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 دمــــةـــــقــــــم

ة ـوتجزئ الصيدلة هي علم األدوية وهي مهنة صحية تعمل على تحضير وتركيب"        
الوقاية منها، بقصد البيع و مل لعالج األمراض عاألدوية والعقاقير والمواد التي تست حيازةو 

وتمييز بعضها معرفة وافية بكيفية تشخيص األدوية وتتطلب الصيدلة  ،بالجملة أو بالتجزئة
ها وخلطها بعضها مع بعض ومراقبتها ظعن بعض ومعرفة تأثيراتها العالجية وطرق حف

 .1"وتحليلها ومعايرتها

الصيدلية هي المحل المختص لتنفيذ الوصفات الطبية وتركيب الدواء وتحضيرها         
 .2حسب ما هو مسجل في المدونة وبيع بالتجزئة للمواد الصيدالنية

أما الصيدلي فاختلفت التعاريف الخاصة به باختالف التشريعات، فبالنسبة للتشريع         
في أحد أحكامها إلى  المصري لم يرد تعريف صريح للصيدلي بل ذهبت محكمة النقض

أما المشرع ، 3بأنه كل شخص حائز على شهادة البكالوريوس في الصيدلةتعريف الصيدلي 
على أن  4الصيدلة في المادة األولى من قانون مزاولة مهنةالعراقي فقد قام بتعريف الصيدلي 

 ".عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلةهو  ":الصيدلي 

 إال أنه من استقراءللمشرع الجزائري فلم يرد تعريف صريح للصيدلي  بالنسبة       

 

                                                           

كنعان أحمد محمد، الموسوعة الطبية الفقهية) موسوعة جامعة لألحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات الطبية(،  1 
 .632، ص.2000 دار النفائس، بيروت،

2 HANNOUZ Mourad, KHADIR Mohammed, Elements de doit pharmaceutique , Office des 

publications universitaires, Alger, 2000,p.113. 

رقم  591، ص.2.ق، السنة السابعة، عدد 22لسنة  190أنظر نقض مصري، مدني، مجموعة أحكام النقض، طعن رقم  3 
82. 

 law.org-lg-www.Iraq معدل، 1970لسنة  40رقم  العراقي قانون مزاولة مهنة الصيدلة 4 
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 115والمواد  1، من قانون حماية الصحة وترقيتها188،187،194،195نصوص المواد  
كل شخص  »هو:يتضح لنا على أن الصيدلي  2من مدونة أخالقيات الطب 116،187

الصناعة  :تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا وتؤهله شهادته العلمية للقيام بأحد المهام التالية
الصيدالنية، التحليل البيولوجي لألدوية، توزيع وبيع المنتجات الصيدالنية التفتيش 

 .«الصيدلي

أما الشروط للحصول على رخصة فتح صيدلية هي : حيازة شهادة الصيدلة أو ما         
 عدم التعرض لعقوبة شائنة في منظمة الصيادلة، االنخراطيعادلها، الجنسية الجزائرية، 

ة المرضية التي تتنافى مع المهنة، كما حدد المشرع والحال الخلو من اإلعاقة باإلضافة إلى
 .3هو الوحيد المؤهل لبيع األدوية، والمسير الوحيد لصيدليتهأن الصيدلي 

تي ترتبط بصحة اإلنسان، وترتبط كذلك ارتباطا وثيقا ال يعتبر الدواء من السلع الو       
المتعلق  05-85من القانون  170حسب المادة ويعرف الدواء  بحياة الفرد، االنفصاليقبل 

  :يقصد بالدواء في مفهوم هذا القانون " بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم

كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات عالجية أو وقائية من األمراض  -
أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها لإلنسان أو الحيوان قصد القيام  البشرية

 بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها أو تعديلها.

 .«مستحضر وصفي يحضر فوريا في الصيدلية تنفيذا لوصفة طبية....... كل -
                                                           

-17، صادر في 8، يتضمن قانون الصحة وترقيتها، ج ر عدد 1985فيفري سنة  16، مؤرخ في 05-85رقم  قانون 1 
، صادر في  35عدد  ، ج ر1990جويلية سنة  31، مؤرخ في 17-90قانون رقم : ال بموجب ، معدل ومتمم02-1985
 .2008-08-03صادر في ، 44،ج ر عدد 2008جويلية سنة  20، مؤرخ في 13-08قانون رقم ال، و 15-08-1990

، يتضمن مدونات أخالقيات مهنة الطب، ج ر عدد 1992جويلية سنة  6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفيذي رقم  2 
 .1992-07-08، صادر في 52

تتولى التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري  »: ق.ح.ص.ت على أنه 188 المادة نصت 3 
 صيدليات توضع تحت مسؤولية الصيدلي. 

 . «يجب أن يكون الصيدلي هو المالك الوحيد و المسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية فيما يخص الصيدليات الخاصة...
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يعد الطلب على الدواء في الوقت الراهن ذا معدالت غير مسبوقة مقارنة بسائر حيث        
ذلك أن حال اإلنسان ما بين سقيم وسليم جعل من أهم األولويات أن  المنتجات األخرى،

صة من الدواء في كل مكان، وهذا ما تعكسه بعض يحرص الفرد على أن يحتفظ بخزانة خا
 .التي تشير إلى أن معدل االستهالك العالمي للدواء قد وصل إلى أرقام مرتفعةاإلحصاءات 

تلك المكانة التي جعلت الدواء في مقدمة السلع الضرورية التي تهدف إلى الحفاظ على 
كومات والجهات المعنية في صحة وحياة اإلنسان، كانت هي الدافع والمحرك الرئيسي للح

والعالقة التي  الدواء بيعجميع الدول بوضع القوانين التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة عمليات 
 تربط المستهلك وبائع األدوية.

، و التي 1قانون مدني جزائري 54العقد عموما مصدر لاللتزام من خالل نص المادة        
شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو  بموجبه يلتزم العقد اتفاق »جاء فيها ما يلي: 

يتم  عقد البيع عامة هو عقد رضائي، و«عدة أشخاص بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
أو حق مالي  ،بمجرد تبادل المتبايعين التعبير عن إرادتين متطابقتين على انتقال ملكية شيء

كما يلي: ق.م.ج  351عرفه المشرع الجزائري من خالل المادة كما  ،2آخر مقابل ثمن نقدي
البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في  »

عقد بيع الدواء هو ذلك العقد الذي بموجبه يتحصل بالنسبة ل أما، «مقابل ثمن نقدي
 على الدواء الموصوف له من طرف الطبيب في الوصفة الطبية أو من الصيدلي المستهلك

 .دون وصفة طبيةبطلب منه 

                                                           

 1975-09-30، صادر في78ن القانون المدني، ج رعدد ، يتضم1975سبتمبر  25مؤرخ في  58 -75أمر رقم  1 
 .www.joradp.dz  ألمانة العامة للحكومةمعدل ومتمم ا

 .12، ص.2010المكتبة العصرية، مصر،  أحمد السعيد الزقرد، عقد البيع، 2 

http://www.joradp.dz/
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من قانون حماية المستهلك وقمع  3المستهلك عموما عرفه المشرع في نص المادة و        
يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة  كل شخص طبيعي أو معنوي:  المستهلك»كما يلي:  1الغش

تلبية حاجة  والنهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية، أ لالستعمالأو خدمة موجهة 
       .«شخص آخر أو حيوان متكفل به

فهم أشخاص التي تدفعهم ظروفهم المرضية للبحث   خصوصا الدواء مستهلكيأما         
الكاملة في  مثقته يضعونعن أسباب الشفاء، أولئك المستهلكون تحت وطأة المرض والداء 

األطباء والصيادلة، فيسلمون أنفسهم وأموالهم أمانة لديهم، ال يرضون إال مطلب واحد يتمثل 
في الشفاء مما يعانون من أمراض، ويحاول األطباء تحقيق هذه اآلمال بوصفهم األدوية 

 كسبب للشفاء.

 المريض أو الدواء مستهلكمع ـتي تجـفي العالقة الالتوازن  اختاللومنه يبدو       
بيع األدوية، أما لمتمرسا مؤهل علميا وأكاديميا والصيدلي، حيث يعتبر هذا األخير خبيرا 

بماهية المادة المريض فهو شخص ضعيف يسعى للعالج ويفتقر ألية خبرة علمية أو تقنية 
الدوائية أو تركيبها أو خصائصها، مما أدى إلى توقع حصول أضرار لمستخدم األدوية قد 

في حالة وجود عيب في الدواء أو عدم توفير للمستخدم المعلومات  ،تى إلى الموتتؤدي ح
الكافية عن هذا الدواء من طريقة االستخدام، الجرعات الالزمة ودواعي عدم االستعمال 

 ...إلخ . 

ونظرا إلى أن حياة اإلنسان غالية ال يمكن تعويضها حرص التشريع  والقضاء في        
من مختلف أشكال اختالل  (المستهلكعلى توفير الحماية لمستخدم الدواء ) جميع دول العالم

ن خالل االلتزامات وذلك م ،)الصيدلي(التوازن في العالقة بينه و بين المهني المتخصص
االلتزام بمراقبة الوصفة الطبية، والمتمثلة في :  )الصيدلي( الدواءالمفروضة على بائع 

                                                           

، صادر في 15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فيفري سنة  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  1 
08-03-2009  . 
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بالضمان ) ضمان العيوب الخفية، وضمان السالمة( االلتزام االلتزام باإلعالم، االلتزام 
بااللتزامات  هالمدنية في حالة إخالل (الصيدلي) الدواءبائع  بالمطابقة، كما تنشأ مسؤولية

والتي من آثارها الحكم بالتعويض للمضرور عن الضرر الذي أصابه جراء  عليهالمفروضة 
                      .بتلك االلتزاماتإخالل الصيدلي 

 :في أنه موضوعهذا التكمن أهمية دراسة و      

تطور كبير في مجال صناعة األدوية والذي ساهم بشكل مباشر في الشفاء من هناك        
أوساط األفراد، إال أنه لها بعض المخاطر التي  األمراض والقضاء على األوبئة المنتشرة في

تهدد حياة األفراد، وذلك من خالل اإلفراط في استعمالها والسيما التي تسلم دون وصفة طبية 
     ،باإلضافة إلى أن بعض األدوية نتائجها الضارة ال تظهر إال بعد مرور مدة زمنية

 .وية قد تؤدي إلى الموتوكذلك حدوث تسممات بسبب تناول جرعة كبيرة من األد

وهي ( المستهلك) الدواء مستخدمبحماية صحة  الموضوع  مرتبط أنإلى  باإلضافة         
األضرار التي قد تلحقها األدوية   ، خاصة ألن هناك تعدد في أغلى شيء يملكه اإلنسان

والتي أحيانا تسبب عاهات مستديمة هذا إذا لم  والتي ال يمكن تعويضها ،المريضبجسم 
 تؤدي إلى الوفاة.

إثراء المكاتب الوطنية والجامعات من  هوتتمثل أهدافي من دراسة هذا الموضوع و       
  االختصاصهكذا موضوع، وربما سوف يتم االستفادة منه من قبل الطلبة الجامعيين ذات 

ال يسما في   (المستهلكينالمرضى )تنوير  ، باإلضافة إلى أو في المجاالت ذات العالقة
      بائعي األدويةمجال الدواء بالحقوق واالمتيازات الممنوحة لهم، وبمقابل ذلك يتم تذكير 

األدوية المضرة باالستعمال  ، زد على ذلك كثرةبااللتزامات الملقاة على عاتقهم) الصيادلة( 
ونقص الثقافة االستهالكية في مجال األدوية التي تؤدي إلى إحداث أضرار بصحة اإلنسان 

 ال يمكن تعويضها.
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تتمثل أوال إن األسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع ليكون محل دراستي          
عن الربح دون االهتمام  في كون بيع الدواء أصبح في وقتنا الحالي كأنه تجارة تبحث

أي تغليب الطابع المادي على الطابع األخالقي للمهنة، وثانيا نظرا  ،بصحة اإلنسان
لوجود طرف ضعيف في العالقة التعاقدية وهو المستهلك أو المريض مستخدم األدوية 

ما   الذي يكون قليل أو منعدم المعرفة بمختلف األدوية، وبذلك يستلزم حمايته من خالل
من التزامات يجب  ،رض على المهنيين المحترفين )الصيادلة(  في مجال بيع الدواءيف

ال تعرضوا للجزاءات  المقررة لذلك  .عليهم القيام بها وا 

يتمثل في  الذي جعلني اختار هذا الموضوع، والحساس السبب األساسيأما          
تم منحهم منصب  مجرد باعة بل ،أغلب باعة الدواء في الصيدليات ليسوا صيادلة كون

يفتقرون وهؤالء الباعة  ،أي تابعين للصيدلي عمل من قبل الصيدلي صاحب المحل
للتخصص مما يجعلهم عاجزين عن القيام بااللتزامات المفروضة على الصيدلي والتي 

 احتياطاتوالمتمثلة في االلتزام بإعالم المستهلك بمختلف  ،األدوية تحقق حماية لمستهلك
مراقبة الوصفة الطبية مراقبة فنية االلتزام بالضمان، االلتزام بالمطابقة، ، استعمال الدواء

 ، وهذا ما يعرض حياة المستهلكين للخطر....الخوتقنية

بمختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع يتم  اإلحاطةبناء على ما تقدم و بهدف        
عاتق المفروضة على  وفعالية االلتزامات ما مدى كفايةطرح اإلشكالية التالية: 

  .؟في عقد بيع الدواء لحماية المستهلك  الصيدلي

الجوانب المحيطة بالموضوع، فقد اعتمدت في  من أجل الدراسة واإللمام بمختلف        
: تعريف مختلف الذي يعتمد بالدرجة األولى على التحليلي الوصفي دراستي على المنهج

المستعملة في الموضوع، باإلضافة إلى تحليل وشرح النصوص القانونية المتعلقة المفاهيم 
بموضوع الدراسة باستعمال المنهج القانوني التحليلي، كما اعتمدت نوعا ما على المنهج 

 المقارن من خالل استقراء بعض المواد القانونية األجنبية، وأحكام المحاكم.
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7 
 

 فصلين كاآلتي: لقد ارتأيت تناوله في   الموضوع قسيمت فيما يخص       

وضة على ر الفصل األول نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف االلتزامات المف  -
، سواء كانت أثناء مرحلة إبرام العقد، أو بعد الصيدلي في عقد بيع الدواء للمستهلك

 إبرامه.
 ،االلتزاماتالفصل الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة آثار إخالل الصيدلي بتلك   -

المضرور على المستهلك والمتمثلة في قيام مسؤولية الصيدلي المدنية مع حصول 
         التعويض عن األضرار التي لحقت به.

 



 
 
 
 
 

 
 الفصل األول:

 تحديد التزامات الصيدلي
 في عقد بيع الدواء
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 الفصل األول 

 تحديد التزامات الصيدلي في عقد بيع الدواء

 إن العالقة التي تجمع الصيدلي والمريض )المستهلك( تحظى باهتمام بالغ لدى الفقهاء
 أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخالقية خضعت للرقابة بشتى أنواعها فهي تفرض كون

عاملته مستقيما في عمله محافظا مو  ،على من يمارسها أن يكون القدوة الحسنة في سلوكه
على أرواح الناس، بادال جهودا صادقة ويقظة متفقة مع األصول العلمية الثابتة من أجل 

 خدمة المريض.

ر الحماية يلألدوية، وذلك قصد توفالتزامات كثيرة بصفته بائع فرضت على الصيدلي  الذ
)مبحث  عقد بيع الدواء إبرام مرحلةخالل ه األدوية، وهذه االلتزامات تكون ذلمستهلكي ه

 .إبرامه ) مبحث ثاني( بعد،و أول(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دواءالفصل األول                                                   تحديد التزامات  الصيدلي في عقد بيع ال  
 

10 
 

 المبحث األول

 االلتزامات الناشئة خالل مرحلة إبرام عقد بيع الدواء

 ،عقد بيع الدواء هو ذلك العقد الذي يبرمه الصيدلي مع المريض مستهلك الدواء أو نائبه
أحيانا يقوم  أو ،قصد صرف ما يوجد بالوصفة الطبية الذي حررها الطبيب المعالج

هناك بعض  ألنوصفة، تلك الالمستهلك بطلب دواء معين من الصيدلي مباشرة دون 
، 1والتي حددها المشرع حسب التنظيم األدوية يمكن بيعها دون الحاجة إلى وصفة طبية

تتمثل أساسا في االلتزام بمراقبة  مات على عاتق الصيدليعقد تتولد التزاهذا الوأثناء إبرام 
الطبية أو لما اتفق عليه الطرفان  لما هو في الوصفة الوصفة الطبية وتسليم دواء مطابق

 .)مطلب ثاني(المـاإلضافة إلى االلتزام باإلع)مطلب أول(، بـ

 المطلب األول

 االلتزام بمراقبة الوصفة الطبية وبالمطابقة

فرضت الطبيعة الخطرة لألدوية ضرورة التعامل معها بمزيد من الحذر، فال شك         
أن هذه السلعة الحيوية تختلف عن سائر السلع األخرى التي يسهل الحصول عليها 

على العكس تماما من الدواء الذي  ،أو إبداء الرغبة في الحصول عليها ،بمجرد الحاجة
نما  ،عليها كل من يرغب دون أية ضوابط  أو قيود لم يعد سلعة سهلة المنال يحصل وا 

يتعين للحصول عليها ضرورة أن يكون ذلك بأمر من الطبيب المعالج، الذي يعي الفائدة 
الممكنة لكل دواء ودواعي استعماله، واألضرار التي يمكن أن تترتب عليه، ذلك أن األمر 

مما مفاده أن  ،درة عن الطبيببصرف دواء معين هو محل أو وعاء التذكرة الطبية الصا
التذكرة الطبية قد أصبحت أحد أهم مظاهر ممارسة العمل الطبي والعمل الصيدلي على 

 .2السواء
                                                           

ال يسلم دواء إال بتقديم وصفة طبية، ماعدا بعض المواد الصيدالنية  »من ق.ح.ص.ت على أنه:  181المادة  نصت1
 .«التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم

المدنية للصيدلي: دراسة مقارنة، دار أم القرى،  أحمد السعيد الزقرد، الروشيتة الطبية بين المفهوم القانونيوالمسؤولية 2
 .4.ص، 1993 المنصورة،
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 يجدرفإنه  ،أن األطباء غير معصومين من الخطأ تماما مثل الصيادلةنظرا         
معمق  فني وموضوعيأي يقوم بفحص  ،بالصيدلي القيام بالرقابة على الوصفة الطبية

ما طلبه وتسليم دواء مطابق لما حرره الطبيب أو حسب  ،) فرع أول( لكل وصفة يتلقاها
 ) فرع ثاني(.  المستهلك

 الفرع األول

 االلتزام بمراقبة الوصفة الطبية

أنها عبارة عن وصفة  ،يقصد بالوصفة الطبية التي تصرف بموجبها األدوية        
صادرة عن  ،المخصصة ألغراض طبية لإلنسانطبية تحتوي على قائمة من األدوية 

تسلم منه إلى المريض بعد الكشف عليه وتشخيص حالته المرضية والتي  ،طبيب مختص
، كما تعد 1يتوجه بها المريض مباشرة إلى أحدى الصيدليات قصد تنفيذها ) صرفها(

 .2الوثيقة الوحيدة التي تثبت وجود العالقة بين الطبيب والمريض

جراء الفحوصات للمريض، وبعد ما ينجح في  فالطبيب بعد ما يقوم بعمل األشعة وا 
الوقوف على حقيقة الداء الذي يعانيه المريض فإنه يقوم بعد ذلك بوصف الدواء المناسب 
نما يتم ذلك من خالل  لعالج هذا الداء، وال يصف الطبيب هذا الدواء للمريض شفاهة وا 

أو  ،ما يكون معد مسبقا تسمى الوصفة الطبية كتابة تلك األدوية في نموذج ورقي غالبا
ومن خالل تلك الوصفة الصيدلي أيضا يطمئن إلى  ،أو الروشيتة الطبية ،التذكرة الطبية

 أن هذا الدواء قد تم وصفه من خالل طبيب مختص وأنه يتناسب مع حالة المريض.

ه من سائر هذا ويتميز الصيدلي البائع ببعض الخصائص التي تميزه عن غير         
بحيث ال تقتصر وظيفته على مجرد  ،وتنأى به عن أن يكون مجرد بائع للدواء ،المهنيين

تنفيذ رغبات المستهلكين في الحصول على الدواء المطلوب دون أي اعتبارات من جانبه 

                                                           
المسؤولية المدنية للصيدلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون المسؤولية المهنية،  هية، اعيساوي ز  1

 .28 .، ص2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون المسؤولية المهنية ،  بلعيد 2

 .25.، ص 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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أو بمعنى أدق ال يقتصر دوره على مجرد تنفيذ رغبات المستهلكين تنفيذا حرفيا، بل يقع 
من االلتزامات الهامة التي تتفق مع المؤهالت العلمية التي حصل عليها أو  عليه العديد

الخبرة الفنية التي اختصته بالعمل في ذلك المجال الحيوي دون غيره وأهم هذه االلتزامات 
موضوع الفنية )أوال( ومن ناحية ناحية الرقابة من االلتزام بمراقبة الوصفة الطبية، 

االلتزام يعتبر بمثابة حصن أمان لمستهلك الدواء  ،وهذا1)ثانيا(ومحتوى الوصفة الطبية
 .والضمان األكيد لسالمة الدواء الذي يتسلمه من الصيدلي

 أوال: االلتزام بمراقبة الوصفة الطبية من الناحية الفنية

يقصد بالمراقبة الفنية للوصفة الطبية هو التأكد من أن الوصفة الطبية المراد صرف 
وأنها صادرة من الجهة المخولة قانونا والتي حصرها  ،تتماشى والقواعد الشكليةالدواء بها 

تحمل الصيدلي البائع بالتحقق من ، وبذلك يالمشرع الجزائري في الطبيب وجراح األسنان
ومن البديهي هذا االلتزام يسبق تسليم الدواء  ،صحة الوصفة الطبية من الناحية الفنية

نية للوصفة الطبية تنصب على عدة أمور هامة يجب على للمرضى، وهذه الرقابة الف
 منها.الصيدلي التحقق 

 من صدور الوصفة من طبيب له سلطة إصدارها التأكد: 1

هو  ،يهدف الصيدلي من خالل التأكد من صدور الوصفة من طبيب له سلطة إصدارها
وقد حصرها لمشرع الجزائري  ،أن تكون هذه الوصفة صادرة من الجهة المخول لها قانونا

 والتي جاء فيها ما يلي م.أ.ط 204في كل من الطبيب وجراح األسنان من خالل المادة 
" للطبيب و جراح األسنان، كل في مجال عمله، الحرية في وصف األدوية المسجلة في 

 أعاله" 203المدونة الوطنية، مع مراعاة أحكام المادة 

                                                           
كميا لتدارك كل خطأ محتمل في  يجب على الصيدلي أن يحلل الوصفة نوعياو»من م.أ.ط على أنه 144المادة  نصت1

مقادير األدوية أو دواعي عدم جواز استعمالها أو التدخالت العالجية التي لم يتفطن إليها، و أن يشعر عند الضرورة 
واصفها ليعدل وصفته، و أذا لم تعدل هذه الوصفة أمكنه عدم الوفاء بها إال إذا أكدها الواصف كتابيا  و في حالة إذا وقع 

 .«ب عليه إذا رأى ضرورة لذلك أن يرفض تسليم األدوية و أن يخطر الفرع النقابي الجهوي بذلكخالف يج
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يجب أن تحرر الوصفة الطبية من طرف طبيب من تحليل المادة السابقة يتضح لنا أنه،
أي يتأكد الصيدلي قبل صرف الدواء  أو جراح أسنان، مرخص له بمزاولة مهنة الطب،

يجب أن تحتوي  ، حيث1من كون الوصفة الطبية صادرة من طبيب يملك سلطة إصدارها
والمتمثلة في اسم الطبيب  ،الخاصة بمصدرها الوصفة الطبية على البيانات الرئيسية

ه حيث  2وعنوانه وتاريخ تحريرها وتخصصه مكتوبة بأحرف مطبوعة ومختومة بختم
م.أ.ط على ضرورة احتواء الوصفة على اسم وتوقيع الطبيب أو جراح  13نصت المادة 

 . 3األسنان

 : مراقبة البيانات الالزمة وجودها في الوصفة الطبية2

عاتق الصيدلي واجب مراقبة قانونية الوصفة الطبية من حيث البيانات التي يقع على 
 ،ة العامة وضبط استهالك األدويةحيتطلبها المشرع، والتي يهدف منها إلى حماية الص

وعنوان الطبيب الذي حررها وتوقيعه فضال  ،والتي تتعلق بتاريخ تحرير الوصفة الطبية
ال يسوغ للطبيب أو جراح »م.أ.ط : 77المادة  ، وهو ما قضت بهالمريض وسنهعن اسم 

األسنان أن يثبت على الورق المخصص للوصفات والبطاقات الشخصية أو الدليل 
اإلسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات -1 المهني إال البيانات التالية:

 «اإلستشارة...

بالنسبة للعقاقير المخدرة أو هذه البيانات وغيرها تم التشدد فيها إلى درجة كبيرة خاصة 
ال يكفي إلعفاء الصيدلي من المسؤولية أن ، حيث أنه 4إذا تعلق األمر بالمواد السامة

يتمسك بأنه قد تأكد من صفة محرر الوصفة الطبية، وأنه طبيب مختص بمزاولة 

                                                           
 .52 .، ص1999عباس على الحسيني، مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية: دراسة مقارنة،دار الثقافة،  1
 .53 .نفس المرجع ، ص 2

الطبيب أو جراح األسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، وال  »على أنه  276-92من المرسوم  13نصت المادة  3
يجوز ألي طبيب أو جراح أسنان أن يمارس مهنته إال تحت هويته الحقيقية، ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه 

 «.وتوقيعه
4 SIRANYAN V, LOCHER F, «le devoir d’information et de conseil du pharmacien 

d’officine de l’exigence déontologique à l’obligation légale«, Rev.Médecine et Droit, N°85, 

2007,p.135. 
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المهنة،وأنه قد اعتمد على هذه الصفة في صرف األدوية التي تحتوي هذه المواد دون 
 عة بقية البيانات.مراج

يمكن للصيدلي االمتناع عن بيع الدواء دون أن تثار مسؤوليته، إذا وجد في         
التي يستلزمها القانون، أو لورود  الوصفة ما يمنع ذلك، كعدم استيفاء البيانات األساسية

من الناحية العملية يالحظ أن الوصفات الطبية ال يشوبها عيب شكلي من  خطأ فيها.
المعلومات الخاصة بالطبيب أو جراح األسنان الذي حررها، وذلك ألنها معدة في  حيث

 نموذج مطبوع.

 التأكد من أن الدواء من ضمن األدوية المسجلة.-3

على مركبات تؤثر على صحة  الحتوائهيعتبر الدواء من المركبات المعقدة والخطيرة 
المسجلة  األدوية. لذلك ألزم القانون األطباء وجراحو األسنان أن يتقيدوا بوصف مستهلكيه

الصيدلي أن  فعلى1للمنتوجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشري بالمدونة الوطنية
من ضمن األدوية المسجلة في المدونة  ،يتأكد من أن الدواء الموجود بالوصفة الطبية

ال يرفض تسليمه. الوطنية  وا 

عرف المشرع تلك المدونة بأنها تشتمل على مختلف المنتوجات الصيدالنية حيث         
تعملة في الطب البشري، والتي يتم تحيينها دوريا عن طريق تسجيل منتجات جديدة، سالم

خاصة كل منتوج تسمية دولية له وتسمية ل إلى أنه باإلضافةأو سحب منتجات منها، 
 .2وقيود استعماله، شكله الصيدالني مشتركة

 

 
                                                           

حماية المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ البرامج والحمالت الوقائية  قصد »بـ 05-85من القانون  174المادة  نصت1
وتشخيص ومعالجة المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير المرخص بها، ال يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا 

البشري والواردة في المدونات أو يستعملوا إال األدوية المسجلة والمواد الصيدالنية المصادق عليها المستعملة في الطب 
 .«لالستعمالالوطنية  الخاصة بها أو األدوية التي كانت محل ترخيص مؤقت 

، يتعلق بتسجيل المنتجات 1992جويلية سنة  06مؤرخ في  ،284-92مرسوم تنفيذي رقم  من 05انظر المادة 2
 . 1992-07-12، صادر في 53الصيدالنية المستعملة في الطب البشري، ج ر عدد 
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 ثانيا: االلتزام بمراقبة موضوع ومحتوى الوصفة الطبية 

فرضت طبيعة مهنة الصيدلة الخاصة، باعتبارها علما وفنا للتعامل مع األدوية         
مع ضرورة توافر اشتراطات معينة فيمن يمتهنها، وهي أن يكون على درجة عالية من 

هذه الخبرة والكفاءة ال تقف بالصيدلي بائع الدواء عند حد  الخبرة والكفاءة الفنية والعلمية،
االشتراطات الفنية للوصفة الطبية، بل تفرض عليه  تسليم الدواء ومراعاة كافة الجوانب أو

التزامات أخرى تتوافق والدرجة العلمية التي حصل عليها، والتي من أهمها فحص 
بمعنى أدق تفرض عليه بعض ومراجعة ما تضمنته الوصفة الطبية من أدوية، أو 

 االلتزامات فيما يتعلق بمضمون الوصفة الطبية.

لدواء الذي يعرف من الناحية العلمية على أنه اويمثل موضوع الوصفة الطبية         
مركب كيميائي له القدرة على القيام بعمله داخل  الجسم، وبطرق عديدة سواء عن طريق 

أو التأثير على بعض اإلنزيمات والهرمونات داخل الجسم قتل البكتيريا أو إيقاف نشاطها 
كيميائي يستخدم  وأأو زيادة مناعة الجسم،أو هو أي مادة من أصل نباتي أو حيواني 

و يتم تناولها عن طريق الفم أو  ،لعالج األمراض لإلنسان أو الحيوان أو للوقاية منها
 .1يوصف بأن له هذه المزاياباستعمال خارجي أو بأية طريقة أخرى أو ما  الحقن أو

 يقصد»كما يلي : ت.صح..قمن  170أما المشرع الجزائري فقد عرفه في المادة 
 بالدواء في مفهوم هذا القانون:

يحتوي على خاصيات عالجية أو وقائية من األمراض كل مادة أو تركيب يعرض لكونه  
أو للحيوان قصد القيام البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها لإلنسان 

 بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه العضوية  أو تصحيحها وتعديلها،

 كل مستحضر وصفي يحضر فوريا في صيدلية تنفيذا لوصفة طبية ، -
- ......................................» 

                                                           
نقال عن زاهية حورية سي يوسف، خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية 1

 .131، ص. 2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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يجب على الصيدلي أثناء فحص الوصفة الطبية المقدمة أن يدقق في مدى         
توافق الدواء المدون مع حالة المريض، خاصة وأن في معظم الحاالت نجد الدواء الواحد 

للكبار وبعضها للصغار بعضها  تختلف باختالف الفئة العمرية ،له عدة استعماالت
الي فإن الخطأ في عدد الجرعات من هذا الدواء أو للذكور وبعضها اآلخر لإلناث، وبالت

وقوع الصيادلة في غلط  كمية الواحدة قد يؤدي إلى التسبب في أضرار، ومن أجل تفادي
حرصت بعض دساتير األدوية في العالم ومنها دستور األدوية الفرنسي على تسجيل 

وهذا األخير  طفالباألجدولين للجرعات، األول يتعلق باألشخاص البالغين والثاني خاص 
كما يجب على الصيدلي مراعاة الجرعات المحددة في .1بتدرج حسب سن الطفل نفسه

المحددة لحالة المريض الصحية ومراعاة  الوصفة الطبية سواء من حيث العدد أو الكمية
 لذلك وجب على الصيدلي القيام بـ:، سنه ووزنه

 الغلط المادي اكتشاف -1

ط على أنه يجب على كل من الطبيب وجراح األسنان .أ.من م 472نصت المادة  لقد
أن يحرر وصفاته بوضوح، وذلك حرصا على فهم المريض والصيدلي للوصفة 

في مجال الصيدلة بحكم ما يتمتع به الصيدلي من خبرة وتجنب الوقوع في الغلط، و 
عليه أن يكتشف كل غلط مادي ناتج عن هفوات القلم التي من شأنها أن تؤدي إلى 

 Qurtaxonقيام الطبيب بكتابة دواء بدال من اآلخر ومن أمثلة األخطاء المادية كتابة )
50mgبدال من )) Qurtim gélule(( أو d’isobar(بدال من(d’isoxan)، يمكن كذلك

بدال   Aspégic 1000)(أن يرد الغلط في الجرعات كأن يقوم الصيدلي بتسليم لرضيع
 gardénal dosé àبدال من ) (gardénal dosé à 10cgmأو )(Aspégic 100من )

1cgm )3. 
                                                           

المرجع السابق، ص  الطبية بين المفهوم القانوني والمسؤولية المدنية للصيدلي: دراسة مقارنة، الروشيتة أحمد سعيد الزقرد، 1
.107. 
على أنه" يجب على الطبيب أو جراح األسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح  276-92من المرسوم  47نصت المادة 2

تعين عليه أن يجتهد ليحصل على أحسن وأن يحرص على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا، كما ي
 تنفيذ للعالج".

 .30.هية، المرجع السابق، صاعيساوي ز  3
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 رولذلك أنا أفضل أن يتم فرض كتابة الوصفات الطبية باستعمال الكمبيوت        
لتكون واضحة وسهلة القراءة وتجنب وقوع الطبيب والصيدلي في األخطاء على حد 

 سواء.

 مراقبة الوصفة من حيث تفاعل األدوية  -2

أو تناقض مما  أال تحتوي على األدوية التي يقوم بينهما تعارض الطبيةيشترط في الوصفة 
 ،1يكون له تأثير على مفعول الدواء نفسه، أو تتفاقم معه أالم المريض أو المرض بحد ذاته

ج خطيرة بصحة فالتفاعل قد يؤدي إلى إبطال مفعول أحد األدوية، كما قد يؤدي إلى نتائ
 ،اتخاذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بمراقبة تفاعل األدوية ى الصيدليالمريض، لذا يجب عل

الصيدلي ليس مجرد  ألن، وذلك وأضف إلى ذلك عليه بتنبيه الطبيب إلى مثل هذا التفاعل
نما هو شخص متخصص في عملية تركيب وبيع األدوية.  ،تاجر لبيع األدوية  وا 

 تناسب جرعات الدواء مع سن و وزن المريض  -3

ط أن تكون ما تحتويه الوصفة الطبية من أدوية متوافقة مع حالة المريض يشتر         
الدواء مراجعة وفحص نوعية  ى الصيدليخاصة عندما تتنوع األدوية فيها، مما يجب عل

المدون إن كان يتوافق مع سن المريض، وعليه كذلك بالتحري عن سنه، وهذا ما أكدته 
الطبية من أي بيان يدل على سن المريض ال على أن خلو الوصفة Seineمحكمة" سين" 

ذا أهمل في ذلك كان مسؤوال مدنيا، و يعفي الصيدلي من التزام التحري عن هذا السن  .2ا 

ذا شك كما يقع على الصيدلي التزام بمراقبة الجرعة إذا كانت متناسبة مع سن المريض وا 
زالة هذا الشك إذ يعد إلى دستور األدوية إل حول احتمال ورود غلط فيها، عليه أن يلجأ

 حيث  ،مسؤوال إذا سلم أدوية تخالف القواعد الخاصة بالجرعات المحددة في العدد والكمية

                                                           
المرجع السابق،  ،الروشيتة الطبية بين المفهوم القانونيوالمسؤولية المدنية للصيدلي: دراسة مقارنةأحمد السعيد الزقرد، 1

 .117.ص
المرجع ،للصيدلي: دراسة مقارنالطبية بين المفهوم القانونيوالمسؤولية المدنية  الروشيتةنقال عن أحمد سعيد الزقرد،  2

 .110السابق،ص.
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بجرعة تزيد  Gardinalقضت إحدى المحاكم بمسؤولية الصيدلي الذي سلم دواء جاردينال 
الجرعة المحددة، فإذا كان المريض هو طفل فيجب أن ال تزيد الجرعة الواحدة عن 

 .سنتيجرام 10بينما سلم له الدواء ب سنتيجرام 1

توجد حالة أين يمكن للطبيب تجاوز الجرعات المحددة في دستور األدوية وعلى غير أنه 
ال على  وذلك بعد أن يؤكد له بكتابة عبارة ) لقد قلت ،الصيدلي تنفيذها تماما هذه الجرعة( وا 

.ويشترط المشرع في هذا 1تنفيذهاأو أن يرفض  ،الصيدلي التأكد منها بمراجعة الطبيب
االلتزام عندما تحتوي الوصفة على مواد مخدرة فعلية، أن يكتشف أي غلط في عدد الجرعات 

ن كان ذلك بكميات ضئيلة يكون له الحق في أجراء أي تعديل  أن، دون أو كمياتها حتى وا 
أقره المشرع الفرنسي في المادة وهذا ما ،ال من حيث الكم أو النوععلى الوصفة 

من قانون الصحة العامة التي قضت أن الصيدلي ال يستطيع إجراء أي تعديل  61/5015
 .2و المسبقة من محررها في الوصفة إال بعد الموافقة الصريحة

أمر بتقديم األدوية و  وتعتبر الوصفة بالنسبة للصيدلي إذنا تسليم األدوية المقننة        
الموصوفة فيما طالما أنها صحيحة وال تنطوي على أي خطأ ظاهر من شأنه أن يضر 

هناك استثناء على هذا المبدأ  ،3صحة المريض العتباره منفذا أمينا للوصفة وليس عبدا لهاب
أين يمكن للصيدلي بيع دواء دون وصفة طبية، ويكون ذلك بناء على طلب المريض أو 

ك، أو على اقتراح من الصيدلي وفي هذه الحالة يجب أن يكون في غاية الحذر المستهل
ال كان ،وأن يتناسب مع ما يعانيه،فيما يسلمه اليقظةو  أي مسؤوال عما يصيبه من ضرر  وا 

معه بكل تحفظ وأن عندما يتعلق األمر بصرف الدواء بدون وصفة أن يتعامل الصيدلي أنه 
 . 5و تزويده بكافة النصائح الالزمة قصد االستهالك السليم 4يحثه باستشارة طبيب مختص

                                                           
1 MEHJOUB Azzedine, "les relations médecin, malade, pharmacien et leurs incidences 

juridiques en droit algérien", R.A.SC.J.EC.P, N°4,1995,p.782. 
2 Art 61/5051 «  Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu’avec l’accord 

exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d’urgence et dans l’enterait de patient » 
3 MEHJOUB Azzedine ,Op.cit,p.786. 

الصيدلي أن يحث زبنه على استشارة الطبيب كلما اقتضت  يجب على »بأنه 276-92من المرسوم 143المادة  تنص4

 . «الضرورة
 .35-34عيساوي زهية، المرجع السابق، ص ص  5
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 ثانيرع الالف

 االلتزام بالمطابقة في عقد بيع الدواء

التي يتعين على الصيدلي مراعاتها والقيام بها على أكمل لعل من أهم االلتزامات         
أمراض أمر متوقف وجه هو االلتزام بالمطابقة، حيث سالمة المريض وشفاؤه مما يعانيه من 

وااللتزام بالمطابقة في مرحلة إنتاج  ،على مطابقة الدواء لما هو مدون في الوصفة الطبية
الدواء يتمثل في مطابقته للصيغة الكيميائية وللقواعد الفنية لصناعة الدواء أما في مرحلة 

في  تسليم الدواء يتعين على الصيدلي تسليم أدوية ومستحضرات مطابقة لتلك المدونة
 أو المتفق عليها )أوال(، كما هل يمكن للصيدلي تسليم دواء جنيس)ثانيا(. الوصفة الطبية

 أوال: مطابقة الدواء لما هو مدون في الوصفة الطبية

طلبه يعني هنا تسليم منتج مطابق لذلك الذي وصفه الطبيب أو االلتزام بالمطابقة         
هنا بمثابة عمل إيجابي يقوم فيه ، حيث يعتبر التسليم المطابق المستهلك دون وصفة طبية

الصيدلي البائع بتحقيق نتيجة وهي تسليم الدواء للمستهلك)المريض( بما يمكنه من حيازته 
ذلك االلتزام الذي تطلبه القضاء العتبار البائع قد أوفى ، و 1واالنتفاع به دون عائق ماديا

وجب أن يكون المبيع مطابقا للمواصفات التي يقتضيها تحقيق حيث أ ،بالتزامه التام بالتسليم
كما يجب كذلك أن يضمن ، المبيع للغرض الذي خصص من أجله بشكل معتاد أو مألوف

الصيدلي مطابقة األدوية التي يركبها في صيدليته كما ورد في الوصفة الطبية أو وفقا 
فيجب  ن المستحضرات الصيدليةلدستور األدويةوخاصة عندما يتعلق األمر بمزج نوعين م

 .2أن يضمن سالمتها وعدم اإلضرار بصحة مستعمليه

 03-09من القانون  11و قد تناول المشرع الجزائري االلتزام بالمطابقة في المادة         
يجب أن يلبي كل منتوج معروض  »المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والتي جاء فيها 

                                                           
الحديثة، منشأة المعارف،  االتصالأشرف محمد مصطفى، التزامات البائع في التعاقد بوسائل  1

 .301.،ص2009اإلسكندرية،
لمنتجي و بائعي المستحضرات الصيدلية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه  المسؤولية المدنيةجمال عبد الرحمان محمد علي، 2

 .112.، ص1993في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ومميزاته  المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه، الرغبات لالستهالك
كمياته وقابليته لالستعمال واألخطار و  تهاألساسية وتركيبته ونسبة مقوماته الالزمة وهوي

 الناجمة عن استعماله.

كما يجب أن تستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج 
من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ األقصى المرجوة منه والمميزات التنظيمية 

وكيفية استعماله وشروط حفظه واالحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي  الستهالكه
 «أجريت عليه

 1993جويلية  26الصادر في  949/93رقم  1ستهالك الفرنسيوقد حرص قانون اال
البيوع عموما  على التأكيد على االلتزام بالمطابقة في مجال 2005فبراير  17المعدل بقانون 

الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية وذلك من خالل نص المادة حماية للمستهلك 
يلتزم البائع بأن يسلم المشتري شيئا مطابقا للعقد،  »الذي ورد نصها كالتالي  211/04

 .2«...ويضمن عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم

أن الحق في المطابقة أصبح من حقوق المستهلك  ومن تحليل تلك المواد ويتضح مما سبق
 األساسية بالنسبة للسلع والمنتجات العامة، وباعتبار الدواء منتجا ذا أهمية بالنسبة لمستهلكيه
عليه ذات االلتزام المفروض على سائر البائعين، بل هذا االلتزام يفرض نفسه في هذا 

ث أن إباحة عمل الصيدلي مشروطة بأن المجال باألولوية عن غيره من سائر المنتجات، حي
يكون ما يجريه مطابقا لألصول العلمية المقررة، فإذا أفرط الصيدلي في إتباع األصول أو 

 .3خالفها حقت عليه المسؤولية

يقتضي على الصيدلي البائع بأن يسلم دواء مطابق لذلك الدواء الذي دونه  مع النتيجة
ال كان  المطابقة، وهذا ما عرضة إلثارة مسؤوليته العقدية لعدم الطبيب في الوصفة الطبية، وا 

                                                           
1Code de la consommation France, www.legifrance.gouv.fr 

العربية، القاهرة،  ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، دار النهضةنقال عن  2
 .7، ص .2008

المرجع السابق،  ،الروشيتة الطبية بين المفهوم القانونيوالمسؤولية المدنية للصيدلي: دراسة مقارنةسعيد الزقرد،أحمد ال 3
 .119ص.
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حيث أن مسؤولية الصيادلة والتي  قضت به محكمة كليرموفيون إذ جاء حكمها كما يلي "
تعد من طبيعة عقدية تترتب عندما يصرفون دواء مختلقا عن الدواء المدون بالتذكرة الطبية 

أن يراعي في تقديرها االلتزامات الخاصة  التي يرتكبونها يجب التي ينفذونها وأن األخطاء
وبذلك فإن الصيدلي يرتكب خطأ  ،عليهم ممارسة مهنة الصيدلي باليقظة التي تفرضها

 .1"الموصوف ف للمريض مع الدواءصرو جسيما عندما ال يتأكد من تمام مطابقة الدواء الم

 ثانيا: مدى إمكانية تسليم دواء جنيس

كل دواء يستعمل في الطب البشري لديه نفس التركيبة و النوعية  »يعرف الدواء الجنيس أنه 
و الكمية من العناصر الفعالة و نفس الشكل الصيدالني دون بيانات جديدة و متفاوض مع 

 . «المنتوج المرجعي بسبب تكافئه التي تثبته دراسات مالئمة للتوفر الحيوي

" Les Médicaments Génériques sont des spécialités pharmaceutiques dont la 
formule est tombée dans le domaine public, au terme de leur brevet et qui sont 
vendus sous leur dénomination commune. Ces médicament peuvent, dés lors , 
être fabriqués par n’importe quel producteur "2.  

علق بتسجيل المت 284-92يعرف الدواء الجنيس أو النوعي من خالل المرسوم التنفيذي كما 
يقصد بالمنتوج  »كما يلي04في مادته  المنتجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشري

النوعي كل مستحضر طبي يماثل تركيبه في األساس منتوجا صيدالنيا سبق  الصيدالني
تسويقه في التراب الوطني وتم تسجيل معايرة من الشكل الصيدالني نفسه على األقل، وفقا 

 ،تحسن عالجي بالقياس إلى الدواء المرجعيألحكام هذا المرسوم، ولم يشر إلى 

 

 

                                                           
والسعودي نقال عن رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري، مسؤولية الصيدلي عن التذكرة الطبية في القانون المصري 1

 والفرنسي

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=95747&Type=3 

2 HANNOUZ Mourad, KHADIR Mohammed, Op.cit,p.17. 

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=95747&Type=3
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ثال في األساس للمنتوج الصيدالني األصلي إذا يعد أي منتوج صيدالني نوعي مما        
كان له نفس التركيب النوعي والكمي، من حيث العناصر الفاعلة وكان معروفا تحت الشكل 

رهنت دراسات مالئمة لقابلية تجهيزه البيولوجي عند الضرورة، على الصيدالني نفسه و 
 .«تكافئه البيولوجي مع المنتوج األول

 بالتذكرةيتعين على الصيدلي ضرورة القيام بتسليم دواء يطابق تماما الدواء المسجل 
)الوصفة( الطبية، فيحضر على الصيدلي تسليم دواء جنيس، بدل الدواء الذي حدده الطبيب 
في الوصفة الطبية على أساس أن له نفس الخصائص، إال بعد الحصول على إذن من 

ال انعقدت مسؤوليته . كما ال يجوز له ممارسة سلطته التقديرية في تقرير مدى قوة 1الطبيب وا 
ال عد بذلك مخالفا اللتزامه بالمطابقة  .2الدواء ومدى فعاليته وا 

 من الناحية الواقعية ومن خالل تساؤالتي التي تمت أمام بعض األطباء فقد تم موافاتي بأنه :
المفعول  المفعول الجانبي للدواء وليسأن الطبيب أحيانا يوصف الدواء للمريض ويقصد منه 

، بينما (l’effet secondaire pas l’effet principal du médicament)األساسي
يقوم بعض الصيادلة بتسليم دواء جنيس بحيث يكون هذا الدواء له نفس المفعول األساسي و 

 ليس الجانبي، وبالتالي ال يؤدي الدور الذي يريده الطبيب من أجل الشفاء.

وقد يثور التساؤل فيما يتعلق بالتزام الصيدلي بتسليم دواء يطابق  ذلك المسجل         
بالوصفة الطبية، في الحالة التي قد يكون فيها الدواء قد نفذت كميته من الصيدلية، فهل 

بتسليم المريض دواء بديال له نفس خصائص الدواء  األمريمكن للصيدلي أن يعالج ذلك 
 ن المالحظ أن هذه الحالة كثيرا ما تظهر في الواقع العملي .الموصوف؟ حيث م

ن كانت من أقدس المهن التي يمكن اإلجابة على ذلك بالقول          بأن مهنة الطب وا 
، فإن مهنة الصيدلة فيما يختص من إعداد يؤتمن فيها الطبيب على أرواح وأجساد المرضى
بذلك تسمو على بعض المهن األخرى حيث  الدواء وتقديمه لذوى الحاجة من المرضى، فإنه

                                                           
1 DUMERY A, La responsabilité du fait des médicaments, Mémoire DEA,Aux Marseille, 

2002,p.103. 
المرجع السابق، ص ،الروشيتة الطبية بين المفهوم القانونيوالمسؤولية المدنية للصيدلي: دراسة مقارنةأحمد سعيد الزقرد،  2

 .118-117.ص
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ن كان ذلك ال يتعارض مع االحتفاظ بالفروق  يمكن وصفها بالمهنة المعاونة لمهنة الطب وا 
وم مقام الطبيب في أي نشاط قالمهنية بين الطبيب والصيدلي، حيث ال يجوز للصيدلي أن ي

 .1أمثلطبي فضال عن التزامه الدقيق بتنفيذ ما يصفه الطبيب على نحو 

حيث يترتب على قيام الصيدلي باستخدام سلطته التقديرية في ذلك حدوث العديد من         
األخطار، فقد يرى الطبيب أن إعطاء المريض دواء معينا بطريق الحقن هو األكثر فائدة 
لحالة المريض، ومن ثم يعتبر قيام الصيدلي بتسليم دواء بديل على شكل أقراص بمثابة خطأ 

 به في تسليم دواء يتطابق و المدون في الوصفة الطبية.من جان

دواء معينا دون أن يكون قد اتصل بعلمه قلة ذلك وقد يحدث أن يصف الطبيب         
ومن ثم يذهب  ، أو ال يعلم بتوقف الشركة المنتجة له عن إنتاجه مؤقتا،الدواء بالصيدليات 

اجد عنده الدواء لمثل هذه و يتالمريض لصرف الوصفة الطبية من الصيدلي الذي ال 
كون حالة المريض خطرة وال تتحمل المزيد من التأخير لحين األسباب، أضف إلى ذلك 

الحالة يكون الصيدلي أمام إحدى  في مثل هذه الرجوع إلى الطبيب لوصف عالج جديد،
حاالت الضرورة فهل يملك الحق في إعطاء المريض دواء بديال في مثل هذه الحالة؟ أجاب 
على هذه الحالة القانون الفرنسي حيث أعطى الصيدلي في مثل هذه الحالة التي تعتبر من 

تصل حاالت الضرورة استثناء خاص جدا في إعطاء المريض دواء بديال شريطة أن ي
خباره بحقيقة الموقف  رأيه في مدى صالحية الدواء البديل  خذوأبالطبيب واصف الدواء وا 

 .2للحالة محل العالج

وتبدو الحكمة من االستثناء واضحة، إذ مصلحة المريض والحفاظ على حياته تسمو على 
ر على اعتبارات الحفاظ على الفروق المهنية بين الصيدلي والطبيب، ففي الحالة التي يتعذ

الصيدلي الرجوع للطبيب ألخذ إذنه بصرف الدواء البديل، فهنا يسمح القانون للصيدلي أن 
شك أن  اليحل محل الطبيب في تقدير الدواء البديل الذي يناسب وحالة المريض. ف

الصيدلي شخص مؤهل علميا ولديه من الكفاءة التي تسمو به عن مجرد بائعا 
                                                           

 .48.عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق،ص  1

، المسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول األدوية والمستحضرات الصيدلية، دار عبد المجيد عبد الباريالحليمرضا عبد  2
 .271.،ص2005 النهضة العربية، القاهرة،
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رة والدراية ما يكفيه للعلم بخصائص الدواء واختيار البديل عرضيا)بقال(، حيث لديه من الخب
 .االستثناءالمناسب في مثل تلك الحالة الطارئة، على أن يتقيد في ذلك بحدود 
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 الثانيلمطلب ا

 االلتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء

االلتزام باإلعالم هو التزاما أوجده القضاء، وبمقتضاه يلتزم الطرف األكثر تخصصا  إن 
وهو منصوص عليه  ،بالبيانات المتعلقة بموضوع العقدودراية فنية، بإبالغ الطرف اآلخر 

في قانون العقود، الذي يفترض أن يكون كل متعاقد على علم كاف بما هو مقدم عليه 
ا ويشكل االلتزام باإلعالم أحد العوامل الرئيسية في تطوير هذ،تطبيقا للقواعد العامة

 .1والبائعين المهنيين في الدول الصناعية مسؤولية المنتجين

 مدنيمن القانون ال 352المادة  في مضمونهذا االلتزام أقر المشرع الجزائري         
يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و  »ما يلي  والذي جاء فيها الجزائري

يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه األساسية بحيث يمكن 
 .التعرف عليه

ذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا األخير في طلب إبطال  وا 
 .«البائع البيع بدعوى عدم العلم به إال إذا أثبت غش

كما ينبثق هذا االلتزام من خالل قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أين ألزم المشرع 
وذلك في المادة  2الجزائري كل متدخل في عملية وضع المنتوج لالستهالك باإلعالم عنه

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات »منه والتي جاء فيها  17
الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم و وضع العالمات أو بأية المتعلقة بالمنتوج 
 .«وسيلة أخرى مناسبة

 تناول االلتزام من تحليل المادتين السابقتين يتضح لنا أن المشرع الجزائري        
حيث رأى بوجوب تمكين المشتري  .م.ج،ق 352في الفقرة األولى من المادة  باإلعالم

بكفاية على المنتوج الذي يتوافق مع رغباته وتطلعاته المشروعة تطبيقا لحكم  االطالعمن 
                                                           

 .74.ثروت عبد الحميد، ضمان صالحية المبيع لوجهة االستعمال، دار أم القرى، المنصورة، د س ن ، ص1

براهيمي زينة، مسؤولية للصيدلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق  2
 .110،ص.2012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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حماية  انونق من17 . وكذلك في نص المادة1العلم بالمبيع علما يقينا والمانع للجهالة
حيث ألزم فيها المشرع كل متدخل في مسار عرض المنتوج  ،المستهلك وقمع الغش

تهلك بالخصوصيات األساسية للمنتوج أو لالستهالك أي كل محترف بأن يعرف المس
 الخدمة.

بناء على وصفة يلتزم باإلعالم حول الدواء الذي يبيعه الصيدلي مع اإلشارة بأن         
معرفة كافية حول هذا األخير من أجل إعطاء  طبية، أو بطلب من المستهلك مباشرة،

االلتزام باإلعالم في عقد بيع ، لذلك سوف نتناول في هذا المطلب مفهوم المبيع ) الدواء(
 ) فرع ثاني(.ضمون االلتزام باإلعالم وخصائصه في عقد بيع الدواءمو الدواء) فرع أول(،

 الفرع األول 

 مفهوم االلتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء

تستوجب الدراسة تحديد للحديث عن مفهوم االلتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء         
 .) ثانيا(األساس القانوني لهذا االلتزاموثم  )أوال(، تعريف االلتزام باإلعالممعنى أو 

 أوال: تعريف االلتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء

يتعلق بالتزام  ،يعرف بعض الفقه االلتزام باإلعالم بأنه التزام سابق على التعاقد        
العقد البيانات الالزمة إليجاد رضاء  للمتعاقد اآلخر عند تكوينأحد المتعاقدين بأن يقدم 

وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة قد  ،كامل سليم ومتنور بكافة تفصيالت هذا العقد
أو أي اعتبار آخر  ،أو طبيعة محله ،أو صفة أحد طرفيه ،ترجع إلى طبيعة هذا العقد

ثقة أو يحتم عليه منح  ،يجعل من المستحيل على احدهما أن يعلم ببيانات معينة
 .2مشروعة للطرف اآلخر الذي يلتزم بناء على جميع هذه االعتبارات باإلدالء بالبيانات

 

                                                           
 .76محمد حاج بن على، المرجع السابق، ص. 1
نزيه محمد صادق المهدي، االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض العقود: دراسة  2

 .15 .،ص1982فقهية مقارنة، 
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رئيسية أو رسم على غالف السلعة  وضع عالمة» كما هناك من عرفه بأنه        
ذات الجودة حتى يساعد المستهلك في التمييز بين مختلف السلع و يستشف ما 

دراك بأنه من عرفه  ومنهم. 1«بداخلها بوح للمشتري بما يجعله على بينة من المبيع وا 
 .2لخصائصه

االلتزام باإلعالم في حقيقته عبارة عن واجب  ويستخلص من هذه التعاريف أن        
قانوني يفرضه المشرع على منتج السلعة أو على من تربطهم صلة وثيقة بها، بأن يقدموا 

تمكنه من استخدام السلعة في وجهتها والبيانات التي  للمستهلك كافة المعلومات
وأن هذا االلتزام ال يقتصر على  ،3ومخاطر استخدامها الصحيحة، أو تجنبه أضرار

طائفة بعينها من المنتجات بل يمتد ليشمل مختلف السلع حتى ما كان شائعا منها في 
 التداول. 

بكيفية استعمال االلتزام باإلعالم هو تعريف البائع المحترف للمستهلك  ومنه       
أو بوح  ،4السلعة بالشكل الذي يحقق له أقصى مدى من األهداف التي يبتغيها من شرائها

دراك خصائصه يءللمستهلك بكل ما يجعله على بينة من عيوب الش وأبرز  5المبيع وا 
 تحذرهعند حيازته واستعماله للمنتوج وأن  اتخاذهااالحتياطات التي يجب على المستهلك 

عالم طالب التعاقد بصورة  مغبةبوضوح من  عدم اتخاذ هذه االحتياطات، أو أنه تنبيه وا 
حتى  من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد المزمع إقامته

                                                           
 .55بولحية علي بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها، دار الهدى، الجزائر، ص. 1
، 1992ال الدين زكي، مشكالت المسؤولية المدنية،الجزء األول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة، محمود جم 2

 .442ص.
، ص 1994أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
.142. 
حقوق، كليةالوالموزع : دراسة في قانون التجارة الدولية، رسالة دكتوراه،محمد عبد القادر على الحاج، مسؤولية المنتج  4

 .78ص.،1982جامعة القاهرة، 

محمد حاج بن على، تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة في الشيء المبيع :دراسة  5
 .75 .، ص2011، 6واإلنسانية، العدد  االجتماعيةمقارنة ، مجلة األكاديمية للدراسات 
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القرار الذي يراه مناسبا في ضوء حاجته  يتخذيكون الطالب على بينة من أمره، بحيث 
 .1العقد إبراموهدفه من 

ن كانت أهمية االلتزام تتعاظم في مجال المنتجات ذات الصلة الوثيقة بجسم و          ا 
اإلنسان وصحته، والتي تأتي المنتجات الصيدلية واألدوية في مقدمتها، نظرا لما بترتب 
على العلم الوافي بخصائص المواد الفعالة في الدواء، من أهمية بالغة بالنسبة للعديد من 

 عض المركبات والمكونات الكيميائية.األشخاص ذوي الحساسية لب

 ثانيا: األساس القانوني لاللتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء

يجد االلتزام باإلعالم أساسه في اعتباره أحد الوسائل التي من شأنها أن تعيد        
في العالقة بين كل المستهلك والمهني، والتي اختل كطبيعة للتطورات االقتصادية  التوازن

كدا يجد االلتزام باإلعالم مبرره من ضرورة اإلقرار  ،في مجال الدواءوالتقنية الحديثة 
من مخاطر، وبما قد به وجسده  طلإلنسان بأن يكون سيد نفسه يعلم مقدما بكل ما يحي

 .2تتعرض له صحته من آثار

، يمكن القول بأن االلتزام باإلعالم يقوم أيضا على أساس تكملة الفجوة باإلضافة        
المعرفية لدى المستهلك، الشخص البسيط قليل الدراية بضوابط استخدام المنتجات أو 

واالحتياطات  مخاطر استخدامها، حيث أننقص المعلومات المتعلقة بالشيء المبيع
ليه حرمان المشتري من استخدام المبيع في وجهته الصحيحة، الواجب مراعاتها، يترتب ع

فال يتمكن من االنتفاع به على الوجه المرضي، وهذا ما يكفي في حد ذاته من وجهة 
 .3نظر البعض العتباره ضررا يستوجب التعويض

مجال الدواء مجاال حيويا ويتميز ببعض الخصوصية عنه بالنسبة  مع اإلشارة بأن       
، وذلك لما تحمله مركبات الدواء من مخاطر قد ال يمكن االستعماللسلع عادية لسائر ا

                                                           
 .41.، ص1999سهير منتصر، االلتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد  خصوصية التزامات منتجي و بائعي األدوية،محمد محمد القطب مسعد،  2

 .9، ص.50،2011
 .28.ثروت عبد الحميد، المرجع السابق، ص 3
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تفادي أضرارها، فاألدوية يدخل في تركيباتها مواد كيميائية تحمل الضرر والنفع في ذات 
الوقت، بحيث يمكن أن تتحول من مواد عالجية إلى مواد ضارة عند تفاعلها مع مواد 

أو حالته  بعشوائية دون مراعاة سن المريض أو جنسهكيميائية أخرى، أوحال تناولها 
لدى من حق المريض أن يقرر مصيره من حيث قبول تحمل مثل هذه  ،الصحية

والفوائد التي  المخاطر المحتملة للدواء، ومن حقه أيضا أن يوازن بين المخاطر المتوقعة
 يرمي إلى تحقيقها من استعماله الدواء.

 الفرع الثاني

 االلتزام باإلعالم و خصائصه في عقد بيع الدواءمضمون 

من المتفق عليه أن القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المدني تنص         
على أن البائع يقع على عاتقه التزام إضافي يتمثل في إعطاء المشتري إرشادات تسمح 

ال يتضمن فقط تكوين  له باستعمال الشيء المبيع بطريقة سليمة، إذ أن هذا االلتزام
معرفة كافية لدى المشترى حول المبيع، بل األكثر من ذلك ضرورة اإلفضاء بخواص 
ومكامن خطورته وطريقة استعماله بالكيفية التي تجنبه أضراره، أي االلتزام بالتبصير من 

وهذا  ،لتجنب هذه األخطار الالزمة االحتياطاتوكذا  ،باألخطار الكامنة في الدواء
االلتزام ينهض بسبب االعتراف بأن العديد من المواد النافعة ال تكون ذات أمان كاف 

تبيان مخاطرها بهدف حماية صحة مستعمل الدواء حال االستعمال،األمر الذي يستدعي 
 .1وكذا الصحة العامة

وأن يستفسر عن سنه  )المستهلك(،الصيدلي إعالم المريض ولهذا فمن واجب       
طالما الطبيب لم يوضح سن  ،ستطيع إبالغه بالطريقة المثلى الستعمال الدواءحتى ي

ألن أحيانا قد ال يكون حامل الوصفة هو المريض فقد يكون أحد ،المريض بالوصفة
أقاربه، كما جرت العادة على ذلك. ويزداد األمر أهمية إذا كان المريض طفال أو رضيعا 

االستعمال الخاصة بالكبار، بينما يمكن تصور العكس بالنسبة  ألنهما ال يتحمالن طريقة

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الخاص، كلية قردان لخضر، المسؤولية المدنية للصيدلي دراسة مقارنة،  1

 .84 .، ص2006قايد ، تلمسان، لالحقوق ، جامعة أبو بكر ب



دواءالفصل األول                                                   تحديد التزامات  الصيدلي في عقد بيع ال  
 

30 
 

، ومنه سوف نتناول مضمون 1للكبار الذين يتحملون طريقة االستعمال الخاصة بالصغار
 االلتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء )أوال(، وخصائصه ) ثانيا(.

 أوال: مضمون االلتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء

عليها نص يمون االلتزام باإلعالم نطاق المعلومات الضرورية التي تخطى مض       
ويعزى السبب في ذلك  ،، ليشمل االلتزام بتقديم النصح واإلرشاد) التبصير(التشريع العام

إلى ما رتبه التوسع الصناعي الهائل الذي اصطبغت به كافة مجاالت الحياة من نتائج 
فضال عن تعرض  ،تمثلت في اإلخالل بمبدأ المساواة بين المتعاقدين اقتصاديا واجتماعيا

أو ال يعلم عن  ،المستهلك لمخاطر جمة نتيجة استهالكه ألشياء كثيرة يجهل مصدرها
وال تسعفه في ذلك الوسائل التقليدية كبيانات التعبئة الملحقة بالمنتج  مالها غالبا،استع

 .2إعالنات الترويج أو حتى معلومات االنترنت التي غالبا ما يشوبها القصور وعدم الثقة

إبالغ المستهلك بكافة المخاطر التي وبناء عليه، أصبح من المتعين على المهني        
أو  تعمال المنتج، ويتحدد التزامه في كل ما من شأنه درء خطر متوقعقد تترتب على اس

التحسب لخطر محتمل، أو االحتياط لخطر ظني، وهو ما يكون له صدى كبير خاصة 
 .3الجمهوراالستخدام وموجها إلى شريحة واسعة من  إذا كان المنتج من المنتجات شائعة

ولكي يتمكن المستهلك من استعمال الشيء في وجهته الصحيحة وتجنب         
مخاطره، تعين أن يكون محل االلتزام وموضوعه منصبا على األمور التي تساعد في 
تحقيق هذه الغاية، كطريقة استعمال المنتج، والتحذير من كافة المخاطر التي قد تترتب 

خطا الواجب مراعاتها  االحتياطاتر المستهلك بكافة على استعمال السلعة أو المنتج، وا 
مضمون االلتزام باإلعالم بالبيانات يشمل نوعين من  نأي أ، المنتج أضرارلتفادي 

المعلومات أولهما، المعلومات الالزمة لتعرف المستهلك على كيفية االستخدام الصحيح 

                                                           
شهادة الماجستير، فرع مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق  بختاوي سعاد، المسؤولية المدنية للمهني المدين، مذكرة لنيل 1

 .203 .، ص2012والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بالقايد ، تلمسان، 

 .15محمد محمد القطب مسعد، المرجع السابق، ص. 2
 .113 .، ص2007قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  3
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األخطار التي قد  للمنتجات و ثانيها المعلومات التي تعمل على وقاية المستهلك من
 .1تهدده أثناء حيازته السلعة أو استعمالها

يشكل االلتزام باإلعالم ميزة أساسية للعمل الصيدالني، حيث يلزم به كل صيدلي         
تجاه كل مشتري)مستهلك(، فهو واجب يفرض على كل بائع. فالصيدلي ال يعد تاجرا 

فحسب، بل أنه محترف يعلم أخطار الدواء  يقتصر دوره على بيع وتوزيع األدوية
 .2وفوائده

 يتحلل التزام الصيدلي في مواجهة مستهلك الدواء إلى واجبين كنتيجة لذلك        
ال يقل أهمية من اآلخر، حيث يتمثل الواجب األول في االلتزام باإلفضاء عن  كالهما

الجرعات، وكمية الجرعة ، وعدد االستعمالالخصائص األساسية للدواء، من حيث طريقة 
بينما يتمثل الواجب  ،3في المرة الواحدة، ومواعيد تناول الدواء فضال عن طريقة التناول

للدواء، وآثاره الجانبية  ير المريض وتبصيره بكافة المخاطر المحتملةذبتح مالثاني في القيا
حاطته علما بتفاصيل كل ذلك حتى يكون على بينه من أمره  .4المتوقعة وا 

 : االلتزام باإلفضاء في عقد بيع الدواء1

تتمثل طريقة استعمال السلعة الحد األدنى من المعلومات التي بتعين على         
الكامل في  األمانعلى النحو الذي يحقق له  ،بها إلى المستهلك اإلدالءالمحترف 

ا بالقضاء ، وهو الواقع الذي حدمواجهة األخطار التي قد تهدده كأثر لهذا االستعمال
الفرنسي إلى أن ينشأ التزاما تعاقديا على البائع المحترف باإلفضاء بالبيانات المتعلقة 
باستخدام هذه المنتوجات على الوجه األكمل، وهذا ما يتطلبه خصوصا بالنسبة للمنتجات 

الحد األدنى من المعلومات التي يتعين على كما أنها تتمثل في  الجديدة أو المبتكرة.
                                                           

 .75محمد حاج بن على، المرجع السابق، ص. 1
،  1، العدد41بوعزة ديدن، االلتزام باإلعالم في عقد البيع، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، الجزء 2

 .122، ص.2004كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
المرجع السابق، ،والمسؤولية المدنية للصيدلي: دراسة مقارنة م القانونيالروشيتة الطبية بين المفهو أحمد السعيد الزقرد،  3

 .135 .ص
4BEAUDOIN C ,L’acte de substitution dans le droit pharmaceutique québécois et la 

responsabilité du pharmacien, faculté du droit, Université de sherbrooke,1997,p. 25. 
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على  يتعذر فبدونها ج أن يرفقها بالسلعة، إذ على البائع أن يفضي بها إلى المستهلكالمنت
المستهلك الحصول على الفائدة المرجوة من السلعة، ويمكن أن يتعرض لمخاطر عديدة 

 .1خاطئا استعماال استعمالهاتنشأ 

بغرض تحقيق الحماية المرجوة من الصيدلي للمريض يتطلب منه أن يوضح         
للمريض طريقة استعمال الدواء بشكل أفضل، مما يحقق الفائدة المتوقعة والمرجوة من 

تنفيذ هذا االلتزام يتحقق من ، و 2االستعمالالدواء وتجنب النتائج الضارة بسبب سوء 
على الغالف لعلبة الدواء رغم أن الواقع ال خالل قيام الصيدلي بكتابة طريقة االستعم

بالتأشير على الغالف بدال من الكتابة كأن  باالكتفاء كثيرا ما يشهد لجوء بعض الصيادلة
قات استعمال الدواء، إال أن الصحيح هو أن يبين و يؤشر ثالثة خطوط للداللة على أ

كأن يحدد استعمال  ،الصيدلي طريقة االستعمال من خالل كتابته على غالف الدواء
 .3مرات يوميا بمقدار ملعقة كبيرة أو صغيرة قبل أو بعد تناول الطعامالدواء لثالث 

كان المريض هو الذي حدد ن ا  وااللتزام ببيان طريقة االستعمال يبقى قائما حتى و         
ذلك أن الصيدلي يمارس مهنة لها صلة وثيقة بحياة وسالمة سبب و ، الدواء المطلوب

 .4عند بيع الدواء اليقظةو عاليا من الحرص والتي تستلزم من الصيدلي قدرا  ،األفراد

 تحذير المريض و تبصيره بكافة المخاطر المحتملة للدواء: 2

أهمية خاصة بالنسبة لألشياء التي يتطلب استعمالها  بالتحذيريكتسب االلتزام         
 سواء بسبب خطورتها أو بسبب تصميمها المعقد أو بسبب تأثير  ،احتياطات خاصة

 

                                                           
مذكرة  فتيحة، ضمان سالمة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، حدوش 1

، ص 2010لنيل شهادة الماجستير، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس، 
 .26-25 .ص

 .110 .براهيمي زينة، المرجع السابق، ص 2

 .121 .، صالمرجع السابقعباس على محمد الحسيني، 3
 .122نفس المرجع، ص  4
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بعض العوامل الخارجية عن مكوناتها أو خواصها، مما يجب على الصيدلي أن يوضح 
 .الكامنة فيه من األخطارالواجب مراعاتها للحيلولة دون وقوع أي  االحتياطاتكافة 

المستهلك المريض عن  حذيرتو يقع على عاتق الصيدلي البائع تنبيه  لذلك        
إلى الكيفية التي يحفظ من خاللها الدواء  االستعمال الخاطئ للدواء، حيث يلتزم بتنبيهه

وتخزينه، وكذلك تنبيهه إلى المخاطر التي تنجم عن استعمال الدواء كاآلثار 
باإلضافة إلى التحذير من تناول بعض األدوية األخرى معه والتي يكون هناك 1الجانبية

، زد تعارض كيميائي في تناولها والتي قد تسبب مضاعفات خطيرة على جسم اإلنسان
يلزم استعمالها إلى نظام غدائي معين، كإنقاص نسبة على ذلك توجد بعض األدوية التي 

 الملح أو السكر في األكل.

 ثانيا:خصائص االلتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء

م الهدف المرجو منه والمتمثل في تنوير المستهلك  لكي يحقق االلتزام باإلعال        
خاصة وأننا نتعامل هنا مع مادة الدواء  أمان، كل، واستعمالها بااقتنائه بالسلعة المراد

التي تعتبر خطيرة إذا استعملت في غير الغرض المخصص لها، أو تم استعمالها بطريقة 
وااللتزام باإلعالم في عقد بيع الدواء بصفة يتميز االلتزام باإلعالم بصفه عامة  خاطئة

 خاصة بالخصائص التالية :

 وافياأن يكون االلتزام  -1

لكي يكون إعالم المستهلك وافيا، يجب أن يلفت انتباهه إلى كل وجوه المخاطر         
ل كل ما شمبحيث تكون المعلومات المقدمة له كاملة وكافية وت الذي يمكن أن تلحق به،

نثقل كاهل يتعلق بالدواء من خصائص وعناصر وأخطار، غير انه ال يمكن أن 
الصيدلي البائع بعرض جميع التفصيالت ألنه ال داعي لعرض التفصيالت التي يكون 

كما يجب على الصيدلي أن ينبه المستهلك ) المريض( إلى . 2المشتري على دراية بها
 ه.ظستعمال الخاطئ للدواء و كذلك ظروف حفجميع األخطار التي تصيبه نتيجة اال

                                                           
 .78.عيساوي زهية ، المرجع السابق، ص 1

 .25محمدمحمد القطب مسعد، المرجع السابق،ص.2
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 ن يكون االلتزام مفهوما و واضحاأ-2

ومستواه يتعين على الصيدلي أن تكون البيانات متوافقة مع شخصية المريض         
( لها بصورة المستهلك)المريضوكذا حالته النفسية، وذلك للتأكد من تلقي  االجتماعي

اإلعالم دقيق الصياغة وسهل األسلوب، يدل داللة . أي يجب أن يكون وسليمةوافية 
كافية على المخاطر التي يمكن أن تترتب على استعمال الشيء المبيع) الدواء( في حالة 
عدم إتباع التعليمات واإلرشادات، وعدم اتخاذ االحتياطات التي تضمنها التحذير وهذا ما 

يصعب على المستعمل  يقتضي خلو اإلعالم من المصطلحات الفنية المعقدة التي
 .1فهمها

 أن يكون لصيقا بالسلعة-3

يفرض على الصيدلي بائع األدوية أن يكون الدواء المبيع للمرضى ملحقا به         
نشرة تتضمن كافة البيانات المتعلقة به، هذه النشرة يجب إلصاقها بالدواء حيث جرت 

الموجود بداخله الدواء، هذه  عادة شركات الدواء على إرفاق نشرة بداخل الغالف الكرتوني
وآثاره  النشرة تتضمن كافة البيانات الالزمة والمتمثلة في، طريقة استعمال الدواء، ودواعيه

وموانع استعماله باإلضافة إلى البيانات التي توضح اسم الشركة مصنعة  الجانبية،
بطريقة لصيقة كما يتحقق ذلك عن طريق إدراج تلك البيانات  .2وتاريخ صالحيته الدواء،

بالدواء نفسه، مثال عندما يكون الدواء في صورة الشراب السائل، فتدرج البيانات على 
وخوفا من تلف تلك النشرة  بالزجاجة حرصا على عدم ضياع النشرة. إلصاقهانشرة يتم 

جانفي  20الملصقة بالزجاجة فقد أوصى المجلس األوروبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 .3حذير على جدار العبوة ذاتها إذا كان ذلك ممكنا بحفر الت1971

 

 

                                                           
 .35،ص.2004ميرفت ربيع عبد العال، االلتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة،1
 .26القطب مسعد، المرجع السابق،ص. محمدمحمد2

3OVERSTAKE J.F, La responsabilité du fabricant de produits dangereux ,R.T.D.C,1972 p.494. 
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 المبحث الثاني

 مرحلة إبرام عقد  بعدااللتزامات الناشئة 

عقد بيع الدواء في االلتزام بالضمان، ونظرا تتمثل االلتزامات الناشئة بعد مرحلة إبرام         
الدواء كمركب معقد  تؤكد ضرورة أن يكون االلتزام بالضمان مختلفا في نطاقه وحدوده  يةخصوصل

االلتزام بالضمان في عقد بيع الدواء يتفرع عنه  ، ومنهبالنسبة لسائر السلع والمنتجات األخرى
وااللتزام  طلب أول(م)الموجودة في الدواء التزامين أساسين هما االلتزام بضمان العيوب الخفية

 .1، حتى ال تتعرض حياة المستهلكين للخطر) مطلب ثاني(هذا الدواء بضمان سالمة

 المطلب األول

 عقد بيع الدواءفي  العيوب الخفية االلتزام بضمان

المشرع في عقد البيع التزامات متقابلة بين البائع و المشتري، ووضع لهذه االلتزامات رتب 
د ما ورد في عقواعد تحسم النزاع في حالة وقوعه بين طرفي عقد البيع، ومن ضمن هذه القوا

 للشيءق.م.ج نذكر منها ما يلتزم به البائع من ضمانات للعيوب الخفية  379نص المادة 
 .2المبيع للمشتري

وسيلة جيدة لصالح المستهلك ، تؤدي بشكل غير مباشر إلى إلزام  يعد ضمان العيوب الخفية
به على نحو يخالف  لالنتفاعالبائع بتسليم مبيع خالي من العيوب، التي قد تنال من صالحيته 

 .3الغرض الرئيسي من التعاقد

                                                           
،اإلسكندرية، 2008 ،شحاتة غريب شلقامي، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة 1

 .19ص.
بعجي محمد، أحكام االلتزام لضمان حماية المشتري في القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية  2

 .41، ص.2010، 02والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد
 .528عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص. 3
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 المبيع من خاللتناول المشرع الجزائري  االلتزام بضمان العيوب الخفية في الشيء         
الصيدلي يقوم ببيع  أن، وبما وذلك متى توفرت شروط معينة .م.جق 386إلى  379المواد 

 الدواء للمستهلك فإنه يقع على عاتقه االلتزام بضمان العيوب الخفية الموجودة بالدواء المبيع
ائج يؤدي إلى نتوذلك الن العيب الموجود بالدواء قد  حفاظا على صحة وسالمة المستهلك

ومنه سوف نتناول مفهوم ضمان العيوب الخفية في عقد بيع  .خطيرة تصل أحيانا إلى الوفاة
 فرع ثاني(.)الدواء في عقد بيع  الخفـيـةشروط ضمان العيوب فرع أول(، و )الدواء 

 الفرع األول

 عقد بيع الدواءضمان العيوب الخفية في  مفهوم

إن الضمان القانوني للعيب الخفي يوجد في جميع البيوع سواء وقعت على منقول أو         
عقار، وسواء كان المنتوج جديدا أو مستعمال، كما أنه ال أهمية فيه لصفة البائع سواء كان 

كما أنه ال أهمية لصفة المشتري سواء كان مستهلكا  ،محترفا أم ال، لقيام التزامه بالضمان
 .1أم ال لقيام حقه في الضمانعاديا 

 : تعريف ضمان العيوب الخفيةأوال

أما اصطالحا  ،2لغة هو الوصمة أو النقيصة وما يخلو منه أصل الفطرة السليمة للشيء العيب
فيعرفه الفقه المصري بأنه شائبة تعتري الشيء على غير المألوف في حالته العادية، كوهن 

، أو الصدع في الجدران أو خدش في السيارة، أما الفقه الفرنسي فيعرفه بأنه أساس البناء
المشتري في المبيع والتي ال تظهر عند فحصها والكشف عليها والتي تمنع  النقائص الموجودة

 .3من استعماله  وفقا للغاية المعدة لها

                                                           
، 2006القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث،الجزائر، محمد، حماية المستهلك في بودالي1

 .351ص.
 .125،ص.مرجع سابقعيساوي زاهية، 2
 .223.،ص2008سي زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع: دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهية،األمل، الجزائر، 3
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لم  يرد تعريف خاص للعيب الخفي في القانون المدني الجزائري إال أنه لم يهمل النص         
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم » التي جاء فيهاو  ت.م.ج 379عليه في نص المادة 

يشتمل المبيع  على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان 
أو من انتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو  بالمبيع عيب ينقص من قيمته،

منا لهذه مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله.فيكون البائع ضا
ونفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي إذ أن المشرع  «العيوب و لو لم يكن عالما بوجودها...

كما  1من القانون المدني الفرنسي 1641العيب الخفي إال أنه أشار إليه في المادة لم يعرف 
البائع ملزم بالضمان بسبب العيوب الخفية للمبيع التي من شأنها أن تجعله غير  »يلي

أن المشتري  صالح لالستعمال فيما أعد له، أو التي تنقص كثيرا من هذا االستعمال، بحيث
 .«ما كان  ليشتريه أو ما كان ليدفع فيه إال ثمنا أقل لو علم بها

     :العيب الخفي يتمثل في صورتين ضح لنا أنمن خالل تحليل المواد السابقة يت        
الصورة األولى تتمثل في النقصان في قيمة المبيع بسبب العيب، والصورة الثانية هي النقصان 
من نفع المبيع بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور في عقد البيع، أو حسبما يظهر 

 من طبيعة أو تخصيص المبيع. 

 في عقد بيع الدواء ضمان العيوب الخفية من الحكمةثانيا: 

من ضمان العيب الخفي للمبيع في زرع الثقة وتحقيق االستقرار في  تكمن الحكمة        
ال قامت  المعامالت، فلذلك يقع على عاتق البائع أن يسلم مبيعا خاليا من العيوب وا 

خالي من كل  وبالنظر إلى عقد بيع الدواء فإنه يجب على الصيدلي تسليم دواء .2مسؤوليته
 .العيوب التي يمكن أن تلحق ضررا بالمستهلك

                                                           
1Code civil, www.legifrance.gouv.fr 

 .126.، صالمرجع السابقعيساوي زهية،  2
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وبناء على ذلك يجب على الصيدلي البائع ضمان العيوب الخفية الموجودة بالدواء          
والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكينأو مستخدمي الدواء، وغالبا ما يكون مرجعها وجود 

غليفه أو لوجود خلل ناتج عن عدم عيب في تصنيع الدواء أو عيب في طريقة تصميمه وت
 كفاية التعليمات و التحذيرات من مخاطر الدواء.

يثور التساؤل حول مدى اعتبار التفاعل بين نوعين من الدواء، والذي قد يسبب  لكنه        
العيب الخفي يجب أن يكون كدت محكمة النقض الفرنسية  أن أجابت ضررا عيبا خفيا، وقد

 نفسه، وال يمكن أن ينتج من اجتماع نوعين من الدواء.بالضرورة متصال بالشيء 

" Le vice caché étant nécessairement inhérent : la chose elle même ne 

peut résulter de l’association de deux médicaments "1 

مسائلة  غير أنه إذا كان ال يمكن اعتبار التفاعل بين نوعين من الدواء عيبا خفيا، إال أنه يمكن
الطبيب الذي أمر بأخذ هذه األدوية، أو الصيدلي الذي سلمها إلى المستهلك طبقا لاللتزام 
بضمان السالمة، على أساس أنه تم تعريض حياة  المستهلك للخطر، بتسليمه هذين النوعين 

 من األدوية.

 الفرع الثاني

 عقد بيع الدواءضمان العيوب الخفية في شروط 

يكون »التي جاء فيها : ت.م.ج 379تناول المشرع الجزائري هذه الشروط في نص المادة 
تعهد بوجودها وقت التسليم  يالبائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل  المبيع على الصفات الت

إلى المشتري، أو إذا كان بالمبيع  عيب ينقص من قيمته، أو من االنتفاع به بحسب الغاية 
المقصودة منه حسبما مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، فيكون 

 .بوجودهاضامنا لهذه العيوب و لو لم يكن عالما 

                                                           
 .21شحاتة غريب شلقامي، المرجع السابق،ص.1
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ن المشتري على علم بها وقت البيع، غير أن البائع ال يكون ضامنا للعيوب التي كا        
أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إال أنه إذا 

 .«أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه

اشترط لضمان العيوب الخفي المشرع الجزائري يتضح لنا أن باستقراء المادة السابقة        
 خفيا أن يكون العيب،)أوال( توفر شروط معينة في العيبوتتمثل في أن يكون العيب مؤثرا

 (.ارابعمستهلك ) ال يكون العيب معلومالل، وأن )ثالثا( قديماأن يكون العيب ، )ثانيا(

 أوال: أن يكون العيب مؤثرا 

كغياب الصفات التي تعهد بها يعتبر العيب مؤثرا عندما يتعلق بإحدى هذه الصفات         
، المساس بطبيعة السلعة اقتنائهالبائع، فقد المنتوج أو الخدمة لفعاليته، أو للقيمة الموجودة أثناء 

منها وهي حاالت مؤثرة تنقص من قيمة السلعة  وتقلل من االنتفاع ،1أو الغاية من استعمالها
دون أن تتخلف الصفات التي  قرارة المستهلك بشرائها على وتغير من طبيعتها لدرجة أنها تؤثر

كفل البائع وجودها، بمعنى أن يكون مؤثرا بما ينقص من القيمة التجارية للمنتوج الذي يرتبط 
 بالرغبات المشروعة للمستهلك ) المريض( والذي يتمثل في عيب في التصنيع أو في التصميم

، مما يؤدي إلى تعطيل الضمان خصوصا المنتوجات ذات الفنية المعقدة وذلك نظرا لطبيعته 
، و يعتبر العيب مؤثرا إذا زاد من الخطورة 2كما هو الحال بالنسبة لألدوية الطابع الكيميائي

 الكامنة فيها.

يكون العيب مؤثرا إذا كان جسيما ألنه إذا كان محسوسا ال يرتب عليه سوى نقص في         
بعض األمور الثانوية الكمالية، أو كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه فإنه ال 

                                                           
بالضمان والمطابقة لحماية المستهلك في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  االلتزامأغامير مصطفى، 1

 .22 .، ص2007األعمال، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة، 

 .126.، صالمرجع السابقعيساوي زهية، 2
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، وتعود مسألة تقدير العيب للسلطة التقديرية للقاضي الذي يعتمد في 1يضمن مثل هذا العيب
 .2ل على المعيار الموضوعيهذا المجا

 : أن يكون العيب خفياثانيا

العيب الخفي هو العيب الذي يكون موجودا وقت البيع ولكن ليس بوسع المشتري تبينه أو 
ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ومفاد ذلك أن الشخص المتوسط الفطنة ال  اكتشافه

ولما  أو الكيميائي أو المحلل الفنيأو الطبيب.، الخبير يستطيع أن يكتشفه إال إذا فحص المبيع
لك الدواء غير محترف فإن شرط الخفاء يسهل إثباته ألن مثل هذا العيب يحتاج إلى كان مسته

 خبرة فنية خاصة.

لو كما أن للبائع ال يكون مسؤوال عن العيوب الظاهرة التي بإمكان المشتري اكتشافها         
مما سبق، نص المشرع الجزائري على  استثناءل العادي إال أنه أنه فحص المبيع بعناية الرج

 : 3حالتين يكون فيهما البائع مسؤوال عن العيب ولو كان ظاهرا وهما

أن البائع كان قد أكد له خلو المبيع من حالة ما إذا أثبت المشتري  األولى:الحالة         
الحالة الثانية: عندما يثبت  أما البائع.العيب ألن المشتري يكون بذلك قد اعتمد على قول 

لكن في مجال المنتجات ذات ، المشتري أن البائع قد تعمد إلى إخفاء العيب عنه غشا منه
 . 4الحالتينالتقنية العالية المستهلك يعجز عن إثبات هاتين 

ي وفيما يتعلق بوجوب كون العيب الملحق بالدواء خفيا، فنظرا لكون مشترى الدواء أ        
يستعمله شخصا غير محترف، فإن شرط الخفاء يسهل إثباته حيث أن الكشف عن مثل من 

                                                           
 .142 .، ص2005الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية،  أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية)دراسة مقارنة(، دار 1
 .24.أغامير مصطفى، المرجع السابق، ص 2
 .237-236 .سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص ص 3
منشأة المعارف للنشر، اإلسكندرية،  عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك : دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون، 4

 .539، ص 2004
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يحتاج إلى خبرة فنية خاصة، مما يؤكد عدم إمكانية إظهاره عن 1هذا العيب وكما ذهب البعض
القدر المتبقي في حقه من طريق الفحص المعتاد، فال يملك المريض مشتري األدوية عندئذ إال 

خفيا أي وهو وجود درجة الحد األدنى من الفحص وبناء عليه يعد العيب  الفحص الظاهري،
وليس من المبالغة القول بأن العيب إذا كان من الناحية  .2بالنسبة له في هذه الظروف

ال يمكن الكشف عنه بطريقة معتادة ومن ثم ال يتيسر  -كما في مادة األدوية -الموضوعية
إظهاره بصرف النظر عن كون مستعمله محترفا أو ال، فإن الضمان عندئذ يعد أكثر وجوبا 

 في .أكثر من خ –إن صح التعبير –ذلك أننا بصدد عيب 

 ثالثا: أن يكون العيب قديما

ويستنبط  3معنى كونه قديما هو أن يكون موجودا وقت تسلم المشتري للمبيع من البائع        
و تبعا لذلك إذا كان  وقت التسليم".م.ج بإشارتها إلى "ق 379هذا الشرط من نص المادة 

 المبيع وقت التسليم غير معيبا، لكن نشأ به العيب بعد حيازة المشتري له فإن البائع ال يسأل
ولما كان المشترى هو الذي يتمسك بالعيب الخفي، فإنه يقع عليه عبئ إثبات قدم  ،عن ذلك
ك عن طريق إجراء ، وهذا غالبا ما يكون ذلعلى حصول البيع، أي وجوده أثناء التسليم العيب
غير أنه يمكن  ويتمتع قضاة الموضوع بسلطة تقديرية إلثبات صفة القدم في العيب الخبرة،

 .4للصيدلي إثارة خطأ المستهلك بإثبات أن هذا األخير لم يحفظ الدواء وفقا للشروط المطلوبة

 معلوما للمريض أو المستهلك يكون العيب الرابعا: أن 

عالما بالعيب، سقط الضمان ولو كان خفيا، ألن علمه بالعيب هذا فلو كان المشتري         
يدل على رضائه بالمبيع والعبرة بطبيعة الحال هو العلم الحقيقي، وتاريخ العلم بالعيب في 

فيه عمليا للمشتري اإلطالع على المبيع هو وقت التسليم أو وقت الفرز ألنه الوقت الذي يتاح 
                                                           

1Husson (S), www.juripole.fr /mémoires/privés/Sandrine Husson/partie 1.Html. 
 .111ص.، 2008أسامة أحمد بدر،ضمان مخاطر المنتجات الطبية : دراسة مقارنة، دار الكتب القانونبة،مصر،  2
 .351محمد، مرجع سابق، ص. بودالي3
 .114المرجع السابق، ص. عباس على الحسيني،4
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كان على علم به يب ، فإذا أراد البائع أن يتخلص من الضمان فعليه إثبات أن المشتري الع
عالما  ، إال أن الواقع على خالف هذا ألنه ليس من المعقول بأن يكون المشتري1استالمهعند 

بالعيب في المنتجات الخطرة ومنها األدوية يقبلبه ألناألضرار التي قد تنجم عنها ال تقتصر 
نما تمتد إلى األضرار التي تصيبه في صحته  .2على الضرر التجاري وا 

يفترض القانون في مجال األدوية علم الصيدلي المنتج البائع بوجود العيب لكونه         
 لاللتزاميعتبر امتداد  االلتزاميعتبر محترفا وبالتالي عليه بتسليم دواء خال من أي عيب وهذا 

المنتوج السالمة التي يرجوها المستهلك أو المريض منه فيمكن  بالسالمة ألن عندما ال يوفر
 عيبا. عتبارها

في العيب حتى يكون العيب محل من خالل استعراض الشروط الواجب توافرها         
للضمان نستنتج أنها عاجزة عن تقرير الحماية الكافية للمستهلك من المنتوجات الخطرة حيث 

في هذا النوع من  ال يمكن الحديث عن العيب الخفي بمفهومه التقليدي " الفطرة السليمة"
وجات ) الدواء( ألن العيب فيها يجد مصدره في التصميم والتصنيع وهو ما ال يقدر المنت

 .3المريض المستهلك على إثباته نظرا لطابعه الفني الكيميائي

ومن األسباب التي تفقد دعوى ضمان العيوب الخفية أهميتها وفعاليتها هو أن الضمان         
منه الشخص المتعاقد مع البائع وحده دون غيره، زد على ذلك فإن دعوى الضمان  هنا يستفيذ

بينما ال تظهر  4ق م ج 383المادة  يجب رفعها خالل مدة قصيرة سنة من استالم المبيع 
اآلثار الضارة المتولدة عن دواء ما إال بعد أمد طويل، كما أنه ال يكفي إلقرار حق المشتري 

                                                           
 .44 .ص،2008،الطبعة الثالثة، دار هومة،لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتفي في عقد البيع 1
جمال عبد الرحمان محمد على ، المسؤولية المدنية لمنتجي و بائعي المستحضرات الصيدلية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في  2

 .363، ص 1993الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .130عيساوي زهية، المرجع السابق، ص  3
تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى و لو لم  »على أنه ق م ج  383المادة أفصحت  4

 يكتشف المشتري العيب إال بعد انقضاء هذا األجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.
 «.يتمسك بسنة التقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشا منهغير أنه ال يجوز للبائع أن 
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يجب من ضرر أن يثبت تدخل الدواء في إحداث الضرر أو إنما  في التعويض عما لحقه
النتيجة الضارة قد نشأت عن وجود عيب في الدواء وأنه كان عيبا خفيا وأنه كان موجودا في 
الدواء عند تسلمه من الصيدلي ولم يطرأ عليه العيب في وقت الحق، وال شك أنه من المتعذر 

عبء هذا اإلثبات، حيث أن الطابع الفني الدقيق على المريض المستهلك الدواء النهوض ب
والمعقد لطبيعة المادة الدوائية يحول دون ذلك، وفضال عن ذلك فإن مزايا دعوى الضمان في 

الطبية تبدو واهية، إذ أن هذه الدعوى تخول للمشتري الحق  مجال عيوب األدوية والكيماويات
معنى له في مجال حوادث األدوية، وال يبقى الثمن وهو أمر ال  إنقاصفي المطالبة بالفسخ أو 

 للمريض إال إمكانية الحصول على التعويض.
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 لمطلب الثانيا

 عقد بيع الدواءفي  االلتزام بضمان السالمة

ولغاية اليوم داول بال المشرعـمند زمن طويل شغلت سالمة المنتوجات المطروحةفي الت        
األضرار، بفرض مقاييس خصوصية لبعض المنتوجات وفرض على يتعلق األمر بالوقاية من 

زاء عجز قواعد ضمان العيوب  الصانع مراقبة سالمة المنتوجات التي يضعها في السوق. وا 
الخفية عن توفير حماية حقيقية للمستهلك من  األضرار الناجمة عن المنتوجات المعيبة من 

 .1عد ضمان العيوب الخفيةجهة، فقد حاول القضاء حماية المشتري خارج قوا

وفي مجال الدواء يفرض االلتزام بضمان السالمة على الصيدلي البائع ضرورة تسليم         
مستحضر مطابق لذلك المستحضر المدون في التذكرة الطبية، وعلى الصيدلي المنتج التزاما 

مرض الذي مقتضاه أال يصيب المستحضر الصيدلي مستهلكا بآالم جديدة ال عالقة له بال
 .يعالج منه

 الفرع األول

 وأهميته اللتزام بضمان السالمة تعريف ا

كان الجتهاد القضاء المدني فضل إنشاء االلتزام بضمان السالمة في بعض العقود          
فظهر بداية في عقد النقل في صورة  ،بوصفه التزاما تبعيا وضمنيا يقع على أحد المتعاقدين

التزام الناقل بضمان سالمة الراكب بموجب القرار الشهير لمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 
. ومن عقد النقل امتد إلى عقود أخرى منها عقد العمل، وأخيرا عقد البيع 2 9111نوفمبر 21

 مع نهاية القرن.

 
                                                           

 .140،ص.2010أقصاصي عبد القادر، االلتزام بضمان السالمة في العقود) نحو نظرية عامة(، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،1
 .402بودالي محمد، المرجع السابق،ص.2
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 االلتزام بضمان السالمة تعريفأوال: 

سوف نتناول نظرا لألهمية البالغة لهذا االلتزام لحماية المستهلك خاصة السالمة الجسدية له 
 تعريف االلتزام بضمان السالمة بالنظر إلى شروطه تم تعريفه بالنظر إلى طبيعته ومضمونه.

 تعريف االلتزام بضمان السالمة بالنظر إلى شروطه -1

، حيث العقود التي تتضمن االلتزام بضمان السالمةلقد حاول الفقهاء وضع معيارا شامال بتحديد 
ذهب البعض إلى أن االلتزام بضمان السالمة يوجد في العقود التي تضع شخص الدائن تحت 

في حين  ،مثل عقد النقل والعقد الطبي ،الحراسة المؤقتة للمدين بااللتزام الرئيسي الناشئ عن العقد
ام بضمان السالمة  بالنظر إلى الوسيلة التي يستخدمها اعتد البعض اآلخر في تحديد معيار االلتز 

المدين لتنفيذ التزامه الرئيسي وعلى ذلك يوجد االلتزام بضمان السالمة في كل حالة ينفذ فيها 
 .1المدين التزامه الرئيسي في مكان أو بأداة تخضع لسيطرته

تعد  معيار االلتزام بضمان السالمة يتضمن ثالث عناصر أنوذهب اتجاه ثالث إلى         
خطر يهدد السالمة الجسدية ألحد المتعاقدين وأن  بمثابة شروط لوجود هذا االلتزام، وهي وجود

وأخيرا أن يكون المتعاقد المدين بااللتزام  ،يعهد أحد المتعاقدين بنفسه إلى المتعاقد اآلخر
 بضمان السالمة مهنيا.

 زام بضمان السالمة بالنظر إلى طبيعتهتعريف االلت -2

لقد تم استعمال معيار أخر لتعريف االلتزام بضمان السالمة وهو بالنظر إلى طبيعة         
االلتزام ومضمونه، لذلك سوف نتعرض إلى فكرة السالمة في ذاتها ثم مضمون االلتزام 

 بالسالمة.

 

                                                           
1WEILL A, TERRE F : Droit civile, Les obligations, Dalloz,4emeed, 1986 n°400 p.406. 
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 فكرة السالمة في ذاتها-أ

يمارس المدين بها سيطرة فعلية على كل العناصر التي يمكن تقتضي فكرة السالمة أن         
الدائن  أن تسبب ضررا للدائن بها، بحيث تكون تلك العناصر داخلة في إطار العقد الذي يربط

ويقصد بفكرة السالمة  الحالة التي يكون فيها الكيان الجسدي والصحي للمتعاقد  ،بالمدين
اللتزامات التعاقدية في االتفاق المبرم بين هذا األخير محفوظا من أي اعتداء يسببه له تنفيذ ا

ر محل السالمة أن يسيطر المدين على العناصر التي يمكن أن بويعت ،1وبين مهني محترف
، وهذا يعني السيطرة على سلوك األشخاص أوعلى األشياء المستخدمة في تنفيذ تسبب الضرر

 ،يمكن أن تسبب الضرر للدائن في االلتزام أي السيطرة على الفعلية على العناصر التي،العقد
 باإلضافة إلى ضرورة انتماء العناصر المسببة للضرر للعقد المبرم بين الدائنوالمدين. 

 مضمون االلتزام بضمان السالمة-ب

المتعاقد أو المهني التزام بضمان السالمة فإنه يلتزم من ناحية  عندما يقع على عاتق        
يخل بسالمة المتعاقد اآلخر، ومن ناحية أخرى يلتزم بأن  بتوقع الحادث الذي يمكن أن

 يتصرف من أجل منع حدوثه في األصل أو على األقل تجنب آثاره.

 

 التزام المدين بضمان السالمة بضرورة توقع الحادث الضار 1-ب

يجب أن يتوقع المدين كل الحوادث التي تعترض التنفيذ العادي والصحيح للعقد والتي يمكن أن 
 .تولد أضرارا جسدية للمتعاقد اآلخر

 

 

                                                           
 .212أقصاصي عبد القادر، المرجع السابق، ص.1
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 التزام المدين بضمان السالمة بالعمل على منع الحادث الضار أو التقليل من آثاره 2-ب

إذا لم يكن في وسع المدين تجنب وقوع الحادث الضار فعلى األقل أن يتخذ من          
بالنسبة اإلجراءات ما يمنع حصول الضرر أو ما يخفف من اآلثار الضارة  للحادث 

وفي هذا الخصوص لوحظ تشدد القضاء في اعتبار الحادث الضار غير متوقع أو غير للمتعاقد
ممكن الدفع، بعبارة أخرى يرفض القضاء دائما اعتبار الحوادث الضارة بالسالمة الجسدية 

 للمتعاقد غير ممكنة الدفع.

 : أهمية االلتزام بضمان السالمةاثاني

ن السالمة وسيلة للوقاية من الحوادث كما أنه يؤدي في نفس الوقت يعد االلتزام بضما        
ات، وبالتالي فهو يعد جدورا هاما في تعويض األضرار الناجمة عن تقديم الخدمات والمنت

 أساسا لإلجراءات الوقائية هذا من جانب ومن جانب آخر يشكل أساسا لمسؤولية المهنيين.

  السالمةالدور الوقائي لاللتزام بضمان -1

يلعب االلتزام بضمان السالمة دورا كبيرا في الوقاية من اإلصابة باألضرار جراء تنفيذ        
حيث خول القانون جهة اإلدارة ،بالمطابقةالعقد، و في بادئ األمر كانت السالمة تابعة أوملحقة 

رد على هذه الداخلة في تكوين المنتجات وما يمكن أن ي بأن تنظم عن طريق مراسيم العناصر
ولكفالة احترام العناصر من معالجة والخصائص التي تجعل المنتج غير صالح لالستهالك البشري 

 القواعد التنظيمية التي تضعها جهة اإلدارة هناك نوعين من الرقابة :

ى طرحها في السوق ألول مرة تكون موافقة دالرقابة الذاتية ومفادها أن تكون المنتجات ل         
عد السارية المتعلقة بسالمة األشخاص صحتهم، فالمنتج والمستورد بوصفه المسؤول ومطابقة للقوا

ألول عن طرح السلعة في السوق يتعين عليه التأكد من توافر كافة الشروط التي تحقق سالمة ا
 .1المستهلك

                                                           
1CALAIS-AULOY J , STEINMETZ F, Droit de la consommation, Dalloz,5eme Edition,2000,p.279. 
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تباشرها اإلدارة بواسطة العاملين فيها ، وقد أجاز القانون لجهة اإلدارة  والرقابة اإلدارية         
وبمقتضى قرارات وقف صناعة وتجارة المنتجات التي تشكل خطرا على صحة األشخاص 
أوسحبها من التداول أوحتى إعدام الوحدات التي تم بيعها منها وأية مخالفة لهذه القرارات من جانب 

 .1ليه بعقوبات جزائيةالمهنيين يكون معاقبا ع

ومن المالحظ عدم كفاية قواعد الحماية السابقة وقد تم تناول السالمة كهدف قائم بذاته         
. فمثال تناول المشرع وليس ملحق بالمطابقة وذلك من خالل صدور قوانين حماية المستهلك
والتي تنص على ما  09الجزائري هذا االلتزام في قانون حماية المستهلك وقمع الغش في مادته 

يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر إلى  يلي  "
االستعمال المشروع المنتظر منها، وأن ال تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك 

والمادة دخلين". ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى الممكن توقعها من قبل المت
يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه منه التي تنص على "  10

 لالستهالك فيما يخص

 مميزاته وتركيبه و تغليفه و شروط تجميعه و صيانته، -
 تأثير المنتوج على المنتوجات األخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات، -
التعليمات المحتملة الخاصة باستعماله و اتالفه و كذا كل عرض المنتوج ووسمه و  -

 اإلرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج،
 فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج خاصة األطفال." -

عدم اإلشارة إلى فكرة العقد، األمر الذي يؤكد أن االلتزام يالحظ على هذه المواد السابقة         
ان السالمة لم يعد قاصرا على المجال التعاقدي الذي نشأ فيه، بل أصبح التزاما عاما ينشأ بضم

 . 2عن متطلبات الحياة في المجتمع ويقع على كل مهني يضع في السوق منتجات أو خدمات

                                                           
1Ibid, p.278. 

 .221أقصاصي عبد القادر، المرجع السابق، ص.2
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  الدور العالجي لاللتزام بضمان السالمة-2

التي تصيب المشتري كان  في عقد البيع في البداية األضرار الناجمة عن عيوب المبيع         
، ولما كان تطبيق في النفسأو المال غالباما يتم تعويضها على أساس قواعد ضمان العيوب الخفية

فقام القضاء بعالجها  ،هذه القواعد يمثل العديد من العقبات أمام حصول المضرور على التعويض
وتتمثل تلك العقبات في الشروط الخاصة بدعوى ضمان العيوب الخفية باإلضافة  ،من الحيلبنوع 

إلى قصر أجل رفع الدعوى، مما ال يوفر حماية كافية للمستهلك. وبالتالي تم اكتشاف االلتزام 
لعالج تلك العقبات التي كانت  بضمان السالمة كالتزام مستقل عن قواعد ضمان العيوب الخفية

 ون حصول المضرور على التعويض.تحول د

 الفرع الثاني

 اللتزام بضمان السالمة في عقد بيع الدواءشروطا

إن وجود االلتزام بضمان السالمة في عقد من العقود عموما وعقد بيع الدواء خصوصا        
 يقتضي تحقق الشروط التالية.

 يهدد السالمة الجسدية ألحد المتعاقدين أوال: وجود خطر

جسد اإلنسان قدسية، فإذا سلم شخص جسده آلخر وائتمنه على أغلى إذ أن لسالمة         
ما يملك، فإنه ينتظر منه ضمانا خاصا، وتوجد في هذا الخصوص طائفتان من العقود التي 
تنطوي على مخاطر تهدد سالمة أحد المتعاقدين الجسدية وهي عقود تقديم الخدمات مثل عقد 

ي العقود التي تتضمن االلتزام بضمان السالمة هي عقود النقل وعقد العالج. والطائفة الثانية ه
نما تشمل أيضا  مثل عقد بيع الدواء، تسليم المنتجات وهذه العقود ال تقتصر على عقد البيع وا 

 .إلى اآلخر منتجا يهدد سالمته الجسدية أحد المتعاقدينكل عقد يسلم فيه 
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الدواء، حيث يقوم الصيدلي ومن بين العقود التي يتم تسليم منتجات نجد عقد بيع         
لك بناءا على وصفة طبية أو بدونها، بحيث يمكن لهذه األدوية أن تسبب بتسليم الدواء للمسته

ضررا للمستهلك إذا كانت منتهية الصالحية، أو لم تحفظ جيدا عند الصيدلي، أو المعلومات 
ذلك يجب على الصيدلي ، لالتي قدمها الصيدلي للمستهلك غير كافية لالستعمال السليم واآلمن

 من أجل تنفيذ التزامه بضمان السالمة أن يتخذ التدابير التالية أثناء بيع الدواء.

 :لالستعمالالدواء التأكد من مدة صالحية-1

يجب على الصيدلي حفاظا على صحة وسالمة مقتنى األدوية، أن يقدم دواء صالح         
فعاليته، فبالنسبة لألدوية التي تورد من لالستعمال، وذلك باحترام مدة الصالحية والحفاظ على 

شركات األدوية المرخص لها، يتعين عليه التأكد من عدم انتهاء المدة المقررة الستعمالها 
والتحقق من سالمتها، فالصيدلي مسؤول أمام المستهلك عن الدواء الذي انتهت صالحيته، 

 .1وكذا الذي فقد مقوماته وأصبح غير صالح للعالج

 ألصول الفنية و العلمية في حفظ األدويةمراعاة ا -2

قد تتعرض األدوية للفساد بسبب سوء حفظها والتخزين، خاصة ألننا نجدها تتكون من         
مكونات سريعة التلف بسبب تعقيدها، لذا يستلزم إتباع األصول العلمية والفنية من أجل الحفاظ 

ي مكان بارد، وهناك ما يقتضي حفظه على فعاليتها، فمن بين األدوية التي يقتضي حفظها ف
أدرجت  لالستعمالومن أجل ضمان صالحية األدوية  في مكان بعيد عن الشمس والضوء.

المقفل وعدم فتحها والبيع منها  التشريعات المهنية ضرورة بيع األدوية في غالفها األصلي
حسب الطلب إال في حاالت استثنائية، والتشدد في حفظ األدوية المعدة للبيع في المخزن وفي 

 .2المحالت التي تضمن سالمتها

 
                                                           

 .102براهيمي زينة، المرجع السابق،ص. 1
 .115عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق،ص. 2
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 تقديم المعلومات و التحذير-3

نظرا لتمتع الصيدلي بقدرات علمية في ميدانه، يجب عليه أن يقدم بكل دقة البيانات         
الضرورية والمفيدة الستعمال الدواء بما يحقق االنتفاع الكامل والمتوقع للدواء، وتحذير 
المستهلك من االستعمال الخاطئ للدواء ألنه تنجم عن ذلك أضرار جسيمة قد تصل حتى 

 .1الوفاة

 : أن يعهد أحد المتعاقدين بنفسه إلى المتعاقد اآلخرياثان

وهذا يعني أن الحفاظ على السالمة الجسدية ألحد المتعاقدين موكول للمتعاقد اآلخر         
كأن يكون خاضعا له من  أي متى كان أحد طرفي العقد خاضعا لآلخر بأي نوع من الخضوع،

الناحية الجسدية كخضوع المريض للطبيب، يعهد إليه بسالمته بصورة كاملةأومن الناحية 
 الحركية كما هو الحال في عقد تعليم قيادة السيارة.

 ثالثا: أن يكون المتعاقد المدين بااللتزام بضمان السالمة مهنيا

د طرفي العقد موكوال للطرف اآلخر، فهذا إذا كان يشترط أن يكون أمر الحفاظ على سالمة أح
وهو ما يبرر خضوع الطرف الدائن بهذا االلتزام. ولعل  ،يعني أن هذا األخير يكون عادة مهنيا

المظهر الرئيسي لمهنة المدين هو الخبرة التي يكتسبها في آدائه لنشاطه فذلك هو الذي يرتفع 
التشدد في مسؤوليته في حالة إخالله  به إلى درجة رفيعة من المستوى الفني وهو ما يبرر

 .  2بمقتضيات أصول المهنة

في األخير نستنتج أن االلتزام بضمان السالمة التزاما مستقال عن ضمان العيوب الخفية و         
قد أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسية عندما قضت بأن العقد ينشأ عنه كافة االلتزامات، سواء تلك 

                                                           
في الحقوق، قانون المسؤولية المهنية،  كرة لنيل شهادة الماجستيرذم عليان عدة، االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، 1

 .57،ص.2008جامعة الجزائر،
محمد علي عمران، االلتزام بالسالمة و تطبيقاته في بعض العقود دراسة فقهية و قضائية في كل من مصر وفرنسا، دار النهضة  2

 .147،ص.1980العربية،
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، أو تلك التي تفرضها قواعد العدالة، كما قضت بأنه يجب على البائع تسليم التي يقتضيها العرف
منتجات ال تعرض حياة األفراد للخطر، مما يؤكد ضرورة ضمان السالمة وعدم المغامرة بحياة 

 .1اإلنسان

 

                                                           
 .23شحاتة غريب شلقامي، المرجع السابق،ص. 1
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 الفصل الثاني

 ه في عقد بيع الدواءااللتزامات المفروضة عليب الصيدلي إخاللآثار 

      هناك أصال مسؤولية مدنية بل كان الصيدليتكن  في العصور القديمة لم         
في العصر الروماني بدأت تظهر المسؤولية المدنية لكن و يسأل جنائيا فقط ،  ) الطبيب(

خاصة في الجرائم التدليسية، ثم جاء المسلمون باشتراط التعدي مندمجة مع الجنائية 
      (Domat)دوما  مسؤولية الصيدلي)الطبيب(، ونتيجة لقانون تيبر والضمان لت

المسؤولية المدنية عن الجنائية وانقسمت هذه  استقلت  (Napoléan)وقانون نابليون
جديدة كااللتزام ببذل عناية أو  األخيرة إلى مسؤولية تقصيرية وعقدية، وتكرست التزامات

إلى ظهور مسؤوليات طبية من نوع خاص  باإلضافةتحقيق نتيجة وااللتزام بالسالمة، 
 وانتشار القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة كقانون الصحة ومدونة أخالقيات الطب.

  المسؤولية المدنية للصيدلي نتيجة إلخالله بالتزاماته في عقد بيع الدواء وتعتبر        
) مبحث أول(، وبتحقق تلك المسؤولية يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عنما أصابه 

   من ضرر) مبحث ثاني(.
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 المبحث األول

 للصيدليقيام المسؤولية المدنية 

       عاتقه التزامات في مواجهة المتعاقد معهبمجرد تعاقد الصيدلي تترتب على         
، فالعديد من ) المريض أو المستهلك( يؤدي إخالله بها إلى قيام مسؤوليته المدنية

وأخرى تضاف إلى االلتزامات العامة تسمى االلتزامات الخاصة تنتج  االلتزامات تشدد
من القانون  1فقرة  107عادة عن العقد بطريقتين: إما عن حسن نية كما جاء في المادة 

ما كملحقات وتوابع للعقد كما جاء في المادة 1المدني الجزائري من  02الفقرة  107، وا 
فسه مجبرا على دراسة العقد ن، وبمعنى آخر ّفإن القاضي  يجد 2القانون المدني الجزائري

ن سبدقة ليس فقط فيما يخص بماذا وكيف التزم الصيدلي ، ولكن أيضا على ما تجبره ح
. والمسؤولية المدنية نيته وما هي الملحقات التي تترتب عن العقد المبرم من طرفه

 )مطلب أول(، أن عن أعمال مساعديه للصيدلي يمكن أن تكون عن أعماله الشخصية
   )مطلب ثاني(.

 المطلب األول

 عن أعماله الشخصية لصيدليالمسؤولية المدنية ل

ويكون  بمستهلك الدواءتقوم المسؤولية المدنية للصيدلي عندما يحدث أضرارا         
ذلك بعدة طرق، فالصيدلي ملزم بتقديم النصيحة وفي حال إخالله بهذا االلتزام تقوم 

عن األخطار التي قد تتسبب بها الزيادة في  المستهلكمسؤوليته، كعدم إعالم الصيدلي 
والذي أغفل بدوره لفت انتباه  ،كمية الدواء عن الكمية الموصوفة من طرف الطبيب

ن الخطأ المترتب عن تسليم الدواء يعتبر إخالل الصيدلي بالتزاماته في ، و المريض لذلك ا 
فبمجرد  هي من طبيعة عقدية مواجهة المريض، فمسؤولية الصيدلي صاحب المحل

فإن القانون يعتبر بأن   تجهيزه وفتحه لمحله، وبمجرد قبول الزبون الشراء من عنده 
يميز المسؤولية العقدية هنا هو والصيدلي، وما  هلك(ت)المسهناك عقد يقوم بين المريض

                                                           

 من ق.م.ج، المرجع السابق. 107أنظر المادة  1 
 .64بختاوي سعاد، المرجع السابق، ص  2 
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أنها تنشأ عن االلتزامات الناشئة عن العقد، أي أنها تنشأ بمجرد اإلخالل بااللتزامات 
 العقد. الناشئة عن

هي: أن  األركانولتحقق مسؤولية الصيدلي المدنية يجب توافر مجموعة من          
يكون هناك خطأ من جانب الصيدلي  وضرر يصيب المستهلك ) فرع أول(، باإلضافة 
إلى أن يكون ذلك الضرر نتيجة لخطأ الصيدلي وهو ما يعرف بالعالقة السببية)فرع 

يجب أن تتوافر لكي تنهض مسؤولية المدين العقدية، إذا هذه هي  األركان التي  ثاني(.
 .1تخلف إحداها تخلفت المسؤولية العقدية

 الفرع األول

 عن أعماله الشخصيةللصيدلي المسؤولية المدنية  قياملعناصر الخطأ والضرر ك

 إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العقدي فإنه يكون مسؤوال تجاه الدائن نظرا لما        
  ءالقاعدة العامة أن مجرد عدم الوفا، فبينهما من عالقة تعاقدية وتكون مسؤوليته عقدية

ن، بل يجب أن يكون عدم التنفيذ يأو عدم تنفيذ االلتزام ال يحقق بالضرورة مسؤولية المد
راجعا إلى خطأه، بمعنى أن المسؤولية العقدية ال تقوم ما لم يتوافر الخطأ في جانب 

، بل يجب أن يتبع خطأ ، غير أن الخطأ وحده غير كاف لتحقق المسؤولية() أوال المدين
  .)ثانيا(المدين ضرر يلحق بالدائن

 الخطأأوال: 

لقد أثارت فكرة الخطأ أشد ألوان النقاش في القانون المدني واحتدم حولها الخالف         
التشريعات منذ نحو قرن من الزمان بين الفقه والقضاء، بل امتد ووصل حتى إلى 

والخالف هذا إما موضوعه التعريف أو التصنيف أو اشتراط الخطأ من عدمه  ،الوضعية

                                                           

الجزء األول، القسم الثالث : آثار العقد ،ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، المجلد األول  1 
 .311.ص ،2002 وانحالله، دار وائل،
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تعدد صوره واختالف  مسألة التصنيف فتثيرو  في بعض الحاالت من المسؤولية.
 .1مظاهره

مجموعة المبادئ واألعراف التي عرف التشريع أخالقيات الطب على أنها "         
جراح أسنان أو صيدلي أن يراعيها، وأن يستلهمها في  يتعين على كل طبيب أو

 2"ممارسة مهنته

للمهنة الطبية هي عامل أساسي  هذا التعريف يبين لنا أن الممارسة األخالقية        
     األسنان أو الصيدلي بالمريض، ومدى ثقة هذا األخير فيهم الطبيب جراحلعالقة 

مهنتهم  اجراح األسنان والصيدلي بأن يمارسو  الطبيب،وهو ما يستوجب على كل من 
ال اعتبروا قد ارتكبوا خطأ طبيا بمناسبة ممارستهم  على أحسن وجه وبصفة دقيقة، وا 

               .3لنشاطهم المهني، والذي يسألون عنه

 الخطأ مفهوم -1

     يعتبر المدين مرتكبا خطأ بحق الدائن، إن هو لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي         
وهذا الخطأ وبهذه الصورة يعد انحرافا  ،أو تأخر في تنفيذه، أو حتى إن نفذه بشكل معيب

معياره أن و  أو سلبيا اإيجابيفي سلوك المدين يؤدي إلى مساءلته، سواء كان االنحراف 
ال يأتيه الرجل المعتاد إذا وجد في ظروف مشابهة للظروف  في السلوكهذا االنحراف 

 .4المحيطة بالمدين

 تعريف الخطأ -أ

 Mazeaudاختلفت وتباينت تعريفات الخطأ، إذ عرفه الفقيهان اإلخوة مازو  لقد        
لمسلك اإلنسان ال يقع من شخص يقظ  وجد في نفس الظروف الخارجية  تقصير» بأنه

                                                           

 .90قردان لخضر، المرجع السابق، ص  1 
  ، المرجع السابق.276-92المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  2 
خطأ الطبي في التشريع و االجتهاد القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الخاص، كلية سنوسي صفية، ال 3 

 .05.، ص2006الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 
   4  ياسين محمد الجبوري، المرجع  السابق، ص.312.
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إن الخطأ هو خرق اللتزام  »قد عرفه الفقيه بالنيول :   كما، 1«أخاطت المسؤولالتي 
، ومنهم من أضاف 2هناك من عرف الخطأ على أنه : إخالل بالتزام سابق و  ،«سابق 

ة والخطأ عاد .3بأنه إخالل بالتزام سابق نشأ عن العقد أو عن القانون أو قواعد األخالق
يكن سيرتكبه شخص من المفروض لديه العلم ومجتهد بما  ما يعرف بأنه " الغلط الذي لم

فيه الكفاية، تم وضعه في نفس الوضعية بصفة موضوعية للعامل الذي صدر عنه 
 . 4الضرر

التعريف الشامل للخطأ هو التعريف القائل بأن " الخطأ هو تقصير في مسلك  أنإال         
 .5اإلنسان ال يقع من شخص واحد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول"

   عناصر الخطأ-ب      

كل فعل غير مشروع، خرق التزام سابق، قانوني ، عرفي ...، وحسب  أخطاليعتبر         
: عنصر مادي وعنصر الفقهاء فإن الخطأ ينقسم إلى عنصرين إجماعتحليل الخطأ ووفق 

 معنوي.

العتبار الشخص) الصيدلي( محدث الضرر مخطئا، البد أن :العنصر المادي  1-ب
لسلوك هو تعد يقع من الشخص في يكون قد انحرف في سلوكه العادي، واالنحراف في ا

 . 6تصرفه متجاوزا في ذلك الحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكه

اإلدراك هو الركن المعنوي في الخطأ إلى جانب الركن المادي :العنصر المعنوي  2-ب
، وبذلك ال يكفي أن ينحرف الشخص عن 1والذي هو االنحراف في سلوك الرجل العادي

                                                           

  1 نقال عن عيساوي زهية ، المرجع السابق، ص.15.

 .45.، ص2002موفم، الجزائر، دار االلتزامات: العمل المستحق للتعويض،  على فياللي، 2 
 .45نفس المرجع، ص  3 

4 M.M.Hannouz,A.R.Hakem, Précis de droit médical a l’usage des praticiens de la médecine 

et du droit, Office des publications universitaires, Oran, p.50. 

دار النهضة  ،الطبعة الثالثة ، مصادر االلتزام،الجزء األولالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، أحمد عبد الرزاق 5 
 .765.، ص1981العربية، القاهرة،

بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  6 
 .64،ص.1995
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نما يجب أن يكون من انحرف عن هذا السلوك مدركا لهذا  سلوك الرجل العادي وا 
 . االنحراف

 ع الخطأوانأ - 2

 ينقسم الخطأ إلى نوعين : الخطأ العادي والخطأ المهني ) الفني(.           

الخطأ العادي للصيدلي هي األخطاء التي تصدر منه أثناء ممارسة  العادي:الخطأ 1-ج 
وليست بأخطاء مهنية، الن األعمال التي أدت إلى حدوث هذا الخطأ هي مجرد مهنته 

      أعمال مادية حيث يتساوى فيها الصيدلي مع غيره من غير المختصين في الميدان
 .2ويتمثل في اإلهمال وعدم التحرز

أثناء ممارسته للمهنة وهذه األخطاء  إن الصيدلي قد يرتكب أخطاء :الخطأ المهني 2-ج
في خروج الصيدلي  ويتجسد الخطأ المهني ،يطلق عليها عادة األخطاء المهنية أو الفنية

بحكم مهنته واختصاصه الفني الذي يفرض عليه مراعاة أصول عمله للحيلولة دون 
وقد يحصل هذا عند صرف الصيدلي لألدوية المدرجة في الوصفة  ،حصول الضرر

تختلف عن التي حددها الطبيب، أو أن بنسب  الطبية أو عند قيامه بتركيب الدواء
 .3يستعمل مادة معينة تستعمل ألغراض أخرى في تركيب هذا الدواء

 صور خطأ الصيدلي-3

من الخطأ تحصل عند صرف الصيدلي لألدوية المدرجة في الوصفة  حالة        
لي الطبية، حيث يقع خطأ الصيدلي من خالل تنفيذه للوصفة الطبية، فما يتمتع به الصيد

من خبرة مهنية و مهارة في ميدان تخصصه، يفرض عليه التزاما يتمثل في مراقبة 
، بالنسبة لمراقبة الوصفة من ناحية الشكل الشكل والموضوعالوصفة الطبية من ناحية 

للوصفة  الخطأ فيها قليل الوقوع من الناحية العملية، ألنه غالبا ما تكون البيانات الرئيسية
. وذلك خالفا للجانب الطبية مكتوبة بأحرف واضحة ومطبوعة ومختومة بختم الطبيب

                                                                                                                                                                                     

 . 43بختاوي سعاد، المرجع السابق،ص.  1 
 .19عيساوي زهية، المرجع السابق، ص. 2 
 .46-45عباس علي محمد الحسيني ، المرجع السابق، ص ص . 3 
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 الموضوعي، الذي شهد الواقع حدوثه بشكل ملحوظ، حيث يعد خطأ من جانب الصيدلي
صرف دواء غير مناسب للمريض رغم غموض الوصفة، إذ كان بإمكانه تدارك هذا 

 .1الغموض أو إخطار الطبيب محرر الوصفة

إلى كل  كما يعد حالة من حاالت خطأ الصيدلي، عدم إعالم أو نصح للمريض        
من األخطار التي تصاحب  تحذيرهما هو ضروري في طريقة استعمال الدواء، أو عدم 

 تناول الدواء بطريقة خاطئة.

يسلم ، حيث بالمطابقةكما يمكن للصيدلي أن يرتكب خطأ في تنفيذ التزامه         
 ما طلبه المريض أولي دواء للمريض غير الدواء الموصوف في الوصفة الطبية، الصيد

 مما قد سبب ضررا للمستهلك.

من خالل  خطأ في تركيب الدواء الوصفي،باإلضافة إلى انه قد يرتكب الصيدلي         
الخطأ في تحير تحضير دواء بنسب تختلف عن النسب التي حددها الطبيب في الوصفة 
الطبية، أو استعمال مادة معينة في تركيب الدواء تستعمل ألغراض أخرى غير أغراض 

المراد تركيبه، كما يمكن للصيدلي أن يهمل األصول العلمية المتعلقة بتعبئة الدواء  الدواء
ديئة له، أو عدم التقيد باألصول العلمية لحفظ الدواء، كما يعتبر خطأ منه أو التعبئة الر 

هنا في حالة عدم اإلفضاء بمخاطر الدواء وطريقة استعماله و عدم ذكر البيانات التي 
  .2تتعلق بالصيدلية والصيدلي من خالل البطاقات الملصقة على العلب أو القنان

 الضرر: ثانيا

 هنإيعد الضرر أحد أركان المسؤولية المدنية، عقدية كانت أو تقصيرية ، بل          
ومعه تدور المسؤولية وجودا وعدما، وضعفا وشدة، فال مسؤولية  ،من أهم أركانها قاطبة

                                                           
..يعد خطأ في جانب الصيدلي  »، الذي جاء فيه: 1970ماي  04من األحكام القضائية حكم محكمة بلوا الصادر في  1

عدم تفطنه إلى الجرعة المسجلة في التذكرة الطبية كانت عالية جدا بالنسبة للمريض، الذي كان طفال قياسا لسنه ووزنه، 
فكان ينبغي عليه إما ان يرفض صرف الدواء مخطرا ولي الطفل بما يمكن أن يترتب على استعمال هذا الدواء من أخطار، 

ما ان يخطر   .55، المرجع السابق، ص.، نقال عن عباس علي محمد الحسيني«الطبيب قبل صرفهوا 
 .101قردان لخضر، المرجع السابق، ص. 2



الدواء بيع عقد في عليه المفروضة بااللتزامات الصيدلي إخاللآثار              الثانيالفصل   
 

61 
 

إذ إن حدوث الخطأ العقدي ال يكفي وحده لتحقق المسؤولية العقدية، بل  ،حيث ال ضرر
 .1طأ ضرر يلحق بالدائنيترتب على هذا الخال بد من أن 

 تعريف الضرر -1

بأنه األذى الذي يصيب المضرور في حق أو في مصلحة  يعرف الضرر        
مشروعة سواء انصب على حياته أو جسمه أو ماله أو عواطفه أو شعوره. وعرفه فقهاء 
  الشريعة اإلسالمية بأنه عبارة عما يصيب المعتدى عليه من األذى له نقصا أو عضوا

ويعرف الضرر في الفقه الوضعي هو األذى الذي يصيب ، 2أو ماال متقوما محترما
المضرور في حق أو مصلحة مشروعة، سواء انصب على حياته أو جسمه أو ماله أو 

  .عواطفه وشعوره، يستوي أن يكون حاضرا أو مستقبال ما دام مؤكد الوقوع

 صور الضرر: 2

هي : الضرر المادي  صورتان مدنيةالمسؤولية اليشمل الضرر الموجب لتحقق         
 والضرر المعنوي.

 الضرر المادي -أ

  هو الضرر الذي يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يحميها القانون        
سواء في جسمه في صورة االعتداء على السالمة الجسدية، كأن يتسبب تناول دواء 

، أو االعتداء على الحياة والقضاء عليها منتهي الصالحية في عاهة مستديمة لمستعمله
 .3أو في ماله كنفقات العالج  بالنسبة للمريض، أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعة

 الضرر المعنوي -ب

وهو ما يعبر عنه بالضرر األدبي وهو الضرر الذي يمس المضرور في مشاعره         
أو عواطفه أو شرفه أو في عقيدته في صورة ألم يشعر به المضرور، ومثال ذلك الحزن 

                                                           
 .353ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق،ص  1
 .61عباس على الحسيني، المرجع السابق،ص  2 
 .107قردان لخضر، المرجع السابق، ص  3 
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واألسى الذي يصيب ذوى المريض المتوفى بسبب تناوله جرعات زائدة من الدواء نتيجة 
 خطأ الصيدلي في تقدير نسبه.

 ضــرر : شروط ال3

 :يشترط لتحقيق الضرر في المجال الصيدالني توفر الشروط التالية      

 أن يكون الضرر مباشرا-أ

نتيجة طبيعية إلخالل المدين بتنفيذ التزامه يعد الضرر مباشرا إذا كان         
العقدي أو المتناعه عن الوفاء به، أو الوفاء به بشكل معيب، أو لتأخره في الوفاء 

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببدل . 1به
ومعيار الجهد المعقول الذي يجب على الدائن أن يبذله، هو معيار  ،جهد معقول

موضوعي وليس معيارا شخصيا، ويقاس بمقياس الرجل العادي، إذا وجد في نفس 
فمعيار الضرر المباشر هو أال يستطيع   إذن .بالدائنالظروف الموضوعية المحيطة 

  يبـالدائن أو المضرور أن يتوقاه ببذل العناية التي يبذلها "رب األسرة الط

 Le B.P.F  "2. 

بينه وبين الفعل الضار بعبارة أخرى لكي يكون الضرر مباشرا يجب أن          
ن يكون الضرر غير عالقة سببية كافية، أو كما يعبر عنه فقهاء القانون االنجليزي بأ

، كأن يتناول مريض )مستهلك( دواء دون أن يرشده بااللتزامبعيد عن اإلخالل 
نفقات عالج زائدة، مما  يكبدهو  ،فيسبب ذلك ضررا استعمالهالصيدلي إلى طريقة 

يؤدي إلى إعساره و وقفه عن سداد ديونه وما  يرتب عن ذلك من حجز على أمواله 
دون إرشادات الصيدلي.  من طرف دائنيه. فهذه سلسلة من النتائج على تناول دواء

                                                           

 .360.السابق،ص ياسين محمد الجبوري، المرجع 1 
 .170، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء األول، لاللتزامعلى على سليمان، النظرية العامة  2 
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عالج زائد أما ما سواه من  يمكن القول أن الضرر المباشر هو الذي  سبب له نفقات
 .1ار غير مباشرة ألنه كان بإمكانه أن يتوقاها ببذل جهد معقولنتائج فهي أضر 

 أو مما يمكن توقعه محقق الوقوعأن يكون الضرر -ب

يتعين العتبار الضرر عنصرا وركنا في المسؤولية المدنية موجبا للتعويض         
إذا لحق بالدائن، أن يكون الضرر محققا، ويتوفر ذلك إذا كان الضرر حاال، أي أنه 
  وقع بالفعل، ويتوفر ذلك أيضا إذا كان الضرر مستقبال، أي أنه لم يقع في الحال

 ولكنه محقق الوقوع في المستقبل، وسنعمل على التفصيل كالتالي:

 :الضرر المحقق الوقوع-1-ب

هو الحال ، فالضرر قد يكون حاال أو مستقبال الضرر المحقق الوقوع         
       ثبت حدوثه فعال على إثر وقوع الفعل الضار الضرر الذي وقع فعال أو الذي

وفاة المريض أو تلف جسمه أو تكبده نفقات العالج  وأصبح محققا، كثبوت حدوث
ففي هذه الحالة  ،نتيجة تناوله دواء سلم له من طرف الصيدلي انتهت فترة صالحيته

 ال لبس في حصول ضرر حال يستلزم التعويض عنه.

الضرر الذي لم يقع فعال، أي لم يقع في الحال  المستقبل هوالضرر  أما         
وهو الذي سوف ، يكون محقق الوقوع في المستقبل ولكنه وال يمكن عداده ضررا حاال
، أي تحقق سببه عند وقوع الفعل الضار ولكن آثاره لم يقع بعد وقوع الفعل الضار

دوث عجز لمريض أقعده ومن أمثلة ذلك ح ،تتحقق إال بعد ذلك سواء كلها أو بعضها
فالضرر الحال هو العجز  ،الفراش نتيجة خطأ الصيدلي في صرف الدواء المناسب له

بينما الضرر المستقبل هو ما يترتب عن الضرر الحال من أضرار تبعية تلحق 
فالعجز محقق وهو السبب  ،يكسبه من عمله مستقبالبالمريض كحرمانه مما سوف 

 واآلثار التي لم تتحقق بعد مؤكدة الوقوع في المستقبل.
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هو الضرر الذي يكون محتمل الوقوع، أي قد يقع وقد  االحتماليأما الضرر        
فال هو قد تحقق يعد ضررا حاال، وال هو مؤكد الوقوع في  ،ال يقع في المستقبل

نما وقوعه وعدمه محتمالالمستقبل بحيث يمكن اعتباره ضررا محق وهو  .1ق الوقوع، وا 
ومثال ذلك حالة  ،2ال يوجد سبب يؤكد أنه سوف يقع ألنهبذلك ضرر ال يعوض عنه 

الصيدلي الذي يقدم لمريض ما دواء يخص مرض القلب بدل دواء مرض السكر وهو 
 المرض الذي يعاني منه المريض، في حين يؤكد األطباء أن هذا الدواء الذي تناوله

 .الوقوع في المستقبل احتماليةالمريض خطأ مضاعفاته المتمثلة في الوفاة 

 الضرر مما يمكن توقعه-2-ب

إذا كان يشترط في الضرر الذي يسأل عنه المدين المخل بالتزامه             
المدين  ييكون ضررا متوقعا عادة وقت التعاقد، فإنه أ أنلتحقيق مسؤوليته العقدية، 

ل بالتزامه العقدي وكان إخالله يسأل كذلك عن الضرر المباشر غير المتوقع إذا أخ
ا كان خطأ ذبالتزامه وعدم الوفاء به، مصحوبا بغش أو خطأ جسيم وبعبارة أخرى إ

م، فإنه يسأل عن الضرر المباشر غير سيالمدين العقدي راجعا إلى غش أو خطأ ج
تقديم دواء منتهي الصالحية إلى  ىذي يقدم علومثال ذلك الصيدلي ال ،المتوقع

مريض، وفي نفس الوقت يؤكد الخبير على أن مضاعفات هذا الدواء تبعا للمجرى 
الدواء المنتهي الصالحية( ستؤدي  ) النتائج الضارة بالنظر إلى طبيعة لألمورالعادي 

من  182إمكانية توقع الضرر في المادة وقد ورد شرط  إلى تساقط شعر المريض.
غير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال  » القانون المدني في فقرتها الثانية منها
خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان  ويلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أ

 .«يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

 

 
                                                           

 .369.ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق،ص 1 
، 1985ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، لاللتزاممحمود جالل حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا  2 
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 لمستهلك الدواءحقا أو مصلحة مشروعة أن يصيب  -ج

 تسليمه أو في تحديد عدد الجرعاتكأن يسبب الدواء الذي أخطأ الصيدلي في         
الدواء، فيكون لمن كان يعيلهم هذا الشخص مطالبة الصيدلي مستهلك هذا إلى وفاة 

أو  ،بالتعويض على أساس اإلخالل بحق لهم، إذا كانوا ممن يجب عليه نفقتهم قانونا
إذا لم يكونوا من أصحاب النفقة قانونا على أساس اإلخالل بمصلحة مالية مشروعة 

 يتولى اإلنفاق عليهم على وجه مستمر. ىولكن كان المتوف

  الثانيالفرع 

 العالقـــة السـبـبـيـة

يجب لقيام المسؤولية المدنية أن تتوافر العالقة السببية بين الخطأ والضرر ذلك         
ولقد تعمق فقهاء الشريعة  ،للخطأبأن يكون الضرر هو النتيجة الطبيعية أو المباشرة 

 ألزموااإلسالمية في بحث رابطة السببية وفرقوا بين السبب المباشر والسبب البعيد،و 
بينما اشترطوا لضمان الضرر في الحالة  ،الفاعل بضمان الضرر في الحالة األولى

ة)أوال( ، ومنه سوف نتناول مفهوم العالقة السببي1الثانية أن يكون الفاعل  متعديا فيه
ثبات ونفي العالقة السببية )ثانيا(.  وا 

 العالقة السببية تعريف: أوال

الركن الثالث للمسؤولية المدنية، وهي تقتضي بأن يكون   تعتبر العالقة السببية       
ذا انتفت عالقة السببية بين  الضرر الذي وقع للدائن، سببه الخطأ الذي ارتكبه المدين، وا 

ال يكفي أن و لذلك بالنسبة لعقد بيع الدواء فإنه ،2الخطأ والضرر، فال محل للمسؤولية
الضرر نتيجة الخطأ  ب أن يكون أن يصاب المريض بضرر، بل يجو  يخطئ الصيدلي

             أي يجب أن تكون هناك عالقة سببية بين خطأ الصيدلي والضرر الذي حدث.

                                                           

 .67عباس على الحسيني، المرجع السابق، ص  1 
خليل أحمد حسين قدادة، الوجيز فيشرح القانون المدني الجزائري،مصادر االلتزام، الجزء األول، الطبعة الرابعة، ديوان  2 
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تقرير العالقة السببية يبدو شاقا وعسيرا والسيما في المجال الطبي نظرا لطبيعة لكن 
 .الغامضة والمعقدةالجسم البشري 

  ونفيها إثبات العالقة السببية: ثانيا

إثبات العالقة السببية يكون من طرف المضرور، بينما نفيها يكون من طرف         
 الصيدلي بإثبات السبب األجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

 (المضرور )المستهلكمن طرف إثبات العالقة السببية : 1

التزامه العقدي أو امتناع عن ال يكفي أن يوجد إخالل من جانب المدين في تنفيذ        
تنفيذه أو تأخر فيه، وضرر يلحق بالدائن، لكي تنهض مسؤولية المدين العقدية، بل يجب 

للدائن وهذا ما  أن يكون الخطأ العقدي للمدين، هو السبب المباشر في وقوع الضرر
 .1السببية بين الخطأ والضرر عالقةأسميناه ب

طالب مدينه بالتعويض هو الذي يلقى عليه عبء واألصل أن الدائن الذي ي         
والقاعدة العامة هي من يدعي أن ما  ،عالقة السببية بين الخطأ العقدي والضررال إثبات

يثبت قيام رابطة السببية بين الخطأ  أنأصابه من ضرر كان نتيجة الفعل الضار 
 .2والضرر الحاصل له

 الدواء المستهلك  إثبات العالقة السببية على عبءوفي المجال الصيدالني يقع         
إثبات العالقة السببية يكون في أغلب  أنأن يثبت أركان المسؤولية، إال حيث يجب عليه 

األحوال سهال بواسطة قرائن وظروف الحال، فكثيرا ما تبدو العالقة السببية بين الخطأ 
ضى األمر دليال، فال يكون ال يحتاج إثباتها لجهد كبير وحتى إذا اقت واضحةوالضرر 

نما تكفي القرائن التي ترجع وجودها قيام السببية فمتى ما  3ثمة حاجة لتقديم دليل قاطع وا 

                                                           

 .369محمد الجبوري، المرجع السابق،ص ياسين  1 
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أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر 
 فإن القرينة على توافر عالقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور.

 العالقة السببية من طرف الصيدلينفي : 2

أن  الصيدلي على ، فإنالدواء إذا تم إثبات العالقة السببية من طرف المستهلك       
ينفي هذه العالقة، وهو في سبيل ذلك عليه أن يثبت أن خطأه لم يكن هو السبب في 

م السبب يثبت  قيا أنالضرر كان سيقع حتما وأنه نفذ التزامه، أو  أنإحداث الضرر، أو 
 األجنبي. 

، ولكن قد يشترك خطأ أثبت الصيدلي ذلك فال مجال إلقرار مسؤوليته فإذا        
وسيؤثر  .الصيدلي مع أخطاء أخرى في إحداث الضرر، فعند ذلك ستكون النتائج مختلفة

ذلك حتما على مسؤولية الصيدلي، والسبب األجنبي إما أن يكون حادثا فجائيا أو قوة 
ماقاهرة و    .1أن يكون فعل الغير أو خطأ المضرور ا 

 القوة القاهرة -أ

    تلك التي تصدر عن حادث خارج عن إرادة اإلنسان بأنهاتعرف القوة القاهرة         
والقوة القاهرة باعتبارها صورة من  ،ليس من الممكن توقعه أو تفاديهإليه و وال يمكن نسبته 

ولكن متى   نجد لها تطبيق في نطاق مسؤولية الصيدلي أنصور السبب األجنبي يندر 
أو خطا الصيدلي  تبين أن الضرر الذي لحق المريض كان سببه أمر ال عالقة له بالدواء

 فال يمكن إقامة المسؤولية.

 خطأ المضرور -ب

يمكن نفي العالقة السببية إذا وقع خطأ من طرف المريض أو المستهلك وكان          
السبب الوحيد إلحداث الضرر، ويتمثل خطأ المضرور المستند إليه لنفي العالقة السببية 

 .2االستعمالفي االستعمال الخاطئ للدواء، وعدم التحقق من صالحيته قبل 

                                                           

 .71-70عباس على محمد الحسيني، المرجع السابق، ص ص.1 
 .176عيساوي زهية، المرجع السابق، ص. 2 



الدواء بيع عقد في عليه المفروضة بااللتزامات الصيدلي إخاللآثار              الثانيالفصل   
 

68 
 

 االستعمال الخاطئ للدواء 1-ب

ويتمثل ذلك في استعمال المريض أو المستهلك للدواء بطريقة غير عادية أو في         
غير الغرض المخصص له، وكذلك استهالك الدواء بطريقة غير التي وصفها له الطبيب 
 وأعلمه بها الصيدلي، كان يقوم المستهلك بشرب زجاجة دواء كلها بدال من القدر المحدد

 . 1قراص من الحبوب بدال من قرصينأ 10منها، أو أن يتناول 

 لالستعمالدم التحقق من صالحية الدواء ع 2-ب

ويتمثل خطأ المضرور هنا في تناول المريض أو المستهلك الدواء دون التأكد         
من تاريخ الصالحية رغم وضوحه، خاصة أنه أغلب الناس في المجتمع أصبحوا يقومون 
بتخزين األدوية بشكل يفوق الحاجة إليها، بحيث نجد في كل بيت تقريبا مجموعة كبيرة 

مدة صالحيتها أو سوء حفظها خطرا على صحة  من األدوية مما قد يشكل فوات
المستهلك، وهذا كله ناتج من نظرة البعض إلى الدواء باعتباره سلعة كباقي السلع 

 .2األخرى

 خطأ الغيــر -ج

 أثبتتنتفي العالقة السببية وبالتالي يتحرر الصيدلي من المسؤولية في حالة ما         
والغير هو كل  أن الضرر الذي أصاب المريض أو المستهلك جاء نتيجة خطأ الغير،

 في الطبيب هنا ويتمثل الغير أساسا ،شخص عدا المضرور والصيدلي وكذلك تابعيه
 ومنتج الدواء. محرر الوصفة الطبية

 خطأ الطبيب محرر الوصفة 1-ج

يخضع لاللتزام ببدل عناية وكذا الطبيب عند تدوينه للدواء بالوصفة الطبية         
تقوم مسؤولية الطبيب إال  الو  اليقظة بهدف نجاعة الدواء، ولكنه ال يلتزم بشفاء المريض،

 إذا ثبت تقصيره في اختيار الدواء أو وصفه أو طريقة تعاطيه.
                                                           

 .187قردان لخضر، المرجع السابق، ص. 1 
2 LUTTE Isabelle, Le médicament : de sa prescription a sa consommation un nouvel enjeu de 

responsabilité, Voir sur :http//www.droitbellge/menus.detail.asp ?id=517. 
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ال يجوز لألطباء أن يصفوا أو ق.ح.ص.ت من 176و 174وفقا للمادتين         
د الصيدالنية الواردة في المدونة الوطنية ، وذلك قصد حماية صحة يستعملوا إال الموا

مستعملي األدوية نتيجة اقتناء أدوية غير مرخص بها، وعلى هذا ال يجوز للطبيب أن 
والواردة في  ،يدون في الوصفة الطبية للمريض إال األدوية المستعملة في الطب البشري

ةالمدونة ومخالفة الطبيب لهذا االلتزام يلق .لذلك يجب على 1ي على عاتقه المسؤولي
وذلك تفاديا ألي ضرر يصيب   الطبيب أن يتوخى الحذر والحيطة في وصف العالج

 المريض أو المستهلك.

ذا قام الصيدلي بتنبيه المريض بضرورة مراجعة الطبيب محرر الوصفة               وا 
نما تقع المسؤولية على الطبيب، خاصة إذا  وذلك لوجود خطأ فيها، تنتفي مسؤوليته وا 
حرر الطبيب الوصفة بخط غير واضح بحيث ال يعرف على وجه التحديد الدواء 

  .2المقصود، كذلك تقع مسؤولية الطبيب في حالة الجمع بين دوائين متضادين في الفعالية

 خطأ المنتج مصنع الدواء 2-ج

على إلزامية  3من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 12و  11 تينتنص الماد        
فيها األدوية، التي تعتبر منتوجات يستلزم الحذر والحيطة  مطابقة المنتوجات عامة بما

والمؤسسات التي تقوم  ،واليقظة في إنتاجها كونها موجهة لمعالجة األمراض البشرية
بتصنيع المنتوجات الصيدالنية بما فيها األدوية يجب أن تستوفي بعض الشروط لكي 

يتعلق برخص مؤسسة إلنتاج  285-92وذلك وفقا للمرسوم التنفيذيتحصل على رخصة 
وكذلك يخضع منتج وموزع األدوية لمراقبة األجهزة ، 4و/أو توزيعها المواد الصيدالنية

                                                           

، 2002حماية المستهلك في مجال الصيدلة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية و السياسية،يوسف فتيحة،  1 
 .43، ص. 01عدد 

 .186قردان لخضر، المرجع السابق، ص.  2 

يجب أن يلبي كل منتوج معروض لالستهالك الرغبات المشروعة للمستهلكين حيث » على ما يلي  11المادة  نصت 3 
طبيعته و صنفه و منشئه و مميزاته األساسية و تركيبته و نسبة مقوماته الالزمة و هويته و كمياته و قابليته لالستعمال و 

يتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل » نه على أ 12و المادة « األخطار الناجمة عن استعماله... 
 «عرضه لالستهالك طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول...

برخص مؤسسة إلنتاج المواد الصيدالنية و/أو يتعلق ، 1992جويلية سنة  06مؤرخ في  285-92مرسوم تنفيذي رقم  4 
  .12/07/1992،صادر في 53، ج ر عدد توزيعها
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المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة  65-92ك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم المؤهلة لذل
 .1محليا أو مستوردة

ومنه على منتج األدوية أن يقدم منتوجا صيدالنيا يتوافر على المواصفات         
المطلوبة ويؤدي النتائج المرجوة منه، كما أنه ال يتم تسويق دواء جديد إال بعد الحصول 

صالح المستشفيات، فإذا أثيت أن الضرر الذي من وزير الصحة والسكان و  على رخصة ا 
أصاب المستهلك ناتج من خطا المنتج في تصنيع الدواء، تنتفي مسؤولية الصيدلي وتقوم 

والتي مكرر من ق.م.ج  140مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، وهذا ما أقرته المادة 
لضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم يكون المنتج مسؤوال عن ا»جاء فيها

 «.تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، يتعلق ، 1992فيفري سنة  12مؤرخ في  65-92مرسوم تنفيذي رقم  1 
 .19/02/1992،صادر في 13ج ر عدد 
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 الثانيالمطلب 

 المسؤولية المدنية للصيدلي عن أعماله مساعديه

 االستغناء ال يمكنللقيام بالنشاطات الطبية بمساعدين يستعين عادة الصيدلي        
الء تحت إشراف وتوجيه الصيدلي، وهنا فإن مسؤولية ؤ ه عنهم، حيث يكون أعمال

التي يرتكبها مساعدوه في الحال  لتشمل مسؤوليته عن األخطاءيتسع نطاقها الصيدلي 
فإذا ما  صرفه،أو في مجال تصنيع الدواء في مجال التي يستعين الصيدلي بهم سواء 

ارتكب أحد المساعدين خطأ سبب ضررا بالمريض أو المستهلك تترتب بذلك مسؤولية 
 الصيدلي عن هذا الخطأ، ويطلق على هذه المسؤولية بالمسؤولية عن فعل الغير.

           هنا من يعمل في الصيدلية تحب إشراف الصيدليالمقصود بالغير و         
وأما  )فرع أول( عن فعل الغير إما تكون مسؤولية عقديةومسؤوليته، ومسؤولية الصيدلي 
، فيسأل الصيدلي مسؤولية عقدية عن فعل )فرع ثاني(أن تكون مسؤولية تقصيرية

مساعديه متى كان هناك إخالل بالتزام ناشئ عن عقد وكان ذلك اإلخالل راجعا إلى فعل 
ما إ الضرر عن إخالل ا لم ينشأ ذأحد مساعديه ممن يكون الصيدلي مسؤول عنه، وا 

وكان منسوب إلى فعل المساعدين فإن مسؤولية الصيدلي تكون مسؤولية  بالتزام عقدي
  .1تقصيرية

 الفرع األول

 عن أعماله مساعديه العقدية لصيدلي امسؤولية 

يستعين المتعاقد في كثير من الحاالت بغيره لمساعدته أو الحلول محله في تنفيذ         
التزامه العقدي، فإذا ارتكب المساعدين خطأ فإن ذلك يؤدي إلى عدم تنفيذ االلتزام العقدي  

بمجرد وقوع اإلخالل هنا تثور المسؤولية العقدية عن فعل الغير، وتنعقد تلك المسؤولية 

                                                           

 .138عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق، ص. 1 
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وذلك بصرف النظر عما إذا كان الشخص الذي استخدمه  عن العقد، بااللتزام الناشئ
 .1المتعاقد في تنفيذ التزامه يعمل لديه بصورة دائمة أو عرضية، بمقابل أو بدون مقابل

وبالتالي لكي تقوم مسؤولية الصيدلي العقدية عن أعمال مساعديه، عندما          
أو  ث يكون الضرر الذي أصاب المريضيستعين بمساعدين لتنفيذ التزامه العقدي، بحي

 المستهلك هو ارتكاب أحد هؤالء المساعدين الخطأ الموجب للمسؤولية.

بعض التشريعات المدنية كقانون االلتزامات السويسري والقانون األلماني أقروا          
بوجود المسؤولية العقدية عن فعل الغير، على عكس بعض القوانين المدنية العربية التي 
أكتفت باإلشارة ضمنيا لوجود هذه المسؤولية مثل القانون المدني المصري والقانون 

 . 2المدني العراقي

صراحة على هذه المسؤولية مثل ما نص على  ينصلم  هالمشرع الجزائري نجد        
نما نفهمها ضمنيا من نص المادة  ،3المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير ج .مق. 178وا 

غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية »والتي جاء فيها ما يلي :
الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم 

ويفهم من هذه المادة أنه ما دام المدين يمكن أن يدفع المسؤولية عنه ، «التزامه...
الناجمة عن غش أو خطأ مساعديه في تنفيذ االلتزام، فهذا دليل على وجود هذه 

  .المسؤولية

متى استجمعت  لكي تثور مسؤولية الصيدلي العقدية عن أعمال مساعديهو          
عقد صحيح بين الصيدلي  والتي تتمثل في وجود ،المسؤولية جميع شروط تطبيقها

) المستهلك( والمتمثل في عقد بيع الدواء)أوال(، أن يعهد الصيدلي تنفيذ التزامه  والمريض
 .)ثالثا(أن يترتب ضررا للغير من هذا التنفيذو للغير ) ثانيا(، 

                                                           

 .404، ص.2006محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  1 
 .142عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق، ص.2 
يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا » ق.م.ج ما يلي  136المادة  نصت 3 

 «.منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها
 و تتحقق عالقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا األخير يعمل لحساب المتبوع."
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 ور و الصيدليوجود عقد صحيح بين المضر  أوال:

من أجل قيام المسؤولية العقدية للصيدلي عن أعمال مساعديه يجب أن يكون         
حيح يجمع من الصيدلي والمريض ، فإذا لم يكن هناك عقد بين الصيدلي صهناك عقد 

، كأن يوكل ال تكون هناك مسؤولية غير صحيح دأو كان العق والمريض )المستهلك(
شؤون الصيدلية في فترة غيابه، فال تقوم مسؤولية عن فعل الصيدلي زميلة في إدارة 

، باإلضافة إلى الحالة التي ال يرتبط الصيدلي الغير بل مسؤولية الموكل عن فعل موكله
نما تقصيرية   .1بالمستهلك بعقد، فال تكون مسؤوليته عقدية وا 

 أن يعهد الصيدلي تنفيذ التزامه للغير ثانيا:

العقدية للصيدلي عن فعل الغير، يجب أن يعهد الصيدلي إلى  لقيام المسؤولية        
مساعديه بتنفيذ االلتزام العقدي للصيدلي بناء على طلبه، كأن يعطي الوصفة الطبية 

أما إذا تدخل الغير  ،2لمساعده ألجل صرفها أو يعهد أمر تحضير الدواء ألحد مساعديه
وذلك  يدلي دفع المسؤولية عنه،من تلقاء نفسه دون طلب من الصيدلي فإنه يمكن للص

تقوم مسؤولية الصيدلي العقدية عندما يعهد هذا  ، كماباعتبار هذا التدخل سببا أجنبيا
إلى صيدلي آخر مرخص له  بممارسة المهنة يقوم مقامه، وهذا ما تناولته المادة األخير 
 والذي ارتكب خطأ وتسبب في ضرر لمستهلك الدواء.، 3من م.أ.ط 145

 ارتكاب مساعد الصيدلي خطأ عقدي يرتب ضررا للمريض ثالثا:

إذا كان التزام الصيدلي هو التزام بنتيجة، فإن التزام من يستعين به الصيدلي هو         
  ا لم تتحقق هذه النتيجةذأيضا التزام بنتيجة، ومن ثم يكون مساعد الصيدلي مخطئا إ

     يقدم لعمالئه األدوية السليمةاجب الصيدلي هو أن و ذا كان من وبعبارة أخرى أنه إ
. كما ينبغي أن 4والخالية من المخاطر، فإن هذا الواجب يلقى أيضا على عاتق مساعديه

                                                           

 .144ص. ، المرجع السابق،عباس علي محمد الحسيني1 
 .121براهيمي زينة، المرجع السابق، ص  2 

للصيدلي الحق في تعويض إختصاص صيدالني آخر"مماثل أساسيا" مع مراعاة  »م.أ.ط على أنه 145أقرت المادة  3 
 .«أعاله، وال يمكنه أن يدخل أي تغيير ال على الشكل وال على المعايرة 144أحكام المادة 

 .147عباس علي محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  4
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التي يرتكبها مساعدي  األخطاءومن أمثلة ، يكون الخطأ واقع أثناء تنفيذ العقد أو بسببه
في الوصفة وذلك بصرف دواء بدل الدواء المدون  الصيدلي هو الخطأ في  صرف دواء

، و كذلك الخطأ في عدم إعالم المستهلك الطبية مما يسبب ضرر للمستهلك المريض
 .بطريقة تناول الدواء و الذي تسبب اإلفراط فيه إلى إحداث ضرر به

 الفرع الثاني        

 عن أعماله مساعديهالتقصيرية  لصيدلي امسؤولية 

األخطاء المهنية التي يرتكبها  عن يمكن مساءلة الصيدلي مسؤولية تقصيرية        
 136حيث تنص المادة  مساعديه، طبقا ألحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه،

يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار  »على أنه  .م.جق
 متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.

لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا يعمل  التبعية و لوو تتحقق عالقة 
 .«لحساب المتبوع

تقوم هذه المسؤولية في جميع الحاالت التي ال يرتبط فيها الصيدلي حيث         
بالمريض بأي عقد من العقود، وتفترض وجود عالقة تبعية فيما بين الصيدلي وبين 

مقتضى هذه العالقة سلطة تخوله رقابتهم وتوجيههم بحيث يكون للصيدلي ب  مساعديه
أيا  وبالتالي فإنه يكون مسؤوال عن تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ الذي يرتكبه

ويمكن إثارة هذه المسؤولية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها والمتمثلة في .1منهم
الثاني فهو وجوب ، أما الشرط ) أوال(بين الصيدلي ومساعده ضرورة وجود عالقة تبعية

 .)ثانيا(خطأ يضر بالمستهلك) المريض( مستعمل الدواء ارتكاب هذا األخير

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 .150نفس الرجع،ص. 1 
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 قيام عالقة تبعية بين الصيدلي ومساعديه أوال:

نص المشرع الجزائري صراحة على رابطة التبعية في الفقرة الثانية من المادة         
ت.م.ج، و تتحقق هذه التبعية بمجرد قيام التابع بالعمل لحساب المتبوع دون غيره  136

 .1من األشخاص

والمقصود برابطة التبعية هي والية الرقابة والتوجيه، أي أن يكون التابع في حالة         
 ،ويجب أن تكون هذه السلطة الفعلية منصبة على الرقابة والتوجيه ،2خضوع للمتبوع

فالمتبوع البد أن تكون له السلطة في أن يصدر لتابعه من األوامر ما يوجهه بها في 
وتقوم العالقة  3عمله ولو توجيها عاما، وأن يكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه األوامر

بحيث يكون هذا األخير  سلطة فعلية في رقابة وتوجيه تابعيه، للصيدليإذا كان التبعية 
 .خاضع ألوامر وتوجيهات الصيدلي

ومتى توافرت هذه العالقة التبعية فال يهم بعد ذلك أن يكون هناك عقد بين        
الصيدلي ومساعديه أو لم يكن هناك عقد، فإذا كلف الصيدلي أحد مساعديه الذي لم 

 ،فإن رابطة التبعية تقوم رغم عدم وجود عقد بينهما قد بتركيب دواء معين،يرتبط معه بع
كما يكون هناك عقد عمل بين الصيدلي ومساعده،  ومن الناحية العملية ولكن في الغالب

تقوم العالقة التبعية إذا كلف الصيدلي أحد لم يرتبط معه بعقد بصرف الوصفة الطبية  أنه
فإن رابطة التبعية تقوم رغم عدم وجود عقد بينهما، فال تقوم عالقة التبعية على هذا 
العقد، فلو كان هذا العقد باطال لبقيت عالقة التبعية قائمة مادام هذا األخير يعمل 

 .4لحسابه

 

 
                                                           

 .173قردان لخضر، المرجع السابق، ص.  1 
 ،2001بلحاج العربي، النظرية العامة في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري، 2

 .319ص.
 .459،ص.2004عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 3 
 .116-115براهيمي زينة، المرجع السابق، ص ص . 4 
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 رتكاب مساعد الصيدلي خطأ يضر بالمستهلك) المريض(ا ثانيا:

يجب لقيام مسؤولية الصيدلي باعتباره متبوعا أن تتحقق مسؤولية تابعه، وذلك         
وانطالقا من ، بارتكاب التابع فعل ضار ينجم عنه ضرر يصيب المستهلك) المريض(

الخطأ في حالة تأدية ج يمكن تقسيم أخطاء مساعد الصيدلي إلى .مق. 136نص المادة 
 الوظيفة، أو الخطأ بسبب الوظيفة، أو الخطأ بمناسبة الوظيفة.

 خطأ مساعد الصيدلي أثناء تأدية وظيفته :1

الخطأ الذي يرتكبه التابع في حالة تأدية الوظيفة، هو الخطأ الذي يرتكبه وهو         
قد ارتكبه التابع بناء يقوم بعمل من أعمال وظيفته ) مهنته(، ويستوي أن يكون الخطأ 

، وبعلمه وعارض فيه أو لم يعارض أو بغير على تنفيذ أمر المتبوع أو بدون أمر منه
علمه، ويستوي أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ بباعث شخصي أو رغبة في خدمة 

 .1المتبوع

لي ويعتبر الخطأ واقع حال تأدية العمل ) الوظيفة( متى ما ارتكبه مساعد الصيد        
وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته، سواء كان ذلك تنفيذا ألمر صدر من الصيدلي مدير 

وذلك أن  ، أو كان ذلك بعلمه أو دون علمه،أو لم يصدر منه مثل هذا األمر الصيدلية
وعليه أن يتقبل تحمل  المتبوع يكون مسؤوال عن األضرار التي أحدثها التابع أثناء الوظيفة

 .2هذه المسؤولية

ومن أمثلة األخطاء التي يرتكبها مساعد الصيدلي أثناء تأدية الوظيفة هي قيام         
مساعد الصيدلي بتسليم المريض دواء غير الدواء الذي وصفه الطبيب ويؤدي إلى موت 

 المريض أو المستهلك.

 

                                                           

محمد صبري سعدي، النظرية العامة لاللتزامات، القسم األول: مصادر االلتزام، الكتاب الثاني : المسؤولية التقصيرية،  1 
 .214-213،.ص ص. 2003العمل النافع، القانون) دراسة مقارنة في القوانين العربية(، دار الكتاب الحديث،الجزائر،

 .157عباس على محمد الحسيني، المرجع السابق،ص. 2 
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 خطأ مساعد الصيدلي بسبب وظيفته :2

المساعد( وهو ال يؤدي عمال من أعمال هو ذلك الخطأ الذي يقع من التابع)         
بحيث أنه لوال  ،1وظيفته )مهنته(، ولكن يتصل مع ذلك بالوظيفة اتصال المعلول  بالعلة

ويستوي في ذلك أن الفعل الضار  ، الوظيفة ما كان يستطيع التابع ارتكابه فهي سببه
كان ذلك )الخطأ( قد وقع تنفيذا ألمر صدر من طرف الصيدلي أو لم يصدر منه أو 

 .2بعلمه أو بدون علمه

 وظيفته مناسبةخطأ مساعد الصيدلي ب :3

الذي تقتصر الوظيفة على تيسير  يقصد بهذا النوع من الخطأ هو ذلك الخطأ        
ارتكابه أو مساعدته تهيئة الفرصة الرتكابه، ولكنها لم تكن ضرورية إلمكان وقوع الخطأ 

ه وتتحقق هذه الحالة لما تكون المهنة ليست الدافع الرئيسي  ،3أو مجرد التفكير في
الرتكاب الفعل الضار من قبل التابع، إنما يقتصر دورها على تهيئة فرصة وقوع الفعل 

 الضار من قبل التابع، وبالتالي تكون الصلة بين المهنة والفعل الضار صلة ضعيفة.

                                                           

محمد صبري سعدي، شرح القانون المدني الجزائري ، مصادر االلتزام ، الواقعة القانونية، الجزء الثاني، الطبعة  1 
 .206،.ص.2004الثانية،دار الهدى،الجزائر،

 .157عباس على محمد الحسيني، المرجع السابق،ص. 2 
 .91عيساوي زهية، المرجع السابق،ص. 3 
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 المبحث الثاني

 للصيدليجزاء قيام المسؤولية المدنية 

    أو القانوني ، بأن أخل بالتزامه العقديالمدنية للصيدليإذا تحققت أركان المسؤولية         

            ، وقامت رابطة السببية بين الخطأالمستهلك )المريض(وترتب على ذلك ضرر ب

 عما لحقه من ضرر.  للمستهلك، والتزم بالتعويض للصيدليالمسؤولية المدنية والضرر، قامت 

حقق مسؤولية الصيدلي المدنية يعطي الحق للمضرور)المستهلك،المريض(  وت        

 بالتزاماته في عقد بيع الدواءبالمطالبة بالتعويض نتيجة ما أصابه من ضرر إلخالل الصيدلي 

، فإن هذا يخول ناجمة عن أعمال مساعديهوذلك بغض النظر إن كانت مسؤوليته شخصية أو 

 للمضرور اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على حقه، وذلك عن طريق دعوى التعويض

التعويض كجزاء لقيام المسؤولية المدنية للصيدلي)مطلب أول(، طرق ولذلك سوف نتناول 

 تقدير التعويض)مطلب ثاني(.

 المطلب األول

 للصيدليجزاء لقيام المسؤولية المدنية  التعويض

يتولد عن المساس بجسم اإلنسان أثاره من بينها التعويض، ويتمثل في الجزاء المترتب         

حيث  ،، بمعنى الحكم الذي بترتب على تحقق المسؤولية عن تحقق أركان مسؤولية الصيدلي

ضرار التي تصيب المريض اتجاه المضرور تعويضه عن كافة األ يتحمل الصيدلي المسؤول

ولكنه يساعد على   هلك بصفة عامة، رغم أن التعويض ال يمحو الضررتبصفة خاصة والمس

 إصالح ما حصل بقدر المستطاع.
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 الفرع األول

 وعناصره تعريف التعويض

التعويض المدني ضروري لجبر الضرر الذي لحق المصاب، بإزالته أو التخفيف من         

وطأته، و يعد األثر الذي ترتبه المسؤولية المدنية، و يعتبر األثر الذي ترتبه المسؤولية المدنية 

 . 1لمرتكب الفعل الضار

 تعريف التعويضأوال: 

ض له الدائن جراء عدم تنفيذ المدين التعويض  يقصد به جبر الضرر الذي تعر        

لمحو الضرر الواقع أو تخفيف  وهو وسيلة القضاء ،تجاهه أو القانونية اللتزاماته العقدية

، وهو ليس عقابا على المسؤول عن ، وهو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية2وطأته

ما ثبتت مسؤولية المدعى عليه عما لحق المدعي من الضرر، فإنه يتعين  ذاالفعل الضار إ

 .3على القاضي إلزام المسؤول بما يعوض المضرور وجبر الضرر الذي لحق به

أما في ميدان المسؤولية الطبية يمكن القول بأن التعويض هو ثمرة المسؤولية أي هو         

وبذلك  4تعويضا له عن الضرر الذي لحق بهالبدل النقدي الذي يدفعه  الطبيب لمريض  

 فالتعويض هو جزاء قيام مسؤولية الصيدلي اتجاه مستهلك الدواء.

 عناصر التعويض: ثانيا

كجزاء المسؤولية المدنية ال جدوى من الحكم به إذا لم يحقق الغاية  إن التعويض       
المبتغاة من فرضه، وهي جبر الضرر ومحوه قدر اإلمكان، ومن الطبيعي أن تلك الغاية ال 

                                                           

 .150براهيمي زينة، المرجع السابق، ص.  1 
، 2008دار الحامد، عمان،  ، محمد جالل حسين األتروشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم دراسة مقارنة 2 

 .180ص. 
وائل تيسير محمد عساف، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، أطروحة الستكمال متطلبات درجة الماجستير، القانون  3 

 .126.، ص2008الخاص، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين، 
 .209.، ص2007عشوش كريم، العقد الطبي،دار هومة، الجزائر ،  4 
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تتحقق إال إذا كان التعويض شامال لكل ما أصاب الدائن من خسارة أو ما فاته من كسب 
ذا كان الضرر الدائن بشعو )ضرر مالي(، أو ما يصيب  ره وعواطفه وسمعته)ضرر معنوي(، وا 

المالي هو الذي يتحلل إلى عنصرين الخسارة الالحقة والكسب الفائت، فإن الضرر المعنوي 
 .1ليس كذلك فهو يعتبر عنصرا قائما بذات

  يهدف التعويض بمفهومه الشامل إلى تعويض كل األضرار التي لحقت بالمريض ومنه        
منها تلك األضرار التي تمس السالمة الجسدية للمستهلك والتي تجعله يتكبد نفقات  سواء

العالج ويتحمل معاناة وآالم المرض، أو تسبب له إعاقة تمنعه من مباشرة عمله الذي يعتبر 
 مصدر رزقه.

 التعويض عن الضرر الجسدي: 1

الجسدية للشخص كالجروح  تعرف األضرار الجسدية بأنها تلك التي تقع على السالمة        
ويعد حق اإلنسان في سالمة جسمه من  ،2مهما بلغت درجة جسامتها، وكأقصى حد الوفاة

فإذا ترتب عن إخالل الدائن بالتزاماته  ،3هاله القانون ويجرم التعدي عليالحقوق التي يكفلها 
ويؤثر على قدرته  العقدية أو القانونية عجز للمستهلك )المريض( عن القيام بعمل يرتزق منه

ويقر يعتبر ذلك إخالال ماديا للمريض  في أداء ما يكسب منه رزقه أو تحميله نفقات العالج،
وقد حسمت محكمة النقض الفرنسية األمر .4حقه في طلب التعويض عن الضرر الجسدي

                                                           

 .73،ص.1999 عمان، دار الثقافة، حسن حنتوش الحسناوي، التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية دراسة مقارنة، 1 
2 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil, Les obligations, 8éme Edition, Dalloz, 

Paris, 2002, p.687. 

، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من 35و 34 تينانظر الماد 3 
، معدل و متمم ب: القانون رقم    1996-12-08، صادر في 76، ج ر عدد 1996فيفري سنة  07، مؤرخ في 96-438
 15، مؤرخ في 19-08قم ، وقانون ر 2002-04-14، صادر في 25، ج ر عدد 2002أفريل سنة  10، مؤرخ في 02-03

 .2008-11-16، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر سنة 
عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، قانون المسؤولية المهنية،كلية  4 

  .125-124 ص. ، ص2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية،
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، ووضعت مبدأ هاما خلصت فيه إلى أن حق اإلنسان في الحياة بشأن تحديد األضرار الجسدية

 .1ي سالمة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور، وجرم التعدي عليهاوف

 التعويض عن الضرر المعنوي: 2

قد ال يكون الضرر الناتج عن إخالل المدين بتنفيذ التزامه ضررا ماليا يصيب حقا          
نما يكون ضرر يصيبه في شعوره أو أحاسيسه أو سمعته، فيوصف بأنه ضرر  ماليا للدائن، وا 
نما يصيب الجانب المعنوي منها  غير مالي، فهو ال يمس الجانب المالي من ذمة الدائن، وا 

 يستوجب التعويض. 2يفيوصف بأنه ضرر معنو 

يمس الضرر المعنوي للمستهلك ) المريض( مصلحة غير مالية، كالمعاناة أو مختلف         
التي يعانيها المضرور من جراء اإلصابة الجسدية، واآلالم النفسية الذاتية المترتبة عن  اآلالم

ن تخوفه وقلقه من تفاقم تلك اآلثار والعاهات والتشوهات الخلقية والجمالية، واآلالم العاطفية ع
كما تعتر أضرار معنوية للمضرور ما يعانيه من آالم عاطفية بسبب الضرر، ومصيره 

 اإلصابة التي لحقت به.

 الفرع الثاني

 طرق التعويض

يعتبر التعويض الجزاء المدني الذي يفرضه القانون على كل مخطئ سبب ضرر للغير         

وهو بذلك يختلف  هو جزاء مدني يهدف إلى جبر الضررسواء كان ماديا أو أدبيا، فالتعويض 

رية أو غرامة مالية، والتعويض في عن الجزاء الجنائي الذي يتضمن عقوبة مقيدة للح

متى كان ذلك ممكنا، وذلك بإعادة  )أوال( يكون تعويض عينيالمسؤولية المدنية يمكن أن 

الحال لما كان عليها قبل وقوع الضرر، غير أنه في أغلب األحيان يتعذر التعويض العيني، 

                                                           

 طه عبد المولى طه، التعويض عن األضرار الجسدية في ضوء الفقه وقضاء النقض الحديث، دار الكتب القانونية، مصر، 1 
 .76-75، ص ص.2002

 .121المرجع السابق، ص. حسن حنتوش الحسناوي، 2 
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، وهذا قد يكون )ثانيا( السيما لما يتسبب الصيدلي بأضرار جسدية، لدى يتم التعويض بمقابل

 .نقدياتعويضا نقديا كما قد يكون تعويضا غير 

 وال: التعويض العيني أ

 يقصد بالتعويض العيني الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار        

وتعد هذه  ،1كما يقال عليه هو الوفاء بااللتزام عينا أو الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر،

وهي إزالته ومحوه متى كان ذلك ممكنا بحيث يعود  ،الطريقة المثالية لتعويض الضرر

وهو أفضل طرق التعويض إذ  ،المتضرر إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر

والتعويض العيني نجده شائعا  في المسؤولية العقدية  ،2يؤدي إلى إصالح الضرر إصالحا تاما

لتعويض النقدي هو القاعدة العامة في بينما يقع استثناءا في المسؤولية التقصيرية، ألن ا

 المسؤولية التقصيرية.

نه ال يجوز للدائن أن أ قضاء، فمن المقرر فقها واألصلفإذا كان التنفيذ العيني هو         

مستعد للتنفيذ العيني، وهنا القاضي ال يكون ملزما بأن  نإذا كان المدي يطلب التنفيذ بمقابل

   يحكم بالتنفيذ بمقابل، ولم يكن التنفيذ العيني مرهقا للمدين فللقاضي أن يحكم بالتنفيذ العيني

في حين إذا  ،4ج.م.ق 164وهذا ما جاءت به المادة  ،3ويصرف النظر عن طلب الدائن

رة إلى اللجوء إلى التعويض بمقابل ، ولقد نص استحال التنفيذ العيني فهنا تدعو الضرو

إذا كان تنفيذ  »ج فقرة أولى .م.ق 174المشرع الجزائري على التنفيذ العيني في المادة 

االلتزام عينيا غير ممكنا أو غير مالئم إال إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل 

 .«...على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك

                                                           

 .263خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص. 1 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  النظرية العامة لاللتزامات أحكام االلتزام: دراسة مقارنة في القوانين  2 

 .  60، ص 2010العربية، دار الهدى، الجزائر، 
فرع قانون األعمال، كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ، مامش نادية، مسؤولية المنتج : دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،  3 

 .71، ص 2012الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي ورو، 

على تنفيذ التزامه عينيا، متى كان  181و 180يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين  »:ق.م.ج على أنه 164نصت المادة  4 
 .«ذلك ممكنا
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بمقابل إذا كان مستعدا  ذالتنفييطلب  أنال يجوز للمتضرر من خطأ الصيدلي وعليه         

  للتنفيذ العيني، كأن يقوم الصيدلي بإعطاء دواء جنيس لمريض هذا ما لم يساعده على الشفاء

فيقوم الصيدلي بإعطائه الدواء األصلي، وإذا طلب المريض بالتنفيذ بمقابل فإن القاضي يقضي 

 .1بالتنفيذ العيني إذا كان الصيدلي مستعد لتنفيذ التزامه عينيا

و لكن إذا كان الضرر الذي أصاب المريض من جراء خطأ الصيدلي ضررا جسمي         

فأحيانا يقع خطأ من قبل الصيدلي قد يتسبب في وفاة  ،2فإن التعويض العيني يكون مستحيال

المريض، فال يمكن إعادته إلى الحياة، فبطبيعة الحال فإن القاضي يحكم مباشرة لمن أصابهم 

بتعويض نقدي، أو أن ينجم عن الدواء الذي يشربه المريض إلى حدوث  الضرر جراء موته

ففي هذه الحاالت ال يستطيع القاضي أن يحكم  ،مضاعفات كالشلل أو فقدان البصر...

 إعادة المريض إلى حالته السابقة. الستحالةبالتعويض العيني وذلك 

ومنه نستنتج أن األصل أن يكون التعويض عينيا بإعادة الحال إلى ما كلن عليه قبل         

على طلب  ءأو الخطأ العقدي، يحكم به القاضي إذا كان ممكنا وبنا وقوع الفعل الضار

، لكن عندما يتعلق بأضرار جسدية قد تصيب جسم اإلنسان وأحيانا قد تؤدي إلى المضرور

  ا التعويض يكون مستحيال. وفي هذه الحالة يلجأ إلى التعويض بمقابل.فالحكم بهذ الوفاة

 ثانيا: التعويض بمقابل 

ومثال  ،التنفيذ العيني استحالة تامة استحالةيلجأ إلى التعويض بمقابل في حالة تعذر أو         

كتشوهات جسدية أو  ،كان خطأ الصيدلي تسبب في أضرار تمس جسد اإلنسان إذاذلك 

 حصول شلل أو نوبات عصبية فهنا ال يكمن التعويض العيني، مما يستلزم التعويض بمقابل

 .والتعويض بمقابل قد يكون تعويضا نقديا كما قد يكون تعويض غير نقدي

 

 

                                                           

 .152براهيمي زينة، المرجع السابق، ص  1 
 .344، ص 2012فاطمة الزهراء منار، مسؤولية طبيب التخدير المدنية: دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،  2 
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 التعويض النقدي -1

عسير في مجال المسؤولية الطبية، فالغالب أن يكون  أمرن التعويض العيني ألنظرا         

        حيث يمكن تقويم أي ضرر بالنقد حتى الضرر المعنوي ،1بمقابل وبصفة خاصة نقديا

والقاضي في التعويض عن المسؤولية المدنية عامة،  األشملوالتعويض  النقدي هو الصورة 

    لية العقدية أو المسؤولية التقصيريةيقدر التعويض عادة بمبلغ من النقود سواء في المسؤو

ويجب أن يكون التعويض النقدي مساويا للضرر فال يزيد  ،2أو أي التزام منشؤه مصدر آخر

 وال ينقص ألن الغاية من التعويض هو جبر الضرر. 

واألصل هو أن يدفع التعويض النقدي دفعة واحدة، إال أنه يجوز أن يدفع على شكل         

ج والتي .م.من ق 132أقساط أو إيراد مرتب لمدة معينة أو لمدى الحياة و قد تناولته المادة 

روف ، و يصح أن يكون التعويض ظيعين القاضي طريقة التعويض تبعا لل »جاء فيها 

ن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم مقسطا، كما يصح أ

 .«تأمينا

أما في حالة ارتباط الصيدلي بعقد مثل عقد بيع الدواء فإنه يطبق عليه حكم جاءت به         

ينفذ االلتزام عينا حكم  أنإذا استحال على المدين  » و التي تنص على: ق.م.ج 176المادة 

عليه بتعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت 

 .«عن سبب ال يد له فيه و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه

 النقدي التعويض  غير -2

تقتضي في بعض الحاالت أو في بعض األوضاع إصالح الضرر بطريقة مغايرة عن        

طريقة التعويض المعتادة، و ذلك هو التعويض بالمقابل غير النقدي، فقد تكون هذه الطريقة 

قليلة الحكم بها من طرف القاضي، إال أنه يجوز للمضرور المطالبة بها وللقاضي بعدها أن 

ا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه الحكم بهذا التعويض، ويتصور هذا النوع كن يستجيب لطلبه،

                                                           

 .187،ص.1999منصور محمد حسين، المسؤولية الطبية،دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1 

 .61 .محمد السعدي صبري، المرجع السابق، ص 2 
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من التعويض خاصة في حاالت الدعاوى المرفوعة على المساس بكرامة وعواطف اإلنسان 

 .1كحاالت السب والقذف

يصدر في بعض األحيان عن الصيدلي أثناء بيع الدواء مثل هذه األفعال أين ال يتساهل         

عنها المريض في بعض األحيان، فيرفع بشأنها دعوى ضد الصيدلي كما تثور  يتغاضى أو

حيث ألزم المشرع  ،مسؤولية الصيدلي في حالة إفشاء أسرار وخصوصيات المريض

 .2الفقرة األولى من ق.ح.ص.ت 206المرضى من خالل المادة  أسرارالصيدلي عدم إفشاء 

المستهلك) المريض( الصيدلي الذي لم يوفي ففي المجال التعاقدي يمكن أن يطالب         

بااللتزامات بإعداد مستحضر دوائي بعد إعذاره بتنفيذه أو بفسخه مع التعويض في كلتا 

  .3الحالتين إذا اقتضى األمر ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .141عميري فريدة، المرجع السابق، ص. 1 
يضمن احترام شرف المريض وحماية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم  »ق.ح.ص.ت على أنه: 206أفصحت المادة  2 

 .  «به كافة األطباء وجراحو األسنان والصيادلة
 .154براهيمي زينة، المرجع السابق، ص. 3 
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 المطلب الثاني

 تقدير التعويض قطر

ي أصاب المريض ذوالكما عرفنا سابقا فالتعويض هو طريقة يلجأ إليها لجبر الضرر         

تقدير هذا التعويض قد يقوم به المشرع و ،أو المستهلك بإزالة الضرر أو التخفيف من وطأته

بالنص الصريح أحيانا أو عن طريق تحديد المسؤولية بحد أقصى أحيانا أخرى وهو التقدير 

لما يبدو لهم ، وقد يتركه التفاق األطراف يقومون به وفقا ) الفرع األول( القانوني للتعويض

وفي كال  )الفرع الثاني(،ضـفاقي للتعويـتر االـها وهو التقديـالت ومالبساتـمن ظروف المعام

أخيرا قد يمنح المشرع حرية مطلقة ، وحالتي التقدير هاتين يكون القاضي ملزما بهذا التحديد

 )الفرع الثالث(. .للقاضي لتقديره، وذلك هو التقدير القضائي للتعويض

 ألولالفرع ا

 االتفاقيالتقدير 

إلى جانب الوسائل التشريعية التي ترمي إلى عدالة التعويض، ثمة وسيلة اتفاقية تتمثل         

في التعويض االتفاقي، فقد يدرك المتعاقدان من واقع ظروف العقد ومدى التزاماتهما المتقابلة 

حدهما أن التعويض الذي يقدر وفق القواعد العامة عن اإلخالل بالعقد ال يكون عادال بالنسبة أل

أو لكليهما، لذلك فإن المشرع يصرح لهما بتحديد قيمة التعويض مقدما بما يتفق والعدالة من 

 .   1وجهة نظرهما المشتركة

أجاز القانون للمتعاقدين اللجوء إلى تقدير مسبق للتعويض في العقد الذي يرتب إذن        
ته االلتزامات المترتبة في ذمته افي حالة استحالة تنفيذ المدين إلحدى ه ،التزاماتهما المتبادلة

عينا أو التأخر في تنفيذها. ويستحق هذا التعويض المسبق للدائن متى ثبت أن إخالل المدين 
 .وقد يدرجه المتعاقدان في العقد كبند فيه أو في اتفاق ،قد ألحق به ضررا

                                                           

 .303محمد ابراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ و الضرر،مؤسسة الثقافة الجامعية،اإلسكندرية، د.س.ن، ص. 1 
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) المستهلك( االتفاق على قيمة التعويض التي ينالها ومنه يمكن للصيدلي والمريض         
جراء تناول الدواء الذي سلمه له الصيدلي دون وصفة  ،المضرور في حالة إصابته بضرر

للمتعاقدين أن يحددا  يجوز » كما يلي ق.م.ج 183 وقد نصت عليه المادة .1طبية مثال
مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق الحق، و تطبق في هذه الحالة 

هذه المادة يمكن للصيدلي والمريض االتفاق على  فمن خالل .«181إلى  176أحكام المواد 
للمريض) المستهلك( جراء إخالل الصيدلي  حدوث ضررتحديد قيمة التعويض في حالة 

 لتزاماته في عقد بيع الدواء. با

ولقد سمي بالشرط  ،وهذا االتفاق المسبق على التعويض يعرفه الفقه بالشرط الجزائي        
الجزائي ألنه عادة ما يرد كشرط من شروط العقد األصلي، ويرتبه المتعاقدان كجزاء في حالة 

 باعتبارهإن الشرط الجزائي  ،2 إخالل المدين بالتزامه سواء بعدم تنفيذه أو بالتأخر في تنفيذه
ال يستحق إال في حالة إخالل المدين  ،بندا في العقد الذي يربط الدائن بالمدين بحسب األصل

تابع ال التزام  التزامأن االلتزام بالشرط الجزائي هو  ومنه نستنتج  ،بالتزامه المحدد في العقد
 لتزام األصلي. ، أي ال يجوز الحكم به إال في حالة عدم تنفيذ االأصيل

يستحق المريض أو المستهلك الحكم له بمبلغ الشرط الجزائي إذا أخل الصيدلي بتنفيذ         
 ن الطرفان اتفقا عليه قبل وقوع الضرر.ألالتزاماته، و يتم تقدير الشرط الجزائي جزافيا 

الصيدلي لم يلحقه أي  أنويكون التعويض االتفاقي غير مستحقا في حالة ما أثبت          
ال يكون  ».م.ج في فقرتها األولى و التي جاء فيها ق 184ضرر وذلك حسب نص المادة 

. أما «التعويض المحدد في االتفاق مستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر
إذا نفذ الصيدلي جزء من التزاماته فله أن يطالب القاضي بتخفيض مبلغ التعويض ليكون 

ت.م.ج  184/2معادال لاللتزام الذي لم ينفذه أو لكونه تعسف في ذلك تطبيقا لنص المادة 

                                                           

 .211عشوش كريم،المرجع السابق،ص. 1 
 .851، المرجع السابق،ص.الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري 2 
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و يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي »
 .«ضرر

الضرر الذي لحق بالمريض أو مستهلك الدواء يتجاوز مقدار التعويض  أما إذا  كان        
المتفق عليه، فإن هذا األخير ال يستطيع مطالبة الصيدلي بزيادة قيمته إال في حالة واحدة إذا 

أو غش كتعمده إخفاء بعض اآلثار الجانبية ما أثبت أن الصيدلي قد ارتكب خطأ جسيم 
        .1للدواء

 الفرع الثاني

 لتقدير القانونيا

األصل الغالب في تقدير التعويض أن يتم بمعرفة القاضي، غير أنه قد يتولى القانون         
تقدير التعويض، وذلك بوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ جزافي يكون 
هو التعويض، كما فعل بالنسبة لبعض القوانين الخاصة كقانون التعويض عن حوادث 

 .السيارات، وقانون حوادث العمل

وقد يعمد المشرع في بعض األحيان إلى تحديد المسؤولية، فيقوم بوضع أسس لتقدير         
التعويض ولو بصفة غير مباشرة، من خالل تحديد سقف ال يمكن أن يتجاوزه التعويض ولو 

ناسب الحد فمتى وصل الضرر حدا من الجسامة ي، كان الضرر الواقعي يجاوز هذا القدر
األقصى الذي حدده المشرع للتعويض أو فاقه كنا أمام تقدير قانوني للتعويض، أما قبل ذلك 

 .الحد فالتقدير متروك للقاضي يقدره بما يتناسب والضرر ويمارسه وفقا للقواعد العامة

و بالنظر إلى موضوعنا يمكن تطبيق هذا التقدير القانوني خاصة أن األضرار التي         
 و المتمثلة في إصابات جسدية قد تسبب له عجز كلي أو جزئي مس المريض أو المستهلكت

                                                           

 .163-162عيساوي زهية، المرجع السابق، ص ص . 1 
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الرجوع إلى مثل هذه الحاالت و كيف تم تقدير المشرع للتعويض مما يستلزم على القاضي 
 .                  1فيها

 الفرع الثالث

 التقدير القضائي

      عندما ال يتم تقدير التعويض قانونا وال اتفاقا بين األطراف يقوم القاضي بتقديره        

القاضي مدى  يقدر »يلي  .م.ج و التي جاء فيها ماق131وهذا ما نصت عليه المادة 

مكرر مع مراعاة  182و 182التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين 

وانطالق من هذه المادة فإن القاضي عند تقديره للتعويض يتم االعتماد  «الظروف المالبسة...

 التعويض مقدرا في العقد أوإذا لم يكن  ».م.ج و التي جاء فيها ق 182على كل من المادة 

في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، و يشمل التعويض ما لحق من خسارة و ما فاته من 

 .«...كسب

عن الضرر  يشمل التعويض ».م.ج  نصت على ما يلي قمكرر  182أما المادة         

 .«المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة

هذه المواد أن القاضي عند تقديره للتعويض ، يجب أن يشمل هدا  يستنتج من تحليل        

التقدير ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، حيث مثال الخسارة تتمثل في 

  مصاريف العالج التي يتكبدها المضرور إثر األضرار التي أصابت جسده) كالحروق 

أما الكسب الذي  ن شراء األدوية،كمصاريف العالج في المستشفى وثم ،التشوهات، شلل...(

. 2فيتمثل مثال في ضياع فرصة العمل أو في ضياع كسب كان يكسبه قبل وقوع الحادثفاته 

 أو السمعة.  كما أن التعويض عن الضرر المعنوي يشمل كل من ما يمس بالحرية والشرف

 

 

                                                           
 .164نفس المرجع،ص. 1

 .166عيساوي زهية، المرجع السابق، ص. 2 



دواءإخالل الصيدلي بااللتزامات المفروضة عليه في عقد بيع الآثار                           الفصل الثاني   
 

90 
 

 أوال: الظروف التي يراعيها القاضي عند تقدير التعويض

مراعاته للظروف المالبسة وهذا ما جاءت يجري األصل في  تقدير القاضي للتعويض         

مركزه و .م.ج، بحيث يقصد بالظروف المالبسة للمضرور وصفه الثقافيق131به المادة 

كما يعرف األستاذ  .1، حالته الصحية، جنسه سنه،أو مهنته والظروف العائلية له...االجتماعي

الظروف المالبسة التي تالبس المضرور، ال  المالبسة على أنها:" السنهوري الظروف

و قد أفاده بسبب  فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور الظروف التي تالبس المسؤول،

  .2التعويض، كل هذا يدخل في حساب القاضي عند تقديره للتعويض"

ويدخل   فمن يعول زوجة وأطفاال يكون ضرره أشد من األعزب الذي ال يعول إال نفسه       

حالة المضرور المالية واختالف الكسب الذي يفوت على المضرور  كذلك في عين االعتبار

إال أنه ال ، 3من جراء اإلصابة التي لحقته، فمن كان كسبه أكبر يكون الضرر الذي يصيبه أشد

بثروة المضرور، فكونه غنيا أو فقيرا ال يغير شيئا في التقدير ألن الضرر يعني االعتداد 

واحد سواء أصاب الغني أو الفقير، إنما يدخل في االعتبار هو مدى الكسب الذي يفوت على 

 .4المضرور من جراء اإلصابة

     يراعي القاضي في تقدير التعويض كذلك حالة الشخص المضرور من حيث سنه        

صحته، باإلضافة إلى حالة المضرور المهنية، فإذا قام الصيدلي بإعطاء دواء فاسد وتسبب أو 

 .5في إضعاف البصر عند أستاذ أو طبيب أشد بكثير من الذي يصيب عامل زراعي

أما بالنسبة للظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول عند تقدير التعويض فسواء كان         

      غنيا  كانأو يعول أسرة كبيرة، أو قد أمن على مسؤوليته أو  الصيدلي ال يعول إال نفسه

 أو فقيرا، فهو يدفع هذا التعويض دون مراعاة كل هذه الظروف.

                                                           

كجار زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج ز دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون  1 
 .301، ص.2006الخاص، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 .1098...، مرجع سابق، ص. الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  2 

 .196طه عبد المولى طه، المرجع السابق، ص. 3 
 .145عميري فريدة، المرجع السابق، ص. 4 
 .161مرجع سابق، ص.شرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعدي،  5 
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ينظر  أما بالنسبة العتماد القاضي على جسامة الخطأ لتقدير التعويض، فاألصل أن ال        

في تقديره لذلك، أو لمدى جسامة الفعل المرتب للضرر، وإنما يقدر التعويض بقدر جسامة 

الضرر، فمهما كان الخطأ يسيرا فإن التعويض يجب أن يكون عن كل الضرر المباشر مهما 

يزيد عن هذا الضرر، فكثيرا ما تنجر أضرار جسيمة من  أنكان الخطأ، والتعويض ال يجب 

و بسيطة، لكنه من الناحية العملية القضاء يدخل عادة في حسابه جسامة الخطأ أخطاء تافهة أ

 .1الصادر من المسؤول عند تقدير التعويض

 ثانيا: االعتبارات التي يجب على القاضي مراعاتها عند تقدير التعويض

يراعيها القاضي وهو يتولى تقدير التعويض ومن  أنهناك جملة من االعتبارات يجب         

أهم تلك االعتبارات مسألة الوقت الذي يجب مراعاته عند الحكم بالتعويض، هل هو وقت 

 بااللتزام، أم وقت رفع الدعوى، أم وقت صدور الحكم. اإلخاللحصول 

ى حين كما أن هناك بعض الحاالت التي يكون فيها الضرر متغيرا مند وقوعه إل        

 إصدار الحكم بالتعويض فتبرز في هذه الحالة مسألة إعادة النظر في تقدير التعويض.

 وقت تقدير التعويض-1

إن مسالة الوقت الذي يجب مراعاته عند تقدير التعويض تعد من المسائل المهمة التي         

 لك األهميةيجب على القاضي أن يأخذها بعين االعتبار، ولعل السبب الذي أضفى عليها ت

عليها على يعود إلى أن محاكم الموضوع في أغلب األحيان ال تبث في الدعاوى المعروضة 

 .2، بل قد يستمر لمدة ليست بالقصيرةجناح السرعة

ولقد استقر الفقه والقضاء على أن التعويض يتحدد وفقا لجسامة الضرر وتحققه لكون        

النتائج التي تترتب عن الفعل الضار قد تتغير، قد يتردد الضرر بين التفاقم و النقصان بغير 

                                                           

 .158براهيمي زينة، المرجع السابق، ص. 1 
 .171حسن حنتوش الحسناوي،ص. 2 
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استقرار، لذلك ينبغي على القاضي عند تقدير التعويض مراعاة ما وصلت إليه حالة المضرور 

    . 1تحسن واإلساءة وقت الفصل في الدعوىمن ال

 إعادة النظر في تقدير التعويض-2

إدا قام القاضي بتقدير التعويض فإنه يحتفظ بحق المضرور في إعادة تقدير التعويض          

 131وهذا ما نص عليه المشرع في نص المادة  بعد الحكم به، في حالة إدراكه تفاقم الضرر

...فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة جاء فيها " و التي .م.جق

نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في 

 ومنه نميز بين حالتين في إعادة تقدير التعويض .التقدير". 

 حالة توقع القاضي تغير الضرر بعد الفصل في الدعوى  -أ

.م.ج انه في حالة عدم تمكن القاضي من تقدير مقدار ق 131حسب نص المادة         

خالل مدة معينة  التعويض بصفة نهائية وقت الحكم، أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب

عناصر الضرر لم تستقر بصفة  أنبالنظر من جديد في التقدير وذلك عندما يرى القاضي 

 .نهائية واحتمال تطور الضرر

 حالة عدم توقع القاضي تغير الضرر بعد الفصل في الدعوى  -ب

إذا أصدر القاضي حكمه وأوضح أن التعويض الذي حكم به يقابل كل الضرر المباشر         

حاال ومستقبال، فإنه إذا تفاقم الضرر فإنه يجوز للمضرور أن يطلب تعويضا عن ذلك 

سابقا، أما إذا نقص الضرر بعد الحكم باعتباره ضررا جديدا متميزا عن الذي حكم به 

     بالتعويض عنه فإنه ال يجوز للصيدلي بعد ذلك أن يطلب إنقاصه بما يعادل الضرر.

في ختام هذا المبحث الخاص بالتعويض كجزاء لقيام مسؤولية الصيدلي المدنية أرى         

لرقابة اإلدارية الدورية أن أفضل طريقة لحماية المستهلك هي قبل وقوع الضرر، أي القيام با

على عمل الصيدليات عن طريق مفتشي الصيدلة، باإلضافة إلى تفعيل دور جمعيات حماية 

  المستهلك في توعية المستهلكين وإرشادهم في استخدام األدوية . 

                                                           

 .158براهيمي زينة، المرجع السابق، ص. 1 



 

 

 
 

 
 



 خــاتـمـة

 

94 
 

 ـاتمـةخ  

تعتبر دراسة التزامات الصيدلي في عقد بيع الدواء للمستهلك، بالغة األهمية خاصة         
في السنوات األخيرة، وذلك من أجل توفير حماية لمستهلك الدواء، باإلضافة إلى أن القواعد 

مما تطلب صدور قانون حماية المستهلك وقمع الغش  ،العامة أصبحت عاجزة عن حمايته
عم تلك الحماية، السيما إثر تزايد األخطار التي تحيط به نتيجة تنوع المنتجات خاصة ليد

 الخطيرة والمرتبطة بصحة وسالمة اإلنسان مثل األدوية.

ومدونة أخالقيات مهنة  ،ومن خالل تصفحنا لكل من قانون حماية الصحة وترقيتها        
 الملقاة على عاتق الصيدلي الطب، نجد أن المشرع نص فيها على بعض االلتزامات

دون  االلتزام باإلعالم،و والمتمثلة في االلتزام بمراقبة الوصفة الطبية، وااللتزام بالمطابقة، 
باإلضافة إلى االلتزامات المستنبطة من القانون المدني بحكم  اإلشارة إلى جزاء اإلخالل بها،

وكذلك في قانون  ،، االلتزام بضمان العيوب الخفيةالعلم بالمبيع، مثل أنه المنظم لعقد البيع
 .من خالل االلتزام بضمان السالمة والمطابقة واإلعالم حماية المستهلك وقمع الغش

كافية  غير كل هذه االلتزامات المفروضة على الصيدلي في عقد بيع الدواء هي        
ه من جهة أخرى، كما الدواء، نظرا لخصوصية الدواء من جهة وخطورت لحماية مستهلك

تنقصها الفعالية من الناحية التطبيقية بالنظر إلى الواقع العملي، وذلك لتحول مهنة الصيدلة 
، وهي في األساس مهنة إنسانية تهدف لمساعدة إلى تجارة مربحة كما يتصورها أغلب الناس

الغذائية، بيع الدواء أصبح مثل بيع المواد  كما أن، مهنة الطبيب من أجل شفاء المريض
الذين يفتقرون لالختصاص في مجال و  في غياب هذا األخير ويمارسونه مساعدو الصيدلي

الدواء، مما يجعلهم غير قادرين على تنفيذ بتلك االلتزامات، مما يعرض حياة المستهلكين 
  للخطر.
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 :نستخلص من هذه الدراسة عدة مالحظات 

بالنظر إلى الصيدلي شخص مؤهل علميا وعمليا بحكم دراسته واختصاصه التعامل  .1
بالدواء، فقد القي المشرع على عاتقه التزام هام يتضمن ضرورة قيام الصيدلي البائع 

ومراجعتها، والتأكد من خلوها أو ال من احتماالت الغلط بمراقبة الوصفة الطبية 
المادي الذي يقع فيه الطبيب أثناء تحريرها، والتأكد من قيامه بصرف الدواء الصحيح 

 المدون بها.

أو لمل طلبه  إلزام الصيدلي البائع بضرورة تسليم دواء مطابق للذي وصفه الطبيب .2
تهلك من حيازته ماديا واالنتفاع به دون المستهلك، وهذا التسليم المطابق يمكن المس

 عائق.

كما ألزم المشرع الصيدلي باإلدالء بجميع المعلومات الخاصة باستعمال الدواء       .3
والتحذير من األخطار الممكنة من سوء استعماله في حالة بيع دواء مجهز مسبقا   

 طبية.أو قام بتحضيره بناءا على وصفة 

تلك االلتزامات تقوم مسؤوليته المدنية، ويحق للمضرور وفي حالة إخالل الصيدلي ب .4
 المطالبة بالتعويض.

عدم نص المشرع الجزائري على التزامات الصيدلي في عقد بيع الدواء صراحة في  .5
قانون الصحة، ومدونة أخالقيات مهنة الطب حيث نص على االلتزام بمراقبة 

و لم يبين  ابقة واإلعالم فقط،الوصفة موضوعيا وفنيا باإلضافة إلى االلتزام بالمط
 .االلتزاماتكيفية قيام المسؤولية عند اإلخالل بتلك 

صعوبة إثبات الخطأ من طرف المضرور لقيام مسؤولية الصيدلي، باإلضافة إلى  .6
االعتماد على أحكام ضمان العيوب الخفية غير كاف لحصول المضرور على 

واء ال تظهر مباشرة بل تستغرق التعويض وفقا للقواعد العامة، خاصة أن عيوب الد
 زمنا ما.
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استعانة الصيدلي بمساعدين في بيع الدواء يعرض حياة المستهلكين للخطر نظرا  .7
 الفتقارهم للمعرفة العلمية الكافية بالدواء.

 ت أن أقدم مجموعة من االقتراحات:يارتأ النتائج هذه في خضم
من المستحسن على المشرع أن يعيد صياغة القوانين التي تنظم مهنة الصيدلة، ألنها  .1

أصبحت ال تواكب التطور الذي القته مهنة الصيدلة خاصة مدونة أخالقات الطب، 
هذه القوانين التي أصبحت عاجزة عن حماية المستهلك الذي يعتبر طرف ضعيف، 

يفية إثارة المسؤولية في حالة ما أخل بها، وألنه اكتفى ببيان االلتزامات دون تحديد ك
 وذلك ألن األمر هنا يتعلق بحياة إنسان وليس بشيء آخر يمكن تعويضه.  

على المشرع النص صراحة على التزامات الصيدلي أثناء بيع الدواء، ويبين كيفية  .2
 إثارة مسؤوليته في حالة اإلخالل بتلك االلتزامات.

هلك الدواء، أن ال يقوم الصيادلة بالتأشير على من المستحسن من أجل إعالم مست .3
نما يكتبون على العلبة، باإلضافة في حالة تقديم المعلومات و  علب الدواء، وا 
النصائح أن يكون تعاملهم مع المستهلكين حسب مستواهم الثقافي، ألن طرق الفهم 
ى تختلف من شخص إلى آخر، من أجل إيصال المعلومة بشكل  واضح مما يؤدي إل

استعمال آمن للدواء، و ذلك بوضع نصوص قانونية توضح كيفية قيام الصيدلي 
 بتقديم المعلومات و النصائح و التحديرات، و ان تكون كافية ضمانا لمستهلك الدواء.

استحداث مدارس أو معاهد لتكوين مساعدي الصيدلي، ألن الصيدلي غالبا ما يكون  .4
ون بمهمة بيع الدواء، رغم افتقارهم غائب عن صيدليته ويترك المساعدين يقوم

للمعرفة العلمية الكافية بالدواء، مما قد يتسبب في وقوعهم في أخطاء قد تؤدي إلى 
أضرار قد تصل حتى الوفاة، مع وضع شروط توظيف مساعدي الصيدلي في القانون 

 و يجب أن تكون خاضعة للرقابة.
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تجاوزات والمخالفات التي من تفعيل أجهزة الرقابة على الصيدليات، لرصد جميع ال .5
شأنها تضرر بمستهلكي األدوية، ومن هذه األجهزة نجد مفتشية الصيدلة حيث تكمن 
أهميتها في السهر على احترام ممارسة الصيدلة، ويقوم بهذه المهمة مفتشون تحت 

 سلطة وزير الصحة. 

 تعميم الوصفة الطبية الكترونيا  .6

ول أن التزامات الصيدلي في عقد بيع الدواء ذات أهمية في األخير ال يسعني إال الق        
عامة و بيع الدواء خصوصا ليس باألمر الهين، ومن المبالغة  الصحة بصفةكبيرة، فموضوع 

أن ينفي أحدنا أنه لم يتناول ولو دواء في حياته أو زار صيدلية، فال يكاد يخلو بيت من هذا 
لتعامل بجدية مع الموضوع ألن الصيادلة المنتوج، لدى نطلب من المشرع الجزائري ا

 يتعاملون مع األدوية كسائر السلع العادية مثل اآلالت و المواد الغذائية. معظمهم أصبحوا
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 المذكرة مـلـخـص

حماية صحة األفراد في عقد بيع الدواء، فرض القانون على الصيادلة  قصد        
باعتبارهم مؤهلين علميا وعمليا في مجال األدوية، عدة التزامات سواء قبل صرف 

 أو بعد صرفه. طلب مباشر من المستهلكعلى وصفة طبية أو  االدواء بناء

وفي حالة إخالل الصيدلي بهذه االلتزامات، وتسبب بضرر لمستهلك الدواء         
تثور مسؤوليته المدنية، سواء أكانت هذه المسؤولية شخصية التي يرتكبها أثناء بيع 

 الدواء، أو ناجمة عن أعمال مساعديه.

 وكنتيجة لهذه المسؤولية، يقوم الصيدلي بتعويض المضرور عن األضرار        
 التي لحقت به جراء إخالله بااللتزامات المفروضة عليه.

Résumé du mémoire 

        En vue de protéger la santé des individus dans le contrat de vente du 

médicament, la loi impose aux pharmaciens considères comme 

scientifiquement et professionnellement dans le domaine des 

médicaments, plusieurs obligations avant de dispenser le médicament et 

après, selon l’ordonnance médicale ou la demande directe de 

consommateur. 

        En cas de violation d’un de  ces obligations pharmacien et causer des 

dommages aux  consommateurs apparait sa responsabilité civile, soit une  

responsabilité personnelle commis lors de la vente du médicament, ou le 

résultat du travail de ses collaborateurs. 

        Par conséquent de cette responsabilité, le pharmacien indemniser la 

personne lésée pour le préjudice subi par la violation des obligations qui 

lui sont imposées. 


