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ABSTRACT : 

 
   Legislator has committed 

Pharmacist to maintain professional 
secrecy as an Obligation in Article 113 
and 114 of the Code of Medical Ethics, 
As well as Article 206 of the Health 
Law And it considered as a main crime 
committed by professionals Especially 
pharmacists, when they disclose the key 
of the secret ,as facts and information 
that he has been entrusted by the 
customer to others anyway, The 
legislature Spoke for this crime in the 
Penal Code in Article 301     he punishes 
from one month to 6 months and a fine 
20.000 to 100.000 , Except the available 
cases are permissible under law. So it 
must raise awareness about this crime, 
and to inform people about the 
possibility of pursuing and punishing 
offenders. 

 

  : الملخص
لقد ألزم الصيديل باحملافظة على السر املهين 

 114و 113من خالل النص عليه كالتزام هلم يف املادة 
من  206من مدونة أخالقيات الطب، وكذلك املادة 

قانون محاية الصحة وترقيتها، وجعل من جرمية إفشاء السر 
املهين من أهم اجلرائم املاسة باالعتبار اليت يرتكبها املهنيني 
خاصة الصيادلة، وتتمثل قيام الصيديل بكشف السر 
املتضمن جمموعة الوقائع واملعلومات اليت أؤمتن عليها من 
طرف الزبون للغري بأي طريقة من الطرق، وقد نص عليها 

جرم  ، حيث منه 301أيضا يف قانون العقوبات يف املادة 
عملية البوح بأسرار املرضى للغري سواء بطريقة مباشرة أو 
غري مباشرة،وتوقيع العقوبة املتمثلة يف احلبس من شهر إىل 

دج إىل  20.000أشهر وبغرامة مالية من   6
دج ، بشرط أال تتوفر حاالت اإلباحة  100.000

لذلك جيب  نشر الوعي حول هذه  ،املنصوص عليها قانونا
عريف الناس عن إمكانية متابعة اجلناة ومعاقبتهماجلرمية ،وت

 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على إفشاء الصيدلي للسر المهني في التشريع الجزائريجزاء المترتب ال

- 320 -  
 

  : ةـــمقدم

اللقد   الط امليدان املسؤولية القضاءأثارت ساحة ع ل املشا من االتصال،عديد

سان امبحياة اح من تقتضيھ املروعناية وما من،ماية والصيادلة طباء من يصدر مما

مأخطاء بحيا ةتؤدي ج ل،من الالزمة ة ر ا توف املرمومحاولة ة ومعا م عمل أداء

طمئنان و بالثقة ء م ثانيةجو ة ج اوقد،من عل زائركز ا عفير املشرع عملفرض املحافظة

امل م من وجعلھ،السر اما امولزومسانبكرامةاعلقلت،القانونية ال الفرديةاح تھ  وقد،حر

ذا قانونيا واجبال ان صار ثم عألزمو ،أخالقيا يطلع من ل كو ،فراد  أسراربھ ت لم

املقارنة عات شر لقواعدأاملسال اتمبلخالقلة صارمةبتقني الواجبوأصبح،بقواعد ذا اك ان

مستقلة مة اجر ابذا ف يق من ل زائري انظموقد،عاقب ا متفرقةاملشرع ن خاصةقوان

ا،وعامة وقانونأخالقيات مدونةم الطب نة ةحمايةم اتال العقو قانون يدفعنا،وكذا ما ذا و

التا ساؤل زائرينظم كيف: لل ا إفشاءاملشرع مة املجر ل ؟السر ذه و لياتتكفي

ا             ؟لردع

عن      الية لإلجابة ش ناول ذه امل بالتوضيحسن السر إفشاء مة جر ية كيفية،ما ثم

مستقل مبحث ل ا إباح وحاالت ا   . قيام

مة:  ول  املبحث جر ية املإفشاءما لسر  الصيد

ضتؤدي   واملر الصيد ن ب وأسرارإالعالقة خصوصيات ع ياملرطالع ال جبال

اال ان إالبوح ا،مضطراإذا لھ الأمانة أل ع،ضرورةأو  إذندونافشاءيحق حفاظا وذلك

تھ ص ل وحماية ض املر تجمعھ،شرف ال العالقة صوصية الذلك،منظرا فشاء  جعل

مة جرائم سرار إفشاءجر اصةمن  . ا

مة:  ول املطلب جر وم املإفشاءمف  السر

الواجبات   من امل السر دسانيةعت ع منذ القدسية ع بطا سمت ا ال القديمة

ونھأبو  مقراط والصيدلةأ الطب ا،دعائم الأك  أل ن يحامل طالعت ا الناسعلصاح باطن

م و من الرغم يرضون  ع   .مإلالناسألقرب ولو ا فشاء ال

مة: ول الفرع جر ف املإفشاءعر  .السر

علينا   البد مة ر ا ذه ف اإالرجوعأوال لتعر شق امل،توضيح السر مع بتحديد

  .فشاءمعو 

امل  - أ السر   :مع
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لغة - 1 نفسھ: السر املرء يكتمھ ما بھأو و سر  .بھإليھيفأيخر  إما

القانونية-2 الناحية من و: السر توصلأو معلومةل" ف اواقعة عملھإل ممارسة بمناسبة ص ،ال

ا كتما عليھ جب دتأو ،و عملھإليھع نتھأو باعتبار منھ،م اإال وطلب ع   1  "ايفشأو يذ

بأنھ أيضا عرف عدا: " كما فيما اص ل عن الكتمان طي يظل أن يجب خ اصل أ

ة السر ذه ع م وقوف الظروف تحتم معينة صفات م ف  1".تتوافر

ي   ل واقعةإذن ناك ون ت أن البد سرا مر عتقتصر عت ا الناسمعرف من قلة

معينة ن بم م للعامة،الرتباط ا إذاع يمكن ماوال عم الوقا ذه  .انت

فشاء-ب لغة- 1 :مع كشف:فشاء وإذاعتھاو ء   .ل

اأما-2 السر" و :فق ع الغ بھتوضيحو اطالع يتعلق الذي ص ن،ال م عمد و عو

اطالعمعلومات أو للغ السر بأيكشف عليھ الم حوال غ فضاءيجوسيلة القانون ا ف

 .2"بھ

إفشاء   مة جر ف عر يمكن اإذن بأ امل للسر صفة" الصيد فيھ تتوفر من قيام

واملعلوما ع الوقا ع الغ باطالع الالصيد ات عملھعند عرف املحافظة،ممارسة عليھ ان و

ا نةامتثاال ،عل امل عليھ تفرضھ الذي ي القانو املادة" للواجب لنص املرسوم 113طبقا من

رقم ااملتضمن 276-92التنفيذي بقول الطب أخالقيات السر" مدونة ع فاظ با صيد ل يلزم

القانون  ا عل املنصوص املخالفة االت ا إال   ."امل

املادة   ال114وكذلك املرسوم نفس بأنھمن ام"  تنص الح ضمانا الصيد ع ن يتع

امل املتعلأنالسر للمسائل التطرق عن ز يمتنع بأمراض نقة خر أمام صيدليتھ،ائنھ ،والسيما

ذلك عن فضال عليھ جب ضر أنو ع ر الصيدس العمل ة سر ام اح إشارةوأ،ورة أي يتجنب ن

نة امل سر الضرر ق ت قد شوراتھ م   ."ضمن

املادة   نص جاء ما إ رقم2و206/1إضافة القانون ة85/05من ال بحماية املتعلق

ا بقول ا ض"وترقي املر شرف ام اح افةيضمن بھ يلزم الذي امل السر بكتمان تھ ص وحماية

والصيادلة  سنان وجرا عاما ما طباء امل السر بكتمان ام ل ون ي ي القانو خيص ال عدا

رخصة عدام ا حالة تھومطلقا ب يتعلق ما ل كشف حرا بدوره ون ي الذي ض كما،املر

ش بالتفت ي قضا أمر إصدار حالة ماعدا الطبية امللفات حماية ع امل السر   ."ينطبق

املادة   أيضا تنص أنھ206كما ع ة ال حماية قانون وجرا" من طباء ع يجب

القانونية ام ح صراحة ذلك من م حرر إذا ،إال امل بالسر موا يل أن والصيادلة التا"سنان ،و
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إخال ل ع ات عقو تب ت وعليھ زائري ا املشرع عليھ أكد للصيد أصيل ام ال و عيداف بھ ل

القانونية النصوص بھ سمح   .عما

ي الثا للطبيعةال:الفرع املالقانونية   سر

قو    تقتضيھ خلقي واجب امل السر كتمان ان للقد قبل الشرف ومبادئ مانة اعد

تو ،ء ضاراتاعت وا العصور جميع القدم منذ محرم أمر إفشائھ مةاو،مسألة جر

قبل مةأنخلقية جر ون و ت ل القانون جتماعيةبحكم ة باملص تضر تخدش،ا العاموقد ياء ا

شتملا من لھ مؤدي كرام من ط وا م سمع ھ يجة،و عذللن ن القوان مختلف حرصت ك

ا آمرةتنظيم امااجعلو بقواعد يال يقانو من عاتق ع املقررة امات ل منمارسمن نة م أي

ن والصيادلةامل طباء ومعرفة،السيما باملر دائم اك احت من ستوجبھ مالملا م م يخص لما

حساسية مور انت م إذ،ذه الطبيةيمك الوصفات املرضطالع طبيعة   .ومعرفة

الصيدا و:  صلإذن   عاتق ع امللقاة الواجبات من امل السر امات عتبار ل من و و

نية سباب،امل من ب س ألي إباحتھ عدم ساس للمادةومن املرسوم114و113طبقا من

رقم الطب276/ 92التنفيذي نة م أخالقيات املادة،املتضمن القانون206وكذلك 05/ 85من

ة ال بحماية   .3املتعلق

ناء ست طرف:  و من امل السر إباحة انية إم الحقاو ا ل نتعرض سوف معينة حاالت الصيد

امل للسر إفشائھ رغم الصيد مسؤولية ا ف تفي ت ال االت ا عن الكالم عند ي الثا   .املبحث

ي الثا امل: املطلب السر حفظ   مضمون

الصيديتمثل       الالسر الطبية املعلومات نل ع ال البيانات ةتتضمن صو

فرد ل عش أو ي و الك ل ش انت سواء الط،اديي ض املر خ بتار العقلية،وتتعلق الة ا ،أو

العالج أو الطبيعية لھأو تمثل،املعتمد املو السر ذا ينطاق   .فيما

ول امل: الفرع للسر املوضو   :  النطاق

لتحديد ات نظر عدة وجدت املوضولقد املالنطاق يس للسر فيما تبعا ا ل   4:تطرق

ع-ا الوقا ن ب التفرقة ة ةتقوم:  نظر النظر خارذه لتدخل حاجة دون واقعة ل ذاتية ع

ة السر تقسم،إلضافة التا عو إفشاالوقا ع الصيد يحاسب ة سر ع وقا معلومةإ وأخرى ا

ا عل يحاسب   .ال
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اإال  و ب الواقعة تصنف أن أساسھ ع يمكن الذي املعيار تحدد لم ا أ ة النظر ذه ع يؤخذ أنھ

ال أم ة   .سر

ة -ب السرتأ:  رادةنظر صاحب بإرادة ة النظر ذه صاحب،خذ و و سره يملك الذي و ض فاملر

حصره أو كتمانھ أو إعالنھ املطلقة محددينرادة اص ت،أ ةتطلبوال النظر رادةذه

اندرج إذا السر لصاحب الضمنية باإلرادة يكتفي بل حة لھمور الصر صية   .ال

ة-ج املص ة أ: نظر ا الواقعةومؤدا تمتع أك أو ص ل مشروعة ة مص ناك انت إذا نھ

ا ع الصيد يحاسب ي ل ة السر ص،بوصف بال ضرر ا إفشاؤ ق لمو إذا أما السر صاحب

ضررا مشروعةيرتب ة بھفبمص التحدث لھ باح و سرا عت واقعية،ال أك ة النظر ذه عت   .و

السر-د نية م ة ا:  نظر تلك سرا فيعت ة النظر ذه بمناسبةحسب ن امل اب أ ا عرف ال ع لوقا

م مل م أثناء،ممارس ا عل املطلع نة بم تتصل عملھحيث بھتأدية علم ملا عملھ ذه،ولوال ايضا

ا تطبيق ل س ة   .النظر

ات   النظر ذه ل أن لنا للسريت املوضو النطاق تحديد م ال،سا انھ إال

ا ببعض يؤخذ فقد الواقعة ة سر للقول ا ل ا اجتماع ط خرى ش السياسة،دون حسب وذلك

العامة عية شر ةال سرار املنت إفشاء م   . تجر

ي الثا الال :الفرع ي نطاق امللوالزما   .لسر

جراء   من عليھ باملج ق ي الذي الضرر بتقدير ون ت السر يف من مسؤولية تحديد إن

سرار و و ،إفشاء املناسب ض التعو تحديلتقدير من البد الضرر حدود ينطاقالدحصر الزما

ل يتوجببتحديد،امللسروال الذين ماص الزمنيةو ،السركتمانعل املدة توضيح

لالحتفاظ   .بھالواجبة

امل - للسر ال م: النطاق أطراف ثالث حول   5:يدور

السر/ ا ضو :  صاحب املر بالسر الذيو حتفاظ ق ا إفشائھلھ لتداعياتوإدراكھبمعرفتھأو

وخطورتھ ليةمرضھ امل ص ال ان ان،إذا إذا أيأما لية للوناقص فاقدا أو ا صغ

ق  ا صاحب و وليھ ون الةي ا ذه بالسر عودتقدير و ،حتفاظ املسألة   .للقاذه

امل/ ب السر ع فاظ با م السرو:6املل ع ن الذيو م بالسر حتفاظ عليھ تحصلجب

نتھ م يجة ن ل،عليھ م الطبيةو ن بامل يتصل مساعديھمن أو   .الصيد
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الط/ ج السر إفشاء من حوال:  املستفيد حسب ع ض،يختلف املر غ ص ل عموما و ،و

ت مص فشاء حقق إذا املجتمع ون ي ستقرارفقد و السكينة ع فاظ ل ون،ھ ي قد كما

لصيأاملستفيد ةمممن السر غمص إفشاء انمشروعة ضأيا باملر صلتھ   .ت

امل -     للسر الزم امل: النطاق السر إفشاء عدم الصيادلة م ميل عمل مدة ام،طيلة ل متد و

سو ح صفتھ زوال أو خدمتھ اء ان العد باالع أي إرادتھ بمحض ب،االستقالةاء احأو لقانونكم

التقاعد ع إفشائھإذ،اإلحالة انية إم لھ يباح وال حياتھ طيلة ما مل حاالتإال،للسريظل

معينةمعينة زمنية مدة بم سقط ال ام ال و ف القانون ا ذا،7يقرر املادةو من ستفاد 113ما

الطبمدونةمن نة م أخالقيات القانون".....قانون ا عل املنصوص املخالفة االت ا حيث،"إال

يق معينةر لم زمنية بمدة ام ل القانونية،ن الضرورات توجب لم ما أبديا ام ل ذا ون ي لذلك

ستفاد ما و و املادةأيضاإباحتھ ا206من وت2فقر ة ال حماية قانون امن بقول ا ..." .رقي

حرا بدوره ون ي الذي ض املر رخصة عدام ا حال ومطلقا عاما امل السر بكتمان ام ل ون ي

تھ ب يتعلق ما ل   ......".كشف

ي الثا امل:  املبحث للسر الصيد إفشاء مة جر ع املسؤولية   قيام

تقوم   ي ال مةذه ا يجبر ا أر شئاوع،توفر م عت باإلسرار دالء أن من الرغم

املرتكبة نائية ا أن،للمسؤولية عھإال العقاب توقيع من القانون بحكم االت ا عض ث اس

ا ي. فاعل زاءسوفيما وا مة ر ا ذه ا عل تقوم ال ان لألر اتطرق ع تب حاالت،امل وكذا

نائية ا للمسؤولية املوجبة غ   .للصيدفشاء

ول امل: املطلب السر إفشاء مة جر ان   أر

املادة   ي301تنص ما ع ات العقو قانون إ" من ر ش من س با ر6عاقب أش

من غرامة والقابالت100.000ا 20000و والصيادلة راحون وا لألطباء اصدينار وجميع

م إل ا أد أسرار ع املؤقتة أو الدائمة الوظيفة أو نة امل أو الواقع بحكم ن ا،املؤتمن وافشو

بذلك م ل صرح و ا إفشا القانون ا ف م عل يوجب ال االت ا الركن،...".غ يمثل النص ذا

فشاء فعل يجرم الذي مة ر ل أر،الشر لنا و او   . ا

ول املادي: الفرع   الركن

ما ن عنصر من الركن ذا ون ت   :و

مة-أ ر ا مسأ:  "السر" موضوع السر تحديد مسالة باختإن تختلف ية س الظروفلة فما،الف

آلخر سبة بال كذلك ون ي ال قد ص ل سبة بال سرا ي،عت سر معينة ظروف عت أوما المكن
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كذلك ون أخرى ي سرا،ظروف عت إليھ" وعليھ بھ أف سواء الصيد علم إ يصل لما

بھ علم أو الغ أو ض ممارسةاملر ابمناسبة سب أو نتھ مشروعة،م ة مص ألسرتھ أو ض للمر ان و

  8".كتمانھ

ة ب يتعلق لما شمل بل باألمراض فقط يتعلق ال للصيادلة سبة بال نة امل وحالتھوسر ض املر

ية والعص مستحضراتھكتناول،النفسية أو دآت م أو شطات تؤديمل زوائدإل  أخرى زالة

سم الإذ،ا...با نة امل أسرار قبيل من اعد عل الغ اطالع يجب ةو ،ال سر مدى تقدير عود

السر لصاحب ا عدم من ذلكفاملعلومة تقدير املطلقة السلطة   .لھ

يتم بو بالسر الصيد نأحدعلم   : 10 وسيلت

مباشرة-1 قة نفسھ:  بطر السر صاحب طرف من بھ يجةباإلدالء بالصيدن ةل،لثقتھ أدو لھ يعطي

مستحضرات أية أو التوازن إل عالجية سديعادة ا أو العص أو   .النف

مباشرة-2 غ قة بطر الطبية:أو التذكرة أو الطبية الوصفة ق طر عن فمنمثال" الروشتة" وذلك

ا م ي عا ال باألمراض الصيد علم ا منخالل سواء ص أوال الوصفة ع يص ال كتابة

العالج وصف خالل عرفمن ةألنھ دو ضمفعول للمر املرضو املوصوفة   .معرفة

اوعليھ ل الصيد ع مايجب ل ل امل ال بالصمت أوتمم سمعھ أو رآه ما ق طر عن معرفتھ

تجھ است أو مھ املرف    11 عن

و -ب و ي ا ا بھ يقوم الذي جرامي عليھ:" "فشاء" الفعل الغ واطالع السر كشف عملية و

بامل سواء قة طر كأنبأية شارة أو ة املشاف أو السراتبة شر ب أويقوم واملجالت ف ال

ق إذا أو ات شرالدور أو املر أسماء بكتابة نالفوتوغرافيةمصور ام مع مرض من لماو ،ليحذر

شأ الصيدالنيةمن الكتب م صي كشف ونو ذاعةوأنھ نتوالتلفز خاللوأن من

املضغوطة كتمانھتحديو ،قراص ة مص لھ الذي ص ال املتمثلة،د م التجر علة تتحقق نا و

عليھ املج ة مص ان،وسمعتھحماية مباشرةسواء غ أو مباشرة قة بطر كفي، 12 فشاء و

واحد ص ل السر بإبالغ قام ولو فشاء فعل إبالغولو ،قيام ع مر املرضلزوجةالسر اقتصر

كتملصيدليتھاملراجع خ ذا أراد اإذا عل   .انھ

لإلفشاء   معينا شكال القانون يتطلب لم ضمنيافقدإذن ون صراحةي أو،أو ا شفو

ا و ،مكتو مباشر غ أو ون مباشرا ي أن جزئيامكن أو ليا بھ ع،البوح لالطالع للغ سمح لو كما

ألزمھ الذي الطبية الوصفات بمسكھل ب،القانون أو سواءطوعية الغ من عنطلب أو عمد عن

مال   .  13 منھإ
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ي الثا املعنوي: الفرع ي" الركن نا ا   "  القصد

العمديةعت   رائم ا من مة ر ا ا،ذه ف يتوفر أن يجب يالقصد"وال نا أي"ا

السر إفشاء ي ا ا عليھيتعمد ماو ،املؤتمن ن أساسي ن عنصر بتوفر   : ون

رادة/ ا توفر ةوجوب إ:  املطلو رادة باتجاه بالعقابتحقيقوذلك املشرع تدخل ال يجة الن

و ا فشاءعمليھعل ق طر عن زائية ا ماية ا محل بالسر   .املساس

القصد/ ب ي توفر نا العام: ا القصد توفر ون اتجاه،افياي يتطلب ضرارنيةفال إ ي ا ا

سا فر بھ ق ما ذا و السر صاحب عليھ من،باملج ذاتھ حد سرار إفشاء بان حكم حيث

ا د يؤ خاص قصد إ تحتاج ال ال عة الشا الغرض، 14 فعال ان ما م مة ر ا ذه تقوم وعليھ

االبواعثأو  ل اج ،الدافعة إذا املعنوي الركن تفي انو أو السر إفشاء ع ن بموجبذلكم

ي قانو ر مةوعليھ،م جر بقيام سا فر السر ق دةإفشاء جر يحا ت شر ب طب حق

وفاة ائنھعن ز وق،أحد فيھ املتووذكر ا عل ائتمنھ قد ان ع بأنھ،ا ب الطب دفع املحكمة ورفضت

ي أن يح بالت و قصد اسمھ عن يقصددافع بأحدلم   .ضرار

والقضاء   الفقھ العامة القاعدة للباعثأإذن اثر ال يعالنفنھ نا ا القصد توفر

انتفائھ خأك،أو للتار قيقة ا كشف أو سمعتھ عن أو ض املر ذكرى عن الدفاع غرض ذلك ون ي ن

مانة القصد،و لتوافر مة ر ا ذه ل ابھ ارت دون ذلك يحول نيةإذ،العاموال توافر ط ش ال

ي ا ا من العاملإال،ضرار ذا القأن تقدير دور لھ ون ي أوقد شديد بال ة للعقو ا

  .  15 التخفيف

الثالث لصفة: الفرع يامل صيدليا(ا ون ي   )أن

اصةعت   ا ان ر من الركن مةذا ر ا املشرعفقدذه ط من 301املادةاش

الع يقانون ا ل نية امل الصفة توفر ات منقو اب رت ممكنة غ ف السر إفشاء مة جر تقوم ي ل

ن العادي اص من ان اب،أي أ م اص ؤالء بممارسةإذن تتصل خاصة صفة

م ةعمل وا املعرفة من قدرا يتطلب ن طال و ،مع من العمل ذا م اتھمك ع سرارع

م م ي،بحكم لم اولو عل اطالعھ السر صاحب عتدي،رغب التا اصةو ا ة املص ع

اص املادة،لأل نص املشرع م عل نص يل 301وقد س ع ا ذكر السابق ات العقو قانون من

صر ا س ول   . 16 املثال

كمة   ذلكوا وو من ا وأعراف ا وتقاليد نة امل شروط تتطلباون ا عجبا املحافظة

نتھل بم واملتعلقة ا يمارس من علم إ تصل ال ارتبوت  17 سرار القانونيةمخالف املساءلة
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خالقية املساءلة إ الصيادلة،إضافة بالذكر خص معرفةألوقد إ تؤدي للطب مكملة نة م لا

عمراض  باالطالع مباشر غ ق ضاقائمةبطر للمر صرفھ عند عليھ،لدواء نة امل ذه ساسية و

اص ا ه دف ا يدو ال املعلومات ة سر ام   . ل

تختلف   املوال للسر الصيد إفشاء مة حيثكجنحةجر من عتبار جرائم بقية عن

ا ع مسؤولية، 18 متا ترتب نائيةال ا ساعد،الصيد أخرى عوامل أي مر تتدخل أن دون

مة ر ا ذه اب ارت اوتتمثل، 19 ع ماعقو غرامة و ر أش ستة إ ر ش من س منا لية

النظامو ،دينار100.000إ20.000 و امل بالسر ام ل أساس إن إجماال القول بمامكن العام

م تحتھ لينطوي حماية اصةن ا و لمصا امف نال الطرف إرادة ع يتوقف ال القانونف،مطلق

منعليھعاقب ذلك طرملا ل جتماعية ة املص ض أ،عر اإال ال بالقدر رادعة ست ل ا

ا فعالي لضمان ا شديد املشرع ع يتوجب عادياحيث صا س ل ا مرتك ضمنتدخلو ،آلن

نية امل امات باالل ا،املساس وقوع احتماالت من ممكن حد أق إ يجة،للتقليل الول ن نقص

مة ر ا ذه حول املر لدى ا   .ال

ياملطلب انتفاء: الثا املحاالت للسر الصيد إفشاء عن املسؤولية  

ببوحاعتباررغم   االاألسرار الصيد نتھعرف م لنصو نھأإال،جنحةبمناسبة طبقا

ات301/2املادة العقو قانون املادةمن ا206وكذلك فقرا بقية ا وترقي ة ال حماية قانون من

عقابأباحت حيث ب ترت دون امل السر إفشاء انية خاصة،عليھإم احاالت فال"بقول ذلك ومع

رغم أعاله نون املب اص معاقب علم إ تصل ال اض ج حاالت عن باإلبالغ م ام ال عدم

إذ السابقة الفقرة ا عل املنصوص ات بالعقو م ن م ممارسة ابمناسبة ابلغو م دعوا،ا فإذا

ش دالء م عل يجب اض إج قضية القضاء أمام املللمثول بالسر التقييد دون م   ."اد

اتھ باستقرائنا   يتل املشرعاملادة وحالةقدأن اض ج حالة ما فقط ن حالت ذكر

املحكمة أمام ادة بالش ة،دالء ال حماية قانون االت ا بقية ع النص أكمل وعليھ،لكنھ

بأ القول عيمكن جاءت صرا ا يل املواز اتقتضالحيانيباح إذس نضرورة ب نة

العا ن ت اصةاملص وا أ،مة خرى بتغليب ع ن ت املص حوال،حد جميع ذلك ون ي ،وال

ناءات است عت العامةعنوإنما   . القاعدة

ول  العامة: الفرع ة املص ا تقتض ال رات   امل

العامة   ة املص ملقتضيات يجة ن امل السر كتمان ضرورة الصيد ع املشرع اقر مثلما

بحيث معينة حاالت امل السر إفشاء انية إم أيضا ة املص ذه مقتضيات كذلك تؤدي فقد

جتماعية ة للمص تحقيق واجب فشاء ي،20 يصبح فيما االت ا ذه   : سنذكر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على إفشاء الصيدلي للسر المهني في التشريع الجزائريجزاء المترتب ال

- 328 -  
 

املعدية :أوال مراض ع   بالغ

ع فيجب النص ذا ع قياسا انھ إال ة ال قانون طباء ع ذلك املشرع اوجب لقد

معدية بأمراض اص احد بإصابة ھ با اش عند بالغ املجتمع ة ملص خدمة أيضا ي ،الصيدال

ة قص زمنية ات ف خالل ائية و أمراض ور ظ لتجدد يجة ن ع، 21 وذلك ستلزم فانھ ولذلك

مر ذا استخالص لھ يمكن أيضا الصيد ون املسالة ذه ي قانو نص إيراد زائري ا املشرع

معينة ة ألدو خ ذا طلب عند أو ض املر ة رؤ بأسره،من املجتمع ة ملص يضع قد مر ذا الن

ام ل ذا ع النص أو باب فمن وعليھ باملجتمع فتاكة ا أل سرعة ا تنقل انية   .إلم

عق:ثانيا بمرض صابة حاالت فشاء   وجوب

حيان عض ل ش انھ إال معد س ل أمر العق باملرض صابة ون من الرغم عع خطرا

يجانھ،املجتمع حاالت عند نفسھ ع خطرا ض املر ل ش قد الصيد،كما ع بد فال لذلك

املق عات شر ال عض نصت وقد ن خر وسالمة سالمتھ ع للمحافظة االت ا ذه عن ارنةبالغ

و املصري ع شر ال ذلك يع ذلك، 22 مارا ع ينص لم زائري ا املشرع أن   ."املحذرات"إال

اض:ثالثا ج حاالت عن بالغ اض: وجوب ج حاالت عن بالغ ي الصيدال ع أيضا يجب

إذا ما حالة اضوذلك ج عملية للقيام ة أدو ون ش اص أ بوجود،وجد سواء ا م والتحقق

طبية وصفة دون أو   .وصفة

للس: عارا امل السر عن بالغ املحذراتوجوب متعاطي عن العامة   لطات

صرف   ق طر عن م ل ذلك يل س الصيد من يطلبون من ع بالغ ق طر عن وذلك

الضارة ثار من م ل حماية طبية وصفة دون املحذرة ة يحصل، 23 دو أن يمكن ملا وذلك

املر احد ى اش أيضا رائم ا مختلف اب وارت املواد ذه مثل عاطي يجة ن فساد من املجتمع

طبية بوصفة أو طبية وصفة بدون حمل اض إلج صرف،دواء قبل مر من التحقق ق طر عن وذلك

مة،الدواء ر ا ذه ا مش عت دو ،حيث بصرفھ قام املادةإذا لنص طبقا ذلك من تأكيد ن

ات301/2 العقو قانون   .من

ال يالفرع اص: ثا ة مص ا تقتض ال رات   امل

اص   ة مص مراعاة انية إم امل السر إفشاء انية إم إ تؤدي ال االت ا من

ي ما ا   : وم

أما: أوال نفسھ عن للدفاع السر كشف ي الصيدال املحاكمحق   : م
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قوق   ا من و و م للم أساسية ضمانة و و ص ل ل مكفول الدفاع حق أن علم كما

ع باملحافظة ام ل دون تحول ال نةال امل ب،سر املسلم فمن وقضاءً لذلك ا فق يتحللھ أن

الغلط أو خطا الدواء كصرف جنائية مة جر اب بارت م ا إذا امل السر بكتمان ام ل من الصيد

الدواء ذا ....تركيب لھ سوغ حيث نفسھا ئة لت امل السر كشف جاء،مر ملا طبقا وذلك

ا206/4املادة وجراح"....بقول ب الطب يلزم اووالصيسنانال القضاء من ا مطلو ان أ سواء د

امل السر بكتمان لديھ ا نتھأماخب بم يرتبط محدد موضوع يخص فيما   ...." .القا

ض   املر ان كأفإذا مشروعة غ ة مص تحقيق السر ع باإلبقاء إخفاءدف د ير ن

معينة مصا ع أو ن التام ات ج ع ية ال محالتھ من معينةلالستفادة السرفإفشاء،بالغ

مةنا ر ا ذه ل مرتكبا وال ام ل ذا ل ا ا ان عد    24 ال

السر :ثانيا بإفشاء ض املر   رضاء

القانونية   املساءلة من الصيد إعفاء إ يؤدي للغ مرضھ سر بإباحة ض املر رضاء أن

يجة املعدمن ل ذا املادةخرق من ستفاد ما و ا206/5و للصيد"بقول يمكن يف....ال أن

امل بالسر املعنية ضھ،حداث مر أعفاه إذا رضاء،"إال ون ي أن ط ش أعفاهولكن الذي ض املر

وإدراك حرة إرادة عن صادرا املسؤولية املجنون ،من أو املم غ الصغ برضا عتد فال كما،وعليھ

الرضاأنيمكن ذا ون ةي شفا أو كتابة السر، 25 صادرا لصاحب حق ال،ألنھ فانھ لذلك

وفاتھ عد لورثتھ صاحبھ من تقل الورثة،ي بطلب السر إفشاء للصيد يجوز ال التا   .و

السر:ثالثا صاحب   ورثة

يحق   أنھ الفقھ عض املتعلقأورد السر إفشاء الصيد من يطلبوا أن السر صاحب لورثة

م ان،بمور فشاءذلكإذا ذا ر ت مشروعة ة مص سمعة،يخدم إضرار عليھ تب ي إال ع

السر صاحب شرف ض،أو املر ا يتعاطا ال ة دو حول ر تقر ع صول ا ع البا ورثة حق فمن

ت ليث عقلية ة عا أو نفسية باضطرابات إلصابتھ يجة يحصدررضاهأنن   .   26 غ

الثالث العدالة: الفرع سر حسن ا تقتض    :أسباب

جدا   ة ضرور امل بالسر ام ل مية أ أن شك ه،ال غ مثل الصيد الن يطلع ألنھ وذلك

ض املر أسرار من مستور و ما ع يطلع الطبية ن امل يمارس غ،ممن أو مباشرة قة بطر سواء

الدواء صرف عملية ق طر عن ان،مباشرة ما م سرار ذه عن الكشف عدم الضروري فمن لذلك

ب ا،الس ع لم الت سبق ال نائية ست االت ل إضافة انھ أخرى،إال حاالت ناك ا ل وإضافة

املادة ا عض ذكر العدالة س حسن ا ا301/2تقتض م نذكر املثال يل س   : ع
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رائم: أوال ا منع بقصد    :التبليغ

الطبية   ن امل ذوي املشرع ألزم خبار" الصيادلة" لقد ترتكببواجب قد ال رائم ا عن

مشروعة غ ألغراض ة دو استخدام طورة منكأن،وذلك تج أنست الذيالصيد ص ال

ة دو يسيصرف يو أ،جا ل ة دو ى الرسميةاش ية ال املؤسسات عند عا منال لإلفالت

و إصابتھ حول عليھالتحقيق ب،س ش حالة أي ع بالغ الصيد ع يتوجب فورالذلك ا ،ھ

ذلك ع عوقب كأ،وإال أوأو سميم لعملية عرض انھ ن تب ملصاب أو إسعاف ي صيدال يجري ن

سك الطعن مة ر با بالغ واجبھ فمن لن الالزمة جراءات تفاقمتخاذ أو وفاتھ دون يلولة

  . 27 إصابتھ

ة:ثانيا ا   : أعمال

أمامھ   املطروحة اعات ال بالفصل ملزم القا اشتملتوعليھ،إن جوانبالقضيةإذا

نفنية للمختص عود مة،ان بجر القانونية مسؤوليتھ ت ترت العدالة"وإال ار الفصل"إن عدم عند

ا إ،ف تؤدي قد جائراو ال ،حكم للوقوفلذلك الطبية العلوم ختصاص ل بأ ستعانة من بد

حقيقة أمامھذهع املعروضة الفنية س،املسائل ما ذا ة"و تمثل"با أوال مادي تقدير

ختصاص اب أ يبديھ بممسأذ ا معرف بالتحقيق القائم ستطيع ال فنية علوماتھلة

اصة صا علقت اسواء أثار أو ا ا ارت املستعملة املواد أو مة ر ا بجسم أو م إذن،امل

القا عون عت ب   .ا

صيدف         تدب ت قد ةأحدبللقياماملحكمة ا مسألة،أعمال دواءالبحث كفاءة

سمم إ مؤديا تناولھ ون ي ي ل ن ال،مع ا ذه عليھ الذلك ن تضم رة للمحكمةاملقدملتقر

ال ع و بالوقا ا علم ان أو ا إل دراستھتوصل منھ طلب الذي باملوضوع متعلقة رأيھ،انت وإبداء

السر كشف ذلك ع ترتب ولو املرفيھ بأحد ال،املتعلق ةوالسند ل انتدابھ و لذلك ي قانو

للمادة ة206/4طبقا ال حماية قانون امن ال أل وترقي جزء عملھ ون ف املحكمة عمل من يتجزأ

شرطمتم لكن لھ   .م

ا- وحد للمحكمة ر التقر يقدم   .أن

لھوأ- املرسومة دود ا يتجاوز ال   . 28 ن

لھ- املحدد باملوضوع ر التقر يتعلق   .أن

ام : ثالثا ادةبأداءل   : القضاءأمامالش
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لأداءعت   ع مفروضا واجبا ادة سانالش العدالةإ تحقيق يل س وعليھ،وذلك

نصوص ذلك ع نص وقد شر غ لعذر ادة الش عن يمتنع ص ل عقاب القانون قرر

حة صر يتوجب،قانونية فانھ طلب أيضالذلك الذي الصيد ادةألداءع أناملحكمةأمامالش

وان ح لذلك نتھمر علقيمتثل م سر ضمن يدخل فقإال ،ء اتجاه وجد بانيقولآخر انھ

ملزما س ل ادةبأداءالصيد تؤديإذاالش منإانت سر نتھأسرار كشف الرأيمعأننا إال،م

دالء انية بإم املادةالقائل نص من ستفاد ما ذا و ادة للش الصيد دعوة عند من301/2بالسر

العبارة ح بصر ات العقو املادةقانون من القانية الفقرة من ة206/4وكذلك ال حماية قانون   . من

  :ةـــــخاتم

املجتمع   ساسة ا ن امل من الصيد نة م ا،عت و بحياةل وسالمتھسانتتعلق

جسده منتجف،وحرمة حدينصيدالدواء عذو تب بحكمةي املرإنقاذاستخدامھ  أما،حياة

مو إذا غ يؤدياستخدم فإنھ سانضعھ سالمة املساس إ التا،بالضرورة الوفاةإ و

حيان صناعةعدطورةا تزاد وقد،اغلب ةدخول ندو ب والتجاري الصنا التنافس مجال

املصنعة ات الذي،الشر عنإيؤديمر النظر غض ا ج و ل للدعاية وء امدىال و أفعالي

ية ان ا ا اماتھإ أدى مما،آثار ال من شديد وال الصيد مسؤولية ادة طالق،ز ع ا م أ

امل السر ع باملحافظة ام ملزمأإال ،ل ذلك رغم املجتمعكذلكنھ ة مص ام وكذلك،باح

ذاتھ حد الصيد م ف بما ض باملر ن املحيط اص ة ذا،مص س تقد عليھ يجب لذلك

مسؤوليتھل خرقھ ع تب ي الذي دوره،ام إلغاء عدم إ استقراراإضافة ع فاظ

سانية أكدت،املجتمعالعالقات املقارنةلذلك عات شر ال اغلب   . عليھ

مة   ر ا ذه ل تنظيمھ من الرغم ع زائري ا املشرع أن باواملالحظ غرار ع

عات شر الدراسة عدنھأ إال،ال يإتوصلت ذه فيما ا نوجز النتائج من   :    مجموعة

سان - بحياة الصيد نة م ارتباط مية أ ع التأكيد تھيجب قانونية،و قواعد بوضع

لتنظيمھ سصارمة ل و عف با أي أو آخر م اعبالتأكيد،كأي ستأ دفل تجاري عمل مجرد

ح   .للر

العملية - ياة ا الفعلية للمشاركة املتخصصة ات ا معيات،دعوة ا شيط ت وجوب مع

نة امل خطورة بمدى س للتحس عالم فراد،و املطروحةو ،وتوعية القضايا قلة عاملالحظ

مة ر ا ذه حول اصولعدماملحاكم  .امخاطر بمن
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تقدير  - إلعطاء الطبية ن امل متخصص قضاء وضع من االبد يحكم ال ات للعقو مالئم

جرامية االت ا ذه قانونيا،ملثل الطبية ن امل ممار ن و ت وجوب إ وال،إضافة مدىيدر

م شري القانونيةمسؤولي ال سم ا  . تجاه
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