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 شكر و تقدير

ك جزيؿ  الشكر الجزيؿ ألستاذم الفاضؿ الدكتكر بكعزة ديدف، عمى كـر تفضمو
عطائو ك مرافقتي إلنجاز ىذا البحث المتكاضع، فمكـ مني سيدم الكريـ كؿ التقدير ك 

 .اإلحتراـ ك العرفاف ك جزاؾ اهلل خيران كافران دائمان ك أدامكـ منارة لمعمـ

  كما ال تفكتني فرصة التقدـ بالشكر الجزيؿ إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة 
 . عمى تكرميـ بتقييـ ىذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إىداء
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 :مقدمة
الطب مينة إنسانية ك أخالقية، بؿ ىي رسالة مقدسة يمتينيا النبالء، ك إف لـ 
يكلدكا كذلؾ، ك تنشأ عنيا عالقة بيف المريض ك الطبيب قكاميا المعاممة اإلنسانية 
التي تطكرت عبر العصكر ك تكلد عنيا إلتزامات تقع عمى عاتؽ الطبيب، مف أجؿ 
اإلىتماـ بالمريض ك القياـ بكؿ ما يمـز مف بذؿ العناية، التي تقتضييا قكاعد الشرؼ 

 .ك األخالؽ لعالجو مع الحفاظ عمى كرامتو ك حرمتو
 

إف أىـ إلتزاـ يقع عمى عاتؽ الطبيب، ىك اإللتزاـ بالمحافظة عمى سر مينتو 
المتمثؿ أساسان في عدـ إفشاء ما يتعمؽ بمريضو سكاءان أخبره بذلؾ أك إكتشفو لكحده 
مف خالال المعاينة ك التشخيص، ك ىذا اإللتزاـ بعدـ البكح بأسرار المرضى الممقى 
عمى عاتؽ األطباء، يعتبر مف أقدـ اإللتزامات المكمفيف بيا، بحث كاف    ك ال زاؿ 
يعتبر كاجب مفركض إنطالقان مف قكاعد الديف ك مبادئ الشرؼ          ك األمانة، 

 .ك ىك مرتبط إرتباطان كثيقان بأخالقيات ك أعراؼ مينة الطب
 

فممارسة مينة الطب في إطار أخالقياتيا ك أعرافيا، عامؿ أساسي  كضركرم، 
ككنو يزرع الثقة في نفسية المريض، ك يجعمو يرتاح لمطبيب مسممان لو بدنو ك ىك 

عمى يقيف أنو بيف أيادم أمينة ترعاه ك تصكنو، فالطبيب أثناء ممارسة مينتو ييدؼ 
لتحقيؽ غاية تتمثؿ في شفاء المريض ك التخفيؼ عنو مف اآلالـ     كىذا ما جاءت 

" ، التي تنص في مادتيا السابعة عمى (1)بو مدكنة أخالقيات مينة الطب الجزائرم
تتمثؿ رسالة الطبيب و جراح األسناف في الدفاع عف صحة اإلنساف البدنية و 

                                                           
، 52، المتضمف مدكنة أخالقيات مينة الطب، ج ر عدد 1992 جكيمية سنة 06 المؤرخ في 276- 92المرسـك التنفيذم  (1)

 .1992 يكليك سنة 08مؤرخة في 



العقمية و في التخفيؼ مف المعاناة، ضمف إحتراـ حياة الفرد و كرامتو اإلنسانية 
دوف تمييز مف حيث الجنس و السف و العرؼ و الديف     و الجنسية و الوضع 

، لذلؾ فإف ".اإلجتماعي و العقيدة السياسية أو أي سبب آخر في السمـ أو الحرب
إختيار المرء لمزاكلة مينة الطب، متى تكفرت فيو الشركط القانكنية، ممـز بالتقيد 

بمبادئ ك قكاعد ك تقاليد المينة الطبية، ك يفرض عميو ذلؾ اإلمتناع عف القياـ بأم 
، ك ىذا ما نصت عميو (2)تصرؼ أك سمكؾ يتنافى مع أخالقياتيا ك مثميا العميا

أخالقيات الطب ىي " المادة األكلى مف مدكنة أخالقيات الطب التي جاء فييا 
مجموع المبادئ و القواعد و األعراؼ التي يتعيف عمى كؿ طبيب أو جراح أسناف 

 ".أو صيدلي أف يراعييا و أف يتبعيا في ممارسة مينتو
 

ك كما أسمفنا فإف اإللتزاـ بعدـ إفشاء السر الطبي يعد مف أىـ اإللتزامات 
المكمؼ بيا الطبيب، ك يعد مكضكعو مف المكاضيع الجديرة بالدراسة ك التحميؿ  ذلؾ 
أنو أثار عدة تساؤالت ك إشكاليات قانكنية ك عممية إلتصالو الكثيؽ بالحياة الخاصة 
لألفراد، ك يمس الحؽ في صكف الكرامة، فال يحؽ ألحد اإلطالع عمى خصكصية 
غيره متى كاف ىذا الغير لـ يطمع عمييا أحد ك يكد اإلحتفاظ بيا لنفسو، فالحؽ في 

الخصكصية مف الحقكؽ المتعمقة بكياف اإلنساف التي ال تقبؿ المساس بيا أك 
، فمكؿ إنساف الحؽ في التمتع بحياتو الخاصة  لذلؾ أكلت القكانيف (3)الخكض فييا

                                                           
 بداكم عمي، اإللتزامات المينية لمطبيب في نظر القانكف، مقاؿ منشكر في مجمة مكسكعة الفكر القانكني المسؤكلية (2)

 .30الطبية، الجزء األكؿ، دار اليالؿ الجزائر، د س ط، ص 
 دليمة مباركي، حرمة الحياة الخاصة كحؽ مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية، مقاؿ منشكر في مجمة العمـك القانكنية   ك (3)

، 2008اإلدارية ك السياسية، عدد خاص بالممتقى الكطني حكؿ الحقكؽ الشخصية، جامعة أبكبكر بمقايد تممساف، الجزائر  
 .01ص 

 



الداخمية ك المكاثيؽ الدكلية حماية خاصة لحرمة الحياة الخاصة ك منيا التشريع 
 01-16 الصادر بمكجب القانكف 2016 مف دستكر 40الجزائرم، فقد نصت المادة 

تضمف الدولة عدـ إنتياؾ حرمة " عمى مايمي ( 4)2016 مارس 06المؤرخ في 
المعاممة . و يحظر أي عنؼ بدني أو معنوي   أو أي مساس بالكرامة. اإلنساف

 مف 41، كما نصت المادة ".القاسية أو الال إنسانية أو الميينة يقمعيا القانوف
يعاقب القانوف عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقوؽ و " نفس الدستكر عمى 

 "..الحريات، و عمى كؿ مف يمس سالمة اإلنساف البدنية و المعنوية
 

يتضح مف خالؿ النصيف الدستكرييف السالفي الذكر أف المشرع الجزائرم شأنو 
شأف التشريعات المقارنة أكلى أىمية لمحؽ في الحياة الخاصة، حتى أنو قرر معاقبة 
كؿ مف ينتيكيا، فالحؽ في الخصكصية يتضمف كؿ العناصر التي تتصؿ بعكاطؼ 
الشخص ك عالقتو باآلخريف، ك تشمؿ بذلؾ إحتراـ أسراره ك الحفاظ عمى عدـ البكح 

 .(5)بحالة الصحية ك بكؿ ما يتصؿ بالجانب المعنكم ك المادم الخاص بو
 

ك الحؽ في الخصكصية يستمـز أف ال تككف حالة المريض محالن لمبكح       ك 
اإلعالـ، فمينة الطب مف أىـ الميف التي يمتـز أصحابيا بكتماف أسرار عمالئيـ، ك 
تعتبر مف أكثر الميف المتصمة إتصاالن مباشران باألسرار المتعمقة بأدؽ تفاصيؿ الحياة 

                                                           
 يتضمف التعديؿ الدستكرم، ج ر 2016 مارس سنة 6 المكافؽ 1437 جمادل األكلى عاـ 26 مؤرخ في 01-16قانكف ( 4 )

  .2016 مارس 7 الصادرة بتاريخ 14عدد 
 صديقي نبيمة، حماية الحؽ في الخصكصية، مقاؿ منشكر في مجمة العمـك القانكنية ك اإلدارية ك السياسية، عدد خاص (5)

 .15، ص 2008بالممتقى الكطني حكؿ الحقكؽ الشخصية، جامعة أبكبكر بمقايد تممساف، الجزائر، 

 



الشخصية لممريض، ك متى تـ البكح بيا قد ينعكس ذلؾ سمبان عمى سمعة المريض ك 
 .كرامتو اإلنسانية، ك قد يتعدل ذلؾ إلى غاية عائمتو

 

ك إنطالقان مف إعتبار السر الطبي حجر الزاكية التي تقـك عمييا أعراؼ      
ما داـ السر الطبي متصؿ كتقاليد مينة الطب، تبادر إلى أذىاننا إشكالية تتمثؿ في 

بالحرمة الحياة الخاصة لألفراد المحمية بموجب الدستور و معاقب عمييا قانونًا، 
 .فما ىو أساس اإللتزاـ بالسر الطبي؟

 

مف ىـ ىذه اإلشكالية تفرعت عنيا عدة إشكاليات جانبية تمثمت أساسان في 
الممزموف بالسر الطبي؟ و إذا كاف األصؿ ىو عدـ البوح بالسر الطبي و يعتبر 

جريمة معاقب عمييا قانونًا، ىؿ توجد حاالت تبيح الخروج عف ذلؾ األصؿ     و 
 تجيز البوح بالسر الطبي؟

 

لإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات، إرتئينا تقسيـ مكضكع الدراسة إلى فصميف تناكلنا 
في أكليما مبدأ السر الطبي، متطرقيف فيو إلى أساس اإللتزاـ بيذا المبدأ سكاءان 
القانكني أك الفقيي مف خالؿ العديد مف القكانيف ك النظريات التي تطرقت لمسر 

الطبي كإلتزاـ تعريجان عمى نطاقو، دكف إغفاؿ ذكر الممزمكف بو، ثـ تطرقنا ألساس 
المسؤكلية الناشئة جراء إخالؿ الطبيب بمبدأ اإللتزاـ بالسر الطبي ك ما يترتب عنيا 

 .مف الناحية الجزائية
 

أما الفصؿ الثاني خصصناه ألسباب إباحة إفشاء السر الطبي، سكاءان مف حيث 
حالة الضركرة أك مف حيث الحاالت المقررة لممصمحة الخاصة التي تتصؿ بالمريض 

ك مدل رضاه في البكح بسره مف طرؼ الطبيب، ك كذا كشؼ السر الطبي مف 



طرؼ المؤتمف عميو لدرء التيـ عف نفسو أماـ القضاء، بما في ذلؾ مف األسباب 
األخرل المتعمقة بحماية المصمحة العامة، سكاءان تعمقت بمنع كقكع الجرائـ ك ضماف 

 .حسف سير العدالة أك بالحفاظ عمى الصحة العمكمية
 

 يعكد السر الطبي بيف المنع و اإلباحةك لعؿ سبب إختيارم لمعالجة مكضكع 
لقمة األحكاـ القضائية التي عالجت جرائـ إفشاء السر الميني خصكصان تمؾ الصادرة 

عف األطباء مف جية، ك مف جية أخرل أف كؿ الدراسات السابقة التي عالجت 
مكضكع السر الطبي تختمؼ كؿ كاحدة عف األخرل في طريقة التطرؽ لممكضكع، 

باإلضافة إلى عزكؼ المتضرريف مف سمكؾ بعض األطباء الذيف حادك عف أعراؼ 
مينتيـ ك تقاليدىا النبيمة، عف ممارسة حقيـ في المجكء أماـ العدالة لممطالبة 

 .بحقكقيـ عف إنتياؾ حرمة خصكصيتيـ الصادرة في صكرة إفشاء لسرىـ الطبي
 

 :مبدأ السر الطبي: الفصؿ األوؿ
 

ميني لدل الطبيب، كيمكف القكؿ أنو ك مالسر الطبي كاجب أخالؽإف االلتزاـ ب
ذلؾ أف حفظ أسرار كيمتد إلى مساعديو،  كما أنو ،  يقع عمى عاتقوالتزاـأىـ 

، خاصة فيما يتعمؽ بتبياف حالتيـ الشخصية كثيؽ بحقكقيـ اتصاؿالمرضى لو 
 .الصحية

 

 أنو قاعدة أخالقية عامة ال ينبغي اعتبار عمى ،كما أف لمسر الطبي قكة إلزامية
عمى الطبيب خرقيا، فيي مستمدة مف القسـ الشيير لمطبيب اليكناني أبكقراط الذم 

كما  يعد أب الطب البشرم ك مف أعظـ أطباء عصره، فيك أكؿ مدكف لكتب الطب،



 ك ،أف قسمو الشيير ال زاؿ يؤدل مف طرؼ ممارسي الطب عند إلتحاقيـ بالمينة
 . (6)المتعارؼ عميو بقسـ الطبيبالقسـ ىك 

 

عرؼ السر الطبي تكاصال كتأصيال عبر مختمؼ الحقبات الزمنية كلقد 
بمكجب المتعاقبة إلى غاية تكريسو بمكجب مدكنات أخالقيات مينة الطب، ككذا 

  كقانكف العقكبات كالقكانيف الخاصة ذات الصمة بعمؿ الطبيبالكضعية، القكانيف 
    إذ  ذلؾ بدرجة أكلى إلى التطكر العممي كما صاحبو مف تطكر لممجتمعاتكيرجع

 االلتزاـإلى تقنيف  مما دفع لـ تعد بعض الكاجبات األخالقية كالدينية تمـز الجميع
. بالسر الميني عمكمان كالسر الطبي عمى كجو الخصكص

 
 

فكميات الطب حديثان، عدلت في قسـ أبكقراط ك أكجزت في صياغتو مع ما 
يالئـ ركح العصر، فأكؿ مدكنة عالمية متعمقة بأخالقيات ك آداب مينة الطب 

                                                           
 بأبكلك الطبيب كأسقمبيكس كىيجيا كباناسيا كجميع اآللية ك اآلليات كأشيدىا جميعان عمّي، بأف أبر أقسـ"  قسـ الطبيب األصمي (6)

بيذا القسـ كأفي بيذا العيد بقدر ما تسمح بو قكام كقدرتي، أقسـ أني سأضع معممي في الطب في منزلة أبكم، كأف أشركو في مالي 
الذم أعيش بو، كأف أقـك بأكالده إف احتاج إلى ذلؾ، كأف أعد أبناءه إخكة لي، فإذا رغبكا في تعمـ الطب عممتيـ إياه مف دكف أجر أك 
إلزاـ بشرط، كأف ألقف أبنائي كأبناء أستاذم كالتالميذ الذيف ارتبطكا بااللتزاـ كبالقسـ بحسب قانكف الطب اإلرشادات كالدركس الشفيية 

كسائر المعمكمات األخرل، كأقسـ أف أستخدـ العالج لمنفعة المرضى بحسب مقدرتي كحكمتي، كأال أعطي أحدان سمان إذا طمب إلي أف 
كأال أشير بفعمو، كأال أضع المرأة فرزجة تسقط جنينيا، كأف أمارس فني في النقاكة ك الطير، كأال أشؽ مثانة فييا حصيات،  أفعؿ ذلؾ

بؿ أتخمى عف ذلؾ لمف يحترؼ ىذا العمؿ، كأال أدخؿ منزالن إال لمنفعة المرضى، كأف أتحرز عف كؿ إساءة مقصكدة أك أذل متعمد، 
فإذا . كأال أتحدث بما ال يجكز إفشاؤه مما أرل أك أسمع في أثناء عالج المرضى أك في أكقات أخرل معتبران أف الكتماف كاجب عمي

ألزمت نفسي بإطاعة ىذا القسـ كلـ أحنث بو، فإني أرجك أف أنعـ بحياتي كبمينتي كأف أبقى دكمان كأبدان محمكدان في الناس جميعان، أما 
 الحماية الجنائية لألسرار المينية،مأخكذ عف يكسؼ أديب،  ".إذا نقضت ىذا العيد كحنثت بقسمي فميحؿ بي نقيض ما رجكت

اإلجتماعية، مكناس،  اإلقتصادية ك ماجستير في قانكف المنازعات، جامعة المكلى إسماعيؿ، كمية العمـك القانكنية ك
 .ص.، د2012-2011المغرب، 



 مف طرؼ الجمعية البريطانية، ك تطرقت فييا إلى تعديؿ  نص 1947صيغت سنة 
. قسـ الطبيب

 

ك جاء فييا بعد تعديؿ سيدني " إعالف جنيؼ"ك تـ تسميت تمؾ المدكنة 
أف أحتـر كؿ األسرار التي يعيد إلىَّ "نص القسـ كالتالي  1968بأستراليا سنة 

( 7)".بحفظيا حتى بعد وفاة المريض

 

 الشريعة اإلسالمية بالسر عمكمان، ك مف بيف األسرار التي أكصى اىتمتكما 
  السر الطبي، مف خالؿ حث األطباء عمى تكريس أخالؽباحتراميافقياء الشريعة 

ك عدـ إفشاء  المسمـ أثناء مزاكلة مينة التطبيب بغض البصر عند معالجة المرضى
. (8)أسرارىـ

 

ك قد كتب أحد مشاىير الطب اإلسالمي، أبكبكر محمد بف زكرياء الرازم رسالة 
إلى طالبو أسماىا أخالؽ الطبيب، يحثيـ فييا عمى الرفؽ بالناس كالحفاظ عمى 

و : "  يقكؿ فيياك كتماف أسرارىـ، كما حثيـ فييا عمى إلزاـ معاكنييـ بذلؾ غيبتيـ
إعمـ يا بني أنو ينبغي لمطبيب أف يكوف رفيقًا بالناس حافظًا لغيبيـ كتومًا 

ألسرارىـ، فإنو ربما يكوف لبعض الناس مف المرض ما يكتمو مف أخص الناس 

                                                           
  ص      ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية1.ط ، عمي محمد عمي أحمد، إفشاء السر الطبي كأثره في الفقو اإلسالمي(7)

164 .
 عدد خاص، رايس محمد، مسؤكلية األطباء المدنية عف إفشاء األسرار الطبية، المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية، ( 8)

 . 7.، ص2008جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 



بو، مثؿ ألبيو و أمو و ولده و إنما يكتمونو خواصيـ و يفشونو إلى الطبيب 
( 9)."ضرورة 

 

إف كتب التاريخ اإلسالمي حافمة بالعديد مف المكاقؼ التي تدؿ عمى نزاىة 
  مستمديف ذلؾ مف خكفيـ، األطباء المسمميف ك إحتراميـ لشرؼ ك أخالقيات مينتيـ

 .(10)ك تقكاىـ هلل عزكجؿ
 

باحتراميا  كىذا فالسر الطبي يندرج ضمف خانة األسرار المينية الممزمة لمميني 
ككف أف  لعالقتيا المباشرة بالمكنكنات األدبية لإلنساف، التي يتعيف إحتراميا كصكنيا

.  الفرد ك يترتب عميو مسؤكلية ك جزاءكاعتباراإلخالؿ بيا يصيب شرؼ 
 

أغمب التشريعات، كمنيا الجزائرية أحاطت ممارسة مينة الطب بعديد مف 
، مف خالؿ تقنيف كؿ ما يعد مف األسس ك المبادئ كاألخالؽ (11)الشركط لمزاكلتيا

بمناسبة  أك      السامية الراسخة، التي أصبحت إلتزامان عمى عاتؽ الطبيب أثناء
. (12)ممارستو لميامو

 

                                                           
أسامة بف عمر محمد عسيالف، الحماية الجنائية لسر المينة في الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية كتطبيقاتيا في  (9)

  2004ماجستير، كمية الدراسات العميا قسـ العدالة الجنائية، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، مذكرة بعض الدكؿ العربية، 
. 58.ص

 .58 .المرجع السابؽ، ص أسامة بف عمر محمد عسيالف، (10)
  1985 فبراير سنة 16 المؤرخ في 05-85  رقـ مف القانكف197منصكص عمييا بمكجب المادة اؿالشركط أنظر  (11)

-08متمـ بالقانكف رقـ اؿمعدؿ ك اؿ، 1985 فبراير سنة 17مؤرخة في اؿ، 08 رقـ .ر. المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، ج
. 2008 غشت سنة 03مؤرخة في اؿ 44 رقـ .ر. ، ج2008 يكليك سنة 20 المؤرخ في 13

 06 المؤرخ في 276- 92 تـ تكريس قكاعد ك مبادئ ممارسة مينة الطب في الجزائر بمكجب المرسـك التنفيذم (12)
. 1992 يكليك سنة 08مؤرخة في اؿ، 52 رقـ . ر.، المتضمف مدكنة أخالقيات مينة الطب، ج1992جكيمية سنة 



 الخكض في مبدأ السر الطبي ال يتأتى دكف الكقكؼ عند أساس ىذا المبدأإف 
. مف خالؿ مختمؼ النظريات التي تطرقت لذلؾ

 

 يستند إلى العقد؟ أـ لمنظاـ العاـ كالمصمحة  اإللتزاـ بالسر الطبيفيؿ أف أساس
َمف أسس تمـز األطباء بالحفاظ عمى ىذا المبدأ؟  العامة؟ أـ أف القانكف لكحده تضَّ

 

فاإلطار العاـ لمسر الطبي يشمؿ كؿ ما تعرؼ عميو الطبيب أثناء ممارستو 
 بؿ يتعدل ذلؾ ،ك ال يقتصر ذلؾ عمى ما تحصؿ عميو فقط مف معمكمات لمينتو

 اإللتزاـ بالمحافظة عمى السر الطبيأساس ك يسمعو ك ما يفيمو، فيؿ  إلى ما يراه
ك   عاـمنبثؽ عف العقد أـ عف النظاـ العاـ ك المصمحة العامة          ك ىؿ ىك

مطمؽ أـ نسبي؟ 
 مف خالؿ تقسيـ ىذا  اإلشكاليةسنحاكؿ اإلجابة عفعمى محتكل ما تقدـ 

 ثـ  (مبحث أكؿ)الفصؿ إلى مبحثيف يتضمف أكليما أساس اإللتزاـ بالسر الطبي 
. (مبحث ثاني)التطرؽ إلى مسؤكلية الطبيب عف إفشاء السر الطبي كجريمة 
  



 :أساس اإللتزاـ بالسر الطبي: المبحث األوؿ
 

كاف لألخالؽ ك العرؼ ك قكاعد الشرؼ في العصكر القديمة ك حتى الفترة 
األخيرة تأثيران في حياة األفراد داخؿ المجتمع، ك قد إستمد السر الميني قكتو اإللزامية 

. مف تمؾ القيـ
 

ك مع تطكر العصكر ك التغيرات الحاصمة داخؿ المجتمعات ما كاف ممزمان بقكة 
القكاعد األخالقية ك األعراؼ أصبح يتالشى شيئان فشيئان ما جعؿ مف سف تشريعات 

. تقنف لمسر الطبي أمران حتميان، مع ترتيب جزاءات عمى خرؽ اإللتزاـ بيذا المبدأ
 

، يقع عمى عاتؽ الطبيب أثناء ان جعؿ القانكف مف الحفاظ عمى السر الطبي إلتزاـ
ف ممزاكلة ميامو، بؿ ك يمزمو ذلؾ أف يحرص كؿ الحرص عمى جعؿ األعكاف الطبي

. (13)يحترمكف متطمبات السر الميني
 

 فيما اختمؼ بالسر الميني الطبي يجد أساسو في القانكف، إال أف الفقو فااللتزاـ
 بالسر الميني عمكمان ك الطبي عمى كجو الخصكص يخضع االلتزاـإذا كاف أساس 

لنظرية العقد، أـ لفكرة النظاـ العاـ ك المصمحة العامة؟  
 

  الحاصؿ في أغمب النظرية التي أسسيا الفقواالختالؼفعمى الرغـ مف 
 لمقكؿ بإلزامية المحافظة عمى السر الطبي، إال أنيا لـ تختمؼ حكؿ مف ىـ كاعتمدىا

 بالسر الطبي االلتزاـك قد تـ ذكرىـ بمكجب نصكص قانكنية، فال يسرم  المعنييف بو
. عمى مف لـ يرد ذكرىـ بمكجب القانكف

 

                                                           
. مشار إليو سابقا، المتضمف مدكنة أخالقيات مينة الطب، 276-92 مف المرسـك التنفيذم 38المادة  (13)



فما ىك المقصكد بأساس اإللتزاـ بالسر الطبي؟ ك إلى أم مدل يمتـز األميف 
عمى السر بالمحافظة عميو؟ ك مف ىك األميف عف السر الطبي؟ 

 

ال        إف الخكض في مسألة اإللتزاـ بالسر الطبي كمبدأ كعمى مف يسرم
يتأتى دكف الخكض في األساس القانكني لإللتزاـ بالسر الطبي تعريجان عمى نطاقو 

. (مطمب ثاني  )، ثـ الحديث عف الممزمكف بو (مطمب أكؿ)
 

 :األساس القانوني لإللتزاـ بالسر الطبي: المطمب األوؿ
 

مما ال شؾ فيو أف السر الطبي يستمد قكتو اإللزامية مف القانكف سكاءان كاف 
بما  عامان أـ خاصان، ذلؾ أف القانكف بإعتباره مجمكعة مف القكاعد تنظـ سمكؾ األفراد

فجؿ الدساتير   يضمف الحريات ك يكفؿ الحقكؽ ك يقر الكاجبات المكفكلة بمكجبو
بإعتبارىا أسمى القكانيف، تقر حرمة حياة األفراد الخاصة كحرمة شرفيـ شأنيا شأف 

. (14)الدستكر الجزائرم
 

اس ػأف أسإذ  ،إال أنو ال ينبغي إنكار دكر الفقو في التأسيس ك إبراز ىذا اإللتزاـ
. (فرع أكؿ )يقـك عمى فكرتي العقد ك النػظاـ العاـ بي ػاإللتزاـ بالسر الط

 

التساؤؿ ك لـ يتكقؼ الجدؿ عند أساس اإللتزاـ بالسر الطبي، بؿ تعداه إلى 
، أـ أف ىناؾ قيكد ؟يؤخذ عمى إطالقو دكف أم إستثناءىؿ السر الطبي كمبدأ حكؿ 

. (فرع ثاني )قد ترد عمى ىذا المبدأ؟ 
 

                                                           
، مؤرخة في 14ر عدد .، المتضمف تعديؿ الدستكر، ج2016 مارس 6 المؤرخ في 01-16القانكف رقـ  (14)

07/03/2016. 

 



 

 : لإللتزاـ بالسر الطبييفالعقد و النظاـ العاـ كأساسفكرتي : الفرع األوؿ
 

ك      تبادؿ لمرضا بينو   ينشأ األميف عمى السر الطبي ميامو، عند ممارسة
تترتب عميو إلتزامات تقع عمى   ك أف ىذا التراضي ينشىء عقدان ،بيف صاحب السر
كيككف ىذا اإللتزاـ نافذان، سكاءان نص عميو العقد صراحةن أـ  .عاتؽ كؿ طرؼ

ذلؾ أف مضمكف العقد أكسع مف ذكره بصريح العبارة، فيك يشمؿ كؿ .(15)ضمنيان 
 . (أكال) كالعدالة، كطبيعة اإللتزاـ مستمزماتو كفقان لمعرؼ

 

كما أف االلتزاـ بالسر الطبي يرجع لفكرة النظاـ العاـ أيضان، باعتبارىا أساسان 
 .(ثانيا)لذلؾ 
 

ففكرتي العقد ك النظاـ العاـ كأساس لإللتزاـ بالسر الطبي لـ تككنا متطابقتيف 
فمكالىما حججو ك براىينو، ك أف أغمب التشريعات أخذت مكقفان منيا إما باإليجاب 

ثـ  (ثالثا)أك السمب، ما يجعمنا نعرج عمى مكقؼ المشرع الجزائرم مف ىذه النظريات 
 .(رابعا)لمصادر االلتزاـ بالسر الطبي في النظاـ الجزائرم 

 

 :العقد كأساس لإللتزاـ بالسر الطبية نظري: أوالً 
 

ىيمي  ك  Chaveauشافو تزعميا كؿ مف أراء فقيية عديدةبفرنسا ظيرت 
Helie ك الطبي عمى كجو العمـك بالسر الميني عمى نادت بالعقد كأساس لإللتزاـ 

بيف األميف عمى السر ك   أساس اإللتزاـ بالسر الطبي عقدكف أفعتبرفي الخصكص،

                                                           
 .القانكف المدني مف 107المادة  (15)



، غير أف التضارب الحاصؿ في اآلراء قائـ في نكع ىذا العقد ىؿ 16صاحب السر
 ؟عقد رضائي ذك طبيعة خاصةأـ أنو عقد ككالة  أـ كديعةيعتبر عقد 

 

 األساس القانكني أف Perraudبزعامة بيرود  جانب مف الفقو الفرنسيرأل 
 كالطبيب ك إستند  بيف المريض)17(عقد الكديعةىك المنشئ لإللتزاـ بالسر الطبي، 

ك حصر مجمميا  تكجد أكجو تشابو بيف الكديعة المدنية ك كديعة السرأنو  في ذلؾ
: في عدة نقاط تمخصت أىميا فيما يمي

 

  إنصراؼ نية المشرع الفرنسي لممساكاة بيف الكديعة المدنية ك كديعة السر
 ك التي (18) مف قانكف العقكبات378 في نص المادة (مكدع لدييـ)بإستعمالو عبارة 

مف القانكف المدني التي تنص أف المكدع لديو ليس بإمكانو  1930تقابميا المادة 
أك         التصرؼ في الشيء المكدع، إال بعد إذف صاحب الشيء سكاءان صراحةن 

 .ضمنان 
 

 ك  كؿ مف الكديعة المدنية أك كديعة السر، تنشأ عمى أساس تكافؽ اإليجاب
 . القبكؿ

 

                                                           
(16)

 Amsatou Sow Sidibe ,« Le secret médical aujourd’hui »,P 13, www.afrilex.u-Bordeaux4.fr. 
(17)

 Amsatou Sow Sidibe ,Op.cit,P 13. 

(18) « 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 ».  



  1930عدـ إمكانية المؤتمف عمى السر البكح بو دكف إذف مف صاحبو فالمادة 
إال إذا  مف القانكف المدني الفرنسي، تمـز المكدع لديو بعدـ التصرؼ في الكديعة

. (19)أجاز لو ذلؾ صاحبيا
 

أصحاب ىذا الرأم مف اإلنتقاد، فعيب عمييـ أف الكديعة ال يمكف أف  لـ يسمـ
 يمكف إسترداده، خالفان لمسر الذم ال يمكف ا مممكساتككف إال شيء منقكال، مادم

. (20)المطالبة برده ممف أؤتمف عميو
 

كما عيب عمييـ أيضان، أف عقد الكديعة األصؿ فيو أنو تبرعي بغير أجر في 
حيف أف كديعة السر الطبي، تككف مقابؿ أتعاب يمتـز المريض بأدائيا نظير تمقيو 

. خدمة الطبيب
 

 ك        ك مف جية أخرل، عقد الكديعة عقد رضائي، يتـ برضا بيف المكدع
، كحالة الطبيب الذم يعالج  المكدع لديو، في حيف يمكف لمرضا أف يككف غير الـز

ك يطمع عمى أسراره أثناء مباشرة ميامو، فيتمقى أسراران لـ يعيد بيا لو مف   مريضان 
 بحفظيا ك لك لـ ان ىنا يككف ممـز طرؼ المريض بؿ إكتشفيا مف خالؿ التشخيص، ك
. (21)يكف راغبان في اإلطالع عمى ىذه األسرار ك معرفتيا

 

أك الطبيب بسر  ك ذىب جانب آخر مف الفقو لمقكؿ بأف أساس إلتزاـ الميني
 فايرفايست، عمى حد رأم الفقيو (22)مرتبط بكجكد عقد ككالة بيف الطرفيف العميؿ

                                                           
(19) Article 1930  « Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou 
présumée du déposant. ». 

 .45، ص 1990 محمد عبد الكدكد أبك عمر، المسؤكلية الجزائية عف إفشاء السر المصرفي، دار كائؿ، عماف، ( 20)
.   259 .المرجع السابؽ، ص  رايس محمد،(21)

)22( Amsatou Sow Sidibe ,op.cit,p 13 



Vervaestك مصمحة  ، ذلؾ أف الككيؿ يعمؿ بإشراؼ المكّكؿ لمقياـ بعمؿ ما لحساب
في حالة إفشاء الطبيب أسرار  ك بإسمو، ك ال تتحقؽ مصمحة المككِّؿير ىذا األخ
 .مريضو

 

 باإلمتناع   فالطبيب يقع عميو اإللتزاـ بالسر الطبي إنطالقان مف عقد الككالة
 فيتكلى الطبيب  عف القياـ بكؿ عمؿ مف شأنو أف يضر بمصالح مريضو ك حقكقو

ك أعماؿ شخصية مثؿ الفحكصات الطبية كالتشخيصات لممريض  القياـ بخدمات
 .(23)مثؿ ما ىك الشأف في عقد الككالة بإسمو ك لفائدتو

 

ُأنتُقد أصحاب ىذه النظرية عمى إعتبارات عدة، مجمميا أف الطبيب يككف 
مستقالن في أداء عممو، ك ال يتقيد بما يمميو عميو المريض في حيف أنو في عقد 

الككالة يعمؿ الككيؿ تحت إشراؼ المككِّؿ ك في حدكد ما ُأككؿ لو، باإلضافة إلى أف 
بإنتياء  أك        عقد الككالة ينقضي بتنفيذ التصرؼ الذم ُأنشئ مف أجمو العقد

. أك بمكت الُمككؿ اآلجاؿ المحددة لمككالة
 

باإلضافة إلػى أف اإللتزاـ بالسر الطبي يتميز بطابع خاص يتمثؿ في بقاء 
اإللتزاـ بالسر قائمان ك مستمران حتى بعد إتماـ العمؿ الطبي المطمكب، أك إنتياء 

العالقة بيف صاحب السر ك الُمؤتمنيف عميو، ك في ىذا الصدد نشير لنص المادة 
ال يمغى السر الميني بوفاة : " مف مدكنة أخالقيات الطب الجزائرم عمى أنو 41

. (24)"المريض إال إلحقاؽ حقوؽ
 

                                                           
. 133، ص، 2005 سيد قرني أميف نصر، أصكؿ مينة الطب، دار النيضة العربية، القاىرة، (23)
 ر عدد .، المتضمف مدكنة أخالقيات مينة الطب، ج1992 جكيمية 06 مؤرخ في 276-92  رقـ المرسـك التنفيذم(24)

. 1992 يكليك 08، مؤرخة في 52



فالظاىر مف خالؿ ما سبؽ ذكره، أف أصحاب الرأييف السابقيف لـ يسمما مف 
بودوف اإلنتقاد، مما ميد لظيكر رأم فقيي آخر بفرنسا تزعمو كؿ مف الفقيو 

Baudouin شارمنتييو  ك الفقيوCharmantierأساس ، الذم ذىب بالقكؿ أف 
ك  كدع السرػػير المسمى الناشئ بيف ـػػػػقد غػػػػػل العػػػػؤكؿ إؿػػػىني مػػسر الـػػػػتزاـ باؿػػاإلؿ

الُمؤتمف عميو، ك ىك عقد مف نكع خاص، يقـك عمى الرضا المتبادؿ بيف الطرفيف، ك 
يمتـز بمقتضاه كؿ طرؼ بالكفاء بإلتزامو، ك ىذا العقد ال يخضع لمتنظيـ القانكني 

 .(25)لمعقكد طبقان لمقانكف المدني
 

غير أنيـ بدكرىـ، لـ يسممكا مف اإلنتقاد، ككف أنيـ جاؤكا بنفس الحجج التي 
إستند عمييا أصحاب نظرية عقد الكديعة، خاصةن مسألة الرضا ك تبادلو بيف صاحب 

، ففي حالة ما إذا كاف المريض مجنكنان أك أف إرادتو معيبة ال (26)ك العميؿ المينة
. يمكف الحديث عف الرضا المتبادؿ

 

فمـ تمقى نظرية العقد قبكالن لدل العديد مف فقياء القانكف ك إعتبركا أنيا تقـك 
كما أف  عمى تصكر خاطئ لمفيـك العقد الناشئ بيف األميف عمى السر ك صاحبو

العالقة القائمة ال يمكف إعتبارىا عقدان لعدـ إشتراط كجكد عالقة مباشرة بيف المريض 
ك الطبيب بشأف السر الذم يمتـز بو، حيث يمكف ليذا األخير أف يكشفو دكف عمـ 

ك ال يككف ذلؾ  المريض، مثؿ الحاالت التي يجكز فييا لمطبيب إفشاء السر الميني
. إال طبقان لمقانكف

 

                                                           
 عادؿ جبرم محمد حبيب، مدل المسؤكلية المدنية عف اإلخالؿ باإللتزاـ بالسر الميني أك الكظيفي، دار الفكر (25)

 46، 45 .ص.، ص2003الجامعي، اإلسكندرية، 
  .251 .، ص1992 عمي حسيف نجيدة، إلتزامات الطبيب في العمؿ الطبي، دار النيضة العربية، القاىرة، (26)



ك في أغمب األحياف ال يككف المريض عمى دراية بمكضكع السر، ألف البعض 
مف األطباء يخفي عف المريض األسرار المتعمقة بخطكرة مرضو فيمجأ ىذا األخير 

لممكافقة عمى إفشاء السر الطبي، فيككف رضاه في ىذه الحالة قد إنصب عمى كاقعة 
.  أك غير صحيحة، ك بالتالي تككف اإلرادة معيبة غير معمكمة

 

كما أف القكؿ بالعقد كأساس لإللتزاـ بالسر الطبي يترتب عميو إمكانية قياـ 
. طرفيو بتعديؿ مضمكنو أك إلغائو، ك ىذا ما ال يتماشى مع طبيعة السر الطبي

 

كذلؾ ال يصمح العقد كأساس لممسؤكلية عف إفشاء السر، ككف أف رضا 
ال يحكؿ دكف ممارسة  المريض باإلفشاء أك التراجع عف شككاه ضد مف أفشى سره

ك ذلؾ  النيابة العامة حقيا في تحريؾ الدعكل العمكمية ضد الشخص الممـز بالسر
. (27)عمى أساس العمؿ غير المشركع ك ليس عمى أساس اإلخالؿ ببنكد العقد

 

 :نظرية النظاـ العاـ كأساس لإللتزاـ بالسر الطبي: ثانياً 
 

 أماـ اإلنتقادات المكجية ألنصار نظرية العقد كأساس لإللتزاـ بالسر الطبي
إلعتبار النظاـ العاـ ىك أساس  Garcon جارسوف بزعامةإتجو رأم آخر في فرنسا 

كحجتو في ذلؾ أف اإللتزاـ بالسر الطبي ليس نتيجة عقد ، اإللتزاـ بالسر الطبي
نما يتعمؽ بالنظاـ العاـ صريح  ك أك ضمني بيف المريض كالمؤتمف عمى السر، كا 

 كبالتالي فيك إلتزاـ مطمؽ (28)قكاعد الشرؼ ك مدل اإللتزاـ بالقسـ الشيير ألبي قراط
ال يتكقؼ عمى إرادة أم طرؼ، ك تأسيسان عمى ىذا يمتـز األميف عمى السر الميني 

                                                           
. 115  ، ص2008 عبد الفتاح بيكمي حجازم، المسؤكلية الطبية بيف الفقو ك القضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، (27)
. 86 ، ص1988 أحمد كامؿ سالمة، الحماية الجنائية لألسرار المينية، جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي، القاىرة، (28)



 فتتالشى الثقة  بالمحافظة عميو، ك أف أم إفشاء لو يعتبر إعتداء عمى كؿ المجتمع
( 29).التي كضعيا المريض في الُمؤتمف عمى أسراره

 

ك فكرة النظاـ العاـ قكاميا المصمحة العامة، ك عمى الرغـ مف إختالؼ الرؤل 
العديدة بيف فقياء القانكف في كضع تعريؼ جامع لمنظاـ العاـ ك تحديد نطاقو، إال 

أنيا تتحدد جميعيا في ككف أف النظاـ العاـ ييدؼ لحماية المصمحة العامة ك المثؿ 
 العميا لممجتمع، بغض النظر عف طبيعة تمؾ المصمحة إف كانت سياسة أك إقتصادية

 (30 ).أك أدبية أك إجتماعية
 

ك كذا الخمقي  فالنظاـ العاـ ىك األساس السياسي ك اإلجتماعي ك اإلقتصادم
الذم يسكد داخؿ المجتمع في أم كقت مف األكقات، فال يمكف تصكر بقاء مجتمع 

. (31)ىذا األساس ما في الكجكد بمخالفة المقكمات التي تندرج في إطار
 

ك  ك تؤدم مخالفة اإللتزاـ بالسر الطبي، إلى ضرر يصيب المرء ك مينة الطب
ىذا بدكره يؤدم إلى اإلضرار بالمصمحة العامة، التي تتطمب أف يجد المريض طبيبان 
أمينان يكدعو سره ليتمكف مف عالجو، فمك أخؿ الطبيب بيذا اإللتزاـ، سيمتنع المرضى 

مف طمب العالج، مخافة تسريب أسرارىـ ك ما يتعمؽ بخصكصيتيـ، مما قد يضر 
 بالمجتمع بصكرة غير ان  بميغان ك يحط مف كرامتيـ، ك ىذا يمحؽ ضرر بسمعتيـ

                                                           
. 86 .، صالمرجع السابؽ أحمد كامؿ سالمة، (29)
. 86 .، صالمرجع نفسو أحمد كامؿ سالمة، (30)
. 117. ص 2004ىكمة، الجزائر،  الكجيز في نظرية القانكف، دار،  محمد سعيد جعفكر، مدخؿ إلى العمـك القانكنية(31)



مباشرة، ككف أف المصمحة اإلجتماعية تتحقؽ متى كاف المجتمع سميمان معفى خاليان 
. (32)مف األمراض

إذا جعمنا السر الميني مقررًا "  Peytel بيتؿك يقكؿ في ىذا الصدد الفقيو 
 و إعطائو مفيوـ لصيانة المصالح الخاصة، سيؤدي ذلؾ إلى تحريؼ طبيعتو

. (33)"ـمبو
 

ىك أنو ال يجكز  ك ما يترتب عمى أف اإللتزاـ بالسر الطبي يتعمؽ بالنظاـ العاـ
اإلتفاؽ عمى مخالفتو، فالسر الطبي تككف لو صفة مطمقة، بحيث ال يحؽ لممؤتمف 

  لك كاف في حالة الشيادة أماـ القضاء أك تكميفو بأعماؿ الخبرة، غير أنو عميو إفشاؤه
فيبقى المكمؼ بالسر الطبي في ىذه الحالة األخيرة في حدكد ما طمب منو أماـ 

.  دكف أف يخرؽ مبدأ اإللتزاـ بالسر الطبيالقضاء
 

 كما أف فكرة النظاـ العاـ تتكافؽ مع الحاالت التي يتخمؼ فييا الرضا المتبادؿ
كاجب المحافظة عمى السر الميني ؼكما ىك الشأف بالنسبة لممجنكف ك المغمى عميو، 

 نظرية النظاـ العاـ كأساس لإللتزاـ بالسر الميني ، ككف أف(34)كاجبان عامان يعتبر 
السر ؼكالمطمؽ،   إعفاء أم شخص مف ىذا الكاجب العاـ تقر بعدـ جكازالطبي

. (35)بالنسبة لممكتى شأنيـ شأف األحياءحتى الطبي يظؿ قائمان 
                                                           

. 99 . أحمد كامؿ سالمة، المرجع السابؽ، ص(32)
(33) « Quelle confiance le client aura-t-il, quelle vérité osera-t-il dire s’il sait que son avocat 
peut s’estimer en conscience, libre de tout raconter », Voir Cléo LECLERCQ, Devoirs et 
prérogatives de l’avocat, DELTA, Beyrouth, 1999, p 156. 

.  261رايس محمد، المرجع السابؽ،ص أنظر  (34)
جامعة   ماجستير، كمية الحقكؽ مذكرة بكمداف عبد القادر، المسؤكلية الجزائية لمطبيب عف إفشاء السر الطبي،أنظر (35)

 . 37، ص 2011-2010مكلكد معمرم تيزم كزك، 



 

   نظرية النظاـ العاـ كأساس لإللتزاـ بالسر الطبيما يجب اإلشارة إليو، أف
محال لمنقد رغـ تبنييا مف طرؼ القضاء الفرنسي، ك يؤخذ عمى أنصارىا ما كانت 
: (36)يمي

 

 ك  عدـ تحديد مفيـك النظاـ العاـ، الذم يختمؼ حسب التطكرات اإلقتصادية
 .اإلجتماعية ك السياسية ك األخالقية، كما يختمؼ بإختالؼ الزماف ك المكاف

 فاإللتزاـ بالسر  تشدد أنصار ىذه النظرية في المفيـك المطمؽ لمسر الميني
 .الميني القائـ عمى مصمحة إجتماعية، قد يزكؿ أماـ مصمحة إجتماعية أعمى منيا

 

  األخذ بيذه النظرية قد يؤدم إلى إىدار مصمحة أكلى بالحماية مف السر
ك كاف الطبيب عالمان  الميني، فإذا تقدـ شخص مريض بمرض معٍد لمزكاج بفتاة

 بمرضو، فيؿ يمتـز ىذا األخير بالسر الميني ك يجني عمى الفتاة الميددة بالمرض
 .أك المكت؟ فالشخص األكلى بالحماية ىي الفتاة ك ليس الشخص المريض

 
 

  األخذ بيذه النظرية عمى إطالقيا يؤدم إلى إىدار مصمحة ىي أكلى
كما يؤدم إلى تغيير ىدؼ فرض السرية المينية، ألف األميف عمى السر ، بالحماية

ك قد  قد يتستر كراء ىذا المبدأ لخدمة أغراضو الشخصية ك كذا اإلفالت مف العقاب
 .ك نبؿ المينة التي يمارسيا يستعمؿ ىذا المبدأ لتحقيؽ أغراض تتنافى مع أىداؼ
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. 32، ص 2010



 أك            تؤدم ىذه النظرية إلى إنتياؾ حؽ المريض في إفشاء السر 
ك          الترخيص بإفشائو، ألف المفيـك المطمؽ لمسر ينطبؽ عمى الطبيب

 .(37)المريض في ذات الكقت

 

 كبيف  إف النظاـ العاـ كأساس لمفيـك السر المطمؽ قد يؤدم إلى تنازع بينو
غيره مف المصالح اإلجتماعية األخرل، خاصةن مع كجكد إستثناءات عمى ىذا 

 .اإللتزاـ
 

 :موقؼ المشرع الجزائري مف نظريتي العقد والنظاـ العاـ: ثالثا
 

أساس كاحد لإللتزاـ بالسر الميني أف الفقو لـ يستقر عمى مما سبؽ،  يالحظ
خالفان لممشرع الجزائرم الذم جمع بيف النظريتيف معان كىذا ك الطبي خاصةن،  عامة

مف قانكف حماية  206/2فأخذ بنظرية العقد ك ىك المستخمص مف نص المادة 
 يكوف اإللتزاـ  ترخيص القانونيػدا اؿػما ع  ":ك ترقيتيا ك التي جاء فييا الصحة

الذي يكوف بدوره حرًا  بالسر الميني عاما و مطمقا في حالة إنعداـ رخصة المريض
.  (38 ).".في كشؼ كؿ ما يتعمؽ بصحتو

 

ك ينبني عمى ذلؾ، أف لصاحب السر الحرية في السماح لممؤتمف عميو بإفشائو 
كمف  متى رأل ضركرة لذلؾ، ككف أف العقد الطبي يعتبر مصدران إللتزامات متقابمة

كبالمقابؿ يدرؾ  كالعائمية بينيا أف يدلي المريض إلى الطبيب ببعض أسراره الشخصية

                                                           
. 117 عبد الفتاح بيكمي حجازم، المرجع السابؽ، ص (37)
. سابؽ اإلشارة إليو، 17-90 القانكف رقـ (38)



الطبيب أنو بتمقيو لتمؾ األسرار ال ُيَخكؿ لو ذلؾ الحؽ في التصرؼ خالفان لما يريده 
. (39)ك عميو أف يمتنع عف اإلفشاء بسر مريضو المريض

 

ك ليس عمى  كذلؾ أخذ المشرع الجزائرم بنظرية النظاـ العاـ بشكؿ نسبي
إطالقيا ككف أنو سمح لممينييف إفشاء األسرار في حاالت معينة، لما تككف 

جاء بو في نص المادة  حيث ما المصمحة المرجك حمايتيا أىـ مف السر الميني،
عمى معاقبة أم شخص يفشي سران أدلي بو لو  تنص التي  مف قانكف العقكبات301

نص المادة جزائي ك يعتبر مف النظاـ العاـ ال يجكز اإلتفاؽ ، ؼأثناء أداء كظيفتو
. (40)عمى مخالفتو

 

 : الجزائريالنظاـاإللتزاـ بالسر الطبي في مصادر : رابعا
 

ك       بدأ اإللتزاـ بالسر الطبي ككاجب أخالقي كفقان لقكاعد الشرؼ، ك عادات
ك بتطكر المجتمعات  أعراؼ مينة الطب كفقان لما يتماشى مع المصمحة العامة

إندثاران ك لـ تبؽ ليا نفس اإللزامية  أصبحت تمؾ الكاجبات األخالقية تعرؼ تالشيان ك
  سكاء، إلى سف نصكص قانكنية تحكـ السر عمكمان بالمشرعمما دفع  لجميع الناس

. خاصةفي القكانيف اؿعاـ أك اؿقانكف اؿفي 
 

الجزائرم نصكص قانكنية أكجدىا المشرع عدة  في مصدرهالميني يجد  فالسر
 كؿ مفمف أجؿ إلزاـ الميني بالحفاظ عميو، ك قد تـ التنصيص عمى السر في 

                                                           
   محمد عبد الظاىر حسيف، المسؤكلية المدنية في مجاؿ الطب ك جراحة األسناف، دار النيضة العربية، القاىرة(39)

. 121، ص 2003
. 33 نصيرة ماديك، المرجع السابؽ، ص (40)



القكانيف مجمكعة مف باإلضافة إلى ( 2)قانكف العقكبات في ك ، (1)الدستكر 
. (3 )الخاصة

 

 :الدستور -1
 

 الحؽ في الخصكصية ك إعتبرتو أحد ،المتعاقبةالجزائرية لقد كرست الدساتير 
في الخصكصية  أىـ حقكؽ اإلنساف األساسية، ك خصتو بحماية بالغة، إلرتباط الحؽ

 .(41).ك شرفو ك إعتباره بكرامة الفرد
 

ك ككف الدستكر أسمى القكانيف أقر مبدأ الخصكصية، ك مف بيف األفعاؿ التي 
تمس بيذا المبدأ الدستكرم إفشاء السر الميني، الذم يعتبر جريمة تنصب عمى 

 .(42)ك تمس شرفيـ ك كرامتيـ، ك تعتبر تدخؿ صارخ في خصكصياتيـ األشخاص
 

ك         ينص عمى ضركرة حماية الحياة الخاصة لألفراد(43) الجزائرمفالدستكر
منو  38منع التطاكؿ عمييا بأم شكؿ مف األشكاؿ بمكجب عدة مكاد منيا المادة 

ك كذا     "ةوالمواطف مضموف الحريات و حقوؽ اإلنساف"  : عمى أفكالتي تنص
 ". تضمف الدولة عدـ إنتياؾ حرمة اإلنساف: "  عمى مايميالتي تنص 40المادة 
 

يمنع خرؽ حرية ك حرمة الفرد ك إعتباره، ك ما داـ السر الميني فالدستكر 
عمكمان متعمؽ بمعمكمات خاصة بالشخص فإف أم إفشاء لو يعد مف قبيؿ التعدم 

. عمى حرمة الفرد
 

                                                           
 .34، ص نفسو نصيرة ماديك، المرجع  (41)
 .34 نصيرة ماديك، المرجع السابؽ، ص  (42)
.  مشار إليو سابقا،2016دستكر  ( 43)



يعاقب القانوف : " أنوعمى تنص  الدستكرنفس  مف 41كما نجد نص المادة 
عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقوؽ و الحريات و عمى كؿ مف يمس سالمة 

:  التي تشير إلى أنو46، ك نفس الحكـ تضمنتو المادة  "اإلنساف البدنية و المعنوية
 .ا القانوفـال يجوز إنتياؾ حرمة حياة المواطف الخاصة و حرمة شرفو و يحميو" 

 ". سرية المراسالت و اإلتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمونة
 

أف لمسر الميني عالقة بسالمة النصكص الدستكرية فالظاىر مف خالؿ 
أف إنتياؾ سرية المراسالت يعد إنتياكان لمحياة الخاصة كما كحرمة شرفو،  اإلنساف
 ك السر الطبي مرتبط إرتباطان كثيقان بحرمة حياة المريض الخاصة، لما في بالمكاطف

. ذلؾ مف مساس بحرمة شرفو ك إعتباره
 

: قانوف العقوبات -2
 

 عمى التشريع الفرنسي- ،حذا المشرع الجزائرم حذك معظـ التشريعات المقارنة
فعؿ إفشاء السر الميني، ك ذلؾ في القسـ الخامس ؿ بتجريمو -  كجو الخصكص

عنكاف اإلعتداء عمى مف قانكف العقكبات، كىذا تحت لمفصؿ األكؿ مف الباب الثاني 
فشاء األسرار شرؼ ك إعتبار األشخاص ك عمى حياتيـ الخاصة . (44)كا 

 

يعاقب بالحبس مف : "  مف قانكف العقكبات عمى ما يمي301حيث تنص المادة 
 و الجراحوف دج األطباء 100.000 إلى 20.000شير إلى ستة أشير و بغرامة مف 

أو الوظيفة  المينة أو القابالت و جميع المؤتمنيف بحكـ الواقع و الصيادلة و

                                                           
 47 ر عدد .تضمف قانكف العقكبات المعدؿ ك المتمـ، جالـ، 1966 يكنيك سنة 08 المؤرخ في 156-66 األمر رقـ (44)

 1966،سنة 



أو المؤقتة عمى األسرار التي أدلي بيا إلييـ وأفشوىا في غير الحاالت  الدائمة
. التي يوجب عمييـ القانوف إفشاءىا و يصرح ليـ بذلؾ

 

و مع ذلؾ فال يعاقب األشخاص المبينوف أعاله، رغـ عدـ إلتزاميـ باإلبالغ 
 بالعقوبات  عف حاالت اإلجياض التي تصؿ إلى عمميـ بمناسبة ممارسة مينتيـ

 فإذا دعوا لممثوؿ أماـ  المنصوص عمييا في الفقرة السابقة إذا ىـ أبمغوا بيا
القضاء في قضية إجياض يجب عمييـ اإلدالء بشيادتيـ دوف التقيد بالسر 

". الميني
 

 يفإفشاء المينيبأف إعتبر المشرع الجزائرم مف خالؿ ىذا النص كعمى ىذا 
أـ معنكيان،  جنحة معاقب عمييا، ك لـ يحدد إف كاف ىذا الميني شخصان طبيعيان  لمسر

ك بغض النظر عف طبيعة الكظيفة التي يمارسيا الشخص سكاء كانت دائمة أـ 
أـ شفاىةن، إال أنو سمح       مؤقتة، كما أنو لـ يحدد طريقة اإلفشاء كتابةن كانت 

باإلفشاء في حاالت محددة قانكنان متعمقة خصكصان بحماية مصمحة أكلى 
. (45)بالحماية

 

: القوانيف الخاصة -3
 

نجد أف القكانيف الخاصة قد عنيت بدكرىا بالسر الطبي ك فييا القانكف المتعمؽ 
. بحماية الصحة ك ترقيتيا، ك مدكنة أخالقيات الطب

 

كعمى  فأكثر اإللتزامات المصيقة بالطبيب ىي كاجباتو األخالقية المتعمقة بمينتو
 ككف أف ثقة  ال يفشييا لمغير رأسيا اإللتزاـ بحفظ أسرار مرضاه، فيتعيف عميو أف

                                                           
. 36 نصيرة ماديك، المرجع السابؽ، ص ( 45)



المريض في طبيبو المعالج ك رغبتو الشديدة في التخمص مف اآلالـ  تدفعانو 
. لإلفضاء بمكنكنات أسراره التي ال يمكف لو إطالعيا لمغير ىذا مف جية

 

ك مف جية أخرل، فالطبيب مف خالؿ تشخيص حالة المريض يمكنو الكقكؼ 
عمى الكثير مف األسرار تتعمؽ بالمريض، ك يشكؿ إخالؿ الطبيب بإلتزامو بحفظ 

ك  ك متى كاف ذلؾ فالطبيب يسأؿ مدنيان  أسرار مرضاه إخالالن بالثقة التي كضعت فيو
ك كذا  جزائيان، ككنو يمس بالمصمحة الشخصية لممريض المتمثمة في صيانة أسراره

ىذا كمو يؤدم باإلضرار  ك بالمصمحة العامة المتجسدة في حفظ أسرار الناس
. (46)بمصمحة مينة الطبيب التي تحظى بالشرؼ ك النبؿ كاألمانة

 

منو بالمكاد مف  206بالنسبة لقانكف حماية الصحة ك ترقيتيا، إستبدلت المادة 
206/5إلى غاية  206/1

، التي جاء مضمكنيا مفسران ك مكمالن لما كانت تنص (47)
05-85 مف القانكف 206عميو المادة 

، بحيث ربط المشرع الجزائرم إحتراـ شرؼ (48)
 المريض ك حماية شخصيتو، بكتماف السر الميني الذم ُيمـز بو كافة األطباء

. كالصيادلة كجراحك األسناف
 

                                                           
منشأة  (مدنيان ك جنائيان ك إداريان ) سمير عبد السميع األكدف، مسؤكلية الطبيب الجراح ك طبيب التخدير ك مساعدييـ ( 46)

. 314، ص 2003المعارؼ، اإلسكندرية، 
 المتعمؽ 05-85  رقـلقانكفكالمتمـ ؿ المعدؿ ،1990 يكليك سنة 31 مؤرخ في 17-90قانكف رقـ كذلؾ بمكجب اؿ ( 47)

 .1990 أكت 15 المؤرخة في 35 ر عدد .بحماية الصحة كترقيتيا، ج
 . المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا05-85  رقـلقانكفا ( 48)



كما حددت تمؾ المكاد طريقة إدالء األطباء بتقاريرىـ أك شيادتيـ أماـ القضاء 
في حدكد األسئمة المطركحة عمييـ، مع تأكيد المشرع عمى كجكبية كتماف السر 

. (49)الميني
 

ك يفيـ مف ذلؾ أف كؿ العامميف في المجاؿ الطبي ممزمكف بإحتراـ السر 
 أما  الميني الطبي، فالمادة السالفة الذكر قررت اإللزامية في إحتراـ السر الطبي

مف نفس القانكف  235الجزاء المترتب عف خرؽ ذلؾ اإللتزاـ فقد تضمنتو المادة 
مف قانوف  301تطبؽ العقوبات المنصوص عمييا في المادة "  :بنصيا عمى ما يمي

العقوبات عمى مف ال يراعي إلزامية السر الميني المنصوص عميو في المادتيف 
 ". مف ىذا القانوف 226و  206

 

ك ليس معنيان بالسر الميني الطبي فقط الطائفة التي تـ حصرىـ بنص المادة 
ك المتمـ      المعدؿ  17-90ك ما يمييا مف القانكف  206/1المستبدلة بالمكاد  206

لقانكف حماية الصحة ك ترقيتيا، فحتى المساعديف الطبييف بدكرىـ ممزمكف بالسر 
التي  05-85 مف القانكف 226الطبي ك ذلؾ بنص قانكني صريح جسدتو المادة 

يجب عمى المساعديف الطبييف أف يمتزموا بالسر الميني، إال إذا : " صيغت كالتالي
". . حررتيـ مف ذلؾ صراحًة األحكاـ القانونية

 

       رقـ  كما عنيت مدكنة أخالقيات الطب الصادرة بمكجب مرسـك تنفيذم
92-276

  بالسر الميني الطبي، مف خالؿ المكاد المكرسة ليذا اإللتزاـ األخالقي(50)
مف مدكنة أخالقيات  36فالمادة ، ك جعمو قانكني، يترتب عميو جزاء عند اإلخالؿ بو

                                                           
. 17-90 مف القانكف 206/4 أنظر المادة ( 49)
. مشار إليو سابقا، 276-92تنفيذم رقـ اؿمرسـك اؿ ( 50)



يشترط في كؿ طبيب أو جراح أسناف أف يحتفظ بالسر "  الطب تنص صراحةن عمى
الميني المفروض لصالح المريض و المجموعة إال إذا نص القانوف عمى خالؼ 

ك المراسـ التنظيمية المتعمقة       ك الممفت لإلنتباه أف جميع القكانيف  ". ذلؾ
بالعمؿ الطبي تشدد عمى المصمحة الخاصة لممريض كتربطيا بالمصمحة العامة، 

ك ىذا ما يستشؼ مف ذكر المشرع  إلرتباط األكلى بالثانية ك العكس بالعكس صحيح
أف يحتفظ بالسر الميني المفروض ..."الجزائرم في نص المادة السابقة الذكر 

 ". ...و المجموعة               لصالح المريض
 

 مف نفس المدكنة، تمـز الطبيب أف يحرص عمى جعؿ أعكانو 38كما أف المادة 
. يحترمكف متطمبات السر الميني

 

عمى غرار  ك الجدير بالذكر، أف مدكنة أخالقيات الطب تطرقت لمسر الميني
منو التي تتحدث عف ممارسة الطب مقابؿ أجر لدل ىيئة عمكمية أك  85المادة 

خاصة، ك تعتبر أف ذلؾ ال يعفى الطبيب أك جراح األسناف مف كاجباتو المينية 
. السيما إلتزامو بالحفاظ عمى السر الميني ك إستقالؿ قراره

 

 :نطاؽ اإللتزاـ بالسر الطبي: الفرع الثاني
 

 أنو لـ ُيكِجد ، ذلؾإف تحديد نطاؽ السر الطبي يعتبر مف األمكر الصعبة
. التشريع تعريفان لو، تاركان ميمة تحديده لمفقو كالقضاء

 

 

فمنيـ مف أرجع  قد تضاربت آراء الفقو حكؿ مسألة تحديد نطاؽ السر الطبيؿ
تحديد نطاقو إلى كؿ ما يضر إفشاؤه بسمعة ك كرامة مكدعو، ك سمي ىذا الرأم 



مف قانكف  378، ك إحتج أصحاب ىذا الطرح بنص المادة (51)بنظرية الضرر
العقكبات الفرنسي القديـ، ك إعتبركا أنو البد مف أف يتضمف اإلفشاء قذفان أك سبان 

 المادة تـ إدراجيا مف قبؿ المشرع في  ىذه، مستنديف إلى ككف(52)لممعاقبة عميو
. الباب الخاص بجرائـ القذؼ ك السب

 

في تحديد  ك ذىب فريؽ آخر إلى إعتبار المصمحة المشركعة المعيار األساسي
  في أشخاص محدديف ، ك المصمحة ىنا في بقاء العمـ باألمر محصكرما يعد سران 

.  فإف لـ تكف ىناؾ مصمحة إنتفت صفة السرية
 

ك منيـ مف إعتبر نطاؽ السر الطبي يخضع لمعرؼ ك ظركؼ كؿ حالة عمى 
ك ىي األمراض التي  ، عمى إعتبار أف بعض األمراض غير قابمة لإلفشاء(53)إنفراد

يطمؽ عمييا مصطمح األمراض المعدية أك التي تعارؼ عمى تسميتيا باألمراض 
.  السرية
 

ك ذىب إتجاه آخر إلى أف تحديد نطاؽ السر الطبي يككف بالكقائع التي ال 
، ك سمي ىذا الرأم بنظرية التفرقة بيف الكقائع (54)تككف معركفة أك ظاىرة لدل الغير

                                                           
. 40 .، ص1981 ، الترمانيني عبد السالـ، السر الطبي، مجمة الحقكؽ ك الشريعة، ، العدد الثاني، الككيت(51)
سيد حسف عبد الخالؽ، النظرية العامة لجريمة إفشاء األسرار في التشريع الجنائي المقارف، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ  (52)

. 391 .، ص1987جامعة عيف الشمس، 
. 173 .أحمد كامؿ سالمة، المرجع السابؽ، ص (53)
، 1993أحمد محمد المنكفي، كاجب عدـ إفشاء األسرار الكظيفية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ جامعة القاىرة،  (54)
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اإلفشاء " الذم يقكؿ " ىمار"ك الكقائع المعركفة، ك مف بينيـ الفقيو الفرنسي  السرية
. (55)"ىو كؿ عمؿ ينقؿ الواقعة المفشاة مف واقعة سرية إلى واقعة معروفة

 

ك قد أخذت بعض أحكاـ القضاء الفرنسي بيذا الرأم األخير فقضت محكمة 
النقض الفرنسية في إحدل قراراتيا، أنو ال يعد سران تمؾ الكاقعة المعركفة ألشخاص 

. (56)ك لمعائمة كثيريف
 

فالقانكف الفرنسي أخذ بنظرية األسرار بطبيعتيا، ككف أنو لـ يشترط في الكاقعة 
التي تعد سران أف يككف صاحبيا قد طمب المحافظة عمييا، ك ىذا ما كرسو القضاء 

. الفرنسي
 

ك اإلئتماف مف  أما عف القانكف الجزائرم فقد أخذ المشرع بنظرية إيداع الثقة
ك ذلؾ جمي مف خالؿ  مف جية أخرل أخذ بنظرية األسرار بطبيعتيا ك جية

. أك بالقكانيف الخاصة النصكص القانكنية سكاءان في قانكف العقكبات
 

حصر نطاؽ السر الطبي في م ،مف قانكف العقكبات الجزائرم 301فنص المادة 
مف قانكف حماية  206/2األسرار المدلى بو لممؤتمنيف عمييا، بينما نص المادة 

ك في نحكىا  ك ترقيتيا تنص أف اإللتزاـ بالسر الميني يككف عامان كمطمقان  الصحة
ال  مف مدكنة أخالقيات الطب التي أكدت عمى أف السر الطبي 41كذلؾ نص المادة 

. يمغى بكفاة المريض إال في حالة إحقاؽ الحقكؽ
 

                                                           
. 43 .، صنفسوأحمد كامؿ سالمة، المرجع منقكؿ عف  (55)
. 152 .أحمد محمد المنكفي، المرجع السابؽ، صمأخكذ عف  (56)



 أف نطاؽ السر الطبي يتحدد كذلؾ مف حيث األشخاص المتعمؽ بيـ المالحظ
فال يتكقع قيامو إال بكجكد صاحب السر كىك المريض، الذم يحؽ لو كحده اإلحتفاظ 

بو أك إفشاؤه لمطبيب المعالج الذم بدكره قد يكتشؼ أسراره عف طريؽ الفحص ك 
 .باإلضافة إلى األشخاص الممزميف بحفظ السر الطبي، (57)التشخيص

الصريحة لمممزميف  تأخذ باإلشارةالمقارنة  أف بعض التشريعات ،كنشير ىنا
 كتشريعات أخرل (58)المغربي لمتشريع بكتماف السر الطبي، مثمما ىك الحاؿ بالنسبة

 بؿ شمؿ كؿ العامميف  لـ تنص صراحةن عمى أشخاص معنييف بالسر الميني الطبي
الذيف كقفكا عمى السر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، كمف بينيا  في المجاؿ الطبي،

  ككذا بعض التشريعات العربية كمصر كالعراؽ،كاإليطالي التشريع الفرنسي، األلماني
 األردف ك سكريا فتمؾ التشريعات جعمت نطاؽ السر الطبي مف  السعكدية، اإلمارات

 " أو غيرىـ" حيث األشخاص يشمؿ كؿ مف يقؼ عمى السر بإرداؼ المشرع عبارة 
  .(59)في أخر المكاد الممزمة بالحفاظ عمى السر الطبي

 

،  الزمنيق أنو ال بد مف تحديد إطار،ك نشير أيضان في مسألة نطاؽ السر الطبي
ك ال بتكقؼ       ذلؾ أف المحافظة عميو ال تنتيي بإنتياء عالقة الطبيب بالمريض

الطبيب عف مينتو، ك حتى لك مرت فترة زمنية طكيمة، بؿ يظؿ الطبيب ممتزمان بو 
طيمة حياتو، ك ال يسمح لو البكح بو إال في حاالت إستثنائية محددة قانكنان، كما ال 

                                                           
، . س.جامعة الككيت، د، 03 الشيابي إبراىيـ الشرقاكم، إلتزاـ الطبيب حفظ أسرار المرضى، مجمة الحقكؽ، عدد (57)

. 188 .ص
 .، ص1994 دار النيضة العربية ، ، أسامة قايد، المسؤكلية الجنائية لمطبيب عف إفشاء سر المينة، الطبعة الثالثة(58)

152 .
. 152 ص المرجع نفسو، أسامة قايد، المسؤكلية الجنائية لمطبيب عف إفشاء سر المينة، (59)



يسقط اإللتزاـ بذلؾ في حالة كفاة المريض أك تماـ شفائو، ك ىذا ما جاء بو المشرع 
. (60)مف مدكنة أخالقيات الطب 41 المادةفي الجزائرم 

  

 بالمناداة تارةن  ك المالحظ أنو بالرغـ مف تضارب اآلراء حكؿ نطاؽ السر الطبي
ك تارةن أخرل بالقكؿ أنو ، أنو مطمؽ ال يسمح لمطبيب ميما كانت الظركؼ البكح بو

 بالرغـ مف -نسبي مراعاة لمصمحة المريض أك المصمحة العامة، ساىـ كؿ ذلؾ 
 في جعمو إلتزاـ قانكني عمى -عدـ تحديد مفيـك دقيؽ ك حصرم لنطاؽ السر الطبي

. عاتؽ المكمؼ بو، بعد أف كاف يخضع لمقكاعد األخالقية ك األعراؼ
 

 :الممزموف بالسر الطبي: المطمب الثاني
 

إف مف األخالؽ اإلحتفاظ بأسرار الناس، ك أف ذلؾ ال يقتصر عمى األطباء 
ك المقصكد بذلؾ أف كؿ . ك إنما يمـز بو كؿ شخص عمـ بسر كُأؤتمف عميو فقط

معمكمة تأخذ طابع السرية يمنع عمى شخص إطمع عمييا أف يبكح بيا، ك ىك الشأف 
ذاتو بالنسبة لألطباء، فقد إتجيت قكانيف العقكبات إلى تجريـ ك معاقبة كؿ مف يخرؽ 

. (61) إتجاىاف مختمفاف نميز بيفمبدأ اإللتزاـ بالسر الطبي ك في ىذا الصدد
      ك ىك اإلتجاه الذم نادل بأف يككف مف يفشي السر طبيبان :اإلتجاه األوؿ

. مف قانكف العقكبات الجزائرم 301جراحا أك صيدليان أك قابمة، كما عددتيـ المادة  أك
 

ك ىي أسرار  مرضاىـ بكتماف أسرار فيـ األشخاص الممزمكف بالسر الطبي ك
أف إفشائيا قد ينعكس سمبان عميو  ك قد تتصؿ بأدؽ تفاصيؿ الحياة الشخصية لممريض

. عمى عائمتو، ك قد تضر بسمعتو ك
                                                           

. 276-92  رقـ المرسـك التنفيذم(60)
.  42 . عبد السالـ الترمانيني، المرجع السابؽ، ص( 61)



 

 بالحفاظ عمى السر يفممـزلؿكحده المحدد ليس  قانكف العقكبات المالحظ أفك 
 األطباء كمنو تمـز  206فحتى قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا بمكجب المادة  الميني

. جراحك األسناف ك الصيادلة بالمحافظة عمى السر الطبي
 

 نجد  مف خالؿ إستقراء النصكص القانكنية التي تمـز الحفاظ عمى السر الطبيؼ
أنيا تجمع عمى أف األشخاص الممزمكف بكتماف سر المريض ىـ مف يعممكف في 

 كاألطباء بمختمؼ تخصصاتيـ ك الصيادلة كالقابالت ك مساعدم ،المجاؿ الطبي
مف قانكف العقكبات ذكرت أشخاص  301غير أف الفقرة الثانية مف المادة  األطباء،

 يشمميـ أيضان اإللتزاـ  أك المؤقتة  آخريف مؤتمنيف بحكـ مينتيـ، أك كظيفتيـ الدائمة 
ك المكظفيف مف غير األطباء الذيف  بكتماف السر الطبي، ك ىـ اإلدارييف ك العماؿ

. يعممكف في المجاؿ الطبي، ك ىذا ما نادل بو أصحاب اإلتجاه الثاني
 

 أف يككف مف أفشى سر يستشؼ منو أنو ليس بالضركرة :اإلتجاه الثاني
ككف أف جميع األشخاص الذيف  المريض طبيبا أك طبيب أسناف أك صيدليا أك قابمة

كىذا ما  يعممكف في الحقؿ الطبي ممزمكف بالحفاظ عمى األسرار الخاصة بالمرضى
. (62)ذىب إليو التشريع الفرنسي

 

إف اإلدالء بمعمومات " مف قانكف العقكبات الفرنسي تنص عمى 226/13 فالمادة
أو المينة، أو       ليا طابع السرية مف قبؿ شخص غير مودع لديو حسب الحالة

                                                           
.  42عبد السالـ الترمانيني، المرجع السابؽ، ص أنظر،  ( 62)



 وغرامة قدرىا بسبب وظيفة أو ميمة مؤقتة، يعاقب عمييا بالحبس سنة واحدة

. (63)"  يورو15.000
 

جميع األشخاص الذيف يطمعكف عمى السر الطبي  أصحاب ىذا اإلتجاهيعتبر 
بحسب كظائفيـ ممزمكف بو، كالمكظفيف اإلدارييف الذيف يتمقكف بيانات األطباء، في 

حاالت الكالدة ك الكفيات مثالن، باإلضافة إلى مكظفي الضماف اإلجتماعي ك 
. (64)التأمينات متى تضمنت المعمكمات المدلى بيا ليـ تستكجب الكتماف

 

 :األطباء و الجراحوف: الفرع األوؿ
 

إف مسؤكلية الطبيب تفرض عميو المحافظة عمى السر الميني المستمد أخالقيان 
 بعدـ إفشاء أسرار ان مف قسـ أبقراط الذم يؤديو أثناء تخرجو، ك ذلؾ يعد تعيد

كيشمؿ لفظ األطباء، كؿ مف يمارس عمالن طبيا يدخؿ في نطاؽ  .المرضى لمغير
عمى إختالؼ تخصصاتيـ، ك ىـ األشخاص الحائزكف عمى شيادة  مينة الطب

 .(65)عممية طبية معترؼ بيا تؤىميـ لممارسة مينة الطب كفؽ أصكليا
 

ك عمى كؿ طبيب أف يمتـز بكتماف الػسر الطبي، سكاء كاف عممو فػي القطاع 
أك الخاص، ك أيان كاف المجاؿ الذم يعمؿ فيو، سكاء كاف عممو في شركة  الػعاـ

. التأميف أك عيادتو الخاصة، أك كاف يعمؿ بمفرده أك في فرقة عمؿ
 

                                                           
)63(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 ». 

.  42 عبد السالـ الترمانيني، المرجع السابؽ، ص ( 64)
 .34 مكفؽ عمي عبيد، المرجع السابؽ، ص ( 65)



 عميو إفشاؤىا ك أثناء تأدية الطبيب لعممو فإنو يتحصؿ عمى معمكمات، يحضر
صاحب العمؿ بالحالة ؿ الطبيب ـ ك بالمقابؿ فإف إعال،ك يمتـز بكتماف ما إطمع عميو

الصحية لمعماؿ ك قدرتيـ عمى القياـ بعمميـ ال يعد إفشاء لمسر الطبي، ألنو يدخؿ 
  .(66)ضمف كظيفتو

 

أك  ك قد تكمؼ المحكمة الطبيب الخبير بتشريح الجثة مثالن لمعرفة سبب الكفاة
يتقيد بحدكد ما  لممحكمة تقديـ تقريره  ك عميو أثناء فحص مصاب ما نتيجة حادث،

 في ذلؾ كتماف السر الذم تكصؿ إليو اةراعرسـ لو مف مياـ ك ال يحيد عنيا مع ـ
. بحكـ عممو

 

ىناؾ فئة أخرل تتمثؿ في األطباء العسكرييف  فيـ مف جية خبراء  إلشارةؿك 
يعممكف عمى فحص األشخاص المقبميف عمى التجنيد لمعرفة ما إذا كانكا مؤىميف 

 حيث  ألداء الخدمة مف جية، ك مف جية أخرل يعممكف بصفتيـ أطباء معالجيف
يقكمكف بمعالجة المرضى العسكرييف ك في كمتا الحالتيف ىـ ممزميف بكتماف أسرار 

. (67)مرضاىـ، مثؿ أم طبيب مدني آخر
 

مف قانكف العقكبات الجزائرم الجراحيف إلى جانب  301ذكرت كذلؾ المادة 
ألطباء، بالرغـ مف أنيـ يعدكف أطباء كىـ أيضان ممزميف بعدـ إفشاء األسرار ا

الخاصة بالمرضى التي يطمعكف إلييا، ك يمكف أف تككف في إضافة ىذه الطائفة 
حرص المشرع لإلحاطة بكؿ مف يمارسكف مينة الطب، ميما كاف تخصصيـ في 

. المجاؿ الطبي
                                                           

 .34 مكفؽ عمي عبيد، المرجع السابؽ، ص ( 66)
 .34 مكفؽ عمي عبيد، المرجع السابؽ، ص ( 67)



 

مف قانكف العقكبات الجزائرم أغفمت ذكر طائفة  301ك المالحظ أف المادة 
أخرل، بالرغـ مف أنيا ممزمة بالسر الطبي ك ىي مذككرة في القكانيف الخاصة 

 36المنظمة لمينة الطب، ك ىـ أطباء األسناف ك المساعديف الطبييف فنصت المادة 

 كؿ طبيب أك جراح أسناف أف يحتفظ بالسر إلزاـ عمى (68)مف مدكنة أخالقيات الطب
. الميني

 

أك جراح  مف نفس المدكنة عمى أف يحرص الطبيب 38كما تنص المادة 
. األسناف عمى جعؿ األعكاف الطبييف يحترمكف متطمبات السر الميني

 

المتعمؽ بحماية الصحة       ك  05-85 مف القانكف 206ة داكما نجد أيضان الـ
يجب عمى األطباء و جراحي األسناف و الصيادلة أف " ترقيتيا تنص عمى أنو 

 ىذه ،"يمتزموا بالسر الميني، إال إذا حررتيـ مف ذلؾ صراحًة األحكاـ القانونية
05-85ك المتمـ لمقانكف رقـ  المعدؿ 17-90 القانكفالمادة تـ تعديميا بمكجب 

( 69)  
يضمف إحتراـ شرؼ المريض و حماية شخصيتو " عمى  206/1فتنص المادة 

بكتماف السر الميني الذي يمـز بو كافة األطباء و جراحو األسناف              و 
ال يمـز الطبيب       أو جراح " التي تنص  206/4 ، باإلضافة إلى المادة".الصيادلة

األسناف أو الصيدلي، سواء أكاف مطموب مف القضاء أو خبيرًا لديو  بكتماف السر 
 .الميني أماـ القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط بميمتو

 

                                                           
. سابؽ اإلشارة إليو، 276-92 المرسـك التنفيذم رقـ ( 68)
. ، سابؽ اإلشارة إليو المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا05-85لقانكف ؿ المعدؿ كالمتمـ 17-90 القانكف ( 69)



و ال يمكنو اإلدالء في تقريره أو عند تقديـ شيادتو في الجمسة          إال 
بالمعاينات المتعمقة فقط باألسئمة المطروحة، كما يجب عميو كتماف كؿ ما توصؿ 

   ".إلى معرفتو خالؿ ميمتو، تحت طائمة إرتكاب مخالفة إفشاء السر الميني
 

 األسناف بدكره ممـز بعدـ إفشاء جراحك مف خالؿ ىذه النصكص يتبيف أف 
ك        السر الطبي ألنو يطمع بحكـ مينتو عمى ما ىك خفي في جسـ اإلنساف 

األسناف تعتبر مف األجزاء الداخمية ك بالتالي يمتـز طبيب األسناف بالحفاظ عمى ما 
مف أسرار، سكاءان أعممو المريض مف تمقاء نفسو أك إكتشفيا الطبيب نتيجة  تحتكيو
. الفحص

 

ك ىناؾ طائفة أخرل ممزمة بالحفاظ عمى السر الطبي ك يتعمؽ األمر 
 بالمساعديف الطبييف بإعتبارىـ يشكمكف مع األطباء فريؽ عمؿ غالبان في المستشفيات

ك بالتالي   ك بحكـ عمميـ تككف ليـ عالقة مباشرة بالمرضى كأسرارىـ، العيادات ك
ك الحفاظ عمى      يمـز المساعد الطبي طبقان لمقانكف بكتماف أسرار المرضى 

أثناء تأدية  أك      أك يكتشفكنيا عف المرضى بمناسبة المعمكمات التي تصؿ إليو
 كما يجب عمى الطبيب أف يسير شخصيان عمى إلتزاـ مساعديو بالسر .عمميـ

عمى  (70) حماية الصحة ك ترقيتيا مف قانكف226نصت المادة ، ك قد الميني الطبي
كجكبية إلتزاـ المساعديف الطبييف بالسر الميني، إال إذا حررتيـ مف ذلؾ صراحةن 

. األحكاـ القانكنية
 

عمى     يتحمؿ مسؤكلية ذلؾ الطبي،فإذا ما قاـ المساعد الطبي بإفشاء السر
عددىـ في خانة الممزميف بالسر ، ما داـ أف القانكف نص المادة السالفة الذكرأساس 

                                                           
. المتعلق حماية الصحة و ترقيتها، سابق اإلشارة إليه05- 85 القانون ( 70 ( 



الطبي سكاءان في القانكف العاـ أك في القكانيف الخاصة ذات الصمة بالمجاؿ 
 .(71)الطبي

 

 :الصيادلة: الفرع الثاني
 

  تقـك العالقة بيف الصيدلي ك المريض عمى أساس الثقة ك اإلحتراـ المتبادؿ
كأف  فعند طمب خدمات الصيدلي، فإنو ينتظر منو أف يفيد مف يمجأ إليو بخبرتو الفنية

. يمنحو حرصو بالحفاظ عمى ما يصؿ إليو مف أسرار
 

في مف العكامؿ النفسية الميمة ك مف ىنا فإف ثقة المريض بالصيدلي تعد 
 سيفقد ،العالج، فإذا تزعزعت ىذه الثقة المطمكبة بتصرؼ خاطئ مف الصيدلي

المريض الثقة في ذلؾ الصيدلي مما ينعكس سمبان عمى المريض ك عالجو      ك 
كذا عمى الصيدلي الذم قد تتعرض سمعتو لإلنييار ك عزكؼ المرضى عف التكجو 

. (72)نحكه لتصريؼ الدكاء
 

كعمى الرغـ مف عدـ إطالع الصيادلة عمى أسرار المرضى دائمان إال أف 
  قد شممتيـ بإعتبارىـ كسطاء ضركرييف بيف الطبيب كالمريضيةنصكص التشريعاؿ

ككف أنيـ يعممكف دائما نكع المرض مف خالؿ اإلطالع عمى الكصفات الطبية التي 
. (73)يقكمكف بتصريفيا لزبائنيـ، ك لذلؾ ألزميـ المشرع بكتماف السر الطبي

 

                                                           
 .39ماديو نصيرة، المرجع السابق، ص (  71)
  دار الثقافة لمنشر،1.ط عباس عمي محمد الحسيني، مسؤكلية الصيدلي المدنية عف أخطائو المينية، دراسة مقارنة، ( 72)

. 124 .ص ،1999كالتكزيع، األردف، 
. 128، ص نفسو عباس عمى محمد الحسيني، المرجع ( 73)



 التي (74)مف مدكنة أخالقيات الطب 114ك  113ك ىذا ما جاء في المادتيف 
 السر الميني فيما يتعمؽ بمرض زبائنو أماـ اآلخريف عمىتمـز كؿ صيدلي بالحفاظ 
مف مدكنة أخالقيات الطب عمى ما  113إذ تنص المادة خصكصان في صيدليتو، 

يمـز كؿ صيدلي بالحفاظ عمى السر الميني إال في الحاالت المخالفة، " : يمي
 .. "المنصوص عمييا في القانوف

 

يتعيف عمى " : مف نفس المدكنة تنص عمى ما يمي 114كما أف المادة 
الصيدلي ضمانًا إلحتراـ السر الميني، أف يمتنع عف التطرؽ لممسائؿ المتعمقة 

بأمراض زبنو أماـ اآلخريف، و ال سيما في صيدليتو و يجب عميو  فضاًل عف ذلؾ، 
أف يسير عمى ضرورة إحتراـ سرية العمؿ الصيدلي و أف يتجنب إي إشارة ضمف 

 .."منشوراتو قد تمحؽ الضرر بسر المينة
 

 حفاظان عمى سر المريض ،كتمانياممـز بفالمعمكمات التي يطمع عمييا الصيدلي 
كالحاالت   عف نكع الدكاء،البكح أماـ العامة ك لك كاف شخص كاحديو عؿ كما يحضر

. التي يكصؼ لعالجيا
 

ك قد يككف كشؼ السر الطبي مف طرؼ الصيدلي بعدة طرؽ إما شفاىةن   أك 
كتابةن كأف يقـك الصيدلي بنشر مقاؿ بحث في إحدل المجالت العممية كيستشيد 

بمرض معيف مع ذكر إسـ المريض، غير أنو ال يعتبر الصيدلي مفشيان لمسر الطبي 
إذا َأطمَع صيدليان آخر عمى الكصفة الطبية في إطار تصريؼ الدكاء أما إذا كاف مف 

 . غير مناسبة فيككف مفشيان لمسر الطبي
 

                                                           
. المتضمن مدونة أخالقيات الطب276-92 المرسوم التنفيذي ( 74 (

 



 :القابالت: الفرع الثالث
 

122-11 المرسـك التنفيذم رقـ ينظـ
 كيضـ سمؾ القابالت  عمؿ القابالت،(75)

مف المرسـك التنفيذم السابؽ الذكر      ك لكؿ رتبة  19خمسة رتب حسب المادة 
 .مياـ محددة تقـك بيا القابمة

 

 في شراكة مع ف تعمؿةكالمسؤكلي عمى قدر كبير مف الكفاءة اتمحترؼفيف 
 الدعـ الالـز كالرعاية كالمشكرة أثناء الحمؿ كالمخاض كفترة ما بعد فتقدـ  ك،النساء

لممرأة      ك  الرعاية ف الخاصة كتكفرفالكالدة، كتجرم الكالدات عمى مسؤكليتو
. لطفؿا

 

عف  تشمؿ ىذه الرعاية التدابير الكقائية، كتعزيز الكالدة الطبيعية، كالكشؼ
 أمأك      الطفؿ، كالحصكؿ عمى المساعدة الطبية المناسبة المضاعفات في األـ ك

 .مساعدات أخرل، كتنفيذ إجراءات الطكارئ
 

 أك         القابمة تكظؼ عمى أساس الشيادة بعد تككيف بمدارس الشبو طبيؼ
المعاىد التكنكلكجية لمصحة العمكمية، ك يستعيف بيا األطباء األخصائييف في 

. ك التكليد، فتعتبر القابمة كمساعدة لمطبيب األخصائي أمراض النساء
 

يمكف أف تككف لكحدىا في عممية التكليد ك في حالة كيذه تككف ىي الكحيدة 
المسؤكلة تجاه المريضة ك ىي بذلؾ ممزمة بالسر الطبي ك عمييا كتماف كؿ ما 

. يصؿ إلى عمميا بمناسبة أك أثناء تأدية مياميا
 

                                                           
، يتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفات 2011 مارس سنة 20مؤرخ في اؿ 122-11تنفيذم رقـ اؿمرسـك اؿ (75)

. 2011 مارس 20 المؤرخة في، 17 عدد .ر.جالمنتميات لسمؾ القابالت في الصحة العمكمية، 



ىذا األخير يككف مسؤكالن عف ؼتعمؿ تحت إشراؼ الطبيب األخصائي كما قد 
ك  أخطائيا ك يتحمؿ ىك المسؤكلية بإعتبارىا مجرد مساعدة تعمؿ تحت إشرافو

مف قانكف  301، عمى الرغـ مف أف القابالت حسب مفيـك المادة (76)مسؤكليتو
العقكبات الجزائرم شأنيف شأف مف جاء ذكره بنفس المادة يعتبرف مسؤكالت مباشرة 

. عف إفشاء السر الطبي
 

ك بالتالي ما دامت القابمة ممزمة قانكنان تحت طائمة العقكبات بكتماف السر 
الطبي، ال يمكنيا بأم حاؿ مف األحكاؿ إلقاء عبء إذاعة السر الطبي عمى عاتؽ 

 301الطبيب األخصائي متى كانت تعمؿ معو في فريؽ عمؿ طبي، ككف أف المادة 

 .مف قانكف العقكبات خصتيا بالذكر شأنيا شأف األطباء ك الجراحكف ك الصيادلة
 

فقانكف العقكبات ك قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا ك كذا مدكنة أخالقيات الطب 
نجد أنيا تشترط صراحةن أف يككف األشخاص الممزمكف بحفظ السر مف العامميف في 

 .المجاؿ الطبي ك تـ ذكرىـ عمى سبيؿ الحصر
 

مف قانكف العقكبات التي نصت عمى  301غير أف الفقرة الثانية مف المادة 
معاقبة األشخاص المؤتمنيف بحكـ مينيـ أك كظائفيـ الدائمة أك المؤقتة عمى أسرار 
أدلي بيا إلييـ ك قامكا بإفشائيا في غير الحاالت التي يجكز فييا اإلفشاء  فيجب 
بذلؾ عمى اإلدارييف ك العماؿ ك المكظفيف التابعيف لمحقؿ الطبي أف يكتمكا بدكرىـ 

 .سر المريض
 

                                                           
، "المسؤكلية المينية"  ذىبية آيت مكلكد، المسؤكلية المدنية عف أخطاء الفريؽ الطبي، مذكرة ماجستير في القانكف فرع ( 76)

 41، ص 2011كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 



ك بذلؾ يدخؿ في زمرة الممزميف بالسر الطبي، جميع األشخاص الذيف يطمعكف 
عميو حسب كظائفيـ، ك يضافكف لمف عددىـ القانكف صراحةن  كالمكظفيف الذيف 

يتمقكف بيانات األطباء في حاالت الكالدة ك الكفاة، ك مكظفك الضماف اإلجتماعي ك 
التأميف ك غيرىا مف المؤسسات، متى تضمنت المعمكمات المدلى بيا ما يكجب 

 .(77)الكتماف
  :مسؤولية الطبيب عف جـر إفشاء السر الطبي: المبحث الثاني

 

كرجاؿ   مف أطباءالفقولقد أسالت مسؤكلية الطبيب جدال كاسعا بيف جمكع 
قانكف فيما إذا كاف الطبيب مسؤكالن عمى النتائج الحاصمة مف عممو، كىؿ ىك معفى اؿ

 .طبقا ألبجديات القانكف؟ مف المسؤكلية أـ أنو مسؤكؿ
 

ك قد برز في القانكف الفرنسي القديـ رأياف، أحدىما كاف ينادم بعدـ إعتبار 
الطبيب مسؤكالن إال إذا كاف سيء النية، أما الرأم األخر فرأل أنو يسأؿ في جميع 

  .األحكاؿ التي يقترؼ فييا خطأن 
 

 يعكد  المسؤكلية إعفاء الطبيب مفك كانت حجة أصحاب الرأم األكؿ في 
منحو ترخيص لممارسة في ممنكحة لو بعد دراسة طكيمة، ك كذا اؿك شيادتو  تككينوؿ

. (78)كفيؿ بإعفائو منياىذا   كمينتو
 

 الفرنسي، إذ إعتبرت محكمة  مف طرؼ القضاءإال أف ىذا الرأم قد انتقد
26/07/1862النقض الفرنسية بمكجب قرارىا الصادر بتاريخ 

، أف األطباء كغيرىـ (79)
                                                           

 .42 عبد السالـ الترمانيني، المرجع السابؽ، ص ( 77)
.  236 ك 235، ص 1945ف، .د. محمد مصطفى قميمي ، المسؤكلية الجنائية، د( 78)

 .236أنظر، محمد مصطفى قميمي، المرجع السابؽ، ص  ((79



بالرغـ مف تمسؾ أصحابو ك ترحيبيـ مف الناس يخضعكف لألحكاـ العامة لممسؤكلية 
. بو

 

أف الطبيب مسؤكؿ مدنيان كجزائيان عف ردكىا إلى  الثاني حجة أصحاب الرأمأما 
 ك  أك عف إىمالو، كما يسأؿ أيضا عف أية جريمة صدرت منو أخطاءه الجسيمة

الترخيص بإمتياف الطب لـ تقرر فقط  أفَّ منح الشيادة ك ينعكف عف الفريؽ األكؿ
. (80)لمصمحة الطبيب، ك إنما لمصمحة المرضى بالدرجة األكلى

 

إنقسـ الفقياء عمى فكرتيف، أيد البعض منيـ فكرة عدـ مسؤكلية الطبيب أصالن، 
ك عارض آخركف ىذه الفكرة ك نادكا بمسؤكلية الطبيب ككنو كغيره مف الناس يخضع 

إرتكبو الطبيب  لمسؤكلية األحكاـ العامة، فبمجرد أف يتحقؽ القاضي مف كجكد خطأ
. (81)ك سبب ذلؾ ضرران لممريض فإنو يحكـ عميو بالتعكيض

 

ك يعتبر مكضكع مسؤكلية الطبيب عاما ك كاسعا، ك ال زاؿ يثير جدالن يصؿ 
ك ما  إلى حد الخالفات بيف األطباء ك رجاؿ القانكف، إلرتباط ذلؾ بالتطكرات العممية

. (82)ينعكس عمى حؽ حرمة اإلنساف ك سالمة جسده كفقا لما ىك مكرس دستكران 
 

                                                           
 فائؽ الجكىرم، المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ جامعة الممؾ فاركؽ األكؿ القاىرة، ( 80)

.  345 ، ص 1951
، ص 1990سيير منتصر، مسؤكلية المتبكع عف عمؿ  التابع أساسيا ك نطاقيا، درا النيضة العربية القاىرة، أنظر، ( 81)

201  .
  .2016الدستكر الجزائرم لسنة  مف 46 المادة (82)



أـ       كيؼ ما كاف نكعو، سكاءان جسيمان ، كجكد خطأتبثالطبيب يسأؿ متى ؼ
ك لك    بؿ حتى أف ىناؾ طائفة مف األطباء ك ىـ األخصائييف يسألكف حتى  بسيطان 

. (83)كاف الخطأ يسيران 
 

ك المسؤكلية القانكنية لمطبيب، قد تككف مدنية، تتحقؽ متى تسبب بخطئو 
الشخصي في ضرر لممريض، ك يككف الجزاء عف ذلؾ تعكيض عيني أك نقدم   ك 

قد تككف أيضان تأديبية ك تتحقؽ متى إرتكب خطأ ميني ك يككف فييا الجزاء تأديبي ك 
قد تككف مسؤكلية جزائية ك تتحقؽ حيف إرتكاب الجريمة المنصكص عمييا في قانكف 
العقكبات أك القكانيف الخاصة، عند ثبكت العالقة السببية بيف الفعؿ الذم أقدـ عميو 

 .الطبيب ك الضرر الحاصؿ
 

أـ أنيا   ىؿ أف مسؤكلية الطبيب ذات طبيعة تقصيريةفالتساؤؿ المطركح ىك
، ك ما ىي العقكبة (مطمب أكؿ)عقدية، أـ تعتبر فنية خالصة ك ليا أحكاـ خاصة ؟ 

.  (مطمب ثاني)المقررة ليا 
 

 :أساس مسؤولية الطبيب: المطمب األوؿ
 

إف المسؤكلية عمكمان إما تككف أدبية أك قانكنية، فأما األدبية فال يترتب عمييا 
، أما المسؤكلية القانكنية (84)أم جزاء قانكني ك تتعمؽ باألخالؽ ك الضمير ك الكجداف

فيترتب عمييا جزاء قانكني إذا كاف القياـ بالفعؿ يشكؿ خركجا أك مخالفة ألحكاـ 

                                                           
.  30ص  القاىرة، ،مطبعة نكرم، 1، ج األحكاـ العامة في القانكف الجنائي عمي بدكم، ( 83)
.  17 ، ص 2006 اإلسكندرية، ، محمد حسيف منتصر، المسؤكلية الطبية، دار الفكر العربي( 84)



 القانكف، ك تقـك المسؤكلية ىنا بكجكد عالقة سببية بيف الفعؿ ك الضرر الحاصؿ
. كىي بدكرىا تنقسـ إلى مسؤكلية مدنية كمسؤكلية جنائية

 

فالمسؤكلية الجنائية تقـك عمى أساس كجكد ضرر أصاب الفرد ك المجتمع مف 
جراء فعؿ إرتكبو شخص مخالفا بذلؾ القكاعد القانكنية العامة المسيرة لشؤكف الحياة 

 عقكبات  في المجتمع ك يترتب عمى ذلؾ الفعؿ ك مخالفة تمؾ القكاعد القانكنية
. جزائية محددة بمكجب نصكص قانكنية

 

عند إخالؿ المديف بإلتزاـ يقع عمى عاتقو كيترتب  أما المسؤكلية المدنية فتتحقؽ
 مسؤكلية تقصيرية: عف ىذا اإلخالؿ ضرر بالغير، ك ىي تنقسـ بدكرىا إلى نكعيف

، ككف أف المسؤكلية المدنية ىي إلتزاـ بالتعكيض عف الضرر (85)كمسؤكلية عقدية
المترتب مف جراء اإلخالؿ باإللتزاـ الذم يككف مصدره العقد إف كقع اإلخالؿ بو، أك 

أنو إلتزاـ مجسد في نصكص القانكف ك اإلخالؿ بو ينشىء المسؤكلية التقصيرية 
(86) .

 

الفرع )عقدية اؿ ثـ، (الفرع األكؿ) لطبيبؿ  التقصيريةمسؤكليةك سنتعرض لؿ
 .(الفرع الثالث)محضة اؿفنية لممسؤكلية اؿ  ك بعدىا(الثاني
 

 :مسؤولية الطبيب ذات طبيعة تقصيرية: الفرع األوؿ
 

                                                           
 الجزائر، ، بمعيكر عبد الكريـ، نظرية فسخ العقد في  القانكف المدني الجزائرم المقارف، المؤسسة الكطنية لمكتاب( 85)

. 133 .، ص1986
. 134 . بمعيكر عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ص( 86)



ال مسؤكلية عقدية، ك أف إلتزاـ   مسؤكلية الطبيب مسؤكلية تقصيريةتعتبر
الطبيب بمداكاة المرضى يصنؼ في خانة اإللتزامات القانكنية، فيك إلتزاـ ببدؿ عناية 
ك ليس إلتزاـ بالشفاء، كالمسؤكلية المترتبة جراء اإلخالؿ بيذا اإللتزاـ ىي مسؤكلية 

تقصيرية، ففي غياب أم عقد بيف الطبيب كالمريض ال يمكف إعتبار مسؤكلية 
. (87)الطبيب تعاقدية

 

إستنادا  1935فطبقت المسؤكلية التقصيرية عف أخطاء الطبيب في فرنسا منذ 
مف القانكف المدني الفرنسي فقررت محكمة النقض  1383ك  1382لنص المادتيف 

بإعتبار األطباء كغيرىـ  26/07/1862المؤرخ في  قرارىا الفرنسية ىذا المبدأ بمكجب
مف الناس يخضعكف لألحكاـ العامة لممسؤكلية كيخضعكف لقكاعد المسؤكلية 

 التقصيرية، ككف أف األصؿ في الطبيب مسؤكليتو المباشرة عما يرتكبو مف خطأ
. (88)كيسبب ضررا لممريض نتيجة إىمالو ك عدـ إنتباىو

 

 ككنيا  ك إستقرت المحاكـ الفرنسية عمى األخذ بالمسؤكلية التقصيرية لمطبيب
تقـك عمى مبدأ عاـ ك ىك عدـ اإلضرار بالغير ك ىي بذلؾ ال تعتبر عقدية، ككف أف 

ك المريض ق عالقة عقدية بيف مركز الطبيب اإلجتماعي ال يمكننا مف الحديث عف
خاصة إذا كاف تدخؿ الطبيب عمى كجو اإلستعجاؿ بدكف كجكد أم سبب إتفاؽ بينو 

                                                           
بكمداف عبد القادر،المسؤكلية الجزائية لمطبيب عف إفشاء السر الطبي، مذكرة ماجستير، جامعة مكلكد معمرم أنظر،  (87)

 .69، ص 2010/2011تيزم كزك، 
.  123. ت، ص.د  القاىرة،، عبد الرشيد مأمكف، عقد العالج بيف النظرية ك التطبيؽ، دار النيضة العربيةأنظر، (88)



ك بيف المريض، ما داـ أف الطبيب يتدخؿ لتأدية كاجبو حسب النظاـ القانكني ك 
. (89)أخالقيات مينتو

 

       فال يسأؿ الطبيب عف األخطاء المينية المتمثمة في الخطأ في التشخيص 
مف  124إال في حالة الغش ك الخطأ الجسيـ، ك ما يستنتج مف نص المادة  ك العالج

، أف كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو كيسبب (90)القانكف المدني الجزائرم
. ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض

 

 ك       تقصيريةتعتبر  المشرع الجزائرم بالقكؿ أف مسؤكلية الطبيب ذك قد أخ
يتابع "  إذ تنصمف قانكف الصحة ك ترقيتيا، 293المادة جاءت بو ىذا حسب ما 

مف قانوف العقوبات، أي طبيب      أو جراح  289و  288طبقًا ألحكاـ المادتيف 
أسناف أو صيدلي أو مساعد طبي، عمى كؿ تقصير أو خطأ ميني يرتكبو، خالؿ 

ممارستو ميامو أو بمناسبة القياـ بيا، و يمحؽ ضررًا بالسالمة البدنية ألحد 
األشخاص أو بصحتو، أو يحدث لو عجزًا مستديمًا    أو يعرض حياتو لمخطر أو 

 ."يتسبب في وفاتو
 

   الذمالطبيب في حالة التقصير أك خطأ مينيأف  فالمفيـك مف ىذه المادة
 أك كفاة، ال يحكؿ دكف محالة مف متابعة الطبيب جزائيان ضرر لممريضيترتب عنو 

 حسب النتيجة الحاصمة مف فعمو إما عف جـر القتؿ الخطأ  حسب مفيـك المادة

                                                           
 أحمد محمكد إبراىيـ سعد، مسؤكلية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب ك مساعديو، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ (89)

 .233، ص 1983جامعة عيف الشمس، 
 30 في المؤرخة ،78 عدد .ر. ج،يتضمف القانكف المدني، 1975سبتمبر  26مؤرخ في اؿ 58-75مر رقـ األ ( 90)

. متمـاؿمعدؿ كاؿ ، 1975سبتمبر 



مف قانكف العقكبات  289، أك عف جـر الجركح الخطأ حسب مفيـك المادة 288
. (91)الجزائرم

 

 مف خالؿ قرارىا الصادر عف ، المحكمة العميا في أحد قراراتيا ذلؾكرست
 إعتبرت أف خطأ الطبيب ىك الذم أدل إلى كفاة إذ 30/05/1995 الغرفة الجنائية في

الضحية لكجكد عالقة سببية بينيما ككف أف الطبيب أمر بتجريع دكاء غير الئؽ 
. (92)لصحة المريض

 

ك ما يجب اإلشارة إليو أف األخذ بالمسؤكلية التقصيرية في المجاؿ الطبي يثقؿ 
كاىؿ المريض فيما يتعمؽ بعبء اإلثبات، الذم يجد نفسو في صعكبة كبيرة مف أجؿ 

إثبات الخطأ الذم إرتكبو الطبيب، خاصة إذا تعمؽ األمر بإفشاء السر الطبي فال 
يستطيع المريض إثبات أف الطبيب إرتكب خطأ ك أفشى سرا مف األسرار التي 

ك يثبت أنو لـ يرتكب     أكدعيا لديو، ألف ىذا األخير يستطيع أف يفمت مف العقاب 
. أم خطأ، مما يسمح لو اإلفالت مف المسؤكلية

 

 :مسؤولية الطبيب ذات طبيعة عقدية: الفرع الثاني
 

تكافؽ كؿ مف الفقو ك القضاء الفرنسي عمى األخذ بالمسؤكلية التقصيرية 
 مرسيي قرارىا المشيكر بقراراية إصدار محكمة النقض الفرنسية  غ إلى،لمطيب

Mercier مسؤكلية اؿالذم يعتبر محطة تحكؿ ىامة فيما يخص  20/01/1936 بتاريخ
ة، فاعتمدت نظرية العقد كأساس في العالقة بيف الطبيب         ك المريض  الطبي

                                                           
 .، مشار إليو سابقا المعدؿ كالمتمـ، يتضمف قانكف العقكبات،1966 يكنيك سنة 08مؤرخ في اؿ 156-66مر رقـ األ ( 91)
- 128.ص 2008 الجزائر، ، عيف مميمية، عبيدم الشافعي، قانكف العقكبات مذيؿ بإجتياد القضاء الجنائي، دار اليدل(92)
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ك ال يمتـز بمقتضاه الطبيب بشفاء المريض     ك إنما بتقديـ ، ىماكجكد عقد بيفؿ
العالج الالـز ك المتفؽ عميو، مع إلزامية تحمي الطبيب باليقظة   ك الحذر ك 

 (93).إستعماؿ المعطيات العممية ك الميارات المكتسبة في عالقتو مع المريض
 

إقداـ زكجيف عمى رفع في ، 1936ك تتمخص كقائع قرار مرسيي الصادر سنة 
دعكل قضائية ضد الطبيب المعالج مف أجؿ إلزامو بتعكيض عف الضرر الذم 

أصاب السيدة مرسيي مؤسسيف طمبيـ أف الطبيب المعالج عالجيا بكاسطة األشعة 
دكف إتخاذ اإلحتياطات الكاجبة  تفاديا لممخاطر، رد الطبيب بدفع مفاده تقادـ الدعكل 

سنكات، ك ىك الدفع الذم إستجابت لو  03ككنيا رفعت بعد مركر أكثر مف 
تقرر  16/07/1931عمى إثر إستئناؼ الحكـ صدر قرار بتاريخ ، ك (94)المحكمة

. رفض الدفع بالتقادـ ك بعد التصدم إلزاـ الطبيب بدفع التعكيضات
 

محكمة قرار عمى إثر طعف أماـ محكمة النقض مف طرؼ الطبيب ضد 
إنعداـ  ك كذا قصكر في التسبيباؿ إستند في أكجو طعنو عمى ، ك الذماإلستئناؼ

قررت محكمة النقض أنو يكجد عقد  الخطأ في تطبيؽ القانكف ك األساس القانكني
قائـ بيف الطبيب ك المريض ال يتضمف شفاء المريض، بؿ تقديـ العالج مع التحمي 

 كذىبت إلى القكؿ أف القرار  ك الفنية الحذر كمراعاة المكتسبات العممية باليقظة ك
ك رفضت جميع  الصادر عف محكمة اإلستئناؼ أصاب فيما قضى بدفع التعكيضات

. الدفكع المقدمة مف طرؼ الطبيب، كقررت بالنتيجة رفض الطعف بالنقض
 

                                                           
دار النيضة  دراسة تحميمية فقيية ك إحصائية في كؿ مف مصر ك فرنسا، : أبك جميؿ، الخطأ الطبيحممي كفاء ( 93)

 . 49، ص 1987  القاىرة،،العربية
 . 49، ص المرجع السابؽ أبك جميؿ، حممي كفاء ( 94)



ك بيذا اإلجتياد القضائي تككف محكمة النقض الفرنسية كضعت األساس 
لمطبيعة القانكنية التي تجمع الطبيب بالمريض ك ما يترتب عنيا، خاصة بتأكيدىا 
عمى طبيعة إلتزاـ الطبيب بالمريض ىك تعاقدم، ككف أف عمؿ الطبيب في غالب 

فالطبيب ال يمتـز تجاه   األحكاؿ يتجسد في اإللتزاـ ببدؿ عناية ك ليس بتحقيؽ نتيجة
المريض إال ببدؿ عناية طبية كفقا لمكتسباتو كميارتو الفنية بغية الكصكؿ إلى 

ك درجة  الشفاء، فيك ال يمتـز بشفاء المريض فإف األمر متعمؽ بحالتو الصحية
. (95)مناعتو
 

 ك منذ صدكر قرار مرسيي أصبح ينظر إلى العالقة القائمة بيف الطبيب
كالمريض بأنيا ذات طابع عقدم تقـك عمى أساس اإللتزاـ ببدؿ عناية، في أداء 

الطبيب لميامو تجاه المريض، ك أف أم خمؿ في تشخيص المرض أك العالج يككف 
 (96 ). تنتج عنو المسؤكلية العقديةان،خطأ تعاقدم

 

كما أف القضاء المصرم بدكره في أحد قراراتو الصادرة عف محكمة النقض 
مسؤكلية الطبيب الذم إختاره المريض أك نائبو "  أقر أف 26/06/1969بتاريخ 

لعالجو، ىي مسؤكلية عقدية، ك إف كاف ال يمتـز بمقتضى العقد الذم ينعقد بينو   ك 
بيف المريض بشفائو، أك بنجاح العممية التي يجرييا لو، ألنو إلتزاـ الطبيب ليس 

إلتزاـ بتحقيؽ نتيجة، ك إنما اإللتزاـ ببذؿ عناية، إال أف العناية المطمكبة منو تقتضي 
أف يبذؿ لمريضو جيكدان صادقة، يقظة، تتفؽ في غير الظركؼ اإلستثنائية، مع 

األصكؿ المستقرة في عمـ الطب، فيسأؿ الطبيب عف كؿ تقصير في سمكؾ طبي ال 

                                                           
 . 49، ص المرجع السابؽ أبك جميؿ، حممي كفاء ( 95)
 . 49 .، صالمرجع نفسو أبك جميؿ، حممي كفاء ( 96)



يقع مف طبيب يقظ في مستكاه الميني كجد في نفس الظركؼ الخارجية التي أحاطت 
 .(97 )..."بالطبيب المسؤكؿ

 

 :مسؤولية الطبيب ذات طبيعة فنية خالصة: الفرع الثالث
 

ك أف     كأف الخطأ الذم يرتكبو الطبيب يعد عقديا مسؤكلية الطبيب عقديةإف 
المخالفات التي يقـك بيا الطبيب أثناء ممارسة نشاطو تعتبر أخطاء مينية بالدرجة 

. (98)األكلى
 

ك بالتالي فإف المسؤكلية الناجمة عف الخطأ الميني تعد مسؤكلية مينية، أم 
أنيا مسؤكلية طبية ك فنية خالصة، ذلؾ أف قكاعد مينة الطب مستمدة مف 

. أخالقياتيا
 

ك مع تطكر اإلكتشافات ك اإلختراعات في المجاؿ الطبي جعمت المسؤكلية 
الطبية أكثر تعقيدا، فالمسؤكلية المينية لمطبيب خرجت عف التقسيـ الثنائي لممسؤكلية 

 إال أنيا   فبالرغـ مف تكييؼ القضاء لمسؤكلية الطبيب عمى أنيا عقدية،المدنية
ترجح تمكيف المتضرر مف خطأ الطبيب الحصكؿ عمى تعكيض جراء ذلؾ الضرر، 

 (99). خاصة اإللتزاـ بضماف السالمة،مع تحميؿ الطبيب كؿ اإللتزامات
 

فيؿ تخضع المسؤكلية الطبية فقط لمقكاعد التقميدية لممسؤكلية العقدية       أك 
 التقصيرية؟

                                                           
 جامعة   ماجستير قانكف خاص مذكرة كائؿ تيسير محمد عساؼ، المسؤكلية المدنية لمطبيب دراسة مقارنة،أنظر، ( 97)

.   36 .، ص2008النجاح الكطنية نابمس، فمسطيف، 
.   377 أحمد محمكد إبراىيـ سعد، المرجع السابؽ، ص ( 98)
.   377، ص نفسو أحمد محمكد إبراىيـ سعد، المرجع ( 99)



 

إف المسؤكلية الطبية ال تنشأ فقط في حالة اإلخالؿ بكاجب عاـ يتمثؿ في 
الحيطة ك الحذر ك التبصر، بؿ تنشأ أيضان في حالة اإلخالؿ بالكاجبات المينية التي 

 .نصت عمييا مدكنة أخالقيات الطب، التي تعتبر مصدر كؿ اإللتزامات الطبية
 

فتحديد اإللتزامات المينية الطبية ليست مترككة لمبدأ حرية التعاقد، ذلؾ أف 
قكاعد المسؤكلية العقدية غير كافية لضماف إحتراـ تمؾ اإللتزامات، ما دامت قكاعد 

 .أخالقيات مينة الطب ك أعرافيا ىي السائدة عمى تمؾ اإللتزامات
 

أكجراح  مف مدكنة أخالقيات الطب صراحةن أف الطبيب 13نصت المادة فقد 
مف قانكف حماية  239األسناف مسؤكؿ عف كؿ عمؿ ميني يقـك بو، كما تنص المادة 

مف قانكف  289ك      288الصحة ك ترقيتيا متابعة كؿ طبيب حسب نص المادتيف 
بمناسبة القياـ  أك        العقكبات عف كؿ تقصير أك خطأ ميني يقـك بو أثناء

أك  كيمحؽ ضرران بالسالمة البدنية ألحد مرضاه أك يسبب لو عجزان دائمان  بميامو
فإذا لـ يسبب الخطأ  يعرضو لمخطر أك يككف ذلؾ الخطأ الميني سببان في الكفاة

. (100)الميني أم ضرر يكفي تطبيؽ العقكبات التأديبية
 

 :جريمة إفشاء السر الطبي و عقوبتيا: المطمب الثاني
 

تعتبر الجريمة فعؿ إيجابي أك سمبي ُيرتكب إخالالن بالقكانيف الرامية لممحافظة 
ك يترتب  عمى النظاـ اإلجتماعي ك األمف العاـ ك ينشأ عنيا ضرر لمغير كلممجتمع

. (101)عمييا عقاب
 

                                                           
. 405 ص  المرجع السابؽ، رايس محمد، المسؤكلية المدنية لألطباء،( 100)
. 04، ص 2008ف، سنة .د. عبد الممؾ جندم، المكسكعة الجنائية، الجزء الثالث، د( 101)



 يخؿ  كما يمكف القكؿ أف الجريمة ىي الفعؿ الذم يقؼ كراءه بكاعث أك دكافع
بظركؼ الحياة اإلجتماعية ك يتعارض مع القكاعد ك األخالؽ ك النظـ السائدة في 
المجتمع، ك تبقى الجريمة كاقعة تنطكم عمى ضرر أك تيديد بالضرر لمصمحة 

. (102)معينة حماىا المشرع بقكاعد قانكنية معمكؿ بيا
 

في خانة الجنح عمى إعتبار أف  ك جريمة إفشاء السر الطبي صنفيا المشرع
الجرائـ تنقسـ إلى جنايات ك جنح ك مخالفات ك خصيا بعقكبة مجسدة بنص المادة 

يعاقب بالحبس مف شير : " مف قانكف العقكبات الجزائرم فنصت عمى مايمي 301
و  دج األطباء والجراحوف 100.000إلى  20.000 إلى ستة أشيرو بغرامة مف

أو الوظيفة  أو المينة الصيادلة و القابالت و جميع المؤتمنيف بحكـ الواقع 
و أفشوىا في غير الحاالت   الدائمة أو المؤقتة عمى األسرار التي أدلي بيا إلييـ 

. التي يوجب عمييـ القانوف إفشاءىا و يصرح ليـ بذلؾ
 

و مع ذلؾ فال يعاقب األشخاص المبينوف أعاله، رغـ عدـ إلتزاميـ باإلبالغ 
 بالعقوبات  عف حاالت اإلجياض التي تصؿ إلى عمميـ بمناسبة ممارسة مينتيـ

 فإذا دعوا لممثوؿ أماـ  المنصوص عمييا في الفقرة السابقة إذا ىـ أبمغوا بيا
القضاء في قضية إجياض يجب عمييـ اإلدالء بشيادتيـ دوف التقيد بالسر 

". الميني
 

كلعؿ الغرض مف تجريـ إفشاء السر الطبي، ك سف المكاد المجرمة كالمعاقبة 
عمى ذلؾ، سكاء في القانكف الجزائرم أك القكانيف المقارنة ىك المحافظة عمى أسرار 

                                                           
. 153، ص 2004 نزيو نعيـ شالال، القامكس الجزائي التحميمي، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف، ( 102)



المرضى ك أعراض الناس، فيجب عمى الطبيب أف يتصؼ باألمانة ك أف يحفظ 
 .السر، إال ما أستثني بنص خاص

 

 لقاضيؿ  التقديريةلسمطةؿ  عف جـر إفشاء السر الطبيعقكبةاؿيرجع تقدير ك 
 ك ما يدكر مف  الجزائي المعركض لديو  ثابت أمامو مف خالؿ الممؼيككفحسب ما 

 .مناقشة حضكرية في معرض المرافعات
 

 فالقاضي يبني قراره  عمى األدلة المقدمة ك التي تمت مناقشتيا حضكريان أمامو 
، فإذا ثبت (103)مف قانكف اإلجراءات الجزائية 212ك ىذا ما تضمنو نص المادة 

لمقاضي كجكد أعباء كافية ك دالئؿ قكية تفيد قياـ المتيـ بالجـر المنسكب لو، أصدر 
حكمو باإلدانة مع مراعاة حالة الشخص المسبكؽ قضائيان ك غير المسبكؽ في تقدير 

 .العقكبة
 

، فما ىي أركاف مشكمة ليااؿركاف األ تتحقؽ متى تكفرتعمـك عمى اؿالجريمة ؼ
ما  إفشاء السر الطبي في حالة ثبكت جـرك (الفرع األكؿ)جريمة إفشاء السر الطبي؟ 

 .(الفرع الثاني) ىك الجزاء المترتب عمى قياميا؟
 

 :األركاف المشكمة لجـر إفشاء السر الطبي: الفرع األوؿ
 

د بأركاف الجريمة عناصرىا األساسية أك أجزاؤىا التي يتطمبيا القانكف كقصالـ
ك الجريمة التي نحف بصدد معالجتيا تعتبر كأم جريمة أخرل ال بد مف  لقياميا

 الركف المادم،  الركف الشرعي: تكافر أركانيا األساسية التي ال تتحقؽ بدكنيا ك ىػي
. الركف المعنكم

                                                           
 .، مشار إليو سابقا المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ ك المتمـ155-66 األمر رقـ ( 103)



 

 :الركف الشرعي لجريمة إفشاء السر الطبي (أوالً 
 

إف المقصكد بالركف الشرعي أف يككف الفعؿ المجـر منصكص عميو في القانكف 
القكانيف الخاصة، طبعا مع تحديد العقكبات المقررة في سكاءان في قانكف العقكبات أك 

 الشرعية المذككرة بنص المادة األكلى مف قانكف لمبدألو جزائيا، ك ىذا تطبيقا 
الركف الشرعي لجريمة إفشاء السر الطبي مفركض بمكجب ، ك عميو ؼ(104)العقكبات

قانكف العقكبات ك كذا قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا باإلضافة إلى مدكنة أخالقيات 
. عمى إلزامية ك كجكب التقيد بالسر الطبيالتي تؤكد كميا الطب، 

 

: الركف المادي لجريمة إفشاء السر الطبي (ثانياً 
 

كي يتحقؽ ىذا الركف ال بد مف إجتماع ثالث عناصر ك ىي أف يككف ما تـ 
. (105)باإلضافة إلى صفة مفشي السر، إفشاؤه سرا، أف يتـ فعؿ اإلفشاء

 

ما   أنو كؿعمى في بداية األمر فعرفوك لـ يحدد القضاء مفيـك السر الطبي، 
يعيد بو عمى أنو سر، غير أف التعريؼ األقرب إلى الصكاب ىك كؿ ما يقؼ عميو 

. (106)الطبيب بكصؼ سران كتقتضيو مصمحة المريض
 

باإلضافة إلى ككف الكاقعة سران، ال بد مف فعؿ اإلفشاء الذم يعد إطالع الغير 
ك  عمى الكاقعة السرية مع تحديد صاحب المصمحة في كتمانيا أال ك ىك المريض

                                                           
" ال جريمة ك ال عقكبة أك تدبير أمف بغير قانكف: "  تنص المادة األكلى مف قانكف العقكبات الجزائرم( 104)
، رسالة دكتكراه في الفقو، -دراسة فقيية ك تطبيقية-  ياسر بف براىيـ الخضيرم، إفشاء األسرار الطبية ك التجارية( 105)

.    135 . ىجرم، ص1433-1432كمية الشريعة بالرياض، 
محمكد محمكد مصطفى، المسؤكلية الجنائية لألطباء ك الجراحيف، مجمة القانكف ك اإلقتصاد، العدد األكؿ، أنظر  ( 106)

.   660 .، مطبعة جامعة فؤاد القاىرة، ص1984، 18السنة 



مف قانكف العقكبات لـ تحدد كسيمة بذاتيا يقـك  301يتحقؽ ذلؾ بأية كسيمة، ك المادة 
بيا فعؿ اإلفشاء، فقد تككف شفاىية أك مكتكبة، كمنح الغير شيادة تفيد المرض الذم 

. يعاني منو شخص ما
 

          النشر في المجالت ، ك لعؿ أىـ ما يتـ بكاسطتو إفشاء األسرار الطبية
ك الدكريات العممية التي تعتبر فضاء ينشر فيو األطباء أبحاثيـ العممية، إال أف ذلؾ 

. أك تحديد ىكية الشخص المريض ذكربال يسمح ليـ 
 

لكف العنصريف السابقيف لكحدىما ال يشكالف الركف المادم لكحدىما، إذ ال بد 
مف عنصر ثالث ك ىك صفة المفشي لمسر أك األميف عمى السر، فيجب أف يككف 

مف  301مف أؤتمف عمى السر طبيبان أك صيدليان أك قابمة أك غيرىـ ممف عددتو المادة 
قانكف العقكبات التي أخذ المشرع الجزائرم بمف خالليا بالمفيـك الكاسع لألميف عمى 

. السر
 

فتكفر صفة المؤتمف عمى السر شرط الـز لقياـ الجريمة، ككنو يككف مستكدعان 
ك عمكمان فإف جريمة إفشاء السر الطبي قد يرتكبيا كؿ مف ، لمسر بناءان عمى مينتو

. يمارس عمالن طبيان بإستثناء األطباء البيطرييف المذيف يخرجكف مف نطاؽ النص
 

 :الركف المعنوي لجريمة إفشاء السر الطبي (ثالثاً 
 

إف جريمة إفشاء السر الطبي تصنؼ مف الجرائـ العمدية التي يجب تكفر 
القصد الجنائي فييا، فال يكفي القكؿ باإلىماؿ أك عدـ اإلحتياط أك غيره مف صكر 

، فيرل جانب مف الفقو أنو ال عقاب عمى الطبيب الذم يترؾ  الخطأ لقياـ الجـر



معمكمات سرية خاصة بأحد مرضاه في مكاف غير أمف كيطمع عمييا الغير عرضا 
(107). 

 

بحيث رأت   ك قد ثار خالؼ حكؿ مدل كجكب تكفر نية اإلضرار لقياـ الجريمة
 ثـ  محكمة النقض الفرنسية في أكؿ األمر أنو البد مف التحقؽ مف نية اإلضرار

قرار اؿعدلت المحاكـ الفرنسية بعد ذلؾ عف إشتراط نية اإلضرار منذ صدكر 
في سنة  Le Matinالذم نشر في جريدة  Watletواتمت قضية الدكتكر المعركؼ ب

 كفاة أحد مرضاه لدرء ب ردا ك تصحيحا لما جاء في جريمة أخرل عف سب1884
لتبرئة كقائع نشره مف المسؤكلية عف نفسو، إال أف محكمة النقض إعتبرت أف ما 

إعتبرتو بذلؾ إفشاء لسر المينة  ك  أؤتمف عمييانفسو، تعد مف قبيؿ األسرار التي
. (108)الطبية
 

 كما أف الباعث ال ، نية اإلضرارال تشترط تكفرجريمة إفشاء السر الطبي ؼ
. (109)يؤثر في تكافر القصد أك إنعدامو حتى ك لك كاف عمميا

 

 :العقوبات المقررة لجـر إفشاء السر الطبي: الفرع الثاني
 

إف كشؼ السر الميني معاقب عميو قانكنان فيك باإلضافة لككنو جريمة  يعتبر 
فعؿ مذمـك أخالقيان ككنو يتنافى مع قكاعد الشرؼ ك تقاليد ك أعراؼ مينة الطب، ك 
طبقان لمبدأ شرعية الجرائـ ك العقكبات، فإف البكح بالسر الطبي منصكص ك معاقب 

                                                           
. 565 محمكد محمكد مصطفى، المرجع السابؽ، ص ( 107)
. 565، ص نفسو محمكد محمكد مصطفى، المرجع ( 108)
 إيياب يسرم أنكر عمي، المسؤكلية المدنية ك الجنائية لمطبيب، رسالة دكتكراه في الحقكؽ، جامعة القاىرة، كمية ( 109)

. 231، ص 1994الحقكؽ، 



عميو قانكنان، فال جريمة ك ال عقكبة إال بنص القانكف، فما ىي العقكبات المقررة 
 لجريمة إفشاء السر الطبي؟

 

: العقوبة المقررة في ظؿ قانوف العقوبات (أوالً 
 

إذا تحقؽ القاضي الجزائي مف تكفر األركاف المشكمة لجـر إفشاء السر الطبي 
بصكرتو القانكنية، فإنو سيقضي بإدانة الطبيب أك مف في حكمو مف األشخاص 

 مف قانكف العقكبات، بالعقكبة الكاجبة التطبيؽ، المتراكحة 301المذيف عددتيـ المادة 
 إلى (دج 20.000)أشير كبغرامة مف عشركف ألؼ دينار جزائرم  06بيف شير ك 

، فيذه العقكبة المقررة تعتبر عقكبة جنحية (دج 100.000)مائة ألؼ دينار جزائرم 
 عقكبتيفاؿ المشرع الجزائرم في الجمع بيف  إستعمؿك، ك الغرامة بتضمنيا الحبس

ما يعني أنو في حالة النطؽ " أك"بدال مف " ك" حرؼ السالبة لمحرية ك العقكبة المالية،
ال إحدل ىاتيف معان ك الغرامة  بالحكـ باإلدانة يجب أف يتضمف الحكـ الحبس

.  فقطالعقكبتيف
 

: العقوبة المقررة في ظؿ القوانيف الخاصة (ثانياً 
 

تطبؽ  ": مف قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا عمى 235لقد نصت المادة 
مف قانوف العقوبات عمى مف ال يراعي  301العقوبات المنصوص عمييا في المادة 

 ."مف ىذا القانوف 226و  206إلزامية السر الميني المنصوص عميو في المادتيف 
 

فالقكانيف الخاصة التي تعني بالسر الطبي ك العقكبات المقررة إلفشائو  جاءت 
 .مكممة لقانكف العقكبات ك تساير نفس النيج الذم جاء بو

 



يتبف أنو يتضمف عدة نصكص تجـر  ،حماية الصحة ك ترقيتيافبتصفح قانكف 
مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا التي  206فعؿ إلفشاء السر الطبي، فنجد المادة 

 يجب عمى األطباء و جراحي األسناف و الصيادلة أف يمتزموا بالسر " تنص عمى 
مف  239 كتنص المادة . "الميني إال إذا حررتيـ مف ذلؾ صراحًة أحكاـ القانوف

إذا لـ يتسبب الخطأ الميني في أي ضرر، يكتفي بتطبيؽ " نفس القانكف عمى 
يجب عمى : " مف نفس القانكف عمى أنو 266 ك تنص المادة ."العقوبات التأديبية

المساعديف الطبييف أف يمتزموا بالسر الميني إال إذا حررتيـ مف ذلؾ صراحًة 
 .. "األحكاـ القانونية

 

 03، نجد أنيا تنص في المادة (110)ك بالرجكع كذلؾ لمدكنة أخالقيات الطب

تخضع مخالفة القواعد و األحكاـ، الواردة في ىذه المدونة، إلختصاص " عمى 
الجيات التأديبية، التابعة لمجالس أخالقيات الطب، دوف المساس باألحكاـ 

مف نفس  221، ك المادة ."مف ىذا المرسوـ 221المنصوص عمييا في المادة 
المدكنة تنص عمى أف ممارسة العمؿ التأديبي ال يشكؿ عائقان ك ال يحكؿ دكف لجكء 

 .المتضرر لرفع دعكل قضائية سكاءان مدنية كانت أـ جزائية
 

فالمالحظ مف خالؿ ىذه القكانيف الخاصة أنيا تتضمف مكاد تؤكد عمى ضركرة 
عدـ المساس بمبدأ السر الطبي بتجريـ إفشائو، ك أنو في حالة العكس يحاؿ 

 .المخالفيف عمى المجمس التأديبي دكف إستبعاد المتابعة القضائية
 

: العقوبة المقررة بالنسبة لمشخص اإلعتباري (ثالثاً 
 

                                                           
. مشار إليو سابقا، يتضمف مدكنة أخالقيات الطب، 276-92 المرسـك التنفيذم رقـ ( 110)



يككف ؼ  ،مسؤكلية الشخص المعنكم(111)لقانكف العقكبات 2004أقر تعديؿ سنة 
ممثميو  أك        مسؤكالن جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو

 . ذلؾلى عندما ينص القانكف صراحة ع،الشرعييف
مكرر كما يمييا  18العقكبات التي تطبؽ ىي تمؾ المنصكص عمييا في المكاد ؼ

مرة إلى خمس مرات الحد  التي تتمثؿ في غرامة تساكم، مف قانكف العقكبات
أكثر مف   باإلضافة إلى كاحدة أك،األقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي

أك فرع مف      العقكبات التكميمية المتمثمة في حؿ الشخص المعنكم، غمؽ المؤسسة
ال  فركعيا لمدة ال تتجاكز خمس سنكات، اإلقصاء مف الصفقات العمكمية لمدة

أك إجتماعية  تتجاكز خمس سنكات، المنع مف مزاكلة نشاط أك عدة أنشطة مينية
مصادرة الشيء  أك غير مباشر نيائيا أك لمدة ال تتجاكز خمس سنكات بشكؿ مباشر

الذم إستعمؿ في إرتكاب الجريمة، الكضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاكز 
خمس سنكات ك تنصب الحراسة عمى ممارسة النشاط الذم أدل إلى إرتكاب 

. الجريمة
 

فالمستشفيات ك العيادات قد تككف مسؤكلة جزائيان عف إفشاء السر الميني  ما 
داـ أف المشتغميف في حقمو أطباء ك ممرضيف ك مساعديف ك قابالت       ك غيرىـ 

ممف يقع عمى عاتقيـ اإللتزاـ بالسر الميني، فمك قامت إدارة المستشفى بنشر أك 
تعميؽ قائمة بأسماء المرضى المتكاجديف في إحدل المصالح التابعة ليا يككف بذلؾ 
منتيكيف لمبدأ اإللتزاـ بالسر الميني الذم تترتب عميو تكقيع العقكبات المنصكص 

 .مكرر مف قانكف العقكبات 18عمييا بأحكاـ المادة 
                                                           

 المتضمف قانكف العقكبات، ج ر 156-66، يعدؿ ك يتمـ األمر 2004 نكفمبر 10 المؤرخ في 04/15 قانكف رقـ ( 111)
. 2004، سنة 71عدد 



 

مف خالؿ ىذا الفصؿ حاكلنا قدر اإلمكاف اإللماـ بمبدأ السر الطبي مف خالؿ 
األساس الفقيي ك القانكني تعريجا عمى نطاؽ اإللتزاـ مف السر الطبي ككذا الممزمكف 

بو، مع تبياف أساس المسؤكلية الناجمة عف اإلخالؿ بكاجب اإللتزاـ بالسر الطبي 
. كمبدأ ك العقكبات المقررة كنتيجة لخرؽ ىذا المبدأ

 

 كارد بمكجب إستثناء بالسر الطبي يقابمو االلتزاـ كمبدأ استثناءلكف لكؿ مبدأ 
القانكف ك ىذا ما سنتطرؽ لو في الفصؿ الثاني بعنكاف أسباب إباحة إفشاء السر 

. الطبي كالمصالح التي تحققيا الحماية الجنائية لمسر الطبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الطبي السر إفشاء إباحة أسباب: الفصؿ الثاني
 

أسباب اإلباحة مصطمح قانكني يتناكؿ الحاالت التي ينتفي فييا الركف 
الشرعي لمجريمة، بمكجب قيكد ترد عمى نص التجريـ تستبعد منو بعض األفعاؿ 

، ك المقصكد باإلباحة رفع صفة الجـر عف الفعؿ المادم فيصبح )112)فتصبح مباحة
مباحان ك مشركعان في ظركؼ تنتفي فييا العمة مف تجريمو فيخرج بذلؾ مف دائرة 

 .التجريـ ك يصبح الفعؿ مباحان غير معاقب عميو
 

ك ىي أيضان ببساطة إنتفاء التجريـ عف الفعؿ، ك ما داـ المشرع جـر األفعاؿ 
التي تضر أك تيدد الحقكؽ أك مصالح جديرة بالحماية فإنو في المقابؿ قدر في 

 .)113)بعض الحاالت زكاؿ ىذا التجريـ بما يستكجب إباحة الفعؿ
 

القاعدة أف يمتـز األطباء بالسر الطبي، فباإلضافة إلى ككنو كاجب أخالقي 
 مقنف عمى عاتؽ المكمؼ بو، يساعد عمى بعث الطمأنينة ك الثقة في نفكس المرضى

ك يساعدىـ عمى التكجو إلى عيادات األطباء ك عدـ الخكؼ مف البكح بكؿ ما 
 .يعانكف منيـ

فالفحص ك العالج الطبي سر بطبيعتو، ليس مف حؽ الطبيب أف يكشفو لمغير 
ك ال يمكف القكؿ بإنعداـ مسؤكلية الطبيب عف إفشاء جزء مف السر فقط   أك البكح 
بكاقعة مادية ألنيا ال تصيب المريض بضرر، فإعالف الطبيب          أف مريض 

 .ما دخؿ لمستشفى األكراـ السرطانية يعتبر إفشاء لمسر

                                                           
.  ص2005 سامي جميؿ الفياض الكبيسي، رفع المسؤكلية الجنائية في أسباب اإلباحة، دار الكتب العممية، بيركت، (112)

43. 
، 2008 نبيؿ صقر، الدفكع الجكىرية ك طمبات الدفاع في المكاد الجزائية، دار اليدل لمطباعة ك النشر، عيف مميمة  (113)

 .269. ص



 

ك نشير في ىذا الصدد أف ىناؾ حاالت ال تمـز األطباء ك مف في حكميـ 
بكتماف السر الطبي، بؿ تكجب عمييـ البكح بو دكف أم مسؤكلية سكاءان مدنية كانت 

 .أـ جزائية ك ىذا اإلستثناء مف األصؿ كما سبؽ اإلشارة إليو
 

مف قانكف العقكبات تبنى ذلؾ  غير  301ك المشرع الجزائرم بمكجب المادة 
أنو لـ يحدد الحاالت التي يسمح فييا بإفشاء السر، ك ترؾ ذلؾ لمقكانيف الخاصة 
المتعمقة بعمؿ الطبيب ك مف في حكمو، التي أشارت بدكرىا إلى العديد مف ىذه 

 .الحاالت ك جعمتيا مرتبطة بالسمطة التقديرية لمطبيب ك المريض
 

فيمكف أف ترجع تمؾ الحاالت إلى ما ىك مقرر لفائدة األشخاص كرضا 
المريض في إفشاء سره الطبي، ك كذا حؽ الطبيب المعالج في كشؼ السر لدرء 

، كما قد يككف اإلفشاء متعمؽ بحماية المصمحة (المبحث األكؿ)تيمة قد تطالو 
العامة عف طريؽ كجكبية أك جكازية اإلفشاء بمكجب نص قانكني صريح أك قد تككف 
مف أجؿ الحفاظ عمى الصحة العمكمية كالتبميغ عف األمراض المعدية كحالة المكاليد 

 .(المبحث الثاني)ك الكفيات 
 

 :أسباب إباحة إفشاء السر الطبي المقررة لفائدة األشخاص: المبحث األوؿ
 

األصؿ أف يمتـز الطبيب ك مف في حكمو باألسرار التي عيدت إليو بمناسبة 
أداء ميامو، لكف في بعض الحاالت يمكف لو أف يخرج عف ىذا األصؿ ك يضحي 
بالسر مف أجؿ حماية مصمحة صاحب السر، ك يككف ذلؾ عند كجكد سبب جدم 

يجبره عمى ذلؾ ك ىك ما يعرؼ بحالة الضركرة ك التي يككف فييا الطبيب أك مف في 
حكمو مخير بيف أمريف، كاجب ميني أخالقي يحتـ عميو كتماف السر، ك كاجب 



 .مقابؿ لو يتمثؿ في حماية مصمحة صاحب السر أك حماية نفسو
 

ك المعيار المتبع في إباحة إفشاء السر الطبي تحقيقان لمصمحة األشخاص  ىك 
رجحاف المصمحة في اإلفشاء عمى المصمحة في الكتماف، متى كانت المصمحة فيو 
ك  بغرض حماية حؽ أك مصمحة أجدر بالحماية ك الرعاية مف المصمحة في الكتماف

نفصؿ ىنا في حالتيف تعتبراف مف بيف أسباب إباحة إفشاء السر الطبي المقررة لفائدة 
، (المطمب األكؿ)األشخاص المعنييف بالسر الطبي  تتعمؽ األكلى بنظرية الضركرة 

ك كذا رضا صاحب السر في اإلفشاء ك إستعماؿ الطبيب لحؽ كشؼ السر دفاعان 
 .(المطمب ثاف)عف نفسو 

 

 :نظرية الضرورة كسبب إلباحة إفشاء السر الطبي: المطمب األوؿ
 

إف قياـ أسباب اإلباحة تتكقؼ عمى نص التجريـ، أم يمحي عف الفعؿ في 
، ك تعتبر حالة الضركرة مف أكثر المكاضيع (114)الظركؼ التي كقع فييا صفة الجـر

تعقيدان، لما ليذه النظرية مف أىمية بالغة في كؿ أطكار الحياة اإلنسانية، فما مف 
شخص في ىذه الحياة إال ك قد تحيط بو ظركؼ تدفعو لمخركج عف بعض القكاعد 
الكاجب إحتراميا، ك تعتبر نظرية الضركرة مف النظريات العامة في الفقو القانكني 

 . )115)كشاممة تمتد إلى كؿ فركع القانكف
 

ك لمتفصيؿ أكثر في نظرية الضركرة كسبب مف أسباب إباحة إفشاء السر 
فرع )ثـ الحديث عف شركطيا  (فرع أكؿ)الطبي ال بد مف التطرؽ لمضمكف النظرية 

                                                           
 .455 سالمة أحمد كامؿ، الحماية الجنائية ألسرار المينة، مرجع سابؽ، ص (114)
 إبراىيـ أحمد عبده سعد الصمدم، حالة الضركرة ك مشركعية الكاقع اإلستثنائي، ماجستير، كمية الحقكؽ عدف  اليمف، (115)

 .، ب د ص2003



 .(ثاف
 

 :مضموف نظرية الضرورة: الفرع األوؿ
 

إف حالة الضركرة ىي حالة الشخص الذم يتيدده أك يتيدد غيره خطر كلقياـ 
 حالة الضركرة ال بد مف تكفر فعؿ يمثؿ خطران ييدد مصمحة جكىرية يحمييا القانكف

ك ينشأ رد فعؿ لمكاجية ذلؾ الخطر، لحماية المصمحة الجكىرية الميددة ك التي ال 
 . (116)تستطيع النصكص القانكنية العادية حمايتيا 

 

فمسألة الضركرة لـ تحظى في التشريع الجزائرم بنقاش فقيي، غير أنو        
ك باإلطالع عمى التشريع المقارف، نجد أف الفقو ك القضاء إختمفا حكؿ نظرية 

الضركرة كسبب مف أسباب إباحة إفشاء السر الطبي، فمنيـ مف أنكرىا كرفضيا  ك 
منيـ مف أقرىا، ك لـ يرد في قانكف العقكبات الجزائرم نص خاص بحالة الضركرة ك 

ال عقوبة عمى مف إضطرتو إلى إرتكاب الجريمة قوة ال "  منو 48إنما نصت المادة 
 ".قبؿ لو بدفعيا 

 

لـ يعتبر المشرع الجزائرم حالة الضركرة سببا مف أسباب اإلباحة، بؿ مانعا 
مف مكانع المسؤكلية، ك بالتالي تقـك المسؤكلية في ىذه الحالة لكف ال يسأؿ الشخص 

" ال جريمة"لكجكد مانع، لكف لكجكد حالة الضركرة، فمـ يتضمف النص السالؼ الذكر 
ك السؤاؿ المطركح ىؿ يمكف األخذ بحالة الضركرة " ال عقكبة"ك إنما كردت عبارة 

 كسبب إلباحة إفشاء السر الطبي؟
 

أقر المشرع الفرنسي صراحة عمى إعتبار حالة الضركرة سببان إلنتفاء 

                                                           
 . 245عادؿ جبرم محمد حبيب، المرجع السابؽ، ص . د( 116)



المسؤكلية، لكف ىذا اإلستقرار سبقو جدؿ فقيي حاد بيف مؤيد ك معارض إلفشاء 
 .  السر الطبي بدافع الضركرة

 

لقد إختمؼ الفقياء حكؿ حؽ الطبيب في إفشاء السر الطبي في حالة الضركرة  
فيرل فريؽ أف النص المجـر إلفشاء سر المينة كرد مطمقا، بحيث ال يسمح بأم 

إستتناء في ىذا الشأف كبالتالي فال يحؽ لمطبيب التمسؾ بحالة الضركرة لمتممص مف 
 .المسؤكلية

 

ك لقد أداف القضاء الفرنسي طبيبا أخبر كالد إحدل الفتيات أف خطيب إبنتو 
نقؿ إلييا مرضا معديان، ك جاء في حيثيات الحكـ، أنو ما داـ تدخؿ الطبيب قد أدل 

إلى العدكؿ عف الزكاج، فإف الطبيب يعد مسؤكال عف إخاللو باإللتزاـ في الحفاظ 
 .(117)عمى السر الميني

 

ك يرل أنصار ىذا الرأم، أنو إذا سمحنا لممينييف بأف يخالفكا أكامر القانكف 
إتباعان لصكت الضمير، فإف ىناؾ مف المينييف ذكم القصد السيئ مف يفشي السر 
لحاجة في نفسو، فضالن عما يترتب عف ىذا اإلفشاء مف تعريض األطباء لمدعاكل 

التي ترفع ضدىـ مف الشباب الذم قد يحكؿ اإلفشاء بينيـ كبيف الزكاج، ك قد يترتب 
 األستاذ Delpecheعمى ىذا اإلفشاء ضرر لمطبيب أيضان، ك ىذا ما حدث لمدكتكر 

، حيث تربص لو أحد الشباف ك قتمو بعيار نارم ثـ إنتحر "مكنبكلييو " بكمية الطب 
قبؿ القبض عميو، ك كاف ذلؾ إلعتقاده بأف الطبيب كاف السبب في حرمانو مف 

                                                           
 .239 أنظر عادؿ جبرم محمد حبيب، المرجع السابؽ، ص (117)



 .  (118)اإلقتراف بالفتاة التي كاف يرغب في الزكاج بيا
 

ك ىذا ما دفع بعض األطباء إلى إستعماؿ الحيمة دكف مخالفة النص القانكني 
تجنبان لمخاطر الكتماف، كما ىك الشأف في قضية الطبيب الذم نصح خطيب فتاة 

كاف يعاني مف مرض معدم أف يؤمف عمى حياتو، ك في المقابؿ طمب مف كالد الفتاة 
أف يشترط منو لمزكاج بإبنتو التأميف عمى حياتو، ك لما خشي الشاب مف الكشؼ 
الطبي تظاىر بقبكؿ الفكرة، ثـ سافر إلى بمد أجنبي كراسؿ كالد الفتاة يبمغو بعدكلو 

عف الزكاج بإبنتو، ك بيذا أنقذ الطبيب الفتاة مف المرض الذم كاف سينقمو ليا 
 .(119)الخطيب، دكف أف يفشي سره أك يخبرىا بأنو يعاني مف مرض ما

 

ك عمى العكس مف ذلؾ، غمب بعض الفقو تفادم األضرار الخطيرة المترتبة 
عمى الكتماف، عمى قداسة السر الطبي، فاتجو إلى إباحة إفشاء السر الطبي في مثؿ 

تمؾ الحاالت، ك إستند ىذا الجانب مف الفقو عمى أساس أف المشرع جـر اإلفشاء 
الذم يحصؿ دكف مبرر مشركع لذلؾ، ك فيما عدا ذلؾ قد تكجد ظركؼ تفرض عمى 

 .(120)الطبيب كاجب اإلفشاء
 

فنظرية الضركرة ىي المعيار الفاصؿ بيف اإلفشاء المشركع ك اإلفشاء غير 
المشركع، ك كفقان ليذا المعيار يككف مف حؽ الطبيب أف يفشي لألب سر مرض 

إبنو، عندما يككف مف الضركرم أف يعمـ بحالتو الصحية، كما يككف لو الحؽ في أف 

                                                           
 ص 1998 مكفؽ عمي عبيد، المسؤكلية الجزائية لألطباء عف إفشاء السر الميني، مكتبة دار الثقافة، عماف األردف، (118)

129. 
 . 590 أحمد كامؿ سالمة، المرجع السابؽ، ص ( 119)
 . 118 أنظر، نصيرة ماديك، المرجع السابؽ، ص ( 120)



 .(121)يخبر زكجة المريض بمرض معد تجنبان إلصابتيا بو
 

أحد أنصار ىذه النظرية، أنو ينبغي السماح لمطبيب  Payenك يرل األستاذ 
بإفشاء السر تفاديان لجريمة ما أك سكء معاممة، أك إجياضان أك مرضان معديان، ففي مثؿ 

 .(122)ىذه الحاالت يجب تطبيؽ معيار نظرية الضركرة
 

ك قد أخذ القضاء الفرنسي بيذه النظرية في قضية تتمخص كقائعيا في أف 
شخص ذىب إلى مكتب محاـ ك إعترؼ لو بأنو القاتؿ الحقيقي، في حيف أف 

الشخص المحكـك عميو لـ يرتكب تمؾ الجريمة، ىذا اإلعتراؼ دفع بالمحامي إلى 
عقد إجتماع مع نقابة المحامييف التي ينتمي إلييا، ك أثار تساؤؿ، ىؿ يجب عميو 
إبالغ النيابة العامة بيذا اإلعتراؼ أـ أنو مقيد بقداسة السر الميني؟، ك قد خمص 

في األخير أنو ال بد مف اإلفضاء بذلؾ ك قد رحبت النيابة العامة بيذا اإلفشاء الذم 
 .(123)أدل إلى إعادة النظر في تمؾ القضية مف جديد

 
 

 

 :شروط حالة الضرورة: الفرع الثاني
 

بالرغـ مف أف حالة الضركرة تبيح لمطبيب إفشاء السر الطبي، إال أنيا ال تؤخذ 
 : عمى اإلطالؽ، فال بد مف تكفر شركط ليككف اإلفشاء مباحا ك مبررا كىي

 

 :يجب أف يكوف ىناؾ خطر حاؿ ييدد شخصا أو ماال: أوالً 
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، (124)سكاءان كاف الخطر ييدد الشخص نفسو أك غيره أك ييدد مالو أك ماؿ غيره
فال يمكف لممؤتمف عمى السر إفشاء سر عميمو إال إذا كاف ىناؾ خطر ييدده أك 

 .ييدد غيره
 

عتباره  ك  ك يشمؿ الخطر كؿ ما ييدد حياة اإلنساف ك سالمة جسمو ك شرفو كا 
يجب أف يككف الخطر جسيما، ك يقصد بو الخطر المنبئ بحصكؿ ضرر بميغ غير 

  فيك الخطر الذم ال (125)قابؿ لإلصالح ك يصعب تدارؾ ذلؾ إال بتضحيات كبيرة
 .يمكف تحممو إال بمشقة بالغة، ك ىك الذم ييدد النفس بإصابات بالغة ك أذل بميغ

 

ك تقدير جسامة الخطر أمر يتعمؽ بالكقائع، فيقدره قاضي المكضكع في كؿ 
حالة عمى حدا، ك ىك يستند في تقديره إلى معيار مختمط مكضكعي كشخصي في 
نفس الكقت، ك ىك معيار الرجؿ العادم الذم يكجد في نفس ظركؼ المتيـ عند 

، فتقـك حالة الضركرة مثالن بالنسبة (126)إرتكاب الجريمة تحت ضغط الضركرة
 .(127)لمطبيب الذم يضحي بحياة الجنيف إلنقاذ حياة األـ

 

 :يجب أف ال يكوف إلرادة الفاعؿ دخؿ في وقوع الخطر: ثانياً 
 

ك الغاية مف كضع ىذا الشرط، أال يككف مرتكب الفعؿ تسبب عمدان في إحداث 
الخطر، إذ ال عذر لمف تسبب في إحداث الخطر، ثـ إرتكب جريمة النجاة مف ذلؾ 
الخطر، كمف يحدث حريؽ في مكاف ثـ يضطر لمنجاة بنفسو مف النيراف إلى إصابة 

                                                           
)124 ( Jean Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénal 12éme édition, L.G.D.J, Paris,1995, P. 

124.  
 . 251س، ص .ف. أكـر نشأة إبراىيـ، القكاعد العامة في قانكف العقكبات المقارف، الدار الجامعية، بيركت، د( 125)
 . 716، ص 2000، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (القسـ العاـ) عمي عبد القادر القيكاجي، قانكف العقكبات ( 126)
 . 252 أكـر نشأة إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص ( 127)



شخص إعترض طريقو، أما إذا كاف الفاعؿ قد أحدث الخطر عف إىماؿ، ففي ىذه 
 .(128)الحالة ال يسأؿ عف ذلؾ لتكفر حالة الضركرة

 

 :أف تكوف الجريمة ىي الوسيمة الوحيدة لدرء الخطر: ثالثاً 
 

بمعنى أف يككف في مقدرة الفاعؿ منع الخطر بطريقة غير إرتكاب الجريمة  
فإذا كاف بكسعو رد اإلعتداء بغير الجريمة فال تقـك حالة الضركرة إذان ىك إرتكب 

الجريمة لدفع الخطر، فإذا كاف بكسع مف ييدده الخطر أف يفر منو بدالن مف إرتكاب 
كما يشترط . (129)الجريمة، فإنو ال يككف في حالة الضركرة إذا ىك إرتكب الجريمة

لقياـ حالة الضركرة أف يككف الخطر جسيمان ال يمكف إصالحو أك مكاجيتو إال 
 .(130)بتضحيات كبيرة أك إرتكاب الجريمة

 

 :تناسب فعؿ الضرورة مع الخطر: رابعاً 
 

ك مؤدل ىذا الشرط أف تككف الجريمة التي إرتكبيا الشخص كسيمة متناسبة مف 
حيث طبيعتيا ك مدل أثرىا مع الخطر الذم يتيدده، ك التناسب مسألة مكضكعية 

يقدرىا  قاضي المكضكع بحسب ظركؼ ك مالبسات كؿ قضية عمى حدا، ك تطبيقان 
لذلؾ فإف حالة الضركرة ال تقـك قانكنان إذا إرتكب إحدل الجرائـ المتعمقة باألشخاص 
لدرء خطر كاف يمكف تفاديو، بإرتكاب إحدل الجرائـ المتعمقة باألمكاؿ، أك إذا إرتكب 
لدفع الخطر جريمة القتؿ، بينما كاف يكفي تفاديو بإرتكاب جريمة ضرب أك إيذاء أك 
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 . 99، ص 1994
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إذا قاـ الشخص بقتؿ مجمكعة مف األفراد لدرء خطر كاف يكفي تفاديو قتؿ أحدىـ 
 .(131)فقط

 

فإذا إكتممت شركط حالة الضركرة، تنتفي المسؤكلية عف الفاعؿ سكاءان كاف 
الفعؿ الذم قاـ بو إيجابيان أك سمبيان، ك سكاءان كانت الجريمة عمدية أك غير عمدية ك 

، فإذا تخمؼ أحدىا ال تقـك حالة (132)سكاءان كانت الجريمة كاقعة عمى النفس أك الماؿ
 .الضركرة ك يعاقب الشخص عمى الفعؿ الذم قاـ بو

 

ك في حالة تعدد الجناة ك إكتممت حالة الضركرة بالنسبة ألحدىـ، إمتنع عقابو 
 .كحده، أما الذم لـ تكتمؿ شركط الضركرة لديو فيعاقب عمى فعمو

 رضا صاحب السر في اإلفشاء وحؽ الطبيب في ذلؾ : المطمب الثاني

 :دفاعًا عف نفسو
 

إف السر الطبي حؽ لصاحبو ألنو مقرر لو، ك بالتالي يمكف لو كتمانو كما 
يمكف لو الترخيص بالبكح بو متى رضي بذلؾ، كما قد يتعرض الطبيب المؤتمف عمى 

السر في بعض األحياف إلتيامات مف قبؿ صاحب السر إما لخطأ إرتكبو أثناء 
تأديتو لكظيفتو أك يتيـ بإرتكابو لجريمة ما، ففي ىذه الحالة يحؽ لمطبيب الدفاع عف 

نفسو مف التيمة المكجو لو مثمو مثؿ أم شخص عاديك ىذا ما سنتطرؽ إليو مف 
، ثـ حؽ (فرع أكؿ)خالؿ ىذا المطمب بالتطرؽ أكالن رضا صاحب السر في اإلفشاء 

 .(فرع ثاف )الطبيب في كشؼ السر دفاعان عف نفسو   
 

 :رضا صاحب السر في اإلفشاء: الفرع األوؿ
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يقصد بالرضا، القبكؿ المبني عمى تحكـ العقؿ الحرفي التفكير في األمكر         
ك عكاقبيا، دكف إكراه أك غش أك غمط في فيـ حقيقة الكاقع، أك ىك عمؿ عقمي 
مصحكب بالتركم ك التفكير قبؿ اإلفصاح عف اإلرادة، حيث يرل العقؿ محاسف 

األشياء ك مساكئيا قبؿ أف يسمح بالقياـ بالفعؿ الذم سيقع، فالعمـ كاإلدراؾ الكامؿ 
بما يجب أف يحث أك يقع مف أشياء ك تصرفات، أمر ضركرم لتككيف الرضا ك 

 .(133)صحتو بشرط خمك اإلرادة مف اإلكراه
 

ك األصؿ أف رضا المضركر ليس سببان لإلباحة فيما يؤدم إلى المساس 
بالصالح العاـ، ألنو إستثناء مف األصؿ، ك قد يككف الرضا سبب اإلباحة، إذا تعمؽ 
األمر بحؽ مف الحقكؽ الشخصية لمفرد كحده، طالما أف ذلؾ ال يؤدم إلى المساس 

 .(134)بالنظاـ العاـ في الدكلة ك اآلداب العامة فييا
 

القاعدة في الفقو الجنائي أف رضا المجني عميو ال يمحك الصفة غير المشركعة 
عف الفعؿ، ذلؾ أف القكانيف الجنائية تتعمؽ بالنظاـ العاـ، سيما ك أف سمطة العقاب 

تعتبر حؽ مف حقكؽ المجتمع، ك مف ثـ ال يمكف لمفرد أف يعفي الشخص مف 
العقاب عف جريمة إرتكبيا، أما في الجرائـ التي يككف الحؽ المعتدل عميو ىك حؽ 

ك يككف عدـ العقاب بسبب  الفرد، فال عقاب عمييا إذا رضي صاحب الحؽ باإلعتدء
فمثالن الركف المادم لمسرقة ىك  (135)تخمؼ الركف الشرعي لمجريمة أك الركف المادم
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فعؿ اإلختالس الذم يعني األخذ خمسةن ك ال يتصكر إرتكابو إال إذا إنعدـ رضا 
رضي المجني عميو بذلؾ فينعدـ  إذا أما المجني عميو عف خركج الشيء مف حيازتو

 .فعؿ اإلختالس، ك ىك الذم يشكؿ الركف المادم لمجريمة
 

ك قد ظير إختالؼ في اآلراء حكؿ حجية الرضا في جريمة إفشاء السر الميني 
 .عمى العمـك ك الطبي عمى كجو الخصكص

 

يرل اإلتجاه األكؿ أف تجريـ إفشاء السر الطبي يتعمؽ بالنظاـ العاـ، ألنو مقرر 
لحماية مصمحة المجتمع في السير المنتظـ لمينة الطب، ك لـ يقرر حماية لمصمحة 
صاحب السر، ك أف مصدر اإللتزاـ ىك القانكف ك ليس اإلتفاؽ مع المريض، ك مف 

 .(136)ثـ ال يجكز أف يككف الرضا باإلفشاء سببان إلباحتو
 

ك يضيؼ ىذا اإلتجاه أف ىناؾ حاالت كثيرة يخفي فييا الطبيب عف المريض 
حقيقة مرضو، ألسباب تتعمؽ بالحرص عمى سالمتو، لدكافع إنسانية     ك في مثؿ 

ىذه الظركؼ فإف المريض الذم يعفي طبيبو مف اإللتزاـ بالسر الطبي يجيؿ 
 كبالتالي فإنو عندما  باألشياء التي يككف في مقدكر الطبيب أف يذكرىا في حالتو

يصدر منو ىذا التصريح باإلفشاء، يجيؿ ما يمكف أف تترتب عمى مثؿ ىذا 
، ك مثاؿ ذلؾ الطبيب الذم قاـ بفحص إمرأة ك إكتشؼ (137)الترخيص مف عكاقب

أثناء ذلؾ أف بعض أعضائيا التناسمية ذكرية، فرفض إفشاء ىذه الكاقعة ألف المرأة 
كانت تجيميا، ك في حالة قياـ الطبيب بإخبار المرأة قد يسبب ليا أضرار 
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 .، ك ليذا يمنع عمى الطبيب إفشاء السر رغـ رضا صاحبو بذلؾ(138)نفسية
 

ك خالصة ىذا الرأم أف الطبيب يعاقب إذا أفضى بالسر إلى الغير، حتى كلك 
تكفر رضا المريض، أك أدل الشيادة في شأنو أماـ القضاء، ك يعاقب الطبيب عمى 

شيادتو المتضمنة إفشاء سر المينة بالعقكبة المقررة في قانكف العقكبات  متى تكفرت 
 .(139)أركاف جريمة إفشاء السر

 

ك قد أخذ القضاء الفرنسي بيذا التكييؼ، ك إعتبر التقيد بكتماف السر الطبي 
قاعدة مطمقة، ك ىذا ما جاء بو القرار الصادر عف الغرفة الجنائية لمحكمة النقض 

 الفاصؿ في قضية إمرأة تـ إتياميا بالقتؿ ك تمت إدانتيا عف 1966الفرنسية سنة 
، ك قد رفض طبيبيا المعالج اإلدالء بشيادتو أماـ القضاء لتبرئتيا متمسكان  ذلؾ الجـر
بالسر الميني، فتقدمت المتيمة بطمب أماـ المحكمة مفاده إعفاء الطبيب مف السر 
الميني، فرفضت ىذه األخيرة طمبيا كأكدت عمى أف السر الميني مطمؽ ك ال يجكز 

 .(140)إفشاؤه ك لك برضا صاحبو ألنو مف النظاـ العاـ
 

ك يرل اإلتجاه الثاني أف مصدر اإللتزاـ بكتماف السر الطبي ىك العقد الذم 
يجمع بيف صاحب السر ك الطبيب، فتصريح صاحب السر بإفشائو يرفع عف 

المؤتمف لديو كاجب الكتماف ك يبيح لو إعالف السر، ألف كاجب الكتماف   ك إف 
تقرر لمصالح العاـ إال أنو لما كاف يجكز لصاحبو أف يذيعو بنفسو، فال مانع مف أف 

 ألف  ينيب عنو مف يفضي بو، فتصرؼ صاحب السر بسره ىك إستعماؿ لحقو
                                                           

)138 (Malicier, Miras, Feuglet, Faivre, La responsabilité médicale (données actuelles),  2éme 

édition, Eska, Paris, 2005, p 31.  
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 .اإلنساف قد يمارس حقو بنفسو، كما يمكنو تفكيض ذلؾ ألشخاص آخريف
 

ك قد أخذ القضاء الفرنسي بالسر النسبي ك ذلؾ في قرار صدر عف محكمة 
 مفاده أف السر ممؾ لصاحبو  ك لو الحؽ في 1985 سبتمبر 05النقض الفرنسية في 

 .(141)إفشائو متى رأل ذلؾ مناسبان 
 

إف إفشاء السر الطبي برضا صاحبو ال يمس بالثقة التي تكضع بمينة الطب، 
، (142)ألف مف يمارسيا لـ يفعؿ سكل تنفيذ إرادة صاحب السر ك تحقيقان لمصمحتو

غير أف الطبيب أك مف في حكمو المؤتمف عمى السر الطبي غير ممـز بإذاعتو إذا 
رضي بذلؾ صاحبو، ك إنما يجكز لو ذلؾ فقط، فمك إمتنع عف اإلفشاء عمى الرغـ 

مف رضا المريض، فال مسؤكلية عميو، إذا شؾ أف ذلؾ الرضا بإفشاء السر لـ 
يصدر عف إرادة حرة، أك قدر أف كاجبو الميني يفرض عميو الكتماف، ك ال يمكف 

 .(143)القكؿ بغير ذلؾ إال إذا تضمف العقد الذم يربط بينيما إلتزامان باإلفشاء
 

ك قد أخذ المشرع الجزائرم بالرأم الثاني، فإعتبر أف مصدر إلتزاـ الطبيب 
بالسر ىك العقد الذم يربط بينو ك بيف المريض، فالسر ممؾ لصاحبو، كلو الحؽ في 

مف قانكف الصحة  206/2إذاعتو متى رأل ذلؾ مناسبان، ك ىذا ما جاء في نص المادة 
ما عدا الترخيص القانوني، يكوف اإللتزاـ بكتماف السر الميني عاما : " ك حمايتيا

و مطمقا في حالة إنعداـ رخصة المريض، الذي يكوف بدوره حرًا في كشؼ كؿ ما 
، ك مف ىذا النص يتضح أف المشرع الجزائرم أخذ برضا صاحب "...يتعمؽ بصحتو
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السر كسبب مف أسباب اإلباحة، إذا رضي صاحب السر بإفشاء سره، فيجكز 
لممؤتمف عمى السر إفشاؤه دكف أف يتعرض لمعقكبة المقررة لذلؾ، غير أف المشرع 

 .الجزائرم لـ يحدد شكؿ ىذا الرضا أف يككف مكتكبان أك شفاىةن 
 

ك الجدير بالقكؿ أنو ك إف كاف صاحب السر لو الحؽ في السماح لطبيبو 
بإفشاء سر مف أسراره، إال أنو بعد كفاة المريض ال ينتقؿ ىذا الحؽ لمكرثة ألنو حؽ 

 بحيث  ، ك الحقكؽ الشخصية تعتبر حقكقان مالزمة ك لصيقة بالشخص(144)شخصي
، فال (145)تنقضي بكفاتو ك إنقضاء شخصيتو، فال تنتقؿ بعد كفاتو بالميراث إلى كرثتو
 .يحؽ لمطبيب إذاعة أسرار مريضو الذم تكفي ك لك طمب منو الكرثة ذلؾ

 

إال أف ىناؾ مف يرل أف ىذا الحؽ يمكف أف ينتقؿ إلى الكرثة، شريطة أف يككف 
مكضكعو ماليان متعمؽ بأمكر مالية، فقد يككف لمكرثة مصمحة مشركعة في إبالغ سر 

مكرثو لشخص أك لييئة، كما لك أرادكا مثالن الحصكؿ عمى شيادة طبية تثبت أف 
مكرثيـ كاف ضعيؼ العقؿ كقت صدكر كصية مف طرفو إلستعمالو في دعكل إبطاؿ 

 .(146)الكصية
 

 قضى بتمكيف الكرثة مف 1958فقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا سنة 
الحصكؿ عمى سر مكرثيـ في حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر  إما مف أجؿ 

 .(147)الدفاع عف ذكرل مكرثيـ أك مف أجؿ الحصكؿ عمى حقكقو في الميراث
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ك ىناؾ بعض الحاالت تتعارض فييا مصمحة الكرثة مع مصمحة صاحب السر 
الذم قد يتعرض لمضرر مف جراء إفشاء مكرثيو لسره مف أجؿ الحصكؿ عمى 

حقكقيـ، ففي ىذه الحاالت ال يحؽ لممؤتمف عمى السر إفشاء سر صاحبو عمى  
 .(148)إعتبار أف مصمحة صاحب السر ىي األكلى بالحماية

 

كما أنو ال يجكز لمطبيب التخفي كراء ستار السر الطبي ليمتنع عف تقديـ 
بعض المعمكمات لمف لو الحؽ فييا، إذا كاف في حدكد سمطاتو، ك في ىذا الصدد 

ال يمغى السر الميني بوفاة : "  مف مدكنة أخالقيات الطب عمى41نصت المادة 
، ك معنى ىذا أف السر الميني يبقى قائما حتى بعد كفاة "المريض إال إلحقاؽ حقوؽ

سكاء لمكرثة أك لشخص  صاحبو، لكف يمكف إفشاؤه إذا كاف ذلؾ ألجؿ إحقاؽ حقكؽ
آخر لو حؽ، ك ذلؾ ألنيـ أصحاب المصمحة الحقيقية في ىذا اإلفشاء، لكف تككف 
اإلباحة في ىذه الحالة مقترنة بشرط أف تككف لمكرثة مصمحة مشركعة في اإلفشاء، 

، غير أنو في كثير (149)ك أف ال يمحؽ اإلفشاء أضراران بسمعة صاحب السر ك شرفو
مف األحياف ييتـ الكرثة بمصالحيـ المادية دكف التفكير باألضرار التي تمحؽ سمعة 

ألني أنكر عمى كؿ كارث "  Peytelك شرؼ مكرثيـ، ك يقكؿ في ىذا الصدد الفقيو 
سمطة تقدير المنفعة التي تعكد عميو مف قبض التعكيض مع اإلضرار بذكرل المتكفى 

خاصة ك أف الكرثة أك المكصى ليـ لف يترددكا في التضحية بذكرل المتكفى مف 
 .(150)"أجؿ اإلستفادة مف كصية متنازع عمييا
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غير أنو مف أجؿ إعتبار الرضا سببا مف أسباب إباحة إفشاء السر الطبي ال بد 
 :أف تتكفر فيو مجمكعة مف الشركط نجمميا فيما يمي

 

 :أف يكوف الرضا صريحًا أو ضمنياً : أوال
 

، إذا كانت (151)ال يشترط في رضا صاحب السر شكؿ معيف، فقد يككف صريحان 
العبارات الصادرة في ىذا الشأف تدؿ صراحة ك بصفة مباشرة بما ال يدع مجاال 

لمشؾ عمى قبكلو، ك يعتبر الرضا الصريح أصدؽ صكر التعبير عف اإلرادة الحقيقية، 
كما ال يؤثر األسمكب الذم يستعممو صاحب السر في سالمة الرضا ك في كؿ 

الحاالت يجب أف تككف العبارات كاضحة في التعبير عف اإلرادة الحقيقية، بشكؿ ال 
 فالعبارات التي يقصد بيا المزاح ك عدـ  يحتمؿ الشؾ أك التأكيؿ أك تفسيرات متعددة

كنفس األمر بالنسبة لمعبارات التي تحمؿ أكثر  الجدية ال يتحقؽ بيا الرضا الصريح
 .(152)مف معنى، فيي تعتبر غير صالحة لمتعبير عف مكقؼ صاحبيا

 

كما ال يعتبر السككت في كؿ الحاالت رضا ألنو مف الجائز أف يككف السككت 
 دليؿ عمى  نتيجة خكؼ أك إكراه المريض، فالسككت ك عدـ اإلعتراض عمى ذلؾ

إثبات الرضا ك تأكيده شريطة أف يككف المريض قادران عمى الرفض في حالة 
 .(153)إعتراضو عمى فعؿ اإلفشاء
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مثؿ  (154)ك قد يككف الرضا ضمنيان، ك يستدؿ عميو مف كقائع ك مالبسات معينة
الزكجة التي تتردد مع زكجيا عمى الطبيب المعالج ك تعرؼ مرض زكجيا  

فإصطحاب الزكج لزكجتو معو لمطبيب يعتبر دليؿ عمى مكافقتو أك رضاه لمعرفتيا 
، كما ال يشترط في الرضا أف يتخذ شكالن معينان، فقد كتابيان دكف (155)أسرار مرضو

إشتراط شكؿ معيف في الرضا المكتكب، فقد تككف الكتابة باليد      أك بأم كسيمة 
أخرل معركفة، بشرط إمكانية نسب الكتابة لصاحبيا، كما يمكف أف تككف عرفية أك 
رسمية، كما قد يككف الرضا شفاىةن، غير أنو ال يمح بأم حاؿ مف األحكاؿ إفتراض 

 .(156)الرضا
 

 :أف يكوف الرضا صحيحا و صادرا عف بينة: ثانياً 
 

كيقصد بيذا الشرط أف يككف صاحب السر كامؿ األىمية، مدركان أك مميزان  أما 
، ك قد أكلى المشرع (157)إذا صدر عف مجنكف أك قاصر مميز فإنو ال يعتد بو

الجزائرم عناية فائقة بالقصر، ك ذلؾ مف خالؿ كضعو تحت مسؤكلية ممثمو سكاء 
 مف القانكف 44كاف كلي أمره أك كصي عميو أك قيـ، ك ىذا ما جاء في نص المادة 

يخضع فاقد األىمية، و ناقصوىا، بحسب األحواؿ ألحكاـ الوالية، أو "  المدني 
 .".الوصاية، أو القوامة، ضمف الشروط و وفقا لمقواعد المقررة في القانوف
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 سنة كاممة، غير مخكؿ إلعطاء المكافقة 19ك طبقان لذلؾ فكؿ مف لـ يتجاكز 
لمطبيب مف أجؿ إباحة إفشاء السر الطبي ككنو يعتبر قاصر في نظر القانكف ك 
يجب أف يحصؿ الطبيب عمى رضا ممثؿ القاصر القانكني سكاءان كاف كليان أك 

 .(158)كصيان 
 

 1972كقد كرست محكمة النقض الفرنسية ىذا المبدأ في قرارىا الصادر سنة 
أيف تتمخص كقائع تمؾ القضية في أف دار لمنشر نشرت كتاب يركم مغامرات 

عاطفية بيف أحد األستاذات ك أحد طالبيا مف القصر، أيف قاـ كالد القاصر برفع 
دعكل قضائية أماـ قاضي األمكر المستعجمة مطالبان بمصادرة كضبط الكتاب فصدر 

الحكـ بضبط الكتاب، ك كاف تسبيب محكمة النقض في قرارىا، أف إفشاء الكقائع 
المتعمقة بالحياة الخاصة بالقصر يجب أف تخضع لمكافقة الشخص الذم يممؾ 

 .(159)السمطة األبكية عميو
 

كما يجب عمى المريض ك ىك يعطي لطبيبو تصريحان باإلفشاء، أف يككف عمى 
بينة مف المرض الذم يصرح بإفشائو، ك لذلؾ شككت بعض المحاكـ بفرنسا في قيمة 

اإلذف الصادر مف المؤمف عمى حياتو في أف يبيح لشركة التأميف كؿ ما يتعمؽ 
بأسباب الكفاة، ألف مثؿ ىذا اإلذف لـ يصدر عف بينة لتعمقو بمرض مستقبمي يجيمو 

ذا تعدد أصحاب السر، يتعيف أف يصدر الرضا منيـ جميعيـ، ك ال (160)المريض ، كا 
 فإذا عالج طبيب زكجيف مف مرض  عبرة بالرضا الصادر عف أحدىـ أك عف بعضيـ
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 .(161)تناسمي، فال يجكز لو أف يفشي سرىما إال برضاىما معان 
 

  :أف يكوف رضا صاحب السر قائما وقت اإلفشاء: ثالثاً 
 

ك المقصكد بذلؾ أف يككف الرضا سابؽ عمى إرتكاب فعؿ اإلفشاء         أك 
معاصر لو، فالرضا الالحؽ لكقكع فعؿ اإلفشاء، ال يرفع المسؤكلية الجنائية   أك 

، أم يجب أف يككف الرضا قبؿ كقكع فعؿ اإلفشاء، (162)الصفة اإلجرامية عف الفعؿ
ك أف يظؿ قائمان حتى كقكعو، لكي يرفع عف الفعؿ صفة الجـر كيجعمو مشركعان، كما 
ال يعتد بالرضا الالحؽ لكقكع فعؿ اإلفشاء ألف ىذا الرضا ال يككف مانعان مف تكفر 
أركاف جريمة إفشاء السر الطبي، فيك يعتبر مف قبيؿ التسامح ك ليس الرضا المنتج 

 .(163)ألثره القانكني
 

ك ال يككف لمرضا الالحؽ عمى إرتكاب الفعؿ، أثر في كجكد الجريمة    أك في 
مسؤكلية الفاعؿ، ك تبرير ذلؾ ىك أنو ال يكجد جريمة ميما كانت بسيطة ال تؤثر 
عمى النظاـ العاـ، فكؿ ما يمكف أف يحدثو الرضا الالحؽ ىك األخذ بو كظرؼ 

مخفؼ لمعقكبة فقط، كما أنو يمكف أف يككف لو أثر بالنسبة لمدعكل المدنية التبعية، 
 .(164)لكنو ال يؤثر في التكييؼ القانكني لمفعؿ

 

 :حؽ الطبيب في كشؼ السر دفاعًا عف نفسو: الفرع الثاني
 

عرفت مسألة حؽ الطبيب في كشؼ السر دفاعان عمى نفسو تطكرات، بدءان مف 
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المنع المطمؽ، الذم كرسو القضاء الفرنسي بحيث إعتبر أف الطبيب يتمقى السر 
الميني ككديعة أبدية، فال يمكنو التصرؼ فييا، حتى كلك يتضارب ذلؾ السر الطبي 

إلى غاية السماح لو . (165)مع مصمحتو الشخصية ك لك كاف بصدد الدفاع عف نفسو
فيمكف لمطبيب الدفاع  بالدفاع عف نفسو عف طريؽ إفشاء أسرار مريضو أك مرضاه

عف نفسو شأنو شأف أم إنساف عادم يكاجو تيمة، ككف أف حؽ الدفاع يعتبر حؽ 
مكفكؿ لكؿ شخص سكاءان كاف طبيعيان أـ معنكيان  يمنحو حرية إثبات براءتو أماـ كؿ 

 .(166)الجيات القضائية
 

ىذا التغير في مكقؼ الفقو، أسس عمى جكازية إفشاء الطبيب لمسر مف أجؿ 
الدفاع عف نفسو، عندما يتيـ بإرتكاب جريمة، كاإلجياض أك اإلغتصاب       أك 
التعدم عمى األخالؽ أك خطأ في العالج، ك إعتبر أنو في مثؿ ىذه الحاالت ال 

يمتـز الطبيب بكتماف السر، ك يككف مف حقو ألجؿ الدفاع عف نفس، أف يكشؼ عف 
العناصر التي مف شأنيا تبرئتو، حتى ك إف كانت تمؾ العناصر تندرج في خانة السر 
الطبي، ذلؾ أف اإلفشاء بيذه الصكرة يندرج ضمف حؽ الدفاع المقدس دستكريان، فيك 

مف الحقكؽ األساسية المقررة لممتيـ التي ال يمغييا ك ال يزيميا اإللتزاـ بالمحافظة 
 .(167)عمى السر الطبي

 

ك يعتبر حؽ الدفاع سبب مف أسباب اإلباحة، ككنو مستمد مف الدفاع الشرعي 
عف النفس، فالدعكل المرفكعة مف طرؼ المريض ضد الطبيب تعد بمثابة إعتداء 
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 يعد مف قبيؿ رد  عميو، ك أف إفشاء الطبيب لمسر الميني مف أجؿ الدفاع عف نفسو
فعؿ عف ذلؾ اإلعتداء، فالطبيب الميدد في سمعتو كشيرتو المينية، يرد باإلدالء 

بالسر الطبي الذم قد يمس بشرؼ ك إعتبار المريض ك ىذا تناسب بيف اإلعتداء ك 
رد اإلعتداء، إال أف ىذا الرأم كاف محؿ إنتقاد ك تـ إستبعاده، ككف أف الدعكل 

المرفكعة ضد الطبيب ال تشكؿ خطران داىمان ك محدقان يستمـز معو الحاؿ رد 
، كما أف القكؿ بالدفاع الشرعي  ال بد مف تحقؽ جميع شركطو بما فييا (168)فكرم

 .المزـك ك التناسب
 

ك في ىذا الصدد نشير إلى مختمؼ اآلراء التي عالجت مسألة أحقية الطبيب 
في كشؼ السر الطبي دفاعان عف نفسو مف عدمو ك مكقؼ المشرع الجزائرم مف 

 .ذلؾ
 

  ًالرأي الذي إستنكر إفشاء السر الطبي مف أجؿ دفاع الطبيب عف : أوال
 .نفسو

 

تشدد أنصار ىذا الرأم ك إعتبركا أنو ماداـ السر الطبي مطمؽ ك عاـ  فإنو ال 
يجكز لمطبيب أف يدافع عف نفسو مف خالؿ إفشائو، سكاءان كاف ذلؾ السر قد تحصؿ 

عميو مف المريض الذم عالجو أك تعرؼ عميو مف تمقاء نفسو أثناء التشخيص أك 
الفحكصات التي قاـ بيا بمناسبة تأدية ميامو، ك إستند أنصار ىذا الرأم إلى ككف 

أف السر الطبي تقرر كجكده حمايةن لمصمحة المريض، ك مف ثـ ال يجكز لمطبيب أف 
يعتمد عمى إفشائو تحقيقان لغاية شخصية، حتى ك إف كاف ذلؾ متعمؽ بمسألة تبرئتو 
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مف تيمة تكاجيو، فيككف الطبيب عمى الرغـ مف إمكانية تعرضو لمعقاب ممزمان 
 .بالحفاظ عمى السر الطبي

 

 18ك في ىذا الصدد قضت محكمة النقض في أحد قراراتيا الصادر بتاريخ 
، بعدـ إمكانية الطبيب التصرؼ في السر الطبي خاصةن إذا كاف ىذا 1885سبتمبر 

 .(169)السر ال يتعارض إال مع مصمحتو الشخصية في الدفاع عف نفسو أماـ القضاء
 

  ًالرأي الذي حاوؿ إقامة توازف بيف مصمحة المريض و الطبيب: ثانيا: 
 

جاء أصحاب الرأم بإقتراحات محاكليف قدر اإلمكاف إحداث تكازف بيف أحقية 
الطبيب في كشؼ السر الطبي لمدفاع عف نفسو، ك مصمحة المريض بالتخفيؼ مف 
حدة القاعدة الناصة عمى أف السر الطبي عاـ ك مطمؽ، ك ذلؾ مف خالؿ إستعماؿ 
الطبيب الكتابة المكجية مباشرة لممحكمة مف أجؿ درء التيمة عف نفسو، باإلضافة 
إلى تقيد الطبيب بما يفيد درء التيمة عف نفسو دكف المجكء إلى البكح بخالؼ ما 

 .ينصب عمى ما يدعيو المريض
  
  ًالرأي الذي يمنح الحؽ المطمؽ لمطبيب في إفشاء السر الطبي مف : ثالثا

 :أجؿ الدفاع عف نفسو
 

، ك يرل أصحابو أنو مف حؽ الطبيب Pradelتزعـ ىذا الرأم الفقيو برادؿ 
الدفاع عف نفسو عندما يتيـ بإرتكاب جريمة، فمو أف يكشؼ ما مف شأنو أف يؤدم 
إلى تبرئتو، ك في ىذه الحالة ال يككف ممزما بكتماف السر الطبي، ك لو الحؽ في 
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تكضيح كؿ العناصر التي ليا عالقة بالتيمة المتابع بيا، حتى ك لك أدل ذلؾ 
لكشؼ أسرار طبية خاصة بالمريض أك مرضى آخريف، ك إستند أنصار ىذا الرأم 

بدكرىـ إلى حؽ الدفاع المقرر لفائدة المتيـ الذم ال يسقط تحت ذريعة اإللتزاـ بالسر 
 .(170)الطبي
 

ك في ىذا الصدد يكجد أكثر مف قرار صار عف محكمة النقض الفرنسية نذكر 
 " 1967ديسمبر  20كاحدان منيا عمى سبيؿ المثاؿ، فقد جاء في القرار الصادر بتاريخ 

أف اإللتزاـ المتولد عف السر الميني أيًا كانت أىميتو        ال يمكف أف يحـر 
الطبيب الذي يراد أف يكوف شريكًا في جريمة نصب عمى أساس شيادة طبية 

يضاح الحركات التي عرضت  خاطئة سمميا، مف أف يبرر حسف نيتو في الجمسة وا 
عمييف و الوقائع التي أثرت عمى فحصو  وأدت بو إلى إتخاذ موقؼ خاطئ، 

 .(171)"..بتسميمو شيادة طبية تخالؼ الحقيقة
 

ك ليتمكف الطبيب مف البكح بالسر الميني دفاعان عف نفسو دكف أف يككف محؿ 
 :متابعة أخرل جراء ذلؾ اإلفشاء ال بد مف تحقؽ شركط تتمثؿ في

 

  ك ناظر فيو مف طرؼ القضاء ، أف يككف الطبيب محؿ متابعة بجـر
 .المختص

 

  أف يقتصر دفاع الطبيب أثناء البكح بالسر الطبي بما لو عالقة مباشرة
بالدعكل المرفكعة ضده دكف الخكض في كقائع أخرل ال عالقة ليا بمكضكع 
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 .الدعكل
 

  أف يتـ ذلؾ اإلفشاء بغرض الدفاع عف النفس أماـ الجية القضائية دكف
 .سكاىا
 

ك الجدير بالذكر أف ىذا الرأم األخير لقي ترحابان ك إقباالن في الساحة 
 .القضائية

 

 
 

موقؼ المشرع الجزائري مف مسألة كشؼ الطبيب لمسر الطبي دفاعًا : رابعاً 
 :عف نفسو أماـ القضاء

 

يسمح المشرع الجزائرم لمطبيب بالكشؼ عف األسرار الطبية مف أجؿ الدفاع 
 مف قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا تنص عمى ما يمي 206/4، فالمادة (172)عف نفسو

ال يمـز الطبيب أو جراح األسناف أو الصيدلي سواًء كاف مطموبًا مف القضاء   أو " 
خبيرًا لديو بكتماف السر الميني أماـ القاضي فيما يخص موضوع محدد مرتبط 

 .بمينتو
 

و ال يمكنو اإلدالء في تقريره أو عند تقديـ شيادتو في الجمسة          إال 
بالمعاينات المتعمقة فقط باألسئمة المطروحة، كما يجب عميو كتماف كؿ ما توصؿ 

 .."إلى معرفتو خالؿ ميمتو تحت طائمة إرتكاب مخالفة إفشاء السر الميني
 

ك إنطالقان  مف ذلؾ يحؽ لمطبيب كشؼ السر الطبي مف أجؿ الدفاع عف نفسو 
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بشرط أف يككف ذلؾ اإلفشاء في حدكد التيمة المكجية لو، مع الحفاظ قدر اإلمكاف 
 مف مدكنة أخالقيات الطب 46عمى كرامة المريض، ك ىذا ما نصت عميو المادة 

أو جراح األسناف عمى الدواـ بالسموؾ  ينبغي أف يتقيد الطبيب" : الناصة عمى
 .."المستقيـ و حسف الرعاية و أف يحتـر كرامة المريض

 
 
 
 
 

 :أسباب اإلباحة المقررة لفائدة المصمحة العامة: المبحث الثاني
 

األصؿ في األشياء اإلباحة طبقان لمبدأ الشرعية الجنائية، إال ما تقرر بشأنيا 
التجريـ بمكجب نص قانكني، ينيى عف فعؿ ما ك يقرر بشأنو عقكبة  حفاظان عمى 
مصالح معينة يرل المشرع أنيا جديرة بالحماية، فبمجرد كجكد نص تجريـ يصبح 

الفعؿ جريمة، ك بالتالي فإف الفعؿ الذم ال يخصو المشرع بالتجريـ يككف مباح إباحة 
أصيمة، أما الفعؿ الذم يخضع أصالن لقاعدة التجريـ ك لكف أكجدت لو إستثناءات إذا 

حصؿ في ظركؼ معينة ك محددة، يككف مباحان، ك إستثنائية ىذه الظركؼ تجعؿ 
 .(173)مف الفعؿ مباح ك ىك ما يصطمح عميو أسباب اإلباحة

 

فإذا رأم المشرع أنو لحماية مصمحة إجتماعية أكلى بالرعاية، أصدر نصكص 
قانكنية تتضمف إستثناءات عف األصؿ ك يخرج بذلؾ عف القاعدة في حاالت معينة، 
مثؿ ما يأمر بو القانكف في حاالت يككف الطبيب ممـز بالتبميغ عف األسرار الطبية، 

 301ك ىنا ال يعتبر ذلؾ الفعؿ جريمة إفشاء سر المينة المعاقب عميو بنص المادة 
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 .(174)مف قانكف العقكبات الجزائرم
 

المشرع الجزائرم ألـز األطباء في نصكص قانكنية عديدة، التبميغ عف أسرار 
طبية تتعمؽ بمرضاىـ، تحقيقان لممصمحة العامة، سكاءان مف أجؿ حسف سير العدالة 
أك مكافحة الجريمة أك مف أجؿ الحفاظ عمى الصحة العامة ك كذا ضبط اإلقرارات 

 .اإلدارية المتعمقة بالحالة المدنية لألفراد فيما يتعمؽ بمسألة المكاليد ك الكفيات
 

فالمعمكمات التي يتحصؿ عمييا الطبيب مف خالؿ تعاممو مع المريض مف 
حيث األصؿ تخضع لمسرية التامة، ك أف المريض متى فقد تمؾ الثقة في الطبيب 

المعالج لف يبكح بكؿ المعمكمات التي مف شأنيا تساىـ في التشخيص السريع لممرض 
ك تحديد طريقة العالج منو، فالطبيب ليس مخكالن بالكشؼ عف تمؾ المعمكمات 

السرية إال إذا تحصؿ عمى المكافقة المسبقة الصريحة لصاحب السر أك أجبر عمى 
 .(175)ذلؾ قانكنان تحقيقان لمصمحة أكلى بالحماية ك الرعاية

 

دكرة ك نشير في ىذا الصدد إلى رأم مجمس مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد في 
محـر  07إلى  01 ببندر سيرم بيجكاف، بركنام دار السالـ مف ،مؤتمره الثامف

 تطرؽ لمسألة اإلستثناءات الكاردة عمى (176)،1993جكاف  27 – 21ىػ المكافؽ 1414
مبدأ كجكب كتماف السر، ك رأل أف ىناؾ حاالت تككف فيو ضركرة اإلفشاء مف أجؿ 
حماية مصمحة قد تتضرر بذلؾ الكتماف، كأكرد حالتيف  األكلى يجب فييا اإلفشاء 
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بناءان عمى قاعدة إرتكاب أىكف الضرريف  لتفكيت أشدىما ك قاعدة تحقيؽ المصمحة 
العامة التي تقتضي تحمؿ الضرر الخاص لدرء الضرر العاـ ك الثانية لجمب 

مصمحة لممجتمع أك لدرء مفسدة عامة      ك ىذه الحاالت تندرج ضمف اإللتزاـ 
بمقاصد الشريعة اإلسالمية كأكلكياتيا مف حيث حفظ الديف ك النفس ك العقؿ كالنسؿ 

 .(177)ك الماؿ
 

فالغاية سكاءان في نظر الشريعة اإلسالمية أك القانكف الكضعي، مف إباحة فعؿ 
إفشاء األسرار الطبية الخاصة بالمرضى، ليا ىدؼ نبيؿ ك سامي بغرض حماية 

مصمحة عامة تعكد بالفائدة عمى المجتمع ك األفراد عمى حد سكاء  فكجكد المصمحة 
 .في كؿ تشريع أمر ضركرم

 

ك المصمحة قد تقتضي إباحة إفشاء األسرار، بؿ تكجب في بعض األحياف 
التبميغ عف تمؾ األسرار، متى كاف ذلؾ أمر الـز ال بد منو تبرره معطيات جدية  

خكفان مف أف يؤدم السككت عنيا إلى أذل ك أضرار كخيمة بالمجتمع ككيانو يصعب 
 .تداركيا

 

ك بناءان عمى ما تقدـ سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث إلى ما ىي األسباب 
ثـ إلى الحاالت التي  (مطمب أكؿ)الكجكبية ك الجكازية إلباحة إفشاء السر الطبي 

 .(مطمب ثاف)يجب فييا اإلفشاء حفاظان عمى الصحة العمكمية 
 

 :األسباب الوجوبية و الجوازية إلفشاء السر الطبي: المطمب األوؿ
 

قد يككف في بعض األحياف البكح بالسر الطبي مسألة حتمية ك ضركرية  تحقؽ 
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ما لضماف  مصمحة عميا ك تحفظ تماسؾ المجتمع، إما لدرء ضرر محقؽ الكقكع كا 
حسف سير العدالة، ك يكجد إجماع فقيي ك قضائي مجسد في نصكص تشريعية ك 
كذا إجتيادات قضائية، عمى أف ىناؾ حاالت ال تمـز الطبيب بكتماف السر الميني، 

بؿ تكجب عميو البكح بو دكف أف يترتب عف ذلؾ أية مساءلة سكاءان جزائية أك 
تأديبية، ك ىذا يعتبر إستثناء مف أصؿ مبدأ اإللتزاـ بالسر الطبي      ك ىكذا يمكف 
إجماؿ الحاالت التي تندرج ضمف األسباب الكجكبية ك الجكازية إلفشاء السر الطبي 

ك ثانييما  (فرع أكؿ)في حالتيف أكليما تتعمؽ بإباحة اإلفشاء منعان لكقكع الجريمة 
 .(فرع ثاف)تتعمؽ بإباحة اإلفشاء ضمانان لحسف سير العدالة 

 

 :إباحة اإلفشاء منعًا لوقوع الجريمة: الفرع األوؿ
 

إف الغاية مف منح الطبيب الحؽ المطمؽ لمبكح بالسر الطبي الخاص بمرضاه، 
مرده بالدرجة األكلى حماية المصمحة العامة ك المجتمع، مف خالؿ اإلفشاء منعان 

لكقكع الجرائـ، دكف أف يككف محالن لممتابعة ك المساءلة سكاءان الجزائية أك المدنية ك 
 .كذا التأديبية

 

ك الحكمة مف اإلباحة، أف الطبيب ك بمناسبة أداء عممو، قد يصؿ إلى عممو 
كقكع جرائـ عمى المرضى الذيف يقدـ لو العالج، ك في حالة مشابو لذلؾ يمـز الطبيب 
بالتبميغ عف تمؾ الجرائـ، ذلؾ أف الجسـ البشرم يتمتع بالحرمة الكاممة ك إنطالقان مف 
ىذا فاإللتزاـ بكتماف السر الطبي يحجب ك يرجح اإلفشاء لتحقيؽ مصمحة عامة عمى 
حساب مصمحة خاصة، كي ال يفمت مف قاـ بالتعدم عمى حرمة جسد ذلؾ المريض 

 .مف العقاب ك القصاص
 



ك مف قبيؿ ذلؾ إبالغ الطبيب عف حاالت التسمـ التي يعاينيا أثناء التشخيص، 
لمسمطات المعنية، ك كذا اإلبالغ عف جرائـ اإلجياض حماية لممجتمع مف جرائـ 

المتعمقة بو، كجرائـ السفاح، ك تمكيف الزكج الميضـك شرفو مف رفع شككل، ك إتباع 
اإلجراءات الالزمة لفؾ الرابطة الزكجية كالتخمص مف اإللتزامات الناشئة عف 

 .(178)قياميا
 

فإذا كانت لممريض مصمحة في الكتماف في مثؿ الحاالت السابقة الذكر  إال أف 
تمؾ المصمحة تعتبر غير مشركعة، ك بالتالي فالطبيب غير ممـز بكتماف السر 

 .(179)الطبي، إذا كاف ما إكتشفو أثناء التشخيص يتعمؽ بجريمة مف الجرائـ
 

ك قكانيف العقكبات تقتضي كاجب اإلبالغ عف اإلعتداءات الكاقعة عمى 
األشخاص، ك ال تستثنى طائفة األطباء ك مف في حكميـ مف ىذا الكاجب  بحكـ ما 
يطمعكف عميو أثناء قياميـ بأداء عمميـ، ك تعميؿ فقياء القانكف كاجب اإلبالغ بككف 
صاحب السر ال يمجأ إلى صاحب المينة إال بقصد اإلعانة     ك اإلرشاد فيجب في 
ىذه الحالة أف يمتنع الطبيب ك مف في حكمو أف يقدـ المساعدة مف أجؿ التخمص 

مف الجريمة، بؿ يجب عميو أف يسارع في التبميغ  ك كشؼ السر الطبي لمنع إرتكاب 
 .(180)تمؾ الجريمة كيفما كاف نكعيا

 

ك تجدر اإلشارة أف التبميغ يجب أف يككف سكاءان كقعت الجريمة أـ تكجد نية في 
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إيقاعيا، ككف أف ذلؾ أكثر تحقيقان لمصمحة العامة التي ترجح عمى المصمحة 
الخاصة لممجـر في اإلفالت مف الجريمة بحجة المحافظة عمى السر الميني، ألف 

المصمحة في الحفاظ عمى كياف ك مكنكنات المجتمع مف الجرائـ كأخطارىا أعمى مف 
المصمحة في الحفاظ عمى األسرار الخاصة باألفراد  كبالتالي يقع عمى عاتؽ الطبيب 
كاجب التبميغ عف الجرائـ، متى كصؿ إلى عممو ذلؾ سكاءان أثناء ممارسة مينتو أك 
بمناسبتيا، حتى إف اإلخالؿ بكاجب اإلبالغ يترتب عميو مسؤكلية الطبيب في عدـ 

 .(181)اإلبالغ ك يككف محؿ متابعة جزائية كيضعو في خانة اإلتياـ
 

ك المشرع الجزائرم في ىذا الصدد مكقفو كاضح ك ساير الطرح المذككر سابقان، 
 مف قانكف العقكبات التي 301ك يستشؼ ذلؾ مف خالؿ الفقرة الثانية لنص المادة 

و مع ذلؾ فال يعاقب األشخاص المبينوف أعاله رغـ عدـ إلتزاميـ ... " جاء فييا 
باإلبالغ عف حاالت اإلجياض التي تصؿ إلى عمميـ بمناسبة ممارسة مينتيـ 

، ك اإلجياض "...بالعقوبات المنصوص عميو في الفقرة السابقة إذ ىـ أبمغوا عنيا
جريمة معاقب عمييا، ككف أف فييا تعمد إنياء الحمؿ بإعداـ الجنيف، ك ذلؾ إما 
بإخراجو مف الرحـ أك بإعدامو داخؿ الرحـ بأم كسيمة مف الكسائؿ ك قبؿ المكعد 

 .(182)الطبيعي المقدر لكالدتو ك بال ضركرة تبيح ذلؾ
 

فجريمة اإلجياض تقتضي اإلبالغ عنيا مف طرؼ الطبيب أك مف في حكمو، 
ككنيا تتضمف جريمة، ك قياـ الطبيب باإلبالغ عنيا كاجب مفركض عميو بقكة 

 .القانكف، ك في المقابؿ يعفى الطبيب مف العقاب عف إفشاء السر الطبي
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المتعمؽ بحماية  85/05مف قانكف  206/3كذلؾ ك في نفس السياؽ نجد المادة 
يجب عمى األطباء أف يبمغوا " الصحة ك ترقيتيا المعدؿ ك المتمـ تنص عمى ما يمي 

عف سوء معاممة األطفاؿ القصر و األشخاص المحروميف مف الحرية التي 
 مف مدكنة أخالقيات 12، كما نجد أيضا المادة "الحظوىا خالؿ ممارسة مينتيـ
ال يمكف لمطبيب      أو جراح األسناف المدعو " الطب الجزائرم التي تنص عمى 

لفحص شخص سميب الحرية أف يساعد أو يغض الطرؼ عف ضرر يمحؽ بسالمة 
 كاف ذلؾ جسـ ىذا الشخص أو عقمو أو كرامتو بصفة مباشرة أوغير مباشرة، و لو

لمجرد حضوره، و إذا الحظ أف ىذا الشخص قد تعرض لمتعذيب أو لسوء معاممة 
 مف نفس المدكنة 54كما أف المادة   "...يتعيف عميو إخبار السمطة القضائية بذلؾ

يجب عمى الطبيب أو جراح األسناف المدعو لإلعتناء بقاصر أو " تنص عمى 
بشخص معوؽ إذا الحظ أميما ضحية معاممة قاسية أو غير إنسانية أو حرماف 

 "..أف يبمغ بذلؾ السمطة المختصة
 

مف خالؿ ىذا المسح لمحتكل ك مضمكف المكاد المتعمقة باإلفشاء المقرر 
بمكجب القانكف، نالحظ أف ىناؾ مسؤكلية عمى عاتؽ الطبيب مف أجؿ التبميغ عف 
الجرائـ التي يعاينيا أثناء أداء ميامو، ككف أف األمر يتعمؽ مباشرةن بالجرائـ الكاقعة 
عمى كياف الفرد ك جسمو الذم يتمتع بالحرمة ك الكرامة، ك في نفس السياؽ نصت 

01-16 مف القانكف رقـ 40المادة 
 : ،عمى ما يمي(183)

 

 .تضمف الدولة عدـ إنتياؾ حرمة اإلنساف" 
 

 .و يحظر أي عنؼ بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
                                                           

 .، يتضمف التعديؿ الدستكرم، مشار إليو سابقا01-16 القانكف رقـ (183)



 

 ".المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة يقمعيا القانوف
 

فإذا كاف القانكف يمـز األطباء باإلبالغ عف الجرائـ، فإف عدـ اإللتزاـ أكاإلخالؿ 
مف قانكف العقكبات الجزائرم  181بو تترتب عميو مسؤكلية جزائية حسب نص المادة 

عف جـر عدـ اإلبالغ، فالمشرع الجزائرم أكجب اإلبالغ عف الجرائـ التي تقع عمى 
جسـ اإلنساف الذم عالجو الطبيب ك عايف جسمو  ذلؾ أف جسد اإلنساف ىك الكياف 
الذم يباشر بو المرء كظائفو الحيكية ك ىك محؿ الحؽ في السالمة، التي تعبر مف 
الحقكؽ الشخصية المصيقة بالفرد التي يحمييا القانكف ك يصكنيا المجتمع لكؿ فرد 

 .(184)مف أفراده، ك ليذا قرر المشرع ليا حماية جنائية
 

 :إباحة اإلفشاء ضمانًا لحسف سير العدالة: الفرع الثاني
 

إف مف المصالح اإلجتماعية األكثر أىمية ك طمبان ىي ضماف حسف سير 
العدالة ك مف أجؿ حسف سير العدالة، جعؿ المشرع مف فعؿ إفشاء األسرار الطبيبة 
سببان لإلباحة، إذا قاـ بو األميف عمى السر الطبي بغرض أداء الشيادة أماـ القضاء 
في مسألة أستدعي مف أجميا، أك مف أجؿ القياـ بأعماؿ خبرة كمؼ بإعدادىا، ضمف 
شركط ك حدكد أكجدىا المشرع مف أجؿ المكازنة بيف المحافظة عمى األسرار الطبية 

 .لممرضى مف جية ك ضمانان لحسف سير العدالة مف جية أخرل
 

فترجيح مصمحة حسف سير العدالة عمى مصمحة حماية األسرار الطبية تؤدم 
إلى إباحة فعؿ اإلفشاء، ك ذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة القضائية كتحقيؽ العدالة 
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المنشكدة، فمنذ القديـ ك اإلنسانية تسعى جاىدة في بحثيا عف العدالة لمعثكر عمى 
 .(185)كسيمة تسمح بالكصكؿ إلى الحقيقة بأقؿ خطأ ممكف

 

ك في معالجتنا لمسألة إفشاء السر الطبي مف طرؼ المكمؼ بو لضماف حسف 
سير العدالة، ك جدنا سببيف رئيسييف لذلؾ أكالىما يتمثؿ دعكة األميف عمى السر مف 
طرؼ القضاء لإلدالء بشيادتو ك ثانييما يتمثؿ في أعماؿ الخبرة الطبية المكمؼ بيا 

 .األميف عمى السر مف طرؼ القضاء
 

  ًأداء األميف لمشيادة أماـ القضاء كسبب موجب إلفشاء السر الطبي: أوال: 
 

األصؿ في تقديـ الشيادة أماـ القضاء أنيا كاجب يفرضو القانكف عمى كؿ 
شخص تـ إستدعاؤه لذلؾ، مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقيقة المنشكدة في النزاعات 

المطركحة أماـ جيات الحكـ، مف أجؿ إثبات أك نفي التيمة، ك يتعرض لممساءلة 
 .مف يتخمؼ عف الحضكر ك أداء الشيادة

 

غير أف الكضع في مسألة أداء الطبيب لمشيادة أماـ القضاء عرؼ جدالن 
كاسعان، ك إختمؼ الفقياء في ىذه المسألة ك تـ طرح العديد مف التساؤالت مفادىا ىؿ 
يحؽ لمطبيب إفشاء سر المريض أـ أنو يمنع عميو ذلؾ ك يتعرض لمعقاب إذا أفشى 

 شيء مف السر عف طريؽ أداء الشيادة؟
 

فمنيـ مف قاؿ أنو ال عقاب عمى ىذا اإلفشاء، ككف أف المرء ك إف كاف مف 
أىؿ الميف الممـز أصحابيا بكتماف السر، مجبر عمى تبياف ما أطمع عميو بمكجب 
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 .ممارستو لمينتو، إف كاف ذلؾ يساعد القضاء في الكصكؿ إلى الحقيقة
 

في حيف رأل جانب آخر مف الفقو بعدـ جكاز إفشاء السر الطبي مف قبؿ أىؿ 
المينة، ميما كانت األحكاؿ حتى ك لك تعمؽ ذلؾ بأداء الشيادة أماـ القضاء  غير 
أف فريؽ ثالث ك يرل الباحثيف في ىذا المجاؿ أنو الراجح، ذىب لمقكؿ أنو إذا كاف 
في أقكاؿ الشاىد ما يؤدم إلى إفشاء السر الطبي ك يساعد في المقابؿ عمى أداء 
خدمة عامة تفيد المجتمع، فال مانع مف أداء الشيادة التي تتضمف إفشاءان لمسر 

 . (186)الطبي ك ال يترتب عمى ذلؾ أم عقاب
 

 غير (187)ك ىذا اإلتجاه األخير تبناه القضاء الفرنسي في عدة أحكاـ ك قرارات
المتعمؽ  85/05مف القانكف  206/5أنو بالرجكع لممشرع الجزائرم نجد نص المادة 

ال يمكف لمطبيب أوجراح األسناف أو : " بحماية الصحة ك ترقيتيا تنص عمى
الصيدلي المدعو لإلدالء بشيادتو أماـ العدالة أف يفشي األحداث المعنية بالسر 

 ."الميني إال إذا أعفاه مريضو مف ذلؾ
 

يفيـ مف ىذا النص أف ىناؾ تعارض بيف كاجب أداء الشيادة ك مبدأ اإللتزاـ 
بكتماف السر الطبي، فأداء الشيادة مف طرؼ الطبيب يعتبر إفشاءان لمسر الميني مما 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم، كما أنو 301يجعمو تحت طائمة مخالفة أحكاـ المادة 
في المقابؿ نجد أنو في حالة إمتناع الطبيب عف أداء الشيادة يعرضو لمعقكبة 

 .المنصكص عمييا بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية
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كؿ شخص أستدعي "  مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى 97فالمادة 
لسماع شيادتو ممـز بالحضور و حمؼ اليميف و أداء الشيادة مع مراعاة األحكاـ 

 "....المتعمقة بسر المينة
 

كؿ شخص مكمؼ " مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى  222ك كذا المادة 
بالحضور أماـ المحكمة لسماع أقوالو كشاىد ممـز بالحضور و حمؼ اليميف و 

 ".أداء الشيادة
 

يجوز لمجية القضائية بناءًا " مف نفس القانكف عمى  223كما نصت المادة 
عمى طمب النيابة العامة معاقبة كؿ شاىد يتخمؼ عف الحضور        أو يمتنع 

 "....97عف حمؼ اليميف أو أداء الشيادة بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة 
 

" مف مدكنة أخالقيات الطب الجزائرم تنص عمى  100كما نجد أيضان المادة 
أف يكشفوا في ...يتعيف عمى األطباء أو جراحي األسناف إذا ما وجيت إلييـ أسئمة

حدود ما يتفؽ و واجب إحتراـ السر الميني ما يعرفونو مف وقائع يمكف أف تساعد 
 "..التحقيؽ

 

بعد ىذا المسح السريع لممكاد القانكنية ك مضمكنيا فيما يتعمؽ بأداء األميف 
لمشيادة أماـ القضاء، ك التضارب المكجكد بيف كاجب أداء الشيادة أماـ القضاء  ك 

مف قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا  206/5كاجب اإللتزاـ بالسر الطبي، نجد أف المادة 
آثرت كاجب الكتماف عمى كاجب الشيادة ك عمقت إمكانية البكح بالسر الطبي، عمى 

 .شرط  الحصكؿ عمى رضا صاحب السر
 

فمقد أكجب المشرع الجزائرم عمى الطبيب ك مف في حكمو مف الممزميف بالسر 



الميني، متى كجو ليـ إستدعاء كشيكد أماـ القضاء، أف يتقيدكا في إجابتيـ عمى 
األسئمة المكجية ليـ في حدكد ما كجو ليـ، فال يحؽ ليـ اإلجابة إال عمى األسئمة 

 206/4 المطركحة دكف تجاكز حدكدىا ك ىذا ما يظير جميان مف خالؿ نص المادة

وال يمكنو اإلدالء في تقريره أو عند تقديـ ... " مف قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا 
شيادتو في الجمسة إال بالمعاينات المتعمقة فقط باألسئمة المطروحة كما يجب 
عميو كتماف كؿ ما توصؿ إلى معرفتو خالؿ ميمتو تحت طائمة إرتكاب مخالفة 

 "..إفشاء السر الميني
 

ك نقؼ ىنا عند إشكالية مفادىا، ما قيمة الشيادة التي يدلي بيا الطبيب أماـ 
القضاء مفشيان بمكجبيا معمكمات سرية دكف أف يحصؿ عمى رضا ك إذف مف 

المريض؟ ك كيؼ يمكف لمقاضي التأكد مف أف الطبيب حصؿ عمى رضا المريض 
 مف أجؿ البكح بسره الطبي أثناء أداء الشيادة؟

 

إذا أدل الطبيب شيادتو ك تعمد البكح بمعمكمات سرية خاصة بالمريض  دكف 
الحصكؿ عمى رضا مف ىذا األخير، يككف قد إرتكب جريمة إفشاء األسرار الطبية، 
ك تعد شيادتو باطمة ك ال ترقى إلى مصؼ الدليؿ القانكني  ككف أنيا تعد في حد 

 .(188)ذاتيا جريمة معاقب عمييا
 

فالطبيب ممـز باإلمتناع عف إفشاء سر مريضو دكف الحصكؿ عمى رضاه 
الصريح متى كاف بصدد اإلدالء بشيادة أماـ القضاء، ككف أف حماية السر الطبي 

مصمحة أكلى بالحماية عـ مصمحة أداء الشيادة، خاصةن أف الشيادة عمى العمـك ال 
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تعتبر الدليؿ الكحيد الذم يمكف مف الكصكؿ إلى الحقيقة ، ككف أنو يجكز إثبات 
مف قانكف اإلجراءات  212الجرائـ بأم طريقة مف طرؽ اإلثبات حسب نص المادة 

 .الجزائية
 

  ًممارسة األميف عمى السر الطبي ألعماؿ الخبرة: ثانيا: 
 

تعتبر الخبرة مف الكسائؿ الفنية التي يمجأ إلييا القاضي ك يعيد بيا ألخصائييف 
ك فنييف في المجاؿ المراد معالجتو، يستأنس بيا القاضي، ككف أف الخبير يضع 
تحت تصرؼ القضاء معارفو ك تجاربو ك يكشؼ لو ما خفي مف األمكر، ك يميد 
لمقاضي الطريؽ مف أجؿ الفصؿ في النزاع المعركض عميو  كمكضكع الخبرة ىك 

 .(189)البحث في المسائؿ الفنية دكف القانكنية التي تعد مف إختصاص القضاء
 

ك يشترط إلمكاف عدـ مسائمة الطبيب الخبير عف إفشاء السر الطبي، أف يقدـ 
التقرير إلى المحكمة ك كذا أف يتقيد في أعماؿ خبرتو في حدكد المياـ المنكطة بو 

 (190 ).مف قبؿ القضاء دكف الخركج عنيا ك إال كاف في حكـ المفشي لألسرار الطبية
 

مف قانكف حماية الصحة  206/4 ك نشير في ىذا الصدد إلى نص المادة
ال يمـز الطبيب أو جراح األسناف " كترقيتيا المعدؿ ك المتمـ التي تنص عمى 

أوالصيدلي سواءًا كاف مطموب مف القضاء أو خبيرًا لديو بكتماف السر الميني أماـ 
 .القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط بميمتو

 

و ال يمكنو اإلدالء في تقريره أو عند تقديـ شيادتو في الجمسة          إال 
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بالمعاينات المتعمقة فقط باألسئمة المطروحة، كما يجب عميو كتماف كؿ مف توصؿ 
 "..إلى معرفتو خالؿ ميمتو تحت طائمة إرتكاب مخالفة إفشاء السر الميني

 

فقد نظـ المشرع الجزائرم بمكجب قانكف الصحة ك ترقيتيا عالقة الطبيب  
الخبير بالقضاء، ك جعؿ ميمة الطبيب الخبير مقتصرة عمى المسائؿ الفنية الطبية 
فقط، بحيث ألزمو باإلجابة فقط عمى األسئمة التي أراد الخبير إجابة عنيا ك كمفو 

بيا، ك قد أكد المشرع الجزائرم ذلؾ أيضان في مدكنة أخالقيات الطب بمكجب المادة 
يجب عمى الطبيب الخبير و عمى جراح األسناف عند صياغة " التي تنص عمى  99

تقريره أف ال يكشؼ إال عمى العناصر التي مف شأنيا أف تقدـ اإلجابة عمى األسئمة 
المطروحة في قرار تعيينو، و فيما عدا ىذه الحدود يجب عمى الطبيب الخبير و 

 "..جراح األسناف الخبير أف يكتـ كؿ ما يكوف قد إطمع عميو خالؿ ميمتو
 

ك إنطالقان مما سبؽ ذكره فإف المشرع أكجد أسباب تبيح لمطبيب ك مف في 
حكمو الخركج عف المبدأ العاـ الذم يقضي باإللتزاـ بحرمة األسرار الطبية لممرضى، 
ك تبيح اإلفشاء بالمعمكمات ك األسرار الطبية أثناء أداء الشيادة أماـ القضاء أك أثناء 
القياـ بخبرة قضائية مأمكر بيا، ك كؿ ىذا اليدؼ منو تحقيؽ مصمحة تتجسد أساسان 

 .في المنع مف كقكع الجرائـ ك ضماف حسف سير العدالة
 

 :أسباب إباحة إفشاء السر الطبي حفاظًا عمى الصحة العمومية: المطمب الثاني
 

إف السر الطبي عاـ ك مطمؽ، ك تجريـ إفشائو جاء بغرض حماية حؽ المريض 
في المحافظة عمى سره، ك مف ىنا ال يجكز البكح بالسر الطبي إال إذا كانت ىناؾ 
مصمحة إجتماعية تسمك فكؽ مصمحة المريض في كتماف سره       ك لذلؾ أكجب 



القانكف عمى الطبيب ضركرة المبادرة بإبالغ الجيات الصحية المختصة بأحد 
األمراض المعدية أك التناسمية، ك كذا اإلبالغ عف المصابيف بأمراض عقمية أك 
نفسية، باإلضافة إلى اإللتزاـ باإلبالغ عف المكاليد في حالة عدـ كجكد األب أك 

 .(191)األقارب ككذلؾ اإللتزاـ باإلبالغ عف الكفيات
 

 :التبميغ عف األمراض المعدية: الفرع األوؿ
 

المقصكد بالعدكل دخكؿ العكامؿ المرضية لجسـ اإلنساف ك تطكرىا كتكاثرىا 
داخمو ك تفاعؿ الجسـ معيا، ك بيذا تختمؼ العدكل عف التمكث الذم ىك مجرد كجكد 
 .العامؿ المرضي في جسـ اإلنساف دكف أف ينمك أك يتكاثر    أك يتفاعؿ الجسـ معو

 

فاألمراض المعدية تنتقؿ مف مريض إلى آخر بطرؽ مختمؼ، فمنيا ما ينتقؿ 
عف طريؽ التنفس كأمراض الجياز التنفسي، مثؿ اإلنفمكنزا ك السؿ الرئكم أك عف 

طرؽ الفـ كأمراض الجياز اليضمي مثؿ التيفكيد، ك منيا ما ينتقؿ عف طريؽ 
العالقات الجنسية مثؿ الزىرم ك السيالف، ك منيا ما ينتقؿ عف طريؽ المالمسة 

كالجذرم ك الجداـ، ك بعضيا ينتقؿ بكاسطة الحقف أك نقؿ الدـ  كاإللتياب الكبدم 
الفيركسي أك بكاسطة الحشرات كالمالريا التي تنقؿ عف طريؽ البعكض، ك قد يككف 

، ك ىذه الحاالت المرضية تكجب اإلبالغ (192)لممرض أكثر مف كسيمة لإلنتقاؿ
عنيا، ككف أف المجتمع بحاجة لمقاكمة األمراض المعدية كي ال تنتشر، مما 

يستدعي تعطيؿ مصمحة المريض المتمثمة في حفظ سره الطبي أماـ المصمحة العامة 
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لممجتمع المتثممة في منع إنتشار األمراض  حفاظان عمى مجتمع سميـ خالي مف 
 .األمراض الفتاكة، فكاجب اإلبالغ ىك كاجب إجتماعي عاـ يفرض الصالح العاـ

 

فالتبميغ عف األمراض المعدية ال يعتبر إفشاءان لمسر الطبي، ذلؾ أف حفظ 
المجتمع ك كقايتو ك السير عمى حمايتو مف األمراض المعدية، فيو حفظ لألمة 

ككقاية ليا، ك مف ىنا يجب التضحية بإفشاء سر الفرد في سبيؿ مصمحة المجتمع، 
ك بناءان عميو يجكز إفشاء السر باإلبالغ عف األمراض المعدية، ألف لممجتمع 
مصمحة كبرل في محاربة األمراض المعدية، ك مف ثـ فميا مصمحة كبيرة في 

التعرؼ عمى ىذه األمراض منذ بدء ظيكرىا، إتخاذ السمطات الصحية اإلجراءات 
الالزمة في مجابيتيا، قبؿ أف تستفحؿ في المجتمع، ك ال يككف ذلؾ إال بسرعة 

التبميغ عف جكد األمراض المعدية، مما يتطمب تكقؼ المصمحة الخاصة بالمريض 
المتمثمة في حفظ سره أماـ مصمحة المجتمع العامة  فاإلبالغ عف ىذه األمراض مف 

 .طرؼ الطبيب المعايف ليا، كاجب مفركض عميو
 

فعدـ اإلبالغ عف األمراض المعدية يؤدم إلى إنتشارىا، ك إصابة األصحاء 
بيا، ك ىذا أمر غير مسمكح بو بؿ محظكر شرعان ك قانكنان، ككنو يعرض النفس 
البشرية لميالؾ، فرعاية النفس البشرية ك الحفاظ عمييا مف كؿ األسقاـ ك منحيا 

 .أسباب البقاء كاجب شرعي قبؿ أف يككف قانكنيان 
 

فالمسمـ بو أف اإلبالغ عف األمراض المعدية فيو حفظ لمنفس مف التيمكة  كتمؾ 
إحدل مقاصد الشريعة اإلسالمية، فالتبميغ عف األمراض المعدية يكدم      ال محاؿ 
إلى التمكف مف معرفة األمراض المعدية المتفشية في المجتمع        ك بذلؾ يسيؿ 
حصرىا ك تقميص ضررىا، ك الحد مف إنتشارىا ك تكفير جميع اإلحتياطات الالزمة 



لمجابية المرض المعدم، إما بالعالج أك العزؿ حتى الينتشر المرض إلى الغير مف 
 .(193)األصحاء

 

مف قانكف حماية الصحة ترقيتيا  كرس  03فالمشرع الجزائرم بمكجب المادة 
ترمي األىداؼ المسطرة في مجاؿ الصحة إلى حماية " ذلؾ مف خالؿ النص التالي 
، ك السبيؿ إلى تحقيؽ ذلؾ يككف عف طريؽ التبميغ "...حياة اإلنساف مف األمراض

مف نفس  54الفكرم عف األمراض المعدية المكتشفة ك ىذا ما نصت عميو المادة 
يجب عمى أي طبيب أف يعمـ فورًا المصالح " القانكف السالؼ الذكر التي جاء فييا 

الصحية المعنية بأي مرض معٍد شخصو و إال سمطة عميو عقوبات إدارية و 
 "..جزائية
 

فالقانكف ألـز الطبيب بكجكبية التبميغ الفكرم عف األمراض المعدية، ك ال يعد 
ذلؾ مف قبيؿ إفشاء لمسر الطبي، فال يخضع الطبيب في ىذه الحالة إلى المتابعة 

الجزائية ألنو يؤدم كاجبان أمره بو القانكف، فالمشرع مف خالؿ مضمكف المادة السالفة 
 .الذكر، رجح المصمحة العامة لممجتمع عمى مصمحة المريض

 

مام  15المؤرخ في  120-93مف المرسـك التنفيذم رقـ  28كما نصت المادة 
 مف القانوف رقـ 54عماًل بالمادة " المتعمؽ بتنظيـ طب العمؿ عمى ما يمي  1993

يجب عمى طبيب العمؿ أف يصرح بجميع   1985فيفري  16المؤرخ في  85-05
حاالت األمراض الواجب التصريح بيا و التي يطمع عميو ضمف الشروط المنصوص 

، ىذا النص تضمف إشارة صريحة "...عمييا في التشريع و التنظيـ المعموؿ بيما
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 .عمى ضركرة تبميغ طبيب العمؿ عف األمراض المعدية التي يكتشفيا
 

ك قد حدد المشرع الجزائرم قائمة األمراض التي يجب عمى الطبيب اإلبالغ 
 19الصادر بتاريخ  176عنيا إجباريان ك فكران مف دكف أم تردد بمكجب القرار رقـ 

الكوليرا  " مرض معدم     ك ىي  31عف كزارة الصحة ك حصرىا في  1990نكفمبر 
الحمى التيفويدية، التسمـ الغذائي الجماعي، اإللتياب الكبدي الفيروسي  الخناؽ، 
الكزاز، السعاؿ الديكي، شمؿ األطفاؿ، الحصبة  إلتياب السحايا، إلتياب السحايا 

غير السمبي، مرض السؿ، حمى المستنقعات البرداء ليشمانيوز األحشاء، 
ليشمانيوز الجمد، الكيس المائي  الكمب، مرض الجمرة الحمى المالطية القالعية، 

البميارسيا، الجداـ، إلتياب اإلحميؿ السيالني، إلتياب اإلحميؿ غير السيالني، 
السمفس، مرض اإلفرنجي  إنتانات اإليدز السيدا  الحمى المتوسطية، الطاعوف، 

 "..الحمى الصفراء  الرمادي الحبيبي
 

مف القرار الكزارم المذككر أعاله أنو عمى الطبيب اإلبالغ  03ك نصت المادة 
معٍد، شخصو تحت طائمة العقكبات اإلدارية ك  ك التصريح اإلجبارم بكؿ مرض

سكاءان كانت حاالت مشككؾ في أمرىا أك متكقع كجكدىا     ك أف ىذا  الجزائية،
اإللتزاـ يمتد حتى لممسؤكليف عف المخابر الخاصة أك العامة        ك التبميغ عف 

ىذه يككف بكاسطة محاضر معدة عمى شكؿ مطبكعات ك ىذا ما نصت عميو المادة 
 كسيمة أممف نفس القرار، ك يككف التبميغ بإستعماؿ التمكس       ك الياتؼ أك  04

 .مف نفس القرار المذككر أعاله 07أخرل، حسب ما جاءت بو المادة 
 

ك مسألة مكافحة األمراض المعدية تقع بالدرجة األكلى عمى عاتؽ الدكلة  حيث 
 02أنو بالرجكع لمصالحيات ك المياـ المحددة لكزير الصحة ك السكاف، نجد المادة 



66-96مف المرسـك التنفيذم رقـ 
يحدد وزير الصحة " ، التي تنص عمى ما يمي(194)

و السكاف إستراتيجية لتطوير أعماؿ القطاع و يضبط أىدافيا     ال سيما فيما 
مف نفس  03، كما نصت المادة "... وقاية صحة السكاف و حمايتيا–:... يأتي

يتولى وزير الصحة و السكاف مف أجؿ القياـ بالمياـ المحددة " المرسـك عمى 
يحث عمى األعماؿ المرتبطة بالوقاية ومكافحة األمراض : ....- أعاله ما يأتي

 "....الوبائية و المزمنة و يقترح التدابير التي تمكف الدولة مف التكفؿ بذلؾ
 

ك عمى ذلؾ يجكز إفشاء السر الطبي لإلبالغ عف األمراض المعدية، لما ليذا 
اإلفشاء مف مصمحة كبرل في مقاكمة األمراض المعدية ك الكبائية، مف أجؿ إتخاذ 
اإلجراءات الالزمة مف طرؼ السمطات المختصة ك المؤىمة  لمقاكمة إستفحاؿ تمؾ 
األمراض، ك ال يتأتى ذلؾ إال بسرعة اإلبالغ عنيا مف طرؼ الطبيب، الذم يككف 

 .أماـ كاجب قانكني ك إجتماعي يفرضو الصالح العاـ
 :التبميغ عف المواليد و الوفيات: الفرع الثاني

 

التصريح بالمكاليد ك الكفيات ضركرة يقتضييا التنظيـ اإلدارم داخؿ المجتمع، 
خاصة ك أف لو إرتباط بحالة األشخاص ك أىميتيـ، فالمرء يأتي لمحياة فتحرر لو 

 .شيادة الميالد، ك عند حمكؿ أجمو تحرر لو شيادة الكفاة
 

فشيادة الميالد كثيقة تثبت الكجكد القانكني لمشخص ك تبيف جنسو       ك 
حالتو فيتعيف بذلؾ التصريح بيذا الميالد أماـ ضابط الحالة المدنية الكاقع   في دائرة 

أياـ إبتداءان مف اليـك المكالي لكضع  05إختصاصو الكضع، خالؿ ميمة ال تتجاكز 
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 (195)يـك في كاليات أقصى الجنكب 60الحمؿ، ك تمدد ىذه المدة إلى أجؿ أقصاه 
فإذا إنقضت المدة المذككرة سابقان دكف التصريح بالكالدة، فإف الشخص المكمؼ 

بالتصريح يتعرض لممتابعة الجزائية، عف مخالفة عدـ التصريح بكالدة الطفؿ ك ىذا 
20-70مف األمر  61ما نصت عميو المادة 

: "   التي جاءت عمى النحك التالي(196)
أياـ مف الوالدة إلى ضابط الحالة المدنية لممكاف و إال  05يصرح بالمواليد خالؿ 

فقرة ثالثة مف قانوف العقوبات  442فرضت العقوبات المنصوص عمييا في المادة 
 ."الجزائري

 

فقرة ثالثة مف قانكف العقكبات الجزائرم تنص عمى  442ك بالرجكع لنص المادة 
يعاقب بالحبس مف عشرة اياـ عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر و بغرامة " مايمي 

 :دج 16.000 دج إلى 8.000 مف
 

كؿ مف حضر والدة طفؿ و لـ يقدـ اإلقرار المنصوص عميو في - 3....
 " ....القانوف في المواعيد المحددة

 

تيتـ جميع الدكؿ بضبط سجالت خاصة لممكاليد، كحذا حذك ىذه الدكؿ المشرع 
 01فقرة  61حيث تمـز المادة  70/20 الجزائرم مف خالؿ قانكف الحالة المدنية رقـ

أياـ إلى ضابط الحالة المدنية لممكاف ك إال  05، بالتصريح بالمكاليد خالؿ (197)منو
 .الفقرة الثالثة مف قانكف العقكبات 442فرضت عقكبات المنصكص عمييا في المادة 
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 .1970فبراير



فيمتـز األب أك األـ بالتبميغ عف الكالدة، ك في حالة عدـ كجكدىما أك لـ يكف 
مف  01فقرة  62بإستطاعتيما القياـ بذلؾ، يمتـز الطبيب أك القابالت بذلؾ، فالمادة 

ال فاألطباء و " قانكف الحالة المدنية تنص عمى  يصرح بوالدة الطفؿ، األب أو األـ وا 
القابالت أو أي شخص أخر حظر الوالدة، و عندما تكوف األـ ولدت خارج مسكنيا 

 ".فالشخص الذي ولدت األـ عنده
 

فالتبميغ عف الكالدات يقع بالدرجة األكلى عمى عاتؽ األب، ك في ىذه الحالة 
يتحمؿ الطبيب مف إلتزامو بالتبميغ، أما إذا كاف األب غير شرعي فإف عبء التبميغ 
يقع عمى عاتؽ األـ، ك في حالة عدـ تمكنيا ينتقؿ ىذا العبء إلى الطبيب، حتى 

في حالة كفاة الطفؿ بعد كالدتو مباشرة فإف ذلؾ ال يعفي الطبيب مف إلتزامو بالتبميغ 
تحت أم مبرر ك لك تكفرت النية الحسنة أك قصد بعدـ التبميغ بالتستر عمى األـ 

، فالطبيب ممـز بذكر كاقعة الكالدة ك إسـ المكلكد ك جنسو، (198)غير المتزكجة
، أما البيانات األخرل (199)كتاريخ كالدتو، كالساعة التي كلد فييا، كمقر الكالدة

 .فيستطيع الطبيب أف يتجنب ذكرىا
 

فالتبميغ عف المكاليد يعتبر مباحان بنص القانكف، بؿ ىك كاجب ك إلتزاـ عمى 
عاتؽ المكمؼ بالسر الطبي، ككف أف ذلؾ يساىـ في الحفاظ عمى المصمحة العامة، 

 . (200)ك أف إىماؿ ذلؾ يؤدم إلى إىدار ىذه المصمحة المرجك منيا فائدة المجتمع
 

كذلؾ الشأف بالنسبة لمتبميغ عف الكفيات، التي ييدؼ مف خالليا إلى التعرؼ 
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 .عمى أسباب الكفاة، إذا كانت طبيعية أـ غير ذلؾ كنتيجة لفعؿ مجـر
 

كما ييدؼ أيضا إلى معرفة األمراض الكبائية التي تفتؾ باألشخاص  كتمكف 
األجيزة المختصة مف كضع اإلحصائيات ك معرفة مدل التقدـ في الكقاية مف مرض 

 . (201)فتاؾ ك الحد منو ك إتخاذ ما يمـز مف تدابير لمتغمب عميو
 

مف قانكف الحالة  78فإلتزاـ الطبيب باإلبالغ عف الكفيات مستمد مف نص المادة 
ال يمكف أف يتـ الدفف دوف ترخيص مف ضابط الحالة المدنية، " المدنية التي تنص 

و ال يمكف أف يسمـ الترخيص إال بعد شيادة معدة . مكتوب عمى ورقة و دوف نفقة
 مف قبؿ الطبيب أو مف قبؿ ضابط الشرطة القضائية الذي كمفو بالتحقيؽ في الوفاة

." 
 

ك في حالة الكفاة في المستشفيات الصحية يتعيف عمى مدير المستشفى إبالغ 
فالطبيب ىنا يحرر شيادة . (202)ساعة مف حدكثيا 24ضابط الحالة المدنية خالؿ 

كفاة لمكقكؼ عمى سببيا فإذا رأل أنيا غير طبيعية ناتجة عف فعؿ إجرامي يصبح 
ممزما بإبالغ الضبطية القضائية، كفي ىذه الحالة فالطبيب الذم يؤدم كاجبو في ىذا 

  .الشأف كما يفرضو القانكف حفاظا عمى المصمحة العامة    ال مسؤكلية عميو
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 خاتمة
 

مما ال شؾ فيو أف لمسر الطبي خصكصية، مف خالؿ حرص كؿ مف صاحب 
السر ك المؤتمف عميو بكتمانو، لما قد يترتب عف إفشاء السر الطبي مف مضار 

 .تمحؽ المرء ك تمس مصالحو، بؿ ك تمس حتى المجتمع ك مينة الطب
 

ىذا ما حتـ إضفاء الحماية التشريعية مف خالؿ القكانيف التي تجـر إفشاء 
السر الطبي ك تقرير العقكبات الرادعة لذلؾ، ك ىذه الحماية تحقؽ مصالح تنصب 

 .عمى األفراد، كما تنعكس عمى مينة الطب ك المجتمع ككؿ
 

ىناؾ حاالت مرضية ال يمكف تجاكزىا، إال بالمجكء إلى الطبيب قصد طمب ؼ
العالج، ىذا ما يصاحب البكح بأسرار، أك إكتشافيا مف قبؿ المعالج أثناء   أك 

بمناسبة قيامو بالفحص الطبي، مما أكجب تدخؿ التشريع ليضمف لممرضى 
اإلطمئناف عمى أسرارىـ ك صكف كرامتيـ، ككف أف إفشاء األسرار الخاصة بالمرضى 

 .  قد تضر بمصالحيـ
 

فقد يصيب الضرر المصمحة األدبية لممريض، الذم لو أكثر مف سبب جدم 
يحتـ فرض سر المينة عمى الطبيب مف أجؿ الحفاظ عمى سمعتو، ألف بعض 

األمراض كاإليدز، ك البرص، ك الزىرم، ك بعض األمراض المعدية      ال يجكز 
إفشاؤىا خارج النظـ ك القكانيف المنظمة لذلؾ، ككنيا بطبيعتيا تدعكا إلى النفكر مف 

، فقد يعتبر إفشاء السر عدكانا عمى (203)المريض مما يمس سمعتو ك يجرح مشاعره 
 .الشرؼ ك اإلعتبار الخاص بالمريض
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ك تمتد حماية المصمحة األدبية لمسر الطبي إلى ما بعد كفاة المريض حماية 
لذكراه، فمف حؽ الكارث أف يحمي مصمحة مكرثو األدبية إستنادا إلى ما يصيبو مف 

 .(204)ضرر سكاء  لممتكفى أك لمكارث
 

فاإللتزاـ بالسر الطبي نشأ ككاجب أخالقي يقع عمى عاتؽ األطباء  صكنان 
لكرامة ك أخالقيات مينة الطب، ككف أف الجانب األخالقي في مينة الطب يعد 

عنصرا أساسيا لممارستيا، إلرتباطيا الكثيؽ بخصكصية األشخاص فكاف كاجبا عمى 
الطبيب كتـ سر مرضاه، إلعتبار ذلؾ مبدأ أخالقي، فأساس اإللتزاـ بمبدأ السر 

 .الطبي، ىك شرؼ المينة ك كجكب إلتزاـ آدابيا ك المحافظة عمى مكانتيا ك كرامتيا
 

ك تقتضي مصمحة مينة الطب أف يطمئف المريض إلى الطبيب خاصة فيما 
يتعمؽ بحفاظو عمى سره الخاص، كي تسكد الثقة في العالقة بيف الطبيب     ك 

المريض  فإذا زالت ىذه الثقة تردد المرضى في المجكء إلى األطباء خكفا مف إفشاء 
 .أسرارىـ
 

 الطبيب تقـك متى أفشى سر مريضو، ك تتحقؽ جريمة إفشاء السر ةفمسؤكلي
 مف قانكف العقكبات الجزائرم، كمما إتجيت 301الطبي حسب مفيـك نص المادة 

إرادة األميف عمى السر إلى تحقيؽ نتيجة اإلفشاء، في حيف أف إباحة اإلفشاء ك 
تحمؿ المكمؼ بالسر الطبي مف اإللتزاـ بالكتماف، ال يككف إال متى كجد نص قانكني 

 .صريح يجيز فعؿ البكح بالسر الطبي
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فالسر الطبي يتراكح بيف المنع مف البكح بو ك جكازية ذلؾ، بيدؼ التكفيؽ بيف 
المصمحة الخاصة لممريض ك المصمحة العامة لممجتمع، غير أنو يبقى عمى عاتؽ 
الطبيب ك المكمفيف بالحفاظ عمى السر الطبي معرفة متى يككف البكح بالسر الطبي 

الزمان ك متى يعتبر مجرمان حتى ال يقع تحت طائمة المساءلة سكاءان الجزائية أك 
 .التأديبية
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 .1990 لسنة 35 ر عدد . ج،1990 يكليك 31
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 1966سنة ؿ ،47 ر عدد .العقكبات المعدؿ ك المتمـ، ج

ر .، يتعمؽ بالحالة المدنية ج1970 فبراير 19 المؤرخ في 20-70 األمر رقـ  (4
 .1970، لسنة 21عدد 

  يتضمف القانكف المدني، 1975سبتمبر  26مؤرخ في اؿ 58-75مر رقـ  األ (5
. متمـاؿمعدؿ كاؿ ، 1975لسنة  ،78 عدد .ر.ج

، المتضمف 1992 جكيمية سنة 06 المؤرخ في 276- 92المرسـك التنفيذم   (6
. 1992سنة ؿ، 52 رقـ . ر.مدكنة أخالقيات مينة الطب، ج

، يحدد 1996 يناير سنة 27 المؤرخ في 66-96المرسـك التنفيذم رقـ   (7
 . 1996 لسنة 8ر عدد . صالحيات كزير الصحة ك السكاف، ج

، يتضمف 2011 مارس سنة 20مؤرخ في اؿ 122-11تنفيذم رقـ اؿمرسـك  اؿ (8
 القانكف األساسي الخاص بالمكظفات المنتميات لسمؾ القابالت في الصحة العمكمية

 .2011 لسنة، 17 عدد .ر.ج
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 الممخص

I) ملخص باللغة العربية : 

الحؽ في الخصكصية يستمـز أف ال تككف حالة المريض محالن لمبكح         
ك اإلعالـ  فمينة الطب مف أىـ الميف التي يمتـز أصحابيا بكتماف أسرار عمالئيـ  

ك تعتبر مف أكثر الميف المتصمة إتصاالن مباشران باألسرار المتعمقة بأدؽ تفاصيؿ 
الحياة الشخصية لممريض، ك متى تـ البكح بيا قد ينعكس ذلؾ سمبان عمى سمعة 

 .المريض ك كرامتو اإلنسانية

 . اإللتزاـ بالسر الطبي، الخصكصية، الكرامة اإلنسانية:الكممات المفتاحية

 

II) ملخص باللغة الفرنسية : 

 

 Le droit à la vie privée exige que la condition du patient ne soit 

pas sujet à la divulgation et au médias. 
 

      La profession médicale est l’une  des professions les plus 

importantes qui oblige ses praticiens au respect de l’état et de la vie 

privée de leurs patients. 

 Cette profession touche directement l’intimité du patient, toute 

révélation non autorisée peut influer d’une manière négative sur la 

réputation du patient et sa dignité humaine. 
      

       Les mots clés: Secret médical, l'intimité et la dignité humaine. 
 

 
 

 


