 2/4، حيث نٌصت اؼبادة 1اؼبفتشُت ككذا موظٌفي كأعواف الشرطة القضائية

تتحٌرل اؼبشالفات كتعاينها فيما ىبخٌت اؼبنتوجات الصيدالنية كاألدكية كاؼبنتوجات ) 2000-129
 2 .(الشبيهة باألدكية

 

 

 .االلتزاـ بتسليم دواء مطابق للوصفة الطبية وصالح لالستعماؿ: البنػػد الثػػاني

 من القانوف 364إٌف التسليم هبد أساسو يف االلتزامات اؼبًتتٌبة عن عقد البيع، حبيث تنخت اؼبادة 
، كعليو (يلتـز البائع بتسليم الشيء اؼببيع للمشًتم يف اغبالة اليت كاف عليها كقت البيع) 3اؼبدٓف

فالتسليم ىو إجراء ييقصدي بو سبكُت اؼبشًتم من اؼببيع، حبيث يستطيع أف يباشر عليو سلطاتو كمالك 
 4.دكف أف يبنعو من ذلك أم عائق

كنظران للشصوصية اليت يتمٌتع هبا الصيدِف بصفتو ششخت ؿبًتؼ، مع األخذ بعُت االعتبار الشيء 
اؼببيع اؼبتمٌثل يف الدكاء الذم يٌتسم باػبطورة اؼبصاحبة الستهبلكو مقارنةن بأم مبيع آخر، فإنٌو يصعب 
يف أغلب األحياف إسقاط ىذه النصوص الواردة يف القانوف اؼبدٓف حرفيان دكف التشديد على ضركرة أف 
يكوف التسليم مطابقان للوصفة الطبية، ألٌف األمر يتعٌدل كونو نشاط بيع يتضٌمن صبلة من االلتزامات 
اؼبنبثقة عن ىذا التصٌرؼ، كتسليم اؼببيع خاليان من العيوب كااللتزاـ باغبفاظ عليو، كإمٌبا ببذؿ الصيدِف 

                                  
 .428ك427 بوداِف ؿبمد، اؼبرجع السابق، الصفحة  1
 .، وبٌدد شركط فبارسة تفتيش الصيدلة ككيفيات ذلك سالف الذكر129-2000 اؼبرسـو التنفيذم  2
 .، اؼبتضمن القانوف اؼبدٓف اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم26/09/1975 اؼبؤرٌخ يف 58-75 األمر رقم  3
 .102سي يوسف زاىية حورية، اؼبرجع السابق، ص   4
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عناية الرجل اغبريخت يف تسليم الدكاء كمطابقتو للوصفة مع إعبلـ اؼبريض باآلثار اعبانبية اليت يبكن 
حدكثها جرٌاء تناكؿ ىذه األدكية، كاغبرص على تنبيهو بعدـ استهبلكو مع أم مستحضر صيدالٓف 
هبعل منو مادة سامة، كىنا نلمس مدل ثقل الواجبات اؼبفركضة على الصيدِف زيادةن على ما يًتٌتب 

 .عن نشاط البيع من التزامات
فبٌا سبق، يتعٌُت على الصيدِف أف يسٌلم للمريض دكاءان مطابقان ؼبا ىو ميدٌكف بالوصفة الطبية، كمن 

ظر عليو أيضان فبارسة سلطتو يف تقرير مدل  مثٌ وبظر عليو تسليم دكاء بديل للدكاء اؼبدٌكف فيها، كما وبي
قوة أك فعالية الدكاء، كبذلك ييسأؿ الصيدِف عن أم غلط أك خلط يتعٌلق باألدكية اليت ييسٌلمها 

 1.للمريض مقارنةن دبا ىو موجود بالوصفة الطبية
كتطبيقان لذلك سٌبت إدانة الصيدِف عن جريبة قتل خطأ نتيجة قيامو بتسليم اؼبريض ىَتكين 

Héroïne  بدالن من ايركتركبُت Urotropine  الدكاء اؼبدٌكف بالوصفة الطبية، ذلك أٌف مصدر التزاـ
الصيدِف بتسليم اؼبريض دكاء مطابق للمدٌكف يف الوصفة الطبية ىو تنفيذ لقاعدة األمُت ؽبا، كاليت 

تقتضي منو مراجعة كفحخت اؼبشاطر احملتملة عن أم خطأ مادم أك فٌٍت يقع فيو الطبيب، فإذا دٌكف 
الطبيب عٌدة أدكية يف الوصفة الطبية، ال يبكن علميان أف تتوافق فيما بينها أك تتعارض من حيث 

اآلثار العبلجية، فإٌف الصيدِف يقع عليو التزاـ بتبصَت الطبيب عن اػبطأ احملتمل، أك كجود تعارض بُت 
ؾبموعة من األدكية اؼبسٌجلة يف التذكرة الطبية، يف الوقت الذم ال هبوز فيو أف يقـو من تلقاء نفسو 

بتعديل ما كرد يف الوصفة الطبية من أدكية، أك تعديل أك تغيَت ؿبتويات أك مكٌونات الدكاء الذم 

                                  
بناءن على كصفة , لعقار معُت" بيع"حيث بينو كبُت اؼبريض عقد , اؼبستقر عليو أف مسؤكلية الصيدِف البائع ىي مسؤكلية عقدية)  1

، كىو يلتـز أماـ (أك بدكّنا يف بعض األحواؿ كاؼبستحضرات الصيدلية لنظافة اعبسم كنضارة البشرة كالفيتامينات كاؼبطهرات )طبية 
, مع كصف طريقة تناكلو كجرعاتو كاؼبواعيد كاحملاذير كاؼبشاطر إف كجدت ,بالسعر احملدد لو, اؼبريض بتسليمو العبلج اؼبدكف بالتذكرة

  كما يلتـز بإبداء النصائح كاإلرشادات أك حث اؼبريض على استشارة طبيب معُت،, كىذا يدخل ضمن االلتزاـ بتحقيق نتيجة
 يف القانوف ،مسؤكلية الصيدِف عن التذكرة الطبية، رضا عبد اغبليم عبد اجمليد عبد البارم؛ (كىذا يدخل ضمن االلتزاـ ببذؿ عناية

، أدرج http://www.mohamoon.com: ، اؼبوقع االلكًتكٓف5، العددؾبلة احملامُت العرب، اؼبصرم كالسعودم كالفرنسي

 .14/09/2017، واطلع عليه في 21/10/2009بتاريخ 

http://www.mohamoon.com/
http://www.mohamoon.com/
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ييطلب منو بناءان على الوصفة إعداده للمريض، أك استبداؿ دكاء بآخر، أك دكاء من ماركة ـبتلفة ،   
أك ؽبا مكٌونات زبتلف نسبتها عن الدكاء اؼبسٌجل بالوصفة الطبية خاصة إذا تعلقت اؼبكٌونات باؼبادة 

الفٌعالة، فإذا أنبل الصيدِف خطوة االتصاؿ بالطبيب ؿبٌرر الوصفة لتعديل الغلط أك التعارض، كاف 
 1 .مسؤكالن جزائيان 

 كذبدر اإلشارة إُف أنٌو إذا كاف الصيدِف ميلـز بتسليم الدكاء مطابقان للوصفة الطبية، فإنٌو يقع عليو 
التزاـ آخر كىو أف يكوف الدكاء متوافقان مع حالة اؼبريض، خاصة إذا كاف الدكاء لو عٌدة استعماالت، 

كعليو فإٌف اػبطأ يف عدد اعبرعات، أك يف كمية اعبرعة الواحدة، فبٌا قد تؤدم إُف مضاعفات تضٌر 
بصحة اؼبريض، لذلك حرصت بعض التشريعات يف العاَف، كمنها التشريع الفرنسي لؤلدكية على 

تسجيل جدكلُت للجرعات، األكؿ يتعٌلق باألششاص كالثآف ىبخٌت األطفاؿ، كىذا من شأنو تيسَت 
 2.اؼبساعدة يف تنفيذ التزامات الصيدِف، بإعطاء دكاء مطابق غبالة اؼبريض سبامان 

كما يقع على عاتق الصيدِف كاجب تسليم الدكاء صاغبان لبلستعماؿ سواء كاف ىذا الدكاء قد 
سيٌلم إليو سلفان من شركات األدكية أك كاف ىو القائم على إعداده كربضَته، لذا ييعدُّ ىذا االلتزاـ 
التزاما بتحقيق نتيجة، كىذا االلتزاـ يعٍت أف يكوف الدكاء صاغبان بذاتو سليمان من حيث عناصر 

تكوينو، كال ييشٌكل عند تناكلو خطران ييلحق باؼبريض ضرران، كىنا ذبدر اإلشارة إُف أنٌو ال ييشًتط فعالية 
 3.الدكاء يف شفاء اؼبريض أك يف مقاكمة اؼبرض، كإمٌبا يقتصر التزامو على تسليم دكاء صاٌف االستعماؿ

                                  
 .28 -26ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص   1
 .28 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  2
أٌما إذا قاـ الصيدِف ببيع دكاء غَت صاٌف لبلستعماؿ أك منتهي الصبلحية، أك أنٌو َف يراعي األصوؿ العلمية كالفنية اؼبٌتبعة يف )  3

زبزين كحفظ الدكاء السيما بالنسبة ألدكية التطعيم لؤلطفاؿ أك اغبساسية، ففي ىذه اغبالة ييسأؿ عن أم ضرر يلحق باؼبريض، 
كلكنو غَت مسؤكؿ عن ضماف فعالية الدكاء، كمع ذلك يقع على عاتق الصيدِف عبء االلتزاـ باإلعبلـ عن األعراض اعبانبية 
للدكاء اؼبباع، خاصةن إذا كانت ىذه األعراض تشٌكل خطورة على الوظائف اغبيوية للجسم، كىي أعراض ينبغي أف يعلم هبا 

؛ ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع نفسو، ص (.اؼبريض سلفان، ليٌتشذ قراره بعد ذلك باالستمرار أك التوٌقف عن العبلج
 .29-28ص
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 .االلتزامات الخاصة بعالقة الصيدلي مع الطبيب والمريض: الفرع الثػػانػي
يساىم العمل الصيدالٓف يف إسباـ العمل الطيب كبلوغ ىدؼ التشٌلخت من أعراض اؼبرض، فعمل 
الصيدِف يقتضي أف يكوف رابطان هبمع بُت تششيخت الطبيب للمرض، كإعداده للوصفة الطبية من 
ناحية، كمن ناحية أخرل يف تلٌقي اؼبريض ؽبذا العبلج من خبلؿ ماىو ميدٌكف بالوصفة ذاهتا، سواء 

 .على اؼبدل القريب أك على اؼبدل البعيد
فالصيدِف هبب أف يكوف على دراية تامة دبجموع األطباء الذين يبارسوف نشاطهم باؼبنطقة اليت 

يزاكؿ مهامو هبا، ككذا ـبتلف التشٌصصات الطبية اؼبتاحة، حىٌت يتسٌٌت لو تسهيل معرفة اعبوانب 
 .اليت يبتغيها الطبيب يف كصف الدكاء اؼبناسب للمريض (الضمنية)اؼبادية كاؼبعنوية 

 .االلتزاـ بالتحّقق من صفة محّرر الوصفة الطبية: البنػػد األوؿ

   الوصفة الطبية ىي كرقة ذات طابع خاص ييدٌكف فيها الطبيب اؼبرٌخخت لو دبزاكلة اؼبهنة دكاء أك 
أكثر خاصة اؼبستحضرات الصيدلية اػباصة كالًتكيبات اؼبضبوطة قانونان كاليت ربتوم على مواد سامة، 

كىذه اؼبواد يتوٌُف صرفها صيدِف ميرٌخخت لو دبزاكلة اؼبهنة يف صيدلية عامة أك مفتوحة للجمهور، لذا 
ييعترب التزاـ الصيدِف بالتحٌقق من صفة ؿبٌرر التذكرة الطبية، البداية اؼبنطقية البلزمة لصرفها، كربقيقان 

ؽبذا االلتزاـ، فقد أقٌر اؼبشرٌع اعبزائرم عدـ صبلحية الوصفة الطبية إذا كانت صادرة من طبيب أكقف 
حٌقو يف فبارسة اؼبهنة إالٌ يف حالة الضركرة القصول اليت تتطٌلب تقدٔف عبلج ميستعجل قصد 

 1.اإلسعاؼ  األٌكِف
كعليو فما ييدٌكف يف الوصفة الطبية ييعدُّ مينتىجان خطران قد ينعكس سلبان على صحة االنساف، لذا يقع 

على عاتق الصيدِف التزامان دبراجعة أصل الوصفة الطبية، كال يكتفي بصورة منها، ذلك أٌف مصدر 

                                  
 . ؽ ح ص ت اؼبعٌدؿ كاؼبتمم205 اؼبادة  1
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التزاـ الصيدِف بتنفيذ كصرؼ الوصفة الطبية دكف تغيَت أك تبديل يف الوصفات العبلجية ىو حٌق 
  1.للطبيب كاستقبللو يف كصف العبلج

كبالتاِف فالصيدِف ميلـز بصرؼ الدكاء كفقا للوصفة الطبية السيما منها اؼبنتجات األكثر خطورة، 
 .أٌما بالنسبة لؤلدكية األقل خطورة فبعضها يبكن صرفو بغَت تذكرة طبية

كىو عند سبكُت اؼبريض من دكاء مطابق للوصفة الطبية يلتـز برقابتها، حيث تشمل ىذه الرقابة 
 : مرحلتُت

 : رقابة شكلية أو مادية للوصفة الطبية -1
إذ هبب على الصيدِف التأكد من صحة الوصفة الطبية كصدكرىا عن طبيب حقيقي بل كـبتخت 
 .أيضان، إذ ال يبكنو صرؼ تذكرة صادرة عن طبيب بيطرم ربتوم على أدكية ـبٌصصة للطب البشرم
كما  عليو التحٌقق من استيفاء الوصفة لكافة البيانات الشكلية اػباصة هبا، مثل تاريخ ربريرىا 
كاسم ؿبٌررىا كعنواف الطبيب كتوقيعو عليها، كتطبيقان لذلك قضي بانتفاء خطأ الصيدِف يف حالة 

 2.امتناعو عن صرؼ األدكية بسبب عدـ استيفاء التذكرة الطبية للبيانات اليت نخٌت عليها القانوف
 : رقابة تتعّلق بالجانب الموضوعي للوصفة الطبية -2

كىي الرقابة الفنية للتذكرة، إذ هبب على الصيدِف ىنا تدارؾ خطأ األطباء كسهوىم، التأٌكد من 
مطابقة الدكاء اؼبوصوؼ مع األصوؿ العلمية اؼبستقرٌة يف علم األدكية كاألمراض، كأف ىبطئ الطبيب 

يف كتابة إسم الدكاء أك ىبتصر اظبو فبٌا يؤٌدم إُف حدكث لبس أك غموض لدل الصيدِف، أك يف حالة 
خطأ الطبيب يف كتابة الوصفة فييحٌدد أدكية يؤٌدم تناكؽبا معان إُف عدـ فعاليتها كتضادىا فيما بينها، 

كمن التطبيقات القضائية يف ىذا الشأف قبد ما قضت بو إحدل احملاكم بالتعويض على كل من 
الصيدِف كالطبيب، حيث أدانت األكؿ لقيامو بالتنفيذ اغبريف للتذكرة الطبية اليت كتب فيها ؿبٌررىا 

                                  
 .26ك25 ؿبمود عبد ربو القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  1

2
 Cass. Crim, 16/10/1979, Bull.crim, 1979, n°284, p773 ;le site :  https://legimobile.fr , vu le : 

20/10/2017. 

https://legimobile.fr/
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"indusil " كىو دكاء لعبلج اؼبفاصل ـبٌصخت للكبار، بينما اؼبقصود كاف دكاء"indousil" كىو 
أسابيع، ككتب  (5)دكاء ـبٌصخت لؤلطفاؿ، ككانت الوصفة الطبية ـبٌصصة لطفل رضيع عمره طبس 

الطبيب يف الوصفة عن كيفية استعماؿ الدكاء، باستشداـ كبسولة يف الرٌضاعة صباحان كمساءان، فبٌا زاد 
يف تفاقم حالة الرضيع، األمر الذم أٌدل إُف كفاتو، كقد تبٌُت أٌف جرعات الدكاء اليت أيعطيت للطفل 

قٌررة للكبار من 
ي
 1.مرة (13)إُف  (6)تعادؿ أضعاؼ اعبرعة اؼب

من ىنا نستنتج بأٌف خطأ الصيدِف يف تنفيذ الوصفة الطبية يفًتض إخبللو بواجب الرقابة ؽبا، كال 
ييعفى من اؼبسؤكلية عن ىذا اػبطأ إالٌ إذا أثبت أنٌو قاـ بتنبيو الطبيب الذم حٌررىا كأصٌر األخَت على 

تنفيذىا دبا فيها من أخطاء، فبل وبٌق للصيدِف تغيَت ؿبتول الوصفة دكف الرجوع إُف الطبيب الذم 
حٌررىا، إذ أٌف دكر الصيدِف يقتصر على رقابة الوصفة الطبية ككشف اػبطأ كالتنبيو إليو فقط احًتامان 
ؼببدأ استقبلؿ الطبيب يف مهنتو كىي كصف األدكية، إذ أٌف تصحيح خطأ ميدرىج بالوصفة سيؤٌدم 
حتمان إُف صرؼ أدكية غَت اؼبدٌكنة بالوصفة، فبٌا ينطوم ىذا التصٌرؼ على فبارسة غَت مشركعة من 

الصيدِف ؼبهنة الطب اؼبنوطة بغَته، كإذا قاـ الصيدِف منفردان بتصحيح خطأ موجود بالوصفة أك 
 2.استبداؿ دكاء بآخر يكوف مرتكبان ػبطأ جسيم يستوجب معو تشديد اؼبسؤكلية اؼبدنية كاعبزائية عليو

 .االلتزاـ بتبصير المريض بكيفية استعماؿ األدوية: البنػػد الثػػاني
لقد حاكؿ الفقو تأصيل كتربير ىذا االلتزاـ، فتارةن يؤٌسسو على مبدأ حسن النية، حيث يرل البعض 

بتبصَت اؼبريض هبد مصدره يف مفهـو حسن النية، كتارةن  (على غرار الطبيب)أٌف التزاـ الصيدِف 
ٌدد كيكٌمل نظرية عيوب اإلرادة، على أساس أٌف ىذه النظرية  ييؤٌسسو إُف أٌف االلتزاـ بالتبصَت وبي

دبفردىا ال ربٌقق ضباية كاملة للمتعاقدين، لذلك يأيت االلتزاـ بالتبصَت لييكٌمل ىذه النظرية، كتارةن 
أرخى يربٌر الفقو ىذا االلتزاـ باعتباره التزامان قبل تعاقدم على أساس أنٌو كسيلة توازف فٌعالة كجديدة 

                                  
 .185 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع السابق، ص  1
 .195-194ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع نفسو، ص ص   2



[Tapez le titre du document] 
 

53 
 

لصور اإلخبلؿ العقدم الناشئة عن عقود اإلذعاف، حيث ييربز الفقو دكر ىذا االلتزاـ يف ربقيق 
اؼبساكاة العقدية خاصة بُت احملًتفُت كاألطباء كالصيادلة كبُت األفراد العاديُت كاؼبرضى ككل اؼبتعاملُت 

 .مع ىؤالء، كىو ما جعل القضاء يفرض التزامان عامان على عاتق اؼبتعاقد احملًتؼ
كنظران للعبلقة اػباصة بُت اؼبريض كالصيدِف ذات الطابع الفٍت كالعلمي، فإنٌو يستوجب تربير ىذا 

االلتزاـ إُف مبدأ حسن النية، كيف حالة إخبلؿ الصيدِف هبذا االلتزاـ ييعترب ميدٌلسان كييعطى اغبق 
للمريض يف اؼبطالبة بالتعويض، ألٌف مبدأ حسن النية يفرض على الصيدِف إلتزامان إهبابيان بالصدؽ 

 .كاألمانة مع اؼبريض
فمن اؼبٌتفق عليو يف الفقو أٌف الصيدِف ال ييعدُّ بائعان لؤلدكية فحسب كلكٌنو مهٍت كؿبًتؼ يعلم 

ـباطر الدكاء كفائدتو، لذلك فقد أكجبت قواعد اغبيطة العامة كاػباصة على الصيدِف التزامو بتبصَت 
اؼبريض بكيفية استعماؿ اؼبستحضر ككقت كعدد مرات استشدامو، كإف كاف ذلك ميبٌُت يف الوصفة 

الطبية، كاآلثار اليت قد تًتٌتب على ىذا االستشداـ خاصة إذا كاف يف اؼبستحضر نفسو ـبدر، كموانع 
استشداـ الدكاء إذا كانت ؽبا تأثَت خطَت عل حياة اعبنُت بالنسبة للحوامل مثبلن سواء كاف ذلك 

ميشاران إليو يف نشرة اؼبستحضر أـ ال، أك إذا تعٌلق األمر باؼبضادات اغبيوية، أك استشداـ مستحضرات 
ذات تفاعبلت متعارضة، كىنا نلمس أف التزاـ الصيدِف ال يقتصر على تبصَت اؼبريض، كإمٌبا كذلك 

بتنبيو الطبيب بالتفاعبلت اليت تسٌببها اؼبستحضرات، كقد تؤٌدم إُف تسمُّم اؼبريض أك فقداف الفائدة 
 1.اؼبرجوة من أحد ىذه اؼبستحضرات الصيدالنية

كااللتزاـ بالتبصَت يقع على عاتق الصيدِف سواء كاف اؼبريض متعٌلمان أك جاىبلن، كما يكوف ىذا 
االلتزاـ ضركرم أكثر أنبية إذا تعٌلق األمر ببيع أدكية دكف كصفة طبية، كيقتضي الوفاء هبذا االلتزاـ أف 

                                  
 ساَف عبد الرضا طوبرش الكعيب، التزاـ الطبيب بتبصَت اؼبريض، مدٌكنة الباحث القانوٓف، ؿبمد الركحآف، مدٌكنة الكًتكنية، انظر  1

، كاطلع عليو يـو 15/07/2013، ادرج بتاريخ http://rawhani70law.blogspot.com  :اؼبوقع االلكًتكٓف
07/08/2015. 

http://rawhani70law.blogspot.com/
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يقـو الصيدِف بكتابة طريقة االستعماؿ كعدد مرٌات تناكؿ الدكاء ككيفية استعمالو إذا كاف يقتضي 
 ...خلطو دبحلوؿ آخر أك ماء مقطٌر أك رٌجو أك غَت ذلك

كيًتٌتب على إخبلؿ الصيدِف هبذا االلتزاـ مسؤكليتو اؼبدنية ، كؽبذا هبب اعتبار االلتزاـ بتبصَت 
اؼبريض التزامان بتحقيق نتيجة كليس التزامان ببذؿ عناية، حيث هبب على الصيدِف أف يثبت أنٌو نٌفذ 

 1.ىذا االلتزاـ على الوجو اؼبطلوب، كإالٌ ربٌققت مسؤكليتو
كبصفة عامة يلتـز الصيدِف بتبصَت مستهلك الدكاء بكل ما يتعٌلق بطريقة استعمالو كالتحذير من 
ـباطره، كلو يف سبيل تنفيذ ىذا االلتزاـ االستعبلـ من اؼبريض لدل صرؼ الدكاء عٌما يعانيو، كال 

ييعفى من اؼبسؤكلية حىت كلو كاف ىذا الدكاء جاىزان، كذلك حبجة أٌف النشرة اؼبرفقة بو تتضٌمن ىذه 
 2.اؼبعلومات نظران ألٌف ىذه النشرة قد تكوف بلغة غَت مفهومة للمريض، أك بلغة ـبتلفة عن لغتو

 البػػػاب األوؿ

 مضموف التزاـ الصيدلي بالسر المهني

تعٌد ضباية حقوؽ كمصاٌف اجملتمع كأفراده اؽبدؼ األظبى الذم ينشده القانوف، فوسائل كآليات 
ىذه اغبماية زبتلف حبسب طبيعة اغبقوؽ كاؼبصاٌف اليت يتم ضبايتها، منها ما تكوف كسيلة ضبايتو 

. بتوفَت العبلنية لو، كمنها ما تكوف كسيلة ضبايتو من خبلؿ إحاطتو بإطار من السرية

فأٌما اغبماية اليت تستوجب العبلنية، ىي إعبلـ الكافة حبق صاحب الشأف حىت ال يتعدل أحد 
على حقو أك ينازعو إيٌاه، أما كسيلة ضباية اغبقوؽ كاؼبصاٌف احملاطة بالسرية ىي أف تبقى طٌي الكتماف، 

كأالٌ ييفشيها اؼبؤمن عليها، كإذا كانت اغبقوؽ كاؼبصاٌف اليت يسعى اإلنساف إُف إحاطتها بالسرية 

                                  
 . سالف الذكزhttp://rawhani70law.blogspot.com  :ساَف عبد الرضا طوبرش الكعيب، اؼبوقع االلكًتكٓف  1
 .206 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع السابق، ص  2
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متنوعة بتنوع تدخبلت اإلنساف يف اغبياة اجملتمعية، فإف كل فرد يريد االحتفاظ حبٌيز من السرية بعيدا 
عن اعبمهور، إالٌ أنو كثَتا ما هبد اؼبرء نفسو مضطرا إُف البوح بسرٌه إُف غَته بنية اغبصوؿ على خدمة 

كاحملامُت، األطباء، (أك مساعدة معينة، كما ىو اغباؿ عندما يلجأ األششاص إُف بعض اؼبهنيُت 
 .)...الصيادلة كغَتىم 

أٌف السرية سبثل تطبيقان بل ضركرة للثقة اؼبعهودة يف ىذه اؼبهن، حيث أٌف األسرار اليت بفبل خبلؼ 
كتعترب من أدٌؽ االلتزامات اليت تقع على " األسرار اؼبهنية " يودعها األفراد لدل اؼبهنيُت يطلق عليها 

عاتقهم ، بل إٌّنا من اؼبواضيع بالغة التعقيد، كىذا راجع لطبيعة ىذا االلتزاـ، األمر الذم هبعلو ؿباطان 
بإطار من اػبصوصية كالسرية، فاػبصوصية ىي تعبَت عن حق اإلنساف يف التعامل مع حياتو اػباصة 

دبا يراه، كىي هبذا اؼبعٌت تقًتب من السر كال ترادفو، فاػبصوصية قد تتوافر بالرغم من عدـ كجود 
. السرية

فإذا كاف االعًتاؼ باغبق يف اػبصوصية يغٌطي نطاقان أكرب من أمور اغبياة اػباصة، إالٌ أنٌو ال يكفي 
لتغطية بعض صور االعتداء على اغبق يف السرية، ذلك أف السرية تشمل كل ما من شأنو إحاطة 

حقوؽ الششخت كالتزاماتو، فبالنسبة للششخت الذم يلجأ إُف احملامي ليستشَته، أك يعهد إليو ببعض 
قضاياه، قد يكشف لو عن بعض أسراره كخصوصياتو اليت ال يعلمها أحد عنو حىت يف ؿبيطو العائلي 
أحيانا، كنفس األمر بالنسبة للمريض الذم يلجأ إُف الطبيب ليعرض عليو حالتو، فكثَتا ما تكوف لو 

مصلحة يف أف ال يعرؼ أحد شيئان عن اؼبرض الذم يعآف منو، ككثَتا ما يكشف للطبيب عن أمور ال 
يعرفها أحد عنو كال يوٌد أف يعلم هبا أحد، ىذا األمر ينطبق أيضان على عبلقة اؼبريض بالصيدِف يف 

ؾباؿ االلتزاـ بسرية اؼبعلومات اليت يدليها اؼبريض لو دبناسبة اقتنائو لدكاء بناءان على كصفة طبية أك حىت 
فإف ، من ىنا دبناسبة ربضَت الصيدِف للدكاء مراعاةن مع حالة اؼبريض اليت تستلـز منو السرية التامة
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فٌنو كىبضع ك  لبلستفادة من علموكفؤالصيدِف ميلـز باحًتاـ اغبياة اػباصة لؤلششاص الذين يلج
 1.للسرية اؼبهنية

  :الفصل األوؿ

 .االلتزاـ بالسر المهني ونطاؽ تطبيقو

 الطبيعة، إليو ترشد فطرم شيء األسرار كحفظ حياتو، من جزءان  فيصبح اإلنساف دبولد السر يولد
 .شران  أك كانت خَتان  األسرار من الكثَت حفظ إنساف كل فعلى

 آمنهم إذا خاصة الفضائل كأبرز أىم من األسرار على احملافظة الزماف قدٔف منذ ناسؿ ااعترب كلقد
 .اإلفشاء كعدـ الكتماف إُف حاجاتو تزداد الزماف دبركر اإلنساف سرية تزداد ككلما عليها، الناس

 إفشاء يف ألنٌو ذلك إُف أحوج فالدكلة أسراره، على اغبفاظ إُف اغباجة شديد الفرد كاف كإذا
 على تعاليمو قامت الذم اإلسبلـ جاء كؼبا، بأسرىا األمة سبس كثَتة كأضرار كبَت خطر أسرارىا
 2.حياة كأسلوب كعقيدة دنيا عليو اغبفاظ من كجيعل السر قيدِّمس منها، اندثر ما كإحياء بالقيم االلتزاـ

                                  
1 « le pharmacien est tenu de respecter la vie privée des 

personnes ayant recours à son art et est soumis au secret 

professionnel, que les textes entendent de manière très 

extensive puisqu’ils couvrent l’ensemble des informations 

concernant une personne venues à la connaissance du 

pharmacien… » ;Les Cahiers de l’ordre des pharmaciens, La 

responsabilité du pharmacien, secret professionnel et 

protection des données, n° 11, Juin 2017. 
، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو اإلسبلمية، جامعة اعبزائر، (دراسة مقارنة بُت الشريعة كالقانوف) بوقفة اضبد، إفشاء سر اؼبريض  2

 .72، ص 2006/2007



[Tapez le titre du document] 
 

57 
 

يعترب السر الطيب من أكثر اؼبواضيع تعقيدان كصعوبة نظران لغموضو، السيما يف الشق اعبزائي منو، ك   
فقانوف العقوبات يفرض على بعض األششاص االلتزاـ بالصمت كيعاقب على كل من ىبرؽ ىذا 

اؼببدأ، كما أنو يف أحواؿ أخرل يسمح بل كيفرض على بعض األفراد إفشائو، كيعاقب على كل من 
 اإلدالء دبعلومات تنطوم يف باب السر الطيب، ىذا ما هبعل بالسر اؼبهٍت أخطر اؼبواضيع علىوبجم 

. الذم يبكن إدراج السر الصيدِف ضمنوباؼبفهـو الواسع  كأنٌبها يف كل اجملاالت منها السر الطيب
فحيث أنٌو يصل إُف علم أصحاب اؼبهن كمنهم الصيادلة من معلومات أثناء مزاكلتهم ؼبهنتهم 
هبب أف تبقى مصانة كأصل عاـ، ألف القوؿ خببلؼ ذلك من شأنو أف يؤدم إُف إحجاـ بعض 

 .اؼبرضى عن اؼبداكاة كطلب العبلج، خشية إفشاء أمراضهم كسرياّنا بُت طبقات اجملتمع
من ىنا ارتأينا أف نعاًف ماىية السر اؼبهٍت يف اؼببحث األكؿ، كبعدىا نتطرؽ إُف األساس القانوٓف 

 .للسر اؼبهٍت كنطاقو

 .مهنيماىية السر اؿ  :المبحث األوؿ

 ؾبتمع كل يف أساسية ركيزة كىو ،1قيكأخبل مهٍت كاجب ىٍتاَف السر على باغبفاظ االلتزاـ يعترب
 مكونات من فهو ،الفردية اغبرية مستلزمات من عليو احملافظة كتعترب اإلنساف بكرامة يتعلق ألنو حر

 حبيث سبتٌد العبلقة بُت الصيدِف كاؼبريض إُف اإلطبلع على خصوصيات ك لئلنساف، األديب الكياف
أسرار اؼبرضى اليت ال هبب البوح هبا إالٌ إذا كاف ميضطران، ألٌّنا أمانة ال وبقُّ لو اإلفشاء هبا دكف إذف 

 جرائم من إفشاءه اؼبشرع اعترب كقد ،2أك ضركرة  حفاظان على شرؼ اؼبريض كضبايةن لششصيتو 

                                  
عمَتم فريدة، مسؤكلية اؼبستشفيات يف اجملاؿ الطيب، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف اؼبسؤكلية اؼبهنية، كلية اغبقوؽ  1

 .27، ص 2011كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
، كلية اغبقوؽ 12 العمرم صاغبة ، اعبزاء اؼبًتٌتب على إفشاء الصيدِف للسر اؼبهٍت يف التشريع اعبزائرم، ؾبٌلة اؼبفكر، العدد  2

 .320، ص 2015كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، مارس 
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 كاليت اؼبهٍت على تقع اليت االلتزامات أىم من كيعترب كاعتبارىم، شرفهم يف هبممتخت ألٌّنا األششاص
 .الطيب السر مفهـو ربديد هبب االلتزاـ ىذا مضموف كؼبعرفة احًتامها، عليو يتعٌُت 

كتنطبق السرية اؼبهنية على صبيع اؼبعلومات اؼبوكلة إُف مهنيي الصحة كمساعديهم يف فبارسة 
مهنتهم، دبا يف ذلك ىوية اؼبريض أك مكاف إقامتو، كما ييبلحظ عند بعض األنظمة، أنٌو يبكن يف 

حالة رغبة ىؤالء اؼبهنيُت رفع االلتزاـ بالسر اؼبهٍت ألسباب معٌينة، حبيث يتٌم تقدٔف طلب رفع السر 
اؼبهٍت من قبل اؼبهٍت الصحي كي يتمٌكن من نقل اؼبعلومات، مثبلن إُف احملاكم أك أقارب اؼبريض أك 

كقد لوحظ منذ بضع سنوات الزيادة ، 1شركات التأمُت، كيتوٌجو هبذا الطلب إُف عبنة السرية اؼبهنية
الوعي بُت اؼبهنيُت الصحيُت  كمن اؼبرجح أف تعود ىذه الزيادة إُف ،اؼبستمرة يف طلبات رفع السرية

 2.حوؿ ىذا اؼبوضوع
كقد أٌكدت يف ذات السياؽ الوحدة األخبلقية عبمعية الطب العاؼبية يف نشريتها اليت أصدرهتا سنة 

 ضمن باهبا اػبامس الذم أٌكد على كجوب االلتزاـ بالسرية حىت مع األششاص اػباضعُت 2005
  3.لتجارب طبية

بالنسبة ؼبهنة الطب - الطيب - نتطرؽ يف ىذا اؼبقاـ إُف دراسة مفهـو االلتزاـ بالسر اؼبهٍت 
. كذا مقارنة السر الطيب بباقي األسرار اؼبهنية األخرل يف الفرع األكؿ، ككالصيدلة 

 .مهنيمفهـو االلتزاـ بالسر اؿ:   المطلب األوؿ

                                  
 من قانوف الصحة يف جنيف بتاريخ 12كىذا الوضع متواجد بسويسرا، مقٌر ىذه اللجنة جبنيف، تأسست دبوجب اؼبادة   1

: ، اؼبوقع االلكًتكٓف01/09/2006، ك كضعت ىذه اؼبادة حيز التنفيذ بتاريخ 17/04/2006
http://ge.ch/dares/commission-secret-professionnel.  15/05/2017 ، اطلع عليه بتاريخ. 

2
 Blanchard.N, la levée du secret professionnel Medecin et hygiène, 2003, n° 2432, p p762-

765. 
: ، اؼبوقع االلكًتكٓف37، ترصبو ؿبمد الصاٌف بن عمار، ص John Williams كتاب األخبلقيات الطبية، بتحرير  3

www.wma.net 11/02/2014، اطلع عليه في. 

http://ge.ch/dares/commission-secret-professionnel
http://www.wma.net/
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إٌف الشفافية فكرة أك مبدأ حديث كيضع يف أعلى ىـر القيم األخبلقية يف اجملتمع اؼبعاصر، حيث 
تيعٌرؼ الشفافية على أٌّنا مظهر هبٌسد حقيقة الواقع كٌلو دكف تغيَت، من ىنا يربز إشكاؿ تطبيق 

، حيث أٌكد جوف جاؾ ركسو على الشفافية 1الشفافية يف ظل كجود مبدأ اغبفاظ على السرية
، ؽبذا يثور التساؤؿ حوؿ مدل تطبيق اؼببدأين مع اختبلفهما الكبَت، 2كاعتربىا فضيلة النفوس الطيبة

حيث وبمل مصطلح الشفافية معآف الوضوح كاغبقيقة، الوالء كإبراز اغبقيقة، أٌما السرية فهي كلمة 
، 4، كألٌف من يلتزموف بواجب السرية أغلبهم فبٌن يرتدكف عباءة مطمئنة3تدٌؿ على الغموض كاإلخفاء

 .فهم وبملوف مسؤكلية كبَتة يف اغبفاظ على أسرار اؼبتعاملُت معهم
 كيسٌمونو اؼبهنية األسرار ؾبموعة من كاحد اؼبريض سر أفٌ  الطبية اؼبهنة كرجاؿ القانوف رجاؿ يىعترب

 مهنيان  غَت اؼبريض سر يكوف قد أنٌو نرل الشرع نظر كجهة من اؼبوضوع إُف نظرنا كإذا الطيب، بالسر
 كرغم اؼبهنية، العبلقة غَت أخرل عبلقة حبكم آخر ششخت أم أك قريبو أك اؼبريض صديق وبملو عندما
  لنشأةبالشرح نتعرض أف بنا حرم لذلك مهنية أغلبها يف اؼبريض سر كشف حاالت تبقي ذلك

 .كمفهومو اؼبهٍت لسرا
 .التطور التاريخي لاللتزاـ بالسر المهني:  الفرع األوؿ

إٌف ربرٔف إفشاء بعض األسرار اؼبهنية معركؼ منذ القدـ، كاغبكمة من ىذا التحرٔف ىي أف كتماف 
. السر كاجب خلقي قبل كل شيء، تقتضيو مبادئ الشرؼ كاألمانة

                                  
1 (La lutte semble, aujourd’hui, engagée entre le secret et la transparence.) ; Wilpart.M, Secret 

médical et assurances de personnes, thèse de doctorat en droit privé, univ. Jean Moulin Lyon 

3, 08/12/2009, p 7. 
2
 (la transparence est la vertu des belles âmes),Bredin.J.D, secret, transparence et démocratie, 

revue pouvoirs, 2001/2, n° 97, p 5. 
3
  Varaut.J.M, Secret et Transparence, Gazette du Palais, 2002, p1310 ; Wilpart.M, op.cit, p7. 

4
. Bredin .J. D, préc, p5. 
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كقد عرفت ؾبموعة من الشرائع القديبة السر اؼبهٍت، كاليوناف كالركماف، كالقانوف الكنسي، ىذا 
. باإلضافة إُف اىتماـ الشريعة اإلسبلمية باغبفاظ على األسرار

 .السر المهني في التشريعات الوضعية القديمة: البنػد األوؿ

 كال زالت إُف اآلف من ركائز الطب اؼبعاصر، باعتباره عرفت النظم القانونية القديبة السر اؼبهٍت
ك الركماف كالقانوف الكنسي،  (اليوناف) اإلغريق عند، خاصة التزاـ أخبلقي ك قانوٓف على حد سواء

 .بعض ىذه التشريعات الرائدة يف إرساء قواعد السريةسنحاكؿ استعراض من ىنا 

 :السر المهني عند الفراعنة والبابليوف -1
ملزمان باغبفاظ على أسرار  (اغبرفة)عرفت مصر الفرعونية ىذا االلتزاـ، حيث كاف صاحب الصنعة 

العميل، فكاف الطبيب ميلزمان باغبفاظ على أسرار عمبلئو، كإف خالفها كتويف اؼبريض دفع الطبيب 
، كىذا األمر ينطبق على كل من توُف حرفة أك مهنة معينة منها الصيدلة نظرا ؼبا 1رأسو شبنان لذلك

عرفتو من انتشار كتطور كبَت يف  ىذه اغبقبة، حيث كاف يٌتفق اؼبهٍت كعميلو على شركط جزئية من 
 2.بينها حفظ سر العميل، كيف حالة إخبلؿ اؼبهٍت هبذا االلتزاـ قد يكوف اعبزاء نوعان من اإلكراه البدٓف
كعند البابليُت نخٌت قانوف ضبو رايب على قواعد مشٌددة حملاسبة األطباء كصلت إُف حٌد قطع يد 

 3.الطبيب
 :السر المهني عند اليوناف -2

َف يكن إفشاء السر اؼبهٍت عند اليونانيُت القدامى معركفان كجريبة متوافرة األركاف، كىذا ال يعٍت أٌف 
اإلفشاء كاف مباحان، فقد كانت لديهم دعول مرنة تطبق على الوقائع غَت الشرعية لتعويض الضرر 

                                  
. 5، ص1 ماركؾ نصر الدين، اؼبسؤكلية اعبزائية عن إفشاء سر اؼبهنة، ؾبلة موسوعة الفكر القانوٓف، ج 1
 .96، ص2002ديسمرب -، اؼبغرب، نوفمرب98 خالد خالخت، السر اؼبهٍت للطبيب، ؾبٌلة احملاكم اؼبغربية، العدد  2
 .96خالد خالخت، اؼبرجع نفسو، ص  3
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الناجم عنها،كاىتم اليونانيوف بصفة خاصة دبهنة الطب كأسرارىا، حيث أف أٌكؿ من كضع قاعدة 
أٌف كٌل ما يصل إُف بصرم أك ظبعي كقت قيامي " ، كمفادىا "أبو قراط"السر اؼبهٍت عند األطباء ىو 

دبهميت أك يف غَت كقتها فبا يبس عبلقيت بالناس ك يتطلب كتمانو سأكتمو كسأحفظ بو يف نفسي 
 كقد كاف أبو قراط يلـز تبلميذه بأداء القسم الطيب، إالٌ أٌف ىذا ،1"ؿبفظيت على األسرار اؼبقدسة

القسم َف يكن يرٌتب أم مسؤكلية قانونية بقدر ماىو مسؤكلية أخبلقية،  ككانت اغبكمة من ذلك ىو 
 2.تكريس الواجب األخبلقي الذم تقتضيو مبادئ الشرؼ كاألمانة

 كبالتاِف إذا أفشى الطبيب كمن يف حكمو السر كخالف ىذا القسم يلجأ اؼبريض إُف اهلل لينتقم منو،  
كما يستطيع رفع دعول أماـ القضاء ليمنحو تعويضا مناسبا نتيجة إىدار الثقة اليت منحها لو 

. اؼبريض
                                  

اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب عن إفشاء السر الطيب، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم،  بومداف عبد القادر ،  1
 بأف أراعي بكل إخبلص ىذا …أقسم بأبلوف الطبيب ك" ؛ إضافة إُف قسم أبو قراط 10، صفحة 2010/2011تيزم كزك، 

القسم فيما أراه كما أظبعو أثناء فبارسيت ؼبهنيت أك خارج كظيفيت كأف أصوف كل ما ال هبوز إفشاؤه، فإذا نفذت بإخبلص ىذا 
 ، أدرج يف اؼبوقع بتاريخ https://ar.wikipedia.org: ، اؼبوقع اإللكًتكٓف" القسم سوؼ أقضي أياما سعيدة مكرما بُت الناس

 ؛22/03/2016،اطلع عليو بتاريخ 06/01/2016
(quoi que -le médecin- voie ou entende dans la société 

pendant, ou même hors de l'exercice de [sa] profession,-il 

taira- ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la 

discrétion comme un devoir en pareil cas) ; Wilpart.M, op.cit, 

p10. 
2 Le serment d’Hippocrate a été revu en 1790 et proposé pour 

la faculté de médecine de Montpellier, Il y est dit : (Admis 

dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui 

s'y passe ; ma langue taira les secrets qui me seront confiés 

…), Maes.E, secret professionnel -ـ appliqué à la pédiatrie, 

thèse en vue du diplôme d’Etat de Docteur en médecine, Fac 

de médecine, univ de Rennes1, 13/05/2004, p p 10-11. 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 :السر المهني عند الروماف -3

أفرد القانوف الركمآف عبريبة إفشاء األسرار جزاءات جنائية زبتلف باختبلؼ الفاعل كطبيعة  
، اإلفشاء، ككانت العقوبة اؼبطبقة كقاعدة عامة يف عقوبة التزكير كما صرٌح مرسنانوس يف الدهبست

كما اىتم الركماف بسرية اؼبراسبلت، فكاف سعاة الربيد يشًتط فيهم صفات خاصة كقوة الذاكرة، 
كمع تطور الكتابة تسلم ىؤالء رسائل مكتوبة، غبملها إُف أم مكاف مع جهلهم ؼبضموّنا فكار السر 

 1.ؿبفوظا سبامان 

كالواقع أف القانوف الركمآف َف يقدـ إالٌ دركسا يف نظرية السر اؼبهٍت، كَف يهتم بالتوسع يف صياغة 
عقوبة جنائية كلعل ذلك راجع إُف ما كانوا يعتقدكنو من كجود مبادئ أخبلقية أكثر قوة من قواعد 

. القانوف

 :السر المهني في القانوف الكنسي -4
  ، حيث Les Prêtres chrétiensانتقل يف كقت الحق االلتزاـ بالسر اؼبهٍت إُف القساكسة 

َف يفرد القضاء الديٍت يف أكربا عقابان عن إفشاء السر اؼبهٍت إالٌ بالنسبة لطبقة معينة من الناس ىم 
قساكسة الكنيسة، أٌما بالنسبة لؤلششاص العاديُت فقد كاف اختصاص الكنيسة مقتصران على األفعاؿ 

اؼبشالفة للعقيدة، كىذه الصفة ال تنطبق على إفشاء سر اؼبهنة بواسطة الطبيب أك احملامي، كلكن 
ىؤالء كرثوا بدكرىم فيما بعد ىذا االلتزاـ من القديس، ألف احملامي نتاج من عاَف القديس الذم كاف 

 2.يرتدم اعببة
                                  

. 10 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، صفحة  1
2 Selon Didier Xuereb, «Un troisième secret professionnel est 

apparu plus tard, celui de l’avocat, héritier du secret 

professionnel du prêtre, puisque l’avocat est issu du monde 

des clercs, dont il emprunte la robe» . Jusqu’à la fin de 
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يف كتاهبما علم " األجَتفيدا"ك " الرجفيدا"كيف اؽبند مت النخت على السر اؼبهٍت الكاتباف القديباف 
- كمن يف حكمهم-، كما تطرؽ البابليوف يف قانوف ضبو رايب قواعد مشددة حملاسبة األطباء 1اغبياة

  .كصلت إُف حد قطع يد الطبيب
، إذ َف يعًرؼ السر اؼبهٍت ما 1810كقد ساد السر اؼبهٍت يف قانوف العقوبات الفرنسي القدٔف لسنة 

عدا األطباء كالصيادلة أك القاببلت، كقد ترؾ األمر للفقو من أجل ربديد اؼبهن اليت ؽبا عبلقة مباشرة 
 2.بالثقة، مثل اؼبوثق كاؼبستشار القانوٓف كاؼبهن شبو الطبية

فقد تأكدت قيدسية السر الطيب يف مناسبات عديدة، السيما يف غضوف اغبرب العاؼبية الثانية، 
رئيس اجمللس الوطٍت لنقابة لؤلطباء، الذم جاء رٌدان  (لوم بورتس)كيتجٌلى ذلك يف موقف األستاذ 

على أكامر االحتبلؿ األؼبآف باإلببلغ عن اعبرحى اؼبتواجدين يف اؼبستشفيات، فقاؿ ـباطبان صبيع 
ال كاجب عليكم غَت عبلج اؼبرضى، كضماف احًتاـ ): 08/07/1944األطباء الفرنسيُت بتاريخ 

 .(السر اؼبهٍت ىو أساس ثقتهم بكم

                                                                                                        
l’Ancien Régime, ces trois types de secrets sont dans les- --

 usages, mais ne figurent dans aucun texte. De tout temps, leـ

secret sera contesté par les rois ou la police, car il peut 

s’avérer un obstacle à leur pouvoir d’investigation ou de 

contrôle. La Révolution va même l’abolir », Verdier Pierre, 

Secret professionnel et partage des informations , Une 

première version de cet article a été publiée dans le Journal du 

droit des jeunes , Revue 
, d'action juridique et sociale , novembre 2007, p 02. 

 رايس ؿبمد، مسؤكلية األطباء اؼبدنية عن إفشاء السر اؼبهٍت يف ضوء القانوف اعبزائرم، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية  1
. 249، ص 2009، العدد األكؿ، 25كالقانونية، اجمللد 

2 P. Verdier, Secret Professionnel et partage des informations. , Journal du droit des jeunes 

9/2007, N° 269 , p.p 8-21 : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2007-9-

page-8.htm 

https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2007-9-page-8.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2007-9-page-8.htm
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 كاف دبثابة الصياغة القانونية ؼبوقف 05/05/1947كلعٌل قرار ؿبكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
يقع على عاتق األطباء االلتزاـ بالسر اؼبهٍت باعتباره التزاما عاما  ):بركتس، حيث جاء فيو ما يلي 

 .(كمطلقا، كليس ألم جهة صبلحية إعفائهم منو
 إشارة إُف السر الطيب، فجاء بشأف القسم الطيب 1948لعاـ " جنيف"كما تضمن أيضا ميثاؽ 

 1.(أنٍت سوؼ أحًـت األسرار اليت أؤسبن عليها كحىت بعد كفاة اؼبريض): ما يلي
 الذم َف يضع قائمة أك ربديد للمهن اليت 1994 بعدىا جاء قانوف العقوبات الفرنسي لسنة 

يستوجب فيها اغبفاظ على السر اؼبهٍت، بل كضع مبدأ عاـ مفاده منع إفشاء السر على كل ششخت 
 2.إئتمن إليو حبكم الواقع أك حبكم الوظيفة

 :السر المهني في الشريعة اإلسالمية: البند الثاني

عٌت اإلسبلـ بتنظيم جوانب اغبياة اؼبشتلفة حبفظ األسرار ككتماّنا سواء ما يتعلق باألفراد 
كبالدكلة، كأمر اؼبسلمُت صبيعا بأف وبفظوا أسرارىم كأف يسًتكا عوراهتم ألف ذلك أدـك لؤللفة كأصوف 

، كقد اىتم اإلسبلـ باغبفاظ على أسرار األفراد، إذ أيًمر الٌرسوؿ عليو 3غبقوؽ األفراد كاعبماعات
، "ال يستر عبٌد عبداً في الدنيا إال سَتره اهلل يـو القيامة"الصبلة كالسبلـ بكتماف أسرار الغَت بقولو 

، 4كما أمر عليو أفضل الصبلة كالسبلـ بكتماف ما يدكر يف اجملالس كعدـ إفشائو من حاضريو
فاؼبسلم إذا حضر ؾبلسا ككجد أىلو على منكر كجب عليو أف يسًت عورهتم فبل يفشي ما رأل منهم، 

                                  
شهيدم ؿبمد سليم، أحكاـ أخبلقيات الطب يف القانوف اعبزائرم، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص، كلية  1

 .101، ص 2005-2004اغبقوؽ، جامعة جيبلِف اليابس، سيدم بلعباس، 
 .11-10 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص ص  2
 ".استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتماف، فإف كل ذي نعمة محسود" قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  3
اًبًر ٍبًن   4 اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو عىٍن جى ثػىنىا أىضٍبىدي ٍبني صىاًلحو قىاؿى قػىرىٍأتي عىلىى عىٍبًد اللًَّو ٍبًن نىاًفعو قىاؿى أىٍخبػىرىٓف اٍبني أىيب ًذٍئبو عىٍن اٍبًن أىًخي جى حىدَّ

ـٌ َأْو : "  قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى :عىٍبًد اللًَّو قىاؿى  اْلَمَجاِلُس بِاأْلََمانَِة ِإالَّل َثاَلثََة َمَجاِلَس َسْفُك َدـٍ َحَراـٍ َأْو فَػْرٌج َحَرا
 .19/03/2016 ، اطلع عليو يـو www.saaid.net :، اؼبوقع اإللكًتكٓفأخرجو أبو ادكد "اْقِتطَاُع َماٍؿ ِبَغْيِر َحقٍّق 

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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ألف يف اإلفشاء إثارة البغض كالتنافر كزكاؿ الثقة بُت بعضهم البعض، كمىت ضاعت الثقة زاؿ التعاكف 
 .فيما بينهم

كمن بُت األسرار اليت عٌت اإلسبلـ بكتماّنا أسرار اؼبرضى، فأكجب على اغباكم بأف يأخذ على 
األطباء عهدان كقسمان بأف ال يقدموا للمريض دكاء ضاران ك أف ال يفشوا األسرار، كقد اىتم صحابة 

 1 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأمر كتماف األسرار
كما أكصى فقهاء الشافعية األطباء بأف يغضوا من أبصارىم عن احملاـر عند دخوؽبم على اؼبرضى، 

 .كال يفشوا األسرار، كال يهتكوا األستار، كال يتعرضوا ؼبا ينكر عليهم
كقد احتول قسىم الطبيب الوارد يف الدستور اإلسبلمي للمهنة الطبية، احملافظة على سر اؼبهنة 
الطبية، كلكن حاجة اإلنسانية إُف كجوب االنتفاع خبدمات اؼبهن اؼبشتلفة، كتنوع ركابط اغبياة 

االجتماعية، كتشابك اؼبصاٌف فيها، جعل إٌطبلع الغَت على األسرار الششصية كاقعان تدعو لو ىذه 
 2.اغباجات، كتفرضو ىذه الضركرات

 .تعريف السر المهػنػػي   :الفرع الثاني

 كشرفو بكرامتو تتعلق كىي اإلنساف، بششصية اللصيقة اغبقوؽ من -الطيب–اؼبهٍت  السر يعدٌ   
 تقع اليت االلتزامات أىم من ذلك مقابل كيف، عليها احملافظة أجل من ضباية القانوف ؽبا كرس كقد
، مرضاىم أسرار حفظ ىؤالء من كاحد كل على يتعُت حبيث القاببلت، أك الصيادلة ،الطبيب على

ًتمان يف العديد  فإفشاء األسرار ييعدُّ طعنان للثقة كإضعافان ؽبا، من ىنا أصبح اغبفاظ عليها عيرفان ميٌتبعان كؿبي

                                  
سرؾ أسيرؾ فإذا تكلمت بو صرت أسيره واعلم أف أمناء األسرار أقل وجودا من أمناء األمواؿ "  يقوؿ علي رضي اهلل عنو  1

 .ركاه الًتمذم يف سننو" فحفظ األمواؿ أيسر من حفظ األسرار
 .249 رايس ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  2
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 بالغة اؼبوضوعات من كىو ،1من اؼبهن كالوظائف، منصوص عليو يف القوانُت اؼبنٌظمة لكل كظيفة
 .2الطيب للسر تعريف إهباد إُف يدعو ما كىذا الصعوبات، من العديد يثَت ألنو التعقيد

إٌف ربديد ماىية السر اؼبهٍت كمدل اعتبار اؼبعلومات كالوقائع سرية يتعُت احملافظة عليها كمىت ال 
تكوف كذلك حبيث يبكن إفشاؤىا، أمر ال ىبلو من الصعوبة، كمرٌد ىذه الصعوبة ىي عزكؼ 

التشريعات اليت منعت اؼبهنيُت إفشاء األسرار من إيراد تعريف للسر اؼبهٍت، لذا توُف الفقو كالقضاء 
 .مهمة بيانو
 كأساس الضرر دبعيار األخذ إُف ذىب فمنهم من اؼبهٍت السر مفهـو ربديد حوؿ اآلراء تعٌددت

 أجل من اؼبعركفة كالوقائع السرية الوقائع بُت التفرقة إُف، يف حُت اذبو البعض اآلخر السرية لتحديد
 . لكن سنحاكؿ أصباؽبا يف التعريف الفقهي، القانوٓف كالقضائيضبايتو، اؼبراد األمر سرية ربديد

 .التعريف الفقهػي للسرية المهنية: البند األوؿ
السر لغة ىو كل ما يكتم يف النفس، كىو خبلؼ اإلعبلف، كاعبمع أسرار كسرائر، ييقاؿ أسررت 

اغبديث إسراران أم أخفيتو، كأسٌر الشيء كتمو، كأظهره فهو من األضداد، ييقاؿ أيضان أسررت إُف 
 3.فبلف إسراران كسارٌه ميسارٌة سراران إذا أعلمتو بسٌرؾ

 البعض عرفو حيث اؼبهٍت للسر موحد تعريف إعطاء على العرب الفقهاء يتفق َفأٌما اصطبلحا ؼ
 بو البوح يف يكوف حبيث نفسو يف اغبساسة الشفوية الدائرة كيبس اؼبرء بششخت يتعلق ما أمر":بأنو

  "كبَت حرج

                                  
 ىناف مليكة، السر اؼبصريف بُت الكتماف كاإلفشاء يف الفقو اإلسبلمي كالتشريع اعبزائرم، ؾبلة دراسات يف الوظيفة العامة، ـبرب  1

 .4، ص2013، اؼبركز اعبامعي البيض، ديسمرب 1تشريعات ضباية الوظيفة العامة، عدد
 ،"اؼبهنية اؼبسؤكلية  نوفقا" فرع القانوف، يف اؼباجستَت شهادة لنيل مذكرة كاإلجازة، التجرٔف بُت اؼبهٍت السر إفشاء ، ماديو نصَتة  2

 .1 ص ، 2010 كزك، تيزم معمرم، مولود جامعة اغبقوؽ، كلية
؛ ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكز آبادم، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، 1989، ص23 ابن منظور، لساف العرب، ج 3
 .406، ص2005، لبناف، 8ط
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 ىناؾ كانت إذا سرا تعدٌ  الواقعة":أنو على اؼبهٍت السر تعرؼ الستار عبد فوزية الدكتورة أما
 ."حّددينم أششاص أك ششخت يف هبا العلم حصر يف القانوف هبا يعًتؼ مصلحة

 كاف إذا األششاص من ؿبدكد عدد يف هبا العلم نطاؽ يتحصل صفة أك كاقعة"كما عٌرؼ على أنو
 1".النطاؽ ذلك يف ؿبصورا هبا العلم يطل أكثر أك لششخت النظاـ هبا يعًتؼ مصلحة شبة

 حيث يرل بعض الفقهاء أف السر إذا أيذيع أضٌر بسمعة صاحبو أك كرامتو، غَت أنو عيب على 
  2 .أصحاب ىذا الرأم فالسر قد يكوف مشرٌفا ؼبن يريد كتمانو، كمع ذلك ييعٌد سرنا

 إياه مستكتما آخر ششخت إُف ششخت بو يفضي ما ىو ):بأنٌو أيضا اؼبهٍت السر عيٌرؼ كقد
 يف يدخل كما بكتمانو يقضي العرؼ كاف أك كتمانو، طلب على القرائن تدؿ أمر كل فيو كيدخل
 اػباصة الطبية األسرار كمنو الناس، عليها يطلع أف صاحبها يكره اليت كالعيوب الششصية الشؤكف
 3.(الطبية اؼبهن يبارسوف فبن غَتىا أك عليها الطبيب يطلع اليت باؼبرضى

كل ما ييضٌر إفشاؤه بسمعة مودعو أك كرامتو، بل أنٌو كل ما يضر إفشاؤه ): ك عيٌرؼ السر بأنٌو
 4.(بالسمعة كالكرامة عمومان 

فااللتزاـ بالسر اؼبهٍت يقـو على فرضية ؿبٌددة تتمٌثل يف أٌف اؼبهٍت أك اؼبوٌظف وبوز على معلومات 
سرٌية، كاليت ال يبكن مشاركتها حىت مع األششاص اؼبعتمدين يف ذات اجملاؿ إالٌ دبوافقة صاحب 

، أٌف ؾبٌرد قياـ اؼبساعدات 5السر، كيف ىذا الصدد أكضحت ؿبكمة االستئناؼ اإلدارية يف ليوف

                                  
 القاىرة، العريب، الفكر دار الثالثة، الطبعة كإصبلحها، كأساليبها أصوؽبا الدكلة، موظفي شؤكف إدارة اؽبادم، عبد أمُت ضبدم  1

 .48-47  ص، ص 1976
 حسن زكي األبراشي، مسؤكلية األطباء كاعبراحُت اؼبدنية، دار النشر للجامعات اؼبصرية، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة  2

 .417، ص 1951اؼبلك فاركؽ األكؿ، القاىرة، مصر، 
 .417حسن زكي األبراشي، اؼبرجع السابق، ص  3
، األردف، 1ماجد ؿبمد الفػي، اؼبسؤكلية اعبزائية الناشئة عن اػبطأ الطيب، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط 4

 .127، ص2009
5
 CAA Lyon, 30 décembre 1992. 
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االجتماعيات بعرض اغبقائق على أطراؼ غَت األطراؼ اؼبعنيُت أثناء إجراء اؼبقابلة يشٌكل خرقان 
 1.اللتزامها بالسرية اؼبهنية

كعٌرؼ جانب من الفقو اؼبصرم السٌر اؼبهٍت بأنو كل أمر سرم يف عرؼ الناس أك اعتبار قائلو، 
كلكن ىل هبب لقياـ مسؤكلية الصيدِف اؼبدنية عن إفشاء األسرار أف يذكر اؼبريض بأٌف اؼبعلومات أك 

 الوقائع اليت تصل إُف علم الصيدِف ىي أسرار هبب احملافظة عليها؟
حيث أٌف القوؿ بأٌف االلتزاـ بالسر ال يقـو إالٌ بالنسبة إُف الوقائع اليت يعهد هبا العميل إُف طبيبو 
دبوجب عقد بُت مودع السٌر اؼبؤسبن عليو، يقبل دبقتضاه اؼبهٍت تلٌقي أسرار العميل كحفظها مصونة 
لديو، كيطلب منو مودعها، إما صراحة أك ضمنا، أف ال ييذيعها أك ييفشيها، ىذا ما ذىب األستاذ 

، إالٌ أف ىذا األمر َف يلق قبوال، كقد 2حيث عٌرؼ السر بأنو ما يعهد بو اؼبريض على أنو سر (أظباف)
عيب على ىذا التعريف أنو اشًتط أف يطلب صاحب الشأف كتماف السر من اؼبهٍت، يف حُت ييعٌد يف 
حكم السر كل أمر يكوف بطبيعتو كذلك، أك ييعٌد كفق ظركؼ اغباؿ سرٌان حىت كلو َف يشًتط صاحب 

 .4،أيضا ىناؾ من رأل أف السر اؼبهٍت أساسو إرادة اؼبودع يف إبقاء األمر سرا3السر ذلك
كالصيادلة ىم أمناء أيضان، ألٌف الصيدِف يقف على أسرار اؼبرضى بطريق غَت مباشر كىو التذكرة 

 5.الطبية اليت من طريقها يستطيع أف يعلم نوع اؼبرض

                                  
1
 (La CAA de Lyon a précisé que le simple fait, pour des assistantes sociales, de porter des 

faits à la connaissance de tiers au cours d’un entretien constitue un manquement à leur 

obligation de secret professionnel.), Aubin.E, droit de la fonction publique, Galino, lextenso-

éd, 4
éme

ed, Paris, 2010, p.386 
 .417 حسن زكي األبراشي، اؼبرجع السابق، ص  2
 .15- 9؛ ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص ص 251 رايس ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  3
 .16 ماديو نصَتة، اؼبرجع نفسو، ص  4
، 2011، مصر، (ط.د) شريف أضبد الطباخ، جرائم اػبطأ الطيب كالتعويض عنها يف ضوء الفقو كالقضاء، دار الفكر كالقانوف،  5
 .105ص
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كبالتاِف يكوف الصيدِف مسؤكال عن إفشاء سر اؼبريض حىت كإف كاف اؼبرض قد كصل إُف علم 
العامة من خبلؿ إفشاء الطبيب لو، فإقداـ الصيدِف على ىذا األمر إمبا يؤٌكد نبأ الطبيب كيزيد من 

مصداقيتو، كيستوم األمر كذلك إذا كاف اإلفشاء قد حصل من صيدِف آخر اطلع على أسرار اؼبريض 
 1.قبلو

صفة زبلع على موقف أك مركز أك خرب أك عمل فبٌا يؤدم " كما عٌرؼ الفقو الغريب اإليطاِف بأنو 
إُف كجود رابطة تفصل هبذا اؼبوقف أك اؼبركز أك اػبرب ؼبن لو حق العلم بو كبالنسبة ؼبن يقع عليو 

 2.االلتزاـ بعدـ إفشائو
كاختلف الفقو الفرنسي يف ربديد ىذه الوقائع ، فمنهم من رأل أٌف الوقائع اليت تعترب سران ىي ما 
يؤٌدم إفشاؤىا إُف إغباؽ الضرر بسمعة اؼبريض أك كرامتو، كىناؾ من رأل أٌف اؼبعلومات أك الوقائع 

 3.تصٌح أف تكوف سرٌان كلو كانت غَت مشينة دبن يريد كتماّنا
كيبكن القوؿ أف الوقائع غَت اؼبشينة قد تعترب أسراران هبب احملافظة عليها كقد ال تعترب كذلك، ألٌف 

ذلك يعترب أمران نسبيان مرٌده إُف الششخت صاحب الشأف، فمن الناس من ال يرغب يف إفشاء 
 4.معلومات عنو كإف كانت ىذه اؼبعلومات غَت مشينة، كمن الناس من ال ييعارض يف ذلك

كل أمر يعهد بو إُف ذم مهنة "  كيف األخَت استقٌر الفقو الفرنسي على تعريف السر اؼبهٍت بأنو
كل أمر ييعهد بو إُف ذم مهنة كيضر إفشاؤه بالسمعة "، كما عرٌفو ذات الفقو بأنو "على سبيل السر

 5".كالكرامة

                                  
 .92 شهيدم ؿبمد سليم، اؼبرجع السابق، ص  1
 .92شهيدم ؿبمد سليم، اؼبرجع نفسو، ص  2
 . كما بعدىا163، ص 1989 منَت رياض حنػا، اؼبسؤكلية اعبزائية لؤلطباء كالصيادلة، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية،  3
، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، (دراسة مقارنة) عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، مسؤكلية الصيدِف اؼبدنية عن أخطائو اؼبهنية  4

 .126- 125، ص ص 1999األردف، -الطبعة األكُف، عماف
 .93 شهيدم ؿبمد سليم، اؼبرجع السابق، ص  5
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 بأف السر الطيب ىو جزء من السر اؼبهٍت، كاألطباء ليسوا كحدىم اؼبلزمُت "Philippe Kratz" كما عرٌفو
اؼبمرضات، القاببلت، الصيادلة، اؼبعاعبُت الطبيعيُت، : دبراعاتو، بل يرتبط السر أيضا جبميع اؼبهن الصحية األخرل

كما أف السرية تتطلب من الصيدِف احملافظة عليها 1اٍف...معاعبي النطق، أطباء األسناف، األخصائيُت االجتماعيُت
 2.ربت طائلة اؼبتابعة اعبزائية باستثناء الدفاع عن النفس أك بإذف من القانوف

 :التعريف القضائي: البند الثاني
اختلفت أحكاـ القضاء الفرنسي يف ربديد مفهـو السر الطيب، ففي بادئ األمر ذىب القضاء يف 

 378كمتبعان بذلك حرفية نخت اؼبادة  (سر اؼبهنة ىو كل ما ييعهدي بو على أنٌو سر)تعريفو للسر بأف 
 .من قانوف العقوبات

مث كٌسع القضاء بعد ذلك من معٌت السر اؼبهٍت كأشارت أحكامو يف ىذا اػبصوص إُف أٌف ىناؾ 
من األسرار ماىو مودع ضمنان كوبدث ذلك عندما تكوف األسرار أسراران بطبيعتها، فقضت ؿبكمة 

 بأف السر ىو ما كاف سرٌا بطبيعتو كليس شبة ضركرة أف يكوف قد عهد بو، 1885النقض عاـ 
كاستقرت أحكاـ القضاء الفرنسي على ذلك فقضى حبماية األمور السرية بطبيعتها كما لو كانت 

السر ىو كل )مودعة باعتبارىا سران، كعليو غَتت ؿبكمة النقض اذباىها كجاءت بتعريف آخر مفاده 
 3.(ما يقف عليو الطبيب بوصفو سرٌا كتقتضيو مصلحة اؼبريض

يتضح من ىذين اغبكمُت أف القضاء الفرنسي اعتنق يف البداية نظرية اإلدارة حُت قٌرر أف سٌر 
اؼبهنة ىو كل ما ييعهد بو على أنو سر، مث أخذ بنظرية السر اؼبطلقة، كإف كاف قد اشًتط توافر 

                                  
1
 Philippe .K, Le Secret Professionnel- Le Secret Médical, 

Article sur le site : www.cadredesante.com , Fait Le 

07/09/2003, vu Le 15/12/2014, P1 ;( Philippe Kratz est un 

Directeur des Soins et Coordonnateur Général des Soins).  
2
 Eric Fouassier, Le secret professionnel, Ordre National des Pharmaciens, Novembre 2000, 

révisé en Octobre 2011, P1.( Eric Fouassier  est un  Docteur en droit, docteur en pharmacie, 

professeur à l’université Paris-XI, membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.). 
 .419-418حسن زكي األبراشي، اؼبرجع السابق، ص ص  3

http://www.cadredesante.com/
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مصلحة اؼبريض يف الكتماف دكف ربديد ما إذا كانت ىذه اؼبصلحة مشركعة أـ ال، كذلك بتقرير أف 
، كالتعريف الراجح 1السر ىو كل ما يقف عليو الطبيب بوصفو سرٌا كتقتضي مصلحة اؼبريض كتمانو

كل أمر أك كاقعة "للسر ىو ما جاء بو األستاذ نصر الدين ماركؾ أف التعريف الراجح للسر الطيب ىو 
تصل إُف علم الطبيب سواء أفضى إليو اؼبريض أك الغَت، أك علم بو نتيجة الفحخت أك التششيخت، 

 2.أثناء أك دبناسبة مهنتو، أك كاف للمريض أك أسرتو مصلحة مشركعة يف كتمانو
كما قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية بأنو عند ربديد معٌت السر ينبغي الرجوع إُف ظركؼ كل حادثة 

على انفراد مع األخذ بعُت االعتبار ما ألف عليو عرؼ الناس من اعتبار بعض األمراض اليت هبب 
 3.عدـ إفشاء سٌرىا دكف غَتىا

 :التعريف القانوني: البند الثالث
 كخاصة احًتامها، هبب اليت اغبقوؽ من حق فهو للششخت، اػباصة اغبياة من الطيب السر يعترب

 حبقوؽ خاصان  قانونان  أصدرت اليت الدكؿ يف وبتل حيث خاصة، أنبية يكتسي فهو العبلج ؾباؿ يف
 قانوف يف ككذلك ، 2002 لعاـ الفرنسي الصحة قانوف يف اغباؿ عليو ىو كما بارزة، مكانة اؼبرضى
 كحٌدد االلتزاـ ىذا على صراحة الفرنسي الصحة قانوف نخت حيث ، 2004 لعاـ اللبنآف الصحة

االلتزاـ أيضا اؼبادة  ىذا على نصت كما، 5من ىذا القانوف L 1110-4 اؼبادة يف كذلك ،4مضمونو
4-R41271 الفرنسيع.ص. من ؽ. 

                                  
 حنُت صبعة ضبيدة، مسؤكلية الطبيب كالصيدِف داخل اؼبستشفيات العمومية، مذكرة ماجستَت، زبصخت إدارة كمالية، معهد  1

 .93، ص 2001اغبقوؽ كالعلـو اإلدارية، بن عكنوف، جامعة اعبزائر، 
 .9 نصر الدين ماركؾ، اؼبرجع السابق، ص 2
 .127 عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، اؼبرجع السابق، ص  3
 اؼبهنية، كلية  اؼبسؤكلية  قانوف فرع اػباص، القانوف يف اؼباجستَت شهادة لنيل مذكرة للطبيب، اؼبدنية اؼبسؤكلية فروبة، كماؿ  4

. 102 ص ، 2012 كزك، تيزم معمرم، مولود جامعة السياسية، كالعلـو اغبقوؽ
5 Code de la santé publique, Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96, 

https://www.legifrance.gouv.fr, vue le 21/03/2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B3D4865A530094FEEAE41A19FDD9DB4A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916308&dateTexte=20160321&categorieLien=id#LEGIARTI000031916308
https://www.legifrance.gouv.fr/
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 12 يف اؼبادة اؼبستنَتة كاؼبوافقة اؼبرضى حبقوؽ اؼبتعلق 2 2004لعاـ  اللبنآف القانوف أٌكده كما
 كسرية الششصية حياتو ربًـت أف يف صحية مؤسسة أك طبيب بو العناية يتوُف مريض كل حق

 .هبا اؼبتعلقة اؼبعلومات
خبلقيات أدٌكنة ـ من 36 اؼبادة أفٌ  قبد ذلك كمع الطيب، السر يعٌرؼ فلم اعبزائرم اؼبشرع أما

 تنخت حيث الطيب، بالسر االحتفاظ الطيب اجملاؿ يف  كالعاملُتاؼبوظفُت على اشًتطت قد 3بطاؿ
 اؼبريض لصاٌف اؼبفركض اؼبهٍت بالسر وبتفظ أف أسناف جراح أك طبيب كل يف يشًتط): أف على

 .(ذلك خبلؼ على القانوف نخت إذا إالٌ  كاجملموعة
 :كذلك بنصها الطيب السر عليو يشتمل ما ذكرت قد القانوف نفس من 37 اؼبادة أفٌ  أيضا كقبد

 عليو يؤسبن ما كل أك كيفهمو كيسمعو األسناف جراح أك الطبيب يراه ما كل اؼبهٍت السر يشمل)
 .(توؼبهن أدائو خبلؿ

                                                                                                        
 كاؼبتعلق حبقوؽ اؼبرضى 04/03/2002 الصادر بتاريخ 303/2002رقم  القانوف من 03 اؼبادة دبوجب اؼبادة ىذه أضيفت

: كجودة نظاـ الصحة، اؼبوقع االلكًتكٓف
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_aux_droits_des_mal

ades ،  21/03/2016اطلع عليو يـو. 

1
 L’article R4127-4  "Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout 

médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la 

connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui 

lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris." 

 اؼبؤرخ 09 اؼبتعلق حبقوؽ اؼبرضى كاؼبوافقة اؼبستنَتة اللبنآف ج ر عدد 02/2004 /11 اؼبؤرخ يف 2004/574قانوف رقم    2
: ، اؼبوقع اإللكًتكٓف25/09/2002 اؼبؤرخ يف 8759، اؼبصادؽ للمشركع الصادر دبوجب اؼبرسـو رقم 02/2004 /13يف 

http://ccnle.org.lb 20/03/2016  اطلع عليو بتاريخ. 
، الصادرة بتاريخ 52 يتضمن مدكنة أخبلقيات الطب، ج ر عدد 05/07/1992 اؼبؤرخ يف 276-92 اؼبرسـو التنفيذم  3

08/07/1992. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_aux_droits_des_malades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_aux_droits_des_malades
http://ccnle.org.lb/
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 1  اؼبعدؿ كاؼبتمم لقانوف ضباية الصحة كترقيتها90/17من القانوف  206/1 ة أشارت اؼبادكقد
 جزءان  اعبزائرم اؼبشرع اعتربه الذم الطيب السر على اغبفاظ الطيب اجملاؿ يف العاملُت التزاـ كجوب إُف
 .كششصيتو اؼبريض شرؼ من

فلم وبدد اؼبشرع اعبزائرم كسيلة معينة من شأّنا أف ربقق اإلفشاء، فيتحقق ىذا األخَت بطريق 
مباشر أك غَت مباشر، شفويا أك كتابيا، أك عن طريق إعطاء الغَت شهادة دبا يعآف منو اؼبريض، أٌما عن 

منح التقرير الطيب للمريض نفسو أك للغَت بناءا على طلبو فبل ييعٌد إفشاء لسر اؼبهنة، كىذا ما قصده 
ماعدا  ):  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها سالف الذكر، بنصو206/2اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

الًتخيخت القانوٓف، يكوف االلتزاـ بكتماف السر اؼبهٍت عاما كمطلقا يف حالة انعداـ رخصة اؼبريض، 
 2(...الذم يكوف بدكره حرٌا يف كشف كل ما يتعلق بصحتو

ما ذبدر اإلشارة إليو يف ىذا اؼبقاـ، أنو للبحث عن تعريف السر الصيدالٓف ال قبدىا كاردة ال يف 
، كال يف 310، أك اؼبصرم يف اؼبادة 378النصوص القديبة لقانوف العقوبات الفرنسي يف مادتو 

النصوص اغبديثة، كال حىٌت يف قوانُت مزاكلة مهنة الصيدلة كأخبلقياهتا، كمع ذلك يبكن تعريفو بأنٌو 
كل أمر أك كاقعة تصل إُف علم الصيدِف، سواء أفضى بو إليو اؼبريض أك ألسرتو أك الغَت أك علم بو 

أثناء أك دبناسبة فبارستو ؼبهنتو أك بسببها، ككاف للمريض أك ألسرتو أك الغَت مصلحة مشركعة يف 
 3.كتمانو

 .أنواع السر المهني  :الفػرع الثالث
عامة  أسرار مهنية إُف  حبسب طبيعة الوظيفة أك اؼبهنة اليت يتوالىا الششختاؼبهنية األسرار تقسم

 :، نتناكؽبا بإهباز كاآليتنسبية كأخرل ذات طبيعة مطلقة
                                  

، يتعلق حبماية 16/02/1985 اؼبؤرخ يف 05-85، يعٌدؿ كيتٌمم القانوف 31/07/1990 اؼبؤرخ يف 17-90 القانوف رقم  1
 .15/08/1990، اؼبؤرخة يف 35الصحة كترقيتها، ج ر عدد 

 .94 حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص 2
 .65، ص 2010، اإلسكندرية، مصر، 1 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبسؤكلية اعبزائية للصيدِف، دار الفكر اعبامعي، ط 3
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 .األسرار العامة المطلقة: البند األوؿ
 ك تنحصر غالبان كبو موظفي اغبقل ، بصفة مطلقةالقضاء طرؼ من اؼبقرر للعقاب زبضع اليت كىي

اٍف، معٌت ذلك أف ىناؾ نصوصا ...، احملامُتاحمللفُت ،األسناف جراحي الصيادلة، األطباء، الطيب مثل
 .عقابية ربظر على من يتوُف أحد ىذه اؼبهن بأف يفشي سر عميلو

 .األسرار العامة النسبية: البند الثػاني
 بإمكاّنم أصبحوا الذين احملققُت من لصنف أك القضائية غَت اؼبعارضة للسلطة كىي األسرار

 للعقاب زبضع كاليت اعبمارؾ كأعواف االجتماعية اغبماية كملفات اإلدارية اؼبلفات على اإلطبلع
 موظفي كاؼبوصبلت، الربيد موظفي اعبمارؾ، أعواف، الضرائب إدارة أعواف كأسرار اإلدارة، من اؼبقرر

 "الكربل الصامتة"مضى  فيما يسمى كاف الذم كاعبيش كالدرؾ الشرطة، موظفي اؼبالية، إدارات
 كؿبافظي االجتماعي، الضماف كصناديق العماؿ، مفتشية كموظفي اإلقتصادية، اؼبراقبة كمصاٌف
 1.الصرؼ أعواف اؼبوثقُت، احملاسبة، خرباء احملاسبة،

 إالٌ  عليو كال يعاقب اإلداريُت مصلحة كليست اإلدارة مصلحة أجل من منشئ النسيب السر إفٌ 
 2.تالعقوبا بقانوف كليس النظامي اؼبستول على

 .مقارنة بين السر الطبي وباقي األسرار المهنية: المطلب الثاني
يدخل يف نطاؽ السر اؼبهٍت على غرار األسرار الطبية ك من ضمنها األسرار الصيدلية، كل ما 

يطٌلع عليو الصيدِف من أحواؿ مرض عميلو الصحية كاالجتماعية، كما قد يراه أك يفهمو من مريضو 
أثناء اتصالو اؼبهٍت بو، من أموره كأمور غَته، من ىنا يبكن القوؿ بأنٌو ىناؾ عدة نقاط تتفق فيها 

                                  
 .88أضبد بوقفة، اؼبرجع السابق، ص   1
 .88 أضبد بوقفة، اؼبرجع نفسو، ص  2
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األسرار اؼبهنية على اختبلؼ خصوصية اؼبهاـ اؼبناطة هبا، ك عناصر أخرل يتمٌيز هبا السر الطيب عن 
 1.باقي األسرار اؼبهنية األخرل

نستعرض أىم اػبصائخت اليت تشًتؾ فيها كل اؼبهن، مث نتحدث عن الٌسر الطيب باعتباره موضوع 
 .يندرج ضمن إلتزاـ الصيدِف يف ىذا اؼبقاـ

 . األخرىالمهنية األسرارو الطبي السر بين المشتركة الخصائص: الفرع األوؿ
 أقيم عليو الذم اؼببدأ ىذا اؼبهنية، األسرار كل عليها ترتكز كقاعدة يعترب السرية مبدأ إف  -1
 اغبق يبيز اػباصة على األسرار فاغبفاظ االجتماعي، كالنظاـ اػباصة، اغبياة لضماف خصخت بناءا
 .اغبرية يف العاـ

 اػباصة، اغبياة بدائرة عرفا يسمى ؼبا الدقيقة اغبدكد معرفة علينا تفرض اػباصة األسرار ىذه إفٌ 
 كالدليل ، كاالجتماعيةالعائلية كضعيتو شرفو، كعيو، اإلنساف، جسم :يلي فيما اغبدكد ىذه فتتجلى

 إنساف فاؼبريض، 2"آدـ ولقد كّرمنا بني " :تعاُف قولو الشرع من اػباصة باغبياة اؼبساس عدـ على
 ككذلك اػباصة، حياتو كضباية الغَت، مع كمساكاة حرية، من كلها اإلنساف حبقوؽ يتمتع مكـر كرٔف
 .3"وال تعتدوا إّف اهلل ال يحبُّ المعتدين ":تعاُف قولو

 أم يكوف أف يبكن ال  بأفاإلنساف غبقوؽ العاؼبي التصريح من 12 اؼبادة يف جاء ما القانوف كمن
 اؼبدٓف القانوف من 46 كاؼبادة، 4اػباصة حياتو يف اآلخرين قبل من تعسفي تدخل موضوع إنساف

                                  
، اؼبوقع 2، ص (س.د) حسُت كامل نوفل، السر الطيب ، مطبوعة بكلية الطب، قسم الطب الشرعي، جامعة دمشق،  1

 .22/11/2017 ، اطلع عليو بتاريخ http://damascusuniversity.edu.sy: االلكًتكٓف
 .70سورة اإلسراء، اآلية  2
 .87 سورة اؼبائدة، اآلية  3
، اؼبؤرخ (3-د) ألف 217 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ، اؼبعتمد دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة 12 اؼبادة  4
ال هبوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياتو اػباصة أك يف شؤكف أسرتو أك مسكنو أك "  ، بنصها 10/12/1948يف 

 " .كلكل ششخت حق يف أف وبميو القانوف من مثل ذلك التدخل أك تلك اغبمبلت. مراسبلتو، كال غبمبلت سبس شرفو كظبعتو

http://damascusuniversity.edu.sy/
http://damascusuniversity.edu.sy/
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 القانوف من 9 كاؼبادة  ،(الششصية حريتو عن التنازؿ ألحد ليس ) : أنٌوعلى تنخت كاليت 1ماعبزائر
 .(اػباصة حياتو احًتاـ يف اغبق لو كاحد كل ): على تنخت كاليت الفرنسي اؼبدٓف
 اجملتمع، مصاٌف كضباية اػباصة اإلنساف حقوؽ ضماف ىي اؼبهنية األسرار من اؼبشًتكة الغاية -2
 تعقد اليت الثقة بواسطة الدكلة ؼبؤسسات اغبسن للسَت تأمُت مواطن، كل كحرية كرامة احًتاـ ففي
 .فيها

 أثناء عليها تعرفوا معلومات من وبوزكف ما إفشاء من اآلخرين منع تتمٌثل يف اػباصية الثالثة  -3
 كالتنظيمات، القانونية األحكاـ على ترتكز اؼبهنية األسرار بُت اؼبشًتكة اػباصية كىذه مهنتهم، فبارسة
 ،إدارية أـ كانت قانونية السابقة القضائية القرارات كعلى
 بالسر، للمهٍت اؼبعٍت األساسي اؼبسَت القانوف يكن كمهما السر، موضوع يكن مهما أٌنو ىي  -4

 على يطبق اؼببدأ السر يف مضمونو، كىذا دبا وبملو إالٌ  اؼبهٍت يلتـز فبل االستثنائية، اغباالت كماعدا
 ،كـبتلف الوظائف األسرار ـبتلف
 يتعلق فيما لكن كاألذل، اإلجراـ نية للجريبة اؼبعنوم الركن يف تتوفر أف هبب عامة كقاعدة  -5
 ثبوت اعبريبة حىٌت مع عدـ ؼببدأ حكماف قضائياف أٌسسا فهناؾ ضركرية، غَت اإلجراـ نية اؼبهٍت بالسر

 لنقضؿ اعبنائية لغرفة من ا 1967 جواف27 ك 1913 مام 09 توفر نية اإلجراـ كاؼبؤٌرخاف يف
 مستقبل كذلك العلم، مع الكشف كقوع دبجرد موجودة اعبنحة " :التاِف اؼببدأ أنشأتا حيث الفرنسية

 ،"بأذل خاصة نية كل عن
 حىت نفسو فرض على يتوقف ال السر احًتاـ أف ىي اؼبهنية األسرار لكل السادسة اػباصية -6
 2.اؼبوت بعد

 .الطبي للسر المميزة العناصر: الفػرع الثػانػي

                                  
  القانوف اؼبدٓف اعبزائرم سالف الذكر 1
 . كما يليها89أضبد بوقفة، اؼبرجع السابق، ص   2
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 يف ؿبفورة بو اؼبتعلقة الرظبية القسم أنواع بعض بقاء كما عديدة، قركف عرب الطيب السر يبيىسٍ  َف
 .ذلك على دليل إالٌ  ، كالكتب العلميةالذاكرة

 1 :يف الطيب للسر اؼبميزة العناصر تتمٌثل ك
 
 
 

 .الطيب السر خطورة :األولى الخاصية -
 حيث أٌف اؼبريض، فائدة يف ييفرض  التزاـفهو اؼبهنية، األسرار بُت فبيزة مكانة الطيب السر تليح

 ما نادران  كاليت خصوصية األشد بل اػباصة، اغبياة نطاؽ ترؽيخ قد فبارستو أثناءككذا الصيدِف  الطبيب
  كىذا األخَت يف حالة اؼبريضيف خصوصيات  يتدخلالصيدِف ؼ ،يناؼبهٍت باقي  يف دائرهتايدخلها

  . كمرضكىن
 كما كصفو الطبيب لو، اؼبرضية سوابقو خبصوص استجوابو أثناءصيدِف اؿ لدل اؼبريض يودع ككذلك

 العملية حياتو أيضا تعٍت كلكن اػباصة حياتو فقط تعٍت ال معلومات ،أك حىت دبناسبة ربضَته للدكاء
 غبصوؿؿ  كما يتعلق حبالتو اؼباديةبدنو خصوصيات عن اؼبريض يكشفذلك  كأثناء ،كاالجتماعية

 . دكاء كبأقل التكاليف سباشيا مع كضعوأحسن على
 جهة من كاؼبريض جهة، من الطيب اغبقل يف العاملُت كل ك كالصيدِف  الطبيب بُت العبلقة فنوعية

 2.السرية احًتاـ على تؤسس أخرل،

                                  
 103-101أضبد بوقفة، اؼبرجع نفسو، ص ص   1

2
 Marcelli.A, Relations entre le secret médical et les secrets professionnels, Rapport adopté 

lors de la session du Conseil National de l’Ordre des Médecins ,28/01/2000, p1-15 ; vu le 

site : www.conseil-nationa.medecin.fr , vu le 12/02/2016.  
 

http://www.conseil-nationa.medecin.fr/
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 عليها األخبلؽ شيدت اليت الزاكية حجز ىو اؼبهٍت السر) :رادكت قالَتم باستورحيث يقوؿ 
 ثقة زباف ال أف كلمة يف يلشخت السر يف األساسي األمر إف" :فيبلم كيقوؿ رايبوند، ".الطبية
 .(اؼبريض
 .نوعيتو :الثانية الخاصية -
 ،العقوبات قانوف:اآلتية دبصادره كالقانوف اإلسبلمية الشريعة ىي السر لقاعدة اؼبؤسسة اؼبصادر إفٌ 
 العقود ،االجتماعية دبا فيها العمل اؼبتعلق بالضماف االجتماعي اغبماية قانوف، العمومية الصحة قانوف
. القضائية السوابق ،مهنتهم فبارسة ألجل األطباء قبل من اؼبربمة

 . السر الطيب عاـ كمطلق:الثالثة الخاصية -
 حىت لآلخرين كشف كل يبنع الذم األمر (كمطلقة عامة) خاصة ميزة ذك الطيب بالسر االلتزاـ فٌ إ
  .للسر أيضا ىو ىبضع دبهٍت األمر تعلق كلو

 لششخت كضيقة دقيقة خصوصية يف مت قد كاف كلو حىت بالعقاب، جديرا يبقى بالسر اإلعبلـ كاف
 .اؼبهٍت بالسر مطالب أيضا ىو كحيد

 .الصيدِف كالعدالة: الخاصية الرابعػة -
 العدالة، أماـ اؼبريض عبلج أثناء عرفو دبا يشهد أف الطيب اغبقل يف العامل أك للصيدِف يبكن ال
 اليت االستثنائية اغباالت يف إالٌ  اؼبهٍت، بالسر التزاما الشهادة يرفض لكنو اليمُت كأداء االمتثاؿ فعليو

  .بالسر البوح القانوف فيها يفرض
 .بسره اؼبريض إعبلـ :الخامسة الخاصية -

 صادقة دبعلومات تزكيده - كيف فًتة عبلجواؼبريض مرض طيلة الطبيب على غرار- الصيدِف فعلى
 يف رأل إذا بذلك مريضو الطبيب يعلم فبل خطَتنا اؼبرض فيها يكوف اليت اغباالت يف إالٌ  كاضحة،

 خبطورة كأقاربو اؼبريض عائلة إعبلـ كيبكن حبذر، إال يكشف ال باؼبوت فاإلنذار مصلحة، ذلك
. ، كيلتـز الصيدِف بالسرية ذاهتا اؼبلقاة على عاتق الطبيب ذلك الضركرة دعت إذا مرضو،
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 . الكشف اعبزئي للسر الطيب:السادسة لخاصيةا -
 منهم اؼبطلوبؼ ،لؤلطباء ككذا الصيادلة بالنسبة مقبوؿ السرية للمعلومات اعبزئي الكشف إفٌ 
 تبادؿ يكوف أف هبب كبرضاه اؼبريض مصلحة أجل فمن، اؼبريض لنفس العبلج كالدكاء تقدٔف

بالسر  يعلم فبارس ككل إفراط، كبدكف اؼببلئمة الضركرية اؼبعطيات على اؼبعاعبُت مقتصرنا بُت اؼبعلومات
 1.بكتمانو مطالبا يصبح

 .طبيعة السر الطبي وشروطو :المطلب الثالث
يهدؼ االلتزاـ بالسر اؼبهٍت كعلى غراره السر الطيب إُف ضباية الغَت إذ أٌف السر ال ىبخٌت سول 
الوقائع اليت ىبشى من إفشائها، فإفشاء الصيدِف للوقائع ذات الطابع السرم كاليت علم هبا دبناسبة 

فبارسة نشاطو الطيب ىي اليت تكٌوف جنحة إفشاء السر اؼبهٍت، حىت كلو كانت ىذه الوقائع مٌت البوح 
هبا من قبل اؼبريض، كبالتاِف ال ييشًتط يف السر أف يينبِّمو صاحب السر الصيدِف باغبفاظ عليو، كؽبذا 
هبدر بنا اغبديث عن طبيعة السر الطيب يف الفرع األكؿ، مث نتطرؽ إُف أىم الشركط الواجب توفرىا 

 .للحفاظ عن ىذا االلتزاـ يف الفرع الثآف
 .طبيعة السر المهني وأىميتو:  الفػػػرع األوؿ

ييعٌد ربديد الطبيعة القانونية ؽبذا االلتزاـ من اؼبواضيع اليت احتدـ اعبدؿ الفقهي بشأّنا، كؽبذا 
التحديد أنبية يف إبراز مدل اعتبار الرابطة اليت ذبمع الصيدِف بعميلو مشمولة هبذا االلتزاـ، من ىنا 

 .ارتأينا التطٌرؽ يف ىذا الفرع لطبيعة السر الطيب، بعدىا نستعرض أنبية اغبفاظ على السر اؼبهٍت
 .الطبيعة القانونية للسر المهني: البنػػػػػد األوؿ

كمن يف -ما من شك يف أف االلتزاـ بالسر اؼبهٍت قد بدأ كاجبا أخبلقيا فقد كاف األطباء 
كمنذ عصور قديبة يلتزموف الصمت اؼبطلق ليس فقط ذباه ما يؤسبنوف عليو من أسرار، بل -حكمهم

                                  
 ؛ 103-101 أضبد بوقفة، اؼبرجع السابق، ص  1

Marcelli.A, op.cit, p 1-15. 
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كذلك بالنسبة ؼبا يبكنهم رؤيتو أك ظباعو يف فبارستهم ؼبهنتهم، كقد كرد ذلك االلتزاـ األخبلقي 
باحملافظة على سر اؼبهنة الطبية يف كتب الطب اؽبندية القديبة، كما مت النخت عليو يف عهد اإلغريق 

كما سلف الذكر ، كبٌينا موقف الشريعة اإلسبلمية اليت ربث على السرية حبسب القرآف كالسنة النبوية 
 .الشريفة

من ىذا يتبُت أٌف االلتزاـ بالسر الطيب قد بدأ كاجبا أخبلقيا كدينيا، إال أنٌو مع تقدـ اغبياة كرقي 
اجملتمعات كما خٌلفتو من آثار، فقد تغٌَتت أخبلقيات الناس كَف تيعٌد الواجبات األخبلقية كالدينية تلـز 

 .كل الناس كمنهم األطباء، لذا كاف كاجبا على الدكؿ أف تتدخل من أجل ذلك بواسطة التشريعات
كمن اؼبعلـو أٌف غالبية النصوص القانونية ىي تكريس ؼببادئ أخبلقية كدينية قد قٌل االلتزاـ هبا، 
كالغاية األساسية منها ىي تنظيم شؤكف اغبياة، حيث قبد أف اؼبشرع الفرنسي قد تدخل يف عاـ 

 1 . كنخٌت على إفشاء السر اؼبهٍت يف قانوف العقوبات1810
كقد اقتفت التشريعات اعبنائية يف كثَت من الدكؿ أثر التشريع العقايب الفرنسي بالنخت على االلتزاـ 

باحملافظة على سر اؼبهنة من خبلؿ ذبرٔف إفشاء السر، فقد نخت قانوف العقوبات األردٓف على ذبرٔف 
 منو، 437، أما قانوف العقوبات العراقي فقد نخت على ذلك يف اؼبادة 355فعل اإلفشاء يف اؼبادة 

 . من قانوف العقوبات اؼبصرم310كما حذا اؼبشرع اؼبصرم حذك سابقيو يف اؼبادة 
أما القوانُت اليت تنظم مهنة الطب فهي األخرل جاءت مؤكدة على سر اؼبهنة كضركرة عدـ 

 حيث نخت يف 24 إُف 22إفشائها، فقد مٌت النخت على ذلك يف الدستور الطيب األردٓف يف مواده 
على الطبيب أف ال ييفشي بدكف موافقة مريضو معلومات حصل عليها يف أثناء عبلقتو " منو 23اؼبادة 

  2".اؼبهنية إال يف األحواؿ اليت يتطلبها القانوف كال ييشًتط يف السر أف ينٌبو اؼبريض طبيبو للحفاظ عليو

                                  
-، عماف1998، 1موفق علي عبيد، اؼبسؤكلية اعبزائية لؤلطباء عن إفشاء السر اؼبهٍت، مكتبة دار النشر للثقافة كالتوزيع، ط  1

 .70-68األردف، ص ص 
 .72-68 موفق علي عبيد، اؼبرجع نفسو، ص ص  2
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أٌما تعليمات السلوؾ اؼبهٍت لؤلطباء يف العراؽ فهي األخرل جاءت مؤكدة ىذا االلتزاـ فقد جاء 
يدخل يف نطاؽ السر الطيب ما يطٌلع عليو الطبيب من أحواؿ مريضو الصحية كما قد يراه أك " فيها 

على الطبيب أف ال "ك " يسمعو أك يفهمو من مريضو يف أثناء اتصالو اؼبهٍت بو كأموره كأمور غَته
يُّفشي بدكف رضا مريضو معلومات حصل عليها يف أثناء عبلقتو اؼبهنية إال يف األحواؿ اليت يتطٌلبها 

 .، كىذه األحكاـ تسرم كذلك على الصيادلة"القانوف
كعليو فالسر الطيب قد بدأ التزاما أخبلقيا كدينيا كعرفيا، مث أصبح التزاما قانونيا يًتتب على ـبالفتو 

 1.مسؤكلية قانونية
 .أىمية الحفاظ على السػر المهني:   البند الثػػػػػػاني

 الوطنية الدساتَت يف مكرسة كىي اػباصة اغبياة يف اغبق األساسية اإلنساف حقوؽ أىم من يعترب
 اغبياة يف اغبق تربط اليت الوطيدة العبلقة يف اغبماية ىذه موضوع كيتمثل للدكؿ، الداخلية كالقوانُت
. كشرفو كاعتباره اإلنساف بكرامة

فقد نخت  كاؼبعنوية، كاألخبلقية القانونية األسس من صبلة إُف تستند اػباصة اغبياة ضباية فإف كمنو
 2( تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف): الدستور اعبزائرم على أنٌو

 يف كذلك ضمانات على نخت قد كترقيتها الصحة ضباية قانوف كذلك قبد الدستور إُف باإلضافة 
 كضباية اؼبريض احًتاـ شرؼ يضمن) منو كاليت تنخت على أٌف االلتزاـ بالسر الطيب 206/1  اؼبادة

 .(كالصيادلة كجرحوا األسناف األطباء كافة بو يلتـز الذم اؼبهٍت السر بكتماف ششصيتو

                                  
 .72 موفق علي عبيد، اؼبرجع نفسو، ص  1
، 14، ج ر عدد 06/03/2016 اؼبؤرٌخ يف 01-16 من الدستور اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتمم دبوجب القانوف رقم 40/1 اؼبادة  2

 .07/03/2016اؼبؤٌرخة يف 
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 األطباء إلزاـ على اؼبشرع حرص الطب أخبلقيات مدكنة من 38 اؼبادة نخت خبلؿ من يتبُت كما
 أك عامة ؤسسات استشفائيةـ يف سواء طبيُت، كمساعدين موظفُت من الطيب، اجملاؿ يف العاملُت ككل

. الششصية مايةاٌفب اؼبساس إُف يؤدم مث كمن باؼبريض يضر إفشاءه ألف الطيب السر باحًتاـ خاصة،
 الصيدِف بُت اؼبتبادلة العبلقة يف أساسا اؼبهٍت السر على الصيدِف حفاظ أنبية تكمنحيث 
 .ائتمنو من مصلحة على باغبفاظ األخَت ىذا كحرص بينهما اؼبتبادلة الثقة على تقـو اليت كاؼبريض،

فإفشاء السر اؼبهٍت جريبة معاقب عليها قانونان كونو يهٌدد مصلحة اؼبعٍت بالسر، كما يهٌدد نزاىة 
 1.اؼبهنة كدبقومات كمصاٌف اجملتمع

 :المريض مصلحة على الحفاظ /1
 اإلسبلمية الشريعة كانت فقد اؼبريض، مصلحة  ضبايةيف اؼبهٍت السر على اغبفاظ أنبية تتجٌلي

 النبوية السنة يف كرد قدك الغَت أسرار إفشاء عن االبتعاد عن حثها يف الوضعية التشريعات من أسبق
 قوؿ ذلك كمن .أسراره إذاعة كعدـ اؼبسلم خيوأل  اؼبسلمعورة بسًت تأمر عديدة أحاديث الشريفة
 ".القيامة يـو اهلل سًته إال الدنيا يف عبدا عبد يسًت ال ":كسلم عليو اهلل صلي الرسوؿ
 الصيادلة كمراجعة األطباء على أنفسهم عرض عن األفراد امتناع إُف اؼبرضي أسرار إفشاء يؤدم  
 .كرامتهم من كاغبط ظبعتهم تشويو إُف يؤدم فبا مرضهم، افتضاح خشية

يظهر اؼبساس باعتبار اؼبريض عندما يقـو الطبيب بإفشاء سر اؼبهنة، فييصاب اؼبريض بضرر يبٌس 
، على اعتبار أف االلتزاـ بالسر من االلتزامات القانونية 2ظبعتو أك كيانو االجتماعي أك حياتو اػباصة

 1كالواجبات األخبلقية اليت يتقٌيد هبا األطباء كالصيادلة

                                  
، 2004، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، الطبعة األكُف، طرابلس، لبناف، (دراسة مقارنة)اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب   طبلؿ عجاج، 1

 .375ك 374ص
 .375 طبلؿ عجاج، اؼبرجع نفسو، ص  2
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 من 206/1 اؼبادة يف بنصو كذلك كششصو، اؼبريض شرؼ عن عبارة اؼبشرع اعتربهكما 
 الذم اؼبهٍت السر بكتماف ششصيتو كضباية اؼبريض شرؼ احًتاـ يضمن) :يلي ما ت.ك.ص.ح.ؽ
 األجدر األكلويات ضمن من تيعدُّ  اؼبريض مصلحةؼ (كالصيادلة األسناف كجراحو األطباء كافة بو يلـز

 2.باغبماية
 .، ككذا اؼبادية(اؼبعنوية)كبالتاِف إفشاء السر اؼبتعٌلق باؼبريض وبقق الضرر دبصاغبو األدبية 

 :المصلحة األدبية للمعني بالسر  - أ
زبتلف اؼبصلحة األدبية باختبلؼ اجملاؿ اؼبشموؿ باغبماية أك اؼبعلومة اؼبراد إبقائها سرا، كاليت قد 

 3.يكوف اؼبساس هبا مساسا بالشرؼ كاالعتبار
ىو ؾبموعة من الشركط اليت يتوقف عليها اؼبركز  ( A.Chavanne )فالشرؼ حسب الفقيو 

األديب للفرد، كبعبارة أخرل ؾبموع الصفات األدبية العامة اليت تتوافر لدل الفرد، كبعبارة أخرل ؾبموع 
 .الصفات األدبية العامة اليت تتوافر لدل الفرد

كما عٌرؼ ذات الفقيو االعتبار بأنو شعور الفرد بكرامتو اإلنسانية، أك ىو حق الفرد يف مطالبة 
اآلخرين دبراعاة القواعد اليت ربكم السلوؾ الفردم عامة، كاليت ربمي عبلقات األفراد يف ؾبتمع 

 4.معُت

                                                                                                        
 ظبَت عبد السميع األكدف، مسؤكلية الطبيب اعبراح كطبيب التشذير كمساعديهم، مدنيا، جنائيا كإداريا، منشأة اؼبعارؼ،  1

؛ عباشي كريبة، الضرر يف اجملاؿ الطيب، مذكرة ماجستَت يف القانوف، زبصخت قانوف اؼبسؤكلية اؼبهنية، كلية 314، صفحة 2004
 .24، ص 2011اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 

 براىيمي زينة، مسؤكلية الصيدِف، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع قانوف اؼبسؤكلية اؼبهنية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،  2
 .28-26، ص ص 2012جامعة  مولود معمرم، جامعة تيزم كزك، 

 أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اغبماية اعبنائية لسر اؼبهنة يف الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية كتطبيقاهتا يف بعض الدكؿ  3
، 2004العربية، رسالة ماجستَت يف العدالة اعبنائية، زبصخت سياسة جنائية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 

 .101ص
 .59 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  4
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كبالتاِف تسرم اغبماية األدبية للسر إُف ما بعد كفاة صاحبو ضباية لو كلذكراه، كمن حق الوارث 
 .اغبفاظ على أسرار موركثو استنادا ؼبا يصيبو من ضرر لو كلسمعة اؼبتوىف

 :المصلحة المادية للمعني بالسر - ب
سبتد اغبماية القانونية للسر اؼبهٍت لتشمل اؼبصاٌف اؼبادية للعميل، كوف السر اؼبهٍت التزاـ قانوٓف 

يكوف فيو العميل ىو الدائن كاألمُت ىو اؼبدين، كىو التزاـ من شأنو أال يعمل األمُت إال يف حدكد 
 .مصلحة العميل، فالعميل دائما ىو سيد السر

كقد يًتتب عن إفشاء السر تعريض حياة اؼبفشي للشطر، كما حدث يف مدينة مونبولييو الفرنسية 
 عندما لقي أحد األساتذة يف كلية الطب مصرعو على يد مريضو نتيجة إلفشائو سر 1832سنة 

مرض ىذا األخَت إُف خطيبتو فبٌا حاؿ دكف إسباـ الزكاج، حيث دفع اؼبتهم أماـ احملكمة بتضرره من 
 1.إفشاء اجملٍت عليو لسر مرضو، كاعتربه عقبة يف سبيل زكاجو

 :حماية المصلحة المهنيػػة- 2
لقد عرٌبت عن ىذه اؼبصلحة النصوص القانونية اؼبتعلقة دبهنة الطب، حيث تشمل كرامة اؼبهنة 

 .كآداهبا، ككذا تأكيد الثقة الواجبة بُت الصيدِف كاؼبريض
 :كرامة المهنة وآدابها - أ

يعد اعبانب األخبلقي يف مهنة الطب كالصيدلة عنصرا أساسيا ؼبمارسة ىذه اؼبهنة ؼبساسها اللصيق 
حبياة الناس، ىذا الواجب األخبلقي الذم تدخل اؼبشرع لفرض احًتامو، كنخت عليو يف صلب 

القانوف، فواجب الصيدِف بكتماف سر مريضو مبدأ أخبلقي التزاـ بو قبل صدكر القوانُت اغبديثة 
 .اؼبنظمة ؼبهنة الطب كالصيدلة

فإذا كانت ىناؾ قواعد تتعلق بنظاـ اؼبهنة كأخرل بآداهبا، فإف اؽبدؼ منها ىو تنظيم السلوؾ 
اؼبهٍت ذباه اؽبيئة اليت ينتمي إليها اؼبهٍت، فالتزاـ األمُت على السر هبذه القواعد مستقل عن اعبزاءات 

                                  
 .59أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع نفسو، ص  1
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، كعليو فقواعد السلوؾ كتقاليد اؼبهنة تفوؽ 1التأديبية اليت توقع عليو نتيجة إخبللو بواجبات اؼبهنة
أنبيتها كقواعد أخبلقية، فهي قواعد قانونية كليست ؾبرد قواعد أخبلقية، يعاقب عليها تأديبيا على 

األقل يف حالة عدـ كجود نصوص جزائية ذبرمها، فهي منصوص عليها يف قانوف ضباية الصحة 
 41اُف 36، ككذا يف قانوف أخبلقيات مهنة الطب يف اؼبواد 206/5 إُف 206/1كترقيتها يف اؼبواد 

 اؼبتعلقة حبماية الصيدِف ؽبذا الواجب، ككذا اليمُت القانونية اليت ترد 114ك113، إضافة إُف اؼبواد 
 2 .فيها عبارة اغبفاظ على السر اؼبهٍت، دكف إغفاؿ النصوص التنظيمية

 :السر ومودع الصيدلي بين الثقة ترسيخ - ب
 يضعوف أقربائو حد أأك فاؼبريض اؼبتبادؿ كاالحًتاـ الثقة على كاؼبريض الصيدِف بُت العبلقة تقـو
 العبلج يف مهما عامبلٌ  بالصيدِف اؼبريض ثقة تيعدُّ   كبالتاِفالصيدِف، لدل أسرارىم كيودعوف ثقتهم

 مث كمن هبا يتمتعوف اليت اإلنسانية الصورة سيفقدكف الصيدِف من خاطئ بتصرؼ اىتزت ما فإذا
 3.مهنيا يتحطموف

 الصحية حبالتو اؼبتعلقة التفاصيل بكافة اإلدالء على يقدـ اؼبريض جعل الذم ىو الثقة عامل ألفٌ 
 يسهل مهنتو حبكم الصيدِف كأف خاصة الدكاء، اقتناء يف كالتوجيو النصح على اغبصوؿ يف منو أمبل
 الذم السر على أمينا يعد بذلك اؼبرض، خاصية تفشي اليت الطبية الوصفات على اإلطبلع عليو
 .عليو اطلع
 يشمل بل إليو، اؼبريض عنها كشف اليت الوقائع عن السر على باغبفاظ الصيدِف التزاـ يقتصر ال
 للوصفة قراءتو عند الصيدِف يدركها اليت بالوقائع تتعلق فقد ؼبهنتو، فبارستو أثناء عرفو ما كل أيضا

 .النساء أك الرجاؿ عند سواء كالعقم إخفاؤىا على العائبلت تعارفت أمراض منها الطبية،

                                  
 .103أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع السابق، ص  1
 .62 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  2
 .124 عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، مسؤكلية الصيدِف عن أخطائو اؼبهنيةػ اؼبرجع السابق، ص  3
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 بُت القائمة الثقة لتقوية عليها اغبفاظ ينبغي لذا األفراد، لدل خصوصيات تعد الوقائع ىذه كل
 1.الصحي كضعيتو ربسُت يف يساىم ما كىذا نفسيتو كترتاح األخَت ىذا ليطمئن كاؼبريض، الصيدِف

 : حماية المصلحة العامة للمجتمع/3
تعترب اؼبصلحة العامة أساسا للسر اؼبهٍت، كخاصة بالنسبة لؤلسرار اغبكومية اليت زبتلف من حيث 
مادهتا كموضوعها عن السر اؼبهٍت الذم يلتـز بو احملاموف كاألطباء، فبل يبكن للدكلة هبياكلها اؼبشتلفة 
أف تعمل على إرساء السرية يف ـبتلف نشاطاهتا، لذؿ تفرض الدكلة على األششاص الذين يعملوف 

 .يف خدمتها إفشاء أم شيء من أعماؽبم إُف العامة فبٌا عرفوه أثناء فبارستهم لوظيفتهم
كترتبط اؼبصلحة العامة باألمن العاـ الذم يعترب من مقومات النظاـ العاـ، كأف الصاٌف العاـ ىو 

كل ما يبس باؼبصلحة العامة للمجتمع سواء كانت ىذه اؼبصلحة اجتماعية، سياسية، اقتصادية، أك 
 .أخبلقية

 .الشروط الواجب توفرىا في السػػػر المهني  :الفػرع الثػػانػي
من خبلؿ فبارسة الصيدِف لعملو يف بيع كصرؼ األدكية للجمهور، وبصل على أسرار زبخٌت 

اؼبرضى، عن طريق اؼبعلومات اليت يصٌرحوف هبا لو، أك دبناسبة إطبلعو على الوصفة الطبية اليت يتوٌُف 
تنفيذىا، أك من خبلؿ نوعية الدكاء اؼبطلوب كاؼبعلومات اليت وبملها كاليت تبٌُت حقيقة اؼبرض الذم 

 2.يعآف منو اؼبريض

 فيما جٌسدتت شركط ثبلثة لو أف نستنتج ىٍت كبياف طبيعتواَف السر تعريف  التطٌرؽ إُفخبلؿ منك
 :يلي

 .مهنتو بسبب المعلومة أو الواقعة على وقف قد السر على المؤتمن يكوف أف :البند األوؿ

                                  
 .124عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، اؼبرجع نفسو، ص   1
 .161 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع السابق، ص  2
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 أثناء أك مهنتو بسبب اؼبعلومة على حصل األمُت أفٌ  أم الواسع، باؼبعٌت اؼبهنة سبب إُف كينظر
 اكتشفها أنٌو أك لو اؼبريض هبا أدُف سواء عليها، اإلطبلع مهنتو طبيعة شأف من أنٌو حيث ؽبا، مباشرتو

يتعٌُت على ):  من مدكنة أخبلقيات الطب على أنو114، كلقد نصت اؼبادة  1نفسو تلقاء من
الصيدِف ضمانا الحًتاـ السر اؼبهٍت، أف يبتنع عن التطرؽ للمسائل اؼبتعلقة بأمراض زبونو أماـ 

اآلخرين، كالسيما يف صيدليتو كهبب عليو، فضبل عن ذلك، أف يسهر على ضركرة احًتاـ سرية 
 .(العمل الصيدِف كأف يتجٌنب أم إشارة ضمن منشوراتو قد تلحق الضرر بسر اؼبهنة

كذبنبا للتعسف يف ربديد السر اؼبهٍت، كاالحتجاج بو أماـ القضاء دكف سند، فإف لقاضي اؼبوضوع 
اغبق يف الرقابة على سرية الوقائع، كعدـ قبوؿ إعفاء األمُت من الشهادة، إذا رفض اإلجابة على 
أسئلة ؿبددة، عن كقائع ال يبكن تغطيتها بالسر اؼبهٍت، حىت كلو أٌكد الشاىد بأنو َف يعرؼ ىذه 

 .الوقائع إالٌ بصفتو، كأثناء فبارسة مهنتو
 .عدـ إفشاء سّره  في مصلحة للمريض يكوف أف : البند الثاني

 ىذه تكوف أف الضركرم من ليس فإنو الطيب، السر كتماف يف اؼبريض مصلحة توفر اشًتاط عند
 كاف إذا كعليو أدبية، مصلحة تكوف قد كما مادية، مصلحة تكوف فقد معينة، طبيعة من اؼبصلحة
 غَت عليها، تغطي السر صفة فإف أدبية، مصلحة كانت كلو حىت اؼبعلومة كتماف يف مصلحة للمريض

 يف يرجعوف حيث القضاة، يفصل فيو الشأف هبذا نزاع أم ك طبيا سرا ييعدٌ  ما أمر ترؾ القانوف أف
 2.حدل على  منفردةحادثة كل ظركؼ كاُف اؼبهنة ىذه عرؼ إُف ذلك

تتجٌلى مهمة القانوف يف ضباية كل ششخت يصلح ألف يكوف صاحب ؿبل حق، كبعبارة أخرل، 
 .فبل ؿبل إلثارة مثل ىذا االلتزاـ- طبيعي أك معنوم–إذا َف يكن السر متعلقا بششخت قانوٓف 

                                  
 . من مدكنة أخبلقيات اؼبهنة37 اؼبادة  1
 . من مدكنة أخبلقيات اؼبهنة36 اؼبادة  2



[Tapez le titre du document] 
 

88 
 

فإذا اقتصرت إذاعة السر على اإلفشاء فقط دكف أف يتم نسبتو إُف ششخت معٌُت، فبل كجود ىنا 
عبريبة إفشاء األسرار، فالصيدِف مثبل الذم ينشر مقالة علمية يشرح فيها أنبية مستحضر صيدالٓف 

 .كأنبيتو على حاالت ؿبٌددة عاينها بنفسو دكف أف وبٌدد مريضا بذاتو، ال ييعٌد ميفشيا للسر اؼبهٍت
كال ييشًتط للقوؿ بتحقق اإلفشاء ربديد الششخت اؼبتعلق بو بصورة قطعية، بل يكفي أف تتحقق 

دبجرد الكشف عن بعض البيانات اػباصة باؼبريض، كاليت على ضوئها يبكن للغَت ربديده، كنشر 
 .صور لو أك اإلشارة إُف كقائع ييستشلخت منها ششصية صاحب السر

 
 .كأمين بو صلة ذات الوقائع أو المعلومات تكوف أف : البند الثالث

 عاديا، ششصا أك للمريض صديقا باعتباره األمُت علم إُف كصلت اليت اؼبعلومات تلك اسر ييعدٌ  ال
 ناصحا توبصف بل مثبل صيدِف أك كطبيبتو بصف ليس تلقاه إذا بكتمانو ملـز غَت السر على فاؼبؤسبن

 .صديقا أك
 يفشي  حىت الالطيب بالسر األخَت ىذا ذباه يلتـز حىت دبريضو مؤسبن عبلقة ىناؾ تكوف أف فيجب

 لو كليست ذلك عن أجنبيا تربيع كما كاؼبريض باؼبرض عبلقة مالو بُت التفرقة اؼبنطقي كمن للغَت، بو
 1.الطيب السر يشملو ال مث كمن سرية، طبيعة أية

كعليو فالوقائع اؼبراد إضفاء السرية عليها ذات صلة بالصيدِف باعتباره أمينا، كالوقائع السرية 
 :نوعاف
الوقائع السرية بطبيعتها، أك اليت أيبلغت إُف األمُت بصفة سرية كنوع اؼبرض، : النوع األوؿ -

 كالتششيخت، كتطٌوره، كالظركؼ اليت حدث فيها كأسبابو،

                                  
 كلية، كمسؤكلية عقودرع ؼ اغبقوؽ، يف اؼباجستَت شهادة لنيل رسالة الطبية، التصرفات يف اؼبريض رضا بوغبباؿ، أحلوش زينب  1

 .61 ، ص 2001-2000جامعة اعبزائر،  اإلدارية، كالعلـو اغبقوؽ



[Tapez le titre du document] 
 

89 
 

الوقائع اليت كصلت إُف علم األمُت أثناء فبارستو ؼبهنتو، كلكنها ليست ذات : النوع الثاني -
كال صلة ؽبا باؼبرض، كبذلك فهذه الوقائع ليست سرية - بالنسبة للطبيب أك الصيدِف–صفة طبية 

 .بطبيعتها كال بإرادة اؼبريض
 1.فإذا كاف على الطبيب كاجب الصمت بالنسبة لؤلكُف فبل يلتـز بالسكوت يف الثانية

 .أساس االلتزاـ بالسر المهنػػي ونطاقو:   المبحث الثانػي

بعد أف تطرقنا ؼبفهـو االلتزاـ، كاستعرضنا أىم الفوارؽ اليت تندرج ضمن السر اؼبهٍت كالسر الطيب، 
كما ذكرنا أبرز أنواع السر اؼبهٍت، كبٌينا أنبيتو كطبيعتو، هبدر بنا اغبديث عن أساس االلتزاـ بالسر 

اؼبهٍت، نظران لكوف الغرض الرئيسي من السر اؼبهٍت ليس ضباية مصاٌف األفراد فقط، كإمٌبا ضباية 
اؼبصلحة العامة أيضان، ؼبا يًتٌتب على فبارسة بعض اؼبهن يف اجملتمع من إفشاء العميل ألسراره 

الششصية كالقانونية، فيلجأ اؼبريض أك العميل القتناء دكاء من الصيدلية مستنجدان بكفاءة الصيدِف، 
كميضطران إُف التنازؿ عن أسراره اليت تيعدُّ جزءان من حياتو اػباصة إليو، كما أٌف فبارسة مهنة الصيدلة 

على غرار باقي اؼبهن الطبية تقتضي كجود ثقة متبادلة بُت العميل كالصيدِف األمُت على السر، كإالٌ 
تعٌذر على ىذا األخَت القياـ بدكره يف العبلج إذا َف يصرٌح العميل بكل ما يعانيو من أمراض بكل ثقة 

 .كأماف

كما تقتضي اؼبصلحة االجتماعية التزاـ األمُت على السر باغبفاظ على أسرار عميلو، من ىنا يأيت 
دكر القانوف للحد من ىذه الظاىرة بإرساء نصوص عقابية على إفشاء سر اؼبهنة، كىذا ما ذىبت إليو 

 .العديد من النظم القانونية

 .أساس االلتزاـ بالسر المهني:  المطلب األوؿ

                                  
 .99 أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع السابق، ص  1
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 دبقتضى بكتمانو يلتـز حيث اؼبهٍت، عاتق على تقع اليت االلتزامات أىم من اؼبهٍت السر ييعدُّ 
النصوص القانونية كاألخبلقيات اليت تفرضها عليو مهنتو، ففكرة ضباية السر اؼبهٍت بدأت كنظاـ 

مقٌدس كما سلف اغبديث، غَت أٌف تربير ىذه اغبماية جعل العديد من الفقهاء ينظركف ؽبا من زكايا 
 من الفقو كضعها اليت النظريات يف نظرم كيتمثل أساس: أساسُت على االلتزاـ ىذا كيقـو ،ـبتلفة 

 الفرع األكؿ،، كىذا ما سنتطٌرؽ إليو يف اؼبهٍت السر كتماف من ضبايتها اؼبراد اؼبصلحة ربديد أجل
بالتحديد  -اؼبهٍت إلزاـ أجل من اؼبشرع كضعها اليت القانونية النصوص ؾبمل قانوٓف كىو كأساس

 .الثآف الفرع كىو ما سنعاعبو يف السر بكتماف -الصيدِف
 .األساس النظري اللتزاـ الصيدلي بالسر المهني: الفػػرع األوؿ

 ان،أحياف تتعارض كقد بينهافيما  ؼزبتل اليت اؼبصاٌف من العديد تقتضيها اؼبهٍت السر ضباية إف
 ربديد يف الفقو اختلف  كقدالعامة، اؼبصلحة يرجح من كىناؾ اػباصة، اؼبصلحة يرٌجح من فهناؾ
 التزامان  بالسر االلتزاـ اعتبار إُف ذىب اػباصة اؼبصلحة رٌجح فمن اؼبهٍت، بالسر االلتزاـ أساس

 اؼبصلحة رٌجح من أما ، السر كصاحب اؼبهٍت بُت اؼبوجودة العقدية الرابطة يف مصدره يكمن تعاقديان،
 1.العاـ النظاـ ضباية ىو االلتزاـ أساس أف فَتل العامة

، 2كعليو انقسم الفقو إُف مذىبُت حوؿ ربديد األساس النظرم لبللتزاـ بالسر اؼبهٍت للصيدِف
فاعتمد الرأم األكؿ على فكرة العقد اؼبرـب بُت الطبيب كاؼبريض دكف النظر إُف طبيعة ىذا العقد 

كشكلو كمضمونو، سواء كاف صروبان أك ضمنيان، مكتوبان أك شفويان، أٌما الرأم الثآف فاستند إُف أٌف 
أساس السر اؼبهٍت يعود مرجعو إُف النصوص القانونية اليت توجب على الصيدِف عدـ اإلخبلؿ 

                                  
 .20نصَتة ماديو، اؼبرجع السابق، ص   1
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، كعليو يظهر أٌف ىذين االذباىُت ذباذبتهما فكرتا 1بالتزاماتو اؼبهنية، كمنها اغبفاظ على السر الطيب
 2.اؼبصلحة اػباصة تارة، كاؼبصلحة العامة تارة أخرل

 :نظرية العقد كأساس لاللتزاـ بالسر المهني: البند األوؿ

نتطٌرؽ لدراسة ىذه النظرية إُف أىم ما جاء يف مضموّنا، مث نستعرض االنتقادات اؼبوٌجهة ؽبا، 
 :كأبرز اغبلوؿ اؼبقًتحة لسد الثغرات اؼبستنبطة منها

 :العقد نظرية مضموف -1
 السر صاحب العميل بُت اتفاؽ يف يكمن اؼبهٍت بالسر االلتزاـ أساس أفٌ  اؼبؤلفُت بعض يرل
 بعض لو كاشفان  مصاغبو، عارضان  كظيفة أك مهنة صاحب إُف يتجو حُت العميل ألفٌ  عليو، كاألمُت
  .انعقد قد كاالتفاؽ متوٌفر، ىنا يكوف  الًتاضي فإف مساعدتو، ملتمسان كأسراره 

 دبنح آخرين، أششاص عدة أك ششخت كبو أششاص، عدة أك ششخت دبوجبو يلتـز اتفاؽ كالعقد
 يلتـز كبالتاِف الطرفُت، عاتق على التزامات يرتب العقد ىذا  أيبـر ما، فمىت شيء فعل عدـ أك فعل أك

 3 .إفشائو كعدـ حبفظو اآلخر الطرؼ كيلتـز لؤلمُت، سره بتأمُت السر صاحب
 ال العقد مضموف أف ذلك عليو، ينخت َف أك صراحة العقد عليو نخت سواء االلتزاـ ىذا كيتقرر

 .االلتزاـ كطبيعة للعرؼ كفقا مستلزماتو من ىو ما كل يشمل بل فيو، كرد ما على فقط يقتصر
 :أنٌبها حجج عدة إُف النظرية ىذه أنصار استند

 من األمُت يعفي أف كيستطيع سره، سيد يبقى فالعميل السر،  نسيببتفسَت النظرية ىذه تسمح -
 .كقت أم يف بو االلتزاـ

                                  
 .251 علي حسُت قبيدة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .38 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص  2
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 تقدير من يبكن كىذا العقد، أساس على السر يفشي من مسؤكلية بتحديد النظرية ىذه تسمح -
. اؼبناسب التعويض كتقدير اإلفشاء، جراء من السر بصاحب يلحق الذم الضرر
ىذه النظرية تهغٍت عن ضركرة كضع تعريف لتفسَت شرعية تسليم الشهادات الطبية إُف غَت -

 1.اؼبريض، كتربير اػبركج عن االلتزاـ بسر اؼبهنة
 ىذه أنصار اختلف لكن، 2كيكمن الغرض األساسي من ىذه النظرية يف ضباية صاحب السر

 عقد أك كديعة، عقد ىو ىل عليو، كاؼبؤسبن السر صاحب بُت يربط الذم العقد طبيعة بشأف النظرية
 3مسمى؟ غَت عقد أك خدمة، إهبار عقد أك ككالة،

إف ربديد أساس االلتزاـ بالسر اؼبهٍت كتنظيم العبلقة بُت الصيدِف كاؼبريض ليست باألمر اؽبٌُت، إذ 
، فبٌا ترؾ األمر إُف الفقو من أجل سٌد ىذا الفراغ معتمدان يف 4أٌف جل القوانُت َف تتطرؽ ؽبذه اؼبسألة

، كبالتاِف فللحديث عن األساس القانوٓف 5ذلك على النظرية العامة للعقود كاؼبصادر العامة لبللتزامات
للسر اؼبهٍت، قبد أٌف الفقهاء اختلفوا يف بياف العقد الطيب، كباألخخت حينما تطرقوا إُف السر الطيب 

 .6نظرا لصعوبة تنظيم ىذه العبلقة السيما يف اجملاؿ الطيب
 :أساس االلتزاـ بالسر الطيب ىو عقد كديعػة: الرأي األوؿ

يرل أنصار ىذا الرأم بوجود تشابو بُت السر الطيب كعقد الوديعة يف القانوف اؼبدٓف، كىذا ما 
مودع " من قانوف العقوبات الفرنسي، كاليت استعمل فيها اؼبشرع عبارة 378ييستشلخت من اؼبادة 

، فعقد الوديعة يشبو عبلقة الصيدِف باؼبريض اؼببنية على أساس الرضا، غَت أنو ال هبوز للمهٍت "لديهم

                                  
 .104أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع نفسو، ص   1

 .135، ص 1996مصر، - ؿبمد عبد الظاىر حسُت، اؼبسؤكلية اؼبدنية للمحامي ذباه العميل، دار النهضة العربية، القاىرة 2
 .21 نصَتة ماديو، اؼبرجع السابق، ص  3
 .10، ص 2007 عشوش كرٔف، العقد الطيب، دار ىومة، اعبزائر ،  4

5
  M.M.Hannouz et A.R.Hakem, Précis du droit médical à l’usage des praticiens de la 

médecine, OPU, Alger, 1992, p109. 
 .12ماركؾ نصر الدين، اؼبرجع السابق، ص   6
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 من الفكرة ىذه استنتجتالذم ائتمن على السر بإفشائو إالٌ بًتخيخت من صاحب اؼبصلحة، كما 
 :تنخت اليت الفرنسي العقوبات قانوف  من226/13 اؼبادة

«par une personne qui en est dépositaire… ». 

  dépositaire  فكلمة اؼبهنة، أك اغبالة دبقتضى أسرار لديهم اؼبودع األششاص النخت ىذا يشمل
 1.الوديعة على تدؿ

 اؼبريض ىبضع اليت اغبالة يف إفشاءه لو وبق كال اؼبريض، سر بكتماف الطبيب يلتـز اؼبنطلق ىذا كمن
 اؼبهٍت السر يشبو اغبياة على التأمُت عقود يف الفحخت مثل الغَت، ؼبصلحة تقريران للفحخت نفسو

 من 308 ك 226/13 اؼبادتُت جزائية تضمنتو عقوبة الوديعة احًتاـ عدـ على يًتٌتب أنو يف الوديعة،
 2اعبزائرم العقوبات قانوف من 376 ك301 اؼبادتُت تقابلهما كاللتُت الفرنسي، العقوبات قانوف

 3. من قانوف العقوبات اؼبصرم310كتقابلها اؼبادة 
لكن ما يعاب على ىذا الرأم أٌف عقد الوديعة يكوف ؿبٌلو شيئان ملموسان على خبلؼ السر الطيب 
الذم ىو شيء معنوم، إضافة إُف أٌف الوديعة تكوف يف األصل تربٌعية، أٌما كديعة السر الطيب تكوف 

نظَت خدمة دبقابل إٌما دبناسبة ربضَت الدكاء أك دبناسبة سبكينو منو، كما أنٌو ال عقاب يف الوديعة 
اؼبدنية، األمر الذم ال قبده يف السر الطيب نظران للثورة العلمية كالتقدـ اغباصل يف ميداف الطب، 
فللصيدِف أف يعلم بتطورات أم مرض يف ميدانو، كذلك بتكوينو اؼبستمر كنشاطاتو العلمية، من 

 ...خبلؿ اعبرائد اليومية، االنًتنت، اؼبلتقيات كغَتىا

                                  
 76 أضبد كماؿ سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .22ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص   2
اطلع  ، http://www.startimes.com   ، اؼبوقع االلكًتكٓف" األساس القانوٓف لبللتزاـ بالسر اؼبهٍت"  أنظر مقاؿ بعنواف  3

 .29/03/2016عليو بتاريخ 
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كما أٌف اؼبهٍت الذم ائتمن على السر الذم أكدع لديو ال يلتـز برٌده عينا إُف صاحبو، بل يبقى 
 1.ملزما باغبفاظ عليو

يف ىذا الشأف، قضت ؿبكمة النقض الفرنسية هبذه الفكرة اليت دبقتضاىا تسند التزاـ الطبيب 
، حيث أشار " Watletكاتليت "حبفظ أسرار اؼبريض إُف قواعد عقد الوديعة، كذلك يف حكم 

إُف الثقة اؼبودعة، فاألطباء ال يلتزموف بالسر إال بسبب الثقة اؼبودعة ، فهو ملـز " تػػانو"اؼبستشار 
، كؼبا كاف السر كديعة فإٌف العميل يستطيع أف 2باغبفاظ على السر كعدـ التصرؼ فيو إالٌ بإذف اؼبودع

يرٌخخت لؤلمُت بإفشائو كما يستطيع أف يتنازؿ عن دعول التعويض يف حالة إفشاء اؼبهٍت للسر بدكف 
ترخيخت، فاألطباء ال يلتزموف بالسر إالٌ بسبب كاقعة اإليداع، كىذا اغبكم ينطبق كذلك على 

 .الصيدِف ، فهؤالء ملزموف بالسر حىت بعد كفاة اؼبودع كىذا ما يربر خطورة ىذا األمر
 

 .أساسو عقد ككالة:  الرأي الثػػاني
باؼبريض ىو عقد ككالة،  (أك الصيدِف )يرل أنصار ىذا االذباه أٌف العقد الذم يربط الطبيب 

أٌف اػبدمات اليت يؤديها أصحاب اؼبهن اغبرة زبضع يف حقيقة "  Pothierبوتييو  "حيث يرل الفقيو
األمر ألحكاـ عقد الوكالة، ال ألحكاـ عقد األششاص، كمن ىذه اػبدمات تلك اليت يؤديها األطباء 

 .كالصيادلة
إٌف الوكيل يلتـز بالتصرؼ ؼبصلحة اؼبوكل كغبسابو كباظبو، فطريف عقد الوكالة نبا اؼبوكل كالوكيل، 

 3.كعلى اؼبوكل أف يلتـز يف حدكد ما كيٌكل إليو للقياـ بو غبساب ككيلو كباظبو

                                  
 .26 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص 1
 .249، ص 1992، القاىرة، (ط.د) علي حسُت قبيدة، التزامات الطبيب يف العمل الطيب، دار النهضة العربية،  2
 .12 عشوش كرٔف، اؼبرجع السابق، ص  3



[Tapez le titre du document] 
 

95 
 

فحسب ىذا االذباه يقع على عاتق الصيدِف االلتزاـ بالسر كالذم يستوجب منو االمتناع عن كل 
عمل من شأنو  اإلضرار دبصاٌف اؼبوكل، غَت أٌف ىذا الرأم بدكره تعٌرض للنقد، إذ أٌف الفقيو 

، يف -شأنو يف ذلك شأف الصيدِف- 1يعترب الطبيب مستقبل يف القياـ بعملو "Lambertالمبَت"
 2.حُت يعمل الوكيل غبساب كربت إشراؼ اؼبوكل كيف حدكد ما كيٌكل بو كما ىو مدٌكف يف الوكالة

كعليو فالصيدِف مستقل كغَت مقيد بأم أمر أثناء فبارستو لنشاطو الطيب باظبو اػباص ال باسم 
، إالٌ إذا كاف ىناؾ اتفاؽ ـبالف 3اؼبريض، فضبل عن أٌف عقد الوكالة يعٌد عقدان تربعيان بدكف مقابل

لذلك، يف حُت أٌف الصيدِف يتلقى مقاببلن نظَت عملو الصيدِف كىو ملـز باغبفاظ على السر الطيب، 
كلو أٌف ذلك ال يظهر جليان حينما يقـو ببيع اؼبستحضرات الصيدالنية كفقا لوصفة طبية، كلو أنٌو 

ييفًتض يف الصيدِف باعتباره عاؼبا بشؤكف الطب أف وبصل على كل اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبريض حىت 
كلو كانت حبوزتو كصفة طبية ألٌف عمل الصيدِف مكٌمل لعمل الطبيب يف الكثَت من األحياف مع سبتع 

كليهما باستقبلليتو عن األخر، كلكن األمر يصبح جليا أثناء قيامو بتحضَت الدكاء خصيصان لعبلج 
 .حالة اؼبريض

كيبكن للوكيل أف يتنازؿ يف أم كقت عن الوكالة اليت مينحت لو، خبلفان للصيدِف الذم ليس لو 
اغبق يف أف يتنازؿ عن مسألة بالغة األنبية، كىي اغبفاظ على السر الطيب، كلو فعل ذلك ييعٌرض 

نفسو للمسائلة اعبزائية، إالٌ يف اغباالت اليت يسمح لو القانوف بذلك دبوجب نخت صريح، أك يف حالة 
موافقة اؼبريض، كمع ذلك قد ييعٌرض الصيدِف نفسو للمسائلة التأديبية يف اغبالة األخَتة إذا تضٌمن 

  4.إفشائو للسر اؼبهٍت ـبالفة لؤلصوؿ اؼبتعارؼ عليها يف مهنة الطب

                                  
قانوف اؼبسؤكلية اؼبهنية، كلية اغبقوؽ كالعلـو :  عيساكم زاىية، اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف، مذكرة ماجستَت يف القانوف، فرع 1

 .11، ص 2012السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
 . من القانوف اؼبدٓف اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم571 اؼبادة  2
 .12 عشوش كرٔف، اؼبرجع السابق، ص  3
 .28بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص  4
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 اؼبستشار بُت العبلقة يفسر أف يبكن الوكالة عقد كاف إذا أنٌو بقولو النظرية ىذه (بودكاف) انتقد
 بُت أك كاؼبريض،  أك الصيدِفالطبيب بُت القائمة العبلقة يفسر أف الصعب من فإنٌو كالعميل، القانوٓف

 1.كاؼبذنب الركحي اؼبستشار
 كالتششيصات فحوصات كإجراء خدمات، كتقدٔف ششصية أعماؿ تقدٔف الطبيب  يتوُفكما
، كىو األمر الذم ينطبق أيضا على الصيدِف الذم يقٌدـ أعماالن 2موكلو لفائدة أك لغَته ليس ك باظبو،

ششصية كتقدٔف استشارات حوؿ كيفية تناكؿ الدكاء، كخدمات أخرل كوضع الضمادات كاإلبر 
 .كغَتىا كىو أمر ىبتلف عٌما ىو معهودي بعقد الوكالة

 دبوت أك ؽبا، احملدد األجل بانتهاء أك فيو، التوكيل مت الذم التصرؼ تنفيذ إثر إما الوكالة تنتهي
 رغم مستقلة بصفة قائما بالسر االلتزاـ بقاء مفاده خاص، طابع فلو بالسرية االلتزاـ أٌما ، 3اؼبوكل
الطب  أخبلقيات مدكنة من41 اؼبادة بو ماجات كىذا كالعميل،  اؼبهنة صاحب بُت العبلقة انتهاء
 .(حقوؽ إلحقاؽ إال اؼبريض بوفاة اؼبهٍت السر يلغى ال): تنخت كاليت

 الناذبة كاألتعاب اؼبداخيل أف غَت اؼبوكل، غبساب للوكيل اؼبفوضة باألعماؿ القياـ الوكالة  تقتضي
 4.الغَت غبساب ال غبسابو تكوف لوظيفتو،صيدِف اؿ فبارسة عن

، فإف الصيدِف يستمر يف االلتزاـ بواجب 5كإذا كانت الوكالة تنتهي بقوة القانوف بوفاة اؼبوٌكل
 .اغبفاظ على السر الطيب حىت بعد إسباـ العمل اؼبطلوب منو

 .طبيعة العقد الطيب عقد عمل: الرأي الثالػث

                                  
 .79 أضبد كماؿ سبلمة، اؼبرجع السابق، ص 1
 .13 كرٔف عشوش، اؼبرجع السابق، ص  2
، 1996الكفالة، دار النهضة العربية، القاىرة، -الوكالة- عدناف إبراىيم السرحاف، شرح القانوف اؼبدٓف العقود اؼبسماة، اؼبقاكلة 3

 .137ص 
 .25 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  4
 .249 علي حسُت قبيدة، اؼبرجع السابق، ص  5
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يرل ىذا االذباه بأٌف السر الطيب وبمل صفات عقد العمل، على أساس أٌف عبلقة الصيدِف 
باؼبريض ىي أف يلتـز الصيدِف بالقياـ بعمل ربت الرقابة كاإلشراؼ، كعمل فكرم مقابل أتعاب 

 1 .يتلٌقاىا نظَت ؾبهوده يف إطار عقد عمل
ىناؾ تشابو بُت عقد العمل كالعقد الطيب، ألٌف الطبيب على غرار الصيدِف يلتـز بالقياـ بعمل 

 2.خاضع لئلشراؼ كالرقابة، فهو يبذؿ جهدا كعناية مقابل أتعاب يتلٌقاىا من اؼبريض
قد يكوف ىذا الرأم صائبا كينقلب العقد الطيب إُف عقد عمل، إذا كاف الصيدِف خاضعا إلشراؼ 

كأف يكوف الصيدِف مثبل مساعدا لصاحب الصيدلية ، أك يكوف الصيدِف )عميلو من الناحية اإلدارية 
، أٌما من الناحية (موظفا لدل اؼبؤسسة العمومية اإلستشفائية أك عامبلن باؼبؤسسة اإلستشفائية اػباصة

، كقريب من ذلك الصيدِف 3الطبية فيبقى الصيدِف مستقبلن حىت عند فبارستو عملو يف ىذه اؽبياكل
الذم يبارس عملو يف ىذا اؼبنشآت، إذ يبكن أف يأخذ العقد الطيب صورة عقد عمل، كىذا خبلفا 

غبالة الصيدِف الذم يباشر عملو يف صيدليتو اػباصة، حيث الرقابة عليو تكوف مقتصرة على األعماؿ 
 .الدكرية ؼبصاٌف مديرية الصحة كالسكاف بناءا على طلب كزارة الصحة، لكن ىذا الرأم إنتيقد

                                  
، اؼبؤرخة يف 17ر عدد . اؼبتعلق بعبلقات العمل، ج21/04/1990 اؼبؤرخ يف 11-90 من القانوف 2نصت اؼبادة   1

يعترب عٌماال أجراء يف مفهـو ىذا القانوف، كل األششاص الذين يؤدكف عمبل يدكيا أك فكريا )، اؼبعدؿ كاؼبتمم 25/04/1990
 .( (اؼبستشدـ)مقابل مرتب، يف إطار التنظيم، كغبساب ششخت آخر، طبيعي أك معنوم، عمومي أك خاص، ييدعى 

 كتتضمن أيضا تقدٔف اؼبزيد من اػبدمات اغبديثة ،تشمل مهنة الصيدلة العديد من األدكار التقليدية مثل تركيب كصرؼ األدكية  2
دبا يف ذلك اػبدمات السريرية، كاستعراض األدكية، كاستعراض سبلمة كفعالية األدكية، كتوفَت معلومات , اؼبتعلقة بالرعاية الصحية

كبالتاِف الصيادلة ىم اػبرباء يف العبلج بالعقاقَت كاؼبهنيُت الصحيُت األكليُت الذين وبددكف االستشداـ األمثل للدكاء . عن األدكية

، اطلع عليو https://ar.wikipedia.org :؛ أنظر اؼبوقع اإللكًتكٓفللمرضىلتوفَت النتائج الصحية االهبابية 
 .28/01/2016، آخر تعديل للمقاؿ على اؼبوقع 23/04/2016بتاريخ 

، 52ر عدد .، ج06/07/1992 اؼبتضمن مدكنة أخبلقيات الطب، اؼبؤرخ يف 276-92 من اؼبرسـو التنفيذم 119 اؼبادة  3
ال هبوز للصيدِف، بأم حاؿ من األحواؿ، أف يرـب إتفاقية ربد من استقبللو  ):  تنخت على أنٌو08/07/1992الصادر بتاريخ 

 .(التقٍت خبلؿ فبارستو مهنتو

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/
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 :اػبدمة إهبار عقد نظرية: الرأي الرابع
 منذ أنو كيرل اؼبهٍت، بالسر لبللتزاـ كأساس اػبدمة إهبار عقد بنظرية الفقو من جانب أخذ
 كباؼبقابل عليو، اؼبتفق األجر بدفع األخَت ىذا يتعهد ما، مريض عبلج الطبيب فيها يقبل اليت اللحظة
 من بو إليو عهد ما كل سر وبفظ كأف اؼبناسب، العبلج لتقدٔف كسعو يف ما يبذؿ بأف الطبيب يتعهد

فحصو، ذات األمر ينطبق على الصيدِف فإنو إذا سٌلمنا بوجود ىذا العقد ،  عند تبينو أك اؼبريض،
يلتـز حينها الصيدِف بأداء خدمة تتمثل يف سبكُت الدكاء للمريض، كتعريفو بكيفية استعمالو كتأثَتاتو، 

. كالتنبيو عن ـباطره إذا ما تناكلو اؼبريض مع مستحضر صيدالٓف آخر، كيعمل على كتماف سر عميلو
 الصيدِف يلتـز أف للقوؿ اجملاؿ يفسح الذم األمر الرضائية، العقود من اػبدمة إهبار عقد كيعترب

 .تلقائي التزاـ ألنو بالسر إرادتو دبحض
 :بينها من انتقادات، عدة اػبدمة إهبار نظرية القت

 اػبدمة، إهبار طبيعة مع األكجو يف كثَت من يتفق عميلو كبو الصيدِف بو يقـو الذم النشاط فٌ أ
 ،1إهبابية نتيجة إُف عمبل للوصوؿ دبوجبو العامل يقدـ بنتيجة التزاـ ىو اػبدمة إهبار عقد من فاؽبدؼ

مريضو ىو التزاـ بتحقيق نتيجة تتمثل يف سبكُت اؼبريض من الدكاء اؼبدٌكف يف  كبو الصيدِف التزاـ ك
. الوصفة الطبية، لكن دكف ضماف فعالية الدكاء يف القضاء على اؼبرض

 عقد إهبار اػبدمة ينتهي بانتهاء االلتزامات اؼبتفق أٌف انتهاءكما أف االختبلؼ يكمن أيضا يف 
 2.عليها، يف حُت التزاـ الصيدِف بالسر الطيب يبقى ساريا كلو بعد انتهاء التعامل بينو كبُت اؼبريض

 .السر الطيب ذك طبيعة مقاكالتية: الػػرأي الػػخامس
ذىب ىذا الرأم إُف اعتبار أف العقد الذم يربط الصيدِف كاؼبريض ىو عقد مقاكلة، كمن أنصار 
ىذا الرأم األستاذ عبد الرزاؽ السنهورم، حيث اعترب العقد الطيب شبو مقاكلة على أساس أف التزاـ 

                                  
 .109 أسامة بن عمر عسيبلف، اؼبرجع السابق، ص،  1
 .26 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  2
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، حيث يقع على عاتق الصيدِف التزاـ ؿبدد يتمثل يف كإجراء 1الصيدِف ىو التزاـ بتحقيق نتيجة
، كسواء كانت ىذه األدكية من ربضَته ىو 2التحاليل الطبية  كتركيب كذبهيز أدكية سليمة غَت معيبة

أك تسٌلمها من قبل منتجها قصد بيعها، ألنو من الناحية العملية كحبكم خربتو كمعرفتو يستطيع 
التحقق من تلك األدكية، كاستنادا ؽبذا نستنتج أٌف التزاـ الصيدِف كقاعدة عامة ىو التزاـ بتحقيق 
نتيجة ، حيث أف القضاء الفرنسي يف أحكامو اعترب الصيدِف مدينا بالتزاـ ؿبٌدد يتمثل يف صرؼ 

 3.أدكية سليمة كصاغبة ال تشٌكل بطبيعتها خطرا على حياة اؼبرضى الذين يستهلكوّنا
إف االلتزاـ بتحقيق نتيجة يظهر أيضا يف حالة قياـ الصيدِف بًتكيب الدكاء بنسب معينة، حيث 

ييسأؿ عن أم إخبلؿ يف التحضَت أك فساد يف عناصره اليت تنجم عنو أضرار أك تسمم للمرضى، ألف 
مشركعية عمل الصيدِف مشركطة دبطابقتها لؤلصوؿ العلمية كالفنية اؼبتعارؼ عليها، كإذا ما أخٌل هبذه 

، كمع ذلك ىناؾ حاالت 4األصوؿ ربققت مسؤكليتو حبسب تعٌمد الفعل كعدـ مراعاة الدقة كاغبيطة
يكوف فيها التزاـ الصيدِف ببذؿ عناية حينما يتوُف ىذا األخَت الرقابة على الدكاء ك البحث يف مصدر 

 5.الوصفة الطبية، يف إعبلـ اؼبريض كتبصَته عن ـباطر الدكاء
كعليو فالصيدِف يلتـز بالسر الطيب بطبيعتو عقد مقاكلة ألٌف اؼبقاكؿ كذلك ملـز بتحقيق نتيجة، 
كلكن الصيدِف حينما يقـو بتحضَت الدكاء خصيصا غبالة اؼبريض فهو بذلك غَت ملـز بشفائو من 
اؼبرض، كما ال يضمن سبلمة اؼبريض من ـباطر التأثَتات اعبانبية للدكاء، كبذلك فهو مطالب يف 

عدة حاالت ببذؿ العناية اؼبعتادة شأنو يف ذلك شأف زمبلئو يف اجملاؿ الطيب، كما أٌف الصيدِف الذم 

                                  
 .29- 28 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص ص  1
 . من مدكنة أخبلقيات الطب سالفة الذكر115 اؼبادة  2
 .17عيساكم زاىية، اؼبرجع السابق، ص 3

 .91، ص 2005 رمضاف صباؿ كامل، مسؤكلية األطباء كاعبراحُت اؼبدنية، اؼبركز القومي لئلصدارات القانونية، مصر،  4
 .44 عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، اؼبرجع السابق، ص  5
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يلتـز بالسر الطيب ؼبريض معُت ال يبكنو أف يواصل ىذا االلتزاـ على صيدِف آخر، حبيث يستطيع 
 .اؼبقاكؿ ألسباب معينة أف يطلب من مقاكؿ آخر إسباـ األشغاؿ نيابة عنو

لكن العمل الذم يقـو بو الصيدِف ال ىبتلف سباما عن عمل اؼبقاكؿ، ألٌف ىذا األخَت يعترب تاجرا 
، كما ال تيستبعد بالتاِف الصفة التجارية عن الصيدلية اليت يزاكؿ هبا الصيدِف 1كيهدؼ إُف ربقيق الربح

هبب أف يكوف  ) من قانوف ضباية الصحة كترقيتها على أنو 188/2مهنتو كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
الصيدِف ىو اؼبالك الوحيد كاؼبسٌَت الوحيد للمحل التجارم للصيدلية فيما ىبخت الصيدليات 

،  كمع ذلك ىناؾ عناصر زبتلف هبا مهنة التجارة عن عمل الصيدِف الذم يستوجب عليو 2(اػباصة
توخي العناية الفائقة من أجل سبلمة اؼبرضى، ىذه الغاية اليت تيعٌد أبلغ كأظبى من مقتضيات العمل 

ظر على كل صيدِف أف ) من مدكنة أخبلقيات الطب 105التجارم احملض، حيث نصت اؼبادة  وبي
يبارس إُف جانب مهنتو نشاطا آخر يتناىف ككرامة اؼبهنة ك أخبلقها أك ىبالف التنظيم السارم 

 .3(.اؼبفعوؿ
 ىذا األمر سار عليو القضاء اؼبغريب حيث اعترب الصيدِف تاجرا ، ألف القانوف اؼبنظم للصيدلة، 

هبيز إخضاعو لنظاـ اإلفبلس كاختصاص احملاكم التجارية يف النزاعات اليت يكوف موضوعها أك طرفها 
حيث إٌف الطرؼ اؼبستأنف ينازع يف اختصاص احملكمة التجارية ): صيدِف، حيث جاء يف قرارىا

بالرباط بالبٌت يف النزاع القائم بينو كبُت اؼبستأنف عليها استنادا إُف أٌف مهنة الصيدلة ليس ؽبا طابع 
 . من مدكنة التجارة6ذبارم، كلعدـ التنصيخت عليها صراحة يف الفصل 

 من قانوف 4لكن حيث أنٌو ال جداؿ يف أف الصيدِف ييعٌد تاجرا كىو ما ييستنتج من نخت اؼبادة 
 اؼبغريب بتنظيم مزاكلة مهن الصيادلة كجراحي األسناف كالعقاقَتيُت كالقوابل اؼبتعلق 19/02/1960

                                  
 . من القانوف التجارم اعبزائرم2 اؼبادة  1
 اؼبتعلق 16/02/1985 اؼبؤرخ يف 85/05، يعٌدؿ كيتمم القانوف رقم 20/07/2008 اؼبؤرخ يف 13-08القانوف رقم   2

 .03/08/2008 اؼبؤرخة يف 44حبماية الصحة كترقيتها، ج ر عدد 
 . من مدكنة أخبلقيات الطب105 اؼبادة  3
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اليت نصت على سحب اإلذف من الصيدِف يف حالة إعبلف إفبلسو كعدـ حصولو على مصاغبو مع 
 أشهر، كيبقى الصيدِف تاجرا بالرغم من أنٌو يقـو من حُت آلخر باستشراج بعض 6دائنيو خبلؿ 

األدكية كليدة ؾبهوده الفكرم كالششصي، لكنها مع ذلك تعترب ذبارية لتبعيتها للعمل التجارم 
 1.(األصلي كبذلك يكوف اغبكم اؼبستأنف يف ؿبلو فبٌا ينبغي تأييده

 :اؼبسمى غَت العقد نظرية: الرأي السادس
 باغبفاظ إُف أٌف االلتزاـ Baudouin بودكاف األستاذ يتزعمو الفرنسي، الفقو من آخر جانب اذبو

 خاص، نوع من عقد عليو، كىو كاؼبؤسبن السر مودع بُت مسمى غَت عقد من ينتج اؼبهٍت، السر على
 االرتباط يبكن ما بكل العميل يلتـز كما اؼبهٍت يلتـز كدبقتضاه الطرفُت،  بُت اؼبتبادؿ الرضا على يقـو
 فإف ذلك كعلى بالتزاماتو، الوفاء كبلنبا على يتعُت ذلك تنفيذ سبيل ضمنا، كيف أك صراحة بينهما بو

 اؼبشرع يتدخل اليت العقود من ىو بل اؼبدٓف، القانوف يف للعقود القانوٓف للتنظيم ىبضع ال العقد ىذا
 .الثانوم العاـ بالنظاـ اؼبتعلقة لطبيعتها نظرا غبمايتها اعبزائي

 تستطيع حرة اإلرادة ألف ؽبا، حصر ال اؼبسماة غَت العقود أف القوؿ يبكن الفكرة ؽبذه كتأكيدا
 ىو اؼبهٍت بالسر االلتزاـ أف كما العامة، كاآلداب العاـ النظاـ حدكد يف العقود من تريد ما إنشاء
 احملافظة بشأف كالعميل لصيدِفا بُت ما مسمى غَت بعقد فيتم النظرية، ىذه حسب تعاقدم التزاـ
 .السر على
 الرضا كانعداـ عليها، الوديعة نظرية إُف اؼبوجهة اؼبآخذ النطباؽ النقد من النظرية ىذه تسلم َف

 دبهمتو يقـو احملكمة قبل من اؼبتهم عن بالدفاع رظبيا اؼبكلف فاحملامي السر، على األمُت جانب من

                                  
: ، أنظر اؼبوقع اإللكًتكٓف22/07/1999، اؼبؤرخ يف 1103/99 قرار ؿبكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء، رقم  1

http://www.jurisprudencemaroc.com  ،  24/03/2016اطلع عليو بتاريخ. 

http://www.jurisprudencemaroc.com/
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، نفس الشيء بالنسبة للصيدِف، فهو ال يتفق اؼبتهم كبُت بينو ذلك على مسبق اتفاؽ دكف ىذه
 1.مسبقا مع اؼبريض على اغبفاظ على أسرار زبونو

العاـ  النظاـ كىو القانوف عاَف يف جديد الصطبلح ابتكارىا أساس على النظرية ىذه انتقدت كما
 بالقواعد دائما يقًتف العاـ ، فاصطبلح النظاـ "l’ordre public secondaire" الثانوم
 2.ـبالفتها على االتفاؽ لؤلفراد هبوز ال اليت اآلمرة، القانونية

 :نقػػػػد نظريػػة العقػد- 2
َف تصمد نظرية العقد كأساس لبللتزاـ بالسر الطيب أماـ انتقادات الفقو اليت خلصت يف اؼبآخذ 

 :التالية
إٌف اؼبصلحة الششصية أك اػباصة لصاحب السر ىي اؼبربٌر يف كجود السر الطيب، كاإلفشاء ييعٌد -

ايف اغبقيقة، إذ أٌف رضا صاحب السر بإفشائو ال ينفي صفة  مباحا دبوافقة صاحب السر كىذا قوؿ هبي
اعبريبة عن الفعل إلضراره باجملتمع، فاإلفشاء يبٌس مصلحة اجتماعية تتعٌلق بالنظاـ العاـ، كمن أجل 

 3.ذلك حرـٌ الشارع فعل اإلفشاء
يقتضي العقد لقيامو صحيحا توافر أركاف معينة، كأىلية اؼبتعاقدين، كاإلرادة اغبرة، كىي نادران -

ما تكوف متوافرة يف عبلقة اؼبريض بالصيدِف العمومي كحىت اؼبمارس غبسابو اػباص، كىذا العيب 
 .كفيل بذاتو الّنيار نظرية العقد

ال يعلم يف الغالب بكل السر، كالسيما إف  (اؼبريض)باإلضافة إُف ذلك، فإٌف صاحب السر -
عىلم الصيدِف خبطورة اؼبرض الذم يعآف منو اؼبريض كاستوجب منو إخفائو عنو، فإذا استندنا إُف رضا 

صاحب السر كسبب إلباحة اإلفشاء كىو غَت عاَف بكل السر، انصب ىذا الرضا على كاقعة غَت 

                                  
 .27 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .28-27ماديو نصَتة، اؼبرجع نفسو، ص ص   2

  .81 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  3
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معلومة أك صحيحة كؿبٌددة، كمن مثٌ كاف ؿبل الرضا منعدمان، كال ييعٌد أساسا إلباحة إفشاء السر 
 .الطيب

كما أنٌو من اؼبستقر عليو فقهان كقضاء أٌف العقد ال ييعد أساسان للمسؤكلية عن اإلفشاء بالسر -
الطيب، فرضا صاحب السر باإلفشاء أك الرجوع يف شكواه ضد الصيدِف، ال وبوؿ دكف استعماؿ 

النيابة العامة حقها يف رفع الدعول العمومية على الششخت اؼبلتـز بالسر، ال على أساس العقد، كإمٌبا 
 1.على أساس الفعل التقصَتم

السر فبٌا  على كاألمُت العميل بُت عقد افًتاض على تقـو ألّنا النظرية ىذه "ديبار" انتقدكما  -
من  كل أىلية حرة، إرادة كىي معينة أركاف توافر لقيامو يتطٌلب العقد ألفٌ  الواقع، مع يتفق ال

 يكوف األىلية كقد كامل غَت بششخت يتعلق قد السر كلكن مشركع، كؿبل مشركع سبب اؼبتعاقدين،
  .كاآلداب العاـ للنظاـ ـبالفا موضوعو
 كاجملتمع بالسر اؼبعنيُت بالطرفُت يضرٌ  اإلفشاء ألفٌ  النسيب، السر يرفض أنٌو " ديبار" أضاؼ كقد
. بذلك العميل رضا رغم إفشاؤه هبوز ال كبالتاِف العاـ بالنظاـ ييضر أنٌو أم ككل،

 الطرفُت قياـ إمكاف عليو يًتتب العقد، أساس على يقـو اؼبهٍت بالسر االلتزاـ أف القوؿ إف  - 
 2.اؼبهٍت السر طبيعة مع يتماشى كال جائز غَت كىذا مضمونو، بتعديل أك بفسشو

 :الحلػػػػوؿ المقترحػة- 3
بالسر الطيب ، فإنٌو يبكن القوؿ أف العقد أساس االلتزاـ فإذا كانت اآلراء الفقهية متضاربة حوؿ 

الذم يربط الصيدِف باؼبريض ىو عقد طيب يتميز خبصائخت معينة، مبنية على أساس عبلقة ششصية، 

                                  
؛ عبد الفتاح بيومي حجازم، اؼبسؤكلية الطبية بُت الفقو كالقضاء، دار الفكر 99 حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص  1

 .115، ص 2008اعبامعي، اإلسكندرية، 
 .29-28 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص ص  2
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حيث ىبتار فيها اؼبريض الصيدلية اليت يضع فيها ثقتو، كالصيدِف ميكلف بأداء خدمة عامة فبٌا يسمح 
 .لو باإلطبلع على أسراره

حىٌت كلو اعتيرب 1كالعقد الطيب ذك طابع مدٓف كال يبكن أف ييصٌنف ضمن عقود القانوف التجارم
 سالفة الذكر، كىذا العقد ملـز للجانبُت كقابل 105الصيدِف تاجر، كىذا ما أٌكدت عليو اؼبادة 

للفسخ، كىو من العقود اؼبستمرة حىت كلو بعد بيع الدكاء، فإف الصيدِف ملـز بتتبع حصوؿ زبونو على 
اؼبواد الصيدالنية من ناحية تأمينو كبأثر رجعي، كما لو أف يساىم يف تقدٔف اؼبساعدة إذا تعٌرض 

اؼبريض آلثار غَت مرغوب فيها جراء تناكلو دكاء معُت، كىو ما يربٌر استمرارية العقد، كما أٌف ىذا 
العقد يعترب من عقود اؼبعاكضة، فعملو يكوف دبقابل ؿبٌدد كفق التنظيم اؼبعموؿ بو يف تنظيم ىذه 

اؼبهنة، كىو ملـز باغبفاظ على السر اؼبهٍت، كيف حالة عدـ التقٌيد بااللتزامات، وبٌق ألحد األطراؼ 
سواء الصيدِف أك اؼبريض، أف يطالب بفسخ العقد اؼبرـب بينهما، غَت أنٌو ال ؾباؿ لتعريض حياة اؼبريض 

، ألف ضركرة االستعجاؿ تقتضي تقدٔف 2للشطر بفسخ العقد كما ىو اغباؿ يف حالة اػبطر األكيد
 3.إسعاؼ ؼبريض يواجو خطرا مباشرا، إذا تعٌذر تقدٔف العبلج الطيب ؽبذا اؼبريض يف اغبُت

 :نظرية النظاـ العاـ كأساس لاللتزاـ بالسر الطبي:  البنػػد الثػػػػػػاني

يرل أنصار ىذا اؼبوقف أٌف تأسيس االلتزاـ باحملافظة على السر اؼبهٍت ييبٌت على فكرة النظاـ 
العاـ، كىو التزاـ ميطلق ميقٌرر بقواعد آمرة سبٌثل ـبالفتو اعتداء على اجملتمع كٌلو، كسنورد تفصيبل ؽبذا 

 :االذباه باختبلؼ األطراؼ الذين تبٌنوه من فقو كقضاء كفبارسُت يف اؼبيداف الصحي

 :االلتزاـ بالسر الطبي التزاـ عاـ مطلق -1

                                  
 .15عشوش كرٔف، اؼبرجع السابق، الصفحة،  1
 .32 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، صفحة  2
 . من مدكنة أخبلقيات الطب107 اؼبادة  3
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 .تندرج ضمن ىذه النظرية عدة آراء تضاربت يف تكييف مدل االلتزاـ بالسر الطيب

 :موقف الفقو - أ

إزاء قصور نظرية العقد كأساس لبللتزاـ بالسر اؼبهٍت، كأماـ االنتقادات اؼبوجهة ؽبا، اىتدل الفقهاء 
إُف أساس آخر ؽبذا االلتزاـ، كخلخت أنصار ىذه النظرية إُف أٌف أساسو ينحصر حوؿ تعٌلقو بالنظاـ 

 .العاـ الذم وبٌدد مصدره يف اؼبصلحة االجتماعية، دبعٌت ربقيق اؼبصلحة العامة

لتعٌلقو " عاـ مطلق"كينتج على األخذ بنظرية النظاـ العاـ، أٌف االلتزاـ بالسر اؼبهٍت الطيب التزاـ 
بالنظاـ العاـ، حيث تعلو اؼبصلحة اعبماعية على اؼبصلحة اػباصة، كإف كاف يف حقيقة األمر أٌف 

اؼبصلحة يف الكتماف مقٌررة لصاحب السر كاجملتمع معان على قدـ اؼبساكاة، كمن مثٌ فإف رضا أحدىم 
 .باإلفشاء ال ييعفي الصيدِف من التزامو بالكتماف قبل الطرؼ اآلخر

كذىب الفقهاء يف تأييدىم لنظرية النظاـ العاـ إُف حد تقرير أٌف جريبة إفشاء السر تيعٌد إخبلالن 
بواجب قانوٓف يفرضو قانوف العقوبات، ال إخبلالن حبق اجملٍت عليو، كهبب على الصيدِف االلتزاـ 

 ، كىذا اؼبوقف يقع أيضان 1 من قانوف العقوبات الفرنسي378بالكتماف خشية خضوعو لنخت اؼبادة 
 .على الصيدِف

 2:إٌف األخذ هبذه النظرية يًتتب عليها عدة نتائج قبملها فيما يلي

   أٌف السر الطيب كاجب مطلق كمستمر كالتزاـ عاـ يقع على الصيادلة لتعٌلقو بالنظاـ العاـ، -
 أٌف اؼبريض ال يستطيع أف ييعفي الصيدِف من التزامو باغبفاظ على السر اؼبهٍت، إذ أٌف اغبق يف  -

كما سبقت اإلشارة -الكتماف مقٌرر ؼبصلحة اجملتمع كاؼبريض معان، كمن مثٌ فإف رضا اؼبريض باإلفشاء 

                                  
.  اعبديدحاليا من قانوف العقوبات الفرنسي13-226اؼبادة تقابلها  1

 .100حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص   2
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ال ييعفي الصيدِف من التزامو بالكتماف قبل اجملتمع، فااللتزاـ بالكتماف ذك طبيعة مطلقة ال تقبل - إليو
 اإلسقاط أك اإلحبلؿ من اؼبريض لتعٌلقو بالنظاـ العاـ،

 ال يستطيع الصيدِف يف ؾباؿ الدفاع عن نفسو أف يكشف عن األعماؿ الصيدلية اليت تيعٌد من  -
األسرار الطبية ، حىت كلو ترتب على ذلك مسؤكليتو اعبنائية، كييعٌد فعل اإلفشاء ؾبٌرما حىت كلو كاف 

 1.من أجل زبلخت الصيدِف من مسؤكليتو
 :موقف القضاء - ب

تبٌت القضاء الفرنسي نظرية النظاـ العاـ غبقبة طويلة من الزمن، إذ قبد ؽبا صدل يف أحكامو منذ 
أكثر من قركف كحىت اآلف، حيث يقضي بأف االلتزاـ بالسر الطيب التزاـ مطلق كعاـ، كيلتـز بو صبيع 

 .من يعملوف يف اغبقل الطيب، كال يستطيع أحد من ىؤالء التملخت منو

كتواترت أحكاـ القضاء الفرنسي على ىذا اؼببدأ، سواء بالنسبة ألحكاـ احملاكم اعبنائية كاؼبدنية، 
، بأنٌو إذا استيدعى طبيب لتوقيع الكشف الطيب على (الدائرة اعبنائية)فقٌررت ؿبكمة النقض الفرنسية 

مريض برضاه بصفتو خبَت أك مندكب لشركة التأمُت، فإنٌو يلتـز بكتماف كل اؼببلحظات اليت يقف 
عليها من الفحخت، أك دبناسبة عبلجو، كىذا االمر ينعكس سباما على الصيدِف، فإذا كاف العقد وبٌدد 
نطاقا كاضحا يف اإلفشاء إالٌ أٌف السر الطيب يظٌل نطاقو مطلقا يف الكتماف، كينطبق ذلك أيضا على 
الطبيب أك الصيدِف الذم ييستدعى لتوقيع الكشف الطيب على مريض فاقد الوعي، فإنو مع غياب 

العقد يلتـز بالكتماف، كما قضت بأٌف االلتزاـ بالسر الطيب التزاـ مطلق يظٌل قائما حىت بعد كفاة 
 2.اؼبريض كال يبكن للطبيب إفشائو كلو بناء على طلب كرثتو

 :موقف الممارسين في الميداف الصحي من نظرية النظاـ العاـ - ج

                                  
 .100حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص   1
 .100حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع نفسو، ص   2
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أصبع غالبية األطباء يف القرف التاسع عشر على ضركرة أف يكوف السر اؼبهٍت مطلقا، كال هبب أف 
ييكشف عن سر اؼبريض بسبب اؼبطالبة باألجر أك اغبصوؿ على مزايا مادية، كأٌف احملافظة على سر 
اؼبهنة تيعٌد أظبى الواجبات األخبلقية للمهنة، كىذا ما مٌت تنظيمو يف مدكنة أخبلقيات الطب، حيث 
 1.فرض االلتزاـ بالسر اؼبهٍت على كل اؼبمارسُت يف القطاع الصحي على حد سواء، دبا فيهم الصيادلة

  :نقد نظرية النظاـ العاـ- 2
 :كانت النظرية ؿببل لنقد جانب من الفقو، على أساس

أٌف ىذه النظرية ربمل يف طٌياهتا تعارضان كتناقضان يف ذاهتا، إذ أٌّنا يف الوقت الذم سبنح فيو  -
اؼبريض اغبق يف اإلفشاء الكامل للسر، تفرض على الطبيب أك الصيدِف الكتماف اؼبطلق، كبالتاِف مع 
كجود ىذه القيود يصعب االمر على الصيدِف أك الطبيب أف يدِف بشهادتو أماـ القضاء، أك أف يبٌلغ 
عن األمراض اؼبعدية كاعبرائم كاقتناء األدكية بغرض القياـ بأعماؿ غَت مشركعة كاإلجهاض أك تناكؽبا 

 2... كمشذر، أك االستعانة هبا يف عبلج اجملرمُت مثبل، أك للتعذيب اٍف
يتبٌُت فبٌا سبق أٌف أنصار ىذه النظرية َف وبٌددكا مفهـو النظاـ العاـ، ىل ىو مطلق أـ نسيب،  -

فالنظاـ العاـ يعٍت يف مفهومو البسيط ضباية مصلحة اجتماعية، فهل لو كيجدت مصلحة اجتماعية يف 
 اإلفشاء أجدر باغبماية من اؼبصلحة االجتماعية يف الكتماف تكوف سببا لئلفشاء؟

تؤدم ىذه النظرية إُف انتهاؾ حق اؼبريض يف إفشاء السر أك الًتخيخت بإفشائو، إذ أٌف اؼبفهـو  -
اؼبطلق بالكتماف ينعكس على كل من اؼبريض كالصيدِف يف ذات الوقت، كمن مثٌ يكوف إفشاء السر 

ؿبظورا حىت كلو كاف بطلب من اؼبريض، إذ أٌف االلتزاـ باحملافظة على السر ال يقبل اإلسقاط أك 
 . اإلحبلؿ من اؼبريض لتعٌلقو بالنظاـ العاـ

                                  
 . من مدكنة أخبلقيات الطب114 ك 113 اؼبواد  1
 .101 حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص  2
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 إٌف األخذ هبذه النظرية على إطبلقها يؤٌدم إُف تقٌدـ اغبق يف الكتماف على االلتزاـ بو، فبٌا  -
ييعطي للصيدِف فرصة اإلفبلت من اؼبسؤكلية عندما يكوف مٌتهما بارتكاب خطأ مهٍت، كمن مثٌ زبرج 

 .ىذه النظرية عن اؽبدؼ الذم تقٌرر ضباية السر من أجلو، كىو ضباية اؼبصلحة العامة
 على القائم اؼبهٍت بالسر فااللتزاـ اؼبهٍت، للسر اؼبطلق اؼبفهـو يف النظرية ىذه أنصار يشدد -

. منها أعلى اجتماعية مصلحة أماـ يزكؿ قد االجتماعية اؼبصلحة
 قبل اؼبهٍت للسر األكؿ األساس كاف الذم للمهنة اػبلقي اعبانب االعتبار بعُت األخذ هبب -

 من باغبماية أكُف مصلحة إىدار إُف يؤدم قد النظرية هبذه أخذنا فإذا التشريع، ىذا عليو ينخت أف
 عاؼبا  أك الصيدِفالطبيب ككاف فتاة إُف معدو   خطَتدبرض مريض ششخت تقدـ كإذا اؼبهٍت، السر

 فالششختكبالتاِف  اؼبوت؟ أك باؼبرض اؼبهددة الفتاة على كهبٍت الصمت األخَت ىذا يلتـز فهل دبرضو،
 1.اؼبريض الشاب كليس الفتاة ىي باغبماية األكُف
 :الحلػػػػوؿ المقترحػػة- 3

أماـ االنتقادات اليت كيٌجهت إُف نظرية النظاـ العاـ كأساس لبللتزاـ بالسر اؼبهٍت، كما أٌدت إليو من 
اضطراب فكرم، خاصة عندما يكوف الصيدِف مٌتهمان، كال يستطيع الدفاع عن نفسو أك الٌرد على 

 .االهتامات اؼبنسوبة إليو، دفع الفقو كالقضاء إُف البحث عن حلوؿ عملية ؽبذه اؼبشكلة
 :حوؿ رأي الفقػػػػو - أ

ذىب رأم يف الفقو إُف القوؿ حبق الصيدِف يف الرد على االهتامات اؼبوجهة إليو شفاىة أك كتابة، 
بينما ذىب رأم آخر إُف أف يقتصر دفاع الصيدِف على النقاط احملٌددة اليت أثارىا اؼبدعي، كىذا اغبل 
غَت مقبوؿ ألنو قد يكوف سبب اؼبوضوع اؼبراد مناقشتو كالذم يدفع هتمة اؼبتهم َف يثره اؼبدعي، كمثاؿ 
ذلك عندما يطالب اؼبريض بالتعويض عن األضرار اليت سٌببها لو الدكاء الذم حضره لو الصيدِف كاِف 
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كاف يعآف قبل تناكلو للدكاء من مرض معُت كاف ىو السبب يف تضٌرره، رغم أف الدكاء َف يكن سببا 
، يهدر حقو (مرضو )يف حدكث اؼبرض، فإمساؾ الصيدِف عن إثارة السبب اغبقيقي يف تضرر اؼبريض 

 1.يف الدفاع عن نفسو
 :بالنسبة لموقف القضػػػاء - ب

أك  )اذبهت أحكاـ القضاء الفرنسي كبو التشفيف من نظرية السر اؼبطلق، فاعًتؼ حبق الطبيب 
يف الدفاع عن نفسو نظَت االهتامات اؼبوجهة لو دكف التمسك بالسر اؼبطلق، ؼبنع خصمو  (الصيدِف

 .من التمٌسك بأكراؽ طبية أك استحالة مناقشة اٌدعائو كالرد على طلباتو
كما ذىبت ؿبكمة النقض إُف أبعد من ذلك، فأقٌرت حق الطبيب كالسماح لو بالشهادة أماـ 

القضاء للكشف عن اؼبعلومات اليت علم هبا بسبب فبارستو للمهنة، حىت كلو َف يكن متهما بسببها 
كلكن لتوٌقي خطر االهتاـ من أم جريبة كانت ، فأٌكدت مبدأ الدفاع الوقائي كإثبات اغبقيقة كحسن 

ع . ؽ378النية، كعليو فكل كشف عن السر الطيب ال يكوف ضركريا للدفاع معاقب عليو باؼبادة 
 .فرنسي ، كىذا اغبكم يسرم على الصيدِف كذلك

فمن اؼبتفق عليو يف الفقو كالقضاء الفرنسي، أٌف الصيدِف ال يلتـز باغبفاظ على سر اؼبهنة يف 
، كمن ...مواجهة مريضو الذم يتهمو بارتكاب خطأ أك جريبة جنائية، كاإلجهاض أك االغتصاب

حقو إذف الدفاع عن نفسو بكشف اؼبعلومات اليت من شأّنا تربئتو، إذ أٌف حق الدفاع من اغبقوؽ 
 .األساسية اؼبقٌررة للمتهم، كاليت ال ييلغيها أك وبجبها االلتزاـ باحملافظة على السر

 بأٌف قياـ الطبيب بتصوير أكراؽ من اؼبستشفى لكي يثبت أنٌو Douaiكىذا ما قضت بو ؿبكمة 
َف يبتنع عن تقدٔف اؼبساعدة للمريض، كإمٌبا كاف اؼبريض قد تويف عندما استقبلتو اؼبستشفى، ال ييعٌد 

  .إفشاء لسر اؼبهنة

                                  
 .101حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص   1



[Tapez le titre du document] 
 

110 
 

كما أنٌو من اؼبستقر عليو أٌف حق الصيدِف يف اإلفشاء مقٌيد حبقو يف الدفاع، ففي خارج ىذه 
اغبالة ال يبكن لو ذلك، كال يكوف اإلفشاء يف الصحف أك اإلعبلـ السمعي البصرم، كإمبا أماـ 

 1 .القضاء فقط، ليربئ نفسو من التهم اؼبنسوبة إليو
كخلخت أنصار ىذا الرأم إُف أف اغبل األمثل ىو األخذ بنظرية نسبية السر اؼبهٍت، إذ أنٌو من 

 .الصعب بل من اؼبستحيل األخذ بنظرية السر اؼبطلق كالعاـ
كما ظهرت نظريات أخرل يف ىذا السياؽ، فهناؾ من رأل ضباية السر الطيب يستند أساسو إُف 

 اعًتؼ هبا القانوف يف كتمانو، فإذا كانت اؼبصلحة االجتماعية ىي اليت فرضت على "مصلحة"
 .الصيادلة كاألطباء كاجب الكتماف، كىي بذاهتا اليت تفرض عليهم كاجب اإلفشاء

إضافة إُف التطور الذم صاحب أحكاـ القضاء الفرنسي كاذباىو كبو التشفيف من حدة نظرية 
السر اؼبطلق، فكاف للتطورات االجتماعية كاالقتصادية أثر كبَت يف ظهور أنظمة التأمُت يف اجملتمعات 

، فلم يعد الطبيب أك الصيدِف كحده الذم يعلم "السر اؼبوزع"اغبديثة، اليت كانت كراء ظهور نظرية 
بسر اؼبريض كحالتو الصحية، كلكن شاركو يف ذلك أششاص آخركف فبرضات، طلبة فبارسُت 

، كىذا من شأنو توزيع السر الطيب بُت أكثر من ششخت كمساعد ...باؼبستشفيات كالعيادات
الصيدِف، كالعاملُت يف التأمُت الصحي، كل ىذا فرض على اؼبشرع الفرنسي التدخل كالنخت على إلزاـ 

 .كل ىؤالء باحملافظة على السر الطيب
 بضركرة التزاـ القضاء باحملافظة على أسرار اؼبرض اليت إُف القوؿ   Savatierكيف ىذا اجملاؿ ذىب 

 2.يفشيها إليهم األطباء أك اؼبمارسُت الصحيُت، كالسيما أّنم ملزموف باغبفاظ على السر بصفة عامة

                                  
أف للطبيب اغبق يف إفشاء السر الطيب يف " ، كاليت اعتربت16/07/1926كىذا ما أكدتو ؿبكمة ليوف يف حكمها الصادر   1

حالة الدفاع عن مريضو اؼبتوىف، ككذلك أيضا يف حالة معرفة األسباب اليت نتجت عنها الوفاة، كما اعًتؼ أٌف من حق أبناء اجملٍت 
 .102حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص ." عليو أك أقاربو معرفو اؼبرض الذم تسٌبب عنو كفاة مورثهم

 .103-102 حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص ص  2
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 من قانوف 437أٌما عن موقف اؼبشرع العراقي، فقد أخذ بنظرية النظاـ العاـ كذلك يف اؼبادة 
 مع إعطاء الرخصة لصاحب السر بإفشائو يف حاالت معينة كىي حالة إذف 1العقوبات العراقي 

صاحب السر، فقد حٌدد أف نصوص قانوف العقوبات من النظاـ العاـ كال هبوز االتفاؽ على 
ـبالفتها، أم ال هبوز إضافة حاالت جديدة إلفشاء السر َف يذكرىا ىذا النخت أك نصوص قانونية 

 .خاصة
كقد كاف قانوف العقوبات األردٓف أقٌل صرامة ك ربديدان للحاالت اليت هبوز فيها اإلفشاء، حيث 

 اليت توحي بأنو أخذ بنظرية اؼبصلحة ، إذ أٌف 2 منو355يف اؼبادة " دكف سبب مشركع"استعمل تعبَت 
التعبَت اؼبستعمل من قبل اؼبشرع األردٓف نخٌت يف مضموف اؼبادة سالفة الذكر أنو هبوز اإلفشاء يف كل 
حاالت اؼبشركعة إذ من اؼبؤكد أٌف األسباب اؼبشركعة اليت ينخت عليها اؼبشرع ىي مصاٌف اجتماعية 

 من الدستور الطيب األردٓف تنخت على 24توجب ترجيح كاجب الكتماف إضافة إُف أٌف اؼبادة  
 3".عندما تقتضي الضركرة حفاظا على أمن اجملتمع الصحي"مربٌرات إفشاء السر الطيب 

 .المهني بالسر لاللتزاـ القانوني األساس: الفرع الثػػانػػي 

                                  
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سنتُت  ):  على أنو1969 لسنة 111 من قانوف العقوبات العراقي رقم 437تنخت اؼبادة   1

 طبيعة عملو بسر أك فنو أك صناعتو أك ىاتُت العقوبتُت كل من علم حبكم كظيفتو بإحدل أككبغرامة ال تزيد على مائيت دينار 
 بإفشاء السر أذف إذاكمع ذلك فبل عقاب .  منفعة ششخت آخرأك استعملو ؼبنفعتو أك اؼبصرح هبا قانونا األحواؿفأفشاه يف غَت 

: ، اؼبوقع االلكًتكٓف( منع ارتكاهباأك جنحة أك عن جناية األخبار السر مقصودا بو إفشاء كاف أكصاحب الشأف فيو 
http://wiki.dorar-aliraq.net 06/04/2016 ، اطلع عليو بتاريخ. 

 الرظبي مركزه أك كظيفتو حبكم حصل -1:من سنوات كل ثبلث على تزيد ال مدة باغببس يعاقب):   على أف355 تنخت اؼبادة  2
 كفقان  اإلطبلع ذلك كظيفتو طبيعة تتطلب ال من إُف أك عليها اإلطبلع صبلحية لو ليس ؼبن األسرار ىذه كأباح رظبية أسرار على

 أك مباذج أك ـبططات أك رسومان  أك سرية كثائق حبيازتو كاستبقى حكومية خدمة أك رظبية بوظيفة يقـو كاف -2 .العامة للمصلحة
 بسر علم على مهنتو كاف حبكم -3 .كظيفتو طبيعة ذلك تقضي أف دكف أك هبا االحتفاظ حق لو يكوف أف دكف منها نسشان 
، 01/01/1960 اؼبؤٌرخة يف 1487، ج ر رقم 1960 لسنة16 قانوف العقوبات األردٓف رقم ،(مشركع سبب دكف كأفشاه

 .02/05/2011 اؼبؤٌرخة يف 5090، ج ر رقم 2011لسنة 08اؼبعٌدؿ بآخر قانوف رقم 
 .88 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، صفحة  3
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 اؼبصلحة كتقتضيو اؼبهنة، كأعراؼ كعادات الشرؼ، قواعد سبليو أخبلقيا كاجبا اؼبهٍت السر بدأ
 كضع إُف اؼبشرع دفع فبا الناس، كل تلـز األخبلقية الواجبات تعد َف اجملتمع تطور بعد كلكن العامة،
 .اػباصة اؼبهنية القوانُت ـبتلف يف أك العامة القواعد يف سواء ربكمو، قانونية نصوص

 :العامة للقواعد وفقا المهني بالسر لاللتزاـ القانوني األساس : البند الثاني
 على اؼبهٍت إلزاـ أجل من اؼبشرع سٌنها اليت القانونية النصوص اؼبهٍت للسر القانوٓف باألساس يقصد

 يتضمنها اليت تلك أنٌبها اجملاؿ، ىذا يف عدة نصوصان  اعبزائرم اؼبشرع كضع كقد السر، احًتاـ
 .اعبزائية اإلجراءات قانوف ككذا العقوبات، كقانوف الدستور،
 :الدستور 1-
 القوانُت كيف الوطنية الدساتَت يف اؼبكٌرسة األساسية اإلنساف حقوؽ أحد اػبصوصية يف اغبق يعترب
 بكرامة اػبصوصية يف اغبق تربط اليت الوطيدة العبلقة تلك ىي اغبماية ىذه كمناط للدكؿ، الداخلية
 األخبلقية، القانونية األسس من صبلة إُف اػبصوصية ضباية كتستند كاعتباره،  كشرفو اإلنساف
 1.كاؼبعنوية
 اليت األفعاؿ ضمن منؼ اػبصوصية، يف اغبق مبدأ ،كانُتؽاؿ أظبى باعتباره اعبزائرم، الدستور كٌرس

 يف كسبسهم األششاص على تقع اليت اعبرائم من ييعد كالذم اؼبهٍت، السر إفشاء اؼببدأ ذاق سبس
 .خصوصياهتم ضمن كتدخل ككرامتهم كاعتبارىم شرفهم

 اإلنساف كحقوؽ األساسٌية اغبرٌيٌات) منو على أٌف 38تو د يف ما أيضان 2ينخت الدستور اعبزائرم
 ."اإلنساف حيرمة انتهاؾ عدـ الٌدكلة تضمن" على أنو 40، كما نصت اؼبادة (مضمونة كاؼبواطن

                                  
 سيدم جامعة كاإلدارية، القانونية العلـو ؾبلة الطيب،  القانوف ظل يف للمريض اػباصة اغبياة ضباية ؼبوسخ، كؿبمد نبيسي رضا  1

. 159 ص ، 2007 الثالث، العدد اعبزائر، بلعباس،
، الصادرة بتاريخ 14 يتضمن التعديل الدستورم، ج ر عدد 06/03/2016 اؼبؤرخ يف 01-16 القانوف رقم  2
07/03/2016. 



[Tapez le titre du document] 
 

113 
 

 يشمل اؼبهٍت السر كباعتبار كاعتباره، اإلنساف كحرمة حرية انتهاؾ وبظراف النصُت ىذين إف
يستوجب  الفرد حرمة على دمتع يعد ؽبا إفشاء أم فإف للفرد، اػباصة باغبياة تتعلق معلومات

 اؼبرتكبة الفاتلمشا على القانوف يعاقب) 41العقاب كىذا ما أكد عليو اؼبشرع الدستورم يف اؼبادة 
 .(كاؼبعنوية البدنٌية اإلنساف سبلمة ما يبس كلٌ  ،كعلى كاغبرٌيٌات اغبقوؽ ضدٌ 

 كباعتبار ،معنويان  أك كاف جسديان  اإلنساف، بسبلمة اؼبساس وبظر الدستور أفٌ  ىذا كل من يتبُت
 يبس فهو اػباصة، حياتو على تعديان  إفشاؤه كييعدُّ  كاعتباره الششخت كرامة يبسٌ  اؼبهٍت السر أفٌ 

 .اؼبعنوية اإلنساف بسبلمة
 ،شرفو كحيرمة ،اػباٌصة حياة اؼبواطن حيرمة انتهاؾ هبوز ال" منو على 46/1كما نصت اؼبادة 

شكل  بأم هبوز  ال.مضمونة أشكاؽبا بكلٌ  اػباٌصة كاالٌتصاالت ؼبراسبلت ا سرٌيٌة.القانوف كوبميهما
  ىذا  انتهاؾ على  القانوف  كيعاقب .القضائية السلطة من معلل أمر دكف اغبقوؽ هبذه اؼبساس
 أساسي حق الششصي الطابع ذات اؼبعطيات معاعبة ؾباؿ يف الطبيعيُت األششاص  ضباية.اغبكم

 لسرية انتهاؾ كل دبنعها صروبة، اؼبادة ىذه جاءت قدؼ ."انتهاكو على كيعاقب القانوفيضمنو 
 .كانت ؾباؿ أم كيف أشكاؽبا، بكل كاالتصاالت اؼبراسبلت

 اغبياة ضباية أجل من كاضحة قواعد كضع أنو قبذ الدستور، هبا جاء اليت النصوص خبلؿ كمن
 اغبياة ىذه من جزءا باعتباره اؼبهٍت السر على تعدم أم كحظر كاعتباره،  كحرمتو للفرد اػباصة
 .اػباصة
 :العقوبات قانوف- 2

 اؼبهٍت، السر إفشاء كاللبنآف، كاألردٓف الفرنسي التشريعات معظم غرار على اعبزائرم اؼبشرع جرـٌ
 كاعتبار شرؼ على االعتداء عنواف ربت الثآف، الباب من األكؿ الفصل من اػبامس القسم يف كذلك

 يعاقب :«العقوبات قانوف من 301 اؼبادة  تنخت.األسرار كإفشاء اػباصة حياهتم كعلى األششاص
 كاعبراحوف األطباء دج 100.000 إُف 20.000 من كبغرامة أشهر ستة إُف شهر من باغببس
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 أسرار على اؼبؤقتة أك الدائمة الوظيفة أك اؼبهنة أك الواقع حبكم اؼبؤسبنُت كصبيع كالقاببلت كالصيادلة
 ؽبم كيصرح إفشاءىا القانوف فيها عليهم يوجب اليت اغباالت غَت كأفشوىا يف إليهم هبا أدِف

  ...».بذلك
 سواء عليها، معاقب جنحة اؼبهٍت السر إفشاء اعترب اعبزائرم اؼبشرع أفٌ  دنج النخت، ىذا خبلؿ من

 دائمة الششخت، يبارسها اليت الوظيفة طبيعة تكن كمهما معنوم، ششخت أك طبيعي ششخت ارتكبها
 كبالتاِف قبده أخذ بنظرييت العقد كالنظاـ العاـ، شفاىة أك كتابة اإلفشاء كاف كسواء مؤقتة، أك كانت
 إذا ؼبهنتهم فبارستهم دبناسبة عليها ربصلوا اليت األسرار إفشاء ؿبددة حاالت يف اؼبشرع ظبححيث 

 1.باغبماية أكُف مصلحة ضباية اإلفشاء ىذا شأف من كاف
 : الجزائية اإلجراءات قانوف 3-
 اؼبهٍت التزاـ ضركرة على نخت كالذم اعبزائية اإلجراءات قانوف يف أيضا أساسو اؼبهٍت السر هبد
 من 11 اؼبادة حيث تنخت .التفتيش أك التحقيق بإجراءات يتعلق فيما سواء إفشاءه، كعدـ بالسر
 خبلؼ على القانوف ينخت َف ما سرية، كالتحقيق التحرم إجراءات تكوف ): اعبزائية اإلجراءات قانوف
 .الدفاع حبقوؽ إضرار كدكف ذلك،

 قانوف يف اؼببينة بالشركط اؼبهٍت السر بكتماف ملـز اإلجراءات ىذه يف يساىم ششخت كل
 2.(...فيو عليها اؼبنصوص العقوبات طائلة كربت العقوبات

 األششاص كل طرؼ من ذبرل اليت التحرم بإجراءات اإلدالء يبنع أنو اؼبادة، ىذه من نستنتج
 كاعتبار بكرامة يبس إفشاؤىا ألف الكتماف، طي يف تبقى أف كهبب سرية تعد ألّنا فيها، اؼبسانبُت

 .هبا اؼبعنيُت

                                  
 .36ماديو نصَتة ، اؼبرجع السابق، ص   1
-66، يعٌدؿ كيتٌمم رقم 23/07/2015 اؼبؤرخة يف 40 ، ج ر عدد رقم 23/07/2015 اؼبؤرخ يف 02-15األمر رقم   2

 . كاؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية08/06/1966 اؼبؤرخ يف 155
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 لنخت طبقا يعاقب ؽبا مفش ككل اإلجراءات ىذه سَت حسن على العمل ىو ذلك من كاؽبدؼ
 1.العقوبات قانوف من 301 اؼبادة

 اؼبؤسبنُت األششاص دبراعاة التفتيش بإجراءات القائمُت التزاـ ضركرة على أيضا، القانوف كوبرص
 سرية معلومات على اليت ربتوم األشياء تفتيش بعدـ كذلك ؼبهامهم، تأديتهم أثناء اؼبهٍت السر على

 :تنخت كاليت اعبزائية  من قانوف اإلجراءات45/4 اؼبادة بو جاءت ما كىذا، عليها اإلطبلع كعدـ
 صبيع مقدما تتشذ أف اؼبهٍت السر بكتماف ملـز ششخت يشغلها أماكن تفتيش عند هبب أنو غَت)

  .(السر ذلك احًتاـ لضماف البلزمة التدابَت
 أك التفتيش من ناذبا مستندا أفشى من كل معاقبة على القانوف نفس من 46 اؼبادة تنخت كما

 على اؼبوقع من أك اؼبتهم من إذف بغَت كذلك عليو، اإلطبلع يف قانونا لو صفة ال ششصا عليو أطلع
 .ذلك غَت إُف التحقيق ضركرات تدع َف ما إليو اؼبرسل من أك حقوقو ذكم من أك اؼبستند ذلك

 من متحصبل مستندا أذاع أك أفشى من كل معاقبة على القانوف نفس من 85 اؼبادة كتضيف
 .عليو اإلطبلع يف قانونا لو صفة ال ششخت، تفتيش

 طابع طابعُت؛ اؼبهٍت للسر ألف التحقيق، إجراءات سر إفشاء للمهٍت وبق ال النصوص ؽبذه فطبقا
 العاـ النظاـ كطابع تلك بصفتو للمحامي اؼبصرح األمانة سرية على احملافظة إُف الرامية الدفاع حقوؽ

  .العقوبات قانوف يف عليها اؼبنصوص اعبزائية للمتابعة تفاديا احًتامو اؼبستوجب
  :الطبي المجاؿ في المهني للسر القانوني األساس   :البند الثاني

 اؼبهنة، أسرار حبفظ التزامو كاإلنسانية األخبلقية الطبيب بواجبات التصاقا االلتزامات أكثر من
 أسرار، من اؼبريض عن يكتشفو أك علمو إُف يصل ما بكل باالحتفاظ التزاـ الطبيب على يقع حيث
 الثقة ىذه تدفعو حيث طبيبو، يف اؼبريض ثقة من انطبلقا كذلك للغَت، يفشيها ال أف عليو كيتعُت
 .عليو أحد يطلع َف ما على كيطلعو أسراره بأخخت إليو يفضي أف إُف أآلمو، من التشلخت يف كرغبتو

                                  
. 313 ص ، 2005 ىومو، دار ،كالتحقيق التحرمة، اعبزائي اإلجراءات قانوف شرح أكىايبية، اهلل عبد  1
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 يعآف الذم باؼبرض تتعلق اليت اؼبعلومات من كثَت على نفسو تلقاء من يقف الطبيب أف عن فضبل
 عن ىبرج ألنو كجنائيا، مدنيا عنو يسأؿ خطأ اؼبريض بثقة الطبيب إخبلؿ كيشكل اؼبريض، منو

 عن فضبل، الناس أسرار حفظ يف العامة كاؼبصلحة أسراره صيانة يف للمريض الششصية اؼبصلحة
 1.كاألمانة الشرؼ هبذا ربظى اليت اؼبهنة مصلحة
 الصحة قانوف يف سواء عدة نصوص يف االلتزاـ ىذا على اعبزائرم اؼبشرع نخت ذلك، أجل كمن
 كترقيتها الصحة من قانوف 206 اؼبادة النصوص ىذه كمن ، الطب أخبلقيات مدكنة يف أك كترقيتها

 حررهتم إذا إال اؼبهٍت بالسر يلتزموا أف كالصيادلة األسناف كجراحي األطباء على هبب:«تنخت  كاليت
  ».القانونية األحكاـ صراحة ذلك من

 .(ششصيتو كضباية اؼبريض شرؼ احًتاـ يضمن):  2القانوف نفس  من206/1  ةاؼباد تنخت كما
 ىذين خبلؿ كمن كالصيادلة األسناف كجراحو األطباء كافة بو يلتـز الذم اؼبهٍت السر بكتماف

 صبيع يشمل كالذم اؼبهٍت، السر وبًتموا أف الطيب اجملاؿ يف العاملُت كل على أنو نستنتج، النصُت
 اؼبعلومات كحىت كعبلج، كتششيخت فحخت من مهامهم أدائهم أثناء عليها وبصلوف اليت اؼبعلومات
. عليو يعاقبوف اؼبعلومات ؽبذه إفشاء ككل اؼبريض،  من عليها ربصلوا قد يكوف اليت الششصية
 ككل الطبيب تلـز نصوصا بدكرىا تتضمن الطب أخبلقيات مدكنة أف إُف اإلشارة كذبدر

 36 من يف اؼبواد ذلك على نصت كقد اؼبهٍت، السر احًتاـ على اجملاؿ ىذا يف العاملُت األششاص
 اؼبفركض اؼبهٍت بالسر  وبتفظ أف أسناف جراح أك طبيب كل يف يشًتط) :تنخت 36 فاؼبادة ،41 إُف

 .(ذلك خبلؼ على القانوف نخت إذا إال كاجملموعة اؼبريض لصاٌف

                                  
. 314األكدف، اؼبرجع السابق، ص  السميع عبد ظبَت  1
، يعدؿ كيتمم القانوف رقم 15/08/1990 اؼبؤرخة يف 35، ج ر عدد 31/07/1990 اؼبؤرخ يف 17-90 القانوف رقم  2

 . كاؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها16/02/1985 اؼبؤرخ يف 85-05
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 متطلبات وبًتموف الطبيُت األعواف جعل على األسناف جراح أك الطبيب وبرص" :38اؼبادة  كتنخت
 ".اؼبهٍت السر
 ىذا يف العاملُت ككل األطباء إلزاـ على اؼبشرع حرص يتبُت النصُت ىذين خبلؿ منعليو ؼك

 ألف اؼبهٍت السر باحًتاـ خاصة، أك عامة مستشفيات يف سواء كموظفُت، طبيُت مساعدين من اجملاؿ،
 1.الششصية حبياتو اؼبساس شأنو كمن باؼبريض، يضر إفشائو
 

 .نطػػػػاؽ السر المهني:  المطلب الثػػػانػػي

اختلف الشيرٌاح يف ربديد نطاؽ السر، فقاؿ بعضهم أنو هبب أف يرجع يف ربديده إُف العرؼ 
كظركؼ كل حادثة على انفراد، كقاؿ آخركف ىو كل ما يضر إفشاؤه بسمعة ككرامة مودعو، أك ىو 

  2.كل أحداث اغبياة اليت وبرص الناس على كتماّنا

أك  )كقد حٌدد ابن أيب اصيبعة نطاقو بكل ما ال ينطبق بو خارجا فإذا كاف ما ظبعو الطبيب 
أك علم بو فبٌا تقتضي األعراؼ يف الزماف كاؼبكاف، أالٌ ينطق بو بُت الناس، ألٌف يف إذاعتو  (الصيدِف

 3 .كالبوح بو مساسان بسمعة اؼبريض فذلك سٌر ال هبوز إفشاؤه

                                  
 .39-38ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص   1
 .74 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  2
ابن أيب أصيبعة، كلد يف أسرة : موفق الدين أبو العباس؛ أضبد بن سديد الدين القاسم بن خليفة بن يونس اػبزرجي األنصارم  3

 ىػ 600 سنة دمشقآخذة من الطب بقسط كافر، ككٍت أبو العباس قبل أف يطلق عليو لقب جده ابن أيب أصيبعة، كاف مولده يف 
عيوف األنباء يف )ـ، اشتهر ابن أيب أصيبعة بكتابو الذم ظباه 1198) ىػ 595بل يف القاىرة حواِف السنة : ، كقيل( ـ1203)

اؼبوسوعة : ، اؼبوقع االلكًتكٓف(ىي اليـو مدينة صلشد جنوب سوريا)صرخديف  (ـ1270) ق 668، تويف سنة (طبقات األطباء
 .04/06/2016، اطلع عليو يـو https://ar.wikipedia.org : اغبرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/
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فللحديث عن نطاؽ األسرار، فقد ساد يف الفقو نظريتُت نبا النظرية التقليدية يف إيداع الثقة 
 :كاالئتماف ، كالنظرية الثانية ىي نظرية األسرار بطبيعتها، كىو ما سنتطٌرؽ ؽبما فيما يلي

 .نظرية إيداع الثقة واالئتماف:  الفػػرع األوؿ

 ؽ ع ؼ يف نسشتو القديبة سببا لظهور ىذه النظرية، نظرا العتبار ىذه اؼبادة 378كانت اؼبادة 
أساس التشريعات اليت ألزمت اؼبهنيُت بكتماف األسرار اليت يطلعوف عليها حبكم كظيفتهم أك 

أك " مودعا إليو" ؽ ع ـ، فاستعماؿ كلميت 310 من ؽ ع ج، كاؼبادة 301، تقابلها اؼبادة 1مهنتهم
دعت بعض الفقو إُف مسايرة النصوص حرفيا، كالقوؿ - الواردتُت يف اؼبواد سالفة الذكر"- اؤسبن عليو

 .أٌف السر ىو ما عهد بو صاحبو على أنو سر

كذىب أصحاب ىذا الرأم إُف أبعد من ذلك فقالوا أف ما يعهد بو صاحب السر إُف الغَت على 
اعتبار أنو سر، حىت كإف َف يكن ماسا بالشرؼ أك الكرامة كلو َف يكن من شأف إفشائو أف يضر 

بسمعة مودعو أك كرامتو، دبعٌت أنو ال يشًتط عنصر الضرر حىت يكوف سرٌا، فيكفي إيداع الثقة 
كاالئتماف، فالسر قد يكوف مشرفا ؼبن يرغب يف كتمانو كمع ذلك ربميو النصوص كتعاقب على 

إفشائو، ألف اؼبسؤكلية اعبزائية ال يينظر فيها إُف الضرر من جهة اجملٍت عليو، كإمبا ينظر إُف األضرار اليت 
 .تصيب اجملتمع، عندما تتوافر أركاف اعبريبة

                                  
كيبقى اإلفشاء ؾبٌرما : "  من قانوف العقوبات الفرنسي كأضاؼ378كلقد نقل اؼبشرع السويسرم عن نظَته الفرنسي نخت اؼبادة   1

 .103؛ شهيدم ؿبمد سليم، اؼبرجع السابق، ص "كلو كاف خارج نطاؽ اؼبهنة
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كقد قضت ؿبكمة النقض الفرنسية يف قرار قدٔف ؽبا بأنو على الطبيب أال يبتنع حبجة السرية عن 
الشهادة بغَت ما يعهد بو إليو اؼبريض، ألف ىذا ىو كحده الذم يضر إفشاؤه بالعائبلت أما ما عداه 

 1.فإف كتمانو يضٌر بالعدالة

إالٌ أٌف ىذه النظرية ال ربقق الغرض اؼبقصود من النخت، كال ربقق الفائدة االجتماعية اليت تسمح 
لكل مريض بأف يسلم نفسو كسرٌه إُف طبيب أك صيدِف وبرص على بقاء موضوع مهمتو سرٌان، كما 

يؤدم إُف نتائج غَت مقبولة كىي أف اؼبريض األبكم لن يكوف ؽبم سٌر يلتـز بو الطبيب بكتمانو، ألّنم 
 2.لن يستطيعوا الكبلـ ربت طابع السر

 .نظريػػة األسػرار بطبيعتهػػا:  الفػػػػرع الثػػػاني

يرل غالبية الفقو أنو ال ييشًتط أف يكوف السر قد عهد أك أفضى بو إُف الطبيب أك الصيدِف، كال 
يكوف ألقي إليو على أنو سر كطلب منو كتمانو، بل ييعٌد سرٌان كل أمر يكوف بطبيعتو أك حبسب 

الظركؼ احمليطة بو كلو َف يشًتط صاحب السر كتمانو صراحة، فالصيدِف أثناء مراجعة الوصفة الطبية 
قد يكتشف أٌف مريضو مصاب دبرض معد كالزىرم مثبل كاؼبريض نفسو ال يعلم مضاعفات ىذا 

، كيرل الفقو أٌف األمر ييهٌد سران إذا ما 3اؼبرض، فهنا يقع على عاتق الصيدِف كاجب اغبفاظ على السر
كصل إُف علم الطبيب عن طريق اػبربة الفنية أك االستنتاج أك عن طريق الظن أك اؼبباغتة أك التنبؤ، 

 .ككاف لو عبلقة دبهنتو أٌما ما ال يبٌت بصلة للمهنة فإٌف الطبيب ال ييعترب ملزمان بالسرية

                                  
 .75موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص   1
 .75موفق علي عبيد، اؼبرجع نفسو، ص   2

، جانفي 3، العدد 14 جابر مهنا شبل، مقاؿ بعنواف حقوؽ اؼبريض على الطبيب، ؾبلة كلية اغبقوؽ، جامعة النهرين، اجمللد  3
طلع عليو يـو  ، اhttp://www.mlawnahrain.org: ، مأخوذ من اؼبوقع االلكًتكٓف20-17، ص2012

06/04/2016. 

http://www.mlawnahrain.org/
http://www.mlawnahrain.org/
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كال ييشًتط حصوؿ العلم بالكشف أك االستنتاج أك بأية طريقة كانت ماداـ العلم قد حصل 
دبناسبة أداء كظيفة أك مهنة أك طبيعة العمل، كقد أخذ اؼبشرعُت العراقي كاألردٓف بنظرية األسرار 

بطبيعتها لعدـ كركد عبارات صروبة تدٌؿ على اإليداع كاالئتماف يف النصوص العقابية  ذبنبا للشبلفات 
الفقهية اليت يبكن أف تثور هبذا اػبصوص، بعكس النصوص العقابية الفرنسية ، اعبزائرية كاؼبصرية اليت 

، فبٌا 1نصت صراحة على األسرار اؼبودعة فبٌا كاف مدعاة إُف إثارة اػببلفات الفقهية كالقضائية
استوجب من اؼبشرع اعبزائرم يف ىذا اؼبقاـ التدخل بنصوص أخرل توسع من نطاؽ ىذا االلتزاـ، 

ييشًتط يف ):  من مدكنة أخبلقيات الطب اليت نصت على أنٌو36كىذا ما نلمسو صراحة يف اؼبادة 
كل طبيب أك جراح أسناف أف وبتفظ بالسر اؼبهٍت اؼبفركض لصاٌف اؼبريض كاجملموعة إالٌ إذا نخت 

 من ذات اؼبرسـو على ما يشملو السر 37، كما نخت على ذلك يف اؼبادة (القانوف على خبلؼ ذلك
يشمل السر اؼبهٍت كل ما يراه الطبيب أك جراح األسناف كيسمعو )اؼبهٍت الطيب حيث نخت على أنٌو 

 2.كىذا ما ينطبق على مهمة الصيدِف (كيفهمو أك كل ما يؤسبن عليو خبلؿ أدائو ؼبهمتو

ما عدا الًتخيخت القانوٓف، يكوف االلتزاـ بكتماف السر اؼبهٍت ) على أنو 206/2كما نصت اؼبادة 
. عاما كمطلقا يف حالة انعداـ رخصة اؼبريض، الذم يكوف بدكره حرٌان يف كشف كل ما يتعٌلق بصحتو

 . (كما ينطبق السر اؼبهٍت على ضباية اؼبلفات الطبية ما عدا يف حالة إصدار أمر قضائي بالتفتيش

كىذا ما يدؿ على أٌف اؼبشرع اعبزائرم أخذ بالنظريتُت معا كما أنو من خبلؿ استقراء اؼبادة 
 سالفة الذكر يتبُت أف اؼبشرع اعبزائرم اخذ باؼببدأ النسيب لبللتزاـ بالسر اؼبهٍت، كلو 206/2

كىذا " ما عدا الًتخيخت القانوٓف" بالتصريح  بعبارة عاـ كمطلق لكن سبقت ىذه العبارة عبارة أخرل 
ما يدٌؿ على أف النظرة العامة الذباه اؼبشرع ىي النسبية يف نطاؽ السر الطيب، كقد حذا يف ذلك حذك 

                                  
 .76 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  1
 .  اؼبتعلق دبدكنة أخبلقيات مهنة الطب سالف الذكر276-92اؼبرسـو التنفيذم  2
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اؼبشرع الفرنسي، فاعترب أٌف مبدأ االلتزاـ بالسر اؼبهٍت ترد عليو استثناءات توجبها دكاعي التطبيق 
العملي، كيظهر أف ؿبكمة النقض الفرنسية َف تستقر يف أحكامها على مبدأ ؿبدد، فبٌا يدعو إُف 

 1.القوؿ بواجب التوفيق بُت األمرين حفاظا على مودع السر

، إذ 132-226 كما نخت اؼبشرع الفرنسي يف قانوف العقوبات اعبديد على ذلك يف اؼبادة 
 .3(أك حسب اغبالة أك اؼبهنة، أك بسبب كجود كظيفة أك مهمة مؤقتة)أضاؼ النظرية الثانية 

 :كمن كل ما تقٌدـ نستطيع القوؿ أٌف الواقعة لكي تيعٌد سرية ييشًتط فيها

أف يعلم هبا الصيدِف بصفتو صيدليا، فلو علم هبا من باب الصداقة أك غَت ذلك فبل تيعدُّ سرٌان  -
 . كال يقـو االلتزاـ من جانبو

 .أف تكوف الواقعة سرية بطبيعتها فبل يبتد االلتزاـ إُف الوقائع اؼبؤكدة -
أف يتوصل الطبيب إُف ىذه اؼبعلومات دبناسبة فبارستو ؼبهنتو، أٌما ما يصل إليو أك يعلمو خارج  -

 .مهنتو من معلومات أك كقائع فإٌف إفشائها ال يثَت مسؤكليتو
مع األخذ بعُت االعتبار النطاؽ الششصي كالنطاؽ اؼبوضوعي الذم مت التطرؽ لو يف دراسة  -

 4.أنبية اغبفاظ على االلتزاـ بالسر اؼبهٍت
كعليو فقد ربوؿ االختبلؼ من النظريتُت سالفيت الذكر إُف نظريتُت حديثتُت األكُف السر الطيب 
اؼبطلق كالذم خلصنا بعدـ جدكل األخذ بو يف حاالت معينة، كالسر الطيب النسيب اؼبأخوذ مراعاة 

                                  
 .37 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، صفحة  1

2  modifié par l'ordonnance n
o
 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 

septembre 2000 en vigueur le 1
er

 janvier 2002), le site : https://fr.wikipedia.org.  
 

3
 « 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, est 

punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » (article 226-13 du code 

pénal), le site : http://secretpro.fr , vu le 06/04/2016. 
4
 .78 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  

https://fr.wikipedia.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417945&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417945&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://secretpro.fr/
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اؼبوقف الذم قبمع عليو كالذم أخذ بو للحاالت اؼبنصوص عليها قانونا أك بًتخيخت قانوٓف، لكن 
الفقو كسانده يف ذلك القضاء حينما اعترب اغبفاظ على السر اؼبهٍت تربٌره ضباية اؼبصلحة الششصية 

هبذه األسرار، فهذا اؼببدأ أكجده اؼبشرع - أك إُف من يٌعهد لو باؼبساعدة- للعميل الذم يبوح لطبيبو 
قق يف الوقت نفسو ضباية ؼبصلحة عامة، كىي  ضباية للصاٌف اػباص، كضباية ىذه اؼبصلحة اػباصة، وبي

 1.توطيد دعائم الثقة يف اؼبمارسة السليمة لبعض الوظائف كاؼبهن

 :  الفصل الثػػػػانػػػػػػي

 .حاالت اإلفشػػاء المبػػػاح للسػػػر المهني 

 مفادىا اػباصة اليت اؼبصلحة نظرية: نظريتاف تتنازعو ىٍتاَف السر كتماف أساس أفٌ  سبق فيما عرفنا
 بعبلقة األحواؿ أغلب يف  كاؼبريضالصيدِف ارتباط بسبب إفشائها كعدـ اؼبرضى أسرار على احملافظة
 النظاـ من ييعدٌ  الذم اؼبهٍت السر إفشاء عدـ يف كأفراده للمجتمع العامة اؼبصلحة كنظرية ،2عقدية
 النظريتُت يف باؼبتأمل كلكن، ششخت  كل خصوصية على احملافظة مع للعامة العبلج تأمُت يف العاـ
فراد أ ؾبموعة عبارة عن اجملتمع أفٌ  ذلك ،لآلخر مكٌمل كليهما ألفٌ  بُت النظريتُت تناقض ال أنٌو قبد

 .باغبماية أجدر فكبلنبا كبالتاِف
 سالفة الذكر، 276-92التنفيذم  اؼبرسـو من 37 اؼبادة يف اعبزائرم اؼبشرع بو أخذ ما كىذا

بُت  الناشئة ديةؽاعالت العبلقة استغبلؿ فرصة أك الصيادلة  لؤلطباء يعطي ال حىت النظريتُت أدمج حيث
 األفراد يفقد بأف ،اجملتمع دبصاٌف اإلضرار إُف تؤدم كاليت أسراره إلفشاء ك الصيدِف أك الطبيب اؼبريض

 .لدكلة االجتماعي ؿكيافاؿ كربطيم كاألكبئة ضرالؤلـ تفشي كينتج عن ذلك الصحية اؼبنظومة يف الثقة
                                  
1
   M.M.Hannouz et A.R.Hakem, Précis de droit de médical à l’usages des praticiens de la 

médecine et du droit, Office des publications universitaires, Alger, 2000, p.108. 
 ،3ط ، 01 اجمللد السابع، اعبزء العمل، على الواردة العقود اؼبدٓف، القانوف شرح يف السنهورم، الوسيط الرزاؽ عبد  2

. 930 ص ، 1998 اإلسكندرية،
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 دكف اإلفشاء فيها هبوز حاالت ىناؾ ىٍتاَف السر إفشاء على العقاب قاعدة من استثناء أنٌو   غَت
 مصلحة عن اإلفشاء ؼبصلحة ترجيحان  كىذا اإلفشاء فعل عن اعبنائية الصفة بزكاؿ اعبريبة ربقق

 ، 1أخرل، كىذا ما سيتم التطرؽ إليو يف ىذا اؼبقاـ ألسباب أك اؼبريض برضا ذلك أكاف الكتماف
 للمساءلة ييعرضو تأديبيان  خطأ اؼبهٍت السر على اغبفاظيف  بالتزامو الصيدِف إخبلؿ يشكلحيث 

 كلكن العقوبات لقانوف كفقا جنائية جريبة يشكل أيضا كىو الصيدلة، مهنة أخبلقيات ؾبالس أماـ
 تتعلق مربرة حاالت كىي مسائلة ألم تعرضو دكف السر يفشي أف للصيدِف يسمح أين حاالت ىناؾ

 .األششاص العامة كضباية مصلحة اؼبصلحة حبماية
كعليو سنتناكؿ حاالت إفشاء السر اؼبهٍت اؼبباحة تقريرا للمصلحة العامة يف اؼببحث األكؿ، مث نتطٌرؽ 

 .لدراسة حاالت اإلفشاء اؼبباح لتحقيق اؼبصلحة اػباصة يف اؼببحث الثآف
 

 .اإلفشاء المقّرر للمصلحة العػػامة:   المبحث األوؿ
 

توٌجب على من أؤسبن عليها كتماّنا  ( un fait caché)إذا كاف السر ىو عبارة عن كاقعة خفية 
يف نفسو كعدـ إفشائها، فإٌف اإلفشاء ىو العمل الذم تنتقل بو ىذه الواقعة من حالة اػبفاء إُف 

العبلنية، كاإلفشاء قد يتٌم بالكتابة أك الكبلـ أك التلميح، كما أنٌو قد يتناكؿ السر كٌلو أك جزءان منو 
فقط، كإذا تناكلت اؼبعلومات اؼبعركفة للعامة فبل تعترب سرٌان، فإف كاف تأكيد الصيدِف إلحدل ىذه 

اؼبعلومات كاليت تدخل يف نطاؽ مهنتو، يبكن أف ربٌوؿ ىذه اؼبعلومة من شائعة عامة إُف حقيقة 
 2.مؤٌكدة، كمن مثٌ ييعترب ىذا التأكيد إفشاء للسر اؼبهٍت اؼبودع لدل الصيدِف

                                  
كشيدة الطاىر، اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب، مذكرة ماجستَت زبصخت قانوف طيب، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبو بكر   1

 .165، ص 2011-2010بلقايد، تلمساف، 
 .172 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع السابق، ص  2
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 يف كمعينة ذكرىا ؿبددة حاالت يف القانوف اإلفشاء بوجو عاـ ألـز اؼبهٍت  السر كتماف مقابل يفؼ
 أجل من اإلفشاء كحالة اؼبدنية باغبالةمثل ما يتعٌلق  العامة اؼبصلحة حفاظان على متفرقة نصوص
ىذه سنحاكؿ استعراض كل من ىنا العدالة،  سَت حسن ؽبدؼ اإلفشاء كحالة العامُت كاألمن الصحة

اسب مهنة الصيدلة ، اليت يبكن من خبلؽبا أف يقـو الصيدِف بإفشاء السر ين منها مااغباالت كنبٌُت 
 .التبليغ عن األمراض اؼبعديةكحالة اؼبهٍت مثل التبليغ عن اعبرائم كاػبربة كلضماف حسن سَت العدالة، 

 
 

 .قانوفاؿ بنص العامة للمصلحة المقرر اإلفشاء:   المطلب األوؿ
قد توجب ظركؼ معٌينة يرل فيها اؼبشرٌع أٌف السر اؼبهٍت غَت جدير باغبماية باؼبقارنة مع األضرار 

اليت يبكن أف تصيب اجملتمع نتيجة احملافظة عليو، ففي مثل ىذه اغباالت ييلـز القانوف رب اؼبهنة 
بإذاعة كإفشاء السر اؼبهٍت، كتصبح بذلك احملافظة على السرية ىي اعبريبة اؼبعاقب عليها، كمن مثٌ 

ٌوؿمتعددة نصوص يف  ذبٌسدتاؼبشرع ةجازإ  اؼبصلحة أجل ربقيق من اؼبهنية السرية عن اػبركج  زبي
 كما نخت،اؼبدنية اغبالة سجبلت ضبط حسن أجل من كالوفيات الوالدات عن التبليغ فألـز العامة،

 من اعبرائم عن التبليغ ألـز كما ، ةالعمومي للصحة ضباية اؼبعدية األمراض عن التبليغ كاجب على
 1.هتا إذا علم هبا الصيدِف أثناء عملو أك بسببومكافح أجل

 
 .التبليػػػغ في مجػػػاؿ الحالػػة المدنيػػة:  الفػػػػرع األوؿ

كغَتىم من مهنيي األطباء  إلزاـ إُف اؼبشرع دعا حيث بالغة، أنبية دكلة لكل اؼبدنية اغبالة تكتسي
 العاـ الصاٌف كيقتضي بطبيعتها، سرية تعترب حاالهتا بعض أف رغم الوالدات عن باإلببلغالصحة 

                                  
؛ عبد الرحيم صباح، اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب عن إفشاء السر اؼبهٍت، 173 ؿبمد كحيد ؿبمد ؿبمد علي، اؼبرجع السابق، ص  1

 .190-174، ص ص 2011، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اعبزائر، جانفي 04ؾبلة دفاتر السياسة كالقانوف، عدد
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 ضباية أك العدالة ربقيق أجل من سواء الوفاة أسباب من كالتحقق دفنو، قبل اإلنساف كفاة من التحٌقق
رغم أفَّ ، الوفيات عن بالتبليغ معهم كالعاملُت األطباء إلزاـ إُف اؼبشرع دفع ما كىذا العامة، الصحة

 قبد ؽبا أثران يف عمل الصيدِف، لكن يبكن حدكثها إذا شهد الصيدِف حالة الوالدة  نادران ماىذه اغبالة
. مثبل، أك لظركؼ معينة قاـ بإسعاؼ كتوليد مرأة حامل إذا تعٌذر كصوؿ الطبيب يف اغبُت

 اؼبواليد عن التبليغ منها متعددة نصوص يف اؼبدنية اغبالة قانوف األسباب ىذه إُف كعليو فقد أشار
 .للوفيات بالنسبة ككذا اؼبستشفيات أك األششاص من سواء
 
 
 

 .التبليغ عن الوالدات:  البنػػػػد األوؿ
إٌف التبليغ عن اؼبواليد أمر تقتضيو اؼبصلحة العامة، كيعترب فيها أمر اإلفشاء كجوبيا نظرا ؼبا ربٌققو 

عملية التبليغ من أنبية يف تقدٔف إحصاءات دقيقة، كنظرا ؼبا لوحظ من أٌف ترؾ التبليغ إُف األىاِف 
 1.يؤدم إُف كثَت من اإلنباؿ أك سوء النية فقد فرض اؼبشرع على الطبيب القياـ باإلببلغ

فحسب اؼبشرع اعبزائرم فإٌف اإلعبلف عن اؼبواليد ىو التزاـ يقع على عاتق الطبيب إذا َف يقم بو 
األب أك األـ، كما يبكن أف يتم التبليغ من طرؼ أششاص آخرين حضركا عملية الوالدة، كعليو 

يبكن أف يشهد الصيدِف ىذه الواقعة أك أف يقـو بإجراء العملية بنفسو إذا تعذر إسعاؼ اؼبرأة اغبامل 
 من قانوف اغبالة 62، كهبذا الصدد نصت اؼبادة 2( من مدكنة أخبلقيات الطب107اؼبادة )

                                  
  أضبد كامل سبلمة، اغبماية اعبنائية لؤلسرار اؼبهنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،  1

 .587، ص1980
هبب على الصيدِف مهما تكن كظيفتو أك اختصاصو، أف ال يبشل، يف حدكد " من مدكنة أخبلقيات الطب 107تنخت اؼبادة   2

 ".معلوماتو كباستثناء اغباالت القاىرة، بإسعاؼ مريض يواجو خطرا مباشرا، إذا تعٌذر تقدٔف العبلج الطيب ؽبذا اؼبريض يف اغبُت
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ييصرٌح بوالدة الطفل األب أك األـ كإالٌ فاألطباء كالقاببلت أك أم ششخت آخر "على أنو 1اؼبدنية
ربٌرر . حضر الوالدة كعندما تكوف األـ كلدت خارج مسكنها فالششخت الذم كلدت األـ عنده

 ".شهادة اؼبيبلد فػػورا
 05ييصرٌح باؼبواليد خبلؿ  ): اؼبتعلق باغبالة اؼبدنية70/20 من األمر 61/1كما نصت اؼبادة 

أياـ من الوالدة إُف ضابط اغبالة اؼبدنية للمكاف كإالٌ فيرضت العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 .( من قانوف العقوبات442/3

كيشمل التبليغ بيانات معينة أنبها يـو الوالدة، كتارىبها كساعتها كؿبٌلها، نوع الطفل ذكران أك أنثى، 
 2.كاظبو كلقبو، إسم الوالدين كلقبهما كجنسيتهما كديانتهما كؿبل إقامتهما كمهنتهما، مقرنبا

 كنبلحظ أٌف ذكر بعض ىذه البيانات قد يسٌبب كثَتان من اغبرج ؼبا يوجد من تعارض يف ذكرىا، 
مع التزاـ الطبيب أك مساعديو بالسر اؼبهٍت، كقد قاـ خبلؼ يف فرنسا فيما إذا كاف هبب على 

الطبيب يف الوالدات غَت الشرعية أف يذكر اسم األب كاألـ كمكاف الوالدة، أـ أنٌو يستطيع أف وبتمي 
خلف ستار السرية، كالرأم الغالب ىو أٌف الطبيب غَت ملـز إالٌ بذكر كاقعة الوالدة، كاسم اؼبولود 

كجنسو كتاريخ كالدتو كالساعة اليت كيلد فيها كمقر الوالدة، أٌما سائر البيانات اليت ينخت عليها القانوف 
فإٌف الطبيب يستطيع أف يتجٌنب ذكرىا، إٌما بناءان على طلب األسرة، أك العتبارات خاصة تفرض 

عليو السكوت، فيستطيع الطبيب أف يهمل ذكر اسم األب الذم يبكن أف هبهلو كاسم األـ كمكاف 
 .الوالدة

                                  
، اؼبعٌدؿ 27/02/1970، اؼبؤرخة يف 21 اؼبتعٌلق باغبالة اؼبدنية، ج ر عدد 19/02/1970 اؼبؤرخ يف 20-70األمر رقم   1

 .20/08/2014، اؼبؤرخة 49، ج ر عدد 09/08/2014، اؼبؤرخ يف 08-14كاؼبتٌمم دبوجب القانوف رقم 
 .593-592 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  2
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 لؤلفراد اؼبهمة ىذه ترؾ ألفٌ  كالقاببلت، األطباء على الوالدات عن التبليغ اؼبشرع فرض كقد
 اؼبشرع فرض كؽبذا الواجب، هبذا القياـ يف اإلنباؿ من اؼبزيد إُف األحياف من كثَت يف يؤٌدم كحدىم،

  .إجرائو غبسن ضمانان  العمل ىذا من بنصيب القياـ األطباء على
 حالة كيف األـ، إُف ينتقل كجوده عدـ حالة كيف األب، على األكؿ اؼبقاـ يف الواجب ىذا كيقع

  .بالتصريح بالقياـ كالقاببلت األطباء يلتـز سبكنها، عدـ
 الوالدات، عن باإلببلغ ألـز قد بل ظبح قد اعبزائرم اؼبشرع ماداـ للسر، إفشاء ىذا يعترب كال
 .التصريح بواجب اإلخبلؿ على عقوبات كفرض
 يقـو قابلة، أك فبرضة أك طبيب ىناؾ يكن كَف الصحية، اؼبؤسسات خارج الوالدة كقعت إذا

، كمعٌت ذلك أنٌو يبكن القياـ باإلببلغ عن الوالدات من طرؼ بذلك بالتصريح الوليد برعاية اؼبكلف
. الصيدِف

 الطفل؟ تويف كلو حىتصيدِف اؿ على كاجبان  بالوالدات التصريح يكوف ىل ىو اؼبطركح كالسؤاؿ
 يف باريس استئناؼ ؿبكمة قضت لذلك ميتان، اؼبولود نزؿ كلو حىت إلزامي، الوالدة عن اإلببلغ إف

 اغبالة ضابط إُف يقدموا أف هبب أمواتان  كيلدكا الذين األطفاؿ بأفٌ  ، 1906 سنة يف الصادر حكمها
 1.احملددة اؼبدة خبلؿ اؼبدنية

 لو هبوز كال، التبليغ كاجب من  ككذا الصيدِفالطبيب يعفي ال الوالدة أثناء الطفل فاةكعليو فإٌف ك
 2.اؼبهنة سر حبفظ كدبعرفتو إشرافو ربت كقعت اليت الوالدة عن تبليغو عدـ يربر أف

ال هبوز لضابط اغبالة اؼبدنية عندما َف ييعلن عن كالدة يف ):  أيضان على أنٌو61كنصت اؼبادة 
اآلجل القانوٓف، أف يذكرىا يف سجبلتو إالٌ دبوجب حكم ييصدره رئيس ؿبكمة الدائرة اليت كيلد فيها 

                                  
 .513 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .72ك 71ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، صفحة   2
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الطفل مع البياف اؼبرٌخخت يف اؽبامش من تاريخ الوالدة كإذا كاف مكاف الوالدة ؾبهوال فيشتخت رئيس 
 .ؿبكمة ؿبل إقامة الطالب

ٌدد اؼبدة اؼبذكورة يف الفقرة األكُف أعبله، بعشرين  يومان من الوالدة بالنسبة لواليات  (20)كربي
 1(...اعبنوب

كما أٌف عدـ التصريح عن كالدة طفل بُت اؼبوعدين احملددين غبياتو جاء يف قانوف األسرة يف 
كىذا ما أخذ بو أيضا  أشهر، 10 أشهر كأقصاىا 6، حيث أٌف أقٌل مدة اغبمل ىي 422مادتو

 على يومان  كشبانُت مائة بعد يولد الذم اؼبولود حيث ينظر إُف الطفل على أنٌو  الفرنسي اؼبدٓف القانوف
 من قانوف 442/3، كبالتاِف ال ييعد جريبة طبقا ألحكاـ اؼبادة 3منو 311 اؼبادة نخت حسب األقل

كل من حضر كالدة طفل كَف يقٌدـ عنها .... ييعاقب باغببس من)العقوبات اعبزائرم كاليت تنخت 
 4(...اإلقرار اؼبنصوص عليو يف القانوف يف اؼبواعيد احملٌددة

كيف ىذا السياؽ أيضان  ألـز اؼبشرعُت األردٓف كالعراقي الطبيب كالقابلة بإخبار أمُت السجل اؼبدٓف 
خبلؿ ثبلثُت يوما يف اؼبراكز كستُت يوما خارجها من تاريخ حدكثها، كما جرل البحث يف فرنسا 
حوؿ مسألة التبليغ عن حاالت الوالدة إذا ما شهدىا األب غَت الشرعي، يف ىذه اغبالة ىل ييلـز 

 .الطبيب بالتبليغ؟ ألٌف القانوف الفرنسي نخٌت على التزاـ األب بالتبليغ بالدرجة األكُف

                                  
 اؼبتعلق باغبالة اؼبدنية، 20-70، اؼبعٌدؿ كاؼبتمم لؤلمر 09/08/2014 اؼبؤرخة يف 08-14آخر فقرة عيٌدلت دبوجب القانوف   1

 .20/08/2014، اؼبؤرخة يف 49ج ر عدد 
 .،يتضمن قانوف األسرة12/06/1984، اؼبؤرخة يف 24، ج ر عدد 09/06/1984 اؼبؤرخ يف 11-84قانوف رقم   2

3 Art 311 du Code Civil Français : «La loi présume que 

l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois 

centième au cent quatre vingtième jour… ». 
، اؼبؤرخة يف 86، ج ر عدد 20/12/2006 اؼبؤرخ يف 23-06 من قانوف العقوبات اؼبعدؿ بالقانوف رقم 442اؼبادة   4

24/12/2006. 



[Tapez le titre du document] 
 

129 
 

فقيل أٌف كجود رجل إُف جانب الوالدة ييظن أنٌو الزكج كاؼو لتحٌلل الطبيب أك الصيدِف من التزامو 
بالتبليغ كإعفائو من اؼبسؤكلية، أٌما إذا عيرؼ بأٌف األب غَت شرعي أك أٌف الوالدة غَت متزكجة فإٌف 

عبء التبليغ يقع على عاتق الطبيب أك الصيدِف أك غَتنبا فبٌن حضركا الوالدة، ألٌف القانوف قصد 
 .األب الشرعي أم دبقتضى عقد الزكاج بصرؼ النظر عن اغبقيقة

األششاص اؼبكٌلفُت بالتبليغ كمن بينهم - أبو ظيب–كعلى ىذا األساس حٌددت ىيئة الصحة 
أك مدير اؼبنشأة اليت سٌبت الوالدة هبا، كما أعطت ؽبؤالء  (الطبيب أك القابلة)اؼبشرؼ على الوالدة 

 1.األكلوية على كالدم اؼبولود بالتبليغ
باإلببلغ اغبضور أثناء الوالدة، كقد ثار التساؤؿ عن - كمن يف حكمو-كمن شركط التزاـ الطبيب 

شركط التزاـ الطبيب باإلببلغ، ىل ييشًتط حضوره أثناء الوالدة حىت نزكؿ الطفل أـ يكفي حضوره 
 يف أم مرحلة منها كلو َف ير الطفل اؼبولود؟

لقد أيثَت ىذا السؤاؿ أماـ القضاء الفرنسي يف دعول أيقيمت ضٌد أـي خنقت طفلها، ك أيدين 
الطبيب ألنٌو حضر كاقعة الوالدة كَف ييبلغ عنها، كلكن األطباء احتٌجوا على ذلك بأنو ال يصٌح إلزاـ 
الطبيب باإلببلغ إالٌ إذا حضر كقت خركج الطفل من بطن أٌمو، أك أف يرل الطفل مربوطان باغببل 

 يف Vessoulالسٌرم، كلكن القضاء أعطى كلمة اغبضور معٌت كاسعان فقضت ؿبكمة فيسوؿ 
 بأنٌو يعترب حاضرا للوالدة سائر األششاص الذين وبضركف خبلؿ اؼبراحل اؼبشتلفة 12/01/1920

من اؼبسؤكلية عن عدـ التبليغ أف يكوف قد باشر فقط  (ككذا الصيدِف)للوضع، فبل ييعفى الطبيب 
 .مقدمات الوضع كَف ير الطفل إذا كضعتو اؼبرأة يف غيبتو

                                  
 بشأف أحكاـ قيد اؼبواليد يف إمارة أبوظيب، الصادر بتاريخ 2008 لسنة68 من قرار رئيس اجمللس التنفيذم رقم 4اؼبادة   1

 ،اطلع عليو www.haad.ae: ، الكتاب اػبامس من نظم اؼبواليد كالوفيات، اؼبوقع اإللكًتكٓف15/12/2008
15/04/2016. 

http://www.haad.ae/
http://www.haad.ae/
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من جهة أخرل، جرل البحث فيما إذا كاف هبب التبليغ عن اعبنُت الذم يولد قبل سباـ أشهره 
الرضبية، فذىبت بعض احملاكم الفرنسية إُف أنٌو ال ييلـز تقديبو إُف مأمور األحواؿ الششصية إالٌ إذا 

كاف اعبنُت قد ازبذ مظاىر كشيٌكل اؼبشلوؽ اآلدمي كلو َف يكن قد أمٌت الشهر الرابع أك اػبامس من 
 1.أشهره الرضبية، فطاؼبا ازبذ ىذا الشكل يكوف ميعاقبا على عدـ تقديبو

، 1874أكت 7كلكن ؿبكمة النقض الفرنسية أخذت برأم ـبالف يف حكمها الصادر يف 
ال ييعترب الطفل قاببل للحياة إالٌ بعد ستة ) مدٓف قد عرٌبت عن الطفل بقوؽبا 312فقضت بأف اؼبادة 

أشهر على األقل من بدء اغبمل، أٌما الكائن الذم يربز إُف الوجود قبل ىذا األجل، فهو ليس إالٌ 
 .(شيئا غَت مسمى لعدـ توافر الشركط الضركرية لوجوده

أشهر، ألٌف الطفل  (6)فبل ييعٌد كاجبا اإلببلغ عن الوالدة بالنسبة ؼبن َف يستمر اغبمل بو ستة
 (6)أربعة أشهر يسٌمى علقة، كإذا زادت فًتة اغبمل بو عن ىذه اؼبدة ككيلد ألقل من  (4)اؼبولود قبل 

 .أشهر كاف جنينان، أٌما إذا زاد عن ىذه اؼبدة كاف طفبل مٌيتان 
 اؼبعٌدؿ 260 من القانوف 28كقد أخذ اؼبشرع اؼبصرم بوجهة النظر الفرنسية، فنخت يف اؼبادة 

عن والدتو ، فيجب التبليغ   إذا توفي مولود قبل التبليغ ):  على أنٌو1994 لسنة 143بالقانوف 
ما ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكوف التبليغ مقصورا علي  عن والدتو و وفاتو أّما

 2 (.غوفاتو وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبلي
كما تضٌمنت الئحة األحواؿ اؼبدنية اؼبصرية سالفة الذكر ؾبموعة من النصوص اليت تؤٌكد على موقفها 

تعتبر البيانات ) : اليت تنخت على أنٌو13اؼبتبلـز كاؼبوقف الفرنسي ككذا اعبزائرم، السيما يف اؼبادة 
عليها السجالت أو الدفاتر   تشتمل  والتي  والمعلومات المتعلقة باألحواؿ المدنية للمواطنين

                                  
 .591 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  1
، اؼبؤرٌخ يف 23، ج ر عدد07/06/1994 يف شأف األحواؿ اؼبدنية اؼبصرم، الصادر بتاريخ 1994 لسنة 143 القانوف رقم  2

09/06/1994. 
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 عليها أو الحصوؿ اإلطالعسرية ، وال يجوز   أو الحاسبات اآللية أو وسائط التخزين الملحقة
وتعتبر البيانات أو . نص عليها القانوف ووفقا ألحكامو  علي بياناتها إالّ في األحواؿ التي

التي تشتمل عليها السجالت أو الدفاتر أو الحسابات   المعلومات أو اإلحصائيات المجمعة
 عليها أو نشرىا إالّ لمصلحة قومية أو اإلطالعأو وسائط التخزين سرا قوميا ، وال يجوز   اآللية
األحواؿ المدنية أو من ينيبو وفقا لألوضاع والشروط   وبإذف كتابي من مدير مصلحة  علمية

ال هبوز نقل السجبلت  اؼبنصوص عليها يف ىذا   ك .يالتنفيذ  التي يحددىا القانوف والالئحة
القانوف كالئحتو التنفيذية  يف غَت أغراض العمل الرظبية، كربدد البلئحة التنفيذية  ضوابط كقواعد نقل 

 باإلطبلع جهات القضاء أك النيابة العامة قرارا لإذا أصدرت إحد .السجبلت ألغراض العمل الرظبية
علي السجبلت اؼبشار إليها أك بفحصها كجب أف ينتقل القاضي اؼبنتدب أك احملقق 

  كالفحخت يف اعبهة احملفوظة  هبا السجبلت أك أف يطلب صورة  قيد الواقعة أك البيانات لئلطبلع
 .(اؼبسجلة

هبب التبليغ  عن كقائع اؼبيبلد خبلؿ طبسة ):  من ذات القانوف على أنّو19 كما نصت المادة 
عشر يوما من تاريخ حدكث الواقعة كيكوف التبليغ  من اؼبكلفُت بو علي نسشتُت من النموذج اؼبعد 

 .(ٌكد صحة الواقعةتؤلذلك كمشتمبل علي البيانات كاؼبستندات اليت ربددىا البلئحة التنفيذية كاليت 

 

 .التبليغ عن الوفيػػػػات:  البنػػػػد الػثػػانػػػي
كيف حالة حدكث الوفاة يف اؼبستشفيات أك التشكيبلت ):  من ذات القانوف81/2نصت اؼبادة 

الصحية أك اؼبستشفيات البحرية أك اؼبدنية أك غَتىا من اؼبؤسسات العمومية هبب على اؼبديرين 
 ساعة ضابط اغبالة اؼبدنية أك الذم 24اؼبسَتين ؽبذه اؼبستشفيات أك اؼبؤسسات أف يعلموا بذلك يف 
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، كىنا نقوؿ بأٌف الصيدلية مشمولة هبذه القاعدة ألٌّنا تدخل ضمن اؼبنظومة أك (يقـو مقامو
 1.التشكيبلت الصحية

كما أنٌو ينطبق على جريبة عدـ التصريح بالوفاة إذا كقعت الوالدة قبل توافر عنصر اؼبدة اؼبنصوص 
 .عليها يف القانوف كالواجب توافره يف اغبمل، ماداـ أنٌو ال يعترب طفبل

كمن مثٌ فإٌف الطبيب ال ييعفى من اؼبسؤكلية أيضان على من باشر مقٌدمات الوضع، بأف كيضعت 
 2.اؼبرأة يف غيبتو كبدكف حضوره

كإذا كاف الطبيب ميكٌلف دبوجب نخت قانوٓف صريح باإلببلغ عن اؼبواليد كالوفيات، فإٌف ذلك يعٍت 
بالضركرة أنو ال ييسأؿ جزائيا عن اإلخبلؿ بااللتزاـ باغبفاظ على السر الطيب، بل القانوف يوجب عليو 

 .اإلفضاء، كىو ما ينطبق أيضان على الصيدِف
إٌف الغاية من التبليغ عن الوفاة ىو التعٌرؼ على أسباهبا، فيما إذا كانت أسباب طبيعية أـ أٌّنا 
نتيجة فعل إجرامي، كالعدالة تقتضي التحٌقق من الوفاة قبل السماح بدفن اعبثة كضياع معاؼبها فبٌا 
يعرقل مهمة التحقيق، كما أٌف ضركرة احملافظة على الصحة العامة تتطٌلب معرفة أسباب الوفاة ؼبنع 

انتقاؿ العدكل يف األمراض اؼبعدية أك للحد من انتشارىا، كيعتمد يف بياف أسباب الوفاة كذلك كضع 
 أك يف 3اإلحصائيات اليت سبٌكن مثبل من معرفة مقدار قباح دكاء معُت يف عبلج أمراض كالوقاية منها

 .قباح مبط عبلجي معُت

                                  
 .57 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص  1
 .148 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  2
 كىذا ما حققتو الصناعة الصيدلية للقضاء على أحد أخطر األمراض أال كىو مرض السل، فبٌا استوجب على استَتاد اعبزائر  3

 .ؽبذا الدكاء 
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ىذا كربرص دكؿ العاَف على عدـ دفن اعبثة إالٌ بشهادة كفاة كىو ما أخذ بو اؼبشرع العراقي يف 
 1 .قانوف الصحة العامة كيف قانوف تسجيل الوالدات كالوفيات العراقي

 من ؽ ـ فرنسي على أنٌو ال يتٌم الدفن إالٌ بًتخيخت من ضابط 77كيف ىذا الصدد نصت اؼبادة 
، كىذا الًتخيخت ال يبكن منحو إالٌ بعد االنتقاؿ إُف اؼبتوىف للتأكد من كفاتو، كإذا كاف 2اغبالة اؼبدنية

ىناؾ شك يف أسباب الوفاة كجب على األطباء اؼبتشصصُت إخطار اإلدارة للتحقيق عن سبب 
 . عقوبات فرنسي358الوفاة، كييعاقب على ـبالفة ذلك دبقتضى اؼبادة 

كيشمل التبليغ عن الوفاة، يـو الوفاة كتارىبها كساعتها كاسم اؼبتوىف كلقبو كنوعو ذكرا أك أنثى، 
كجنسيتو كديانتو، إضافة إُف سن اؼبتوىف كؿبل كتاريخ كالدتو، كؿبل إقامتو كاسم كلقب كالداه إذا كاف 

 اليت أكجبت على 1960 لسنة 260 من القانوف 31ذلك معركفا للمبٌلغ، كىذا ما تناكلتو اؼبادة 
األطباء أك اؼبندكبُت الصحيُت بالتبليغ عن الوفيات يف حالة عدـ كجود أىل اؼبتوىف، كما ألزمتهم 

 .بإببلغ النيابة العامة عند االشتباه يف سبب الوفاة
كهبب أف يقتصر التبليغ على جهة االختصاص فبل ييباح للطبيب أك الصيدِف مثبل إفشاء السر إُف 

 3.غَت اعبهة أك إذاعتو بُت األفراد كإذا استوجب عليو العقاب
كنظران ألٌف احتمالية عدـ التبليغ عن الوفيات تنتشر نتيجتها جرائم القتل كيربز خبلؽبا مشكل 

ضياع اغبقوؽ من أصحاهبا، فالتبليغ عن الوفيات يبٌثل مصلحة عامة منها ربقيق العدالة، أك ربقيق 
 .اعتبارات الصحة العامة، أك ربقيق ظركؼ الصحة اليت تعترب اؽبدؼ األساسي الذم تتوٌخاه الدكلة

                                  
فائق اعبوىرم، اؼبسؤكلية الطبية يف قانوف العقوبات، رسالة : ، كيف ذات السياؽ151موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص   1

 .488، ص 1952دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، 
:  يف شأف األحواؿ اؼبدنية اؼبصرم سالف الذكر على أنٌو1994 لسنة 143 من القانوف 38يف ذات السياؽ نصت اؼبادة   2
يجب علي مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا بو كشف  )

 .(أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة  الطبي الصادر من مفتش الصحة
 .600- 599 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص ص  3
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فالتزاـ الطبيب باإلببلغ عن الوفيات يعفيو من االلتزاـ بالسر اؼبهٍت، كىذا التبليغ ال يتٌم إالٌ عن 
 1.طريق إصدار شهادة طبية تبٌُت طبيعة الوفاة كليس سبب الوفاة

فالسر الطيب يف ىذه اغبالة يقتصر فقط على اؼبرض الذم مات اؼبتوىف بسببو، كعليو إذا َف ربتوم 
شهادة الوفاة اليت يصدرىا الطبيب على سبب الوفاة، كاقتصر فقط على ذكر كاقعة الوفاة كتارىبها، 

فإنو ال يكوف يف ىذه اغبالة ـبالفان للسر الطيب، أٌما ذكر أسباب الوفاة كاألمراض اليت كاف يعآف منها 
فهي من اختصاص جهات صحية أخرل، كىي تعترب أمور سرية يلتـز الطبيب بكتماّنا، كهبب أف 
 .يقتصر التبليغ على اعبهة اؼبعنية، فبل ييباح للطبيب أك الصيدِف إفشاء السر إُف غَت اعبهة اؼبشتصة

كيف األخَت ينبغي اإلشارة إُف أنٌو ليس ىناؾ ما يبنع من أف تيقٌر مبادئ الشريعة اإلسبلمية بوجوب 
التبليغ عن اؼبواليد كالوفيات، ماداـ ىذا األمر تقتضيو اؼبصلحة العامة، فالشريعة جاءت لتحقق اػبَت 
للناس جبلب اؼبنافع كدرء الضرر كاؼبفاسد، كهبذا تتفق قواعد الشريعة مع قواعد القانوف الوضعي يف 

 2.ىذا اجملاؿ
كقد حٌدد قرار رئيس اجمللس التنفيذم ؽبيئة الصحة بأبوظيب، األششاص اؼبكٌلفُت بالتبليغ عن 

يف سكن كاحد مع اؼبتوىف، - من األششاص البالغُت–الوفيات، كىو أحد كالدم الطفل، كمن يقطن 
، الطبيب أك اؼبندكب الصحي الذم أثبت ...من حضر الوفاة من األقارب البالغُت، صاحب العمل

 3.كتكوف مسؤكلية التبليغ على الًتتيب اؼبتقدـ، كال ييقبل التبليغ من غَت اؼبكٌلفُت بو. الوفاة
 .التبليػػغ عن األمراض المعديػػػة:  الفػػػػػػػرع الثػػػانػي

                                  
1
 M.M.Hannouz et A.R.Hakem, Précis du droit médical, op.cit, p414. 

 .268 رايس ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  2
، بشأف تنظيم اؼبقابر كإجراءات لتسجيل الوفيات كدفن اؼبوتى، 2008 لسنة 22 من قرار رئيس اجمللس التنفيذم رقم 16اؼبادة   3

 ،اطلع عليو www.haad.ae: ، اؼبوقع اإللكًتكٓف-أبوظيب-، من ىيئة الصحة 19/03/2008الصادر بتاريخ 
15/04/2016. 

http://www.haad.ae/
http://www.haad.ae/
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 ىبخت فيما اإلجراءات بعض ازباذ إُف الطبية، العلـو ؾباؿ يف كخاصة االجتماعي التقدُّـ أٌدل
 التضحية اقتضى فبٌا الوبائية، األمراض من أفراده ككقاية ككل، اجملتمع يف العامة الصحة ضباية

 سبيل يف طبية مبلحظات من بو يتعٌلق كما اظبو ذكر يف يرغب ال الذم للمريض، الفردية باؼبصلحة
 تشكل اليت األمراض من اجملتمع ضباية ىو اؼبعدية، األمراض عن التبليغ من كاؽبدؼ، 1العامة اؼبصلحة

 .حياهتم على خطران 
 كصحة العامة اؼبصلحة على اغبفاظ ضركرات من ضركرة اؼبعدية األمراض عن التبليغ كييعدٌ 

 اؼبرضى يعلموا أف األطباء على يتعُت ذلك، أجل كمن، خاصة بصفة باؼبريض احمليطُت األششاص
 يعمٌ  ال حىت اؼبعدية األمراض عن الدكلة يف اؼبسؤكلة األجهزة يعلموا أف هبب كما .مرضهم بنوع

 أفٌ  يكشف عندما عليو حرج فبل اجملتمع، صحة علىان أمُت  ييعدُّ الطبيب كوف ىو ذلك كمردُّ  خطرىا،
 عليو يفرض القانوف بل الصحية، السلطات يبٌلغ أك أىلو بذلك يبٌلغ أف بااليدز، مصاب مريضو
 2.معدو  مرض بوجود اشتباىو عند اؼبشتصة اعبهات بإببلغ اؼببادرة كاجب
 كمتٌ  1969 سنة دكِف صٌحي نظاـ كيضع آلخر، بلد من اؼبعدية األمراض تفشي تفادم أجل كمن
 كوبٌدد اؼبعدية األمراض عن التبليغ النظاـ ىذا ييلـزحيث  ، 1983 سنة يف ككذا 1973 سنة تعديلو
 3.دكلية نقل كسيلة منت على مرضية حاالت طرأت إذا ما حالة يف ازباذىا هبب اليت التدابَت
 التبليغ هبب اليت اؼبعدية األمراض فيو ربدَّد 1990 نوفمرب 17 يف كزاريان  قراران  اعبزائر أصدرت كقد

 إُف اػباص أك العاـ بالقطاع العاملُت سواء األسناف، أطباء أك الصيادلة أك األطباء قبل من عنها
 بكل الصحية كالسلطات اؼبصاٌف ىبربكا أف األطباء القانوف كيلـز، اؼبعدية األمراض مكافحة مصاٌف
 من اؼبرض ىذا تششيخت متٌ  كإذا ،بذلك ؽبم كأسرٌ  أفضى الذم ىو اؼبريض كاف كلو معدو  مرض

                                  
 .521 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .327 ظبَت عبد السميع األكدف، اؼبرجع السابق، ص  2
 .328-327ظبَت عبد السميع األكدف، اؼبرجع نفسو، ص ص   3
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 يتعٌرضوف فإّنم اؼبهٍت، السر على اغبفاظ حبجة كلو بذلك اؼبشتصة اعبهات بتبليغ يقوموا كَف طرفهم
 1.جزائي طابع ذات كأخرل إدارم طابع ذات لعقوبات
 حىت اؼبعدية باألمراض اؼبصابُت اؼبرضى عن اإلببلغ الطبيب، من تتطلب العامة اؼبصلحة أف كما

 الواجب يفرضو أمر ىو باإلببلغ الطبيب التزاـ أف شكٌ  الؼ ،ؤالءلو اػباصة اؼبصلحة مع تعارضت كلو
 بشركط الطبيب يتقيد أف ضركرة مع األمراض، تلك مثل من أفراده ككقاية اجملتمع على باغبفاظ العاـ

 قاـ بأف اإلطار، ذلك تعٌدل فإذا، فقط اؼبشتصة اعبهات على مقصورا إببلغو يكوف أف كأنٌبها ذلك،
 2 .بالسر بااللتزاـ إخبلال عملو اعتيرب ـبتصة غَت جهات أك عاديُت أششاص إُف باإلببلغ

 االشتباه ؾبرد يكفي كال ،معدو  اؼبريض منو يعآف الذم اؼبرض أفٌ  من التأٌكد الطبيب على كيتعُت
 ضباية الصحة قانوف من 54 اؼبادة يف مقرر ما ىو كفق ،تونوعي من التأكد هبب كإمبا رض،اَف بوجود

 دكف باإلببلغ الطبيب قاـ إذا، ألنٌو الطبيب قبل من اؼبرض تششيخت يتم أف تشًتط كاليت ،كترقيتها
 للمريض،  نفسيان ضرران  يسٌبب األمر سفهذا ،كذلك غَت أنو يتضح مث معدو، اؼبرض أف من التأكد

 .اؼبرض بذلك إصابتو حوؿ أشيع ما الناس ينسى كي طويل كقت إُف وبتاجسك
 كذلك دبرضو، اؼبشتصة السلطات بإببلغ ىو يقـو بأف اؼبريض إقناع وباكؿ أف الطبيب على كيتعُت

 َف إذا إليو الناس بأقرب تلحق كقد اجملتمع، تصيب اليت كاآلثار اػبطَتة النتائج على إطبلعو خبلؿ من
 زكجتو إُف منو العدكل انتقاؿ من كىبشى بااليدز اؼبصاب اؼبريض ذلك كمثاؿ ق،مرض عن اإلببلغ يتم
 عن باإلببلغ األخَت  ىذاكقاـ اؼبريض، إقناع يف الطبيب ؿباكلة قبحت فإذا كذكيو، أىلو أك أكالده أك

 مصلحة ربتها تنطوم اليت العامة اؼبصلحة على حفاظا كذلك االلتزاـ، ىذا من الطبيب يتحلل ،مرضو
 3.أسرتو ضباية يف نفسو اؼبريض

                                  
 .328ظبَت عبد السميع األكدف، اؼبرجع السابق، ص   1
 .127 ؿبمد عبد الظاىر حسُت، اؼبرجع السابق، ص  2
 .78 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  3
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 الذم يوجب على كل ششخت أف ييبٌلغ عن 15/02/19021كييقابل ىذا النخت يف فرنسا قانوف 
األمراض اؼبعدية اليت يطٌلع كيعلم هبا، كمن مثٌ إذا بٌلغ الطبيب يف ىذه اغبالة فبل عقوبة عليو، كإف كاف 

 2.ييفضي بسر، ماداـ التبليغ قد حصل للجهة اؼبشتصة كحدىا، كيف حدكد االلتزاـ بالتبليغ
كقد أثارت ىذه النصوص بدكرىا سشط األطباء يف فرنسا ؼبا تستتبعو من ازباذ اإلدارة إلجراءات 

 من قانوف ضباية الصحة 54صحية يتأٌذل منها اؼبرضى كاألطباء تبعا لذلك، كيتفق نخت اؼبادة 
عن أسامة بن كترقيتها يف ؾبمل معناه مع قواعد الشريعة اإلسبلمية اليت أقٌرت فكرة اغبجر الصحي، ؼ

، فىبلى تىٍدخيليوىىا،   ": زيد رضي اهلل عنو، عن النيبِّم صلى اهلل عليو كسلم، قىاؿى  ٍعتيمي الطَّاعيوفى بًأىٍرضو ًإذىا ظبًى
ا ، كأنٍػتيٍم ًفيهىا، فىبلى زبىٍريجيوا ًمنػٍهى  3. متفق عىلىٍيوً "كىًإذىا كىقىعى بًأٍرضو

إحدانبا لئبلٌ يستنشقوا اؽبواء : كتأسيس ىذا اؼبوقف كتربيره يقـو كما قاؿ الفقهاء على حجتُت
اكركا اؼبرضى الذين قد مرضوا بذلك فيتضاعف  الذم عفن كفسد فيمرضوا كييصابوا، كالثانية لئبلٌ هبي

 4.عليهم الوباء، كىذا من باب الطب
كقد فٌرؽ اؼبشرع الفرنسي بُت األمراض ذات اإلببلغ اإلجبارم كاألمراض ذات اإلببلغ االختيارم، 

مرضان من بينها  (26)فأٌما عن األمراض اليت تستوجب اإلببلغ حٌددىا يف قائمة تضم ستة كعشركف 
اعبذرم، اغبٌمى القرمزية ، اغبصبة، اغبمى الصفراء، كالطاعوف، كيًتتب على عدـ اإلببلغ عنها تطبيق 

العقاب، كشٌددت العقوبة إذا ما تعلق األمر دبرض الربص كالكولَتا كاغبمى الصفراء إُف السجن مع 
 5. سنوات5منع الطبيب من مزاكلة اؼبهنة من سنة إُف 

                                  
1 Loi du 15/02/1902, relative à la protection de la santé publique, journal officiel du 

19/02/1902 ; www.cairn.info  
 .266 رايس ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  2
  اإلماـ اغبافظ أضبد بن علي بن حجر العسقبلٓف، فتح البارم بشرح صحيح البشارم، كتاب الطب، باب ما ييذكر يف  3

 .1986، دار الرياف للًتاث، مصر، 5396الطاعوف، 
 .266 رايس ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  4
 .606أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص   5
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طر اؼبريض يف الوقت نفسو مع  كيتم اإلببلغ دكف ذكر االسم مع بياف اؼبرض، كعلى الطبيب أف ىبي
التزامو القانوٓف بالعبلج، فإذا رفض اؼبريض العبلج كجب على الطبيب التبليغ عنو باالسم حىت ال 

يضر بالغَت، كقد احتج بعض األطباء على ذلك االلتزاـ قوال منهم بأنٌو هبب فقط على احمليطُت 
 .باؼبريض كأقاربو

من جهة أخرل نخٌت اؼبشرع الفرنسي على قائمة باألمراض اليت يكوف الطبيب حرٌا يف اإلببلغ 
عنها، فإذا أبلغ عنها ال تًتتب عليو، كيرجع السبب يف ترؾ األمر لتقدير الطبيب إُف أٌف ىذه 

األمراض ذات خطورة أقل من األمراض ذات اإلببلغ اإلجبارم كمن بينها مرض السل كالسعاؿ 
 1.الديكي كالنزلة الصدرية كالتهاب الرئتُت كنزالت الشعبية كالربص كالقرع

كيف ىذا اػبصوص اذبهت غالبية الدكؿ إُف إلزاـ الطبيب التبليغ من األمراض اؼبعدية، ففي اقبلًتا 
هبب على الطبيب اؼبعاًف الذم يستدعى للكشف على مريض دبرض معدو، أف يرسل إُف مفتش 

 .الصحة شهادة موضحان هبا اسم اؼبريض كسكنو كمرضو، كيعاقب على ـبالفة ذلك بغرامة
 يلـز األطباء بإببلغ اإلدارة أك مكتب 31/03/1818كيف بلجيكا صدر مرسـو ملكي يف 

 .الصحة عن كل مرض معد يقع يف دائرتو
 عقوبات اػباصة بالسر 328 من القانوف اجملٌرم على أف نخت اؼبادة 329أٌما يف اجملر فتنخت اؼبادة 

اؼبهٍت ال تيطٌبق يف اغباالت اليت يقـو فيها الطبيب بإخطار اإلدارة عٌما كصل إُف علمو من مرض 
 .معد، أك عندما تسمع السلطة أقواؽبم يف ىذا الصدد كشهود

 . على إلزاـ الطبيب باإلببلغ عن سائر األمراض اؼبعدية30/01/1900كيف أؼبانيا ينخت قانوف 
 جعل إلزامان على الطبيب بأف يبٌلغ 13/01/1928كما أٌف القانوف السويسرم الصادر بتاريخ 

 2.عن مرض السل ؼبا يسٌببو قد يسببو من انتقاؿ اؼبرض لآلخرين بواسطة العدكل

                                  
 .608-605أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص ص   1
 .609-608أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع نفسو، ص ص   2
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كيف ايطاليا كالربتغاؿ يقع على عاتق األطباء كحدىم كاجب اإلببلغ ألٌّنم حبكم مهنتهم قادركف 
  1.على تششيخت اؼبرض كربديد خطورتو، أٌما يف مصر فيقع ىذا الواجب على عاتق الطبيب كالعائلة

 .التبليغ عن الجرائػػم:  الفرع الثػػالث
 اإلجراـ كؼبكافحة ؼبرتكبو عقوبة كيقرر القانوف وبظره فعل عن االمتناع أك فعل إتياف ىي اعبرائم

 ارتكاهبا، أجل من خطط كجود أك جريبة بوقوع علم ششخت فكل اعبرائم، عن اإلببلغ اؼبشرع فرض
 كل عاتق على يقع عاما التزاما بالتبليغ االلتزاـ كيعترب. عقوبة عليو كقعت كإال عنها التبليغ عليو يتعُت

 يلتـز مواطن أنو إال اؼبهٍت، بالسر ملـز أنو كرغم اؼبهٍت ألف مهنيا، أك عاديا كاف سواء ششخت،
 السر ألف اؼبهٍت، للسر إفشاؤه ذلك عن ترتب كلو حىت العاـ الصاٌف أجل من اعبرائم عن باإلببلغ

 عن التبليغ يتعُت ىل ىو اؼبطركح السؤاؿ كضبايتهم،  لكن اجملرمُت على القبض دكف وبوؿ أال هبب
 كقوعها؟ وبتمل اليت أك ستقع اليت أك فعبل كقعت اليت اعبرائم
 181اؼبادة  تنخت إذ فيها، الشركع مت اليت أك كقعت اليت اعبنايات على يكوف التبليغ كاجب إف

 إُف 20.000 من كبغرامة سنوات طبس إُف سنة من باغببس يعاقب): العقوبات قانوف من
 كَف فعبل بوقوعها أك جناية يف بالشركع يعلم من كل العقوبتُت ىاتُت إحدل أك دج 100.000

 .(فورا السلطات ىبرب
  من قانوف301/2 اؼبادة دبوجب كذلك اعبرائم عن باإلببلغ اؼبهنيُت اعبزائرم اؼبشرع ألـز كلقد

 حاالت عن باإلببلغ التزامهم رغم اؼببينوف أعبله، األششاص يعاقب فبل ذلك  كمع): العقوبات
 السابقة الفقرة يف عليها اؼبنصوص بالعقوبات مهنتهم، فبارسة دبناسبة علمهم إُف تصل اليت اإلجهاض

 بشهادهتم دكف اإلدالء عليهم هبب إجهاض قضية يف القضاء للمثوؿ أماـ ادعو فإذا هبا، ابلغوا إذا
 2.(اؼبهٍت بالسر التقيد

                                  
 .609أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص   1
 .، اؼبتضمن قانوف العقوبات، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم08/06/1966، اؼبؤرخ يف 156-66األمر   2
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 دكف اإلجهاض  ؽ ع، جريبة301/2 اؼبادة يف بالذكر خختٌ  قد اعبزائرم اؼبشرٌع أف كييبلحظ
 اؼبهنية للقوانُت اجملاؿ ترؾ قد يكوف أك اعبريبة ىذه خطورة إُف ردبا يعود كىذا اعبرائم، من غَتىا

 .عنها التبليغ اؼبهٍت على هبب اليت اعبرائم لتحديد اػباصة
 اغباالت بعض ىناؾ ألفٌ  اإلجهاض، مشركعية من التأٌكد الطبيب على يتعٌُت  اػبصوص، كهبذا

 تنخت ما اػبطر كىذا من األـ حياة إنقاذ تقتضي اليت اغبالة مثل جريبة، اإلجهاض فيها يشكل ال اليت
 من األـ حياة إنقاذ ضركرة إذا استوجبتو اإلجهاض على عقوبة  ال): ؽ ع من 308 اؼبادة عليو

 1.(اإلدارية السلطات إببلغو كبعد خفاء غَت يف جراح أك طبيب أجراه مىت اػبطر
 موضع كاف أنٌو لطفل فحصو من يعلم عندما العامة السلطات يبٌلغ أف  أيضان الطبيب على هبب

 بدعوتو قاموا الذين ىم اؼبٌتهموف كاف كلو حىت اؼبهنة، لسر كشفان  ىذا إببلغو يعد كال ،معاملة سوء
 عن القضائية السلطة تبليغ األطباء الطب أخبلقيات مدكنة من 12 اؼبادة الطفل ، كما  تلـز لعبلج
 ضرر أم كعن مهنتهم، فبارستهم خبلؿ الحظوىا كاليت اغبرية من احملركمُت األششاص معاملة سوء

 عن أك مباشرة، غَت أك مباشرة بصفة كرامتو، أك عقلو أك جسمو يف اغبرية، سليب بششخت يلحق
 اؼبشتصة السلطات اؼبهٍت إببلغ ضركرة الفرنسي القانوف  كيضيف،معاملة سوء إُف تعرض ششخت أم
 عليها يعاقب جريبة يشكل الفعل ذلك أفٌ  من التأٌكد بعد القصر، على الواقع اعبنسي التحرش عن

 .القانوف
 109كىذا األمر ينطبق على حالة الصيدِف حيث نلمسو باؼبفهـو الواسع من خبلؿ نخت اؼبادة 

، فللصيدِف أف ييفشي السر إذا جاء رجل يسًتشده يف مستحضر صيدِف بغرض إسقاط من اؼبدكنة
ضبل مثبل، كيطلب منو اؼبساعدة يف ذلك، كعليو فمن كاجب الصيدِف السعي إُف منعو كلو أٌدل 

ذلك إُف إفشاء السر بالتبليغ عنو إُف اعبهة الرظبية حفاظان للصحة العامة، أٌما إذا جرل التبليغ إُف غَت 
 .اعبهة اؼبعنية ييعترب إفشاء للسر

                                  
 .80-79ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص ص   1
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هبب على الطبيب أك جرٌاح ):  من مدكنة أخبلقيات مهنة الطب على54كقد نٌصت اؼبادة 
األسناف اؼبدعو لبلعتناء بقاصر، أك بششخت معوؽ، إذا الحظ أّنما ضحية معاملة قاسية أك غَت 

 .(إنسانية أك حرماف، أف يبٌلغ بذلك السلطات اؼبشتصة
لكن إذا كانت اعبريبة قد ارتيكبت فعبل، فإٌف غالبية الشيرٌاح اتٌفقوا على أٌف األصل ىو حظر إفشاء 

 .السر حىت كلو كاف اإلفشاء بالتبليغ عن جريبة كقعت بالفعل
أٌما إذا كاف ما كصل إُف علم الطبيب ىو قصد أك نية ارتكاب اعبريبة فإٌف الطبيب ميلـز بتبليغ 

- أك من يف حكمو-السلطات حىت يبٌكنها من ازباذ اإلجراءات ؼبنع كقوعها، كال وبوؿ بُت الطبيب 
 1.ككفائو هبذا االلتزاـ احتجاجو باغبفاظ على السر الطيب

إالٌ أنٌو على الطبيب أف يبٌلغ عن اعبريبة إذا مٌت اكتشفها أثناء أك دبناسبة فبارستو ؼبهنتو دكف أف 
 .يكوف ميلزىما بالتبليغ إذا كاف لدل اجملـر ؾبرد عـز على ارتكاهبا

كعليو هبوز للصيدِف كغَته من أصحاب اؼبهن اإلببلغ عن اعبرائم اليت كصلت إُف علمو دبناسبة 
فبارستو ؼبهنتو، أٌف كاف ىناؾ تصميم على ارتكاهبا على أف تكوف من جرائم اعبنايات أك اعبنح دكف 
اؼبشالفات، أٌما اعبرائم اليت كقعت كانتهت فليس لو أف ييبٌلغ عنها كإالٌ عيٌد ميفشيا ألسرار اؼبهنة، غَت 

 .جرائم اإلجهاض، كجرائم اإلذبار باألعضاء: أف اؼبشرع استثٌت جريبتُت من ىذا اغبظر القانوٓف، كنبا
فبالنسبة عبريبة اإلجهاض، أباح اؼبشرع للطبيب اإلببلغ عن كقوعها، كإف َف هبعلو ميلزما بذلك، 

 ؽ ع ج، بينما ألزمو باإلدالء بشهادتو دكف التقٌيد بالسر اؼبهٍت إذا 301تبعا للفقرة الثانية من اؼبادة 
ديعي للمثوؿ أماـ القضاء بشأف قضية تتعٌلق باإلجهاض، أٌما بالنسبة عبرائم اإلذبار باألعضاء، عاقب 

 على عدـ اإلببلغ عنها إُف السلطات اؼبشتصة، يف 2 ؽ ع25 مكرر 303اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

                                  
 .53-48 بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص ص  1
 اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم من قانوف العقوبات اعبزائرم، ج ر 25/02/2009 اؼبؤرخ يف 01-09 استيحدثت ىذه اؼبادة دبوجب القانوف  2

كل من علم بارتكاب جريبة االذبار باألعضاء، كلو كاف  ): ، كاليت نصت على أنٌو08/03/2009، الصادرة بتاريخ 15عدد 
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حاؿ العلم بارتكاهبا، كلو كاف الششخت ميلزمان بالسر اؼبهٍت، كبطبيعة اغباؿ فاألطباء كالصيادلة كمن 
 1.يف حكمهم ىم أكؿ اؼبعنيُت هبذا النخت التجريبي

كيف فرنسا استقر الرأم على جواز اإلببلغ منعان للجريبة من الوقوع، فلكي يستطيع الطبيب أك 
الصيدِف التبليغ هبب أف ال تكوف اعبريبة قد سبت ّنائيا، كىو الشرط الوحيد، فإذا كاف اؼبريض قد 
اقتٌت دكاءان ـبذرا مثبل ؿباكالن نسياف فعل إجرامي قد قاـ بو، فعلى الصيدِف التزاـ الصمت، ألنٌو إف 

، كيف ىذا الصدد نخت اؼبشرع الفرنسي على كجوب 2أبلغ السلطات يكوف قد أفشى سر زبونو
 من قانوف 378/3اؼبادة  )اإلببلغ عن حاالت سوء معاملة األطفاؿ دكف التقيُّد بالسر اؼبهٍت 

  3.(العقوبات الفرنسي قبل تعديلو
أٌما عن اؼبشرع العراقي فقد اعترب اإلخبار عن اعبرائم إلزاميا سواء اليت كقعت أك اليت سيتم كقوعها 

كعلم هبا أثناء أك دبناسبة فبارسة اؼبهنة، كأٌف اإلخبلؿ هبذا االلتزاـ يوجب اؼبسؤكلية اعبزائية كىذا ما 
 89، إذ نصت اؼبادة 1979 لسنة 107 من قانوف اإلثبات رقم 89ك88أكد عليو يف اؼبادتُت 

ال هبوز ؼبن علم من احملامُت أك األطباء أك الوكبلء أك غَتىم عن طريق مهنتو بواقعة أك )على أنو 
إذا كاف ذلك يؤدم إُف منع ارتكاب ....معلومات أف ييفشيها كلو بعد انتهاء مهنتو إالٌ أنٌو هبب

 .(جريبة

                                                                                                        
ملزما بالسر اؼبهٍت، كَف ييبٌلغ فورا السلطات اؼبشتصة بذلك، ييعاقب باغببس من سنة كاحدة إُف طبس سنوات كبغرامة من 

 .(...دج500.000دج إُف 100.000
كؽباصي ظبية بدر البدكر، اؼبسؤكلية اؼبدنية كاعبنائية للطبيب، أطركحة دكتوراه يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ، جامعة جيبلِف   1

 .170-169، ص ص 2010-2009اليابس، سيدم بلعباس، 
 .53-48بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص ص   2
بلشواف وبي عبد اللطيف، اػبطأ الصيدالٓف، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص، كلية اغبقوؽ، جامعة جيبلِف اليابس، سيدم   3

 .86، ص 2009-2008بلعباس، 
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كيف ىذا الشأف أقٌر القضاء االقبليزم إباحة اإلفشاء ؼبنع كقوع اعبريبة، أٌما بالنسبة للقانوف األقبلو 
 1.أمريكي فقد أخذ هبذه القاعدة أيضا بالنسبة للمحامي كاؼبستشار القانوٓف

 
 .اإلفشػاء المباح بترخيص من القضاء   :المطلب الثػػاني

 أقرٌ  اؼبهٍت السر عن باػبركج للمهٍت فيها ظبح كاليت القانوف عليها نخت اليت اغباالت إُف باإلضافة
 .العدالة سَت كحسن العامة اؼبصلحة ضباية أجل من كذلك أخرل حاالت القضاء

 الفرعنتطٌرؽ ؽبا يف  القضاء أماـ الشهادة أداء: يف تتمثل حاالت ثبلث يف األسباب ىذه كتتوفر
 .الثالث الفرعفيتضٌمنو  كاغبجز التفتيشأٌما  الثآف، الفرع نتناكؽبا يف اػبربة أعماؿ األكؿ،

 .الشهادة أماـ القضاء:  الػفػػرع األوؿ
 التزامان  أك حقان  تيثبت الشاىد، غَت من كاقعة بصدكر القضاء أماـ اإلخبار بالشهادة، يقصد
 كانت أٌّنا لدرجة اإلثبات، طرؽ أىم من القديبة اجملتمعات يف الشهادة ككانت ،2آخر لششخت

 كثير إذ الشهود، شهادة يف الثقة قػىٌلت اجملتمعات اتسعت ؼبا أنٌو غَت، الكتايب الدليل على تيفٌضل
 كضعت أف بعد سيما ال ؿبدكدان، بالشهادة اإلثبات ؾباؿ فأصبح الزكر، كشهادة الكذب احتماؿ
 بالشهادة اإلثبات إجازة عدـ إُف أدل فبٌا بالكتابة، القانونية التصرفات مبدأ اغبديثة التشريعات غالبية

. القانوف حٌددىا اليت األمور يف إالٌ 
 اؼبدنية اؼبواد يف الشهود ظباع اؼبشرع أجاز فقد القضائية، الدعول يف الشهادة دكر ألنبية كنظران 

 بسماع األمر هبوز ):اليت تنخت3 كاإلدارية اؼبدنية اإلجراءات قانوف من 150 اؼبادة دبوجب كذلك

                                  
 .87بلشواف وبي عبد اللطيف، اؼبرجع نفسو، ص  1
 .267، ص2005 عصاـ أنور سليم، النظرية العامة لئلثبات يف اؼبواد اؼبدنية كالتجارية، منشأة اؼبعارؼ،، اإلسكندرية،  2
، الصادرة 21، اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، ج ر عدد 25/02/2008 اؼبؤرخ يف 09-08 القانوف رقم  3

 .23/04/2008بتاريخ 
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 جائزان  فيها التحقيق كيكوف الشهود  بشهادة لئلثبات قابلة بطبيعتها تكوف اليت الوقائع حوؿ الشهود
 . (للقضية كمفيدان 

 اإلجراءات اعبزائية قانوف من 89 اؼبادة دبوجب اعبزائية، الدعاكل يف الشهادة القانوف كأكجب
 أف شهادتو لسماع  العمومية القوة أعواف أحد بواسطة استدعي ششخت كل على يتعُت ):تنخت كاليت
 1.(...97 اؼبادة دبقتضى نخت عوقب كإال بشهادتو كيدِف االقتضاء عند اليمُت كيؤدم وبظر

 أداء ذلك قبل عليو كيتعُت ألدائها، اغبضور للشهادة، ييستدعى ششخت كل يو يستلـز علىكعل
 ، بغرامة عليو اغبكم أك العمومية القوة بواسطة جربان  إحضاره فيتم اغبضور، عن امتنع كإذا، اليمُت
 فهل للمهنٌيُت، بالنسبة يطرح اؼبشكل لكن ، اليمُت أداء رفض إذا الشاىد على توقع العقوبة كنفس

 تأديتهم أثناء إليهم عهد الذم السر بكتماف يلتزموف أـ غَتىم، مثل مثلهم الشهادة بأداء يلتزموف
 ؟ ؼبهنتهم

 تعٌرض كإالٌ  القضاء أماـ الشهادة أٌكؽبما ، متناقضُت كاجبُت أماـ اغبالة ىذه يف اؼبهٍت يكوف
 اؼبهٍت السر على اغبفاظ يف يتمثل كثانيهما، اعبزائية اإلجراءات قانوف من 97 اؼبادة يف للعقوبة اؼبقررة

 .العقوبات قانوف من301 اؼبادة عليو تفرضو كالذم لوظيفتو أدائو دبناسبة إليو اؼبعهود
 القضاء، فمنهم من أماـ أدائها يف السر على اؼبؤسبن أحقية كمدل الشهادة بشأف الفقو اختلف

 ما بياف على ؾبرب فهو اؼبهن، أىل من كاف كإف الفرد ألفٌ  ،2اإلفشاء ىذا على عقاب ال بأنٌو يرل
 البعض أٌما اغبقيقة، إُف الوصوؿ يف القضاء يساعد ذلك كأفٌ  صناعتو، أك مهنتو دبقتضى عليو اطلع

 يعرض إفشاءه كأفٌ  باؼبهنة، يتعلق السر كاف إذا اؼبهنة أىل قبل من السر بياف جواز فَتل عدـ اآلخر
 .للعقاب أفشاه من

                                  
 . ؽ إ ج اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم 1
 .160 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  2
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 القضاء، أماـ إفشاءه هبز كَف طلق،اَف شبو بالسر أخذ حيث الفرنسي القانوف إليو ذىب ما كىذا
 كانت إذا الصمت التزاـ اؼبهٍت على خاصة، فيتعُت أك عامة مصلحة ضباية قمن اؽبدؼ كاف كإف حىت

 يسمح صريح نخت ىناؾ كاف إذا إالٌ  ؼبهنتو،  تأديتو أثناء هبا علم قد أجلها من استيدعي اليت الواقعة
 .بذلك لو

 كإف حىت اؼبهٍت بالسر الطبيب التزاـ بضركرة باريس استئناؼ حملكمة اعبنائية الغرفة قضت كقد
 يف صدر الذم 1947 مارس 8 يف اؼبؤرخ اغبكم دبوجب ذلك ككاف القضاء، أماـ للشهادة دعي

 أكلياء كقاـ طبيب، قبل من فحصها كمت عبريبة، تعرضت ان قاصر ان بنت أفٌ  يف كقائعها تتلشخت قضية،
 منو كطلبوا للقاصر، فحصو بعد طبية شهادة حرر الطبيب أف اعبنايات ؿبكمة أماـ بالتصريح القاصر
 تقدٔف الطبيب رفض ابنتهم،  ؽبا تعٌرضت اليت اعبريبة عن أكثر تفاصيل كإعطاء الشهادة تلك تقدٔف

 الذم االستئناؼ كأثٌر مالية، بغرامة الطبيب على احملكمة  فحكمت،اؼبهٍت بالسر متمٌسكان  شهادتو
 كانت مهما إفشاؤه هبوز كال مطلق اؼبهٍت السر أفٌ  أساس على تربئتو األخَت فتقٌرر ىذا قٌدمو

. األسباب
 ،على األسرار األمناء ذلك من يستثٍت كال بالٌشهادة، اإلدالء رفض على اإلقبليزم اؼبشرع كييعاقب

 على اعتداء ىناؾ كاف كإالٌ  عميلو أسرار ببعض يفضي أف األسرار على اؼبؤسبن على هبب لذلك
 1.العدالة إُف الوصوؿ بضركرة ينادم الذم اؼببدأ قدسية
 األمر إذا كاف بالشهادة اإلدالء اؼبهنيُت على كحظر اؼبطلق بالسر أخذ فقد اعبزائرم، اؼبشرع أما
 كل ) :تنخت كاليت اعبزائية اإلجراءات قانوف من 97/1 للمادة تطبيقا كىذا اؼبهٍت، بالسر يتعلق

 األحكاـ مراعاة مع الشهادة كأداء اليمُت كحلف باغبضور ميلـز شهادتو لسماع استدعي ششخت
 .(اؼبهنة بسر اؼبتعٌلقة القانونية

                                  
 .202عادؿ جربم ؿبمد حبيب، اؼبرجع السابق، صفحة   1
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 كصل  فيما اؼبتهم عن اؼبدافع شهادة ظباع هبوز ال):  القانوف نفس  من232/1 اؼبادة كتضيف
 اليت بالشركط ظباعهم فيجوز اؼبهٍت بالسر اؼبقٌيدكف اآلخركف األششاص أما الصفة، هبذه علمو إُف

 .(القانوف ؽبم عٌينها
 قد اعبزائرم اؼبشرع ألفٌ  أدائها عن االمتناع بعقوبة عليو وبكم ال الشهادة، يرفض الذم فاؼبهٍت

 يأخذ َف لكٌنو اغبقيقة، استظهار يف القضائية السلطات مساعدة كاجب على الكتماف كاجب غٌلب
 غَت بشكل كلو الشهادة بأداء للمهٍت اغباالت بعض يف ظبح كإمٌبا إطبلقها، على القاعدة هبذه

 أك ؿببوس براءة إظهار أجل من بالشهادة اإلدالء عن عمدان  يبتنع ششخت كل معاقبة فتتقرر ر، مباش
 العقوبات كاليت قانوف  من182/3يف اؼبادة  جاء ما كىذا عاديان، ششصا أك مهنيا كاف سواء ؿبكـو
 عليو ؿبكـو أك مؤقتا ؿببوس ششخت براءة على  عمدا امتنع من كل نفسها بالعقوبة كيعاقب): تنخت

 كمع الشرطة، أك القضاء سلطات أماـ فورا الدليل هبذا يشهد أف عن عمدا كيبتنع جنحة أك جناية يف
 .(اإلدالء يف تأخر كإف بشهادتو نفسو تلقاء من تقدـ على من بالعقوبة يقضي فبل ذلك

 عاتقهم على كاف سواء األششاص بُت يفٌرؽ كَف اؼبطلق، السر قاعدة على اعبزائرم اؼبشرع خرج
 الثآف الشطر يف صراحة تقضي اعبزائرم العقوبات قانوف من 301 فاؼبادة ، ال أـ السر بكتماف التزاـ
 ىم إف اؼبهٍت السر كتماف بواجب ميقيدين غَت كالقاببلت كاعبراحُت األطباء بأفٌ  الثانية فقرهتا من

 اؼبادة كتنخت بشهادهتم،  باإلدالء ملزموف ىم بل إجهاض، قضية يف القضاء أماـ للمثوؿ ديعوا
 الصيدِف أك األسناف جراح أك للطبيب يبكن ال أنو على كترقيتها، الصحة ضباية قانوف من 206/4
 عنو اؼبهٍت السر يكتم أف سرية، جلسة يف أك اعبلسة خارج القاضي، أماـ بالشهادة لئلدالء اؼبدعو

 إذا للقاضي األسرار بكل البوح للصيدِف النخت ىذا هبيز، دبهنتو يرتبط ؿبدد موضوع ىبخت فيما
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 حىت شهادتو يقدـ الصيدِف أفٌ  بل كخدمة العدالة، اغبق إحقاؽ على يساعد ؿبدد، دبوضوع تعلقت
 1.ذلك منو يطلب عندما العلنية اعبلسات يف

 أجل من شهادتو الطبيب تقدٔف إمكانية على الطب أخبلقيات مدكنة من 100 اؼبادة كتنخت
 عن اؼبسؤكلية يدفع أف اغبقيقة، كىذا ما ينطبق على الصيدِف كذلك، كلو ككشف التحقيق مساعدة
 من برئ إنقاذ سبيل يف معلومات من عنده دبا اإلدالء لو تربر اليت الضركرة حالة إُف مستندا نفسو،
 دبوضوع التقيد بشهادتو اإلدالء أثناء السر صاحب على يتعُت باؼبقابل، إليو، لكن اؼبنسوب االهتاـ
 2.كثيقا ارتباطا بغَته مرتبطا السر كاف إذا إالٌ  األسرار من غَته إُف يتعداه أف هبب فبل النزاع،

 .أعمػػاؿ الخبػػػػرة:   الفػػرع الثػػاني
من بُت اغباالت اليت هبب فيها على أمُت السر إفشاءه، تلك اليت يكوف فيها مينتدبا فيها للقياـ 
بعمل من أعماؿ اػبربة سواء كاف ذلك الندب من قبل جهة قضائية كالطبيب يف مسائل اإلصابات 
كاعبركح كجرائم اإلعتداء على األششاص، كالصيدِف يف جرائم توزيع األدكية بطرؽ غَت مشركعة، أك 

بغرض استعماؽبا لعمل غَت مشركع، أك كاف الندب من قبل جهة إدارية كاؼبستشفى الذم يندب 
 3.صيدليان للقياـ دبهمة تسيَت اؼبستحضرات الصيدالنية مثبل

فبالنسبة للشربة القضائية كاليت يكوف فيها الصيدِف عونان للقاضي، حيث يضع ربت تصرٌفو معارفو 
كذباربو كيكشف لو ما خفي من األمور ليهٌيأ لو الطريق للفصل يف النزاع اؼبعركض على أساس سليم، 

كتتناكؿ اػبربة األمور العلمية كالفنية كغَتىا من األمور البلزمة للفصل يف الدعول دكف اؼبسائل 
القانونية ألٌف البت يف اؼبسائل القانونية ىو من كاجبات احملكمة، ىذا كقد تكٌلف ىذه األخَتة 

                                  
 .90-89 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص ص  1
، (س.د) عبد اغبميد الشواريب، اإلخبلؿ حبق الدفاع يف ضوء الفقو كالقضاء، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية،  2
 .49ص

 .610اضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، صفحة   3
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الصيدِف بعمل من أعماؿ اػبربة، كوبق للصيدِف خبلفان للسر اؼبهٍت أف ييدٌكف معلوماتو كمبلحظاتو عن 
اغبالة كلو كاف يف ذلك كشف لسر مهٍت، فاغبكمة من إجازة عمل اػببَت كعدـ مسائلتو عن إفشائو 
ييعدُّ فبٌثبل للمحكمة كعملو جزء ال يتجزأ من عملها، فإف أفشى السر إُف احملكمة فيكوف يف حكم 
الششخت الذم ييفضي بالسر لنفسو، كييشًتط إلمكاف عدـ مسائلة الصيدِف عن إفشائو للسر يف 

 :ىذه اغبالة شرطُت نبا
 :أف يقدـ التقرير إلى المحكمة ذاتها -1

 378ال يبكن رفع دعول على خبَت بسبب ـبالفتو للمادة ):  كقد اذبو القضاء الفرنسي إُف أنٌو
، ككانت احملكمة قد (ؽ ع ماداـ يعمل يف حدكد اختصاصو كبشرط أف يقدـ التقرير إُف احملكمة ذاهتا

عٌينت طبيبان خبَتا لفحخت اغبالة النفسية كالصحية لششخت، كقٌدـ تقريرا للمحكمة متضٌمنان بعض 
األسرار اليت حصل عليها دبقتضى كظيفتو نتيجة فحصو، كأضافت احملكمة أٌف الطبيب ىنا بوصفو 

ككيبل عن العدالة ميلـز بأف يقدـ كل اؼبعلومات اليت الحظها، إالٌ أٌف اؼبعلومات األخرل اػبارجة عن 
 1.حدكد تنفيذ ككالتو تظٌل خاضعة لبللتزاـ بالسرية

  :أف يعمل الخبير داخل الحدود المكّلف بها -2
كقد على القضاء اؼبصرم قضية انتدب فيها طبيب لفحخت شيخ مسجد كبَت السن اهتم باعتدائو 

- سنة، كبعد الفحخت كجد اػببَت أف الشيخ مصاب دبرض السيبلف 14اعبنسي على فىت َف يتجاكز 
كأٌف الفىت خاؿ من أعراض أك عبلمات اؼبرض، كما َف هبد آثار عنف يف أم - كىو مرض معدم

موضع من جسمو، تبٌُت للطبيب براءة الشيخ كلكٌنو خشي أف يذكر يف تقريره إصابة الشيخ دبرض 
السيبلف ظنان منو أنٌو ييفشي بذلك أسرار اؼبهنة، كخشي أيضا يف عدـ إيراده الواقعة أف ييفٌسر ذلك 

بأنو إخفاء لوقائع عن احملكمة، كقد يؤدم ذلك إُف إدانة الشيخ كىو برمء، كخرج الطبيب من اؼبأزؽ 
بأف ذكر أف اؼبتهم مصاب بالتهاب اجملارم البولية كتنتقل عدكاه باؼببلمسة، كال يوجد أثر لذلك عند 
                                  

 .166، عن موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص 29/01/1909حكم ؿبكمة كرينوبل   1
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الفىت اجملٍت عليو، كعٌلق بعض الشيرٌاح على ذلك بأٌف الطبيب قد أفشى أيضا يف ىذه اغبالة سرٌا، إالٌ 
أف ىذا اإلفشاء جائز كلو ذكر مرض الشيخ اغبقيقي إذ أنٌو ييعٌد فبٌثبل للمحكمة كَف ىبرج عن اغبدكد 

 1.اليت حٌددهتا لو
كييثار التساؤؿ ىنا عن موقف الطبيب أك الصيدِف الذم تنتدبو احملكمة للكشف عن مٌتهم سبق 

أف عاعبو بوصفو طبيبان معاعبان لو كحصل حبكم ذلك على أسرار خاصة بو، فهل يقٌدـ اؼبعلومات اليت 
 كاف قد حصل عليها بصفتو طبيبان معاعبا أـ ال؟

ذىب رأم يف الفقو إُف أٌف الطبيب اؼبعاًف ال يستطيع أف يدٌكف يف تقريره ما كصل إُف علمو من 
أسرار حاؿ قيامو بعبلج اؼبريض من قبل كأٌف عليو أف يرفض مهمة اػبربة اليت كيٌلف هبا، كىذا الرأم 

اؼبعتمد يف التشريع العراقي خصوصا أٌف عمل الطبيب اػببَت غَت إجبارم، كأٌف عليو رفض مهمة اػبربة 
اليت كيٌلف هبا إالٌ إذا رضي صاحب السر بذلك ففي ىذه اغبالة يكوف األمر مًتككا للطبيب يف أف 

 من قانوف البيانات 37 ؽ ع عراقي، كاؼبادة 437يقٌدـ خربتو أـ ال، كىو ما ينسجم كنخت اؼبادة 
 اؼبتهم ألفٌ  السر، على باحملافظة ميلـز اػببَت أفVienne الفرنسي الفقيو كيف ىذا اؼبقاـ يرل األردٓف،

 يف دبركزه تضر اليت باؼبعلومات القضائية السلطات إُف اإلفضاء كعدـ السكوت حبق أصبل يتمتع
 من إليو توصل عما بالكشف للشبَت بالسماح الدفاعية الوسيلة تلك من وبـر ال أف فيجب الدعول،
 .اؼبتهم ثقة كسب طريق عن لعملو مباشرتو أثناء معلومات

 بل اؼبهٍت، بكتماف السر إطبلقا ملـز غَت القضائي اػببَت أف القوؿ فذىب إُفGarçon الفقيو  أما
 بو يدِف ما حىت كال عٌينو، الذم القاضي عن يستنتجو أك يبلحظو ما إخفاء بعدـ يلتـز فهو بالعكس

 2.ضمنان  كال صراحة ال بو مدُف سرا يشكل ال ذلك ألف اػبربة، ؿبل الششخت لو

                                  
 .617-616يف ذات السياؽ، أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص   1
 .93-92ماديو نصَتة ، اؼبرجع السابق، ص  2
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يف حُت ذىب رأم آخر إُف أٌف الطبيب اؼبعاًف إذا طيلب منو فحخت اؼبريض فيجب عليو أف يقدـ 
تقريره إُف احملكمة على أف يلتـز بالبيانات اؼبوضوعية دكف أف يضيف إليها أية معلومات يعلمها 

 من 122، كىو ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 1كذات األمر ينطبق على الصيدِف.ششصيا
 :إذا كيٌلف صيدِف دبهمة خربة أك مراقبة فعليو أف يرفض اؼبهمة): مدكنة أخبلقيات الطب بقوؽبا

 إذا كانت األسئلة اؼبطركحة ال سبتُّ بصلة للتقنية الصيدالنية،-
 إذا رأل أٌف األسئلة اؼبوٌجهة إليو تتجاكز اختصاصاتو،-
إذا كيٌلف دبهمة تتعٌرض فيها للشطر مصاٌف زبونو أك أحد أقربائو أك ؾبموعة تستعُت خبدماتو، -

 .ككذلك األمر فيما إذا كانت مصاغبو اػباصة ميعٌرضة للشطر
ينبغي للصيدِف اػببَت، عند صياغتو تقريره، أالٌ يكشف إالٌ العناصر الكفيلة بالرد على األسئلة 

 2.(اؼبطركحة عليو
أٌما من ناحية اػبربة اإلدارية، فإف الصيدِف ملـز بكتماف السر اؼبهٍت كال هبوز لو اإلفشاء ربت أم 

:  من اؼبدكنة سالفة الذكر بنٌصها120ظرؼ تتطلبو اؼبؤسسة اليت يشغل هبا، كىذا ما أٌكدتو اؼبادة 
ال ييعفي الصيدِف ارتباطو يف فبارستو اؼبهنية دبوجب عقد أك نظاـ داخلي، بإدارة أك ؾبموعة أك )

مؤسسة أك أم ىيئة عمومية أك خاصة أخرل، من كاجباتو اؼبهنية، كالسيما التزاماتو اؼبتعٌلقة بالسر 
 .(...اؼبهٍت كاالستقبلؿ التقٍت لقراراتو

 .التفتػيػػش والحجػػػز:  الفػػػرع الثػػالث
قد تقتضي مصلحة التحقيق رفع صفة السرية عن بعض إجراءاتو، كمثاؿ ذلك إجراء التحقيق 

يباشر ضباط الشرطة ):  من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم على أنٌو17األكِف، حيث نٌصت اؼبادة 

                                  
 .168-167موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص   1
، اؼبؤرخة يف 52، ج ر عدد 06/07/1992 اؼبؤرخ يف 276-92مدكنة أخبلقيات الطب الصادرة دبوجب اؼبرسـو التنفيذم   2
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 كيتلٌقوف الشكاكل كالببلغات كيقوموف جبمع 13 ك 12القضائية السلطات اؼبوٌضحة يف اؼبادتُت 
، كالشك أٌف ىذه اإلجراءات تدخل يف نطاؽ األسرار (...االستدالالت كإجراء التحقيقات االبتدائية

 1. من ذات القانوف11اليت يلتـز ىؤالء بكتماّنا تطبيقان لنخت اؼبادة 
ك أمر القبض كالتفتيش ال ييعدُّ سران بالنسبة ؼبن كيٌجو إليو، كلكٌنو كذلك بالنسبة لغَته، فبل هبوز 
 2.للمحٌقق إفشاء ىذا األمر لغَت من كيٌجو إليو أك من يقـو بتنفيذه، كإالٌ عيٌد مرتكبان ألسرار التحقيق

 صاحبو، سر مستودع باعتباره خاصة، حرمة القانوف منحو ؿبل على اإلطبلع ىو التفتيشغَت أٌف 
 من إجراء عن عبارة كىو، معينة جريبة عن اغبقيقة كشف يف يفيد فبٌا بو، يوجد قد ما لضبط

 يتمٌتع ؿبل يف كقوعها ربٌقق جنحة أك عبناية مادية أدلة عن البحث إُف يهدؼ التحقيق إجراءات
 .احملكمة يد ربت ككضعها اؼبستندات ضبط فهو اغبجز أٌما باغبرمة،
 دكف مهمتو إقباز على تساعده أدلة فيو هبد أف لو يبكن مكاف إُف االنتقاؿ التحقيق لقاضي يبكن
 اؼبهٍت السر بكتماف ملزمُت أششاص عمل مكاف إُف ينتقل أف لو يبكن ذلك أجل كمن ، استثناء

.  احملامُت مكاتب أك عياداهتم أك الصيدليات أك األطباء كمكاتب
 على كاغبجز التفتيش ؼبنع اؼبهٍت بالسر االحتجاج للمهٍت يبكن ىل ىو اؼبطركح كالسؤاؿ
 ؟ اؼبهٍت السر إفشاءيربٌراف  كالتفتيش اغبجز ٌأفٌ  أـ حبوزتو اليت كاألكراؽ اؼبستندات
 إذا، ؼالسر صاحب أك اؼبهٍت ىو ىل اؼبتهم، ماىية معرفة أكال هبب التساؤؿ، ىذا على لئلجابة

 .مكتبو أك منزلو تفتيش جاز شريكا، أك أصليا فاعبل بوصفو سواء باعبريبة اؼبتهم ىو اؼبهٍت كاف
 إخفاء أجل من اؼبهٍت السر بكتماف وبتج أف لو يبكن فبل اؼبتهم ىو كاف إذا كعليو فالصيدِف

 اؼبهٍت بالسر وبتج أف مثبل للصيدِف هبوز كال يف صيدليتو، فبكنُت كاغبجز فالتفتيش لذلك أخطائو،

                                  
كٌل ششخت يساىم يف ىذه ... تكوف إجراءات التحٌرم كالتحقيق سرية ):  من ؽ إ ج اعبزائرم على أنٌو11 تنخت اؼبادة  1

 .(...اإلجراءات ميلـز بكتماف السر اؼبهٍت بالشركط اؼببٌينة يف قانوف العقوبات كربت طائلة العقوبات اؼبنصوص عليها فيو
 .533-532 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص ص  2
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 هبوز ال كما ،اؼبسؤكلية من التهرب أجل من لزبائنو إظبية بيانات ربمل حسابية كثائق إبعاد أجل من
كىذا ما ييستنبط ، زبائنو طرؼ من مرتكبة جرائم من مستمدة كبوثائق إثبات بأدلة وبتفظ أف أيضا لو

 من كاجب الصيدِف أف ييقٌدـ مساعدتو ):  من مدكنة أخبلقيات الطب بقوؽبا109من نخت اؼبادة 
. (لكل عمل تقـو بو السلطات العمومية قصد ضباية الصحة كترقيتها

 كقوع أماكن إُف االنتقاؿ التحقيق لقاضي  هبوز): اعبزائية اإلجراءات قانوف من 79 اؼبادة تنخت
  .(...بتفتيشها القياـ أك البلزمة اؼبعاينات صبيع إلجراء اعبرائم

 على فيها العثور يبكن اليت األماكن صبيع يف التفتيش يباشر): القانوف نفس من 81 اؼبادة كتضيف
 .(اغبقيقة إلظهار مفيدا كشفها يكوف أشياء

 اؼبستندات على كاغبجز التنقل التحقيق لقاضي عامة وبق كقاعدة أنو اؼبادتُت ىاتُت من يستنتج
 أك مساكن يف سواء الوثائق، ىذه فيها تواجدت مكاف أم كيف اغبقيقة إظهار يف تفيد اليت كالوثائق
 من- رالس على األمناء على اؼبشرع حظر فقد باؼبهنيُت، األمر تعلق إذا لكن غَتىا، أك مكاتب
 أسرار من إليهم كصل ما إفشاء -حكمهم يف كمن الضرائب كعماؿ كقوابل كصيادلة كأطباء ؿبامُت
 األمناء ؿببلت تفتيش اؼبشرع أحاط السرية، ؽبذه كاحًتامان  كظيفتهم، أك صناعتهم دبقتضى يتلقوّنا

 اؼبراسبلت أك العميل لديهم أكدعها اليت اؼبستندات سرية تنتهك ال حىت بضمانات األسرار على
 :ما يلي يف الضمانات ىذه بينهم، كتتمثل اؼبتبادلة
 ضركريا، كاف إذا إالٌ  اؼبهٍت السر بكتماف اؼبلزمُت األششاص لدل كاغبجز التفتيش يبكن ال -
 دكف اغبقيقة كشف على التحقيق قاضي مساعدة شأّنا من اليت الوثيقة على اغبجز يقتصر أف كهبب
. غَتىا

 ملفات كل على وبجز ألف داعي فبل كاحد، بششخت متعلقة وبتاجها اليت اؼبعلومات كانت فإذا
 الوثيقة سول وبجز أف ينبغي فبل اغبقيقة، إلظهار تكفي كاحدة معلومة أف ثابتا كاف كإذا الزبائن،
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 كل على اإلطبلع على ؾبربا التحقيق قاضي يكوف ذلك أجل غَتىا، كمن دكف بذلك تفي اليت
 1.بالقضية اؼبتعلقة كاؼبستندات األكراؽ ربديد أجل من اؼبهٍت عند هبدىا اليت األكراؽ
اؼبستندات  غلق يتعُت فإنو بالسر، اؼبلزمُت مساكن أك مكاتب لدل كحجز تفتيش حصل إذا -

 الشرطة ضابط عليو يضع كيس أك كعاء يف فتوضع عليها، الكتابة تعذرت إذا عليها كىبتم احملجوزة،
 2.خبتمو عليو كىبتم، كرؽ من شريطا القضائية

 أك بارتكاب جريبة اؼبشتبهُت األششاص مساكن إُف االنتقاؿ القضائية الشرطة لضابط هبوز ال -
 عن صادر مكتوب بإذف إالٌ  التفتيش، إلجراء باعبريبة عبلقة ؽبا أكراؽ على وبوزكف أك فيها اؼبسانبُت

 3.التحقيق قاضي أك اعبمهورية ككيل
 4.القانوف يف احملددة الساعات يف التفتيش يتم أف هبب -
اؼبستندات  بكافة ؿبضران  وبٌرر أف القضائية الشرطة ضابط أك التحقيق قاضي على هبب -

، كييعدُّ إفشاء أم معلومة شرعيتها مدل مراقبة إلمكانية كاغبجز، التفتيش عملياتاؼبتحٌصل عليها من 
تضمنتها ىذه اؼبستندات أك اطلع عليها ششصان ال صفة لو قانونان يف اإلطبلع عليو، كذلك بغَت إذف 

 5.من اؼبٌتهم أك من ذكم حقوقو أك من اؼبوٌقع على اؼبستند أك من اؼبرسىل إليو
 .واجب إعالـ الجمهور:  الفػػػرع الرابػع

تستدعي مصلحة التحقيق كتسهيل القبض على اجملرمُت إذاعة بيانات عن اؼبٌتهم كاعبريبة اؼبنسوبة 
، فإٌف اؼبصلحة العامة قد تقتضي أيضان إعبلـ اعبمهور دبا هبرم من  إليو ربذيران للرأم العاـ من اجملـر

                                  
 .102-100ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص ص   1
 . اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم155-66 من األمر 45/3اؼبادة   2
 . اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم155-66 من األمر 44اؼبادة   3
 (5)ال هبوز البدء يف تفتيش اؼبساكن كمعاينتها قبل الساعة اػبامسة "  من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أنو 47 تنخت اؼبادة  4

مساءا إالٌ إذا طلب صاحب اؼبنزؿ ذلك أك كيٌجهت نداءات من الداخل أك يف األحواؿ  (8)صباحا، كال بعد الساعة الثامنة 
 ".االستثنائية اؼبقٌررة قانونا

 . ؽ إ ج جزائرم46  اؼبادة  5
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ربقيقات يف موضوعات ربظى باىتمامو كسبٌس أمنو كطمأنينتو، حىت يكوف بٌينة فبٌا تتشذه السلطة من 
  1.إجراءات فبل يدع ؾباالن لنزاىة العدالة

اط الرأم العاـ  فقد تقع حوادث خطَتة يهتز ؽبا الرأم العاـ كتيقلق أمنو، فيكوف من اؼبصلحة أف وبي
علمان بزكاؿ اػبطر كالقبض على اعبآف، كما قد تنتشر بعض الشائعات الضارة اليت تشوب الوقائع 

 .اغبقيقية ؿبل التحقيق
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي صراحة على ىذه اغبالة 11كيف ىذا الصدد أشارت اؼبادة 

االستثنائية كاليت تبيح اػبركج على سرية التحقيق حينما قٌررت أنٌو يف غَت اغباالت اليت ينخت فيها 
القانوف على خبلؼ ذلك، كمن غَت اإلخبلؿ حبقوؽ الدفاع تكوف اإلجراءات سرية يف مرحلة 

كأم ششخت يشارؾ يف ىذا اإلجراء مرتبط بالسرية اؼبهنية دبوجب التحقيق األكِف ك االبتدائي، 
بيد أنو هبوز ؼبنع اؼبدعي ،  من قانوف العقوبات14-226 ك 13-226 ادتُت اَف اليت أكردهتاشركطاؿ

العاـ نشر معلومات ؾبزأة أك غَت دقيقة أك كضع حد إلخبلؿ بالنظاـ العاـ، بناء على طلبو أك بناء 
على طلب من سلطات التحقيق أك األطراؼ ، تقدٔف أدلة موضوعية علنية من اإلجراءات اليت ال 

 2.تتضمن تقييما ؼبزايا التهم اؼبوجهة ضد اؼبدعى عليهم
:  من قانوف اإلجراءات اعبزائية بقوؽبا46كعلى نفس النهج سار اؼبشرٌع اعبزائرم يف نخت اؼبادة 

 دينار كل من 20.000 إُف 2000ييعاقب باغببس من شهرين إُف سنتُت كبغرامة تًتاكح بُت )

                                  
 .540  أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  1

2 Article 11 :( Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la 

procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est 

tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à 

l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des 

parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-

fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.)  Code de procédure pénale Français, Dernière 

modification le 07 janvier 2017, Document généré le 09 janvier 2017, le site : http://www.cjoint.com , vu le 

24/09/2017. 

http://www.cjoint.com/
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أفشى ميستندان ناذبان من التفتيش أك اطلع عليو ششصان ال صفة لو قانونان يف اإلطبلع عليو كذلك بغَت 
إذف من اؼبٌتهم أك من ذكم حقوقو أك من اؼبوٌقع على ىذا اؼبستند أك من اؼبرسل إليو ماَف تدع 

 .(ضركرات التحقيق إُف غَت ذلك
كقد أقٌرت صبيع القوانُت اليت تأخذ بنظاـ سرية التحقيق حق السلطة القائمة بالتحقيق يف أف تيقٌدر 

مثل ىذه الببلغات، فمن حق القاضي يف أؼبانيا أف وبيط الرأم العاـ علمان باعبرائم اليت هتٌمو، كيف 
سويسرا تيعطى بعض الواليات اغبق للقاضي يف أف ييدِف بببلغات إُف الصحف، كأف يعقد مؤسبرات 
صحفية، كالبعض اآلخر يقصر استعماؿ  ىذا اغبق على اغباالت اليت تدعو إُف بٌث الطمأنينة يف 

 1.اعبمهور، كما أٌف بعضها ىبخٌت كاجب اإلعبلـ على اعبنايات اؽبامة
أٌما يف السويد فللشرطة اغبق يف إذاعة ببلغات رظبية عن الوقائع اعبارية، كيف بلجيكا ال يبنع 

البوليس أك النيابة العامة بعد موافقة قاضي التحقيق من نشر بيانات عن اغبوادث اليت ال يبكن أف 
تظٌل سران على اعبمهور، بشرط أف تكوف إجابة عن استفسارات كيٌجهت إليها، كأف تقتصر على 

تأكيد أك نفي اػبرب دكف إبداء رأم فيو أك إخبلؿ حبق اؼبتهم، أٌما يف مصر فقد مٌت اقًتاح إفشاء النيابة 
العامة على الصحف لببلغات دكرية عن سَت التحقيق يف القضايا اؽبامة دكف اإلضرار دبصلحة 

 2.التحقيق

 .المصلحػػػة الخاصة:  المبحػػث الثػػػانػي

بعد أف تطرٌقنا إُف حاالت اإلفشاء لوجويب ، أين يكوف األمُت على السر ميلزمان بإفشائو إقراران 
للمصلحة العامة كتغليبان ؽبا مقابل اؼبصلحة اػباصة لصاحب السر، فاألصل أف يلتـز الصيدِف بالسر 

اؼبهٍت، كلكن تقتضي بعض اغباالت أف ىبرج عن قاعدة السرية اؼبهنية ربقيقان للمصلحة اػباصة، كاليت 

                                  
 .542 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .543أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص   2
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حالة رضا : تيعٌد سببان من أسباب إباحة اإلفشاء، كتتحٌقق أسباب اإلباحة بتوفر ثبلث حاالت
صاحب السر هبذا اإلفشاء كىذا ما سنتحٌدث عنو يف اؼبطلب األكؿ، إضافةن إُف حالة الضركرة كاليت 

 .سنتطٌرؽ ؽبا يف اؼبطلب الثآف، كحالة توجيو اإلهتاـ لصاحب السر يف اؼبطلب الثالث

 .رضا صاحب السر بإفشاء السر المهني:  المطلب األوؿ

إنٌو من اؼببادئ اؼبستقر عليها يف الفقو، أٌف اجملٍت عليو ال يبحو الصفة غَت اؼبشركعة عن الفعل، 
ذلك أٌف القوانُت اعبزائية تتعٌلق بالنظاـ العاـ، كما أٌف السلطة يف العقاب من حق اجملتمع، كمن مثٌ ال 
يبكن للفرد أف ييعفي الششخت من العقاب عن جريبة ارتكبها، أٌما يف اعبرائم اليت يكوف اغبق اؼبعتدل 
عليو ىو حق الفرد، فبل عقاب عليها إذا رضي صاحبو باالعتداء، كيكوف عدـ العقاب نتيجة زبلُّف 

 1.الركن الشرعي

ك ييعٌد السر اؼبهٍت حٌقان خٌولو القانوف لصاحبو، لو أف يتمٌسك بكتمانو، كما يبكن أف يرٌخخت 
 بإفشائو، كلكن إُف أم مدل يبكن اعتبار الرضا سببان من أسباب إباحة إفشاء السر اؼبهٍت؟ 

من ىنا يستلـز علينا التطرؽ إُف حجية إفشاء السر اؼبهٍت يف الفرع األكؿ، ك موقف بعض 
التشريعات األجنبية حوؿ أثر الرضا يف إفشاءه كىذا ما سنتناكلو يف الفرع الثآف، أٌما الفرع الثالث 

 .فيتضٌمن الشركط الواجب توافرىا لتحٌقق اإلباحة

 .حجية إفشاء السر المهني:  الفػػرع األوؿ

يبكن تعريف الرضا بأنٌو القبوؿ اؼببٍت على ربٌكم العقل اغبر يف الٌتفكَت كيف األمور كعواقبها، دكف 
 اؼبساس إُف إذا ما أٌدل لئلباحة سببان  ال ييعدٌ  اؼبضركر رضا أفٌ تأثَتو على اإلرادة الصحيحة، كاألصل 

 حبقٌ  األمر تعٌلق إذا لئلباحة، سببا الرضا يكوف األصل، كلكن قد ىذا من استثناء ألنٌو العاـ بالصاٌف
                                  

 .137، ص1998 موفق علي عبيد، اؼبسؤكلية اعبزائية عن إفشاء السر اؼبهٍت، مكتبة الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف،  1
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 الدكلة يف العاـ بالنظاـ اؼبساس إُف يؤٌدم ال ذلك أف طاؼبا كحده، الششصية للفرد اغبقوؽ من
 1.فيها العامة كاآلداب

كلقد استقٌر الفقو اعبنائي على أٌف رضا اجملٍت عليو ال يبحو الصفة غَت اؼبشركعة عن الفعل، ألٌف 
قواعد القانوف اعبنائي تتعٌلق بالنظاـ العاـ، كألٌف سلطة العقاب ىي من حق اجملتمع، كعليو فبل يبكن 

للفرد إعفاء اعبآف من العقاب، لكن إذا تعٌلق األمر جبرائم يعود فيها اغبق اؼبعتدل عليو للفرد، فبل 
عقاب عليها إذا رضي صاحبو باالعتداء، كيكوف سبب عدـ العقاب ىنا ىو زبٌلف الركن الشرعي يف 
اعبريبة، كقد اختلف الفقو كالقضاء اؼبقارف حوؿ حجية إفشاء السر اؼبهٍت كظهر اذباىاف، األكؿ يعترب 

 2.أٌف الرضا باإلفشاء ال ييعٌد سببان لئلباحة، كاالذباه الثآف يأخذ خببلؼ ذلك

 .الػػػػرضا بإفشاء السر ال يُعّد سببا لإلباحة:  البنػػد األوؿ

ذىب أنصار ىذا االذباه إُف القوؿ بأف ذبرٔف إفشاء السر الطيب يتعٌلق بالنظاـ العاـ ضباية ؼبصلحة 
اجملتمع كليس ؼبصلحة صاحب السر، كمن مثٌ ال هبوز اعتبار رضا ىذا األخَت سببا لئلباحة، كما يعترب 

باطبلن إذا كاف الرضا مبٍت على غلط يف موضوع السر، عبهل يف طبيعة كنطاؽ اؼبرض مثبل، كبالتاِف 
 .يبتد الغلط ىنا حىت يف تقدير النتائج اؼبًتتبة على اإلفشاء أك اآلثار احملتملة لذلك

ك مؤٌدل ذلك أٌف اإلفشاء ييعدُّ جريبة ألنٌو ييضٌر بالششخت كباجملتمع، كرضا العميل كإف كاف يبحو 
الضرر االجتماعي يبقى مربٌران لتوقيع العقاب، كمن أجل ذلك جٌرمو القانوف، فليس لصاحب السر 

 3.اغبق يف ذباكز ك إباحة ما هبٌرمو القانوف

                                  
 .104 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .105-104حنُت صبعة ضبيدة، اؼبرجع السابق، ص ص   2

 .654 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص 3
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 كقد أيٌدت كل من ؿبكميت النقض الفرنسية كاؼبصرية ىذا االذباه فقٌررت ؿبكمة النقض الفرنسية 
بأف االلتزاـ بالكتماف اؼبقرر من أجل ضباية الثقة الضركرية ؼبمارسة بعض اؼبهن أك أداء بعض )

الوظائف مفركض على األطباء كواجب تابع عن صفتهم، كىو كاجب عاـ كمطلق، كليس ألحد 
 1.(صفة من إحبلؽبم منو

كقد أضاؼ أنصار ىذا االذباه حجة أخرل مضموّنا أٌف صاحب السر ال ييدرؾ ماىيتو، فكثَتا ما 
في الصيدِف ذلك على زبونو حىت ال تسوء حالتو  في الطبيب حقيقة مرض مريضو، كما قد ىبي ىبي

أٌف ىناؾ حاالت  ): النفسية، كمن خبلؿ ذلك قضت ؿبكمة رين الفرنسية يف حكم ؽبا جاء فيو
في فيها الطبيب عن اؼبريض حقيقة مرضو ألسباب تتعٌلق باغبرص على سبلمتو أك لدكافع  كثَتة ىبي

إنسانية، كيف مثل ىذه الظركؼ فإٌف اؼبريض الذم ييعفي الطبيب من االلتزاـ بسر اؼبهنة يكوف جاىبلن 
، كما اعترب أنصار ىذا االذباه أٌف 2(حبالتو غَت مدرؾ ؼبا يًتٌتب على ىذا التصريح باإلفشاء من نتائج

اؼبريض قاصر قانونان، دبعٌت أٌف الصيدِف قد ال يذكر حقيقة مرض الزبوف، حينما يطلب ىذا األخَت 
منو صرؼ الدكاء اؼبدٌكف بالوصفة الطبية، فيكوف الصيدِف يف حَتة من أمره ىل يسٌلم لو دكاءان ـبالفان 
للوصفة حىت ال يكتشف مرضو من خبلؿ النشرة اؼبرفقة بالعبوة، أـ أنٌو يلتـز بتمكينو من دكاء مطابق 
للوصفة فيعلم اؼبريض بعٌلتو، أك عن طريق إعبلمو بإرشادات تناكؿ الدكاء يتعٌرؼ اؼبريض على حقيقة 

ربه الطبيب بذلك، فبٌا يًتٌتب عن ذلك من آثار سٌيئة على نفسيتو كصٌحتو  .مرضو إف َف ىبي

 .الرضا بإفشاء السر يُعّد سببا لإلباحة: البنػػد الثانػي
                                  

مت بارتكاب جريبة قتل،   1 ىذا كقد أٌكدت ؿبكمة النقض الفرنسية حكمها السابق يف قضية تتلشخت كقائعها يف أف امرأة اهتي
كطلبت من الطبيب أف ييفشي سٌرىا، إالٌ أنو رفض، فطعنت أماـ ؿبكمة النقض اليت رفضت بدكرىا طعنها، كأٌكدت على أف سر 

ال "اؼبهنة مطلق، كال يبكن ألم ششخت أف وبل أك ييعفي الطبيب من التزامو بالكتماف؛ كما قٌررت ؿبكمة النقض اؼبصرية بأنو 
". خبلؼ على أف األحكاـ اػباصة باحملامي تنطبق على األطباء، كمن مث ال يبكن للمريض إعفاء الطبيب من التزامو بالكتماف
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كيف ىذا الرأم مبٌيز موقفُت تبٌنانبا أغلب الشيرٌاح الفرنسيُت حوؿ مدل اعتبار رضا صاحب السر 
 :كفيبلن العتبار فعل اإلفشاء ميباحان، كىي

 :الموقف األوؿ

يرل أنصار ىذا الرأم أنو ال يكفي أف يكوف ىناؾ رضاء من جانب صاحب السر باإلفشاء، كإمٌبا 
يلـز أف يكوف ىناؾ موافقة من األمُت على السر بإفشائو، كقد استندكا يف ىذا الرأم إُف أٌف أساس 

االلتزاـ بالسر ىو العقد، كمن مث يتعُت أف يكوف ىناؾ رضاء من جانب اؼبودع كاؼبودع لديو السر حىت 
يبكن التصريح باإلفشاء، فرضا العميل باإلفشاء ال أثر لو إالٌ من جانب كاحد، إالٌ أنٌو ال يكوف كافيا 
إلعفاء اؼبودع لديو من التزامو بالصمت مادامت إرادتو َف تلتحم بإرادة اؼبودع، كإٍذف العميل باإلفشاء 

 1.أمر ضركرم كلكٌنو غَت كاؼ، كالصيدِف ىو من يقٌرر اإلفشاء من عدمو

 :الموقف الثاني

يذىب ىذا االذباه إُف أٌف رضا صاحب السر بإفشائو يرفع عن حاملو كاجب الكتماف كيبيح لو 
إعبلف السر، فواجب الكتماف كإف تقٌرر للصاٌف العاـ، إالٌ أنو ؼبا كاف لصاحب السر أف يذيعو بنفسو 

فبل مانع من أف ينيب عنو من أفضى لو بو، فهذا الرأم ال ينكر أٌف عٌلة التجرٔف ىي ضباية مصلحة 
عامة لكنو أقٌر بعدـ إىدار ىذه اؼبصلحة يف حالة ما إذا كاف اإلفشاء  برضا صاحبو، كما أٌف إفشاء 

السر برضا صاحبو ال يبس الثقة اليت توضع يف ىذه اؼبهنة، ألٌف من يبارسها قد قاـ بتنفيذ إرادة 
صاحب السر ربقيقا ؼبصلحتو، فاؼبريض اؼبصاب دبرض جلدم يف موضع حٌساس مثبل، غالبان ما 

يستحي أف يواجو أىلو دبرضو، كيكلف طبيبو أك الصيدِف اؼبتعامل معو نيابة عنو بإعبلـ ذكيو، فبل 
عقاب ىنا على الصيدِف أك الطبيب على ذلك، أما إذا تعٌدد أصحاب السر فيجب توافر رضاىم 
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صبيعا باإلفشاء، فالصيدِف الذم يتعامل مع شقيقُت يعانياف من مرض معُت ال هبوز إفشاؤه إال 
 1 .برضانبا معان 

للمريض ) :قكقد استقر القضاء الفرنسي على ىذا اؼبوقف، فقضت ؿبكمة النقض الفرنسية بأفٌ 
كىذا األمر ،  2( كلوالده إذا كاف قاصران يف أف يطلب من الطبيب إفشاء نوع اؼبرض،اغبق إذا كاف بالغان 

 يف فقرهتا 66ينطبق كذلك على الصيدِف، كما تبٌٌت القضاء اؼبصرم ىذا الرأم، فبعد أف نٌصت اؼبادة 
ال هبوز ؼبن علم من احملامُت أك الوكبلء أك األطباء أك غَتىم عن طريق مهنتو أك  ):األكُف على أنٌو 

زكاؿ صفتو ماَف يكن ذكرىا لو أك  خدمتو إّناءكلو بعد  صنعتو بواقعة أك دبعلومات أف يفشيها
 علي تلك ةمقصودان بو ارتكاب جناية أك جنحة كذلك علي األششاص اؼبذكورين أف يؤدكا الشهاد

 ىبل ذلك بأحكاـ القوانُت أالٌ  ل علإليهمطلب منهم ذلك من أسٌرىا  قعة أك اؼبعلومات مىتاالو
كهبب على اؼبذكورين أف يؤدُّكا  ): نصت الفقرة الثانية من ىذه اؼبادة على أنٌو  ،3( اػباصة هبم

الشهادة عن تلك الواقعة أك اؼبعلومات مىت طلب ذلك من أسٌرىا إليهم على أالٌ ىبٌل ذلك بأحكاـ 
 4.(القوانُت اػباصة هبم

كييبلحظ أٌف النخت يف ظاىره يتحدث عن اإلذف بالشهادة، إالٌ أنو أقٌر مبدأن عامان فيما يتعٌلق 
 5.بالرضا، كىو أٌف اإلذف باإلفشاء يرفع عن كاىل األمُت كاجب الكتماف

 .موقف بعض التشريعات األجنبية من أثر الرضا في إفشاء السر المهني: الفرع الثػػػانػي
                                  

 .139-138 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  1
 .659؛ أضبد سبلمة كامل، اؼبرجع السابق، ص 56-1-1919، دالوز 26/05/1914 نقض فرنسي  2
، 1992 لسنة 23، بإصدار قانوف اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية كالتجارية اؼبصرم، اؼبعٌدؿ بالقانوف 1968 لسنة 25 القانوف رقم  3
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لقد أقٌرت التشريعات األجنبية األخرل على أٌف الرضا ييعدي سببان من أسباب إباحة فعل إفشاء السر 
اؼبهٍت، ففي إقبلًتا إذا أعفى صاحب السر األمُت على السر من الطبيعة السرية ؼبا يتعٌلق بو، فليس 

ؽبذا األخَت أف يبتنع عن إفشائو، كيف أؼبانيا يكوف لؤلمُت على السر اغبق يف إفشاء السر بل ىو 
كاجب عليو إذا أعفاه العميل، كإف كاف العميل قاصران َف يبلغ سٌن الرشد يكوف لعائلتو الًتخيخت 

لؤلمُت على السر بإفشائو، كما يبكن لورثة صاحب السر اؼبتوىٌف ذلك اغبق، بشرط أالٌ يضٌر اإلفشاء 
 1.دبصلحة القاصر أك ظبعة اؼبتوىفٌ 

 من قانوف العقوبات الركمآف على أٌف الدعول اعبزائية ال تيقاـ بسبب إفشاء 196كتنخت اؼبادة 
 من قانوف العقوبات 254/4السر اؼبهٍت إالٌ بناءان على شكول من الششخت اؼبضركر، كيف اؼبادة 

البولوٓف الذم يبيح لصاحب السر التصريح باإلفشاء، كيعٌلق ربريك الدعول العمومية على شكول 
اؼبتضٌرر من اإلفشاء، كما أٌف يف إيطاليا يىرفع الرضا باإلفشاء عن اؼبعلومات طبيعتها السرية، حيث 

 من قانوف العقوبات اإليطاِف عل أٌف ؿباكمة الفاعل تتوٌقف على شكول اجملٍت 622نٌصت اؼبادة 
 من قانوف العقوبات، حيث 321عليو، كذات اؼبوقف أخذ بو اؼبشرع السويسرم يف نخت اؼبادة 

أعطى لصاحب السر اغبق يف إجازة اإلفشاء برضائو، من ىنا يتبٌُت بأٌف معظم التشريعات قد اذٌبهت 
كبو إطبلؽ أثر الرضا يف إباحة إفشاء السر اؼبهٍت، فكتماف السر َف يػيعىد امتيازان لؤلمُت على السر، 

كلكٌنو مفركض عليو بشركط معٌينة، غَت أٌف اؼبشرٌع قٌيده بشرط عدـ إخبللو بأحكاـ القوانُت اػباصة 
، مع أٌف ىذا الشرط ال ىدؼ منو طاؼبا أٌف صاحب السر يستطيع أف 2 سالفة الذكر66يف اؼبادة 

ييفشيو بنفسو، فالعميل هبب أف يبقى ىو اغبكم فيما إذا كاف لؤلمُت أف ييفشي السر أـ ال ألنٌو ىو 
 .األدرل دبصلحتو، فالتزاـ الصيدِف بكتماف السر يقـو على مصلحة العميل يف ذلك
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كعن موقف قانوف العقوبات العراقي من الرضا كسبب إلباحة إفشاء السر، فقد نخٌت قانوف 
كمع ذلك فبل عقاب إذا أذف بإفشاء السر صاحب الشأف ... ) 437العقوبات العراقي يف اؼبادة 

، كىذا النخت يدؿُّ بشكل كاضح على أٌف قانوف العقوبات العراقي قد تبٌٌت الرأم الثآف، ك 1 (...فيو
 .(عيدَّ رضا صاحب السر بإفشائو سببان إلباحة ذلك اإلفشاء

 89كما هبوز إفشاء السر ألداء الشهادة بناءان على طلب من صاحب السر، حيث تنخت اؼبادة 
ال هبوز ؼبن علم من احملامُت أك األطباء أك الوكبلء أك غَتىم عن )من قانوف اإلثبات العراقي على أنٌو 

طريق مهنتو بواقعة أك معلومات أف ييفشيها كلو بعد انتهاء مهنتو، إالٌ أنٌو هبب عليو اإلدالء بالشهادة 
، كىنا يكوف الصيدِف ميلـز بأداء الشهادة إذا استشهد بو (...إذا استشهد بو من أفضى إليو هبا

 2.صاحب السر

أٌما عن موقف قانوف العقوبات األردٓف من الرضا كسبب من أسباب لئلباحة فإنٌو َف ينخت صراحةن 
 من قانوف 37 اليت تضٌمنت عقوبة إفشاء السر، كلكٌنو نخٌت عليو يف اؼبادة 355على ذلك يف اؼبادة 
من علم من احملامُت أك الوكبلء أك األطباء عن طريق مهنتو أك صنعتو بواقعة أك ): البٌينات، على أنٌو 

دبعلومات ال هبوز لو أف ييفشيها كلو بعد انتهاء خدمتو أك زكاؿ صفتو ماَف يكن ذكره ؽبا مقصودان بو 
ارتكاب جناية أك جنحة، كهبب عليهم أف ييؤٌدكا الشهادة عن تلك الواقعة أك اؼبعلومات مىت طلب 

 3.(منهم من أسٌرىا إليهم على أف ال ىبٌل ذلك بأحكاـ القوانُت اػباصة هبم

                                  
 .19/07/1969، اؼبؤرٌخ يف 1969 لسنة 111 قانوف العقوبات العراقي رقم  1
 .141 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  2
 لسنة 37، اؼبعٌدؿ دبوجب القانوف رقم 17/05/1952 اؼبؤرٌخ يف 1108، ج ر عدد 1952 لسنة 30 قانوف البينات رقم  3
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من ىنا نلمس أٌف اؼبشرٌع األردٓف قد اعترب رضا صاحب السر بإفشائو سببان لئلباحة، كإف كاف قد 
 1.اذٌبو كبو األخذ بوجوبية أداء الشهادة يف حالة طلب صاحب السر

 .شػروط رضا صاحب السر:  الفػػرع الثػػالث

على اعتبار أف إباحة إفشاء الشر اؼبهٍت يعٌد استثناءا، فإنو من الضركرم تقييده بشركط ؿبددة على 
 :سبيل اغبصر، قبملها فيما يلي

 .أف يكوف الرضا صريحا أو ضمنيا: البند األوؿ

 العبارات كانت صروبان إذا يكوف الرضا ال ييشًتط شكل معُت يف رضا صاحب السر، فقد
 الرضا، كعليو يعترب قبولو على للشك ؾباالن  يدع ال دبا مباشرة كبصفة صراحنة تدؿ الشأف هبذا الصادرة
 العبارات تكوف أف هبب اغباالت كافة كيف، اغبقيقية اإلرادة عن التعبَت يف الصور أصدؽ الصريح
 اليت فالعبارات متعٌددة، تفسَتات أك الشك ربتمل ال حبيث ،، اإلرادة  ىذهعن التعبَت يف كاضحة
 ربمل اليت للعبارات بالنسبة األمر كنفس الصريح، الرضا هبا يتوافر ال اعبدية كعدـ اؼبزاح هبا ييقصد
مىع عليو ىو 2صاحبها موقف عن للتعبَت صاغبة غَت تعترب فإّنا معٌت، من أكثر ، معناه أنٌو ماىو ؾبي

 3.عدـ افًتاض الرضا

                                  
 .143-142 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص ص  1
، 2006 مأموف عبد الكرٔف، رضا اؼبريض عن األعماؿ الطبية كاعبراحية، دراسة مقارنة، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية،  2

 .199-198ص ص 
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 اجملٍت إكراه أك خوؼ نتيجة يكوف أف اؼبمكن من ألنٌو رضا اغباالت كل يف السكوت يعترب كال
 أف شريطة كتأكيده الرضا إثبات على دليل ذلك، على القدرة مع االعًتاض كعدـ فالسكوت عليو،
 1.فعل اإلفشاء كقوع على اعًتاضو حالة يف الرفض على قادران  اؼبريض أك اؼبتعامل مع الصيدِف يكوف

كقد يكوف الرضا ضمنيان ييستنتج من الوقائع كحالة اصطحاب الزكج لزكجتو إُف الصيدِف، فبٌا يدؿ 
 2على موافقة أك رضا الزكج دبعرفة زكجتو دبرضو 

اليت كانت قد  (سندرالند) كيف ىذا السياؽ أيٌد القضاء موقف البنك يف قضيتو مع السيدة 
سجلت لديو شيك لفائدة اػبياط الذم كانت تفصل مبلبسها عنده، فرفض البنك صرؼ الشيك 
لعدـ كجود رصيد، كَف يكن ذلك ىو السبب اغبقيقي، بل أنٌو كاف بسبب أف السيدة سندرالند قد 

تورطت يف عمليات مقامرة، كرأل مدير البنك ضركرة عدـ منحها سحبا للوفاء بقيمة الشيك، كاؼبهم 
يف ىذه القضية أٌف ىذه السيدة أخربت زكجها دبا قاـ بو البنك، ىذا األخَت الذم تدخل أثناء 

ؿبادثتها للبنك ىاتفيا ليضيف احتجاجاتو لو، فصرٌح مدير البنك بأٌف ىذه الشيكات اؼبقٌيدة باسم 
زكجتو معظمها مسحوبة لصاٌف ككبلء مراىنات سباؽ اػبيل، فاعتربت سندرالند أٌف ما أفضى بو 

مدير البنك ييعٌد خرقا لواجب السرية ، كدفع البنك دعول بأٌف اؼبكاؼبة اؽباتفية مع الزكج تفٌرعت عن 
ؿبادثة مع الزكجة ككانت استمرارا ؽبا، كبالتاِف فكاف البنك ـبوال للتصريح بطبيعة العمليات اليت سبر 

 3. باغبسابات كأيدت احملكمة موقف البنك

كعليو فيستوم أيضا أف يكوف اإلفشاء شفاىة أك كتابة، إذ أٌف الرضا بو حق ششصي لصاحب 
السر كبالتاِف فبل يعتد برضا زكج اؼبريضة إذا َف ييقحمو اؼبريض يف موضوع السر ، كالقاعدة أٌف ىذا 
اغبق ال ينتقل إُف الورثة بوفاة صاحبو، فبل هبوز للصيدِف إفشاء السر انطبلقا من صدكر الرضا من 

                                  
 .111 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .272، ص1989،  اإلسكندرية، 1منَت رياض حنا، اؼبسؤكلية اعبنائية لؤلطباء كالصيادلة، دار اؼبطبوعات اعبامعية، ط 2
 .106، ص 1999 أضبد ؿبمد بدكم، جريبة إفشاء األسرار كاغبماية اعبنائية للكتماف اؼبصريف، سعد ظبك، القاىرة،  3
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الورثة، كمع ذلك فإذا كاف موضوع السر أمواال تتعلق هبا حقوؽ الورثة، فإف اغبق يف الرضا ينتقل 
ال ييلغى السر اؼبهٍت بوفاة " من مدكنة أخبلقيات الطب 41، كيف ىذا الصدد نصت اؼبادة 1إليهم

 أك الطبيب على عاـ كمبدأ منع اؼبشرع أف نستشلخت النخت ىذا من ك،  "اؼبريض إال إلحقاؽ حقوؽ
 ؼبصلحة كاف إذا السر إفشاء اؼببدأ ىذا من استثناء أقر ذلك كمع ،اؼبتوىف مرض سر إفشاء الورثة

 عقلية بعاىة مورثهم إصابة تثبت شهادة على اغبصوؿ يف اؼبتوىف البائع كرثة حق ذلك كمثاؿ مشركعة
 2. اؼبوت مرض يف مورثهم من التصرؼ عيب إلثبات

 .صدور الرضا عن بّينػػة  :البنػػد الثػػػاني
معٌت ىذا الشرط أف يكوف صاحب السر أم اؼبريض، كامل األىلية مدركان كفبٌيزان، أٌما إذا كاف 

صادرا عن ؾبنوف أك صغَت غَت فبٌيز ففي ىذه اغبالة ال ييعتد بو، إمبا هبب صدكره فبٌن لو كالية على 
النفس ال اؼباؿ، كأف يكوف على بٌينة دبوضوع السر أم أف يكوف على دراية باؼبعلومات اليت يأذف 

 3.بإفشائها كخاصة اؼبعلومات الطبية كسواء أف يكوف الرضا صحيحا أف يعتقد األمُت بصحتو
من ىنا شٌككت بعض احملاكم يف فرنسا من قيمة اإلذف الصادر من اؼبؤمَّن على حياتو يف أف ييبيح 

للشركة كل ما يتعٌلق بأسباب الوفاة، ألٌف مثل ىذا اإلذف َف يصدر عن بٌينة لتعلُّقو دبرض مستقبلي 
جبهلو اؼبريض، كما أيٌد بعض الفقهاء ذلك لعدـ صحة ىذا الرضا الذم َف يكن موضوعان مطركحان 
كقت إبدائو، كلكن الطبيب يستطيع أف يلتـز دبقتضى اتٌفاؽ مع اؼبؤٌمن على حياتو بتسليم شهادة 

طبية بعد كفاة ىذا األخَت إُف من ىبتاره بشأف اؼبرض الذم مات بسببو، فإذا طلبت الشركة شهادة 
حوؿ موضوع آخر ـبالف ؼبا اتُّفق عليو، ال هبوز تسليمها، كيف ىذا الصدد قضت ؿبكمة باريس يف 

، يف قضية تتلٌشخت كقائعها يف أٌف ششصان تعاقد مع شركة التأمُت 02/02/1962حكم ؽبا بتاريخ 
                                  

 .151؛ أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع السابق، ص 76 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  1
 كشيدة الطاىر، اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب، مذكرة ماجستَت يف القانوف الطيب، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبو بكر  2

 .176، ص 2011-2010بلقايد، تلمساف، 
 .144-143 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص ص  3
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على اغبياة ميرٌخصان دبقتضى العقد للطبيب اؼبعاًف، يف أف ييسٌلم يف حالة الوفاة شهادة بأسباب الوفاة، 
كحدث أف تويف اؼبؤٌمن على حياتو بعد سرياف العقد بزمن قصَت، كطلبت الشركة من الطبيب اؼبعاًف 
شهادة لبياف ما إذا كاف اؼبرض موجودان كقت إبراـ العقد، غَت أٌف احملكمة قضت برفض ىذا الطلب 

َف يكن ميصٌرحان للطبيب إالٌ بإفشاء سر اؼبريض الذم رضي بو، أٌما إفشاء ماَف ييصرٌح بو  ): بنٌصها
 1.( ؽ ع فرنسي378فإنٌو يقع ربت طائلة العقاب دبقتضى اؼبادة 

 .صدور الرضا من صاحب السر نفسو  :البند الثػػالث
ييشًتط يف الرضا صدكره من صاحب السر ذاتو أك من كُف النفس إذا كاف قاصرا، فإذا تعٌدد 

أصحاب السر فإنو يتعٌُت أف تتم موافقتهم صبيعا على اإلفشاء، حيث ال يكفي أف يصرح كاحد منهم 
 2.بو فقط، ألف رضاء أحدىم ال أثر لو

، يف قضية 29/05/1903كيف ىذا السياؽ أصدرت ؿبكمة جرنوبل بفرنسا حكما بتاريخ 
تتلشخت كقائعها يف أٌف رجبل كامرأة ذىبا معا إُف الطبيب، الذم الحظ كجود ضبل لدل اؼبرأة كقد 

يوما من الزكاج كضعت اؼبرأة طفبل، كأقاـ الزكج  (12)تزكج اإلثناف بعد ذلك، كبعد مضي إثنا عشر 
دعول ضد الزكجة مفادىا  إنكار نسب اؼبولود، كدفعت الزكجة بعلم الزكج هبذا األمر عند الزكاج، 

كقٌدمت شهادة من الطبيب تفيد دبقابلتو للزكجُت معا عندما تبُت ضبلها، لكن احملكمة رفضت اعتماد 
ىذه الشهادة، كاستأنفت الزكجة اغبكم مستندة إُف أمرين، أكؽبما أف اغبمل ليس كاقعة سرية، كالثآف 

أٌف الشهادة الطبية سيٌلمت إليها من الطبيب بناءا على طلبها، غَت أٌف ؿبكمة االستئناؼ رفضت 
الدعول معٌللة ذلك بأنو لكي يكوف اإلفشاء مشركعا، ييشًتط فيها رضاء الزكجُت ، ألف الشهادة 

                                  
1
 J.C.P , 1962-11-12622 ; 

   .671-670أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص ص 
 .677 -676 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع نفسو، ص ص 2
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تتعلق باألب كذلك، كبالتاِف كاف من كاجب الطبيب أالٌ يسٌلم الشهادة إالٌ بناءا على طلبهما معا، 
 . كىذا األمر ينطبق على الصيدِف أيضا1فضركرة الرضا اؼبزدكج شرط أساسي لئلفشاء اؼبشركع،

كعليو فالرضا حق ششصي ينفرد بو صاحب السر، فبل ينتقل بوفاتو إُف كرثتو أم ال وبق للطبيب 
أف ييفشي السر اعتمادا على تصريح الورثة لو، كيف ىذا الصدد صدر حكم حملكمة تولوز الفرنسية 

دبناسبة دعول أقامها الوصي على القٌصر ضد الطبيب طالبا إلزامو بتسليم شهادة طبية مبينا فيها نوع 
اؼبرض كتارىبو كمدتو لتقديبها إُف شركة التأمُت ليسهل عليو صرؼ مبلغ التأمُت، كلكن الطبيب رفض 

حيث أنٌنا إذا ): تسليم ىذه الشهادة كوّنا تشكل ـبالفة صروبة للسر ، كجاء منطوؽ اغبكم كاآليت
قبلنا بأٌف اؼبريض يبكنو يف بعض اغباالت إعفاء الطبيب من السر اؼبهٍت اؼبفركض عليو، فإٌف ذلك ييعٌد 

، مثٌ ما لبث أف عدؿ القضاء (يف كل األحواؿ حٌقا ششصيا مطلقا ال يبكن أف ينتقل إُف الورثة
الفرنسي عن حظر تسليم شهادة دبرض العميل إُف الورثة ؼبا يرتبو ىذا اؼبنع من إضرار دبصاٌف الورثة، 

 بعدـ 1927سنة  " Danigoدانيجو "حيث قضت الدائرة اؼبدنية حملكمة النقض الفرنسية يف قضية 

إفشاء الطبيب للسر اؼبهٍت ألف الواقعة َف تكن ذات طبيعة ضارة بالضحية، كما أصدرت ؿبكمة 
 دبناسبة شهادة مطلوبة من أحد الورثة إلبطاؿ ريع مدل اغبياة، 28/02/1952السُت اؼبدنية يف 

بأنو إذا كاف الوارث يستطيع أف يفرض السر على : " مدٓف حكما يقضي1975تأسيسا على 
 2.الطبيب دفاعا عن  ذكرل اؼبتوىف

 : كعليو فإنو يستطيع أف ييعفي الطبيب من االلتزاـ بالسر لكن بضركرة توفر شرطُت كنبا
 .أالٌ يضر اإلفشاء بذكرل اؼبتوىف -1
 .أف يكوف الطبيب ىو اغبكم -2

                                  
 .677 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع نفسو، ص 1
 .680 - 678 أضبد كامل سبلمة، نفس اؼبرجع، ص 2
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 45كقد أخذ اؼبشرع الفرنسي هبذا اؼبوقف خاصة يف مسألة اؼبعاشات بإضافة فقرة ثالثة إُف اؼبادة 
على الرغم من النصوص اػباصة بالسر اؼبهٍت فإف كل ): من قانوف اؼبعاشات اؼبدنية كالعسكرية بنصها

 1.(اؼبعلومات الطبية يبكن تقديبها بالضركرة إُف اؼبصلحة اإلدارية لتقرير اغبقوؽ اؼبستحقة إُف ذكيها
ال ):  من مدكنة أخبلقيات اؼبهنة بنصو36كقد سار اؼبشرع اعبزائرم على ىذا النهج يف اؼبادة 

 .(ييلغى السر اؼبهٍت بوفاة اؼبريض إالٌ إلحقاؽ حقوؽ
 .صدور الرضا قبل حدوث اإلفشاء: البند الػرابع
 يرفع ال لوقوعو البلحق فالرضا لو، معاصر أك فعل اإلفشاء على سابق الرضا يكوف أف معٌت ذلك 

 اإلفشاء، فعل كقوع قبل الرضا يكوف أف هبب الفعل، أم عن اإلجرامية الصفة أك اعبنائية اؼبسؤكلية
 بالرضا ييعتد مشركعا، كال كهبعلو اػبطأ صفة الفعل عن يرفع لكي كقوعو، حىت قائما يظل كأف

التسامح،  سبيل من يعترب فهو اعبريبة، أركاف توافر من مانعا يكوف الق ألفٌ  اإلفشاء فعل لوقوع البلحق
مربر ذلك  كالفاعل، مسؤكلية يف أك اعبريبة كجود يف أثر الفعل، ارتكاب على البلحق للرضا يكوف كال

 كما فقط، للعقوبة ـبٌففا يعترب أنٌو ىو البلحق الرضا وبدثو أف يبكن ما ككل تأثَتىا على النظاـ العاـ،
 2.للفعل القانوٓف التكييف يف يؤثر ال كلكنو اؼبدنية، للدعول بالنسبة أثر لو يكوف أف اؼبمكن من أنٌو

كقد اختلفت اآلراء حوؿ أثر الرضا على كقوع اعبريبة فيما إف كاف ييعترب مانعا للمسؤكلية فقط أـ 
ييعتٌد سببان لئلباحة فتنعدـ أحد أركاف اعبريبة، كالرأم الغالب ىو أٌف الرضا باإلفشاء ييعترب سببا من 

، فهو يرفع عن الفعل صفة اػبطأ كهبعلو فعبل مشركعا، كيف ىذه اغبالة ال يستطيع 3أسباب اإلباحة

                                  
 .681 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص 1
 .115-114 ماديو نصَتة ، اؼبرجع السابق، ص ص  2
، كما أخذ هبذا اؼبوقف أيضا اؼبشرع 1968 لسنة 25 من قانوف اإلثبات رقم66 كىذا ما أخذ التشريع اؼبصرم يف مادتو  3

 لسنة 07 من قانوف مزاكلة مهنة الطب البشرم رقم 13 من قانوف العقوبات اإلمارايت، كيف اؼبادة 379اإلمارايت يف اؼبادة 
، ؾبلة الشريعة 58؛ ضبد فاركؽ زاىر، اغبماية اعبنائية لؤلسرار اؼبهنية، دراسة مقارنة بُت القانونُت اإلمارايت كاؼبصرم، العدد 1975

 148-147، ص ص 2014كالقانوف، كلية القانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، أفريل 
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بتعويض الضرر طاؼبا قد منح  (الصيدِف)الذم رضي باإلفشاء مطالبة الفاعل  (اؼبريض)العميل 
 1.الذم أفشى السر ال يكوف مرتكبا لفعل ييعاقب عليو جنائيا (الصيدِف)رضائو، كما أٌف اؼبفشي 

 .كما ذبدر اإلشارة ىنا أٌف رضا اؼبريض بإفشاء الصيدِف لسرٌه ال يسرم على األسرار اؼبالية للمتوىفٌ 
 .اإلفشاء في حالة الضرورة:  المطلب الثانػػي

من اؼبسٌلم بو أٌف الصيدِف ميلـز بكتماف السر اؼبهٍت عند أدائو ؼبهامو،  لكن ىناؾ حاالت يبكن 
اػبركج هبا عن ىذا اؼببدأ ضباية ؼبصلحة صاحب السر كىي حالة الضركرة كاليت يكوف فيها الصيدِف 

التزاـ مهٍت بعدـ إفشاء سر زبونو، كالتزاـ حبماية مصلحة صاحب السر أك عائلتو كما : بُت التزامُت 
 .قد يلحقهم من ضرر بسبب كتماف السر

كلقد اختلف الفقو كالقضاء الفرنسي فيما بينهما حوؿ نظرية الضركرة كسبب من أسباب إباحة 
، كما إذا أتيحت للصيدِف فرصة العلم 2السر اؼبهٍت، فثار جدؿ يف مسألة الزكاج كاألمراض اؼبعدية

دبرض أحد اػبطيبُت دبرض الزىرم، فهل ييلـز بكتماف األمر عن الطرؼ اآلخر مع ما قد يًتٌتب عن 
 ذلك من نتائج خطَتة بالنسبة غبياة األسرة؟ 

من ىنا يتوٌجب علينا ربديد مفهـو حالة الضركرة، من مثٌ نستعرض أىم الشركط الواجب توافرىا 
 .لتطبيق ىذه اغبالة كسبب إلباحة إفشاء السر اؼبهٍت

 .تعريف حالة الضرورة:  الفػػرع األوؿ
ييقصد حبالة الضركرة  عموما تلك الواقعة اليت يرتكب فيها الششخت فعبل ؾبرما قانونا، كييلحق 

أذل بنفس الغَت أك مالو، كيكوف الفاعل مضطرا الرتكاب ىذا الفعل للحفاظ على حياتو أك مالو 
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فمن اضطر غير باع وال عاد فإف رّبك غفور "، لقولو تعاُف 1كنفس أك ماؿ الغَت على حٌد سواء
 2".رحيم

كأساس تربير الفعل اؼبرتكب ربت تأثَت حالة الضركرة تتنازعو عدة آراء يف الفقو، حيث يرل 
جانب منو أٌف الششخت الذم يرتكب اعبريبة ربت كطأة الضركرة يكوف بسبب تأثَت اإلكراه اؼبعنوم، 

رـٌ أصبل، فبل  كما ذىب فريق آخر إُف أنٌو ال مربٌر من معاقبة ششخت يف ىذه اغبالة ألنٌو غَت ؾبي
حاجة إلصبلحو باعبزاء، كرأم فقهي آخر اعترب أٌف األخذ حبالة الضركرة ييعٌلل على أساس دفع الضرر 

 3.األشٌد بالضرر األخف
َف ينخت القانوف اعبزائرم على غرار باقي التشريعات األخرل كالتشريع الفرنسي كاؼبصرم ككذا 

 من قانوف 48اؼبغريب على حالة الضركرة كسبب من أسباب إباحة السر اؼبهٍت، لكنو أكرد يف اؼبادة 
، كىذا ما يدؿ على أخذ (ابدفعو لو قبل ال قوة اعبريبة ارتكاب إُف اضطرتو ؼبن عقوبة  ال)العقوبات 

اؼبشرع باإلكراه اؼبادم، مع أنٌو َف يعترب حالة الضركرة سببان من أسباب اإلباحة، بل مانع من موانع 
كبالتاِف فقد اعًتؼ بوجود جريبة كبًتتيبها للمسؤكلية اعبزائية، إالٌ أنٌو ال  (...ال عقوبة)اؼبسؤكلية بنٌصو 

 4.ييسأؿ الششخت على إتياّنا القًتاّنا دبانع كىو حالة الضركرة

كلكي نستطيع معرفة األحواؿ اليت يكوف فيها حق الصيدِف يف إفشاء السر فيما يتعٌلق هبذه اغبالة، 
كباكؿ تبياف حق الطبيب كوف عملو يتقارب نوعا ما مع عمل الصيدِف من خبلؿ التزامهما باحملافظة 

على السر اؼبهٍت، كيف ىذا الصدد اختلف الفقهاء حوؿ حق الطبيب يف إفشاء السر يف حالة الضركرة 
 .فمنهم من حظر إفشاء اؼبرض أيان كانت نتائجو، كمنهم من رأل بإباحتو

                                  
، 2007 ، مراكش، اؼبغرب، 1 الداكدم لطيفة، الوجيز يف القانوٓف اعبنائي اؼبغريب، القسم العاـ، اؼبطبعة كالوراقة الوطنية، ط 1
 .153ص
 .145 سورة األنعاـ، اآلية  2
 .153 الداكدم لطيفة، اؼبرجع السابق، ص 3
 .117 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص 4
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 .حظر إفشاء المرض: البند األوؿ

 اعترب فريق من الفقو أٌف عمـو النخت اجملرِّمـ إلفشاء سر اؼبهنة كرد مطلقان، حبيث ال يبكن كضع 
استثناءات لو، كعليو فبل يبكن للطبيب أك الصيدِف ـبالفة حكمو، أك التمسك حبالة الضركرة ليدرأ 

، كقد أخذت بعض احملاكم الفرنسية هبذا الرأم، فقضت ؿبكمة سانت أتُت 1عن نفسو اؼبسؤكلية 
 بالعقوبة على طبيب أخرب كالدان بأٌف خطيب ابنتو نقل إليها مرضا سريان، كدبثل ذلك 1907سنة 

 بأنٌو ال هبوز للطبيب أثناء مطالبتو بأتعابو أف يبوح لوالد القاصر 1901قضت ؿبكمة برككسل سنة 
 2.اؼبصاب بنوع مرضو كخاصة يف حالة األمراض السرية

كلكن سرعاف ما عبأ الفقهاء إُف استعماؿ اغبيلة ذبنبان ؼبشاطر الكتماف، حينما يرل الطبيب أنٌو 
يبكن لو إنقاذ اػبطر دكف إفشاء السر، حيث ركل الدكتور رينو أٌف أحد مرضاه أصيب دبرض الزىرم 

ستة  (6)قبل زكاجو فنصحو بتأجيل الزكاج إؿ ما بعد أربع سنوات كمدة عبلج، كلكن بعد مركر 
أشهر على العبلج عـز على الزكاج، كقامت كالدة الفتاة باستشارة الطبيب رينو عن إمكانية تزكيج 

ابنتها، فامتنع عن اإلجابة كاعتيرب ذلك قبوالن منو بتزكهبها كمت الزكاج، لكن كانت النتيجة أف أصيبت 
الزكجة بالزىرم لدرجة متقدمة من اؼبرض، كأجهضت مرتُت مث توفيت يف السنة الثانية من زكاجها، 

كلذلك اقًتح األطباء استعماؿ اغبيلة يف إببلغ صاحب الشأف دكف ـبالفة صريح النخت، كمثاؿ ذلك 
بالنسبة ػبادـ مريض دبرض معد طيلب منو تقدٔف التقرير الطيب لسٌيده، فإذا قاـ اػبادـ بذلك كاف ىو 

                                  
، 2 منَت رياض حنا، اؼبسؤكلية اؼبدنية لؤلطباء كاعبراحُت يف ضوء القضاء كالفقو الفرنسي كاؼبصرم، دار الفكر اعبامعي، ط 1

 .375، ص 2014اإلسكندرية، 
 .686 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  2
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في التقرير كيًتؾ  الذم أفشى سرٌه بنفسو، أٌما إذا خشي كقوؼ سٌيده على اغبقيقة فإنٌو سوؼ ىبي
 1.العمل

 .إباحة اإلفشاء على حالة الضرورة: البند الثاني

ذىب رأم آخر من الفقو إُف إباحة إفشاء السر اعتمادان على حالة الضركرة، كذلك باالستناد إُف 
، حيث ال يوجد مسوغ شرعي يبيح اإلفشاء، أٌما 2أٌف القانوف جرـٌ اإلفشاء إذا كقع دكف مربٌر مشركع

 3.عند كجود ىذا السبب فبل مانع على الطبيب من إفشاء السر

كتيعدُّ حالة الضركرة الفاصل بُت اإلفشاء اؼبشركع كغَت اؼبشركع، كقد اذبو القضاء إُف األخذ هبذا 
الرأم يف عدد من أحكامو، حُت قضى يف فرنسا برباءة طبيب رأل يف اغبماـ شابان يعاعبو من قرحة 

زىرية، فحاكؿ الطبيب منعو من استشداـ اغبماـ لكن دكف جدكل، فبٌا اضطره إُف إعبلـ مدير اغبماـ 
دبرض الشاب، كقاـ اؼبدير بإخراجو على الفور، فقاـ الشاب برفع دعول قضائية ضد الطبيب إلفشائو 

 4.سر مرضو، لكن احملكمة قضت برباءة الطبيب كوف ما فعلو ييعٌد ربقيقا للصاٌف العاـ

أنٌو ينبغي السماح للطبيب  (M. Payen)كيف ىذا الصدد يرل أحد أنصار نظرية الضركرة 
بإفشاء السر تفاديا عبريبة أك معاملة سيئة أك إجهاض أك مرض معدو، ففي كل ىذه اغباالت البد من 

 5.تطبيق معيار الضركرة

                                  
 .687 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع نفسو، ص  1
 .147 أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع السابق، ص  2
 .376 منَت رياض حنا، اؼبرجع السابق، ص  3
 .147 أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع السابق،  ص  4
 .690 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  5
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كقد أخذ القضاء الفرنسي هبذه النظرية يف عدد من أحكامو، فقد قضى برباءة طبيب كاف قد رأل 
يف اغبماـ الذم يستحم فيو شابان كاف يعاًف لديو من قرحة زىرية كحاكؿ منعو دكل جدكل، فبٌا 

اضطرٌه إُف مصارحة مدير اغبماـ دبرض ذلك الشاب، فقاـ اؼبدير بإخراجو على الفور من اغبماـ، 
كرفع الشاب دعول على الطبيب إلفشائو سٌر مرضو، كلكن احملكمة قضت بتربئة الطبيب نظران ألٌف 

 1.اإلفشاء كاف هبدؼ ربقيق مصلحة عامة

 بأٌف الطبيب الذم اكتشف عبلمات مرض 1868مام 14كما قضت ؿبكمة دهبوف أيضا يف 
الزىرم على طفل مولود حديثا، كمع ذلك َف ىبرب اغباضنة دبرضو مكتفيا بوصف العبلج ؽبا كللطفل 

 2.يكوف مسؤكال عن العدكل اليت تصيب اغباضنة

 .شروط حالة الضرورة:   الفرع الثػػػػػانػػػي

إذا كانت اؼبصلحة يف إفشاء السر تيرٌجح على اؼبصلحة يف الكتماف ليكوف بذلك اإلفشاء مباحان، 
 :فعٌلة مشركعيتو تقًتف دبجموعة شركط

 .وجود خطر حاؿ يُهّدد النفس أو الماؿ: البند األوؿ

يكوف اػبطر اعبسيم حاالن أك قائمان إذا كاف ؿبٌققان ككشيك الوقوع، أٌما إذا مٌت ذباكزه فبل يبكن 
التذرع حبالة الضركرة بعد زكاؽبا يف ارتكاب جريبة اإلفشاء، كما البد أف يهٌدد اػبطر النفس أك اؼباؿ 

 3.(نفس الصيدِف أك مالو، كنفس الغَت أم اؼبريض أك مالو اؼبريض)

                                  
 .131 موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص  1
 .692 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  2
 .154الداكدم لطيفة، اؼبرجع السابق، ص   3
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كاعبسامة ىنا معناىا اػبطر الذم يينذر بضرر بليغ غَت قابل لئلصبلح إالٌ بتضحيات كبَتة، 
، كعليو يبكن تصٌور 1كتقدير جسامة اػبطر أمر مًتكؾ لتقدير قاضي اؼبوضوع يف كل حالة على حدل

حالة الضركرة حينما ييفشي الصيدِف مرض عميلو لدل أحد أفراد أسرتو تداركا لدكاء أصٌر على تناكلو 
 .أك امتنع عن استشدامو رغم تنبيو الصيدِف لو فبٌا يؤدم إُف اإلضرار بصحتو

 .ىو المتسبب في الخطر (الصيدلي)أف ال يكوف الفاعل : البند الثػػاني

إذ ال يبكن التمسك حبالة الضركرة إذا كاف الفاعل ىو اؼبتسٌبب يف اػبطر كييشًتط يف ذلك كجود 
نية كقصدٌ لتوقيع اػبطر، فإذا كاف الفاعل قد أحدث اػبطر عن إنباؿ، ففي ىذه اغبالة ال ييسأؿ عن 

 2.ذلك لتوافر الضركرة

 .أف يكوف اإلفشاء ىو الحل الوحيد لدرء الخطر: البند الثالث

حبيث هبب أف ال يكوف بإمكاف الصيدِف درء اػبطر إال بإفشائو لسر عميلو، كىنا هبب أف يكوف 
إتياف ىذه اعبريبة كسبيل كحيد لتجنب الضرر الناجم عن اػبطر الذم ىٌدد العميل حىت يكوف 

 مواجهتو أك إصبلحو يبكن ال جسيما اػبطر يكوف أف الضركرة حالة لقياـ يشًتط كمااإلفشاء ميربٌران، 
 3 . اإلفشاءجريبة ارتكاب أك كبَتة بتضحية إال

 .شرط التناسب بين الخطر وفعل اإلفشاء: البند الرابػػع

ك مفاد ىذا الشرط، أنٌو هبب على الصيدِف مراعاة حجم اػبطر مقارنة دبوضوع اإلفشاء، مثل قياـ 
الصيدِف بًتكيب دكاء بنفسو ك كضعو يف متناكؿ اؼبريض كبعد ذلك يتنٌبو بوجود خطأ يف تقدير اؼبواد 

- يف حالة تعذر اتصالو باؼبريض مثبلن –اؼبستعملة فبٌا قد ينجم عنو ضرر كبَت يف صحة اؼبريض، فيلجأ 
                                  

 .120 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .120ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص    2
 .155الداكدم لطيفة، اؼبرجع السابق، ص   3
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إعبلـ أحد أقربائو بضركرة منعو من تناكؿ الدكاء أك استشدامو كمن خطر استشدامو كآثاره، دكف 
 1.الولوج يف موضوع اؼبرض

 .اإلفشاء في حالة توجيو االتهاـ:   المطلب الثػػالث

يبكن للمهٍت كأم ششخت كيجهت لو اهتامات معينة أف يقـو بالدفاع عن نفسو، فهو حق مكفوؿ 
 .لكل ششخت طبيعي أك معنوم أماـ كل اعبهات القضائية

كعليو فحق الدفاع مقٌرر لكل ششخت عادم أك مهٍت، فيحٌق للصيدِف إذا كيٌجو لو اهتاـ أف ييدافع 
، لكن إُف أم مدل يبكن 2عن نفسو كأف يتشذ كل الوسائل اليت تثبت براءتو من التهمة اؼبنسوبة إليو

 للصيدِف اػبوض يف كقائع سرية إلثبات براءتو؟

 .موقف الفقو حوؿ اإلفشاء بمقتضى الدفاع:  الفػػػػرع األوؿ

اختلف الفقو يف ىذا الشأف بُت مؤيد كمعارض حوؿ إمكانية إفشاء الصيدِف كمن يف حكمو 
 .للسر اؼبهٍت دفاعا عن نفسو أماـ القضاء، إُف أف مٌت اإلصباع حوؿ تقريره يف ىذه اغبالة

 .حظر اإلفشاء في حالة توجيو اإلتهاـ: البنػػد األوؿ

حظر الفقو على اؼبهٍت استعماؿ ما لديو من معلومات كبيانات خاصة بصاحب السر للدفاع عن 
نفسو، حىت كإف كاف السكوت ضاران دبصلحتو، فبلبد من االلتزاـ بالسرية ضباية للمريض اؼبتعامل 

معو، ألٌف ىذا االلتزاـ لصيق بضركرات اؼبهنة، كقد أخذ القضاء الفرنسي هبذا االذباه يف عدة قرارات، 

                                  
 134-132موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص ص   1
 .122 ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص  2
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حيث جاء بأٌف الطبيب يتلقى السر اؼبهٍت كوديعة أبدية ال يبكن التصرؼ فيها مطلقان، حىت كلو 
 1.تضاربت مع مصلحة الطبيب الششصية يف الدفاع عن نفسو أماـ القضاء

 .حق الصيدلي في إفشاء السر دفعا التهاـ موّجو لو: البند الثانػػي

ذىب الفقو كالقضاء الفرنسي إُف تقرير حق الطبيب ككل من يعمل يف اغبقل الطيب شأنو يف ذلك 
شأف الصيدِف يف الدفاع عن نفسو عند اهتامو جبريبة إجهاض، أك اغتصاب، أك تعٌدم على األخبلؽ، 

أك خطأ يف العبلج، ففي ىذه اغباالت ال يلتـز الصيدِف بكتماف السر، كلو اغبق يف الكشف عن 
العناصر اليت من شأّنا تربئتو، فحق الدفاع من اغبقوؽ األساسية اؼبقررة للمتهم كاليت ال ينقضها 

 2.االلتزاـ بالسر اؼبهٍت

فإذا تعٌلق األمر باؼبصاٌف اؼبالية للصيدِف، كأف يقـو نزاع بينو كبُت اؼبريض حوؿ أتعابو اؼبستحقة من 
ربضَت الدكاء أك سبكينو منو، ففي ىذه اغبالة يكوف للصيدِف حقا مشركعا يف اؼبطالبة هبا إذا رفض 

اؼبريض الوفاء هبا، كيكوف يف سبيل اغبصوؿ على حقو إفشاء بعض الوقائع السرية تأكيدان على 
أحقيتو، ففي ىذه اغبالة هبوز للصيدِف إفشاء الوقائع السرية بالقدر البلـز إلثبات حقو، كييشًتط يف 

ذلك عدـ إفشاء كل أسرار اؼبريض، كإمٌبا فقط اؼبعلومات اليت من شأّنا إثبات حقو يف األتعاب، 
كىذا الرأم مردكد عليو، فقد كاف القانوف الفرنسي صارما هبذا الشأف، حيث نخت على أٌف اؼبصاٌف 

، فمرحلة صرؼ الدكاء للمريض أك ربضَته تعٌد من أىم اؼبراحل 3اؼبالية ال تربٌر للمهٍت إفشاء السر
اليت تستويف غاية العمل يف اغبقل الطيب، كعليو فعبلج األمراض أكثر أنبية من مصلحة الصيدِف يف 

                                  
 .122ماديو نصَتة، اؼبرجع نفسو، ص   1
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اغبصوؿ على أتعابو، على اعتبار أف مهنة الصيدلة ىي من أنبل اؼبهن اليت ال تأخذ اؼباؿ إالٌ مسألة 
 1.ثانوية ربت راية اغبفاظ على الصحة العامة

كوبق للصيدِف كأم مهٍت آخر الدفاع عن نفسو إذا كيٌجو لو اهتاـ بعدـ كفاءتو، يف ىذا الصدد 
أصدر القضاء الفرنسي حكمان بعدـ كقوع جريبة اإلفشاء من طبيب اإلرباد الرياضي الذم اهتمو أحد 

العيب اؼببلكمة بأنو تسٌبب يف تدىور حالة عينو، مؤكدا أٌف حالة عينو كانت جيدة قبل إحدل 
اؼبباريات على خبلؼ الواقع، فبٌا أدل االستمرار يف ىذه اللعبة باإلضرار هبا، كاستند اؼببلكم يف ذلك 

إُف شهادة طبية تكشف أٌف عينو هبا إصابة قديبة ذات خطورة خاصة، كدافع الطبيب عن نفسو 
متمسكا بشهادة طبية من رئيس األطباء الذم يعمل معو الطبيب الذم حٌرر الشهادة األكُف، كاليت 
تقٌرر بأٌف اإلصابة حديثة بعد اؼبباريات األخَتة، كعليو فلم ىبطئ طبيب اإلرباد الرياضي عندما ظبح 
للمبلكم باالستمرار يف اللعبة، فدفع اؼببلكم بأٌف ذلك يعترب إفشاء للسر، كلكن ؿبكمة باريس سنة 

 2. رفضت دفعو استنادا إُف اغبق يف الدفاع1966

كما ييشًتط أف تكوف اؼبصلحة اليت يدافع عنها الصيدِف مشركعة وبميها القانوف، فإذا ابتغى 
اؼبريض اإلبقاء على السر ربقيقا ؼبصلحة غَت مشركعة، كإخفاء حقيقة مرضو على شركة التأمُت مثبل، 

 3.فإنو يستوجب على الصيدِف ذكر اغبقيقة كال ييعٌد منتهكان لبللتزاـ بالسر اؼبهٍت

كقد اكتفى القضاء الفرنسي بأف يتواجد األمُت على السر يف موضع اهتاـ حىت كإف َف ييوٌجو إليو 
اليت تتلشخت كقائعها يف أٌف مريض من الغجر قاـ بالتحايل " ملك الغجر"مباشرةن، كذلك يف قضية 

على طبيب الستصدار شهادة طبية تثبت عجزه التاـ، كبالتاِف يستفيد من تعويض شهرم مرتفع، إالٌ 

                                  
 .148أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع السابق،  ص   1
 .135موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص   2
 .125ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص   3
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أٌف شركة التأمُت قامت دبراقبتو كربققت من عدـ عجزه بشكل تاـ، فرفعت عليو دعول بتهمة 
النصب، كتدٌخل الطبيب الذم حٌرر الشهادة بالعجز التاـ لئلدالء بشهادتو كليثبت حسن نيتو كأنٌو 

كقع ىو اآلخر ضحية ربايل اؼبريض كأسرتو، كاستعاف يف ذلك بوقائع سرية، فتٌم توجيو االهتاـ للطبيب 
 1.بإفشاء السر اؼبهٍت، كلكن ؿبكمة النقض برٌأتو من ذلك استنادان إُف حق الدفاع

كيٌتضح صحة ما أخذ بو القضاء يف إعطائو اغبق للمودع لديو السر بأف يكشف عنو أماـ القضاء 
 :للدفاع عن نفسو من هتمة قد توٌجو إليو، كلكن البد من مراعاة عٌدة أمور

  أف يكوف كشف الوقائع السرية يف اغبدكد اليت يستطيع هبا إثبات براءتو، -1
 2. أف يكوف كشف السر أماـ القضاء، فبل وبٌق لو الكشف عن السر يف الصحف مثبل -2

 البػػػاب الثػػانػػي

 مسؤولية الصيدلي عن إخاللو بواجب السر المهني

إٌف مزاكلة الصيدِف ؼبهنتو مكفولة دبقتضى القوانُت لكوّنا مقًتنة باستقبللو يف عملو الفٍت ككونو حارس 
السمـو أك كما ييطلق عليو بأخصائي أك رجل الدكاء، إالٌ أٌف ذلك ال يعٍت إطبلؽ فبارستو دكف 

ضوابط أك قيود ، فمزاكلة أم مهنة كانت تفرض على صاحبها القياـ بنشاط معُت مضبوط 
 .بأخبلقياهتا

فالصيدِف ييعترب مرآة ؼبهنة الصيدلة كىو ميلـز دبراعاة االلتزامات األخبلقية اليت ذبد مصدرىا األساسي 
 .يف قانوف ضباية الصحة كترقيتها كمدكنة أخبلقيات الطب

                                  
 .136-135موفق علي عبيد، اؼبرجع السابق، ص ص   1
 .149أسامة بن عمر ؿبمد عسيبلف، اؼبرجع السابق،ص   2
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كلقد أكُف اؼبشرع اعبزائرم االلتزاـ بالسر اؼبهٍت أنبية قيصول يف كل اؼبهن كالوظائف عمومان كبالسر 
الطيب بصفة خاصة، فهو التزاـ أخبلقي قبل أف يكوف التزاـ قانوٓف، كللحفاظ على قدسية ىذا 

االلتزاـ، كاف من الضركرم إحاطتو بقواعد يًتتب عن ـبالفتها مسؤكلية تتقٌرر يف ثبلث ؿباكر حفاظان 
على حقوؽ اؼبريض، كذلك نظران للضرر الذم يلحقو من انتهاؾ اػبصوصية القائمة بينو كبُت 

الصيدِف، من ىنا ندرؾ بأف جٌل التشريعات أصبعت على ترتيب اؼبسؤكلية اؼبدنية يف حق الصيدِف 
نظرا إلخبللو هبذا االلتزاـ، كما أٌف غاية اؼبشرع يف إرساء قواعد لفرض النظاـ كحسن سَت كتطور ىذه 

اؼبهنة النبيلة رٌسخ اؼبسؤكلية التأديبية يف حاؿ خركج الصيدِف عن مقتضيات كاجباتو اؼبهنية، ىذين 
 .اؼبوضوعُت ارتأينا معاعبتهما يف الفصل األكؿ من ىذا الباب

كلن تكتمل اغبماية القانونية دكف إثارة الشق الردعي للحد من إمكانية قياـ الصيدِف جبريبة إفشاء 
السر اؼبهٍت كاؼبتمثلة يف تسليط العقاب ربت طائلة اؼبسؤكلية اعبزائية، كىذا ما سنتطرؽ لو بالتفصيل 

 .يف الفصل الثآف

 :الفػػصػػػػػػل األوؿ

 .مسؤولية الصيدلي المدنية والتأديبية عن إفشائو السر المهني

على اعتبار أٌف الصيدِف كغَته من مهنيي الصحة، يف سبيل فبارستو ؼبهنتو قد يرتكب أخطاء ىبالف 
 .هبا أصوؿ اؼبهنة كقواعدىا، كما يبكن أف يتسبب يف اإلضرار بالغَت

فقد اكتسى مبدأ اؼبسؤكلية صبغة ىامة خبلؿ السنوات األخَتة، نظران لتزايد االىتماـ بقطاع الصحة 
بصفة عامة، حيث صدرت عدة قوانُت تنٌظم شىت اؼبهن كاؽبياكل اليت تنشط يف اؼبيداف الصحي 

كتعٌددت التعديبلت اليت مٌستها مواكبةن للتطورات اغباصلة يف ؾباؿ الطب على الصعيدين الوطٍت 
كالدكِف، من ىنا أكُف اؼبشرع بالصيدِف عنايةن قصول نظران غبساسية عملو اؼبرتبط بالدكاء الذم يدخل 
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 اؼبتعلق 85/05 اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف 08/13يف نطاؽ اؼبواد السامة، من ذلك نذكر القانوف رقم 
، الذم حاكؿ من خبللو تتبُّع التقٌدـ اؽبائل الذم طاؿ العمل الصيدِف 1حبماية الصحة كترقيتها

كباؼبوازاة من ذلك خٌصخت فصبل يتعٌلق بالشق اعبزائي يف حاؿ ـبالفة اؼبعايَت اؼبعموؿ هبا يف اؼبيداف 
 .التقٍت للصيدلة، كىذا ما يربر كجود مدٌكنة خاصة باألدكية كالصيدلة

من ىنا يربز اتساع نطاؽ اؼبسؤكلية الطبية يف جانب الصيدِف، فلم تعد تلك اؼبسؤكلية اليت هبتمع فيها 
مع الطبيب فقط أك مع كل من يشغل اغبقل الصحي، بل أفرد لو اؼبشرٌع نصوصان خاصة بو لتمييز 

 .عملو عن باقي اؼبهن الصحية

فاؼبسؤكلية عمومان ىي حالة الششخت الذم ارتكب أمران يستوجب اؼبؤاخذة، كاؼبسؤكلية القانونية ىي 
حالة الششخت الذم ىبالف قاعدة من قواعد القانوف، كال تتحقق ىذه اؼبسؤكلية إالٌ إذا كيجد ضرر 

، كبالتاِف فهي ترتبط بفكريت اػبطأ كاعبزاء حبيث يكوف 2كغبق ىذا الضرر ششخت آخر غَت اؼبسؤكؿ
 3.فيها اػبطأ قانونيان ناصبان عن اإلخبلؿ بالتزاـ قانوٓف، ييلـز مرتكبو جبزاء قانوٓف

 .مسؤولية الصيدلي المدنية عن إفشاء السر المهني:  المبحث األوؿ

ذبد اؼبسؤكلية اؼبدنية يف العصر اغبديث مرجعها يف طيات كثَت من القوانُت اؼبدنية العربية اليت جاءت 
متأثرة بالقانوف الفرنسي كاعبزائر كمصر، كبأحكاـ الفقو اإلسبلمي مثل السعودية، األردف كغَتىا من 
البلداف العربية، ىذه القواعد اليت َف زبٌصخت أحكامان تتعٌلق باؼبسؤكلية اؼبدنية يف الشأف الصحي، رغم 

                                  
 اؼبتعلق 16/02/1985 اؼبؤرخ يف 85/05، يعٌدؿ كيتمم القانوف رقم 20/07/2008 اؼبؤرخ يف 13-08 القانوف رقم  1

 .03/08/2008 اؼبؤرخة يف 44حبماية الصحة كترقيتها، ج ر عدد 
 أمَت فرج يوسف، أحكاـ اؼبسؤكلية عن اعبرائم الطبية من الناحية اعبنائية اؼبدنية كالتأديبية لؤلطباء كاؼبستشفيات كاؼبهن اؼبعاكنة  2

 .292، ص 2008، اإلسكندرية، مصر، (ط.د)ؽبم، اؼبكتب العريب اغبديث،
 حركزم عز الدين، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب، أخصائي اعبراحة، يف القانوف اعبزائرم كاؼبقارف، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،  3
 .12، ص2008، اعبزائر ، (ط.د)
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حداثة عهدىا، فهي تضفيها على الششخت سواء كاف صيدِف، طبيب ،ؿبامي، أك أم ششخت كاف 
، كىكذا فإٌف اؼبسؤكلية اؼبدنية يف ؾباؿ الصحة ليست يف الواقع سول صورة من 1على حد سواء

اؼبسؤكلية اؼبدنية بوجو عاـ، فهي تعٍت بصفة عامة ذلك االلتزاـ الذم يقع على عاتق الششخت 
، أك ىي عبارة عن ربٌمل عاقبة الفعل الضار الذم قاـ بو 2بتعويض األضرار اليت أحدثها للغَت
 3.الششخت خركجان عن التزاـ قانوٓف

إالٌ أنٌو يف ربديد مسؤكلية الصيدِف اؼبدنية عمومان كعن إفشائو السر اؼبهٍت خاصةن، ثار جدؿ كبَت 
حوؿ طبيعة ىذه اؼبسؤكلية فيما إذا كانت عقدية أـ تقصَتية، كىذا اعبدؿ ال يقتصر عن كونو خبلفان 

فقهيان كنظريان أك أكاديبيا فقط، بل ألٌف ربديد طبيعتها من شأنو أف يؤثٌر على عدة أحكاـ تتعلق 
بتقادـ الدعول كنطاؽ التعويض، كحوؿ اإلعفاء اإلتفاقي من اؼبسؤكلية، كىذا ما سنعاعبو عند 

 .اغبديث عن مسؤكلية الصيدِف عن إخبللو الششصي كعن تابعيو يف اؼبطلب األكؿ

كما أٌف دراسة اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف لن تتم إذا َف نبحث يف من يقع عليو عبء إثبات كاقعة 
اإلفشاء، ككذا عن سلطة القاضي يف تقدير التعويض عن ىذا الفعل، كىو ما سنعاعبو يف اؼبطلب 

 .الثآف من ىذا اؼببحث

 .مسؤولية الصيدلي عن إخاللو الشخصي وعن تابعيو:  المطلب األوؿ

                                  
 أضبد حسن اغبيارم، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب يف ضوء النظاـ القانوٓف األردٓف كالنظاـ القانوٓف اعبزائرم، دار الثقافة للنشر  1

 .8-7، ص ص 2008، عماف، األردف، 1كالتوزيع، ط
، اإلسكندرية،  مصر، 1 مٌت ضبيد فارس العبيدم، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب النفسي،دراسة مقارنة ، دار الفكر اعبامعي، ط 2

 .66، ص 2014
، عماف، األردف، 2 أسعد عبيد اعبميلي، اػبطأ يف اؼبسؤكلية الطبية اؼبدنية،دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط 3

 ؛ 44، ص 2011
1. Larroumet.C, droit Civil, les obligations, le contrat, 2

éme
éd, Paris, 1990, p58. 

.  
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أخطاء تستوجب اؼبسائلة، حيث  (أم بيع أك ربضَت الدكاء)يرتكب الصيدِف عند فبارستو ؼبهنتو 
تتنوع صور اػبطأ اليت يرتكبها حبسب طبيعة العمل الذم قاـ بو، فمنها ما يتعٌلق بنوع الدكاء اؼببيع 

بوصفة طبية أك بدكّنا، كمنها ما ينشأ عند ذبهيزه أدكية معينة أك إخبللو بالتزاـ اؼبطابقة، أك دبمارسة 
 .عمل ىبرج عن نطاؽ أخبلقيات مهنتو، أك بإفشاء السر اؼبهٍت

دثو من أضرار، كخركجان على ىذا األصل  فالقاعدة العامة تقضي بأٌف الصيدِف ييسأؿ ششصيان عٌما وبي
قد ييسأؿ أحيانا عن أفعاؿ غَته فبٌن ىم ربت رقابتو أك تبعيتو، كما ىو اغباؿ يف مسؤكلية متوٌِف الرقابة 
عٌمن ىم ربت رقابتو، كمسؤكلية اؼبتبوع عن أعماؿ التابع، ككمسؤكلية اؼبؤسسة اإلستشفائية العمومية 

أك اػباصة عن أعماؿ الصيدِف الذم يشغل كظيفة أك عمل هبا، أك مسؤكلية رب العمل عٌما يأتيو 
، كىذا ما سنحاكؿ تسليط الضوء حولو يف 1عمالو من أفعاؿ ضارة باآلخرين أثناء تأديتهم ؼبهامهم

 .ىذا اؼبطلب

 .مسؤولية الصيدلي المدنية عن إخاللو الشخصي بواجب السر المهني:  الفػػػػرع األوؿ

على اعتبار أٌف كل مهٍت يتحٌمل اؼبسؤكلية الششصية عٌما يٌتشذه من قرارات كما يقـو بو من أعماؿ، 
كىذا دبقتضى اؼبمارسة اؼبهنية اليت تقـو على مبدأ االستقبلؿ اؼبهٍت، ففي النطاؽ الفٍت يستبعد ىذا 

اؼببدأ فكرة التبعية اليت ذبعل الغَت يتحٌمل اؼبسؤكلية عن أعماؿ صاحب اؼبهنة بسبب تبعٌيتو لو، كؽبذا 
فإف قواعد أخبلقيات بعض اؼبهن ترتكز بشكل كاضح على إبراز فكرة مسؤكلية اؼبهٍت عن أعمالو 

الششصية، فكما ىو الشأف بالنسبة للطبيب، احملامي، الصحفي، الصيدِف كغَتىم من اؼبهنيُت، فإف 
القانوف اؼبنٌظم ألم مهنة يضع مبدأن عامان للمسؤكلية اؼبدنية الششصية للمهٍت عن كل عمل من 

 .أعمالو اؼبهنية

                                  
 .179، ص2004، طرابلس، لبناف، 1 طبلؿ عجاج، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب،دراسة مقارنة ، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، ط 1
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حيث تنشأ اؼبسؤكلية اؼبدنية يف حاؿ اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم كىذا ما ييعرٌب عنو باؼبسؤكلية العقدية، أك 
نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ قانوٓف كىذا ما ييطلق عليو باؼبسؤكلية التقصَتية، كلقياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية بشقيها 

، كىي نفس األركاف 1البد من توافر أركاف ثبلثة كاؼبتمثلة يف اػبطأ، الضرر كالعبلقة السببية بينهما
 2.الواجب توفرىا عند ربقق اؼبسؤكلية اؼبدنية عن اإلخبلؿ بالتزاـ احملافظة على سر اؼبهنة

من ىنا ارتأينا أف لبصخت البند األكؿ للحديث عن أركاف اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف عن إخبللو 
 .الششصي، أٌما يف البند الثآف نبحث يف طبيعة ىذه اؼبسؤكلية

 .أركاف المسؤولية المدنية الناشئة عن إخالؿ الصيدلي بالسر المهني:  البنػػد األوؿ

لقد سبقت اإلشارة إُف أٌف األصل يف تطبيق قواعد اؼبسؤكلية بوجو عاـ، ذلك أٌف اؼبرء ال ييسأؿ إالٌ 
دثو ششصيان من أفعاؿ ضارة، فإف سٌبت مساءلتو عن غَت ذلك فيكوف ذلك خركجان عن  عٌما وبي

 ؽ ـ ج  اليت نصت على أٌف 124األصل العاـ، كقد قٌرر اؼبشرع اعبزائرم ىذه القاعدة يف نخت اؼبادة 
، كىو ما "كل عمل أيٌا كاف يرتكبو اؼبرء كييسٌبب ضرران للغَت يلتـز من كاف سببان يف حدكثو بالتعويض"

 من 166 من القانوف السورم، كاؼبادة 164، كاؼبادة ٌ 163يقابلها يف القانوف اؼبدٓف اؼبصرم باؼبادة 
 3. مغريب78 ك 77 تونسي، كاؼبادتاف 83 ك 82 عراقي، كاؼبادتاف 204القانوف اللييب، كاؼبادة 

                                  
1 Carbonnier.J, droit civil, Introduction, les personnes, 16ééd, 

PUF, 1987, p 96. 

 سلماف علي ضبادم اغبلبوسي، اؼبسؤكلية اؼبدنية الناشئة عن إفشاء السر اؼبهٍت،دراسة قانونية ، منشورات اغبليب اغبقوقية،  2
 .57، ص2012،بَتكت، لبناف، 1ط
، 2010،  اعبزائر،(ط.د) رايس ؿبمد ، اؼبسؤكلية اؼبدنية لؤلطباء يف ضوء القانوف اعبزائرم، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،  3

 .142، ص 1ىامش 
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كعليو فبل زبتلف اؼبسؤكلية موضوع البحث من حيث أركاّنا عن اؼبسؤكلية بشكل عاـ، فهي ال 
 1.تنهض إالٌ بقياـ أركاّنا الثبلثة من خطأ كضرر كعبلقة سببية بُت اػبطأ كالضرر

كؼبا كانت العبلقة بُت الصيدِف كاؼبريض تيعٌد عبلقة إنسانية حبتة، كقانونية تيلـز الصيدِف دبا تقتضيو 
فبارسة مهنة الصيدلة، حيث أصبح اليـو من اؼبمكن مساءلة الصيدِف عن اػبطأ أك الضرر الذم 

يلحقو باؼبريض جرٌاء اؼبمارسة غَت السليمة ؼبهنتو أك إنبالو أك تقصَته يف ذلك، كىذا ما يدفعنا إُف 
 .الوقوؼ عند أركاف مسؤكلية الصيدِف اؼبدنية عن إفشائو السر اؼبهٍت

 

 

 :الخطػػػػػأ .1

ييعٌد اػبطأ أىم ركن تقـو عليو اؼبسؤكلية اؼبدنية، كقد ذبنبت الكثَت من التشريعات دبا فيها القانوف 
اؼبدٓف اعبزائرم عن إعطاء تعريف للشطأ بسبب التباين كالتضارب يف اآلراء الفقهية بشأف ربديد فكرة 
اػبطأ، كنستثٍت من ذلك موقف اؼبشرعُت التونسي كاؼبغريب الذين حاكال تعريف اػبطأ بأنو عبارة عن 

 2.إنباؿ ما هبب أك إتياف ما هبب االمتناع عنو دكف قصد اإلضرار

كلكن التساؤؿ الذم هبب طرحو حوؿ نوع االلتزاـ بالسرية، ىل ىو التزاـ ببذؿ عناية أـ ىو التزاـ 
 بتحقيق نتيجة؟

                                  
1  Le Tourneau.Ph et Cadiet.L, droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz-action, Paris, 2000, p120 ; 

Terré.F, Introduction Générale au droit, 3émeéd, Précis D, Paris, 1996, p 55. 
 .16، ص3  أسعد عبيد اعبميلي، اؼبرجع السابق، ىامش  2
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ففيما يتعٌلق دبهنة الصيدِف، القاعدة العامة أٌف الصيدِف ميلـز بتحقيق نتيجة، إذ أنٌو ميكٌلف بالتزاـ 
ؿبٌدد يتمٌثل يف تقدٔف أك بيع دكاء صاٌف كسليم، كال ييشٌكل بطبيعتو خطران على حياة اؼبرضى أك من 

يتعاطى الدكاء، كقد فٌرؽ البعض يف تنفيذ العمل الصيدِف بُت نوعُت من االلتزامات، بعضها ييعٌد 
التزامان ببذؿ عناية الصيدِف كييرجعوّنا يف كاجب التحٌقق من صفة ؿبٌرر الوصفة الطبية، كبعضها اآلخر 

ييعترب التزامان بتحقيق نتيجة تتمٌثل يف ضماف العيوب اػبفية، إالٌ أٌف ىذه التفرقة ليست دقيقة كغَت 
منطقية، إذ أٌف االلتزاـ بتحقيق نتيجة يشمل كافة مراحل اؼبهاـ الصيدالنية، كعليو فالصيدِف ميلزىـ 

باألخذ بواجب اغبيطة كاغبذر كقوانُت كأنظمة كأخبلقيات اؼبهنة، فهو ميكٌلف بتحقيق نتيجة كاحدة 
، 1كىي االلتزاـ بأداء العمل الصيدِف بكل حرص كأمانة، كإالٌ اعتيرب ذلك خطأ يستوجب مساءلتو

كمربٌر مساءلتو تقـو على أساس أنٌو من الناحية العلمية ميلزىـ بالتحقُّق كاغبذر من اؼبواد اؼبستعملة أك 
 2.اؼبواد اليت يتسٌلمها من الصيدلة اؼبنتجة

أٌما خبصوص اػبطأ التقصَتم، فقد عرٌفت ؿبكمة النقض اؼبصرية اػبطأ اؼبوجب للمسؤكلية التقصَتية 
، كىذا (االكبراؼ عن السلوؾ العادم اؼبألوؼ كما يقتضيو من يقظة كتبصَت حىت ال ييضر بالغَت)بأنو 

كالذم  (االكبراؼ)اػبطأ يقـو على ركنُت أساسيُت يتمثبلف يف الركن اؼبادم كاؼبتمثل يف كاقعة التعدم 
ييعتٌد بو إذا ما توافر على معيارين األكؿ معيار ششصي كىذا األخَت ال ييعتد بو، إذ أٌف العادات 

 3.الششصية زبتلف من ششخت آلخر كبالتاِف فهو معيار ىبتلف من ششخت آلخر

 أٌما اؼبعيار الثآف كىو اؼبعيار اؼبوضوعي الذم يينظر لو يف العمـو دبنظور سلوؾ الرجل العادم كىو 
ششخت يبٌثل أكاسط الناس، فبل ىو شديد اليقظة كال ىو معتاد اإلنباؿ، كعليو فهذا اؼبعيار يوصىف 

                                  
 عمر ؿبمد عودة عريقات، اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف عن اػبطأ الدكائي، دراسة مقارنة يف القانوف اؼبدٓف كالفقو اإلسبلمي مع  1

 .111-109، ص ص 2016، عماف ، األردف، 1بعض التطبيقات القضائية، الدار العلمية الدكلية للنشر كالتوزيع، ط
 .176 خبتاكم سعاد، اؼبرجع السابق، ص 2
 .114-112 عمر ؿبمد عودة عريقات، اؼبرجع السابق، ص ص  3
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بأنو معيار ثابت كقد أخذ بو غالبية الفقو كالقضاء كالباحثُت، كعلى اعتبار أٌف الصيدِف مهٍت بالدرجة 
األكُف فإٌف تعٌديو يُّأخذ أيضا باؼبنظور اؼبهٍت كييقاس على أساس فٍت كىو معيار موضوعي، فبل هبوز لو 

، إذ هبب عليو ازباذ اإلجراءات كاالحتياطات البلزمة يف 1أف ىبطأ فيما استقرت عليو أصوؿ مهنتو
 29/05/2011عملو، كعلى ىذا األساس فقد أيٌدت ؿبكمة النقض الفلسطينية اؼبنعقدة بتاريخ 

الذم قٌررت دبوجبو أٌف عدـ سبلمة التششيخت  ( 2011-212ملف رقم )ىذا اؼبعيار يف حكمها 
كإجراء جراحة ثانية للزائدة الدكدية رغم العلم اليقيٍت أٌف اؼبريض أجرل جراحة للزائدة ييعٌد خطأن 

 2.طبٌيان 

أٌما الركن اؼبعنوم للشطأ التقصَتم فيتمثل يف ضركرة توفر عنصر اإلدراؾ، إذ ال يكفي العتبار 
الششخت ـبطئان أف ينحرؼ عن سلوؾ الششخت اؼبعتاد، كإمبا يلـز إدراكو ؽبذا االكبراؼ، كىذا ما 

يكوف ) من القانوف اؼبدٓف الفلسطيٍت كاليت نصت يف فقرهتا األكُف على أنو 180نصت عليو اؼبادة 
، كىذا على خبلؼ اؼبشرع األردٓف 3(الششخت مسؤكالن عن أفعالو الضارة مىت صدرت منو كىو فبٌيز

كالفقو اإلسبلمي كالقانوف اؼبدٓف السويسرم كالركسي الذين َف يعتمدكا على ىذا الركن، فقد اعتمدكا 
على بناء قواعد اؼبسؤكلية على الضرر دكف اػبطأ، كَف يتم اشًتاط اػبطأ العمدم أك غَت العمدم لقياـ 

 4.اؼبسؤكلية

ىذا فيما يتعٌلق باألحكاـ اليت تيطٌبق على كافة االلتزامات اؼبفركضة على الصيدِف كغَته من اؼبهنيُت، 
غَت أف ركن اػبطأ يف إفشاء السر اؼبهٍت الذم كصل إُف علم صاحب اؼبهنة حبكم مهنتو، أك فنو أك 

كل ما من شأنو إدخاؿ اؼبعلومات السرية إُف مسامع الغَت دكف  )صنعتو أك حرفتو، كاإلفشاء ىو 

                                  
 .149 رايس ؿبمد، اؼبرجع السابق، ص  1
 .115 عمر ؿبمد عودة عريقات، اؼبرجع السابق، ص  2

 .26/07/2012، الصادر بتاريخ 2012 لسنة 04القانوف اؼبدٓف الفلسطيٍت رقم   3
 .116-115 عمر ؿبمد عودة عريقات، اؼبرجع السابق، ص ص  4
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، كاػبطأ الذم يينسب إُف الششخت هبب أف يكوف مهنيا يتمثل يف (رضا صاحب اؼبعلومات السرية
 1.اإلخبلؿ من الششخت بالتزاماتو اؼبهنية

 :الػػػضػػرر- 2

ال يكفي لقياـ مسؤكلية الصيدِف أف يرتكب خطأ أثناء مزاكلتو لعملو، كلكن هبب أف يسٌبب ىذا 
اػبطأ ضرران يلحق باؼبريض جرٌاء اإلفشاء، كالضرر ىو الركن الثآف من أركاف اؼبسؤكلية الطبية، فبل 

يبكن مساءلة الصيدِف، ماَف يًتتب على خطأ أم منو ضرر للمريض، فإذا أصاب الضرر اؼبريض يف 
حياتو أك سبلمة جسمو كاف ىذا الضرر ماديان، كإذا أصابو يف شعوره أك عاطفتو أك كرامتو أك شرفو أك 

ظبعتو، كاف ىذا الضرر معنويان كإف ترتب عن خطأ الصيدِف أم من ىذين الضررين كقامت عبلقة 
 2.سببية بُت اػبطأ كالضرر قامت مسؤكليتو

فالضرر يف اجملاؿ الطيب ييعدُّ عنصران الزمان  إلثارة اؼبسؤكلية الطبية، كىو بالنسبة اللتزامات الصيدِف 
كطبيعتها ييعٌد قرينة بسيطة على كجود اػبطأ كىذا ما قبده يف بعض اؼبهاـ اليت ييكٌلف هبا الصيدِف 
كضماف سبلمة اؼبستحضرات الصيدالنية من التلف بسبب سوء اغبفظ مثبل ، أك عدـ مراقبة مدة 
صبلحيتها، كىذا بسبب التقدُّـ العلمي كالفٍت كما ينطوم عليو من ـباطر قد تيضٌر باإلنساف، األمر 

انطبلقا من فكرة مسؤكلية  (عن فعل األشياء)الذم جعل القضاء يتوٌسع يف تفسَت اؼبسؤكلية الشيئية 
حارس األشياء عن األضرار اليت تلحق الغَت بسببها أك دبناسبتها، كىذا األمر يينظر لو بالنسبة 

 3.للصيدِف البائع

                                  
 .61 سلماف علي ضبادم اغبلبوسي، اؼبرجع السابق، ص 1
، 2 منَت رياض حنا، اؼبسؤكلية اؼبدنية لؤلطباء كاعبراحُت يف ضوء الفقو كالقضاء الفرنسي كاؼبصرم، دار الفكر اعبامعي، ط 2

 .483، ص 2014اإلسكندرية، مصر، 
 .93-92، ص ص 2013، القاىرة، مصر، (د،ط) قدرم ؿبمد ؿبمود، اؼبسؤكلية التأديبية لؤلطباء، دار النهضة العربية،  3
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 أٌما إذا تعلق األمر بالصيدِف اؼبنتج فهنا ىبتلف األمر، حيث أٌف صناعة الدكاء تيعٌد من الصناعات 
شديدة األنبية كاػبطورة لتعٌلقها بالسبلمة اعبسدية لئلنساف فبٌا جعل أغلب تشريعات الدكؿ تيلقي 

على عاتق منتجي الدكاء كاجب اغبيطة كاغبذر عند إنتاجو كتوزيعو، كما أرست نصوصان صارمة تنظم 
مراحل اإلنتاج كالتداكؿ كترٌتب اؼبسؤكلية اؼبشٌددة عن األضرار الناصبة عن استعماؿ الدكاء، كىذا ما 

 التزامان على عاتق دكؿ االرباد 1985اذبهت كبوه اؼبنظومة األكربية، حيث كضع االتفاؽ األكريب سنة 
بضركرة إدراج مسؤكلية اؼبنتج يف ؾباؿ صناعة الدكاء عن اإلخبلؿ بالتزاـ اؼبتابعة ككذلك كرد ىذا 

 كاػباص بالضماف العاـ 29/06/1992 من االتفاؽ األكريب الصادر بتاريخ 9االلتزاـ يف اؼبادة 
للمنتجات، كسار على ىذا النهج اؼبشرع الفرنسي يف بعض القوانُت كالقانوف اؼبدٓف حيث نخٌت 

صراحة على استبعاد إعفاء اؼبنتج إذا َف يٌتشذ اإلجراءات اػباصة بتجنب النتائج الضارة الناشئة عن 
، كقد صدر (12-1386 من اؼبادة 2الفقرة )عيب يف منتجو يظهر خبلؿ عشر سنوات بعد تداكلو 

ىذا االلتزاـ يف عدة نصوص قانونية فرنسية من ذلك نذكر القانوف اػباص دبنتجي اؼبواد الكيميائية أك 
، كالقانوف اػباص بضماف اؼبستهلكُت يف مادتو 12/07/1977اؼبستحضرات اؼبكونة ؽبا الصادر يف 

الثالثة، كىذا اؼبوقف كاف خركجان عٌما كاف متعارفا عليو يف السابق بفكرة االعًتاؼ دبشاطر التطور 
كسبب إلعفاء اؼبنتج من اؼبسؤكلية استنادا إُف أساسُت نبا اؼبصلحة العامة ، كاإلعفاء على أساس 

 1.عدـ توٌقع النتيجة الضارة

أٌما عن الضرر اغباصل عن إفشاء السر اؼبهٍت فقد يكوف إٌما ضرران ماديان أك ضرران معنويان، فالضرر 
اؼبادم ىو الذم يصيب اؼباؿ أك الذمة اؼبالية، كمعناه ما يلحق صاحب السر من خسارة يف أموالو 

نتيجة الضرر الواقع من إفشاء سرٌه من قبل اؼبؤسبن عليو، كحالة إذاعة سر للمريض من طرؼ الصيدِف 
عتو، كلقد مٌت استبعاد الضرر اعبسمآف من الضرر اؼبادم كونو مستقل  كسٌبب ىذا اإلفشاء ضرران يف ظبي
                                  

، (ط.د) ؿبمد ؿبي الدين إبراىيم سليم، ـباطر التطور كسبب إلعفاء اؼبنتج من اؼبسؤكلية،دار اؼبطبوعات اعبامعية،  1
 .92- 91-22، ص ص 2007اإلسكندرية، مصر، 
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عن أنواع الضرر الناتج عن إفشاء السر، حيث ييعٌد الضرر اعبسمآف الناشئ عنو أقٌل أنواع الضرر 
حدكثان، كما لو تعٌرض صاحب السر بعاىة أك نوبة قلبية نتيجة إفشاء سرٌه الذم وبرص على كتمانو، 

، كمثالو قياـ الصيدِف بإفشاء سٌر 1كللضرر اؼبادم عنصرين نبا ما غبقو من خسارة كما فاتو من كسب
عميلو الشاب الذم أكدع ملفان للتوظيف، ككصل السٌر إُف علم أحد اؼبكٌلفُت بدراسة ملٌفو فيقـو 

 .بإلغاء مشاركو يف عرض التوظيف لعدـ استيفائو لشرط يتعٌلق بصحتو

أٌما الضرر اؼبعنوم فمعناه الضرر الذم ييصيب مصلحة غَت مالية، فيستهدؼ مصلحة الششخت يف 
شرفو أك عاطفتو أك مركزه االجتماعي، كمثاؿ ذلك إفشاء أسرار تتعٌلق دبريضة فبٌا قد يسٌبب ؽبا ضرران 

يبٌس بسمعتها ككرامتها كوبٌط من مكانتها االجتماعية، كقد قضت ؿبكمة مصر االبتدائية بأٌف 
، كعلى رأم البعض أٌف 2(...األمراض يف ذاهتا من العورات اليت هبب سًتىا حىت لو كانت صحيحة)

 3.الضررين اؼبادم كاألديب غالبان ما يتبلزماف من نفس فعل إفشاء السر

 :العالقػة السببية- 3

الرابطة السببية تيعترب أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية، فبل ييتصٌور كجود ضرر ناتج عن خطأ دكف أف يربطهما 
، كىنا 4عبلقة سببية ذبعل اػبطأ عٌلة الضرر كسبب كقوعو، فمناط اؼبسؤكلية كجوىرىا الرابطة السببية

                                  
 .73 -71 سلماف علي ضبادم اغبلبوسي، اؼبرجع السابق، ص ص 1
، رقم 29، احملاماة العدداف األكؿ كالثآف، السنة 14/03/1949 يف 2349 ؿبكمة مصر االبتدائية الوطنية، القضية رقم  2

 .76-75 كما بعدىا؛ سلماف علي ضبادم اغبلبوسي، اؼبرجع السابق، ص ص 202، ص 117
 .77 سلماف علي ضبادم اغبلبوسي، اؼبرجع نفسو، ص  3
 .135 أضبد حسن اغبيارم، اؼبرجع السابق، ص  4
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 من القانوف اؼبدٓف اعبزائرم لتحٌقق اؼبسؤكلية اؼبدنية أف تقـو عبلقة 176 ك124اشًتطت اؼبادتاف 
 1.بُت اػبطأ الذم اقًتفو الششخت كبُت الضرر الذم أصاب اؼبضركر

كقد تنعدـ العبلقة كعليو يستوجب توافر عبلقة سببية بُت فعل اإلفشاء كالضرر اغباصل للمريض، 
 كأف تكوف اؼبعلومات  السببية رغم كجود اػبطأ كلكٌنو َف يكن السبب اؼبنتج أك السبب اؼبباشر، مثبلن 

قد كصلت للجمهور نتيجة قوة قاىرة كزلزاؿ أك حريق أٌدل لكشفها، فبلبد من إثبات اؼبدعي لوجود 
، كما تنتفي 2قعبلقة سببية بُت إفشاء السِّمر من اؼبؤسبن عليو حبكم مهنتو أك كظيفتو كالضرر الذم أصاب

السببية إذا كاف اػبطأ من اؼبضركر، معناه إذا عمد اؼبريض إُف إفشاء سرٌه بنفسو دكف تدخل من 
الصيدِف فهنا ال يبكن مساءلة الصيدِف عن خطأ َف يرتكبو، أٌما إف كاف اػبطأ مشًتؾ بُت الصيدِف 
كاؼبريض ففي ىذه اغبالة يًتتب على ذلك أف تكوف مسؤكلية متساكية، كيكوف الصيدِف مسؤكالن عن 

 3.نصف الضرر، كيتحٌمل اؼبريض النصف اآلخر، فبل يرجع على الصيدِف إال بنصف الضرر

 .الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيدلي عن إخاللو بالسرية   :البند الثػػانػػي

إهبايب )كما أنٌو هبب التفرقة بُت اػبطأ العقدم كاػبطأ التقصَتم، فاألكؿ ىو اكبراؼ يف سلوؾ اؼبدين 
كيؤدم إُف مؤاخذتو، أك عدـ تنفيذ اؼبدين اللتزاـ ناشئ عن العقد، فالصيدِف كفقان الذباه  (أك سليب

كاػبطأ يف إتياف ىذا االلتزاـ ييعٌد خطئان عقديان،  (عميلو)من الفقو ييعٌد ميلزىمان بعدـ إفشاء أسرار اؼبريض 
نظرا إلدراج مسألة كاجب اغبفاظ على السر اؼبهٍت ضمن االلتزامات العقدية، كحجتهم يف ىذا 

                                  
 بوساحة قباة، اؼبسؤكلية اؼبدنية الناشئة عن إفشاء السر البنكي، مذكرة ماجستَت، زبصخت قانوف خاص، كلية اغبقوؽ كالعلـو 1

 .80االقتصادية، قسم العلـو القانونية كاإلدارية، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اعبزائر، ص 
 قايد حفيظة، اؼبسؤكلية اؼبدنية عن إفشاء السر اؼبهٍت يف قانوف األعماؿ، ؾبلة االقتصاد اإلسبلمي العاؼبية، اؼبوقع اإللكًتكٓف  2

http://giem.kantakji.com 12/04/2016، كايطلع عليو بتاريخ 2015 ، أيدرج يف جواف. 
 .522 منَت رياض حنا، اؼبرجع السابق، ص  3

http://giem.kantakji.com/
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ييرٌتب يف ذمتو كاجب احملافظة  (أم اؼبريض)كزبونو  (كىو الصيدِف)االذباه أٌف العقد اؼبرـب بُت اؼبهٍت 
 1.على السر اؼبهٍت

أٌما االذباه الثآف فَتم خبلؼ ذلك، إٍذ يعترب أف التزاـ الصيدِف بالسر اؼبهٍت ال هبد مصدره يف العقد 
رـب بينو كبُت العميل، كإمٌبا يقع على عاتق الصيدِف كاجبات تفرضها اؼبهنة نفسها، كما تفرضو 

ي
اؼب

 2.اعتبارات اؼبصلحة العامة، كىو ما هبعلو بعيدان عن أم مصدر عقدم

إالٌ أٌف ىناؾ رأم توفيقي يف ىذا الشأف كصبع بُت الرأيُت، حيث ذىب ىذا االذباه إُف أٌف االلتزاـ 
بالسر اؼبهٍت لو طابع مزدكج، فهو من جهة ينبثق من العقد غَت اؼبسٌمى القائم بُت الصيدِف كالزبوف، 

كيف ذات الوقت يتضٌمن يف شٌقو اآلخر الواجبات اليت يفرضها اجملتمع على ذكم اؼبهن من بينها 
اغبفاظ على السرية يف التعامبلت اليت تصل إُف علمهم دبناسبة أدائهم ؼبهامهم، كىذا ما دفع بغالبية 

تشريعات الدكؿ إُف اعتبار جريبة إفشاء السر اؼبهٍت جريبة ميعاقب عليها، تًتتب عليها مسؤكلية 
جزائية بصفة أصلية تتيح للمضركر اؼبطالبة بالتعويض، كقد أخذ هبذا الرأم الفقيو الفرنسي 

Charmantierنستشلخت أٌف أساس السر ):   الذم توٌصل إُف نتيجة ػٌبصها يف القوؿ اآليت
اؼبهٍت يكمن يف عقد غَت ميسٌمى ميعاقب على اإلخبلؿ بو بنخت قانوٓف يندرج ضمن النظاـ العاـ 

 3.(الثانوم

 .مسؤولية الصيدلي عن إخالؿ تابعيو بواجب السرية  :الفػػػرع الثػػػاني

                                  
 خبتاكم سعاد، اؼبسؤكلية اؼبدنية للمهٍت اؼبدين، مذكرة ماجستَت زبصخت مسؤكلية اؼبهنيُت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،  1

 .88، ص2012-2011جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، دفعة 
 .88 خبتاكم سعاد، اؼبرجع نفسو، ص 2
 .89 خبتاكم سعاد، اؼبرجع السابق، ص 3
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لقد تطرٌقنا سلفان إُف مسؤكلية الصيدِف الششصية عن إفشائو السر اؼبهٍت، غَت أٌف ىذه اؼبسؤكلية ال 
، يف حالة ما قاـ أحد 1تقف عند ىذا اغبد بل قد سبتد إُف مسؤكليتو عن األخطاء اؼبهنية ؼبساعديو

من ىؤالء بتجاكز قواعد السرية كسٌبب ىذا اػبطأ ضرران باؼبريض، فتًتٌتب بذلك مسؤكلية الصيدِف عن 
 .ىذا اػبطأ، كييطلق عليها باؼبسؤكلية عن فعل الغَت

 فييسأؿ الصيدِف بصفتو من أرباب اؼبهن عٌمن يساعده يف الوقت الذم يكوف فيو ربت رقابتو فقط، 
، كعليو ييقصد 2كمصدر الرقابة اليت تقع على عاتقو مردُّىا االتفاؽ سواء كاف صروبا أك ضمنيان 

باؼبسؤكلية عن فعل الغَت تلك اؼبسؤكلية اليت تقع على عاتق ششخت بناءان على كقوع ضرر جرٌاء فعل 
ششخت آخر، فاؼبسؤكؿ ىنا ليس ؿبدث الضرر كإمٌبا ترٌتب ذلك بفعل غَته، كاؼبقصود بالغَت ىنا من 

 3.يعمل بالصيدلية ربت إشراؼ الصيدِف كمسؤكليتو

ىذه اؼبسؤكلية اليت تيعترب نتيجة طبيعية للعبلقة اؼبهنية اليت فرضتها نصوص مدكنة أخبلقيات اؼبهنة، 
فالصيدِف ميلـز بالتعامل مع مساعديو بإنصاؼ كحسن التعامل معهم، مع كجوب اشًتاط أدائهم 

، كىذا اؼبوقف 4ؼبهامهم كفقان لقواعد اؼبهنة كأخبلقياهتا، كأف ييعامىلوا بصفتهم زمبلء ال ميستشدىمُت

                                  
 يعترب مساعد صيدِف كل ششخت توافر على شركط تتعٌلق بالتكوين يف ىذا اجملاؿ، كأالٌ يكوف مصابان بعاىة أك بعٌلة مرضية تيعيقو  1

من فبارسة ىذه اؼبهنة، كأالٌ يكوف قد تعٌرض لعقوبة ـبٌلة بالشرؼ، كحامل للجنسية اعبزائرية، كما تتوٌقف فبارسة مهنة اؼبساعد 
 . من قانوف ضباية الصحة كترقيتها218 ك 217الطيب على رخصة ييسٌلمها كزير الصحة كالسكاف، كىذا طبقان للمادتُت 

اؼبسؤكلية عن فعل األشياء -  علي علي سليماف، دراسات يف اؼبسؤكلية اؼبدنية يف القانوف اؼبدٓف اعبزائرم ،اؼبسؤكلية عن فعل الغَت 2
 .28، ص 1989، اعبزائر، 2، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ط

 .135 عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، اؼبرجع السابق، ص  3
 . من مدكنة أخبلقيات مهنة الطب اعبزائرم155 إُف 153 اؼبواد من  4
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 من قانوف 35 إُف 33أخذت بو أغلب التشريعات األخرل من ذلك القانوف اؼبغريب يف الفصل 
  1.كاجبات الصيدلة اؼبغريب

كمن ىنا فإٌف مسؤكلية الصيدِف يٌتسع نطاقها لتشمل مسؤكليتو عن األخطاء اليت يرتكبها مساعدكه يف 
 2.األحواؿ اليت يستعُت الصيدِف هبم يف صبيع متطٌلبات أداء اؼبهنة

بشكل عاـ بُت اؼبسؤكلية  (التابع)عن عمل مساعده  (اؼبتبوع)كقد تأرجحت مسؤكلية الصيدِف 
 .العقدية كاؼبسؤكلية التقصَتية، كىذا ما سنتطرؽ لو بالتفصيل

 .المسؤولية العقدية للصيدلي عن عمل مساعده:  البند األوؿ

قد يكوف اؼبتسٌبب يف الضرر اؼبًتٌتب عن اإلفشاء ششخت استعاف بو الصيدِف لتنفيذ التزامو التعاقدم 
 :مع اؼبريض، كلقياـ ىذه اؼبسؤكلية البد من توافر ثبلث شركط

 : توفر عقد صحيح بين الصيدلي والمضرور .1

فلقياـ اؼبسؤكلية العقدية للصيدِف عن فعل الغَت، البد من كجود عقد صحيح بُت الصيدِف كاؼبضركر، 
ففي حالة عدـ كجود عقد بينهما فإف مسؤكلية الصيدِف ال تكوف عقدية كإمبا تقصَتية، أيضان يف حالة 

كجود عقد بُت الصيدِف كمساعده ال بُت الصيدِف كاؼبريض، ككذلك إذا كاف العقد بينهما باطبلن 
كأف يٌتفق الصيدِف مع الزبوف لتمكينو من مادة ـبدرة بناءان على كصفة طبية مزٌكرة، أك يف حالة بيع )

                                  
قانوف األعماؿ، جامعة اغبسن :  اؼبسؤكلية القانونية للصيدِف يف ضوء التشريع اؼبغريب، ؾبلة القانوف كاألعماؿ، ـبترب البحث1

، كاطلع عليو بتاريخ 26/01/2014أيدرج بتاريخ   www.droitetentreprise.org:، اؼبوقع اإللكًتكٓف17األكؿ، ص 
16/10/2015. 

 .189خبتاكم سعاد، اؼبرجع السابق، ص   2
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، ففي ىذه اغباالت تقـو اؼبسؤكلية التقصَتية (مادة سامة أك عقاقَت إلجراء عملية إجهاض غَت شرعي
 1.يف حق الصيدِف عن أعماؿ مساعده

 : تدّخل الغير في تنفيذ االلتزاـ العقدي للصيدلي .2
معناه أف يقـو اؼبساعد بالتدخل يف تنفيذ التزاـ الصيدِف التعاقدم بناءان على طلبو، كأف يعهد 

الصيدِف أمر ربضَت الدكاء ألحد مساعديو، كأف ييعطي الوصفة الطبية ؼبساعده كي يقـو بصرفها، أٌما 
إذا تدٌخل الغَت من تلقاء نفسو كحاؿ تدٌخلو دكف سبكُت الصيدِف من تنفيذ ما عليو من التزامات، 

 2.فإنٌو يهعترب ىذا التدٌخل سببان أجنبيان ييعفي الصيدِف من اؼبسؤكلية إذا َف يتمٌكن من منعو
 :ارتكاب الغير خطأ أثناء تنفيذ االلتزاـ التعاقدي .3

يبتد التزاـ الصيدِف بتحقيق نتيجة إُف من يستعُت هبم، كعليو فييعٌد الصيدِف مسؤكؿ عن عدـ ربٌقق 
ىذه النتيجة اليت َف ييتممها اؼبساعد، فهذا األخَت ميلـز بأف ييقٌدـ دكاء سليم كصاٌف خاِف من 

اؼبشاطر، فإف أخطأ يف ذلك مثبلن ثارت مسؤكلية من الصيدِف، كما أنٌو البد من أف يكوف ىذا اػبطأ 
 3أثناء تنفيذ العقد أك بسبب تنفيذه

الفرنسية مسؤكلية الصيدِف عن خطأ اؼبساعدين، حينما  (Niceنيس )كهبذا الصدد قضت ؿبكمة 
قاـ أحد مساعدم الصيادلة بًتكيب دكاء حصل فيو خلط من حيث نسب العناصر اليت تتأٌلف منو، 
فقضى بإلزاـ الصيدِف بالتعويض عن ىذا الضرر بناءان على العقد الذم يربط بينو كبُت اؼبريض، كىنا 

القضاء الفرنسي رغم اعتماده كمبدأ عاـ على اؼبسؤكلية التقصَتية عن فعل الغَت تطبيقان للمادة 
ؽ ـ ؼ ، كىذا ػبلو نخت صريح يضع اؼببدأ العاـ للمسؤكلية العقدية عن فعل الغَت، لكن 1384

                                  
 .121 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص  1
، 2006 ، عماف، 1 حسن علي الذنوف، اؼببسوط يف شرح القانوف اؼبدٓف، اؼبسؤكلية عن فعل الغَت، دار كائل للنشر،ط 2
 . 53ص
 .122-121 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص ص  3
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ىذا اغبكم تعٌرض للنقد من جانب الفقو، حيث ذىب أغلبهم إُف عدـ إمكانية تطبيق اؼبادة اؼبذكورة 
يف اجملاؿ التعاقدم، استنادان إُف أٌف ذلك يؤدم إُف اضطراب اغبلوؿ كباألخخت فيما يتعٌلق بتحديد 

 1.األششاص الذين ييسأؿ عنهم اؼبدين كىذا ما أخذ بو األستاذ ببلنيوؿ كسافاتييو

كيف ىذا اإلطار نستطيع القوؿ بأنو تتحقق مسؤكلية الصيدِف العقدية عن فعل الغَت إذا ما أخٌل ىذا 
األخَت باعبوانب العقدية اليت التـز هبا الصيدِف مع اؼبريض أم يف أحواؿ تسليم الدكاء صاٌف 

، كهبذا ال ؾباؿ ...لبلستعماؿ غَت منتهي الصبلحية، كمطابق ؼبا ىو كارد يف الوصفة الطبية اٍف 
 .للحديث عن مسؤكلية الصيدِف العقدية أك مساعديو يف حاؿ إفشاء السر اؼبهٍت

 .مسؤولية الصيدلي التقصيرية عن إخالؿ تابعو بواجب السرية: البند الثاني

تقـو مسؤكلية الصيدِف التقصَتية عن أفعاؿ تابعيو إذا َف يرتبط الصيدِف باؼبضركر بأم عقد من العقود 
كإمٌبا تربطو عبلقة تبعية دبرتكب اػبطأ، إذا ما توافرت الشركط القانونية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

، كأف يكوف الٌضرر اغباصل نتيجةن ػبطأ كقع من التابع حاؿ تأديتو كظيفتو أك بسببها 2 ؽ ـ ج136
 3.أك دبناسبتها، دبعٌت أف يٌتصل الفعل الضار الذم قاـ بو التابع بالوظيفة

 :تحّقق رابطة التبعية بين الصيدلي وتابعو .1

يتمٌتع الصيدِف باالستقبللية أثناء فبارستو مهامو، كيتحٌمل اؼبسؤكلية عن األضرار اليت يتسٌبب هبا 
 كاليت 13-08 من القانوف 21مساعده دبا يف ذلك إفشاء السر اؼبهٍت، كىذا استقراء لنخت اؼبادة 

                                  
 .141  عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، اؼبرجع السابق، ص  1
دثو تابعو بفعلو الضار مىت كاف كاقعان منو يف حالة تأدية كظيفتو أك ): 136 تنخٌت اؼبادة  2 يكوف اؼبتبوع مسؤكالن عن الضرر الذم وبي

؛ (كتتحٌقق عبلقة التبعية كلو َف يكن اؼبتبوع حرٌان يف اختيار تابعو مىت كاف ىذا األخَت يعمل غبساب اؼبتبوع. بسببها أك دبناسبتها
، كاؼبتضٌمن 26/09/1975 اؼبؤرخ يف 75/58، يعٌدؿ كيتٌمم األمر رقم 20/06/2005 اؼبؤرخ يف 10-05القانوف رقم 

 .26/06/2005، اؼبؤرخة يف 44القانوف اؼبدٓف، ج ر عدد 
 .114 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص  3
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 اؼبتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها اليت تنخٌت يف فقرهتا الثانية على 05-85 من قانوف 188تعٌدؿ اؼبادة 
هبب أف يكوف الصيدِف ىو اؼبالك الوحيد كاؼبسٌَت الوحيد للمحل التجارم للصيدلية فيما ىبخٌت ): أنو

 1.(الصيدليات اػباصة

 ؽ ـ ج، بل جعلها تتحٌقق يف اغبالة اليت يعمل 136كما أٌف اؼبشرع َف ينعٌرؼ رابطة التبعية يف اؼبادة 
فيها التابع غبساب اؼبتبوع، كال تقتضي حالة التبعية كجود عقد بُت الصيدِف كتابعو ألنو يف غالب 

، كما قد يكوف عقد مقاكلة من الباطن إذا كيٌلف اؼبساعد بتحضَت 2اغباالت يكوف ىناؾ عقد عمل
مستحضر دكائي، أٌما إذا عهد الصيدِف إُف أحد َف يرتبط معو بعقد لصرؼ الوصفة الطبية، فإٌف 

رابطة التبعية تقـو رغم عدـ كجود عقد بينهم فبل تقـو عبلقة التبعية على ىذا العقد، فحىت ببطبلف 
 3.العقد مثبل تبقى عبلقة التبعية قائمة طاؼبا يعمل ىذا األخَت غبساب الصيدِف

 :تحقق ضرر المريض جّراء إفشاء التابع- 2

 ؽ ـ ج، كىو ما 136يف نخت اؼبادة  (العمل غَت اؼبشركع)لقد استشدـ اؼبشرع اعبزائرم مصطلح 
أثار خبلفات فقهية يف ىذا الشأف حبيث اعترب فريق من الفقهاء بأٌف خطأ التابع كفيل لقياـ مسؤكلية 
اؼبتبوع على أساس أٌف اػبطأ ييثبت مسؤكلية التابع بصفة أصلية بينما تكوف مسؤكلية اؼبتبوع فرعية أك 

 4.تبعية، كمن مثٌ ال يبكن مساءلة اؼبتبوع إالٌ بتحٌقق مسؤكلية التابع الششصية

كذىب فريق آخر إُف االكتفاء بوجود ضرر لقيامها، مستدلُت يف موقفهم إُف أٌف اؼبشرع َف يقصد 
، كمن أنصار ىذا االذباه األستاذ علي علي سليماف الذم اعترب (غَت مشركع)فكرة اػبطأ من عبارة 

                                  
 قبل التعديل يف آخر فقرة، كىو ما يربٌر تأكيد اؼبشرع حوؿ إلقاء مسؤكلية أكرب على عاتق الصيدِف كوف 188تضمنتو اؼبادة  1

 .ؿبل عملو ييعٌد من اؼبواد اػبطرة السامة اليت ييلزىـ على متابعتها كمراقبة بيعها كصرفها من طرؼ مساعديو
 .457، ص 2004 عبد الرزاؽ السنهورم ، الوجيز يف النظرية العامة لبللتزاـ، منشأة دار اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  2
 .116 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص  3

 .148، ص2010، اعبزائر، 2علي فيبلِف، االلتزامات، الفعل اؼبستحق للتعويض، دار موفم للنشر، ط 4
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، كىو 1 ؽ ـ ج134أٌف ىذه العبارة تفيد الفعل الضار كالذم استعملو اؼبشرع اعبزائرم يف نخت اؼبادة 
ما مٌت استدراكو يف التعديل حيث استبدؿ اؼبشرع عبارة العمل غَت اؼبشركع بالفعل الضار يف اؼبادة 

، كىذا ما يؤكد بأٌف الصيدِف مسؤكؿ باعتباره متبوعان عن كافة األفعاؿ الضارة اليت يأتيها التابع 136
 2.بغض النظر عن كوّنا أخطاء أـ ال فالعربة إذف بالضرر الناتج عن سلوؾ التابع

 :بالمهنة (أو اإلفشاء)ارتباط الفعل الضار - 3

 على 136معناه أف يقًتف الفعل الضار الذم تسٌبب بو التابع للغَت دبهنة الصيدلة حيث نصت اؼبادة 
دثو تابعو بفعلو الضار مىت كاف كاقعان منو يف حالة ): أنٌو يكوف اؼبتبوع مسؤكالن عن الضرر الذم وبي

كتتحٌقق عبلقة التبعية كلو َف يكن اؼبتبوع حرٌان يف اختيار تابعو . تأدية كظيفتو أك بسببها أك دبناسبتها
، بالتاِف ىذا النخت يوٌسع من نطاؽ مسؤكلية الصيدِف عن (مىت كاف ىذا األخَت يعمل غبساب اؼبتبوع

تابعيو حىت كلو مٌت الفعل الضار خارج إطار اؼبهنة، مادامت كقعت بسببها أك دبناسبتها، مثل قياـ 
مساعد الصيدِف بإفشاء سٌر أحد الزبائن خارج نطاؽ الصيدلية اليت يعمل هبا، لكن موضوع السر 

 .حصل عليو دبناسبة عملو فيها

إٌف اؼبثاؿ الذم أثرناه يطرح فركقان بُت مصطلح حاؿ تأدية كبسبب كدبناسبة، فاؼبصطلح األكؿ ييقصد 
بو توٌفر عنصرم الزماف كاؼبكاف أم عند اؼبمارسة اؼبعتادة كاؼبنتظمة، معناه أٌف الصيدِف يتحٌمل 

اؼبسؤكلية ألٌف الضرر حصل تأدية اؼبهنة غبسابو، كىناؾ قرارات قضائية بشأف العمل غَت اؼبشركع حاؿ 
يف –كؼبا ثبت ):  حيث جاء فيو20/10/1998تأدية الوظيفة مثالو قرار احملكمة العليا اؼبؤرخ يف 

                                  
 .48علي علي سليماف، اؼبرجع السابق، ص  1
، قراران يقضي دبسؤكلية اؼبتبوع عن فعل تابعو 03/03/1977يف ىذا الصدد حكمت الدائرة اؼبدنية حملكمة النقض الفرنسية يف  2

 .47اجملنوف ، كمنذ ذلك الوقت صرؼ القضاء الفرنسي النظر عن اشًتاط خطأ التابع؛ علي علي سليماف، اؼبرجع نفسو، ص
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بضماف دفع -اؼبستشفى اعبامعي بوىراف-أٌف قضاة اؼبوضوع ؼبا قضوا على الطاعن - قضية اغباؿ
 1(...التعويضات نتيجة األخطاء اؼبهنية اليت ارتكبها الطبيباف إثر عملية جراحية

 أٌما سبب اؼبهنة فمعناىا أف يقع الفعل الضار هبدؼ ربقيق مصلحة اؼبتبوع، فهي السبب الرئيسي 
كاؼبباشر يف إحداث الضرر، أك معناه أٌف الفعل الذم كقع من طرؼ التابع كىو ال يؤدم عمبلن من 

أعماؿ كظيفتو كلكن يٌتصل مع ذلك بالوظيفة اتصاؿ العٌلة باؼبعلوؿ، حبيث أنٌو لوال الوظيفة ؼبا 
، أٌما دبناسبتها فتحٌقق 2استطاع التابع أف يرتكبها، أك أنٌو ما كاف لييفٌكر يف ارتكاب الفعل لوال الوظيفة

حينما ال تكوف اؼبهنة سببان رئيسياِّ الرتكاب الفعل الضار من قبل التابع، كإمبٌا اقتصر دكرىا يف هتيئة 
 3.فرصة كقوع الفعل الضار من قبل ىذا األخَت

كما يبكن للصيدِف أف يرجع على مساعده إذا ما ربٌققت مسؤكلية ىذا األخَت كَف يستطع دفعها، 
للمتبوع حق الرجوع على  ) ؽ ـ ج 137لكن إذا بلغ خطئو قدران من اعبسامة تطبيقا لنخت اؼبادة 

 .(تابعو يف حالة ارتكابو خطأن جسيمان 

، يوٌسع من نطاؽ رجوع اؼبتبوع على تابعو من تعويضات 4كلقد كاف نخت ىذه اؼبادة قبل التعديل
بغٌض النظر عن درجة اػبطأ، دبعٌت ال يتحٌمل اؼبتبوع تعويض األضرار اليت غبقت بالغَت جرٌاء خطأ 

                                  
 .146، ص1998، سنة 02، اجمللة القضائية، العدد رقم 157555، ملف 20/10/1998قرار احملكمة العليا اؼبؤرخ يف  1
قجاِف مراد، مسؤكلية اؼبتبوع عن أعماؿ تابعو يف القانوف اؼبدٓف اعبزائرم، مذكرة ماجستَت، زبٌصخت عقود كمسؤكلية، كلية العلـو   2

 .63، ص 2003القانونية كاإلدارية، جامعة اعبزائر، 
 .457عبد الرزاؽ السنهورم، اؼبرجع السابق، ص  3
للمسؤكؿ عن عمل الغَت حق الرجوع عليو يف ): تنخت على أفٌ 26/09/1975 اؼبؤرخ يف 58-75 يف ظل األمر 137اؼبادة   4

 .(اغبدكد اليت يكوف فيها ىذا الغَت مسؤكالن عن تعويض الضرر
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التابع، كىذا يتناىف كمبادئ العدالة، ألٌف ىذا األخَت يعمل ربت إشراؼ كرقابة كتوجيو اؼبتبوع كغبسابو 
 1.أيضان، لذا فقد أصاب اؼبشرع يف تعديلو ؽبذه اؼبادة

 .إثبات المسؤولية المدنية الناجمة عن إفشاء السر المهني:  المطلػب الثػػاني

اإلثبات يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف ىو إقامة دليل ييرٌجح كجود أك انتفاء مسؤكلية ىذا األخَت 
بكامل أركاّنا كعناصرىا، فبٌا يًتٌتب على قيامها ثبوت حق اؼبريض أك ذكيو يف اغبصوؿ على 

التعويض، كيف انتفائها انعداـ حق الدائن من حصولو على التعويض، كعليو كاف لزامان علينا ربديد 
، (الصيدِف ك اؼبريض أك ذكيو)الطرؼ اؼبكٌلف بعبء إثبات عناصر اؼبسؤكلية من بُت طريف النزاع 

 .كمدل مراعاة سلطة القاضي يف تقدير تعويض الضرر الناشئ عن فعل اإلفشاء

 .عبء إثبػػػات خطأ اإلفشاء:  الفرع األوؿ

إٌف إثبات اػبطأ ييعدُّ أمران ضركريان ك أساسيان يف اؼبسؤكلية اؼبدنية بوجو عاـ، كإف كاف يستلـز األمر 
، أٌما إذا استطاع الصيدِف نفي إدعاء اؼبضركر بوجود (اؼبريض)إثبات خطأ الصيدِف من طرؼ اؼبضركر 

 .خطأ من جانب اؼبريض، أم يف حالة ما إذا كاف اإلفشاء نفسو من طرؼ اؼبريض

يف ىذا اػبصوص ذىب أنصار اؼبذىب التقليدم إُف تقسيم اػبطأ إُف خطأ عقدم كخطأ تقصَتم، 
كزبتلف نتيجة توقيع اؼبسؤكلية حسب نوع اػبطأ، فَتكف أف اػبطأ مفًتض يف اؼبسؤكلية العقدية، أٌما 

 (الصيدِف)خطأ اؼبدين  (اؼبريض)يف اؼبسؤكلية التقصَتية فيجب يف ىذه اغبالة أف يثبت الدائن 
كحصوؿ الضرر كالعبلقة السببية بُت اػبطأ كالضرر، غَت أٌف عبء اإلثبات يف الشريعة اإلسبلمية ال 

يينظر لو بطبيعة اؼبسؤكلية أك طبيعة العقد إذا ما كاف عقديان أـ تقصَتيان، كإمبا ييعاًف دبنظور طبيعة 

                                  
 .148علي فيبلِف، االلتزامات، اؼبرجع السابق، ص  1
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 سباشيان مع موقف اؼبشرع الفرنسي، كما ذىب 1موضوع االلتزاـ، كىذا ما ذىب إليو اؼبشرع اعبزائرم
 عند ربٌدثو عن القواعد الكلية لئلثبات 448 إُف 444إُف ذات اؼبوقف اؼبشرع العراقي يف اؼبواد 

، ك اؼبادتُت 11 إُف4كىذه اؼبواد تقابل نصوصان موادىا يف ؾبلة األحكاـ العدلية يف اؼبواد من 
 77.2ك76

 .سلطة القاضي في تقدير التعويض:  الفرع الثاني

فعل اإلفشاء ييعدُّ خطئان موجبان للمسؤكلية اؼبدنية ناىيك عن كونو فعله ؾبٌرـه قانونان، طاؼبا أنٌو يتضٌمن 
الشٌق اؼبدٓف أيضان ، فإٌف القاضي يتمٌتع بالسلطة التقديرية يف التحٌقق من قياـ كاقعة اإلفشاء اليت أثبتها 

كما مٌت بيانو سابقان، كيقـو بتقدير التعويض اؼبناسب عبرب الضرر الناجم عن فعل  (الزبوف)اؼبريض 
اإلفشاء، ألنٌو ييعترب األثر الذم ترتٌبو اؼبسؤكلية اؼبدنية للمؤسبن على السر الطيب، من ىنا سنتطٌرؽ إُف 

 .اغبديث عن مفهـو التعويض ككيفية تقديره

 .مفهػػـو التعويػػػض:  البنػػػد األوؿ

ييقصدي بالتعويض جرب الضرر الذم غبق باؼبصاب، كىو ىبتلف عن العقوبة يف أٌف ىذه األخَتة تعترب 
جزاءا ييوٌقع على اعبآف من فعلتو كردع غَته، كيًتٌتب على ذلك أف يتٌم تقدير التعويض بقدر الضرر، 

 3.بينما يف العقوبة يتم التقدير حبسب خطأ اعبآف كدرجة خطورتو

التعويض يسبقو يف غالب األحياف دعول اؼبسؤكلية ذاهتا ألٌف ): كيقوؿ السنهورم يف ىذا الشأف أفٌ 
 1.(اؼبسؤكؿ ال ييسٌلم دبسؤكليتو كيضطر إُف أف ييقيم عليو الدعول

                                  
 اؼبؤرٌخ 58-75؛ األمر رقم (منو التشلخت إثبات اؼبدين كعلى االلتزاـ إثبات الدائن على):  ؽ ـ ج على أنٌو323تنخت اؼبادة  1

 .، اؼبتضٌمن القانوف اؼبدٓف اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم26/09/1975يف 
 .150 -147سلماف علي ضبادم اغبلبوسي، اؼبرجع السابق، ص ص  2
 .613منَت رياض حنا، اؼبرجع السابق، ص  3
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كل فعل أيٌان كاف ):  ؽ ـ ج بأنٌو124كلقد ذىب اؼبشرٌع اعبزائرم إُف تعريف التعويض يف نخت اؼبادة 
 2"(يرتكبو الششخت خبطئو، كيسٌبب ضرران للغَت ييلـز من كاف سببان يف حدكثو بالتعويض

كالتعويض يف القانوف اعبزائرم يكوف إٌما عينيان أك نقديان، فالتعويض العيٍت ييقصد بو إعادة اغباؿ إُف ما 
كانت عليو قبل كقوع الفعل الضار، كيزيل الضرر الناشئ عنو، كالقاضي ميلـز باغبكم بالتعويض 

العيٍت، إذا كاف ذلك فبكنان كطلبو اؼبتضرر أك تقٌدـ بو اؼبدين بالتعويض، كييعترب أفضل طرؽ  (الضماف)
 180هبرب اؼبدين بعد إعذاره طبقان للمادتُت ):  ؽ ـ ج بقوؽبا164، كىذا ما تضٌمنتو اؼبادة 3الضماف

 .( على تنفيذ التزامو تنفيذا عينيان مىت كاف ذلك فبكنان 181ك

غَت أٌف ىذا النوع من التعويض ال يبكن تطبيقو يف حالة اإلفشاء، ففي ىذه اغبالة ال تكوف سلطة 
القاضي مطلقة يف اغبكم بالتعويض العيٍت، ألٌف اؼبؤسبن على السر ال يبكنو إعادة اغباؿ على ما كاف 

عليو قبل إفشائو كنظران الستحالة التعويض العيٍت يف ىذه اغبالة، فإف القاضي يستبدؿ التعويض العيٍت 
بالتعويض النقدم، حبيث ييلـز اؼبؤسبن على السر الطيب اؼبسؤكؿ عن اإلفشاء جبرب الضرر اغباصل 

 .بسببو كالذم أصاب اؼبريض أك ذكيو، كاليت تتمٌثل يف التعويض النقدم

كالتعويض دبقابل يكوف باألداء النقدم أم مبلغ ماِف كىذا ىو الغالب ييقٌدره القاضي حبيث ال 
 مكرر ؽ ـ ج ييقٌدر القاضي التعويض اؼبناسب 182يتجاكز قدر الضرر كال يقٌل عنو، كحسب اؼبادة 

 4 .غبجم الضرر الذم غبق باؼبريض مراعاةن للظركؼ اؼببلبسة

                                                                                                        
 .916عبد الرزاؽ السنهورم، اؼبرجع السابق، ص  1
، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف اؼبدٓف اعبزائرم، 44، ج ر عدد 20/06/2005 اؼبؤرٌخ يف 10-05 ؽ ـ ج من القانوف 124اؼبادة  2

 . ؽ ـ فرنسي1382 ؽ ـ أردٓف كاؼبادة 256تقابلها اؼبادة 
 .161أضبد حسن اغبيارم، اؼبرجع السابق، ص 3
،  1الواقعة القانونية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، ط: بلحاج العريب، النظرية العامة لبللتزاـ يف القانوف اؼبدٓف اعبزائرم، اعبزء الثآف 4

 .135؛ عمَتم فريدة، اؼبرجع السابق، ص167، ص 2001اعبزائر، 
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ضرران  (ميًتاف) كمثاؿ إفشاء السر الطيب، قضية فرنسوا ميًتاف، حيث غبق بعائلة الرئيس الفرنسي 
لسر مورٌثهم كقضى ؽبم بالتعويض، كسيأيت الحقا اغبديث حوؿ  (جوبلَت)معنويان جرٌاء إفشاء الطبيب 

 .ىذه القضية بالتفصيل

كما قد يكوف يف بعض األحياف التعويض غَت نقدم ىذا النوع من التعويض ال ىو تعويض عيٍت كال 
ىو تعويض نقدم، بل من شأنو أف يعيد للمضركر احًتامو أك كرامتو كظبعتو، كما يبكن أف يطلب من 

القاضي أف وبكم لو دبثل ىذا التعويض إف َف يعرض الصيدِف التعويض النقدم ، كيف حالة ما إذا 
اجتمعا فالقاضي لو سلطة تقديرية، كمثاؿ ذلك أف يطلب اؼبضركر من القاضي أف ينشر اغبكم 

الصادر يف حق الصيدِف يف الصحف كتعويض غَت نقدم عٌما غبقو من ضرر، أك نشر االعتذار يف 
ٌثل ىذا التعويض تعويضان أدبيان، كيبيكن أف نستشلخت بأنٌو يف حالة اإلفشاء هبوز أف  الصحف، كيبي

 1.وبكم القاضي بالتعويض غَت النقدم بناءا على طلب اؼبتضٌرر

 .تقدير التعويض:  البند الثاني

تعترب مسألة التوقيت عند تقدير الضرر الناتج عن اإلفشاء مسألة ىامة ؼبا قد ينجٌر عنها من آثار يف 
ربديد التعويض اؼبستحق للمريض أك ذكيو، كالعربة عند تقديره يكوف بيـو صدكر اغبكم، كلكن إذا ما 

طرأت تغيَتات يف أسعار النقد سواء باالرتفاع أك االلبفاض عٌما كانت عليو كقت كقوع اإلفشاء، 
فهنا يأخذ القاضي بقيمة النقد كالعملة كقت صدكر اغبكم سواء ارتفعت أك البفضت، فالعربة يف 

 ؽ ـ ج ىو يـو صدكر اغبكم سواء 131تقدير التعويض عن الضرر اغباصل، كطبقا ؼبفهـو اؼبادة 
يف عناصره اؼبكونة لو، أك يف قيمتو النقدية، كذلك كٌلو بقصد أف يكوف التعويض عادالن، جربان  كامبلن 

                                  
 .160-159عيساكم زاىية، اؼبرجع السابق، ص ص   1
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للضرر كمراعيان كافة عناصره، كقد يكوف التعويض مقسَّطان، كما يبكن أف يكوف إيرادان مرتبان مع جواز 
 1.اشًتاط تقرير تأمُت لذلك

كخبصوص تقدير التعويض، كأصل عاـ يكوف من طرؼ اؼبشرع عن طريق النخت القانوٓف، أك يكوف 
 2.باالتفاؽ، كما قد يتوٌُف القاضي تقديره

 :  التقدير اإلتفاقي -1

ىو نوع من التعويض كثَت الوقوع يف نطاؽ اؼبسؤكلية العقدية، كال يوجد يف القانوف ما يبنع من 
 3.ؽ ـ ج183االتفاؽ على مقداره حسب اؼبادة 

كلو اعتربنا أف اؼبسؤكلية عن إفشاء السر اؼبهٍت ىي من طبيعة عقدية، سنصل إُف نتيجة مفادىا أنٌو 
ٌددا دبوجب االتفاؽ ما هبب أدائو من تعويض يف حالة  هبوز لصاحب السر كاؼبؤسبن عليو أف وبي

 ؽ ـ 183اإلخبلؿ بااللتزاـ اؼبتمٌثل يف إفشاء السر اؼبهٍت من طرؼ اؼبؤسبن عليو، كىذا تطبيقان للمادة 
 .ج سالفة الذكر

لكن ىذا األمر ال ييتصٌور كقوعو يف عمل الصيدِف الذم يًتٌدد عليو عشرات اؼبرضى أك الزبائن يوميان 
القتناء اؼبستحضرات الصيدلية، ىذا يف حالة فبارستو ؼبهامو يف إطار صيدلية خاصة، كىذا األمر أيضا 

 .ال ييطٌبق على صيدِف فبارس يف إطار مؤسسات عمومية استشفائية
 منو أٌف إفشاء السر أك 180/4كلقد اعترب القانوف األساسي العاـ للوظيف العمومي كفقان للمادة 

، كما اعترب اؼبشرع يف قانوف العقوبات إفشاء 1ؿباكلة إفشاء السر اؼبهٍت خطأن تأديبيان من الدرجة الثالثة
                                  

 .212-211 حركزم عز الدين، اؼبرجع السابق، ص ص 1
بوساحة قباة، اؼبسؤكلية اؼبدنية الناشئة عن إفشاء السر البنكي، مذكرة ماجستَت، زبصخت قانوف خاص، كلية اغبقوؽ كالعلـو  2

 .107، ص 2006االقتصادية، قسم العلـو القانونية كاإلدارية، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 
ٌددا مقٌدمان قيمة التعويض بالنخت عليها يف العقد، أكيف اتفاؽ ):  ؽ ـ ج على أنٌو183تنخت اؼبادة   3 هبوز للمتعاقدين أف وبي

 .(181 إُف 176الحق، كتيطٌبق يف ىذه اغبالة أحكاـ اؼبواد 
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منو، كعليو ال يبكن إالٌ أف نطٌبق اؼبسؤكلية التقصَتية 301السرية جريبة معاقب عليها حسب اؼبادة 
يف ىذه اغبالة لتوسيع نطاؽ ربصيل التعويض للمتضٌرر من اإلفشاء كدعول تبعية للدعول األصلية 

اؼبتمثلة يف الدعول العمومية، ذلك أٌف قواعد اؼبسؤكلية التقصَتية أكثر ضباية للمتضٌرر، سبٌكنو من 
اغبصوؿ على تعويض كامل ؼبا أصابو من ضرر مباشر سواء كاف متوٌقعان أك غَت متوٌقع ىذا من جهة ، 

فيكوف التضامن  (صيدِف كمساعديو مثبلن )كمن جهة أخرل ففي حالة تعٌدد مرتكبو فعل اإلفشاء 
فيما بينهم مقٌرر قانونا خبلفان للمسؤكلية العقدية كألٌف الفعل ؾبرـٌ أساسان، كعليو فاإلخبلؿ بواجب 
السرية ينتج عنو اإلخبلؿ بالتزاـ قانوٓف سابق سواء ربت راية العقد أك بدكنو، كما أٌف ىذا االلتزاـ 

 2.يدخل يف نطاؽ االلتزاـ حبماية الصحة العامة كاؼبساس هبذا االلتزاـ ييعٌد تقصَتان 
 :  التقدير القانوني -2

قد يكوف مصدر تقدير التعويض يف اؼبسائل االقتصادية النخت القانوٓف، كىذا ما نستشلصو من اؼبادة 
 ؽ ـ ج اليت نصت على تعويض الضرر البلحق باؼبضركر بسبب تأخر اؼبدين يف تنفيذ التزامو، 186

كعليو فبل ؾباؿ لتطبيق نخت ىذه اؼبادة على مسؤكلية الصيدِف، كوف التزامو ال يعترب مبلغان من النقود، 
كإمٌبا يتمٌثل يف سبكُت اؼبريض أك العميل من الدكاء صاٌف كمناسب ؼبا ىو مدٌكف بالوصفة الطبية كمبلئم 

 3.لصحة اؼبريض

                                                                                                        
، اؼبؤرخة يف 46 اؼبتضٌمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية، ج ر عدد 15/07/2006 اؼبؤرخ يف 03-06األمر رقم   1

16/07/2006. 
 .126-124براىيمي زينة، اؼبرجع السابق ص ص  2
عباشي كريبة، الضرر يف اجملاؿ الطيب، مذكرة ماجستَت، زبصخت قانوف اؼبسؤكلية اؼبهنية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة  3

 .144، ص2011مولود معمرم، تيزم كزك، سنة 
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َف يتدٌخل اؼبشرع اعبزائرم للنخت على تقدير التعويض بل اكتفى بوجوبو فقط تاركان أمره للقاضي 
 1.حسب مبلبسات القضية، كىذا خبلفان ؼبوقف اؼبشرع الفرنسي ككذا اؼبشرع اؼبصرم

 : التقدير القضائي -3
مىت ارتأل للقاضي توفر شركط اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف حكم بالتعويض، فلو سلطة مطلقة يف 

ربديد الطريقة اليت يتم هبا، كيف تقديره لقيمتها دكف رقابة احملكمة العليا على ذلك، حيث أنٌو ينبغي  
فهم الوقائع اؼبطركحة أمامو كتكييف كجود كاقعة اإلفشاء، بتطبيق النخت القانوٓف اؼببلئم ؽبا، كمدل 

كفايتها لتشٌكل أركاف اؼبسؤكلية اؼبدنية عن إفشاء السر اؼبهٍت، فيقـو أخَتان بتقدير التعويض 
 2.اؼبناسب، على اعتبار أنٌو ال تعويض دكف مسؤكلية

كتقدير التعويض يكوف بقدر الضرر كجسامتو، كؿبل التعويض يكوف فيما أصاب اؼبريض أك ذكيو 
من ضرر نتيجة اإلفشاء، أٌما يف حالة انعداـ الضرر فبل ؿبٌل للحكم بالتعويض، كما هبب على 
 3.القاضي ربٌرم اػبطأ من طرؼ اؼبؤسبن على السٌر، ككجود عبلقة سببية بُت الضرر كفعل اإلفشاء

 .مسؤولية الصيدلي التأديبية عن إفشاء السر المهني:  المبحث الثاني

، كإذا كاف 4يعترب التأديب مظهر من مظاىر الرئاسة اإلدارية، اليت تفرضها طبيعة التنظيم اإلدارم
التأديب ضركرم للحياة االجتماعية، فإنٌو يكفل اغبفاظ على أخبلقيات اؼبهنة بشكل بالغ األنبية، 

                                  
إذا كاف ؿبل االلتزاـ مبلغان من "  ؽ ـ ـ 226 ؽ ـ ؼ الفوائد بالسعر الرظبي ؽبا، كما نصت اؼبادة 1153حٌددت اؼبادة  1

النقود، ككاف معلـو اؼبقدار كقت الطلب، كتأخر اؼبدين يف الوفاء بو، كاف ميلزمان بأف يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخَت، 
، من ىنا ندرؾ اف اؼبشرع أحجم عن التدخل يف "فوائد قدرىا أربعة يف اؼبائة يف اؼبسائل اؼبدنية، كطبسة يف اؼبائة يف اؼبسائل التجارية

 ..168-167ىذا األمر ألنو وبرـٌ قانونا الربا بُت األفراد؛  أضبد حسن اغبيارم، اؼبرجع السابق، ص ص
؛ مامش نادية، مسؤكلية اؼبنتج ، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مذكرة ماجستَت، 319 فروبة كماؿ، اؼبرجع السابق، ص  2

 .74، ص 2012زبصخت قانوف األعماؿ، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
 .171أضبد حسن اغبيارم، اؼبرجع السابق، ص  3

 .359، ص2004 عبد اغبميد الشواريب، مسؤكلية األطباء كالصيادلة كاؼبستشفيات اؼبدنية كاعبنائية كالتأديبية، منشأة اؼبعارؼ،  4
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، سواء يف حالة اعتباره موظفان لدل 1من خبلؿ تقؤف كإصبلح السلوؾ غَت السوم للصيدِف
 .(أم يف صيدلية خاصة )اؼبؤسسات العمومية اإلستشفائية، أك بصفتو مهنيان عاديان يف القطاع اػباص 

فبمجٌرد إخبلؿ الصيدِف بالتزاماتو اؼبهنية ييعٌد ذلك خطأن تأديبيان يًتٌتب عليو توقيع العقوبة التأديبية، 
كاليت زبتلف جسامتها حبسب جسامة اػبطأ اؼبرتكب من طرفو، كسنقتصر على فعل إفشاء السر 
اؼبهٍت باعتباره موضوع الدراسة، كؿباكلة معاعبة أحكامو من الناحية التأديبية، كما أنٌو انطبلقان من 

التشريع الصحي سواء كاف قانوف ضباية الصحة كترقيتها كمدٌكنة أخبلقيات الطب، نخٌت اؼبشرٌع على 
إنشاء أجهزة مكٌلفة بتأديب الصيدِف يف حالة إخبللو هبذا اإللتزاـ، كىذا ما سنتطٌرؽ لو أيضان يف ىذا 

 .اؼببحث

 .األحكػػاـ الخاصػػة بالعقوبػػة التأديبيػػة:  المطلب األوؿ

تتجٌسد اؼبسؤكلية التأديبية يف ـبالفة الصيدِف ألصوؿ اؼبهنة، عند إتيانو عمبلن إهبابيان أك سلبيان 
ٌل بواجبات مهنة الصيدلة ك خركجان عن مقتضياهتا، أك ييعٌد مسانبةن منو يف كقوع اػبطأ  ؿبٌددان، ىبي

اؼبهٍت، كىذا ما ينطبق على قيامو بإفشاء السر اؼبهٍت، من ىنا كاف لزامان علينا معاعبة بعض النقاط 
اليت تقًتف فيها صبيع األخطاء كيستوجب معها توقيع اؼبسؤكلية التأديبية يف الفرع األكؿ، أٌما يف الفرع 

الثآف سنتطرؽ إؿ مدل تأثَت اغبكم اعبزائي على العقوبة التأديبية باعتبار أٌف إفشاء السر اؼبهٍت يف 
 .األصل جريبة معاقب عليها يف نصوص قانوف العقوبات اعبزائرم كباقي القوانُت اعبزائية اؼبقارنة

 .مبدأ شرعية العقوبة التأديبية لفعل اإلفشاء: الفػػرع األوؿ

تثور اؼبسؤكلية التأديبية للصيدِف عندما يشٌكل نشاطو اؼبهٍت خطأ، ك ييعٌد إفشاءه للسر اؼبهٍت خطأن 
 1.جزائيان يستوجب التعويض اؼبدٓف أيضان، كما ييعٌد خطئان تأديبيان 

                                  
 .01 قدرم ؿبمد ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص  1
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ذلك التصٌرؼ الصادر عن اؼبوظف أثناء أداء كظيفتو أك خارجها، كيؤثر ): كييعٌرؼ اػبطأ التأدييب بأنٌو
، كعليو يبكن أف نقيس ىذا 2(فيها بصورة قد ربوؿ دكف قياـ اؼبرفق بنشاطو عن الوجو األكمل

من حيث قيامو بأداء مهامو كموظف لدل مؤسسة : التعريف على عمل الصيدِف من منظورين
، 3عمومية استشفائية، أك من خبلؿ قيامو بعملو ضمن القطاع اػباص مالكان للصيدلية أك مساعدان هبا

ألٌف خطأ التعٌدم على سرية اؼبعلومات اؼبتحٌصل عليها من طرؼ العميل أك اؼبريض ميعاقب عليها يف 
 4.كلتا اغبالتُت، سواء أحدث ىذا اػبطأ ضرران أـ َف يوقعو

كيف ىذا الصدد يبكن القوؿ بوجود أخطاء تأديبية ؿبضة ال تنطوم على أضرار بذٌمة مالية أك 
تعويض يستتبع مساءلتو مدنيان، أك ربت طي االعتداء اعبزائي، كيف ىذا النوع من األخطاء ال يبكن 
اغبديث عن فعل اإلفشاء ألنٌو يقًتف باؼبسؤكليتُت اؼبدنية كاعبزائية، فاؼبشالفات التأديبية احملضة تأخذ 
صورة تتجاكب مع الطبيعة اػباصة بُت اؼبهٍت، إدارتو، ىيئتو، صبعيتو أك نقابتو، ككذلك ما ييفرض من 

قواعد ربكم النشاط اؼبهٍت، غَت أٌف ىذه اؼبشالفات ؿبدكدة نسبيان، إذا ما قورنت باؼبشالفات اليت 
لنشاطو كيف عبلقتو باؼبرضى أك - على غرار باقي اؼبهن اغبرة-تيرتكب يف نطاؽ فبارسة الصيدِف 

 5.العمبلء

كحيث زبضع العقوبات التأديبية ؼببدأ الشرعية كاليت تعٍت أنٌو ال عقوبة إالٌ بنخت، خبلفان على ماىو 
ميٌتبع بشأف األخطاء التأديبية، دبعٌت أٌف السلطة التأديبية اؼبشتصة بالتأديب إذا كانت تقٌدر ما يبكن 

                                                                                                        
 .55 عمَتم فريدة، اؼبرجع السابق، ص1

 .17، ص 1986 بوضياؼ أضبد، اعبريبة التأديبية للموظف العاـ يف اعبزائر ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر،  2
 فبمجرد حصوؿ الصيدالٓف على اإلذف دبزاكلة مهنة الصيدلة بالقطاع اػباص يكوف ضمنيان قد التـز بالقانوف اؼبتعٌلق بأخبلقيات  3

، كاطلع عليو بتاريخ 26/01/2014 ،أدرج بتاريخ www.droitentreprise.org: اؼبهنة؛ اؼبوقع اإللكًتكٓف 
16/10/2015. 

 .56 عمَتم فريدة، اؼبرجع السابق، ص  4
 .6، ص 1998 ؿبمد عصفور، اغبد الفاصل بُت التأديب كالتجرٔف، دار اإلسراء للنشر كالتوزيع، عماف،  5

http://www.droitentreprise.org/
http://www.droitentreprise.org/
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، فقد حٌدد 1أف يندرج ضمن اؼبشالفات التأديبية، فإٌّنا ال سبلك توقيع جزاء ما َف يرد يف نخت قانوٓف
اؼبشرع اعبزائرم العقوبات اليت يبكن تسليطها على الصيدِف حسب درجة جسامة اػبطأ، كما ىو 

درجات  (4)، اليت صنف فيها اؼبشرع اعبزائرم العقوبات التأديبية إُف أربع 1632مدٌكف بنخت اؼبادة 
كبذلك سار كبو ذات ّنج نظَته اؼبشرع الفرنسي، غَت أٌف القانوف الفرنسي فٌرؽ درجات العقوبة 

زبتلف عن عقوبات  (اؼبركزية)األربع حسب الوظيفة ذاهتا، فجعل عقوبات الوظيفة العامة للدكلة 
، كما نصت 3، ككذا بالنسبة لعقوبات الوظيفة العامة االستشفائية(البلمركزية )الوظيفة العامة احمللية 

 :يبكن للمجلس اعبهوم أف يٌتشذ العقوبات التأديبية التالية): ط على أنٌو.أ. ـ217اؼبادة 

 اإلنذار، -
 .التوبيخ -

أك غلق اؼبؤسسة طبقا /كما يبكنو أف يقًتح على السلطات اإلدارية اؼبشتصة منع فبارسة اؼبهنة ك
، كعليو فبل يبكن للسلطة اؼبكٌلفة بالتأديب خلق عقوبات 4(...05-85 من القانوف 17للمادة 

 5.غَت اؼبدٌكنة يف ىذا النخت مهما كانت أسباهبا كلو برضا الصيدِف

 :كيًتٌتب على إخضاع العقوبة التأديبية ؼببدأ الشرعية نتائج تتمٌثل يف

                                  
 .219 قدرم ؿبمد ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص 1
، اؼبؤرخة يف 46، اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية، ج ر عدد 15/07/2006 اؼبؤرخ يف 03-06 األمر  2

16/07/2006. 
3
 Dardaud.A.J, la procédure disciplinaire dans la fonction publique, ed du Papyrus, France, 

avril 2009, p54. 
 . اؼبتضمن مدكنة أخبلقيات الطب سالف الذكر276-92 اؼبرسـو التنفيذم  4
: العقوبات التأديبية اليت هبوز توقيعها يف حالة اؼبشالفات اؼبهنية ىي):  من نظاـ اؼبهن الطبية السعودم على أفٌ 32 تنخت اؼبادة  5
إلغاء الًتاخيخت دبزاكلة اؼبهن الصحية كشطب االسم من سجل -3غرامة مالية ال تتجاكز عشرة آالؼ ريػاؿ، -2اإلنذار، -1

 39644/1/12، الصادر دبوجب قرار كزارم رقم 04/11/1426بتاريخ  (59/ـ)، اؼبرسـو اؼبلكي رقم (...اؼبرخخت ؽبم
 .14/05/1427اؼبؤرخة يف 
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 ششصية العقوبة التأديبية، حبيث تيسٌلط على الصيدِف دكف غَته جرٌاء إخبللو بواجب  -1
 ،1السرية

التفسَت الضيق للنخت يف توقيع العقوبة التأديبية، فبل هبوز التوٌسع فيو أك القياس عليو عند  -2
 ،2تطبيقها

تناسب العقوبة التأديبية مع اػبطأ اؼبرتكب، كىنا جاء النخت صروبان يف قانوف الوظيفة العامة  -3
باعتبار فعل إفشاء السر اؼبهٍت، أك ؿباكلة إفشائو خطئان من الدرجة الثالثة إذا أتاه الصيدِف اؼبوظف 

 ،3لدل اؼبؤسسات العمومية اإلستشفائية
، معٌت ذلك أف الصيدِف ال هبوز 4أالٌ ينتج عن إفشاء الصيدِف جزاءات أك عقوبات متعٌددة -4

معاقبتو مرتُت على فعل كاحد إالٌ إذا قاـ بتكرار خطأ اإلفشاء ؼبرات متكررة مع عدة أششاص، كهبذا 
ال هبوز معاقبة العامل على الذنب اإلدارم الواحد ): الصدد قضت احملكمة اإلدارية العليا اؼبصرية بأنٌو

مرتُت جبزاءين أصليُت َف ينخت القانوف صراحة على اعبمع بينهما، أك جبزاءين َف يقصد اعتبار أحدنبا 
 ، 5(تبعان لآلخر

                                  
، ص 2005 ؿبمد فؤاد عبد الباسط، اعبريبة التأديبية يف نطاؽ الوظيفة العامة، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية،  1

100. 
 كىنا قضت احملكمة اإلدارية العليا اؼبصرية بأٌف العقوبات اإلدارية كما يًتٌتب عليها مباشرة من آثار عقابية ال يسوغ أف ذبد ؽبا  2

ؾباؿ يف التطبيق، إالٌ عند كجود النخت صروبان، مثل العقوبات اعبزائية السالبة للحرية، كعليو فبل ؾباؿ للقياس أك االستنباط عند 
توقيعها؛ انظر سليماف ؿبمد الطماكم، القضاء اإلدارم، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، 

 .75، ص 1999القاىرة، 
 .، اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية سالف الذكر15/07/2006 اؼبؤرخ يف 03-06 من األمر 180 اؼبادة  3

 إبراىيم بن صاٌف اللحيداف، مسؤكلية الصيدِف عن أخطائو اؼبهنية كعقوباتو يف النظامُت السعودم كاؼبصرم، مذكرة ماجستَت يف  4
 .278، ص 2006العدالة اعبنائية، زبصخت سياسة جنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية األمنية، الرياض، 

 .220درم ؿبمد ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص ؽ 5
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 تطبيق العقوبة التأديبية فوريان كمباشران فبل تيطٌبق بأثر رجعي، معناه يكوف سرياّنا من تاريخ  -5
 1.ارتكاب اؼبشالفة مهما كانت جسامتها أك خطورهتا

 .اتحاد العقوبة التأديبية مع العقوبة الجزائية في إفشاء السر المهني :الفػػػرع الثاني

َف يتطٌرؽ اؼبشرع اعبزائرم على غرار التشريعات األخرل للتعداد اؼبفٌصل للجرائم التأديبية، فمن 
- كما ىو اغباؿ بالنسبة للجرائم اؼبعاقب عليها يف قانوف العقوبات–اؼبستحيل النخت عليها بالتفصيل 

من ىنا كاف لزامان علينا التطٌرؽ إُف العبلقة بُت العقوبة التأديبية كالعقوبة اعبزائية، كمدل تأثَت اغبكم 
 .اعبزائي يف توقيع العقوبة التأديبية

 

 

 

 .عالقة العقوبة التأديبية بالعقوبة الجزائية:  البند األوؿ

 .تشًتؾ العقوبة التأديبية مع العقوبة اعبزائية يف عدة نواحي، كما زبتلف معها يف جوانب أخرل

 : أوجو االتفاؽ/ 1

 : تتمٌثل أبرز مناط االتفاؽ بُت العقوبتُت يف

                                  
استمرار اؼبشطئ يف ارتكاب نفس األخطاء يربٌر عقابو مرة أخرل، كىذا ىو األصل  ):  حيث قضت احملكمة اإلدارية العليا بأنٌو 1

مرجع اؿ، عبد اغبميد الشواريب ، (اؼبعموؿ بو قضائيا بالنسبة للجرائم اؼبستمرة حىت ال يشجع اؼبوظفوف على اإلخبلؿ بواجباهتم الوظيفية

 .392سابق، صاؿ
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، فبل هبوز لسلطة التأديب أف تسٌلط عقوبة (ال عقوبة دكف نخت)كبلنبا يتفقاف مع قاعدة  -
 .غَت ؿبٌددة بنخت القانوف، لكن ؽبا أف زبتار إحدل العقوبات الواردة حصران كتطبيقها على الواقعة

مبدأ ششصية العقوبة قبده يف كبل العقوبتُت، فبل يبكن توقيع اعبزاء إالٌ على مرتكب اػبطأ،  -
 1.معناه أٌف الصيدِف كحده ىو اؼبسؤكؿ على إفشاءه للسر اؼبهٍت سواء قاـ هبا لوحده أك شارؾ فيها

تقًتف العقوبتاف يف الغاية أك اؽبدؼ من تقريرىا، فالعقوبة التأديبية هتدؼ إُف إصبلح منظومة  -
اؼبهن الطبية بصفة عامة كالصيدلية بصفة خاصة، كحىت إصبلح اؼبرافق اإلستشفائية باعتبارىا مرافق 
عامة إف كاف الصيدِف موظفا لديها، كىو ما ينعكس إهبابان يف كلتا اغبالتُت على اجملتمع ككل كىذه 

تعترب غاية العقوبة اعبزائية، إضافة إُف أٌف ىدؼ كلتا العقوبتُت يتجٌسد أساسان يف ردع اؼبشطئ أك 
 .اعبآف
 : أوجو االختالؼ/ 2

إٌف استقبلؿ العقوبة التأديبية عن اعبزائية ييظهر التباين اؼبوجود بينهما من حيث األساس، كاؽبدؼ، 
 :من خبلؿ ربديد العقوبة، كمن ناحية اغبق كاعبزاء كغَتىا من أكجو االختبلؼ كىي كاآليت

كىنا يتمٌثل يف إخبلؿ الصيدِف بقواعد اؼبهنة كأخبلقياهتا : من حيث أساس العقوبة التأديبية -
كبالتاِف فإفشاءه السر اؼبهٍت ينجم عنو إخبلؿ بواجب مهٍت يستوجب معو تسليط عقوبة تأديبية، 

 2.كمع ذلك فإٌف ذات الفعل ؾبـر بقواعد قانوف العقوبات على أساس اإلخبلؿ بواجب قانوٓف
غرض العقوبة اعبزائية مكافحة اعبريبة بتقرير جزاء يوقع باسم اجملتمع، : من حيث الهدؼ -

بواسطة حكم قضائي يف حق الصيدِف مفشي السر اؼبهٍت، بينما يف القوانُت التأديبية يهدؼ إُف 
 .كفالة ضباية اؼبهنة سواء للصيادلة العاملُت يف القطاع اػباص أك بصفتهم موظفُت يف القطاع العاـ

                                  
 .223درم ؿبمد ؿبمود، اؼبرجع السابق، صؽ  1
 37 براىيمي زينة ، اؼبرجع السابق،  ص  2
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كىنا قبد الفارؽ بُت العقوبتُت : من حيث استقالؿ العقوبة التأديبية عن العقوبة الجزائية -
حسب درجة جسامة اػبطأ الذم يأتيو الصيدِف، فإذا بلغ حدان كبَتان من اعبسامة  كصلت إُف 

اؼبساس بسبلمة أك شرؼ أك ظبعة اؼبريض أك العميل استوجبت مساءلتو تأديبيان كجزائيان، أٌما إذا َف 
 من 239يتسٌبب خطئو ضرران بالغَت، فتيسٌلط عليو العقوبة التأديبية فقط كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

إذا َف يتسٌبب اػبطأ اؼبهٍت يف أم ضرر يكتفي بتطبيق العقوبات " قانوف ضباية الصحة كترقيتها بنٌصها 
، كعليو فبل يتوقف توقيع العقوبة التأديبية على نتيجة اؼبساءلة اعبزائية، الختبلؼ نطاؽ 1"التأديبية

 267/1 كاؼبادة 2ط.أ. ـ221اؼبسؤكليتُت كأىدافهما، كىذا ما أٌكد عليو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 
على غرار معظم تشريعات دكؿ العاَف، فقد 3 اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها 17-90من القانوف 

من اؼببادئ اؼبستقر عليها استقبلؿ اؼبسؤكلية ): أصدرت احملكمة اإلدارية دبصر حكمان يقضي بأنٌو
التأديبية عن اؼبسؤكلية اعبنائية باعتبار أٌف اؼبشالفة التأديبية ىي أساسان هتمة قائمة بذاهتا مستقلة عن 

 4.(التهمة اعبنائية كىذا االستقبلؿ قائم حىت لو كاف شبة ارتباط بُت اعبريبتُت 
كيف ىذا السياؽ أيضا ذىب اؼبشرع التونسي كبو التأكيد على استقبللية العقوبة التأديبية على 

، كما أشار 5 من القانوف اؼبتضمن مهنة الصيدلة التونسي73العقوبة اعبزائية كاؼبدنية كىذا يف الفصل 

                                  
، كاؼبتعٌلق 16/02/1985 اؼبؤرخ يف 05-85، ييعٌدؿ كييتٌمم القانوف رقم 31/07/1990 اؼبؤرخة يف 17-90 القانوف رقم  1

 .15/08/1990، اؼبؤرخة يف 35حبماية الصحة كترقيتها، ج ر عدد 
 :ال تشكل فبارسة العمل التأدييب عائقان بالنسبة ): من مدكنة أخبلقيات مهنة الطب على أنٌو221 تنخت اؼبادة  2

 للدعاكل القضائية اؼبدنية أك اعبنائية، -
 .للعمل التأدييب الذم تقـو بو اؽبيئة أك اؼبؤسسة اليت قد ينتمي إليها اؼبتهم -

 .(كال يبكن اعبمع بُت عقوبات من طبيعة كاحدة كللشطأ ذاتو
 ):  اؼبتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها سالف الذكر على أنٌو05-85 اؼبعٌدؿ للقانوف 17-90 من قانوف 267/1 تنخت اؼبادة  3

دكف اإلخبلؿ باؼببلحقات اؼبدنية كاعبزائية، كل تقصَت يف الواجبات احملٌددة يف ىذا القانوف كعدـ االمتثاؿ آلداب اؼبهنة ييعٌرض 
 .(صاحبو لعقوبات تأديبية

 .162 ؿبمد فؤاد عبد الباسط، اؼبرجع السابق، ص  4
 : أعبلهال تعرقل التتبعات التأديبية اؼببينة ):   على أنٌو73 ينخت الفصل  5
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 من مدكنة األدكية كالصيدلة اؼبغريب عند استعمالو ؼبصطلح 147إُف ذلك اؼبشرع اؼبغريب يف اؼبادة 
 من نظاـ اؼبهن الطبية 31، كاؼبشرع السعودم يف اؼبادة 1(... على العقوبة اعبنائيةيمكن عالوةً )

 2.السعودم
كعليو فلكل دعول طريقان خاصان كإجراءات كمواعيد زبتلف هبا عن األخرل، فتحريك الدعول 

 .العمومية ال ييوقف اؼبساءلة التأديبية
كيف حالة إفشاء الصيدِف للسر اؼبهٍت، يبكن للمضركر عن طريق اإلدعاء اؼبباشر أماـ القسم اعبزائي 

، كىذا ما ال قبده أماـ 3ؽ إ ج (2/مكرر1)للمحكمة طبقان للمادة األكُف مكرر يف فقرهتا الثانية 
اؽبيئة التأديبية فبل وبٌق للمضركر اؼبطالبة بتوقيع العقوبة التأديبية، لكن يبكن لو تقدٔف شكول إُف الفرع 

                                                                                                        
 . اػبواص لدل احملاكم الزجرية حسب شركط اغبق العاـأك التتبعات اليت قد تقـو هبا نيابة اغبق العاـ : أكال -
 ،الدعاكم اؼبدنية: ثانيا  -
  الصيدِف اؼبوظف،إليها لدل االدارة اليت ينتمي التأديبية التتبعات :ثالثا -
 من ذباكز حدكد كظيفتهم عند قيامهم إليهم الدعاكم اليت قد ترفع ضد الصيادلة من اجل ما عسى اف ينسب :رابعا -

 يتعلق بتنظيم 1973 أكت 3 مؤرخ يف 1973 لسنة 55  قانوف عدد ،  (.بالواجبات اليت سبليها عليهم القوانُت االجتماعية
   . التونسياؼبهن الصيدلية

 على العقوبة اعبنائية أف يتعٌرض الصيادلة احملكـو عليهم بسبب ارتكاب أفعاؿ دبثابة يمكن عالوةً ):  على أنٌو147 تنخت اؼبادة  1
 1.06.151، الظهَت الشريف رقم (...جرائم ضد األششاص أك اآلداب العامة للمنع اؼبؤقت أك النهائي من مزاكلة مهنة الصيدلة

 ، اؼبؤرخة يف 5480 دبثابة مدكنة األدكية كالصيدلة، ج ر عدد 17-04 بتنفيذ القانوف رقم 22/11/2006الصادر يف 
07/12/2006. 

مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ اؼبسؤكلية اعبزائية أك  ):  من نظاـ اؼبهن الطبية السعودم سالف الذكر على أنٌو32 تنخت اؼبادة  2
 1969 لسنة 47؛ كيف ىذا الصدد نخٌت اؼبشرع اؼبصرم يف القانوف رقم (اؼبدنية، يكوف اؼبمارس الصحي ؿببلن للمساءلة التأديبية

ال ربوؿ ؿباكمة العضو جنائيان أك تأديبيان أماـ ):  على أنٌو60، يف اؼبادة 14/07/1969اؼبتعٌلق بإنشاء نقابة الصيادلة اؼبؤرخ يف 
 .(ىيئات التأديب اؼبشتصة باعبهة اليت يعمل هبا دكف ؿباكمتو تأديبيان طبقان ألحكاـ ىذا القانوف

كما هبوز أيضان للطرؼ اؼبضركر أف وبٌرؾ ىذه الدعول طبقان للشركط احملٌددة يف ):  على أنٌو 2 تنخت اؼبادة األكُف مكرر فقرة  3
 08/06/1966 اؼبؤرخ يف 66/155 ييعٌدؿ كييتٌمم األمر 27/03/2017 اؼبؤرخ يف 07-17، القانوف رقم (ىذا القانوف

 .29/03/2017، اؼبؤرخة يف 20اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية، ج ر عدد 
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النظامي اؼبشتخت بتأديب الصيدِف اؼبفشي للسر اؼبهٍت، كشكول اؼبتضرر ال ذبعلو طرفان يف الدعول 
 1.التأديبية كما ال يتدٌخل يف توقيع العقوبة التأديبية

 .تأثير الحكم الجزائي على توقيع العقوبة التأديبية:  البند الثاني
رغم استقبلؿ العقوبة التأديبية عن العقوبة اعبزائية، إالٌ أٌف ذلك ال ينفي تأثَت ىذه األخَتة على 

العقوبة التأديبية، طاؼبا أٌف فعل اإلفشاء ميعاقب عليو يف كبل النظامُت، لكن مع ذلك فبعض األحكاـ 
: اليت تصدر باحملكمة اعبزائية ال تتأثر هبا السلطة التأديبية كالعكس يف حاالت معينة نذكر منها

، كىنا سلطة التأديب غَت 2األحكاـ الصادرة بالرباءة ألسباب جزائية حبتة كيف حالة بطبلف اإلجراءات
ملزمة باغبكم اعبزائي إالٌ يف الوقائع اليت فيصل فيها ككاف حكمو ضركريان يف اؼبساءلة التأديبية، غَت أٌف 
ىيئة التأديب ال تتقٌيد بالتكييف القانوٓف ؽبذه الوقائع، كمثاؿ ذلك صدكر حكم جزائي بانعداـ ركن 

من أركاف اعبريبة، فهذا اغبكم ال وبوز اغبجية أماـ سلطة التأديب، أك يف حالة بطبلف اإلجراءات 
 3.مثل عدـ كفاية األدلٌة ألنٌو ال ييعترب أساسا لئلدانة يف اجملاؿ التأدييب

غَت أنٌو يف موضوعنا اؼبتعٌلق بإفشاء الصيدِف للسر اؼبهٍت، يكوف للحكم حجيتو أماـ جهات 
التأديب عندما وبوز اغبكم اعبزائي حجية الشيء اؼبقضي بو، فإذا قضى الفرع النظامي اعبهوم بإدانة 

الصيدِف عن إفشاءه السر اؼبهٍت، مث أصدر القاضي اعبزائي حكماي برباءتو، تعٌُت على ىيئة التأديب 
 4.احًتاـ كمراعاة اغبجية اؼبطلقة للحكم اعبزائي

 .آليات توقيع العقوبة التأديبية على الصيدلي:  المطلػب الثاني
ما من شك أٌف مهنة الصيدلة من اؼبهن اغبرة ذات األنبية الكربل، كالعمل الذم يقـو بو الصيدِف 

 .يكوف يف نطاؽ القانوف كاألخبلقيات اليت تفرضها ىذه اؼبهنة
                                  

 .118، ص 2001، القاىرة، 2 جابر ؿبجوب علي ؿبجوب، قواعد أخبلقيات اؼبهنة، دار النهضة العربية، ط 1
 .40-39 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص ص  2
 .379 عبد اغبميد الشواريب، اؼبرجع السابق، ص 3
 .201 سليماف ؿبمد الطماكم، اؼبرجع السابق، ص  4
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من ىنا كاف لزامان علينا البحث عن اعبهة اليت سبلك حق مساءلة الصيدِف عن إفشاءه السر اؼبهٍت، 
كىنا سنتطٌرؽ  إُف كيفية إنشاء اجمللس الوطٍت ألخبلقيات الطب كأجهزتو، كمن مثٌ نستعرض الفركع 
النظامية اؼبشتصة بتأديب الصيدِف يف الفرع األكؿ، أٌما يف الفرع الثآف نتناكؿ إجراءات توقيع العقوبة 

 .التأديبية، كالضمانات اؼبقٌررة للصيدِف عند مساءلتو

 .الجهات المخّوؿ لها سلطة تأديب الصيدلي:  الفرع األوؿ

سلطة التأديب ىي تلك السلطة اليت يعهد ؽبا القانوف القياـ دبهمة تأديب اؼبهنيُت، حبيث تصبح 
ىي اؼبشتصة كحدىا دكف غَتىا دبباشرة تلك اؼبهمة، ىذه السلطة زبتلف من ؾبتمع آلخر، كقد 

 إُف أٌف ىناؾ ثبلث 1958انتهى اؼبعهد الدكِف للعلـو اإلدارية بربككسل يف تقريره الصادر يف جواف 
األنظمة )، أك كما ييطلق على ىذه األنظمة اسم 1أنظمة للسلطة كاليت سبلك حق توقيع العقاب

، فأٌما عن السلطة اإلدارية أك الرئاسية كىي تعٍت انفراد السلطة الرئاسية (التأديبية الكربل يف العاَف
بتوقيع كافة العقوبات التأديبية البسيطة منها كاعبسيمة على اؼبهٍت، كدكف مساعدة أك تدٌخل أم ىيئة 

صباعية أك استشارية، ىذا النظاـ ييسٌمى بالنظاـ اإلدارم، مث بعدىا اذبو اؼبشرع كبو ربقيق بعض 
الضمانات للموظف كاؼبهٍت قبل توقيع اعبزاء التأدييب، إٌما بإنشاء ىيئة مستقٌلة ترافق اإلدارة، يتعٌُت 

األخذ برأيها قبل تسليط العقاب، أك أف يكوف رأيها ميلزمان للسلطة اإلدارية كىو ما ييطلق عليو بالنظاـ 
شبو القضائي، كنظران القًتاب الدعول اإلدارية من اعبزائية، األمر الذم وبٌتم الفصل بُت السلطة 

                                  
 بريك بن عائض القرٓف، مسؤكلية احملامي التأديبية كاؼبدنية كاعبنائية يف الشريعة اإلسبلمية كنظاـ احملاماة السعودم، مذكرة  1

، ص 2004ماجستَت، زبصخت التشريع اعبنائي اإلسبلمي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 
120. 
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الرئاسية اليت ترفع الدعول، كالسلطة القضائية اليت تتوٌُف إصدار اغبكم بالعقاب، كييعٌد قرارىا ّنائيان 
 1.كميلزمان كىذا ما ييسٌمى بالنظاـ القضائي

 أٌما اؼبشرع اعبزائرم فقد عهد مهمة تأديب الصيادلة من خبلؿ جهازين ىامُت تضمنهما قانوف 
 سالف الذكر، كذلك يف اؼبواد 17-90ضباية الصحة كترقيتها دبوجب استحداث نصوص يف القانوف 

، إضافة إُف نصوص كردت يف مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم مواد من 267/6 إُف 267/1من 
اجمللس الوطٍت ألخبلقيات الطب كأجهزتو النظامية، : ، يتمثل ىذين اعبهازين يف227 إُف 163

 .كاجمللس اعبهوم كفركعو النظامية

 .المجلس الوطني ألخالقيات الطب: البنػػد األوؿ

نخٌت اؼبشرع اعبزائرم على ىذا اعبهاز يف األحكاـ التمهيدية اليت تضمنها الفصل األكؿ من الباب 
، 2الثآف اؼبوسـو دبجالس أخبلقيات الطب، حيث أف مقر اجمللس الوطٍت يكوف باعبزائر العاصمة 

، (أطباء ، جراحي أسناف كصيادلة)كيتكٌوف من ثبلث فركع نظامية كطنية تتأٌلف من مهنٌيي الصحة 
 3:تتمٌثل ىذه الفركع فيما يلي

تتأٌلف من كافة أعضاء الفركع النظامية الوطنية لؤلطباء :  الجمعية العامة للمجلس الوطني -1
 كجراحي األسناف كالصيادلة،

 لؤلطباء كجراحي األسناف كالصيادلة، أعضاء مكاتب الفروع النظامية الوطنية  -2

                                  
 ؿبمد بن صديق أضبد الفبليت، اعبزاءات التأديبية على اؼبوظف العاـ يف نظاـ اؼبملكة العربية السعودية، دراسة تأصيلية مقارنة  1

، 2005كتطبيقية، مذكرة ماجستَت، زبصخت سياسة جنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 
 .422 -418؛ سليماف ؿبمد الطماكم ، اؼبرجع السابق، ص ص90ص 

 . سالف الذكر276-92 من مدكنة أخبلقيات الطب الصادر دبوجب اؼبرسـو 163 اؼبادة  2
 . من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم سالف الذكر164 اؼبادة  3
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 إف كاف الرئيس من القطاع : رؤساء مكاتب الفروع النظامية وعضو ُمنتخب عن كل فرع -3
نتشب من القطاع العاـ كالعكس

ي
 .اػباص فيكوف العضو اؼب

كما يتوٌُف رؤساء الفركع النظامية الوطنية الثبلثة رئاسة اجمللس الوطٍت بالتناكب كؼبدة متساكية، أٌما 
رئيسا الفركع النظامية الوطنية اللذاف ال يًتأساف اجمللس نائبُت لرئيس اجمللس الوطٍت ألخبلقيات 

 1.الطب

 أعضاء الفركع النظامية الوطنية كمهامها، كبالنسبة غبالة إخبلؿ 203 إُف 192كقد حٌددت اؼبواد 
الصيدِف بواجب السرية، فإٌف الفرع النظامي الوطٍت اػباص بالصيادلة حريخت على فرض احًتاـ قواعد 

، ككذا مراقبتها لتسيَت الفركع النظامية 2األخبلقيات، كاغبفاظ على شرؼ اؼبهنة ككرامتها كاستقبلليتها
 3.اعبهوية

إالٌ أنٌو ما ييبلحظ أٌف تكوين اجمللس الوطٍت ألخبلقيات الطب جاء مشًتؾ بُت كل من األطباء 
كجراحي األسناف كالصيادلة، غَت أٌف الفركع النظامية نخت عليها اؼبشرع كٌل حسب زبصصو، مثل 

، كىذا األمر ينطبق كذلك ( من اؼبدكنة203 إُف 199)الفرع النظامي الوطٍت اػباص بالصيادلة مواد 
على الفركع اعبهوية، كعليو فاجمللس الوطٍت يبٌثل سلطة تأديب من خبلؿ فركعو النظامية الوطنية اليت 

 4.تتشكل من خبللو

 .المجلس الجهوي ألخالقيات الطب: البنػػد الثاني

                                  
 . سالف الذكر276-92 من مدكنة أخبلقيات الطب الصادر دبوجب اؼبرسـو 165 اؼبادة  1
 . من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم سالف الذكر171 اؼبادة  2
 . من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم192 اؼبادة  3
 . من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم166 اؼبادة  4
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 1:زبفيفان ألعباء اجمللس الوطٍت، أنشأ القانوف ؾبلسان جهويان ألخبلقيات الطب يتكٌوف ىو اآلخر من

  اؼبتكٌونة من أعضاء الفركع النظامية اعبهوية اؼبتشٌكلة منهم، الجمعية العامة -1
 الذم يتكٌوف من رؤساء الفركع النظامية اعبهوية كعضو منتشب منو  المكتب الجهوي -2

يسرم عليو نفس النظاـ السابق ذكره بالنسبة للفرع النظامي الوطٍت فيما يتعٌلق بالقطاع الذم ينتمي 
 .إليو مقارنة برئيس الفرع النظامي

، أٌما من ناحية مهامو، فاجمللس 2ؾبلسان جهويان على الًتاب الوطٍت (12)كيتوزٌع إثنتا عشرة 
، بينما 3اعبهوم ييعترب سلطة تأديبية درجة أكُف من خبلؿ فركعو النظامية اعبهوية اليت يتشٌكل منها

اجمللس الوطٍت يعترب سلطة تأديبية درجة ثانية، كما أٌف اجمللس اعبهوم مكٌلف ىو اآلخر بالدفاع عن 
 من مدٌكنة أخبلقيات الطب، كوبتوم أيضان على 171شرؼ اؼبهن الطبية كأخبلقياهتا حسب اؼبادة 

فركع نظامية جهوية ـبتصة بتأديب الصيادلة، مراعيان فيها اؼبشرٌع الكفاءة العلمية يف انتشاب أعضائها 
 . من ذات اؼبرسـو اؼبتضمن مدكنة أخبلقيات الطب188كىذا حسب اؼبادة 

                                  
 . من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم سالف الذكر167 اؼبادة  1
اجمللس اعبهوم ؼبدينة / 2. تضم كالية اعبزائر: اجمللس اعبهوم ؼبدينة اعبزائر/1:  تتوزٌع ىذه اجملالس اعبهوية على النحو اآليت 2

. يضم كاليات قسنطينة، ميلة، جيجل كأـ البواقي: اجمللس اعبهوم لقسنطينة/ 3. تضم كاليات كىراف، مستغاّف كمعسكر: كىراف
يضم كاليات : اجمللس اعبهوم للبليدة/ 5. يضم كاليات عنابة، سكيكدة، الطارؼ، قاؼبة كسوؽ أىراس: اجمللس اعبهوم لعنابة/ 4

اجمللس اعبهوم / 7. يضم كاليات تيزم كزك، جباية، البويرة كبومرداس: اجمللس اعبهوم لتيزم كزك/ 6. البليدة، تيبازة، اؼبدية كاعبلفة
يضم كاليات باتنة، بسكرة، : اجمللس اعبهوم لباتنة/ 8. يضم كاليات تلمساف، عُت سبوشنت، سيدم بلعباس، كسعيدة: لتلمساف

: اجمللس اعبهوم لشلف/ 10. يضم كاليات سطيف، اؼبسيلة كبرج بوعريريج: اجمللس اعبهوم لسطيف/ 9. الوادم، خنشلة كتبسة
يضم كاليات غرداية، كرقلة، : اجمللس اعبهوم لغرداية/ 11. يضم كاليات الشلف، عُت الدفلى، غليزاف، تيارت كتسمسيلت

 168يضم كاليات بشار، أدرار، البيض، النعامة كتندكؼ؛  أنظر اؼبادة : اجمللس اعبهوم لبشار/ 12. األغواط، تامنغست كإليزم
 .من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم سالف الذكر

 . من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم167اؼبادة   3
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إٌف اعتماد ىذه اؽبياكل نعتربه أمران جديران باالىتماـ ألنٌو صبع بُت مهن متعٌددة، كيف ذات الوقت َف 
يػىٍفًصل كل مهنة عن باقي اؼبهن الصحية يف تقنُت مستقل، كوف عمل الصيدِف مرتبط بعمل الطبيب 

 .ككذا جبرٌاح األسناف، على عكس بعض التقنينات العربية منها كاألجنبية
فمثبل بالنسبة للقانوف اؼبصرم فٌرؽ القانوف بُت نقابة األطباء كنقابة الصيادلة ك أٍفرد لكل مهنة 
قانونان خاصان هبا، فبالنسبة لنقابة األطباء خٌصخت ؽبا اؼبشرع اؼبصرم القانوف اؼبتٌعلق بإنشاء نقابة 

 2.، أٌما بالنسبة للصيدلة فقد نخت على إنشاء نقابة للصيادلة1األطباء
 : من القانوف سالف الذكر من13كتتكٌوف نقابة الصيادلة حسب اؼبادة 

 .اعبمعية العمومية كؾبلس النقابة على مستول اعبمهورية -
 .اعبمعيات العمومية كؾبالس النقابات الفرعية على مستول احملافظات -

ىبتخت ؾبلس النقابة على مستول اعبمهورية شأنو يف ذلك شأف باقي اؽبياكل اؼبذكورة سلفان 
 من ذات القانوف، كما  أٍفرد اؼبشرع اؼبصرم 17 يف الفقرة 29بتأديب الصيادلة حسب نخت اؼبادة 

 1969.3 لسنة 47 من القانوف رقم 66 إُف 44بابان حوؿ النظاـ التأدييب يف اؼبواد من 
ىذا بالنسبة للنظاـ التأدييب اؼبصرم، كيف ىذا اؼبنطلق ال ىبتلف األمر إذا كاف الصيدِف فبارس 

 .بالقطاع العاـ أك اػباص شأنو يف ذلك شأف ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم
أٌما اؼبشرع السعودم أككل مهمة تأديب الصيادلة لوزارة الصحة لعدـ كجود نقابة للصيادلة 
، 4باؼبملكة العربية السعودية سواء كاف الصيدِف يعمل بالقطاع العاـ اغبكومي أك القطاع اػباص

                                  
 .14/07/1969 اؼبتضمن إنشاء نقابة األطباء، اؼبؤرخ يف 1969 لسنة 45 القانوف رقم  1
 .14/07/1969 اؼبتضمن إنشاء نقابة الصيادلة، اؼبؤرخ يف 1969 لسنة 47 القانوف رقم  2
اكم أماـ اؽبيئة التأديبية كل من أخٌل من األعضاء بأحكاـ ىذا ):  على أنٌو1969 لسنة 47 من القانوف 44 تنخت اؼبادة  3 وبي

القانوف أك بآداب اؼبهنة كتقاليدىا أك امتنع عن تنفيذ قرارات اعبمعية العمومية أك ؾبلس النقابة أك قرارات اعبمعيات العموميات 
 .(باحملافظات كؾبالس النقابات الفرعية أك ارتكب أموران ـبٌلة بشرؼ اؼبهنة أك ربٌط من قدرىا أك أنبل يف عمل يٌتصل دبهنتو

 .193 إبراىيم بن صاٌف اللحيداف، اؼبرجع السابق، ص 4
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ٌوؿ سلطة التأديب ؽبيئة تيسٌمى  زبتخت ىذه اؽبيئة بنظر األخطاء )، ك 1(باؽبيئة الصحية الشرعية)كزبي
 2(...(أرش- تعويض-دية)اؼبهنية الصحية اليت تيرفع هبا مطالبة اغبق اػباص 

أٌما اؼبشرع الكوييت فقد أخذ بذات التنظيم التأدييب الذم انتهجو اؼبشرع السعودم يف القانوف رقم 
، كعهد بوزارة الصحة سلطة تأديب الصيادلة على اؼبشالفات اليت يأتوّنا بشكل 1996 لسنة 28

 11مطلق، كذلك بانتداب موظفُت ؼبراقبة تنفيذ القانوف اؼبتعٌلق بتنظيم مهنة الصيدلة من خبلؿ اؼبادة 
 يكوف للموظفُت الذين ينتدهبم كزير الصحة ؼبراقبة تنفيذ ىذا القانوف ضبط ): منو كاليت تنخت على أنٌو

 3.(اعبرائم كاؼبشالفات اليت تقع باؼبشالفة ألحكامو كربرير احملاضر البلزمة
  إُف اؼبشالفات اليت يبكن أف  الصيدلة كالسمـوأٌما بالنسبة للمشرع السودآف فلم يتطٌرؽ يف قانوف

تقع من الصيدِف دبناسبة أدائو ؼبهامو كاؼبتعٌلقة بأخبلقيات كآداب اؼبهنة، مكتفيان فقط بإقراره 
باػبركقات اليت تنصب على عبلقة الصيدِف اؼبباشرة باألدكية كالعقاقَت ككيفية صرفها كصنعها، كاليت مٌت 

 4. كضعها ربت تصٌرؼ اجمللس االربادم للصيدلة كالسمـو
كيف سوريا، خٌصخت اؼبشرٌع السورم قانونان نخٌت فيو على زبويل ؾبلس النقابة كفركعو سلطة تأديب 

 من قانوف التنظيم النقايب للصيادلة السوريُت على أٌف 38/2، كما نخٌت يف اؼبادة 5الصيادلة بسوريا
 .(...احملافظة على مبادئ اؼبهنة كتقاليدىا ): ؾبلس النقابة ـبتخت بػػػ

أٌما اؼبشرٌع الفلسطيٍت فقد انتهج ذات األسلوب الذم أخذ بو اؼبشرع السعودم كالكوييت يف زبويل 
نظاـ مزاكلة مهنة الصيدلة لعاـ  من 92الوزير أك من ينتدبو سلطة تأديب الصيادلة كذلك يف اؼبادة 

                                  
 .اؼبتضمن نظاـ اؼبهن الصحية السعودم (59/ـ)أ من اؼبرسـو اؼبلكي رقم  /33 اؼبادة  1
 .من النظاـ اؼبهن الصحية السعودم سالف الذكر34/1 اؼبادة  2
، اؼبعٌدؿ 20/08/1996 يف شأف تنظيم مهنة الصيدلة كتداكؿ األدكية، اؼبؤرخ يف 1996 لسنة 28 من القانوف 11  اؼبادة  3

 .03/07/2016، اؼبؤرخ يف 2016 لسنة 30دبوجب القانوف رقم 
، رقم  (1)- 4 اؼبادة  4  .08/12/2001، اؼبؤرخ يف 2001 لسنة 53من الفصل الثآف من قانوف الصيدلة كالسمـو
 .24/05/1990، اؼبؤرخ يف 1990لسنة 09 من قانوف التنظيم النقايب لصيادلة اعبمهورية العربية السورية رقم 35 اؼبادة  5
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أك من ينيبو بناء – إذا ارتكب الصيدِف اؼبسئوؿ أم ـبالفة ألحكاـ ىذا النظاـ فللوزير ) ،2006
 2016، إالٌ أنٌو يف عاـ 1(...ازباذ أم من اإلجراءات التالية- على تقرير اؼبفتش كتوصية من اؼبدير

 القاضي بإنشاء نقابة الصيادلة تيسٌمى بنقابة 2016 لعاـ 15تدارؾ األمر كصدر قرار بقانوف 
، ( منو2اؼبادة)صيادلة فلسطُت، مركزىا بالقدس متمٌتعة بالششصية االعتبارية كاالستقبلؿ اؼباِف 

، كما ينظر يف اؼبشالفات احملالة لو إٌما بطلب من الوزير، (4اؼبادة )كزبتخت باحملافظة على آداب اؼبهنة 
 2.(35اؼبادة )أك بناءان على شكول خطٌية، أك طلب من الصيدِف إذا رأل أنٌو موضع تيػهمة 

النقيب رئيسان كعضوين من أعضاء ؾبلس : كيتأٌلف ؾبلس التأديب كفق القانوف الفلسطيٍت من
  3.النقابة، كعضوين يعينهما الوزير من الصيادلة األعضاء بالنقابة

: كيف اؼبغرب نستشف اؽبيئات اؼبشٌوؿ ؽبا مهمة تأديب الصيادلة إضافة إُف اؼبهاـ اإلدارية األخرل
 كفركعها اؼبتمثٌلة يف اجمللس اعبهوم لصيادلة الشماؿ، كؾبلس جهوم 4اجمللس الوطٍت ؽبيئة الصيادلة

 5 .آخر لصيادلة اعبنوب، كؾبلس ىيئة الصيادلة الصٌناع كاؼبوٌزعُت، كؾبلس صيادلة اإلحيائيُت
 .احتراـ إجراءات توقيع العقوبة التأديبية: الفػػػرع الثاني

تتجٌسد إجراءات متابعة الصيدِف تأديبيان كالضمانات اؼبتاحة لو يف ربديد اإلهتاـ كالتحقيق التأدييب، 
كبياف ضمانات اؼبوظف اؼبتهم، كإجراءات احملاكمة التأديبية، كىذا ما سنتناكلو مع بياف العقوبات 

 .التأديبية إلفشاء الصيدِف للسر اؼبهٍت
 .إجراءات متابعة الصيدلي تأديبياً والضمانات المخّولة لو: البند األوؿ

                                  
 .06/12/2006، اؼبؤرخ يف 2006لعاـ 19 نظاـ مزاكلة مهنة الصيدلة يف فلسطُت رقم  1
 .04/07/2016، بشأف نقابة الصيادلة، اؼبؤرخ يف 2016 لسنة 15 قرار بقانوف رقم  2
 . من قانوف نقابة الصيادلة الفلسطيٍت36 اؼبادة  3
 دبثابة 17.04 بتنفيذ القانوف رقم 2006 نوفمرب 22 الصادر يف 1.06.151 من الظهَت الشريف رقم 157/2 اؼبادة  4

 .07/12/2006، اؼبؤرخة يف 5480مدكنة األدكية كالصيدلة، ج ر عدد 
 . من مدكنة األدكية كالصيدلة سالف الذكر125 اؼبادة  5
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يتعٌُت لتسليط العقوبة على الصيدِف إتباع إجراءات تكوف عند كقوع فعل اإلفشاء إُف غاية صدكر 
القرار التأدييب، ىذه اإلجراءات نلمسها عند كقوع اػبطأ التأدييب بشىت أشكالو، كعليو ستكوف 

دراستها عامة على صبيع األفعاؿ اليت يأتيها الصيدِف أك أم مهٍت آخر فبارس بالقطاع الصحي، 
استنادان إُف نصوص قانوف ضباية الصحة كترقيتها، مدٌكنة أخبلقيات الطب، كمقارنتها دبا ىو معموؿ 

 .بو يف التشريع اؼبصرم كالسعودم
 :في التشريع الجزائري/ 1

تتمٌثل إجراءات متابعة الصيدِف تأديبيان يف تسجيل الشكول، كإببلغ الصيدِف كزبويلو حق الدفاع 
 .عن نفسو إُف غاية صدكر القرار التأدييب

حيث يبكن إحالة الصيدِف أماـ الفرع النظامي اعبهوم اؼبشتخت، بينما يعٌُت الفرع النظامي 
اؼبشتخت عند ارتكابو خطأ أثناء فبارسة اؼبهنة، كييعٌُت الفرع النظامي الوطٍت فرعان جهويان آخر بالنظر يف 

ىذه الدعول إذا كانت الشكول منصبة على عضو من أعضاء ذلك الفرع اعبهوم، أٌما إذا كانت 
الشكول موٌجهة على عضو من أعضاء اللجنة التأديبية الوطنية يف حالة الطعن، ييبعد العضو كال 

 1.وبضر جلسات التأديب

 

 :إجراء رفع الشكوى وتسجيلها - أ
نخت اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف ضباية الصحة كترقيتها على حق رفع الشكول ضد الصيدِف من 

 :كىم (يبكن)أششاص حددىم على سبيل اؼبثاؿ باستعمالو ؼبصطلح 
 كزير الصحة كالسكاف كإصبلح اؼبستشفيات، -

                                  
 .  من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم211 اؼبادة  1
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 صبعيات األطباء كجراحي األسناف كالصيادلة اؼبؤسسة قانونان، -
 كل عضو يف السلك الطيب ميرٌخخت لو باؼبمارسة، -
 1.كل مريض أك كليو أك ذكم حقوقو -

عند تلٌقي رئيس الفرع النظامي اعبهوم شكول من أحد األششاص اؼبذكورين أعبله ضد الصيدِف 
، فبل 2 يومان لتحضَت دفاعو15مفشي السر اؼبهٍت، يقـو بتسجيل الشكول كإببلغها للصيدِف خبلؿ 

يبكن إصدار أم قرار تأدييب قبل االستماع للصيدِف اؼبتهم، أك استدعاءه للمثوؿ خبلؿ أجل ال 
 3.طبسة عشر يومان  (15)يتجاكز 

كعليو هبب على الصيدِف اؼبٌتهم االمتثاؿ أماـ اعبهة اؼبشتٌصة بالتأديب إالٌ إذا كاف ىناؾ سبب 
، كيف غَت ىذه اغبالة إذا مٌت استدعاؤه مرة ثانية، ذبتمع اللجنة التأديبية للفصل يف النزاع كلو 4قاىر

 5.بغياب اؼبعٍت
 :حق  الصيدلي في الدفاع عن نفسو - ب

يبكن للصيدِف اللجوء إُف مساعدة زميل للدفاع عنو مسٌجل على القائمة، أك ؿباـ معتمد لدل 
نقابة احملامُت دكف غَتنبا، كىذا لضماف فبارسة حق الدفاع على أكمل كجو، كىذا باألخذ بعُت 

االعتبار حالة كظركؼ الصيدِف اليت ربيط بو من توتر كقلق عند مثولو أماـ اللجنة التأديبية، كما أتاح 
اؼبشرٌع اعبزائرم للصيدِف حق رٌد عضو من اللجنة التأديبية أماـ الفرع النظامي اعبهوم أك الوطٍت 

 من 215ألسباب مشركعة يقٌدرىا اجمللس اعبهوم أك الوطٍت كفق سلطتو اؼبطلقة كىذا حسب اؼبادة 
 .مدٌكنة أخبلقيات الطب

                                  
 .ت اعبزائرم.ص.ح. من ؽ6 فقرة 267/2 اؼبادة  1
 .ط .أ. من ـ212 اؼبادة  2
 .ط .أ. من ـ213 اؼبادة  3
 ط.أ. من ـ214 اؼبادة  4
 .ط سالفة الذكر.أ. من ـ213 اؼبادة  5
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 :دراسة الملف- ج

يتٌم تعيُت رئيس الفرع النظامي اؼبقٌرر من بُت أعضاء اللجنة التأديبية لدراسة اؼبسألة بكل الوسائل 
اؼبناسبة للكشف عن حيثيات القضية، كيرسل بعدىا اؼبقرِّمر تقريران موضوعيان ميفٌصبلن مع ملٌف القضية 

 1.إُف رئيس الفرع النظامي

أربعة أشهر للبٌت يف القضية إبتداءا من  (4)كهبب على الفرع النظامي اعبهوم أف يلتـز بأجل 
 . من مدٌكنة أخبلقيات الطب216تاريخ إيداع الشكول كىذا حسب اؼبادة 

 :إجراءات الطعن في القرارات التأديبية/ج

يف حالة ما إذا مٌت اإلعبلف عن القرار التأدييب قبل االستماع للصيدِف اؼبٌتهم، فللصيدِف حق 
عشرة أياـ، إبتداءا من تاريخ تبليغو بو بواسطة الربيد  (10)االعًتاض على القرار يف أجل أقصاه 

 2.اؼبسٌجل كإشعار باالستبلـ

 كما يتم الطعن من قبل األششاص الذين وبق ؽبم رفع الشكول السالف ذكرىم يف نخت اؼبادة 
 يف قرارات اجمللس اعبهوم أك الفركع النظامية اعبهوية أماـ اجمللس الوطٍت ألخبلقيات 6 فقرة 267/2

، كعند تلٌقي رئيس اجمللس الوطٍت للطعن يطلب من رئيس اجمللس 3ستة أشهر (6)الطب كيف أجل 
شبانية أياـ، كهبب على رئيس اجمللس اعبهوم أف  (8)اعبهوم إرساؿ ملف الصيدِف اؼبٌتهم يف خبلؿ 

 4.يرسلو خبلؿ نفس اؼبدة إبتداءان من تاريخ استبلـ الطلب

                                  
 .ط .أ. من ـ223 اؼبادة  1
 .ط .أ. من ـ219 اؼبادة  2
 .ت اعبزائرم.ص. اؼبعدؿ قانوف ح17-90 من قانوف 267/4 اؼبادة  3
 .ط .أ. من ـ220 اؼبادة  4
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ىذا بالنسبة للطعن يف قرارات اجمللس اعبهوم، أٌما بالنسبة للمجلس الوطٍت ألخبلقيات الطب 
 يف 267/2 شهران خبلفان ؼبا ىو ميدٌكف باؼبادة12فيكوف الطعن يف قراراتو أماـ ؾبلس الدكلة يف مدة 

تعترب قرارات اجمللس الوطٍت لآلداب الطبية قابلة للطعن يف أجل ): فقرهتا الثالثة اليت نٌصت على أنٌو
، 1990، ىذا ألٌف ىذا النخت صدر يف سنة ( شهرا أماـ الغرفة اؼبشتصة للمحكمة العليا12أقصاه 

حينما كانت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا زبتخت بالنظر يف القرارات اإلدارية، إالٌ أنو خبلؿ سنة 
 الذم أينشأ يف ظلو ؾبلس الدكلة كمٌت اعتباره ىيئة إدارية زبتخت 01-98 صدر القانوف رقم 1998

 من 09بنظر الطعوف اؼبقٌدمة يف القرارات الصادرة عن اؼبنظمات اؼبهنية الوطنية كىذا حسب اؼبادة 
 :يفصل ؾبلس الدكلة ابتدائيان كّنائيان يف):  اليت نصت على أنٌو011-98القانوف رقم 

الطعوف باإللغاء اؼبرفوعة ضد القرارات التنظيمية أك الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية اؼبركزية 
 .(...المنّظمات المهنية الوطنيةكاؽبيئات العمومية الوطنية ك

 :في التشريعات المقارنة/ 2

بالنسبة للمشرع اؼبصرم فقد كاف أكثر تفصيبل عند تطرٌقو إلجراءات اؼبتابعة التأديبية، حيث نخت 
رل التحقيقات بالنقابة الفرعية دبعرفة 1969 من قانوف نقابة الصيادلة لعاـ 49يف اؼبادة   على أف ذبي

عبنة مشٌكلة من ككيل النقابة رئيسان، عضو من النيابة اإلدارية على مستول احملافظة، كسكرتَت النقابة 
 .الفرعية عضوان 

 كتشٌكل بالنقابة ىيئة تأديب ابتدائية تتكٌوف من عضوين ىبتارنبا ؾبلس النقابة من بُت أعضائو، 
كأحد النٌواب بإدارة الفتول كالتشريع لوزارة الصحة، كتيرفع أماـ ىذه اؽبيئة بناءان على قرار من ؾبلس 
النقابة الفرعية باحملافظة أك بقرار من ؾبلس النقابة أك النيابة العامة كيتوٌُف رئيس عبنة التحقيق توجيو 

                                  
، يتعٌلق باختصاصات ؾبلس الدكلة كتنظيمو كعملو، ج ر عدد 30/05/1998 اؼبؤرخ يف 01-98 القانوف العضوم رقم  1

 .01/06/1998، اؼبؤرخة يف 37
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اإلهتاـ أماـ اؽبيئة التأديبية، كيكوف استئناؼ قرارات ىيئة التأديب االبتدائية أماـ ىيئة تأديبية إستئنافية 
تتكٌوف من إحدل دكائر احملكمة استئناؼ القاىرة، كعضوين ىبتار أحدنبا اجمللس من بُت أعضائو، 
كىبتار ثانيهما الصيدِف احملاؿ إُف احملاكمة التأديبية من بُت الصيادلة ، فإف َف ىبتاره الصيدِف خبلؿ 
أسبوع من تاريخ إعبلف جلسة احملاكمة اختار اجمللس العضو الثآف، كييكٌلف الصيدِف باغبضور أماـ 

طبسة عشر يومان على األقل مع توضيح ميعاد اعبلسة  (15)ىيئيت التأديب قبل تاريخ اعبلسة ب 
كمكاّنا كملٌشخت الٌتهمة أك الٌتهم اؼبنسوبة إليو، كهبوز للصيدِف أف وبضر بنفسو أك أف يوٌكل من يشاء 

 1 .من أعضاء النقابة أك احملامُت للدفاع عنو، كللهيئة التأديبية أف تأمر حبضور الصيدِف ششصيان 

هبوز أيضان استدعاء الشهود إٌما من طرؼ الصيدِف اؼبدعى عليو أك من عبنة التحقيق أك ىيئة 
التأديب، كيف حالة إدالء الشاىد زكران أماـ ىيئة التأديب أك امتنع عن اغبضور دكف عذر مقبوؿ ، أك 

اؿ إُف النيابة العامة  ألف ىذا الفعل يعترب جريبة معاقب عليها يف )حضر كامتنع عن أداء الشهادة وبي
 . من ذات القانوف54كىذا حسب اؼبادة  (قانوف العقوبات

تكوف اعبلسة سريٌة كيصدر القرار بعد ظباع أقواؿ األطراؼ كدفاعهم، كيكوف القرار منسٌببان يف 
جلسة علنية، كما ييبٌلغ القرار التأدييب النهائي إُف ؾبلس النقابة ك كزير الصحة كاعبهات اليت يعمل هبا 
العضو كتيسٌجل يف سجبٌلت معٌدة لذلك، كذبوز اؼبعارضة يف قرار ىيئة التأديب الصادر يف غيبة اؼبٌتهم 

ثبلثُت يومان من تاريخ إعبلنو بالقرار  على يد ؿبضر، كما يبكن استئناؼ القرار  (30)كذلك خبلؿ 
ثبلثُت يومان من تاريخ إعبلف القرار إُف اؼبٌتهم إذا  (30)التأدييب أما اؽبيئة التأديبية اإلستئنافية خبلؿ 

كاف حضوريان أك من تاريخ انتهاء ميعاد اؼبعارضة إذا كاف غيابيان، كهبوز طلب إلتماس إعادة النظر 

                                  
 . اؼبتعٌلق بإنشاء نقابة الصيادلة سالف الذكر1969 لسنة 47 من القانوف رقم 53 إُف 50 اؼبواد  1
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عاقب على أدلٌة جديدة تثبت براءتو، فإذا ريفض 
ي
أماـ ىيئة التأديب االستئنافية إذا حصل الصيدِف اؼب

 1.طلبو، جاز لو ذبديد طلبو بعد ميضي سنة شرط تقدٔف أدلٌة غَت األدلة اليت سبق تقديبها

كوبٌق للصيدِف الذم عوقب بإسقاط عضويتو، أف يطلب بعد مضي سنتُت على األقل من ؾبلس 
النقابة إعادة قيد اظبو يف جدكؿ النقابة، كيقٌرر اجمللس بشأنو إعادة العضوية إليو إذا رأل أٌف اؼبدة اليت 
تسب أقدميتو من قرار إعادة  مٌرت على إسقاط عضويتو كانت كافية إلصبلحو كإزالة ما كقع منو، كربي
عضويتو، أٌما إذا رفض اجمللس طلب إعادتو يف جدكؿ النقابة، فإٌف للصيدِف ذبديد طلبو بعد سنة من 
تاريخ الرفض مع عدـ اإلخبلؿ حٌبقو يف الطعن أماـ اعبهات القضائية اؼبشتصة كىذا ما يدخل ضمن 

 2.حقو يف رٌد االعتبار

 من نظاـ مزاكلة اؼبهن الصحية السعودم 33أٌما بالنسبة للنظاـ التأدييب السعودم فإف اؼبادة 
قاض يعٌينو كزير العدؿ رئيسان، كمستشار : نٌصت على تكوين اؽبيئة الصحية الشرعية كاليت تتأٌلف من

نظامي يعٌينو الوزير، عضو ىيئة تدريس من إحدل كليات الطب كعضو ىيئة تدريس يف إحدل 
 .كليات الصيدلة يعٌينهما كزير التعليم العاِف، كطبيباف من ذكم اػبربة كالكفاية كصيدِف

كيكوف ؽبذه اؽبيئة أمُت سر ييعٌينو الوزير كما هبوز االستعانة خببَت أك أكثر، كمقٌر ىذه اؽبيئة 
بالرياض، كما هبوز إنشاء ىيئات أخرل وبٌدد أماكنها الوزير بقرار منو، كتنعقد ىذه اؽبيئة كتصدر 
قراراهتا باألغلبية على أف يكوف من بينهم القاضي، كما هبوز التظٌلم من اللجنة أماـ ديواف اؼبظاَف 

ستُت يومان من تاريخ إببلغ قرار اؽبيئة، كال تينظر الدعول يف اغبق العاـ بعد ميضي سنة  (60)خبلؿ 

                                  
 . اؼبتعٌلق بإنشاء نقابة الصيادلة1969 لسنة 47 من القانوف رقم 57 إُف 55 اؼبواد  1
 . اؼبتعٌلق بإنشاء نقابة الصيادلة سالف الذكر1969 لسنة 47 من القانوف رقم 59 ك58 اؼبواد  2



[Tapez le titre du document] 
 

228 
 

من تاريخ العلم باػبطأ اؼبهٍت الصحي، كما تنشأ عباف بقرار من  الوزير اؼبشتخت مكٌلفة بنظر 
 1.اؼبشالفات الناصبة عن تطبيق نظاـ اؼبهن الصحية السعودم

كللوزير أف يأمر باإليقاؼ اؼبؤقت عن مزاكلة اؼبهنة، كيقٌدر اؼبٌدة اليت يراىا مناسبة يف حق الصيدِف 
رٌخصُت ؽبم، كإف كاف ىذا القرار يؤثٌر سلبان على اؼبرضى، 

ي
على غرار باقي اؼبمارسُت الصحيُت اؼب

فيتشذ الوزير إجراءات تيوٌفر ؽبم ما وبتاجونو من رعاية صحية، كهبوز الطعن يف ىذا القرار أماـ ديواف 
 2.يومان  (60)اؼبظاَف خبلؿ مدة 

 .العقوبات التأديبية المقّررة إلفشاء السر المهني :البند الثػاني

تيوٌقع على الصيدِف عقوبات تأديبية نصت عليها ميعظم تشريعات الدكؿ، اتفقت أغلبها على 
عقوبة اإلنذار، التنبيو كالغرامة اؼبالية، كما أٌف ىناؾ بعض االختبلفات اليت تبنتها ىذه الدكؿ 

كسنتطٌرؽ إُف بعضها ، مبٌينُت موقف اؼبشرع اعبزائرم كبوىا بوجو عاـ، كعلى ـبالفة كاجب السرية 
 .اؼبهنية بشكل خاص

 :موقف بعض التشريعات من العقوبات التأديبية/ 1

العقوبات التأديبية اليت هبوز توقيعها يف ):  يف نظاـ اؼبهن الطبية على أفٌ  السعوديلقد نخٌت اؼبشرع
آالؼ ريػاؿ، إلغاء الًتخيخت  (10)اإلنذار، غرامة مالية ال تتجاكز عشرة : حالة اؼبشالفات اؼبهنية ىي

دبزاكلة اؼبهن الصحية، كشطب االسم من سجل اؼبرٌخخت ؽبم، كيف حالة إلغاء الًتخيخت، ال هبوز 
 3.(التقٌدـ بطلب ترخيخت جديد إالٌ بعد انقضاء سنتُت على األقل من تاريخ صدكر قرار اإللغاء

                                  
 .اؼبتضمن نظاـ اؼبهن الصحية السعودم سالف الذكر (59/ـ) من اؼبرسـو اؼبلكي رقم 38 إُف 35 اؼبواد  1
 .نظاـ اؼبهن الصحية السعودم من 39 اؼبادة  2
 .اؼبتضمن نظاـ اؼبهن الصحية السعودم سالف الذكر (59/ـ) من اؼبرسـو اؼبلكي رقم 32 اؼبادة  3
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إذا ارتكب الصيدِف اؼبسؤكؿ إم ـبالفة ألحكاـ ىذا ) على أنو  األردنيكما كرد يف التشريع
التنبيو، : القانوف فللمدير العاـ أك من ينيبو بناءان على تقدير اؼبفٌتش ازباذ أم من اإلجراءات التالية

، كىو ذات النخت 1(اإلنذار، اإلحالة إُف اجمللس التأدييب يف النقابة ، اإلحالة إُف احملكمة اؼبشتصة
 2.فلسطيننظاـ مزاكلة مهنة الصيدلة يف  من 92الذم قبده يف اؼبادة 

 من القانوف اؼبتعٌلق بإنشاء نقابة الصيادلة على أف 45، نصت اؼبادة لمصريأٌما بالنسبة للتشريع ا
، الغرامة لغاية مائيت : تكوف العقوبات التأديبية على الوجو اآليت) جنيو  (200)التنبيو، اإلنذار، اللـو

ك يًتتب علي ,  العضوية من النقابةإسقاطعلى أف تيدفع ػبزينة النقابة، الوقف مدة ال تتجاكز سنة، 
 إالٌ ذلك الشطب من سجبلت كزارة الصحة ك يف ىذه اغبالة ال يكوف للعضو اغبق يف مزاكلة اؼبهنة 

 الدعول أك اؼبدنية أك الدعول العمومي بإقامة اإلخبلؿك ذلك كلو مع عدـ .  قيده بالنقابةإعادةبعد 
 3.(ف كاف ؽبا ؿبلإ التأديبية

 العقوبات اؼبسلكية اليت وبق):  على أفٌ 78 فقد نخٌت يف اؼبادة السوريكبالنسبة للمشرٌع 
 :بإحداىا ىي للمجلس التأدييب اغبكم

 ،التنبيو دكف تسجيل أك مع تسجيل كذلك بكتاب يرسل إُف الصيدِف- 1
 ،التأنيب أما ؾبلس التأديب -2
 لَتة سورية كيكوف ؽبا صفة التعويض اؼبدٓف كتدفع إُف 3000- 300غرامة نقدية تًتاكح بُت - 3

 ،صندكؽ الفرع
 ،اؼبنع من مزاكلة اؼبهنة مؤقتان ؼبدة ال تزيد عن سنة -4

                                  
 .13/08/2013، اؼبتضٌمن قانوف الدكاء كالصيدلة، جريدة رظبية مؤرخة يف 2013 لعاـ 12 من القانوف رقم 86 اؼبادة  1
 26/12/2006، بشأف اؼبصادقة على قرار نظاـ مزاكلة مهنة الصيدلة، اؼبؤرٌخ يف 2006 لسنة 162 قرار ؾبلس الوزراء رقم  2

 .يف مدينة غزة
 . اؼبتعٌلق بإنشاء نقابة الصيادلة سالف الذكر1969 لسنة 47 القانوف رقم  3
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 ،اؼبنع من مزاكلة اؼبهنة ّنائيان كشطب قيده يف النقابة كيف سجل الصيادلة لدل كزارة الصحة -5
 1.(وبق جمللس التأديب أف وبكم بعقوبة كاحدة أك أكثر من العقوبات اؼبذكورة أعبله -6

اإلنذار، التوبيخ مع ترسيمو باؼبلف، ):  بالعقوبات التأديبية التاليةالتونسيكما أخذ اؼبشرع 
أعواـ، التحجَت النهائي، كيًتٌتب على  (3)التحجَت اؼبؤقت ؼبباشرة الصيدلية مدة أقصاىا ثبلث 

 2.(التحجَت اؼبؤقت كعن التحجَت النهائي التشطيب اؼبؤقت أك النهائي من جدكؿ اؽبيئة

 :موقف المشّرع الجزائري من العقوبة التأديبية/ 2

يبكن اجمللس اعبهوم أف يٌتشذ  ): نخٌت اؼبشرٌع اعبزائرم يف مدٌكنة أخبلقيات الطب على أنٌو
 :العقوبات التأديبية التالية

 اإلنذار، -
 .التوبيخ -

أك غلق اؼبؤسسة، طبقان /كما يبكنو أف يقًتح على السلطات اإلدارية اؼبشتصة، منع فبارسة اؼبهنة ك
 3.( اؼبذكور أعبله1985 فرباير 16 اؼبؤرخ يف 05-85 من القانوف رقم 17للمادة 

أٌما بالنسبة لعقوبة الصيدِف التأديبية الناصبة عن إفشاءه السر اؼبهٍت فلم ينخت عليها اؼبشرع 
اعبزائرم يف قانوف ضباية الصحة كترقيتها كال يف مدٌكنة أخبلقيات الطب على غرار باقي التشريعات 

سالفة الذكر، ما جعلنا نأخذ باؼببدأ العاـ الذم تضٌمنو القانوف األساسي العاـ للوظيفة العامة، الذم 

                                  
، نيشر يف اعبريدة 14/03/1990، اؼبؤرٌخ يف 1990 لعاـ 9 قانوف التنظيم النقايب لصيادلة اعبمهورية العربية السورية، رقم  1

 .24/05/1990الرظبية بتاريخ 
 03، يتعٌلق بتنظيم اؼبهن الصيدلة، مينٌقح بالفصل 03/08/1973 اؼبؤرٌخ يف 1973 لسنة 55 من قانوف عدد 67 الفصل  2

 .11/12/1989، اؼبؤرٌخ يف 1989 لسنة 101من قانوف عدد 
 .ط اعبزائرم سالف الذكر.أ . من ـ217 اؼبادة  3
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، غَت أنٌو ما ييبلحظ عند مراعاة 1اعترب إفشاء أك ؿباكلة إفشاء األسرار اؼبهنية خطئان من الدرجة الثالثة
 :العقوبة اليت تقابل اػبطأ من الدرجة الثالثة قبدىا تتجٌسد يف

 أياـ، (8)أياـ إُف شبانية  (4)التوقيف عن العمل من أربعة  -
 التنزيل من درجة إُف درجتُت،  -
 2.النقل اإلجبارم -

كمقارنة بالعقوبات التأديبية اؼبذكورة دبدٌكنة أخبلقيات الطب فإننا سنجد حالة كاحدة ضمن ىذه 
منع ) من مدكنة أخبلقيات الطب 217العقوبات كىي التوقيف عن العمل ،مقارنة دبا جاء يف اؼبادة 

، أٌما عقوبيت اإلنذار كالتوبيخ فنلمسها ضمن عقوبات األخطاء اؼبهنية من الدرجة األكُف (فبارسة اؼبهنة
 . من قانوف الوظيفة العامة اعبزائرم163حسب اؼبادة 

 :  الفصػػػل الثػػػػاني

 .مسؤولية الصيدلي الجزائية عن إفشاءه السر المهني  

سبٌثل اؼبسؤكلية اعبنائية رٌد الفعل االجتماعي الواجب اذباه اؼبشالفات اليت تنتهك حيرمة العبلقات 
االجتماعية، كاؼبسؤكلية اعبزائية تتمٌتع بالفعالية كبالطابع الردعي، ألٌّنا ال تقف عند الٌلـو أك التوبيخ أك 

التعويض، كإمٌبا قد تطاؿ الششخت يف حياتو كحريٌتو، شرفو كأموالو، من ىنا يبكن القوؿ أٌف اؼبسؤكلية 
 .اعبزائية ىي نتاج للجريبة ذاهتا، كأٌف اعبريبة كالعقاب دعامتاف أساسيتاف للقانوف اعبزائي

كبالتاِف فاؼبسؤكلية اعبزائية تشٌكل صورة موضوعية لضماف االستقرار كالطمأنينة يف اجملتمع، كضباية 
، كتتحٌقق عندما يرتكب الصيدِف فعبلن يشٌكل جيرمان ييعاقب عليو 1حقوؽ األفراد الذين يعيشوف فيو

                                  
 . اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية سالف الذكر03-06 من األمر رقم 180 اؼبادة  1
 . سالف الذكر03-06 من األمر رقم 163 اؼبادة  2
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الف القواعد  القانوف، فتقـو ىذه اؼبسؤكلية على اعتبار كجود ضرر أصاب اجملتمع جرٌاء ارتكابو فعبلن ىبي
 2.القانونية العامة، فبٌا يًتٌتب على ـبالفتو ؽبذه القواعد جزاء جنائي ؿبٌدد بنصوص القانوف

ليو قواعد األخبلؽ العامة كتقتضيو مبادئ  كرغم أف كتماف السر يف األصل كاجب أخبلقي سبي
السلوؾ السليم، إالٌ أٌف اؼبشرٌع حصر حالة اإلفشاء اجملرـٌ الذم يأتيو اؼبهٍت الذم تودع لديو أسرار 

، كعلى ىذا األساس يعترب 3عمبلئو، كعليو فييشًتط أف يكوف السر مهنيان لو عبلقة مباشرة دبزاكلة اؼبهنة
السر اؼبهٍت كاجب أخبلقي يستمد مضمونو من تقاليد اؼبهنة، كىو مقًتف بواجب قانوٓف تلتـز بو فئة 

من األششاص ، تقتضي أصوؿ مهنتهم أف تودىع لديهم معلومات من اؼبرضى ينبغي أف تبقى طي 
الكتماف، كإفشائها أك كشفها ييعٌد تعٌدم على الثقة اليت تربطهم بعمبلئهم، فبٌا يعترب خرقان لقواعد 

 4.قانونية تستوجب قياـ اؼبسؤكلية اعبزائية

من ىنا سنتطٌرؽ يف ىذا الفصل أساس اؼبسؤكلية اعبزائية من اؼبنظور الطيب، بالتطرؽ إُف مفهـو 
اػبطأ الطيب كصوره، ككذا حاالت ترتيب اؼبسؤكلية اعبزائية على الصيدِف يف اؼببحث األكؿ، أٌما 

 .اؼببحث الثآف فسنتناكؿ بالتحديد جريبة إفشاء السر اؼبهٍت، أركاّنا كعقوبتها

 .أسػاس المسؤوليػة الجزائيػػة: المبحػػث األوؿ

                                                                                                        
 .123، ص 2007، مراكش، 1 لطيفة الداكدم، الوجيز يف القانوف اعبنائي اؼبغريب، اؼبطبعة كالوراقة الوطنية، ط 1
 .293أمَت فرج يوسف، اؼبرجع السابق، ص  2

 اضبد فاركؽ زاىر، اغبماية اعبنائية لؤلسرار اؼبهنية، دراسة مقارنة بُت القانونُت اإلمارايت كاؼبصرم، ؾبلة الشريعة كالقانوف، العدد  3
 .103، ص2014، كلية القانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، أفريل 58

 كشيدة الطاىر، اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب، مذكرة ماجستَت، زبصخت قانوف طيب، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبوبكر  4
 .159-158بلقايد، تلمساف، ص ص 
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إٌف أغلب اآلراء الفقهية كالتشريعات العقابية ميٌتفقة على أنٌو لكي تكوف ىناؾ مسؤكلية جزائية، 
هبب أف يرتكب الصيدِف خطأ معاقب عليو يف قانوف العقوبات، كاألصل يف ذلك أٌف اؼبسؤكلية 

 1.ششصية، حبيث ال ييسأؿ عن فعل الغَت إالٌ من ارتكبو أك ساىم مباشرة يف إتيانو

كعليو فتيطٌبق على اؼبسؤكلية اعبزائية للصيدِف نفس قواعد كمبادئ اؼبسؤكلية اؼبقٌررة يف القانوف العاـ، 
ال عقوبة بدكف )، كمبدأ (ال مسؤكلية جزائية بدكف خطأ)كتبعان لذلك يكوف الصيدِف ؿببلِّ لتطبيق مبدأ 

 .(خطأ

كمن مثٌ فإف اػبطأ الذم يرتكبو الصيدِف أثناء فبارستو ؼبهنتو أك دبناسبتها ىو األساس الذم تيبٌت 
 .عليو مسؤكليتو اعبزائية

من ىنا كاف لزامان علينا معرفة معٌت اػبطأ الصيدِف ككيفية تقديره من طرؼ القاضي اعبزائي كصوره 
 .يف اؼبطلب األكؿ، أٌما يف اؼبطلب الثآف نتناكؿ حاالت توقيع اؼبسؤكلية اعبزائية على الصيدِف

 .الخطأ الصيدلي في القانوف الجزائي: المطلػػب األوؿ

باستقراء نصوص قوانُت مزاكلة مهنة الصيدلة يف كل من فرنسا يف قانوف أخبلقيات الصيادلة، 
كمصر يف قانوف مزاكلة مهنة الصيدلة كقانوف نقابة الصيادلة، ككذا يف اعبزائر من خبلؿ قانوف ضباية 

الصحة كترقيتها كمدٌكنة أخبلقيات الطب، َف نعثر على نخت يقٌرر اؼبسؤكلية اعبزائية للصيدِف الناشئة 
عن خطئو أثناء مزاكلة اؼبهنة أك يبُت ماىية اػبطأ الصيدِف، عاىدين مهمة ذلك للقواعد العامة 

كالجتهاد الفقو كالقضاء، يف حُت اقتصرت على بياف التزامات الصيدِف كحقوقو دكف ذكر اعبزاء 
العقايب أك اؼبدٓف أك التأدييب، األمر الذم جعل القضاء يرجع إُف القواعد العامة يف اؼبسؤكلية اعبزائية 

                                  
 .35، ص2001، طرابلس، ليبيا، 2أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية، دار النشلة، ط 1
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اٍف، كسنتطٌرؽ إُف دراسة ...على غرار أصحاب اؼبهن األخرل كاؼبوثق، اؼبهندس ، الطبيب، احملامي
 .مفهـو اػبطأ الصيدِف كصوره من الناحية اعبزائية

 .مفهػػػـو الخطأ الصيدلي:  الفػػػػػػػرع األوؿ

خلت التشريعات اليت نٌصت على اؼبسؤكلية اعبزائية للصيدِف عن اػبطأ الصيدِف من ذكر تعريف 
أك معيار ؽبذا اػبطأ، كتيرؾ على عاتق الفقو مهٌمة ذلك، من ىنا سنتناكؿ يف ىذا الصدد تعريف اػبطأ 

 .الصيدِف ككيفية تقديره من القاضي اعبزائي

 .تعريف الخطأ الصيدالني :البنػػػد األوؿ

ٌدد حوؿ اػبطأ الصيدِف، غَت أٌف الفقو اعبنائي أتى بتعريف اػبطأ بصفة عامة،  َف يرد تعريف ؿبي
كاػبطأ اؼبهٍت بصفة خاصة، كقد تعٌددت اآلراء يف ذلك، كما أتى فقو آخر بتعريف للشطأ الطيب،  

 .كمٌت أيضان تناكيؿ تعريف للشطأ اؼبادم الذم قد يندمج يف مناط كثَتة مع اػبطأ اؼبهٍت

 

 

 : تعريف الخطأ بصفة عامة -1
ىو إتياف سلوؾ خطر دكف القياـ دبا ىو كاجب عليو من التدبٌر كاغبيطة، كعرٌفو رأم ثاف بأنٌو عدـ 

مراعاة القواعد العامة أك اػباصة للسلوؾ، كاليت من شأّنا مراعاهتا ذبٌنب كقوع النتائج غَت اؼبشركعة 
، يف حُت عرٌفو رأم ثالث بأنٌو إخبلؿ اعبآف عند 1الضارة دبصاٌف كحقوؽ اآلخرين احملمية جنائيان 

                                  
 .145، ص 2010، اإلسكندرية، 1ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبسؤكلية اعبنائية للصيدِف، دار الفكر اعبامعي، ط  1
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تصرٌفو بواجبات اغبيطة كاغبذر اليت يفرضها القانوف فبٌا يؤدم إُف أحداث النتيجة اإلجرامية رغم أنو 
 1.كاف يف استطاعتو توخيو ككاف كاجبان عليو

كيف ىذا الصدد بٌُت اؼبشرٌع اعبزائرم اغباالت اليت يكوف فيها فعبلن ييكٌيف على أنٌو خطأ، كىذا 
، كىذا على 2عند توافر حالة الرعونة، عدـ االحتياط، عدـ االنتباه، اإلنباؿ كعدـ مراعاة األنظمة
، أٌما اؼبشرٌع 3غرار اؼبشرٌع الفرنسي الذم استعاف  حباالت اإلنباؿ كالرعونة كعدـ مراعاة األنظمة

تكوف اعبريبة غَت مقصودة سواء َف يتوٌقع الفاعل نتيجة فعلو أك عدـ " اللبنآف فقد عٌرؼ اػبطأ بأنو 
فعلو اؼبشطئُت، ككاف يف استطاعتو أك من كاجبو أف يتوٌقعها كسواء توٌقعها فحسب، أٌف بإمكانو 

 4".اجتناهبا
 
 

 . الخطأ المهنػػي -2
ييعربَّ اػبطأ اؼبهٍت باػبطأ الفنػي، كييقصد بو ما يصدر عن رجاؿ الفن كاألطباء كالصيادلة، 

اؼبهندسُت كاحملامُت من خطأ متعٌلق بأعماؿ مهنتهم، كيتحٌدد ىذا اػبطأ بالرجوع إُف القواعد العلمية 

                                  
 .145ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع نفسو، ص  1

 . من قانوف العقوبات اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم288 اؼبادة  2
3  (Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de 

négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi 

ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales 

compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses  

compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.), Art 121-3 prg 3, loi 

N°2000-647 du 10/07/2000, Code Pénal Français, dernière modification le 01/01/2017. 
 

 .، اؼبتضٌمن قانوف العقوبات اللبنآف01/01/1943 الصادر يف 340 من اؼبشركع اإلشًتاعي رقم 191اؼبادة   4



[Tapez le titre du document] 
 

236 
 

ٌدد أصوؿ مباشرة ىذه اؼبهن، كقد يرجع ىذا اػبطأ إُف اعبهل هبذه القواعد أك تطبيقها  كالفنية اليت ربي
 1.تطبيقان غَت صحيح

كما ييقصد بو أنٌو اكبراؼ ششخت ينتمي إُف مهنة معٌينة عن األصوؿ اليت ربكم ىذه اؼبهنة كتقٌيد 
أىلها عند فبارستهم ؽبا، فهو إخبلؿ بواجب خاص مفركض على فئة ؿبدكدة من الناس ينتسبوف إُف 

 2.مهنة معٌينة
كبالتاِف يتحٌقق اػبطأ اؼبهٍت للصيدِف عند إتيانو خطأ متعٌلق بأعماؿ مهنتو، كتيعٌد القواعد الفنية 

كالعلمية اليت ربٌدد أصوؿ مباشرة ىذه اؼبهنة اؼبصدر األساسي يف ربديد عناصره، كقد يعود اػبطأ إُف 
اعبهل هبذه القواعد أك عدـ تطبيقها تطبيقان سليمان مثل خطأ الصيدِف يف صرؼ الوصفة الطبية، أك 

 3.أف يستعمل مادة معٌينة ألغراض أخرل يف تركيب الدكاء
 :الخطأ الطبػي -3

ىو ذلك اػبطأ الذم يأتيو الطبيب ـبالفة لؤلصوؿ كالقواعد الطبية اؼبتعارؼ عليها يف اؼبيداف 
 4.الطيب
 
 

  :الخطأ المادي -4
ييعٌرؼ اػبطأ اؼبادم بأنٌو ذلك اػبطأ الذم يرجع إُف اإلخبلؿ بقواعد اغبيطة كاغبذر الذم يلتـز هبا 

كافة الناس، كمنهم رجاؿ الفن يف مهنتهم باعتبارىم ميلزموف هبذه الواجبات العامة قبل أف يلتزموا 

                                  
 .145ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  1

 .44، ص1989،  اإلسكندرية، (ط.د) منَت رياض حنا، اؼبسؤكلية اعبنائية لؤلطباء كالصيادلة، دار اؼبطبوعات اعبامعية،  2
 .67طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص    3

اؼبسؤكلية اعبنائية الطبية :  إبراىيم أضبد عثماف، اؼبسؤكلية اعبنائية يف القانوف كالتطبيق القضائي يف السوداف، اليـو الدراسي بعنواف 4
 .12/04/2010على ضوء القانوف كاالجتهاد القضائي، احملكمة العليا ، اعبزائر، 
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، كمثاؿ ذلك قياـ الصيدِف بعملية ربضَت دكاء ؼبريض كىو يف حالة سكر، 1بالقواعد العلمية كالفنية
 2.أك أف يغفل تعقيم أدكات التحضَت

إخبلؿ الصيدِف عند تصرٌفو بواجباتو يف  ):  بأنٌوالخطأ الصيدليكبناءان على ما سبق يبكن تعريف 
اغبيطة كاغبذر اليت يفرضها القانوف كاألصوؿ العلمية اؼبتعارؼ عليها يف علم الصيدلة نظريان كعمليان، 
مىت ترٌتب على فعلو حدكث النتيجة اإلجرامية يف حُت كاف يف استطاعتو ككاف كاجبان عليو أف يٌتشذ 

 3.(يف تصرٌفو اليقظة كالتبٌصر اليت ربوؿ دكف حدكث النتيجة اإلجرامية
غَت أنٌو ما ييبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم َف ييفٌرؽ بُت اػبطأ اؼبهٍت، كاػبطأ اؼبادم من حيث 

اؼبسؤكلية، حبيث تًتٌتب مسؤكلية الصيدِف بغض النظر عٌما إذا كاف خطئو مهنيان أك ماديان، ألٌف 
 .نصوص القانوف اؼبدٓف كقانوف العقوبات جاءت عامة

 .تقدير الخطأ الصيدلي جزائياً :  البنػػػػد الثػػػػانػي
يتٌم األخذ عند تقدير اػبطأ عمومان دبعيارين كنبا اؼبعيار الششصي كاؼبعيار اؼبوضوعي، غَت أٌف 
اعبرائم غَت العمدية تعترب من أىم األمثلة اليت يأخذ هبا الفقو اغبديث، للتأكيد على تراجع فكرة 

اػبطأ اعبزائي دبفهـو اإلمث بصفة عامة يف التجرٔف كالعقاب، كسيطرة الفكر اؼبادم أك اؼبوضوعي يف 
، كهبذا اػبصوص عٌلق الفقيو 4كضع النصوص، كاليت تٌتجو كبو االستغناء عن احملتول الششصي

 Emile Garçonالفرنسي 
5
على النصوص الواردة يف قانوف العقوبات الفرنسي، كاؼبتعٌلقة باعبرائم  

                                  
 .41منَت رياض حنا، اؼبرجع السابق، ص   1

 .68 طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  2
 .146ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  3

، (ط.د)، دار ىومة للنشر كالتوزيع، 2 ؾبحودة أضبد أزمة الوضوح يف اإلمث اعبنائي يف القانوف اعبنائي كالقانوف اؼبقارف، ج  4
 .452، ص 2000اعبزائر،

5 Emile-Auguste-Garçon (1851-1922), professeur de droit criminel et de législation pénale 

comparée à la faculté de droit de l’université de Paris ; http://data.bnf.fr/13073470/emile_garcon; 

 info. rédigé le 07/02/2017, vu le 12/07/2017. 

http://data.bnf.fr/13073470/emile_garcon
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القانوف ال يأخذ بعُت اإلعتبار إالٌ النتيجة اؼبادية الواقعة فعبلن، فاػبطأ مهما ): غَت العمدية بالقوؿ أفٌ 
 1.(كاف خطَتان ككاضحان للعقاب ماَف يتبعو قتل أك جرح

 :المعيار الشخصي في تقدير خطأ الصيدلي -1
إٌف اػبربة اإلنسانية بالنسبة للصيدِف تعترب أىم مصدر لواجبات اغبيطة كاغبذر من خبلؿ 

الواجبات العامة اليت ينبغي على الصيدِف أف يٌتبعها أثناء اؼبمارسة اؼبهنية، باتباع القواعد اؼبٌتفق عليها 
 2.يف علم الصيدلة عند تعاملو مع اؼبريض

حيث ظهر اذباه فقهي ينادم كبو األخذ باؼبعيار الششصي لتقدير مدل ازباذ اغبيطة كاغبذر من 
طرؼ الششخت اؼبشطئ، كعليو فعند األخذ باؼبعيار الششصي يتم قياس سلوؾ الصيدِف على أساس 
ما اعتاده من سلوؾ، فإذا كاف ىذا الفعل ىو نفس السلوؾ اؼبعتاد لو فبل ييعٌد ـبطئان، أٌما إف كاف فعلو 

ىبرج عن اغبيطة كاغبذر اؼبعتاد فإنو يعترب ـبطئان، كبالتاِف فيتٌم تقدير خطئو على أساس قدرات 
 3.الصيدِف الششصية

كقد انتيقد ىذا اؼبعيار على اعتبار أنٌو يأخذ باغبالة النفسية كما ىو كامن داخل الششخت من 
يقظة، كىو أمر خفي ال يبكن كشفو، ىبتلف من ششخت آلخر، كىذا ما يتعارض مع العدالة ألٌف 
حسب ىذا اؼبعيار ال ييسأؿ الصيدِف على إنبالو، كىو ما يتعارض مع مصلحة اجملتمع اليت تستلـز 

 4.اليقظة كاغبذر يف أفعاؿ أفراده
                                  
1
 (…la loi ne tient compte que du  résultat matériel. Elle exige que le mal ait été réellement 

causé. La faute même grave et la mieux prouvée n’est pas punissable. Si elle n’a en fait 

occasionné ni homicide ni blessure), -cité par : Mayaud (Y), violences involontaires, théorie 

générale, encyclopédie juridique ,ed. D, répertoire de droit pénal et procédures pénales, Tome 

7, Paris, 2003, p10 ;  

طباش عز الدين، النظاـ القانوٓف للشطأ غَت العمدم يف جرائم العنف، أطركحة دكتوراه، زبصخت القانوف، كلية اغبقوؽ كالعلـو 
. 33، ص 05/02/2014السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 

 .209عبد اغبميد الشواريب، مرجع سابق، ص   2
 .104، ص2006، عماف، 1 حسن علي الذنوف، اؼببسوط يف اؼبسؤكلية اؼبدنية، اػبطأ، دار كائل  للنشر، ط 3
 .105 حسن علي الذنوف، اؼبرجع السابق، ص  4
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 .المعيار الموضوعي لتقدير خطأ الصيدلي -2
ظهر ىذا اؼبعيار كنتيجة لبلنتقادات اؼبوٌجهة للمعيار الششصي، كيقتضي اؼبعيار اؼبوضوعي قياس 
اػبطأ بتجريد الششخت من ظركفو الششصية كحالتو االجتماعية كالصحية، جنسو كسٌنو، باعتبار أٌف 
ىذه الظركؼ ال تصلح لقياس خطأ الصيدِف، ألٌف اؼبعرفة العلمية الفنية اليت يتمٌتع هبا الصيدِف تعترب 
ظرفان خارجيان هبب مراعاتو عند تقدير خطأ الصيدِف، كفيما إذا أخذ بواجب اغبيطة كاغبذر يف أدائو 

لعملو، كبالتاِف يتٌم قياس خطأ الصيدِف دبنظور صيدِف آخر من ذات فئة الصيدِف اؼبشطئ كيف ذات 
الظركؼ الششصية اليت يبٌر هبا، من حيث األصوؿ العلمية كالفنية الثابتة يف كيفية صرؼ الدكاء أك 

ربضَته ،كيف طريقة التعامل مع اؼبرضى كاليت ال تقبل العذر بتجاكزىا أك جهلها، أٌما الظركؼ اػبارجية 
 1.اليت ىبتلف كفقها اؼبعيار اؼبوضوعي تتمٌثل يف مكاف كزماف ارتكاب اػبطأ

كقد أخذ القضاء كالفقو الفرنسي بتطبيق القواعد العامة يف اؼبسؤكلية غَت العمدية، فلم يتطٌلب 
سول مطلق اػبطأ كطٌبق اؼبعيار العادم كبو ذكم اؼبهنة، كىو معيار اؼبهٍت اليقظ، كَف يتطٌلب أيضا 
درجة معٌينة من اعبسامة كَف يأخذ باػبطأ اليسَت يف تقدير اؼبسؤكلية اعبزائية للصيدِف، كقد تواترت 

الصيدِف اؼبنتج ال ): أحكاـ القضاء الفرنسي اليت اعتمدت على معيار اؼبهٍت اليقظ، حيث قضى بأفٌ 
يضمن يف صبيع األحواؿ كل من الفعالية العبلجية للدكاء ككذلك آثاره الضارة كىو ما يسرم أيضان 

، كما قضى بأٌف مسؤكلية الصيدِف اؼبنتج ال تًتتب عن صبيع األخطاء اليت يتوٌقع (على بائع الدكاء
حدكثها من الدكاء، كلكن مسؤكليتو ال تكوف إالٌ عن الضرر الذم ربٌقق بالفعل نتيجة ىذه األخطاء، 
كأٌكدت ؿبكمة النقض الفرنسية على ىذا اؼبعٌت حينما قضت أٌف القانوف ال يلـز الصانع بتوٌقع صبيع 

دثها الدكاء يف صبيع اغباالت كاليت يكوف مرجعها ناتج عن حساسية خاصة  اؼبشاطر اليت قد وبي
  2.باؼبريض

                                  
 .54 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص  1
 .153 -152 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص ص  2
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  .صػػور الخطأ الجزائي للصيدلي:   الفػػػػرع الثػػػاني
تتعٌدد األخطاء اليت يأتيها الصيدِف، كتأخذ الوصف اعبزائي، حيث أكردىا اؼبشرٌع اعبزائرم يف 

 من قانوف العقوبات 288قانوف العقوبات على غرار باقي التشريعات األخرل، حيث نخٌت يف اؼبادة 
كل من قتل أك تسٌبب يف ذلك برعونتو أك عدـ احتياطو أك عدـ انتباىو أك  ): اليت تنخت على أفٌ 

 1.(...إنبالو أك عدـ مراعاتو األنظمة
 .الرعػػػونة وعدـ االحتياط: البنػػػد األوؿ

تتحٌقق مسؤكلية الصيدِف اعبزائية بسبب رعونتو كعدـ احتياطو، كسنتناكؿ هبذا الصدد كل حالة 
 :على حدل

 :الػػػػرعػػػػػونػػػػة -1
نكوف أماـ رعونة إذا ما أتى الششخت عموما سلوكان دكف ازباذه لبلحتياط البلـز لتبليف كمنع كقوع 

، كما يعرٌب عنو بذلك السلوؾ اؼبشوب بسوء التقدير، الذم يبٌثل اػبركج على 2بعض النتائج الضارة
 3.قواعد اػبربة دكف التبٌصر بعواقبو كيتٌم حينما يصدر من ششخت صاحب خربة

كبالتاِف تتحٌقق مسؤكلية الصيدِف اعبزائية بسبب رعونتو إذا أخٌل بالتزاماتو يف مراعاة النِّمسىب 
 4.اؼبستعملة يف تركيب الدكاء الذم يتٌم ربضَته يف الصيدلية

 1إالٌ أٌف مصطلح الرعونة َف قبده يف التشريعات األخرل، كما أٌف قانوف العقوبات اؼبصرم
 استشدما مصطلح تقصَت جامعُت بذلك اغلب اغباالت اليت فٌصلها اؼبشرع اعبزائرم من 2كاإلمارايت

                                  
 .، اؼبتضٌمن قانوف العقوبات اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم08/06/1966، اؼبؤرٌخ يف 156-66 األمر رقم  1
 .99 الداكدم لطيفة ، اؼبرجع السابق، ص  2
 .108، ص 2006، اعبزائر، (ط.د) حسُت فرهبة، شرح قانوف العقوبات اعبزائرم، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  3
 السيد عبد الوىاب عرفة، الوسيط يف اؼبسؤكلية اعبنائية كاؼبدنية للطبيب كالصيدِف، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،  4

 .151، ص 2006
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عدـ انتباه كرعونة كعدـ احتياط كعدـ مراعاة األنظمة، كىذا اإلهباز يف اؼبصطلحات يعترب إهبابيان ألنٌو 
يشٌق التفرقة بُت كل حالة كاألخرل يف كقائع تتميز بالدقة العلمية كالفنية، بل كقد تتداخل يف الواقعة 

 .الواحدة
 الفرنسية حكمان بإدانة صيدِف الرتكابو Pontoise (بونتواز)كيف ىذا السياؽ أصدرت ؿبكمة 

جريبة قتل خطأ، بسبب جهلو باؼببادئ األساسية عند إعداده لدكاء ييستشدـ للغرغرة، فسٌبب ذلك  
حركقان يف بلعـو اؼبريض، ك احتقاف رئوم مزدكج أٌدل إُف موتو نتيجة ػبطأ الصيدِف يف تركيب 

 3.الدكاء
 :عػدـ االحتياط -2

يتحٌقق عدـ االحتياط عند قياـ الصيدِف بنشاط إهبايب يدٌؿ على عدـ التدبٌر كاحتساب األمور 
، فالقانوف الفرنسي أخذ دبصطلح التهٌور أك عدـ التبٌصر من خبلؿ استشدامو 4كعدـ التبٌصر هبا

 . كىو اؼبصطلح األقرب لعدـ االحتياطimprudence  5ؼبصطلح 
كتتوٌفر حالة عدـ االحتياط يف الصيدِف عند إتيانو للفعل كىو يعلم عواقبو كآثاره، كمع ذلك ال 

يأخذ اإلحتياطات البلزمة لدرء اػبطر، ألنٌو ييفًتض فيو أنٌو خبَت باألمور الفنية كالعلمية اليت 
 6.تستوجب عليو بذؿ جهد مع اغبذر كاغبيطة يف أداء مهامو

                                                                                                        
كاليت  (1) اؼبتعٌلق بقانوف العقوبات 1937 لسنة 58، اؼبعٌدؿ للقانوف 2003لسنة 95 من القانوف رقم 1 (ك) 78 اؼبادة   1

 .(السجن العقوبة تكوف تقصَت أك إنباؿ بسبب السابقة اؼبادة من الوِف الفقرة يف إليها اؼبشار الفعاؿ أحد كقع إذا): تنخت 
، الصادرة بدائرة 2005 لسنة 34 اؼبعٌدؿ دبوجب القانوف رقم 1987 لسنة 3 من قانوف العقوبات االربادم رقم 165اؼبادة   2

، 161إذا كقع أحد األفعاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت  ):، سلسلة التشريعات االربادية، أبوظيب؛ تنخت على أنٌو 2القضاء، ط
 .(... من ىذا الفصل بسبب إنباؿ أك تقصَت164

 .63طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص   3
 .110 حسُت فرهبة، مرجع سابق، ص  4

5 Art 121-3 prg 3, Code Pénal Français.                   - 
، عماف، 2، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط1ؿبمد سعيد مبور، شرح قانوف العقوبات، اعبرائم الواقعة على األششاص، ج  - 6

 .156، ص 2005
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كمثاؿ ذلك قياـ الصيدِف بقراءة الوصفة الطبية بطريقة مغايرة للمعٌت األصلي الذم قصده الطبيب 
ؿبٌرر الوصفة أك كانت بالوصفة خطأ مادم من طرؼ الطبيب كالكتابة اؼببهمة أك فيها خطأ إمبلئي، 

  1.فبٌا يؤدم إُف تسليم دكاء مغاير فبٌا قصده الطبيب، األمر الذم يتسٌبب يف إحداث الوفاة باؼبريض
 .اإلىماؿ وعدـ مراعاة األنظمة: البػػند الثػػػانػػي

اإلنباؿ كعدـ مراعاة األنظمة من أكثر اغباالت الواردة يف أغلب التقنينات، ال سيما اإلنباؿ الوارد 
 الذم تناكؿ جٌل 2يف القانوف الفرنسي، اإلمارايت كاؼبصرم سالفي الذكر، ككذا قانوف العقوبات العراقي

 .عناصر اػبطأ اليت اعتمدىا اؼبشرع اعبزائرم
 :اإلىمػػػاؿ -1

يظهر اإلنباؿ يف اؼبوقف السليب لششخت يف مواجهة بعض األكضاع اليت تفرض عليو اغبذر، مثل 
الششخت اؼبكٌلف بتقدٔف الدكاء للمريض يف ساعات معٌينة فينشغل بعمل آخر، كيًتؾ موعد الدكاء 

 3.يفوت فيموت اؼبريض من جرٌاء ذلك أك ييصاب بضرر
كتتحٌقق ىذه الصورة بالنسبة للصيدِف عند قيامو بتجهيز الدكاء ألحد اؼبرضى كإغفالو ذكر 

 4.اإلرشادات أك عدـ تبصَت اؼبريض بطريقة االستعماؿ كـباطر ازباذ ذلك الدكاء
كيف  ىذا الشأف أصدرت احملكمة حكمها على الصيدِف الذم أنبل كاجبو يف ربذير كالد الطفل 
من تناكؿ الدكاء من جهة، كما كاف عليو أف يرفض تسليم الدكاء ؽبم كتنبيو الطبيب للشطأ اؼبرتكب 

 1.من طرفو، فبٌا وبوؿ دكف كقوع النتيجة اإلجرامية

                                  
 .64 طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  1
من قتل ششصان خطأ ): 19/07/1969 الصادر بتاريخ 1969 لسنة 111 من قانوف العقوبات رقم 411/1تنخت اؼبادة   2

أك تسٌبب يف قتلو من غَت عمد بأف كاف ذلك ناشئان عن إنباؿ أك رعونة أك عدـ انتباه أك عدـ احتياط أك عدـ مراعاة القوانُت 
 (...كاألنظمة كاألكامر

 .98 الداكدم لطيفة، اؼبرجع السابق، ص 3
 .59 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص  4
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 :عدـ مراعاة األنظمة والقوانين -2
ييقصد بالنظم أك القوانُت كل ما يصدر من تشريعات سواء عن السلطة التشريعية أك التنفيذية يف 

، كسبتٌد لتشمل تنظيمات اؼبهن كاؼبؤسسات العامة كاػباصة، كيتحٌقق خطأ 2اغبدكد اؼبشٌولة ؽبا
، كلبخٌت بالذكر 3الصيدِف ىنا حينما يٌتشذ مسلكان ينايف النصوص القانونية كاألنظمة اؼبعموؿ هبا

قانوف ضباية الصحة كترقيتها، كمدٌكنة أخبلقيات مهنة الطب اعبزائريُت كباقي التنظيمات كاللوائح 
 .التابعة ؽبما ك اليت تنظم مهنة الصيدِف، فإنٌو يستلـز من ىذا األخَت مراعاهتا كالعمل دبقتضاىا

إضافة إُف اػبطأ الناتج عن عدـ االنتباه، ك يكوف حينما يتوٌخى الصيدِف كل ظركؼ اغبيطة، 
اغبذر كاليقظة البلزمة إالٌ أنٌو نظران لتعقيد اؼبواد اليت يتعامل هبا كدقة عناصرىا ك خطورة آثارىا، قد 

زبتلط عليو األمور فبٌا هبعلو يرتكب خطأ، ك يشيع ىذا اػبطأ بالنسبة للصيادلة البائعُت حينما يزيد 
عدد اؼبرضى كالعمبلء عنده باحملل، األمر الذم قد هبعلو يسٌلم دكاء ؼبريض غَت صاحب الوصفة 

 4.نتيجة خلطو بُت الوصفات
 .حاالت توقيع المسؤولية الجزائية على الصيدلي: المطػػػػلب الثاني

تيعٌد اؼبسؤكلية اعبزائية للصيدِف من أصعب اؼبواضيع الرتباط عمل ىذا األخَت جبسم اإلنساف، لذا 
فقد أثارت ىذه اؼبسؤكلية العديد من خبلفات الفقهاء، كجدالن كبَتان أماـ ىياكل القضاء، كنظران ألٌف 
عمل الصيدِف يتمٌيز بالدقة كالتعقيد فإٌف األخطاء اليت يأتيها كتأخذ كصف اعبرائم قد تتداخل، من 
ىنا سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب التطٌرؽ إُف بعض اعبرائم اليت نٌظمها النظاـ الصحي اؼبصرم  كاعبزائرم 

                                                                                                        
1
  Azzedine Mahdjoub, les relations Médecin malade pharmacien et leur incidences juridiques 

en droit algérien, revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, N° 4/ 

1995, p p. 784-785. 
 .99الداكدم لطيفة، اؼبرجع السابق، ص  2

 .131 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  3
 .63 طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  4



[Tapez le titre du document] 
 

244 
 

يف الفرع األكؿ، أٌما الفرع الثآف سيتٌم فيو معاعبة مسؤكلية الصيدِف اعبزائية عن اعبرائم الواردة يف قانوف 
 .العقوبات

 .مسؤولية الصيدلي عن الجرائم الواردة في النظاـ الصحي :الفػػرع األوؿ
نظران للتباين اؼبلموس يف موقف اؼبشرعُت اؼبصرم كاعبزائرم فيما يتعٌلق  باألفعاؿ اليت جٌرمتها 

 .القوانُت الصحية لكبل النظامُت، ارتأينا معاعبة كل نظاـ صحي على حدل
 .الجرائم الواردة في قانوف مزاولة مهنة الصيدلة المصري: البنػػد األوؿ

 ؾبموعة من األفعاؿ اليت تعترب جرائم يف قانوف مزاكلة مهنة 1955 لسنة 127تناكؿ القانوف رقم 
الصيدلة، حبيث ييسأؿ الصيدِف كتيوٌقع عليو عقوبة جزائية إذا ما ارتكب إحدل اعبرائم اليت تضٌمنها 

 .ىذا القانوف، كسواء كاف صيدِف أك غَت صيدِف
 :جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدوف ترخيص  -1

تيعٌد مهنة الصيدلة من اؼبهن الطبية اؼبتشٌصصة، كاليت تقتضي تكوين على أعلى مستول، فبٌا 
تستدعي إجازة علمية من نوع خاص كترخيصان ؼبزاكلة ىذه اؼبهنة، ييلقى دبقتضاه على عاتق الصيدِف 

التزامان قانونيان ميدٌكف بذلك الًتخيخت، فإذا أخٌل الصيدِف بالتزامو اؼبناط لو يف اغبصوؿ على الًتخيخت، 
اعتيرب عملو غَت مشركع كربٌققت فيو اؼبسؤكلية اعبزائية، ألٌف الًتخيخت قد ييعفي الصيدِف من اؼبسؤكلية 

، أٌما يف حالة إخبللو هبذا االلتزاـ فيكوف لو أثر يتمٌثل يف كونو لن 1العتبارات دٌقة اؼبهنة يف حٌد ذاهتا
ٌوؿ ؼبزاكِف ىذه اؼبهنة كاؼبستوفُت عبميع الشركط كاالجراءات اؼبطلوبة،  اط باغبماية الكافية اليت زبي وبي
كبالتاِف يكوف مسؤكالن عٌما ييلحقو بالغَت من ضرر باعتباره ميعتديان كبشكل عمدم، باستثناء حالة 
الضركرة، كىنا ال يبكن التمٌسك بشهادة الصيدلة لوحدىا، أك دراية الصيدِف يف اجملاؿ الصيدالٓف 

                                  
 .38ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص   1
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 من قانوف مزاكلة مهنة 78، كىذا ما نٌصت عليو اؼبادة 1دكف اغبصوؿ على ترخيخت دبزاكلة اؼبهنة
 2.الصيدلة اؼبصرم

كيف ىذا الشأف أقٌر القضاء الفرنسي مسؤكلية الصيدِف اعبزائية يف حالة مزاكلة مهنة الصيدلة بدكف 
ترخيخت، كتطبيقان لذلك قضى بإدانة الصيدِف عن جريبة مزاكلة مهنة الصيدلة بدكف ترخيخت بعد 

 3.إيقافو عن مزاكلة اؼبهنة
 :جريمة تقديم بيانات غير صحيحة للحصوؿ على ترخيص -2

 لسنة 127 من قانوف مزاكلة مهنة الصيدلة رقم 78ك 7مٌت النخت على ىذه اعبريبة يف اؼبادتُت 
كل قيد يف سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق ): ، حيث نٌصت اؼبادة السابعة منو على أنٌو1955

التزكير أك بطرؽ احتيالية أك بوسائل أخرل غَت مشركعة ييلغى بقرار من كزير الصحة العمومية 
كعلى النقابة إخطار ،  كزبطر نقابة الصيادلة كالنيابة العامة بذلك،كيشطب االسم اؼبقٌيد ّنائيان منو 

كزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره ؾبلسها أك ىيئاهتا التأديبية بوقف صيدِف عن مزاكلة اؼبهنة أك 
 .(بشطب اظبو

يعاقب باغببس مدة ال تتجاكز سنتُت كبغرامة ):  من ذات القانوف على أنٌو78كما نصت اؼبادة 
ال تزيد على مائيت جنيو أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت كل من زاكؿ مهنة الصيدلة بدكف ترخيخت أك 

 4.(...حصل على ترخيخت بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أك باستعارة اسم صيدِف

                                  
 .38ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص   1
يعاقب باغببس مدة ال ):  اؼبتعٌلق بقانوف مزاكلة مهنة الصيدلة سالف الذكر1955 لسنة 127 تنخت اؼبادة من القانوف رقم  2

 (...تتجاكز سنتُت كبغرامة ال تزيد على مائيت جنيو أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت كل من زاكؿ مهنة الصيدلة بدكف ترخيخت
 .43 ،ص 4، مشار إليو يف ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ىامش 13/05/1949 حكم مؤرخ يف  3

تعترب مؤسسات صيدلية يف تطبيق أحكاـ ىذا القانوف الصيدليات العامة كاػباصة كمصانع اؼبستحضرات الصيدلية كـبازف )  4
 من القانوف رقم 10، اؼبادة (األدكية كمستودعات الوسطاء يف األدكية كؿباؿ االذبار يف النباتات الطبية كمتحصبلهتا الطبيعية

 . يف شأف مزاكلة مهنة الصيدلة اؼبصرم سالف الذكر1955 لعاـ 127
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من ىنا فإنٌو تتحٌقق أركاف ىذه اعبريبة من ركن مادم يتمٌثل يف قياـ الششخت بإعطاء معلومات 
كبيانات أك مستندات مزٌكرة أك استعماؿ طرؽ احتيالية أك أم كسيلة أخرل غَت مشركعة، يًتٌتب على 

أم منها منحو ترخيصان دبزاكلة اؼبهنة أك فتح مؤسسة صيدلية، أٌما الركن اؼبعنوم فتتمٌثل يف تقدٔف 
البيانات مزٌكرة أك غَت صحيحة بغرض اغبصوؿ على الًتخيخت، كصورة القصد اعبنائي ىنا تتحٌقق يف 

 1.علم اعبآف بأركاف اعبريبة كاذباه إرادتو إُف اقًتافها
جريمة استعماؿ وسيلة دعاية بمزاولة المهنة أو االشتراؾ في مزاولتها بصفة غير  -3

 :مشروعة
يعاقب ):  من قانوف مزاكلة مهنة الصيدلة، حيث جاء فيها79نصت على ىاتُت اعبريبتُت اؼبادة 

بالعقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة السابقة كل ششخت غَت مرخخت لو يف مزاكلة اؼبهنة يعلن عن 
نفسو بأم كسيلة من كسائل النشر إذا كاف من شأف ذلك أف وبمل اعبمهور على االعتقاد بأف لو 

اغبق يف مزاكؿ مهنة الصيدلة ككذلك كل صيدِف يسمح لكل ششخت غَت مرخخت لو يف مزاكلة مهنة 
 2.(الصيدلة دبزاكلتها باظبو يف أية مؤسسة صيدلية

كاؼبقصود من النخت أٌف تتٌم مساءلة أم ششخت سواء كاف صيدليان أك غَت صيدِف، يرتكب األفعاؿ 
اؼبكٌونة ؽبذه اعبريبة، فبتوافر أركاف ىذه اعبريبة اؼبادية منها كاؼبعنوية تتحٌقق اؼبسؤكلية اعبزائية كيتعٌرض 

 سالفة الذكر، كنفس العقوبة تكوف بالنسبة للجريبة 78ىذا الششخت للعقاب اؼبنٌوه عنو يف اؼبادة 
، سواء 3الثانية، اليت تتحٌقق باقًتاؼ الصيدِف يف ىذه اغبالة فعبلن من شأنو أف ييعترب اشًتاكان يف اعبريبة

 4.بالتحريض أك االتفاؽ أك اؼبساعدة كىذا طبقان للقواعد العامة يف االشًتاؾ

                                  
 .45ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  1

 . يف شأف مزاكلة مهنة الصيدلة سالف الذكر1955 لسنة 127 القانوف رقم  2
 .49 -47ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص ص  3

 انظر يف ىذا اؼبوضوع، عبد اهلل سليماف، شرح قانوف العقوبات اعبزائرم، القسم العاـ، اعبريبة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  4
 .229 - 212، ص ص 1995اعبزائر، 
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ك بالتاِف ييعٌد شريكان يف ىذه اعبريبة كييعاقب بذات العقوبة كل صيدِف يسمح لكل ششخت غَت 
ميرٌخخت لو دبزاكلة مهنة الصيدلة يف مزاكلتها باظبو أك يعَته اظبو لفتح صيدلية باظبو، كييعد الششخت 

 1.غَت اؼبرٌخخت لو دبزاكلة مهنة الصيدلة فاعبلن أصليان 
 .الجرائم الواردة في قانوف حماية الصحة وترقيتها الجزائري: البنػػد الثاني

أكرد اؼبشرٌع اعبزائرم األحكاـ العقابية اليت يبكن أف تيسٌلط على الصيدِف إذا ما أتاىا، كقد 
األحكاـ اعبزائية ): تضٌمنتها نصوص قانوف ضباية الصحة كترقيتها ضمن الفصل الثآف اؼبوسـو بػػ

، كمن خبلؿ ىذا العنواف نلمس أٌف اؼبشرع رٌكز على (اػباصة باؼبواد الصيدالنية كاؼبستلزمات الطبية
العنصر اؼبادم يف اعبرائم اليت قد يأتيها الصيدِف على غرار أم فبارس صحي كىذا من خبلؿ نٌصو 

 كما بعدىا، كسيأيت ذكر أىم اعبرائم اليت كردت يف 260يف اؼبواد  (...كل من ىبالف...ييعاقىب )
ىذا القانوف، كاليت قٌسمناىا إُف جرائم تتعٌلق باؼبواد الصيدالنية دبفهومها الواسع، كجرائم تتعٌلق خبرؽ 

أحكاـ اإلعبلـ كاإلشهار ذلك أٌف الصيدِف ميلـز بإعبلـ اؼبستهلك حوؿ ـباطر الدكاء كتأثَتاتو، كجريبة 
اإلجهاض اليت تضٌمنها ىذا القانوف كقانوف العقوبات كاليت سيتم دراستها بشيء من التفصيل يف 

 .الفرع اؼبواِف
 
 

 :الجرائم المتعّلقة بالمواد الصيدالنية -1
 (6)ييعاقب باغببس من ستة  ): من ىذا القانوف على أنٌو260نخٌت اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

 دج، كل من ىبالف األحكاـ 50.000 دج إُف 20.000كبغرامة من  (2)أشهر إُف سنتُت 
 1 . (اؼبتعٌلقة بالعناصر اؼبشٌعة االصطناعية

                                  
 .49ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  1
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كالعناصر اؼبشٌعة االصطناعية ىي تلك العناصر اليت تيستشدـ يف أغراض الطب النوكم، كيف 
حاالت التششيخت لدل مرضى الدماغ كالعظاـ كالكبد كالطحاؿ كالكلية كالرئة كالغٌدة الدرقية كيف 

 2.تقدير اؽبرموف كغَتىا
أشهر إُف  (6)ييعاقب باغببس من ستة  ): من ذات القانوف على أنٌو261كما نصت اؼبادة 

 دج، كل من ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة 50.000 دج إُف 10.000كبغرامة من  (2)سنتُت 
، كىذا يفيد بأف ؽبذه اؼبستشلصات قواعد (باؼبستشلصات اليت تيستشدـ يف اؼبشركبات الكحولية

كشركط خاصة تيفرض على كل من وبوزىا بضركرة  التقيُّد هبا، كيف ىذه اغبالة قبد أٌف الصيدِف أكثر 
 .ششخت مشموؿ هبذه القاعدة ؼبا لو من عبلقة مباشرة يف التعامل باؼبواد الكحولية كاؼبشدرة

، قبد أٌف اؼبشرع اعبزائرم جرـٌ اليت 4 مكرر 265 إُف 1 مكرر 265كباستقراء نصوص اؼبواد 
تتعٌلق خبرؽ القواعد اػباصة بتسجيل، صنع ككيفية ربصيل اؼبواد الصيدالنية كاؼبستلزمات الطبية 

اؼبستعملة يف الطب البشرم ككيفية توزيعها بالتجزئة، ككل فعل من شأنو اؼبساس باألحكاـ اؼبتعٌلقة 
بتصدير كاستَتاد اؼبواد الصيدالنية نظران ػبطورة التعامل هبذه اؼبواد كلكوّنا تعترب مواد سامة بالدرجة 

 3.األكُف

                                                                                                        
، اؼبتضٌمن 16/02/1985 اؼبؤرخ يف 05-85 يعٌدؿ كيتٌمم القانوف رقم 20/07/2008 اؼبؤرخ يف 13-08 القانوف رقم  1

 .03/08/2008، اؼبؤرخ يف 44قانوف ضباية الصحة كترقيتها، ج ر عدد 
 تيستشدـ صناعة العناصر اؼبشٌعة ألغراض كثَتة ، كؽبذه العناصر تطبيقات يف ميادين الطب كالزراعة كيف تقدير أعمار اآلثار،  2

كما يبكن استشدامها إلجراء قياسات ىندسية كميكانيكية، كقد استيشدمت العناصر اؼبشٌعة كمقتضيات لسَت التفاعبلت 
 : الكيماكية، إذ تساعد يف الكشف عن تطٌور تفاعل كيماكم ، أك ربٌوؿ فيزيائي كالكشف عن آليتو؛ أنظر اؼبوقع اإللكًتكٓف

www.arab-ency.com ،  20/07/2017اطيلع عليو بتاريخ. 
 على اؼبواد بتسجيل األدوية والمصادقةكل من ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة ...ييعاقب ):  على أنٌو1 مكرر 265 تنخٌت اؼبادة  3

كل من ىبالف األحكاـ ... ييعاقب):  تنخت2 مكرر 265، كاؼبادة (.الصيدالنية كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم
 اؼبواد بصنعكل من ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة ... ييعاقب ):3 مكرر 265، كاؼبادة (... اؼبواد الصيدالنيةباستيراد وتصديراؼبتعٌلقة 

 بالتوزيع بالتجزئةكل من ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة ... ييعاقب ): اليت تنخت على أنٌو4 مكرر 265، ككذا اؼبادة (...الصيدالنية

http://www.arab-ency.com/
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فصناعة الدكاء تيعترب من الصناعات شديدة األنبية، عظيمة األثر لتعٌلقها بالسبلمة اعبسدية 
لئلنساف فبٌا حدا باألداة التشريعية يف كل الدكؿ أف تيلقي على منتجيها كاجب اغبيطة كاغبذر عند 

إنتاجو كيف مرحلة إطبلقو لبلستهبلؾ، فبٌا يستوجب كضع نصوص صارمة تنظم مراحل إنتاج كتداكؿ 
ىذه اؼبواد، فًتٌتب اؼبسؤكلية اعبزائية عن األضرار الناصبة من استعماؿ ىذا الدكاء، كيف ىذا الصدد 

 التزاما على عاتق دكؿ اإلرباد بضركرة إدراج مسؤكلية اؼبنتج يف 19851كضع االتفاؽ األكريب لعاـ 
ؾباؿ صناعة الدكاء عن اإلخبلؿ بواجب اؼبتابعة، كقد كرد ىذا اإللتزاـ يف االتفاؽ األكريب الصادر يف 

 2. كاؼبتعٌلق بالضماف العاـ للمنتجات يف مادتو التاسعة29/06/1992
 :الجرائم المتعّلقة بخرؽ قواعد اإلعالـ واإلشهػار -2

 (3)إُف ثبلث  (1)ييعاقب باغببس من سنة  ) على أنٌو 264كيف ىذا الصدد نٌصت اؼبادة 
 دج، كل من ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة 1.000.000 دج إُف 500.000سنوات كبغرامة من 

، فااللتزاـ باإلعبلـ (باإلعبلـ اػباص باؼبواد الصيدالنية كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم

                                                                                                        
 اؼبتضمن قانوف ضباية الصحة كترقيتها سالف 05-85 اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم للقانوف 13-08؛ القانوف رقم (...للمواد الصيدالنية

 .الذكر
أف اؼبنتج يكوف مسئوال بقوة  5\7 اػباص باؼبسؤكلية عن فعل اؼبنتجات اؼبعيبة يف اؼبادة 374-85جاء التوجيو األكركيب   1

لكنو َف يفرض . القانوف، إال إذا أثبت أف حالة اؼبعرفة العلمية كالفنية، كقت طرح اؼبنتج للتداكؿ، َف تسمح باكتشاؼ كجود العيب
على الدكؿ التوجيو األكركيب إقرار ذلك يف قوانينها الداخلية، كقد اتبعت أؼبانيا ىذه التوصية حبيث نفت قياـ اؼبسؤكلية بسبب 

عكس اؼبشرع .ـباطر التقدـ العلمي كاستثنت األدكية من ذلك باعتبارىا زبضع لقواعد خاصة تفرض على اؼبنتج مسؤكلية مشددة
بينما اكتفى اؼبشرع . الفرنسي الذم َف يتبع ذلك  يف ؾباؿ الدكاء بعد أف اعترب ـباطر التقدـ العلمي سبب لئلعفاء من اؼبسؤكلية

؛ بومدين فاطيمة الزىرة، مسؤكلية اؼبنتج عن اعبزائرم بالقواعد العامة إلعفاء اؼبنتج من اؼبسؤكلية عن اؼبنتجات اؼبعيبة دبا فيها الدكاء
؛ ساَف 189- 161، ص ص2014 ، جامعة أدرار،جواف 3ـباطر التطور العلمي يف ؾباؿ الدكاء، ؾبٌلة القانوف كاجملتمع، عدد

، 2009، األردف، 1ؿبمد رديعاف العزاكم، مسؤكلية اؼبنتج يف القوانُت اؼبدنية كاالتفاقيات الدكلية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط
 .39ص 
، (ط.د) ؿبمد ؿبي الدين إبراىيم سليم، ـباطر التطٌور كسبب إلعفاء اؼبنتج من اؼبسؤكلية، دار اؼبطبوعات اعبامعية،  2

 .91، ص2007اإلسكندرية، 
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 من قانوف ضباية 17يقع على كل متدخل أك منتج لسلعة معينة، كهبذا نخٌت اؼبشرٌع اعبزائرم يف اؼبادة 
هبب على كل متدٌخل أف يعلم اؼبستهلك بكل اؼبعلومات اؼبتعٌلقة باؼبنتوج الذم  ): اؼبستهلك على أنٌو

 1(...يضعو لبلستهبلؾ بواسطة الوسم ككضع العبلمات أك بأية كسيلة أخرل مناسبة

كما جرـٌ اؼبشرٌع اعبزائرم كل من ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة باإلشهار اػباص باؼبواد الصيدالنية 
 2.كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم

 :الجرائم الماسة بصحة والسالمة الجسدية لإلنساف -3

ضباية الصحة العامة ىي من أكلويات أم دكلة، كلبلوغ ىذا اؽبدؼ يستلـز تكثيف النصوص 
القانونية الردعية يف شىت اؼبيادين، اليت تساىم يف اغبد من انتهاؾ حرمة اعبسد الذم يعترب حق 

دستورم كأكلوية من أكلويات الدكلة، من ىنا جرـٌ اؼبشرع اعبزائرم األفعاؿ اليت تنايف ىذا اؼببدأ كمن 
 (1)ييعاقب باغببس من سنة  ):  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها بقوؽبا263ذلك نذكر نخت اؼبادة 

دج، كل من يتاجر بالدـ 1.000.000 دج إُف 500.000سنوات كبغرامة من  (3)إُف ثبلث 
 .(البشرم أك مصلو أك مشتقاتو قصد الربح

 كىذا النخت كيٌجو إُف اؼبمارسُت يف اؼبيداف الصحي من صيادلة، أطباء، جراحُت، كحىت يف اؼبيداف 
نٌوه عنها يف اؼبادة 3...شبو الطيب من فبرضُت كـبربيُت كغَتىم

ي
، نظران لعبلقتهم اؼبباشرة بالوسائل اؼب

 .سالفة الذكر كبسبب مزاكلتهم ؼبهنتهم

                                  
 .08/03/2009، اؼبؤرٌخ يف 15، يتعٌلق حبماية اؼبستهلك، ج ر عدد 25/02/2009 اؼبؤرٌخ يف 03-09 قانوف رقم  1
 . سالف الذكر13-08 من قانوف ضباية الصحة كترقيتها اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم بالقانوف رقم 265 اؼبادة  2
، 27/04/1991 اؼبؤرٌخ يف 107-91من اؼبرسـو التنفيذم 2 مٌت النخت على اؼبستشدمُت شبو الطبيُت يف نخت اؼبادة   3

 .27/04/1991، اؼبؤٌرخة يف 22يتضٌمن القانوف األساسي اػباص باؼبستشدمُت شبو الطبيُت، ج ر عدد 
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 من ذات القانوف على ذبرٔف كل فعل ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة 5 مكرر 265كما نٌصت اؼبادة 
بتجربة األدكية كاؼبواد البيولوجية كاؼبستلزمات الطبية اؼبستعملة يف الطب البشرم على اإلنساف، 

دج 5.000.000سنوات كغرامة مالية من  (5)إُف طبس  (2)كضاعف اؼبشرٌع عقوبتها من سنتُت 
 . دج10.000.000إُف 

أٌما فيما يتعٌلق جبريبة اإلجهاض فهي من األفعاؿ اليت أٌكد على ذبريبها يف قانوف ضباية الصحة 
 1.كترقيتها دكف ربديد العقوبة، حيث أحالنا إُف نصوص قانوف العقوبات

 .الجرائػم الواردة في قانوف العقوبػػات:  الفػػػػرع الثانػػػي

اتفقت غالبية تشريعات الدكؿ على ذبرٔف فعل اإلجهاض دكف ضركرة طبية، ككذا فعل إفشاء السر 
اؼبهٍت، طاؼبا أٌف جريبة إفشاء السر اؼبهٍت ىي ؿبور دراستنا، فإنٌنا سنشصخت ؽبا مبحث كامل 

لدراستها، أٌما يف ىذا الفرع سنحاكؿ دراسة جريبة اإلجهاض يف األنظمة العقابية اؼبقارنة يف البند 
 .األكؿ، كقانوف العقوبات اعبزائرم يف البند الثآف

 

 

 .جريمة اإلجهاض في النصوص العقابية المقارنة: البند األوؿ

جرمت العديد من الدكؿ فعل اإلجهاض بدكف دافع يشٌكل خطورة على صحة اؼبرأة اغبامل، كمع 
ذلك أباحتو بعض الدكؿ كالقانوف الفرنسي، حيث ألغى اؼبشرع الفرنسي النصوص العقابية اؼبتعٌلقة 

                                  
ييعاقب كل من ىبالف األحكاـ اؼبتعٌلقة دبواد  ):  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم على أنٌو262 نصت اؼبادة  1

 .(اإلجهاض بالعقوبات اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات
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 بل كأباحو يف قانوف الصحة العامة الفرنسي ربت 1جبريبة اإلجهاض من قانوف العقوبات الفرنسي
، حيث (من اغبمل (12)اإلّناء الطوعي أك اإلرادم للحمل قبل ّناية األسبوع الثآف عشر  )عنواف 

كاليت ال ترغب يف إسباـ ضبلها أف تطلب من الطبيب - قبل اؼبٌدة احملٌددة- أعطى اغبق للمرأة اغبامل 
أك القابلة إّناء اغبمل لكن بشرط اؼبدة اؼبذكورة سلفان ، كما أيعطي اغبق لكل ششخت اختيار أسلوب 

اإلجهاض الذم يراه مناسبان بعد اإلطبلع على كل الوسائل اؼبتاحة، كىذه اؼبعلومات ىي من 
 2.مسؤكلية كل مهٍت يف قطاع الصحة يف إطار صبلحيتو كضمن احًتاـ القواعد اؼبهنية اؼبعموؿ هبا 

من ىنا أباح اؼبشرع الفرنسي عملية اإلجهاض إذا مٌت برضاء اؼبرأة اغبامل،معتربان يف ذلك أٌف اعبنُت 
ىو من اغبقوؽ اللصيقة باؼبرأة اغبامل كىو جزء منها هبوز ؽبا التشٌلخت منو إذا َف ترغب فيو، كىذا ما 

أخذت بو بعض القوانُت كالقانوف اإليطاِف، األؼبآف، السويدم، اؽبولندم ، النركهبي ككذا اؼبشرع 
 3.اإلقبليزم كبعض الواليات اؼبتحدة األمريكية

كما ذىبت بعض التشريعات كبو إباحة اإلجهاض إذا أغبق باغبامل ضرران يهٌدد صحتها اعبسدية 
 4.كالنفسية، كىذا ما أخذ بو اؼبشرٌع التونسي يف اجمللة اعبزائية

                                  
1
 Brener Perla, l’avortement doit-il sortir du code pénal ?, site : www.cclj.be , rédigé le 

01/11/2016, vu le 22/07/2017. 
2 Article L2212-1 du Code de la santé publique - Dernière modification le 07 janvier 2017 - 

Document généré le 09 janvier 2017 :« La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une 

grossesse peut demander à un médecin ou à une sagefemme l'interruption de sa grossesse. 

Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. 

Toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes abortives et d'en choisir une 

librement. 

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et 

dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. » 
 

 .23/07/2017، واطُلع عليه بتاريخ 12/05/2011 ، أُدرج بتاريخ http://www.startimes.com: اؼبوقع اإللكًتكٓف  3
 اؼبؤرٌخ 1973 لسنة 02، كباؼبرسـو رقم 01/07/1965 اؼبؤرخ يف 1965 لسنة 24 من القانوف رقم 214 ينخت الفصل  4
كل من توُف أك حاكؿ ):  على أنٌو19/11/1973اؼبؤرخ يف 1973 لسنة 53 اؼبصادؽ عليو بالقانوف رقم 26/09/1973يف 

http://www.cclj.be/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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الٌ يف حالة الضركرة إسقاط اعبنُت كلو مٌت برضا اؼبرأة اغبامل إإُف منع يف حُت يذىب موقف آخر 
 إنقاذان غبياة األـ، كىذا اؼبوقف أخذت بو غالبية القوانُت العربية بشرط رضا اؼبرأة اغبامل يف فإنو مباح

بعض الدكؿ ، كبدكف رضاىا يف دكؿ أخرل كالقانوف النمساكم الذم يبيح للطبيب إجهاض اؼبرأة 
اغبامل كلو بدكف رضاىا حفاظا على حياهتا، كىو ما أخذت بو بعض الواليات اؼبتحدة األمريكية 

 1.كتركيا

كما ذىب اؼبشرع اؼبصرم إُف ذبرٔف األفعاؿ اليت يًتٌتب عليها إجهاض اؼبرأة اغبامل، كشٌدد 
العقاب إذا ما قاـ هبذا الفعل صيدِف، كقد أكرد النصوص اؼبتعٌلقة باإلجهاض ضمن الباب الثالث من 

 264.2 إُف 260قانوف العقوبات يف اؼبواد من 
كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أك كبوه من أنواع ):  على أنٌو260حيث نٌصت اؼبادة 

كل من أسقط عمدان امرأة ):  فقد نٌصت على أنٌو261، أٌما اؼبادة (اإليذاء، ييعاقب بالسجن اؼبشٌدد
حبلى بإعطائها أدكية أك باستعماؿ كسائل مؤدية إُف ذلك أك بداللتها عليها سواءن كاف برضائها أك 

،  كىذه العقوبة تسرم كذلك على اؼبرأة اليت رضيت بتعاطي األدكية مع علمها (ال، ييعاقب باغببس

                                                                                                        
 اغبامل أك برضاأف يتوُف إسقاط ضبل ظاىر أك ؿبتمل بواسطة أطعمة أك مشركبات أك أدكية أك أية كسيلة أخرل سواء كاف ذلك 

كتعاقب بعامُت سجنا كخبطية قدرىا ألفا  .بدكنو يعاقب خبمسة أعواـ سجنا كخبطية قدرىا عشرة آالؼ دينار أك بإحدل العقوبتُت
دينار أك بإحدل العقوبتُت اؼبرأة اليت أسقطت ضبلها أك حاكلت ذلك أك رضيت باستعماؿ ما أشَت بو عليها أك كقع مدىا بو ؽبذا 

يرخخت يف إبطاؿ اغبمل خبلؿ الثبلثة أشهر األكُف منو من طرؼ طبيب مباشر ؼبهنتو بصفة قانونية يف مؤسسة استشفائية  .الغرض
كما يرخخت فيو بعد الثبلثة أشهر إف خشي من مواصلة اغبمل أف تتسبب يف اّنيار صحة  .أك صحية أك يف مصحة مرخخت فيها

األـ أك توازّنا العصيب أك كاف يتوقع أف يصاب الوليد دبرض أك آفة خطَتة كيف ىذه اغبالة هبب أف يتم ذلك يف مؤسسة مرخخت 
بعد االستظهار لدل الطبيب الذم سيتوُف ذلك بتقرير من الطبيب  إٌف إبطاؿ اغبمل اؼبشار إليو بالفقرة السابقة هبب إجراؤه.فيها

 ، تّن تحيينه هن قبل http://www.legislation.tn: ، أنظر بوابة التشريع التونسي، اؼبوقع اإللكًتكٓف(.الذم يباشر اؼبعاعبة

 .25/07/2017، واطُلع عليه بتاريخ 21/07/2017رئاسة الحكوهة التونسية بتاريخ 
 .، سالف الذكزhttp://www.startimes.com: اؼبوقع اإللكًتكٓف  1

 .1937 لسنة 58 اؼبعٌدؿ للقانوف رقم 2003 لسنة 95 قانوف العقوبات اؼبصرم الصادر دبوجب القانوف رقم  2

http://www.legislation.tn/
http://www.legislation.tn/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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سقط طبيبان أك جرٌاحان أك صيدليان أك قابلة 1هبا، كتسٌببت يف إسقاط ضبلها
ي
، كتيشٌدد العقوبة إذا كاف اؼب

 من ذات 264اؼبادة )، غَت أنٌو ال تُّسٌلط العقوبة على الشركع يف اإلسقاط 2إُف السجن اؼبشٌدد
 .(القانوف

كباستقراء ىذه النصوص يتبٌُت لنا أف اؼبشرع اؼبصرم قصد اإلجهاض اعبنائي الذم ىبتلف عن 
اإلجهاض الذم يكوف بدكاعي طبية كحفاظان على صحة اؼبرأة اغبامل، فقد اعترب اإلجهاض الذم 
يكوف من طرؼ صيدِف على غرار باقي اؼبمارسُت الصحيُت جناية معاقب عليها بالسجن اؼبشٌدد، 
مثلو مثل اإلجهاض الذم حصل بفعل الضرب أك أم كسيلة من كسائل اإليذاء البدٓف، كما دكف 

 3.ذلك اعترب اإلجهاض جنحة ييعاقب عليها باغببس

يعاقب باغببس ك ) :على أنٌو 339اؼبادة كيف ىذا الصدد نخت قانوف العقوبات اإلمارايت يف 
بالغرامة من اعتدل على سبلمة جسم غَته بأية كسيلة كأفضى االعتداء إُف مرضو أك عجزه عن 

كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد على سنة كالغرامة . أعمالو الششصية مدة تزيد على عشرين يوما 
اليت ال ذباكز عشرة آالؼ درىم إذا َف تصل نتيجة االعتداء إُف درجة اعبسامة اؼبذكورة يف الفقرة 

 4.(بلى إجهاضا ، عيدَّ ذلك ظرفا مشددان كإذا نشأ عن االعتداء على ح. السابقة 

تيعاقب باغببس مدة ال تزيد على سنة أك بالغرامة اليت ):  على أنٌو340 اؼبادة  كذلك كما نٌصت
. ال ذباكز عشرة آالؼ درىم أك بالعقوبتُت معان كل حبلى أجهضت نفسها عمدان بأية كسيلة كانت

كما ييعاقب باغببس مدة ال تقٌل عن سنتُت أك بالغرامة اليت ال تقٌل عن عشرة آالؼ درىم من 
فإذا كاف من أجهضها طبيبان أك جرٌاحان أك صيدالنيان أك . أجهضها عمدان برضاىا بأية كسيلة كانت

                                  
 . من قانوف العقوبات اؼبصرم سالف الذكر262 اؼبادة  1
 . من قانوف العقوبات اؼبصرم263اؼبادة   2
 .55ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص   3
 .2005 لسنة 34 دبوجب القانوف االربادم رقم 340، عيٌدلت اؼبادة 1987 لسنة 03قانوف العقوبات االربادم رقم   4
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قابلة أك أحد الفنيُت كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد على طبس سنوات، كذلك دكف اإلخبلؿ بأية 
كييعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من أجهضن . عقوبة أشد ينخٌت عليها قانوف آخر

كييعاقب على الشركع يف ارتكاب أحد األفعاؿ اؼبنصوص عليها يف ىذه . عمدان حبلى بغَت رضاىا
، كىذا ما يوٌضح موقف اؼبشرع اإلمارايت من فعل اإلجهاض 1(اؼبادة بنصف العقوبات اؼبقٌررة فيها

اعبنائي، غَت أنٌو اختلف مع اؼبشرٌع اؼبصرم يف ذبريبو لفعل الشركع خببلؼ اؼبشرٌع اؼبصرم الذم َف 
 .يعاقب على الشركع يف اإلجهاض

كما ذىب اؼبشرع اؼبغريب على ذات اؼبسار الذم ازبذه سابقوه حيث نخٌت على ذبرٔف اإلجهاض 
:  منو على أفٌ 451، حيث نٌصت اؼبادة 2 من قانوف العقوبات اؼبغريب451 إُف 449يف اؼبواد 

 طلبة ذلكؾك كالصيادلة كاؼبولدات كالقاببلت األسناف كأطباء الصحة كمبلحظو كاعبراحوف األطباء)
 األدكات كبائعو كاؼبضٌمدكف كالعشابوف الصيدليات كعماؿ الصيدلة أك األسناف طب أك الطب

 كسائل إُف يرشدكف الذين العرفية، كالقاببلت بالتسبب كاؼبعاعبوف كاؼبدٌلكوف كاؼبمٌرضوف اعبراحية
 اؼبادتُت أحد يف اؼبقررة بالعقوبات يعاقبوف يباشركّنا، أك باستعماؽبا ينصحوف أك اإلجهاض ربدث
 من باغبرماف ذلك، على عبلكة اعبريبة، مرتكب على كوبكم .األحواؿ حسب على 450 ك 449
، كما جرـٌ اؼبشرٌع العراقي 3(.ؿبدكدة ؼبدة أك ّنائية، بصفة إٌما ، 87 اؼبادة يف اؼبقرر اؼبهنة، مزاكلة

                                  
 . سالف الذكر1987 لسنة 03قانوف العقوبات االربادم رقم   1

 .26/11/1962 اؼبؤرخ يف 413-59-1 قانوف العقوبات اؼبغريب الصادر بالظهَت الشريف رقم  2
 أك برضاىا ذلك،ؾ أّنا يظن أك حبلى امرأة إجهاض حاكؿ أك أجهض من):  من ؽ ع مغريب على أفٌ 449تنخت اؼبادة   3

 إُف سنة من باغببس يعاقب أخرم، كسيلة أية أك عنف أك ربايل أك عقاقَت أك شراب أك طعاـ بواسطة ذلك افؾ سواء بدكنو
 (سنة عشرين إُف عشر من السجن فعقوبتو موهتا، ذلك عن نتج كإذا.درىم طبسمائة إُف كعشرين مائة من كغرامة سنوات طبس

 ترفع معتادة، بصفة السابق اؼبادة يف إليها اؼبشار األفعاؿ يبارس اعبريبة مرتكب أف ثبت إذا): من ذات القانوف450 ادةكنٌصت اَف.
 اؼبشار اغبالة يف سنة ثبلثُت إُف عشرين من السجن عقوبة كتكوف األكُف، الفقرة يف إليها اؼبشار اغبالة يف الضعف إُف اغببس عقوبة
 على عبلكة هبوز فإنو ، 449 مادة أك اؼبادة ىذه حسب فقط، جنحية عقوبة فيها تطبق اليت اغبالة كيف .الثانية الفقرة يف إليها
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، كاعترب إتيانو من طرؼ صيدِف أك طبيب، كيميائي، قابلة 419 إُف 417أيضان اإلجهاض يف اؼبواد 
 من قانوف 546 إُف 539، كقد خٌصخت اؼبشرع اللبنآف اؼبواد من 1أك أحد معاكنيهم ظرفان مشٌددان 

العقوبات لتجرٔف فعل اإلجهاض جبميع كسائلو كأحوالو، كما شٌدد العقوبة إذا ما قاـ باإلجهاض 
 2.صيدِف أك أحد مستشدميو سواء كانوا فاعلُت أصليُت أك مسانبُت

 .جريمة اإلجهػاض في قانوف العقوبات الجزائري: البند الثػػػانػي

 قانوف يف اإلجهاض جريبة عن الصيدِف مسؤكلية نخٌت على  اعبزائرماؼبشرعسبقت اإلشارة إُف أٌف 
 اإلجهاض دبواد اؼبتعلقة األحكاـ ىبالف من كل يعاقب " 262 اؼبادة يف كترقيتها الصحة ضباية

 إُف 304، كما أكرد ىذه اعبريبة يف قانوف العقوبات مواد من ."العقوبات قانوف يف اؼبقررة بالعقوبات
كل من أجهض امرأة حامل أك مفًتض ضبلها  ):  منو على ما يلي304 ، حيث نٌصت اؼبادة 313

بإعطائها مأكوالت أك مشركبات أك أدكية أك باستعماؿ طرؽ كأعماؿ عنف أك أية كسيلة أخرل سواء 
 .(...كافقت على ذلك أك َف توافق أك شرع يف ذلك

 سالفة 304كييشًتط لتوافر كصف جريبة اإلجهاض توافر أركاّنا كاليت نستشفها من نخت اؼبادة 
الذكر، كىو أف يكوف ىناؾ ضبل أك احتمالية كجود اغبمل، كاإلجهاض يكوف يف أم كقت من 

أكقات اغبمل ييعاقب عليو القانوف، كما أنٌو ال فرؽ بُت اغبمل الناتج عن عبلقة شرعية أك عبلقة غَت 
، كما يستلـز توافر الركن اؼبادم اؼبتمٌثل 3شرعية، كسواء كانت ىذه العبلقة برضا اؼبرأة أك بغَت رضاىا

                                                                                                        
 سنوات طبس من اإلقامة، من كباؼبنع 40 اؼبادة يف إليها اؼبشار اغبقوؽ من أآثر أك كاحد من باغبرماف الفاعل على وبكم أف ذلك
 .(عشر إُف

ييعدُّ ظرفان مشٌددا للجآف إذا طبيبان أك صيدليان أك ):  على أنٌو1969 لسنة 111من ؽ ع عراقي رقم 418/3 نٌصت اؼبادة  1
 .(كعلى احملكمة أف تأمر دبنعو من مزاكلة مهنتو أك عملو مٌدة ال تزيد على ثبلث سنوات. كيميائيان أك قابلة أك أحد معاكنيهم

 .01/03/1943 الصادر يف 340 قانوف العقوبات اللبنآف الصادر دبوجب اؼبرسـو اإلشًتاعي رقم  2
 .232 عبد اغبميد الشواريب، مرجع سابق، ص  3
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 كاليت تطٌرؽ ؽبا اؼبشرع على سبيل 304يف فعل اإلجهاض بأم كسيلة من الوسائل اؼبذكورة يف اؼبادة 
اؼبثاؿ ال اغبصر، على أٌف اإلجهاض الواقع من طرؼ الصيدِف قد يكوف باستعمالو لبعض األدكية 

 1.كالعقاقَت اليت ربدث انقباضات يف عضبلت الرحم كاليت تدخل ضمن الًتكيبات اجملهضة
كييشًتط يف ربٌقق فعل اإلجهاض أف يتٌم إّناء اغبمل قبل موعد الوالدة الطبيعي، أك خبركج اعبنُت 

حٌيان أك قاببلن للحياة، فيكوف االعتداء يف ىذه اغبالة على حق اعبنُت يف النمو الطبيعي كالوالدة 
، كبتحٌقق ىذه النتيجة البد من توفر العبلقة السببية بُت فعل اإلجهاض كالنتيجة اجملٌرمة، أم 2الطبيعية

باستشداـ الصيدِف لوسائل اإلجهاض بنية إحداثو، كبتوافر النتيجة يكوف الركن اؼبادم مكتمل، غَت 
أنٌو إذا َف تتحقق النتيجة اإلجرامية فييعٌد ذلك شركعان يف اإلجهاض كىو معاقب عليو يف القانوف 

 3.اعبزائرم
كما ينبغي توافر الركن اؼبعنوم لتحقق اعبريبة كىو بأف يكوف للصيدِف قصد جنائي يتجٌسد أساسان 

يف علمو حبمل اؼبرأة، فإف قاـ باإلجهاض دكف علمو حبمل اؼبرأة ينتفي القصد يف ىذه اغبالة، كما 
ينبغي توافر العلم كقت كقوع اإلجهاض، فإف علم باغبمل بعد ارتكابو للجريبة ينتفي القصد ىنا 

أيضان، كيستلـز علم الصيدِف بأٌف فعلو يؤٌدم إُف إجهاض اؼبرأة اغبامل، كىنا يبكن القوؿ أٌف اؼبرأة 
اغبامل إذا ما طلبت من الصيدِف سبكينها من دكاء معٌُت يسٌبب اإلجهاض دكف أف تيعلمو حبملها، 

 .فهنا ينتفي القصد اعبنائي

كبتحٌقق أركاف جريبة اإلجهاض توٌقع العقوبة اؼبقٌررة يف قانوف العقوبات كىي اغببس من سنة إُف 
دينار  (100.000)إُف مئة ألف  (20.000)سنوات كبغرامة من عشرين ألف  (5)طبس 

سنوات إُف  (10)جزائرم، كإذا أفضى اإلجهاض إُف اؼبوت فتكوف العقوبة السجن اؼبؤقت من عشر 

                                  
 .125- 124 شريف الطباخ، مرجع سابق، ص ص  1
 .252 أمَت فرج يوسف، اؼبرجع السابق، ص  2
 .88 براىيمي زينة، اؼبرجع السابق، ص  3
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سنة،  كما يبكن عبلكة على ذلك اغبكم باؼبنع من اإلقامة، كإف كاف ىذا الفعل ييعترب  (20)عشرين 
 1.عادة لدل اعبآف فتيضاعف عقوبة اغببس كتيرفع عقوبة السجن اؼبؤقت إُف اغبد األقصى

سٌلطة عٌما إذا كاف اعبآف صيدِف أك طبيب ، قابلة، جرٌاح أسناف، طالب يف 
ي
كىي ذات العقوبة اؼب

ٌضرك العقاقَت اٍف، ككل ...ميداف الطب أك طب األسناف أك الصيدلة، ككذا مستشدـ الصيدليات كؿبي
 2.من يدخلوف ضمن اؼبمارسُت الطبيُت، مع إمكانية اغبكم على ىؤالء حبرماّنم من مزاكلة اؼبهنة

كما جرـٌ اؼبشرع اعبزائرم فعل التحريض على اإلجهاض سواء أدل ذلك إُف نتيجة أـ َف يؤدم 
إليها، إذا ما سٌبت االستعانة بأسلوب الدعاية كاإلعبلنات، ك قٌرر عقوبة اغببس من شهرين إُف ثبلث 

 3. سالفة الذكر304سنوات كبذات الغرامة اؼبنٌوه عنها يف اؼبادة 

 .جريمػػػػػػػػة إفشػػػػػاء السػػر المهنػػػػػي:   المبحػػث الثػػانػػي

سبقت اإلشارة إُف أٌف إفشاء السر اؼبهٍت جريبة خيلقية قبل أف تكوف جريبة جنائية، نظران ؼبساسها 
باغبياء العاـ كباؼبصلحة االجتماعية اليت تتطٌلب أف هبد اؼبريض صيدالنيان يلجأ إليو فيودعو سرٌه، إذ 

أٌف إفشاء أسرار اؼبرضى من شأنو أف يؤٌدم إُف امتناع األفراد من اللجوء إُف الصيادلة القتناء الدكاء أك 
اغبصوؿ على اإلرشادات الضركرية جملاهبة اؼبرض، خشية افتضاح أسرارىم فبٌا يؤٌدم إُف تشويو ظبعتهم 

، كعليو فلقياـ ىذه اعبريبة يستوجب توافر أركاّنا كاملة حىت يتٌم توقيع العقوبة 4كاغبٌط من كرامتهم
 .اؼبقٌررة على من يقـو هبذا الفعل

  .أركػػػػاف جريمة إفشاء السػػر المهني: المطلب األوؿ

                                  
 . ؽ ع جزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم305 ك304 اؼبادتاف  1
 . من ؽ ع جزائرم306 اؼبادة  2
 .قانوف العقوبات اعبزائرم 310 اؼبادة  3
 .98 طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  4



[Tapez le titre du document] 
 

259 
 

: نقصد بأركاف اعبريبة العناصر األساسية أك األجزاء اؽبامة اليت يتطٌلبها القانوف لقيامها، كىي نوعاف
أركاف عامة كىي اليت يستوجب توافرىا يف كل جريبة مهما كاف نوعها أك طبيعتها، كإف انتفى عنصر 

منها فلن تكوف ىناؾ جريبة على اإلطبلؽ، أٌما األركاف اػباصة فهي اليت تنفرد هبا كل جريبة على 
حدل كيربز من خبلؽبا اختبلؼ كل جريبة عن األخرل كتيضاؼ ىذه األركاف إُف األركاف العامة 

 1.ليتحٌدد نوع اعبريبة

كتتطٌلب جريبة إفشاء السر اؼبهٍت أركاف سنعاعبها، حيث سنتطٌرؽ يف الفرع األكؿ الركن الشرعي، 
أما الفرع الثآف فسنقـو بدراسة الركن اؼبادم الذم يتجٌسد يف إفشاء كاقعة ذات طابع سٌرم، كركن 

 .معنوم يتمٌثل يف القصد اعبنائي نتطٌرؽ لو يف الفرع الثالث

 .الػػػركن الشػػرعي لجريمة إفشاء السر المهني:   الفػػػرع األوؿ

ربٌقق الركن الشرعي يف جريبة إفشاء السر اؼبهٍت معناه أف يكوف ىذا الفعل منصوص عليو يف قانوف 
العقوبات أك أحد النصوص القانونية اػباصة كمٌت كضع عقوبات جزائية، طبقان ؼببدأ الشرعية الذم 

 2.(ال جريبة كال عقوبة أك تدابَت أمن إالٌ بقانوف ): تضٌمنتو نصوص قانوف العقوبات اعبزائرم بقوؽبا

ييعاقب باغببس من شهر إُف ستة أشهر ): ك يف ىذا اػبصوص نخٌت اؼبشرٌع اعبزائرم على أنٌو
دينار جزائرم، األطباء  (100.000)إُف مئة ألف  (20.000)كبغرامة من عشركف ألف 

كاعبرٌاحوف ك الصيادلة كالقاببلت كصبيع األششاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة الدائمة 

                                  
، اعبزائر، 6، اعبريبة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ط 1 عبد اهلل سليماف، شرح قانوف العقوبات اعبزائرم، القسم األكؿ، ج 1

 .66، ص 2005
 . اؼبادة األكُف ؽ ع جزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم 2
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أك اؼبؤقتة على أسرار أيدُف هبا إليهم كأفشوىا يف غَت اغباالت اليت يتوٌجب عليهم فيها القانوف إفشاءىا 
 1 .(كيصرٌح ؽبم بذلك

 منو 40، حيث جاء يف نخت اؼبادة2كىذا النخت جاء تكريسان للمبادئ اؼبنصوص عليها يف الدستور
ال هبوز انتهاؾ حرمة حياة  ): 46، كاؼبادة (...تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف ): على أف

سريٌة اؼبراسبلت كاالتصاالت اػباصة بكل أشكاؽبا . اؼبواطن اػباصة، كحرمة شرفو وبميهما القانوف
 على 47، إضافة إُف أٌف القانوف اؼبدٓف باعتباره الشريعة العامة للقوانُت نخٌت يف مادتو 3(...مضمونة

لكل من كقع عليو اعتداء غَت مشركع يف حق من اغبقوؽ اؼببلزمة لششصيتو أف يطلب كفق  )أنٌو 
 4.(ىذا اإلعتداء التعويض عٌما يكوف قد غبقو من ضرر

 من قانوف العقوبات اعبزائرم كاليت ذكر فيها بعض مهنيي الصحة على 301كباستقراء نخت اؼبادة 
صبيع األششاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة )سبيل اؼبثاؿ كترؾ اجملاؿ مفتوحان بقولو 

، ميٌتبعان يف ذلك اؼبسار الذم انتهجو اؼبشرع الفرنسي من خبلؿ قانوف العقوبات (الدائمة أك اؼبؤقتة
القدٔف، إالٌ أف اؼبشرٌع اعبزائرم حرص على ذكر األطباء كجرٌاحو األسناف كالصيادلة نظران ألنٌو من 

األسباب اؽبامة لوجود السر اؼبهٍت الطيب ىو السماح لكل ششخت بأف يضع كل ثقتو يف الصيدِف 

                                  
 . ؽ ع جزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم301 اؼبادة  1

2
  Hannouz.M et Hakem. A, précis de droit médical à l’usage des praticiens de la médecine et 

du droit, office des publications universitaire, Alger, 1992, p107. 
، اؼبؤرخة يف 14 ، يتضٌمن التعديل الدستورم، ج ر عدد 06/03/2016 اؼبؤرٌخ يف 01-16 القانوف رقم  3
07/03/2016. 

 . القانوف اؼبدٓف اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم 4
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، أٌما الشركع يف ىذه اعبريبة ليس معاقب عليو يف 1الذم يتعامل معو أك الطبيب أك جرٌاح األسناف
 2.قانوف العقوبات اعبزائرم

ك ييعاقب على االشًتاؾ يف جريبة إفشاء السر اؼبهٍت كعقوبة الفاعل األصلي كلو كاف الشريك ال 
وبمل الصفة اليت يتطٌلبها القانوف يف الفاعل األصلي، حيث كاف ىناؾ رأم ـبالف تبٌنتو ؿبكمة 

، كأيٌدىا يف ذلك بعض الفقو اإليطاِف، حيث 18/07/1934النقض اإليطالية يف قرارىا اؼبؤرٌخ يف 
ذىبت إُف اعتبار أٌف األمُت على السر ييعاقب على اإلفشاء ألنٌو ىو الذم يلتـز قانونان بكتماف أسرار 
الوظيفة أك اؼبهنة، أٌما من يتلٌقى اػبرب منو فبل يقع على عاتقو أم التزاـ من ىذا القبيل، إالٌ إذا كاف 

األمر متعٌلقان بإفشاء سٌر الدكلة فييعاقب من ييفشي سران تلٌقاه من اؼبؤسبن على السر، غَت أٌف ىناؾ رأم 
آخر يف الفقو اإليطاِف أخذ بضركرة تطبيق القواعد العامة يف اؼبسؤكلية اعبزائية، كىو ما ذىب إليو 
الفقو الفرنسي حيث إذا ساىم الشريك مع الفاعل األصلي يف اإلفشاء فإنٌو ييعاقب بعقوبة الفاعل 
 3.األصلي، كيتٌم االشًتاؾ بوسائل ثبلث التحريض أك االتفاؽ أك اؼبساعدة على تنفيذ جريبة اإلفشاء

من ىنا يكوف اؼبشرٌع اعبزائرم قد نخٌت على جريبة إفشاء السر اؼبهٍت، كأعطاىا كصف اعبنحة 
 4.من قانوف العقوبات اعبزائرم (5)استدالالن بنخت اؼبادة اػبامسة 

 .الػػركػػػػػػن المػػادي لجريمة إفشاء السر المهني: الفػػػػػرع الثػػػػانػػي

                                  
 غضباف نبيلة، اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب، مذكرة ماجستَت، زبصخت قانوف اؼبسؤكلية اؼبهنية، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم،  1

 .122، ص 2009تيزم كزك، 
، (ت.د) مركؾ نصر الدين، اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب عن إفشاء سر اؼبهنة، حبث مقٌدـ للمعهد الوطٍت للقضاء باعبزائر،  2
 .91 ؛ منقوؿ عن بومداف عبد القادر، اؼبرجع السابق، ص 16ص
 .494 إُف 492 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص 3
 :العقوبات األصلية يف مادة اعبنح ىي):  تنخت اؼبادة اػبامسة يف فقرهتا الثانية من ؽ ع ج اعبزائرم اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم 4

 اغببس مدة  تتجاكز شهرين إُف طبس سنوات ما عدا اغباالت اليت يقٌرر فيها القانوف حدكدان أخرل، -
 (.20.000الغرامة اليت تتجاكز -
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ييقصد بالركن اؼبادم للجريبة الفعل أك السلوؾ اإلجرامي الصادر عن إنساف عاقل سواء كاف إهبابيان 
 1.أك سلبيان يؤٌدم إُف نتيجة سبٌس حقان من اغبقوؽ اؼبصانة دستوريان كقانونيان 

فعل اإلفشاء كىو ما : كيتضٌمن الركن اؼبادم عبريبة إفشاء السر اؼبهٍت عنصرين ىامُت كنبا
سنتعٌرض لو يف البند األكؿ، أٌما العنصر الثآف فيتجٌسد يف كقوع اإلفشاء لواقعة ذات طابع سٌرم كىو 

ما سنعاعبو يف البند الثآف، كما أنٌو من الضركرم أف يصدر فعل اإلفشاء من اؼبؤسبن على السر، 
كدراستنا تتمحور حوؿ الصيدِف لذلك سنكتفي بالتطٌرؽ ؽبذا الشرط بالنسبة للصيدِف فقط يف البند 

 .الثالث

 

 

 .فعػػػل اإلفشػػػػاء: البند األوؿ

يتحٌقق السلوؾ اإلجرامي يف جريبة إفشاء سر اؼبهنة بقياـ اؼبؤسبن على السر بإفشاء السر اؼبؤسبن 
عليو، كيتحٌقق ذلك بالقوؿ أك الكتابة أك اإلشارة أك بنشره يف جريدة أك بالتحٌدث عنو يف ؿباضرة أك 

بالتصريح بو إُف ششخت كاحد كلو كاف كطيد الصلة باألمُت عليو، ك ال ييشًتط يف السر أف يكوف 
الششخت أفضى بو إُف ششخت اؼبؤسبن عليو كطلب منو كتمانو، بل ييعٌد يف حكم السر كل أمر يكوف 

 2.بطبيعتو سران كلو َف ينشًتط كتمانو صراحةن 

                                  
 .120، ص2007، اعبزائر، (ط.د ) بلعليات إبراىيم، أركاف اعبريبة كطرؽ إثباهتا يف قانوف العقوبات اعبزائرم، دار اػبلدكنية،  1

، 2015 ، مصر،1 ياسر حسُت هبنس، اغبماية اعبنائية للسرية يف القانوف الضرييب، مركز الدراسات العربية للنشر كالتوزيع، ط 2
 .41ص
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كييعٌرؼ اإلفشاء بأنٌو الفعل الذم تنتقل بو الواقعة من حالتها اػبفية إُف حالتها العلنية
، كيعٍت 1

 2.ذلك أٌف جوىر اإلفشاء ىو اإلفشاء دبعلومات كافية كؿبٌددة للغَت

 كييقصد باإلفشاء كشف الوقائع السرية كحىت الوقائع اؼبعلومة
 كاليت َف تكن ذات شهرة عامة ألف 3

، كنظران ألٌف 4اإلفشاء أضفى عليها تأكيدان َف يكن من قبل، كىذا ما استقر عليو القضاء الفرنسي
القانوف وبمي مصلحة اجملٍت عليو  يف إبقاء الواقعة سران كذلك بتجرٔف إفشاء األسرار، ؼبا يرتٌبو ىذا 

رـٌ الشارع إفشاء أم سٌر، كإمٌبا  اإلفشاء من مساس دبكانة كشرؼ كاعتبار صاحب السر، كال هبي
يقتصر التجرٔف على إفشاء أسرار تودع لدل من يبارسوف مهنان تفًتض يف عمبلئهم اضطرارىم إُف 

  5.إيداع أسرار لديهم، كييشًتط أف تقـو الصلة بُت السر كمباشرة اؼبهنة

كعليو، فلكي ييسأؿ من أفشى السر عن جريبة اإلفشاء، يستلـز أف يكوف قد كصل إُف علمو 
حبكم كظيفتو أك اؼبهنة كلو َف يطلب صاحب الشأف فيو كتمانو صراحة، كإمٌبا ييعدُّ كتمانو إلزامان 

، كيقـو مقاـ اإلفشاء، استعماؿ السر ؼبنفعة الصيدِف اػباصة أك ؼبنفعة ششخت آخر سواء 6قانونيان 
 .7كانت منفعة مادية أك معنوية

 .وقػوع اإلفشاء لواقعة ذات طابع سّري: البنػػػػػد الثانػػػػػي
                                  

 .131 عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، اؼبرجع السابق، ص  1
 .106- 105 شريف الطٌباخ، اؼبرجع السابق، ص ص  2
:  طارؽ صبلح الدين ؿبمد، مسؤكلية الطبيب اعبنائية اؼبًتتٌبة على إفشاء السر اؼبهٍت، مقاؿ يف اؼبوقع اإللكًتكٓف 3

www.ssfcm.org   27/12/2013، اطلع عليو يـو. 
 .451-449 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص ص  4
، 2 أشرؼ توفيق مشس الدين، اعبينات الوراثية كاغبماية اعبنائية للحق يف اػبصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط  5

 .57- 74، ص ص 2016مصر، 
 فشرم عبد الرزاؽ اغبديثي، خالد ضبيدم الزعيب، شرح قانوف العقوبات، القسم اػباص، اعبرائم الواقعة على األششاص،  6

 .139، ص2009،األردف، 1اؼبوسوعة اعبنائية الثانية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط
 .70 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص 7

http://www.ssfcm.org/
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ييشًتط لقياـ جريبة إفشاء السر اؼبعٍت أف يقع اإلفشاء على كاقعة ذات طابع سٌرم، كقد اختلفت 
اآلراء الفقهية يف تعريف السر فمنهم من عرٌفو على أساس الضرر على اعتبار أنٌو كل ضرر يبٌس 

، كمثالو إفشاء الطبيب سر مريضو الذم يعآف من مرض يبنعو من 1طمأنينة اؼبريض كشرفو كعائلتو
الزكاج، مث ييشفى ىذا اؼبريض، فهنا يكوف اؼبريض متضٌررا ؼبا قد يلحقو مستقببلن جرٌاء ما مٌت إشاعتو 

، كىناؾ رأم ثآف يعٌرؼ السر دبنظور التفرقة بُت الوقائع اؼبعلومة كغَت اؼبعركفة، كيف ىذا 2حوؿ مرضو
األمر خلصنا سلفان إُف اعتبار بعض اغباالت رغم شيوع الواقعة فيها إالٌ أف إفشاءىا من طرؼ مهٍت 
متشٌصخت يزيد من تأكيدىا، أٌما االذباه الثالث فيعٌرؼ السر على أساس اذباه إرادة اؼبودع لئلدالء 

 3.بالسر، أم أٌف كل اؼبعطيات اليت يصرٌح هبا اؼبريض إُف الصيدِف تعترب ذات طابع سٌرم

كيشمل السر اؼبهٍت أيضان األمراض السرية بطبيعتها مثل الزىرم كاإليدز كاألمراض النفسية كالعقلية 
كغَتىا من األمراض اؼبستعصية، أم كل األمراض اليت األمراض اليت تتعٌلق باغبالة الصحية للمريض، 
أٌما اؼبعلومات اليت تتعٌلق بالعمل الصيدِف ذاتو فبل ييضفي عليها اؼبشرٌع صبغة السر، كمن مثٌ ال ييعترب 

 4.إفشاؤىا جريبة، كأسعار األدكية ك كمكٌوناهتا كآثارىا

 .وقػػوع اإلفشاء من المؤتمن على السر: البػػنػد الثػػالػػث

                                  
، 2008، اإلسكندرية، (ط.د) عبد الفتاح بيومي حجازم، اؼبسؤكلية الطبية بُت الفقو كالقضاء، دار الفكر اعبامعي،  1
 .106ص
 .287 عبد اغبميد الشواريب، اؼبرجع السابق، ص  2

3
 Dupont. M, et Esper.C, et Paire.C, droit hospitalier établissements public et privé, Dalloz, 

3
éme

 éd, Paris, 2001, p306. 

 .51ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ص 
 .123غضباف نبيلة، اؼبرجع السابق، ص :   يف ذات السياؽ أنظر 4
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جريبة إفشاء السر اؼبهٍت تيعدُّ من اعبرائم اليت تتطٌلب صفة خاصة يف اعبانػي، حيث أٌف ىذه اعبريبة 
، 1ال تقتصر على عامة الناس بل كل ششخت تتوٌفر لديو صفة معٌينة ميستمٌدة من اؼبهنة اليت يزاكؽبا

كقد اعترب اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف العقوبات الصيدِف ضمن األششاص اؼبؤسبنُت على السر، كاؼبلزموف 
بالسرية اؼبهنية، كيف حاؿ إخبلؽبم هبذا الواجب ييسألوف جزائيان كتيسٌلط عليهم العقوبات اؼبذكورة يف 

 ؽ ع ج سالفة الذكر، كىذا التأكيد جاء نظران ألف مهنة الصيدلة من  اؼبهن اليت تعتمد 301اؼبادة 
، كىذه 2على السرية اؼبهنية، باعتبارىم كسطاء ضركريُت بُت األطباء كاؼبرضى يف كثَت من اغباالت

األسرار قد تٌتصل بأدؽ تفاصيل اغبياة الششصية للمريض كتنعكس على حاضره كمستقبلو، كعلى 
، كذبدر اإلشارة إُف أٌف األمر ال يقتصر على الصيدِف الذم الزاؿ يزاكؿ مهنة 3ظبعتو كظبعة  أسرتو

، كإمٌبا يبتد األمر إُف الصيدِف الذم كاف يزاكؿ (أم الصيدِف اغباِف )الصيدلة كقت قيامو باإلفشاء 
مهنة الصيدلة سابقان كقاـ باستغبلؿ كل اؼبعلومات اليت تلٌقاىا من اؼبرضى بسبب مهنتو اليت أّناىا 

 4.بسبب تقاعده أك مزاكلتو ؼبهنة أخرل غَت الصيدلة

:  من مدٌكنة أخبلقيات الطب كاليت تنخت على أنٌو113كقد تدٌعم ىذا النخت دبا جاء يف اؼبادة 
 5.(ييلـز كل صيدِف باغبفاظ على السر اؼبهٍت إالٌ يف اغباالت اؼبشالفة، اؼبنصوص عليها يف القانوف)

                                  
 .71 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص  1
 .18 عباس علي ؿبمد اغبسيٍت، اؼبرجع السابق، ص  2
 .136، ص 2000 عبد اغبميد اؼبنشاكم، جرائم القذؼ كالسب كإفشاء األسرار، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية،  3

4
 Weniger.O, La protection des secrets économiques et du savoir-faire, (know- how), Etude 

comparative des droits Allemand, Français et Suisse, Librairie Droz, Genève, 1994, p195. 
يتعٌُت على الصيدِف ضمانان الحًتاـ السر اؼبهٍت، أف يبتنع عن التطٌرؽ للمسائل اؼبتعٌلقة بأمراض  ):  على أنٌو114 كتنخت اؼبادة  5

زيبينو أماـ اآلخرين، كالسيما يف صيدليتو، كهبب عليو فضبلن عن ذلك، أف يسهر على ضركرة احًتاـ سرية العمل الصيدِف كأف 
 اؼبتضٌمن مدٌكنة أخبلقيات الطب، 276-92؛ اؼبرسـو رقم (.يتجنب أم إشارة ضمن منشوراتو قد تيلحق الضرر بسر اؼبهنة

 .سالف الذكر
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 من قانوف العقوبات حيث نخٌت على أٌف 310كعلى ىذا النهج سار اؼبشرٌع اؼبصرم يف اؼبادة 
، 1(...كل من كاف من األطباء أك اعبراحُت أك الصيادلة ك القوابل ): األمُت على السر يشمل

 على أٌف اؼبؤسبنُت على السر 378ككذلك نخت اؼبشرٌع الفرنسي يف قانوف العقوبات القدٔف يف مادتو 
، يف حُت توٌسع القضاء الفرنسي 2(...ىم األطباء كاعبرٌاحوف كموظٌفو الصحة كالصيادلة كاؼبمٌرضات

يف مفهـو اؼبلتزمُت بالسر فلم يقصره على األطباء كالصيادلة كاعبرٌاحُت كأطباء التشدير كاألسناف، كإمٌبا 
جعلو يشمل كل العاملُت يف اؼبهن الطبية كالصحية كىذا ما أخذه اؼبشرع الفرنسي الحقا يف قانوف 

 3.العقوبات اغباِف

كباستقراء بعض النصوص العقابية العربية قبد منها اليت أخذت دبوقف اؼبشرع الفرنسي يف عدـ 
ربديد اؼبهاـ اؼبشمولة بواجب السرية اؼبهنية، كمنها اليت أخذت بذات موقف اؼبشرع اعبزائرم يف طرح 
بعض اؼبهاـ على سبيل اؼبثاؿ، فمثبل من النصوص اليت َف ربٌدد اؼبهن اليت تستوجب عدـ إفشاء السر 

ييعاقب باغببس مدة ال تقٌل عن سنة كبالغرامة اليت  ) : 379اؼبهٍت قبد اؼبشرٌع اإلمارايت يف نخت اؼبادة 
ال تقٌل عن عشرين ألف درىم أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت من كاف حبكم مهنتو أك حرفتو أك كضعو 

                                  
 .  اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم1937 لسنة 58 قانوف العقوبات اؼبصرم الصادر دبوجب القانوف رقم  1

2
 (Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-

femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions 

temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige 

ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un 

emprisonnement d'un mois à six mois  et d'une amende de 500 à 15000 F), Créé par Loi 1810-

02-19 promulguée le 1er mars 1810, concernant le code pénal Français ( ancien).  
3
 Article 226-13 :(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, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.), Créé par 

l’Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/2000, concernant le code pénal Français. 
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صرٌح هبا قانونان أك استعملو ؼبنفعتو أك ؼبنفعة ششخت 
ي
أك فٌنو مستودع سر فأفشاه يف غَت األحواؿ اؼب

  1(.آخر، كذلك ما َف يأذف صاحب الشأف يف السر بإفشائو أك استعمالو

 سنتُت على تزيد ال مدة باغببس يعاقب): ذات اؼبوقف أخذ بو اؼبشرٌع العراقي حيث نخٌت على أنٌو
 أك صناعتو أك كظيفتو حبكم علم من كل العقوبتُت ىاتُت بإحدل أك دينار مائيت على تزيد ال كبغرامة

 ششخت منفعة أك ؼبنفعتو استعملو أك قانونا هبا اؼبصرح األحواؿ غَت يف فأفشاه بسر عملو طبيعة أك فنو
 بو مقصودا السر إفشاء كاف أك فيو الشأف صاحب السر بإفشاء إذف إذا عقاب فبل ذلك كمع ،آخر

، كعلى نفس النهج سار اؼبشرٌع اللبنآف كبو عدـ 2(...ارتكاهبا منع أك جنحة أك جناية عن األخبار
من كاف حبكم كضعو أك  ): ربديد اؼبهنيُت الذين يعتربكف مؤسبنُت على األسرار حيث نخٌت على أنٌو

كظيفتو أك مهنتو أك فٌنو على علم بسر كأفشاه دكف سبب شرعي أك استعملو ؼبنفعتو اػباصة أك ؼبنفعة 
 3.(...آخر

أٌما بالنسبة للتشريعات اليت حٌددت على سبيل اؼبثاؿ اؼبؤسبنُت على السر زيادة على التشريع 
 األطباء):  من قانوف العقوبات اؼبغريب نخٌت على 446اعبزائرم، قبد اؼبشرع اؼبغريب يف نخت اؼبادة

 على األمناء من يعترب ششخت ؿؾك كاؼبولدات الصيادلة ككذلك الصحة، كمبلحظو كاعبراحوف
 األحواؿ غَت يف كذلك لديو، أكدع سرا أفشى إذا اؼبؤقتة، أك الدائمة كظيفتو، أك مهنتو حبكم األسرار،

                                  
، 20/12/1987، كالصادر باعبريدة الرظبية اؼبؤٌرخة يف 08/12/1987 اؼبؤرٌخ يف 1987 لسنة 03 القانوف االربادم رقم  1

 .اؼبتضمن قانوف العقوبات اإلمارايت
 . اؼبتضٌمن قانوف العقوبات العراقي1969 لسنة 111 من القانوف رقم 437 اؼبادة  2
 اؼبؤرخ يف 112 اؼبعٌدؿ باؼبرسـو اإلشًتاعي رقم 01/03/1943 الصادر يف 340 من اؼبرسـو اإلشًتاعي رقم 579 اؼبادة  3

 . اؼبتضٌمن قانوف العقوبات اللبنآف27/05/1993 اؼبؤرخ يف 239 كالقانوف رقم 16/09/1983
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، ك كذلك بالنسبة للمشرع التونسي يف 1(...عنو التبليغ فيها عليو يوجب أك القانوف فيها لو هبيز اليت
 مائة قدرىا كخبطية أشهر ستة مدة بالسجن يعاقب):  من اجمللة اعبزائية التونسية بنٌصها254الفصل 
 ىم فبٌن كغَتىم كالقوابل كالصيادلة الصحة أعواف من كغَتىم كاعبرٌاحوف األطباء دينارا كعشركف
 أكجب اليت الصور غَت يف األسرار ىذه يفشوف الذين لوظيفتهم، أك غبالتهم نظران  األسرار على مؤسبنوف
 2.(...فيها ؽبم ٌخختر أك بالوشاية القياـ فيها القانوف عليهم

 .الػػػركػػػن المعنػػػوي في جريمة إفشاء السػػر المهنػػي:  الفػػرع الثػػػالػػػػث
تيعدُّ جريبة إفشاء السر اؼبهٍت من اعبرائم العمدية، كترتكز بالتاِف على ركنها اؼبعنوم الذم يٌتشذ 

صورة القصد اعبنائي، كييقصد هبذا األخَت القوة النفسية اليت تقف كراء النشاط اجملرَـّ الذم استهدؼ 
، من ىنا ييشًتط 3بو الفاعل إراديان اإلعتداء على مصلحة من اؼبصاٌف احملمية من طرؼ اؼبشرٌع اعبنائي

أف يكوف اإلفشاء عن قصد، فبل تقع اعبريبة إذا اقًتفها الششخت بطريق اػبطأ أك اإلنباؿ أك عدـ 
، كأف ينسى الصيدِف 4االحتياط كالتبٌصر من قبل األمُت على السر حىت كلو كاف اإلنباؿ جسيمان 

                                  
 1999  فرباير5 اؼبوافق لػ 1419 شواؿ 18 يف الصادر 1.99.18 رقم الشريف الظهَت دبقتضى الثانية الفقرةب ـكمتي  غيَتِّم   1

 1424 رمضاف من 16 يف صادر 1.03.207رقم الشريف الظهَت دبقتضى كسبم -فريدة مادة  99-11 رقم القانوف بتنفيذ
 . منو، كاؼبتضمن قانوف العقوبات اؼبغريبالثانية اؼبادةيف   03-24 رقم القانوف بتنفيذ 2003 نوفمرب 11اؼبوافق ؿ 

 يتعٌلق باؼبصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكاـ اجمللة اعبنائية 06/06/2005، اؼبؤرٌخ يف 2005 لسنة 46 القانوف عدد   2
 اؼبتعٌلق 09/07/1913، اؼبعٌدؿ لؤلمر اؼبؤرخ يف 17/06/2005 اؼبؤرخ يف 48كصياغتها الصادرة دبوجب الرائد الرظبي عدد 

 25 يف اؼبؤرخ باألمر نقح، 01/10/1913 اؼبؤرخ يف 79بإصدار اجمللة اعبزائية التونسية، الصادر دبوجب الرائد الرظبي عدد 
 . 1940 أفريل

 .91 الداكدم لطيفة، اؼبرجع السابق، ص  3
 .49؛ ياسر حسُت هبنس، اؼبرجع السابق، ص 462- 461 اضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص ص 4
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، إالٌ أٌف ذلك ال ينفي قياـ 1كصفة طبية ألحد اؼبرضى يف مكاف ما فيطٌلع عليها ششخت آخر
 2.اؼبسؤكلية اؼبدنية للصيدِف عن األضرار اليت تسٌبب فيها نتيجة إنبالو أك عدـ احتياطو

لكن ىناؾ حاالت تًتٌتب اؼبسؤكلية اعبزائية كيتحٌقق فيها كصف جـر اإلفشاء دبجٌرد اإلنباؿ، كيف 
ىذا الصدد خرج اؼبشرٌع اؼبصرم على قاعدة ضركرة توافر القصد اعبنائي لدل األمُت على السر، 
فييعاقب على اػبطأ اؼبؤدم إُف إفشاء أسرار الدفاع ؿبتذيان يف ذلك بكثَت من التشريعات األجنبية 

 3.كالقانوف الفرنسي، اإليطاِف، الركمآف، البلجيكي ، الكوبػي، التشيكوسلوفاكي
كيقـو الركن اؼبعنوم يف جريبة إفشاء السر اؼبهٍت على عنصرين نبا العلم بوجود كاقعة سرية كتوٌجو 

 4 .اإلرادة إُف إفشائو
 .العلػػم بوجػػود واقعػة سػريػػة: البنػػد األوؿ

يتحٌقق القصد اعبنائي يف جريبة إفشاء السر اؼبهٍت مىت أقدـ الصيدِف على إفشاء السر عن عمد 
عاؼبان بأنٌو يفشي سرٌان َف يفض بو إليو، أك يصل إُف علمو، إالٌ عن طريق مهنتو أك صنعتو، كهبب أف 

يكوف الصيدِف بصفتو أمينان على السر أك أحد مساعديو عاؼبان بالواقعة اليت تعترب سرٌان مهنيان، كلن يرض 
صاحب السر بإفشائو، كال تقـو اعبريبة النتفاء العلم إذا كاف اإلفشاء قد حصل من األمُت أك أحد 

مساعديو كىو جاىل بالصفة السرية للواقعة، أك أف السر قد أكدع للصيدِف بصفتو صديقان للمريض ال 
، كعليو فإذا اعتقد الصيدِف أٌف اؼبرض اليسَت ليس سرٌان فأذاعو، أك اعتقد 5دبقتضى كظيفتو أك مهنتو

أنٌو ليس للسر صلة دبهنتو أك ظٌن أٌف اؼبريض راض بإفضاء السر لششخت معٌُت، فأفشى ؽبذا الششخت 

                                  
،  www.ssfcm.org:  طارؽ صبلح الدين ؿبمد، مسؤكلية الطبيب اعبنائية اؼبًتتٌبة على إفشاء السر اؼبهٍت، اؼبوقع اإللكًتكٓف 1

 .27/12/2013اطلع عليو يـو 
 .744، ص1952 حسُت ؿبمود قبيب، قانوف العقوبات، القسم اػباص، دار النهضة العربية، القاىرة،  2
 .464اضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص  3
 .249 عبد اهلل سليماف، اؼبرجع السابق، ص  4
 .50- 49ياسر حسُت هبنس، اؼبرجع السابق، ص ص   5

http://www.ssfcm.org/
http://www.ssfcm.org/
http://www.ssfcm.org/
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سر اؼبريض، أك اعتقد أٌف من كاجبو إعبلـ خطيبة اؼبريض أك زكجتو، كي يدفعو ؼبعاعبة نفسو من 
 1.مرض سٌرم أك معدو، فإٌف القصد اعبنائي ينتفي لعدـ توافر عنصر العلم

كيف ىذا الصدد قضت ؿبكمة النقض الفرنسية بتأييد قرار ؾبلس االستئناؼ بإدانتهم حملضر 
قضائي أطلع الغَت على التبليغ اؼبتعٌلق بدعول طبلؽ، كاف ميكٌلفا بتبليغها، كبتقديرىم لتوافر أركاف 

 2.جريبة إفشاء السر اؼبهٍت اؼبادية كاؼبعنوية اليت أدانوا هبا اؼبتهم قد أصابوا يف ذلك
 .انصراؼ إرادة الصيدلي إلى اإلفشاء: البنػػد الثػػانػػي

يشًتط الفقو لقياـ القصد اعبنائي أف تٌتجو إرادة الصيدِف إُف فعل اإلفشاء كإُف النتيجة اليت تًتٌتب 
عليو، أم اذٌباه إرادتو إُف إعبلـ الغَت بالواقعة اليت ؽبا صفة السرية كأف تٌتجو إرادتو كذلك إُف توٌفر 

 3.ىذا العلم لديو
 اإلفشاء ىذا على فيعاقب إفشائو، إُف السر على اؼبؤسبن دفعت اليت األسباب أك بالدكافع عربة كال

 بنهي القانوف لفعل اإلفشاء، فقصدم العلم كاإلرادة نبا شرطاف عاؼبا ككاف إرادة، عن صادرا كاف إذا
أساسياف لقياـ اؼبسؤكلية اعبزائية اليت تنتفي يف حاليت اعبنوف أك القوة القاىرة، كقد اختلف الفقو بشأف 

 القصد اعبنائي الواجب توافره لدل الفاعل ىل ىو القصد العاـ أك قصد اإلضرار؟
كىنا ذىب جانب من الفقو الفرنسي يف كقت سابق إُف القوؿ بأٌف نية اإلضرار شرط ال غٌت عنو 

بقياـ جريبة اإلفشاء ضباية للمصلحة اػباصة للمجٍت عليو كلكوف ىذه اعبريبة فباثلة عبرائم القذؼ 
كالسب اليت تتطٌلب نية اإلضرار، كقد أخذت احملاكم الفرنسية هبذا الرأم منذ صدكر قانوف العقوبات 

 Cressent، حيث قضت ؿبكمة النقض الفرنسية يف قضية 1885 إُف سنة 1810الفرنسي سنة 

                                  
 .73- 72 ؿبمود عبد ربو ؿبمد القببلكم، اؼبرجع السابق، ص ص  1

2 Cour de cassation, chambre criminelle, N° 10-88263, 11 juin 2002, www.legifrance.gouv.fr.  

 .220 إبراىيم بن صاٌف اللحيداف، اؼبرجع السابق، ص  3
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 كردت يف باب القذؼ 378 بأٌف نية اإلضرار ضركرية، حيث أٌف اؼبادة 22/07/1830يف
 1.كالسب

كلكن القضاء الفرنسي عدؿ عن ىذا اؼبوقف منذ صدكر قرار ؿبكمة النقض الفرنسية يف قضية 
Watlet كاليت تتلٌشخت كقائعها يف أنٌو بعد كفاة الرٌساـ  18852 لسنة ،Watlet  قامت اعبرائد

بنشر إشاعات عن اؼبرض اغبٌساس كاؼبشجل الذم كاف ييعآف منو ككاف سببان يف كفاتو، بعد ىذا النشر 
 بتحرير رسالة إُف اعبريدة يكٌذب فيها ما مٌت Bastien Lepageقاـ الطبيب اػباص بالرٌساـ 

الذم َف يكن مرضان ـبجبلن كإمٌبا كاف مصابان دبرض السرطاف، كقد  Watletإعبلنو، كأعلن عن مرض 
كاف ىدؼ الطبيب ىو الدفاع عن ذكرل مريضو كتكذيب اإلشاعات، كمع ذلك سٌبت ؿباكمتو على 
أساس إفشائو للسر اؼبهٍت، فلم تأخذ احملكمة بالدافع الذم أٌدل بالطبيب إُف إفشاء سر مريضو رغم 

، كمنذ صدكر ىذا اغبكم كالقضاء 3نٌيتو اليت َف تٌتجو إُف إفشاء السر أك اإلضرار بذكرل مريضو
 4.الفرنسي مستقر على عدـ اشًتاط قصد اإلضرار كركن أساسي لقياـ جريبة إفشاء السر اؼبهٍت

 
 

 .العقوبػػة المقّررة لجريمػة إفشاء السر المهنػػي: المطلب الثػػػانػػػي
أٌكد اؼبشرٌع اعبزائرم يف قانوٓف ضباية الصحة كترقيتها كمدٌكنة أخبلقيات الطب على مراعاة سر 

اؼبهنة، غَت أنٌو َف ينخت على عقوبة خاصة جبريبة إفشاء السر، بل ترؾ ذلك للقواعد العامة اؼبنصوص 
عليها يف قانوف العقوبات، فبتوافر األركاف السالف ذكرىا يكتمل البناء القانوٓف ؽبذه اعبريبة، كجدارىا 

                                  
 .470- 468 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص ص  1

2
 Cass.Crim Le : 29/12/1885, D.P 1886-14374 ; 

 .471أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع نفسو، ص 
3
 Wilfrid Jean Didier, Droit pénal des affaires, D, 2

ème
 éd, paris, 1996, p39. 

 .471أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص   4
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اؼبتمٌثل يف الصيدِف اؼبفشي، من ىنا يكوف التساؤؿ حوؿ العقوبة اليت أقٌرىا النخت اعبزائي جملاهبة ىذه 
اعبريبة يف ظل التشريع اعبزائرم كالتشريعات العقابية اؼبقارنة، ككذا موقف الشريعة اإلسبلمية من ىذه 

 .اعبريبة
 .عقوبة إفشاء السر المهني في القوانين الوضعية: الفػػػرع األوؿ

نستعرض يف ىذا الشأف العقوبة اؼبقٌررة عن ارتكاب جريبة إفشاء السر اؼبهٍت كفقان للقانوف اعبزائرم، 
 .كما نتطٌرؽ ؼبوقف بعض القوانُت الوضعية حوؿ العقوبات اؼبسٌلطة على ىذه اعبريبة

 .  عقوبة اإلفشاء في القانوف الجزائري:البند األوؿ
تيطٌبق العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  ):  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها235نٌصت اؼبادة 

ك 206 من قانوف العقوبات على من ال يراعي إلزامية السر اؼبهٍت، اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 301
، يتبٌُت من خبلؿ ىذا النخٌت أٌف اؼبشرٌع جرـٌ إفشاء السر اؼبهٍت، كأحاؿ 1( من ىذا القانوف226

قواعد تطبيق العقوبة اؼبقٌررة ؽبذه اعبريبة على قانوف العقوبات، فإذا َف يراعي الصيدِف مبادئ احًتاـ 
، ألٌف ىذا اإللتزاـ 2اؼبرضى كضباية ششصيتهم بكتماف أسرارىم فإّنم يكونوف مشمولُت بالنخت العقايب

، ككما ىو مشار إليو يف اؼبواد 3مطلق كعاـ إالٌ برخصة من اؼبريض نفسو ، أك بًتخيخت قانوٓف
  4. من قانوف ضباية الصحة كترقيتها206/5، ك اؼبادة 206/4ك 206/3

                                  
، 31/07/1990 اؼبؤرٌخ يف 17-90 من القانوف 206/5 إُف 206/1 باؼبواد 05-85 من القانوف 206 استيبدلت اؼبادة  1

 .، اؼبتضٌمن قانوف ضباية الصحة كترقيتها05-85، يعٌدؿ كيتٌمم القانوف 15/08/1990، اؼبؤٌرخة يف يف 35ج ر عدد 

 . اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم لقانوف ضباية الصحة كترقيتها سالف الذكر17-90 من القانوف 206/1 اؼبادة  2
 . من اؼبصدر نفسو17-90 من القانوف 206/2 اؼبادة  3
 تتعٌلق ىذه اؼبواد حباالت إباحة فعل إفشاء السر اؼبهٍت كاحملدٌدة على سبيل اغبصر ألٌّنا تعترب استثناء عن األصل الذم هبرـٌ  4

رـٌ فعل اإلفشاء بشكل مطلق، كقد سلف اغبديث عن حاالت إباحة إفشاء السر اؼبهٍت بالتفصيل يف ىذا البحث  .كوبي
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، كما اىتٌمت 1غَت أنٌو إذا َف يتسٌبب فعل اإلفشاء يف أم ضرر، فإنٌو تيطٌبق فقط العقوبات التأديبية
مدٌكنة أخبلقيات الطب بالسر اؼبهٍت، حيث ألزمت الصيدِف باغبفاظ على السريٌة كذبٌنب التطٌرؽ 
للمسائل اليت تتعٌلق بأمراض زبائنو مع الغَت، السيما يف صيدليتو، مع ضركرة احًتاـ سرية العمل 

 اليت تبقى حٌدا ال يبكن بلوغو بأم شكل من األشكاؿ كلو على الصعيد العلمي أك 2الصيدِف
 .الثقايف

ييعاقب باغببس من شهر إُف ستة أشهر  ):  من قانوف العقوبات على أنٌو301كعليو تنخٌت اؼبادة 
 دج األطباء كاعبرٌاحوف كالصيادلة كالقاببلت كصبيع 100.000 إُف 20.000كبغرامة من 

األششاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة الدائمة أك اؼبؤقٌتة على أسرار أدُف هبا إليها 
 .كأفشوىا يف غَت اغباالت اليت يوجب عليهم فيها القانوف إفشاءىا كيٌصرح ؽبم بذلك

كمع ذلك فبل ييعاقب األششاص اؼببٌينوف أعبله، رغم عدـ التزامهم باإلببلغ عن حاالت 
اإلجهاض اليت تصل إُف علمهم دبناسبة فبارسة مهنتهم، بالعقوبات اؼبنصوص عليها يف الفقرة السابقة 

فإذا دعوا للمثوؿ أماـ القضاء يف قضية إجهاض هبب عليهم اإلدالء بشهادهتم . إذا ىم أبلغوا هبا
 .(دكف التقٌيد بالسٌر اؼبهٍت

 كنبلحظ أٌف اؼبشرٌع حصر العقاب اؼبقٌرر عبريبة اإلفشاء يف اغببس كالغرامة، كتيشٌدد عقوبة اغببس 
من سنتُت إُف طبس سنوات إذا ما كاف اإلفشاء موٌجو لعنصر أجنيب سواء إُف أجانب أك إُف جزائريُت 
مقيمُت يف خارج الوطن، كيكوف اإلفشاء متعٌلق بسر من أسرار اؼبؤسسة اليت يزاكلوف فيها مهنتهم، أك 
حىت إُف جزائريُت يقيموف باعبزائر تيشٌدد العقوبة من ثبلثة أشهر إُف سنتُت، كىنا الغرض من تشديد 

، 302العقوبة ليس فقط حفاظان على خصوصية اؼبؤسسات الوطنية كما يف الفقرة األكُف من اؼبادة 
كإمبا نلمس أٌف اإلفشاء يف ىذه اغبالة يقًتف أيضان بعنصر االحتياؿ كبدكاعي إجرامية سبتزج بفعل 

                                  
 . من ؽ ح ص ت اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم239 اؼبادة  1
 . من مدٌكنة أخبلقيات الطب114 ك 113 اؼبادتاف  2
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اإلفشاء، كما أٌف نية اإلضرار باؼبؤسسة ؿبٌققة يف ىذا النخت العقايب، كما ييبلحظ جلٌيان إبقاءه على 
 على اغببس مع تشديده للمدة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 302كصف اعبنحة بنصو يف اؼبادة 

 .سالفة الذكر301
كىنا نطٌبق قاعدة ششصية العقوبة إذا ما كاف الصيدِف يزاكؿ مهنتو كموٌظف لدل مؤسسة عمومية 

استشفائية أك عامل دبؤسسة استشفائية خاصة، كيف ىذا الصدد استقٌر الفقو سابقان يف مصر كفرنسا 
، غَت أنٌو الحقان 1كبو عدـ مساءلة الششخت اؼبعنوم جنائيان لصعوبة تصٌور القصد اعبنائي لديها

ذىبت غالبية التشريعات إُف جعل الششخت اؼبعنوم مسؤكالن مسؤكلية غَت مباشرة تتمٌثل يف تضامنو 
مع اؼبوٌظف أك العامل يف أداء الغرامة كاؼبصاريف كالقانوف السويسرم الفرنسي، ككذا التشريع اعبزائرم 

 . مكرر قانوف عقوبات51الذم كضع قواعد تتعٌلق دبعاقبة الششخت اؼبعنوم يف اؼبادة 
أٌما بالنسبة للشريك فلم يتم النخت على الشريك يف جريبة إفشاء السر، كيف ىذا الصدد ذىبت 

ؿبكمة النقض اإليطالية كأيٌدىا بعض الفقو اإليطاِف يف أٌف األمُت على السر كحده من ييعاقب على 
اإلفشاء ألنٌو ىو الذم يلتـز قانونان بكتماف أسرار اؼبهنة أك الوظيفة، أٌما من يتلٌقى اػبرب منو فبل يقع 
على عاتقو أم التزاـ من ىذا القبيل، إالٌ إذا تعٌلق األمر بإفشاء سٌر الدكلة فييعاقب من ييفشي سرٌان 

 2.تلٌقاه من مؤسبن على السر
كمن الناحية اإلجرائية فإف جريبة إفشاء السر اؼبهٍت زبضع للقواعد العامة اؼبنصوص عليها يف قانوف 
اإلجراءات اعبزائية، حيث وبرٌكها ك يباشرىا رجاؿ القضاء أك اؼبوظٌفوف اؼبعهود إليهم هبا ، كما يبكن 
للطرؼ اؼبتضٌرر  أف وبرٌكها طبقان للشركط اؼبتطلَّبة يف القانوف، كتنقضي الدعول دبضي ثبلث سنوات 

                                  
 .491 أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع السابق، ص 1
 .492أضبد كامل سبلمة، اؼبرجع نفسو، ص  2



[Tapez le titre du document] 
 

275 
 

ذت بشأّنا أم إجراء من إجراءات اؼبتابعة أك التحقيق فبل يسرم التقادـ إالٌ  كاملة، فإذا كانت قد ازبُّ
 1.بعد مدة ثبلث سنوات من تاريخ آخر إجراء

 .عقوبة إفشاء السر المهني في القانوف المقػػارف: البنػػد الثػػػػانػػي
لقد سبقت اإلشارة إُف أٌف غالبية التشريعات جٌرمت فعل اإلفشاء، ك أكقعت اؼبسؤكلية اعبزائية 

على كل مؤسبن على سر بسبب كظيفة أك مهنة معٌينة، ك قد أشرنا إُف ذبرٔف ىذا الفعل كفق ؾبموعة 
من التشريعات العربية ككذا التشريع الفرنسي، كيف ىذا الصدد سنستعرض بعض العقوبات اليت سٌنتها 

 :ىذه الدكؿ كاليت اتفقت كٌلها على تكييف اعبريبة على أٌّنا جنحة معاقب عليها باغببس كىي
 على عقوبة اغببس ؼبدة ال تقٌل عن سنة كبالغرامة 379نٌصت اؼبادة :  في التشريع اإلماراتي -1

 2 .اليت ال تقٌل عن عشرين ألف درىم أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت
كتيشٌدد العقوبة إُف السجن مدة ال تزيد على طبس سنوات إذا كاف اعبآف موظٌفان عامان أك مكٌلفان 

 .خبدمة عامة كاستودع السر أثناء أك بسبب أك دبناسبة تأدية كظيفتو أك خدمتو
 من قانوف العقوبات اؼبصرم على 310فقد نٌصت اؼبادة : للتشريع المصري أٌما بالنسبة  -2

جنيو  (500)أشهر أك بغرامة ال تتجاكز طبس مائة  (6)عقوبة اغببس مدة ال تزيد على ستة 
رتكب من طرؼ مهٍت فقط كإمبا فتح اجملاؿ لكٌل ششخت 

ي
مصرم، مع أنٌو َف هبرـٌ فعل اإلفشاء اؼب

يعتدم على حرمة اغبياة اػباصة للمواطن كبأم كسيلة كانت السيما اإلفشاء الذم يكوف بغرض دفع 
 3.ششخت للقياـ بعمل أك باالمتناع عن عمل

                                  
، ييعٌدؿ 27/03/2017 اؼبؤرٌخ يف 07-17 اؼبادة األكُف مكٌرر ك اؼبادة السابعة ك ككذا اؼبادة الثامنة من القانوف العضوم رقم  1

 .29/03/2017، اؼبؤرٌخ يف 20، اؼبتضٌمن ؽ إ ج، عدد 08/06/1966، اؼبؤرٌخ يف 155-66كيتٌمم األمر رقم 
 . اؼبتعٌلق بإصدار قانوف العقوبات اإلمارايت سالف الذكر1987 لسنة 3 القانوف االربادم رقم  2
، كإذا تعٌلق األمر بإفشاء سر من أسرار الدفاع عن الببلد ؼبصلحة أجنبية أك ألحد فبٌن (أ) مكرر 309 مكرر ك 309 اؼبادتاف  3

 سنوات كقد تصل إُف اإلعداـ كبالتاِف يتغٌَت كصف اعبريبة من 5 أشهر إُف 6يعملوف ؼبصلحتها فإٌف العقوبة تًتاكح بُت اغببس من 
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 على عقوبة اغببس ؼبدة سنة 13-226نخٌت اؼبشرٌع الفرنسي يف اؼبادة : القانوف الفرنسي يف  -3
 : ألف أكرك غرامة (15)كطبسة عشر 

(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, est punie d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.)
1
 

 

 من قانوف العقوبات األردٓف على عقوبة اغببس 355نٌصت اؼبادة : للقانوف األردني بالنسبة  -4
كٌل من كاف حبكم مهنتو على علم )، كيف فقرهتا الثالثة نخٌت على 2مدة ال تزيد على ثبلث سنوات
، كعليو فهذا النخت يبٌُت حكم القانوف بشأف الششخت العادم الذم (بسر كأفشاه دكف سبب مشركع

ييفشي سرٌان كصل إُف علمو حبكم كظيفتو أك مهنتو أك فٌنو أك صناعتو، كالفرض أف وبصل اإلفشاء يف 
صرٌح هبا قانونان، األمر الذم يوٌضحو قوؿ اؼبشرٌع 

ي
 3".دكف سبب مشركع" غَت األحواؿ اؼب

ييعاقب على ىذه اعبريبة باغببس ؼبٌدة ال تزيد على سنتُت كبغرامة ال تزيد :  القانوف العراقي -5
 4.على مائيت دينار أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت

                                                                                                        
 58 من قانوف العقوبات اؼبصرم ، الصادر دبوجب القانوف رقم 1-80جنحة إُف جناية يف أقصى درجاهتا تطبيقان لنخت اؼبادة 

 .2003 لسنة 95، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم بالقانوف رقم 1937لسنة 
1 Code Pénal Français, Dernière modification le 01 janvier 2017 - Document généré le 

05janvier 2017. 
 

-08، ، اؼبعٌدؿ بآخر قانوف رقم 01/01/1960، اؼبؤرخ يف 1487 ،ج ر رقم 1960-16 قانوف العقوبات األردٓف  رقم  2
 .02/05/2011، اؼبؤٌرخة يف 5090، ج ر رقم 2011

 .138 فشرم عبد الرزاؽ اغبديثي، خالد ضبيدم الزعيب، اؼبرجع السابق، ص  3
 . اؼبتضٌمن قانوف العقوبات العراقي سالف الذكر1969 لسنة 111 من القانوف رقم 437 اؼبادة  4



[Tapez le titre du document] 
 

277 
 

كٌيف اؼبشرٌع اللبنآف العقوبة كذلك على أٌّنا جنحة معاقب عليها باغببس :  القانوف اللبناني -6
ألف ليػرة، إذا سٌبب اإلفشاء ضرران سواء  (400)ؼبٌدة سنة على األكثر كبغرامة ال تتجاكز أربع مائة 

 1.ماديان أك حىت معنويان 
 من اجملٌلة اعبزائية 254أكرد عقوبة جريبة إفشاء السر اؼبهٍت يف اؼبادة :  القانوف التونسي -7

دينار  (120)قدرىا مئة كعشركف ( غرامة)أشهر كخبطية  (6)التونسية، كىي اغببس ؼبٌدة ستة 
 2.تونسي
 على عقوبة اغببس من شهر إُف ستة 446نخٌت اؼبشرٌع اؼبغريب يف اؼبادة :  القانوف المغربي -8

 3.درىم (20.000)إُف عشركف ألف  (1200)أشهر كغرامة من ألف كمائتُت  (6)
 .عقوبة  إفشاء السر المهني وفق الشريعة اإلسالمية: الفػػػرع الثػػػػاني

اىتٌمت الشريعة اإلسبلمية بالبحث يف السرية حرصان منها على تدعيم االستقرار كربقيق التوازف 
بُت مصاٌف الناس، كَف تتعٌرض إُف ربرٔف إفشاء أسرار اؼبرضى بشكل مباشر، كإمٌبا حٌرمت إفشاء السر 

 إفَّل اللَّلَو يَْأُمرُُكم َأف تُػَؤدُّوْا : "بشكل عاـ، كمن أدلٌة احملافظة على السرية، قولو سبحانو كتعاُف
األمانات إَلى أىِلَها َو ِإَذا َحَكْمُتم بَػْيَن النَّلاِس َأف َتْحُكُموْا بِالَعْدِؿ ِإفَّل اللَّلَو نِِعمَّلا يَِعُظُكم ِبِو ِإفَّل اللَّلَو 

 كيقوؿ القرطيب أٌف اآلية جاءت عامة يف صبيع ما ييؤسبن عليو، كما أٌّنا تتناكؿ ،4"َكاَف َسِميعاً َبِصيراً 

                                  
 اؼبؤرٌخ يف 239، كالقانوف رقم 16/09/1983 اؼبؤرٌخ يف 112 من اؼبرسـو اإلشًتاعي رقم 579 اؼبادة  1
 .، اؼبتضٌمن قانوف العقوبات اللبنآف سالف الذكر1943 لسنة 340،اؼبعدلُت للقانوف رقم 27/05/1993

 يتعٌلق باؼبصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكاـ اجمللة اعبنائية 06/06/2005، اؼبؤرٌخ يف 2005 لسنة 46 القانوف عدد   2
 .، سالف الذكر17/06/2005 اؼبؤرخ يف 48كصياغتها الصادرة دبوجب الرائد الرظبي عدد 

 1999  فرباير5 اؼبوافق لػ 1419 شواؿ 18 يف الصادر 1.99.18 رقم الشريف الظهَت دبقتضى الثانية الفقرةب ـكمت غَت  3
 1424 رمضاف من 16 يف صادر 1.03.207رقم الشريف الظهَت دبقتضى كسبم -فريدة مادة  99-11 رقم القانوف بتنفيذ

 . منو، كاؼبتضمن قانوف العقوبات اؼبغريب سالف الذكرالثانية اؼبادةيف   03-24 رقم القانوف بتنفيذ 2003 نوفمرب 11اؼبوافق ؿ 
 .58 سورة النساء، اآلية  4
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الويالٌة كاألفراد فيما يؤكؿ إليهم من األمانات ك رٌد الظلمات كالعدؿ يف اغبكم، ك األبرز أٌّنا عامة 
 1.تيطٌبق على صبيع الناس لييحافظوا على ما ييؤسبنوف عليو من الودائع كاألسرار

سّرؾ أسيرؾ، : "  كيف ىذا الصدد أيضان يقوؿ اإلماـ علي ابن أيب طالب رضي اهلل عنو كأرضاه
فإذا تكّلمت بو صرت أسيره، واعلم أّف أُمناء األسرار أقّل وجوداً من أمناء األمواؿ، فحفظ 

 2".األمواؿ أيسر من حفظ األسرار
كعليو فالشريعة اإلسبلمية حٌرمت إفشاء األسرار اؼبهنية، كأٌف إفشاء اؼبرء سٌر غَته ييعترب خيانة إذا 

:" كاف مؤسبنان، أك مبيمة إذا كاف ميستودعان، ككبلنبا حراـ كمذمـو شرعان، كقاؿ اؼباكردم عن ذلك 
إظهار الرجل سٌر غَته أقبح من إظهار سٌر نفسو ألنٌو يبوء بإحدل كصمتُت، اػبيانة إف كاف مؤسبنان، 

 3".أك النميمة إف كاف ميستودعان، كأٌما الضرر فردٌبا استويا فيو كتفاضبل ككبلنبا مذمـو كىو فيهما ملـو
من ىنا قبد بأٌف األصل ىو حضر إفشاء السر، ألنٌو إف كقع بدكف ميقتضى ييعترب موجبان للمؤاخذة 

شرعان، كييستثٌت من كاجب كتماف السر اغباالت اليت يًتٌتب عن كتمانو ضرران يفوؽ ضرر إفشائو 
بالنسبة لصاحبو، أك يكوف يف إفشائو مصلحة ترٌجح مضرٌة كتمانو، فيجب يف ىذه اغبالة إفشاء السٌر 
انطبلقان من قاعدة ارتكاب أىوف الضررين بتفويت أشٌدىا، كقاعدة ربقيق اؼبصلحة العامة اليت تقتضي 
ربٌمل الضرر اػباص لدرء الضرر العاـ ، كإف كاف يف إفشاء سر اؼبريض إضراران باؼبريض، فبل ريب يف 

رَـّ إفشاؤه فهو مكركه  1.حرمتو، أٌما حُت ينتفي الضرر عنو فإف كاف َف وبي

                                  
، 1 عصاـ أضبد البهجى، ضباية اغبق يف اغبياة اػباصة يف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اؼبدٓف، دار الفكر اعبامعي، ط 1

 .52، ص 2014اإلسكندرية، 
 شهاب الدين ؿبمد األبشيهي، اؼبستطرىؼ يف كل فن ميستظرىؼ، حٌققو كقابلو على عدة نيسخ عبد اهلل أنيس الطباع، شركة دار  2

؛ أيب اغبسن علي بن ؿبمد بن حبيب البصرم اؼباكردم، 213، ص 2016،  لبناف، (ط.د)األرقم لدار الطباعة كالنشر كالتوزيع، 
 .266، ص 1987، لبناف، 1أدب الدنيا كالدين، دار الكتب العلمية، ط

 .307أيب اغبسن علي بن ؿبمد بن حبيب البصرم اؼباكردم، اؼبرجع نفسو، ص   3
، أنظر اؼبوقع 1949، لسنة 12ك11 ؿبمد أبو زىرة، اؼبسؤكلية الطبية يف الشريعة اإلسبلمية، ؾبٌلة لواء اإلسبلـ، العدداف  1

 .07/08/2017، كاطيلع عليو بتاريخ 2007مام 18، أيدرج يف www.tbeeb.net :اإللكًتكٓف

http://www.tbeeb.net/
http://www.tbeeb.net/
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كللحديث عن عقوبة جريبة إفشاء سر اؼبريض من اؼبنظور الفقهي، فقد عٌرؼ اؼباكردم اعبريبة 
، ككيصفت احملظورات بالشرعية ألٌّنا 1(ؿبظورات شرعية زجر اهلل عنها حبد أك تعزير)عمومان بأٌّنا 

 2.تستوجب دليل شرعي وبظرىا مىت شٌكل الفعل أك االمتناع جريبة
، كىو كذلك أشٌد الضرب 3التأديب دكف اغبد، كىو النصر كالتعظيم: كاؼبقصود من التعزير يف اللغة

كالتفشيم كاإلعانة كالٌنصر،  كالعزر كالضرب كاؼبنع كالنكاح كاإلجبار على األمر، كالتوقيف على باب 
، كقد كضع الفقهاء ضابطان عامان لتحديد السبب الذم يوجب التعزير 4الدين كالفرائض كاألحكاـ

الضابط أٌف كل من ارتكب منكران، أك أذل غَته بغَت حق بقوؿ أك : كيستحٌق فاعلو العقوبة، فقالوا
 5.بفعل أك إشارة يلزمو التعزير

كإفشاء سر اؼبريض يعترب من اعبرائم التعزيرية كباقي جرائم إفشاء األسرار، فهو أذل كضرر يلحق 
باآلخرين دكف كجو حق، كَف يرد فيو عقوبة ؿبدٌدة يف الشريعة، كزبتلف العقوبة التعزيرية يف جريبة 

إفشاء سر اؼبريض كما يف باقي جرائم إفشاء األسرار باختبلؼ درجة اإلفشاء كنوعية السر كاختبلؼ 
 1.فاعلها

كالعقوبات التعزيرية كثَتة كمتنٌوعة، بعضها يصيب البدف كالقتل كاعبلد، كبعضها يصيب اعبانب 
النفسي كالتوبيخ، التهديد، التشهَت، كبعضها اآلخر يصيب البدف كالنفس معان  كاغببس كالنفي، 

                                  
، دار ابن قتيبة، 1 أيب اغبسن علي بن ؿبمد بن حبيب البصرم اؼباكردم، األحكاـ السلطانية الواليات الدينية، اجملٌلد  1
 .285، ص 1989،الكويت، 1ط
 .116 بوقفة أضبد، اؼبرجع السابق، ص  2
، بَتكت، (ط.د)، مكتبة لبناف، 1 أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي اؼبقرئ، اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح الكبَت، اجمللد  3

 .155، ص 1987
، 8، مؤسسة الرسالة، ط1، القاموس احمليط، حٌققو ؿبمد نعيم العرقسوسي، اجملٌلد ؿبمد بن يعقوب الفَتكز آبادم ؾبد الدين  4

 .439، ص2005بَتكت، 
 .693، ص 2004، بَتكت،2، دار القلم، ط2 مصطفى أضبد الزرقا، اؼبدخل الفقهي العاـ، اجملٌلد  5
 .118 أضبد بوقفة، اؼبرجع السابق، ص 1
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كعقوبات أخرل مالية كالغرامة، كعقوبات مركبة من عقوبتُت أك أكثر، ىذه العقوبات استينبطت من 
النصوص الشرعية كمن كتب الفقهاء إلرشاد القضاة إليها، رغم اختبلفهم يف مشركعية بعض ىذه 

 1.العقوبات كالقتل تعزيران، كيف درجة اغبد سواء يف الضرب أك اعبلد، كيف مقدار اؼباؿ
 2:كمن بُت أىم العقوبات التعزيرية اليت يبكن تطبيقها على جريبة إفشاء السر نذكر

 أخذ بضركرهتا بعض الفقهاء، كتقتصر على بعض اعبرائم اليت تتعٌلق : عقوبة القتل تعزيراً  -1
بالتجٌسس مثبلن، كإُف اعبرائم اليت تدعو إُف نشر الفنت كالًبدع، كمعتاد اعبرائم اػبطَتة، كقد أطلق 

 .اغبنفية على القتل تعزيران بالقتل سياسيان، كأيٌدىم يف ذلك بعض اؼبالكية كابن القٌيم من اغبنابلة
 ىذه العقوبة ميٌتفق عليها بُت اؼبذاىب، إالٌ إّنم اختلفوا يف مقدار اعبلد، : عقوبة الجلػد -2

فقاؿ اؼبالكية إٌف اغبد األعلى للجلد مًتكؾ لوِف األمر كال حد ألكثره، كقاؿ صبهور الفقهاء بوجوب 
 .تقييد اعبلد بأقٌل اغبدكد، مثٌ اختلفوا بُت األربعُت أك الثمانُت

 كيرل الشافعية أٌف اغبد األعلى للحبس ال يتجاكز سنة، كقاؿ اعبمهور بًتؾ تقدير : الحبػػػػس -3
 3.حدٌده األعلى لوِف األمر

، كمنعها صبهور 1 كىذه العقوبة ـبتلىف فيها، فأجازىا أبو يوسف: الغرامة أو العقوبة المالية -4
 .الفقهاء خشية استشداـ ىذه العقوبة كوسيلة ألخذ أمواؿ الناس كربويلها إُف جيوب الوالٌة كاغبٌكاـ

                                  
 .64، ص 1993، - ، بَتكت1 ،ط–كدار الشامية - دمشق-  ؿبمد الزحيلي، النظريات الفقهية، دار القلم 1
 .65ؿبمد الزحيلي، اؼبرجع نفسو، ص  2
 ،  https://ar.wikipedia.org:  أكؿ من أنشأ السجوف اػبليفة الثآف عمر بن اػبطٌاب رضي اهلل عنو؛ اؼبوقع االلكًتكٓف 3

 .25/05/2016اطلع عليه في 
ىو اإلماـ العبلمة احملدث، قاضي  (ـ798-ـ731)األنصارم يعقوب بن إبراىيم بن حبيب األنصارم اؼبعركؼ بأيب يوسف   1

اغبفظ، كلقبوه باجملتهد كقاضي القضاة األكؿ يف الدكلة  القضاة كالتلميذ األكؿ كاألىم لئلماـ أيب حنيفة النعماف، اشتهر بإتقاف
، كاطيلع عليو بتاريخ 20/09/2009أيدرج يف ، http://www.alittihad.ae: ؛ اؼبوقع اإللكًتكٓفاإلسبلمية

11/08/2017. 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.alittihad.ae/
http://www.alittihad.ae/
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  يكتفي القاضي بوعظ اعبآف إذا رأل بأٌف الوعظ كحده يكفي إلصبلحو كالردع، : الوعػػظ -5
 .كأٌف اعبريبة بسيطة

كسيلة أخرل للتعزير، كقد عزر رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم بالتوبيخ من عٌَت  : التوبيخ -6
 .(إٌنك امرؤ فيك جاىلية ): آخر بأٌمو فقاؿ

 . كىنا يقـو القاضي بتهديد اعبآف بعقوبة أشٌد إذا عاد إُف فعلو مرٌة أخرل: التهديػد -7
 كالعزؿ من الوظيفة كحرماف اجملـر من بعض اغبقوؽ اؼبقٌررة لو شرعان، : عقوبات خاصة -8

 1.كمصادرة أدكات اعبريبة كهدـ البناء اؼبقاـ يف الشارع
من ىنا نستنتج بأنٌو من الناحية الشرعية فإنٌو يبكن توقيع عقوبة من العقوبات سالفة الذكر كاليت 

قد تتفاكت حسب نوع جريبة اإلفشاء، كمقدار خطورهتا، كششصية مرتكبها، كظركؼ كقوعها، كما 
قد يًتٌتب على ىذه اعبريبة جزاءات مالية، كللمتضٌرر أك كرثتو طلب التعويض نظران ؼبا يلحقو من ضرر 

نتيجة ىذا اإلفشاء قياسان على جريبة القذؼ، كينطبق األمر اؼبتعٌلق بالتعويض على اؼبفشي 2مادم 
بإرادتو كعلى اؼبفشي إكراىان رغم إعفاءه من العقوبة، كذات األمر بالنسبة للمفشي سهوان أك خطأن، 

كقد عرٌب  الفقهاء عن ذلك بعبارات ـبتلفة كلكٌنها صبيعان تؤٌكد معٌت كاحد كىو عدـ اشًتاط التعٌدم 
، من ىنا أكجبت الشريعة اإلسبلمية على كل من 1كالتعٌمد يف كجوب التعويض عن الضرر اؼبباشر

يا أيّها الذين  ":اطلع على السر أك أكصل إليو أف وبفظو، كّنتو عن اػبيانة فيو، كذلك لقولو تعاُف
، كقد اعترب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم  2"آمنوا ال تخونوا اهلل و الرسوؿ وتخونوا أماناتكم

                                  
 .66ك 65ؿبمد الزحيلي، اؼبرجع نفسو، ص  1
 

 ؿبمد بن اؼبدٓف بوساؽ، التعويض عن الضرر يف الفقو اإلسبلمي، دار اشبيليا للنشر كالتوزيع، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية،  1
 .120، مأخوذة من أضبد بوقفة ، اؼبرجع السابق، ص52ـ، ص1998-ق1419

 .27 سورة األنفاؿ، اآلية  2
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آية اؼبنافق  ): خيانة األمانة إحدل خصاؿ النفاؽ، كما ريكل عن أبو ىريرة رضي اهلل عنو أنٌو قاؿ
 1(.إذا حٌدث كذب، كإذا كعد أخلف، كإذا ائتمن خاف: ثبلث

 .تطبيقات حوؿ إفشاء السر المهنػػي  :المطلب الثػالػػث
 .يف ىذا الصدد نتطٌرؽ لبعض تطبيقات إفشاء السر اؼبهٍت أثناء حياة اؼبريض، كبعد كفاتو

 .تطبيقات إفشاء السر المهني أثناء حياة المريض  :الفرع األوؿ
من بُت االجتهادات القضائية اليت أٌكدت على ضركرة اإللتزاـ بواجب السرية قبد قرار احملكمة 

العليا الذم اعترب جنحة انتهاؾ السر اؼبهٍت أنشئت من أجل اؼبصلحة العامة، ككذا اؼبصلحة اػباصة 
ضباية ألسرار األششاص اليت يعتربكّنا غاية يف األنبية كاليت تتعٌلق بأحواؽبم أك دبهنهم، كما اعتربت 
الكشف عن معلومات سرٌية وبمل اعتداءان ؼبصلحة ؿبمية جنائيان، فبٌا يسمح للضحية بطلب جرب 

 2.الضرر الفردم الذم كقع ؽبا بسبب اؼبشالفة
كما قضت ؿبكمة اؼبرافعات بأٌف انتهاؾ السر الطيب يوجد متمٌيزان، كلو كيجدت احتمالية معرفتو 

 3.بطريقة أخرل مستقٌلة عن كشف الطبيب لو
كيف ىذا الشأف اعتربت اؼبفوضية األكربية أٌف احًتاـ اغبياة اػباصة من اؼببادئ األساسية احملمية 
بواسطة نظامها القانوٓف كقد كٌرست ىذا اغبق من خبلؿ اؼبادة الثامنة من اؼبعاىدة األكربية غبقوؽ 

 1.اإلنساف اليت تضٌمنت أٌف حق الششخت يف جعل حالة صٌحتو سريٌة
ك قد قضت ؿبكمة النقض الفرنسية أيضان بأٌف منع كشف األسرار ال ييفرض إالٌ يف العبلقات بُت 

 1.اؼبهٍت كزبونو

                                  
 . أخرجو البشارم كمسلم يف الصحيحُت 1
 .187؛ بوقفة أضبد، اؼبرجع السابق، ص86، ص 1998 فهرس 05/07/1996 قرار احملكمة العليا باريس اؼبؤرٌخ يف  2
 .189بوقفة أضبد، اؼبرجع نفسو، ص،  360، ص 1991 ، فهرس 30/04/1990 ؿبكمة اؼبرافعات فرسام يف  3
، أضبد بوقفة، اؼبرجع 421، سابقة قضائية، ص 1995 فهرس 05/10/1994 ؿبكمة العدؿ للمفوضية األكربية اؼبؤٌرخة يف  1

 .190نفسو، ص 
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 سنوات، حبرية كبشكل 3كيف ىذا الصدد سبت معاقبة صيدلية اليت ظبحت البنتها البالغة يف العمر 
معتاد اإلطبلع على نظاـ الكمبيوتر اػباص بالصيدلية، كالذم وبتوم على صبيع اؼبعامبلت مع 

 2.اؼبرضى
 .تطبيقات إفشاء السر المهني بعد وفاة المريض  :الفرع الثاني

يدخل ضمن نطاؽ السر اؼبهٍت كل ما يتعٌلق باؼبريض سواء يف حياتو أك بعد موتو، كيف ىذا الصدد 
مٌت اإلقرار بأٌف عدـ احًتاـ رغبة اؼبٌيت يعترب انتهاكان للسٌر الطيب، حبيث ؼبدير اؼبستشفى اغبق يف رفض 
إعطاء اؼبلف الطيب اػباص دبريض متوىف ألٌمو دبجٌرد انتهاء العبلقة اليت تربطو معها كمع عائلة اؼبيت، 

 3.كعند رغبة اؼبتوىف قبل كفاتو بعدـ نقل أم معلومة طبية تعنيو لوالدتو
كمن أشهر التطبيقات القضائية اليت تعٌرضت ؼبسألة إفشاء السر الطيب ؼبريض متوىف، قضية الرئيس 

 Le grandأك ( السر الكبَت)حيث أصدر قرار بشأف قضية كتاب  (فرنسوا ميتراف)الفرنسي 

secret  ،كتتلٌشخت كقائع ىذه القضية أٌف الطبيب اػباص بالرئيس ميتَتكف كاؼبسٌمى( Gulber 

كوبتوم ىذا األخَت على كل ، (Le grand secret)بنشر كتاب ربت عنواف قاـ  (جوبلَت
اؼبعلومات اؼبتعٌلقة باؼبرض الذم كاف ييعآف منو الرئيس كىو السرطاف، كقد سرد كل تفاصيل عبلجو، 

 1.إضافةن إُف أنٌو ذكر يف ىذا الكتاب أٌف الرئيس َف يكن قادران على فبارسة مهامو

                                                                                                        
؛ أضبد بوقفة، اؼبرجع 320، ص1997 فهرس 23/01/1996 ؿبكمة النقض الفرنسية، الغرفة اؼبدنية األكُف اؼبؤرٌخ يف  1

 .190السابق، ص 
2
 « Viole par exemple le secret professionnel la pharmacienne qui laisse sa fille de 9ans 

accéder, de façon libre et habituelle, au système informatique de l’officine et notamment à 

l’ordonnancier », (CNOP, 26 juin 2006, Nouv. Pharm. Oct. 2006, n°392,p.289) ;Eric 

Fouassier, le secret professionnel, l’Ordre des pharmaciens, Novembre 2000, révisé en 

Octobre 2011. 
، 320، ؾبٌلة األسبوع العدلية، ص1999 فهرس 12/01/1999 قرار ؿبكمة النقض الفرنسية، الغرفة اؼبدنية األكُف اؼبؤرٌخ يف  3

 .192أضبد بوقفة، اؼبرجع السابق، ص 
1
 (Il ne travaillait plus, car rien ne l’intéressait sauf sa maladie personne ne niait qu’il avait 

gardé toutes ses facultés intellectuelles. Mais ce que je voulais dire qu’il n’exerçait plus ses 

fonctions) ;           - 
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دعول ضد الطبيب متهمة إيٌاه بإفشاء سٌر  (ميتَتكف)كعلى إثر ىذا النشر، رفع أفراد عائلة 
 فرنك فرنسي، 30.000مريضو، كمٌت اغبكم عليو  بأربعة أشهر حبس مع كقف التنفيذ كغرامة بػػػ 

كاستتبع العقوبة اعبزائية بعقوبة مدنية كتأديبية، حيث حكم على الطبيب بدفع تعويض مدٓف لورثة 
 فرنك فرنسي ألكالده 80.000 فرنك فرنسي لزكجة الرئيس، ك100.000الرئيس كاؼبقدر بػػػػ 

الثبلث، أٌما العقوبة التأديبية فتمثٌلت يف شطبو من جدكؿ األطباء، باإلضافة إُف حجز الكتاب 
كسحب النسخ من السوؽ كمنعو من نشره مرٌة أخرل، كما سٌبت إدانة الصحفي مساعد مؤٌلف 

 1.الكتاب كالرئيس اؼبدير العاـ لشركة بلوف اليت تكٌلفت بنشر الكتاب

 خػػػػػػاتمػػػػػػػػة

من خبلؿ استعراضنا ؼبوضوع التزاـ الصيدِف بالسر اؼبهٍت كتبياف النصوص القانونية اؼبشتلفة 
اليت عاعبتو، يٌتضح جلٌيان أٌف السر اؼبهٍت من اؼبواضيع بالغة التعقيد، حيث أنو  (الوطنية منها كاألجنبية)

ربرٔف إفشاء بعض األسرار أثار إشكاالت يٌتسع مداىا من الناحية القانونية كالعلمية، كخليصنا إُف أٌف 
اؼبهنية معركؼ منذ القدـ، كاغبكمة من ىذا التحرٔف ىي أٌف كتماف السر كاجب خيلقي تقتضيو مبادئ 

. الشرؼ كاألمانة

كلُّ أمر ييعهد بو إُف ذم ): كقد تػمَّ الوصوؿ إُف أٌف السر اؼبهٍت حسب الفقو الفرنسي عيرِّمؼى أنٌو
، يف حُت َف يعرٌفها اؼبشرٌع اعبزائرم على غرار بعض التشريعات (مهنة كيضر إفشاؤه بالسُّمعة كالكرامة

ٌدد الوسيلة اليت يتٌم هبا إفشاء السر فيتحقق ىذا األخَت بطريق مباشر أك غَت  األخرل، كما َف وبي
مباشر، شفويان، كتابيان، أك عن طريق إعطاء الغَت شهادة دبا يعآف منو اؼبريض، أٌما عن منح التقرير 

الطيب للمريض نفسو أك للغَت بناءان على طلبو فبل ييعٌد إفشاء لسر اؼبهنة، كىذا ما قصده اؼبشرع 

                                                                                                        
 .45، ص 132ماديو نصَتة، اؼبرجع السابق، ىامش رقم -

1
  Elodie (Jory), le secret médical, Mémoire Université Paris II (Panthéon Assas), année 2005, 

p30 et 31. 



[Tapez le titre du document] 
 

285 
 

ماعدا الًتخيخت  ) من قانوف ضباية الصحة كترقيتها سالف الذكر، بنٌصو 206/2اعبزائرم يف اؼبادة 
القانوٓف، يكوف االلتزاـ بكتماف السر اؼبهٍت عامان كمطلقان يف حالة انعداـ رخصة اؼبريض، الذم يكوف 

 .(...بدكره حيرٌان يف كشف كل ما يتعٌلق بصحتو

كما تعرٌفنا على أنواع األسرار اؼبهنية، ككصلنا إُف بركز شكلُت بارزين يتمٌثل األكؿ يف األسرار 
العامة النسبية، اليت يبكن للسلطة القضائية أك لصنف من احملٌققُت اإلطبلع عليها، كأسرار عامة 

  كتتضٌمن موظفي اغبقل الطيب مثلالقضاء، طرؼ من اؼبقرر للعقابمطلقة اليت زبضع بدكرىا 
اٍف، كما يبكن اعتبار السر الذم يلتـز بو الصيدِف يندرج أيضان ...األسناف جراحي الصيادلة، األطباء،

بدأ التزاما أخبلقيا، دينيا كعرفيا، مث أصبح التزامان قانونيان يًتتب ضمن ما ييسٌمى بالسر الطيب الذم 
 .على ـبالفتو مسؤكلية قانونية

 الصيدِف بُت اؼبتبادلة العبلقة يف أساسان  اؼبهٍت السر على الصيدِف حفاظ أنبية تكمنحيث 
، ائتمنو من مصلحة على باغبفاظ األخَت ىذا كحرص بينهما اؼبتبادلة الثقة على تقـو اليت كاؼبريض،

فإفشاء السر اؼبهٍت جريبة معاقب عليها قانونان ألنٌو يهٌدد مصلحة اؼبعٍت بالسر، كما يهدد بنزاىة اؼبهنة 
 .كميقٌومات كمصاٌف اجملتمع

، كجوب كقوؼ الصيدِف على الواقعة أك اؼبعلومة بسبب (الطيب)كمن صبلة شركط السر اؼبهٍت 
مزاكلتو ؼبهنتو، كأف يكوف للمريض مصلحة يف إبقاء األمر سرٌان، كأف تكوف اؼبعلومات أك الوقائع ذات 
صلة بالصيدِف بصفتو أمينان على السر، كباستقراء مضموف السر اؼبهٍت قبد بأٌف اآلراء تضاربت حوؿ 

أساسو كلكن ما يبكن القوؿ أف العقد الذم يربط الصيدِف باؼبريض ىو عقد طيب يتميز خبصائخت 
معينة، مبنية على أساس عبلقة ششصية، حيث ىبتار فيها اؼبريض الصيدلية اليت يضع فيها ثقتو، 

 السر كتماف أساس فالصيدِف ميكلَّف بأداء خدمة عامة فبٌا يسمح لو باإلطبلع على أسراره، كأٌف 
 إفشائها كعدـ اؼبرضى أسرار على احملافظة مفادىا اػباصة اليت اؼبصلحة نظرية نظريتاف تتنازعو الطيب
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 العامة اؼبصلحة كنظرية ،عقدية بعبلقة األحواؿ أكثر يف (الطبيب كاؼبريض) الطرفُت ارتباط بسبب
 مع للعامة العبلج تأمُت يف العاـ النظاـ من ييعدٌ  الذم اؼبهٍت السر إفشاء عدـ يف كأفراده للمجتمع
 ألفٌ  ذلك يف تناقض ال أنٌورل بف النظريتُت يف بالتأمل كلكن، ششخت  كل خصوصية على احملافظة
 .باغبماية أجدر فكبلنبا كبالتاِف داأفر ؾبموعة ىو اجملتمع أفٌ  ذلك لآلخر مكمِّمل كليهما
 يف كمعينة ذكرىا ؿبٌددة حاالت يف القانوف اإلفشاء بوجو عاـ ألـز الطيب السر كتماف مقابل يف

 الصحة أجل من اإلفشاء كحالة اؼبدنية باغبالةمثل ما يتعٌلق  العامة اؼبصلحة أجل من متفرقة نصوص
 تتناسب كمهنة الصيدلة ،  أخرلحاالتكالعدالة،  سَت حسن ؽبدؼ اإلفشاء كحالة العامُت كاألمن

اليت يبكن من خبلؽبا أف يقـو الصيدِف بإفشاء السر اؼبهٍت مثل التبليغ عن اعبرائم كاػبربة كلضماف 
. حسن سَت العدالة، التبليغ عن األمراض اؼبعدية

كما تقتضي بعض اغباالت أف ىبرج الصيدِف عن قاعدة السر اؼبهٍت ربقيقا للمصلحة اػباصة، 
كاليت تيعدُّ سببان من أسباب إباحة إفشاء السر اؼبهٍت، كتتحٌقق أسباب اإلباحة بتوفر ثبلث حاالت 

 .حالة رضا صاحب السر هبذا اإلفشاء، حالة الضركرة، كحالة توجيو اإلهتاـ لصاحب السر: ىي
   فعلى اعتبار أٌف الصيدِف كغَته من مهنيي الصحة، يف سبيل فبارستو ؼبهنتو قد يرتكب أخطاء 

ىبالف هبا أصوؿ اؼبهنة كقواعدىا، كما يبكن أف يتسٌبب يف اإلضرار بالغَت، من ىنا أصبعت جٌل 
التشريعات على ترتيب اؼبسؤكلية اؼبدنية يف حق الصيدِف نظرا إلخبللو هبذا االلتزاـ، كما أٌف غاية 

اؼبشرع يف إرساء قواعد لفرض النظاـ كحسن سَت كتطور ىذه اؼبهنة النبيلة رٌسخ اؼبسؤكلية التأديبية يف 
حاؿ خركج الصيدِف عن مقتضيات كاجباتو اؼبهنية، كما أٌف اغبماية القانونية لن تكتمل دكف إثارة 
الشق الردعي للحد من إمكانية قياـ الصيدِف جبريبة إفشاء السر اؼبهٍت كاؼبتمثلة يف تسليط العقاب 

 .ربت طائلة اؼبسؤكلية اعبزائية

  فبالتطٌرؽ ؼبسؤكلية الصيدِف اؼبدنية عن إخبللو بواجب السرية، نستنتج بأٌف ؽبا طابع مزدكج فهو 
من جهة ينبثق من العقد غَت اؼبسٌمى القائم بُت الصيدِف كالزبوف، كيف ذات الوقت يتضٌمن يف شٌقو 
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اآلخر الواجبات اليت يفرضها اجملتمع على ذكم اؼبهن من بينها اغبفاظ على السرية يف التعامبلت اليت 
تصل إُف علمهم دبناسبة أدائهم ؼبهامهم، كىذا ما دفع بغالبية تشريعات الدكؿ إُف اعتبار جريبة 

إفشاء السر اؼبهٍت جريبة ميعاقب عليها، تًتتب عليها مسؤكلية جزائية بصفة أصلية تتيح للمضركر 
اؼبطالبة بالتعويض، كربٌقق مسؤكلية الصيدِف الششصية كعن تابعيو مسؤكلية عقدية كتقصَتية، إضافة 

الصيدِف غالبان ما يلتـز بتحقيق نتيجة تتمٌثل يف تقدٔف الدكاء مطابق ؼبا ىو ميدٌكف بالوصفة إُف أٌف 
 .الطبية

أٌما بالنسبة لعقوبة الصيدِف التأديبية الناصبة عن إفشاءه السر اؼبهٍت فلم ينخت عليها اؼبشرع 
اعبزائرم يف قانوف ضباية الصحة كترقيتها كال يف مدٌكنة أخبلقيات الطب على غرار باقي التشريعات 

سالفة الذكر، ما جعلنا نأخذ باؼببدأ العاـ الذم تضٌمنو القانوف األساسي العاـ للوظيفة العامة، الذم 
 .اعترب إفشاء أك ؿباكلة إفشاء األسرار اؼبهنية خطئان من الدرجة الثالثة

كمقارنة بالعقوبات التأديبية اؼبذكورة دبدٌكنة أخبلقيات الطب فإنٌنا سنجد حالة كاحدة ضمن ىذه 
منع ) من مدكنة أخبلقيات الطب 217العقوبات كىي التوقيف عن العمل ،مقارنة دبا جاء يف اؼبادة 

، أٌما عقوبيت اإلنذار كالتوبيخ فنلمسها ضمن عقوبات األخطاء اؼبهنية من الدرجة األكُف (فبارسة اؼبهنة
 . من قانوف الوظيفة العامة اعبزائرم163حسب اؼبادة 

كيعترب إفشاء السر اؼبهٍت جريبة معاقب عليها يف قانوف العقوبات يف القانوف اعبزائرم، كما ىو فعل 
تيطٌبق  ):  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها235نٌصت اؼبادة ؾبرـٌ يف غالبية التشريعات اؼبقارنة، حيث 

 من قانوف العقوبات على من ال يراعي إلزامية السر اؼبهٍت، 301العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
، يتبٌُت من خبلؿ ىذا النخٌت أٌف اؼبشرٌع  ( من ىذا القانوف226ك 206اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 

جرـٌ إفشاء السر اؼبهٍت، كأحاؿ قواعد تطبيق العقوبة اؼبقٌررة ؽبذه اعبريبة على قانوف العقوبات، فإذا َف 
يراعي الصيدِف مبادئ احًتاـ اؼبرضى كضباية ششصيتهم بكتماف أسرارىم فإّنم يكونوف مشمولُت 
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بالنخت العقايب، ألٌف ىذا اإللتزاـ مطلق كعاـ إالٌ برخصة من اؼبريض نفسو ، أك بًتخيخت قانوٓف، كعليو 
ييعاقب باغببس من شهر إُف ستة أشهر كبغرامة  ):  من قانوف العقوبات على أنٌو301تنخٌت اؼبادة 

 دج األطباء كاعبرٌاحوف كالصيادلة كالقاببلت كصبيع األششاص 100.000 إُف 20.000من 
اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة الدائمة أك اؼبؤقٌتة على أسرار أدُف هبا إليها كأفشوىا يف غَت 

 .(...اغباالت اليت يوجب عليهم فيها القانوف إفشاءىا كيٌصرح ؽبم بذلك
  ك بعد ىذا العرض الوجيز ألىم ما جاء يف موضوعنا، سنقٌدـ بعض االستنتاجات اليت تتمٌثل 

 :فيمايلي
أنٌو يف ؾباؿ توزيع الدكاء، فقد الحظنا من خبلؿ ىذه الدراسة أٌّنا مازالت تباعد بُت الصيدِف  -

كدكره األساسي يف توزيع الدكاء، إذ أٌّنا الزالت تعتربه تاجران مثٌقفان، يقتصر نشاطو على كونو كسيط 
كتابع للطبيب يف عملية العبلج، يف حُت أٌف مهنتو بعيدة سبامان عن الطابع التجارم، إذ أٌّنا كفقان 

 .ؽبدفها تيعدُّ أظبى اؼبهن الطبية
نظران العتبار الصيدِف تاجران مثٌقفا أضحى اآلف ييساـك على صحة كسبلمة اؼبتعاملُت معو،  -

كىذا بسعيو كراء ربقيق الربح، ك استغبلؿ جهل اؼبريض كضعفو بعرض مواد صيدلية تفوؽ قدرتو 
الشرائية، يف حُت أنٌو يبكنو تقدٔف دكاء بنفس اػباصية العبلجية كبسعر أقٌل، كىنا نستنتج ابتعاد 

الصيدِف عن الدكر اإلنسآف الذم يقـو بو، ك عن اؽبدؼ اؼبنشود من عملو أال كىو اؼبسانبة يف تقدٔف 
 .العبلج
غض النظر على كافة اعبوانب احمليطة دبهنة الصيدلة، أثٌر سلبان على الدكر اؽباـ الذم يقـو بو  -

الصيادلة بتحٌليهم باألخبلقيات اليت تقتضيها اؼبهنة، كحىت الصفة العامة اليت يستجوب توٌفرىا عند 
صبيع مهنيي الصحة كاؼبتمثٌلة يف كضع الضمَت اؼبهٍت ضمن أىم أكلويات اؼبمارسة، كخَت مثاؿ على 

 .ذلك جهل الكثَت من الصيادلة كاجبهم يف اغبفاظ على السر اؼبهٍت
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كما ييبلحىظ عند التمعُّن يف الشٌق اعبزائي اؼبقٌرر عبريبة إفشاء السر اؼبهٍت، عدـ فعاليتها نظران  -
لغياب الصفة الردعية فيها، إذ أٌف غالبية تشريعات الدكؿ عمدت على كضع عقوبة اغببس الذم ال 
يتجاكز السنة كاؼبشرع الفرنسي، أٌما اؼبشرع اعبزائرم على غرار باقي التشريعات العربية أخذ بعقوبة 

أشهر، كىي عقوبة قبدىا غَت منطقية كال تفي بالغرض الردعي  (6)اغببس من شهر إُف ستة 
، كىو ( دج100.000)اؼبشٌصخت ؽبا، كما أٌف مقدار الغرامة اؼبقٌررة كالذم ال يتجاكز قدره مئة ألف 

 .مبلغ زىيد مقارنة باألضرار اليت يبكن أف سبٌس اؼبريض جرٌاء كشف أسراره اػباصة
عدـ اعتبار جريبة إفشاء السر اؼبهٍت من اعبرائم اليت سبس باستقرار األفراد كسبٌتعهم حبياة خاصة  -

ال يبكن أف يطلع عليها الغَت، كىذا ما ييفقد اإلنساف الشعور بالثقة كاالئتماف كبو من يعهدكف 
 .بأسرارىم إليهم اضطراران 

التسليم بأٌف التشريعات اليت تناكلت السر اؼبهٍت كانت هتدؼ إُف إرساء الدكر الوقائي الذم  -
 .غلب عليو الطابع التنظيمي

توٌصلنا كذلك عند تطرٌقنا اإلفشاء اؼبباح، أٌف القاعدة العامة تقضي بعدـ جواز إفشاء السر  -
اؼبهٍت، إالٌ يف حاالت ؿبدٌدة تستوجب اإلفشاء من بينها اإلدالء بالشهادة، غَت أنٌو َف يتٌم ربديد 

 .حدكد الشهادة كضوابطها، فبٌا قد ىبتلط مفهـو تقديبها باإلخبلؿ بااللتزاـ بالسرية
أٌف الصيدِف اؼبسؤكؿ عن إنتاج الدكاء كطرحو للتداكؿ، ككذا تسليمو للميستهلك، ذك تأىيل  -

علمي على قدر عاِف، هبدؼ تأمُت سبلمة الفرد من خطورة اؼبنتىج، ىبضع يف فبارستو ؼبهنتو لرقابات 
شديدة كصارمة من قبل أجهزة متشٌصصة، لكن ىذا الدكر الصاـر َف نلمسو فيما يتعٌلق بالتزامو 

بواجب اغبفاظ على السرية، ألنٌو يف الواقع العملي قبد الرقابة تقتصر يف معظم األحياف على اغبرص 
على اؼبداكمة يف العمل، كسبكُت اؼبريض من دكاء مطابق للوصفة الطبية، كضركرة رقابة صبلحية 

 .الدكاء، متجاىلُت بذلك أخطار ىتك سرية اؼبتعاملُت مع الصيادلة
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ما ييبلحىظ أيضان أٌف اؼبشرع اعبزائرم على غرار باقي التشريعات، اىتم بالشق اعبزائي أكثر من  -
اؼبدٓف ك التأدييب، كىذا ما ؼبسناه حُت دراستنا للمسؤكلية اؼبدنية، كمع غياب نخٌت يوٌضح مسؤكلية 

الصيدِف مدنيان عن إخبللو بالسر اؼبهٍت، أضحت العقوبة اؼبدنية تتحٌقق لزكمان بتٌحقق العقوبة اعبزائية، 
كىذا يف الواقع اؼبعاش قد ييثَت إشكاالت كبَتة أماـ احملاكم، ألنٌو قد هبهل الطرؼ اؼبضركر حٌقو يف 
اؼبطالبة بالتعويض عن جريبة اإلفشاء، لعلمو بكوف عمل الصيدِف يقتصر على اعبانب التقٍت يتعٌلق 

 .فقط باؼبادة الصيدالنية
أٌما من الناحية التأديبية فييبلحىظ ضعف اؼبنظومة القانونية كضع نصوصان متبلئمة يف إقرار  -

العقوبة التأديبية الناذبة عن إفشاء السر اؼبهٍت، فهي يف قانوف الوظيفة العمومية اعتيربت خطأ من 
الدرجة الثالثة ميعاقب عليو بعقوبات قد تصل إُف النقل اإلجبارم، التوقيف عن العمل ؼبدة أربعة إُف 
شبانية أياـ أك التنزيل بدرجة أك درجتُت، يف حُت أنٌو معاقب عليها يف مدٌكنة أخبلقيات مهنة الطب 
باإلنذار كالتوبيخ كاؼبنع من فبارسة اؼبهنة ، كىي عقوبات زبتلف بطبيعتها عٌما ىو ميدٌكف يف قانوف 

 .الوظيفة العامة
أٌدل عدـ كضوح طبيعة كأساس اؼبسؤكلية الصيدلية إُف التأثَت على دعول اؼبسؤكلية  -

كانعكاسها على طرفيها، فإذا اعتيربت مسؤكلية تقصَتية فإٌف أساسها ينصرؼ كبو اػبطأ الذم يستلـز 
إثباتو، فبٌا ييرىق اؼبريض، ألنٌو قد يشٌق عليو معرفة مفشي السر فيما إذا كاف الطبيب الذم قاـ 

دبعاينتو كتششيخت حالتو، كالصيدِف الذم ىو ميلـز بإعبلـ اؼبريض دبشاطر الدكاء قبل سبكينو منو مع 
علمو دبا يعانيو اؼبريض، كإذا سٌلمنا بأٌف اؼبسؤكلية الصيدلية من طبيعة عقدية، فإٌف أساسها َف يٌتضح 

بعد، فضبلن عن أٌف إلتزاـ الصيدِف بالسر اؼبهٍت قد ال تستوعبو ىذه العبلقة العقدية، فهو كاجب 
 .قانوٓف ال هبوز االتفاؽ على خبلفو أك التنازؿ عنو

كبعد تعٌرضنا ألىم النتائج اليت توٌصلنا إليها بعد تناكؿ اؼبوضوع، كما سٌبت مبلحظتو من مشاكل 
تشمل العمل الصيدِف سواء من الناحية التنظيمية كمن ناحية اؼبسؤكلية، إضافة إُف صعوبة دراسة 
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ىذا العمل التقٍت احملض ك ارتباطو بأىم التزاـ يضفي ائتمانان كثقة لدل اؼبتعامل مع من يزاكؽبا أم 
باغبفاظ على السرية، من ىنا يبكن اقًتاح بعض اغبلوؿ اليت قد تساىم يف تغيَت الثغرات اغباصلة 

 :يف اؼبنظومة القانونية، إلعادة تنظيم ىذه اؼبهنة كمسؤكليتها تتمٌثل يف
 .كضع نصوص قانونية أكثر صرامة للحد من اؼبمارسات اليت زبرؽ االلتزاـ بالسرية -
فصل النصوص اليت توٌحد بُت التزامات مهنيي الصحة ، فلمهنة الطب مثبلن خصوصيات  -

كمهاـ كالتزامات تيفرض على الطبيب، كزبتلف هبا عن العمل الصيدالٓف، من ىنا نقًتح كضع قانوف 
خاص ينفرد دبهنة الصيدلة كييعاًف مقتضياهتا من كافة اعبوانب، حىت كإف اتفقت مع ماىي مقٌررة يف 

 .مهنة الطب، لكنها زبتلف بُت ما تقتضيو مهنة الصيدلة عن باقي اؼبهن الطبية األخرل
كضع نصوص قانونية توٌضح طبيعة التزامات الصيدِف مع اؼبرضى أك من يتعاملوف معو، حىٌت  -

 .تربز معاَف اؼبسؤكلية اؼبدنية يف ىذه العبلقة
ترسيخ نصوص قانونية تأديبية ردعية توٌضح درجة اػبطأ يف إفشاء السر اؼبهٍت، كالعقوبة اؼبقٌررة  -

 .لو، حىت تتكٌرس معاَف اؼبسؤكلية التأديبية للصيدِف يف ىذا اؼبقاـ
كضع نصوص قانونية إضافية يف قانوف العقوبات تبٌُت أحكاـ حظر اإلخبلؿ بالسر اؼبهٍت،  -

 .كأحواؿ اإلباحة ميفٌصلة لكي تربز مقٌومات ىذه اعبريبة من أركاف ك كسائل اإلفشاء كظركفها اؼبشٌددة
بدراستنا ؼبوضوع السر اؼبهٍت نؤٌكد على أنٌو فعل فبقوت قانونان، شرعان كأخبلقيان، ؽبذا ارتأينا  -

، كتشديد (أم اؼبؤسبنُت على السر اؼبهٍت)اقًتاح كضع نصوص ردعية توٌسع من نطاؽ اؼبلزمُت بو 
 ؽ ع، كىذا 301العقوبة يف حالة ما إذا مٌت اقًتافها من طرؼ األششاص الوارد ذكرىم يف اؼبادة 

 .إلضفاء الطابع الردعي ليتٌم كضع حٌد ؽبذا الفعل
مع موجة العوؼبة اليت اجتاحت العاَف كما أفرزتو من كسائل كتقنيات حديثة متمثٌلة أساسان يف  -

انتشار اؼبعلوماتية ، من ىنا أصبح من الضركرم مبلئمة التشريع مع كسائل كطرؽ اؼبتطٌورة اليت يتم هبا 
 .إفشاء السر اؼبهٍت
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كضع مفهـو خاص غبالة الضركرة اؼبقٌررة ضمن حاالت اإلفشاء اؼبباح، ذلك أٌف مفهومها  -
 .العاـ يقتضي خطر حاؿ كجسيم، ييهٌدد اؼباؿ كالنفس، كىو ما ال يتناسب كحالة إفشاء السر اؼبهٍت

كضع تعريف قانوٓف لسر اؼبهنة، كربديد نطاؽ اؼبعلومات اليت تيعدُّ سران بطبيعتها كبشكل دقيق  -
 .ككاضح
ضركرة االىتماـ دبوضوع السر اؼبهٍت، كذلك بنشر الوعي القانوٓف على صبيع األصعدة سواء  -

 .بالنسبة للمهنيُت اؼبشمولُت هبذا االلتزاـ أك مساعديهم، أك عامة الناس
اغبث على كضع ىذا اؼبوضوع ىدفان ييرجى بلوغو، من خبلؿ تركيز الدراسات كاألحباث اليت  -

 .تتناكلو، إضافة إُف التظاىرات العلمية اليت تربز خطورتو
إعطاء موضوع أخبلقيات الطب أنبية كبَتة كاعتبارىا أىم منهج يهتدم إليو طبٌلب الصيدلة  -

 .على غرار طلبة الطب
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 فرع اػباص، القانوف يف اؼباجستَت شهادة لنيل مذكرة للطبيب، اؼبدنية اؼبسؤكلية فروبة، كماؿ  -24
 . 2012 كزك، تيزم معمرم، مولود جامعة السياسية، كالعلـو اغبقوؽ اؼبهنية، كلية  اؼبسؤكلية  قانوف
 مامش نادية، مسؤكلية اؼبنتج ،دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مذكرة ماجستَت، زبصخت  -25

 .2012قانوف األعماؿ، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
 يف اؼباجستَت شهادة لنيل مذكرة كاإلجازة، التجرٔف بُت اؼبهٍت السر إفشاء ، ماديو نصَتة  -26

 . 2010 كزك، تيزم معمرم، مولود جامعة اغبقوؽ، كلية ،"اؼبهنية اؼبسؤكلية  نوفقا" فرع القانوف،
 ؿبمد بن صديق أضبد الفبليت، اعبزاءات التأديبية على اؼبوظف العاـ يف نظاـ اؼبملكة العربية  -27

السعودية، دراسة تأصيلية مقارنة كتطبيقية، مذكرة ماجستَت، زبصخت سياسة جنائية، كلية الدراسات 
 .2005العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 

ناجم شريفة، ضباية اؼبواد الصيدالنية بقوانُت اؼبلكية الصناعية يف ظل التشريعات الوطنية   -28
كاالتفاقيات الدكلية، مذكرة ماجستَت يف القانوف، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر، يوسف بن خٌدة، 

22/02/2009. 
 :المقػػاالت والملتقيػػات:  ثػػالثػػاً 

 :المقػػاالت - أ
 أضبد فاركؽ زاىر، اغبماية اعبنائية لؤلسرار اؼبهنية، دراسة مقارنة بُت القانونُت اإلمارايت  .1

،كلية القانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، أفريل 58كاؼبصرم، ؾبلة الشريعة كالقانوف، العدد 
2014. 
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 العمرم صاغبة، اعبزاء اؼبًتٌتب على إفشاء الصيدِف للسر اؼبهٍت يف التشريع اعبزائرم، ؾبٌلة  .2
 .2015، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، مارس 12اؼبفٌكر، العدد 

أكـر ؿبمود حسن البدك، االلتزاـ باالفضاء كسيلة لبللتزاـ بضماف السبلمة، ؾبٌلة الرافدين   .3
 .2005 للسنة العاشرة، كلية القانوف، جامعة اؼبوصل، العراؽ، 01،ؾبٌلد 24للحقوؽ، العدد 

بومدين فاطيمة الزىرة، مسؤكلية اؼبنتج عن ـباطر التطور العلمي يف ؾباؿ الدكاء، ؾبٌلة القانوف   .4
 .2014 ، جامعة أدرار،جواف 3كاجملتمع، عدد

جابر مهنا شبل، مقاؿ بعنواف حقوؽ اؼبريض على الطبيب، ؾبلة كلية اغبقوؽ، جامعة   .5
 .2012، جانفي 3، العدد 14النهرين، اجمللد 

-، اؼبغرب، نوفمرب98 خالد خالخت، السر اؼبهٍت للطبيب، ؾبٌلة احملاكم اؼبغربية، العدد  .6
 .2002ديسمرب 

 رايس ؿبمد، مسؤكلية األطباء اؼبدنية عن إفشاء السر اؼبهٍت يف ضوء القانوف اعبزائرم، ؾبلة  .7
 .2009، سوريا، 25، مج01جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، عدد 

رايس ؿبمد، مسؤكلية األطباء اؼبدنية عن إفشاء السر اؼبهٍت يف ضوء القانوف اعبزائرم، ؾبلة   .8
 .2009، 25جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، العدد األكؿ، اجمللد 

 يف القانوف ،مسؤكلية الصيدِف عن التذكرة الطبية، رضا عبد اغبليم عبد اجمليد عبد البارم  .9
 .، القاىرة5، العددؾبلة احملامُت العرب، اؼبصرم كالسعودم كالفرنسي

 العلـو ؾبلة الطيب،  القانوف ظل يف للمريض اػباصة اغبياة ضباية ؼبوسخ، كؿبمد نبيسي رضا  .10
 . 2007 اعبزائر، بلعباس، سيدم  جامعة،الثالث العدد كاإلدارية، القانونية

 طارؽ صبلح الدين ؿبمد، مسؤكلية الطبيب اعبنائية اؼبًتتٌبة على إفشاء السر اؼبهٍت، مقاؿ  .11
 .(ت.د )مدٌكف لدل موقع اعبمعية السعودية لطب األسرة كاجملتمع اإللكًتكٓف، 

 قايد حفيظة، اؼبسؤكلية اؼبدنية عن إفشاء السر اؼبهٍت يف قانوف األعماؿ، ؾبلة االقتصاد  .12
 .اإلسبلمي العاؼبية

عبد الرحيم صباح ، اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب عن إفشاء السر اؼبهٍت، ؾبٌلة دفاتر السياسة    .13
 .2011، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اعبزائر، جانفي 04كالقانوف، عدد
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ماركؾ نصر الدين، اؼبسؤكلية اعبزائية عن إفشاء سر اؼبهنة، ؾبلة موسوعة الفكر القانوٓف،   .14
 .1ج

-11 ؿبمد أبو زىرة، اؼبسؤكلية الطبية يف الشريعة اإلسبلمية، ؾبٌلة لواء اإلسبلـ، العدداف  .15
 .1949، لسنة 12

أساس اؼبسؤكلية، ؾبٌلة - اؼبضموف– مواقي بنآف أضبد، االلتزاـ بضماف السبلمة، اؼبفهـو  .16
 .2016اؼبفكر، العدد العاشر، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، جانفي 

 ىناف مليكة ، السر اؼبصريف بُت الكتماف كاإلفشاء يف الفقو اإلسبلمي كالتشريع اعبزائرم،  .17
، ـبرب تشريعات ضباية الوظيفة العامة، اؼبركز اعبامعي البيض، 1ؾبلة دراسات يف الوظيفة العامة، عدد

 .2013ديسمرب 
 :الملتقيػػات - ب
 إبراىيم أضبد عثماف، اؼبسؤكلية اعبنائية يف القانوف كالتطبيق القضائي يف السوداف، اليـو  -1

اؼبسؤكلية اعبنائية الطبية على ضوء القانوف كاالجتهاد القضائي، احملكمة العليا ، : الدراسي بعنواف
 .12/04/2010اعبزائر، 

 سي يوسف زاىية حورية ، اػبطأ الطيب يف اؼبسؤكلية اؼبدنية، اجملٌلة النقدية للقانوف كالعلـو  -2
السياسية، العدد األكؿ، اؼبلتقى الوطٍت حوؿ اؼبسؤكلية الطبية، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، 

 .2008تيزم كزك، 
 :القواميس والمعاجم:  رابعػػاً 
، مادة عيب، دار 2/124 جالعرب،أيب الفضل صباؿ الدين بن منظور األفريقي،  لساف   .1

 .الكتاب العريب، بَتكت، لبناف

، 1 أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي اؼبقرئ، اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح الكبَت، اجمللد  .2
 .1987، مكتبة لبناف، بَتكت، (ط.د)

مصر،  ،2، مطبعة اغبليب، ط113ص/1 ج، القاموس احمليط،آبادم الشَتازم لفَتكزا  .3
1952. 
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، القاموس احمليط، حٌققو ؿبمد نعيم العرقسوسي، ضبد بن يعقوب الفَتكز آبادم ؾبد الدين ـ .4
 .2005، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 1، اجملٌلد 8ط

 :األحكاـ والقرارات القضائية:  اً خامسػػ
، اؼبؤرخ يف 1103/99 قرار ؿبكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء، رقم  .1
 .، من موقع االجتهادات القضائية اؼبغربية22/07/1999
، احملاماة 14/03/1949 يف 2349 قرار ؿبكمة مصر االبتدائية الوطنية، القضية رقم  .2

 .117، رقم 29العدداف األكؿ كالثآف، السنة 
، اجمللة القضائية، العدد 157555، ملف 20/10/1998 قرار احملكمة العليا اؼبؤرخ يف  .3
 .1998، سنة 02رقم 
 .1998 فهرس 05/07/1996 قرار احملكمة العليا باريس اؼبؤرٌخ يف  .4
 .1991 ، فهرس 30/04/1990 قرار ؿبكمة اؼبرافعات فرسام يف  .5
، سابقة 1995 فهرس 05/10/1994 قرار ؿبكمة العدؿ للمفوضية األكربية اؼبؤٌرخة يف  .6

 .قضائية
 .1997 فهرس 23/01/1996 ؿبكمة النقض الفرنسية، الغرفة اؼبدنية األكُف اؼبؤرٌخ يف  .7
 فهرس 12/01/1999 قرار ؿبكمة النقض الفرنسية، الغرفة اؼبدنية األكُف اؼبؤرٌخ يف  .8

 .، ؾبٌلة األسبوع العدلية1999
 

 :القوانين الوطنية واألجنبية  :سادسػػاً 
 : النصوص القانونية الوطنية - أ
، يتضمن التعديل الدستورم، ج ر عدد 06/03/2016 اؼبؤرخ يف 01-16 القانوف رقم  -1
 .07/03/2016، الصادرة بتاريخ 14
، اؼبتضمن قانوف العقوبات، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم 08/06/1966، اؼبؤرخ يف 156-66 األمر  -2

، 24/12/2006، اؼبؤرخة يف 86، ج ر عدد 20/12/2006، اؼبؤرخ يف 23-06بالقانوف رقم 
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، الصادرة 15، ج ر عدد 25/02/2009 اؼبؤرخ يف 01-09كاؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم أيضان بالقانوف رقم 
 . 08/03/2009بتاريخ 

، 21 اؼبتعٌلق باغبالة اؼبدنية، ج ر عدد 19/02/1970 اؼبؤرخ يف 20-70 األمر رقم  -3
، ج ر 09/08/2014 اؼبؤرخة يف 08-14القانوف  ب اؼبعٌدؿ كاؼبتمم،27/02/1970اؼبؤرخة يف 

 .20/08/2014، اؼبؤرخة يف 49عدد 
، يتضمن القانوف اؼبدٓف اعبزائرم، ج ر عدد 26/09/1975 اؼبؤرٌخ يف 58-75 األمر  -4
 اؼبؤرخ يف 10-05القانوف رقم ، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم ب30/09/1975، اؼبؤرخة يف 78
 .26/06/2005، اؼبؤرخة يف 44، ج ر عدد 20/06/2005
 اؼبتضٌمن القانوف التجارم اعبزائرم اؼبعٌدؿ 26/09/1975 اؼبؤرٌخ يف 59-75 األمر رقم  -5

 .كاؼبتٌمم
 02-15، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم باألمر رقم 08/06/1966 اؼبؤرخ يف 155-66 األمر رقم  -6

، اؼبؤرخة يف 40، اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية، ج ر عدد 23/07/2015اؼبؤرخ يف 
، ج ر عدد 27/03/2017 اؼبؤرٌخ يف 07-17، كاؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم بالقانوف رقم 23/07/2015
 . 29/03/2017، اؼبؤرخة يف 20
، اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية 25/02/2008 اؼبؤرخ يف 09-08 القانوف رقم  -7

 .23/04/2008، الصادرة بتاريخ 21كاإلدارية، ج ر عدد 
، يتعٌلق حبماية الصحة كترقيتها، ج ر 16/02/1985، اؼبؤرخ يف 05-85 القانوف رقم  -8

 اؼبؤرٌخ يف 17-90، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم بالقانوف رقم 17/02/1985، الصادرة بتاريخ 08عدد 
، كاؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم أيضان دبوجب 15/08/1990 اؼبؤرٌخ يف 35، ج ر عدد 31/07/1990

 .03/08/2008، اؼبؤرٌخ يف 44، ج ر عدد 20/07/2008 اؼبؤرٌخ يف 13-08القانوف رقم 
، 17 اؼبتعلق بعبلقات العمل، ج ر عدد 21/04/1990 اؼبؤرخ يف 11-90 القانوف  -9

 .25/04/1990اؼبؤرخة يف 
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، اؼبؤرخة يف 24، ج ر عدد 09/06/1984 اؼبؤرخ يف 11-84 قانوف رقم  -10
، اؼبؤرٌخ يف 02-05،يتضمن قانوف األسرة اؼبعٌدؿ دبوجب القانوف رقم 12/06/1984
 .27/02/2005، الصادرة بتاريخ 15، ج ر عدد 27/02/2005

، يتعٌلق باختصاصات ؾبلس 30/05/1998 اؼبؤرخ يف 01-98 القانوف العضوم رقم  -11
 .01/06/1998، اؼبؤرخة يف 37الدكلة كتنظيمو كعملو، ج ر عدد 

 اؼبتضٌمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة 15/07/2006 اؼبؤرخ يف 03-06 األمر رقم  -12
 .16/07/2006، اؼبؤرخة يف 46العمومية، ج ر عدد 

، يتعٌلق حبماية اؼبستهلك كقمع الغش،ج 25/02/2009، اؼبؤرخ يف 03-09 القانوف رقم  -13
 .08/03/2009، الصادرة يف 15ر عدد 

، يتعٌلق بضماف اؼبنتوجات 15/09/1990 اؼبؤرخ يف 266-90 اؼبرسـو التنفيذم رقم  -14
 .19/09/1990، الصادرة يف 40كاػبدمات، ج ر عدد 

، يتضٌمن القانوف األساسي اػباص 27/04/1991 اؼبؤرٌخ يف 107-91 اؼبرسـو التنفيذم  -15
 .27/04/1991، اؼبؤٌرخة يف 22باؼبستشدمُت شبو الطبيُت، ج ر عدد 

، اؼبتضٌمن مدٌكنة أخبلقيات 06/07/1992 اؼبؤرخ يف 276-92 اؼبرسـو التنفيذم رقم  -16
 .08/07/1992، اؼبؤٌرخة يف 52الطب، ج ر عدد رقم 

، يتعٌلق برخخت استغبلؿ مؤسسة 06/07/1992 اؼبؤرٌخ يف 285-92اؼبرسـو التنفيذم   -17
 .12/07/1992، اؼبؤٌرخة يف 53أك توزيعها، ج ر عدد /إلنتاج اؼبنتجات الصيدالنية ك

، يتعٌلق باإلعبلـ الطيب 06/07/1992، اؼبؤرٌخ يف 286-92 اؼبرسـو التنفيذم رقم  -18
، اؼبؤرخة يف 53كالعلمي اػباص باؼبنتجات الصيدالنية اؼبستعملة يف الطب البشرم، ج ر عدد 

11/07/1992. 
، وبٌدد شركط فبارسة تفتيش 11/06/2000 اؼبؤرخ يف 129-2000اؼبرسـو التنفيذم   -19

. 14/06/2000، الصادرة بتاريخ 34ة ككيفيات ذلك، ج ر عدد مالصيدؿ
، وبٌدد كيفيات تسيَت نفايات 09/12/2003 اؼبؤرٌخ يف 478-03 اؼبرسـو التنفيذم  -20

 .14/12/2003، اؼبؤرخة يف 78النشاطات العبلجية، ج ر عدد 
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، وبٌدد كيفيات نقل النفايات 14/12/2004 اؼبؤرٌخ يف 409-04 اؼبرسـو التنفيذم  -21
 .19/12/2004، الصادرة بتاريخ 81اػباصة اػبطرة، ج ر عدد 

   ، وبٌدد كيفيات التصريح 10/09/2005، اؼبؤرٌخ يف  315-05  اؼبرسـو التنفيذم رقم  -22
 .11/09/2005، الصادرة يف 62بالنفايات اػباصة اػبطرة، ج ر عدد 

، اؼبتضٌمن القانوف األساسي 24/11/2009 اؼبؤرٌخ يف 393-09 اؼبرسـو التنفيذم رقم  -23
، 70اػباص باؼبوظٌفُت اؼبنتمُت ألسبلؾ اؼبمارسُت الطبيُت العامُت يف الصحة العمومية، ج ر عدد 

 .29/11/2009اؼبؤٌرخة يف 
، وبٌدد شركط التأىيل كالتجربة اؼبهنية اليت هبب أف تتوفر يف 12/06/1993 قرار مؤرخ يف  -24

، اؼبؤٌرخة يف 47أك توزيع، ج ر عدد /الصيدِف اؼبدير التقٍت ؼبؤسسة إنتاج اؼبنتوجات  الصيدالنية ك
19/06/1993. 

، اؼبتعٌلق بشركط اؼبمارسة الششصية 09/07/1996 اؼبؤرٌخ يف 067 القرار الوزارم رقم  -25
 . ؼبهنة صيدِف يف كحدة صيدالنية

 كاؼبتعٌلق بشركط 27/11/1996 الصادر عن كزير الصحة يف 110 القرار الوزارم رقم  -26
 .15/01/2005 اؼبؤرٌخ يف 02تنصيب، فتح كربويل صيدلية، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم بالقرار رقم 

، وبٌدد كيفيات تنظيم اؼبناكبة على مستول الصيدليات، ج ر 20/08/2014 القرار اؼبؤرٌخ  -27
 .21/09/2014، الصادرة يف 54عدد 
 : النصوص القانونية األجنبية - أ

 : التشريع المصري -
، اؼبعٌدؿ كاؼبتٌمم 1937 لسنة 58 قانوف العقوبات اؼبصرم، الصادر دبوجب القانوف رقم  -1

 .2003 لسنة 95بالقانوف رقم 
، بإصدار قانوف اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية كالتجارية اؼبصرم، 1968 لسنة 25 القانوف رقم  -2

، الصادر يف 22، ج ر عدد 1999 لسنة 18، كالقانوف رقم 1992 لسنة 23معدال بالقانوف 
30//05/1968 . 
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 اؼبتضمن إنشاء نقابة األطباء اؼبصرم، اؼبؤرخ يف 1969 لسنة 45 القانوف رقم  -3
14/07/1969. 
 اؼبتعٌلق بإنشاء نقابة الصيادلة اؼبصرم، اؼبؤرخ يف 1969 لسنة 47 القانوف رقم  -4
14/07/1969. 
 يف شأف األحواؿ اؼبدنية اؼبصرم، الصادر بتاريخ 1994 لسنة 143 القانوف رقم  -5
 .09/06/1994، اؼبؤرٌخ يف 23، ج ر عدد07/06/1994
 اؼبتعٌلق بقانوف العقوبات 1937 لسنة 58، اؼبعٌدؿ للقانوف 2003لسنة 95 القانوف رقم  -6

 .اؼبصرم
 : التشريع اإلماراتي -
 .1975 لسنة 07 قانوف مزاكلة مهنة الطب البشرم اإلمارايت رقم  -1
، كالصادر باعبريدة 08/12/1987 اؼبؤرٌخ يف 1987 لسنة 03 القانوف االربادم رقم  -2

، اؼبتضمن قانوف العقوبات اإلمارايت، اؼبعٌدؿ دبوجب القانوف رقم 20/12/1987الرظبية اؼبؤٌرخة يف 
 .، سلسلة التشريعات االربادية، أبوظيب2، الصادرة بدائرة القضاء، ط2005 لسنة 34
، بشأف تنظيم اؼبقابر كإجراءات لتسجيل 2008 لسنة 22 قرار رئيس اجمللس التنفيذم رقم  -3

 .، من ىيئة الصحة أبوظيب19/03/2008الوفيات كدفن اؼبوتى، الصادر بتاريخ 
 بشأف أحكاـ قيد اؼبواليد يف إمارة أبوظيب، 2008 لسنة68 قرار رئيس اجمللس التنفيذم رقم  -4

 .، الكتاب اػبامس من نظم اؼبواليد كالوفيات15/12/2008الصادر بتاريخ 
 : التشريع اللبنانػػي -
 اؼبؤرٌخ يف 239، كالقانوف رقم 16/09/1983 اؼبؤرٌخ يف 112 اؼبرسـو اإلشًتاعي رقم  -1
 .، اؼبتضٌمن قانوف العقوبات اللبنآف 1943 لسنة 340،اؼبعدلُت للقانوف رقم 27/05/1993
 اؼبتعلق حبقوؽ اؼبرضى كاؼبوافقة 02/2004 /11 اؼبؤرخ يف 2004/574 القانوف رقم  -2

، اؼبصادؽ للمشركع الصادر دبوجب 02/2004 /13 اؼبؤرخ يف 09اؼبستنَتة اللبنآف ج ر عدد 
 .25/09/2002 اؼبؤرخ يف 8759اؼبرسـو رقم 
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 اؼبعٌدؿ باؼبرسـو اإلشًتاعي رقم 01/03/1943 الصادر يف 340اؼبرسـو اإلشًتاعي رقم   -3
 اؼبتضٌمن قانوف 27/05/1993 اؼبؤرخ يف 239 كالقانوف رقم 16/09/1983 اؼبؤرخ يف 112

 .العقوبات اللبنآف
 : التشريع الفلسطيني -
لفلسطيٍت، اؼبؤرخ يف ا، بشأف نقابة الصيادلة 2016 لسنة 15 القانوف رقم  -1
04/07/2016. 
، بشأف اؼبصادقة على قرار نظاـ مزاكلة مهنة 2006 لسنة 162 قرار ؾبلس الوزراء رقم  -2

 . ، غزة، فلسطُت26/12/2006الصيدلة، اؼبؤرٌخ يف 
 .06/12/2006، اؼبؤرخ يف 2006 لعاـ 19 نظاـ مزاكلة مهنة الصيدلة يف فلسطُت رقم  -3

 : التشريع األردني -
، اؼبؤٌرخة يف 1487، ج ر عدد 1960 لسنة 16 قانوف العقوبات األردٓف رقم  -1
، اؼبؤرخة يف 5090، ج ر عدد 08/2011، اؼبعٌدؿ بآخر قانوف رقم 01/01/1960
02/05/2011. 
، 5244، اؼبتضٌمن قانوف الدكاء كالصيدلة األردٓف، ج ر عدد 2013 لعاـ 12 القانوف رقم  -2

 .13/08/2013اؼبؤرخة يف 
، اؼبتعٌلق بالقانوف اؼبدٓف األردٓف، اؼبعموؿ بو من تاريخ 1976 لسنة 43القانوف رقم   -3
01/01/1977 . 

 : التشريع العراقي -
 .19/07/1969، الصادر بتاريخ 1969 لسنة 111 رقم العراقي قانوف العقوبات  -

 
 

 : التشريع المغربػػي -
 بتنفيذ القانوف رقم 2006 نوفمرب 22 الصادر يف 1.06.151 الظهَت الشريف رقم  -1

 .07/12/2006، اؼبؤرخة يف 5480 دبثابة مدكنة األدكية كالصيدلة اؼبغريب، ج ر عدد 17.04
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 اؼبؤرخ يف 413-59-1 قانوف العقوبات اؼبغريب الصادر بالظهَت الشريف رقم  -2
26/11/1962. 
 1999  فرباير5 اؼبوافق لػ 1419 شواؿ 18 يف الصادر 1.99.18 رقم الشريف الظهَت  -3

 يف صادر 1.03.207رقم الشريف الظهَت دبقتضى كسبم -فريدة مادة  99-11 رقم القانوف بتنفيذ
 منو، كاؼبتضمن قانوف العقوبات الثانية اؼبادةيف   03-24 رقم القانوف بتنفيذ 2003 نوفمرب 11

 .اؼبغريب
 : التشريع التونسػي -
، يتعٌلق بتنظيم اؼبهن الصيدلة 03/08/1973 اؼبؤرٌخ يف 1973 لسنة 55 قانوف عدد  -1

 .11/12/1989، اؼبؤرٌخ يف 1989 لسنة 101 من قانوف عدد 03التونسي، مينٌقح بالفصل 
 يتعٌلق باؼبصادقة على إعادة 06/06/2005، اؼبؤرٌخ يف 2005 لسنة 46 القانوف عدد   -2

 اؼبؤرخ يف 48تنظيم بعض أحكاـ اجمللة اعبنائية كصياغتها الصادرة دبوجب الرائد الرظبي عدد 
 اؼبتعٌلق بإصدار اجمللة اعبزائية التونسية، 09/07/1913، اؼبعٌدؿ لؤلمر اؼبؤرخ يف 17/06/2005

 أفريل 25 يف اؼبؤرخ باألمر نقح، 01/10/1913 اؼبؤرخ يف 79الصادر دبوجب الرائد الرظبي عدد 
1940 . 

 :التشريع السوداني  -
 .08/12/2001، اؼبؤرخ يف 2001 لسنة 53 قانوف الصيدلة كالسمـو السودآف، رقم  -
 : التشريع السعودي -
، الصادر دبوجب قرار كزارم رقم 04/11/1426بتاريخ  (59/ـ) اؼبرسـو اؼبلكي رقم  -

 .، اؼبملكة العربية السعودية14/05/1427 اؼبؤرخة يف 39644/1/12
 

 
 : التشريع السوري -
، اؼبؤرٌخ يف 1990 لعاـ 9 قانوف التنظيم النقايب لصيادلة اعبمهورية العربية السورية، رقم  -
 .24/05/1990، نيشر يف اعبريدة الرظبية بتاريخ 14/03/1990
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 يف شأف تنظيم مهنة الصيدلة كتداكؿ األدكية الكوييت، اؼبؤرخ يف 1996 لسنة 28 القانوف  -
 .03/07/2016، اؼبؤرخ يف 2016 لسنة 30، اؼبعٌدؿ دبوجب القانوف رقم 20/08/1996

 : النصوص الدولية -
 217 اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، اؼبعتمد دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة  -
 .10/12/1948، اؼبؤرخ يف (3-د)ألف 
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 46...........................................االلتزامات اؼبًتتٌبة عن حيازة األدكية: الفرع األكؿ

 46........................................................االلتزاـ حبفظ األدكية: البند األكؿ

 48.............................تسليم دكاء مطابق للوصفة الطبية كصاٌف االستعماؿ: البند الثآف
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 140.......................................................الشهادة أماـ القضاء: الفرع األكؿ

 144..............................................................أعمػػاؿ اػببػػرة: الفرع الثآف
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 170...................................................شركط حالة الضركرة:   الفرع الثػػػػػانػػػي
 170.......................................كجود خطر حاؿ ييهٌدد النفس أك اؼباؿ: البند األكؿ
 171..................................أف ال يكوف الصيدِف ىو اؼبتسبب يف اػبطر: البند الثػػآف
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: ملخص األطروحة

  القانوف يتصٌدل اليت ك زبتلف كأفراده، اجملتمع كمصاٌف حقوؽ ضباية توفَت كآليات كسائل زبتلف

 تكوف ما كمنها العبلنية، من قدر أكرب توفَت الغاية ىذه لبلوغ تقتضي ما منها أفٌ  حيث لتكريسها،

 أدؽٌ  من تعترب اليت اؼبهنية باألسرار ييسٌمى ما كيجد ىنا من السرية، من إطار يف كضعهاب اغبماية كسيلة

 كىذا اؼبهٍت بالسر الصيدِف التزاـ حوؿ دراستنا تركيز متٌ  كقد اؼبهنيُت، عاتق على تقع اليت االلتزامات

 إفشاء ربرٔف أفٌ  إُف كخليصنا عاعبتو، اليت (كاألجنبية منها الوطنية) اؼبشتلفة القانونية النصوص بتبياف

 خيلقي كاجب السر كتماف أفٌ  ىي التحرٔف ىذا من كاغبكمة القدـ، منذ معركؼ اؼبهنية األسرار بعض

 العبلقة يف أساسان  اؼبهٍت السر على الصيدِف حفاظ أنبية تكمن حيث كاألمانة، الشرؼ مبادئ تقتضيو

 على باغبفاظ األخَت ىذا كحرص بينهما اؼبتبادلة الثقة على تقـو اليت كاؼبريض، الصيدِف بُت اؼبتبادلة

 من كيتعٌرض الفعل ىذا ذبرٔف كاألجنبية الوطنية القانونية النصوص أقٌرت ىنا من ائتمنو، من مصلحة

 يستوجب الصيدلة مهنة كأخبلقيات آلداب منافيان  عمبلن  اعتباره متٌ  كما اعبزائية، للمسؤكلية يأتيو

 الضرر عن تعويضان  الفعل ىذا من اؼبتضٌرر هبا يستحق اليت اؼبدنية اؼبسؤكلية إُف إضافة التأديبية، اؼبساءلة

. أسراره نشر بسبب البلحق

En français : 
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Des moyens et des mécanismes de protection des droits et intérêts 

de la communauté et ses membres sont différents, différents et qui 

traite de la loi consacrée, puisque certaines d'entre elles exigent à cette 

fin fournir la plus grande quantité de publicité, comme un moyen de 

protection entouré en toute confidentialité, d'ici trouvé les soi-disant 

secrets professionnels est l'une des obligations les plus précises 

incombe aux professionnels, il a fait l'objet de notre étude sur 

l'engagement du pharmacien dans ce professionnel secret, en montrant 

les différents textes juridiques (nationaux et étrangers), qui l'a traité, et 

a conclu que l'interdiction de la divulgation de certains secrets 

professionnels connus depuis l'antiquité, et la sagesse de cette 

interdiction est que Muet La naissance de service secret, requis par les 

principes d'honneur et de l'honnêteté, où est l'importance de maintenir 

le pharmacien le secret professionnel principalement dans la relation 

mutuelle entre le pharmacien et le patient, qui est basée sur la 

confiance mutuelle entre eux et le souci de ce dernier de maintenir 

l'intérêt lui est confiée, d'ici les textes juridiques nationaux reconnus et 

criminaliser l'étranger cet acte le sujet de la responsabilité pénale vient 

à lui, a également été considéré agir contraire à l'éthique et l'éthique de 

la profession de la pharmacie exige la responsabilité disciplinaire, en 

plus de la responsabilité civile, qui vaut la partie lésée de la présente 

loi à titre de compensation pour les dommages dus à la publication de 

ses secrets. 

In English : 

The means and mechanisms of protecting the rights and interests of 

the society and its members differ and are challenged by the law to 

enforce them. For this reason, it is necessary to achieve the highest 

degree of public awareness, including the means of protection by 

placing them in a framework of secrecy. The study of the pharmacist's 

commitment to professional confidentiality has been focused on the 
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various legal texts (national and foreign) that have dealt with it. We 

have concluded that the prohibition of disclosing certain professional 

secrets is known from ancient times. The wisdom of this prohibition is 

that concealment The secret is a moral duty required by the principles 

of honor and honesty. The importance of keeping the pharmacist in 

the professional secret lies mainly in the mutual relationship between 

the pharmacist and the patient, based on mutual trust between them 

and the keenness of the latter to preserve the interest of his trust. To 

the criminal liability, and was considered an act contrary to the ethics 

and ethics of the profession of pharmacy requires disciplinary 

accountability, in addition to the civil liability to which the victim of 

this act compensation for the damage caused by the publication of his 

secrets. 

 

 

 


