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الملخص:
إن الحفاظ على الار الطبي عن طريق توفر الحماية الجزائية له ،يبرره مصلحة المريض
كونه يزرع الثقة في نفاية المريض ،ويجعله يرتاح للطبيب مالماً له بدنه وأا ارره.

لقيام جريمة إفشاء الار الطبي البد من توفر مجموعة من األركان صفة المؤتمن على

الار ،وافشاء الار ،والقصد الجنائي ،يرد على الجريمة بعض االاتثناءات ،يجب فيها

على الطبيب أن يبوح باألارار الطبية دون أن تقوم ماؤوليته الجزائية.
الكلمات المفتاحية الار الطبي ،الطبيب ،الماؤولية الجزائية.

Abstract:
The preservation of the medical secret through the provision of
criminal protection, justifies the interest of the patient as it
cultivates confidence in the psyche of the patient, and makes him
comfortable to the doctor, A Muslim has his body and secrets.
The crime of disclosure of medical confidentiality is based on three
pillars of the offender's character, the disclosure of the secret, and
the criminal intent.There are some exceptions in which the doctor
must disclose medical secrets without his criminal responsibility.
الكلمات المفتاحية الار الطبي ،الطبيب ،الماؤولية الجزائية.
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 .0مقدمة :

إن درااة الار المهني للطبيب من األمور المعقدة  ،ذلك الن القانون يفررض علرى بعرض
األطبرراء االلت رزام بالصررمت ويعا ررب كررأ مررن يمرررم مبرردأ الاررر المهنرري مررن ناحيررة  ،ومررن

ناحية ثانية فإن القانون يامح لبعض األشرما

باإلفاراء عرن الارر ويعا رب كرأ مرن لرم

يقدم على اإلفااء باإلبالغ و أداء الشهادة.

أن اع رردة الا ررر الطب رري للطبي ررب ديم ررة و ك رران أو :م ررن وا ررط اع رردة الا ررر الطب رري عن ررد

األطباء هو أبي يراط بحيث يقو " :أن كأ ما يصأ إلى بصري أو امعي و رت يرامي

بمهمت رري أو ف رري هير رره و ته ررا مم ررا يم ررت عال ت رري بالن ررات و يتطل ررب كتمان رره و ار ر تمه و
ار حتفب برره فرري نفارري " .1وفرري و ررت الحررق انتقررأ االلترزام بالاررر المهنرري إلررى القااواررة "

. "les Prétres chrétions

فقد عرفت مصر الفرعونية هذا االلتزام  ،حيث كران صراحب الصرنعة ملزمرا بالحفراظ علرى
أارار العميأ  ،فكان الطبيب ملتزما بالحفاظ على األارار  ،فإذا مالفها و تروفى المرريض
دفط الطبيب رأاه ثمنا لذلك.2
كمرا اهتمررت الشرريعة اإلارالمية بالاررر بصررفة عامررة  ،و أحاطتره بالعنايررة ماصررة  ،حرصررا

منه ررا عل ررى ت رردعيم االا ررتقرار و تحقي ررق التر روازن ب ررين مص ررالح الن ررات  ،إذا أوص ررى فقه رراء

الشررافعية األطبرراء ب ر ن يغا روا أبصررارهم عررن المحررارم عنررد دمررولهم علررى المراررى و أال
يفشوا األارار و ال يهت وا األاتار.3
تهدف هرذه الد ارارة إلرى تحديرد كيفيرة تفعيرأ الحمايرة الجزائيرة ل اررار الطبيرة حفراظ علرى
الار الطبي؛ عن طريق إلزام أصحاب البد :البيااء  ،بهذا التزام ما أجأ تحقيق وحمايرة

المصلحة العامة  .بحيث تنتشر الثقة وتتوطد الروابط بين المريض من جهة واألطبراء مرن

جهة أمرى

و بناء على ما ابق تطرح اإلشكالية التالية
إلى إي مدى يمكن مسألة الطبيب جزائيا عن إفشاء السر الطبي ؟
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لإلجابررة علررى اإلشرركالية اررمنا هررذه الد اراررة إلررى ثالثررة نقرراط النقطررة األولررى تعررال مفهرروم
الار الطبي أما النقطة الثانية فتتناو :أركان جريمرة إفشراء الارر الطبري أمرا النقطرة الثالثرة
واألميرة تدرت أاباب اإلباحة في جريمة إفشاء الار الطبي.
 .5مفهوم السر الطبي للطبيب

يكتاي الار المهني بشكأ عام مدلولين مت املين
المدلول األول  :يفيد بصرفة عامرة علرى أنره ال يجروز للطبيرب أن يفشري أو أن ياراعد فري
تاريب معلومات من شانها  ،أن تايء بالاير الحان للمصلحة.

و يطرح ه ذا المردلو :بحكرم صرياهته الواارعة مشركلة التمييرز برين المعلومرات التري تمارط
إل ررى ه ررذا الواج ررب  ،و المعلوم ررات الت رري يمك ررن اعتباره ررا عديم ررة األهمي ررة و بالت ررالي ابل ررة
لالطالع و األمر يعود في الحقيقة إلى الالطة التقديرية لإلدارة.4
أمررا المدددلول الندداني :فتتعلررق بالمعلومررات الاررية الترري ررد يطلررط عليهررا الطبيررب أو وصررلت
إلى علمه أثناء يامه بعمله  ،و هي تم

المواطنين إما من حيث حياتهم الماصة . 5و

المتعلقة بالجانب الطبي للمريض و هو مواوع دراانتا
 .0 .5تعريف السر الطبي.

كلمرة الارر تثيرر برأ كرأ شريء واجرب الاركوت الرذي يفررض علرى الطبيرب ،ويقرا :عنره

بصرفة عامرة أنره عال رة برين شرم
فرالمطلوب مرن هرذا الشرم
الحر

مرا ومعرفرة شريء أو وا عرة مرا .وبحكرم هرذه العال رة

هرو عردم إفشراء الارر ،كمرا أن هرذه العال رة تقتاري منره

على منط الغير من معرفته وا تشافه

6

للار المهني مفهومين لغوي و اصطالحي

المفهوم اللغوي الار مفرد األاررار  ،وهرو كرأ مرا يكتمره اإلناران فري نفاره يقرو:
كتابه العزيز " يوم تبلى الارائر" 7أي يوم القيامة تمتبر األارار و تنكشف.

فري

الارر فري اللغرة كرذلك مر موذ مرن مرادة اررر ،والارر مرن األشرياء التري ت رتم ،والارر مرا

أمفيت.ورجأ اري :ياط األشياء ا ار من وم اريين.

والاريرة :كالار ،والجمط الارائر والاريرة عمأ الار من مير أو شر.

وأار الشيء :كتمه وأظهره ،وهو من األاداد .
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ا :الراهب  :اإلارار مالف اإلعالن وياتعمأ في المعاني واألعيان
وردت كلمة الار في القرآن ال ريم في موااط عدة منها:
َخفى ﴾
في وله تعالى في اورة طه ﴿:يعلم السر وأ ْ

8

ا :ابن عبات :الار ما حدث به اإلناان هيره في مفاء ،وأمفى منه ما اامر في نفاه

مما لم يحدث به هيره.9

المفهرروم اصررطالحي أمررا الاررر الطبرري اصررطالحا فررال يمرررع معنرراه فرري االصررطالح عررن

معناه اللغوي إذ ا :احدهم األارار مالف اإلعالن و هو الحديث المكتوم في النفت .

يتعلق الار ا لطبي بكأ المعلومات ذات الطبيعة الاررية و التري ينبغري عردم إفشرائها للغيرر
 ،إذ أن إفش رراء المعلوم ررات الطبي ررة الماص ررة ب ررالمريض يمك ررن أن ترت ررب أث ررار ا ررلبية عل ررى

المريض  .و يظهر هذا الت ثير بصفة وااحة في المجا :الطبي

10

.

 .5 .5نطاق السر المهني للطبيب

إن المقصود من نطام الار الطبي هو ما مدى التزام الطبيب بالحفراظ علرى الارر الطبري
أي اإلطار الذي يلتزم فيه الطبيب بالار.

و لتحديد نطام االلتزام بالار الطبي ظهر رأيين

الرأي األول  :يررى أنصرار هرذا الررأي أن الترزام الطبيرب بالمحافظرة علرى الارر الطبري هرو

التزام عام و مطلق إذ أن الطبيب ال ياتطيط مهما كانت الظروف  ،أن يبوح بر ي معلومرة

أو وا عة إال في الحالة التي يجيز المشرع ذلك.11
و يواح أنصار هذا الرأي علرى أن الطبيرب يلترزم بعردم إفشراء أي ارر مرن األاررار مهمرا
ت ن األعذار التي يقدمها  ،ألن االلتزام يشمأ كأ ما توصأ إليه الطبيرب مرن معلومرات و

أمبار و بيانات نتيجة اتصاله بمرااه و ما يبرر هذا الرأي هو ارورة حماية ثقة العميأ
من صاحب المهنة فمهنة الطب تهم المجتمرط ب ارره نظر ار للمدمرة العامرة التري تقردمها  ،و
في ذلك دعامة و حماية لاللتزام بالار من االنهيار و التالشي  .باإلارافة إلرى أن األمرذ

بهذا المبدأ يجنب األطباء عناء التمييز بين ممتلف الحاالت التي يجرب فيهرا الحفراظ علرى
الار الطبي و الحاالت التي ال يلتزم فيها ال تمان هذا الار إذ د تدم الما لة فري بعرض
األحيان و يصعب تحديد الالوك الواجب إتباعه لعالع المريض.12
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إال أن مب رردأ الا ررر المطل ررق حم ررأ ف رري طيات رره برررذور ا ررعفه و أدمل ررت علي رره ال ثيرررر مر ررن
االاتثناءات مما أدى إلى ظهور رأي أمر في الفقه .
الدددرأي النددداني  :مف رراد ه ررذا الر ررأي أن الحف رراظ عل ررى الا ررر المهن رري يب رررر حماي ررة المص ررلحة
الشمصررية للعميررأ و الررذي يبرروح لطبيبرره بكررأ أار ارره  .و هررذا الاررر وجررد لحمايررة المصررلحة

الماصررة  ،و أن هررذه المصررلحة الماصررة تحقررق فرري نفررت الو ررت المصررلحة العامة.فحاررب

أنصار هذا الرأي فإن فكرة الار تعتبر نابية.

و د امذ القااء الفرناي بنظرية نابية االلتزام بالار المهنري علرى أن إرادة األطرراف هري
التي تحدد وجود الار الطبي و نطا ه.
 .3. 5األساس القانوني للسر المهني للطبيب

انقام الفقه بش ن تحديد األارات القرانوني اللترزام الطبيرب بالحفراظ علرى الارر المهنري إلرى

أريررين .ففرري حررين يعتمررد ال ررأي األو :علررى فك ررة العقررد المبرررم بررين الطبيررب والم رريض دون

النظر إلى طبيعة العقد وشكله ومامونه ،اواء كان صريحا أو امنيا ،مكتوبا أو شفويا،

يتولرد عررن ت ارارري الطررفين ،مفرراده أن يتلقررى الطبيرب أاررار المرريض و يعمرأ علررى رعايررة

مصرالحه ،ويقردم لره يرد العرون والماراعدة  ،وكرأ ذلرك مقابرأ اجرر .وبالترالي هنراك الت ازمران
بين مودع الار والمؤتمن عليه والطبيب يلتزم بالحفاظ على األارار وصونها

13

.

ويعتبر الرأي الثاني أن األاات القانوني لاللتزام بالار الطبي يجرد مبر ارتره فري النصرو

القانونية التي توجرب علرى الطبيرب بعردم اإلمرال :بالتزاماتره المهنيرة  ،والتري منهمرا الحفراظ
علررى الاررر الطبرري ،وأي إفشرراء لرره يمثررأ اعتررداء علررى المجتمررط كلرره و إهرردار للثقررة الترري

يحظررى بهررا الطبيررب ويعررد مر ررا ألصررو :مهنترره وياررتوجب العقرراب  ،وهررذه النظريررة تعتبررر
األ رب إلى الصواب ألنها تقوم على احترام الار الطبي إال أنها تعرات إلى النقد.14
 .3أركان جريمة إفشاء السر الطبي للطبيب

يتطلررب لقي ررام جريم ررة إفشرراء الا ررر الطب رري  ،ت رروفر أرك رران ه رري ال ررركن الشرررعي  ،و ال ررركن

المادي و الركن المعنوي  .والركن المفترض وهو صفة الجاني
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 .0 .3صفة من أتمن على السر الطبي
ال ياررري ن ر

المررادة  103إال علررى طائفررة معينررة مررن األمنرراء علررى األا ررار الطبيررة وهررم

األمناء بحكم الارورة أو من تقتاي وظيفته أو مهنته بتلقي أارار الغير.
لرم يشر المشرررع حصرر األشررما

األمنرراء علرى األاررار وا تفررى برذكر الرربعض مررنهم وهررم

األطبرراء والج ارحررون والصرريادلة والقررابالت ،ثررم أردف بقولرره" أو جميررط األشررما

المررؤتمنين

بحكررم الوا ررط أو المهنررة أو الوظيفررة الدائمررة أو المؤ تررة علررى أا ررار أدلرري بهررا إلرريهم" تاركررا

بذلك للقااء مهمة تعيينهم.15
 .5 .3الركن الشرعي

عليه في انون العقوبات أو أحرد القروانين

يقصد بالركن الشرعي أن يكون الفعأ منصو

الماصة ،و واط المشرع له عقوبة جزائية  .وهذا طبقا لمبدأ المنصو

األولى من انون العقوبات.16

عليره فري المرادة

وتجرررم التشر رريعات ف رري كثي ررر م ررن ال رردو :إفش رراء الا ررر وتف رررض عقوب ررة عل ررى مرت ررب ه ررذه
الجريمررة فالهرردف مررن وراء تجررريم إفشرراء األار ررار ه ررو صرريانة مص ررالح األفررراد .لق ررد نر ر

المشرع الجزائري في المادة  103من القانون العقوبات على ما يلي " يعا ب بالحبت من
شررهر إلررى اررتة أشررهر و بغ ارمررة مررن  00000إلررى  300000دع األطبرراء و الج ارحررون و
الصرريادلة و القررابالت و جميررط األش ررما

الم ررؤتمنين بحك ررم الوا ررط أو المهنررة أو الوظيف ررة

الدائمررة أو المؤ تررة علررى أا ر ارر أدلررى بهررا إلرريهم و أفشرروها فرري هيررر الحرراالت الترري يجررب

عليهم فيها القانون إفشائها و يصرح لهم بذلك".
 .3 .3إفشاء السر الطبي

يتمثأ الالوك اإلجرامي في عملية إفشاء الار الطبري فري فعرأ اإلفشراء مرن برأ الشرم

األمين على الار وهو الطبيب.17

لررم يرررد فرري القررانون تعريررف للاررر  ،ذلررك أن تحديررد الاررر ما ر لة نارربية تمتلررف بررامتالف
الظررروف ،ومررا يعتبررر ار ار بالنارربة لشررم

ررد ال يعتبررر كررذلك بالنارربة مررر  ،ومررا يعتبررر

ا ار في ظروف معينة د ال يعتبر في أمرى.18
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وبوجرره عررام  ،يعررد ا ر ار كررأ مررا يعرفرره األمررين أثنرراء أو بمناارربة مماراررة وظيفترره أو مهنترره

وكان في إفشائه حرع لغيره ،وال يشترط أن يكرون اإلفشراء بالارر كرامال برأ يكفري جرزء مرن
الاررر  ،كم ررا ال يش ررترط أن يك ررون اإلفش رراء علني ررا بررأ يكف رري أن يك ررون إل ررى ش ررم

واح ررد،

فالطبيررب الررذي يفشرري لزوجترره ار ار مررن مهنترره يرتمررب جنحررة ولررو طلررب مررن الزوجررة كتمرران

الار.19

 .4 .3الركن المعنوي

تعتبر جريمة إفشاء الار الطبي مرن الجررائم العمديرة ،وترت رز بالترالي علرى ركنهرا المعنروي
الذي يتمذ صورة القصد الجنائي ،والذي يقصد به اتجاه إرادة الجاني إلى ارت راب الجريمرة
مط علمه بذلك ،وتوجه الفاعأ إرادته إلى ارت اب الجريمة مط علمه بكافة أركانهرا القانونيرة

أو هو عالم بعناصر الجريمة وال تقوم بدون صد جنائي

20

.

و يظهر مرن ذلرك أن القصرد الجنرائي هرو علرم بالارلوك ارواء كران فعرال أو امتناعرا  ،ل رأ
وا عررة تعطيرره داللترره اإلجراميررة و علررم بالنتيجررة الترري تترتررب عنهررا ا رواء كانررت مطررر أو
ارر.

إن المشرع الج ازئرري يرن

فري المرادة  103مرن رانون العقوبرات " األطبراء و الج ارحرون

و الصريادلة و القرابالت و جميررط األشرما

المؤتمنررون بحكرم الوا ررط أو المهنرة أو الوظيفررة

الدائمررة أو المؤ تررة علررى أا ررار أدلررى بهررا إلرريهم و أفشرروها فرري هيررر الحرراالت الترري يوجررب

عليهم فيها القانون إفشائها و يصرح لهم بذلك".
ناتمل

من المادة أن الطبيب الذي يقدم على إفشاء الارر الطبري  ،يعا رب علرى جريمرة

إفشرراء الاررر المهنرري  .و بررذلك يكررون المشرررع الج ازئررري ررد اعتبررر أن جريمررة إفشرراء الاررر
الطبي جريمة عمدية ذلك أن المادة جاءت بصيغة العموم .
 .4أسباب إباحة إفشاء السر الطبي

األص ررأ ه ررو أن يلت ررزم األطب رراء بالحف رراظ عل ررى الا ررر الطب رري  ،الن ذل ررك ي ررودي إل ررى زرع
الطم نين ررة و الثق ررة عن ررد المرا ررى  .إال أن رره هن رراك ح رراالت ال يلت ررزم فيه ررا ص رراحب المهن ررة
بكتمرران الاررر المهنرري بررأ ياررتوجب عليرره اإلفشرراء وذلررك بموجررب ن ر
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والمعيار الذي يمكن االعتماد عليه في هذا الصدد هو رجحان المصلحة في اإلفشاء على
المصلحة في ال تمان و هذه الحاالت هي
 .0 .4حاالت اإلبالغ عن جريمة

يجيرز القرانون فري بعرض األحيران ،للطبيرب ،وهرو مرن أدى اليمرين والترزم بالمحافظرة علرى
الار الطبي ،إبالغ الالطات الممتصة بما يصأ إلى علمره مرن و رائط أو معلومرات عرن

طريرق ممارارته لنشراطه الطبري .ففري هرذه الحالرة واارح للعيران أن القرانون يمرو :ويارمح
للطبيب بحكم عملره أن يطلرط علرى إحردى الجررائم الوا عرة  ،فعلرى الطبيرب أن يقروم برإبالغ
الالطات الممتصة.21

إن المشرع الجزائري لم يلزم األطباء باعتبارهم ملزمين بالار المهنري براإلبالغ عرن الجررائم

اواء تلك التي هي في طور اإلعداد أو تلك التي تم تنفيذها وعلموا بها  ،و هذا باالارتناد
على العبارة الواردة في الفقرة األولى من المادة  ،و هري مرط عردم اإلمرال :بالواجبرات التري
يفراها ار الطبي.
إال أنه من جانب آمر  ،يمكن القو :أن هذا التحفب ال يعفري الطبيرب مرن االلترزام برالتبلي
المنصو

عليه في المادة  383من انون العقوبرات ،22و هرذا تحقيقرا للغايرة التري أرادهرا

المش رررع و ه رري ال رردفاع ع ررن كي رران المجتم ررط و ذل ررك بتجن ررب ارت رراب جر ررائم ته رردد كيان رره و

تصيب أفراده ب ذى ال يمكن تداركه لوال وجود واجب اإلبالغ.

هررذا مررط اإلشررارة إلررى أن ررانون اإلج رراءات الجزائيررة فرررض فرري المررادة  10منرره علررى كررأ
موظف عمومي يكشف أو يعلم ب ن هناك جريمة د ارت بت أثناء مماراة مهامه بر ن يبلر

فو ار دون ت مير النيابة العامة .

فهنررا نجررد أن المشرررع الج ازئررري أعفررى الطبيررب مررن االلت رزام بالاررر الطبرري فرري حالررة علمرره

بو وع جريمة.23
 .5 .4التبليغ عن اإلمراض المعدية
تررن

المررادة  45مررن ررانون حمايررة الصررحة و تر يتهررا " يجررب علررى أي طبيررب أن يعلررم

فررو ار المصررالح الصررحية المعنيررة ب ر ي مرررض معرردي شمصرره و إال اررلطت عليرره عقوبررات
إدارية و جزائية"

24
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يتاررح انرره يقررط علررى األطبرراء واجررب إمبررار المصررالح الصررحية بكررأ

مرض معد ،اواء كان المرريض هرو الرذي أفارى برالمرض أو ترم تشميصره مرن طررفهم و
ع رراينوا وجر رروده  ،و أن رره يترتر ررب عر ررن ع رردم تبلر رريغهم بر ررالمرض المعر رردي للجهر ررات المعنير ررة ،

تعرار ررهم للمار رراءلة الجزائير ررة  ،و بالتر ررالي تار ررليط علر رريهم عقوبر ررات جزئير ررة باإلار ررافة إلر ررى
العقوبات الت ديبية.25
و نصررت المررادة  41فرري فقرتهررا الثانيررة علررى مررا يلرري " تحرردد ائمررة األمرراض المعديررة عررن
طريق التنظيم" .فالمشرع الج ازئرري حردد علرى اربيأ الحصرر ائمرة األمرراض المعديرة التري
يجب على الطبيب اإلبالغ عنها.26

 .3 .4التبليغ عن المواليد و الوفيات

إن التبلي عن المواليد و الوفيات أمرر تقتاريه المصرلحة العامرة  ،و رد نر

عليره المشررع

بوجوب اإلفشاء نظ ار لما تحققه عملية التبلي من أهمية في تقديم إحصاءات د يقة.27
فحاب المشرع فرإن اإلعرالن عرن المواليرد هرو الترزام يقرط علرى الطبيرب إذا لرم يقرد األب أو

األم بذلك وهو ما نصت عليره المرادة  20مرن رانون الحالرة المدنيرة " يصررح بروالدة الطفرأ
األب أو األم و إال فاألطبرراء و القررابالت أو أي شررم
األم ولدت مارع ماكنها فالشم

الذي ولدت عنده".28

آمررر حاررر الروالدة وعنرردما ت ررون

كما أن المادة  83من انون الحالة المدنية التي ألزمرت المرديرين الماريرين للماتشرفيات ،
و ررد يكونر روا أطب رراء  ،بر ر ن يمب ررروا بو رروع الوف رراة ف رري حال ررة ح رردوثها ف رري الماتش ررفيات أو
الماتوصررفات الصررحية مررال 05 :ارراعة مررن و وعهررا إلررى اررابط الحالررة المدنيررة أو الررذي

يقوم مقامه.

و إذا كان الطبيب مكلف بموجب ن

انوني باإلبالغ عن المواليد و الوفيات  ،فإن ذلرك

يعني بالارورة أنه ال يا  :جزائيا عن اإلمال :بااللتزام بالحفاظ على الار الطبي.
 .4 .4حالة اإلبالغ عن سوء معاملة القصر والسجناء.

ترن

المرادة  206مرن رانون حمايرة الصرحة و تر يتهرا ،علرى أنره يجرب علرى األطبراء أن

يبلغوا عن اوء معاملة األطفا :القصر واألشما

المحرومين من الحرية التي الحظوها

مرال :ممارارة مهنرتهم .وفري نفرت هرذا المعنرى جراءت المرادة  12مرن مدونرة أمال يرات
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على عدم إمكان الطبيب أو جراح األانان ،المدعو لفح

أن ياراعد أو يغرض الطررف عرن اررر يلحرق بارالمة جارم هرذا الشرم

شم

ماجون،

 ،أو عقلره ،أو

كرامته ،بصفة مباشرة أو هير مباشرة ،ولرو كران ذلرك بمجررد حاروره ،واذا الحرب أن هرذا
الشرم

بذلك

29

رد تعررض للتعرذيب أو اروء المعاملرة ،يتعرين عليره إمبرار الارلطة القارائية

و ال يلتزم في هذه الحالة بالار الطبي.30

 .2 .4اإلفشاء بسبب الشهادة أمام القضاء
يثررار التارراؤ :حررو :مررا إذا كرران الشررم

المطلوبررة شررهادته أمررام القارراء محررال مررن واجررب

كتمان الار

آثرر المشررع الج ازئرري واجرب ال تمران علرى واجرب ماراعدة الارلطات القارائية فري كشرف
الحقيقة،31وتنطبق هذه القاعدة على إطال ها بماصة األطبراء والمحرامين .هكرذا اري فري
فرنا ررا بمص ررو

األطب رراء أن "كتم رران الا ررر التر رزام مف ررروض عل ررى األطب رراء كواج ررب م ررن

واجبات مهنتهم وواعهم ،وهو عام ومطلق وال يملك أحد حلهم منه".32

إال أن المادة  301من انون العقوبات الجزائري مرجت عن هرذه القاعردة عنردما ألزمرت

في فقرتها الثانية األطباء بالشهادة إذا هم دعوا في اية إجهاض.33

أمرا المشررع المصرري فقرد حارم التعرارض برين واجرب أداء الشرهادة أمرام القاراء وواجرب

كتمان األارار الطبية ،بتغليبه واجب ال تمان على واجب أداء الشرهادة ،وبالناربة للمشررع
الع ار ي فلقرد حارم هرذا التعرارض وهلرب واجرب ال تمران علرى واجرب الشرهادة ،وكرذلك أثرر
المشرع الفرناي واجب كتمان ار المريض على واجب الشهادة.34
 .6 .4رضاء صاحب السر بإفشائه

أن راررا صرراحب الا ررر بإذاعترره يب رررر اإلفش رراء  ،فلصرراحب الا ررر المص ررلحة األولررى ف رري
ال تمرران  ،ومررا دام فرري ااررتطاعته أن يررذيط مررا حظررر علررى األمررين فلرره أن يرفررط عنرره هررذا

الحظر  ،وبناء عليه اي في مصر ب ن جريمة إفشاء الار ال وجود لها في حالة ما إذا
كرران اإلفشرراء حاصررال بنرراء عل ررى طلررب م ررودع الا ررر  ،فررإذا طلررب المررريض مررن الطبي ررب
بوااطة زوجته شهادة بمراه جاز للطبيب إعطاء هذه الشهادة  ،وال يعد عمله إفشاء ارر
يعا ب عليه .
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بالنابة للمشرع الجزائري لم يشر صراحة الى رااء صراحب الارر باعتبرار اربب لإلباحرة
في هذه الجريمة.
 .2الخاتمة
أن النصررو

القانونيررة فرري القررانون الج ازئررري تلررزم برراحترام الاررر الطبرري وتمنررط االعتررداء

عليرره ،ال بررأ إن ن ر

المررادة  103مررن ررانون العقوبررات الج ازئررري يجرررم مثررأ هررذا الاررلوك

يعا ب عليه بعقوبة الحبت والغرامة  ،باعتبار أن األطباء و الجراحين و الصيادلة و مرن

هررم فرري حكمهررم  ،يعرردون مررن األمنرراء علررى األا ررار الطبيررة الترري تررودع لررديهم ويرر تمنون
عليها.
أن إ رار الحماية القانونية للار الطبي  ،بمقتاى نصو

انون العقوبات  ،يحقق أهدافا

يوليه ررا له ررا المجتم ررط أهمي ررة ماص ررة  ،و يا ررعها أفر رراده ف رري مص رراف األولوي ررة ف رري الو ررت

الراهن.
و ل ن نجد من الناحية العملية هياب للار الطبي ماصة في الماتشفيات ،فرالمعمو :بره

هرو تعليرق بطا رات المرارى علرى اررائرهم ،مرط العلرم أن هرذه البطا رات تحتروي علرى كرأ
المعلومرات المتعلقرة بهرم ،وهرو مرا يارمح ألي ازئرر اإلطرالع عليهرا ،وهرذا مرا يحقرق فعرأ

اإلفشاء بكأ اهولة .

وبناء على ذلك نقترح التوصيات التالية
 اررورة اارتعما :اإلعرالن ا لري للمحافظرة علرى أاررار المرارى فري الماتشرفياتالجزائريرة وبالترالي يصرعب علرى أي أحرد الحصرو :علرى المعلومرات واإلطرالع عليهرا إال
المعني باألمر شمصيا.

 ارررورة إدراع عقوبررات ت ميليررة لجريمررة إفشرراء الاررر الطبرري والترري ررد تارراهم برردورها فرريالحد من انتشار مثأ هذه الجريمة.
 ارورة إدراع رااء المجني عليه كابب لإلباحة في جريمة إفشاء الار الطبي. .6المراجع
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( -)1أنور يواف حاين "،ركن المط في المائولية المدنية للطبيب" ،دار الفكر
والقانون  ،المنصورة ،الطبعة االولى،0035 ،

.351

( )2محمد نزار الد ر "،ماؤولية الطبيب في الشريعة االاالمية" ،على المو ط
 08 ،https://draldaker.wordpress.com/2013/04/28افريأ ،0031
( )3د  .رايت محمد  "،ماؤولية األطباء المدنية عن إفشاء الار المهني في اوء
القانون الجزائري"  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم اال تصادية و القانونية  ،المجلد ر م

 04العدد األو، 0002 ، :

052

( )4هاشمي مرفي  "،الوظيفة العمومية على اوء التشريعات الجزائرية و بعض
التجارب األجنبية"  ،دار الهومه  ،الجزائر،0030
( )5نفت المرجط ،

088-081

.088

( )6زيوي عكرية  "،الماؤولية المدنية عن إفشاء الار الطبي" ،مذكرة تمرع لنيأ شهادة
المااتر في القانون  ،جامعة العقيد أ لي محند أولحاع  ،البويرة ،0031 ،

30

( )7اورة البقرة ا ية .014
( )8اورة الرعد ا ية .00

( )9أحمد بو فة "،إفشاء ار المريض درااة مقارنة بين الشريعة و القانون" ،درااة
مقارنة بين

الشريعة و القانون"،مذكرة ماجاتير في العلوم اإلاالمية ،جامعة

الجزائر،0002 ،

12

( )10بومدان عبد القادر " الماؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء الار الطبي"  ،راالة
ماجاتير  ،كلية الحقوم جامعة مولود معمري – تيزي وزو ، 0033 ،

( )11د  .رايت محمد  "،المرجط الاابق" ،

.041

( )12بومدان عبد القادر " المرجط الاابق " ،

.11

( )13بومدان عبد القادر " المرجط الاابق " ،

.12

( )14د  .رايت محمد  "،المرجط الاابق " ،
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( )15أحان بواقيعة  "،الوجيز في القانون الجنائي الما

(الجرائم اد األشما

والجرائم اد األموا،" ):الجزء االو ،:دار الهومه  ،الجزائر ،0005

( )16تن

المادة األولى من انون العقوبات

بغير انون"

( )17د عبد
، 0001

" ال جريمة و ال عقوبة او تدبير أمن

أوهايبية  " ،شرح انون العقوبات الجزائري "  ،مطبعة ال اهنة  ،الجزائر
.380

( )18أحان بواقيعة  "،المرجط الاابق"،

012

( )19أحان بواقيعة  "،المرجط الاابق"،

011

( )20نفت المرجط ،

.021

( )21رايت محمد "،المرجط الاابق"،
( )22تن

015

.024

المادة  383من انون العقوبات المعد :بالقانون 01/02المؤرخ في 00

ديامبر انة  ،0002ب نه "...يعا ب بالحبت من انة إلى ممت انوات وبغرامة من
 00000الى  300000دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كأ من يعلو بالشروع في
الجناية أو بو وعها فعال ولم يمبر الالطات فورا".
( )23رايت محمد "،المرجط الاابق"،

.024

( )24انظر القانون ر م  31-08المعد :للقانون ر م  04-84المتعلق بحماية الصحة
و تر يتها الجريمة رامية العدد  55انة 0008
( )25بومدان عبد القادر " المرجط الاابق " ،
( )26نفت المرجط.

( )27نفت المرجط ،

.42

.41

( )28األمر  10-00المتعلق بالحالة المدنية المعد :والمتمم بالقانون ر م 08-35
المؤرخ في  02أوت  ، 0035الجريدة الرامية العدد 52
.022

( )29د .رايت محمد "،المرجط الاابق" ،

( )30وال يجوز للطبيب أو جراح األانان أن يااعد ،أو يشارك ،أو يقبأ أعما :تعذيب،
أو أي شكأ آمر من أشكا :المعاملة القااية وهير اإلناانية ،أو المهنية مهما ت ن
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الحج  ،وهذا في كأ الحاالت والظروف بما في ذلك النزاع المدني في أو ات الالم .

وكذلك يكون الواط حتى إذا تعلق األمر بحالة أو حاالت ظهرت في أثناء نزاع

مالح ،ويجب أن ال ياتعمأ الطبيب أو جراح األانان معرفته ،أو مهارته ،أو درته
لتاهيأ ااتعما :التعذيب أو أي طريقة ااية ال إناانية أو مهنية مهما يكن فهذه
النصو

تجيز ل طباء التبلي عن هذه الجرائم التي د تمت القصر واألشما

عاما يلحق
مطر
ًا
المحرومين من الحرية نظ ار ل ون هذه األفعا :تشكأ
ً
اجتماعيا ً
انوني يعفي الطبيب
األذى ويمت بالنظام العام  .مما دفط بالمشرع إلى ان ن
من االلتزام بالحفاظ على الار المهني ،إذا تعارض ذلك مط اإلبالغ عن اوء معاملة
القصر وتعذيب الماجونين ،بحيث رجح كفة االلتزام الثاني و المتمثأ في االبالغ.
رايت محمد "،المرجط الاابق" ،

.010

( )31مادة  97من انون اإلجراءات الجزائية الجزائري
( )32أحان بواقيعة  "،المرجط الاابق"،
( )33أحان بواقيعة "،المرجط الاابق"،
( )34أحمد بو فة "،المرجط الاابق"،

053 -050
053

.041
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