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 اإلهداء
 

 

ربيتنا، أمي الحبيبة أهدي هذا العمل المتواضع إلى من سهرت الليالي في سبيل  ت
لى من عانى مشقة رمز العطف والحنان والمحبة، و  تربيتي أبي العزيز رمز التضحية ا 
لى إخوتي وأخواتي و  لى كل العائلةوالعطاء، وا  لى أصدقائي عامةا  ميلتي في ز و  ،، وا 

 ،خاصة صفوف الدراسة الطالبة حمودي سعاد

لى كل من العلوم السياسية، و لية الحقوق و كما أهديه إلى كافة األسرة العلمية بك  ا 
 .أو بعيد ساعدني من قريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 شكر و عرف ان
 

 

لى الذي أتانا من العلم ما لم نكن نعلم، اتعالشكر األول هلل سبحانه و 
 .العقل إلتمام هذا العملصبر و ومنحنا ال

تقديرا لالمتنان، أتقدم بخالص الشكر إلى اعترافا بالود وحفاظا للجميل و 
على  عن قبوله اإلشراف" بن فريحة رشيد.د"األستاذ المشرف الفاضل 

 .بنصائحه القيمةوتوجيهاته و  سخائه بإرشاداتهو  المذكرة،
عضاء لجنة المناقشة، العرفان إلى األساتذة أكما أتوجه بجزيل الشكر و 

 .على تفضلهم بقراءة و مناقشة المذكرة
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قطاا  الصاحة وركيازة أساساية تساتخدمها الدولاة فاي المحافظاة علاى الصيدلية جزء هام في 
 .الصحة العمومية، ألن حياة اإلنسان تقتضي التداوي

فاااي سياساااتها الصاااحية، وتااادعيم سااابل لألمااارال المنتشااارة  كماااا تقاااوم الدولاااة بتاااوفير الااادواء
رشاااد األفااراد صااحيا، وهاااذا الوقايااة والتوعيااة الصااحية، تنظااايم حماا الت التلقاايض ضااد األمااارال، وا 

بأسااعار تتناسااب مااع مسااتو  تمرة يتطلااب تااوافر الاادواء دائمااا و زي فااي السياسااة الصااحية المسااالتااوا
مطلااب حيااوي عاجاال للمااريل بغاال النظاار عاان طنين، فاألدويااة هامااة وضاارورية، و دخاال المااوا

 .أجل العالجقيمة دخله أو فئته اإلجتماعية فهو مطلب الجميع من 
الكيماوياااة ضااارورية جااادا فاااي تركياااب وتساااليم كماااا أن المعرفاااة المسااابقة لخصاااائص األدوياااة 

عااة فعلهااا الطبااي فااي جساام اإلنسااان نافعااة للمااريل، ضااف إلااى ذلاا  طبيأدويااة طبيااة صااالحة و 
 .معرفة آثارها الجانبية إذا إستعملت بطريقة خاطئةو 

النساااب ووفقاااا للوصااافات الطبياااة و  الصاااحيحة لاااذل  يجاااب علاااى الصااايدلي أن يتباااع الطريقاااة
مااع التوجياه واإلرشااد الصااحيض والضاروري أثنااء إسااتعمال  األدوياةدسااتير المنصاوص عليهاا فااي 

وصااااوى إلااااى فوائاااادها  األدويااااةتسااااليم التطااااور العلمااااي الحاااادي  فااااي تركيااااب و أن يواكااااب الاااادواء، و 
الطااب إذ يسااعى كاال  هنااةالعالجيااة مثلااه مثاال الطبيااب أي أن مهنااة الصاايدلة هااي مهنااة مالزمااة لم

 .الحفاظ على سالمته البدنيةمن الطبيب والصيدلي إلى شفاء اإلنسان و 
تسااتقطب إهتمااام رجااال الفكاار موضااو  المسااةولية فهااو يكتسااي أهميااة بالغااة جاادا جعلهااا  أمااا
تطاور تلا  العالقاات  راد، بال إنالقانون خاصة، لما لها اثار فاي تنظايم العالقاات باين اىفاعامة و 

بنوعيها الجنائي و المدني تحتل مركاز  التي عرفتها البشرية جعل المسةولية القانونيةالمعامالت و 
الصااادارة فاااي القاااانون، وكاااان لتلااا  الصااادارة الشااايء الخصاااب جعااال المساااةولية القانونياااة أثااارا فاااي 

مااازالو يحااااولون تشااريع كاال جزئيااة فيهاااا القااانون وفقهائاااه الااذين حاااولو و  إسااتقطاب إهتمااام رجااال
ه الواقااع العملاي ماان إشااكاىت و تطاورات، ذلاا  أن القاانون هااو نتيجاة لمااا توصاالت حساب مااا يثيار 

 .تطورات  ومشاكل و الواقع اإلجتماعي لألشخاص من أحداية و إليه الحياة العمل
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فاااي صاااورة القاااانون الاااذي  اإلقتصاااادية تظهااارور لعالقاااات المجتماااع اإلجتماعياااة و فكااال تطااا
 .نية الحصة الكبر  من ذل  التطورلقد كان لموضوعات المسةولية المديحكمها، و 

خصوصاااا المساااةولية المدنياااة للصااايدلي عكاااس المساااةولية الجزائياااة التاااي عرفااات نوعاااا مااان 
نمااا إلااى أحصاايدلي ى تخضااع لألحكااام العامااة، و الركااود أياان أصاابحت بعاال مهااام ال م خاصااة كاااا 

م لااحياا  أصاابحت بعاال المواضاايع  امضااة و ماان طاارف الفقهاء،دات ممااا فااتض المجااال ل جتهااا
 .الطبي المسةولية في المجالخصوصا يفصل في أساسها بعد و 

مهنااااة الصاااايدلة ماااان الموضااااوعات التااااي تعاااارف تطااااورا كبياااارا ماااان الجانااااب الفنااااي والتقنااااي 
هة أخر  تعقيدات جسم اإلنسان التاي يحتااج كال ىزال في تطور مستمر، ومن ج والعلمي، الذي

 .عضو منها إلى دواء معين
نماا هاي معروفاة مناذ القادم ديم الادواء ليسات مساةولية حديثاة و قإن مسةولية الصيدلي عن ت ا 
يحضار الادواء بنفساه، طبياب أي هاذا األخيار يشاخص المارل و حي  كاان الصايدلي هاو نفساه ال

لكاان مسااةولية الصاايدلي أصاابحت قائمااة بإعتبارهااا مهنااة منفصاالة عاان الطااب بعااد أن أصاابض دور 
الصااايدلي أصااابض شاااخص مساااتقل يل و تشاااخيص المااارل، و الطبياااب يقتصااار علاااى عاااالج المااار 

حيااا  أن هاااذه المساااةولية كانااات تطباااق فيهاااا نفاااس . بياااع الااادواءيخاااتص بتحضاااير و بحكااام ذاتاااه  
فاااي ميااادان الصااايدلة بااادأ يوساااع األحكاااام المطبقاااة علاااى مساااةولية الطبياااب، لكااان التطاااور العلماااي 

لياه تماما عن ماا هاي ع تخص الصيدلة مختلفةكام مع نظيره في الطب و بدأت تظهر أح الفجوة
 .الطب في

الصيدلة فتعرل إلى عدة نصوص تخص الصحة و  أما في ما يخص المشر  الجزائري
منها القانون المتعلق بالصحة، قانون حماية الصحة وترقيتها، مدونة أخالقيات الطب، قانون 

ها بتقرير ضمانات تم بموجبها تحديد اإللتزامات الملقاة على عاتق الصيدلي، أتبعتالمخدرات إذ 
قرار هنة اإلنسانية من طرف الصيادلة و من جهة ويضمن إحترام هذه الماية األفراد لحم ا 

ا لممارسة المهام ر م أنهم أشخاص مةهلين علمييرتكيبونها مسةوليتهم عن األخطاء التي 
فيجب توفير لهم الشروط المالئمة لمباشرتها لكن بالمقابل حماية مصالض األفراد ، المسندة إليهم
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، ةولياتهمأخطاء الصيادلة العمدية و ير العمدية أدت  لى وضع هةىء أمام مس والمجتمع من
على عاتق الصيادلة  جعل القانون  يلقي عندما يخلون بالواجبات القانونية الملقاة عليهم وهو ما

 .1عدة مسةوليات
و إن مسااالة تقااديم الاادواء ماان المسااائل المهمااة والدقيقااة ونقصااد بهااذا  التصاارف بيااع الاادواء أ

رشاد فاي مجاال إساتعمال الادواء وتتطلاب مان الصايدلي ، تسليمه وهي  عملية تحتاج إلى توجيه وا 
الاااذي  األمااار  ،رشاااد الماااريل إلاااى طريقاااة اإلساااتعمالأن يااادرس المقاااادير الدوائياااة  المقدماااة وأن ي

ووقاات حتاى يصال إلاى المساتو  الااذي ياتمكن باه مان تأدياة واجبااه  يادفع بالصايدلي إلاى باذل جهاد
 .صحي للمواطنينن وجه وذل  من أجل رفع المستو  العلى أحس

إن التطاااارق إلااااى مسااااةولية الصاااايدلي أثناااااء تقديمااااه للاااادواء للمااااريل المسااااتهل  يلزمنااااا أن  
 .ات التي تكون مرتبطة بهذا التصرفنعرل  بعل الصف

أماا إصاطالحا هاو الاذي يقاوم بتركياب   ،الصيدلي لغاة نعناي باه مان  يعمال داخال الصايدلية
ألدوياااة والمستحضااارات المتعلقاااة بهاااا علاااى أسااااس وصااافة طبياااة أو القواعاااد المعروفاااة أو وتقاااديم ا

 .2يتولى  اإلشراف على  األدوية
لاه وعرف الصيدلي بأنه كل شخص يحمل شهادة الصيدلة األساسية من معهاد عاال أو وكي

 .3مهنة الصيدلةكل شخص له رخصة مزاولة  أو جامعة معترف بها وكذل  هو
يسااتطيع اإلنساااان  مسااألة الاادواء فتعاااد ماان  المنتجااات الضااارورية والتااي ىأمااا فيمااا يخاااص 

بسااااالمة اإلنسااااان ومواجهااااة التعاماااال معهااااا مثلمااااا يتعاماااال مااااع المنتجااااات األخاااار  ألنهااااا متعلقااااة 
والااادواء ماااادة مهماااة ضااارورية للحفااااظ علاااى صاااحة وحيااااة األشاااخاص والتخفياااف مااان ، األمااارال
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ويعاد سالعة ضارورية ،   الصحة العامة في المجتمعااتستو معاناتهم كما له دور أيضا في رفع م
طااال ألن اهاااو طلاااب  يااار قابااال ل رجااااء أو التم ،د الطلاااب عليهاااا بمساااتو  ساااعر معاااينى يتحاااد

مهمااااا إختلااااف شااااكله  ،ن وبجرعااااات محااااددة وبفاعليااااة ثابتااااةالمااااريل يريااااد الاااادواء فااااي وقاااات معااااي
هاذا جمياع األشاخاص المرضاى فاي ويتسااو  فاي  ،المادة الفعالاة أو مكاان اإلنتااجالصيدىني أو 
جهااة أخطااار ولكااون الاادواء ماارتبط بسااالمة اإلنسااان وموا ،فاارق بااين  نااي وفقياار أنحاااء العااالم ى

 .يعد سلعة ضرورية تمس أمن الناس وترتبط بسالمتهم ،األمرال
وعااارف الااادواء  13/11لقاااد تطااارق  لياااه المشااار  فاااي القاااانون المتعلاااق بالصاااحة أي قاااانون 

مااان القاااانون المتعلاااق بالصاااحة ولااام يكتفاااي باااذل  بااال  503أحكاااام الماااادة  بصااافة دقيقاااة بموجاااب
ات التااااي تااادخل فااااي منااااه التاااي زودت قائمااااة الااادواء بعااال المااااواد والمنتجااا 502أضااااف الماااادة 
حياا  أن المشاار  وسااع ماان نطاااق إحتكااار هااذه المااواد علااى الصاايادلة فقااط دون  ،إعتبارهااا أدويااة

 .سواهم من التجار
األدويااة فهااي عمومااا متباينااة فااي خطورتهااا ومختلفااة فااي أشااكالها أمااا فيمااا يخااص أوصاااف 

بالااادواء المقباااول ويمكااان  يتصااال ومصااادرها وطااارق تناولهاااا وتكفااال دساااتور األدوياااة بتبياااان كااال ماااا
 .إستهالكه

ودساااتور األدوياااة هاااو المرجاااع الاااذي يحااادد مواصااافات الماااواد الدوائياااة بالنسااابة لخصائصاااها 
ساااتعمالها وعاااادة تتكفااال الفيزيائياااة وطااارق الكشاااف عنهاااا ومقاوم تهاااا وشاااوائبها وفعاليتهاااا وثباتهاااا وا 

يعد من األدوياة مرخصاا باه ومااى يعاد كاذل  وعندئاذ ى يمكان القاول باأن الادواء  الدولة بتحديد ما
 .لقانوني عندما يكون خارج المدونةقد أخذ وصفه ا

لطبيااين ن ايقااانون متعلااق بالصااحة التااي منعاات الممارساا 515ويفهاام ذلاا  ماان نااص المااادة  
أن يصافو أو يساتعملوا إى األدوياة المساجلة أو المااواد الصايدىنية والمساتلزمات الطبياة المصااادق 

وقاااد بااارر , الاااواردة فاااي المااادونات الوطنياااة الخاصاااة بهاااا ليهاااا المساااتعملة فاااي الطاااب البشاااري و ع
. المشر  هذا النص بجملاة مان الغاياات  رضاها حماياة الساكان مان األدوياة  يار المارخص بهاا 

ويوصاااف الااادواء أيضاااا تلااا  المنتوجاااات الثابتاااة المشاااتقة مااان الااادم ومنتوجاااات التجميااال والنظافاااة 
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ياة تحتوي في مكوناتهاا علاى ماواد كيماوياة أو بيولوجة والتي بالحميسدية والمنتوجات الخاصة الج
 .وكذل  األجسام المعدلة وراثيا

العلميااة الحديثااة رافقتااه  والتطااورات ي أوسااع بكثياار ممااا يظهااره العنااوانإن مسااةولية الصاايدل
موضااو  رسااالتنا هااو المسااةولية القائمااة عاان كاال تصاارف و  بدقااة تصاارفت الصاايدلي وراحاات تحاادد

هاااذا األخيااار مااان أبااارز األعماااال التاااي يمارساااها  مساااةوليات الصااايدلي عااان تقاااديم الااادواء بإعتباااار
 .مباشرة مع المريل والصحة العامة الصدلي والتي لها عالقة

وضو  من الواقع الاذي يعيشاه الفارد واألخطااء الناجماة عان الصايدلي أهمية هذا الم وتظهر
ض لموضاااو  التااي تسااابب أضااارارا كبيااارة للمرضاااى أماااام بقاااء القضااااء عااااجزا عااان التكيياااف الصاااحي

دونااة وم ونيااة فااي القااانون المتعلااق بالصااحةوهااذا مااا أكدتااه المااواد القان، الاادعو  المرفوعااة أمامااه
يدلي ومهامه وطرق مزاولة عمله حي  تعتبر أحكام عاماة أخالقيات الطب التي ركزت على الص

وفاي  يااب الانص  ،ديمي القايم ل فاالت مان المسااءلةفيها فراغ كبيار إساتغله بعال الصايادلة عا
 . ون هنا  صعوبات كبيرة في تطبيقهافإنه يتم اإلحالة إلى األحكام العامة التي تك

ة عدياادة أهمهااا مشااكل المراجااع فهااو أمااا المشاااكل التااي عارضااتنا خااالل عملنااا لهااذه الرسااال
موضو  مسةوليات الصيدلي يفتقر إلى المراجع ألن فقهااء القاانون توساعوا فاي المساةولية الطبياة 

هتموا بالتخصيص على مساةولية الطبياب تااركين مساةولية الصايدلي وم هنتاه فقيارة بصفة عامة وا 
 .من التحليل والدراسات

كانات مدنياة أو جزائياة وعلاى أي مهناة قامات أو وكذل  مان جهاة نار  أن المساةولية مهماا 
نااارة الطريااق فيهااافعاال تخضااع لألحكااام العامااة كبدا أمااا ماان جهااة أخاار  وجاادنا ماان  ،يااة لتحليلهااا وا 
الفرياااق  ،وعملياااة التجميااال ،األطبااااء المتخصصاااين مثااال الجراحاااة خاااالل أبحاااا  علاااى مساااةوليات

ون وكااذل  موانااع المسااةولية تكاا ،باادورهاات التااي تقااع علاايهم تختلااف والتخااذير أن اإللتزاماا، الطبااي
 .مختلفة من حالة إلى حالة أخر 

كمااا أن األحكااام العامااة للمسااةولية تطبااق علااى جاازء ماان المسااةولية الواقعااة علااى الصاايدلي 
يمكان أن تساتجيب لهاا  ذل  أن ميزة تصرفات الصيدلي التي يقوم بها فيما يخص تقاديم الادواء ى



 الـمـقـدمـة
 

 و 

 

تحضااير  عمليااة تقااديم الاادواء تشاامل عمليتااينمااع العلاام أن  ،لجزائيااةالمسااةولية المدنيااة أو اأحكااام 
 .وتسليمه للمريل المستهل عملية بيع الدواء ا على وصفة طبية صادرة من طبيب و الدواء بناء

كمااا أن هنااا  إشااكال فااي القااوانين المطبقااة فبااالرجو  إلااى القااانون المتعلااق بالصااحة الجديااد 
 ة بااين عمااادة األطباااء ومجلااس األخالقيااات الطبيااةن العالقاافااإن المشاار  لاام يحاادد فااي هااذا القااانو 

حياا  ماان المفاارول أن يمااثال الوساايط بااين اإلدارة و المااواطن لضاامان ممارسااة موحاادة  لألطباااء 
ور اام تجديااد قااانون المتعلااق بالصااحة إى أنااه مااازال ، ة فااي الجزائاار ومعاقبااة المخااالفينوالصاايادل
حيااا   ااااب فياااه تنظااايم الوصااافة الطبياااة  تهاااابمراقو اغ كبيااار فاااي تنظااايم مهناااة الصااايدلة هناااا  فااار 

 .هني الصيدلة تجاه تقديمهم للدواءومعاييرها و ياب خطاب خاص لممت
ناه وكذل  هنا  اإلنعدام الشبه التام ل جتهادات القضاائية فيماا يخاص الصايدلة مماا نات  ع

 .المهنة ذهمما جعل إجتهادات المحاكم تغيب برأيها حول ه  ياب قانون خاص بمهنة الصيدلة
مسااااءلة  إلاااي مي ماااد  يمكااان: تاااي يمكااان إساااتنباطها مااان الموضاااو  هااايإن اإلشاااكالية ال

 الصيدلي مدنيا وجزائيا؟
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 المسؤولية المدنية للصيدلي عن تقديم الدواء:               الفصل األول
 

9 

 

المسااةولية المدنيااة بصااورة عامااة هااي التعااويل عاان الضاارر الناااجم عاان اإلخااالل باااإللزام 
 الضاااررو الخطاااأ هماااا تقاااوم بتاااوفر ثالثاااة أركاااان ، كاااان مقاااررا فاااي ذماااة الشاااخص المساااةول الاااذي

تختلف عن هذه المسةولية بوجه عام مان حيا   فالمسةولية المدنية للصيدلي ى ،والعالقة السببية
ونرجااع دائمااا إلااى تطبيااق القواعااد العامااة علااى المسااةولية المدنيااة للصاايدلي لعاادم وجااود ، األركااان

 .تقوم إى بتوافر أركانها الثال  والتي ى ،نصوص خاصة
داب فنكااون أمااام مسااةولية اآلفعااال مخالفااا لقواعااد األخااالق و  إرتكااب فااإذا كااان الصاايدلي قااد

أدبية فإذا كان القانون يستوجب مساءلته على ذل  الفعل تكون مسةولية قانونياة يترتاب عنهاا إماا 
ة أو عقوباة مدنياة تتمثال فاي التعاويل إذا تعلاق عقوبة جزائية إذا تعلق األمار بالمساةولية الجزائيا

 .األمر بالمسةولية المدنية
فالصاااايدلي يمااااارس مهااااام تمتاااااز بنااااو  ماااان الخصوصااااية كونهااااا تتعلااااق بالسااااالمة الصااااحية 

 :وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين ،لألشخاص و خاصة بخصوص تقديم الدواء
 .تقديم الدواء مفهوم المسةولية المدنية للصيدلي عن :المبح  األول
 .القانونية للمسةولية المدنية للصيدلي عن تقديم الدواء اآلثار :المبح  الثاني

 .مفهوم المسؤولية المدنية للصيدلي عن تقديم الدواء: المبحث األول 

وعملاات علااى ، ظهاارت المسااةولية المدنيااة كنظااام وماانه  أرساات دعائمااه الشاارائع السااماوية
العااادل فاااي و وذلاا  مااان أجااال أن يعاام السااالم ، القانونياااة عبااار األزمناااةتطبيااق مبادئاااه وأفكااااره الاانظم 

 .ويتحقق األمن واإلستقرار في المعامالت، المجتمع

 إرتكباهالاذي  ويتحادد ناو  المساةولية بحساب الخطاأ،نقصد بالمسةولية تحمل تبعات عمل ما
 .الشخص فقد تقوم مسةولية أدبية أو جنائية أو مدنية

إلاااى ناااو   ظهااارت الحاجاااة، راد المجتماااع و تشااااب  معاااامالتهموماااع تطاااور العالقاااات باااين أفااا
التاااي تكاااون نتيجاااة مخالفاااة الشاااخص إللتزاماتاااه ، المساااةولية وهاااي المساااةولية المهنياااة جدياااد مااان

 .لألشخاص الذين تربطهم به مصلحة والتي قد تسبب بها في أضرار، المهنية
التاي تتطلاب ، مهناة الصايدلة نجاد، من بين المهن التي تقام عليها قواعد المساةولية المدنياة

ألن أي ، والحذر وعلى دراياة بفنياتهاا اليقظةمن الشخص القائم بها أن يكون على قدر كبير من 
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خطااااأ ماااان الصاااايدلي يااااةدي إلااااى تعااااريل حياااااة المااااريل إلااااى الخطاااار ويجعاااال الصاااايدلي محاااال 
 .للمساءلة و المتابعة

والااذي هااو مناااط ، ه للاادواءوبالتااالي حتااى نكااون بصاادد قيااام مسااةولية الصاايدلي عنااد تقديماا
طرفاااه شخصااايا أو مااان طااارف األشاااخاص الاااذين  ىباااد مااان وقاااو  خطاااأ ساااواء مااان، دراساااتنا هاااذه

المسةولية المترتبة علياه إلاى المساةولية  ومن ثم إخضا ، (المطلب األول)يستعين بهم في عمله 
 (.المطلب الثاني)إلى نو  آخر من المسةولية ، المدنية

 لمسؤولية المدنية للصيدلي عن تقديم الدواءحاالت ا: المطلب األول 

مماااا يساااتوجب  عنااادما يقاااوم الصااايدلي بتقاااديم الااادواء قاااد يلحاااق باااالمريل المساااتهل  ضااارر
وهااي مسااةولية ماان القااانون الماادني  150المااادة  مساااءلته وجباار الضاارر الواقااع وفقااا لمااا تقتضاايه

عدونه داخاااال ناشاااائة إمااااا عاااان الصاااايدلي صاااااحب الصاااايدلية شخصاااايا أو أشااااخاص آخاااارون يسااااا
وبالتااالي يتوسااع نطاااق مسااةولية الصاايدلي عاان تقااديم الاادواء ليشاامل األخطاااء المهنيااة ، الصاايدلية
مسااةولية عاان أخطائااه الشخصااية : وبالتااالي يتحماال الصاايدلي نااوعين ماان المسااةولية ، لمساااعديه

 (.الفر  الثاني)ومسةولية عن أخطاء مساعديه ، (الفر  األول)

 يدلي عن أخطائه الشخصيةمسؤولية الص :الفرع األول

حيا  يتحماال علاى إثرهااا الصايدلي المسااةولية ، مبادأ الشخصااية ىأساساا علااتقاوم المسااةولية 
واجاب علياه أثنااء بياع الادواء مراقباة الوصافة الطبياة ف. خطاأالمدنية عن تقديماه للادواء إذا إرتكاب 

علااى ذلاا  تقديمااه  زيااادة ،ل سااتهال  بدقااة وبطريقااة موضااوعية وتسااليم الاادواء الااذي يكااون صااالحا
للنصااااض واإلرشاااااد والتوجيااااه وكااااذل  تركيااااب المستحضاااارات الدوائيااااة بناااااءا علااااى الوصاااافة الطبيااااة 
المقدمة له تفاديا ألي خطأ و مراعاة األصول الفنية و العلمياة للمهناة ويمناع علياه ممارساة مهناة 

 .1الطب وذل  بفحص مقتني الدواء
 

                                                 

كلياة  ،قانون طبايتخصص  ، مذكرة ماجستير في القانون، مسةولية الصيدلي عن تصريف الدواء ،بوخاري مصطفي ممين – 1
 .11 .ص، 5012-5012، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد ، الحقوق والعلوم السياسية
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 دواءمسؤولية الصيدلي  ن تقديم ال :البند األول
يجااع  لااي :" ماان مدونااة أخالقيااات الطااب نجااد أنهااا تاانص115بااالرجو  إلااى أحكااام المااادة 

 ".القانونية الصيدلي من يبيع األدوية و التجهيزات الصيدالنية باألسعار
 حاالت مساءلة الصيدلي  ن تقديم الدواء:9فقرة 

وكفااااءة  بحكااام طبيعاااة خطاااورة الااادواء علاااى الصاااحة العمومياااة وحاجاااة الماااريل لاااه للشااافاء
ساببه  الصيدلي العلمية في مجال الدواء من المسائل التي تجعل الصيدلي مسةوى عن أي ضارر

 :الدواء وهذه الحاىت تتعلق بتنفيذ الوصفة الطبية التي قدمها المريل و تحدد كما يلي
 :إمتناع الصيدلي  ن تقديم الدواء-9

يمكنااااه رفاااال أي طاااااب  حياااا  ىيلتاااازم البااااائع كقاعاااادة عامااااة ببيااااع منتوجاتااااه إلااااى زبائنااااه ب
يمنعهاااا القاااانون أو التنظااايم  وى، عنااادا تكاااون تلااا  الطلباااات عادياااة( المساااتهل ،المريل)للمشاااتري 
وهنا  حاىت يعتبر فيها رفل الصيدلي بيع الدواء خطأ يتطلب مساءلته جزائياا و ، المعمول به

ون هااااذا الاااادواء بشاااارط أن يكاااا، لحااااق بااااالمريل أو  يااااره ضاااارر ذلاااا  اإلمتنااااا ب بماااادنيا إذا ساااا
يحثاااااه علاااااى إتباااااا  هاااااذا  للصااااايدلي ىاإلقتصاااااادي لكااااان الباعااااا  األخالقاااااي و ، معروضاااااا للبياااااع

 .1السلو 
وهااي إذا كااان هنااا  ، يعتاار فيهااا رفاال الصاايدلي تقااديم الاادواء خطااأ لكاان هنااا  حاااىت ى

علااى  وى مسااةولية، يكاون فاساادا أو مشاكوكا فااي ماد  صااالحيته ل ساتعمالن أكاا عيباا فااي الادواء
،  2الصايدلي كااذل  إن لاام يسااتجب لطلباات المشااتري إذا كاناات  ياار إعتيادياة بحياا  تفااوق الحاجااة

وخاصاة تلاا  األدويااة التااي تبااا  باادون وصاافة طبيااة كمااا لااو طلااب ماان الصاايدلي بيااع عشاارة علااب 
 .3من األقراص أو الحبوب  أو  ير ذل 

                                                 
، كلياة الحقاوق  "قاانون المساةولية المهنياة "المسةولية المدنية للصيدلي، مذكرة ماجستير في القانون،  فار     يساوي زاهية، - 1

 .10. ، ص5015، و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو
، دار الجامعاة الجديادة للنشار، 1، خصوصاية المساةولية المدنياة فاي مجاال الادواء،  دراساة مقارناة، طشحاتة غري شلقامي - 2

 .50. ، ص5002مصر، 
 .11. ، المرجع السابق، صبوخاري مصطفي ممين - 3
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نجاااد أن  1لصاااحةالمتعلاااق با 11-13رقااام  نوناقاااالمااان  505 وعلياااه ووفقاااا ألحكاااام الماااادة
سااتثنى فقااط  المشار  إشااترط لتصااريف الاادواء أن تكااون هنااا  وصاافة طبيااة يساالمها طالااب الاادواء وا 
الماااواد التاااي يحاااددها التنظااايم بموجاااب قائماااة وى تحتااااج إلاااى وصااافة طبياااة ومناااه فالصااايدلي ملااازم 

 .2تكون بها عيوب بتصريف الدواء إذا كانت هنا  وصفة طبية مكتملة الشروط واألركان  وى

مدونااة أخالقيااات  115بااالرجو  إلااى أحكااام المااادة  :بيااع الاادواء باياار السااعر المحاادد -7
للتنظاايم المعماااول باااه  الطااب نجاااد أن المشاار  شااادد فاااي موضااو  تساااعيرة األدويااة وماااد  إحترامهاااا

 يجااااااب علااااااى الصاااااايدلي أن يبيااااااع األدويااااااة والتجهياااااازات الصاااااايدىنية باألسااااااعار" :وذلاااااا  بنصااااااها
 .3"القانونية

لية الصااايدلي متاااى رفااال بياااع الااادواء بالساااعر الاااذي حددتاااه الجهاااات المختصاااة تقاااوم مساااة 
ويكااون ذلاا  فااي عاادة أوجااه كااأن يكااون الاادواء ماان نااو  الوحاادات الااذي يكااون قااابال للتجزئااة فيقااوم 
، الصيدلي بوضع تسعيرة لكل وحدة تفوق السعر الكلي للدواء مدعيا أن تل  األدوياة  يار مساعرة

أنااه متااى كااان الااثمن المحاادد بجاادول "  :الاانقل المصاارية  وفااي هااذا الخصااوص قضاات محكمااة
عان  ولم يارد بهشايء"حقن مورفين"التسعيرة التي يحاكم المتهم على مقتضاه خاصا بالعلبة كاملة 

أو وضاع ثماان ، فاذل  مفااده أن واضاع الجادول لام يارد إخضاا  الوحادة لاثمن مساعر، ثمان الوحادة
 .4..".للعلبة وللوحدة كل على حدة

لصاايدلي البيااع أكثاار ماان السااعر المحادد بنساابة معينااة مقاباال خاادمات يقاادمها فااي  لكان يمكاان
و هاااذه األتعااااب تقررهاااا لجاااان مختصاااة كنقاباااة الصااايادلة أو هيئاااة فنياااة فاااي وزارة ، مجاااال الااادواء

لكااان إذا تقاضاااى الصااايدلي مبلغاااا يفاااوق تلااا  األتعااااب فعنااادها يكاااون مساااةوى عااان البياااع ، الصاااحة
فااي بعاال األحيااان يكااون المااريل بحاجااة ماسااة إلااى ذلاا  الاادواء  و، بااأكثر ماان السااعر المحاادد

                                                 

، الصاادرة 02، العادد .ج.ج.ر.، ج5013نة يوليو سا 5الموافق لا  1012شوال عام  13المةرخ في  11-13القانون رقم  - 1
 .5013يوليو سنة  52الموافق لا  1012ذو القعدة عام  12بتاريخ 

، المساةولية المدنياة لمنتجاي الادواء و باائعي المستحضارات الصايدىنية، رساالة دكتاوراه فاي جمال  بد الرحمن محماد  لاي - 2
 .510. ، ص1221الحقوق،  كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

يولياااو  2 االموافاااق لااا 1011محااارم  2الماااةرخ فاااي ، المتضااامن مدوناااة أخالقياااات الطاااب 572-25المرساااوم التنفياااذي رقااام  - 3
 .1225جويلية سنة 03الموافق لا 1011محرم عام  7لصادرة بتاريخ ، ا25، العدد .ج.ج.ر.، ج1225

 .15. علي، المرجع السابق، صجمال  بد الرحمن محمد  - 4
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أو أن يكاون ذلا  بسابب الثقاة وتعاود ، فيضطر إلى شارائه باثمن أعلاى دون اإلستفساار علاى ذلا 
 .1المشتري التعامل مع البائع الصيدلي

مسااابقا أو أن الصااايدلي قاااام  ويجااب أن نفااارق باااين الااادواء المقااادم للمشاااتري إن كاااان محضااارا
يحااق للصاايدلي أن يخااالف تسااعيرته فااي القساايمة بموجااب  إذا كااان محضاارا مساابقا فااالبتحضاايره فاا

أماااا إذا كاااان الصااايدلي هاااو مااان قاااام بتحضااايره فيجاااوز أن يضااايف ساااعرا مقابااال أتعااااب ، التنظااايم
 .2الصيدلي في تحضيره للدواء

فهناا  قاوانين تحاساب الصايادلة فاي ، وفي مقابل رفع األساعار نجاد مساألة خفال األساعار
إذا قاااموا ببيااع الاادواء بسااعر أكثاار ماان الااذي هااو محاادد مسااتندين فااي ذلاا  علااى أن البيااع  ماااحالااة 

علااى ، وهااو إسااتغالل المرضااى والتالعااب باألسااعار، يتوافااق مااع  اارل المشاار  بسااعر أعلااى ى
 حيااا  يساااهل الحصاااول علاااى األدوياااة، عكاااس البياااع بأقااال ثمااان فهاااو يتوافاااق ماااع  ااارل المشااار 

علاى  بنااءاوشار  ذلا   الذي جرم كال مان رفاع أو خفال الساعر العالج عكس المشر  الجزائريو 
 .ج.م.من ق 171المادة أحكام 
 :تسليم دواء غير صالح -3

بتحقيااق  إلتاازاموهااو  ل سااتهال يلتاازم الصاايدلي فااي تعاملااه مااع المااريل بتقااديم دواء صااالض 
ويقصاد ، ا لاذل زام إى أن يقادم ساببا أجنبيااإللتانتيجة ويكون الصايدلي مساةوى عان اإلخاالل بهاذا 

يكاااون فاسااادا أو ضاااارا أو ى ياااةدي الطبيعاااة  ال يعناااي أن ىل ساااتعمبتقاااديم دواء صاااالض  بإلتزاماااه
 .3المقصودة منه الغاية

فأساااس مسااةولية الصاايدلي فاااي إخاللااه اإللتاازام بتسااليم دواء صاااالض ل سااتهال  يرجااع إلاااى 
ياااوب الخفياااة التاااي عياااب خفاااي شااااب الااادواء مماااا يقتضاااي خضاااو  مساااةوليته ألحكاااام ضااامان الع

. م.ق 132الماادة  و .ج.م.ق 172الماادة نظمتها أ لاب التشاريعات منهاا التشاريع الجزائاري فاي 
بمراقبااة الجااودة و القياااام . م 501د الصاايدىنية حسااب المااادةاكمااا تتااولى الوكالااة الوطنيااة للمااو و 

                                                 

 .01. ، المرجع السابق، ص يساوي زهية - 1
 الحقااوق و العلااوم، مسااةولية الصاايدلي، مااذكرة ماجسااتير فااي القااانون، فاار  قااانون المسااةولية المهنيااة، كليااة براهيمااي زينااة - 2

 .103. ، ص5015السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، دياااوان المطبوعاااات 5زائاااري، الواقعاااة القانونياااة، جلتااازام فاااي القاااانون المااادني الجل ، النظرياااة العاماااة بلحاااال الحاااال العرباااي- 3

 .120. ، ص101 .ص ،1222الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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حصاء اآلثار الغيار مر اوب فيهاا المترتباة عان اإلساتعمال ا لماواد الصايدىنية و بالخبرة واليقظة وا 
عاادم  كمااا أن عاادم صااالحية الاادواء تكااون وفقااا إلنتهاااء تاااريخ صااالحيته أو، المسااتلزمات الطبيااة

 .1مراعاة شروط الحفظ والتخزين و كذا تسليم دواء مسحوب
 : دم تقديم النصح واإلرشاد -4

 وتجنااب المااريل ،يسااتوجب علااى الصاايدلي أن يااتفحص بيانااات الاادواء الضاارورية والمفياادة
 للاااادواء الااااذي يمكنااااه أن يضاااار بصااااحته و تاااازداد ضاااارورة النصااااض الخاااااط  مخاااااطر اإلسااااتعمال

فيجاب علاى ، فاي الحااىت التاي يجاوز فيهاا ذلا  واإلرشاد في حالة بيع الدواء بدون وصافة طبياة
الصيدلي أن يبصر المريل بالطرق المثلى إلستعمال الادواء بتوضايض البياناات للمشاتري خاصاة 

فتازداد ، كاون مكتوباة بلغاة علمياة يصاعب علاى  يار صااحب اإلختصااص فهمهاات وأنها  البا ما
 .حي  يجهل مقدار الجرعة واآلثار الجانبية، خطورة ذل  خاصة إذا كان مستهل  الدواء أميا

ولقد تطرق المشر  الفرنسي فاي  ،يعتبر الصيدلي مجرد بائع و إنما ناصض ومرشد فلذل  ى
النصااااض واإلعااااالم أثناااااء تقااااديم الاااادواء و ذلاااا  بناااااءا علااااى  قواعااااد أخالقيااااات المهنااااة إلااااى واجااااب

وكااذل  المشاار  الجزائااري الااذي تطاارق إلااى ذلاا  بواسااطة إنشاااء هيئااات رقابيااة  .2(03-0512م)
الزالااات لااام تكفااال حماياااة أن هاااذه الهيئات ونقاباااة األطبااااء إى، تتمثااال فاااي مجلاااس أخالقياااات الطاااب

 .3متكاملة للمريل المستهل 
 ولية الصيدلي  ند تحضير الدواءمسؤ  :البند الثاني

ففاااي هاااذه الحالاااة يكاااون منتجاااا لهاااا ، للصااايدلي إختصاصاااات بتركياااب األدوياااة فاااي صااايدليته
ومساااةوى عااان أي ضاااررا تساااببه ساااواء تعلاااق األمااار باااالمواد الداخلاااة فاااي تركيبهاااا أو باإلحتياطاااات 

عاااالم وتناااوير المساااتهل  بمخاطرهاااا الااادواء وتساااليمه ويقاااوم الصااايدلي بتركياااب  الخاصاااة بالتعبئاااة وا 
طبقا للنسب المحاددة فاي الوصافة الطبياة بعاد أن تكاون مطابقاة للمواصافات الماذكورة فاي دساتور 

                                                 

 .12ص  ،المرجع السابق ، يساوي زاهية - 1
  

2  - voir ,art 4235-48 c s p " le pharmactien doit assurer dans son in tegralitel acte de dispensaion du medicament , 

associant a delivrance :  

1-l annalyse , pharmaceutique  de l ordonnancemedical si elle exixte . 

2-la preparationeventuelle des dose a administratrer . 

 

كلية الحقوق  ،فر  قانون المسةولية المهنية ،مذكرة الماجستير في القانون الخاص ،المسةولية المدنية للطبيب ،فريحة كمال - 3
 .100 .ص ،5015 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،والعلوم السياسية
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مدوناة أخالقياات 112تطرق المشر  الجزائري إلى عملية تحضير الادواء فاي الماادة  كما ،األدوية
خص األول مراقبة المواد الداخلاة فاي تركياب المستحضار كوناه الشا الصيدلييقع على  إذ، الطب

ماان نفااس القااانون ضاارورة إحتاارام القواعااد الفنيااة و 150المااادة  وتضاايف، الااذي أناات  هااذا الاادواء
قااانون حمايااة المسااتهل  إعااالم المساااتهل  17كمااا ألزمااات المااادة ، تغليااف الاادواءو  العلميااة لتعبئااة

 .1نبيةتركيبه ومخاطره وآثاره الجا، للمواد الصيدىنية بكتابة المعلومات الخاصة بالمستحضر

 باإلضافة أنه هنا  أشخاص  ير الصيدلي يقوماون أيضاا بتحضاير مستحضارات لكانهم ى
يخضااعون إلااى التشااريع القااانوني وى يملكااون مااةهالت علميااة وتقنيااة بخصااوص تركيااب الاادواء و 

يقااوم بااه الصاايدلي عنااد تحضااير الاادواء فااي  حياا  أن عماال العطااار قريااب إلااى مااا، هااو العطااار
عطاااار باإلضاااافة إلاااى بيعاااه لألعشااااب و المسااااحيق يقاااوم أيضاااا بتحضاااير حيااا  أن ال، الصااايدلية

ويحضااار ماااواد لهاااا  ،مااازي  أو خالصاااة بنسااابة معيناااة يتوصااال إليهاااا مااان خاااالل الخبااارة والممارساااة
 .2فعالية تجميلية أو عالجية

إى أنااه هنااا  فاارق واضااض  اختصاصاااتهماوبااالر م ماان أن الصاايدلي والعطااار يتقاربااان فااي 
دويااة فااي الصاايدلية الحديثااة يااتم صاانعها بعمليااة التخليااق الكيماااوي بعااد معرفااة ويظهاار فااي أن األ

مكانياااة  القلوياادات والجلوساايدات والمااواد الفعالااة فااي النباتاااات حياا  تمتاااز هااذه األدويااة بالنقاااوة وا 
على عكس العطارات التي يتم الحصول عليها من المصاادر  باهظةالحصول عليها بأثمان  ير 

كماا أن دواء الصايدلي أكثار فعالياة فاي العاالج مان ، الثماار واألعشااب والباذورالطبيعية البحثاة ك
ومدونااة  وماان جهاة أخاار  فالصايدلي مهناة نظمهااا قاانون المتعلااق بالصاحة، المستحضار الطبيعاي

 .1تقوم مهنته على أي تشريع أو تنظيم لكن العطار ى، أخالقيات الطب

ء فاااي حالاااة اإلخاااالل باااالمواد األساساااية وباااذل  تقاااوم مساااةولية الصااايدلي عناااد تركيباااه للااادوا
 . لتحضير الدواء وطريقة تعبئته وكذا إعالم المريل المستلم له

 
 

                                                 

 .07 .ص ،المرجع السابق،  يساوي زاهية - 1
 .23 .ص ،المرجع السابق ،بوخاري مصطفي ممين  - 5
، دار الجامعااة 1، ط" التااذكرة الطبيااة بااين المفهااوم القااانوني  والمسااةولية  المدنيااة للصاايدلي" ، الروشااتة محمااد سااعيد الزقاارد - 1

 .22. ، ص5007الجديدة، مصر، 
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 اإلخالل بالمواد األساسية لتحضير الدواء وطريقة تعبئته :9فقرة
لقد جعل المشر  إعداد المستحضارات الصايدىنية و المستحضارات الوصافية فاي الصايدلية 

أن المستحضاااارات الوصاااافية لألدويااااة فااااي  ،5302-25قااااانون  05فقاااارة 1كمااااا نااااص فااااي المااااادة 
وعليااااه فاألدويااااة الوصاااافية هااااي مجموعااااة األدويااااة التااااي يقااااوم ، تخضااااع للتسااااجيل الصاااايدليات ى

الصاايدلي بتحضاايرها وتركيبهااا بناااءا علااى وصاافة يحررهااا طبيااب مخااتص مسااتعمال وسااائل علميااة 
ت العلميااة الخاصااة بالصاايدلية و بقاايم الخاصااة بااذل  بوضااع كاال البيانااا حديثااة والمااواد األساسااية

 .دقيقة
 المواد األساسية في تحضير الدواء : 9

حيا  ، مسةولية الصيدلي في تحضاير الادواء وتركيباه للادواء مان قاراءة الوصافة الطبياة تبدأ
ويجااااب علااااى  ،كتبااااه الطبيااااب يتوجااااب عليااااه قراءتهااااا بااااتمعن ووضااااوا حتااااى يااااتمكن ماااان فهاااام مااااا

عادات و اللاوازم األساساية للتركياب مان ماوازين و مكاييال و الطبعاات الصيدلي أن تتوافر لديه الم
الحديثة من دستور األدوية و أن تحفظ بطريقاة جيادة و صاحية حيا  يتحمال الصايدلي مساةوليته 

 .1في عدم صالحيتها

وبعاااد ذلااا  يقاااوم الصااايدلي بتحدياااد الماااواد التاااي يساااتعملها فاااي تحضاااير الااادواء بعاااد مراقباااة 
ثم عد ذل  يقاوم بتركيبهاا مراعياا فاي ذلا  األصاول ، سامة أو  ير سامة تصنيفها من حي  مواد

و المبااادا العلميااة المقاارة لكيفيااة تحضااير الاادواء وأن يسااتعين بالوصاافة الطبيااة ممااا تحتويااه ماان 
وهنا تقوم مسةولية الصيدلي إذ قام بإرتكااب  اف فاي ، والحذر باليقظةتعليمات و مقادير متحليا 

حياا  ىيشااترط أن ، لاا  بإنقاااص أو زيااادة المقااادير أو إسااتبدال مااادة بااأخر المااواد المسااتعملة و ذ
 .2تكون المادة المستبدلة مضرة بالصحة و نما يكفي أن تجعل الدواء  ير نافع أو قليل الفعالية

، يجوز لصيدلي أن يقاوم بتقلياد دواء جااهز بيعياه لألفاراد علاى أناه المستحضار ذاتاه كما ى
حياا  يتوجااب عليااه ، دأ مهاام و هااو عاادم جااواز إعااداد األدويااة مساابقاحياا  أكااد القضاااء علااى مباا

مساتعينا بالكتاب و المراجاع الفنياة الموثاوق ، تحضيره عند الحاجة إلياه و بنااءا علاى وصافة طبياة
                                                 

محارم  2الماةرخ فاي ، في الطب البشري المستعملةتعلق بتسجيل المنتجات الصيدىنية الم 530-25المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .1225و يولي 15 الموافق لا 1011محرم عام  11الصادرة بتاريخ ، 21 العدد،.ج.ج.ر.، ج1225يوليو  2 االموافق ل 1011

 .30. ص ،المرجع السابق ،محمد سعيد الزقرد - 1
 .100. ، المرجع السابق، صبراهيمي زينة - 2
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و هااو ، تخاالف األصااول العلمياة الواجااب إتباعهاا وكاذل  كااي ى، بهاا عنادما تختلااف علياه النسااب
 .1ر ومن ثمة تعرضه للمسةوليةيةدي بالضرورة إلى أضرار للغي ما

 تعبئة الدواء  -7
كااال دواء يحضاااره الصااايدلي يجاااب أن يكاااون فاااي وعااااء مناساااب علاااى وفاااق طبيعاااة الماااادة 

ويوضااض ، ممااا يااةدي إلااى فسااادها أو يصاابض إسااتعمالها خطاارا، يتفاعاال معهااا المركبااة و الااذي ى
 .2لدقااة فااي التااذكرة الطبيااةعلااى بطاقتااه إساام الصاايدلية و عنوانهااا و إساام صاااحبها و رقاام القيااد با

سم الدواء إذا أصرف بغير تذكرة  57و كما ألزم المشر  الجزائري الصيادلة وفقا لانص الماادة ، وا 
إن الوصفات الطبياة التاي تا مر هالم الماواد " يلي التي تنص على ما72/100من المرسوم رقم 

طبيااة الماارقم و فااي سااجل الوصاافات ال  ليهااا يجااع من تقيااد فااورا و المستحضاارات المحتويااة
المؤشر  ليه من رئيس المجلس الشعبي البلادي مو محاافا الشارطة دون تارا بيااح مو حاا 

 .3"سنوات  لي األقل مو تحشية و يحفا هلا السجل خالل  شر

 إخالل الصيدلي بإ الم المريح  :7فقرة
يمكن أن ينطوي إستهال  المريل للدواء المحضر من طارف الصايدلي أو إساتعماله علاى 

وعلياااه يتطلاااب إخطاااار مقتناااي الااادواء باألخطاااار ، ل المخااااطر ر ااام أناااه خاااال مااان أي عياااببعااا
ولقاد توصال القضااء الفرنساي و ، الكامنة وباإلحتياطات الواجب إتخاذها عند تناواله أو إساتعماله

ليصال إلاى ، ه يتعاد  نطااق العياوب الخفياةدمنذ أمد بعيد إلاى هاذه النتيجاة إلاى أن الضامان وبحا
ةولية عقدياة عان فعال األشاياء الخطيارة ولام يثناي عادم تحياد القاانون لقائماة األشاياء مس حد تقرير
على إرساء نظام قانوني لحماية المستهل  باإلعتماد علاى بعال  وعزم القضاء الفرنسي، الخطرة

ولقااااد حاااااول تأساااايس أحكامااااه علااااى اإلتكاااااء علااااى قواعااااد عقااااد البيااااع يتضاااامن فضااااال ، المعااااايير

                                                 

، مسةولية الصيدلي المدنية عن أخطائه عند تركيب الدواء، مجلة جامعة اىنبار، للعلوم القانونياة إسراء ناطق  بد الهادي - 1
 .100. د، ص، الملية التقنية اإلدارية، بغدا5. و السياسية،  

 .112 .ص ،المرجع السابق، محمد سعيد الزقرد - 2
 .ج، 1272أكتاوبر  51 االموافاق لا ،1122شاوال  52الماةرخ فاي ، المتضامن تنظايم الماواد الساامة 100-72مرساوم رقام  - 3
 .1277يناير سنة  5الموافق لا  1127محر عام  15،العدد األول،الصادرة بتاريخ .ج.ج.ر
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علاااى إعتباااار أن الصااايدلي محضااار الااادواء أدر  ، إلتزاماااا إضاااافيا بالساااالمةاإللتزاماااات األساساااية 
 .1يسعى لتحضيره ومن ثم أقدرهم على تنيه الغير من أخطاره الناس بخصائص ما

  ند تقديمه  إخالل الصيدلي ببيان طريقة إستعمال الدواء- 9 
الطاارف القلياال يقااع علااى عاااتق الصاايدلي المناات  العديااد ماان الواجبااات التااي يتحملهااا تجاااه 

وذلاا  باااإللتزام دون أي تقصااير ماان جانبااه ، الخباارة بطبيعااة الساالع والخاادمات التااي يتعاماال معهااا
كاااون الااادواء لااايس كغياااره مااان السااالع بااال هاااو بضااااعة ، بتقاااديم معلوماااات حاااول طريقاااة اإلساااتعمال

و  فهو ملازم بتقاديم معلوماات دقيقاة عان الادواء، تربط بسالمة الفرد وسالمة المجتمع، متخصصة
لصاايقا مااع  يااره ماان األدويااة و ، ويجااب أن يكااون وافيااا كااامال، التحااذير ماان مخاااطره و أضااراره

التي يتناولها المريل و يره بالطريقة المثلى إلستخدامه لمقدار الجرعة و عادد المارات ، األطعمة
و ذلاا  بإسااتخدامه خطااوط علااى العلبااة بااالر م ماان أنهااا ليساات طريقااة صااحيحة إذ يتوجااب عليااه 

وسااكوت الصاايدلي عاان اإلدىء بالمعلومااات المتعلقااة بالاادواء إخااالل ، اإلسااتعمال بالكلمااات كتابااة
 125ولقد ناص المشار  الجزائاري فاي ناص الماادة ، الثقة الواجب توافرها في مهنة الصيدلة بمبدأ

المساتهل  وقماع الغاف فاي المتعلاق بحماياة  01-02قانون مدني كما ينبثق اإللتزام القاانوني رقام 
يجاااع  لاااي كااال متااادخل من يعلااام المساااتهلا بكااال " يلاااي مناااه التاااي تااانص علاااى ماااا 17ة ادالمااا

 .2..."المعلومات المتعلقة بالمنتول اللي يضعه لإلستهالا
 المحضر إخالل الصيدلي بالتحلير من مخاطر الدواء -7

عالماه باإلحتياطاات  يجب على الصيدلي تحاذير المساتهل  الادواء المحضار مان مخااطره وا 
 اىساااتعمالقاااة يا طر و إذ ى يكفاااي وضااا، اذهاااا عناااد حياااازة هاااذا الناااو  مااان المنتوجااااتالواجاااب إتخ

مشااتري عالمااا بطرقااة اإلسااتعمال و لكنااه يكااون جاااهال لمخاااطر لوحاادها فماان الممكاان أن يكااون ا
نمااا يجااب أن يسااتجمع بعاال الخصااائص التاا والتحااذير ى، الاادواء ه قاايحااددها الف ييااأتي بداهااة وا 

 .3لكي يتحقق الغرل منه

                                                 

 ،األكاديمياااةلتاازام  باااإلعالم عاان اإللتاازام بالنصااايحة لضاامان الصاافة الخطاارة للشاايء المبيعاإلز تميي، مااادحااال باان  لااي مح - 1
 .72 .ص، 5011، 2للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية 

فبرايااار  52الموافاااق لاااا 1010صااافر عاااام  52ماااةرخ فاااي ،التعلاااق بحماياااة المساااتهل  و قماااع الغفالم01-02رقااام  القاااانون - 2
 .5002مارس سنة  03الموافق لا  1010ربيع األول عام  11، الصادرة بتاريخ 12العدد  ،.ج.ج.ر.ج، 5002

 .110 .ص، المرجع السابق ،محمد سعيد الزقرد - 3
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 .   أن يكون التحذير موافقا وكامال -
 .أن يكون التحذير مثبتا على علبة الدواء أي ملصقا بها-
 .أن يكون التحذير ظاهرا-

القااااانون الماااادني الفرنسااااي  1112إسااااتنادا إلااااى أحكااااام المااااادة  ويةسااااس الفقااااه هااااذا اإللتاااازام
ع لحمايااة المشااتري يقتضاايه العاارف وتسااتوجبه العدالااة ويضاااف إلااى مضاامون البياا إلتزامااا بإعتباااره
 .1يعلم شيئا عن خطورة الشيء المبيع الذي ى

 مزاولة نشاط خارل مهنة الصيدلة:البند الثالث
مدونااة أخالقيااات الطااب علااى أنااه يجااب علااى 101لقااد نااص  المشاار  الجزائااري فااي المااادة 

وبالتااالي يمنااع علااى الصاايدلي فحااص المااريل ، الصايدلي أن يحاا  زبائنااه علااى إستشااارة الطبيااب
ويمنع عليه تشخيص المرل وهاو ماأكاده المشار  فاي ، دم إليه لطلب إستفسار عن داء أصابهتق

مدوناااة أخالقيااات الطاااب علااى أناااه يمنااع علاااى الصاايدلي تقاااديم تشااخيص أوتنبةبشاااأن 107المااادة 
وعليااااه أن يتفاااااد  كاااال تعليااااق طبااااي علااااى نتااااائ  التحالياااال التااااي يطلبهااااا المرضااااى أو ، الماااارل
ياار مخااتص بهااذه األعمااال فإنااه يمنااع عليااه الجمااع ياان مهنتااه ومهنااة كااون الصاايدلي  ، مااأمورهم
 .2ه في كل التشريعاتيكما هو متفق عل، الطب

لكان مسااألة إعطاااء الحقان ماان قباال الصاايادلة و هاي حالااة خاصااة فيماا يخااص مهنااة الطااب 
ناة كاون الصايدلي قبال مزاولاة مه، ىزال اإلشكال بالنسبة لهاا قائماا باين التشاريع والفقاه و القضااء

الصيدلة درس بعل المواضيع هاي نفساها تادرس فاي مهناة الطاب فيكاون قاد تحصال علاى قساط 
ففاي ، والقضااء و الفقاه دوره  يار مساتقر حاول هاذه المساألة، وافر من الثقافة الصحيحة والعلمياة

 وياار  الفقااه أن إجااراء الحقاان ى، إعتبرهااا ممنوعااة بعاال القاارارات إعتبرهااا مسااموحة و فااي أخاار 
 .3ي حاىت الضرورة وعندما تكون حياة المريل في خطريكون إى ف

                                                 

دراسااة مقارناااة بااين القااانون الفرنسااي و القاااانون ، المساااةولية عاان األضاارار الناجمااة عااان المنتجااات المعيبااة ،محمااد معاشااو - 1
 .ص، 5011 -5015 ،1جامعة الجزائار  ،كلية الحقوق ،فر  عقود ومسةولية ، في القانون الخاصمذكرة ماجستير ، الجزائري

05. 
، ضمان السالمة من أضرار المنتوجات الخطرة، ماذكرة لنيال درجاة ماجساتير للعلاوم القانونياة، فار  المساةولية قونان كهينة - 2

 .111. ص ،5010 ،تيزي وزو ،كلية الحقوق، المهنية، جامعة مولود معمري
 .102. ص ،المرجع السابق،  يساوي زهية - 3
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 مسؤولية الصيدلي المدنية  ن مخطاء مسا ديه في تقديم الدواء:الفرع الثاني 
يمكااان  الااااأصل أن الشاااخص بمعناااى الصااايدلي يساااأل مااادنيا عااان كااال خطاااأ صااادر مناااه فاااال 

ولية عاان فعاال تحماال المسااة  وى أن هااذا المباادأ لااه إسااتثناء وهاا، إمسااائلته عاان فعاال شااخص آخاار
الاذي يرتكباه مسااعد الصايدلي أي صادور  فالخطاأ، الغير أي مسةولية المتباو  عان أعماال التاابع

والمقصااود بااالمتبو  هااو ذلاا  الشااخص الااذي لااه ساالطة علااى الغياار ، يااة عاان مساااعديهنأخطاااء مه
صاااادار األواماااار إليااااه الغياااار هااااو يعماااال فااااي الصاااايدلية تحاااات إشااااراف ورقابااااة  أمااااا، فااااي توجيااااه وا 

 .2المتعلق بالصحة 11-13رقم  قانونمن ال 1ف520 ادةكما نصت الم، 1يالصيدل
 شروط قيام المسؤولية المدنية للصيدلي  ن مخطاء مسا ديه :البند األول 

يكااون المتباوع مسااؤوال  اان "يلاي  جزائااري علاى ماااالمادني القاانون ماان ال 112ادةتانص الما
موبساببها  مناه فاي حالاة ت دياة وايفاةمتي كان واقعاا ، اللي يحدثه تابعه بفعله الضار الضرر

كاان  امتاي ما، وتحقق  القة التبعية ولو لم يكن المتبوع حارا فاي إختياار تابعاه، مو بمناسبتها
ادة الشاارط القااانوني الواجااب تااوافره ماافلقااد إشااترطت هااذه ال "هاالا األخياار يعماال لحساااع المتبااوع 

ساابب ضاااررا  إرتكبااوا خطااأ ذالتحقااق مسااةولية الصاايدلي عااان أعمااال مساااعديه بصاافتهم تاااابعين إ
إذا كانت المساةولية .م .ق173 ادةوكذل  أحكام الم .م .ق113 ادةللغير و هذا بناءا ألحكام الم

وعليااه نتطاارق إلااى شااروط قيااام مسااةولية الصاايدلي عاان أعمااال تابعيااه أثناااء تقااديم الاادواء  ،عقديااة
 :و ذل  كما يلي،سواء كانت مسةولية عقدية أو تقصيرية

 ولية التقصيرية للصيدلي  ن م مال مسا ديه المسؤ :9فقرة
 :تستلزم توافر شرطان هما 

 :تبعية المسا د للصيدلي  - 9
بإسااتقراء نااص المااادة أعاااله فااإن المشاار  الجزائااري لاام يقاادم تعريااف تشااريعي لرابطااة التبعيااة 

متثال ألوامار وتعليماات الصايدلي عمال فيماا يخاص تنفياذ ال ،وبالتالي تحقق هذه الرابطة بتجسيد وا 
فالصايدلي ، و قيام المساعد بعمل لحساب الصيدلي وتتبع هذا سلطات الرقاباة و اإلدارة والتوجياه

 اهااو القااائم بالرقابااة علااى كيفيااة أداء العماال و التأكااد ماان أن المهااام الموكلااة للمساااعدين وفقااا لماا
                                                 

 .102. ، المرجع السابق، ص يساوي زهية - 1
 02 ،العااادد.ج.ج.ر .ج،5013يولياااو 05 االموافاااق لااا1012شاااوال  13المةرخ فاااي ،المتعلاااق بالصاااحة11-13قاااانون رقااام ال - 2

 .5013سنة يوليو  52الموافق لا  1012ذو القعدة عام  12الصادرة بتاريخ 



 المسؤولية المدنية للصيدلي عن تقديم الدواء:               الفصل األول
 

10 

 

مان تقتضيه أصول المهناة مماا يتحمال علاى إثرهاا المتباو  المساةولية عان كال فعال ضاار صاادر 
 عالقااة التبعيااة بموجاب إتفاااق صااريض أو وتنشاأ، تابعاه ماان أجال القيااام بأعمالااه لكاي يكااون متبوعااا

دارة المتبااو  باادون أجاار  وقااد يكااون مقاباال أجاار أو، ضاامني يضااع بموجبااه التااابع عملااه بتصاارف وا 
 .المتعلق بالصحة قانون 5ف 520 ادةوهذا ماعبرت عنه الم. 1أو مجانا على سبيل التطو 

 بسببه مو بمناسبته  لمسا د في تنفيل العمل موخط  ا -7
  وى، لكي يسأل الصيدلي عن ضرر وقع للمريل داخل صيدليته أثناء تقديم الدواء

تقااوم هااذه المسااةولية إى إذا كااان الفعاال الضااار قااد أرتكااب ماان طاارف الشااخص المساااعد أو 
ة وظيفتااه أو بساااببها ويكااون قاااد وقااع أثناااء تأدياا، ماان فعاال شاايء كااان يساااتعمله فااي تنفيااذ أعمالااه

 .2أوبمناستها

وهاو ياةدي عماال  (المسااعد)ونكون أمام خطأ المساعد حال تأدياة مهاماه إذا أرتكاب التاابع 
مااان المتباااو   ويساااري فاااي ذلااا  أن يكاااون الخطاااأ قاااد وقاااع بنااااءا علاااى أمااار، مااان أعماااال الوظيفاااة

أو وقااع الخطاااأ أو بغياار علمااه لكاان دون معارضااته ، أو بغياار أماار منااه ولكاان بعلمااه( الصاايدلي)
وما دام مسةولية المتباو  تقاوم علاى أسااس الضامان بصارف النظار ، بالر م من معارضة المتبو 

 .1عن فكرة الخطأ قد وقع ر م المعارضة من طرف المتبو 
أماااا الخطاااأ بسااابب الوظيفاااة هاااو الاااذي يقاااع متاااى كانااات هناااا  عالقاااة مباشااارة وظيفياااة باااين 

ختصاصااااته جاااب أن تكاااون السااابب المالئااام والمباشااار لفعااال وهاااذه اإلختصاصاااات ي، المسااااعد وا 
يكااون بإمكااان التااابع إرتكاااب فعاال ضااار دون ممارسااة إختصاصاااته ويشاامل كااذل   أي ى، التااابع

يفكار فاي إرتكااب الفعال الضاار  الواقاع بسابب الوظيفاة عنادما كاان التاابع ى المباشار الفعل الغيار
 .2لوى عمله

ا يكاون مسااعد الصايدلي مفة فهو أن يقاوم عنادخطأ المساعد بمناسبة الوظي أما فيما يخص
أي الوسااائل الموضاوعة تحاات ، قاد إساتفاد ماان تساهيالت التاي هيئتهااا لاه وظيفتااه ووساائل تحقيقهاا

كإسااتغالل الصاايدلي مركاازه فااي الصاايدلية فإرتكااب جرمااا ، تصاارفه فإسااتغلها لمصاالحته الشخصااية
                                                 

 .125 .ص ،المرجع السابق ،براهيمي زينة - 1
 .35 .ص ،المرجع السابق ،بوخاري مصطفي ممين - 2
 .23. ، المرجع السابق، ص يساوي زهية - 1
 .02. ، المرجع السابق، صمحمد محمد القطع مسعد - 2
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 ،بساعر مرتفاع عان الساعر المحادد ضاار كقياماه ببياع الادواءأو إلاى فعال ، أد  إلى وفاة المريل
 .3فالمساعد هنا تصرف في ضمن نطاق وظيفته

 المسؤولية العقدية للصيدلي  ن م مال مسا ديه :7فقرة 
تعني المساةولية العقدياة عان فعال الغيار مساةولية التعاقاد عان فعال المسااعدين الاذين أوكال 

فالصاايدلي الااذي ، طااأ شخصاايلهاام مهمااة تنفيااذ العقااد ر اام أن هااذا المتعاقااد لاام يصاادر منااه أي خ
يستعين بمساعد لتنفيذ إلتزاماته العقدية يكون مساةوى عان الضارر الاذي يحدثاه مسااعده للماريل 

أماا بخصاوص التاأخر فاي تنفياذ اإللتازام أو عادم التنفياذ أو التنفيااذ ، بتنفياذ إلتزاماتاه اإلخااللجاراء 
يكاااون الشاااخص  رط أن ىوذلااا  بشااا،باااأن يااادفع التعويل فالصااايدلي مجبااار ،الجزئاااي أو المعياااب

ى فإن إخالله باإللتزام من قبيل فعل الغير الذي يةدي إلى  الذي أخل باإللتزام أجنبيا عن العقد وا 
 .1اإلعفاء من المسةولية

والجاادير بالااذكر أن المسااةولية العقديااة عاان فعاال الغياار لاام تاانص عليهااا بعاال التشااريعات 
إى أن ، وردهااا فااي التقنااين الماادني صااراحةأمااا المشاار  الجزائااري لاام ي، وهنااا  ماان نصاات عليهااا

بعل من الفقهاء ير  أن هنا  مبدأ عام للمسةولية عن فعل الغير  العقدية ناص عليهاا المشار  
والتااي فيهااا إجااازة للماادين أن يشااترط عاادم مسااةوليته عاان الغااف و  .ج.م .ق5ف173 ادةفااي الماا
وهاااذا دليااال أن ، ذ إلتزاماتاااهالاااذين يساااتخدمهم فاااي تنفيااا األشاااخاصالجسااايم الاااذي يقاااع مااان  الخطاااأ

 .2المدين يسأل تعاقديا عن أفعال مستخدميه
وعليااه فااإن المسااةولية العقديااة للصاايدلي عاان أعمااال مساااعديه عاان تقااديم الاادواء يجااب أن 

 :تتوافر ثالثة شروط وهي كما يلي 
 
 
 
 

                                                 

، 5002دة للنشار، اإلساكندرية، ، دار الجامعاة الجديا(دراساة مقارناة )، ضامان مخااطر المنتجاات الطبياة مسامة محمد بادر - 3
 .105. ص
 .77 .ص ،المرجع السابق ،جالل بلقاسم - 1
 .25 .ص ،المرجع السابق ،بوخاري مصطفي ممين - 2
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 (الصيدلي)والمدين ( المريح)وجود  قد صحيح بين الدائن اللي مصابه ضرر -9
ن العقااد القااائم بااين المااريل والصاايدلي صااحيحا فااإن هااذا األخياار يسااال وفقااا لهااذا كااا إذا ماا

مساااعده متااى كااان الضاارر الحاصاال للمااريل جااراء تناولااه أو إسااتعماله الاادواء  العقااد عاان خطااأ
 .1الخطأو  ذات الصلة بخطأ المساعد بأن توافرت عالقة السببية بين الضرر

 ( الصيدلي)اإللتزام من قبل المدين  بتنفيل( المسا د)من يعهد إلي الدائن  – 7
تنفيااذ العقااد بىبااد لقيااام المسااةولية العقديااة عاان الغياار أن يكااون هااذا الغياار مكلفااا ماان الماادين 

 .فيصبض المدين بهذا التكليف مسةوى عن الغير مسةولية عقدية
فااإن تاادخل ، كااون مهنااة الصاايدلي خاضااعة لتنظاايم خاااص وضاامن إطااار قااانونيلوبااالنظر 

تتطلب تخصص ودراياة تلقاء نفسه في تنفيذ اإللتزام أمر ى يمكن تصوره ألن الصيدليةالغير من 
و كااي يكااون الصاايدلي ،ماان القااائم بهااا إضااافة إلااى حصااوله علااى تاارخيص ىزم لممارسااة المهنااة

فاإذا تادخل مان تلقااء نفساه  ،إلياه مسةوى تعاقديا عن خطأ مساعده ينبغي أن يتعهاد بتنفياذ اإللتازام
 فااإن الصاايدلي يعتباار مان طاارف هااذا األخياار اسااتدعاءهبااين المااريل والصاايدلي دون فاي العالقااة 

أمكان إعتباار هاذا التادخل ساببا أجنبياا عناه و إى  ماا تاىمدينا يمكن أن يعفاى مان أياة مساةولية م
فإنه يكون عرضة للمسةولية عن فعله الشخصاي ولايس فعال الغيار مان حيا  أناه يجاب علياه أن 

 .2نع تدخل الغير في هذا اإللتزاملم يتخذ جميع اإلحتياطات
 إرتكاع مسا د الصيدلي خط  في تنفيل اإللتزام العقدي -3

ينبغاي صادور خطاأ مان مسااعديه أثنااء القياام ( المادين)لكي نكون أماام مساةولية الصايدلي 
ووجاااه اإلخاااتالف القاااائم باااين المساااةولية عااان الفعااال الشخصاااي والمساااةولية عااان  ،بتنفياااذ إلتزاماتاااه

ركاان الخطااأ حتااى يسااأل الماادين،أما الثانيااة  ر يتمثاال فااي أنااه يشااترط فااي األولااى تااوافرأفعااال الغياا
و مع هذا تقوم مسةوليته نتيجة لألخطاء التاي إرتكبهاا مسااعدوه أثنااء تأدياة ، فخطأ المدين منعدم
أماا القاانون الجزائاري فعناد قاراءة ، كما نصت علياه أ لاب التشاريعات الحديثاة، الوظيفة أو بسببها

ن لام و  والتي يفهم منها وجود مبدأ عام عن للمسةولية عن فعل الغيار .ج.م.ق 173 ادةلمنص ا ا 
فهاااي تاااوحي بإشاااتراط ركااان الخطاااأ فاااي هاااذه المساااةولية حيااا  أناااه  ،تقااارره بشاااكل واضاااض ومباشااار
                                                 

، 5002 ،1.ط ،اإلساااكندرية ،دار المطبوعاااات الجامعياااة، الاااوجيز فاااي مساااةولية الطبياااب والصااايدلي ، باااد الوهااااع  رفاااة - 1
 .20-21 .ص.ص
 .23 .ص، المرجع السابق ،بوخريصة محمد ممين - 2
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وبحسااااب هااااذا الاااانص المااااذكور يمكاااان للصاااايدلي أن يشااااترط عاااادم مسااااةوليته عاااان الغااااف والخطااااأ 
 .1الذين يستخدمهم في تنفيذ إلتزاماته الذي يقع من األشخاص، الجسيم

أو  أما بخصوص صاور خطاأ مسااعد الصايدلي فقاد يتخاذ الخطاأ شاكل عادم التنفياذ ل لتازام
 .2في تنفيذه أو قد يتخذ صورة التنفيذ المعيب أو التنفيذ الجزئي التأخير

 اآلثار الناتجة  ن قيام مسؤولية الصيدلي  ن م مال مسا ديه  :البند الثاني
مدونة أخالقيات الطب نجد أن المشر  نص صاراحة علاى  120جو  إلى أحكام المادة بالر 

أنه يجب على الصيادلة أن يحرصوا على أن يكون األشاخاص الاذين يسااعدونهم فاي العمال مان 
المتعلمين مما يجب أن يشترطوا عليهم سلوكا يتماشاى وقواعاد المهناة ماع أحكاام أخالقياات مهناة 

 .الصيدلة
رتااب عاان قيااام مسااةولية الصاايدلي سااواء كاناات عقديااة أو تقصاايرية عاان أعمااال وأهاام أثاار يت

مساعديه عند تقديم الدواء هو أنه ينشأ للمضرور حق في المطالبة بالتعويل عن الضارر الاذي 
وعلياااه لاااه أن يرجاااع علاااى  المسااااعد بإعتبااااره ، أصاااابه نتيجاااة هاااذا العمااال الصاااادر مااان المسااااعد

رجاااع علاااى الصااايدلي بإعتباااره مالااا  الصااايدلية أو أن يرجاااع أو ي مرتكااب الخطاااأ المسااابب للضاارر
 :عليهما مع بعل وذل  كما يلي 

 رجوع المضرور  لي المسا د  :9فقرة 
أنااه يبااا للمضارور الرجاو  علااى التاابع وحاده فقاط بااالر م  .ج.م.ق 150بنااءا علاى الماادة 

أي الادواء ، شايءمن شروط مسةولية المتبو  لكون مساعد الصيدلي محد  الضارر أو حاارس ال
يسااتطيع أن يطالبااه بتعااويل عاان القاادر الااذي أصااابه بموجااب األحكااام العامااة و  مصاادر الضاارر

فاإذا كاان إلتازام مسااعد الصايدلي هاو تحقياق نتيجاة  ،لمسةولية عن فعل الشخص و فعل األشاياء
تاازم عنايااة يل لأمااا إذا كااان إلتزامااه بااذ، يقااع علااى المضاارور إثبااات فقااط الضاارر والعالقااة السااببية

يلااازم  المضااارور بإثباااات أركاااان المساااةولية مااان خطاااأ و ضااارر وعالقاااة ساااببية فاااي هاااذه الحالاااة ى
 .3المتبو  الذي لم يكن طرفا في الدعو  وى مطالبته بالضمان

 
                                                 

 . 527 .ص، 5012الثالثة، موفم للنشر، الجزائر،. ، طالفعل المستحق للتعويل ،اإللتزامات لي فياللي - 2
 .103 .ص، المرجع السابق ، يساوي زهية - 3
 .33 .ص ،المرجع السابق ،جالل بلقاسم - 3



 المسؤولية المدنية للصيدلي عن تقديم الدواء:               الفصل األول
 

11 

 

 رجوع المضرور  لي الصيدلي : 7فقرة 
يحق للمضرور إقامة الدعو  مباشرة علاى المتباو  للمطالباة باالتعويل علاى الضارر الاذي 

أي بإثباتااااه لوجااااود عالقااااة ،وعلااااى المضاااارور إثبااااات خطااااأ التااااابع متااااى تحققاااات شااااروطه ،هأصاااااب
ووجااود فعاال ضااار أرتكااب حااال ممارسااة الوظيفااة أو بمناساابتها أو بسااببها و لاايس مطالبااا ، التبعيااة

دخال للمتضارر فاي إثباتهاا  ىمسةوليته مقترنة بحكام القاانون و  بإثبات خطأ الصيدلي المةكدة ألن
تمكاان المضاارور ماان تأساايس خطااأ المساااعد يسااتطيع قيااام دعااواه ضااد المتبااو   و فااي حالااة عاادم

علااى أساااس حااارس الشاايء الااذي إسااتعمله التااابع فااي ممارسااة الوظيفااة و كااان ساابا فااي إحاادا  
 .1الضرر

يكون الصيدلي مةمنا عن المسةولية المدنية تجااه األخطااء لاد  شاركة  لكن عمليا  البا ما
ط الرجو  علاى هاذه األخيارة للحصاول علاى التعاويل الاذي يناساب وينبغي المضرور فق ،التأمين
أيان أوجاب ،2قاانون التأمينااتمان  123و127 ادةفاي الما الجزائاري أكده المشر  وهو ما ،الضرر

علااى كاال أعضاااء الساال  الطبااي و الشاابه الطبااي و الصاايدىني الممارسااين لحسااابهم الخاااص أن 
كمااا أكاادت كااذل   ،لمهنيااة تجاااه مرضاااهم وتجاااه الغيااريكتبااوا التااأمين لتغطيااة مسااةوليتهم المدنيااة ا

من نفس القانون على وجوب إكتتاب تأمين حول بيع أو إبتكار أو تحويال أو تعاديل  123 ادةالم
 .3أو تعبئة مواد صيدىنية و التي من شأنها قد تسبب أضرارا للمستهل  أو المستعمل أو الغير

 رجوع الصيدلي  لي المسا د : 3فقرة 
 إذا رجااع المضاارور علااى الصاايدلي و طالااب بااالتعويل وهااذا األخياار دفااع مااا ة مااافااي حالاا

طلاااب مناااه فإناااه يحاااق للصااايدلي الرجاااو  علاااى المسااااعد بإعتبااااره المساااةول األصااالي والوحياااد فاااي 
فاإن الصايدلي ى يرجاع علاى  .ج.م.مان ق 117 ادةإحدا  الضرر إى أنه وبناءا على أحكام الما

كاناات تاانص عليااه المااادة قباال  وهااذا عكااس مااا، ألخياار خطااأ جساايمالمساااعد إى إذا إرتكااب هااذا ا
دفعاه ومهماا كاان الخطاأ بسايط أو جسايم  تعديلها أين كان الصيدلي يرجاع علاى المسااعد بكال ماا

                                                 

 .20 .ص ،المرجع السابق ،ممينة بن الشاللي - 1
 ،1222يولياو سانة   02الموافق لاا  1017صفر عام  50 المةرخ في، المتعلق بالتأمينات اإلجتماعية 17-22 رقم ألمرا - 2

، العادد .ج.ج.ر.، ج1231يولياو سانة  05الموافق لا  1001رمضان عام  51المةرخ في  11-31 رقم قانونلالمعدل والمتمم ل
 .1222سنة  يوليو 07الموافق لا  1017صفر عام  51، الصادرة بتاريخ 05
 . 511 .ص ،السابق المرجع ،عةيمحسن بوسق - 3
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لكن بعاد التعاديل أصابض مجاال الرجاو  المخاول للصايدلي علاى المسااعد ضايق ومحادود فقاط فاي 
 .1الخطأ الجسيم

 انوني لمسؤولية الصيدلي عن تقديم الدواء التكييف الق:  المطلب الثاني 

المنحنى ،فااااإن الحاااادي  عاااان التكييااااف القااااانوني لمسااااةولية الصاااايدلي المدنيااااة يأخااااذ منحنيين
 .بينما الثاني يرتبط بنوعية إلتزام الصيدلي ،األول يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه المسةولية

القاوإلن المساةولية المدنياة عرفات  يمكان، فيما يخص  الطبيعة القانونياة لمساةولية الصايدلي
مااد  جااواز الجمااع بااين المسااةوليتين و المتمثاال فااي  و وهاا، أهاام جاادال فقهيااي فااي العصاار الحاادي 

وأنصاار الوحادة ،        ماةاالصرا  القائم باين أنصاار الخيارة  أيان تارتبط المساةولية بالقواعاد الع
عاة المساةولية يقودناا إلاى التمهياد ومن ثام  فاإن الحادي  عان طبي، أين ترتبط بنظام قانوني خاص

، و خضاوعها لنظاام مساتقل عان التقسايم التقليادي ،إليجاد موقعها من التقسايم  الثناائي للمساةولية
تعلااااق مال  1223ماااااي 12خاصااااة مااااع الشاااارخ الااااذي أحدثااااه القااااانون الفرنسااااي الصااااادر بتاااااريخ 

و كاذا ماا  تثياره ، ا عليهاابالمنتجات المعيبة الاذي تمحاور حاول أسااس المساةولية التاي ياتم تطبقها
 .2المدني الفرنسيمن القانون 1000المادة 

كماااا  فاااي الفااار  األول،لاااذل  سااانتعرل إلاااى تحدياااد الطبيعاااة القانونياااة لمساااةولية الصااايدلي 
 .في الفر  الثاني إلتزام الصيدلي نوعية سنتطرق إلى بيان

 واء الطبيعة القانونية لمسؤلية الصيدلي  ن تقديم الد:  الفرع  األول
لقد طرحت عدة إشاكاىت حاول طبيعاة اإللتزاماات التاي تقاع علاى عااتق الصايدلي وتكييفهاا 
الصااحيض وهاااذا ماان خاااالل تحديااد ماااا إذا كاناات المساااةولية عقديااة ناشااائة عاان عقاااد صااحيض  باااين 

نتطرق إليه كماا  و هذا ما،3المريل المستهل  للدواء والصيدليو قد تقوم عليها مسةولية تقصيرية
 :يلي

 مد  مسؤولية الصيدلي التعاقدية  ن  تقديم الدواء :د األول البن
بمعناى  لتقرير المسةولية العقدية للصيدلي يلزم بداياة وجاود عقاد باين المساةول و المضارور

، إرتبااااط الصااايدلي باااالمريل أثنااااء بياااع الااادواء بعقاااد محلاااه الااادواء وأن يكاااون هاااذا العقاااد صاااحيحا

                                                 

 .72 .ص ،المرجع السابق ،بوخاري مصطفي ممين - 1
 .02 .ص ،المرجع السابق ،مماش نادية - 2
 .21 .ص ،المرجع السابق ،بوخريصة محمد ممين - 3
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أدبااي أصاااب  وأخياارا وجااود ضاارر مااادي أو ،م هااذا العقاادومخالفااة الصاايدلي أو أحااد تابعيااه ألحكااا
يمكاان قولااه عان هااذا الشاارط أن المشاار  الجزائاري علااى  اارار المشاار  الفرنسااي  إى أن مااا، الزباون

أو يبارز  ،الحاصالة نتيجاة أخطاار المنتجااتاألضارار قد تجاوزه إذ لم يعاد يشاترط للتعاويل عان 
ويكااون المناات  مسااةوى عاان الضاارر "األولااى الفقاارة .ج.م.ماان ق 100ذلاا  ماان خااالل نااص المااادة 

يشااترط أيضااا أن  ،"عالقااة تعاقديااة لاام تاارتبط بالمتضاارر النااات  عاان عيااب فااي منتوجااه حتااى ولااو
 .1يكون الضرر النات  عن اإلخالل بإلتزامات العقد

وعلياااه فاااي إطاااار دراساااة المساااةولية العقدياااة للصااايدلي سااانتطرق إلاااى شااارط قيامهاااا ثااام إلاااى 
 .قع على عاتق الصيدلياإللتزامات التي ت

 شروط قيام المسؤولية العقدية للصيدلي  ن تقديم الدواء: 9فقرة 
لقد قام جدل كبير حول مسةولية الصيدلي بين أن تكون عقدية أو تقصايرية أيان كانات فاي 

أخذ به القضاء الفرنسي لكان نظارا ل نتقاادات الشاديدة التاي وجهات لاه ا البداية تقصيرية و هذا م
ولقاااد كرسااات الطبيعاااة  ،ة القضااااء الفرنساااي الحااادي  فاااي تكييفهاااا وأصااابحت عقدياااةتغيااارت وجهااا

العقدياااة إللتزاماااات الصااايدلي و ذلااا  بإعتاااار مساااةولية الصااايدلي عقدياااة ناتجاااة عااان مخالفاااة عقاااد 
 .2الدواء بين اإلهمال في القيام بالواجبات

د صااحيض ولقيااام المسااةولية العقديااة للصاايدلي يجااب تااوافر شااروط وهااي أن يكااون هنااا  عقاا
الصاايدلي بإلتزاماتااه  أن يكااون الضاارر ناتجااا عاان إخاااللو ، بااين الصاايدلي والمااريل مقتنااي الاادواء

 .3أن يكون المريل مستهل  الدواء هو المتضررالتعاقدية و 

 وجود  قد بين الصيدلي والمريح مقتني الدواء -9
رور تقاااوم المساااةولية العقدياااة عااان الغيااار حيااا  يوجاااد عقاااد صاااحيض باااين المساااةول و المضااا

أماا أن يكاون هناا  باين المساةول والمضارور عقاد صاحيض ، وحي  يكون الغيار مكلفاا تنفياذ العقاد
فوجاب أن تنشاأ هاذه المساةولية  ،فذل  ألن مسةولية المسةول نحو المضرور هي مسةولية عقدية

باااين  فاااإذا كاااان العقاااد قاااد تااام باااين المساااةول والغيااار الاااذي أحاااد  الضااارر ى ،عااان عقاااد تااام بينهماااا

                                                 

 .22 .ص ،المرجع السابق ، يساني زاهية - 1
المجلاد ، (بوجاه عاام مصاادر اإللتازام اىلتازامنظرياة )ط فاي شارا القاانون المادني الجديادالوسي،  بد الرزاق محمد السنهوري - 2

 .707. ص، 5000، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط، الثاني
 .102. ص، المرجع السابق،  باس  لي محمد الحسيني - 3
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أثنااء تأدياة وظيفتاه  والمضرور كالتابع يربطه بمتبوعه عقد ثم يلحق الضرر بالمضارور المسةول
ذا إنعقد العقد  ير صحيض فالمسةولية ى تكون عقدياة  ،فهذه المسةولية تقصيرية وليست عقدية وا 
 .1ال تنشا المسةولية من العقد مسةولية تقصيريةفإذ أن العقد  ير الصحيض يزول ويبطل 

صاادر هااذه المسااةولية هااو العقااد وحااده ر اام أن النقاااف قااد جاار  حااول إمكااان ويالحااظ أن م
تطبيق النصوص العامة التي تقرر المساةولية العقدياة عان فعال الغيار علاى حااىت اإللتازام  يار 

الاادواء والصاايدلي صااحيحا فااإن هااذا  ،ومنااه إذا كااان العقااد القااائم بااين المااريل مسااتهل ،التعاقدية
لهااذا العقااد عاان خطئااه الااذي يسااأل عنااه متااى مااا كااان الضاارر الااذي  األخياار ساايكون مسااةوى وفقااا

أصااااب الماااريل جاااراء إساااتعمال الااادواء ذات صااالة بالخطاااأ الاااذي إرتكباااه الصااايدلي باااأن تاااوافرت 
 .2العالقة السببية بين الخطأ و الضرر

 :إخالل الصيدلي بتنفيل العقد -7
الصااااايدلي  الماااااريل ناااااات  مباشااااارة عااااان إخاااااالل أصاااااابيجاااااب أن يكاااااون الضااااارر الاااااذي 

هااذه اإللتزامااات هااي ماان وضااع وتحديااد  أنباإللتزامااات التااي رتبهااا العقااد ونااذكر فااي هااذا الشااأن 
قاااانون المااادني نجاااد اناااه ى يقتصااار العقاااد علاااى  5.ف107المتعاقاادين  يااار أناااه بمقتضاااى الماااادة 

رف هااو ماان مسااتلزماته وفقااا للقااانون والعاا مااا أيضاااإلتاازام المتعاقااد بمااا ورد فيااه فحسااب باال يتناااول 
إذن أن يااااادفع بالمساااااةولية العقدياااااة عناااااد اإلخاااااالل  ر،والعدالاااااة بحساااااب طبيعاااااة اإللتااااازام للمتضااااار 

باإللتزاماااات التاااي تضااامنها العقاااد صاااراحة وكاااذل  تلااا  التاااي تااادخل فاااي دائااارة التعاقاااد لكونهاااا مااان 
 .3مستلزمات العقد في ضوء األحكام القانونية والعرفية وكذا العدالة وطبيعة المعاملة

يدلي هاااو مخالفاااة أحكاااام عقاااد الااادواء أي الوصااافة صااادر المساااةولية العقدياااة للوعلياااه فمصااا
لاى المااريل دواء يختلاف عاان المادون فااي الوصافة الطبيااة سااواء افعناادما يسالم الصاايدلي ، الطبياة

عااادم التحااارز بتقصااايره فاااي التأكاااد مااان مطابقاااة المكتاااوب فاااي الوصااافة ماااع  أوهماااال إلكاااان ذلااا  
ء بكميااة أكثاار ماان الكميااة المطلوبااة المسااجلة فااي الوصاافة الوصاافة أو فااي صاارف الصاايدلي الاادوا

الطبية أو زاد في الكمية التركيبية للدواء المركب عن المساجل فاي الوصافة الطبياة أو تساليم دواء 

                                                 

 .52. ص، المرجع السابق،  لي فياللي - 1
 .011. ، المرجع السابق، صيجاسم  لي سالم الشامل - 2
 .72 .ص ،المرجع السابق ، يساني زاهية - 3
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 ير صالض ل ستعمال و ذل  إلنتهاء مدة الصالحية أو ألن الطريقة التاي إساتخدمت فاي حفظاه 
 .1 ير سليمة

ناي الادواء بالنصاائض والمعلوماات تزوياد الصايدلي الماريل مقت وكذل  الحاال فاي حالاة عادم
ساواء لتنااول الطعاام أو الحركاة أو  ياره  ،اإلرشادات التاي يراهاا مجدياة النفاع للحالاة التاي أماماهو 

 .2بحسب خبرته وعلمه
 :يجع ان يكون المريح صاحع حق في إسناد العقد -3

ء منااه الماااريل أو ماان يناااوب عناااه تكااون مساااةولية الصاايدلي عقدياااة إذا كااان مشاااتري الااادوا
سااتعمال الاادواء إلااى إأمااا إذا أد   ،قانونااا و كااان هااو الااذي رفااع علااى الصاايدلي دعااو  المسااةولية

وفاااة المااريل بسااب خطااا الصاايدلي بااأن أعطاااه دواء مغااايرا عمااا حاادده الطبيااب ففااي هااذه الحالااة 
اباة خلاف للمتاوفي فاي بمث تكون المسةولية عقدية إذا كان مان رفاع الادعو  الورثاة ألنهام يعتبارون

إلتازم بااه إتجااه مااورثهم  ألن هااذه الادعو  تسااتند إلاى تقصاير الصاايدلي فاي تنفيااذ مااجمياع حقوقاه و 
أماا إذا كاان رافاع الادعو  مان  يار الورثاة فغان المساةولية ساتكن تقصايرية ألناه ، من جهاة أخار 

 .3من الغير بالنسبة للعقد الذي أرمه المريل مستهل  الدواء مع الصيدلي

يعاارف باااألثر النساابي للعقااد و معنااى ذلاا  أن العقااد يرتااب بإعتباااره تصاارفا قانونيااا  وهااو مااا
يربط بين شخصين فأكثر حقوقا وواجبات في ذممهم دون الغير و هذه النتيجة المنطقية يترجمهاا 

قاانون المادني حيا  تانص مان ال 111-103نسبية العقد الذي إعتمده المشار  فاي الماادتين  مبدأ
يرتاع العقاد إلتزاماا  ال" و تانص الثانياة  "والعاام  ينصرف العقد إلي المتعاقادين والخلاف"األولاى 

الحقيقااة أن هااذه القاعاادة هااي مطلقااة فااي شااقها و ، "ولكاان يجااوز من يكساابه حقااا ،فااي لمااة الاياار
 .4السلبي لكنها تحتمل بعل الشذوذ في شقها اإليجابي

 
 
 

                                                 

 .520 .ص ،المرجع السابق ، لي فياللي - 1
 .20. ص، المرجع السابق ،بوخاري مصطفي ممين - 2
 .22 .ص ،المرجع السابق ،احمد سعيد الزقرد - 3
 .72. صالمرجع السابق،  ،حال بن  لي محمد - 4
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 تق الصيدلي  ند تقديمه الدواء اإللتزامات العقدية التي تقع  لي  ا: 7فقرة 
إن المسااةولية العقديااة التااي تقااع علااى عاااتق الصاايدلي تترتااب عاان عاادة إلتزامااات يجااب أن 
يقااوم بهااا فرضااها القااانون صااراحة عليااه و هااي إلتزامااات إذا وقااع اإلخااالل بهااا كاناات سااببا لقيااام 

 :المسةولية العقدية عليه ويمكن التطرق إليها كما يلي 
 : الم والتحلير اإللتزام باإل-9

إن اإللتاازام باااإلعالم فااي حقيقااة األماار عبااارة عاان واجااب قااانوني فرضااه المشاار  علااى مناات  
للمسااتهل  كافااة المعلومااات و البيانااات  ابااأن يقاادمو ، الساالعة أو علااى ماان تاارطهم صاالة وثيقااة بهااا

. التااي تمكنااه ماان إسااتخدام الساالعة فااي وجهتهااا الصااحيحة و تجنبااه أضاارار ومخاااطر إسااتخدامها
لتزام سااابق علااى التعاقااد يتعلااق بااإلتزام أحااد المتعاقاادين بأنهااإويعارف بعاال الفقااه اإللتاازام باااإلعالم 

ن يقااادم للمتعاقاااد األخااار عناااد تكاااوين العقاااد البياناااات الالزماااة إليجااااد رضاااا كامااال ساااليم وشاااامل أبااا
 .1لتفصيالت هذا العقد

يستفسر عان سانه  أنو عالم المريل إوعليه فإن من المتفق عليه أن الصيدلي من واجبه 
ستعمال الدواء طالما أن الطبيب لم يوضاع سان الماريل حتى يستطيع إبال ه بالطريقة المثلى إل

ذل عناياااة كماااا ينظااار إلاااى هاااذا اإللتااازام فاااي  الاااب باااإلتااازام ب لتااازاموعلياااه يعتبااار هاااذا اإل، بالوصااافة
ماان  100ي المااادة وطبقااا لمااا جاااء فاا ،األحيااان علااى أنااه إلتاازام ببااذل عنايااة ولاايس تحقيااق نتيجااة

مدونة أخالقيات الطب والتي اوجاب فيهاا المشار  علاى الصايدلي أن يحلال الوصافة الطبياة نوعياا 
دواعي عاادم جااواز إسااتعمالها أو التاادخالت ، لااوكميااا لتاادار  كاال خطااأ محتماال فااي مقااادير األدويااة

فعلاى  ،صافتهالعالجية التي لم يتفطن إليها و أن يشعر عناد الضارورة الطبياب بنقائصاها ليعادل و 
الصااايدلي بعاااد الاااتمعن فاااي الوصااافة الطبياااة والااادواء الماااراد إساااتهالكه وطريقاااة ذلااا  والتحاااذير مااان 

 .2مخاطره أو األشياء التي يمنع تناولها معه لتفادي أي ضرر وكذا المقادير

 :اإللتزام بضمان العيوع الخفية  -7
لجزائاااري فاااي الماااواد لقاااد تطرقااات التشاااريعات إلاااى ضااامان العياااوب الخفياااة و منهاااا المشااار  ا

فيجاب علاى الصايدلي محضار الادواء ومصارفه ضامان العياوب الخفياة  .ج.م.من ق 172-132
                                                 

كلياااة  ،فااار  عقاااود و مساااةولية، فاااي الحقاااوق ماااذكرة ماجساااتير، بالتحاااذير مااان مخااااطر الشااايء المبياااع تااازاملاإل،  لياااان  ااادة - 1
 جامعة بن  ،الحقوق

 .32 .ص ،المرجع السابق، بوخاري مصطفي ممين - 2
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وكما هاااو ،إلاااى تحقياااق األضااارار للمساااتهلكين أو لمساااتخدمي الااادواء الموجااادة بالااادواء والتاااي أدت
فيجاب أن يكاون هناا   ،معروف يجاب تاوافر شاروط معيناة للحادي  عان الضامان العياوب الخفياة

مثل حالة إساتعمال دواء معياب ياةدي إلاى تادهور حالاة ، أن يكون هذا العيب سبب أضراراعيبا و 
 .كما يجب أن يكون العيب موجودا عند إنعقاد العقد،ويجب أن يكون العيب خفيا ،المريل

وهنا يثور التساةل عن كيفياة إساتخدام الادواء وكيفياة الحفااظ علياه حيا  يساتطيع الصايدلي 
هو ليس نتيجة عيبا خفيا موجود بالدواء و إنماا ، اد على مستخدم الدواءأن يثبت الضرر الذي ع

نتيجة سوء حفظ الدواء و في هذه الحالاة أثاار بعال الفقاه إلاى إمكانياة الرجاو  إلاى خبيار لتبياان 
ويثور تساةل حول مد  إعتبار التفاعال باين  ،ما إذا كان العيب موجود بالدواء لحظة البيع أم ى

 .1و الذي قد يسبب ضررا عيبا خفيا نوعين من الدواء
فالصاايدلي مسااةول عاان ضاامان العيااب  .ج.م.ماان قفقاارة األولااى 172ووفقااا ألحكااام المااادة 

الخفي الذي يلحق بالدواء وهذا في حالة إذا لم يتوافر في الدواء وقت التساليم الصافات التاي كفال 
مااان نفعاااه بحساااب الغاياااة للمساااتهل  وجودهاااا فياااه أو إذا كاااان بالااادواء عياااب يااانقص مااان قيمتاااه أو 

لذل  على الصيدلي ضمان العيوب الخفياة الموجاودة بالادواء  بشارط أن يكاون العياب  ،المقصودة
 .2في الدواء قديما و خفيا و مةثرا و  ير معلوم لد  مقتنيه

 :اإللتزام بضمان المطابقة-3
البااائع يلتاازم "نااص المشاار  علااى  أياان مصاادرا لهااذا اإللتاازام .ج.م.ماان ق 120تعااد المااادة 

بحيا  يلتازم الصايدلي ،"بتسليم الشيء المبيع لمشتري في الحالة التاي كاان  ليهاا وقات البياع 
وى  بتسليم الدواء المتفق عليه المدون في الوصفة الطبية بالحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد

رل الااذي أراده شا  أن مساتهل  الادواء عنااد إقتنائاه لهاذه المااادة فإناه يتوقاع مناه أن يحقااق لاه الغا
ى كااان الصاايدلي قااد أخاال بااإإللتزام بالمطابقااة الملقااى علااى ، منااه و أن ى يلحااق بااه أي ضاارر وا 

حمايااة المتعلااق ب 01-02ماان القااانون رقاام  11كمااا يجااد هااذا اإللتاازام مصاادره فااي المااادة  ،عاتقااه
ساتهل  منتوج معرول علاى الم أيالتي إشترط فيها المشر  وجوب تلبية ، المستهل  وقمع الغف
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ومميزاتااااه  صاااانفهتهل  و ذلاااا  ماااان حياااا  طبيعتااااه و خصوصااااا الاااادواء للر بااااات المشااااروعة للمساااا
 .1األساسية و تركيبه

كمااا يجااب علااى الصاايدلي أن يضاامن المطابقااة لألدويااة التااي يركبهااا فااي صاايدليته كمااا ورد 
وخاصااااة عناااادما يتعلااااق األماااار بماااازج نااااوعين ماااان ،فااااي الوصاااافة الطبيااااة أو وفقااااا لدسااااتور األدوية

ألن ، فيجاااب أن يضااامن ساااالمتها وعااادم اإلضااارار بصاااحة مساااتعمليه ،مستحضااارات الصااايدىنيةال
هذا اإللتزام بالنسابة للصايدلي هاو إلتازام بتحقياق نتيجاة بحيا  يجاب علياه تساليم دواء مطاابق لماا 

عاااام و إسااتثناء أن يمتناااع الصااايدلي عاان تساااليم الااادواء إذا  كأصااالورد فااي الوصااافة الطبياااة وهااذا 
حيا  يعاد هاذا  ،الوصفة الطبياة أيان يجاب علياه اإلتصاال بالطبياب الواصاف لهااراوده ش  حول 

النتيجاة التاي كاان  أنقاى علاى مقتناي الادواء ساو  اإلثباات بي ماا، اإللتزام هو إلتزام بتحقيق نتيجة
يدلي يتمثاااال فااااي تقااااديم الاااادواء المطااااابق للوصاااافة فااااإن صاااايتوخاهااااا لاااام تتحقااااق فااااإذا كااااان إلتاااازام ال

 .2المضرور تثبت في هذه الحالة مسةوليته في تعويل
 مد  مسؤولية الصيدلي التقصيرية : البند الثاني 

يمكن مساءلة الصيدلي كذل  بمساةولية تقصايرية إذا ماا أكادت الادىئل علاى إنتفااء العالقاة 
التعاقدية بيناه و باين الماريل ألن نطااق هاذه المساةولية يتحادد فاي جمياع الحااىت التاي ينصاب 

إذا أخااال الصااايدلي  إلتااازام لااام تكااان اإلرادة مصااادرا لاااه ذا  فاااي حالاااة إذا ماااا فيهاااا اإلخاااالل علاااى
وتحااادد الحااااىت التاااي تكاااون فيهاااا  ،بالواجاااب القاااانوني العاااام المتمثااال فاااي عااادم اإلضااارار باااالغير

 .مسةولية الصيدلي مسةولية تقصيرية فيما يلي
 إخالل الصيدلي ب حكام بيع وتحضير الدواء  :9فقرة 

نتاااج الاادواء و هااذا عاان دراسااة لقااد تاام التطاارق إلاا ى مسااألة إخااالل الصاايدلي بأحكااام بيااع وا 
مسااةولية الصاايدلي عاان بيااع الاادواء و مسااةوليته عاان تحضااير الاادواء و تاام إسااتنتاج مجموعااة ماان 

 : وهي، 3الحاىت تجعل مسةولية الصيدلي تقوم على أساس أنها تقصيرية
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 :حالة تقديم دواء غير صالح لإلستعمال -9
وهاااذا ماااا إن  يزياااد مااارل  ،تسااابب ضااارر للماااريل مساااتهل  الااادواء ى محاااالوهاااي حالاااة 

يحقاق الغاياة  ياةدي الادواء مفعولاه وى أو ى ،المريل المصااب باه مسابقا أو ظهاور مارل جدياد
وعلياااااه تقاااااوم المساااااةولية التقصااااايرية للصااااايدلي عناااااد تقديماااااه لااااادواء  يااااار صاااااالض ،1المرجاااااوة مناااااه

واسااع أي عاادم الصااالحية الناتجااة لمخالفااة اإلشااتراطات وعاادم الصااالحية بمفهومهااا ال ،ل سااتعمال
إنتهاااء ماادة صااالحيته أو تاام  الفنيااة و األصااول العلميااة فااي حفظااه و تخزينااه أو كااان ناشاائا عاان

فتسليم الصيدلي دواء  ير صالض ل ستعمال يمثل اإلخالل بإلتزام الباائع بتساليم المبياع و  ،سحبه
 .2تنطبق على هذا اإللتزام القواعد العامة

 :حالة إمتناع الصيدلي  ن تقديم الدواء دون سبع جدي  -7
أن يكون هنا  سبب جدي يسبب يفسر هذا المناع كغيااب الوصافة الطبياة أو وجاود إشاكال 

وساابب اإلمتنااا  ضاارر للمااريل تقااوم حينهااا مسااةولية الصاايدلي التقصاايرية عاان اإلمتنااا   ،فيهااا
 .3الغير مشرو  و المسبب ضررا للغير

 :ار غير مطابقة لألسعار القانونيةع األدوية ب سعحالة بي -3 
المحااددة ماان باال الوكالااة الوطنيااة للمااواد  لألسااعاربأسااعار  ياار مطابقااة  األدويااةوهااي بيااع 

وذل  برفع األسعار من أجال إبتازاز المرضاى أو خفضاها للمنافساة الغيار المشاروعة ، الصيدىنية
 يار قانونياة  بأساعارللصيدلي  عن تقاديم الادواء فهنا تقوم المسةولية التقصيرية  ة،لباقي الصيادل

يوجبااان المسااةولية خطااأ تضاامنه قااانون األسااعار و خطااأ  خطااأينو هااي فااي نفااس الوقاات تشااكل 
 .4تضمنه مدونة أخالقيات الطب

 التدخل التلقائي للصيدلي : 7فقرة 
مدونااااة أخالقيااااات الطااااب علااااى أنااااه يجااااب علااااى ماااان  101ادة ماااالقااااد نااااص المشاااار  فااااي ال

 وهاذا معنااه أناه ى ،أن يحا  زبائناه علاى إستشاارة الطبياب كلماا إقتضات الضارورة ذلا الصيدلي 
سااهامه فااي إيمكاان للصاايدلي  أن يكااون طرفااا فااي ممارسااة الطااب بطريقااة  ياار قانونيااة ماان خااالل 
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التطبب مع بعل الدجالين والمطببين و جبااري الكساور والماداوين باألعشااب الطبياة لكان هناا  
 المحاادقالخطاار  أي التخاال إلسااعاف مااريل أو جااريض  فااي حالااة طااواراحالااة تساامض للصاايدلي ب

 .بشرط  ياب الطبيب و هو إستثناء وواجب على الصيدلي
القااانون يحضاار علااى الصاايدلي   أنيااة علااى الاار م ماان بهااذا األخياار إذا عاادل فالوصاافة الط 

نااو  بااادون أوال يعاادل فااي طبيعااة المااواد المدونااة فااي الوصااافة الطبيااة سااواء ماان حياا  المقاادار أن
 كمااا أنااه ى ،توجااب المسااةولية التقصاايرية للصاايدلي ،قباال تسااليم الاادواءو  الموافقااة الخطيااة للطبيااب

يجاوز للطبياب أن يساتبدل مستحضارا لعمال معاين بمستحضار لعمال أخار إى بعاد موافقاة الطبيااب 
وترتيبااا علااى ذلاا  فااإذا مقااام الصاايدلي بااأي عماال طبااي كتشااخيص األماارال أو تقااديم , المعااال  

أو تعااديل الوصاافة  ،ألدويااة باادون وصاافة طبيااة ماعاادا األدويااة التااي أجاااز القااانون صاارفها باادونهاا
ذلااا  إلاااى إلحااااق ضااارر  أد أو إساااتبدال عاااالج باااأخر ألي سااابب كاااان و  دون موافقاااة الطبياااب

 .ابالمريل فيكون الصيدلي  مسةوى مدنيا وجنائي

 إرتباط خط  الصيدلي بجريمة جنائية : 3فقرة  
المهنااي يمااس بسااالمة حياااة  مسااةولية العقديااة إذا شااكل إخااالل الصاايدلي بإلتزامااهتسااتبعد ال

المرتكااااب ماااان الصااايدلي إلااااى المساااااس بحياااااة  الخطاااأوتتحقااااق هااااذه الحالاااة لمااااا يااااةدي  ،اإلنساااان
كاأن يقاوم الصايدلي ببياع الادواء دون أن يتأكاد مان ، المريل مستهل  الدواء أو ساالمته الجسادية

ن  ،ف فهااذا األماار يةخااذ بااه ولااو فااي حالااة وجااود عقااد بااين الطاارفينأنااه مطااابق للاادواء الموصااو  وا 
ذلا  إذا شاكل اإلخاالل بااإللتزام قاانوني ساابق  كان ينبغي األخذ بأحكام العقد إى أناه يساتثنى مان

 .سواء متعاقد أو  ير متعاقد الفعلو هو عدم إرتكاب هذا 

يشاااكل إخاااالل بااااإللتزام  ولقاااد طباااق القضااااء الفرنساااي أحكاااام المساااةولية التقصااايرية عنااادما
عااان الجريماااة الجنائياااة خاصاااة إذا كاااان الخطاااأ  الناشااا التعاقااادي جريماااة فيماااا يتعلاااق باااالتعويل 

الصاايدلي قااد أد  إلااى المساااس بسااالمة المسااتهل  كحالااة مااا إذا ترتااب عاان تناااول الاادواء الااذي 
 .1صرفه الصيدلي إجهال
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 ء نو ية إلتزام الصيدلي في تقديم الدوا: الفرع الثاني
لتزامات الملقاة على عاتق الصايدلي عناد تقديماه للادواء تختلاف بحساب طبيعاة إن نوعية اإل

فهناا  أعماال تتطلاب  ،ورد فياه وبما يفرضه علياه العقاد مان مهاام لتنفياذ ماا ،قوم بهالعمل الذي ي
لحالاة وفاي هاذه ا ،تزام في هذه الحالاة تحقياق نتيجاةوبالتالي تتمثل نوعية اإلل ،لتحقيقهامنه نتيجة 

و فااي المقاباال  ،باات أنااه لاام يخطاا  ر اام تخلااف النتيجااةإذا لاام يتحقااق اإللتاازام علااى الصاايدلي أن يث
تفارل باذل جهاد مان  وأخار  ماا ،قد يتطلاب هاذا الناو  مان اإللتازامعلى المريل أن يثبت أن الع

وهااذا النااو  ماان اإللتزامااات يساامى  ،لصاايدلي مقصاارا فااي مثاال هااذه الحالااةيعااد او  طاارف الصاايدلي
 .زاما ببذل عنايةإلت

 اإللتزام بتحقيق نتيجة : البند األول
ألناه مادين  ،بتحقيق نتيجة ملتزاإالصيدلي عند تقديمه الدواء هي  األصل العام في إلتزامات

وهااي تقااديم أدويااة صااالحة وسااليمة ى تشااكل خطاارا علااى ماان يسااتهلكونها  ،بتحقيااق نتيجااة محااددة
فإنااه يساأل عاان هاذا اإللتاازام فاي حالااة حاادو   ،منات يرها بنفسااه أو تسالمها ماان الساواء قااام بتحضا

 .خلل وترتب ضررا عن ذل 
وكاذا الطاابع وفي الغالب هذا النو  من اإللتزمات يتعلاق بالجاناب التجااري لمهناة الصايدلي 

، 1201تزامااات ماان نصااوص المااواد ويمكاان إسااتخالص هااذا النااو  ماان اإلل ،التعاقاادي لمسااةوليته
إذ ، باالعيوب الظااهرة والعياوب الخفياةمدني الفرنسي المتعلقاة من قانون الو  1200، 202، 120

 . 1أن الصيدلي يعمل على تنفيذ العقد الذي يربطه بالزبون بشكل صحيض
، منااه 170، 175 ،171أمااا فااي القااانون الماادني الجزائااري فقااد تناولهااا المشاار  فااي المااواد 

 :ات الصيدلي بتحقيق نتيجة كما يليويمكن حصر إلتزام
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 إلتزام الصيدلي بالضمان  :9فقرة 
ئع المهناااي بشااايء مااان القساااوة مااان خاااالل باااانساااتطيع القاااول أن القضااااء الفرنساااي يعامااال ال

أن يجهااال العياااوب فاااي الشااايء ئع المهناااي ى يمكااان لباااابمنطلاااق أن ا ،سااايء النياااةتشااابيهه بالباااائع 
علياه حيا  يرتكاب خطاأ جسايما عنادما ى يعارف أو يكشاف عان تلا  العياوب التاي يجاب  ،المبيع

 .الكشف عنها بحكم إختصاصه
ضامان عياب  من قانون حماية المستهل  وقمع الغف الساالف الاذكر 01كما عرفت المادة 

، ماله العاديااة أو الممكاان توقعهاااكاال منتااوج فااي شااروط إسااتع: منتااوج مضاامون":المنتااوج علااى أنااه 
تناسااب مااع  محاادودة فااي أدنااى مسااتو  يشااكل أي خطاار أو يشااكل أخطااارا ى ،الماادةبمااا فااي ذلاا  

 ."اية عالية لصحة وسالمة األشخاصستعمال المنتوج وتعتبر مقولة بتوفير مستو  حمإ
تعاارل وهمااا عاادم ال .م.ق 172و 217ماان الضاامان حسااب نااص المااادتين وهنااا  نااوعين 

وألنناا ى يمكان أن نتصاور الحالاة األولاى  ،الخفياة وضامان العياوب ،الصادر عن البائع أو الغيار
 .1عن ضمان العيوب الخفية سنقتصر في الكالم

 :اإللتزام بضمان العيوع الخفية -9
، 172ا المشر  الجزائري في الماواد لقد تطرقت التشريعات إلى ضمان العيوب الخفية ومنه

فيجاب علااى الصايدلي الااذي يحضار الاادواء ويسالمه ضاامان العياوب الخفيااة الموجااودة  .م.ق 132
وكماااا هاااو معاااروف  ،تهلكين أو لمساااتخدمي الااادواءللمسااا األضاااراربالااادواء والتاااي أدت إلاااى تحقياااق 

ة للحااادي  عااان يجاااب تاااوافر شاااروط معينااا ،لمنصاااوص عليهاااا فاااي القاااانون المااادنيطبقاااا للقواعاااد ا
نعقاااد إنااد كمااا يجااب أن يكااون العيااب موجااودا ع ،فيجااب أن يكااون خفيااا ،ضاامان العيااوب الخفيااة

 .2العقد
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،  تاةدي إلاى قياام المساةوليةهاا ىكما يجب مالحظة أن بعل العيوب قد تسبب أضرارا لكن
ذا كانات ردة و  اللماريل جاراء تناولاه لادواء ما يكون مسةوى عن الضرر الذي حاد  فالمصنع ى ا 

هناا  ،منات وليس له عالقة بالخصائص الخطيارة لهاذا ال ،جسمه ى تستجيب لتأثيره المطلوبفعل 
 :يإى بتوافر شروط معينة هي كاألتيضمن الصيدلي كل عيب مهما كان  ى

 :من يكون العيع في الدواء قديما -م
باااائع أن يكاااون ضاااامنا للعياااب ال ألزماااتج بأنهاااا قاااد .م.ق 172يتباااين لناااا مااان ناااص الماااادة 

عتبار قدم  ،الخفي  .  عن طريق الخبرةو البا ما يكون ذل العيب يكون من وقت تسليم المبيعوا 
 :من يكون العيع مؤثرا -ع

مبيااع أو منفعتااه للغاارل المااذكور فااي عقااد البيااع يكاون ذلاا  عناادما ياانقص العااي ماان قيمااة ال
 .هطبيعة المبيع أو لكيفية إستعمالأو وفقا ل

وبالتااالي ، مقاادار الاانقص الااذي يعتباار مااةثرا 172لاام يحاادد المشاار  الجزائااري ضاامن المااادة 
والااذي  ،ماادني فرنسااي 120فرنسااي فااي المااادة نلجااأ إلااى إسااتعمال المعيااار الااذي أخااذه المشاار  ال

يب المةثر هو العيب الذي يبلغ حادا مان الجساامة بحيا  لاو علماه المشاتري وقات يقضي بأن الع
 .1التعاقد إلمتنع عن الشراء أو إلشتراه بثمن أقل

 :من يكون العيع في الدواء خفيا -ل
العيااب الخفااي هااو ذلاا  العيااب الااذي ى يظهاار للعيااان وى يمكاان إكتشااافه بااالفحص العااادي 

وماعاادا هااذا ى يكااون الصاايدلي ضااامنا  ،قال متوسااط اإلدرا تري للاادواء عاااالااذي يقااوم بااه كاال مشاا
أكدتاه الماادة  للعيب إذا كان ظاهرا لمقتني الدواء وقات التساليم ولام يباد  إعتراضاه علياه وهاذا ماا

 .2م.ق 172/5
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 إلتزام الصيدلي بالتسليم :7فقرة 
افر علااى أي دواء متااو  ،يم منتااوج مطااابق مااع مااا إتفااق عليااهيقااع علااى الصاايدلي إلتاازام تساال

وهاذه تتطلاب مناه ( الوصافة الطبياة)ئص المتفق عليهاا فاي عقاد الادواء جميع المواصفات والخصا
لااذل  يقضااي علااى  ،ماان مدونااة أخالقيااات الطااب 100ادة حرصاا فااي عاادة نقاااط أكاادت عليهااا الماا

الصايدلي عنااد تسااليمه للاادواء أن يضااع فااي إعتباااره أمارا أساساايا وهااو تسااليم دواء سااليما خاليااا ماان 
دونااه الطبيااب فااي  ومتفقااا مااع مااا ،لشااروط التااي تتطلهااا قااانون المهنااةخاااطر مسااتوفيا لجميااع االم

ويستلزم التسليم أيضا من الصيدلي أن يتخذ كل الوسائل التي تحول دون تحقاق  ،الوصفة الطبية
ه لاان يحساان أن ياادر  مخاااطر وينبغااي لهااذا األخياار إذا كااان يعتقااد أناا ،لضاارر لمسااتعمل الاادواءا

 .ليه أن يمتنع عن التسليمفع ،الدواء
ا للااادواء المساااجل بالوصااافة فينبغاااي علاااى الصااايدلي تبعاااا لاااذل  أن يسااالم دواء مطابقاااا تمامااا

إذ يعتبااار التساااليم  ،يااابفيحضااار علياااه تساااليم دواء باااديل للااادواء المحااادد مااان طااارف الطب ،الطبياااة
لمسااتهل  بمااا المطااابق بمثابااة عماال إيجااابي يقااوم بااه الصاايدلي بتحقيااق نتيجااة وهااي تسااليم الاادواء ل

 .1يمكنه من حيازته ماديا  واإلنتفا  به دون عائق
 إلتزام الصيدلي بالسالمة: 3فقرة 

لقد نجم عن اإلنتاج الكبير إحتمال متزايد إلفاالت السالع مان رقاباة المنتجاين لتكاون مشاوبة 
ساتهالكها محفوفاا باألخطاار ونتيجاة لاذل  كاان طبيعياا  أن ببعل العيوب التي يكون إستعمالها وا 

ونااار  ذلااا  كثيااارا مااان خاااالل وساااائل  ،التاااي تساااببها المنتجاااات الصاااناعية يتساااع وحجااام األضااارار
اإلعااالم عاان الكااوار  التااي تصاايب المسااتهلكين كالتساامم الااذي يكااون جااراء تناااول بعاال األ ذيااة 

ولقاد  ،نتيجاة إساتخدام مستحضارات التجميالساان نوكذل  األضرار التي تصيب جسام اإل واألدوية
عتباره  كان اإلجتهاد القضائي الفرنسي أول سابب فاي مايالد اإللتازام بالساالمة فاي بعال العقاود وا 
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يعاد هاذا اإللتازام فاي بداياة القارن العشارين  ،ملحق ملقى على عاتق أحد الطارفينكإلتزام ضمني و 
 .1بصدد عقد التنقل وبعدها أصبض يمدد نطاق تطبيق اإللتزام حتى على العقود األخر 

 وهااذا مااا ،لتاازام بالسااالمة إلتزامااا قانونيااامااة لحمايااة المسااتهل  يعتباار اإلوتطبيااق للقواعااد العا
المنتوجاات الساالفة الاذكر ماا  المتعلاق بضامان 520-20من مرسوم رقام  05نصت عليه المادة 

يجب أن يتوفر علاى ضامانات ضاد كال المخااطر التاي مان شاأنها أن تماس   ...كل منتوج " :يلي
 .2بمصالحه الماديةبصحة المستهل  أو أمنه أو تضر 

 اإللتزام ببلل  ناية : البند الثاني
يااار  الااابعل أن الصااايدلي يقااااس دوره فاااي تقااادير الااادواء علاااى الطبياااب حيااا  يقتصااار دوره 

ويقادر ذلا  بمعياار الرجال متوساط  ،ي الحطة والحاذر فاي تقاديم الادواءعلى اإللتزام ببذل عناية ه
فاااإذا كاااان الصااايدلي  ،اإلهماااال أو التقصااايرتاااي وقاااع فيهاااا الاااذكاء فاااي نفاااس الظاااروف الخارجياااة ال

إذ أنااه  ،عاليااة تلاا  األدويااة ومااد  نجاعتهااافإنااه ى يضاامن ف ،يضاامن سااالمة األدويااة التااي يبيعهااا
التاي يبيعهاا تحقاق أي ى يضامن أن تلا  األدوياة  ،علياه إى إلتزاماا بوسايلةفي هذه الحالاة ى يقاع 

 .3لصيدلي إلتزاما بضمان الفعالية المطلقةمن المستحيل أن تلقي على ا ألنه ،الشفاء الكامل

 إلتزام الصيدلي اإل الم: 89فقرة 
تااي ماان ويتمثاال فااي معرفااة المااريل بكاال خصااائص الاادواء وطريقااة إسااتعماله والمخاااطر ال

وعلى هذا يجب على الصايدلي أن يكاون منحاه الادواء للماريل مصاحوبا  ،الممكن أن تنجر عنه
ويضامن اإللتازام بااإلعالم  ،هو ضروري فاي إساتعمال الادواء ل مابإعالم هذا األخير وتبصيره بك

 :عنصرين
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ته ومواصااااافا ،اء ووصااااافه للزباااااون وتبياااااان مكوناتاااااهأن يتعلاااااق باااااالتعريف بالااااادو  :األول العنصااااار 
ودواعي إسااعماله وتهادف هاذه العملياة إلاى تمكاين الماريل مان اإلساتفادة باه علاى  ،وخصائصه

 .نحو الذي يتوافق مع حالته الصحيةال
إساتعمال  يتعلق ببيان كيفية اإلساتعمال واإلحتياطاات الواجاب إتخاذهاا عناد :العنصر الثاني

مداده بكل التدابير التي عليه إتخاذها للحيلولالدواء من طرف المستهل  ة دون وقو  األخطاار ، وا 
 دلي يكااون مطالبااايحياا  أن الصاا ،تاازام علااى أنااه إلتاازام ببااذل عنايااةوينظاار هااذا اإلل ،الكامنااة فيااه

ولكناه ى يضامن ,بالسعي إلى إستخدام كافة الوسائل التي من شأنها أن تجعل من اإللتزام ناجحا 
 1.اول إيصاله من معلومات إلى المرلح لهم ما

 إلتزام الصيدلي بالنصيحة  :7فقرة  
وذلا  أن الصاايدلي فاي هاذه الحالاة يساالم  ،صافةيظهار هاذا اإللتازام عناد تقااديم الادواء دون و 

 ياار أن هااذا اإللتاازام  ،أو أن يختااار بنفسااه الاادواء ،علااى طلااب المااريل لاادواء معااين ناااءاالاادواء ب
 107إذ نصات الماادة  ،ساعدة على العالج يمنعه القاانونوالمتمثل في تشخيص المرل بنية الم

يجب على الصيدلي أن يمتنع عان تقاديم تشاخيص أو " :خالقيات مهنة الصيدلي على أنهقانون أ
ويجب أن يتفاد  على الخصوص كل تعلياق  ،دعو للمساعدة على عالجهلمرل المتنبة بشأن ا

 ."التي يطلبها المرضى أو مأموروهطبي على نتائ  التحاليل 
يجاب علاى الصايدلي أن يحا  زبوناه " :من نفس القانون علاى أناه 101مادة كما نصت ال 

 .2"على إستشارة الطبيب كلما إقتضت الضرورة ذل 
الفرنسي على إلتزام النصض واإلرشاد هو من بين اإللتزامات بباذل  كما إستقر الفقه والقضاء

والثااني هاو الادور الاذي  ،األول هو درجة إحتمال النتيجاة ،ة وقد أستند في ذل  إلى معيارينعناي
يلعبه الدائن في تحقياق النتيجاة أو تخلفهاا ىن النتيجاة المرجاوة مان التحاذير هاي تجناب المشاتري 

فالصااايدلي لماااا يقاااوم  ،يضااامن هاااذه النتيجاااة لكااان الباااائع ى ،تعمال المبياااعمخااااطر المرتبطاااة بإساااال
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 إنمااا يتعهااد فقااط بااذل عنايااة وكاال مااا ،إسااتعمال المستحضاارات الصاايدىنية بالتحااذير ماان مخاااطر
 .1ة من طرف الصيدليمحاطته بالبيانات والمعلومات المقدإيستطيع 

 الرقابة  لي صحة الوصفة : 3فقرة 
والتحقااق ماان  ،فااي مراقبااة الصاايدلي لصااحة الوصاافة ،كمااا ذكرناااه سااابقاهااذا اإللتاازام  يتمثاال

عناااوان ونقصاااد بتلااا  البياناااات إسااام ولقاااب و  ،البياناااات الشاااكلية المتعلقاااة بهاااا ماااد  صاااحة بعااال
وفااي  ،ماان هويااة الطبيااب المحاارر للوصاافةأي بصاافة عامااة التأكااد  ،وتوقيااع الطبيااب الااذي حررهااا

فاي قضاية تاتلخص وقائعهاا فاي  الفرنسايةseine) ) 2هاذا الساياق صادر قارار عان محكماة ىساان
 مااو ، ى وصافة  موقعاة توقيعاا  يار ظااهراإقدام الصايدلي علاى صارف دواء لعادة مارات بنااءا علا

يعاااب علااى الصاايدلي فااي هااذه الحالااة هااو إقدامااه علااى صاارف دواء دون التأكااد ماان مااد  صااحة 
 .3التوقيع التي تتضمنه

 ية الصدليي  ن تقديم الدواء ولاالثار القانونية لمسؤ  :المبحث الثاني
ا أحدثااه ماان ضاار للمسااتهل  المااريل بمجاارد أن تقااوم مسااةولية الصاايدلي البااائع المدنيااة عماا

حقاه مان يقوم هذا األخير برفع دعو  قضائية ويطال من خاللها بالتعويل عان الضارر الاذي لو 
 إرتكباه الصايدلي أوأو لخطاا  ،ذل  ناجما عن عي ذاتي في الادواءسواء كان  ،جراء تناول الدواء

سااباب التاااي ساابق لناااا وأن مساااعدوه أثناااء تقاااديمهم لمااا هااو مااادون فااي الوصاافة أو  يرهاااا ماان األ
 .ذكرناها

بإعتبااره  ،وتمكيناه مان إقتضااء حقوقاه ،و  وسيلة قضائية لحماية المضرورتعتبر هذه الدع
ت مهماا كانا ،ليامال الاذي قاام بيناه وباين الصايدالطرف الضعيف في العالقاة التاي مان شاأن التع

، شادد المشار  معاه وأقار بمساةوليتهعلاى عكاس الصايدلي الاذي  ،تل  العالقاة تقصايرية أم عقدياة
إضاافة إلاى الثقاة التاي أودعات فياه فاي تقاديم هاذا الناو   ،ومساتواه العلماي ،وذل  بحكم تخصصه
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طااأ وهااي كلهااا عواماال تجعلااه فااي موضااع المساااءلة فااي حالااة إرتكابااه لخ ،الخطياار ماان المنتوجااات
 .إلى هال  المريل ومعاناته الصحيةيةدي 

جهااة نجااد المضاارور الااذي يسااعى إلااى الحصااول : يتحاادد علااى إثاار هااذه الاادعو  طرفااان لااذا
وذلااا  عااان طرياااق دعاااو  التعاااويل علاااى  ،ويل المناساااب حتاااى يمكناااه جبااار ضاااررهعلاااى التعااا

الاادعو   ذهكمااا نجااد الصاايدلي هااو الطاارف الثاااني فااي هاا ،(المطلااب األول)الصاايدلي أو مساااعده 
والذي يحاول أن يقوم بنفي المساةولية عان نفساه بإحاد  الطارق التاي  ،والمتسبب في هذا الضرر

 (.المطلب الثاني)إلتزامه بالتعويل بينها له القانون من أجل التخلص من 
 د و  التعويح: األول المطلع

د رور ضااتتمثاال دعااو  التعااويل فااي تلاا  الاادعو  القضااائية التااي يرفعهااا المااريل المضاا
حيا  يطاال فيهاا باالتعويل عان جمياع األضارار التاي أصاابته بساب  ،الصيدلي الاذي قادم الادواء

الخطااأ الااذي كااان نتيجااة لعاادم أخااذ جانااب الحيطااة والحااذر ماان طاارف الصاايدلي أو أحااد مساااعديه 
 .ت سالمة المريل البدنية واألدبيةأثناء تقديمهم الدواء المطلوب والتي مس

 ائي لد و  التعويحالجانع اإلجر : الفرع األول
، إن التوجااه القااائم حاليااا ماان أجاال إثااارة المسااةولية المدنيااة للمهنااي عامااة وللصاايدلي خاصااة

رجاال القضااء مان أجال إعطااء دور حاسام للمنظوماة القانونياة فاي نابع أساسا من ر بة الفقهااء و 
رياق توساايع ساواء عاان ط ،لمساتهل  المضاارور بالدرجاة األولااىتاوفير الحمايااة اإلجرائياة القصااو  ل

أو مااان خااالل تسااهيل قواعاااد  ،ن تضاارروا بفعااال المنتجااات المعيبااةالصاافة لتشاامل أشخاصاااا أخااري
 1.اإلجراءات أمامهم
 قوا د إجراءات د و  التعويح: البند األول

توجااد مجموعااة ماان القواعااد اإلجرائيااة التااي يجااب علااى الشااخص المضاارور إحترامهااا حتااى 
الضاااحية فاااي الااادعو  عاااويل وهاااي الصااافة وتأسااايس يكاااون لاااه القااادرة علاااى إقتضااااء حقاااه فاااي الت

 .ومراعاة األجال
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 الصفة : 9فقرة 
حتااى تااتم المطالبااة القضااائية علااى الوجااه الصااحيض يجااب أن تكااون شخصااية الماادعي محاال 

كمااا  ،1فااال يمكاان لشااخص إذا لاام تتااوفر فيااه الصاافة المطلوبااة أن ياادعي بوجااود حااق لديااه ،إعتااار
أو ينااوب عناااه شااخص بنياباااة قانونيااة مثااال  ،عو  بنفساااهالمباشاار أن يباشااار الااد يمكاان للمضااارور

 .ةسس في حقه أمام الجهات القضائيةتوكيل الضحية لمحامي لي
فااي ( ذي الصاافة)والمعنااي مباشاارة  ،هااو صاااحب الحااق األصاايل :المضاارور المباشاار -9

، (الاادواء)تعمال المنتااوج المعيااب طلااب التعااويل عاان األضاارار التااي لحقاات بااه والمترتبااة عاان إساا
 .ط إذا توافرت فيه أهلية التقاضي ووجدت مصلحة قانونية تبرر طلبهبشر 

ماان الدسااتور  11حياا  نصاات المااادة  ،لحااق لااه سااند فااي المبااادا الدسااتويةونجااد أن هااذا ا
الاادفا  الفااردي أو عاان طريااق الجمعيااة عاان الحقااوق ":علااى أنااه  1222ائااري الصااادر ساانة الجز 

وكااذل  هااذا الحااق لااه اثاار فااي المواثيااق . "مونحريااات الفرديااة والجماعيااة مضاااألساسااية و عاان ال
 . الدولية لحقوق اإلنسان
لكااال "مااان اإلتفاقياااة األوروبياااة لحقاااوق اإلنساااان نجااادها نصااات علاااى أناااه  2وكاااذل  الماااادة 

شااخص الحااق فااي اللجااوء إلااى القضاااء لينظاار فااي دعااواه بصاافة علنيااة و عادلااة فااي أجاال معقااول 
 .2"ا القانونينشئه ومحايدةعن طريق هيئة قضائية مستقلة 

 
 

                                                 

يتضامن  م5003برايار سانة ف 52 االموافاق لا ه1052صافر عاام  13ماةرخ فاي  02-03مان قاانون رقام  11نصت الماادة  - 1
أفريال سانة  51 االموتفق ل ه1052ربيع الثاني عام  17الصادر في  ،51العدد  .ج.ج.ر.ج ،ون اإلجراءات المدنية واإلداريةقان

يثيار القاضاي تلقائياا  ،ولاه مصالحة قائماة يقرهاا القاانون ،لام تا  لاه صافة يجاوز ألي شاخص التقاضاي ماا ى: "على أناه م5003
 .."..في المدعي أو المدعى عليه كما يثير تلقائيا إنعدام اإلذنإتعدام الصفة 
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فااإن ماادلول المضاارور حسااب قواعااد المسااةولية الخاصااة بااالمنت  ينسااحب  ،وبهااذا المنطلااق
ومسااتعمليه ماان أفااراد عائلتااه وأقاربااه و باال يمتااد  ،(الاادواء) إلااى كاال ضااحية متعاقااد علااى المنتااوج

 .نتيجة تداول المنتوج ووصوله إليهم بأضرارأيضا ليشمل الغير مصاب 
أن ى يقتصار علاى  فإن مصطلض الضارر يجاب ،القانون المدنيحسب : لوي الحقوق -7

وهاام األشااخاص الااذين  ،شاارين ماان الفعال الضااارباال يشاامل األشاخاص الغياار ما ،الضاحية مباشاارة
 .1يعبر عنه بالضرر المرتد وهو ما، أم معنويا نتيجة هذا الضرريلحقهم أذ  سواء كان ماديا 

تااي يضااا لياادخل فااي حكمااه الهيئااات الوينصاارف ماادلول المضاارور أ :الهيئااات العامااة -3
حي  أعالهاا القاانون وسايلة للحلاول محال المضارور منهاا حالاة  ،تمتاز بكونها ذات طابع معنوي

 .2العامة في دعاو  التعويل المدني المةسسات ،البلديات ،الوىية ،الدولة ،اعيالضمان اإلجتم
, ف أصاايل فااي الاادعو  كطاار  تأسااس أنتثباات الصاافة للنيابااة ويمكاان : النيابااة العامااة -4

أو جنحااة أو جنايااة وذلاا   ،رتكاااب مخالفااةإلااى إي إنتهااا  مصااالض المسااتهل  المااريل حينمااا يااةد
 .اشرة الدعو  العمومية ببتحري  وم
تحااوز هااي األخاار  هااذه الصاافة فااي الاادفا  عاان حقااوق  :جمعيااات حمايااة المسااتهلكين -5

ياااات الحاااق بعاااد إعتمادهاااا فاااي الجمع 1153-20المساااتهلكين المضااارورين ولقاااد أعطاااى القاااانون 
 .وق الفردية أو المشتركة ألعضائهامباشرة الدعو  المدنية للمطالبة بالحق

 ت سيس الضحية في الد و  : 87فقرة 
ومراعاااااة اإلجااااراءات  ،لمضااارور أثناااااء قياماااه برفااااع الااادعو المعماااول بااااه لاااد  المتقاضااااي ا

 ،صاال عااام أمااام القضاااء الماادنيون كأأنهااا تكاا ،يهااا فااي قواعااد اإلجااراءات المدنيااةالمنصااوص عل
                                                 

الخااص فاي ضاوء القاانون األردناي والنظاام القاانوني  المساةولية المدنياة للطبياب فاي القطاا  ،محمد حسان  بااس الحياادي - 1
  .120 .ص ،5002 ،بعةط ،الجزائر ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الجزائري

، المجلاة القضاائية ،53032ملاف رقام عن  رفة جانض و مخالفاات للمحكماة العلياا فاي  م1230جوان  01قرار صادر في  - 2
  .م1220سنة  ،العدد األول

، يتعلاااق بالجمعياااات م1220ديسااامبر سااانة  00 االموافاااق لااا ه1001جمااااد  األولاااى عاااام  17ماااةرخ فاااي  115-20قاااانون  - 3
 . م1220سبتمبر سنة  02 االموافق ل ه1011جماد  األولى عام  13ر في الصاد ،21العدد  .ج.ج.ر.ج
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المضرور المدعي من أجل الحصول على التعاويل أن تكاون دعاواه مطروحاة  ويمكن أن يختار
 .صوص في قواعد اإلجراءات الجزائيةأمام جهة القضاء الجنائي مثلما هو من

وعااادة مااا يختااار المااريل المضاارور الطاارق الثاااني بالمحطمااة الجزائيااة مسااتفيدا ماان مزايااا 
 :ع سالكا بذل  أحد الطريقينالتراف

 par voie d’actionالتأسيس مدنيا بطريق رفع الادعو  يكون عن طريق: الطريق األول

ويساتوي هناا  ،باشر بعد من قبل النياباة العاماةوفي هذه الحالة يفترل أن الدعو  العمومية لم ت 
مااااان قاااااانون  1و 5الماااااادة )أن ترفاااااع الااااادعو  المدنياااااة ماااااع الااااادعو  العمومياااااة أو بالتبعياااااة لهاااااا 

 (.اإلجراءات الجزائية
 par voie d’interventionكااون التأساايس الماادني بطريااق التاادخلوي: الطريااق الثاااني

فيتاادخل المضاارور الماادني فااي  ،تكااون قااد باشاارتها النيابااة العامااةوالغاارل أن الاادعو  العموميااة  
  المسااتهل  المضاارور وهااذا كاال يعتباار األكثاار قبااوى لااد ،و  العموميااة بعااد إبال هااا برفعهاااالاادع

 .1تسعفه وسائل اىثبات للوقوف على تعيب المنتوج المةدي للضرر خاصة حين ى
 مرا اة اآلجال : 3فقرة 

ي اآلجاال القانونياة مان حيا  ورودهاا فا ،النظر في الدعو  من طرف المحكمةيرتبط قبول 
فااراغ محتماال قااد  ندا أليوساا ،ه فااي إسااتقرار المراكااز القانونيااةو هااذا الحكاام يجااد سااند ،المقااررة لهااا

 . يحد  في المستقبل
ى تساقط " مناه نصات علاى أناه 111نجاد أن الماادة  ،و  إلى القانون المدني الجزائريبالرج

 ."سنة من يوم وقو   العمل الضار (12) و  التعويل إى بإنقضاء خمسة عشردع
فعال )ل الضاار من خالل هذا النص يتبين لنا أن مادة التقاادم تحساب مان تااريخ وقاو  العما

 ،ال الطويلاةباإلضافة إلى دعو  المسةولية المرتبطة باألجا ،وهو في هذا الغرل الدواء( منتوجال
مااان  131فللمساااتهل  أن يرفاااع دعاااو  الضااامان خاااالل سااانة مااان ياااوم تساااليم المبياااع طبقاااا للماااادة 
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جاااات المتعلاااق بضااامان المنتو  522-20كماااا مااانض المرساااوم التنفياااذي  ،القاااانون المااادني الجزائاااري
 .1والخدمات أجاى أطول من القانون المدني

 اإلختصاص : 4فقرة 
قليمااي عنصاارا إجرائيااا هامااا ينبغااي إحترامااه عنااد رفااع  يمثاال اإلختصاااص بشااقيه النااوعي واإلن

 :فمن جهة نجد، الدعو 
إن منازعااات اإلسااتهال  كأصاال عااام تاادخل فااي نطاااق المحاااكم : اإلختصاااص النااو ي -9

 ،منات )ي مان أشاخاص القاانون الخااص ين المساتهل  المضارور والمهناالعادية إذا كانت تجماع با
ماااة عااان نشااااطات ينعقاااد اإلختصااااص للمحااااكم اإلدراياااة إذا كانااات الحاااواد  ناج كماااا قاااد ،(باااائع

ساااألة اإلختصااااص باااالنظر فاااي تصاااادية و تجااادر اإلشاااارة أناااه عنااادما تطااارا مالمرافاااق العاماااة اإل
 ،يشاااكل جرماااا أم ى  فاااإذا كاااان معاقباااا علياااه ررأن نحااادد إن كاااان الفعااال المنشااا  للضااا ،الااادعو 

مان  153تةكاده الماادة  فسينعقد اإلختصاص للمحكمة الجنائية بالتبعية للدعو  العمومية وهو ما
أمااا إذا كااان الفعاال  ،إن كاناات اإلنتهاكااات تعتباار جنحااة هااذا ،ون اإلجااراءات الجزائيااة الجزائااريقااان

قضااائي الااذي يقااع ومقرهااا المجلااس ال ،لجناياااتلمحكمااة ايشااكل جنايااة ينعقااد اإلختصاااص حينهااا 
وقد يةول اإلختصاص إلى محكمة المدنية حصاريا فاي حالاة عادم وجاود تحاريم  ،في دائرته الفعل

 .2للفعل المةدي للضرر
يختلاااااف إختصااااااص المحكماااااة محلياااااا حساااااب ماااااا إذا إنعقاااااد  :اإلختصااااااص المحلاااااي -5

 .ختصاص للقاضي المدني أو الجنائياإل
 ،جزائياااااة بوضاااااع مجموعاااااة مااااان المحااااادداتل يقاااااوم قاااااانون اإلجاااااراءات الففاااااي الفااااارل األو 

ماان قااانون اإلجاراءات الجزائيااة فيمااا يتعلااق األمار بااالتعويل عاان الضاارر  152فبمقتضاى المااادة 
أو محاااال اإلقامااااة أحااااد  ،ختصاااااص ينعقااااد بمحكمااااة محاااال الجريمااااةالمترتااااب عاااان جنحااااة فااااإن اإل

                                                 

  .105. ص ،المرجع السابق ،جالل بلقاسم - 1
 .013 .ص ،المرجع السابق ،منور طلبة - 2
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تخاااتص محكماااة المخالفاااات بحساااب قاعااادة  كماااا ،قااابل علااايهمالمتهماااين أو شاااركائهم أو محااال ال
ودة فاااي بلاااد إقاماااة أو المحكماااة الموجااا ،تكبااات فاااي نطااااق إختصاصاااها المخالفاااةالمحكماااة التاااي إر 
 . مرتكب المخالفة

قاد أما الفرل الثاني في حالة إختصاص القضاء المادني أو التجااري حينهاا يكاون هناا  ع
اه أماام المحكماة التاي يقاع باادائرتها فاإن الماادعي يرفاع دعاو  ،يان المساةول عان الضارر والمتضارر

محل إقامة المسةول عن الضرر أو مكان تسليم الخدمة و هو ما أكده الفرل الثال  من الماادة 
 .1الجزائري. إ.م.إ.من ق  12

 األشخاص اللين تمارس  ليهم د و  الرجوع : البند الثاني
على إثرهاا ياتم تقادير الحكام إذ  ،رة في مرحلة اإلجراءاتتعتبر هذه المرحلة الحاسمة واألخي

يمكاان أن نقساام هااذه المرحلااة  لااى  ،فااي الحصااول علااى التعااويل المسااتحق فااي حااق المضاارور
على المتسبب فاي فأول شخص يمكنه الرجو   ،األشخاص الذين يتم الرجو  عليهمقسمين حسب 

 ساااعديه بمااا دفعااه ماانثاام تتبعهااا دعااو  أخاار  يعااود بهااا الصاايدلي علااى م ،الضاارر هااو المااريل
 .تعويل للمريل

 رجوع المريح  لي الصيدلي ومسا ديه : 9فقرة 
فلااه أن يختااار الرجااو   ،ار علااى ماان يرجااع فااي دعااو  التعااويليحااق للمضاارور فااي الخياا

أو أن يوجاه الادعو  ضاد الصايدلي الباائع علاى  ،د وفقا ألحكام المسةولية الشخصيعلى المساع
 .المسةولية عن فعل الغير أساس

  علااى المسااعد بإعتباااره قاد يختااار المضارور الرجاو  :لاي المسااا درجاوع المضاارور   -9
مااان القاااانون  150ويكاااون ذلااا  علاااى أسااااس المساااةولية الشخصاااية طبقاااا لااانص الماااادة ، مساااةوى

حياا  يقااع  ،ب ضااررا للغياار أن يلتاازم بااالتعويلالماادني الجزائااري  التااي تقضااي بااأن كاال ماان سااب

                                                 

 أو، أو مخالفاة ،فاي ماواد تعاويل الضارر عان جناياة: "ى أناهات المدنياة واإلدارياة علامن قاانون اإلجاراء 12نصت المادة  - 1
 ."أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة إختصاصها الفعل الضار ،فعل تقصيري ودعاوي األضرار الحاصلة بفعل اإلدارة
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ألن كال ماا سابق  ،وى يلتازم بإثباات الخطاأ الساببيةعلى المضارور عابء إثباات الضارر والعالقاة 
 .كأصل عام قوله عن إلتزام الصيدلي ومساعديه هو يتحقيق نتيجة

س يمكان للمضارور أن يرفااع دعاواه ضاد المساااعد بإعتبااره محادثا للضاارر علاى أسااس حااار 
إمااا علااى  ،ار األساااس الااذي يقاايم عليااه دعوتااهفلااه أن يختااالشاايء إن كااان ذلاا  مصاادر الضاارر و 

فااي هااذه و  ،يا للشاايء الااذي إرتكبااه بااه الحاااد أو بإعتباااره حارسااا أصاال ،فعاال الشخصاايأساااس ال
وى حاجاااة إلثباتاااه مااان قبااال  ،ابع مفترضاااا ى يقبااال إثباااات العكاااسالحالاااة يعتبااار خطاااأ المسااااعد التااا

  .1المضرور

ابع فاي أ لاب ناادرا ماا يقاع ألن التا( التاابع)يمكن القاول أن رجاو  المضارور علاى المسااعد 
ومااان أجااال هاااذا يفضااال المضااارور رفاااع دعاااو  التعاااويل ضاااد الصااايدلي  ،يكاااون معسااارااألحياااان 

 (.المتبو )
يوجاه  ،الفرنسي وحاده دون مالحقاة التاابعفي القانون : رجوع المضرور  لي الصيدلي -7

كماا أن قارار  ،مان تابعاه ماالذهالمضرور دعواه عادة ضد المتبو  وحاده والاذي يكاون  الباا أكثار 
(costedoot)

يجعاال ماان هااذا الرجااو  الوساايلة الوحياادة المتاحااة  5000فيفااري  52رفي الصاااد 2
 .للمضرور

نمااا يكفااي أن إ ،ى ماان إثبااات فعاال الصاايدلي المسااةولوماان خااالل هااذا فااإن المضاارور يعفاا
ظيفاااة أو وأن الضااارر الاااذي أصاااابه كاااان نتيجاااة فعااال تابعاااه حاااال تأدياااة الو  ،يثبااات عالقاااة التبعياااة
فااي ( التااابع )ماان ذلاا  يمكاان للصاايدلي أن ياادخل المساااعد  علااى العكااسو  ،بسااببها أو بمناساابتها

 .وأن يطلب بالحكم عليه بما قد يقضي عليه لصالض المضرور ،الدعو  العمومية المقامة ضده
أن يقايم ( التاابع )يستطيع المضرور كذل  في حالة عدم تمكناه مان تأسايس خطاأ المسااعد 

شايء الاذي يساتعمله التاابع فاي ممارساة علاى إسااس اناه حاارس لل( الصايدلي)دعواه ضد المتبو  
                                                 

 .150 .ص ،المرجع السابق ،جالل بلقاسم - 1
 ،المرجع الساابق ،عباس الحيادينقل عن أحمد حسن  ،5000فيفري  52الفرنسية بتاريخ  قرار صادر عن محكمة النقل - 2

 .532 .ص
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إحاادا  الضاارر  الصاايدلي فاايوظيفتااه وكااان سااببا إلحاادا  الضاارر وقااد يشااتر  خطااا المساااعد و 
امار الصاادرة وذلا  إذا كاان الخطاأ الاذي إرتكباه المسااعد نتيجاة تنفياذ األو  ،الذي لحق بالمضارور

 .1وهنا يمكن للمضرور الرجو  عليهم ،من قبل الصيدلي
 ع الصيدلي  لي مسا ديه رجو : 7فقرة 

بعاااه فاااي حالاااة للمتباااو  حاااق باااالرجو  علاااى تا: "علاااى أناااه .ج.م.مااان ق 117نصااات الماااادة 
 ."إرتكابه خطأ جسيما

إساااتنادا لهاااذه الماااادة إذا رجاااع المضااارور علاااى المتباااو  إلساااتيفاء مبلاااغ التعاااويل كاااان لهاااذا 
شااأ هااذا الحااق بااالرجو  وماان ثاام ين ،عااه ألنااه مسااةول عنااه ى مسااةول معااهاألخياار الرجااو  علااى تاب

شخصاااية هاااي  حينئاااذ يكاااون للمتباااو  الرجاااو  علاااى تابعاااه بااادعو  ،بعاااد قياماااه بأدائاااه ،علاااى التاااابع
فيكااون  ،تابعااه يكااون قاد وفااى باادين ترتااب فااي ذمااة ،ألنااه إذا قااام بالوفاااء ،دعاو  اإلثااراء بااال ساابب

اه عنااه المتبااو  أثاار  بقاادر مااا وفاافيكااون األخياار قااد  ،قااد وفااى باادين ترتااب فااي ذمااة تابعااه األخياار
كاال ماان نااال علااى " :ون ماادني جزائااري التااي نصاات علااى أنااهماان قااان 101ذلاا  عمااال بالمااادة و 

حساان نيااة عماال الغياار أو ماان شاايء لااه منفعااة لاايس لهااا مااا يبررهااا يلاازم بتعااويل ماان وقااع ال ااراء 
 .2"در ما إستفاء من العمل أو الشيءعلى حسابه ق

ذلاا  و ضاايق ماان نطاااق إمكانيااة الرجااو  ، الااذكر د تعديلااه للمااادة السااالفةإى أن المشاار  عناا
ي خطاأ بسايط وهذا يعني انه في حالة ما إذا إرتكب مسااعد الصايدل ،عند إشتراطه للخطأ الجسيم

 117ساابب ضاررا للغيار فهنااا ى يحاق للصايدلي الرجااو  علياه تطبيقاا للمااادة أثنااء تأدياة وظيفتاه و 
 .3ي للتعويلتظر أهمية الدرجات هذه في تقدير القاض .ج.م. من ق
 

 

                                                 

 .123 .ص ،المرجع السابق ،محمد المخلوفي -1
  .012 .ص ،المرجع السابق ،منور طلبة -2
 .00. ص ،المرجع السابق ،محمد جبري السعدي -3
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 الجانع الموضو ي لد و  التعويح : الفرع الثاني
لمضااارور يتمثااال فاااي حقاااه فاااي ينااات  عااان الحكااام بمساااةولية الصااايدلي تقااادير مركاااز قاااانوني ل

جباار الضاارر الحاصاال وهااو  ايااة كاال مطالبااة قضااائية فااي شااقها الماادني تهاادف إلااى  ،التعااويل
وحااق المضاارور فااي   ى منشااأ لااه ،الحااق لقضااائي لاايس إى مقااررا لهااذافااالحكم ا ،مهمااا كااان نوعااه

فرتااااب فااااي ذمتااااه اإللتاااازام  ، ياااار المشاااارو  الااااذي أتاااااه المسااااةول التعااااويل إنمااااا نشااااأ ماااان العماااال
 .ويل من وقت قيام أركان المسةوليةبالتع

 تعريف التعويح : بند األولال
وساانتعرل للمفهااوم الااذي يأخااذه كاال واحااد  ،وردت عاادة تعاااريف بخصااوص التعااويل لقااد

 .منها
نقااول  ،يل فااي الفقااه العااول  بمعنااى الباادليعنااي التعااو : التعريااف اللاااوي للتعااويح -9

، ويلواإلسام العاول المساتعمل التعا ،ذهاب مناه بادل ماا ،إذا أعطيتاه ه،عضت فالنا أو أعضات
عتاااال مناااه ،أخاااذ العاااول ،ويعاااول مناااه إعتاااال ستعاضاااه وتعاااول كلاااه بمعناااى ساااأله  ،وا  وا 

 .1وعاضه أي أصاب منه العول ،لبا للعولإعتال فالن إذا جاء طاونقول  ،العول

لم يتعرل الفقاه اإلساالمي القاديم لتعرياف التعاويل كماا يعبار  :التعريف اإلصطالحي -7
إذ يتجلااى الفارق بااين الضاامان  ،باادل التعاويل ولكنااه إساتعمل لفااظ الضامان ،2القاانون عناه فقهاااء

عاال ضاررا أو كاان متوقاع ف التعويل في أن الضمان هو مطلق اإللتزام بالتعويل ساواء أحاد و 
باااذل  يكاااون التعاااويل نتيجاااة و  ،فاااال يجاااب إى إذا أحاااد  ضاااررا فعاااالأماااا التعاااويل  ،الحااادو 
والضااامان هاااو  ،الاااذي يساااتحقه المضااارور جبااارا لضاااررهفاااالتعويل إذن هاااو العاااول  ،للضااامان

ء المعااااول بااااه أيااااا كااااان نااااو  اإللتاااازام بااااالتعويل فبااااذل  يكااااون التعااااويل منطبااااق علااااى الشااااي
 .3التعويل

                                                 

  .715 .ص ،المرجع السابق ، بد الرزاق السنهوري -1
 .10 .ص ،جع السابقالمر ، ناصر بنية الخرينج -2
 .22 .ص ،المرجع السابق، نادية ماميش -3
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 :قدموا تعريفات في هذا الشأن نجد ومن الفهاء الذين
 ."الضمان عبارة عن  رامة التالف ":الشوكاني قد عرف الضمان بقوله

يمتااه ى يااا الضاارر إيجاااب مثاال التااالف إن أمكاان أو ق" :كاساااني الضاامان بقولااهوعاارف ال 
 . "بقدر اإلمكان

فعال مياا  كال" :على أنه .ج.م.ق 150نص المشر  في المادة : التعويح في القانون -3
  ."ويسبع ضررا للاير يلزم من كان سع في حدوثه بالتعويح, كان يرتكبه الشخص بخطئه

  عااان لاااوهاااو يختلاااف فاااي ذ ،ذي لحاااق المضااارورفالمقصاااود باااالتعويل هاااو جااار الضااار الااا
 ويترتااب علااى هااذا ،اة الجاااني علااى فعلتااه و رد   ياارهالعقوبااة ألن هااذه األخياارة يقصااد بهااا مجاااز 

ر بقاااادر خطااااا الجاااااني ودرجااااة فااااي حااااين أن العقوبااااة تقااااد ،تقاااادير التعااااويل قاااادر الضاااارر الفاااار 
يسببه ذل  الضرر مهما كان نوعاه مان  1فهو يتقرر إثر إلحاق الضرر بالغير نظرا لما ،خطورته

ى ذلا  مان آثاار مالياة وما يترتاب علا ،التي كان عليها قبل وقو  الضرر مساس بحالة المضرور
 .و ير مالية

يجة وقو  الضرر إلى ماا أهدر نتف  لى تصحيض التوازن الذي إختل و لتعويل يهدلذل  فا
إلااى الحالااة التااي  ،حساااب المسااةول الملتاازم بااالتعويل وذلاا  بإعااادة المضاارور علااى ،كااان عليااه

 .2كون عليها لو لم يقع الفعل الضاركان مفروضا  أو متوقعا أن ي

رور عناد قياام إذ أن المضا ،لية المدنياةحتمياة لقياام المساةو  وى ش  أن التعويل هاو نتيجاة
عويل فاالت ،حقات باهيسعى إلاى الحصاول علاى تعاويل عان األضارار التاي ل ،المسةولية المدنية

 .عن الضرر يجب أن يكون كامال

 
 

                                                 

                                                                                              .11-2 .ص.ص ،المرجع السابق ،ناصر متعع بنية الخرينج -1
رجاة الماجساتير مقدمة إستكماى لمتطلبات الحصاول علاى د رسالة ،التعويل عن الضرر األدبي ،باسل محمد يوسف قبها -2

 .                       21 .ص ،5002 ،فلسطين ،نايلس ،جامعة النجاا الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،في القانون الخاص
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 منواع التعويح : البند الثاني
تبعااا للاااروف وبناااءا طلااع يجااوز للقاضااي " :علااى أنااه .ج.م.ماان ق 115نصاات المااادة 

 ،ومن يحكم  وللا  لي سابيل التعاويح ،كانت  ليه لي ماإي مر بإ ادة الحالة من  ،المضرور
 ".ب داء بعح اإل انات تتصل بالفعل غير المشروع

ذلااا  أن التعاااويل بمعنااااه  ،أن األصااال فاااي التعاااويل يكاااون نقاااديا ،يتباااين مااان هاااذا الااانص
ما يكون تعويضا بمقابل الواسع يكون تعويضا  .عينيا وا 

 عيني التعويح ال: 9فقرة 
 ،كاناات عليااه قباال وقااو  الفعاال الضااارإعااادة الحااال إلااى مااا " :المااراد بااالتعويل العينااي هااو

زالة الضرر الناش  عناه إعاادة الحالاة علاى ماا ذلا  بإصاالا الضارر إصاالحا تاماا و "أو هاو  ،"وا 
 .1كانت عليه

صاااار إلاااى عوضاااه أي التعاااويل ى يلعيناااي عااان الفعااال الضاااار هاااو األصااال و التعاااويل ا
مضارور دعاواه طالباا بتعاويل نقادي وعارل فإذا رفاع ال ،إى إذا إستحال التعويل عينا ،النقدي

وجااب قبااول مااا عرضااه باال ى تكااون المحكمااة متجاااوزة ساالطتها إذا  ،عليااه الماادعي تعويضااا علنيااا
يطلباه مناه تعاويل  لو لم يطلب المادعي ذلا  أو أمار علاى ماالعرل و هي عملت بموجب هذا ا

 .2نقدي
ففي التعويل العيناي يحكام القاضاي بحصاول  ،ل العيني والتنفيذ العينيويفرق بين التعوي

بخاااالف التنفياااذ العيناااي إذ يحكااام  ، يااار الشااايء الاااذي إلتااازم باااه المااادينالااادائن علاااى شااايء آخااار 
والتعاااويل العيناااي هاااو خيااار وسااايلة لجبااار  ،لتااازم باااه المااادينالقاضاااي بحصاااول الااادائن علاااى ماااا إ

                                                 

القساام  ،ةولية المدنيااةلفعاال الضااار والمسااا ،المجلااد الثاااني فااي اإللتزامااات ،الااوافي فااي شاارا القااانون الماادني ،سااليمان ماارقس -1
 .                                                                                                          123 .ص ،1233 ،الطبعة الخامسة، مصر ،القاهرة ،مطبعة السالم ،األول في األحكام العامة

ال عان أحماد نقا 522ص  5ق س17لسانة  70الطعان  1203-15-12ر عن محكمة النقل المصرية جلسة طعن صاد -2
 .317 .ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري
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كاااان ذلااا  ممكناااا أو تقااادم باااه زم باااالحكم باااه إذا والقاضاااي ملااا ،وأفضااال طااارق الضااامان ،الضااارر
 .1المدين

 التعويح بمقابل : 70فقرة 
يلجااأ القاضااي إلااى التعااويل بمقاباال قصااد تغطيااة الضاارر الااذي أصاااب المااريل أو أفااراد 

يكاون ، عائلته جراء خطأ الصيدلي و ذل  في حالة عدم إمكاان ذلا  عان طرياق التعاويل العاين
 .دي أو تعويل  ير نقديما تعويل نقالتعويل بمقابل إ

فاالنقود إضاافة  ،ةولية التقصايرية التعاويل النقادياألصل في المسا: التعويح النقدي -9
ألدباي يمكان بماا فاي ذلا  الضارر ا ذل  أن كل ضارر ،لة للتبادل تعتبر وسيلة للتقويملكونها وسي

ى المحكماة فاي جمياع وهذا يعني أنه علا ،السالفة الذكر 115أكدته المادة وهو ما  ،تقديره بالنقود
يل  ياار نقاادي أن التااي يتعااذر فيهااا التعااول العينااي و ى تاار  أمامهااا ساابيال إلااى تعااو  األحااوال

 .  تحكم بتعويل نقدي
غ معااين كمااا أن المحكمااة حاارة فااي تعيااين التعااويل النقاادي تبعااا للظااروف علااى شااكل مبلاا

 .2ياةأو على شكل أقساط أو إيراد مرتب مد  الح ،يعطى للمضرور دفعة واحدة
 ،مااة بااأداء معااين علااى ساابيل التعااويلهااو أن تااأمر المحك :التعااويح الاياار النقاادي -7

ى هو بتعويل نقدي  ولكنه قد يكون أحسان ماا من التعويل ى هو يتعويل عيني و  هذا النو و 
مضرور أن يطالاب بتعاويل تقتضيه ظروف الدعو  في بعل الصور فقد يكون من مصلحة ال

ساتهل  عناد تنفياذه الوصافة صايدلي المساةول بساب أو قاذف الماريل المكاأن يقاوم ال ، ير نقادي
ممااا ياانجم عنااه إساااءة لكرامتااه و ساامعته و حياتااه الخاصااة ممااا يقتضااي نشاار حكاام يااأمر  ،الطبيااة

                                                 

مااذكرة لنياال شااهادة  ،لقااانونين الموريتااني و الجزائااريالمسااةولية المدنياة للطبيااب فااي ا ،محمااد األمجااد ولااد محمااد  بااد القااادر -1
 .                                                                                       100 .ص ،5011-5015 ،1جامعة الجزائر  ،وقالحق ةكلي ،ومسةوليات الماجستير في القانون فر  عقود

 ،كلياة القاانون و العلاوم السياساية ،مجلاة الكوفاة ،المجلاد األول ،التعويل في المساةولية التقصايرية، رائد كاام محمد حداد - 2
                     .                                                                                                                            32-72 .ص.ص ،5010 ،العدد الثامن، العراق ،معة الكوفةجا
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ويمثااال هاااذا تعويضاااا ، الصاااحف  فياااه القاضاااي باااأداء أمااار معاااين كنشااار الحكااام أو اإلعتاااذار فاااي
 1.أدبيا

النقااادي يجاااد تطبيقااااه بشاااكل أوساااع فيماااا يخااااص  أن التعااااويل  يااار ،نساااتخلص مماااا تقااادم
 (.المعنوية)األضرار األدبية 

 إ فاء الصيدلي من المسؤولية المدنية: المطلع الثاني
ساانتناول فااي هااذا المطلااب الساابل القانونيااة المتاحااة أمااام الصاايدلي ماان أجاال درأ المسااةولية 

طارق خيار أن يلجاأ إلاى الإذ يمكان لهاذا األ ،تالي يتلخص من دفاع قيماة التعاويلعن نفسه و بال
كماا يساتطيع أن ينفاي مساةوليته باذكر األساباب الخاصاة التاي يادفع  ،التقليدية في نفاي المساةولية

 .المسةولية بواسطتها إدعاءات المضرور و المحصورة في الحاىت المستحدثة لنفي
 الحاالت التقليدية في نفي المسؤولية المدنية للصيدلي: الفرع األول

إذ أن هاااذه  ،عااان الفعااال الضاااار الاااذي وقاااع للماااريللي أن ينفاااي مساااةوليته يمكااان للصااايد
و التااي نااص عليهااا المشاار   ،لعامااة فااي نفااي المسااةولية المدنيااةالحاااىت قااد أفااادت بهااا القواعااد ا

والتااي تتمثاال فااي الظااروف و الوقااائع  ،ماان القااانون الماادني 113/5و  157 الجزائااري فااي المااواد
تند إليها إلثبات أن الفعل الضار ى ينسب إلياه بال يعاود ألساباب التي يمكن للمدعي عليه أن يس

أخاار  ى عالقااة لااه بهااا والتااي بواسااطتها يمكاان للصاايدلي أن يتمساا  بهااا فااي مواجهااة المضاارور 
 2.و ذل  بقطع العالقة السببية بين الخطأ و الضرر ،التعويلالساعي لطلب 

حاادو  الضاارر ناجمااا عاان قااوة  وتتمثاال هااذه الحاااىت فااي الساابب األجنبااي و هااي أن يكااون
 .راته أو أن يكون الضرر بفعل الغيأو بسبب خطأ المضرور ذ ،قاهرة

 القوة القاهرة : البند األول 
قواعااد العاماااة لاام يعاارف المشااار  الجزائااري القااوة القااااهرة و إنمااا إكتفاااى بااالنص عليهااا فاااي ال

اللااذان قامااا بمحاااوىت لتبيااان  ممااا يتطلااب األماار الرجااو  إلااى الفقااه و القضاااء ،للمسااةولية العقديااة
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" و جوساااااااااران"  saleilles"المقصاااااااااود باااااااااالقوة القااااااااااهرة و الحااااااااااد  الفجاااااااااائي و مااااااااانهم ساااااااااالي 
josserand "حاااد  المفاااج  فهااو ى أمااا ال ،يمكاان دفعااه علااى أساااس أن القااوة القاااهرة هااي ماااى
الحااااد   يجعلهااااوأن القاااوة القااااهرة تجعااال اإلساااتحالة  فاااي التنفياااذ مطلقاااة فاااي حاااين  ،يمكااان توقعاااه

ويمكان  ،بأساباب خارجياة كاالزلزال والحارب كما أن القاوة القااهرة تتعلاق ،المفاجيء إستحالة نسبية
ماان هنااا تعتباار القااوة القاااهرة هااي وحاادها  ،ر آلااةأن تكااون أسااباب الحاااد  المفاااج  داخليااة كإنفجااا

 1.التي تشمل السبب األجنبي الذي يحول دون قيام المسةولية 
 ذ باااالقوة القااااهرة كساااب إلعفااااء المساااةول مااان المساااةولية أن تتاااوفر ثاااال يشاااترط حتاااى يةخااا

 .صفة خارجية ،إستحالة الدفع ،عناصر و هي عدم إمكانية التوقع
 imprevisible دم التوقع : 01فقرة 

ل دفعاه لام يكان مان فإذا أمكن توقع الحاد  حتى و لاو إساتحا ،هو عدم إمكان التوقع ثانية
 ،وقااع الحاااد  بااالر م ماان ساابق وقوعااهلاا  يكااون المعيااار هنااا هااو عاادم تو علااى ذ ،القااوة القاااهرة

و معياار و ها ،ة حتاى مان أشاد النااس حيطاة و حاذرابمعنى أنه ى يستطا  توقع وقت حدوثه ثاني
 2.موضوعي
  irrésistibleإستحالة الدفع : 02فقرة 

لة تكااون و هااذه اإلسااتحا ،3هااو أن يكااون ماان المسااتحيل تجنااب آثاااره و لااو بتضااحيات كبياارة
علياه أماا إذا كانات اإلساتحالة نسابية قاصارة علاى المادعى  ،سواء كانت مادياة أو معنوياة ،مطلقة

يعفاااى  و ى ،الحااااد  قاااوة قااااهرة أو حااااد  فجاااائيفاااال يعتبااار  ،فاااي دعاااو  التعاااويل  دون  ياااره
و هاو  ،عيار هنا  هو معيار الشخص الايقلو على ذل  يكون الم ،المدعى عليه من المسةولية

ذا كاان مان المقارر قانوناا أن مان أثار القاوة القااهرة أو الحااد  الفجاائي نفاي  ،ار موضاوعيمعي وا 
هااااي الساااابب الوحياااد فااااي وقااااو   المساااةولية كليااااة عااان الصاااايدلي فااااي دعاااو  التعااااويل إذا كانااات
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فيجاوز ماثال اإلتفااق علاى  ،ية العقدية اإلتفاق على عكس ذلا إى أنه يجوز في المسةول ،الضرر
الاذي يعتبار فاي مركاز الماةمن مساةولية عادم تنفياذ إلتزاماه حتاى و لااو ( المادين) تحميال الصايدلي

  1.كان ذل  راجعا لقوة قاهرة أو حاد  فجائي
 الصفة الخارجية : 83فقرة 

وأن يكااون  ،يساابقه أو يقتاارن بااه خطااأ ماان جانبااهنقصااد بهااا أن ى يتسااب الماادين فيااه و أى 
ان فال يكون األمر سبا أجنبيا إذا كان المادين قاد تسابب فياه بفعلاه و لاو كا ،أجنبيا أو خارجا عنه

ساببا أجنبياا إذا كاان متعلقاا بشاخص المادين   األماريعتبر  كما ى ،هذا الفعل ى يشكل خطأ عقديا
كااالمرل أو متعلقااا باادائرة نشاااطه كعيااب اآلىت التااي يسااتخدمها فااي إنتاااج المنتااوج الااذي إلتاازم 

 2.ده بإنتاجه أو توري
روط  و من ثم فإن شرط عدم نسبة األمار إلاى المادين ى يغناي عان ضارورة تاوافر بااقي الشا

إساتحالة التنفياذ ى  و ياةدي إلاى ،ين فياهوى يد للماد ،مستحيل الدفع ،ليكون األمر مستحيل التوقع
 .مجرد إرهاقه

سبب القاوة القااهرة إذن النتيجة التي رتبها المشر  الجزائري على عدم تنفيذ إلتزام الصيدلي ب
بينماا . ذلا  أن العفااء ى يساتبعد قياام المساةولية  ،لمسةولية يختلف عان اإلعفااء منهااهو إنتفاء ا

 .ها أصالاإلنتفاء يعني عدم  قيام
 خط  المضرور : البند الثاني

وكاان السابب الوحياد  ،خطأ من جانب المريل أو المساتهل تنتفي عالقة السببية إذا وقع ال
لكاان هااذا ى يمنااع إشااترا  كالهمااا فااي إحاادا   ،يسااأل الصاايدلي عنااه الضاارر ممااا ىفااي إحاادا  

 .  الضرر
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 خط  المضرور : 89فقرة 
فااي هااذه الحالااة يكااون ساابب خطااأ المضاارور وحااده دون أن يرتكااب الصاايدلي أي خطااأ ماان 

تحقاق مان وعادم ال ،ل الخااطيء للمنتوجاات الصايدىنيةو يظهر ذل  فاي صاورة اإلساتعما, جهته 
 .الحياتها قبل اإلستعمالص

بطريقااة  ياار عاديااة  ( الادواء)يقصااد باه إسااتعمال المنتااوج  :اإلسااتعمال الخاااطد للاادواء  -9
كاااأن يقاااوم الصااايدلي بواجاااب الحيطاااة و الحاااذر فيقاااوم بكتاباااة  ،لاااهأو مخالفاااة للغااارل المااارخص 

ماارل و مااع ذلاا  يتجاااوز ال ،ثاام يفهاام المااريل شاافاهة ،يقااة إسااتعمال الاادواء بصااورة واضااحةطر 
وهااذا مااا يحااد  كثياارا فيمااا يتعلااق باألطفااال عنااد  ،لمحااددة أو يسااتخدمه بطريقااة خاطئااةالجرعااة ا

عطاائهم الادواء وفاق تعليماات الطبياب أو الصايدلي وأيضاا  ،1إعقال ذويهم عان اإلشاراف علايهم وا 
ففاي هاذه الحااىت ى يمكان أن يحمال  ،ء المحتوي على الكحول لغرل الساكركأن يستعمل الدوا

إى إذا أخطار  ،ت المريل إلنتفاء الخطاأ مان جهتاهلي المسةولية عن األضرار التي أصابالصيد
 .2المتضرر الصيدلي أنه يستعمل هذا الدواء إستعماى خاصا  ير الذي خصص له

يظهاار خطااأ المضاارور فااي عاادم يقضااته وتفطنااه  : اادم التحقااق ماان صااالحية الاادواء  -7
فيا لكامااال البياناااات والمعلوماااات الالزماااة إلساااتعماله لتااااريخ الصاااالحية ر ااام أن الااادواء كاااان مساااتو 

بشكل ظاهر وكاف و  ال أنه ر م ذل  يتناولاه دون أن ينتباه إلاى تلا  البياناات مماا ياةدي  لاى 
أن يلااازم  يااار إصاااابته بمااارل أو ضااارر  يااار الاااذي كاااان يعااااني مناااه ففاااي هاااذه الحالاااة ى يمكااان 

كمااا  ،3ويل فااي مواجهااة الصاايدلي البااائعولاايس بإمكانااه أن يطالااب بااالتع ،المضاارور بالمسااةولية
أن حفظ و تخزين الدواء في جو معين من الحرارة على خاالف التحاذيرات أو التعليماات المعطااة 

                                                 

  .135 .ص ،المرجع السابق ،سالم محمد رديعان العزاوي -1
، عة الحديثاة للكتاابو الموسا ،(حليلياة مقارناة فاي القاانون المادنيدراساة ت)تعادد المساةولين عان الادواء المعياب  ،صفا شكور - 2

  .  127. ص، الطبعة اىولى ،لبنان ،بيروت
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و تااااةدي  لاااى تساااامم المااااريل فاااي حالااااة مااااا إذا  ،ا الشاااأن ممااااا يجعلهااااا عرضاااة للفسااااادفاااي هااااذ
 .1تناولها

ه أن يثبات باأن الضارر الاذي ة علياففي كلتا الحاالتين لكاي ياتخلص الصايدلي مان المساةولي
 ،عمال  ياار الطبيعااي و  ياار المااألوفيجااد مصاادره فااي هااذا اإلساات( الاادواء) قااق جااراء المنتااوج حت

 .اإلعالم في مواجهة مستهل  الدواءكما يجب عليه أن يتأكد ما إذا كان قد نفذ إلتزامه ب
 مع خطا الصيدلي  إشتراا خط  المضرور:  87فقرة 

سااةولية المدنيااة بالنسااابة سااوء إسااتعماله الاادواء إنتفاااء وجااه الميثياار خطااأ المضاارور بساابب 
نعاادام مسااةولية الصاايدلي وتصاابض دعااو  التعااويل المرفوعااة ماان طرفااه  ياار مجديااة إل، للصاادلي
 .في ذل 

 هو الوضع لو أخبر المريل أو المستهل  الصيدلي لما يعزم على فعله   لكن ما
لي قاااادر مشاااااركته فااااي إحاااادا  يدهنااااا يساااااهم خطااااأ المضاااارور فااااي تخفيااااف مسااااةولية الصاااا

 :و يمكن التمييز هنا بحالتين  بعكس ذل  يحاجي المنطق والعدالة إذ أن القول، الضرر
ى يعتاد  ،إستغرق أحد الخطأين الخطأ األخرإذا : اراق محد الخط ين للخط  اآلخرإست -9

أو أن يكاون بالخطأ المستغرق و يتحقاق هاذا باأن يفاوق أحاد الخطاأين فاي جساامته الخطاأ األخار 
 2.أحد الخطأين نتيجة للخطأ األخر

أ كال منهماا إذا لام يساتغرق أحاد الخطاأين الخطاأ األخار بال بقاي خطا: الخط  المشاترا -7
فااإن , بحياا  يصاابض للضاارر أكثاار ماان ساابب منهااا خطااأ المضاارور نفسااه  ،متمياازا عاان خطااأ آخاار

يترتااب فااي هااذه الحالااة و . إذ لااوىه لمااا وقااع الضاارر ،ال منهمااا يعااد سااببا إلحاادا  الضااررخطااأ كاا
والصايدلي بقاادر جساامة خطااأ كال منهمااا فااي  ،ية باين المسااةولين و هماا المضاارورتوزياع المسااةول
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معناااه  ،ا بقاادر نساابة خطئااه فااي إحاادا  الضاارربحياا  ياادفع هااذا األخياار تعويضااا جزئياا ،ثااهإحدا
 .1حرمانه من التعويل الكلي

 خط  الاير : البند الثالث
أثباات أن الضاارر الااذي  المسااةولية الملقاااة علااى عاتقااه إذ مااايمكاان للصاايدلي أن يتحلاال ماان 

وصاافة الغياار هنااا تنتسااب إلااى كاال شااخص مااا عاادا  ،اب المضاارور كااان نتيجااة خطااأ الغياارأصاا
المضااارور والصااايدلي و كاااذل  تاااابعيهم كالمتااادخل فاااي صاااناعة المنتاااوج أو المتااادخل عااان طرياااق 

بطريقاااة  يااار ( الااادواء)بتخااازين المنتاااوج أو الاااذي يقاااوم  ،صااايدلية باألدوياااة والماااواد الطبياااةتزوياااد ال
 .2كما ى يشترط أن يشكل فعله خطأ ثابتا أم مفترضا  ،أو الطبيب ،مالئمة

 مسااةولية كمااا حااد  مااثال فااي قضااية يااة التااي تعفااي الصاايدلي ماان أيااةبتتمثاال األخطاااء الط
(methiodal) تحضااار مماااا يترتاااب إذ قاااام أخصاااائي األشاااعة بإساااتخدام جرعاااة مرتفعاااة مااان المس
ور م أن الصيدلي نبهه من عدم إستخدام جرعة مرتفعاة ألن ذلا  ياةدي إلاى  ،يه وقو  الضررعل

إى أن  ،أخصااائي األشاااعة والصاايدلي والطبيااابفرفااع المضااارور دعااواه ضاااد  ،طيااارةإضااطرابات خ
لقاات بهااا علااى وأ ،ن الطبيااب والصاايدلي ماان المسااةوليةمحكمااة اإلسااتئناف بباااريس أعفاات كااال ماا

 .3ألن الصيدلي لم يوص يتل  الجرعة المرتفعة التي تم إستخدامها  ،عاتق أخصائي األشعة
فاي حالاة إشاتراكه  يكون لخطأ الغير أثر في تحقيق المسةولية على عااتق الصايدلي و ذلا 

بمسااةولية كاال ماان الصاايدلي ( (leront-ferrantقضاات بااه محكمااة  هااذا مااا ،فااي حاادو  الضاارر
للصايدلي الباائع  3/15كل من المسةزلية بينهم بنسابة وتوزيع  ،ائع  والصيدلي المنت  و القابلةالب
سااتندت المحكمااة فااي حكمهااا أن البااائع ساالم ، للقابلااة بالنساابة 1/15بالنساابة للمناات  و  1/15و  وا 
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 3مان كلااورور الصاوديوم بادى مان تساليم لقااا نساابة  % 50امباولين مان لقااا فيسايولوجي نسابة 
 1.بطريقة واضحة من كلولور الصوديوم بالر م أن الوصفة حررت %

شاااترا  أكثااار مااان خطاااأ فاااي حااادو  الضااارر تعااادد المساااةولين عااان الفعااال إيكاااون فاااي حالاااة 
قاااانون مااادني  152الضاااار مماااا يجعلهااام متضاااامنين فيماااا بيااانهم إتجااااه المضااارور حساااب الماااادة 

امنين فاااي متضااا اإذا تعااادد المساااةولون عااان فعااال ضاااار و كاااانو "جزائاااري التاااي نصااات علاااى أناااه 
إى إذا عااين القاضااي نصاايب  ،المسااةولية فيمااا بياانهم بالتساااوي تكااون ،ضااررإلتاازامهم بتعااويل ال
 2."لزام بالتعويكل منهم في اإللت

 الحاالت المستحدثة لنفي المسؤولية المدنية للصيدلي: الفرع الثاني 
يمكان للصاايدلي أن يتمساا  بأسااباب خاصااة لاادفع المسااةولية عاان نفسااه و ذلاا  فااي حالااة مااا 

بال  ،لام يانص عليهاا القاانون الجزائاري إى أن هاذه األساباب ،سبب األجنبيا لم يستطع إثبات الإذ
إلثباات عادم تحقاق الشاروط  ،اعاة للطبيعاة الخاصاة بالمساةوليةأوردها المشر  الفرنسي و ذل  مر 

بالقواعد التشريعية  الخاصة بالمسةولية و عدم إستطاعة الصيدلي توقي حدو  الضرر و إلتزامه
 .و التنظيمية
  دم تحقق الشروط الخاصة بالمسؤولية : ألولالبند ا

يدفع الصيدلي المسةولية عن نفسه وفقا لما جاء به القانون الفرنساي فاي حالاة ماا إذا أثبات 
عان طرياق التمسا  بإحاد  الادفو   ،في ضرر لم ينت  عن نشاطه المهنايأن العيب الذي تسبب 

 : التالية 
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 ل بعدم  رح المنتول للتداو الدفع: 89فقرة 
يستطيع الصيدلي أن يدفع المسةولية عن نفسه عن طريق اإلثبات بأن الدواء الاذي حضاره 

التاي تقابال  132 -23مان القاانون  1 11/1- 1132والمعيب لم يعرضه للتداول حساب الماادة 
يكاون المنات  مساةوى بقاوة ": التي نصات علاى أناه  1232من التعليمة األوروبية  لسنة  7المادة 

 ."... أثبت أنه لم يقم بعرل المنتوج للتداول القانون إى
يقصد بطرا المنتوج للتداول أن يتخلى الصيدلي عن الدواء الذي حضاره أو حيازتاه و ذلا  

، يعاارل المنتااوج للتااداول ":ولتااي نصاات علااى مااايلي , ماان نفااس القااانون  1132/2حااس المااادة 
 .2"عند تخلي المنت  بصفة إرادية عنه 

ة نفسر عبارة تخلي المنات  عان منتجاه بمحال إرادتاه علاى أن المنات  قاد إستنادا لهذه الماد
علاى نحاو يمكان "   le dessaisissent volontaire"أخلى بين منتوجه و بين من تعاقاد معاه 

، ظاار عاان التصاارف القااانوني الااذي تاامو ذلاا  بغاال الن ،هااذا األخياار ماان قبضااه ماان  ياار عااائقل
 .3رالهبة أو أي تصرف أخ ،سواء كان بالبيع

أو حتاى قياام ( توجالمن)م شخص أخر بإجراء إختبارات على يعتبر طرحا للتداول قيا كما ى
 ،أن المنت  لم يفقد سيطرته علياه ورقابتاهمختبر بح  إجراء بعل الدراسات عليه وذل  إلعتبار 

ماادني  قااانون 2/1- 1132و هااذا مااا أكدتااه المااادة  ،تلاا  العمليااة و كأنهااا لاام تااتم بعاادممااا يعتباار 
المنتوج ى يكون محال  اال لعملياة طارا لتاداول واحادة تتحادد إماا " :فرنسي التي نصت على أنه 

 .4"بتسليم المنتوج إلى الموز  أو إلى المستهل  النهائي
 

                                                 

 1  - article n 1386-11 du code civil francais stipule que : <<  le producteur est responsable de 

plein droit a moins qu il ne prouve : 

Qu il n avait pas mis le prodouit en circulation >> 

2 -  article n 1386-5 du code civil francais stipule que :   >> un produit est misen circulation 

lorsque le producteur s en est dessaisi volontairement >>. 

                                                         .                                                                155 .ص ،المرجع السابق ،محمد معاشو - 3
 .                                                                                                                       132. ص ،المرجع السابق ،زاهية  يساوي - 4



 المسؤولية المدنية للصيدلي عن تقديم الدواء:               الفصل األول
 

11 

 

 اهور العيع بعد طرحه للتداول : 87فقرة 
يمكاان للصاايدلي أن يااتخلص ماان المسااةولية الملقاااة علااى عاتقااه إذا أثباات أن العيااب لاام يكاان 

وأن العياااب تولاااد فاااي وقااات ىحاااق لعرضاااه حساااب الماااادة  ،وجاااودا لحظاااة طااارا المنتاااوج للتاااداولم
المنات  ى يكاون مساةوى إذا أثبات أناه وفاي  ظاروف الحاال " :التي نصات علاى أن  11- 1132

طااالق الساالعة فااي أن عيااب الساالعة الااذي أد   لااى حاادو  الضاارر لاام يكاان موجااودا فااي لحظااة إ
 .1"أن العيب ظهر بعد ذال أو يثبت  ،التداول بواسطته

عالقاة يفهم مان هاذا الانص أن الصايدلي بإمكاناه أن يادفع عان نفساه القريناة التاي تقاوم بهاا 
إذا مااااا أثباااات أن العيااااب الموجااااود فااااي الاااادواء أو المستحضاااارات  ،السااااببية بااااين العيااااب والضاااارر

ن ر  الفرنساي ماو الغاياة التاي كاان ينشادها المشا ،قد ظهار بعاد طارا المنتاوج للتاداولالصيدىنية 
وسااع نطاااق و خاصااة هااو تااوفير الحمايااة للمسااتهلكين علااى أ ،إلقاااء عاابء اإلثبااات علااى المناات 

( الاادواء)لعادم إماتالكهم ل مكانيااات التاي تسامض لهام بإثبااات العياب فاي المنتاوج  ،مساتعملي الادواء
إذ كاان  ،ب الخفياعد المقررة  لضمان العيوذل  وفقا للقو  ،ل بتركيبته المعقدة قبل التسليمالمشمو 

مماا كاان  ،ية العياب علاى واقعاة تساليم الشايءيلقي على عاتق المدعي بأن يقيم الدليل على أسبق
إى أن هاذا  ،لخبارة المعقادة و مرتفعاة التكلفاةيرهق كاهل المضرور بأعباء متمثلة فاي مصااريف ا

ناه األقادر علاى و على إثر ذل  إنتقل عبء اإلثبات إلى المنت  على أسااس أ ،الوضع لم يستمر
اول و هااذا مااايتفق و مجااال صااناعة إثبااات أن منتوجااه لاام يكاان بااه عيبااا عناادما قااام بطرحااه للتااد

 .2طرا الدواء ل ستهال و 

                                                 

1 - article n 1386 -11 -2 du code civil francais stipule que >>:  que . compte term des 
circonstances . il ya a lien d estimer que le défaut ayant cause le doumage n escistait pas au 
moment ou le produit a été mies en circulation par liu ou que ce défaut et ne 
postérieurement<<  

                                                                                                                     .32 .ص ،المرجع السابق ،لقاميشحاتة غريع ش - 2
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يلاازم أن يثباات أن الاادواء الااذي  ،ماان المسااةولية الملقاااة علااى عاتقااهفلكااي يااتلخص الصاايدلي 
و أناه إحتارم  ،زمة فاي تركيباهة اإلحتياطات الالقام بتحضيره ى ينطوي على عيب كونه إتخذ كاف

كمااا  ،إلختباارات قبال أن يقاوم باأي خطاوةو أناه قاام بكافاة الدراسااات و ا ،يفياة حفظاهالمقاادير و ك
لااه أن يثباات بااأن العيااب الااذي لحاااق بالاادواء لاام يكاان قباال تساااليمه و إنمااا طاارأ عليااه بعااد تساااليمه 

 . للمضرور
 المنتول لم يكن مخصصا للبيع : 83فقرة 

أن المنتاوج ": قانون مدني فرنسي بماا يلاي   11/1- 1132الحالة المادة  نصت على هذه
فايمكن للصايدلي دفاع مساةوليته أيضاا  1"لم يكن موجها للبيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع

شااااط المهناااي أو للتاااداول لااام يكااان مااان خاااالل ممارساااة الن( الااادواء)ماااا أثبااات أن طااارا المنتاااوج إذا 
  .أجل أهداف أخر  بل من ،بقصد تحقيق الربض

تتمثل هاذه األهاداف التاي يمكان ان يتمسا  بهاا الصايدلي فاي أناه قاام بإنتاجاه قصاد تحقياق 
اصاارا أو كااان الغاارل ماان طرحااه للتااداول ق ،صااي أو أنااه طرحااه قصااد إجااراء تجااارب اارل شخ

أو اإلختباااارات  ،أو التحاليااال ،كاااأن يساااتخدم فاااي نطاااق األبحاااا  ،علااى اإلساااتعمال المعملاااي فقااط
ففاي ،   من أنوا  المستحضارات الحيوياةاوية أو اإلختبارات البكتريولوجية أو تحضير أي نو الكيم

بااال تحاااددت فاااي  ،إذن إلاااى التوزياااع علاااى المساااتهلكينهاااذه الحالاااة الغاياااة مااان طرحاااه ى ينصااارف 
ثم ى يمكن مساءلة الصيدلي المنت  البائع عن القصور فاي ساالمة منتوجاه ، النطاق العلمي فقط

ولكان يمكان مسااءلته  ،وفقاا لنظاام المساةولية الموضاوعيةضررا لمان إساتعمله كادواء  إذا ما سبب
 .   1130/12حراسة األشياء وفقا للمادة  على أساس الخطأ الشخصي المتمثل في

يمكان القاول أن للصايدلي التمسا  بهاذا الادفع بعادم عارل منتوجاتاه قصاد تحقياق الااربض أو 
و ماا  ،11/1-1132الماادة  مساةوليته و ذلا  حسابممارسة نشااطه المهناي قصاد التنصال مان 

 ،سااتهدف مااان خاللااه الصاايدلي المساااةولماان شاا  فااإن هاااذا الاادفع و علااى  ااارار الاادفع السااابق ي
                                                 

1 - article n 1386 -11 -2 du code civil francais stipule que >>:  que le produit n a pas été destine a 

la vente ou a autre forme de distribution >>. 
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و لاو أنناا  ،أو مان طرحاه ،في السوق لم يكن من فعل المنت  المطروا( الدواء)إثبات أن المنتوج 
اقعااااة ماااان قباااال المسااااةول يعنااااي عاااادم ألن إثااااارة هاااذه الو  ،شااا  فااااي جاااادو  هااااذا الاااادفع و فعاليتااااهن

  .1و هو قول مردود لندرة حدوثه ،دافه للربض من وراء صنعه للسلعةإسته
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يترتااب علااى المهنااة الطبيااة أخطاااء عدياادة تطاارا  البااا للنقاااف أمااام  ى ريااب أنااه كثياارا مااا
األطباء والممرضين والصيادلة بغية الوقاوف علاى مختلاف لتحديد مسةولية المستشفيات و  ضاءالق

 ضاوء التطااور جتهااد علاىاى الناواحي التاي تحكام موضاو  هااذه المساةولية مان حيا  التشااريع أو
ماا جزائياة وهاذه األخيارة تقاوم  العلمي فهذه المساةولية تكاون إماا مدنياة والتاي سابق التطارق إليهاا وا 

ناهياة يرتاب القاانون علاى مخالفتهاا عقوباات قانونياة معيناة تتجلاى فاي  أوفة قاعدة آمارة عند مخال
 . يعده القانون جريمة يعاقب عليها عن فعل اىمتنا اإلتيان بالفعل يجرمه القانون أو 

الشرعية التاي  لمبدأومهما يكن األمر فإن المسةولية الجزائية محددة بنص القانون وتخضع 
 قوباة  مو تادبير  جريماة وال ال"لجزائري في المادة األولى مان قاانون العقوباات جسدها المشر  ا

تقااع عليااه  يلهااذا فااإن المسااةولية الجزائيااة للصاايدلي ماان أهاام المسااةوليات التاا "مماان باياار القااانون
علاى  ادة من ناحية ولخطاورة هاذا الفعالوخصوصا حول مسألة تقديم الدواء نظرا لخطورة هذه الم

كمااا أن هااذا التصاارف يحماال الصاايغة اإلجراميااة التااي يعاقااب ، ماان ناحيااة أخاار الصااحة العامااة 
 .عليها المشر  بموجب نص قانوني

وعلااى كاال حااال فااإن المسااةولية الجزائيااة ى تقااوم إى إذا تااوافرت أركانهااا المتمثلااة فااي الخطااأ 
عان أعمالاه إى الجزائي واألهلية وهي أركان تكون الركيزة األساسية للمسةولية الجزائياة للصايدلي 

الجزائية أصابض الصايدلي  قهي  في مجال المسةوليةأن التطور العلمي الحدي  وكذل  التوسع الف
الغيار كماا أن المشار  الجزائاري  أعماالمسةوى جزائيا عن أعماله الشخصاية ومساةوى جزائياا عان 

هااا العقوبااة فااي قااانون العقوبااات والقااوانين العقابيااة الخاصااة جاارم بعاال أعمااال الصاايدلي وحاادد ل
 .الالزمة لذل 

 :وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين 
نصاااوص عليهاااا فاااي قاااانون مم الئالمساااةولية الجزائياااة للصااايدلي عااان الجااارا: المبحااا  األول
 .العقوبات الجزائري
قاااااوانين الالمسااااةولية الجزائيااااة للصاااايدلي عاااان الجاااارائم المنصااااوص عليهااااا فااااي  :المبحاااا  الثاااااني

 .خاصةال



 ءالمسؤولية الجزائية للصيدلي عن تقديم الدوا:             الفصل الثاني
 

11 

 

عنها  ديد المسؤولية الجزائية للصيدلي عن الجرائم المنصوصتح: المبحث األول

 في قانون العقوبات الجزائري
تناول قانون العقوبات الجزائاري، مجموعاة مان األفعاال التاي تعتبار جارائم يساأل مرتكبيهاا و 
يوقاع علياه عقوبااة جزائياة سااواء كاان مرتكبهااا صايدلي أو  يار صاايدلي، و مان هااذه األفعاال التااي 

مباشارة بممارساة مهناة الصايدلة، إذ يغلاب ارتكابهاا مان قبال الصايادلة أثنااء ممارساتهم لها عالقاة 
ألعماااال الصااايدلة و مااان بينهاااا جريماااة إفشااااء السااار المهناااي، و جريماااة اإلجهاااال، التاااي ساااوف 

 .نشرحها على التوالي، حي  خصصنا لكل منهما مطلب

 جريمة إفشاء السر المهني: المطلب األول 

مان الواجباات اإلنساانية التااي اتسامت بطاابع القدساية مناذ عهاد أبااوقراط  يعتبار السار المهناي
كونه أهم دعائم الطاب و الصايدلة، ألنهاا أكثار المهان التاي تبايض لصااحبها اىطاال  علاى أسارار 

لاو ألقارب النااس إلايهم، و يعتبار السار نشااء بهاا و المرضى، على الر م من كونهم ى يرضون اإل
جعلهااا التاازام ، و   حرصاات مختلااف القااوانين علااى تنظيمهااا بقواعااد أماارةالمهنااي التزامااا أساساايا حياا

قاااانوني مااان اىلتزاماااات المقاااررة علاااى عااااتق مااان يماااارس أي مهناااة مااان المهااان، ىسااايما األطبااااء 
 .1والصيادلة

هااي التااي ، و أحاطتااه بالعنايااة الخاصااةة عامااة و كمااا اهتماات الشااريعة اإلسااالمية بالساار بصااف
تحقياق التاوازن باين و العادل، حرصاا منهاا علاى تادعيم اىساتقرار  ولدت ىحتضان الحق و ترسايخ

أيااة  : "ساالم قااالول اهلل صاالى اهلل عليااه و مصااالض الناااس، وقااد جاااء فااي الحاادي  الشااريف أن رساا
ذا ائاتمن خاان ذا وعد أخلاف وا  " وجهاهقاال اإلماام علاي كارم اهلل و " المنافق ثال  إذا حد  كذب وا 

ه و أعلام أن أمنااء األسارار أقال وجاود مان أمنااء األماوال سر  أسير  فإذا تكلمت به صرت أساير 
 ".فحفظ األموال أيسر من كتم األسرار

                                                 

 .521.، ص1223 ، اإلسكندرية، مسةولية األطباء و الصيادلة و المستشفيات، منشأة المعارف بد الحميد الشواربي - 1
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لااذل  سااوف نتطاارق فااي هااذا المطلااب إلااى تعاارف جريمااة إفشاااء الساار المهنااي فااي الفاار   
 .األول و أركانها في فر  ثاني بينما نتناول في الفر  الثال  إلى الجزاء المقرر لهذه الجريمة

 تعريف جريمة إفشاء السر المهني: ول الفرع األ 

ىباد علينااا أوى توضايض شااقيها، بتحدياد معناا  ( الطباي)لتعرياف جريماة إفشاااء السار المهنااي 
 .و معنى اإلفشاء يالسر المهن

 تعريف السر المهني: األولالبند 

يجاااب علياااه ، و هاااو كااال معلوماااة أو واقعاااة توصااال إليهاااا الشاااخص بمناسااابة ممارساااة عملاااه
 . طلب منه أن ى يفشيها، و عمله أو مهنته عهدت إليه باعتباركتمانها أو 

 اإلفشاء: البند الثاني

هو إطال  الغير على السر و توضيض الشاخص الاذي يتعلاق باه، و هاو تعماد األماين علاى 
 .1المعلومات كشف السر للغير، أو إطالعهم عليه بأي وسيلة

قيام الصيدلي بإطال  الغيار : أنهاإذن يمكن تعريف جريمة إنشاء الصيدلي للسر المهني ب 
عليهاااا  علاااى الوقاااائع و المعلوماااات التاااي علااام بهاااا عناااد ممارساااته عملاااه، و كاااان علياااه المحافظاااة

ماان مدونااة  111امتثاااى للواجااب القااانوني الااذي تفرضااه عليااه المهنااة، و هااذا طبقااا لاانص المااادة 
 110و كاذل  الماادة ، ..."يلزم كل صيدلي بالحفااظ علاى السار المهناي: "أخالقيات الطب بقولها

يتعاين علااى الصايدلي ضامانا ىحتارام الساار المهناي أن يمتناع عاان "مان نفاس القاانون تاانص علاى 
يجااب عليااه و التطاارق للمسااائل المتعلقااة بااأمرال زبائنااه أمااام اآلخاارين، و ىساايما فااي صاايدليته، 

إشارة ضامن أن يتجنب أي ورة إحترام سرية العمل الصيدلي و فضال عن ذل  أن يسهر على ضر 
المتعلااق  11-13 ماان قااانون 122كمااا تاانص المااادة " منشااوراته قااد تلحااق الضاارر بساار المهنااة 

 ...".جراحي األسنان و الصيادلة أن يلتزموا بالسر المهني يجب على األطباء و "على  بالصحة

                                                 

 .127 .ص ن،.س.د ،الجزائر ي جرائم األشخاص، دار الهد ،، الوسيط فنبيل صقر -1
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 مركان جريمة إفشاء السر المهني: الفرع الثاني

كااان أولهمااا الااركن الشاارعي و ذلاا  طبقااا لمباادأ لقيااام هااذه الجريمااة ىبااد ماان تااوافر أربعااة أر 
الااركن المااادي ثالثااا، أمااا رابعااا القصااد الجنااائي، سااأتناول كاال ثانيهمااا صاافة الجاااني، و الشاارعية، و 

 . منهما على التوالي
 الركن الشر ي: البند األول

يعاقب باالحبس مان شاهر إلاى ساتة ": من قانون العقوبات الجزائري على 101تنص المادة 
جمياااااع دج األطبااااااء والجراحاااااون والصااااايادلة والقاااااابالت و  2000إلاااااى  200وبغراماااااة مااااان أشاااااهر 

ةقتاة علاى أسارار أدلاى بهاا األشخاص المةتمنين بحكم الواقع أو المهناة أو الوظيفاة الدائماة أو الم
، ..."يصارا لهام باذل ها و أفشوها فاي  يار الحااىت التاي يوجاب علايهم فيهاا القاانون إفشاائإليهم و 

 .1جرم فعل اإلنشاءهذا النص ي
 (من يكون صيدليا)صفة الجاني : البند الثاني

 101تعد جريمة إفشاء السر المهني من جرائم ذوي الصفة، فقد اشترط المشار  فاي الماادة 
من قانون العقوبات توافر الصفة المهنية للجاني لكي تقوم جريمة إفشااء السار المهناي فهاي  يار 

يين، إذن هاااةىء األشاااخاص هااام أصاااحاب صااافة خاصاااة ممكناااة اىرتكااااب مااان األشاااخاص العااااد
تتصاال بممارسااة عماال مهنااي معااين يتطلااب قاادرا ماان المعرفااة والخباارة، و يمكاانهم هااذا العماال ماان 
اىطاااال  علاااى هاتاااه األسااارار بحكااام مهااانهم، ولاااو لااام ير اااب صااااحب السااار فاااي إطالعاااه عليهاااا، 

 .2وبالتالي يتعد  على المصلحة الخاصة لألشخاص
تقصااد أولئاا   101أن الساار المهنااي يكااون عمومااا ساارا وظيفيااا فالمااادة  ونسااتنت  ممااا ساابق

الذين تتطلب وظيفتهم أو مهناتهم ثقاة الجهاور بكيفياة تجعال القاانون يطباع أعماالهم بطاابع السارية 
والعلاة مان ناص المشار  أن الصايادلة مان األمنااء علاى السار مرجعهاا أن الصايدلي يقاف  ،والكتم

                                                 

 ن،.س.، دقسانطينة ،، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، دياوان المطبوعاات الجامعياةدردوسمكي -1
 .17 .ص
 .502 .ص ،5003 الجزائر،، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء األول، دار هومة، محسن بوسقيعة -2



 ءالمسؤولية الجزائية للصيدلي عن تقديم الدوا:             الفصل الثاني
 

11 

 

مباشااار وهاااو الوصااافة الطبياااة التاااي يااادون فيهاااا التشاااخيص  علاااى أسااارار المرضاااى بطرياااق  يااار
والعااالج ويسااتطيع عاان طريقهااا وماان خاللهااا أن يعلاام بنااو  المرضااى الااذي يعاااني منااه المااريل، 

طريااااق مباشاااار إذ جاااار  العاااارف أن يفضااااي بعاااال المرضااااى إلااااى الصاااايادلة بأمراضااااهم  أوعاااان
لاذهاب لألطبااء ىرتفاا  نفقاات والحصول على عالج منهم لثقتهم فيهم وخبرتهم أو لعادم قادرتهم ل

الكشف الطبي، ونظرا لما يترتب على ذل  مان كشاف الصايادلة ألسارار الحيااة الخاصاة التاي قاد 
تتصاال بااأدق تفاصاايلها وأخطرهااا ممااا ياانعكس علااى ساامعة الشااخص أوعائلتااه ماان ثاام فااإن القااول 

المرضاااى بغيااار ذلااا  تجاااريم إفشااااء الصااايادلة لسااار المرضاااى ى يحقاااق قصاااد المشااار  فاااي حماياااة 
 .1وأسرار حياتهم الخاصة

 الركن المادي : البند  الثالث

 :هما نيتكون الركن المادي من عنصري

 "السر"موضوع الجريمة : 01فقرة

إن مسألة تحديد السر نسبية تختلف باختالف الظروف، فما يعتبر سرا بالنسبة لشخص قاد 
كااان أى يكاااون كاااذل  فاااي ى يكاااون كاااذل  بالنسااابة ألخااار، وماااا يعتبااار فاااي ظاااروف معيناااة سااار يم

ظروف أخر ، وخاصة أن المشر  الجزائري لم يحدد المعلومات التي يعاد إفشااةها مان الصايدلي 
كلمااا يصاال إلااى علاام الصاايدلي سااواء أفضااى بااه إليااه "مخالفااا ألحكااام القااانون، وعليااه يعتباار ساارا 

مصاااالحة  المااااريل أو الغياااار أو علاااام بااااه بمناساااابة مهنتااااه أو بسااااببها وكااااان للمااااريل أو ألساااارته
 .2"مشروعة في كتمانه

                                                 

 .101، المرجع السابق، ص مسامة  بد اي قايد -1
، الجزاء المترتب على إفشاء الصيدلي للسر المهني في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، العدد الثاني عشر، العمري صالحة - 2

 .07.ص
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وساار المهنااة للصاايادلة ى يتعلااق فقااط باااألمرال باال يشاامل كاال مااا يتعلااق بصااحة المااريل 
الاااخ ويعاااود تقااادير ماااد  سااارية المعلوماااات مااان ...  وحالتاااه النفساااية والعصااابية كتنااااول مهااادءات

 .عدمها لصاحب السر فله السلطة المطلقة في تقدير ذل 

 "اإلفشاء"للي يقوم به الجاني الفعل اإلجرامي ا: 02فقرة 

شااااء يقصاااد باااه اطاااال  الغيااار علاااى السااار باااأي طريقاااة كانااات، ساااواء كتاباااة أو شااافاهة فاإل
فاإلنشااااء هاااو كشاااف األماااين علاااى السااار واطاااال  الغيااار علياااه ماااع تحدياااد الشاااخص  ،أوباإلشاااارة

صااااحب المصااالحة فاااي كتماناااه ويعناااي ذلااا  أن جاااوهر اإلفشااااء هاااو اإلفضااااء بمعلوماااات كافياااة 
ددة للغير، ويتحقق اإلنشاء إذا أعلن بأية وسيلة دون تحديد اسم الشخص الذي يهماه كتماناه، مح

والتحقق علة التجريم في حماياة مصالحة مشاروعة لشاخص ماا، وى يتطلاب القاانون لتحقاق الاركن 
نمااا يكتفااي بكشااف بعاال ( صاااحب الساار)المااادي فااي جريمااة اإلفشاااء ذكاار اساام المجنااي عليااه  وا 

 .1لتي من خاللها يمكن تحديدهمعالم شخصيته ا
وليس من الضروري لقياام المساةولية واساتحقاق العقااب أن يكاون اإلنشااء واقعاا علاى السار 
ن لام ينشار إى جازء مان السار،  كله أو بالجملة أو مطابقا للحقيقة مطابقة تامة بل تقع الجريماة وا 

انون علاااى وجاااوب وتقاااع الجريماااة ولاااو اقتصااارت المكاشااافة علاااى جااازء مااان السااار الاااذي ناااص القااا
 .2كتمانه

شاء فالركن المادي لهاذه الجريماة يعتبار متاوفر مان فوى أهمية للطريقة التي يحصل فيها اإل
النشاار التصااوير أو الخطابااة أو الهاااتف أو حصاال اإلنشاااء، شاافاهة أو كتابااة، بالنقاال أو بالرساام أو 

مكتوباااة خاصاااة أو ويناااه فاااي رساااالة فاااي الصاااحف أو الكتاااب أو الرساااائل كماااا يعاااد إفشااااء للسااار تد
ذل  أن القصاد مان التجاريم هاو تجاريم كال ماا مان  أوتسجيله على شريط و ير ذل  من الوسائل،

 .شانه توصيل السر إلى من ليست له صفة في العلم

                                                 

 .503 .، المرجع السابق، صمحسن بوسفيعة - 1
 .103 .، ص، المرجع السابقمسامة  بد اي قايد 2 -



 ءالمسؤولية الجزائية للصيدلي عن تقديم الدوا:             الفصل الثاني
 

11 

 

 الركن المعنوي: البند الرابع
جريمااااة إفشاااااء الساااار المهنااااي ماااان الجاااارائم العمديااااة يتطلااااب قيامهااااا تااااوافر القصااااد الجنااااائي 

 . م واإلرادةبعنصريه العل
  العلم : 89فقرة 

هو أن يعلم الصيدلي بأن للواقعة صفة السار، وأن لهاذا السار الطاابع المهناي وأناه يعلام أن 
 .له مهنة تجعل منه مستودعا لألسرار، وأن يعلم أن المجني عليه  ير راضي بإفشاء السر

  اإلرادة : 87فقرة  

لااى النتيجااة التااي تترتااب عليااه،  أن تتجااه إرادة الصاايدلي الحاارة المختااارة إلااى فعاال اإلفشاااء وا 
األ رال، حي  تقوم الجريماة أو  وى عبرة بالبواع  ،وهي علم الغير بالواقعة التي لها صفة السر

 .1المدنيةره المسةولية األدبية أو ولو كان الغرل من إفشاء السر د

صايدلي   وهال أن إفشااءه مان طارف الهال السار الصايدلي مطلاق: يطراي ذلكن السةال ال
  يعتبر في كل األحوال جريمة

ىشااا  أن أهمياااة اىلتااازام بالسااار المهناااي ضااارورية، وذلااا  ألن الصااايدلي مثااال  ياااره ممااان  
يماااارس المهااان الطبياااة يطلاااع علاااى األسااارار، ساااواء بطريقاااة مباشااارة أو  يااار مباشااارة، لاااذل  فمااان 

ئاااري أبااااا الضاااروري عااادم الكشاااف عااان هاااذه األسااارار مهماااا كاااان السااابب، إى أن المشااار  الجزا
 :إمكانية إفشاء السر المهني دون توقيع جزاء عليه في بعل الحاىت نذكر منها

مااان قاااانون العقوباااات  5فقااارة  101وقاااد نصااات الماااادة  :اإلدىء بالشاااهادة أماااام القضااااء* 
الجزائري أن الصيادلة ى يكونون معاقبين في حالاة إفشااء سار مهناي يخاص جريماة إجهاال إذا 

 .2ة في هذا الخصوصتم استدعائهم لشهاد
                                                 

. ص.ص، 1223، المسةولية الجزائية لألطباء عان إفشااء السار المهناي، مكتباة الثقافاة النشار و التوزياع، موفق  لي  بيد -1
105-100. 

 .521 .المرجع السابق، ص ،محسن بوسقيعة -2
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ماان قااانون العقوبااات الجزائااري أن  5فقاارة  101وقااد نصاات المااادة  :التبليااغ عاان الجاارائم* 
 الصيادلة ى يكونون معاقبين على إفشاء السر المهني في حالة إبال هم عن جريمة إجهال

 .أعمال الخبرة* 

 جزاء جريمة إفشاء السر المهني: الفرع الثالث
جنحاااة ى تختلاااف عااان بااااقي الجااارائم مااان حيااا  متابعتهاااا حيااا  ى إن إفشااااء السااار المهناااي 

 101تخضع ألي إجراء خاص، فإذا توافرت أركانها وجب تطبيق العقوبة المقاررة لهاا فاي الماادة 
يعاقااب بااالحبس ماان شااهر إلااى سااتة أشااهر وبغرامااة ماان " :ماان قااانون العقوبااات التااي تاانص علااى

يادلة والقااااااابالت وجميااااااع األشااااااخاص دج األطباااااااء والجراحااااااون والصاااااا 100000إلااااااى  50000
الماااةتمنين بحكااام الواقاااع أو المهناااة أو الوظيفاااة الدائماااة أو المةقتاااة علاااى أسااارار أدلاااى بهاااا إلااايهم 

 ".وافشوها في  ير الحاىت التي يوجب عليهم فيها القانون إنشاءها ويصرا لهم بذل 

الصااحة بالحفاااظ تلاازم مهنيااي ماان قااانون الصااحة الجديااد  122اإلشااارة أن المااادة و تجاادر 
يتعرل للعقوبات المنصاوص عليهاا فاي  اىلتزاميراعي هذا  ىوعلى كل من  ،المهني على السر

 .1قانون العقوبات من 101المادة 

 جريمة اإلجهاض: المطلب الثاني

إن موضااااو  اإلجهااااال خلااااق الكثياااار ماااان المشاااااكل القانونيااااة واىجتماعيااااة علااااى الساااااحة 
  الخطياااار يمااااس باااااألخالق وحساااان اآلداب وقااااد يلحااااق الضاااارر الوطنيااااة والدوليااااة فهااااذا الموضااااو 

 .بالمصلحة العامة وأيضا بالمصلحة الفردية

ونجاااد الشاااريعة اإلساااالمية قاااد حاربااات الفسااااد والمنكااار وكااال ماااا مااان شاااأنه إلحااااق الضااارر 
بالشاااخص والجماعاااة، فحااارم اهلل سااابحانه وتعاااالى فاااي العدياااد مااان اآلياااات قتااال الااانفس فيقاااول جااال 

، فإسااقاط الجنااين هااو إهاادار لروحااه دون وجااه "قتلااوا الاانفس التااي حاارم اهلل إى بااالحقوى ت: "جاللااه
تعاااريل حيااااة الحامااال  حاااق مااان جهاااة إذا لااام تااادفع الضااارورة القصاااو  لاااذل ، و مااان جهاااة أخااار 

                                                 

 .115. المرجع السابق، ص ،موفق  لي  بيد - 1
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مااان قاااانون  111إلاااى  100للخطااار، وقاااد تنااااول المشااار  الجزائاااري هاااذه الجريماااة فاااي الماااواد مااان 
حكاام أنااه ماان المهنيااين فااي المجااال الطبااي، فإنااه قااد يلجااأ إليااه ماان العقوبااات و بمااا أن الصاايدلي ب

أجاال إجهااال اماارأة حاماال، فيقاادم علااى ذلاا  الفعاال المعاقااب عليااه قانونااا، وسااوف ناادرس جريمااة 
 : اإلجهال من خالل العناصر التالية

 تعريف جريمة اإلجهاض: الفرع األول
نمااا تاار  أماار تعر إن  يفااه للفقااه والقضاااء، ولتعريااف المشاار  الجزائااري لاام يعاارف اإلجهااال وا 

 .1جريمة اإلجهال ينبغي التطرق أوى إلى تعريف اإلجهال لغة ثم التعريف الطبي والفقهي
 تعريف اإلجهاح لاة: البند األول

كلمة إجهاال مصاطلض مشاتق مان فعال أجهال يجهال إجهاضاا، ويقاال أجهضات الناقاة 
 .جهيل مجهضة بالهاءأسقطته ناقص الخلق فهي أي أنها  والمرأة ولدها إجهاضا

 نه، وصاد الجارحة الصيد فأجهضناه عناه أي نحينااه و لبنااه علاى ماام بالكسر إسم" الجهال"و
 .صاد

 التعريف اإلجهاح  ند مهل الطع: البند الثاني
طااارد محتوياااات الااارحم الحامااال قبااال اكتماااال نماااو : "يعااارف الطاااب الشااارعي اإلجهاااال بأناااه

عاد نهاياة األسابو  الساابع والثالثاين، معتبارين بداياة العاد مان الجنين، ويعتبر الجنين كامل النماو ب
 . 2"أول يوم في أخر حيضة طبيعية

القياااام بأفعاااال تاااةدي إلاااى إنهااااء حالاااة : "كاااذل  عااارف بعااال علمااااء الطاااب اإلجهاااال بأناااه
الحمااال لاااد  المااارأة الحامااال قبااال الوضاااع الطبيعاااي، إذا تمااات تلااا  األفعاااال بقصاااد إحااادا  هاااذه 

 .3"النتيجة
                                                 

 .111 ،، ص1277مصر، ، ، القاهرة، المصباا المنيرمحمد بن  لي المقري الفيومي - 1
 .12 .، ص5010، جريمة اإلجهال بين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، جدو  مجمد ممين - 2
 ،1.ط ،المساةولية المدنياة والجنائياة فاي األخطااء الطبياة، مطاابع جامعاة ناايف العربياة، الرياال منصاور  مار المعايطاة، - 3

 .21 .، ص5000



 ءالمسؤولية الجزائية للصيدلي عن تقديم الدوا:             الفصل الثاني
 

11 

 

 التعريف الفقهي : الثالثالبند 

      إساااقاط الجنااااين قبااال أوانااااه الطبيعاااي ساااواء قاااادر لاااه أن يعاااايف : عرفاااه بعااال الفقهاااااء بأناااه
بأنااه تعمااد إنهاااء حالااة الحماال قباال األوان ويهاادف إلااى إخااراج : وعرفااه أحساان بوسااقيعة ،يمااوت أو

قبال اكتماال نماوه إنازال الحمال ناقصاا : عرفاه بعال مان الفقاه بأناه كماا ،الحمل مبكرا من الرحمة
أو قبااال األسااابو  الثاااامن والعشااارون بعاااد انقطاااا  الطمااا  وى يشاااترط أن يكاااون الجناااين قاااد تشاااكل 

 . أودبت فيه حركة

إخااراج الجنااين عماادا ماان بطاان أمااه : ونسااتنت  ماان خااالل هااذه التعاااريف بااأن اإلجهااال هااو
يكااون إخااراج  قباال موعااده الطبيعااي سااواء كااان حيااا أو ميتااا وذلاا  بأيااة وساايلة كاناات، ويجااب أن

 . 1الجنين دون ضرورة طبية تبيض ذل 
 أركان جريمة اإلجهاض المرتكبة من قبل الصيدلي: الفرع الثاني 

يشااترط المشاار  لقيااام جريمااة اإلجهااال ىبااد ماان تااوافر األركااان العامااة المتمثلااة فااي الااركن 
ذا مااااا ، وهاااا2المااااادي والااااركن المعنااااوي، وركنااااا خاصااااا بجريمااااة اإلجهااااال وهااااو الااااركن المفتاااارل

 : سنتناوله فيما يلي

 

 

 الركن الشر ي: البند  األول

نص المشر  الجزائري على جريمة اإلجهال في قانون العقوباات فاي الفصال الثااني تحات 
" اإلجهاال: "مان القسام األول تحات عناوان" العاماة واآلدابالجنايات والجنض ضد األسرة "عنوان 

 :في المواد التالية

                                                 

 .531 .المرجع السابق، ص الحميد الشواربي،  بد -1
  .12 .، المرجع السابق، صمحسن بوسقيعة -2



 ءالمسؤولية الجزائية للصيدلي عن تقديم الدوا:             الفصل الثاني
 

11 

 

كاااال ماااان أجهاااال اماااارأة حاااااامال : "العقوبااااات الجزائااااري تاااانصماااان قااااانون  100المااااادة * 
أومفتاارل حملهااا بإعطائهااا مااأكوىت أو مشااروبات أو أدويااة أو باسااتعمال طاارق أو أعمااال عنااف 
أو بأيااة وساايلة أخاار  سااواء وافقاات علااى ذلاا  أم لاام توافااق أو شاار  فااي ذلاا  يعاقااب بااالحبس ماان 

 .دج 100000إلى  50000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

و إذا أفضااى اإلجهااال إلااى المااوت فتكااون العقوبااة السااجن المةقاات ماان عشاار ساانوات إلااى 
 ".عشرين سنة وفي جميع الحاىت يجوز الحكم عالوة على ذل  بالمنع من اإلقامة

األطباااااء أو القااااابالت أو جراحااااو : "ماااان قااااانون العقوبااااات الجزائااااري تاااانص 102المااااادة * 
أو طاااااب األسااااانان و طلباااااة الصااااايدلة ومساااااتخدمو األسااااانان أو الصااااايادلة وكاااااذل  طلباااااة الطاااااب 

الصاايدليات ومحضاارو العقاااقير وصااانعوا األربطااة الطبيااة وتجااار األدوات الجراحيااة والممرضااون 
الماااادلكون والماااادلكات الااااذين يرشاااادون عاااان طاااارق إحاااادا  اإلجهااااال أو يسااااهلونه و والممرضااااات 

علااى حسااب  102و 100أويقومااون بااه تطبااق علاايهم العقوبااات المنصااوص عليهااا فااي المااادتين 
 . األحوال

 51و يجوز الحكم على الجناة بالحرمان مان ممارساة المهناة المنصاوص عليهاا فاي الماادة 
 .1"فضال عن جواز الحكم عليهم بالمنع من اإلقامة 

 
 

 "وجود حمل"الركن المفترح : البند الثاني
ليهاا امارأة يتطلب الجانب المفترل في جريمة اإلجهال كواقعة مادية أن يكاون المجناي ع

مااان قاااانون  100وهاااذا ماااا أشاااار إلياااه المشااار  الجزائاااري فاااي الماااادة  ،حاااامال أو مفتااارل حملهاااا
 ."كل من أجهل امرأة حامل أو مفترل حملها: "العقوبات بقولها

                                                 

المتضااامن قاااانون العقوباااات الجزائاااري  22/ 122يعااادل وياااتمم األمااار  50/  15/ 5002الماااةرخ فاااي  51-02قاااانون رقااام  - 1
 .50/  15/ 5002، بتاريخ 30الجريدة الرسمية عدد 
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نجد أن المشر  الجزائري ى يفرق بين الحمال ساواء كاان ناشائا عان عالقاة شارعية أم  يار  
ن حيا أم ميتا، وى يفارق باين حادو  اىعتاداء علاى الجناين فاي شرعية، وى يفرق بين خروج الجني

 .1الشهور األولى وحدوثه في وقت قريب من موعد وىدته
متاااى يكاااون اإلجهاااال مجرماااا قاااانون  أي فاااي أي مرحلاااة مااان : لكااان الساااةال الاااذي يطااارا

 :مراحاال تكوينااه  هاال ماان كونااه نطفااة أو علقااة أو ماان نفااخ الااروا، مثاال مااا جاااء فااي قولااه تعااالى
النطفااة علقااة  ولقااد خلقنااا اإلنسااان ماان ساااللة ماان طااين ثاام جعلناااه نطفااة فااي قاارار مكااين ثاام خلقنااا"

فتباار  اهلل  أخار فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاا
 . 2"أحسن الخالقين

نما جرم اإلجهال بصفة   .عامةالمشر  الجزائري لم ينص على هذه المسألة وا 

 الركن المادي: البند الثالث

القااانون،  هالااركن المااادي للجريمااة هااو الفعاال الااذي يحقااق اىعتااداء علااى الحااق الااذي يحمياا
النشااط اإلجراماي وهاو السالو  الاذي يأتياه الصايدلي، والنتيجاة، : ويتكون مان ثاال  عناصار هاي

 .3والعالقة السببية بين السلو  والنتيجة

 

 "اإلسقاط "يالنشاط اإلجرام: 89فقرة 

ياراد بااه كاال فعاال ماان شاأنه أن يفضااي إلااى مااوت الجنااين أو خروجاه ماان الاارحم قباال الموعااد 
 .4الطبيعي لوىدته

                                                 

، 5011كرة لنيال شاهادة ماجساتير ذ، ما(دراسة مقارناة)ائية للجنين في ضوء الممارسات الطبية ، الحماية الجنالشيخ صالح - 1
 .72ص 

 .10إلى  15سورة المةمنين، اآليات من  -2
 .125 .، المرجع السابق، صمنير رضا حنا -3
 .151 .، المرجع السابق، صمسامة  بد اي قايد -4
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ومنااه فاإلسااقاط هااو كاال نشاااط يقااوم بااه الجاااني متمااثال فااي اسااتخدام وسااائل صااناعية ماان 
ماال شااانها إحاادا  إسااقاط الحاماال، فلاام يفاارق المشاار  بااين وساايلة وأخاار  ماان وسااائل إسااقاط الحا

يقع اإلجهال الواقع من طرف الصيدلي في أ لب الحااىت  ،سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل
فيقاوم باه عان طرياق اساتعمال األدوياة التاي تحاد  انقباضاات ، بوسيلة تاتالئم ماع نشااطه المهناي

مباشاااارة فااااي عضااااالت الاااارحم كالرصاااااص و الجراياااادار، أو التااااي تحااااد  انقباضااااات شااااديدة فااااي 
 .1لروتينا واألبهل والزعتر أو بعل المركبات المجهضةا: األمعاء مثل

إن المشاار  الجزائااري باادوره لاام يعتااد بوساايلة اإلجهااال فقااد تكااون وسااائل كيميائيااة كإعطاااء 
الحامااال ماااادة تحاااد  تقلصاااات فاااي عضاااالت الااارحم، أو إعطائهاااا ماااادة قاتلاااة للجناااين وقاااد تكاااون 

ة، أو بتوجياااه أشاااعة إلاااى جسااام الحامااال، حااااد بآلاااةالوساااائل المساااتعملة وساااائل ميكانيكياااة كالااادفع 
 .2أوبواسطة التدلي 

قاانون العقوباات علاى  100نالحظ أن المشر  الجزائاري ذكار وساائل اإلجهاال فاي الماادة 
 ".أو بأية وسيلة كانت. "..سبيل المثال و ذل  بقوله 

 النتيجة اإلجرامية: 87فقرة 

 :تتخذ النتيجة اإلجرامية صورتين 

 .في داخل الرحم وهذا اعتداء على حقه في الحياةموت الجنين : أوى*

خروج الجنين قبل الموعد الطبيعي لوىدته ولو كاان حياا وقاابال للحيااة، وفاي هاذا : الثانية* 
 .3اعتداء على حقه في النمو الطبيعي والوىدة الطبيعية داخل الرحم

 العالقة السببية: البند الثالث

                                                 

 .111-115 .ص.، المرجع السابق، صطالع نور الشرع -1
 .211. ، ص1232القاهرة،  ،، شرا قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربيةمحمود نجيع حسني -2
 .507 .، ص5002حماية الجنين في الشريعة و القانون، المكتب الجامعي الحدي ،   لي الشيخ إبراهيم المبارا، -3
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ين اسااتعمال وسااائل اإلجهااال أيااا كااان نوعهااا بالنساابة ينبغااي أن تتااوافر العالقااة السااببية باا
للصاايدلي  البااا مااا تااتم عاان طريااق األدويااة وخااروج الجنااين قباال الموعااد الطبيعااي لوىدتااه أو بقاااءه 

باستخدام الصيدلي وسائل اإلجهاال بنياة إحداثاه، فاإذا  ةالسببيميتا في رحم أمه، فتتحقق عالقة 
اسااااتعمل وسااااائل اإلجهااااال ولاااام تااااتم عمليااااة  إذاأمااااا أد  إلااااى النتيجااااة يكتماااال الااااركن المااااادي، 

 . 1اإلجهال فيعد شروعا يعاقب عليه القانون الجزائري

 الركن المعنوي: البند الرابع

جريماة اإلساقاط ماان الجارائم العمديااة التاي يتطلااب المشار  لقيامهااا تاوافرا لقصااد الجناائي فااال 
حاماال، ولكاان يرتكااب جريمااة  يعااد مرتكااب هااذه الجريمااة ماان تساابب فااي خطئااه فااي إجهااال اماارأة

القتاال الخطااأ إذا ترتااب عاان فعلااه وفاتهااا، و  نااي عاان البيااان أنااه إذا لاام يترتااب علااى فعلااه الوفاااة 
 . يسأل عن جريمة الجرا الخطأ

يجااب يكااون الجاااني عالمااا بااأن الماارأة التااي أقاادم علااى إجهاضااها حاماال أو مفتاارل حملهااا، 
 .2ن يكون الجاني قاصدا إحدا  اإلجهالوقيامه بالفعل بإرادة حرة مختارة، كما يجب أ

 الجزاء الترتع لجريمة اإلجهاح المرتكبة من قبل الصيدلي: الفرع الثالث 

مااان قاااانون  100لقاااد خصاااص المشااار  لهاااذه الجريماااة عقوباااات أصااالية جااااءت فاااي الماااادة 
مااأكوىت  كاال ماان أجهاال اماارأة حااامال أو مفتاارل حملهااا بإعطائهااا: " العقوبااات الجزائااري تاانص

مشاااروبات أو أدوياااة أو باساااتعمال طااارق أو أعماااال عناااف أو بأياااة وسااايلة أخااار  ساااواء وافقااات أو 
على ذل  أم لم توافق أو شر  فاي ذلا  يعاقاب باالحبس مان سانة إلاى خماس سانوات وبغراماة مان 

 .دج100000دج إلى  50000

ذا أفضااى اإلجهااال إلااى المااوت فتكااون العقوبااة السااجن المةقاات ماان عشاار ساانوات إلااى و   ا 
 .سنة عشرين

                                                 

 .33 .، المرجع السابق، صبراهيمي زينة - -1
 .155 .، المرجع السابق، صد اي قايمسامة  ب -2
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إذا ثباات أن الجاااني يمااارس عااادة األفعااال : "ماان قااانون العقوبااات الجزائااري تاانص 102المااادة * 
فتضاااعف عقوبااة الحاابس فااي الحالااة المنصااوص عليهااا فااي الفقاارة  100المشااار إليهااا فااي المااادة 

 ". األولى و ترفع عقوبة السجن المةقت إلى الحد األقصى

ت الجزائااري أن العقوبااات المنصااوص عليهااا فااي ماان قااانون العقوباا 102وقاد نصاات المااادة 
مااااان قاااااانون العقوباااااات الجزائاااااري تطبااااق علاااااى الصااااايادلة، طلباااااة الصااااايدلة  102و  100المااااواد 

 .ومستخدمي الصيدليات حال ارتكابهم جريمة اإلجهال

التي يمكن من تطبق  لاي المحكاوم  لياه فاي جريماة اإلجهااح : مما العقوبات التكميلية
 :تتمثل في التالي

مااان قاااانون العقوباااات الجزائاااري،  100المناااع مااان اإلقاماااة المنصاااوص عليهاااا فاااي الماااادة * 
 .من قانون العقوبات الجزائري 15وهي جوازية تطبق وفقا لما تضمنته المادة 

المنااع ماان ممارسااة أي مهنااة أو أداء أي عماال فااي مةسسااات التوليااد أو أماارال النساااء * 
العقوباااات الجزائاااري، وهاااي إلزامياااة تطباااق وفاااق  مااان قاااانون 111المنصاااوص عليهاااا فاااي الماااادة 

 .مكرر من قانون العقوبات 12الكيفيات المحددة في نص المادة 

مااان  102باإلضاااافة إلاااى هااااتين العقاااوبتين التكميليتاااين نصااات الفقااارة الثانياااة مااان الماااادة * 
أن  قااانون العقوبااات الجزائااري أنااه بشااأن الصاايادلة، طلبااة الصاايدلة ومسااتخدمي الصاايدليات يمكاان

ماان قااانون  51تطبااق علاايهم عقوبااة الحرمااان ماان ممارسااة المهنااة المنصااوص عليهااا فااي المااادة 
 50الماةرخ فاي  51-02األمان الملغااة بموجاب القاانون  العقوباات الجزائاري التاي تعاد مان تادابير

فاااي  102المعااادل والماااتمم لقاااانون العقوباااات، ور ااام هاااذا التعاااديل إى أن الماااادة  5002ديسااامبر 
 .1لثانية ظلت تنص على هذه العقوبة التي ألغيتفقرتها ا

                                                 
 .155. ، المرجع السابق، صمسامة  بد اي قاي -  1
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التاااي تااانص علاااى أناااه كااال مااان يخاااالف الحكااام القاضاااي بحرماناااه مااان  107تااانص الماااادة 
علاى (2)يعاقاب باالحبس مان ساتة أشاهر  102ممارسة مهنته بمقتضى الفقارة األخيارة مان الماادة 

ج ويجاااوز عاااالوة د10000إلاااى  1000علاااى األكثااار وبغراماااة مالياااة مااان ( 5)األقااال إلاااى سااانتين 
 ".على ذل  الحكم عليه بالمنع من اإلقامة

ماان قااانون العقوبااات الجزائااري نصاات علااى أنااه فااي حالااة  111وتجاادر اإلشااارة أن المااادة 
مااان قاااانون العقوباااات  111مخالفاااة حكااام القاضاااي المتعلاااق باااالمنع المنصاااوص علياااه فاااي الماااادة 

أو دل  2000دج إلاى  200ماة مان الجزائري يعاقاب باالحبس مان ساتة أشاهر إلاى سانتين و بغرا
 .بإحد  هاتين العقوبتين

المسؤولية الجزائية للصيدلي  ن الجرائم المنصوص  ليها في قانون : المبحث الثاني
 العقوبات

الصيادلة والتي اعتبرها القانون جرائم تم النص عليها فاي قاانون العقوباات الجزائاري، يساأل 
ناا  أفعاال يرتكبهاا الصايادلة يساأل عنهاا جزائياا تام الانص عنها جزائيا والتي قد سابق دراساتها، فه

فاي هاذا " نذكرها على سبيل المثاال"عليها في بعل القوانين الخاصة التي سنتناول البعل منها 
حياا  يحتااوي هااذا المبحاا  علااى مطلبااين، فخصصاات المطلااب األول لجريمااة الممارسااة  ،المبحاا 

نتناول جاارائم الصاايادلة ذات الصاالة بااالمواد الغياار شاارعية لمهنااة الطااب، وفااي المطلااب الثاااني ساا
 .المخدرة والمةثرات العقلية

 

 جريمة الممارسة الاير شر ية لمهنة الطع: المطلع األول

قاااد منعااات المدوناااة لجااارائم التاااي يرتكبهاااا الصااايدلي، و تعاااد ممارساااة مهناااة الطاااب مااان أبااارز ا
هاذا ماا نصات علياه الطاب و ي الجمع بين مهنته و مهناة الجزائرية ألخالقيات الطب على الصيدل

يحظااار علاااى الصاااايدلي أن : " لجزائرياااة ألخالقياااات الطاااب علاااى أناااهمااان المدوناااة ا 102الماااادة 
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أخالقهاا أو يخاالف التنظايم السااري اطا أخر يتناافى و كراماة المهناة و يمارس إلى جانب مهنته نش
 .1"المفعول

هناااة شااارعية لم لاااذل  ساااوف نتطااارق فاااي هاااذا المطلاااب إلاااى تعرياااف جريماااة الممارساااة الغيااار
الطب في الفر  األول، وأركانها فاي فار  ثااني، بينماا نتنااول فاي الفار  الثالا  إلاى الجازاء المقارر 

 . 2لهذه الجريمة

 تعريف جريمة الممارسة الاير شر ية لمهنة الطع: الفرع األول

 مان 132لم يرد تعريفا جازما يعرف هذه الجريمة بشكل دقيق و ما أشير إليهاا فاي الماادة  
نماا ماالم يرد تعريفا جازما يعرف هذه الجريماة بشاكل دقياق ، 13/11 الصحة نو انق أشاير إلياه  وا 

هو قيام الصيدلي بممارسة مهناة الطاب مان خاالل قياماه بتشاخيص األمارال أو وصاف األدوياة 
 3.العالجلمرضاه أو استبدالها بأخر  دون الرجو  إلى الطبيب المختص أو تقديم 

 جريمة الممارسة الاير شر ية لمهنة الطع مركان: الفرع الثاني

إن جريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطب كغيرهاا مان الجارائم، تقاوم علاى ركان شارعي 
 : ورکن مادي، وأخر معنوي وهذا ما سنتطرق إليها فيما يلي

 

 الركن الشر ي: البند األول

 132طااب فااي المااادة نااص المشاار  الجزائااري علااى جريمااة الممارسااة الغياار شاارعية لمهنااة ال
مان نفاس القاانون،  012المتعلق بالصاحة، هاذا إلاى جاناب ناص الماادة  13/11رقم من القانون 

                                                 

 .، األحكام العامة1225-07-02، المةرخ في 572-25المدونة الجزائرية ألخالقيات الطب، طبقا لمرسوم التنفيذي رقم  -1

 .02 .، المرجع السابق، ص باس محمد الحسيني -2
 .02. ، المرجع السابق، صني باس محمد الحسي -  3
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يعاقاب كال شاخص علاى الممارساة  يار الشارعية لمهان الصاحة طبقاا "و التي جاء فيها على انه 
 ".من قانون العقوبات 501ألحكام المادة 

كال مان اساتعمل لقباا متصاال : " علاى أناهن العقوبات الجزائري نصت من قانو  501المادة 
بمهنة منظمة قانوناا أو شاهادة رسامية أو صافة حاددت السالطة العمومياة شاروط منحهاا أو ادعاى 

الحبس من ثالثاة أشاهر لنفسه شيئا من ذل  بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب ب
 ."ن العقوبتيندج أو بإحد  هاتي 100000دج إلى  50000بغرامة من إلى سنتين و 

 الركن المادي: البند الثاني

من قاانون الصاحة الشاروط المطلوباة للممارساة مهناة الطاب، ولعال  127لقد حددت المادة 
أهاام شاارط هااو حصااول المعنااي باااألمر الحااائز علااى شااهادة دكتااور فااي الطااب علااى رخصااة ماان 

 نفااس  ماان 122و 123وزياار الصااحة مااع مراعاااة باااقي األحكااام المنصااوص عليهااا فااي المااادتين 
ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة على أنه كل الصيدلي يماارس عاادة بمقابال أو بادون  ،قانونال

مقاباال، بإعااداد أو تشااخيص أو معالجااة أماارال أو إصااابات جراحيااة أو مباشاارة وىدة أو وصااف 
يقة، وهاذا الخ سواء كان ذل  بأعمال فردية أو استشارات شفوية أو مكتوبة أو بأية طر ...األدوية 

يجااب علاااى :"ماان مدوناااة أخالقيااات الطااب، حيااا  نصاات علااى أناااه 107مااا نصاات علياااه المااادة 
الصاااايدلي أن يمتنااااع علااااى تشااااخيص أو تنبااااة المااااريل بشااااأن الماااارل الماااادعو للمساااااعدة علااااى 
عالجاااه، يجاااب أن يتفااااد  علاااى الخصاااوص كااال تعلياااق طباااي علاااى نتاااائ  التحليااال التاااي يطلبهاااا 

 .المرضي أو ذويهم

يقااااات القضاااائية فااااي هاااذا اإلطااااار ماااا قضاااات باااه محكمااااة الااانقل المصاااارية أن ومااان التطب
للمجني عليه بوضع مساحيق والمراهم المختلفة على مواضاع الحاروق ( الصيدلي)معالجة المتهم 

وهو  ير مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة األولاى مان القاانون رقام 
 .1 (1272-10-12نقل )لطب بشأن مزاولة ا 1203لسنة  105

                                                 
 .03 .، ص، المرجع السابقإبراهيم سيد محمد -1
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 الركن المعنوي: البند الثالث

إن جريمااة مزاولااة مهنااة الطااب بصاافة  ياار شاارعية ماان الجاارائم العمديااة التااي تتطلااب علاام 
باااأن العمااال الاااذي قاااام باااه يعاااد مااان قبيااال األعماااال الطبياااة، باااالر م مااان عااادم "الجااااني الصااايدلي 

تاه الحارة المختاارة فاي القياام بهاذا العمال استيفاءه الشاروط ممارساة هاذه المهناة، ماع انصاراف إراد
 . أي ىبد من توافر القصد الجنائي

 جزاء جريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطب: الفرع الثالث

من قانون العقوبات الجزائاري أن العقوباة المقاررة لجريماة ممارساة مهناة  501نصت المادة 
دج إلااى  200بغرامااة ماان ساانتين و الحاابس ماان ثالثااة أشااهر إلااى هااي  الطااب بصاافة  ياار شاارعية

 . 1دل مو بإحد  هاتين العقوبتين 2888

 جرائم الصيادلة ذات الصلة بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية: المطلب الثاني

تها التخديرياة من المعروف أن المادة المخدرة الموجاودة فاي الطبيعاة التاي تحتاوي علاى صاف
بتزاياااد عااادد مااان األشاااخاص مااان أجااال اإلدماااان  األفياااون، أصااابحت ماااع مااارور الوقاااتكالحشااايف و 

والاابعل األخاار ماان أجاال اىتجااار بهااا و كسااب الااربض الغياار المشاارو ، إى أن هااذه المااواد لاام يااتم 
تركيبهااا بغاارل اسااتخدامها كأدويااة و لكاان تاام صاانعها ، و صاانعها للغاارل الااذي يسااعى إليااه الناااس

 .العصبيةل لتخفيف أىم النفسية و لعالج بعل األمرا

جااااد المشاااار  يجيااااز للصاااايادلة التعاماااال فااااي المااااواد المخاااادرة سااااواء بااااالبيع أو فااااي لااااذل  ن 
ذلاا  لتحقيااق  اارل عالجااي أو طبااي، خروجااا عاان القواعااد تخدامها فااي التركيبااات الدوائيااة و اساا

هااذه اإلجاااازة  لكاان المشاار  أحاااطازة أو احتااراز المااواد المخاادرة، و العامااة التااي تقضااي بتجااريم حياا
عان  ن شانها ضمان عدم خروج الصيدلي في تعامله ماع هاذه الماوادقيود مللصيادلة بضمانات و 

                                                 

، يعاادل و يااتمم األماار رقاام 5002ديساامبر ساانة  50الموافااق لااا  1057ذي القعاادة عااام  52 المااةرخ فااي 51-02قااانون رقاام  -1
، العدد .ج.ج.ر.وبات، جو المتضمن قانون العق 1222يونيو سنة  03الموافق لا  1132صفر عام  13المةرخ في  22-122
 .5002ديسمبر سنة  50الموافق لا  1057ذو الحجة عام  00، الصادرة بتاريخ 30
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المتعلاق بالوقاياة  52/15/5000الماةرخ فاي  13-00فجرم القانون رقام  االغرل المخصص له
م من المخدرات والمةثرات العقلية وقمع اىستعمال واىتجار  يار المشاروعين بهاا وقبلاه قاانون رقا

هاااا عااادة أنشاااطة متعلقاااة بالمخااادرات والماااةثرات العقلياااة المتعلاااق بحماياااة الصاااحة وترقيت 32-02
 :فيما يلي 1المرتكبة من قبل الصيادلة نحاول حصرها

 تعريف المخدرات : موال

المشاار  الجزائااري لاام يتعاارل إلااى تعريااف المخاادرات مثاال العديااد ماان التشااريعات المقارنااة 
عاادة تعريفااات ماان بينهااا كالمشاار  المصااري والمشاار  العراقااي، وتاار  أماار ذلاا  للفقااه الااذي أعطااى 

 122/22تساااامم الجهاااااز العصاااابي، وبب اإلدمااااان و المخاااادرات مجموعااااة ماااان المااااواد التااااي تساااا"
يحضااار تناولهاااا أو زراعتهاااا أو صااانعها أل ااارال يحاااددها  المتضااامن قاااانون العقوباااات الجزائاااري

 . 2"القانون وى تستعمل إى بواسطة من يرخص له ذل 

تعارف أنهاا كال ماادة طبيعياة  13-00من قاانون  05تعرف المخدرات على حسب المادة و 
الثاااااني ماااان اىتفاقيااااة الوحياااادة واد الااااواردة فااااي الجاااادولين األول و كاناااات أم اصااااطناعية، ماااان الماااا

 . 3م1275بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة  1221للمخدرات لسنة 

ة كانااات مااان القاااانون كااال ماااادة طبيعيااا 05أماااا الماااةثرات العقلياااة فيقصاااد بهاااا طبقاااا للماااادة 
أواصااطناعية أو كاال منتااوج طبيعااي ماادرج فااي الجاادول األول أو الثاااني أو الثالاا  أو الرابااع ماان 

 . 12714اتفاقية المةثرات العقلية 

 جريمة التسهيل للاير استعمال المخدرات و المؤثرات العقلية: الفرع األول
                                                 

 .152، المرجع السابق، ص مسامة  بد اي قايد -1
 .03. ، ص5007 ، جريمة المخدرات في ضوء القوانين واىتفاقيات الدولية، دار هومة، الجزائر،روابنصر الدين م - 2
، المتعلااق بالوقايااة ماان 5000ديساامبر ساانة  52الموافااق لااا  1052ذي القعاادة عااام  11 مااةرخ فاايال، 13-00قاام قااانون ر   - 3

 10، الصااادرة بتاااريخ 31العاادد . ج.ج.ر.جالمخاادرات و المااةثرات العقليااة و قمااع اىسااتعمال و اىتجااار  ياار المشااروعين بهااا، 
 5000ديسمبر سنة  52الموافق لا  1052ذي القعدة عام 

 .12 .، القاهرة، ص0. ، جريمة المخدرات، موسوعة القضاء للدول العربية، جمحمد محمود خليل - 4
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يم المخاادر التسااهيل هااو تمكااين الغياار باادون وجااه ماان تعاااطي المخاادر، و يتطلااب فعاال تقااد
 .1"الصيدلي"ضرورة صدور نشاط ايجابي من المتهم 

 الركن المادي: البند األول 

تقااوم هااذه الجريمااة إذا قااام الصاايدلي بالتسااهيل للغياار اسااتعمال المخاادرات والمااةثرات العقليااة 
وتأخاذ هاذه  ،بتسليمها دون وصفة طبية، مع العلم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبياة

مااة فااي صااور التصاارف فااي المااواد المخاادرة فااي  ياار الغاارل الااذي حاادده القااانون للصاايدلي الجري
فقااد أجاااز لااه القااانون حيااازة المااواد المخاادرة لبيعهااا بناااء علااى وصاافة طبيااة بقصااد تحقيااق  اارل 
عالجاااي، فاااإذا تصااارف فيهاااا فاااي  يااار هاااذا الغااارل كاااان محاااال للمسااااءلة الجزائياااة، وترجاااع علاااة 

هاام أشااخاص موضااع ثقااة القااانون وماان ثاام رخااص لهاام المشاار  بحيااازة  التجااريم إلااى أن الصاايادلة
سااتعمالها كعااالج للمرضااى فااي حاااىت معينااة يحااددها الطبيااب فااإذا خرجااوا عاان إلالمااواد المخاادرة 

األمانااة التااي أودعاات فاايهم وماان ثاام  هااذا الغاارل يكونااون قااد أخلااوا بالثقااة التااي منحاات لهاام وخااانوا
التساااهيل يتحقاااق بتمكاااين الغيااار مااان الماااادة  ،لعااااديينحاااق عقاااابهم بعقوباااة أشاااد مااان األشاااخاص ا

 .2المخدرة بدون حتى استهالكها للمخدر

 

 

 الركن المعنوي: البند الثاني 

إن جريمة التسهيل للغير استعمال المخدرات والمةثرات العقلية جريمة عمدياة تتطلاب تاوافر 
ماة إلياه صاورية أو قادمت القصد الجناائي بعنصاريه وهماا علام الصايدلي أن الوصافة الطبياة المقد

بطريق المحاباة، أو أن الشخص الذي طلب المخادرات أو الماةثرات العقلياة ى يملا  وصافة، ماع 
  .ذل  يستجيب لطلبه بإرادته الحرة المختارة

                                                 

 .020 .، القسم الخاص، المرجع السابق، صمحسن بوسقيعة -1
 .110-111 .ص.، المرجع السابق، صمسامة  بد اي قايد -2
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 الجزاء المقررة للجريمة: البند الثالث 

باالحبس يعاقاب : " السالف الاذكر نصات فاي فقرتهاا الثانياة 13-00من القانون  12المادة 
 100000دج إلاى  200000سنة و بغرامة من ( 12)سنوات إلى خمسة عشر ( 2)من خمس 
 سااالم ماااةثرات عقلياااة بااادون وصااافة طبياااة أو كاااان علاااى علااام بالطاااابع الصاااوري أو: دج كااال مااان

 ".المحاباة للوصفات الطبية
 13 -00مااان القاااانون  52منهاااا الجوازياااة المنصاااوص عليهاااا فاااي الماااادة : العقوباااات التكميلياااة* 

 : وهي
 .سنوات 10إلى  2الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من * 
 .سنوات 2المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت بمناسبتها الجريمة لمدة ى تقل عن *  
 .المنع من اإلقامة وفق األحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات*  
 .سنوات 2اقة لمدة ى تقل عن سحب جواز السفر و كذا رخصة السي*  

 .سنوات 2المنع من حيازة أو حمل سالا خاضع لترخيص لمدة ى تقل عن * 
 إلخ ...سنوات بالنسبة للفنادق و المنازل المفروشة ومراكز اإليواء 10الغلق لمدة ى تزيد عن *  

 12حياا  ارتكااب المسااتغل أو شااار  فااي ارتكاااب الجاارائم المنصااوص عليهااا فااي المااادتين 
، مصادرة األشاياء التاي اساتعملت أو كانات موجهاة اىرتكااب الجريماة 13-00من القانون  12و

 .1أو األشياء الناجمة عنها
 13-00ماان القااانون  10، 11، 15وهنااا  عقوبااات تكميليااة إلزاميااة نصاات عليهااا المااواد 

 :وهي
المنقولااااة مصااااادرة النباتااااات والمااااواد المحجااااوزة، مصااااادرة المنشااااآت والتجهياااازات واألمااااال  

 .والعقارية، مصادرة األموال النقدية

                                                 

 .00 .، المرجع السابق، صبرو نصر الدين م -1
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جريمة إنتال مو صنع مو حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لألغراح : الفرع الثاني
 90-84من القانون  92المنصوص  ليها في المادة 

 الركن المادي: البند األول 

العقلياااة أو حيازتهاااا  تقاااوم هاااذه الجريماااة بقياااام الصااايدلي بإنتااااج الماااواد المخااادرة أو الماااةثرات
أوعرضااها أو وضااعها للبيااع أو الحصااول عليهااا أو شااراةها قصااد البيااع أو تخزينهااا أو اسااتخراجها 
أو تحضااااريها أو توزيعهااااا أو تسااااليمها بأيااااة صاااافة كاناااات أو سمساااارتها أو شااااحنها أو نقلهااااا عباااار 

إذ أجاازت  العبور وتقتضي هذه الجريمة في الصاورة أن تكاون العملياات الماذكورة  يار مشاروعة،
للاوزير المكلاف بالصااحة التارخيص بالقياام بالعملياات الماذكورة فااي  13-00مان قاانون 00الماادة 
إذا كااان اسااتعمال النباتااات والمااواد و المستحضاارات المخاادرة أو المااةثرة عقليااا موجهااا  17المااادة 

 . ألهداف طبية أو علمية

الااذي يحاادد . 50071-7-10المااةرخ فااي  553-07وبااالرجو  إلااى المرسااوم التنفيااذي رقاام 
كيفيااااااات ماااااانض التاااااارخيص، ى يماااااانض هااااااذا التاااااارخيص إى إذا كااااااان اسااااااتعمال النباتااااااات والمااااااواد 
المستحضاارات موجهااا أل اارال طبيااة أو علميااة، وى يماانض هااذا التاارخيص إى بناااء علااى تحقيااق 
اجتماااعي حااول الساالو  األخالقااي والمهنااي للشااخص طالااب الرخصااة، وتبعااا لااذل  ى تعااد جريمااة 

ذه العمليااات التااي يقااوم بهااا الصاايادلة ومسااةولي الهياكاال الصااحية والمخااابر وصااانعي األدويااة هاا
 . 2الحاصلين على ترخيص من الوزير المكلف بالصحة

 الركن المعنوي: البند الثاني 

 .هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم واإلرادة
                                                 

المحادد لكيفياات تطبياق  5007يونياو  10 الموافاق لاا  1053رجاب عاام  12 الماةرخ فاي 552-07 المرسوم التنفيذي رقم - 1
، المتعلق بالوقاية 5000ديسمبر سنة  52الموافق لا  1052ذي القعدة عام  11 مةرخ فيال 13-00من القانون رقم  02 المادة

، الصااادرة  بتاااريخ 02العاادد . ج.ج.ر.، جشااروعين بهااامان المخاادرات و المااةثرات العقليااة و قمااع اىسااتعمال و اىتجااار  ياار الم
 .5007 شت سنة  02الموافق لا  1053رجب عام  51
 .022 .، القسم الخاص، المرجع السابق، صمحسن بوسقيعة - 2
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 جريمةالجزاء المقرر لل: البند الثالث 

يعاقااب بااالحبس ماان عشاار ساانوات إلااى عشاارين "  :نصاات 13-00ماان القااانون  17المااادة 
دج كل من قام بطريقاة  يار شارعية بإنتااج  20000000دج إلى  2000000سنة وبغرامة من 

أو صانع أو حيااازة أو عارل أو بيااع أو وضااع للبياع أو حصااول أو شااراء قصاد البيااع أو التخاازين 
وزيااع أو تسااليم بااأي صاافة كاناات، أو سمساارة أو شااحن أو نقاال عاان أو اسااتخراج أو تحضااير أو ت

 .طريق العبور المواد المخدرة أو المةثرات العقلية

 .ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة ويعاقب على الشرو  في هذه الجرائم بالعقوبات

ماعاة ويعاقب على األفعاال المنصاوص عليهاا فاي الفقارة األولاى بالساجن المةباد عنادما ترتكبهاا ج
 ". إجرامية منظمة

كما تطباق عليهاا كافاة العقوباات التكميلياة الجوازياة واإللزامياة المنصاوص عليهاا فاي الماادة 
المتعلاااق بالوقاياااة مااان المخااادرات  13-00مااان القاااانون  10والماااادة  11، الماااادة 15، الماااادة 52

تسااهيل للغياار اسااتعمال والمااةثرات العقليااة المااذكورة أعاااله عنااد شاارحنا للعقوبااة المقااررة للجريمااة ال
 5.المخدرات والمةثرات العقلية

 

جريمة تصدير مو استيراد المخدرات مو المؤثرات العقلية بطريقة غير : الفرع الثالث
 90-84من القانون  87مشرو ة  رفت المادة 

النقااال الماااادي للمخااادرات : التصااادير واىساااتيراد: المقصاااود بالتصااادير واىساااتيراد إذ نصااات
 ".ت العقلية من دولة إلى دولة أخر أو المةثرا/و

 الركن المادي: البند األول 

تتحقااق هااذه الجريمااة إذا قااام الصاايدلي بتصاادير أو اسااتيراد المخاادرات أو المااةثرات العقليااة 
للاااااوزير المكلاااااف بالصاااااحة  13-00مااااان القاااااانون  00بطريقاااااة  يااااار مشااااارعة إذ أجاااااازت الماااااادة 
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المستحضارات المخادرة ان اساتعمال النباتاات و الماواد و كاالترخيص بالقيام بالعمليات الماذكورة إذا 
 07-553أو الماااةثرة عقلياااا موجهاااا ألهاااداف طبياااة أو علمياااة، وقاااد حااادد المرساااوم التنفياااذي رقااام

كيفياات مانض التارخيص باىساتيراد أو التصادير وحادد صاالحية كال  5007-07-10المةرخ فاي 
 . عملية بثالثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها

 الركن المعنوي: الثاني البند 

 .1هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم واإلرادة 

 الجزاء المقرر للجريمة: الثالث 

: المتعلاق بالوقاياة مان المخادرات والماةثرات العقلياة نصات 13-00مان القاانون  12الماادة 
ير أو اسااااتيراد مخاااادرات أو يعاقااااب بالسااااجن المةبااااد كاااال ماااان قااااام بطريقااااة  ياااار مشااااروعة بتصااااد"

 ".مةثرات عقلية

كما تطبق عليها كافة العقوبات التكميلياة الجوازياة واإللزامياة المنصاوص عليهاا فاي الماادة  
المتعلاااق بالوقاياااة مااان المخااادرات  13-00مااان القاااانون  10والماااادة  11، الماااادة 15، الماااادة 52

المقااررة للجريمااة التسااهيل للغياار اسااتعمال والمااةثرات العقليااة المااذكورة أعاااله عنااد شاارحنا للعقوبااة 
 .المخدرات والمةثرات العقلية 

 جريمة الزرع غير المشروع لخشخاش األفيون، شجرة الكوكا، مو نبات القنع: الفرع الرابع
ة تااازراعاااة خشاااخاف األفياااون، ونب 13-00مااان قاااانون  05يقصاااد بالزراعاااة حساااب الماااادة 

 .الكوكا، ونبتة القنب

 كن الماديالر : البند األول 

تحقق هذه الجريمة بقيام الصيدلي بزر  خشخاف األفياون أو شاجيرة الكوكاا أو نباات القناب 
بطريقة  ير مشروعة، أي دون الحصول على ترخيص من الوزير المكلاف بالصاحة المنصاوص 

                                                 

 .027-022 .ص.، القسم الخاص، المرجع السابق، صمحسن بوسقيعة -1
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الااااذي يثباااات أن اسااااتعمال تلاااا  النباتااااات المااااذكورة  13-00ماااان القااااانون  00عليااااه فااااي المااااادة 
 .لمية أو طبيةمخصص أل رال ع

 الركن المعنوي: البند الثاني 

 .هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم و اإلرادة 

 الجزاء المقرر للجريمة: البند الثالث 

المتعلاق  13-00مان القاانون  50تطبق على هذه الجريمة عقوبة أصلية تتمثال فاي الماادة 
يعاقااب بالسااجن المةبااد كاال ماان زر  بطريقااة "  :ت العقليااة نصااتبالوقايااة ماان المخاادرات والمااةثرا

 ". ير مشروعة خشخاف األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب

كما تطبق عليها كافة العقوبات التكميلياة الجوازياة واإللزامياة المنصاوص عليهاا فاي الماادة  
بالوقاياااة مااان المخااادرات المتعلاااق  13-00مااان القاااانون  10والماااادة  11، الماااادة 15، الماااادة 52

  .ةوالمةثرات العقلي

 

 :صفة الجاني

تشااتر  جميااع الجاارائم ذات الصاالة بااالمواد المخاادرة السااالفة الااذكر فااي ركاان الصاافة اشااترط 
المشااار  لوقاااو  هاااذه الجريماااة تاااوافر صااافة فاااي الجااااني وهاااو أن يكاااون ممااان رخاااص لهااام القاااانون 

لتااوافر شااروط ممارسااة المهنااة المنصااوص ممارسااة المهنااة إذ ى يكفااي أن يكااون الجاااني صاايدليا 
مااان قاااانون الصاااحة بااال يقتضاااي األمااار ضااارورة حصاااول الصااايدلي علاااى  127عليهاااا فاااي الماااادة 

 1 .رخصة من الوزير المكلف بالصحة
 

 

                                                 

 .027 .، القسم الخاص، المرجع السابق، صمحسن بوسقيعة -1
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لقااد حاولنااا ماان خااالل دراسااتنا لمسااةولية الصاايدلي عاان تقااديم الاادواء تبيااان أهميااة التصاارف 
 .به الصيدلي بالنسبة للمريل مستهل  الدواء وكذل  بالنسبة للصحة العامةالذي يقوم 

ين قسامناه إلاى ، أوقد سلطنا في هذا الموضو  منهاجا يتفق مع الهدف المراد الوصول إليه
بالمسااةولية المدنيااة للصاايدلي عاان تقااديم الاادواء والفصاال الثاااني تطرقنااا إلااى  األولفصاالين يتعلااق 

 .مسةوليته الجزائي
فااااي يخااااص الفصاااال األول المتعلااااق بالمسااااةولية المدنيااااة للصاااايدلي أياااان إرتكزنااااا علااااى  أمااااا

محااااورين أساساااايين فحاولنااااا إعطاااااء مفهااااوم عااااام لمسااااةولية الصاااايدلي المدنيااااة ماااان خااااالل تبيااااان 
باإلضااافة ، الشخصااية وكااذل  أخطاااء مساااعديه أخطائااهالحاااىت التااي يسااةل فيهااا الصاايدلي عاان 

 . ة الصيدلي ببيان طبيعتها القانونية ونوعية إلتزامات الصيدليإلى التكييف القانوني لمسةولي
القانونية لقيام مسةولية الصيدلي حي  تقام دعو  التعاويل بمراعااة  اآلثاركما تطرقنا إلى 

وهنااا  حاااىت يمكاان للصاايدلي أن يعفااى ماان المسااةولية الملقاااة ، جانبيهااا اإلجرائااي والموضااوعي
 .مة وحاىت مستحدثة خاصةعليه تتمثل في حاىت تقليدية عا

يخاص الفصال الثااني فتطرقناا إلاى مساةولية الصايدلي الجزائياة عان تقاديم الادواء  أما في ما
اين إرتكزنا على محورين أساسيين يتعلق األول بتحدياد المساةولية الجزائياة للصايدلي المنصاوص 

لذي أخذ صورة الجريمة  وتم تبيان الخطأ الجنائي للصيدلي ا، عليها في قانون العقوبات الجزائري
 .أين قمنا بتعريفها وبيان أركانها وكذا ذكر جزائها

وتطرقنا إلاى مساةولية الصايدلي الجزائياة المنصاوص عليهاا فاي  قاوانين خاصاة والتاي تباين 
من خالل بحثنا  أنها كثيرة حي  قمنا بتقسايمها إلاى جريماة الممارساة الغيار شارعية لمهناة الطاب  

 .الصلة بالمواد المخدرةوجرائم الصيادلة ذات 
 :وقد خلصت إلى أن عملية تقديم الدواء

 .لم ينظمها المشر  إى بموجب مادة واحدة أو مادتين دون التوسع فيها
المشار  ضاامن قاانون الصااحة الجديااد ومدوناة أخالقيااات الطااب إى أناه نظاام المهنااة دون أن 

 .ينظم المهام
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 ييم الادواء إلاى األحكاام العاماة للقاانون المادنأرجع قيام المسةولية المدنية للصيدلي عن تقد
دون أن يساااااير التطااااور العلمااااي  فيمااااا يخااااص مسااااةولية المهنااااي بصاااافة عامااااة ودون أخااااذ بعااااين 

 .جاءت به التطورات وأفكار جديدة في هذا الميدان اإلعتبار األراء الفقهية وما
ئي وهااو خطااأ خاااص إن المسااةولية المدنيااة عاان تقااديم الاادواء تقااوم علااى أساااس الخطااأ الاادوا

 .بهذا التصرف إى أنه ى يوجد توسع في هذا المجال
رهاان التطبيااق إى أنهااا مازالاات فااي  أنهاااإن المسااةولية المدنيااة عاان فعاال الغياار بااالر م  ماان 

 .ما يخص مسةولية الصيدلي بدايتها ولم تعطي أي جديد في
المسااةولية الجزائيااة  إن الصاايدلي ماان بااين األشااخاص الااذين مااازالوا متمكنااين ماان الفاارار ماان

 .عن تصرفاتهم لغمول القانون وعدم وجود قانون عقاب خاص بمهنة الصيدلة
 يااااب تشاااريعي شااابه تاااام حاااول تنظااايم إلتزاماااات التاااي تقاااع علاااى الصااايدلي خاصاااة اإللتااازام 

 .الخ....باإلعالم والتبصير والضمان والسالمة
تعطيااه ماان منفعاااة  حي وماااإن عمليااة تخضااير الاادواء بااالر م مااان أهميتهااا فااي الواقااع الصااا

لمستهل  الادواء مان التزوياد وفقاا للحاجاة ومقاادير وفقاا لطبيعاة المارل وتكاوين اإلنساان إى أنهاا 
عمليااة شاابه منعدمااة فااي الواقااع العملااي أياان لاام نجااد تفسااير لغياااب هااذه العمليااة وهااو عكااس فااي 

 .التشريع الفرنسي والمصري أين نجدها متوفرة في الصيدليات
عي الصااحي واإلرشااد فاي طريقااة إساتهال  األدوياة ماان األساباب التاي سااهلت إن  يااب الاو 

إرتفاااا  نسااابة التسااامم واإلجهاااال واإلنتحاااار والقتااال الخطاااأ  وبالنتيجاااة مسااااءلة الصااايدلي جزائياااا 
 .ومدنيا

ماان مهنااة الصاايدلية الااذي هااو المحافظااة علااى  األساساايإن بعاال الصاايادلة  يااروا الهاادف 
طريقاة  باأيبض الساريع وجناي الماال ر ف  ير مشرو  والذي هو الاالصحة العامة وحولوه إلى وص

ناات خصوصااا عمليااة الغااف أو علااى حساااب مقتنااي الاادواء أوالضاامان اإلجتماااعي أو اإلشااهار اك
 .الغير مباشر لألدوية والخدمة الصيدىنية
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 المراجع باللاة العربية: موال
 :تنايميةالنصوص التشريعية وال – 9
 :القوانين -م
ديسامبر ساانة  00الموافاق لاا  ه1001جمااد  األولااى عاام  17ماةرخ فاي  115-20قاانون  - 9

جمااااااد  األولاااااى عاااااام  13، الصاااااادر فاااااي 21العااااادد . ج.ج.ر.يتعلاااااق بالجمعياااااات، ج م1220
 .م1220سبتمبر سنة  02الموافق لا  ه1011

ديساامبر ساانة  52الموافااق لااا  1052ذي القعاادة عااام  11، المااةرخ فااي 13-00قااانون رقاام  - 7
، المتعلااق بالوقايااة ماان المخاادرات و المااةثرات العقليااة و قمااع اىسااتعمال و اىتجااار  ياار 5000

الموافاااق  1052ذي القعااادة عاااام  10، الصاااادرة بتااااريخ 31العااادد . ج.ج.ر.المشاااروعين بهاااا، ج
 5000ديسمبر سنة  52لا
ديساامبر ساانة  50الموافااق لااا  1057عااام  ذي القعاادة 52المااةرخ فااي  51-02قااانون رقاام  - 3

 03الموافااق لااا  1132صاافر عااام  13المااةرخ فااي  122-22، يعاادل و يااتمم األماار رقاام 5002
 00، الصااادرة بتاااريخ 30، العاادد .ج.ج.ر.و المتضاامن قااانون العقوبااات، ج 1222يونيااو ساانة 

 .5002ديسمبر سنة  50الموافق لا  1057 ذو الحجة عام
صاافر عاااام  52المتعلاااق بحمايااة المساااتهل  و قمااع الغف،المااةرخ فاااي 01-02رقاام  القااانون - 4

ربياااع األول  11، الصاااادرة بتااااريخ 12، العااادد .ج.ج.ر.، ج5002فبرايااار  52الموافاااق لاااا 1010
 .5002مارس سنة  03الموافق لا  1010عام 

، 5013يولياو سانة  5الموافاق لاا  1012شاوال عاام  13الماةرخ فاي  11-13القانون رقم  - 5 
يوليااو سااانة  52الموافاااق لااا  1012ذو القعاادة عااام  12، الصااادرة بتااااريخ 02، العاادد .ج.ج.ر.ج

5013. 
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 :االوامر -ع
 1017صاااافر عااااام  50المتعلااااق بالتأمينااااات اإلجتماعيااااة، المااااةرخ فااااي  17-22ألماااار رقاااام ا -

ان رمضا 51المةرخ في  11-31، المعدل والمتمم للقانون رقم 1222يوليو سنة   02الموافق لا 
 51، الصاااادرة بتااااريخ 05، العااادد .ج.ج.ر.، ج1231يولياااو سااانة  05الموافاااق لاااا  1001عاااام 

 .1222يوليو سنة  07الموافق لا  1017صفر عام 
 :المراسيم التنفيلية -ل
، 1122شااااوال  52المتضااامن تنظااايم المااااواد الساااامة، الماااةرخ فاااي  100-72مرساااوم رقااام  - 9

 1127محاار عااام  15،العاادد األول،الصااادرة بتاااريخ .ج.ج.ر. ، ج1272أكتااوبر  51الموافااق لااا 
 .1277يناير سنة  5الموافق لا 

محاارم  2المتضاامن مدونااة أخالقيااات الطااب، المااةرخ فااي  572-25المرسااوم التنفيااذي رقاام  - 7
محااااارم عاااااام  7، الصاااااادرة بتااااااريخ 25، العااااادد .ج.ج.ر.، ج1225يولياااااو  2الموافاااااق لاااااا  1011
 .1225جويلية سنة 03الموافق لا 1011

المتعلاااق بتساااجيل المنتجاااات الصااايدىنية المساااتعملة فاااي  530-25المرساااوم التنفياااذي رقااام  - 3
، 21،العاادد .ج.ج.ر.، ج1225يوليااو  2الموافااق لااا  1011محاارم  2الطااب البشااري،المةرخ فااي 

 .1225يوليو  15الموافق لا  1011محرم عام  11الصادرة بتاريخ 
يونيااو  10الموافااق لااا   1053رجااب عااام  12ةرخ فااي الماا 552-07المرسااوم التنفيااذي رقاام  - 0

ذي القعاادة  11المااةرخ فااي  13-00ماان القااانون رقاام  02المحاادد لكيفيااات تطبيااق المااادة  5007
، المتعلاااق بالوقاياااة مااان المخااادرات و الماااةثرات 5000ديسااامبر سااانة  52الموافاااق لاااا  1052عاااام 

، الصااااادرة  02العاااادد . ج.ج.ر.ج العقليااااة و قمااااع اىسااااتعمال و اىتجااااار  ياااار المشااااروعين بهااااا،
 .5007 شت سنة  02الموافق لا  1053رجب عام  51بتاريخ 
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 :المؤلفات الفقهية – 7
 :الكتع العامة -م
، الاوجيز فاي القاانون الجزائاي الخااص، الجازء األول، دار هوماة، الجزائار، محسن بوسقيعة - 9

5003. 
 .1277، القاهرة، مصر، ، المصباا المنيرمحمد بن  لي المقري الفيومي - 7
ل لتاااازام فااااي القاااانون الماااادني الجزائااااري، الواقعااااة ، النظريااااة العاماااة بلحااااال الحااااال العربااااي - 3

 101. .ص ،1222، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 5. القانونية، ج
ان ، القاااااانون الجناااااائي الخااااااص فاااااي التشاااااريع الجزائاااااري، الجااااازء الثااااااني، دياااااو دردوسااااامكي - 4

 .ن.س.المطبوعات الجامعية، قسنطينة، د
التعاويل فاي المساةولية التقصايرية، المجلاد األول، مجلاة الكوفاة، رائد كااام محماد حاداد،  - 5

                                                                                     .                                                            5010كلية القانون و العلوم السياسية، جامعة الكوفة، العراق، العدد الثامن، 
، الااوافي فاااي شاارا القاااانون المااادني، المجلااد الثااااني فااي اإللتزاماااات، الفعااال ساااليمان مااارقس - 6

الضااار والمسااةولية المدنيااة، القساام األول فااي األحكاااام العامااة، مطبعااة السااالم، القاااهرة، مصااار، 
 .                                                                                                          1233عة الخامسة، الطب
نظرياة اىلتازام بوجاه )، الوسيط في شرا القانون المادني الجدياد بد الرزاق محمد السنهوري - 2

 .5000ت الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، منشورا1، المجلد الثاني، ط(عام مصادر اإللتزام
، الوساايط فااي شاارا القااانون الماادني الجديااد، العقااود التااي تقااع علااى  بااد الاارزاق الساانهوري - 0

، منشاااورات الحلباااي الحقوقياااة، بياااروت، لبناااان، 2. البياااع والمقايضاااة، المجلاااد الراباااع، ط: الملكياااة
5000. 

الثاااااااة، ماااااااوفم للنشااااااار، الث. عاااااااويل، ط،اإللتزاماااااااات الفعااااااال المساااااااتحق للت لاااااااي فياللاااااااي - 1
 .5012الجزائر،
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 ، شااارا قاااانون العقوباااات القسااام الخااااص، دار النهضاااة العربياااة،محماااود نجياااع حساااني - 98
 .1232القاهرة، 

 .ن.س.، الوسيط في جرائم األشخاص، دار الهد ، الجزائر، دنبيل صقر - 99
 :الكتع المتخصصة -ع
المدنيااة للطبيااب فااي القطااا  الخاااص فااي ضااوء ، المسااةولية محمااد حساان  باااس الحيااادي - 9

  .5002زيع، الجزائر، طبعة، القانون األردني والنظام القانوني الجزائري، دار الثقافة للنشر والتو 
 ، دار الجامعاة الجديادة(دراسة مقارنة )، ضمان مخاطر المنتجات الطبية مسامة محمد بدر - 7

 .5002للنشر، اإلسكندرية، 
، مسااةولية الصاايدلي المدنيااة عاان أخطائااه عنااد تركيااب الاادواء، بااد الهاااديإسااراء ناااطق   - 3

  .، للعلوم القانونية والسياسية، الكلية التقنية اإلدارية، بغداد5مجلة جامعة األنبار العدد 
، التعويل عن الضرر األدبي، رسالة مقدماة إساتكماى لمتطلباات باسل محمد يوسف قبها - 4

ر فاااي القاااانون الخااااص، كلياااة الدراساااات العلياااا، جامعاااة النجااااا الحصاااول علاااى درجاااة الماجساااتي
 .5002طنية، نايلس، فلسطين، الو 
، مساااةولية الصااايدلي عااان تصاااريف الااادواء، ماااذكرة ماجساااتير فاااي بوخااااري مصاااطفي مماااين - 5

القااااانون،  تخصااااص قااااانون طبااااي، كليااااة الحقااااوق والعلااااوم السياسااااية،  جامعااااة أبااااي بكاااار بلقايااااد، 
 .5012-5012تلمسان، 

، 1.، التنظااايم القاااانوني لمهناااة الصااايدلة، دراساااة مقارناااة، طثاااائر ساااعد  باااد اي العكياااري - 6
 .5010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 ، جريماااااة اإلجهاااااال باااااين الشاااااريعة والقاااااانون، ماااااذكرة لنيااااال شاااااهادةجااااادو  مجماااااد مماااااين - 2
 .5010الماجيستر، 

عااان اإللتاازام بالنصااايحة لضااامان الصااافة اإللتاازام  بااااإلعالم  ، تمييااازحاااال بااان  لاااي محماااد - 0
 .5011، 2تماعية واإلنسانية الخطرة للشيء المبيع،األكاديمية للدراسات اإلج
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، المساااااةولية القانونياااااة عااااان إنتااااااج وتاااااداول األدوياااااة رضاااااا  باااااد الحلااااايم  باااااد المجياااااد - 1
 .5002، دار النهضة العربية، 1.والمستحضرات الصيدىنية، ط

خصوصااية المساةولية المدنيااة فاي مجاال الاادواء،  دراساة مقارنااة،  ،شاحاتة غااري شالقامي - 98
 .5002عة الجديدة للنشر، مصر، ، دار الجام1.ط

دراساااة تحليلياااة مقارناااة فاااي القاااانون )، تعااادد المساااةولين عااان الااادواء المعياااب صااافا شاااكور - 99
  .  بيروت، لبنان، الطبعة اىولى، الموسوعة الحديثة للكتاب، (المدني
المعااارف،  ، مسااةولية األطباااء و الصاايادلة و المستشاافيات، منشااأةلحميااد الشااواربي بااد ا - 97

 .1223اإلسكندرية 
، الاوجيز فاي مساةولية الطبياب والصايدلي، دار المطبوعاات الجامعياة،  بد الوهاع  رفاة - 93
 .5002، 1.إلسكندرية، طا

كتااب الجااامعي ون، المحمايااة الجنااين فااي الشااريعة و القااان  لااي الشاايخ إبااراهيم المبااارا، - 94
 .5002الحدي ، 

، اإللتازام بالتحاذير مان مخااطر الشايء المبياع، ماذكرة ماجساتير فاي الحقاوق،  ليان  ادة - 95
 فر  عقود و مسةولية، كلية الحقوق، جامعة بن

، الجاااازاء المترتااااب علااااى إفشاااااء الصاااايدلي للساااار المهنااااي فااااي التشااااريع  مااااري صااااالحة - 96
 .د الثاني عشرلة الفكر، العدالجزائري، مج

المسةولية المدنية والجنائية في األخطااء الطبياة، مطاابع جامعاة  منصور  مر المعايطة، - 92
 .5000، 1.لعربية، الريال، طنايف ا
ر المهنااي، مكتبااة الثقافااة ، المسااةولية الجزائيااة لألطباااء عاان إفشاااء السااموفااق  لااي  بيااد - 90

 .1223النشر والتوزيع، 
، دار هوماة، ، جريمة المخدرات في ضاوء القاوانين واىتفاقياات الدولياةنصر الدين مبروا - 91

 .5007الجزائر، 
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، المااةرخ فااي 572-25المدونااة الجزائريااة ألخالقيااات الطااب، طبقااا لمرسااوم التنفيااذي رقاام  - 78
 .، األحكام العامة02-07-1225
 :مطرحات الدكتورام وملكرات الماستر – 3
يااة التااذكرة الطبيااة بااين المفهااوم القااانوني  والمسااةولية  المدن"  ، الروشااتةمحمااد سااعيد الزقاارد - 9

 .5007لجامعة الجديدة، مصر، ، دار ا1.، ط"للصيدلي
، المساةولية عان األضارار الناجماة عان المنتجاات المعيباة، دراساة مقارناة باين محمد معاشو - 7

فار  عقاود ومساةولية،  ،مذكرة ماجستير في القانون الخااصالقانون الفرنسي و القانون الجزائري، 
 .5011 -5015، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، مساااةولية الصااايدلي، ماااذكرة ماجساااتير فاااي القاااانون، فااار  قاااانون المساااةولية براهيماااي زيناااة - 3
 .5015ود معمري، تيزي وزو، السياسية، جامعة مول الحقوق و العلومالمهنية، كلية 

ية المدنياة لمنتجاي الادواء و باائعي المستحضارات ، المساةولجمال  بد الرحمن محماد  لاي - 4
 .1221قوق، جامعة القاهرة، الصيدىنية، رسالة دكتوراه في الحقوق،  كلية الح

، ماذكرة (دراساة مقارناة)، الحماية الجنائية للجنين في ضاوء الممارساات الطبياة شيخ صالح - 5
 .5011لنيل شهادة ماجستير 

قااانون "دنيااة للصاايدلي، مااذكرة ماجسااتير فااي القااانون،  فاار  المسااةولية الم  يساااوي زاهيااة، - 6
ود معمااااري،  تياااازي وزو، ، كليااااة الحقااااوق  و العلااااوم السياسااااية، جامعااااة مولاااا"المسااااةولية المهنيااااة 

5015. 
، المسةولية المدنية للطبيب، مذكرة الماجستير في القانون الخاص، فار  قاانون فريحة كمال - 2

 .5015ود معمري، تيزي وزو، ق والعلوم السياسية، جامعة مولالمسةولية المهنية، كلية الحقو 
، أطروحة لنيل شهادة دكتاوراه الدولاة (دراسة مقارنة)، المسةولية المدنية للمنت  قادة شهيدة - 0

 .5002-5000لقايد، تلمسان، في القانون الخاص، جامعة أبي بكر ب
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طارة، ماذكرة لنيال درجاة ماجساتير ، ضمان السالمة من أضارار المنتوجاات الخقونان كهينة - 1
 ، تياااازي وزو،ة الحقااااوقللعلااااوم القانونيااااة، فاااار  المسااااةولية المهنيااااة، جامعااااة مولااااود معمااااري، كلياااا

5010. 
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 الماستر  ماالخص ملكرة
إن عمليااة تقااديم الاادواء ماان أهاام التصاارفات التااي يمارسااها الصاايدلي والتااي تمااس مباشاارة 

أي خطاإ أو إخالال بهاذا التصارف يجعال مساةولية الصايدلي تقاوم ساواء كانات و  الصحة العامة
م، ضااامان إللتزاماااات تقاااع علياااه مثااال اإلعاااالاإلخاااالل بمجموعاااة مااان ا مدنياااة وذلااا  فاااي حالاااة

جزائيااااة فااااي حالااااة إرتكابااااه جاااارائم لهااااا عالقااااة بهااااذا  ، كمااااا قااااد تكااااون المسااااةليةالعيااااوب الخفيااااة
 .التصرف
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Abstract of The master thesis 

 The process of providing medicine is one of the most 

important behaviors of a pharmacist that directly affect public 

health 

 And any mistake or breach of this behavior makes the 

pharmacist responsible, whether civil, in the event 

 Violation of a set of obligations, such as the media, 

guaranteeing hidden defects, and the responsibility may be 

 Criminal in the event that he commits crimes related to this 

behavior. 
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