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شكر و تقدير

الحمد ل نحمده ونشكره على أن يسر لنا همذا العممل ووفقنما لتممامه راجيممن مممن

المولى عز وجل أن يجعله علما نافعا ينتفممع بممه مصممداقا لحممديث رسممول المم صمملى المم

عليه وسلم:

، أو ولدعلم ينتفع به" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلثا، صدقة جارية، أو 

صالح يدعو له". 

بداية نتوجه بجميل الشكر للدكتور شرفي عبد القادر على نصممائحه كممما نتقممدم بخممالص

الثناء والمتنان إلى الدكتور بممن شممعبان محمممد الصممالح الممذي رحممب بهممذا العمممل وقبممل

الشراف عليه وتصويبه فجزاه ال عنا خير الجزاء.

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنمة المناقشمة الكممرام المدكتور بوحجيلممة علمي

والممدكتور بوطرفمماس محمممد علممى قبممولهم مناقشممة هممذه المممذكرة شمماكرين لهممم كممل

المجهودات المبذولة في ذلك .

 وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد



الهممداء

إلى الروح الطاهرة النقية أبي الغالي نبع الحنان جعل ال مثواك الجنة

إلى أغلى ما أملك منارة الحب أمي حفظك ال لي وأطال في عمرك

إلى أحبابي وسندي في الحياة إخوتي سناء صبري حسام ويوسف حفظكم ال

إلى كتكوت العائلة القلب البريء محمد أنس رعاك ال

إلى روح اشتقت لطيبتها جدتي

إلى أحلى وأروع صديقات مريم و خولة وناهد.
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خـــص م  ا
يب وتحضير  م ومعرفة متخصصة في تر ي من ع صيد رغم مما يتمتع ب ا ى ا ع

دوائية تفاعالت ا دواء وا بية  جا ذا اآلثار ا دواء، و فإ قد يحدث وأن ... وتطوير ا
رة من  مذ ذ ا ي ما تبحث  ية، و مد يت ا يين أخطاء تثير مسؤو م غير من ا ب  يرت

فرسي ي و ا عراقي واألرد مصري وا جزائري و ا ون ا قا مقارة بين ا دراسة ا . خالل ا
ية  مد يت ا غير، قامت مسؤو خطأ ضررا  ذا ا ي خطأ وسبب  صيد ب ا ا فمتى ما ارت ا توافر أر

اتجة عن فع  ية شخصية  يت مسؤو ت مسؤو ا سببية، سواء أ من خطا وضرر وعالقة ا
اء  ، باستث اتجة عن فعل مساعدي غير  ية عن فعل ا شخصي أو مسؤو ي ا ون األرد قا ا

ضرر  ى أساس ا شخصي ع فعل ا تقصيرية عن ا ية ا مسؤو ذي يقيم ا ى ا مباشرة وع ة ا في حا
غير أو عن فعل  ية عن فعل ا مسؤو تسبب، أما ا ة ا خطأ في حا مادي  ن ا ر أساس ا

خطأ ى أساس ا ا ع تج . األشياء فيقيم م ي ا صيد ية ا ك فإن مسؤو س من ذ ى ع ع
جزائري  ون ا قا ل من ا ا  فرسي واقتبس ون ا قا ا ا تي جاء ب ى ا ي تقوم ع مصري ف وا

عيب في  ا ا ا خطأ و أر رة ا ى أساس ف تبعة ال ع ضرر وعالقة أساس تحمل ا دواء وا ا
سببية ضرر، . ا ي تعويض ا ي، وجب ع صيد ية  مد ية ا مسؤو ان ا ذا ما توافرت أر وا 

م  ية  مد ي ا صيد ية ا ي، فمسؤو مد ون ا قا ا في ا ي صوص ع م عامة ا قواعد ا وفقا 
ي مد ون ا قا ا في ا ي صوص ع م عامة ا قواعد ا ت  ما تر ل خاص، وا  ظم بش  . ت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Résumé 

 
En dépit du savoir et de connaissance spécialisée dont jouit le 

pharmacien, et ce, dans la composition, la préparation et le développement du 

médicament, ainsi que les effets négatifs du médicament et les interactions 

médicamenteuses… Il se peut qu’il commette, ainsi que d’autres 
professionnels, des erreurs soulevant sa responsabilité civile et c’est le thème 
d’étude de cette thèse et des comparer la loi algérienne, égyptienne, irakienne, 
jordanienne et française. Si le pharmacien commet une erreur nuisant à autrui, 

sa responsabilité civile est soulevée ayant tous les piliers se composant de : 

erreur, préjudice et relation de causalité, sa responsabilité civile peut être soit 

personnelle résultant de son acte personnel ou responsabilité de l’acte d’autrui 
résultant de l’acte de ses assistants, excepté la loi jordanienne qui soulève la 
responsabilité restrictive de l’acte personnel à raison du préjudice dans le cas 
du commencement et à la base du côté matériel de l’erreur dans le cas de la 
cause. Cependant, la responsabilité sur l’acte d’autrui ou des objets est 
soulevée à raison de l’erreur. Contrairement à cela, la responsabilité du 
pharmacien producteur comprise dans la loi française, empruntée par la loi 

algérienne et égyptienne, est soulevée pour supporter l’obligation basée sur 
l’idée de l’erreur et ses constituants, le défaut dans le médicament, le 
préjudice et la relation de causalité. Si les conditions de la responsabilité 

civile du pharmacien sont assurées, il s’oblige d’indemniser le préjudice 
conformément aux conditions générales prévues par le code civil, sachant que 

la responsabilité civile du pharmacien n’est pas réglementée d’une manière 
particulière, mais elle est soumise aux conditions générales prévues par le 

code civil.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Summary 

 
In spite of the specialized knowledge enjoyed by the pharmacist, and 

this, in the composition, preparation and development of the medicament, in 

addition to the negative effects of the medicament and the drug interaction… 
It may be that he commits, as other professionals, errors raising his civil 

responsibility and it’s the theme of study of this thesis is to compare the 
Algerian, Egyptian, Iraqi, Jordanian and French law. If the pharmacist 

commits an error harming others, his civil responsibility is raised giving all 

the pillars composing from; error, prejudice and causality relation, his civil 

responsibility can be either personal resulting from his personal act or 

responsibility of the others act resulting from the act of his assistants, 

excepting the Jordanian law that raises the restrictive responsibility of the 

personal act in the case of beginning and on the base of the material side of 

the error in the case of the cause. While, the responsibility on the act of others 

or objects is raised due to the error. At the contrary, the responsibility of the 

pharmacist producer included in the French law, taken by the Algerian and 

Egyptian law, is raised in order to support the obligation based on the error 

idea and its constituents, the default in the medicament, the prejudice and the 

causality relation. If the conditions of the civil responsibility of the pharmacist 

are assured, he is obliged to compensate the prejudice in accordance with the 

general conditions provided by the civil code, knowing that the civil 

responsibility of the pharmacist isn’t particularly regulated, but it is submitted 
to general conditions provided by the civil code.  

 

 

 

 

 



 مقدمــــــة
 

 
1 

 

ى صحت من األمراض واألخطار،  حفاظ ع بقاء وا سان يسعى  زمن واإل ذ قديم ا م
ة صيد طب و ا ما ا ا ع م تي من أ ك وا فل  ذ تي ت وم ا ع تم بشتى ا  .فا

ك ردحا طويال من  ذ ت  طب وظ ة ا دمجة مع م ة قديما م صيد ة ا ت م ا قد 
سان من  ى سالمة اإل حفاظ ع و ا دف واحد و ان في تحقيق  ما تشتر زمن باعتبار أ ا
ت  ا مرضى، و دواء ويصفو  مرض ويحضرون ا ان األطباء يشخصون ا األمراض، ف

سان سبب  سحر باعتبار أن مرض اإل ى ا بدائية تعتمد ع عصور ا عالج في ا طريقة ا
شريرة شياطين واألرواح ا عالج فأصبحت . ا بشري وتطورت مع طرق ا ر ا ف ثم تطور ا

ية باتية أو حيوا  .تتم بواسطة أدوية تؤخذ من مصادر 
م  د يب األدوية ع غت طرق تر يين واآلشوريين مثال قد ب باب سومريين وا جد ا ف

د  ية ع مسؤو طب ورتبت ا ة ا ة م ظمت مزاو ين  م قوا د رت ع ة متقدمة، وظ مرح
ا واردة في ام ا فة األح ان . مخا رومان أين  ان وا يو مصر وا سبة  ك األمر با ذ و

ية عن إعداد األدوية مسؤو ون ا ي ويتحم صيد ام ا  .األطباء يقومون بم
ا  ، وأمر سان وصحت شريعة اإلسالمية بحياة اإل اء ا ومع مجيء اإلسالم واعت

ة واستطاعوا أن يميزوا عصر  صيد م ا مين بع مس ماء ا ع تمام ا تداوي ازداد ا با
مية وبطريقة جديدة بات دوائية بصورة ع م بمر ة . حضارت صيد ة ا ت م م استق فبفض

ا  ة عرف ة، وأقاموا أول صيد صيد ة ا ممارسة م ما وضعوا أصوال  طب،  ة ا عن م
تاريخ ببغداد  (1).ا

بيرا  ميا  م تطورا ع عا حياة، فقد عرف ا تطور ا تيجة  حديث و  عصر ا أما في ا
ين وخاصة  مجا ال ا ي، و اتسعت دائرة األخطار في  صيدال طبي وا مجال ا السيما في ا
ما اتسعت  يات فقط، وا  صيد مرضى في ا دواء  ي ببيع ا م تعد تع ا  ة أل صيد ة ا  م

 
ي (1) حسي ي محمد ا ية: عباس ع م ية عن أخطاء ا مد ي ا صيد ية ا شر . دراسة مقارة. مسؤو ثقافة  تبة دار ا م

توزيع ة . 1ط. األردن. عمان. وا  .32-26ص . 1999س
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ع  مصا ة وفي ا صيد يب وتخزي في ا دواء وتحضير وتر اعة ا تشمل ص ة  م ا
معامل  سان ويتسبب في وأن مجردوا يبت أو تحضير قد يؤذي اإل  خطأ بسيط في تر

 .موت
ين وقواعد  ى وضع قوا دول ع ى صحة وحياة األفراد حرصت معظم ا ذا وحفاظا ع

صت  ة و من  صياد دواء  تعامل في مجال ا ة، و ُجِعل اختصاص ا م ذ ا ظيم  ت
م معرفة بخصائص  مية و ع احية ا ين من ا م مؤ م باعتبار ين دون سوا قوا م ا ي ع

يفية استعما دواء و يب ا  .وتر
ا، وتحدد عالقة من  ظيم ى ت زمة تعمل ع ين م وم بقوا ة مح ة أي م وألن مزاو

ين قوا ك ا ت فت  د مخا يت ع غير وترتب مسؤو ا با يا . يزاو ي باعتبار م صيد فإن ا
ا أو  ة و أخالقيات م تأديبية إذا أتى بفعل يمس بقواعد ا ة ا مساء فإ يتعرض أيضا 

ان  يا متى  ما قد يسأل مد ا،  و ا قا ي ل جريمة يعاقب ع فعل يش ان ا ائيا إذا  يسأل ج
تعويض غير يستوجب ا ذي أحدث قد سبب ضررا  فعل ا و . ا بحث  ان موضوع ا مَّا  و

خاص قطاع ا ي في ا صيد ي با ي وأع صيد ية  مد ية ا مسؤو ية)ا صيد عام  (ا دون ا
ا،  ية وحد مد ية ا مسؤو ى ا بحث ع ز ا ك سيرت ذ ون اإلداري،  قا ون مجا ا ذي ي ا
ى تعويضات جراء  حصول ع ا با ألفراد من خال ذي يسمح  ي ا و قا ظام ا ا ا باعتبار

م حق تي ت  .األضرار ا
وثيق بصحة وحياة األفراد بيرة الرتباط ا مية  موضوع أ ذا ا تسب  فبعد . و ي

ذا  دراسة  حة  ية م رت حاجة عم ة، ظ صيد د مجال ا ذي ش ائل ا تطور ا ا
ان معرفة  مية بم ذا أصبح من األ حق باألفراد،  تي ت ثرة األضرار ا موضوع بسبب  ا
ى  حصول ع مضرور من ا ن ا ية حتى يتم مد يت ا تي ترتب مسؤو ي ا صيد أخطاء ا

مقارة موقف  دراسة ا بحت وبا ذا ا ا  شف  ية ي ة ثا ة ومن ج ذا من ج  ، حق
ية مسؤو ذ ا مقارة من  تشريعات محل ا  .ا
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تي  ي ا صيد ية  مد ية ا مسؤو ى ا ضوء ع يط ا بحث تس ذا ا دف من  ان ا ذا 
ذا  مقارة في  تشريعات محل ا ة بين ا مفاض ة ا مة و محاو م قضايا ا تعتبر من بين ا

شأن   .ا

ة  و ق بحث، ف ذا ا وان  ع ي  صيد ية  مد ية ا مسؤو أما عن سبب اختيارا ا
ألطباء  ية  مد ية ا مسؤو موضوع مقارة مع ا ذا ا عميقة في  دراسات ا بحوث وا ا

وفير من  ا ا ت حظ ا تي  ي ا صيد ائية  ج ية ا مسؤو م ومقارة مع ا محامين وغير وا
ذي قد يصيب  ضرر ا تعويض عن ا مواطن وتبصير بحق في ا توعية ا ذا  دراسة، و ا
ي أو مساعدي أو بسبب عيب  صيد فس وما وصحت وشعور ِبَسَبِب إما خطأ ا في 

ي  فرسي واألرد مصري وا جزائري وا ون ا قا مقارة ا دراسة ا ا في ا تقائ َتج، و سبب ا م ا
ذا  ون  فرسي و  مصري وا جزائري وا ون ا قا تي تجمع بين ا عالقة ا و ا عراقي  وا

ثيرا  جزائري متأثرة  ي ا مد ون ا قا صوص ا ون  ما و  األخير مصدرا تاريخيا 
ي  عراقي واألرد ون ا قا تي تجمع بين ا عالقة ا مصري، و ا ي ا مد ون ا قا صوص ا ب

عراقي  ي ا مد ون ا قا ام ا ما و أن أح تاريخي  مصدر ا و ا فق اإلسالمي  ون ا
ما،  مصري رغم اختالف مصدر ي ا مد ون ا قا ام ا فق اإلسالمي و بأح جاءت متأثرة با

فق اإلسالمي  ام ا ذي بقيت قواعد خاضعة ألح ي ا ي األرد مد ون ا قا س ا ى ع ع
ذا من  مقارة،  ين محل ا قوا ف عن باقي ا ية في يخت مد ية ا مسؤو مما جعل أساس ا

يع و تصدير  دول في مجال تص ذ ا ذي أحرزت  تقدم ا تيجة ا ة أخرى  ة و ومن ج ج
ى  ية ع ثا مرتبة ا ت فرسا ا عربي أو األوروبي، حيث احت مستوى ا ى ا األدوية سواء ع

دواء  عربي في تصدير ا مستوى ا ى ا مرتبة األوى ع مستوى األوروبي و األردن ا ا
عاشرة  مرتبة ا عراق ا خامسة وا مرتبة ا جزائر ا تاج األدوية وا ى في إ مرتبة األو ومصر ا

ة  س ألدوية  تج  م عربي ا  .2011عربيا حسب إحصائية االتحاد ا
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ية  ون مسؤو يين، و  م ى ا ية ع مد ية ا مسؤو عامة في ا قواعد ا تطبيق ا ظرا  و
ية  ق بأخطاء م ية تتع ية م ي مسؤو صيد بحث ا ين محل ا قوا تساءل عن موقف ا

تطورات ا  بت ة وما مدى موا صياد ى فئة ا عامة ع قواعد ا ذ ا جارية في  من تطبيق  ا
ا قاصرة و تحتاج  مضرورين أم أ الزمة  حماية ا توفير ا افية  ي  ل  دواء و  مجال ا

تج حتى  م ي خاصة ا صيد سجم مع خصوصية ا ي خاص ي و ظام قا ى قواعد أو  إ
شودة م داف ا تساؤل. تتحقق األ ية ما يثور ا مسؤو ية  و قا طبيعة ا  أيضا حول ا

ا ذات طبيعة خاصة ؟ وما  ية تقصيرية أم تعاقدية أم أ ي مسؤو ل  ي  صيد ية  مد ا
مشرع  ل من ا ا  تي تب جديد ا ظام ا سبة  ؟ وبا عالقة بي وبين مساعدي طبيعة ا

تي يستطيع  دعوى ا تساءل عن ا ما  اف أم ال؟  و  ل  مصري  جزائري وا فرسي وا ا
متاحة أمام  تعويض ا يات ا بائع؟ وعن آ تج أو ا م ي ا صيد ى ا ا ع مضرور رفع ا

تعويض؟    ى حق في ا حصول ع مضرور   ا
غة  متخصصة با دراسات ا قص ا و  بحث،  ذا ا ت  تي واج صعوبات ا أما عن ا

ة  قة بم متع صوص ا ة ا دراسة، ق موضوع با ذا ا اوت  تي ت مراجع ا ة ا عربية وق ا
ة  ون مزاو تجارة و قا صحة وا ون ا قا ين  قوا ف ا ا بين مخت اثر ة وت صيد ا

ة م عراقي ...ا ا في ا درت مصرية و قضائية ا ام ا ة األح ا، ق مما صعب حصر
مضرور من  فور ا ظرا  فرسي  قضاء ا س ا ى ع ي ع جزائري واألرد ا في ا عدام وا

ى حساب  تسامح ع ج ا اج م ت قدر و ا قضاء وا تقاضي و استسالم  إجراءات ا
ة  ى مساء ب يؤدي إ ي في األغ م ون ا قا فة ا ون مخا تعويض أو  بة با مطا ا

مجالت مقاالت وا ى ا حصول ع ذا صعوبة ا  .  تأديبية، و 
ظمة  م ية ا و قا قواعد ا ى ا وقوف ع وصفي  ج ا م بحث ا ا خالل ا قد اعتمد و 
بيات، بقصد  س ي من اجل معرفة االيجابيات وا ي تح ج ا م ا با ي، و استع صيد عمل ا
قصور،  ضعف وا بين مواطن ا ية و مد ي ا صيد ية ا مسؤو ظمة  م قواعد ا ى ا م ع ح ا
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ين محل  قوا شب و االختالف بين ا ب ا ار جوا مقارن من أجل إظ ج ا م ا ا ما اعتمد
م تمايز بي ون ومدى ا ل قا ج في إبراز خصائص  ا م و من اقدر ا دراسة و  .ا

ل مبحث  ما مبحثين و ين تفرع ع ى فص ائية إ بحث وفق خطة ث ذا ا ا  ذا قسم
فصل األول  دراسة، حيث تضمن ا ي ا ب وفروع حسب ما تم ى مطا ية إ مسؤو ان ا أر

ية و قا ا ا ي وطبيعت صيد ية  مد مبحث األول ا ا في ا او ك من خالل مبحثين، ت  وذ
ي،  صيد خطا ا ا في األول  ب، تعرض ك في ثالثة مطا ية وتم ذ مسؤو ذ ا ان  أر
سببية، في حين شمل  عالقة ا ث  ثا مبحث ا ا في ا ضرر، وتطرق ي  ثا ب ا مط وا

ا في األول  او ب، ت ى ثالثة مطا ية وبدور قسم إ مسؤو ذ ا ي طبيعة  ثا مبحث ا ا
ث  ثا ا ا عقدية، وخصص يت ا مسؤو ي  ثا ا ا تقصيرية، وأفرد ي ا صيد ية ا مسؤو

موضوعية يت ا ا في . مسؤو ي فقد بي ثا فصل ا يطاقأما ا صيد ية  مد ية ا مسؤو   و ا
ا بين، آثار ية من خالل مط مسؤو ذ ا طاق  مبحث األول  ا في ا ، حيث وضح

يت عن أخطاء  ي مسؤو ثا شخصية، ثم في ا يت عن أخطائ ا مسؤو ا األول  خصص
ا األول  بين، خصص ية من خالل مط مسؤو ذ ا ي آثار  ثا مبحث ا ، وفي ا مساعدي

ضرر تعويض ا ي  ثا ية، وا مسؤو  . دعوى ا
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فصل األول  ا
ية  و قا ا ا ي وطبيعت صيد ية  مد ية ا مسؤو ان ا أر

 
ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية بصفة عامة وم₱₵ا مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€مد₱ية  تقوم إ بتوافر 

أر₫ان معي₱ة و₴ي ا€خطأ وا€ضرر وعقة ا€سببية، و ع₱د قيام₵ا يثار ا€تساؤل عن 
طبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية فيما إذا ₫ا₱ت مسؤو€ية عقدية أو مسؤو€ية تقصيرية أو مسؤو€ية ذات 

وع₭ى ذ€ك س₱قسم ₴ذا ا€فصل إ€ى مبحثين، ₱ت₱اول في ا€مبحث ا₾ول . طبيعة خاصة
 .أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي، وفي ا€مبحث ا€ثا₱ي طبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية
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مبحث األول  ا
ي صيد ية  مد ية ا مسؤو ان ا   أر

€قيام مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€مد₱ية يستوجب ا€قا₱ون توافر أر₫ا₱₵ا ا€ثثة و₴م ا€خطأ و 
وع₭ي₳ س₱قسم ₴ذا ا€مبحث إ€ى ثث مطا€ب، ₱خصص ا€مط₭ب . ا€ضرر وعقة ا€سبيبة

ا₾ول €ر₫ن ا€خطأ أو ₫ما يسمي₳ ا€بعض ا€فعل ا€ضار، و ا€مط₭ب ا€ثا₱ي €ر₫ن ا€ضرر، 
 .وأخيرا ا€مط₭ب ا€ثا€ث €ر₫ن عقة ا€سببية

ب األول مط  ا
ي صيد خطأ ا   ا

إن أساس ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية في أغ₭ب قوا₱ين ا€دول ₴و ف₫رة ا€خطأ، سواء أ₫ان ذ€ك 
، و با€رجوع إ€ى ₱صوص ا€قا₱ون ا€مد₱ي €₫ل (1)ا€خطأ واجب اثبات، أو ₫ان مفترضا 

من ا€جزائر ومصر وا€عراق وفر₱سا ₱جد₴ا قد رتبت ا€مسؤو€يـة ا€مد₱يـة عقدية ₫ا₱ت أو 
وفي ا€مقابل ₱جد بعض ا€دول وم₱₵ا ا€قا₱ون ا€مد₱ي . (2)تقصيرية ع₭ى أسـاس ف₫ــرة ا€خطأ

أيضا بمجرد اخل با€تزامات   قد رتب ا€مسؤو€ية ا€عقدية1976 €عام 43رقم ا₾رد₱ي 
، أما ا€مسؤو€ية عن ا€فـعـل ا€ضـار (ا€خطأ ا€عقدي)ا€تي رتب₵ا ا€عقد في ذمة أحد طرفي₳ 

فتـقـوم متـى حـدث إضـرار بـاآلخـريــن دو₱ـمـا أيـة شـروط إن ₫ـان  (ا€مسؤو€يـة ا€تقصيريـة)
 (3).اضرار با€مباشرة، وبد من توافر شروط إن ₫ان اضرار با€تسبب

 

 

فرع قا₱ون . غير م₱شورة. مذ₫رة €₱يل درجة ا€ماجستير في ا€قا₱ون. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ي €₭صيد€ي: زا₴ية عيساوي (1)
  .14ص . 2012س₱ة . ا€جزائر. تيزي وزو. جامعة مو€ود معمري. ₫₭ية ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية. ا€مسؤو€ية ا€م₵₱ية

ا€صادر . 78ج ر عدد 1975 سبتمبر 26ا€مؤرخ في . 58-75 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري رقم 124أ₱ظر ا€مادة  (2)
. ا€وقائع ا€مصرية. 1948-131 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري رقم 163ا€مادة. ا€معدل وا€متمم. 30/09/1975في 

. 1951-40 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي رقم202، 186ا€مادتين . 29/07/1948ا€صادر في.  م₫رر108عدد 
 21 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي ا€صادر في 1382ا€مادة . 09/08/1951ا€صادر في. 3015عدد. ا€وقائع ا€عراقية

 https://www.legifrance.gouv.fr:  متوفر ع₭ى ا€موقع.1804مارس 

. (د م ). دار ا€ثقافة. دراسة مقار₱ة با€شريعة اسمية وا€قا₱ون ا€مد₱ي. مسؤو€ية ا€مباشر وا€متسبب: عماد أحمد أبوصد (3)
 .29ص . 2011س₱ة. 1ط

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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و₱ظـرا €تطبيـق ا€ـقواعد ا€عامـة فـي ا€مسؤو€يـة ا€مد₱يـة ع₭ـى ا€م₵₱ييـن، و₫ـون مسؤو€يـة 
ا€صيد€ـي مسؤو€ية م₵₱ية ف₵ي تقوم ع₭ى أساس ا€خطأ باستث₱اء ا€مشرع ا₾رد₱ي ا€ذي 

يؤسس₵ا ع₭ى أساس آخر، ₴ذا من ج₵ة ومن ج₵ة أخرى فإن خطأ ا€صيد€ي €يس ₫خطأ 
ا€شخص ا€عادي ₱ظرا €₭طبيعة ا€ف₱ية €عم₭₳ و€خطورت₳ ع₭ى حياة ا₱سان، ا₾مر ا€ذي 

يستدعي ضرورة ا€بحث في ا€فرع ا₾ول عن ما₴ية ا€خطأ ا€صيد€ي، ثم في ا€فرع ا€ثا₱ي 
صور ا€خطأ ا€صيد€ي، وفي ا₾خير ا€فرع ا€ثا€ث تراجع ف₫رة ا€خطأ ₫أساس قا₱و₱ي 

 .  €مسؤو€ية ا€صيد€ي

فرع األول  ا
ي صيد خطأ ا ية ا   ما

       ع₱د ا€حديث عن ما₴ية خطأ ا€صيد€ي يع₱ي ا€تطرق ع₭ى ا€توا€ي إ€ى مف₵وم 
 . ا€خطأ ا€صيد€ي، ثم إ€ى ع₱اصر ا€خطأ ا€صيد€ي، وأخيرا إ€ى معيار ا€خطأ ا€صيد€ي

ي : أوال صيد خطأ ا وم ا  مف
 تعريف ا€خطأ إ€ى (1)   €قد ترك ا€مشرع ا€فر₱سي وسائر مشرعي ا€بد ا€عربية    

 تعريف ا€خطأ، 1804ا€شراح، وقد حاول ا€شراح م₱ذ صدور تق₱ين ₱اب₭يون في س₱ة 
فت₱وعت ا€تعاريف و €م تس₭م ع₭ى ₫ثرت₵ا من ا€₱قد حتى أصبح اختيار فيما بي₱₵ا €يس 

ما (2)با₾مر ا€س₵ل  ، ₫ما جاءت ₴ذ₲ ا€تعريفات متأثرة إما بوج₵ة ₱ظر موضوعية، وا 
   ، و تعريف"إخل با€تزام سابق " تعريف ب₱يول €₭خطأ بأ₱₳ بوج₵ة ₱ظر شخصية، م₱₵ا

 

 
باستقراء ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية ا€متع₭قة با€صيد€ي €₫ل من ا€جزائر و مصر وا€عراق وا₾ردن وفر₱سا، €م ₱عثر ع₭ى ₱ص  (1)

 G-Ripertريبر −يبن ما₴ية ا€خطأ ا€صيد€ي، تار₫ين ذ€ك €₭قواعد ا€عامة وجت₵اد ا€فق₳ وا€قضاء، ا₾مر ا€ذي دعا ج
  ."مادام ا€قا₱ون €م يعرف ا€خطأ فإ₱₳ من ا€متعذر أن يتو€ى أحد ₴ذا ا€تعريف" €₭قول 

ا€ضرر وا€خطأ "أر₫ان ا€مسؤو€ية . ا₾ح₫ام ا€عامة. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية في تق₱ي₱ات ا€بد ا€عربية: س₭يمان مرقس (2)
 .180،181ص . 1ا€قسم . 1971س₱ة. (د ط). (د م). مع₵د ا€بحوث وا€دراسات ا€عربية". وا€سببية
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 (1)".إخل بواجب قا₱و₱ي محدد " سافي₱ي₳ بأ₱₳  

أي  ،"ا€عمل ا€ضار غير ا€مشروع  "₴₱اك رأي شائع بين ا€فق₵اء يعرف ا€خطأ بأ₱₳ 
و₴ذا ا€تعريف قريب من ا€تعريف ا€مادي ا€موضوعي . ا€عمل ا€ضار ا€مخا€ف €₭قا₱ون

   (2). €₭خطأ في ا€فق₳ اسمي
 أما ا€خطأ في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ف₭يس €₳ وجود بذات ا€مع₱ى ا€ذي €₳ في 

، فقد استمد ا€قا₱ون ا€مد₱ي (3)واعتبار₲ أساسا €₭مسؤو€ية ا€تقصيرية  ا€قوا₱ين ا₾خرى
من أح₫ام ا€فق₳ اسمي، حيث أ₱شأ₴ا ع₭ى ر₫ن ( 4)ا₾رد₱ي قواعد ₱ظرية ا€فعل ا€ضار

، غير أن ₴ذا ا€ر₫ن €م ي₫ن (5)اضرار، ورتب ع₭ى ₴ذا اضرار حصول ا€ضمان
م₱ضبطا من حيث ا€مف₵وم ع₱د بعض فق₵اء ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي وفي بعض أح₫ام 

 مح₫مة ا€تمييز ا₾رد₱ية، بل حتى ا€مذ₫رات ايضاحية €₭قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، فم₱₵م من 
 

 

ا€مرجع . ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية في تق₱ي₱ات ا€بد ا€عربية: س₭يمان مرقس. أ₱ظر تعريفات فق₵اء ا€قا₱ون ا€فر₱سي €₭خطأ (1)
مسؤو€ية . مسؤو€ية ا€م₵₱دس ا€معماري. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية: خا€د عبد ا€فتاح محمد.  وما بعد₴ا181ص . ا€سابق
دار ا€₫تب . في ضوء أح₫ام مح₫مة ا€₱قض. مسؤو€ية حارس ا€ب₱اء. مسؤو€ية ا€طبيب. مسؤو€ية رب ا€عمل. ا€مقاول
 . و مابعد₴ا97ص.  2009س₱ة . مصر. (د ط). (د م).ا€قا₱و₱ية

. اس₫₱درية. م₱شأة ا€معارف. دراسات في ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية ₱حو مسؤو€ية موضوعية: فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل (2)
 .15ص . 2005س₱ة . (د ط). مصر

دراسة مقار₱ة بين ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري وا€قا₱ون . ر₫ن ا€خطأ في ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية: أسماء موسى أسعد أو سرور (3)
. جامعة ا€₱جاح ا€وط₱ية. ₫₭ية ا€دراسات ا€ع₭يا. غير م₱شورة. أطروحة ست₫مال درجة ا€ماجستير. ا€مد₱ي ا₾رد₱ي

 .78ص . 2005س₱ة. ف₭سطين

ذ₴ب ا₾ستاذ مصطفى أحمد ا€زرقا إ€ى أن ₴ذ₲ ا€تسمية ₴ي أفضل من غير₴ا بسبب أن مصط₭ح ا€فعل ا€ضار يدل  (4)
. دار ا€ق₭م. ا€فعل ا€ضار وا€ضمان في₳: ا₱ظر €مصطفى أحمد ا€زرقا... ع₭ى مصدر ا€تزام ا€ذي ت₱شأ ع₱₳ ا€مسؤو€ية

 . 24ص . ا€مرجع ا€سابق: عماد أحمد أبوصد: ₱ق عن. 61ص . 1988س₱ة . 1ط. سورية. دمشق

: أيمن صا€ح: ₱ق عن. ((ا€تزام بتعويض ما€ي عن ضرر ا€غير))عّرف ا₾ستاذ مصطفى أحمد ا€زرقا ا€ضمان بأ₱₳  (5)
مج₭ة مؤتة €₭بحوث . (بحث مح₫م بع₱وان ح₫مة ضمان ا€فعل ا€ضار وأثر₴ا في تحديد موجبات₳ في ا€فق₳ اسمي)

 .123ص . 17م. 2005س₱ة . 4ا€عدد. ا₾ردن. وا€دراسات
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جع₭₳ مرادفا €₭فظ ا€ضرر، وم₱₵م من أط₭ق ع₭ي₳ €فظ ا€خطأ، مما استتبع عدم ا₱ضباط 
غير أ₱₳ ₴₱اك من يرى ع₫س ذ€ك حيث يقول ا€د₫تور . (1)ا€₱تائج ا€مترتبة ع₭ى ذ€ك

حقيقة إحداث  ))عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان وا€د₫تور ₱وري حمد خاطر  ي في ا اإلضرار يع
ون قا ف  حو مخا ى  ضرر بفعل غير مشروع، أو إحداث ع رى ما . ا ا ال  ك فإ ذ

ي ي األرد مد ون ا قا بعض من أن ا ضمان يرا ا تزام با ية أو اال مد ية ا مسؤو  قد أقام ا

ضرر  ى مجرد ا مجاوزة ا€حد ا€ذي بد من ا€وقوف ع₱د₲  " و₴₱اك من يقول بأ₱₳، (2)( (...ع
 (3)".في ا€فعل

      وفيما يخص خطأ ا€صيد€ي فقد ثار خف حول ₱وع ا€خطأ ا€ذي يسأل ع₱₳،  
، ₫ما ي₫اد أن يتفق ا€فق₳ ع₭ى (4)وخطأ ف₱ي (مادي)ف₵₱اك من يرا₲ ع₭ى ₱وعين خطأ عادي

إ€ى أعمال مادية و أعمال  (...ا₾طباء وا€محامين،)تقسيم عمل أرباب ا€م₵ن ا€حرة مثل
ومعيار ا€تمييز بين ₴ذين ا€عم₭ين ₴و مدى اتصال ا€عمل اتصا مباشرا با₾صول . ف₱ية

و₫₱تيجة €ذ€ك قسم ا€فق₳ ا€خطأ ا€صادر عن أرباب ا€م₵ن ا€حرة إ€ى ₱وعين . ا€ف₱ية €₭م₵₱ة
€₭صيد€ي و  وع₭ى ذ€ك س₱ت₱اول مف₵وم ₫ل من ا€خطأ ا€عادي. (5)خطأ عادي وخطأ م₵₱ي

 :ا€خطأ ا€م₵₱ي €₭صيد€ي فيما يأتي

 
 

مج₭ة . (دراسة مقار₱ة مع أح₫ام ا€فق₳ اسمي. اضرار با€مباشرة في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي): ج₵اد محمد ا€جراح (1)
 .155ص . 02م . 2015₫ا₱ون ا€ثا₱ي . 01ا€عدد . (د م). ا€ميزان €₭دراسات اسمية و ا€قا₱و₱ية

. (ا€تزامات)مصادر ا€حقوق ا€شخصية . شرح ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي: ₱وري حمد خاطر. عد₱ان ابرا₴يم ا€سرحان (2)
 .365ص . 2009س₱ة . 1ط. ا₾ردن. عمان. دار ا€ثقافة. دراسة مقار₱ة

غير . أطروحة قدمت است₫ما €متط₭بات ا€ماجستير. دراسة مقار₱ة. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭متسبب: ر₱ا ₱اجح ط₳ دواس (3)
 .13ص . 2010س₱ة . ف₭سطين. ₱اب₭س. جامعة ا€₱جاح ا€وط₱ية. ₫₭ية ا€دراسات ا€ع₭يا. قا₱ون خاص. م₱شورة

 .13ص. ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (4)
دار ا€جامعة . مش₫ت₵ا وخصوصية أح₫ام₵ا. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية ا€₱اشئة عن أضرار ا€دواء: محمد محمد ا€قطب (5)

 .198ص. 2014س₱ة . (د ط). مصر. اس₫₱درية. ا€جديدة
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ي  -1 صيد عادي  خطأ ا وم ا  : مف

      ا€خطأ ا€عادي €₭صيد€ي ₴و ما يرت₫ب₳ ع₱د مزاو€ة م₵₱ت₳ دون أن ي₫ون €₵ذا ا€خطأ 
، حيث تُقدَّر دون اعتبار €₭صفة ا€م₵₱ية €من يقوم (1)عقة با₾صول ا€ف₱ية €₵ذ₲ ا€م₵₱ة 

ب₵ا، إذ أن ₴ذ₲ ا₾خطاء حتى وان صدرت من صيد€ي أث₱اء ممارست₳ €م₵₱ت₳ إ أ₱₳ €يس 
بخطأ ف₱ي، ₾ن ت₭ك ا₾عمال ا€تي أدت إ€ى حدوث ₴ذا ا€خطأ ₴ي مجرد أعمال مادية 
يتساوى في₵ا ا€صيد€ي مع غير₲ من غير ا€مختصين في ا€ميدان، ويتمثل في ا₴مال 

وبذ€ك يخرج ا€خطأ ا€عادي من إطار ا€م₵₱ة و يعتبر عم ماديا عاديا . (2)وعدم ا€تحرز
 (3).غير مشروع يخضع €₿ح₫ام ا€عامة و  يحتاج ا€قاضي €خبير يقوم بتقدير₲

     ف₱جد ا€قضاء ا€فر₱سي قد رتب ا€مسؤو€ية عن ا€خطأ ا€مادي، و اعتبر ا€صيد€ي 
مسؤو إَذا ما است₭م وصفة طبية تحمل أرقاما عربية مخاِ€فة بذ€ك ا€وصفات ا€₱ظامية و€م 

وقضت مح₫مة ا€₱قض . ُيب₭غ ُمَحِضر ا€دواء ع₱₵ا وأدى ذ€ك إ€ى خطأ في تر₫يب ا€دواء
بأن ما وقع في₳ أحد ا€صياد€ة من غ₭ط مادي و₴و بصدد ت₱فيذ  ا€فر₱سية في أحد أح₫ام₵ا

ا€وصفة ا€طبية ا€خاصة بأحد ا€مرضى حيث س₭م دواء يخت₭ف من حيث ا€قوة عن     
 أما ا€قضاء ا€مصري ف₭م يفرق بين ا€خطأ . (4) ا€طبيةا€وصفةا€دواء ا€ذي سج₭₳ ا€طبيب في 

 
 

 

من ا€جدير با€ذ₫ر أن ₴ذ₲ ا€تفرقة قد أثيرت بصفة خاصة بصدد مسؤو€ية ا₾طباء حتى ي₫ون €₵م متسعا من ا€حرية في  (1)
 .  ا€عمل

بحث م₱شور في ا€مجموعة ا€متخصصة في ا€مسؤو€ية . (مسؤو€ية ا€طبيب وا€صيد€ي): جاسم ع₭ي سا€م ا€شامسي (2)
م₱شورات . جامعة بيروت ا€عربية. مقدم إ€ى ا€مؤتمر ا€ع₭مي ا€س₱وي €₫₭ية ا€حقوق. ا€مسؤو€ية ا€طبية. ا€قا₱و₱ية €₭م₵₱يين
 .403ص. 1ج. 2004س₱ة. 2ط . €ب₱ان. بيروت. ا€ح₭بي ا€حقوقية

. دراسة مقار₱ة. ا€خطأ ا€م₵₱ي وا€خطأ ا€عادي في إطار ا€مسؤو€ية ا€طبية:  ا₱ظر إبرا₴يم ع₭ي حماوي ا€ح₭بوسي (3)
 .27ص . 2007س₱ة. (د ط). €ب₱ان. بيروت. م₱شورات ا€ح₭بي ا€حقوقية

مج₭ة . (مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€مد₱ية عن ت₱فيذ ا€تذ₫رة ا€طبية): ا₱ظر ₴ذ₲ ا₾ح₫ام في بحث ا€د₫تور حسن أبو ا€₱جا (4)
 .47ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي: ₱ق عن. 63ص. 1989س₱ة . 12س . ا€محامي ا€₫ويتية
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ا€عادي وا€خطأ ا€ف₱ي أو ا€خطأ ا€جسيم وا€خطأ ا€يسير، وأقام مسؤو€ية ا€صيد€ي متى تحقق 
وبا€₱سبة . ا€خطأ م₵ما ₫ان ₱وع₳ بشرط أن ي₫ون ₴ذا ا€خطأ ثابتا ثبوتا ₫افيا وحسن فعل

₱ما أشار في أحد أح₫ام₳  إ€ى (1)€₭قضاء ا€عراقي فإ₱₳ €م يصدر أح₫اما في ₴ذا ا€شأن وا 
ا€خطأ ا€عادي €₭صيد€ي واعتبر غياب₳ عن ا€صيد€ة دون إ₱ابة صيد€ي مجاز يحل مح₭₳ 

 . أما ا€مشرع ا€جزائري وا₾رد₱ي ف₭م ₱جد ما يبين موقف₵ما(2).خطأ عادي
 

وم ا-2 ي مف صيد ي  م  :خطأ ا

، و₴و ذو سمة (3)     ا€خطأ ا€م₵₱ي €₭صيد€ي ₴و خطأ يتصل با₾صول ا€ف₱ية €₭م₵₱ة 
خاصة يخت₭ف عن خطأ ا€شخص ا€عادي €ما ي₱طوي ع₭ي₳ من طبيعة ف₱ية وتعقيد ع₭مي 

₫ا€خطأ ا€ذي يصدر عن رجال ا€فن ₫ا₾طباء وا€صياد€ة وا€م₵₱دسين  .(4 )ودقة معي₱ة
وا€محامين، ويتحدد ₴ذا ا€خطأ با€رجوع إ€ى ا€قواعد ا€ع₭مية وا€ف₱ية ا€تي تحدد أصول 

 (5).وقد يرجع ₴ذا ا€خطأ إ€ى ا€ج₵ل ب₵ذ₲ ا€قواعد أو تطبيق₵ا تطبيقا غير صحيحمباشرة ₴ذ₲ ا€م₵ن، 
      وع₭ى ذ€ك فإن ا€صيد€ي يعتبر مخطئا ع₱د عدم قيام₳ با€تزامات ا€خاصة ا€تي 

تفرض₵ا ع₭ي₳ م₵₱ت₳، وخطأ ا€صيد€ي قد ي₫ون عقديا إذا ما أخل بأحد ا€تزامات ا€₱اشئة 
عن ا€عقد، و₴ذا ما استقر ع₭ي₳ ا€فق₳ وا€قضاء، وقد ي₫ون خطأ تقصيريا متى ما أخل 

  (6).با€واجب ا€قا₱و₱ي ا€عام ا€ذي يقضي باتخاذ ا€حيطة وا€حذر €عدم اضرار با€غير
 
 

 

. 271ص. 1971س₱ة. 1س. 4عدد . ا€₱شرة ا€قضائية. 22/12/1970 في 53/1970قرار مح₫مة تمييز ا€عراق رقم  (1)
 .48ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي: ₱ق عن

 . 48 ،47ص . ا€مرجع ₱فس₳ (2)

.    1ج. 2011س₱ة . 3ط. (د م ).₱₵ضة مصر. ا€وسيط في شرح ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جديد :عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (3)
 .822ص . 2م 

رسا€ة مقدمة . ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية عن خطأ ا€طبيب في دول مج₭س ا€تعاون ا€خ₭يجي: عبد ا€رحمان بن صا€ح ا€طيار (4)
جامعة . قسم ا€عدا€ة ا€ج₱ائية. ₫₭ية ا€دراسات ا€ع₭يا. غير م₱شورة. است₫ما €متط₭بات ا€حصول ع₭ى درجة ا€ماجستير

 .115ص . 2010س₱ة . ا€مم₭₫ة ا€سعودية. ا€رياض. ₱ايف €₭ع₭وم ا₾م₱ية
. 2010س₱ة. (د ط). مصر. اس₫₱درية. دار ا€ف₫ر ا€جامعي. ا€مسؤو€ية ا€ج₱ائية €₭صيد€ي: محمود عبد رب₳ ا€قبوي (5)

 .144ص 

 .42ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (6)
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وا₾خطاء ا€م₵₱ية ا€تي قد تقع جراء ممارسة م₵₱ة ا€صيد€ة عديدة، من أبرز₴ا قيام  
ا€صيد€ي بممارسة م₵₱ة ا€طب من خل تشخيص ا₾مراض أو وصف ا₾دوية €مرضا₲ 

دون ا€رجوع إ€ى طبيب مختص أو ارت₫اب₳ ₴ذ₲ ا₾خطاء أث₱اء ت₱فيذ₲ €₭وصفة ا€طبية ا€مراد 
 (1).صرف₵ا

و ي₭زم ع₭ى ا€قاضي ع₱د تحديد ا€خطأ ا€م₵₱ي أن يستعين بأ₴ل ا€خبرة وأن ي₫ون في      
غاية ا€ح₫مة وا€حذر، وأن  يقر بوجود₲ إ إذا ثبت €₳ ثبوتا قاطعا أن ا€صيد€ي قد 

  (2).خا€ف ا₾صول ا€ف₱ية
 

يا  ي: ثا صيد خطأ ا اصر ا  ع
استقر ا€فق₳ وا€قضاء ع₭ى رأي يقرب مع₱ى ا€خطأ في ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية من        

فا€خطأ في ا€مسؤو€ية ا€عقدية ₴و إخل با€تزام عقدي و₴و . مع₱ا₲ في ا€مسؤو€ية ا€عقدية
وا€خطأ في ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية ₴و إخل . إما ا€تزاما ببذل ع₱اية أو بتحقيق ₱تيجة

با€تزام قا₱و₱ي و₴و دائما ا€تزام ببذل ع₱اية، بحيث إذا ا₱حرف ا€شخص عن س₭وك ا€يقظة 
. ش₫ل ₴ذا ا₱حراف خطا يستوجب مسؤو€يت₳ ا€تقصيرية. وا€تبصر و₫ان مدر₫ا ₱حراف₳

ومن ثم يقوم ا€خطأ في ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية ع₭ى ر₫₱ين ا€ر₫ن ا₾ول مادي و₴و ا€تعدي، 
 (3). وا€ر₫ن ا€ثا₱ي مع₱وي و₴و ادراك

غير أ₱₳، و₫ما سبق أن ذ₫ر₱ا، فإن ا€خطأ في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي €يس €₳    
        256ذات ا€مع₱ى ا€معروف في ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، ₾₱₳  با€رجوع إ€ى ₱ص ا€مادتين 

₱ما اضرار، حتى257و    من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، ف₵ما  يشترطان توافر ا€خطأ وا 

 
 

 .48ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)

. 1ا€عدد. (د م). مج₭ة ا€حقوق وا€شريعة. (ا€خطأ ا€طبي في ₱طاق ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية): محمد ₴شام ا€قاسم (2)
 .9ص. 1979مارس

 .779، 778ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (3)
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تقوم ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، و أن اضرار يقوم ع₭ى ر₫ن واحد فقط ₴و ا€ر₫ن ا€مادي، 
 :-س₱وضح₳ فيما ي₭ي وي₫ون إما با€مباشرة أو ا€تسبب و₴ذا ما

 

مادي  -1 ن ا ر حراف)ا تعدي أو اال   (ا

      س₱ت₱اول ع₭ى ا€توا€ي ا€ر₫ن ا€مادي €₭خطأ في ₫ل من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري 
 .وا€مصري وا€فر₱سي، ثم ا€ر₫ن ا€مادي في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي وا€عراقي

 

مادي  - أ ن ا ر تعدي)ا فرسي (ا مصري وا جزائري وا ي ا مد ون ا قا ل من ا   :في 

 يتمثل ا€تعدي باعتبار₲ ا€ع₱صر ا€مادي €₭خطأ، في مجاوزة ا€حدود ا€تي يجب ع₭ى 
ا€تزام₵ا، أو في ا₱حراف عن ا€س₭وك ا€واجب حتى  يضر     (ا€صيد€ي)ا€شخص 

، ₫ما ي₫ون ع₱د تجاوز حدود ا€يقظة وا€تبصر ا€مفترضين قا₱و₱ا أو يقع بمجرد (1)با€غير
و ا₾فعال ا€تي تش₫ل ا€ر₫ن ا€مادي €₭خطأ  يم₫ن حصر₴ا، فقد  .(2)ا₴مال وا€تقصير

و₴و ما يستخ₭ص من ₱صوص ا€مواد . (3)ت₫ون في صورة فعل إيجابي أو فعل س₭بي
 من 1382 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري و 163 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري و 124

 .ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي

 فمث ا€صيد€ي ع₱دما توجب قاعدة قا₱و₱ية، سواء أ₫ان مصدر₴ا ₱ص ا€قا₱ون أم 
ا€ئحة أم ا₾عراف ا€م₵₱ية فإن مخا€فة ₴ذا ا€₱ص أو ا€س₭وك أو ا€تزام ا€عقدي يعد خطأ 

 (4). يستوجب مسؤو€يت₳

مادي -ب ن ا ر تعدي)ا عراقي (ا ي وا ي األرد مد ون ا قا  :في ا

 سبب في ذ₫ر ا€قا₱ون ا€عراقي ₴₱ا إ€ى جا₱ب ا€قا₱ون ا₾رد₱ي با€رغم من إن ال
 

 
 .16ص . ا€مرجع ا€سابق: فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل (1)

 .67ص. ا€مرجع ا€سابق: أسماء موسى أسعد أو سرور (2)

 .18ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (3)

 .204ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (4)
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اختف₵ما في ا₾ساس ا€ذي تقوم ع₭ي₳ ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، ₴و أن ا€قا₱ون ا€مد₱ي 
ا€عراقي أخذ با€تفرقة بين ما يسمى با€مباشر و ا€متسبب ₫أس₭وب €حدوث ا€فعل ا€ضار 

 و€₫ن في ا₾عمال غير ا€مشروعة ا€تي تقع ع₭ى ا€مال فقط، ع₭ى غرار ا€مشرع ا₾رد₱ي
 (1 ).و₴ما €فظان مقتبسان من ا€فق₳ اسمي

ما با€تسبب ف₫ان  ف₵ل . اضرار أو ا€فعل ا€ضار في ₫ ا€قا₱و₱ين إما با€مباشرة وا 
€₵ذين ا₾س₭وبين ₱فس ا€ح₫م في ₫ ا€قا₱و₱ين ؟ ₴ذا ماس₱حاول تبيا₱₳ تباعا           

 :- فيما ي₭ي 

مباشرة  -  اإلضرار با
₫ذ€ك ا€قا₱ون ا€مد₱ي  )€م يعّرف ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ا€مباشر أو ا€مباشرة      
إن : " ، إ₱ما ورد تعريف €₭مباشر في ا€مذ₫رات ايضاحية ا₾رد₱ية حيث قا€ت(ا€عراقي

ا€مباشر ₴و ا€ذي يحصل ا€ت₭ف من فع₭₳ دون أن يتخ₭ل بي₱₳ وبين ا€ت₭ف فعل فاعل 
يقع فعل اضرار با€مباشرة : " ، و₫ذا في ح₫م مح₫مة ا€تمييز ا₾رد₱ية حيث قا€ت"آخر

 (2)".إذا ا₱صب فعل اتف ع₭ى ا€شيء ₱فس₳ ويقال €من فع₭₳ فاعل مباشر
و ا€مباشر حسب أح₫ام ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ي₫ون ضام₱ا و شرط €₳ ₫ما ₱صت 

€زم ا€ضمان و شرط : "...  م₱₳ بقو€₵ا257ع₭ى ذ€ك صراحة ا€فقرة ا€ثا₱ية من ا€مادة 
، بمع₱ى أن ا€مباشر ضامن سواء أ₫ان عامدا أو ، أو ₫ان مدر₫ا ₾فعا€₳ أو ، ..."€₳

 ، أو ₫ان بسوء ₱ية أو حس₱₵ا، أو ₫ان يش₫ل تعديا (3)أو ₫ان فعل ا€مباشر إيجابيا أو س₭بيا
 
 
 

 
 

فرق ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي بين ا₾عمال غير ا€مشروعة ا€تي تقع ع₭ى ا€مال وجعل فعل ا€مباشر أو ا€تسبب أس₭وبا  (1)
 . م₱₳202 م₱₳، وبين ا₾عمال غير ا€مشروعة ا€تي تقع ع₭ى ا€₱فس طبقا €₭مادة 186€وقوع ا€فعل ا€ضار طبقا €₭مادة 

 .57ص . ا€مرجع ا€سابق: عماد أحمد أبو صد (2)

من ا€₱احية ا€₱ظرية يم₫ن تصور فعل ا€مباشر س₭بي، €₫ن من ا€₱احية ا€عم₭ية  يم₫ن تصور₲ ₾ن فعل امت₱اع   (3)
 .ي₫ون إ في ا€تسبب
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 (1). وما بعد₴ا من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي61أو  مع مراعاة أح₫ام ا€مادة 
خصة ا€قول أن ا€فعل إذا ₫ان مؤديا إ€ى ا€ضرر في ذات₳ استوجب ضمان ما 

، وأن أساس مسؤو€ية ا€مباشر في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ₴و (2)ترتب ع₭ي₳ من ضرر
أساس موضوعي مستمد من ا€شريعة اسمية، قائم ع₭ى تحقق ا€ضرر بمع₱ى أ₱₳  

ي₵م من ₴و ا€مباشر وما ₴ي ا€ظروف ا€تي صدر في₵ا م₱₳ ا€فعل، ا€م₵م أن ₴₱اك ضررا 
حدث ₾حد ا₾شخاص ف₫ان بد من ضمان ₴ذا ا€ضرر من قبل من أوقع₳، ₾ن ا€مباشرة 

   (3).ع₭ة مستق₭ة وسبب €ضرار بذات₵ا
 186أما ا€مباشر في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي فإ₱₳ وحسب ا€فقرة ا₾و€ى من ا€مادة 

ي₫ون ضام₱ا، إذا ₫ان في إحداث₳ ₴ذا ا€ضرر قد تعمد أو :" ... م₱₳ ₱صت صراحة بقو€₵ا
و₴و بذ€ك قد خا€ف ح₫م ا€مباشر في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ₾₱₳ أضاف إ€ي₳ " تعدى 

 .وسي₭ي شرح ذ€ك ع₱د ا€بحث في ا€متسبب ،(4)وصف ا€تعمد أو ا€تعدي
تسبب-   :اإلضرار با

₱ما ₴و فعل أو أمر  يقصد با€تسبب عدم حدوث ا€ضرر مباشرة من فعل ا€فاعل، وا 
  (5).يأتي₳ شخص يسمى ا€متسبب في شيء يؤدي إ€ى حدوث ضرر في شيء آخر

₱ما ₱تيجة  فا€تسبب يحدث ع₱دما ي₱تج ا€ضرر €يس عن فعل ا€شخص مباشرة وا 
 €ذا فإحداث ا€ضرر تسببا  ي₫في م₱فردا €قيام ا€عمل غير ا€مشروع أو. (6)تدخل فعل آخر

   
 

 .59 ،58ص . ا€مرجع ا€سابق:  ا₱ظر في مع₱ى قريب من ذ€ك عماد أحمد أبوصد(1)

 .370ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر. عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان(2)

 .70ص. ا€مرجع ا€سابق: عماد أحمد أبوصد(3)

 . وخا€ف أيضا ح₫م ا€مباشر في ا€شريعة اسمية (4)

. ا€قسم ا€خاص. ماجستير ا€قا₱ون ا€مد₱ي. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي دراسة في ا€تشريع ا₾رد₱ي: ريم مش₵ور ₴زايمة (5)
 .41ص . 2015س₱ة . ا₾ردن. جامعة ا€يرموك. ₫₭ية ا€حقوق

. مج₭ة مؤتة €₭بحوث وا€دراسات . (مسؤو€ية ا€مباشر وا€متسبب في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي): محمد يوسف ا€زغبي (6)
 .189ص . 1م. 1987س₱ة . ا₾ردن. 1ا€عدد . ا€عراق. جامعة مؤتة
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، (1)اضرار با€مع₱ى ا€مقصود في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ₾₱₳  يعد ع₭ة مستق₭ة €₭ضرر
 من 257بل  بد من تعدي أو تعمد أو أن ي₫ون ا€فعل مفضيا إ€ى ا€ضرر طبقا €₭مادة 

 من ا€قا₱ون 186ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، و بد من تعمد أو تعدي فقط طبقا €₭مادة 
 : -وشروط اضرار با€تسبب ₴ي ₫اآلتي . ا€مد₱ي ا€عراقي

تعدي -  :شرط ا

، وقد عّرف ا€فق₵اء (2)ا€تعدي €غة تجاوز ا€حد، أو ₴و ا€ظ₭م وا€عدوان ومجاوزة ا€حق
ا€تعدي بتعريفات متعددة  تخرج في جم₭ت₵ا عن ₫و₱₳ اعتداء أو إحداث عمل بدون حق 

 (3). يأذن ا€شرع ب₳، أو مجاوزة ما ي₱بغي أن يقتصر ع₭ي₳ شرعا أو عرفا أو عادة
فاضرار با€تعدي ا€مستوجب €مسؤو€ية ا€متسبب في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي يحتاج، 

₫ما يحتاج ا€تعدي في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي إ€ى ارت₫اب س₭وك غير مشروع يخا€ف 
ا€جواز ا€قا₱و₱ي، بمع₱ى واسع يقوم ع₭ى مخا€فة ا€تزام ا€عام بعدم اضرار با€غير أو 

وا₾مر ₴₱ا . ارت₫اب فعل أو امت₱اع يخا€ف ا€مأ€وف، أي ي₱اقض س₭وك ا€رجل ا€عادي
يخت₭ف تماما عن حا€ة اضرار با€مباشرة في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ا€تي  تحتاج €مثل 

₴ذا ا€س₭وك ا€مخا€ف ₾₱₳ يم₫ن أن تتحقق وتقوم مسؤو€ية ا€مباشر رغم أ₱₳ €م يفعل 
  (4).محظورا

تعمد  -  شرط ا
 يقصد با€تعمد اتجا₲ إرادة محدث ا€ضرر إ€ى إحداث ا€ضرر، وقد ورد في ا€مذ₫رات         

 
 

 

 .371ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر.  عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان(1)
. دار ا€ف₫ر. دراسة مقار₱ة. ₱ظرية ا€ضمان أو أح₫ام ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية وا€ج₱ائية في ا€فق₳ اسمي:  و₴بة ا€زحي₭ي(2)

 .25 ،24ص . 2012س₱ة . 9ط . سورية. دمشق

 .32ص . ا€مرجع ا€سابق:  فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل(3)

 .376ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر. عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان(4)
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 ا€مراد با€تعمد تعمد ا€ضرر  ا€فعل، حيث قد أنايضاحية €₭قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، 
  (1).يتعمد ا€شخص ا€فعل و يقصد ب₳ ا€ضرر، و€₫ن يقع ا€ضرر ₫₱تيجة غير مقصودة

و ذ₫ر ا€تعمد ₫شرط €مسؤو€ية ا€تسبب يترتب ع₭ي₳ أن ي₫ون ا€متسبب في حا€ة 
 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي 256ا€تعمد مميزا ومدر₫ا ₾فعا€₳، و₴ذا يت₱اقض مع ₱ص ا€مادة 

 (2).ا₾رد₱ي
ى ضرر-  فعل إ  شرط إفضاء ا

 م₱₳ شرطا ثا€ثا €ضمان ا€متسبب، و 257اشترط ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي في ا€مادة 
يذ₴ب معظم ا€فق₵اء إ€ى اعتبار₲ عبارة  (إفضاء ا€فعل إ€ى ضرر )بشأن ₴ذا ا€شرط 

  يسمي تسببا فافضاء إ€ى ا€ضرر . محصل €₵ا، ₾ن ₫ل تسبب مفض إ€ى ضرر وا 
يتع₭ق في ا€حقيقة بعقة ، و أ₱₳ (3)₴و جزء من مف₵وم ا€تسبب و€يس شرطا يط₭ب في₳

  (4).ا€سببية بين ا€تعدي وا€ضرر ا€مترتب ع₭ي₳ €ذ€ك يجب إ€غاء ₴ذا ا€شرط ₾₱₳ زائد
إذن مسؤو€ية ا€متسبب في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي تقوم ع₭ى أساس ا€ر₫ن ا€مادي 

فقط، و₴ي تقترب ₫ثيرا من ف₫رة ا€خطأ ا€موضوعي، أي أن ف₫رة ا€تعدي في ا€قا₱ون 
ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ترادف ف₫رة ا€خطأ ا€موضوعي ف₫₴ما ا₱حراف في ا€س₭وك، و₴ذا ما بي₱ت₳ 

  (5).ا€مذ₫رات ايضاحية €₭قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي
وي  -ب مع ن ا ر  (اإلدراك)ا

 ف ي₫في ر₫ن ا€تعدي €يقوم ا€خطأ، بل يجب. ادراك ₴و ا€ر₫ن ا€مع₱وي في ا€خطأ
 

 

دراسة تح₭ي₭ية مقار₱ة في ا€قا₱ون ا€مد₱ي . مدى €زوم ا€خطأ ₫ر₫ن من أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية:  ₴ عبد اهلل سراج(1)
قسم ا€قا₱ون . غير م₱شورة. است₫ما €متط₭بات ا€حصول ع₭ى درجة ا€ماجستير. ا₾رد₱ي وا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€ف₭سطي₱ي

 .38ص . 2013س₱ة . ف₭سطين. جامعة ا₾ز₴ر. ₫₭ية ا€حقوق. ا€خاص

 . 106ص . ا€مرجع ا€سابق:  عماد أحمد أبوصد(2)

 .381 ،380ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر.  عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان(3)

 .199ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد يوسف ا€زغبي (4)

 .379 ،378ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر. عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان (5)
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 €قيام₳ أن ي₫ون من وقعت م₱₳ أعمال ا€تعدي مدر₫ا €₵ا، و مسؤو€ية دون تمييز 
فا€صبي غير ا€مميز وا€مج₱ون وا€معتو₲ عت₵ا تاما، ومن فقد رشد₲ €سبب عارض ₫ا€س₫ر 

وا€غيبوبة وا€مرض، وا€م₱وم ت₱ويما مغ₱اطيسيا، وا€مصاب بمرض ا€₱وم، ₫ل ₴ؤء  يم₫ن 
  و₴ذا ما ₱ص ع₭ي₳ صراحة ₫ل من(1 ).أن ي₱سب إ€ي₵م خطأ ₾₱₵م غير مدر₫ين ₾عما€₵م

، ع₭ى ع₫س ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي ا€ذي (2)ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري وا€مصري وا€فر₱سي
ستبعد ع₱صر و ا ، مسؤو€ية ا€صغير ومن في ح₫م₳ ₫ا€مج₱ون وا€معتو₲خا€ف₵م و أقر

ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ا€ذي ، وساير₲ في ذ€ك (3) ا€تمييز من ترتيب ا€ضمانأو ادراك
غير مميز و بش₫ل مط₭ق  جعل ₫ل إضرار با€غير ي₭زم فاع₭₳ بضمان ا€ضرر و€و ₫ان

 (4). بغض ا€₱ظر عما إن ₫ان ذا أ₴₭ية أو عديم₵ا أو ₱اقص₵ا256طبقا €₭مادة 

₱ست₱تج مما سبق أن مضمون ا€تعدي في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي و ا€عراقي يشاب₳ 
مضمون ا€تعدي في ₫ل من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري وا€مصري وا€فر₱سي، غير أن ا€قا₱ون 

ا€مد₱ي €₫ل من ا₾ردن وا€عراق ي₭زم فاعل اضرار بضمان ا€ضرر حتى و€و €م ي₫ن 
 من ا€قا₱ون 191 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، وا€مادة 256مدر₫ا ₾فعا€₳ طبقا €₭مادة 

 .ا€مد₱ي ا€عراقي
ثا ي: ثا صيد  معيار خطأ ا

إن مقياس ا€تعدي ₴و مقياس موضوعي  مقياس شخصي، أي ا€تجرد          
 من ا€ظروف ا€داخ₭ية  من ا€ظروف ا€خارجية، و₴ذا ا€مقياس ا€مجرد ₴و مقياس ا€س₭وك 

 

 

 .796ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق:  عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري(1)

 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي 1382.  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري164.  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري125 ا₱ظر ا€مواد (2)
 .ا€فر₱سي

ا€مر₫ز ا€قومي . دراسة مقار₱ة. ا€تعويض عن ا€ضرر ومدى ا₱تقا€₳ €₭ورثة: صدقي محمد أمين عيسى.  ا₱ظر أ₫ثر(3)
 .   140ص . 2014س₱ة . 1ط. مصر. ا€قا₴رة. €صدارات ا€قا₱و₱ية

 .196ص. ا€مرجع ا€سابق:  محمد يوسف ا€زغبي(4)
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ا€مأ€وف من ا€شخص ا€عادي حتى €و ₫ان محدود ا€ذ₫اء، ق₭يل ا€فط₱ة، ضعيف 
 (1)...ادراك

وفيما يخص معيار خطأ ا€صيد€ي فقد تباي₱ت آراء ا€فق₳ بخصوص₳، ₱ظرا €ما يتمتع 
ب₳ مجال ا€دواء من خصوصية ا₱ع₫ست بدور₴ا ع₭ى ا€صيد€ي ا€مسؤول، سواء أ₫ان م₱تجا 

أو بائعا، فا€بعض ي₱ظر إ€ي₳ ع₭ى أ₱₳ شخص م₵₱ي شأ₱₳ شأن سائر ا€م₵₱يين ا€عاديين، 
وا€بعض اآلخر ي₱ظر إ€ي₳ باعتبار₲ شخصا مسؤو عن مجال من أخطر ا€مجات قاطبة، 

وأ₱₳  ي₫في . ومن ثم ا€₱ظر إ€ي₳ ع₭ى أ₱₳ في م₫ا₱ة تع₭و ع₭ى سائر ا€م₵₱يين اآلخرين
€تقدير س₭وك ا€صيد€ي مقار₱ت₳ مع س₭وك صيد€ي آخر حذر و يقظ وجد في ₱فس ظروف₳، 
₱ما يقارن س₭و₫₳ بس₭وك ا€صيد€ي ا€محترف، بحيث يجب أن ي₫ون ا€صيد€ــي ا€م₱تج أو  وا 
ا€بائع ع₭ى درجة عا€ية من ا€تبصر، مما يجعل مسؤو€يت₳ ت₱عقد ع₭ى أقل خطأ قد يصدر 

م₱₳ وذ€ك حماية €حق ا€مضرورين في ا€تعويض عن ا₾ضرار ا€تي €حقت ب₵م، آخذين 
 (2).با€م₱ظور ا₾₫ثر تشددا أ و₴و م₱ظور ا€م₵₱ي ا€مثا€ي

 Kylomucine و Stalinonأما ا€قضاء وخاصة ا€قضاء ا€فر₱سي عقب حادثتي
أصبح يشدد من مسؤو€ية ا€صيد€ي في بعض ا₾حيان دون أن يصل €درجة إ₱شاء قواعد 

خاصة ع₭ى أساس أن ا€صيد€ي شخص متع₭م و حاصل ع₭ى مؤ₴ت دراسية 
₾ن . متخصصة ومع ذ€ك فإ₱₳ ا₫تفى بمعيار ا€م₵₱ي ا€يقظ و€يس معيار ا€م₵₱ي ا€مثا€ي

ا€صيد€ي  يضمن دائما وفي ₫ل ا€حات وا€ظروف مدى فعا€ية ا€دواء و ا€ضرر، و₴و 
  (3).ما أ₫دت₳ مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية في ح₫م حق €₵ا

 
 
 

 

 . وما بعد₴ا779ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق:  عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (1)

 .208 - 204ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب (2)
 (3) Cass. Civ 1ere . 22 janv 1991. Rev. Trim.dr.civ. 1991. p539. Ods JOURDAIN(P).                       
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ي  ثا فرع اا  ا
ي صيد   صور خطأ ا

يعد ا€صيد€ي مخطأ ع₱د إخ€₳ با€تزامات₳ ا€تعاقدية أو ا€قا₱و₱ية، و₴ي متعددة 
 : س₱تاو€₵ا فيما ي₭ي

مطابقة:أوال  تزام ا ي با صيد  إخالل ا
 (ا€صيد€ي)     يم₫ن تعريف ا€تزام با€مطابقة ع₭ى أ₱₳ ا€تع₵د ا€ذي بمقتضا₲ ي₭تزم ا€م₱تج

بأن يقدم €₭مست₵₭ك م₱توجا موافقا €₭مواصفات وا€شروط وا€متط₭بات ا€تي تتضم₱₵ا ا€₭وائح 
ا€ف₱ية وا€صحية، و₫ذا ا€شروط ا€متفق ع₭ي₵ا في ا€عقد صراحة أو ضم₱ا، وا€تي تجعل 

ا€م₱توج صا€حا €ستعمال بحسب ا€غرض ا€ذي أعد €₳ أو حسب طبيعت₳، ووفقا €₭غرض 
 (1).ا€ذي قصد₲ ا€مست₵₭ك بما يضمن توقي أضرار₲ 

 :   و ي₫ون ا€تزام با€مطابقة في مرح₭ة ص₱ع ا€دواء، وفي مرح₭ة تس₭يم ا€دواء أيضا
دواء -1 تاج ا ة إ مطابقة في مرح تزام ا  اإلخالل با

     حرصت ا€قوا₱ين محل ا€دراسة ع₭ى إ€زام ا€صيد€ي بإ₱تاج أدوية مطابقة، حيث ₱صت 
 من قا₱ون ا€صحة ا€فر₱سي ع₭ى إ€زام ا€صيد€ي ا€م₱تج بضرورة R5124-49 ا€مادة 

خضاع₵ا €₫ل وسائل  تر₫يب وتقديم م₱تجات مطابقة €₭مواصفات ا€تي يجب ا€تزام ب₵ا، وا 
  (2).ا€رقابة ا€ضرورية

 
 

دراسة تح₭ي₭ية وتطبيقية في ضوء أح₫ام ا€قا₱ون . ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭م₱تج وآ€يات تعويض ا€متضرر: ₫ريم بن سخرية (1)
س₱ة . (د ط).مصر. اس₫₱درية. دار ا€جامعة ا€جديدة. 2009ا€مد₱ي وقا₱ون حماية ا€مست₵₭ك وقمع ا€غش €عام 

 .17 ،16ص  . 2013

(2)  Art R5124-49 code de la santé publique Français Créé en 1953: «  les fabricants de 

médicaments mentionnés au 1°… justifient, à tout moment, que tous les produits qu’ils utilisent, 

fabriquent et livrent sont conforme aux caractéristique auxquelles ils doivent répondre et qu’il a 
été procédé aux contrôles nécessaires.». Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€مصري ع₭ى أ₱₳ 34 و28₫ما ₱صت ا€مادتين 
موجب ₴ذا ا€قا₱ون من أدوية أو بيجب أن ي₫ون ₫ل ما يوجد با€مؤسسة ا€مرخص ب₵ا 

 أو مستحضرات صيد€ية أو ₱باتات طبية أو مواد ₫يماوية مطابقا (1)ذي₱يةامتحصت أقرب
 ، و وتحفظ حسب ا₾صول ا€ف₱ية،ا€مقررة و€تر₫يبات₵ا ا€مسج₭ة €مواصفات₵ا بدساتير ا₾دوية

 ₫ّما أو ₱وعا بغير موافقة ا€وصفة ا€مواد ا€مذ₫ورة ب في تغييرإجراء أي  €₭صيد€ي يجوز
 (2). و₴و بذ€ك قد أ€زم ا€صيد€ي ا€م₱تج بضرورة إ₱تاج أدوية مطابقة .محرر₴ا

₱صت ع₭ى وجوب  ا€تي  من مدو₱ة أخقيات ا€طب ا€جزائري124₫ذ€ك ا€مادة 
 من قا₱ون حماية ا€مست₵₭ك 12و ا€مادة (3).ص₱ع ا€مواد ا€صيد₱ية وفق ا€قواعد ا€ف₱ية

 (4).ا€جزائري ا€تي أ€زمت ₫ل متدخل بإجراء رقابة مطابقة ا€م₱توج قبل عرض₳ €ست₵ك
 من قا₱ون مزاو€ة 106 و 105      وبا€₱سبة €₭مشرع ا₾رد₱ي فقد ₱ص في ا€مادتين 

م₵₱ة ا€صيد€ة ع₭ى إ€زامية مطابقة تر₫يب ا€دواء €₭ترا₫يب ا€واردة في دستور ا₾دوية 
ا€مقرر، وا₱₳ يحضر ع₭ى ا€صيد€ي أن يغير شيئا من ا€مواد ا€مذ₫ورة في ا€وصفة ا€طبية 

 (5).دون موافقة ا€طبيب ا€خطية

 

     
 

 أقرابذين مرادف €ـ دستور ا₾دوية و₴و ₫تاب تصدر₲ ا€ح₫ومة أو أي ₴يئة تخو€₵ا ا€ح₫ومة إصدار₲ ت₫ون €₳ صفة (1)
€₵امة ومفردات₵ا، بما في ذ€ك تعريف ₫ل م₱₵ا، مواصفات₵ا، اختبارات ا€تعرف ع₭ي₵ا، اختبارات اا€قا₱ون ،ويشمل ا₾دوية 

و يعتبر مرجعا معتمدا €₫ل ما يتع₭ق با₾دوية و . درجة تفاوت₵ا، طرق معايرت₵ا و تحضير₴ا، و مقادير₴ا ع₱د استعمال
 https://ar.wikipedia.org/wiki: متوفر ع₭ى ا€موقع . ا€تحضيرات ا€صيد₱ية

ا€صادر في .  م₫رر20ا€عدد . ا€وقائع ا€مصرية.  في شأن مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€مصري1955- 127 قا₱ون رقم (2)
10/03/1955. 

 عدد ج ر .ا€طب ا€جزائري أخقيات مدو₱ة يتضمن. 1992 يو€يو 08 ا€مؤرخ في 276-92 رقم ا€ت₱فيذي ا€مرسوم (3)
 .1985 فبراير 17ا€صادرة في  .52

 8ا€صادرة في . 15ج ر عدد . يتع₭ق بحماية ا€مست₵₭ك وقمع ا€غش. 2009 فبراير25 مؤرخ في 03-09قا₱ون رقم  (4)
 . 2009مارس 

 .     ا₾رد₱ي في شأن مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة1972-43 قا₱ون رقم (5)
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أما ا€مشرع ا€عراقي فإ₱₳ ₫ما ₱ص ع₭ى إ€زامية مطابقة ا₾دوية €دستور ا₾دوية أو 
ا€قواعد ا€ف₱ية ا€معمول ب₵ا، أ₫د ع₭ى وجوب احترام ا€صيد€ي €ما ُدوِّن في ا€وصفة من 
. تر₫يب ا€دواء، وأن  يبدل أو يحذف أو يغير شيئا إ بعد موافقة ا€طبيب ا€ذي حرر₴ا

 من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي، و €₭ب₱د ا€ثامن 14 من ا€مادة 3€₭فقرة  طبقا
 (1 ).من آداب م₵₱ة ا€صيد€ة ا€ُمْدَرج في ا€فصل ا€خامس من ₴ذا ا€قا₱ون (18)عشر

     فع₭ى ا€م₱تج ا€بحث في مدى توافر ا€مقاييس وا€مواصفات في م₱توج₳ قبل عرض₳ 
€₭تداول واستمرار في ا€رقابة €₭تأ₫د من استمرار ا€جودة و ثبات ا€₱وعية في₳، ₾ن سمة 

ا€مريض وشفاؤ₲ مما يعا₱ي₳ من ا₾مراض، أمر يتوقف ع₭ى سمة ا€دواء ومطابقت₳ 
 (2). €₭صيغة ا€₫يميائية و€₭قواعد ا€ف₱ية €ص₱اعة ا€دواء

وبذ€ك ت₱عقد مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€صا₱ع عن اخل با€تزام₳ با€مطابقة إذا قصر   
في واجب₳ ا€مفروض ع₭ي₳ قا₱و₱ا بضمان ا€مطابقة ا€مط₭ق €₭مستحضرات ا€صيد€ية     

 وا₾دوية ا€تي يطرح₵ـا €₭تداول مع ا€صيغة ا€تي سبق أن حصل ب₱اء ع₭ي₵ا ع₭ى ا€ترخيص
با€تسويـق، فضـ عمــا ي₭تـزم بـ₳ مـن ضمــان أن ت₫ـون م₱تجـاتـ₳ غيـر ضـارة فــي ا€ظـروف 

  (3).ا€عادية €ستخدام
دواء-2 يم ا ة تس مطابقة في مرح تزام ا ي با صيد  إخالل ا

إذا ما قام ا€صيد€ي ا€م₱تج بمراقبة ا₾دوية من ا€₱احية ا€ف₱ية، وتأ₫د أ₱₵ا متطابقة 
 ومتفقـة مـع ا€قواعـد ا€ف₱يـة، بقـي ₴₱ـاك ا€تـزام آخـر، مفـاد₲ تس₭يـم دواء مطابــق €ذ€ك ا€مـدون 

 

 
ا€صادر        . 01ج ر رقم . 1854ا€عدد . ا€وقائع ا€عراقية. 1970-40قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي رقم  (1)

 . 19/03/1970في 
مذ₫رة مقدمة €₱يل ش₵ادة . طرح ا€مواد ا€صيد₱ية في ا€سوق في قا₱ون است₵ك: س₭يمة فاطمة ا€ز₴راء بن صافي (2)

. جامعة أبو ب₫ر ب₭قايد. ₫₭ية ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية. تخصص ا€قا₱ون ا€خاص ا€معمق. غير م₱شورة. ا€ماجستير
 .52 ،51ص . 2014س₱ة . ا€جزائر. ت₭مسان

 .102 ،101ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(3)
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ومن ثم . في ا€تذ₫رة ا€طبية من حيث ا€قوة ا€₫يميائية، ومن حيث ا€صيغة ا€صيد€ية
فا€تزام با€مطابقة يع₱ي ₴₱ا تس₭يم م₱تج مطابق €ذ€ك ا€ذي وصف₳ ا€طبيب، أو اتفق ع₭ي₳ 

ا€طرفان، حيث يعتبر ا€تس₭يم ا€مطابق ₴₱ا بمثابة عمل إيجابي يقوم ب₳ ا€صيد€ي ا€بائع 
بتحقيق ₱تيجة، و₴ي تس₭يم ا€دواء €₭مست₵₭ك بما يم₫₱₳ من حيازت₳ ماديا وا₱تفاع ب₳ دون 

 (1).عائق

و تبعا €ذ€ك ُيحضر ع₭ى ا€صيد€ي تس₭يم دواء بديل €₭دواء ا€مسجل في ا€تذ₫رة، ₫ما 
 يجوز €₳ ممارسة س₭طت₳ في تقدير مدى قوة ا€دواء ومدى فعا€يت₳، ₾₱₳ مطا€ب برقابة 

ا€وصفة من ا€₱احية ا€ف₱ية  من ا€₱احية ا€ع₭مية، فع₭ي₳ أن يراعي في ت₱فيذ ا€وصفة         
 ا€جرعة ا€مسج₭ة ومدى مءمت₵ا €حا€ة ا€مريض، وع₭ي₳ في ذ€ك مراجعة وفحص ا€مخاطر
ا€محتم₭ـة عـن أي خطـأ مـادي أو ف₱ـي من ا€طبيب، و يجـوز €₳ أن يقـوم من ت₭قـاء ₱فسـ₳  
بتعديل ما ورد في ا€وصفة من أدوية، و يستطيع تعديل أو تغيير محتويات أو م₫و₱ات 

ا€دواء ا€مط₭وب م₱₳ ب₱اء ع₭ى وصفة إعداد₲ وتحضير₲، و أن يستبدل ا€دواء بدواء آخر، 
و تس₭يم دواء من مار₫ة مخت₭فة أو €₵ا م₫و₱ات تخت₭ف ₱سبت₵ا عن ا€دواء ا€مسجل 

با€وصفة، بحيث إذا ا₫تشف ذ€ك ع₭ي₳ إخطار ا€طبيب وا€حصول م₱₳ ع₭ى إذن م₫توب 
 ₫ان مسؤو مد₱يا في مواج₵ة ا€مضرور  ₾ن ا€طبيب ₴و ا₾ع₭م بما يحتاج₳ (2).وا 

ا€مريض من عج  و₴و ا₾درى بتأثير ا€دواء ع₭ى حا€ت₳ ا€صحية، و م₵ما ₫ا₱ت ₫فاءة 
ا€صيد€ي فع₭ي₳ ا€تشاور مع ا€طبيب حين إقدام₳ ع₭ى صرف دواء بديل، و ذ€ك حتما€ية 
عدم توافقـ₳ مـع ا€حا€ـة ا€مرضيـة مـن حيث ا€مـادة ا€فعا€ـة، ممـا قـد يـؤدي إ€ـى مضاعفـات 
 ₫ا€صيد€ي ا€ذي يستبدل دواء قد وصف₳ ا€طبيب €طفل مصاب بحساسية بدواء آخر يحتوي

 

 .103ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(1)
دار ا€جامعة ا€جديدة . ا€طبية بين ا€مف₵وم ا€قا₱و₱ي وا€مسؤو€ية ا€مد₱ي €₭صيد€ي (ا€تذ₫رة)ا€روشتة : أحمد ا€سعيد ا€زقرد (2)

 .122 - 116 ص .2007س₱ة . (د ط). مصر. اس₫₱درية. €₭₱شر
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ع₭ى ₫روتيزون ا€ذي يسبب عقب استعما€₳ €فترات طوي₭ة ضمور في ا€ج₭د أو تحسس زائد 
 (1).من ا€م₱تج

يرمون فيرانو تأ₫يدا €ذ€ك ح₫مت  مة   أن ا€خطأ في تس₭يم ₱وع من ا₾دوية  مح
  La faute lourde .(2) ا€وصفة ا€طبية بمثابة ا€خطأ ا€جسيمفييتطابق وا€دواء ا€مسجل 

 و 15 من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا₾رد₱ي، و ا€ب₱دين 106₫ما أ₫دت ا€مادة 
 من آداب م₵₱ة ا€صيد€ة ا€ُمْدَرج في ا€فصل ا€خامس من قا₱ون م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي 16

ع₭ى عدم جواز ا€صيد€ي تغيير ا€دواء ا€مدرج با€وصفة ا€طبية €شر₫ة أو معمل معين 
بدواء €شر₫ة أو معمل آخر، أو إعطاء دواء آخر مشاب₳ با€مفعول إ بموافقة ومعرفة 

ا€طبيب ا€ذي حرر ا€وصفة، ع₭ى ع₫س ₫ل من ا€تشريع ا€جزائري وا€مصري وا€فر₱سي 
بل ₴₱اك من قال . ا€ذي €م ي₱ص ع₭ى ₴ذا ا€م₱ع مما جعل ا€مجال مفتوح أمام ا€صيد€ي

بأن ا€قا₱ون وا€ممارسات ا€دو€ية تسمح €₭صيد€ي بتعويض ا€دواء بدواء آخر أص₭ي أو 
  (4). شرط احترام تر₫يبت₳ ومواصفات₳ ا€عجية(3)ج₱يس

€₫ن قد يحدث وأن يصف ا€طبيب دواءا معي₱ا €₭مريض دون أن ي₫ون قد اتصل 
بع₭م₳ ق₭ة ذ€ك ا€دواء با€صيد€يات، أو  يع₭م بتوقف ا€شر₫ة ا€م₱تجة  €₳ عن إ₱تاج₳ 

مؤقتا، ومن ثم يذ₴ب ا€مريض €صرف ا€وصفة ا€طبية من ا€صيد€ي ا€ذي  يتواجد ع₱د₲ 
 ا€دواء €مثل ₴ذ₲ ا₾سباب، أضف €ذ€ك احتمال ₫ون حا€ة ا€مريض خطرة و تتحمل مزيدا 

 

. 15/02/2012بتاريخ . جريدة ا€خ₭يج يومية سياسية. (ا€وصفات ا€طبية خط احمر يجب عدم تجاوز₲): جي₵ان شعيب (1)
  http://www.alkhaleej.ae: /متوفرة ع₭ى ا€موقع

 .117 ص. ا€مرجع ا€سابق: أحمد ا€سعيد ا€زقرد (2)
₴و دواء ي₫افئ م₱تجا دوائيا ذا عمة تجارية من حيث ا€ش₫ل ا€دوائي وشدت₳ و₱وعيت₳  : ا€م₫افئ أوا€دواء ا€ج₱يس (3)

وخصائص ا₾داء €₳ واستخدام₳، وغا€با ما يتم تسويق₳ باسم₳ ا€₫يميائي أو بتر₫يبت₳ ا€₫يمائية بد من اسم ا€تجاري 
 https://ar.wikipedia.org/wiki:  متوفر ع₭ى ا€موقع. ع₭ى أساس₳ ا€دواء ا€مع₭ن وا€ذي يباع

. بوابة ا€شروق. (مقترحات جديدة €₱قابة ا€صياد€ة قصد دعم ا₾دوية ا€ج₱يسة وا₱تاج ا€وط₱ي ): عبد ا€و₴اب بو₫روح  (4)
   http://www.echoroukonline.com: متوفرة ع₭ى ا€موقع. 19/09/2008بتاريخ 

http://www.alkhaleej.ae/
http://www.alkhaleej.ae/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://www.echoroukonline.com/
http://www.echoroukonline.com/
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في مثل ₴ذ₲ ا€حا€ة ي₫ون . من ا€تأخير €حين ا€رجوع €₭طبيب €وصف عج جديد
ا€صيد€ي أمام إحدى حات ا€ضرورة، ف₵ل يم₭ك ا€حق في إعطاء ا€مريض دواء بدي   

في مثل ₴ذ₲ ا€حا€ة ؟ €م ₱جد إجابة €ذ€ك إ في ا€قا₱ون ا€فر₱سي، حيث أعطى €₭صيد€ي       
خبار₲ بحقيقة ا€موقف  في مثل ₴ذ₲ ا€حا€ة، شريطة أن يتصل با€طبيب واصف ا€دواء وا 

 (1).وأخذ رأي₳ في مدى صحية ا€دواء ا€بديل €₭حا€ة محل ا€عج 
يا  تزام اإلعالم : ثا ي با صيد إخالل ا

عبارة عن واجب قا₱و₱ي يفرض₳ ا€مشرع ع₭ى م₱تج  (2)اخبار أو باعم     ا€تزام
ا€س₭عة أو ع₭ى من تربط₵م ص₭ة وثيقة ب₵ا، بأن يقدموا €₭مست₵₭ك ₫افة ا€مع₭ومات 
وا€بيا₱ات ا€تي تم₫₱₳ من استخدام ا€س₭عة في وج₵ت₵ا ا€صحيحة، أو تج₱ب₳ أضرار 

 (3). ومخاطر استخدام₵ا
      و قد ₫ان ₴ذا ا€تزام سابقا تابعا €€تزام بضمان ا€عيب ا€خفي أو ا€تزام بضمان 
ا€سمة، و€₫ن مع ثورة ا€تقدم ا€ع₭مي ا€تي اجتاحت مجات ا€حياة ₫افة وا€مجال ا€طبي 

     (4).خاصة ، جاء استقل ا€تزام باعم €يصبح حقيقة مؤ₫دة
        

 

. دار ا€₱₵ضة ا€عربية. ا€مسؤو€ية ا€قا₱و₱ية عن إ₱تاج وتداول ا₾دوية وا€مستحضرات ا€طبية: أ₱ظر رضا عبد ا€ح₭يم (1)
 .271ص . 2005س₱ة . (د ط). ا€قا₴رة

 ₴ذا ا€تزام ا€عديد من ا€تسميات فا€بعض من ا€فق₳ يط₭ق ع₭ي₳ ا€تزام باعم، وا€بعض اآلخر يسمي₳ ا€تزام عرف (2)
ا₱ظر . با€تبصير، وا€بعض اآلخر يرى أ₱₳ ا€تزام بافضاء با€بيا₱ات وا€مع₭ومات، وا€بعض اآلخر يعتبر₲ ا€تزاما باخبار

رسا€ة د₫تورا₲ . دراسة مقار₱ة. ا€تزام باعم قبل ا€تعاقد: خا€د جمال حسن: في ت₭ك ا€تسميات ا€مخت₭فة ₫ل من 
. ا€قا₴رة. دار ا€₱₵ضة ا€عربية. ا€تزام با€تبصير: س₵ير م₱تصر. 230ص . 1996س₱ة . مصر. أسيوط. حقوق
وسائل ا€حماية . ا₾ضرار ا€₱اشئة عن ا€غذاء ا€فاسد أو ا€م₭وث: ثروت عبد ا€حميد. 41ص. 1990س₱ة. (دط). مصر

محمد : ₱ق عن. 82ص. 2007س₱ة. (دط). مصر. اس₫₱درية. دار ا€جامعة ا€جديدة. م₱₵ا ومش₫ت ا€تعويض ع₱₵ا
 .65ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد ا€قطب

.    مصر. ا€قا₴رة. دار ا€₱₵ضة ا€عربية. ا€حماية ا€مد₱ية €₭مست₵₭ك إزاء ا€مضمون ا€عقدي: أحمد محمد محمد ا€رفاعي (3)
 .142ص . 1994س₱ة . (د ط)

 .83ص . ا€مرجع ا€سابق: ثروت عبد ا€حميد (4)
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₴ذا ويتميز ا€تزام باعم ببعض ا€خصوصية فيما يتع₭ق با€م₱تجات ا€دوائية ₱ظرا 
€طبيعت₵ا ا€معقدة وا€خطرة ع₭ى صحة ا€فرد و سمة ا€مجتمع، €ذا يقتضي تحذير 

باضافة إ€ى ضرورة توفير ا€ع₭م ا€₫افي  (ا€دواء)بمخاطر ا€س₭عة (ا€مريض)ا€مشتري
   (1). بطريقة استخدام ا€تي تحقق ا€وقاية من مخاطر₴ا وا€حصول ع₭ى أقصى م₱فعة م₱₵ا

فمن حق ا€مريض أن يقرر مصير₲، من حيث قبول تحمل مثل ₴ذ₲         
ا€مخاطر ا€محتم₭ة €₭دواء، و₫ذا أن يوازن بين ا€مخاطر ا€متوقعة و ا€فوائد ا€تي       

حيث أصبح حق ا€مست₵₭ك في اعم        ،(2)يرمي إ€ى تحقيق₵ا من استعما€₳ ا€دواء
حقا ثابتا في جميع ا€تشريعات ا€عا€مية، ا€تي ₫ثيرا ما ت₱ص ع₭ى ضرورة احترام₳   

و يحمل في ₴ذا ا€مقام أن ₱بين مضمون ا€تزام ا€صيد€ي باعم . (3)وتوضح سبل ذ€ك
 .ثم ا€م₭تزم بواجب اعم

ي باإلعالم-1 صيد تزام ا  مضمون ا

 يعد م₱تج ا€دواء ا€متحمل ا₾ول وا₾ساسي €واجب ا€تزام باعم وا€تبصير ₾₱₳ 
أدرى ا€₱اس بخصائص ما ي₱تج₳، وبا€تا€ي ا₾₫ثر قدرة ع₭ى تزويد ا€مست₵₭ك أو ا₾طباء 

أو ا€صياد€ة با€مع₭ومات عن ا€م₱تج، ₫أن يذ₫ر اسم ا€مستحضر، وا€مص₱ع ا€ذي قام 
بإ₱تاج₳، وا€مص₱ع ا€ذي قام بعم₭ية ا€تعبئة وا€تغ₭يف، و₫يفية استعمال ا€داوء، ومقدار 
ا€جرعة ا€تي يجب ت₱او€₵ا، وا₾ثر ا€طبي €₳ ومدة صحيت₳ واحتياطات ا€تي يجب 

 (4).إ€ى غير ذ€ك من ا€بيا₱ات ا₾خرى...اتخاذ₴ا ع₱د تخزي₱₳
 و من ا€متفق ع₭ي₳ فـي ا€فق₳ أن ا€صيد€ي  يعد بائعا €₿دويـة فحسب، و€₫₱₳ م₵₱ــي

 

 

 .35ص . ا€مرجع ا€سابق:  ₫ريم بن سخرية(1)

 .72ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(2)

 .89ص . ا€مرجع ا€سابق:  عمار زعبي(3)

 .73 ،72ص . ا€مرجع ا€سابق:  ا₱ظر محمد محمد قطب(4)
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يع₭م أخطار ا€دواء وفائدت₳، و€ذ€ك أوجبت قواعد ا€حيطة ا€عامة وا€خاصة ع₭ى ا€صيد€ي 
تبصير ا€مريض بطريقة استعمال ا€دواء ا€مبيع، ووقت استخدام₳، وعدد مرات استخدام 

 (1).و€و ₫ان ذ€ك مبي₱ا في ا€تذ₫رة ا€طبية
ويتعين ع₭ى ا€صيد€ي فض عن ذ€ك أن يحذر₲ من ا€مخاطر ا€تي قد ت₱جم عن 

استعمال ا€شيء أو حيازت₳، فقد ي₫ون ا€مست₵₭ك ع₭ى بي₱ة ب₫يفية استعمال ا€مبيع و€₫₱₳ 
، وا€تحذير  يحقق غرض₳ في تبصير ا€مشتري (2)يج₵ل ا€مخاطر ا€تي تحيط ب₳

با€مخاطر ووسائل تج₱ب₵ا إ إذا استجمع خصائص معي₱ة، فا€تحذير يجب أن ي₫ون 
، و ₴ذا ا€تزام ₴و ا€تزام ببذل ع₱اية و€يس (3)₫ام، واضحا وظا₴را و€صيقا با€س₭عة ذات₵ا

 و ₴ذا ما أ₫دت₳ مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية في قرار₴ا ا€صادر      (4)ا€تزاما بتحقيق ₱تيجة
 (5).15/07/1933في 

إذن يترتب ع₭ى إخل ا€صيد€ي با€تزام اعم مسؤو€ية مد₱ية إذا ₱جم عن 
 . استعمال ا€دواء أو ا€مستحضر إضرار با€مريض

 
 

 

 .31ص . ا€مرجع ا€سابق: محمود عبد رب₳ ا€قبوي (1)
م₱شورات ا€ح₭بي . دراسة مقار₱ة في ₱طاق ا₾عمال ا€تجارية. ا€ت₱ظيم ا€قا₱و₱ي €₭م₵₱ي: أ₫رم محمد حسين ا€تميمي (2)

 .103ص. 2010س₱ة . 1ط . €ب₱ان. بيروت. ا€حقوقية

 .36ص . ا€مرجع ا€سابق: ₫ريم بن سخرية (3)

يذ₴ب ا€رأي ا€سائد €دى شراح ا€قا₱ون ا€مد₱ي إ€ى أن ا€تزام باعم ₴و ا€تزام ببذل ع₱اية، ₫ما ذ₴ب جا₱ب آخر  (4)
حماية ا€مست₵₭ك ): من ا€فق₳ إ€ى أن ا€تزام اعم ₴و ا€تزام بتحقيق ₱تيجة و€يس ببذل ع₱اية، أ₱ظر أحمد خديجي

. 11ا€عدد . ا€جزائر. ورق₭ة. جامعة قاصدي مرباح. دفاتر ا€سياسة وا€قا₱ون. (من خل ا€تزام باعم ا€عقدي
 .113، 112ص . ا€مرجع ₱فس₳: أ₫رم محمد حس₱ين ا€تميمي. 26ص .  2014جوان 

. مذ₫رة €₱يل ش₵ادة ا€ماجستير في ا€قا₱ون ا€خاص. دراسة مقار₱ة. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي: €خضر قردان (5)
  . 85ص. 2006س₱ة . ا€جزائر. ت₭مسان. ₫₭ية ا€حقوق. جامعة أبو ب₫ر ب₭قايد
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تزم بواجب اإلعالم -2   م  ا

₱ظرا €حجم  (ا€م₱تج)يقع واجب ا€تزام باعم بصفة رئيسية ع₭ى عاتق ا€متدخل 
ا€تي يقوم بإ₱تاج₵ا، ف₵و با€تأ₫يد يعرف ₫ل  (ا₾دوية)ا€مع₭ومات ا€متوفرة €دي₳ عن ا€س₭ع 

صغيرة و₫بيرة عن م₫و₱ات₵ا وخصائص₵ا و₫يفية استعما€₵ا وا₾خطار ا€تي تحيط ب₵ا، 
باضافة إ€ى ذ€ك أن ا€م₱تج يم₭ك ا€وسائل ا€تي تم₫₱₳ من إعم ا€مست₵₭ك ب₵ذ₲ ا₾مور 

€ي₫شف  (1)₱فس₵ا أو ع₭ى غف₵ا أو إرفاق ₱شرات مع₵ا (ا₾دوية)سواء با€₫تابة ع₭ى ا€س₭ع 
 ( 2 ).واستفادة م₱₵ا وا€وقاية من مخاطر₴ا (ا₾دوية)€₳ بوضوح عن ₫يفية استعمال ا€س₭عة 

     ومن ا€مؤ₫د أن ا€طبيب وا€صيد€ي ا€بائع يشتر₫ان مع ا€ُم₱تج في تحمل واجب 
ن أم₫ن أن يتفوقوا ع₭ي₳ في ذ€ك في بعض  اعم بح₫م ع₭م₵ما بخصائص ا€دواء، وا 

فا€طبيب ₴و . ا₾حوال، حيث يم₫ن ا€قول بأن ع₭م₵ما في ذ€ك ا€مجال ₴و ع₭م متخصص
ا€قادر ع₭ى ا€قياس ا€ع₭مي €مدى مءمة ا€دواء €مريض₳، أو €مدى احتما€ية ا€عج     

في م₱ظور ₴ذا ا€دواء أو غير₲، وا€صيد€ي ا€بائع ₴و ا₾قدر ع₭ى إيصال ا€مع₭ومات 
ن ₫ان ذ€ك يحتاج توافر قدر ₫بير من م₵ارات اتصال  ا€صحيحة عن ا€دواء €₭مريض، وا 

 (3).ا€₭فظية وا€₫تابة
ثا  ضمان: ثا تزام ا ي با صيد  إخالل ا

 .   يشمل ا€تزام با€ضمان ضمان ا€عيوب ا€خفية با€دواء وضمان سمة ₴ذا ا€دواء
 

  

 ا€تي ت₫ون داخل ا€ع₭بة، و₴ذ₲ ا₾خيرة تحتوي ع₭ى مع₭ومات أ₫ثر تفصي من ا€م₭صق La notice ا€₱شرة ا€دوائية  (1)
ا€ذي ي₭صق ع₭ى ا€غف ا€خارجي €₭دواء، حيث يتم من خ€₵ا تحديد ا₾مراض ا€تي يعا€ج₵ا ا€دواء، وتحذيرات و₫ذ€ك 

تبيان اآلثار ا€جا₱بية ا€ضارة، وغير₴ا من ا€بيا₱ات ا€تي ترد في₵ا، و ₫ما يجب أن تحتوي ₴ذ₲ ا€₱شرة ع₭ى ما ورد من 
 .77ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي. ا€بيا₱ات في ا€م₭صق

غير . مذ₫رة €₱يل ش₵ادة ا€ماجستير في ا€قا₱ون. دراسة مقار₱ة مع ا€قا₱ون ا€فر₱سي. مسؤو€ية ا€م₱تج: ₱ادية مامش (2)
 .18ص. 2012س₱ة . ا€جزائر. تيزي وزور. جامعة مو€ود معمري. ₫₭ية ا€حقوق. تخصص قا₱ون ا₾عمال.  م₱شورة

 .73ص. ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)
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خفية -1 عيوب ا تزام ضمان ا ي با صيد  إخالل ا

€م يعرف ا€مشرع ا€جزائري ا€عيب ا€خفي شأ₱₳ شأن ا€تشريعات محل ا€مقار₱ة، بل 
 (1).ا₫تفى ببيان شروط₳ حتى ي₫ون موجبا €₭ضمان

و₫ما ₴و معروف طبقا €₭قواعد ا€م₱صوص ع₭ي₵ا في ا€قا₱ون ا€مد₱ي، يجب توافر 
   شروط معي₱ة، فيجب أن ي₫ون ₴₱اك عيبا، وأن ي₫ون ₴ذا ا€عيب قد سبب أضررا ₫ما

في حا€ة استخدام دواء معيب يؤدي إ€ى تد₴ور حا€ة ا€مريض، ويجب أن ي₫ون خفيا، ₫ما 
 ( 2).يجب أن ي₫ون ا€عيب موجودا ع₱د ا₱عقاد ا€عقد

 :و€₫ي يقال أن دواء معي₱ا ب₳ عيب خفي، يتعين ا₾خذ باعتبار ا₾مور اآلتية 
 
 

مادة  (1) جزائري379ا ي ا مد ون ا قا ي₫ون ا€بائع م₭زما با€ضمان إذا €م يشتمل ا€مبيع ع₭ى ا€صفات ا€تي تع₵د  " : من ا
بوجود₴ا وقت ا€تس₭يم إ€ى ا€مشتري، أو إذا ₫ان با€مبيع عيب ي₱قص من قيمت₳، أو من ا₱تفاع ب₳ بحسب ا€غاية 

ا€مقصودة م₱₳ وحسب ما ₴و مذ₫ور بعقد ا€بيع، أو بحسب ما يظ₵ر من طبيعت₳ أو استعما€₳، في₫ون ا€بائع ضام₱ا €₵ذ₲ 
 "ا€عيوب و€و €م ي₫ن عا€ما بوجود₴ا

مادة  مصري447ا ي ا مد ون ا قا ي₫ون ا€بائع م₭زما با€ضمان إذا €م يتوافر في ا€مبيع وقت ا€تس₭يم ا€صفات  ": من ا
ا€تي ₫فل €₭مشتري وجود₴ا في₳، أو إذا ₫ان با€مبيع عيب ي₱قص من قيمت₳ أو من ₱فع₳ بحسب ا€غاية ا€مقصودة مستفادة 
مما ₴و مبين في ا€عقد، أو مما ₴و ظا₴ر من طبيعة ا€شيء أو ا€غرض ا€ذي أعد €₳، ويضمن ا€بائع ₴ذا ا€عيب و€و €م 

  "ي₫ن عا€ما بوجود₲
Art 1641 du code civil Français : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 

cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qu i 

diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix, s’il les avait connus . 

مادة  عراقي558/2ا ي ا مد ون ا قا  يفوت ما أو ا€خبرة وأرباب ا€تجار ع₱د ا€مبيع ثمن ي₱قص ما وه يبع وال " من ا

 حدث أو ا€عقد وقت ا€مبيع في موجوداً  ₫ان إذا قديماً  وي₫ون عدم₳، ا€مبيع أمثال في ا€غا€ب ₫انإذا  صحيح غرض ب₳
  " ا€تس₭يم قبل ا€بائع يد في و هو بعد₲

مادة ي 512 ا ي األرد مد ون ا قا  جرى ما إ ا€عيوب من ا€مبيع خ₭و أساس ع₭ى م₱عقدا ا€بيع يعتبر - 1 " من ا
" …في₳ ا€تسامح ع₭ى ا€عرف

. (د م). دار ا€جامعة ا€جديدة. دراسة مقار₱ة. خصوصية ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية في مجال ا€دواء: شحاتة غريب ش₭قامي (2)
 .20ص . 2008س₱ة . (د ط). مصر
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 (1).أن  ي₫ون سبب ا€عيب ا€خفي في ا€دواء ₱اتج عن سوء حفظ₳- 

 ا€دواء فعا€ية أن ذ€ك في وا€سبب ،ا€خفية ا€عيوب ضمان تدخل ضمن  ا€ثا₱وية اآلثار- 

 (2). الدواء ذ€ك ست₵ك ا€جسم قاب₭ية م₱₵ا أمور بعدة متع₭قة

ا₱تفاء ا€خطأ ا€طبي من جا₱ب ا€طبيب في ممارسة م₵₱ة ا€طب وفقا €₿صول ا€ع₭مية - 
ا€مستقرة وا€متعارف ع₭ي₵ا، بمع₱ى أ ي₫ون ا€طبيب قد ارت₫ب خطأ في تشخيص ا€مرض 

 ( 3). مما أدى إ€ى اختيار دواء غير مئم €₭مريض أو €حا€ت₳
أن ا€تفاعل بين ₱وعين من ا€دواء وا€ذي قد يسبب ضررا €يس عيبا خفيا، ₾ن ا€عيب - 

ا€خفي يجب أن ي₫ون با€ضرورة متص با€شيء ₱فس₳ و₴و ما أ₫دت₳ مح₫مة ا€₱قض 
 :ا€فر₱سية بقو€₵ا

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

résulter de l’association de deux médicaments". (4)
 

وع₭ي₳ فع₭ى صا₱ع ا€دواء، و₫ذ€ك ا€صيد€ي ا€بائع ضمان ا€عيوب ا€خفية ا€موجودة 
با€دواء، وا€تي تؤدي إ€ى إ€حاق ا€ضرر با€مست₵₭₫ين €₭دواء، وغا€با ما ي₫ون مرجع₵ا 
وجود عيب في تص₱يع ا€دواء أو عيب في طريقـة تصميم₳ و تغ₭يف₳، و يجب ع₭ـى 

ا€مضرور أن يثبت وجود ا€عيب ا€خفي في ا€م₱تج ا€دوائي ا€ذي سبب ا€ضرر، وي₫ـون 
 ذ€ك بإثبات ا€شروط ا€زمـة €ضمان ا€عيب وا€متمث₭ـة فـي ₫ـون ا€عيب قديما، أي أ₱₳ يـوجد

 

 

 

(1) Husson Sandrine : La responsabilité du fait du médicament .1 ère partie. Disponible sur le site : 

http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html 

جامعة ا€طا₴ر . ₫₭ية ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية. €₭دراسات ا€قا₱و₱ية مج₭ة ا€₱دوة. (ا€عمل ا€صيد₱ي): خيرة بن سويسي (2)
 .178ص . 2013س₱ة . 1ا€عدد. ا€جزائر. سعيدة. موي

 .91ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(3)

(4) Cass. civ 1er. 8 avril 1986. 84-11.443. Publié au bulletin 1986 I N° 82 p. 81. Disponible sur le 

site : https://www.legifrance.gouv.fr/. 

http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html
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وقت ا€تس₭يم، وأن ي₫ون ₴ذا ا€عيب جسيما أي مؤثرا، و₴و ما يتحقق في ₫ل          
أو ₱فع₳، أو يؤدي إ€ى عدم      (ا€دواء)عيب من شأ₱₳ أن ي₱قص من قيمة ا€مبيع

صحيت₳ €ستعمال ا€ذي أعد €₳، ويجب أن ي₫ون ₴ذا ا€عيب خفيا، أي  يم₫ن    
وذ€ك حتى يستطيع أن يحصل ع₭ى تعويض €₫ل   . ا€₫شف ع₱₳ با€فحص ا€معتاد

ا₾ضرار ا€تي €حقت ب₳، ويقّدر ا€تعويض تبعا €حسن أو سوء ₱ية ا€بائع         
،  ففي حا€ة سوء ا€₱ية ي₭تزم ا€بائع  -أي ع₭م₳ أو عدم ع₭م₳ با€عيب- (ا€صيد€ي)

بتعويض ا€مشتري عن ₫ل ا€ضرر ا€مباشر و€و ₫ان غير متوقع، وفي حا€ة حسن ا€₱ية 
 .(1)ف يعوض₳ إ عن ا€ضرر ا€مباشر ا€متوقع 

     غير أن ا€صا₱ع أو ا€بائع ا€محترف، يفترض ا€قا₱ون في حق₵م ا€ع₭م بوجود    
ا€عيب، ومن ثم تقوم ا€مسؤو€ية عن ₫افة ا₾ضرار ا€تي ت₭حق با€مشتري، و₴ي        

و أن مسأ€ة        . قري₱ة قا₱و₱ية قاطعة ع₭ى ع₭م₳ با€عيب ا€مؤثر في ا€شيء ا€مبيع
ا€ع₭م من عدم₳ تؤثر فقط في اثبات، من حيث وجوب إثبات ا€عيب من جا₱ب   

ا€مشتري في حا€ة عدم احتراف ا€بائع أو ا€صا₱ع، أو عدم تحم₭₳ €₵ذا ا€عبء إذا        
ما ₫ان ا€بائع محترفا، إذ أن ا€ضمان ي₫ون موجبا بمجرد عدم صحية ا€شيء   

€ستعمال أو ₱قص ا€فائدة ا€مرجوة م₱₳ أو تخ₭ف ا€صفة ا€موعود ب₵ا بغض ا€₱ظر     
 (2).عن ع₭م ا€بائع بوجود عيب با€مبيع من عدم₳

وبما أن ا€عيب ا€خفي في ا€دواء يحتاج €خبرة ف₱ية خاصة €عدم إم₫ا₱ية إظ₵ار₲ عن       
طريق ا€فحص ا€معتاد، ف يم₭ك ا€مريض مشتري ا₾دوية ع₱دئذ إ ا€قدر ا€متبقي      
 في حق₳ من ا€فحص ا€ظا₴ري، أي ا€حد ا₾د₱ى من ا€فحص، وب₱اء ع₭ي₳ يعد ا€عيب خفيا

 

.  مصر. ا€مح₭ة ا€₫برى. دار ا€₫تب ا€قا₱و₱ية. دراسة مقار₱ة. ضمان مخاطر ا€م₱تجات ا€طبية:  ا₱ظر أسامة أحمد بدر(1)
 .109 ،108ص . 2008س₱ة . (د ط)

 .94 ،93ص . ا€مرجع ا€سابق:  ا₱ظر محمد محمد ا€قطب(2)
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 (2).، وتترتب مسؤو€ية ا€صيد€ي(1)با€₱سبة €₳ في ₴ذ₲ ا€ظروف
و با€₱سبة €مءمة أو عدم مءمة دعوى ا€عيب ا€خفي €معا€جة حوادث ا₾دوية      

، ₾₱₳ (3)وم₱تجات ا€صيد€ة فإ₱₱ا ₱تفق مع ما ذ₴بت إ€ي₳ غا€بية ا€فق₳ من عدم مءمت₵ا 
€₫ي ترفع دعوى ا€تعويض ع₭ى أساس ضمان ا€عيوب ا€خفية ا€تي يمارس₵ا ا€مضرور 

ضد ا€صيد€ي ا€صا₱ع ا€ذي ا₱عقدت مسؤو€يت₳ تجا₲ ا€مضرور يجب أو إثبات وجود عيب 
غير ظا₴ر ومعاصر €عم₭ية ا€تص₱يع ₱فس₵ا، و₴ذا أمر ₱ادر ا€حدوث من ا€₱احية ا€عم₭ية 

باضافة إ€ى أ₱₳  ي₫في ثبات ا€عيب ا€قول بأ₱₳ ي₱قص من قيمة . في ص₱اعة ا₾دوية
ا€مبيع أو يق₭ل من ا€غرض ا€مرجـو م₱₳، ₾ن إثبات ₴ذ₲ ا€عيوب ترتب €₭مضرور تعويض 
عن ا€ضرر ا€تجـاري فقط  ا€تعويض عن ا₾ضرار ا€جسميـة ا€ذي يفوق ا€ضرر ا€تجـاري 

 ب₫ثيـر، إذ أن ₱قص قيمـة ا€مبيع أو ما يشاب₵₵ـا  يرتب في ا€غا€ب أضرارا بد₱ية ت₭حـق

₫ما أن مباشرة ا€مضرور €دعوى ضمان ا€عيوب ا€خفية قد تعرض₳ €صعوبات . ا€مريض
أخرى إ€ى جا₱ب ا€صعوبات وا€مش₫ت ا€تي ذ₫رت، حيث أ₱₳ يجب ع₭ى ا€مضرور قبل 

عرفع دعوى ضمان ا€عيب ا€خفي  صا  بوجود عيب خفي ₴و ا€ذي سبب ا€ضرر، إعذار ا
دواء وأن يقوم برفع ا€دعوى  م ا ة من تاريخ تس  ا€ذي يوجد ب₳ ا€عيب ا€خفي،خالل س

₫ما يترتب ع₭ى عدم  و₴ذ₲ ا€مدة قصيرة جدا يصعب من خ€₵ا تحقق ا€عيب ا€خفي،
باضافة        .مراعات₵ا سقوط حق₳ في ا€تعويض ع₭ى أساس ضمان ا€عيوب ا€خفية

 إ€ى اآلثار ا€جا₱بية €₭دواء ا€تي قد تأخذ س₱وات طوي₭ة €₭₫شف ع₱₵ا وظ₵ور تأثير₴ا ع₭ى 
 

 

 .111ص . ا€مرجع ا€سابق: أسامة أحمد بدر (1)

ا€طبيب وا€صيد€ي وا€محامي وا€م₵₱دس )ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية عن ا€خطأ ا€مادي €₫ل من: أحمد شعبان محمد ط₳(2)
 .173ص . 2010س₱ة (. د ط. )مصر. اس₫₱درية. دار ا€جامعة ا€جديدة. في ضوء أح₫ام ا€فق₳ وا€قضاء (ا€معماري

(3) Dumery Alexandre : La responsabilité du fait des médicaments. Mémoire de diplôme DEA. Droit 

privé. Aix- Marseille 3. France. 2002. p71.                                                                                        
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ا€مضرور، وبا€تا€ي ₫ل ₴ذ₲ ا€صعوبات قد تضّيع ا€₫ثير من حقوق ا€مضرور إن €م 
 ( 1).تضيع₵ا جميعا

سال-2 تزام ضمان ا ي با صيد  (2)مة إخالل ا
يعد ا€تزام بضمان ا€سمة من ا€تزامات ا€تي أقر₴ا ا€قضاء م₱ذ بداية ا€قرن       

ا€عشرين ع₭ى ا€شخص ا€م₵₱ي، حيث أقرت₳ مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية ع₭ى عاتق ا€₱اقل   
، وذ€ك من اجل معا€جة (3)في عقد ₱قل ا₾شخاص ثم ا₱تشر €يشمل ا€₫ثير من ا€عقود

وا€تي ₫ان من أ₴م₵ا  بعض أوج₳ ا€قصور ا€تي شابت ا€تزام بضمان ا€عيوب ا€خفية،
قصر ا€مدة ا€محددة €رفع دعوى ا€ضمان، ت₭ك ا€خصوصية دفعت با€مشرع ا€فر₱سي    

، وذ€ك بمقتضى (4)إ€ى اعتداد بما توصل إ€ي₳ ا€قضاء، و₱ظم ا€تزام بضمان ا€سمة 
 حول ا€مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ا€معيبة وا€ذي 1998 مايو 19ا€قا₱ون ا€صادر في 

 وا€ذي تم إدخا€₳ 1985 يو€يو 25صدر ب₱اء ع₭ى ا€توجي₳ ا₾وروبي ا€صادر في 
ب₱صوص واضحة في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي، وا€تي أ₫دت ع₭ى ضرورة تس₭يم م₱تج 

 (5).يحقق ا€سمة وا₾من €مستخدمي₳
ن ا€تزام بضمان ا€سمة، ي₫ون ع₭ى ₱وعين، إذ قد ي₫ون ا€تزاما عقديا، ي₭تزم  ₴ذا وا 

 بضمان ا€سمة، عامابموجب₳ ا€م₵₱ي بضمان سمة ا€متعاقد مع₳، وقد ي₫ون ا€تزاما 
 (6).ي₭تزم ا€م₵₱ي بعدم تعريض سمة ا₾شخاص €₭خطر

 

 

 .175، 174ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد ط₳ شعبان  أحمد(1)

:  سواء في ا€فق₳ أو ا€تشريع أو ا€قضاء ا₱ظر في ذ€ك ا€ّسمة بضمان ا€تزام €قد تباي₱ت ا€تعريفات حول ا€مقصود ب(2)
₫₭ية ا€حقوق . مج₭ة ا€مف₫ر. (أساس ا€مسؤو€ية. ا€مضمون. ا€مف₵وم: ا€تزام بضمان ا€سمة ): مواقي ب₱ا₱ي أحمد
  .417-414ص . (د س). 10ا€عدد . بس₫رة. جامعة محمد خيضر. وا€ع₭وم ا€سياسية

 .114ص. ا€مرجع ا€سابق:  أ₫رم محمد حسين ا€تميمي (3)

 99ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب  (4)

 .25ص . ا€مرجع ا€سابق: شحاتة غريب ش₭قامي  (5)

 .114ص . ا€مرجع ا€سابق: أ₫رم محمد حسين ا€تميمي (6)
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₱صت   ا€ـذي1993 ةـ€يـويـج 26 ونـانـق وجبـبم اـر₱سـف يـفا€ـتـزام  ذاـه رسـكـت دـ€قو
 استعمال ظروف في يجب وا€خدمات، ا€م₱تجات ₫ل : «ي₭ي ما ع₭ى L221-1ت₳ ماد

 ا€سمة ع₭ى تتوفر أن معقول، بش₫ل ا€محترف يتوقع₵ا ظروف ₫ان في أو ا€عادية

و  (1) ».ا₾شخاص بصحة تمس  وأن مشروع، بش₫ل ا₱تظار₴ا €₱ا يجوز ا€تي ا€مشروعة
 من قا₱ون 11 و 10 ا€ذي ₱ص في ا€مادتين ا€جزائري ا€مشرعأيضا  ا€مبدأ وقد أخذ ب₵ذا

ضرورة عدم إ€حاق ضررا بصحة ا€مست₵₭ك وأم₱₳  ا€غش ع₭ى وقمع ا€مست₵₭ك حماية
 احترام إ€زامية أمن ا€م₱توج ا€ذي يضع₳ (2)ومصا€ح₳، وأن يتعين ع₭ى ₫ل متدخل

ع₭ى ع₫س ₫ل من ا€مشرع ا€مصري وا₾رد₱ي وا€عراقي ا€ذين تر₫وا است₱تاج . €ست₵ك
₴ذا ا€مبدأ من ا€قواعد ا€عامة في ت₱فيذ ا€عقود، وا€تي ت₭زم ا€متعاقد بمراعاة مبدأ حسن ا€₱ية 

 (3).في ا€ت₱فيذ، ومن ثم عدم اضرار بسمة ا€طرف اآلخر

 ارت₫ز ا€ذي ا₾ص₭ي ₱طاق₳ في م₱حصراً   €م يبق ا€سمة₴ذا و إن ا€تزام بضمان

 واتسع ذ€ك تعدى بل وا€مست₵₭ك، ا€محترف بين ا€تعاقدي و₴و ا€₱طاق ₱شأت₳، في ع₭ي₳

 في ا€مباشرة ا€دعوى باستخدام ا€متعاقدين غير ا₾شخاص من €₭متضررين €يسمح ₱طاق₳

 (4).ا€فر₱سية ا€₱قض مح₫مةقضت ب₳  ₴ذا ما و ،ا€م₱تج مواج₵ة

وفي مجال ا€دواء، يفرض ا€تزام بضمان ا€سمة ع₭ى ا€صيد€ي ا€بائع ضرورة 
 تس₭يم مستحضر مطابق €ذ€ك ا€مستحضر ا€مدون في ا€تذ₫رة ا€طبية، وع₭ى ا€صيد€ي

 
 

 

(1) Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation. Disponible sur le site :   

     https://www.legifrance.gouv.fr 

 .114 ص. ا€مرجع ا€سابق: أ₫رم محمد حسين ا€تميمي(2)

 .96ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(3)

مسؤو€ية :  حسن عبد ا€باسط جميعي:₱ق عن. cass. Civ.1er.17 janv. 1995.bull.civ.1995.I.n°43 أ₱ظر (4)
دراسة مقار₱ة في ضوء تطور ا€قضاء ا€فر₱سي وصدور ا€قا₱ون . ا€م₱تج عن ا₾ضرار ا€تي تسبب₵ا م₱تجات₳ ا€معيبة

. (د ط). مصر. ا€قا₴رة. دار ا€₱₵ضة ا€عربية. 1998 مايو 19ا€فر₱سي بشأن مسؤو€ية ا€م₱تج عن عيوب ا€مبيع في 
 .123 ،122ص . 2000 س₱ة
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ا€م₱تج ا€تزاما مقتضا₲ أ يصيب ا€مستحضر ا€صيد€ي مست₵₭₫ا بأ€م جديد  عقة     
€₳ با€مرض ا€ذي يعا€ج م₱₳، حيث يستمد ₴ذا ا€تزام أساسـ₳ من ا€قواعد ا€عامـة في ت₱فيذ 

ا€عقود، وا€تي ت₭زم ا€متعــاقد بمراعــاة مبدأ حســن ا€₱يـــــة في ا€ت₱فيذ، ومن ثم عدم    
 (1). اضرار بسمة ا€طرف اآلخر

   ويوجب ₴ذا ا€تزام ع₭ى ا€صا₱ع ضرورة متابعة ا€تطورات ا€حاص₭ة في          
مجال ع₭م ا€دواء، ف يقتصر ا₾مر ع₭ى ا€معرفة ا€ع₭مية وقت طرح ا€دواء         

€₭تداول، إ₱ما يجب أن ي₱طوي ا₾مر ع₭ى متابعة ₫ل ما ي₫شف ع₱₳ ا€ع₭م              
           ₫ان منإذا بحيث ( 2) .من مخاطر حتى يم₫ن توقي₵ا وتفي آثار₴ا ا€ضارة

               ت₱طوي ع₭ي₵ا أن ت₫شف ا€مخاطر ا€تي يم₫ن أنن ₴ذ₲ ا€تطورات أش
 ا₱تاجي         فع₭ي₳ محقة ا€معارف ا€ع₭مية ا€تي €₵ا ص₭ة ب₱شاط₳ . م₱تجات₳

     ويجب .  تسبب₵ا €₭جم₵ورأن ا€تي يم₫ن ا₾ضراروا€تص₱يعي €ي₫ون ع₭ى بي₱ة من 
         يخبر ا€مست₵₭ك ع₱دما ُت₫شف €₳ ا€معرفة ا€ف₱ية ا€حقة عن وجود عيبأنع₭ي₳ 

     خير وسي₭ةاعمو€عل استخدام وسائل .  خطر في م₱تجات₳ بمخت₭ف ا€وسائلأو
        ع₭ى.  ا€واسعا₱تاج€تحقيق ₴ذ₲ ا€غاية وخصوصا با€₱سبة €₭شر₫ات ا€₫بيرة ذات 

    ويتضمن ₴ذا ا€تزام با€تتبع€عم، أخرى وسي₭ة أية ذ€ك  يم₱ع من استخدام أن
          ا€₱تائج ا€ضارة €₭عيبيتج₱بحتى ي ،تزويد ا€مشتري ب₫افة ا€₱صائح وا€توجي₵ات

ذا صح₳ معاي₱ة ا€م₱تج ا₾مر اقتضى وا   (3 ).وا 

 
 

 .96ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(1)

  .27 ،26ص . ا€مرجع ا€سابق. شحاتة غريب ش₭قامي (2)

(3)  Oliver Berg : (La notion de risque de développement en matière de responsabilité du fait des 

produits défectueux). JCP. 1996.I.3945. p275.      
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، مفاد₲ وجوب تعويض (1)   ₴ذا ويعتبر ا€تزام بضمان ا€سمة ا€تزاما بتحقيق ₱تيجة 
ا€مست₵₭ك عن ₫افة ا₾ضرار ا€تي تصيب₳ دون حاجة إ€ى إثبات ا€خطأ، وي₫في إثبات   

ا€ضرر بحيث ي₱ق₭ب عبء اثبات، و يستطيع ا€صيد€ي ا€م₱تج أو ا€بائع ا€تخ₭ص من 
  (2). ا€مسؤو€ية إ بإثبات ا€سبب ا₾ج₱بي

 

وصفة: رابعا فيذ ا تزام مراقبة ت ي با صيد  (3) إخالل ا
 ا€عمل أحد مظا₴ر "l’ordonnance médical "  ا€طبية ا€تذ₫رة أو ا€وصفة      

 ع₭ى"  l’acte pharmaceutique  "ا€صيد€ي ا€عمل و "  l’acte médical "ا€طبي

 صرف₵ا يتو€ى و ا€طب، م₵₱ة بمزاو€ة €₳ مرخص طبيب بتحرير₴ا يقوم حيث ا€سواء
 (4). قا₱و₱ا بذ€ك €₳ مأذون صيد€ي

       وا€وصفة ا€طبية  تصرف إ بواسطة ا€صيد€ي ا€بائع ا€ذي يتميز ببعض 
ا€خصائص ا€تي تميز₲ عن غير₲ من سائر ا€م₵₱يين، بحيث  تقتصر وظيفت₳ ع₭ى مجرد 

، بل     (مجرد بائع €₭دواء)ت₱فيذ رغبات ا€مست₵₭₫ين في ا€حصول ع₭ى ا€دواء ا€مط₭وب 
يقع ع₭ي₳ ا€عديد من ا€تزامات ا€₵امة ا€تي تتفق مع ا€مؤ₴ت ا€ع₭مية ا€تي حصل    

 ع₭ي₵ا، وا€خبرة ا€ف₱ية ا€تي اختصت₳ با€عمل في ذ€ك ا€مجال ا€حيوي دون غير₲، وأ₴م ₴ذ₲ 
 

 
بيد أن جا₱با من ا€فق₳ يرى أن ا€تزام بضمان ا€سمة  يم₫ن اعتبار₲ ا€تزاما ببذل ع₱اية، بل ₴و أ₫ثر من ذ€ك، إ  (1)

أ₱₳ يرى أن  يرقى إ€ى مرتبة ا€تزام ب₱تيجة، وذ€ك ₾₱₳ ثبات مسؤو€ية ا€م₵₱ي ا€محترف  ي₫في €₭مست₵₭ك أن يثبت 
ا₱₳ قد أصاب₳ ضرر، يل يتعين إقامة ا€د€يل ع₭ى رجوع ا€ضرر إ€ى ا€عيب أو خ₭ل في ا€ص₱ع َأْ₫َسَب ا€س₭عة وصف 

 .2ا€₵امش . 98ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب. ا€خطورة وجع₭₵ا سببا €₭ضرر
 .98 ص .ا€مرجع ₱فس₳ (2)

₱ما عرف₵ا  (3) €م يرد ₱ص قا₱و₱ي في ا€تشريعات محل ا€مقار₱ة يحدد ا€مقصود با€روشتة أو ا€تذ₫رة أو ا€وصفة ا€طبية وا 
 . 15 ص. ا€مرجع ا€سابق. أحمد سعيد ا€زقرد: راجع في ذ€ك. ا€فق₳

. غير م₱شورة. م₭خص رسا€ة ماجستير. دراسة مقار₱ة. ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €₭وصفة ا€طبية: ف₭يح ₫مال محمد عبد ا€مجيد (4)
  . 3، 2ص . 2013س₱ة . ا€جزائر. سيدي ب₭عباس. جامعة جي€ي ا€يابس. ₫₭ية ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية
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  (1).ا€تزامات ا€تزام بمراقبة ت₱فيذ ا€وصفة أو ا€تذ₫رة ا€طبية
     إ أ₱₳ قد يقع خطأ م₵₱ي من ا€صيد€ي خل ت₱فيذ أح₫ام ا€وصفة بأن يخل با€تزام 

ا€رقابة ع₭ى ا€وصفة في جا₱ب₵ا ا€ف₱ي أو يخل با€تزام ا€رقابة ع₭ى ا€روشتة في جا₱ب₵ا 
 .ا€موضوعي

ي -1 ف ا ا ب وصفة في جا ى ا رقابة ع تزام ا ي با صيد  إخالل ا

   يتحمل ا€صيد€ي ا€بائع ا€تزام با€تحقق من صحة ا€تذ₫رة ا€طبية من ا€₱احية ا€ف₱ية،

و₴ذ₲ ا€رقابة ا€ف₱ية €₭تذ₫رة . ومن ا€بدي₵ي أن ₴ذا ا€تزام يسبق تس₭يم ا€دواء €₭مرضى
 :  و₴ي ₫اآلتي(2)ا€طبية ت₱صب ع₭ى عدة أمور ₴امة يجب ع₭ى ا€صيد€ي ا€تحقق م₱₵ا

وصفة - أ د من صفة محرر ا تأ تزام با  اال

   يجب ع₭ى ا€صيد€ي ا€تأ₫د من صدور ا€تذ₫رة ا€طبية من طبيب €₳ ا€حق         
، ₫أن ت₫ون محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أس₱ان      (3)في إصدار₴ا

  تصرف ₱ما مراجعة     ( 4).أو مو€دة وا  وأن  ي₫تفي ا€صيد€ي بصورة ا€وصفة وا 
، (5)أصل ا€وصفة €₭تأ₫د من صفة محرر₴ا وأ₱₳ طبيب مرخص €₳ بمزاو€ة ا€م₵₱ة

  بل و في بعض ا€حات ع₱دما (6)باستخبار عن اسم₳ وع₱وا₱₳ وتوقيع₳ ا€مدون با€وصفة
 

 
 .110ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

 110ص . ا€مرجع ₱فس₳ (2)

 .52 ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (3)

 م₱₳ أن ت₫ون ا€وصفة ا€طبية صادرة عن أشخاص محددة 33اشترط قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€مصري في ا€مادة  (4)
  تصرف ع₭ى غرار قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي في  و₴م طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أس₱ان أو قاب₭ة وا 

 مدير مختبر تحا€يل ع₭م ا₾حياء ا€طبية، م₵₱ي R5132-6، وأضاف قا₱ون ا€صحة ا€فر₱سي في مادت₳ 14/1ا€مادة 
 €فظ ا€طبيب دون 104أما قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا₾رد₱ي فاستعمل في مادت₳ . ا€صحة ا€مرخص €₳، ا€ممرضة

ا€صادرة في . 8ج ر عدد . 02/1985/ 16 ا€مؤرخ في 05-85و قا₱ون ا€صحة ا€جزائري رقم . تحديد
دون أن يحدد ... قد ا₫تفى بأن  يس₭م أي دواء إ بتقديم وصفة طبية181، ا€معدل وا€متمم في مادت₳ 17/02/1985

 .ا€ج₵ة ا€مصدرة €₵ا

 .100ص. ا€مرجع ا€سابق: أحمد سعيد ا€زقرد (5)

 .درج ا₾طباء ع₭ى طباعة أسمائ₵م وتخصصات₵م وع₱اوي₱₵م بواسطة أختام (6)
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ي₫ون توقيع ا€طبيب مشوبا ببعض ا€غموض وعدم ا€وضوح ي₭جأ ا€صيد€ي إ€ى ا€د€يل ا€ذي 
يحتوي أسماء ا₾طباء ويتأ₫د م₱₳ أو اتصال ب₱قابة ا₾طباء €₭تأ₫د من شخصية ا€طبيب 

 (1). إذا €م يتس₱ى €₳ معرفت₳ و₴ذا ما أ₫دت₳ مح₫مة استئ₱اف في فر₱سا
  و ي₫ون من ا€واجب ع₭ى ا€صيد€ي في ₴ذ₲ ا€حات رفض صرف ا€وصفة إذا شك 

إ ا₱₳ من ا€₱احية ا€عم₭ية قد تقابل ا€صيد€ي بعض ا€صعوبات فيما يتع₭ق  ،(2)في صحت₵ا
با€تحقق من شخصية ا€طبيب، حيث إ₱₳ قد يتعذر ع₭ي₳ ا€معرفة ا€شخصية با€طبيب 
واصف ا€دواء، ₫ما قد  يوجد €دى ا€صيد€ي ا€د€يل ا€ذي يحتوي ع₭ى ₫افة أسماء 

 امت₱اع عن صرف –و₫ما ذ₴بت ا€مح₫مة –ا₾طباء، فإذا فرض₱ا ع₭ى ا€طبيب ₴₱ا 
ا€دواء، ₾دى ذ€ك إ€ى إم₫ان وقوع ا€صيد€ي تحت طائ₭ة إحدى حات ا€تعسف، خاصة 

 €ذا ₫ان  .إذا ₫ان ا€مريض في حا€ة خطرة أو ضرورة تدعو إ€ى اسراع في ت₱اول ا€دواء
ا€تزام ا€صيد€ي من ا€تحقق من شخصية ا€طبيب ₴و ا€تزام ببذل ع₱اية، حيث يجب أن 

يبذل في₳ ا€صيد€ي ₫ل ما في وسع₳ €₭وقوف ع₭ى شخصية ا€طبيب واصف ا€دواء، إ أ₱₳ 
ومراعاة €حا€ة ا€مريض ا€ذي قد  يسعف₳ تأخر صرف ا€دواء €حين تأ₫د ا€صيد€ي من 

شخصية ا€طبيب، يصرف €₳ ا€دواء بعد مراجعة ا€صيد€ي €باقي ا€بيا₱ات وا€شروط ا€واجب 
 (3). توفر₴ا من ا€₱احية ا€ش₫₭ية وا€موضوعية €₭تذ₫رة

وصفة  - ب ة با مدو ات ا بيا تزام بمراجعة ا  اال

يقع ع₭ى ا€صيد€ي أيضا واجب مراقبة قا₱و₱ية ا€تذ₫رة ا€طبية، من حيث ا€بيا₱ات 
 ا€تي يتط₭ب₵ا ا€مشرع وا€تي ي₵دف م₱₵ا إ€ى حماية ا€صحة ا€عامة وضبط است₵ك ا₾دوية

 

 

 .111ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

(2) Leca Antoine : Droit Pharmaceutique. Presses universitaires d'Aix-Marseille. France. 

2006. 3éme éditions. P225. 

 .112ص. ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)
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و ا€تي تتع₭ق بتاريخ تحرير ا€تذ₫رة ا€طبية وع₱وان ا€طبيب ا€ذي حرر₴ا وتوقيع₳، فض 
و₴ذ₲ ا€بيا₱ات تتشدد في₵ا ا€قوا₱ين إ€ى درجة ₫بيرة خاصة با€₱سبة . عن اسم ا€مريض وس₱₳

 بل ي₭تزم فوق ذ€ك بقيد ا€بيا₱ات (1). €₭عقاقير ا€مخدرة، أو إذا تع₭ق ا₾مر با€مواد ا€سامة
ا€خاصة بمحرر ا€وصفة ا€طبية، و₫ذا ا€بيا₱ات ا€متع₭قة با€مريض، وتاريخ صرف ا€عقار، 

 (2). و₫ميت₳ في سجل ا€وصفات ا€طبية
      و يعتبر ا€صيد€ي مسؤو عن ا₾خطاء ا€₱اشئة عن عدم إ€مام₳ بع₭وم ا€سموم 

وا€مخدرات وا₾دوية ا€خطرة، ومعرفة ا€قوائم وا€جداول ا€معدة €₵ذا ا€غرض، ف₵و في ذ€ك 
  (3).يتساوى تماما مع ا€طبيب

موضوعي -2 ا ا ب وصفة في جا ى ا رقابة ع تزام ا ي با صيد  إخالل ا

إضافة €€تزامات ا€سابقة ي₭قى ع₭ى عاتق ا€صيد€ي ا€تزامات خاصة بمراقبة 
 اعتبر قد  وفحص ما تتضم₱₳ ا€وصفة ا€طبية من أدوية ومدى مطابقت₵ا €₭قواعد ا€ف₱ية وا 

وتتمثل ₴ذ₲ . ارت₫ب خطأ يوجب مسؤو€يت₳ ا€مد₱ية عن ا₾ضرار ا€₱اجمة عن بيع₵ا
 :ا₾خطاء في

مبيع - أ دواء ا وعية ا تزام مراقبة   اإلخالل با

ع₭ي₳ أن يفحص ( 4)ا€واقع أن ا€صيد€ي قبل تس₭يم₳ ا€دواء ا€مدون با€وصفة ا€طبية
بع₱اية شديدة مدى توافق ا€دواء ا€مس₭م مع حا€ة ا€مريض، خاصة وأن ا€دواء ا€واحد €₳ 
عدة استعمات بعض₵ا €₿طفال وبعض₵ا €₭₫بار، وبعض₵ا €₭ذ₫ور وبعض₵ا €₱اث، 

  ₴ذا ا€دواء، أو في ₫مية ا€جرعة ا€واحدة قد يودي من عدد ا€جرعات فيوبا€تا€ي فإن ا€خطأ 
 

 

 .111ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)
 .103 ص. ا€مرجع ا€سابق: أحمد ا€سعيد ا€زقرد (2)

 .104 ص. ا€مرجع ₱فس₳ (3)
 .₴₱اك قائمة من ا₾دوية تحدد₴ا ا€وزارة ا€مع₱ية  ُتشَتَرط في₵ا ا€وصفة ا€طبية (4)
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€ذا حرصت دساتير ا₾دوية في ا€عا€م ع₭ى تسجيل . بحياة ا€شخص أو يسبب €₳ أضرارا
  (1).جدو€ين €₭جرعات ا₾ول يتع₭ق با₾شخاص ا€با€غين وا€ثا₱ي خاص با₾طفال

ذا €م يرد با€وصفة ا€طبية أي بيان يدل ع₭ى سن ا€مريض و€م ي₫ن من ا€مم₫ن  وا 
است₱تاج ذ€ك، ع₭ي₳ أن يتحرى عن سن ا€مريض حتى يستطيع ت₱فيذ ا€تزام₳ بتس₭يم دواء 
يتوافق و₴ذ₲ ا€سن، فإذا أ₴مل ذ€ك ₫ان مسؤو مد₱يا با€تعويض عن ا€ضرر ا€ذي €حق 

  Gardenalوتطبيقا €ذ€ك ح₫م بأن ا€صيد€ي ا€ذي س₭م دواء يسمى ا€جاردي₱ال. ا€مريض
س₱تجرام بي₱ما ₫ان ا€مريض، و₴و طفل رضيع  يجوز أن تزيد 10مع تحديد ا€جرعة بـ 
 (2).  س₱تجرام يعتبر مسؤو في مواج₵ة ا€ضحية1ا€جرعة ا€واحدة عن 

₫ما ي₭تزم ا€صيد€ي با€تأ₫د من خ₭و ا€وصفة ا€طبية من ا€غ₭ط ا€مادي ا€ذي قد يقع 
في₳ ا€طبيب أث₱اء تحرير₲ ا€وصفة، مما يمثل ضما₱ة أ₫يدة في ا€قدرة ع₭ى تدارك ₴فوات 

ا€ق₭م ا€تي يقع في₵ا ا€طبيب، وا€تي قد يترتب ع₭ي₵ا اضرار بحياة وصحة ا€مريض 
  (3). مست₵₭ك ا€داوء

 ا€طبيب ا€ذي تسبب بوفاة رضيع ₱تيجة وصف₳ Bloisوتطبيقا €ذ€ك أدا₱ت مح₫مة 
 و₴و دواء مضاد €€ت₵ابات €₭₫بار بمقدار ₫بسو€ة صباحا ومساءا في d’Indocidدواء 

و أ₱₫رت ا€مح₫مة تصرف ا€صيد€ي ا€ذي قام . Indusilزجاجة ا€رضاعة بدل دواء 
بصرف ا€وصفة دون أي تحذير €وا€د ا€رضيع، ودون ا€رجوع €₭طبيب €₭تأ₫د، ورأت أ₱₳ 

 (4).₫ان ع₭ى ا€صيد€ي رفض تس₭يم ا€دواء

 
 

 
 .107ص. ا€مرجع ا€سابق: أحمد ا€سعيد ا€زقرد (1)

 .110ص . ا€مرجع ₱فس₳ (2)

 .113 ص. ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)

(4) Sandrine Husson: la responsabilité du fait du medicament. Op. Cit. 1ére partie.  
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 وا€تي ذ₴بت 11/04/1946ومن ا€تطبيقات ا€ش₵يرة أيضا ح₫م مح₫مة أ₱جي₳ في 
إ€ى إدا₱ة ₫ل من ا€صيد€ي ومساعد₲ وا€طبيب ا€معا€ج عن وفاة ا€مريضة، حيث حرر 

يعطى في حق₱ة شرجية  ( Laudanum)ا€طبيب تذ₫رة طبية تحتوي ع₭ى دواء سام 
بش₫ل واضح،  (goutte) ₱قطة في ا€زجاجة، و€₫ن €م ي₫تب ₫₭مة ₱قطة 25بمقدار 

 جرام، 25فاخت₭ط ا₾مر ع₭ى مساعد ا€صيد€ي فقام بتر₫يب ا€دواء ا€موصوف ع₭ى أساس 
عن خطئ₳ في مخا€فة  وقد أسست ا€مح₫مة مسؤو€ية ا€طبيب. و₱تج عن ذ€ك وفاة ا€مريضة

ا€قواعد ا€قا₱و₱ية ا€مقررة €₫تابة ا€تذ₫رة ا€طبية وا€تي توجب ا€₫تابة بخط واضح     
أما خطأ ا€صيد€ي فيتمثل في قبو€₳ ت₱فيذ وصفة طبية غير واضحة وعدم  (1).ومقروء

اتصال بمحرر₴ا €₭تأ₫د، وترك تر₫يب دواء سام €مساعد₲ في حين أن قا₱ون ا€صحة 
ا€عامة ي₭زم₳ بتر₫يب مثل ₴ذ₲ ا₾دوية ب₱فس₳ أو تحت إشراف₳ ا€مباشر، باضافة إ€ى أ₱₳ 
€م يدقق في ا€وصفة، حيث أن ا€قواعد ا€ف₱ية €م₵₱ت₳  تسمح بوضع ₴ذ₲ ا€₫مية ا€سامة 
في دواء يستعمل ع₭ى دفعتين فقط، وقا€ت ا€مح₫مة أن خطأ مساعد ا€صيد€ي يتمثل    

 (2). في عدم رجوع₳ €₭صيد€ي ع₱د ت₱فيذ₲ €₭تذ₫رة ا€طبية

       ₱فس ا€خطأ في ا€تح₭يل ا€صيد€ي €₭وصفة ا€طبية يرت₫ب₳ ا€صيد€ي ع₱دما يس₭م 
 فا€وصفة ₴ذ₲ تضم₱ت Quinine بد من ا€₫ي₱ين Morphine€₭مريض مادة ا€مورفين 

خطأ ظا₴را فا€مادة ا₾و€ى تدخل ضمن قائمة ا€مخدرات ا€مم₱وعة، ف₫ان ع₭ي₳ إشعار 
 ا€طبيب ب₵ذا ا€خطأ و يجوز €₳ تعديــل مضمـون ا€وصفـة ا€طبيـة إ بعـد موافقــة صريحــة 

 

 
من واجب ا€صيد€ي إذا ₫ا₱ت ا€وصفة ا€طبية مشتم₭ة ع₭ى بيان غير واضح أن يتحرى عن ا€طبيب من مشتري ا€دواء  (1)

أو يست₱د إ€ى د€يل ا€₵اتف أو د€يل ا₾طباء أو أية وسي₭ة أخرى €يتحقق من صحة ا€بيان ا€وارد في₵ا أ₱ظر ح₫م مح₫مة 
 .55ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي: ₱ق عن. Seine,15 Nov,1865. ا€سين

مسؤو€ية ا€صيد€ي عن ا€تذ₫رة ا€طبية في ا€قا₱ون ا€مصري وا€سعودي ): رضا عبد ا€ح₭يم عبد ا€مجيد عبد ا€باري (2)
  /http://www.mohamoon-montada.com :متوفرة ع₭ى ا€موقع. (د س). 5ا€عدد . مج₭ة ا€محامين ا€عرب. (وا€فر₱سي

 

http://www.mohamoon-montada.com/


         أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي وطبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية                ا€فصل ا₾ول                            

 

43 

 

 (1).من محرر₴ا و₴ذا ما أ₫دت₳ مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية
طبية  - ب وصفة ا مدون في ا دواء ا تزام صرف ا  اإلخالل با

ي₭تزم ا€صيد€ي بتس₭يم ا€مريض دواء مطابق تماما €₭دواء ا€مدون با€تذ₫رة ا€طبية، 
ومن ثم يحظر ع₭ي₳ تس₭يم₳ دواء بديل €₭دواء ا€مدون في₵ا، ₫ما يحظر ع₭ي₳ أيضا ممارسة 
س₭طت₳ في تقرير مدى قوة ا€دواء أو مدى فاع₭يت₳، ومن ثم يسأل ا€صيد€ي عن أي غ₭ط 

 (2).أو خ₭ط يتع₭ق با₾دوية ا€تي يس₭م₵ا إ€ى ا€مريض
الستعمال - جـ ح  يم دواء صا تزام تس ي با صيد  :إخالل ا

يجب ع₭ى ا€صيد€ي حفاظا ع₭ى صحة مقت₱ي ا€مواد ا€صيد₱ية أن يقدم مواد 
 (3).صا€حة €ستعمال وذ€ك باحترام مدة ا€صحية وا€حفاظ ع₭ى فاع₭ية ₴ذ₲ ا€مواد

وع₭ى ا€صيد€ي أن ي₭تزم بإتباع ا₾صول وا€قواعد ا€ع₭مية وا€م₵₱ية، خاصة أ₱₳ 
بمقتضى مبدأ احت₫ار ا€صيد€ي و بوصف₳ م₵₱ي و أ₫اديمي متخصص €دي₳ ا€قدرة    

وقد جاء في ح₫م . ع₭ى معرفة وتطبيق ₴ذ₲ ا₾سا€يب ا€ع₭مية في حفظ وتخزين ا€دواء
€مح₫مة ا€₱قض ا€مصرية أن إباحة عمل ا€صيد€ي مشروطة بأن ي₫ون ما يجري₳ مطابق 

€₿صول ا€ع₭مية ا€مقررة، فإذا فرط في إتباع ₴ذ₲ ا₾صول أو خا€ف₵ا حقت ع₭ي₳ ا€مسؤو€ية 
₫ما ...بحسب تعمد₲ أحداث ا€مخا€فة أو €مجرد ا€تقصير أو عدم ا€تحرز في أداء عم₭₳ 

تقوم مسؤو€ية ا€صيد€ي ع₭ى ا€حات ا€تي يقتصر دور₲ في₵ا ع₭ى بيع ا₾دوية ا€تي تورد 
€₳ من ا€صا₱ع، حيث أ₱₳ قادر من ا€₱احية ا€ع₭مية ع₭ى ا€تحقق من سمة ا€دواء ا€ذي 

 (4).يس₭م إ€ي₳ €يبيع₳ €₭جم₵ور

 

 
غير . مذ₫رة مقدمة €₱يل ش₵ادة ا€ماجستير في ا€حقوق. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية عن تداول ا₾دوية:  عبد ا€رحمان حديبي(1)

 .44ص. 2011/2012س₱ة . ا€جزائر. بن ع₫₱ون. 1جامعة ا€جزائر. ₫₭ية ا€حقوق. فرع ا€عقود وا€مسؤو€ية. م₱شورة

 .26،27ص . ا€مرجع ا€سابق: محمود عبد رب₳ ا€قبوي (2)

 .102 ص. ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (3)

 124ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد سعيد ا€زقرد (4)
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وا€تزام ا€صيد€ي بتس₭يم ا€مريض دواء صا€ح €ستعمال  يع₱ي إطقا أن ي₫ون 
م₭تزما ب₱جاح ا€دواء وشفاء ا€مريض أو بفعا€يت₳ في مقاومة ا€مرض، ₫ما  يضمن رد 

فعل ا€جسم ع₭ى ا€دواء و اآلثار ا€جا₱بية €₳، ومع ذ€ك يقع ع₭ى عاتق ا€صيد€ي عبء 
ا€تزام بإعم ا€مريض با₾عراض ا€جا₱بية €₭دواء ا€مبيع، خاصة إذا ₫ا₱ت ₴ذ₲ ا₾عراض 

تش₫ل خطورة ع₭ى ا€وظائف ا€حيوية €₭جسم، و₴ي أعراض ي₱بغي أن يع₭م ب₵ا ا€مريض 
 (1). س₭فا €يتخذ قرار₲ بعد ذ€ك باستمرار أو ا€توقف عن ا€عج

₱خ₭ص €₭قول أن ا€تزام ا€صيد€ي ₴₱ا ₴و ا€تزام بتحقيق ₱تيجة و€يس ا€تزام ببذل 
ع₱اية، يتمثل في تقديم أو بيع أدوية صا€حة و س₭يمة، و تش₫ل خطرا ع₭ى ا€مريض 

 ( 2).ا€ذي يتعاطا₴ا
 

ي : خامسا  م سر ا تزام ا ي با صيد  إخالل ا
يقع ع₭ى عاتق ا€م₵₱ي ا€تزام با€محافظة ع₭ى ا₾سرار ا€تي يط₭ع ع₭ي₵ا أث₱اء قيام₳ 

بعم₭₳، ₫ما أن ا€تزام ا€م₵₱ي با€سرية ₴و ا€تزام أخقي، تم₭ي₳ قواعد أخق ا€م₵₱ة، قبل 
أن ي₫ون ا€تزاما قا₱و₱يا، إذ أن قيام₳ بإفشاء ا₾سرار ا€تي تعود €₭غير، أمر  يستقيم 

ومبادئ ا€عدا€ة، ₫ما أن ا€محافظة ع₭ى ا₾سرار ا€تي يط₭ع ع₭ي₵ا ا€م₵₱ي ₴و ما يقتضي₳ 
   (3). مبدأ حسن ا€₱ية في ا€عقود

     ريب في أن طبيعة عمل ا€صيد€ي تتيح €₳ اطع ع₭ى ا€₫ثير من ا€مع₭ومات 
وا₾سرار، ا€تي تتع₭ق با€مرض ا€ذي أ€م با€مريض من خل ا€وصفة ا€طبية، ₫ما أن ا€ثقة 
 ا€تـي ت₱شـأ بيـن ا€مريـض وا€صيد€ـي تدفعـ₳ إ€ـى أن يفضـي إ€يـ₳ بـأدق أسـرار₲، وقـد  ت₫ــون 

 

 

 .29ص . ا€مرجع ا€سابق: شحاتة غريب ا€قبوي (1)
 .45ص . ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رحمان حديبي (2)

 .126ص. ا€مرجع ا€سابق: أ₫رم محمد حسين ا€تميمي (3)
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 (1).€₵ذ₲ ا₾سرار عقة با€مرض ₫ا₾سرار ا€عائ₭ية
فمتى يعتبر ا€صيد€ي قد أخل أو قد ارت₫ب خطأ بإفشاء ا€سر ا€م₵₱ي ؟ €تحقق ذ€ك 

 :يجب أن تتوفر ا€شروط ا€تا€ية
ي -1  وجود سر م

 €م يعرف ا€مشرع ا€جزائري ع₭ى غرار ا€تشريعات محل ا€مقار₱ة ا€سر ا€م₵₱ي، وذ€ك 
€صعوبة وضع تعريف €₳، ₾ن ا€سر مسأ€ة تخت₭ف باختف ا€ظروف وا₾شخاص، فما 

€ذا تو€ى ا€فق₳ وا€قضاء م₵مة . يعد سرا با€₱سبة €شخص قد  يعد ₫ذ€ك با€₱سبة آلخر
 ( 2). بيا₱₳ وتحديد ₱طاق₳

في إطار سعي ا€فق₳ إ€ى وضع تعريف €₭سر، تم طرح عدة تعاريف، حيث عّرف 
₫ل ما يضر إفشاؤ₲ بسمعة مودع₳ أو ₫رامت₳، بل ₫ل ما : " جا₱ب من ا€فق₳ ا€سر بأ₱₳

وقد أخذت ب₵ذا ا€تعريف بعض ا€محا₫م . (3)يضر إفشاؤ₲ با€سمعة وا€₫رامة عموما
 (4) .ا€فر₱سية

₫ل أمر سري في عرف : " ₫ما عّرف جا₱ب من ا€فق₳ ا€مصري ا€سر ا€م₵₱ي بأ₱₳
 (5) ."ا€₱اس أو اعتبار قائ₭₳

  وجرى ا€قضاء ا€فر₱سي في بداية أمر₲ م₵تديا با€رأي ا€قائل بأن ا€سر ₴و ما يع₵د ب₳ 
 
 
 

 .63ص. ا€مرجع ا€سابق: محمود عبد رب₳ ا€قبوي (1)

 .160 ص. ا€مرجع ا€سابق: €خضر قردان (2)

 .127ص. ا€مرجع ا€سابق: أ₫رم محمد حسين ا€تميمي (3)

 .24 ص. ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (4)

 .126 ص. ا€مرجع ا€سابق: باس ع₭ي محمد ا€حسي₱يع (5)
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، ثم وسع (1) من قا₱ون ا€عقوبات378ا€مريض ع₭ى أ₱₳ سر متبعا بذ€ك حرفية ₱ص ا€مادة 
ا€قضاء ا€فر₱سي بعد ذ€ك من مع₱ى ا€سر ا€م₵₱ي وأشارت أح₫ام₳ في ₴ذا ا€خصوص إ€ى 

أن ₴₱اك من ا₾سرار ما ₴و مودع ضم₱ا ويحدث ذ€ك ع₱دما ت₫ون ا₾سرار أسرارا 
 بان ا€سر ₴و ما ₫ان سرا بطبيعت₳ و€يس 1885فقضت مح₫مة ا€₱قض عام  بطبيعت₵ا،

ثمة ضرورة أن ي₫ون قد ع₵د ب₳، واستقرت أح₫ام ا€قضاء ا€فر₱سي ع₭ى ذ€ك، فقضى 
  (2).بحماية ا₾مور ا€سرية بطبيعت₵ا ₫ما €و ₫ا₱ت مودعة باعتبار₴ا سرا

وقضت مح₫مة ا€₱قض ا€مصرية بأ₱₳ ع₱د تحديد مع₱ى ا€سر ي₱بغي ا€رجوع إ€ى      
ظروف ₫ل حادثة ع₭ى ا₱فراد مع ا₾خذ ب₱ظر اعتبار ما درج ع₭ي₳ عرف ا€₱اس من 

  (3).اعتبار بعض ا₾مراض ا€تي يجب عدم إفشاء سر₴ا دون غير₴ا
سر -2 ى ا    األمين ع

 €قـد اختـ₭فت ا€تشريـعــات حــول تحديــد ا₾شخـاص ا€م₭زميــن با€محـافظــة ع₭ــى ا€سـر 
 

 

 
 

 من قا₱ون ا€عقوبات ا€فر₱سي تحدد 378ا€مادة ₫ا₱ت . ا€جديد  ا€تاريخ ا€فع₭ي €قا₱ون ا€عقوبات1994 مارس 1حتى  (1)
ا₾طباء "بسبب₵ا، ومن بي₱₵م  م₵₱ت₵م أو م₱اسبةبشخاص ا€مفروض ع₭ي₵م ا€تزام عدم إفشاء ا₾سرار ا€مو₫₭ة إ€ي₵م ا₾

 تعرضوا في ا€حات ا€تي يتط₭ب في₵ا ا€قا₱ون أو ماعدا ..." وا€جراحين، وا€صياد€ة وا€قابت ا€س₭طات إفشاء ذ€ك وا 
 ادةا€م €م تحدد ساري الا€جديدا€فر₱سي في قا₱ون ا€عقوبات €₫ن . غرامة مع بة ا€حبس من ش₵ر إ€ى ستة أش₵روعقل

 مجال في ا€عام₭ين أن في جدال  ا€م₭زمين با€سرية وذ€ك بغرض توسيع دائرة ا€م₵₱يين، و€₫ن  ا€م₵₱يين226-13
ا₾ول، ورفعت من مدة ا€عقوبة با€سجن €س₱ة واحدة وغرامة تقدر بـ  ا€مقام في تظل أ₱شطت₵ا €طبيعة وفقا ا€صحة،
  https://www.legifrance.gouv.fr: متوفر ع₭ى ا€موقع.  أورو15000

دار . ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₿طباء وا€جراحين في ا€تشريع ا€مصري وا€مقارن: راجع في ذ€ك ا€د₫تور حسن ز₫ي ا₾براشي (2)
ا€مسؤو€ية ا€ج₱ائية €₿طباء : م₱ير رياض. 419 ،418ص. (دس). (د ط). مصر. ا€قا₴رة. ا€₱شر €₭جامعات ا€مصرية

. ₫مال أبو ا€عيد.  وما بعد₴ا102ص . 1989س₱ة. (دط). مصر. اس₫₱درية. دار ا€مطبوعات ا€جامعية. وا€صياد€ة
 32ص . 1974س₱ة . (دط). ا€عراق. بغداد. بحث مقدم €₭مؤتمر ا€ثا₱ي عشر تحاد ا€محامين ا€عرب. سر ا€م₵₱ة

 . 127ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي: ₱ق عن. 33،

. ا€مرجع ₱فس₳: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي: ₱ق عن. 4ص . 1942ا€محاماة . 1942/ 2/2ح₫م صادر في  (3)
 .127ص
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  فم₱₵م من قال أ₱₵م ₫ل أشخاص ا€مجال ا€طبي وغير ا€مجال ا€طبي، أي ₫ل(1)ا€م₵₱ي

 (2).من ₫ان ع₭ى اتصال مع ا€مريض ₱فس₳ أو مع م₭ف₳ ا€طبي

 وبا€رغم من أن ا€صياد€ة  يط₭عون ع₭ى أسرار ا€مرضى دائما إ أن ₱صوص 
ا€تشريعات قد شم₭ت₵م باعتبار₴م وسطاء ضروريين بين ا€طبيب وا€مريض ف₵م يع₭مون 

و₴ذا ما ₱جد₲ في ا€مادتين  ،(3 )دائما ₱وع ا€مرض من ا€وصفات ا€طبية ا€تي يتداو€و₱₵ا
 من قا₱ون R.4235-5 من مدو₱ة أخقيات ا€طب ا€جزائري، و ا€مادة 114 و 113

  من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا₾رد₱ي و119، وا€مادة (4)أخقيات ا€صياد€ة ا€فر₱سي
، وا€ب₱د ا€ثا₱ي من آداب م₵₱ة ا€صيد€ة (5) من قا₱ون حماية ا€صحة ا€جزائري206ا€مادة 

 من قا₱ون 301ا€ُمْدَرج في ا€فصل ا€خامس من قا₱ون م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي، و₫ذا ا€مادة 
أما ا€مادة ( 7). من قا₱ون ا€عقوبات ا€مصري310 ا€تي تقاب₭₵ا ا€مادة (6)ا€عقوبات ا€جزائري 

 من قا₱ون ا€عقوبات ا€فر₱سي ف₭م تذ₫ر ا€صيد€ي و€و ع₭ى سبيل ا€مثال بل 13-226
جاءت بصياغة عامة، حيث جع₭ت ₫ل من يصل إ€ى ع₭م₳ من ا₾سرار جراء وظيفت₳ أو 

 م₵₱ت₳ مسؤو عن إفشائ₵ـا بل تجـاوز ا€مشرع ا€فر₱سـي ذ€ك ووسع ₱طاق₳ €يشمـل ₫ــل ما 
 

 

 .71ص . ا€مرجع ا€سابق: محمود عبد رب₳ ا€قبوي (1)

(2) Dr. R .SERHANE Maitre-assistant en médecine légale EHU d’ORAN: secret médical. Disponible 

sur le site: http://univ.ency-education.com/uploads/1/3/1/0/13102001/deonto_serhane- secret_medical.pdf .  

 .127 ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (3)

(4) Décret n°95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et modifiant le 

code de la santé publique.  
 1985 فبراير16 ا€مرخ في 05-85 يعدل ويتمم ا€قا₱ون رقم 1990 يو€يو س₱ة 31 ا€مؤرخ في 17-90قا₱ون رقم  (5)

 .وا€متع₭ق بحماية ا€صحة وترقيت₵ا

 2006 ديسمبر20 ا€مؤرخ في 23-06 ا€معدل وا€متمم بموجب ا€قا₱ون 1966 يو₱يو 8 ا€مؤرخ 156-66أمر رقم  (6)
 .2006 سبتمبر 24ا€صادرة في . 84ج ر عدد .  ا€جزائريا€عقوبات قا₱ون ا€متضمن

.  2003 €عام 95 بصيغت₳ ا€معد€ة إ€ى غاية ا€قا₱ون ا€مصري  بإصدار قا₱ون ا€عقوبات1937 €س₱ة 58 ا€قا₱ون رقم  (7)
 .2003 يو₱يو 19ا€صادر في . 25ج ر ا€عدد 

http://univ.ency-education.com/uploads/1/3/1/0/13102001/deonto_serhane-%20secret_medical.pdf
http://univ.ency-education.com/uploads/1/3/1/0/13102001/deonto_serhane-%20secret_medical.pdf
http://univ.ency-education.com/uploads/1/3/1/0/13102001/deonto_serhane-%20secret_medical.pdf
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 (1).يرا₲ ويسمع₳ و ما يست₱بط₳ و يست₱تج₳ من عم₭₳ ا€طبي
و ₫ما تحظر ا€₱صوص ا€تشريعية ع₭ى ا€صيد€ي إفشاء أسرار ا€مرضى، فإ₱₳ ذات 

  (2).ا€ح₫م ي₱طبق ع₭ى مساعدي ا€صياد€ة

 تحقق اإلفشاء3-

طع ا€سر ₫شف افشاء، بفعل   يقصد صاحب  ا€شخص تحديد مع ع₭ي₳ ا€غير وا 
إيراد بعض ممح شخصيت₳ ا€تي من خ€₵ا يم₫ن ا€تعرف  ₴و أو. ₫تما₱₳ في ا€مص₭حة

  (3) .ع₭ي₳
₱ما،إفشاءا€سر واقعة، €₫ن مجرد ا€₫شف عن ₴ذ₲ ا€واقعة  يعتبر و  يجب أن  وا 

      يحدد ا€شخص ا€ذي تتصل ب₳، إذ أن بيان ₴ذا ا€شخص شرط €تحقق ع₭ة ا€تجريم
و€₫ن ا€قا₱ون  يتط₭ب ذ₫ر اسم ا€مج₱ي ع₭ي₳ . في حماية مص₭حة مشروعة €شخص ما

₱ما ي₫تفي ببيان بعض معا€م شخصيت₳ ع₭ى ₱حو ي₫في €₭تعرف ع₭ي₳ ،(ا€مريض) ، أي وا 
وقاضي ا€موضوع ₴و ا€م₱وط ب₳ ا€قول بما إذا ₫ان ₴ذا ا€تعيين ₫افيا  ،ي₫في تعيي₱₳ ₱سبيا

(4).€قيام مسؤو€ية أمين ا€سر
 

 ع ــد يقـفق€ـذا  ،افشـاءا ـقق في₳حـي يتـا€تإن ا€قوا₱ين محـل ا€مقار₱ـة €ـم تحـدد ا€طريقـة 

 
 

(1) Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal 

français parue au JO n° 169 du 23/07/1992. rectificatif paru au JO n° 298 du 23/12/1992.   

         حين ا€فر₱سي ا€قضاء ع₭ي₳ استقر ما و 05- 85 من قا₱ون ا€صحة ا€جزائري رقم226 ₴ذا ما أ₫دت₳ ا€مادة (2)
قاضي ا€تحقيق،            أو ا€شرطة وضباط ا€صيد€ة ومفتشي وا€متمر₱ين ومساعدي₳ ا€صيد€ي ىعل ا€سر ₴ذا أ€زم

.                 أقرت₳ مح₫مة ا€₱قض ا€مصرية حين قضت بأن مساعدي ا€صياد€ة م₭زمون با€سر ا€م₵₱ي و₴و ما
  .   130 ،129ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي .26ص . ا€مرجع ا€سابق: عيساوي ا₱ظر أ₫ثر زا₴ية

 Eric Fouassier : Le secret professionnel. Novembre 2000. révisé en octobre 2011 . Disponible 

sur le site : http://www.ordre.pharmacien.fr                                                                                                

. فرع قا₱ون ا€مسؤو€ية ا€م₵₱ية. غير م₱شورة. مذ₫رة €₱يل درجة ا€ماجستير في ا€قا₱ون. مسؤو€ية ا€صيد€ي:  زي₱ة برا₴يمي(3)
     .28ص . 2012س₱ة . ا€جزائر. تيزي وزو. جامعة مو€ود معمري. ₫₭ية ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية

 .161ص . ا€مرجع ا€سابق:  م₱ير رياض ح₱ا(4)

http://www.ordre.pharmacien.fr/
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واستش₵ـد فــي بحثـ₳ ة ــت ا€ع₭ميـ ا€مجإحـدىي ـا فــ₫ما €و ₱شر ا€صيد€ي بحث ₫تابة،
بمـرض معيـن وذ₫ـر اسـم ا€مريـض و₱وع مرض₳، أو قد ي₫ون مشاف₵ة ₫أن يبوح ا€صيد€ي 

ا€مريض مصاب بمرض معين ₾ن ا€داوء ا€مسجل   بعد أن يصرف ا€وصفة ا€طبية بأن
 و ي₵م ₫ذ€ك عدد .في ا€تذ₫رة يستخدم في ا€غا€ب €عج ₴ذا ا€مرض وي₫ون أمام ا€عامة

يذاع ا€سر €شخص واحد أو شخصين ₫ما افي₫في أن   ا€سر،إ€ي₵ما€ذين يفشي ا€صيد€ي 
مثال ع₭ى ا₱ت₵اك ا€سرية . (1)ما₱₳ت بضرورة كأوصا₴ا زوجت₳ مث حتى €و إ€ى€و أفشا₲ 

 تصل بطريقة طبيعية وحرة إ€ى ₱ظام س₱وات 9 ا ذاتاب₱ت₳ تترك ا€م₵₱ة، ا€صيد€ية ا€تي
 (3).(سجل ا€وصفات ا€طبية )l’ordonnancier(2)بما في ذ€ك  ا€حاسوب

إ ا₱₳ ₴₱اك أحوال رخص ا€قا₱ون €من ائتمن ع₭ى سر أن يفشي₳ دون أن يوقع 
 من قا₱ون 301تحت طائ₭ة ا€عقاب حفاظا ع₭ى ا€مص₭حة ا€عامة، ₱جد₴ا في ا€مادة 

 من قا₱ون ا€عقوبات ا€مصري، و أيضا ا€مادة 310ا€عقوبات ا€جزائري ا€تي تقاب₵ا ا€مادة 
 من قا₱ون ا€عقوبات ا€عراقي، ع₭ى 437 من قا₱ون ا€عقوبات ا€فر₱سي، وا€مادة 226-14

 .ع₫س قا₱ون ا€عقوبات ا₾رد₱ي ا€ذي €م يشر إ€ى ا€تزام ا€سر ا€م₵₱ي مط₭قا
مشروعة: سادسا  ممارسة غير ا   ا

يشير ا₾ستاذ سافي₱ي₳ إ€ى أن م₵₱ة ا€صيد€ة ₴ي م₵₱ة معاو₱ة ا€طب ومن ثم فان 
 ₱ـ₳ €يس بإم₫ـا₱ـ₳ أن يقـوم مقـام ا€طبيبأمـن ج₵ـة  ا€صيد€ـي يتحمـل ₱وعيـن مـن ا€مسؤو€يـة،

 

                                 .131،132ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)

(2) Ordonnancier : Registre officiel sur lequel le pharmacien doit inscrire le contenu de certaines 

ordonnances (nom du médicament , du prescripteur et du malade .ou . Bloc de papier à en-tête 

utilisé par un médecin, un dentiste, etc .pour   rédiger ses ordonnance. Dictionnaire 

Encyclopédique Atlas LA ROUSSE .Paris Cedex .1998 p 1122.  

(3)  CNOP. 26 juin 2006. Nouv. Pharm. Oct. 2006. n°392. p.289. voir le code de déontologie 

français commenté. Les cahiers de l’ordre national des pharmaciens. Mars 2013. p14. 
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 (1).في أي ₱شاط طبي، ومن ج₵ة أخرى ع₭ي₳ أن ي₱فذ ا€وصفات ا€طبية بش₫ل صحيح
 :وتتمثل ا€ممارسة غير ا€مشروعة €₭صيد€ي فيما ي₭ي

ت -1 ي حدود أعمال م صيد  تجاوز ا
 وقا₱ون مزاو€ة م₵₱ة 3/6م₱ع ₫ل من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي في ا€مادة 

 70 و قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€مصري في ا€مادة 131ا€صيد€ة ا₾رد₱ي في ا€مادة 
ا€صيد€ي من أن يجمع بين مزاو€ة م₵₱ت₳ وم₵₱ة ا€طب ا€بشري أو طب أس₱ان أو ا€طب 

 من مدو₱ة أخق م₵₱ة ا€طب ا€جزائري ا€تي تقاب₭₵ا 105ا€بيطري، في حين ₱جد ا€مادة 
 من مدو₱ة أخق م₵₱ة ا€صيد€ة ا€فر₱سي تحضر ع₭ى ا€صيد€ي أن R.4235-4ا€مادة 

يمارس إ€ى جا₱ب م₵₱ت₳ ₱شاطا يت₱افى و₫رامة ا€م₵₱ة وأخق₵ا أو يخا€ف ا€ت₱ظيم ا€ساري 
  .ا€مفعول، و€م يقصر ا€حضر ع₭ى م₵₱ة ا€طب ₫ما فع₭ت باقي ا€قوا₱ين محل ا€مقار₱ة

     و₴ذا ا€موقف من ا€تشريع ساير₲ أيضا ا€قضاء في ا€عديد من أح₫ام₳، ففي فر₱سا 
، شب₵ت ا€محا₫م ا€صيد€ي في ₴ذ₲ ا€حا€ة بمن يمارس م₵₱ة ا€طب بصورة غير مشروعة

₫ما اعتبر مج₭س ا€دو€ة ا€فر₱سي مبدأ استق€ية م₵₱ة . واعتبرت مسؤو€يت₳ مشددة إزاء ذ€ك
ا€صيد€ة ما₱عا من ممارسة م₵₱ة أخرى، خاصة م₵₱ة ا€طب حتى و€و ₫ان صاحب 

 (2). ا€عقة حائزا ع₭ى ش₵ادة موازية €م₵₱ة ا€طب
      بل ويعتبر من قبيل ا€ممارسة غير ا€مشروعة €م₵₱ة ا€طب تقديم تشخيصات أو 

معا€جة أمراض، سواء ₫ان ذ€ك بتصرفات شخصية أو استش₵ادات شف₵ية أو م₫توبة أو 
 (3). بأي وس₭ة أخرى

      
 
 

 .48 ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)
 .49ص.  ا€مرجع ₱فس₳(2)
157ص . ا€مرجع ا€سابق. €خضر قردان (3)

 . 
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حيث يجب ع₭ى ا€صيد€ي ₫قاعدة عامة أن يمت₱ع عن تقديم تشخيص أو ت₱بؤ بشأن 
ا€مرض ا€مدعو €₭مساعدة ع₭ى عج₳، ويجب أن يتفادى ع₭ى ا€خصوص ₫ل تع₭يق 

 أن يحرص دائما ع₭ى م₱ع أي ₫ان من إجراء استشارات طبي ع₭ى ₱تائج ا€تحا€يل، و
يحضر ع₭ى "  و ₴ذا ما أ₫د ع₭ي₳ اتحاد ا€دو€ي €₭صياد€ة بقو€₳  ،(1)طبية في ا€صيد€ة 

ا€صياد€ة أن يسمحوا بتقديم استشارات ا€طبية في ا€صيد€ة أيا ₫ان ا€شخص ا€ذي يقدم 
 (2)". ₴ذ₲ استشارة 

 ا€فر₱سية صيد€ي قام بإجراء شق في إصبع La Seine     وقد أدا₱ت مح₫مة ا€سين 
وتع₭يمات عن ₫يفية  Fennique سيدة وأعطا₴ا مح₭ول حامضي يدعى حمض ا€ف₱يك

 (3). تضميد إصبع₵ا فترتب ع₭ى ذ€ك حدوث ا€ت₵اب ا€ساعد
      ₫ما يجب ع₭ى ا€صيد€ي أن يحث زبائ₱₳ ع₭ى استشارة ا€طبيب، و أن يبتعد عن ₫ل 

 إ في حا€ة اسعافات ا₾و€ية (4)ما من شأ₱₳ أن يدخل في م₵ام ا€طبيب ₫ا€حقن مث
و₴ذا ما أ₫دت₳ مح₫مة ا€₱قض (5).ا€تي تعد واجبا يرتب ع₭ى اخل ب₳ قيام مسؤو€يت₳

بعد شراء ا₾دوية ا€محررة با€تذ₫رة )ا€مصرية ا€تي ات₵مت ا€صيد€ي ا€ذي قام بحقن مريض 
  مما أحدث إصابة با€ذراع في موضع – و₴ي حق₱ة اسعافية–( ا€سوبر€سين)بحق₱ة  (ا€طبية

 

 

 و 147ا€مادة : €م يغفل ₫ل من ا€مشرع ا€جزائري وا€فر₱سي ا€₱ص ع₭ى ما يعتبر من قبيل ا€ممارسة غير ا€مشروعة في (1)
 R.4235-66ا€مادة .  من قا₱ون ا€صحة ا€جزائري214/3ا€مادة . من مدو₱ة أخقيات ا€طب ا€جزائري 152ا€مادة 

 . ع₭ى ع₫س باقي ا€قوا₱ين محل ا€مقار₱ة. من مدو₱ة أخق م₵₱ة ا€صيد€ة ا€فر₱سي

 .36ص .ا€مرجع ا€سابق. زا₴ية عيساوي (2)

 .158ص . ا€مرجع ا€سابق. €خضر قردان (3)

 . من قا₱ون ا€عقوبات ا€جزائري264ا€مادة . مدو₱ة أخقيات ا€طب ا€جزائري من 143ا€مادة  (4)

ا€مادة  .  من مدو₱ة أخقيات ا€طب ا€جزائري107 ا€مادة . من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي3/6ا€مادة  (5)
R.4235-7  أما فيما يخص قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا₾رد₱ي وا€مصري .من مدو₱ة أخق م₵₱ة ا€صيد€ة ا€فر₱سي 

 . ف₭م ي₱ص ع₭ى ذ€ك
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ا€حق₱ة استدعى عج₳ مدة طوي₭ة، بأ₱₳ ارت₫ب جريمة ا€جرح ا€عمد ومساء€ت₳ ع₭ى أساس 
ذ€ك مادام ₫ان في مقدور₲ أن يمت₱ع عن حقن ا€مج₱ي ع₭ي₳، مما يع₱ي ا₱تفاء حا€ة 

ا€ضرورة، وبا€تا€ي مزاو€ت₳ €م₵₱ة ا€طب فع ع₭ى خف ا€قا₱ون وح₫مت ع₭ي₳ بغرامة 
 (1...)ما€ية وغ₭ق صيد€يت₳

     ع₭ى ا€ع₫س من ذ€ك €و ₫ان في حا€ة ا€ضرورة، فقد قضت مح₫مة ج₱ايات مصر 
بعدم مسؤو€ية ا€صيد€ي في حا€ة ا€طف₭ة ا€تي أصيبت بمرض فعرضت ع₭ى ا€طبيب ا€ذي 

وصف €₵ا ا€دواء و₴و حقن ا€₫ا€سيوم، وحدث أن أصيبت ا€طف₭ة ب₱وبة في غير موعد 
ا€حق₱ة فحم₭₵ا وا€د₴ا إ€ى ا€طبيب ف₭م يجد₲، فأخذ₴ا ₾حد ا€صياد€ة وط₭ب م₱₳ أن يعطي₵ا 

ا€حق₱ة، وشاء ا€قدر أن تحر₫ت ا€طف₭ة في أث₱اء ذ€ك ف₫سرت ابرة في جسد₴ا وتوفيت 
فقضت ا€مح₫مة بعدم مسؤو€ية ا€صيد€ي، . بعد أن فش₭ت ا€عم₭ية ا€جراحية في إ₱قاذ₴ا

وقا€ت ا₱₳ قد حصل ع₭ى قسط وافر من ا€ثقافة ا€صحية وا€عم₭ية من ₴ذ₲ ا€₱احية، 
واعتبرت عمل ا€صيد€ي مطابقا €₭قا₱ون، وان ا€طف₭ة ₫ا₱ت في حا€ة ضرورة تستوجب 

 (2).اسعاف، وان ا€صيد€ي يجوز €₳ قا₱و₱ا أن يقوم ب₵ذا اسعاف
 €ذا يجب ع₭ى ا€صيد€ي أن يرد بحذر ع₭ى ما يط₭ب₳ ا€مرضى أو مأمور₴م €معرفة 
طبيعة ا€مرض ا€معا€ج، وقيمة ا€وسائل استشفائية ا€موصوفة أو ا€مطبقة و€يس من حق 
ا€صيد€ي إجراء أي تغيير أو حذف أو إضافة €بعض ا₾دوية دون ا€حصول ع₭ى موافقة 

ما استقر ع₭ي₳ غا€بية ا€فق₳ ا€فر₱سي بعد خف حول ₴ذا  ا€طبيب ا€مسبقة، و₴و
 ا€موضوع، فان ا₫تشف ا€صيد€ـي خطـا فـي ا€تذ₫ـرة ا€طبيـة فـ يحـق €ـ₳ تصحيحـ₵ا إ بعد

 

 

رضا عبد ا€ح₭يم عبد : ₱ق عن. 904ص . 11س . 13/12/1960ج₭سة .  ق30€س₱ة . 1261راجع ا€طعن رقم  (1)
 .260،261ص. ا€مرجع ا€سابق: ا€مجيد

: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي: ₱ق عن. 11/11/1947ج₭سة . 1945-474قضية رقم . ح₫م مح₫مة ج₱ايات مصر  (2)
 .50،51ص . ا€مرجع ا€سابق
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 ا€رجوع €محرر₴ا، إذ أن دور₲ ي₱حصر في ₫شف ا€خطأ وا€ت₱بي₳ إ€ي₳ فقط، وع₭ي₳ أن يحترم 
 (1). مبدأ استقل ا€طبيب في م₵₱ت₳ و₴ي وصف ا₾دوية

ة بدون ترخيص  -2 صيد ة ا  ممارسة م

أقام ا€قا₱ون ا€مسؤو€ية ع₭ى ₫ل من مارس ₴ذ₲ ا€م₵₱ة دون ا€حصول ع₭ى ترخيص 
حتى €و ₫ان حاص ع₭ى ش₵ادة ا€صيد€ة، وع₭ى ₫ل من أعار اسم₳ €₵ذا ا€غرض، أو 

ا₱تحل أية تسمية أو €قب يدل ع₭ى ا₱₳ مرخص بممارست₵ا، أو ا€سماح €₫ل شخص غير 
 (2). مرخص €₳ مزاو€ة ا€م₵₱ة

حيث أقامت مح₫مة ا€₱قض ا€مصرية ا€مسؤو€ية إزاء ₫ل من مارس م₵₱ة ا€صيد€ة 
دون ترخيص حين تبين أن ما وقع ₴و قيام عامل غير مرخص €₳ بعم₭ية تحضير ا€دواء 

 (3).رغم أن مدير ا€صيد€ة ₴و صيد€ي قا₱و₱ي و€م يقع أي خطأ في صرف ا€تذ₫رة
في ا₾خير ₱خ₭ص إ€ى أن ا€تزام ا€صيد€ي ₴و ا€تزام بتحقيق ₱تيجة و€يس ا€تزام ببذل 
ع₱اية يتمثل في تقديم أو بيع أدوية صا€حة وس₭يمة،  تش₫ل خطرا ع₭ى ا€مريض ا€ذي 
يتعاطا₴ا، ويبدو ذ€ك واضحا في حا€ة قيام ا€صيد€ي بتر₫يب ا€دواء ب₱سب معي₱ة، فإذا €م 

يراع ا€₱سب ا€مقررة حسب دساتير ا₾دوية وترتب ع₭ى ذ€ك تسمم أو ضرر €₭مريض، 
 (4). ضمان فعا€ية ا€دواء ومدى ₱جاح₳ في ا€عج ف₵و ا€تزام بع₱ايةأما. يسأل ج₱ائيا ومد₱يا

 

ا€مادة .  من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€عراقي14ا€مادة .  من مدو₱ة أخقيات ا€طب ا€جزائري146ا₱ظر ا€مادة  (1)
 . 272-270ص . ا€مرجع ا€سابق: ا₱ظر رضا عبد ا€ح₭يم عبد ا€مجيد.  من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا₾رد₱ي106

 €س₱ة 12 من قا₱ون ا€دواء ا₾رد₱ي رقم 91ا€مادة .  من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا₾رد₱ي195 و 04ا₱ظر ا€مادتين  (2)
 من قا₱ون ا€صحة ا€جزائري 214/4ا€مادة .  من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة ا€مصري79 و 78ا€مادتين . 2013
 L 4223-1وا€مادة .  من قا₱ون مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ي ا€عراقي50ا€مادة .  من قا₱ون ا€عقوبات ا€جزائري243وا€مادة 

 .من قا₱ون ا€صحة ا€عامة ا€فر₱سي

عباس ع₭ي : ₱ق عن.109ص .(10)ع. (11)س . ا€محاماة. 5/5/1930ح₫م مح₫مة ط₱طا ا€₫₭ية ا₾₴₭ية في  (3)
 .49ص . ا€مرجع ا€سابق. محمد ا€حسي₱ي

.     مصر. اس₫₱درية. دار ا€مطبوعات ا€جامعية. ا€مسؤو€ية ا€ج₱ائية وا€مد₱ية €₭طبيب وا€صيد€ي: عبد ا€و₴اب عرفة (4)
  .151ص . (دن). (د ط)
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ث  ثا فرع ا ا
ي  صيد ية ا أساس مسؤو خطأ   تراجع ا

       قد ت₫ون ا€مسؤو€ية ا€قائمة ع₭ى ا€خطأ غير مئمة €بعض ا€مواقف أو ا€حات 
 فيا€خاصة ا€تي يتعرض في₵ا مست₵₭ك ا€دواء €₭ضرر، مما مؤدا₲ ضرورة إعادة ا€₱ظر 

ا₾ساس ا€ذي تقوم ع₭ي₳ ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية من م₱ظور آخر يأخذ في اعتبار₲ ا€خطر ا€ذي 
إن ت₭ك ا€ثثية ا€تق₭يدية €م تعد ت₱اسب ا€مضرورين  حيث يم₫ن أن يتعرض €₳ ا€مضرور،

  (1).من فعل ا€دواء
قد أدى إعمال ا€قواعد ا€عامة إ€ى تفاوت غير مقبول في معام₭ة ا€مضرور €مجرد و ل

 ا€ظروف ا€تي يقع في₵ا ا€ضرر، وبحسب ارتباط ا€مضرور بعقة عقدية أم  اختف
، بل وفي إطار ا€عقات ا€قا₱و₱ية ا€واحدة تخت₭ف معام₭ة (ا€صيد€ي)مع ا€مسؤول 

ا€مضرور إذا ما ₫ان ا€م₱توج معقدا أم ، وا₾مر يخت₭ف أيضا بحسب ما إذا ₫ان ا€م₱توج 
 (2). ا₱تقل إ€ى ا€مست₵₭ك مباشرة أو بعد س₭س₭ة من ا€تعاقدات

      فبا€رغم من ا€ج₵ود ا€تي بذ€₵ا ا€قضاء €تس₵يل م₵مة ا€مضرور في إثبات ا€خطأ 
 €₭قول –ا€م₱تج أو ا€بائع - وا₫تفاء₲ بمجرد ارت₫اب خطأ و€و يسير من قبل ا€صيد€ي

بمسؤو€يت₳، فإن ا€قضاء €م يذ₴ب €₭قول بوجود مسؤو€ية مفترضة تقع ع₭ى ا€صيد€ي 
₱ما ₴و خطأ واجب اثبات ويقع عبء إثبات₳  ا€م₱تج أو ا€بائع، فا€خطأ €يس مفترضا، وا 

، و₴و أمر شاق با€مريض، با€₱ظر إ€ى ₫و₱₳ غير م₭م بأمور (3)ع₭ى عاتق ا€مضرور
 (4 ).ا€صيد€ة إن €م ي₫ن يج₵₭₵ا ₱₵ائيا، و ي₫₭ف₳ وقتا وج₵دا و ما

 
 .260ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

غير . أطروحة €₱يل ش₵ادة د₫تورا₲ دو€ة في ا€قا₱ون ا€خاص. دراسة مقار₱ة. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭م₱تج: قادة ش₵يدة (2)
 .131ص. 2005-2004س₱ة . ا€جزائر. ت₭مسان. جامعة أبي ب₫ر ب₭قايد. ₫₭ية ا€حقوق. م₱شورة

 .262ص. ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)

 .263ص . ا€مرجع ₱فس₳ (4)
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و₱ظرا €₭عوامل ا€قا₱و₱ية ا€تي تجسدت في قصور ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية عن تغطية ما 
استجد من حوادث €م ت₫ن معروفة من قبل، وأصبح من غير ا€م₱طقي أن يطا€ب 

. ا€مضرور بإثبات خطأ ضد أصحاب ا€مصا₱ع ا€₫برى طبقا €₭قواعد ا€قا₱و₱ية ا€تق₭يدية
€ذ€ك ₱ما ا€شعور بوجوب تعويض ا€متضرر دون إ€زام₳ بإثبات ا€خطأ، ما أدى إ€ى 

ا₱حصار ف₫رة ا€خطأ، وع₭ى ₴ذا ا₾ساس سارع ا€فق₳ إ€ى إيجاد أساس قا₱و₱ي €₭مسؤو€ية 
   ( 2). ثم ₱ظرية ا€ضمان(1)ا€مد₱ية فقدم ₱ظرية ا€مخاطر

مخاطر  -1  (3)ظرية ا

       وفقا €₵ذ₲ ا€₱ظرية فإ₱₳ €يس من ا€زم أن ي₫ون فعل ما خاطئا ₫ي تترتب ع₭ي₳ 
مسؤو€ية فاع₭₳، ف₫ل فعل يسبب مخاطر €₭غير سواء عن طريق ا€خطأ أو بدو₱₳، ي₭زم 

 . فاع₭₳ بتعويض ما ₱تج ع₱₳ من أضرار، و سيما إذا ₫ان يج₱ي م₱₳ فائدة معي₱ة
وفي ا€واقع تعتبر ₱ظرية تحمل ا€تبعة ₱ظرية موضوعية تسمح بس₵و€ة تعويض        

ا€ضحايا من دون حاجة ا€قاضي إ€ى ا€تحقق من ا€صفة ا€مشروعة أو غير ا€مشروعة 
 حيـث صـارت جميـع قضـايــا ا€ـمسـؤو€يـة قضـايـا مـوضـوعيـة  €₭ـفعـل ا€مس₱ـد إ€ـــى ا€مســؤول،

 
 

. ₱ظرية ا€مسؤو€ية ا€مشددة. ₱ظرية ا€مسؤو€ية ا€موضوعية.  ت₱اول ا€فق₳ ₴ذ₲ ا€ف₫رة بعدة تسميات أ₴م₵ا ₱ظرية ا€مخاطر(1)
.  (ا€مسؤو€ية بدون ضرر. تطور مف₵وم ا€مسؤو€ية ا€دو€ية):  يوسف مع₭م.₱ظرية تحمل ا€تبعة وا€مسؤو€ية بدون خطأ

 .259ص .  (د س). م أ.  31ا€عدد . ا€جزائر. مج₭ة ا€ع₭وم ا₱سا₱ية

 . جامعة سعيدة. مج₭ة دفاتر ا€سياسة وا€قا₱ون(.ا€مقارن ا€مد₱ي ا€قا₱ون في ا€طبي ا€خطأ ف₫رة تراجع) :مختار قوادري (2)
 .341 ص .2015جوان . 13ا€عدد . ا€جزائر

 ظ₵رت ₱ظرية تحمل ا€تبعة أو ₱ظرية ا€مخاطر وبمف₵وم شامل صحيح ₱ظرية تحمل تبعة ا€مخاطر، أواخر ا€قرن ا€تاسع (3)
جوسران " ، وا€فقي₳ "حوادث ا€عمل وا€مسؤو€ية"في ₫تاب₳  " Saleillesسا€ي " عشر ع₭ى يد مجموعة من ا€فق₵اء م₱₵م 

Josserand " ₳سافاتي₳" ، وا€فقيSavatier  " ديموج "وDemogue . "  

 Voir :  Saleilles Rayamond: Les accidents du travail et la responsabilité civile. L.N.D.J. Paris. 
1987. Et Josserand Louis: De la responsabilité du fait des choses inanimées. L.N.D.J. Paris  .
1987.       
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و₴ي ₱ظرية مقاب₭ة €₭₱ظرية ا€تي تقيم . (1)بسيطة تقتصر ع₭ى ا€بحث عن عقة ا€سببية
ا€مسؤو€ية ع₭ى أساس مس₭ك ا€فاعل ا€شخصي، وا€معروفة ب₱ظرية ا€مسؤو€ية 

 (2).ا€شخصية

وتقوم ₱ظرية ا€مخاطر ع₭ى ف₫رة جو₴رية ت₱ط₭ق من ا€تر₫يز ع₭ى ا€ضرر وحد₲ دو₱ما 
 :ا₴تمام بس₭وك محدث₳، وتؤسس ع₭ى مبدأين ₴ما 

مبدأ األول   : ا
يعرف با€مف₵وم ا€مقيد أو ا€خاص €₭₱ظرية، ويسمي₳ بعض ا€فق₳ ف₫رة ا€مخاطر 

ا€مقاب₭ة €₭ربح أو قاعدة ا€غرم با€غ₱م، ومؤدا₲ أن من ي₱تفع با€شيء فع₭ي₳ أن يتحمل ₱تائج 
 .₴ذا ا₱تفاع
ي ثا مبدأ ا   :ا

 يسمى ا€خطر ا€مستحدث، ومفاد₲ أن من يحدث خطرا €₭غير، سواء أ₫ان ب₱شاط₳ أو 
باستخدام₳ أشياء خطرة، ي₭زم بتعويض من €حق₳ ضرر من فع₭₵ا أو بسبب₵ا، حتى                 

 (3). و€و €م يحدث من ما يعتبر ا₱حرافا أو خطأ
       €₫ن سرعان ما ا₱تقدت ₴ذ₲ ا€₱ظرية، €₫و₱₵ا تؤدي إ€ى تقاعس ا₾فراد عن ممارسة 

حقوق₵م مخافة من شبح ا€مسؤو€ية دون أي خطأ يرت₫بو₱₳، ف₭و أ€زم₱ا ا€شخص ا€ذي 
يمارس ₱شاط₳ في حدود حقوق₳ ا€مشروعة، متخذا جميع احتياطات ا€زمة €تج₱ب 

 اضرار با€غير با€تعويض عن ا€مضار ا€تي تقع €₭غير من جراء ₴ذا ا€₱شاط تأسيسا ع₭ى 
 

  
₫₭ية . غير م₱شورة. رسا€ة ماجستير. دراسة مقار₱ة. ا€خطأ ا€طبي في ظل قواعد ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية: مراد بن صغير (1)

 .35ص . 2011س₱ة . ا€جزائر. ت₭مسان. جامعة أبي ب₫ر ب₭قايد. ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية

. مصر.  (د ن). في ا€تزامات وفي ا€فعل ا€ضار وا€مسؤو€ية ا€مد₱ية- ا€وافي في شرح ا€قا₱ون ا€مد₱ي : س₭يمان مرقس (2)
 . 121ص . 1م. 1992س₱ة . 5ط

 .267ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)
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₱ظرية تحمل ا€تبعة، €قت₭₱ا ا€حافز ا€فردي €دي₳، ₱ظرا ₾ن ا€₱شاط بد من أن يعود ع₭ي₳ 
و€عل ₴ذا ما يبدو واضحا في . (1)با€فائدة سيعرض₳ €مطا€بات با€تعويض، في₫₭ف₳ ا€₫ثير

مسؤو€ية ا₾طباء وا€جراحين وا€صياد€ة عن ا₾شياء ا€تي في حراست₵م من أج₵زة وأدوية 
وأدوات طبية وغير₴ا، ذ€ك أن محقة ₴ؤء با€مسؤو€ية في عصر تطورت في₳ ا₾ج₵زة 

وا₾دوية، سوف يترتب ع₭ي₳ إحجام₵م عن استعما€₵ا، مما سوف يؤثر في ا€جا₱ب اآلخر 
    (2). ع₭ى تطور ا€ع₭م وتقدم₳، وما يؤدي₳ من خدمات €₭بشرية

ضمان  -2  (3)ظرية ا

     ₫ان َمْبعث ₱ظرية ا€فقي₳ ستارك ما حظ₳ من أن ِقصر ا€مسؤو€ية ع₭ى ا€فعل 
ا€خاطئ، سواء في مسؤو€ية ا€شخص عن فع₭₳ ا€شخصي أو عن عمل غير₲ أو فعل 

ا€شيء يؤدي إ€ى ضياع ₫ثير من حقوق ا€ضحايا، وأن ا€ت₫افل وا€تضامن اجتماعي ي₭زم 
ا€مجتمع أن يضمن ₾فراد₲ سمة أشخاص₵م وأموا€₵م، وأن أي ضرر يصيب ا€شخص 
في سمت₳ ا€جسدية وا€بد₱ية أو في سمت₳ ا€مادية، أي في أموا€₳ يجب أن يعوض    

 .في جميع ا€حات
 فا€تزام با€تعويض يقوم في ₱ظر₲ ع₭ى ف₫رة ا€ضمان، وُيِقيم ستارك ₱ظريت₳ ع₭ى 
أساس جديد با€₱ظر €₭مصاب وحقوق₳، و€يس من زاوية ا€متسبب في ا€ضرر أو ا€فاعل 

ع₭ى ₱حو ما ذ₴بت إ€ي₳ ₱ظريتا ا€خطأ وتحمل ا€تبعة ا€₭تين تجا₴₭تا تماما حقوق 
 (4). ا€مضرورين

 

 

رسا€ة . دراسة مقار₱ة. ا€مسؤو€ية ا€موضوعية €₭م₱تج ₫آ€ية تعويضية €ضحايا حوادث ا€م₱تجات ا€معيبة:  س₱اء خميس(1)
. ا€جزائر. تيزي وزو. جامعة مو€ود معمري. مدرسة ا€د₫تورا₲ €₭قا₱ون ا₾ساسي وا€ع₭وم ا€سياسية. غير م₱شورة. ماجستير

 .52ص . 2015س₱ة 

 .269ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (2)

 .1947 في رسا€ت₳ عام  Starck₴ذ₲ ا€₱ظرية ₱ادى ب₵ا ا₾ستاذ ستارك  (3)

 .26، 25ص . ا€مرجع ا€سابق: فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل (4)
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 :      و يميز ستارك بين ₱وعين من ا€حقوق 
وع األول     :ا

 يتع₭ق بسمة ا€جسم أو ا€ذمة ا€ما€ية و₴ذ₲ ا€حقوق ترتب مسؤو€ية من اعتدى ع₭ي₵ا                     
 .دون ا€حاجة إ€ى إثبات ا€خطأ 

ي   ثا وع ا  :ا
 خاص ببعض ا€حقوق اقتصادية وا€مع₱وية، حيث  ترتب مسؤو€ية محدث 

 .ا€ضرر في₵ا إ إذا َثُبت ا€خطأ
و₴₫ذا ت₫ون وظيفة ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية مزدوجة، ف₵ي من ج₵ة ترتب ا€ضمان ع₭ى       

من أحدث ضررا يمس سمـــة جسم ا₱ســان أو سمـة ذمتـ₳ ا€ما€يـة، دون أن يثبت خطــأ 
محدث₵ـا، ومن ج₵ـة أخرى ترتب جزاًء خاصا با€₱سبة €من يحدث بخطئ₳ ضررا اقتصاديا 

 . أو مع₱ويا محًضا، فمتى ثبت خطأ₲ وجب ع₭ي₳ ا€تعويض واعتبر ₫عقوبة خاصة
      €₫ن تص₱يف ستارك €₭حقوق ع₭ى ₴ذا ا€ش₫ل يؤدي إ€ى ا€دخول في متا₴ات، إذ ما 
₴و ا€معيار ا€ذي يجب اعتماد₲ €₵ذ₲ ا€غاية €₭تفرقة بين ₱وعية ا€حقوق؟ وما يترتب ع₱₵ا 

 (1).من آثار؟
       يبدو أن ₱ظرية ا€ضمان قاصرة عن تحقيق ا€عدا€ة، ف₵ي إذا ₫ا₱ت تعوض 

 (2). ا€مضرور ا€بريء، فإ₱₵ا تدين ا€طرف اآلخر ا€ذي قد ي₫ون بريئا أيضا
    €قد تأثرت محا₫م ا€قضاء ا€مصري ابتدائية و استئ₱افية في بعض أح₫ام₵ا    

ب₱ظرية تحمل ا€تبعة مجارية في ذ€ك ا€قضاء ا€فر₱سي، غير أن مح₫مة ا€₱قض ا€مصرية 
  معـ₭₭ــة ذ€ـك 15/11/1934قـد رفضت ا₾خـذ ب₵ذ₲ ا€₱ظريـة رفضـا بـاتـا فــي حــ₫م €₵ـــا فـي 

 
 
 

 .347ص . ا€مرجع ا€سابق: مختار قوادري (1)

 .27ص . ا€مرجع ₱فس₳ (2)



         أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي وطبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية                ا€فصل ا₾ول                            

 

59 

 

با€₱ظرية ا€موضوعية و€₫ن في  حتى ا€مشرع ا€فر₱سي أخذ. (1)برفض ا€مشرع ا€مصري €₵ا
 ا€تي ت₱شأ ع₱₵ا (2)₱طاق ضيق، حيث أْقَصَر₴ا ع₭ى بعض ₱واحي ا€حياة اقتصادية 

ا€عديد من ا€مخاطر و€م يأخذ ب₵ا ₫قاعدة عامة، بل مازا€ت ا€مسؤو€ية في ا€قا₱ون ا€مد₱ي 
  (3).  مد₱ي فر₱سي1382ا€فر₱سي تقوم ع₭ى ا€خطأ و₴ذا ما تؤ₫د₲ ا€مادة 

₫ذ€ك ا€مشرع ا€جزائري تأثر ب₱ظير₲ ا€فر₱سي، واستحدث ₱ظاما جديدا €مسؤو€ية 
 م₫رر من ا€قا₱ون ا€مد₱ي، ا€تي ₫رست مسؤو€ية 140ا€م₱تج من خل ₱ص ا€مادة 

ا€م₱تج ا€قائمة ع₭ى ₱ظرية تحمل ا€تبعة، €₫ن اشتراط ا€مشرع ا€جزائري €ر₫ن ا€عيب بجا₱ب 
 (4). ا€ضرر، ما₴و إ د€يل ع₭ى أخذ₲ با€صورة ا€مقيدة €₱ظرية تحمل ا€تبعة

أما ا€مشرع ا₾رد₱ي و₫ما بي₱ا سابقا فقد اتج₳ إ€ى ا₾خذ با€₱ظرية ا€موضوعية 
₫أساس €مسؤو€ية ا€مباشر ا€تي تقوم ع₭ى ف₫رة تحمل ا€تبعة، فإذا أضر ا€شخص با€غير 
أيا ₫ان س₭و₫₳ مخطئا أم  ف₭يزم بضمان ما أحدث₳ من ضرر €₭غير حتى وان ₫ان غير 

 . (5)مميز
 .وفيما يخص ا€مشرع ا€عراقي فإ₱₳ €م يأخذ ب₵ذ₲ ا€₱ظرية

ي ثا ب ا مط  ا
ضرر   ا

 إذا ₫ا₱ت ا€₱ظم ا€قا₱و₱ية ا€مخت₭فة قد تباي₱ت مواقف₵ا من أساس ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية،
 
 

 .345ص . ا€مرجع ا€سابق: مختار قوادري (1)

 20 في ا€مجال ا€طبي بموجب ا€قا₱ون ا€صادر في 1988₱ص ا€مشرع ا€فر₱سي ع₭ى ا€مسؤو€ية ا€موضوعية م₱ذ  (2)
 19 ا€صادر في 1998 €س₱ة 389، ثم أصدر قا₱و₱ا خاصا بمسؤو€ية ا€م₱تج عن م₱تجات₳ ا€معيبة رقم 1988ديسمبر

 .27 ،26ص . ا€مرجع ا€سابق: خميس س₱اء.  و أسس₵ا ع₭ى ف₫رة ا€مخاطر1998ماي 

 .87ص . ا€مرجع ا€سابق: ₴ عبد اهلل سراج (3)

 . وما بعد₴ا 46ص . ا€مرجع ا€سابق: س₱اء خميس (4)

 .91ص . ا€مرجع ا€سابق: ₴ عبد اهلل سراج (5)
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حيث ترددت بين ا€خطأ وتحمل ا€تبعة أو مجرد إحداث ا€ضرر، فإ₱₵ا €م تخت₭ف قط حول 
 (1). ضرورة اشتراط ا€ضرر €قيام ₴ذ₲ ا€مسؤو€ية

فا€ضرر ₴و ا€ر₫ن ا€ثا₱ي من أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية، ف ي₫في €تحقق ا€مسؤو€ية 
أن ي₫ون ₴₱اك خطأ، بل يجب أن ي₱تج عن ا€خطأ ضرر، ويقع ع₭ى عاتق ا€مضرور 
إثبات وقوع ا€ضرر، ₾₱₳ ₴و ا€ذي يّدعي₳، ف يفترض وجود ضرر €مجرد عدم قيام 

با€تزام₳  (ا€صيد€ي)بت₱فيذ ا€تزام₳ ا€عقدي، أو €مجرد إخل ا€شخص  (ا€صيد€ي)ا€مدين 
، €ذا فقد قيل أن ا€ضرر روح ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية (2)ا€قا₱و₱ي في إطار ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية

و₴و ما أ₫دت₳ . (3 )وا€ع₱صر ا₾ساسي في₵ا فإذا €م ُيثبت ف محل €₭بحث في ا€مسؤو€ية
 .₱صوص ا€قوا₱ين محل ا€مقار₱ة صراحة في اشتراط ا€ضرر

€قد أورد ا€فق₵اء عدة معان €₭ضرر، فيعرف₳ ا€بعض بأ₱₳ ا₾ذى ا€ذي يصيب 
 ( 4). ا€شخص من جراء ا€مساس بحق من حقوق₳ أو بمص₭حة مشروعة €₳

      و ي₱قسم ا€ضرر من حيث طبيعت₳ إ€ى ضرر مادي وضرر مع₱وي و₴ذا ما س₱ت₱او€₳ 
في ا€فرع ا₾ول، و€₫ي يم₫ن تعويض ا€ضرر بد من توافر شروط معي₱ة س₱وضح₵ا   

 .في ا€فرع ا€ثا₱ي
 

فرع األول  ا
ضـــــرر ـــواع ا   أ

  ا₾₫ثر ا€غا€ب، و₴وقد ي₫ون ا€ضرر ماديا يصيب ا€مضرور في جسم₳ أو في ما€₳، 
 

 
 

 .394 ص. ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر. عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان (1)

 .208ص . ا€مرجع ا€سابق: أ₫رم محمد حسين ا€تميمي (2)

 .61ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (3)

: و ا₱ظر أ₫ثر ع₭ي في€ي. 127ص .  ا€مرجع ا€سابق. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية في تق₱ي₱ات ا€بد ا€عربية:س₭يمان مرقس (4)
 .285-283ص . 2012س₱ة . 3ط. ا€جزائر. موفم ا€₱شر. ا€تزامات ا€فعل ا€مستحق €₭تعويض
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 وقد ي₫ون أدبيا يصيب ا€مضرور في شعور₲ أو عاطفت₳ أو ₫رامت₳ أو شرف₳ أو أي مع₱ى 
 و₴و ما يدعو₱ا إ€ى ت₱اول ₴ذين ا€₱وعين (1). آخر من ا€معا₱ي ا€تي يحرص ا€₱اس ع₭ي₵ا

 :تباعا فيما ي₭ي
مادي : أوال ضرر ا  ا

     ₴و ا₾ذى ا€ذي يصيب ا₱سان في ما€₳ أو في جسم₳ أو في ع₱صر من ع₱اصر 
، ₫ا€شخص ا€ذي يت₱اول أحد ا₾دوية و ₫₱تيجة €ذ€ك تصيب₳ أضرارا، قد (2)ذمت₳ ا€ما€ية

ت₫ون ما€ية تتمثل في ا€خسارة ا€تي ت₭حق ا€مضرور ع₱د ت₫بد₲ ₱فقات ا€عج، أو قد ت₫ون 
جسدية ₫بتر أحد أعضائ₳ أو تعرض₳ €تشو₴ات أو حروق أو أضرار عق₭ية أو 

 (3). أو حتى ا€وفاة....₱فسية
يا  وي: ثا مع ضرر ا  ا

ويتمثل . (4)     ₴و ا₾ذى ا€ذي يصيب ا₱سان في إحساس₳ أو شعور₲ أو ₫رامت₳ أو شرف₳
ا€ضرر ا₾دبي ا€ذي ي₱شا عن فعل ا€دواء في ا₾€م ا€₱فسي ا€ذي ي₭حق با€شخص ₱تيجة 

€حدوث تشو₲ في جسد₲ أو في ا₾جزاء ا€حساسة وا€ظا₴رة من جسم₳، ₫ا€وج₳ وا€يدين، أو 
ذ€ك ا₾€م ا€₱اتج عن عجز أحد وظائف جسم₳ عن أداء وظيفت₵ا ₫أثر جا₱بي أو س₭بي 

، بل وحتى ا₾€م ا€ذي ي₫ابد₲ ا€شخص بسبب موت إ₱سان عزيز ع₭ي₳ (5)€ت₱او€₳ دواء معيبا
 (6).من جراء ت₱او€₳ دواء معيبا، ويط₭ق ع₭ي₳ ا€ضرر ا€م₱ع₫س أو ا€مرتد

 

 

  .855ص. 2م. 1ج.ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (1)
ص . 1ج. 2006س₱ة . ا₾ردن. عمان. 1ط . دار وائل €₭₱شر. ا€مبسوط في ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية. حسن ع₭ي ا€ذ₱ون (2)

216. 
 .39ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (3)

 .216ص . 1ج. ا€مرجع ا€سابق: حسن ع₭ي ا€ذ₱ون (4)

  .138ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (5)

 .39ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (6)
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ي  ثا فرع ا  ا
ضــــــــرر   شـــــــــروط ا

 :حتى ي₫ون ا€ضرر قاب €₭تعويض بد أن تتوفر في₳ ا€شروط ا€تا€ية
دا  -1 ضرر محققا مؤ ون ا  أن ي

و . (1)  يقصد با€ضرر ا€محقق أو ا€مؤ₫د ₴و أن ي₫ون قد وقع فع، أو سيقع حتما
ا€شخص ا€ذي فقد ا€حر₫ة أو ا€₱شاط جراء -  ا€ضرر ا€حال–مثل ا€ضرر ا€ذي وقع فع 

ت₱او€₳ دواء معيبا مع ما يترتب ع₭ي₳ من ت₫ا€يف ا€عج، ومثل ا€ضرر ا€ذي سيقع حتما 
إذا ما ترتب عن ت₱اول أحد ا₾دوية حدوث بعض اآلثار ا€تي يترتب - ا€ضرر ا€مستقبل–

ع₭ي₵ا حتما وقوع ضرر با€مستقبل، فا₾دوية غا€با ما ت₱تج آثار₴ا في ا€خفاء، ₫ما أ₱₵ا قد 
، (2)تمتد ع₭ى مدى فترة طوي₭ة من ا€زمن €ت₱ت₵ي في ش₫ل ضرر با€غ يصيب ا€شخص

₫أن يصاب ا€شخص بتسمم شديد يؤدي مستقب إ€ى ت₭ف أعضائ₳ ₱تيجة خطأ ا€صيد€ي 
في ₴ذ₲ ا€حا€ة يجوز €₭قاضي بعد أن يقدر ا€ضرر وفقا €ما تبين من . (3)في تحديد ا€دواء

ا€ظروف أن يحتفظ €₭مضرور با€حق في أن يطا€ب في خل مدة معي₱ة بإعادة ا€₱ظر في 
 (4).ا€تقدير

، (ضرر احتما€ي)أما إذا ₫ان وقوع ا€ضرر في ا€مستقبل €يس مؤ₫دا بل محتم 
ف₵و ضرر €م يقع و يوجد ما يؤ₫د أ₱₳ سيقع، أي قد يقع وقد  يقع، فإ₱₳  ي₫في €قيام 

₫ا€دواء ا€ذي يدخل ضمن آثار₲ احتما€ية . (5)ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية إ بعد أن يتحقق فع
 إصابــة ا€ج₱يـن ببعض ا€تشو₴ـات حـال ت₱ـاو€ـ₳ أث₱ـاء فتـرة ا€حمــل، ي₫ــون ا€ـضرر احتما€يــا،

 

 . 858ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (1)

 .140، 139ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (2)

 .43ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (3)
 .859ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (4)

 .133ص .  ا€مرجع ا€سابق. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية في تق₱ي₱ات ا€بد ا€عربية:س₭يمان مرقس (5)
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₱ما يجب ا₱تظار حتى يقع ₴ذا ا€ضرر احتما€ي  ومن ثم  مجال €₭قول با€تعويض، وا 
 (1). ويتحول إ€ى يقين

₫ما يجب ا€تمييز بين ا€ضرر ا€محتمل ا€ذي  يعوض ع₱₳، وتفويت ا€فرصة ا€تي 
يعوض ع₱₵ا، ذ€ك أن ا€فرصة إذا ₫ا₱ت أمرا محتم، فإن تفويت₵ا أمر محقق، وع₭ى ₴ذا 

 (2). ا₾ساس يجب ا€تعويض
ويقصد بتفويت ا€فرصة أن يأمل شخص في م₱فعة تؤول إ€ي₳ و₫ان يعوِّل ع₭ى 

فرصة تتيح €₳ ا€حظ في أن يحقق أم₭₳ €و أن ا₾مور سارت طبق مجرا₴ا ا€طبيعي، إ 
يحرم من ₴ذ₲ ا€فرصة ويبدد €₳ أم₭₳ ويجعل من  (صيد€ي)أ₱₳ بسبب خطأ شخص آخر 

، ₫تفويت فرصة ا€شفاء في ا€حا€ة ا€تي  ي₭حق (3)ا€مستحيل ا€جزم بجدوى ت₭ك ا€فرصة 
₱ما قد ي₫ون ا€دواء غير صا€ح €₭غرض ا€ذي  ا€مريض أية أضرار جراء ت₱او€₳ ا€دواء، وا 

 (4). أعِّد من أج₭₳، ومن ثم تضيع ع₭ى ا€مريض فرصة تحقق ا€شفاء

عما €₭قواعد ا€عامة، يقع عبء إثبات وجود فرصة جدِّية وحقيقية ع₭ى مّدعي₵ا،  وا 
 وعدم ع₱ايت₳ با€مريض، بل يجب ع₭ى ₴ذا (أو ا€صيد€ي )ف ي₫في ثبوت إ₴مال ا€طبيب 

ا₾خير إثبات تمتع₳ بُفرص في ا€شفاء أو ا€بقاء ع₭ى قيد ا€حياة قبل ا€تدخل ا€طبي 
 (5).(ا€تدخل ا€صيد€ي)

₴ذا و يبقى تقرير وجود فرصة جدية وحقيقية وضياع₵ا ووجود ضرر مترتب ع₱₵ا 
 €س₭طة قاضي ا€موضوع تطبيقا €₭قواعد ا€عامة ا€ذي يقيم ع₱د تعويض₳ €فوات ا€فرصة وز₱ا 

 

 
 .141 ص. ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

 . 862 ص. 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (2)

 .43ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (3)

 .141ص . ا€مرجع ₱فس₳: محمد محمد ا€قطب (4)

فرع قا₱ون . غير م₱شورة. مذ₫رة €₱يل ش₵ادة ا€ماجستير. فوات ا€فرصة في إطار ا€مسؤو€ية ا€طبية: €يدية صاحب (5)
 .96ص . 2011س₱ة . ا€جزائر. تيزي وزو. جامعة مو€ود معمري. ₫₭ية ا€حقوق. مدرسة ا€د₫تورا₲. ا€مسؤو€ية ا€م₵₱ية
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 ( 1).₫بيرا €ع₱صر احتمال في تحقق ا€فرصة 
ضرر مباشرا  -2 ون ا  أن ي

قد يترتب ع₭ى ا€خطأ ا€واحد أو ا€فعل ا€ضار عدة أضرار ت₫ون متعاقبة ومتس₭س₭ة 
ومرتبطة ببعض₵ا ا€بعض، ف₱تساءل عن ت₭ك ا€تي يجب ا€تعويض ع₱₵ا وت₭ك ا€تي  

 (2). توجب ا€تعويض؟
    و ₫ما ₴و ا€حال في ₫ل من ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية و ا€مسؤو€ية ا€عقدية €₫ي يتم 

، وا€ضرر (خطأ ا€صيد€ي)تعويض ا€ضرر يجب أن ي₫ون ₱تيجة مباشرة €₭فعل ا€ضار
  (3).ا€مباشر ₴و ا€ذي ي₫ون ₱تيجة طبيعية €عدم ا€وفاء ب₳

 266€₫ن ما ا€مقصود با€₱تيجة ا€طبيعية؟ €م يبين ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي في ا€مادة 
 م₱₳ ا€مقصود بذ€ك، ع₭ى خف 207/1م₱₳ و في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي في ا€مادة

 من ا€قا₱ون 182 م₱₳ و₱ظير₲ ا€جزائري في ا€مادة 241ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري في ا€مادة 
 (ا€مضرور)ا€مد₱ي، ا€ذين اعتبروا ا€ضرر ₱تيجة طبيعية إذا €م ي₫ن في استطاعة ا€دائن 

 . أن يتوقا₲ ببذل ج₵د معقول
و في فر₱سا فقد تخطى ا€₱ص مجرد ₫ون ا€ضرر ₱تيجة طبيعية €₭خطأ ا€ذي أحدث₳، 

₱ما اشترط فض عن ذ€ك أن ي₫ون ا€ضرر ₱تيجة حا€ة ومباشرة €₭عيب  (4).وا 

 أمــا ا€ضرر غيـر ا€مباشـــر ف يعـوض سـواء فــي ا€مسؤو€يــة ا€عقديــة أو ا€مسؤو€يــة  
 

 

 من 241ا€مادة .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري182ا€مادة  :أ₱ظر ₫ذ€ك. 97ص . ا€مرجع ا€سابق:  €يدية صاحب(1)
ا€مادة .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي266ا€مادة .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي207/1ا€مادة . ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري

 .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي1149

 .295ص . ا€مرجع ا€سابق:  ع₭ي في€ي(2)

 .142ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(3)

(4) Art 1231-4 du code civil français : " … les dommages et intérêts ne comprennent que que ce 

qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention." 
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 (1)ا€تقصيرية و₫ما  يعوض إ عن ا€ضرر ا€مباشر وا€متوقع فقط في ا€مسؤو€ية ا€عقدية
فإ₱₳ يعوض عن ا€ضرر ا€مباشر ا€متوقع وغير ا€متوقع في ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، وسبب 

في ا€مسؤو€ية ا€عقدية حي₱ما أبرم ا€عقد، اتج₵ت  (ا€صيد€ي)₴ذا ا€تمييز ₴و أن ا€مدين 
في ا€مسؤو€ية  (ا€صيد€ي)إرادت₳ إ€ى ما ₫ان يتوقع₳ من ضرر، أما ا€مدين أو ا€مسؤول 

ا€تقصيرية €م تتج₳ إرادت₳ إ€ى تصور أي ضرر، سواء أ₫ان متوقعا أو غير متوقع و€ذ€ك 
، ومثا€₳ أن يت₱اول (2)وجب ع₭ي₳ ا€تعويض ع₭ى ₫ل من ا€ضرر ا€متوقع وغير ا€متوقع

مريض دواء دون أن يرشد₲ ا€صيد€ي إ€ى طريقة استعما€₳ فيسبب €₳ ضررا و ي₫بِّد₲ ₱فقات 
عج زائدة، مما أدى إ€ى إعسار₲ وتوقف₳ عن سداد ديو₱₳ وحجز أموا€₳ من طرف دائ₱ي₳، 

ف₵ذ₲ ا€س₭س₭ة من ا€₱تائج ترتبت عن ت₱اول دواء دون إرشادات ا€صيد€ي، ف₵₱ا ا€ضرر 
ا€موجب €₭صيد€ي با€تعويض ₴و ا€ضرر ا€مباشر وا€متمثل في ا€₱فقات ا€زائدة €₭عج، أما 

ما سوا₲ من ₱تائج ف₵ي أضرار غير مباشرة ₾₱₳ ₫ان بإم₫ا₱₳ أن يتوقا₴ا ببذل ج₵د 
 (3). معقول

₱ما ₴و شرط €تحقق ر₫ن ا€عقة  وا€واقع أن ₴ذا ا€شرط €يس خاصا بر₫ن ا€ضرر وا 
 .(4)ا€سببية 

حة مشروعة -3 ضرر حقا أو مص  أن يمس ا

₫أن يسبب ا€دواء ا€ذي أخطأ ا€صيد€ي في تر₫يب₳ وفـاة شخص استعمل ا€دواء، 
 في₫ـون €مـن ₫ــان يعي₭₵م ₴ذا ا€شخص مطا€بـة ا€صيد€ـي با€تعويـض ع₭ــى أســاس اخل 

 

 
ا€مرجع : عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي. استث₱اءا يسأل ا€مدين عن ا€ضرر غير ا€متوقع إذا ارت₫ب غشا أو خطأ جسيما (1)

 .63ص . ا€سابق

₫₭ية . تخصص مسؤو€ية ا€م₵₱يين. غير م₱شورة. رسا€ة ماجستير. ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭م₵₱ي ا€مدين:  سعاد بختاوي(2)
 .55ص . 2012س₱ة. ا€جزائر. ت₭مسان. جامعة أبو ب₫ر ب₭قايد. ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية

 .108 ص. ا€مرجع ا€سابق:  €خضر قردان(3)

 .62ص . ا€مرجع ا€سابق:  عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(4)
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بحق €₵م إذا ₫ا₱وا ممن يجب ع₭ي₳ ₱فقت₵م قا₱و₱ا، أو ع₭ى أساس اخل بمص₭حة ما€ية 
مشروعة إذا €م ي₫و₱و من أصحاب ا€₱فقة قا₱و₱ا و€₫ن ₫ان ا€متوفى يتو€ى ا₱فاق ع₭ي₵م 

 (1).ع₭ى وج₳ مستمر
ث  ثا ب ا مط  ا

ضرر  خطأ وا سببية ما بين ا عالقة ا   ا
€₭عقة ا€سببية أ₴مية ₫برى في مجال ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية، ف₵ي ا€تي تحدد ا€فعل 

ا€ذي سبب ا€ضرر وسط ا₾فعال ا€مت₱وعة ا€محيطة با€حادث، ف₵ي تستقل تماما في ₫يا₱₵ا 
فإذا وقع ا€ضرر و₫ان ا€سبب في وقوع₳ ₴و ا€فعل غير ا€مشروع €₭مدعى . عن ا€خطأ

فإن ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية ت₱شأ في ₴ذ₲ ا€حا€ة، وع₭ى ا€ع₫س فإذا ثبت أن  (ا€صيد€ي )ع₭ي₳
€م ي₫ن €₳ أثر في  (ا€صيد€ي)ا€فعل غير ا€مشروع ا€ذي وقع من جا₱ب ا€مدعى ع₭ي₳ 

  (2). سي₫ون معفى من ا€مسؤو€ية (ا€صيد€ي)حدوث ا€ضرر، فإن ا€مدعى ع₭ي₳
و₫ذ€ك ا₾مر با€₱سبة €₭قواعد ا€جديدة €₭مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ا€معيبة، إذ  
ي₫في مجرد توافر ا€عيب بل يجب أن يؤدي إ€ى إحداث ا€ضرر، وأن ي₫ون ₴ذا ا€ضرر 

فمجرد إثبات ا€عيب فقط أو ا€ضرر فقط غير ₫اف €قيام . ₱اتجا عن ا€م₱تج ا€معيب
 (3).ا€مسؤو€ية

₴ذا ويعتبر تحديد رابطة ا€سببية في ا€مجال ا€طبي عامة وا€مجال ا€صيد€ي خاصة 
من ا₾مور ا€شاقة وا€عسيرة، ₱ظرا €تعقد ا€جسم ا₱سا₱ي وتغير حات₳ وخصائص₳، مما 

 (4).يجعل إثبات رابطة ا€سببية في ا€مواد ا€صيد₱ية أو ا€دوائية با₾مر غير ا€س₵ل
 

 
  .63 ، 62ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)
 .186ص  .1988س₱ة . (د ط). (د م). (د ن). ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية في ضوء ا€فق₳ وا€قضاء: عز ا€دين ا€د₱اصوري (2)

(3)  Larroumet christia :la responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 1998. 

D.1998. p314 . 
 .  147ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب  (4)
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ا€مقصود : يثير موضوع عقة ا€سببية ثث مسائل رئيسية س₱بحث₵ا ع₭ى ا€توا€ي
بعقة ا€سببية في ا€فرع ا₾ول، ₫يفية إثبات₵ا في ا€فرع ا€ثا₱ي، وطرق ₱في₵ا في ا€فرع 

 .ا€ثا€ث
فرع األول  ا

سببية وم عالقة ا   مف
يقصد بعقة ا€سببية ₴و أن ي₫ون ا€ضرر ₱تيجة طبيعية €عدم قيام ا€مدين بت₱فيذ 

ا€تزام₳ ا€عقدي في ا€مسؤو€ية ا€عقدية، وأن ي₫ون ₱تيجة مباشرة €خل بواجب₳ ا€قا₱و₱ي  
في ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، و فرق بين ا€₱تيجة ا€طبيعية وا€₱تيجة ا€مباشرة من حيث 

 (1). ا€مع₱ى
 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري فإ₱₵ا تشترط ضرورة أن 124وبا€رجوع إ€ى ₱ص ا€مادة 

₫ل فعل أيا ₫ان يرت₫ب₳ ا€شخص بخطئ₳  "ي₫ون ا€خطأ ₴و ا€ذي يسبب ا€ضرر بقو€₵ا 
 من 163، تقاب₭₵ا ا€مادة "ويسبب ضررا €₭غير، ي₭زم من ₫ان سببا في حدوث₳ با€تعويض 

 من 186 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، وا€مادة  256ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري، ا€مادة 
-بشرط أن ي₫ون ₴ذا  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي1382ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي و ا€مادة 

 .₱تيجة طبيعية €عدم ا€وفاء با€تزام أو €₭تأخر في ا€وفاء ب₳- أي ا€ضرر
₴ذ₲ ا€₱صوص وغير₴ا تؤ₫د ع₭ى ضرورة وجود عقة سببية بين ا€خطأ أو ا€فعل 

 ف ت₱عقد ا€مسؤو€ية و ي₫ون ₴₱اك مجال  ا€ضار وبين ا€ضرر ا€مترتب ع₱₳، وا 
ف ي₫في إذن أن يخطئ ا€صيد€ي وأن يصاب ا€مريض بضرر، بل . €تعويض ا€ضرر

يجب أن ي₫ون ا€ضرر ₱تيجة ا€خطأ، أي يجب أن ت₫ون ₴₱اك عقة سببية بين خطأ 
 (2). ا€صيد€ي وا€ضرر ا€ذي حدث

 

 .212ص . ا€مرجع ا€سابق: أ₫رم محمد حسين ا€تميمي (1)
 .68، 67ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (2)
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قد تتداخل بعض ا€عوامل ا₾خرى مع خطا ا€صيد€ي ا€م₱تج أو ا€بائع، أو تتضافر 
بعض ا₾سباب ا€خارجية مع ا€عيب ا€ذي ي₭حق با€دواء، ₫ما قد تتعدد ا₾ضرار €سبب 

 :  و₴ذا ما س₱بسِّط₳ فيما ي₭ي - عيب ا€م₱تجأي بسبب خطأ ا€صيد€ي أو –واحد 
ضرر : أوال ة تعدد األسباب ووحدة ا سببية في حا عالقة ا  ا

€قد اقترح ا€فق₳ في ₴ذا ا€شأن ₱ظريتين أساسيتين ₴ما، ₱ظرية تعادل ا₾سباب او 
 :ت₫افؤ ا₾سباب، و₱ظرية ا€سبب ا€م₱تج أو ا€سبب ا€فعال ا€₭تين س₱ورد₴ما فيما ي₭ي

افؤ األسباب -1   ( 1 )ظرية تعادل األسباب أو ت

- م₵ما ₫ان بعيدا-مؤدى ₴ذ₲ ا€₱ظرية أن ₫ل سبب €₳ دخل في إحداث ا€ضرر
فجميع ا₾سباب ا€تي تدخ₭ت في إحداث ا€ضرر . يعتبر من ا₾سباب ا€تي أحدثت ا€ضرر

وي₫ون €₭سبب دخل في إحداث ا€ضرر . مت₫افئة، و₫ل واحد م₱₵ا يعتبر سببا في إحداث₳
 ₫ا€طبيب ا€ذي حرر وصفة طبية تضم₱ت من بين أمور (2)إذا ₫ان €و₲ €ما وقع ا€ضرر

 ₱قطة 25أخرى أحد ا₾دوية ا€سامة وقرر ا€طبيب بأن يعطى ₴ذا ا€دواء في حق₱ة بمقدار 
(Goutte)  في ا€زجاجة إ أ₱₳ €م ي₫تب ₫₭مة ₱قطة بش₫ل واضح بل ₫تب م₱₵ا حرفين

 ، فقام ₴ذا ا₾خير بتر₫يب -Gramme–فاخت₭طت €دى مساعد ا€صيد€ي مع ₫₭مة غرام 
و₫ا₱ت ا€₱تيجة أن توفيت ا€مريضة، فاعتبر ₫ل من .  غراما25ا€دواء ع₭ى أساس وضع 

ا€طبيب وا€صيد€ي و مساعد₲ مسؤو€ين عن وفات₵ا، فخطأ ا€طبيب تمثل في عدم ₫تابة 
₱ما عمد إ€ى ₫تابت₵ا بأس₭وب مختزل في مساحة ضيقة من  ₫₭مة ₱قطة بش₫ل واضح وا 

₴امش ا€تذ₫رة، وا€صيد€ي أخطأ ₾₱₳ ترك تر₫يب ا€دواء ا€سام €مساعد₲، وا€مفروض أن 
 يقوم ₴و بتر₫يب ا₾دوية ا€سامة ب₱فس₳ أو تحت إشراف₳ ا€مباشر، أما مساعد ا€صيد€ي فقد 

 
 

 .Von Buriقال ب₵ذ₲ ا€₱ظرية ا€فقي₳ ا₾€ما₱ي فون بيري  (1)

 .905ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (2)



         أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي وطبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية                ا€فصل ا₾ول                            

 

69 

 

أخطأ ₴و اآلخر ₾₱₳ €م يرجع إ€ى ا€صيد€ي €₭تحقق من صحة ا€تذ₫رة ا€طبية، ₫ما أ₱₳ 
 غراما من ₴ذ₲ ا€مادة 25ارت₫ب خطأ ف₱يا من حيث أن ا€قواعد ا€ف₱ية  تسمح بوضع 

 (1).ا€سامة في ا€دواء
₴ذ₲ ا€₱ظرية وان ₫ا₱ت س₵₭ة ا€تطبيق، €₫و₱₵ا تس₵ِّل ع₭ى ا€قاضي استخص عقة 

ا€سببية بين ا€فعل وا€ضرر عن طريق ا₾خذ بعين اعتبار جميع ا₾سباب ا€تي أحدثت 
، وبا€تا€ي عددا غير محدود من ا₾شخاص يم₫ن أن (2)ا€ضرر م₵ما ₫ان ا€سبب بعيدا

، و₫ما أ₱₵ا ت₱طوي ع₭ى مص₭حة €₭مريض بأ₱₵ا تجعل م₵مت₳ (3)يسأ€وا عن ضرر واحد
س₵₭ة في إقامة ا€د€يل ع₭ى أن ا€دواء ا€ذي ت₱او€₳ ₫ان أحد ا₾سباب ا€تي شار₫ت في 

إ€حاق ا€ضرر ب₳، فت₱عقد مسؤو€ية ا€صيد€ي، إ أن ذ€ك يعد إجحافا وظ₭ما بم₱تج ا€دواء 
أو بائع₳ ا€ذي يتحمل مسؤو€ية ا₾ضرار ا€تي ت₭حق با€مريض حتى €و ₫ا₱ت ₴₱اك أسباب 
أخرى ₴ي ا₾قوى تأثيرا في حدوث ا€ضرر، مما قد يثبط من ₴مة ا€صيد€ي ع₭ى ابت₫ار 

أدوية جديدة، و ا₫تفاء بت₭ك ا₾دوية ا€تي تم إ₱تاج₵ا ويتم ا€وقوف ع₭ى خصائص₵ا 
وآثار₴ا خوفا من احتمال أن تتسبب ت₭ك ا₾دوية ا€مبت₫رة في إيقاع م₱ِتج₵ا تحت طائ₭ة 

 (4). ا€مسؤو€ية

€ذ€ك تخ₭ى ا€فق₳ وا€قضاء ع₭ى ₴ذ₲ ا€₱ظرية وذ₴بوا إ€ى ا₾خذ با€₱ظرية ا€ثا₱ية 
 (5).(ا€فعال)ا€متمث₭ة في ا€سبب ا€مئم أو ا€م₱تج 

 

 

 .69، 68ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)

 .133 ص. ا€مرجع ا€سابق: ثروت عبد ا€حميد (2)
 .426ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر. عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان (3)
 .153ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (4)
 .51ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (5)
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فعال -2 تج أو ا م سبب ا  (1) ظرية ا

تقوم ₴ذ₲ ا€₱ظرية ع₭ى استظ₵ار ا₾سباب ا€متعددة ا€تي ₫ان €₵ا دخل في إحداث 
، (adéquates)وا₾سباب ا€م₱تجة  (fortuites)ا€ضرر، وا€تمييز بين ا₾سباب ا€عارضة 

ذا ₫ان . وتقف ع₱د ا€ثا₱ية دون ا₾و€ى وتعتبر₴ا وحد₴ا ا€سبب في إحداث ا€ضرر وا 
₫₴ما تدخل في إحداث ا€ضرر و€و₲ €ما وقع، إ أن ا€سبب ا€عارض غير ا€سبب 
ا€م₱تج، فا€سبب ا€م₱تج ₴و ا€سبب ا€مأ€وف ا€ذي ُيحدث ا€ضرر في ا€عادة، وا€سبب 

ا€عارض ₴و ا€سبب غير ا€مأ€وف ا€ذي  ُيحدث عادة ₴ذا ا€ضرر و€₫ن أحدث₳ 
 30وقد قضت مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سي في ح₫م₵ا ا€صادر بتاريخ . (2)عرضا
 فيما ا₱ت₵ى إ€ي₳ من عدم Grenoble، بتأ₫يد ح₫م مح₫مة استئ₱اف 1985أ₫توبر

مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€بائع بسبب ا₱تفاء رابطة ا€سببية في قضية تت₭خص وقائع₵ا في وفاة 
، و₴و عبارة عن €بوس مخصص €₭با€غين  Théophyllineطفل بسبب تعاطي₳ مستحضر

قام ا€صيد€ي بتس₭يم₳ إ€ى وا€د ا€طفل بطريق ا€غ₭ط، بد من €بوس مخصص €₿طفال، 
وقد است₱دت مح₫مة ا€₱قض في رفض₵ا ط₭ب وا€د ا€طفل عقد . ₫ان ا€طبيب قد وصف₳ €₳

مسؤو€ية ا€صيد€ي ومطا€بت₳ با€تعويض عن ا₾ضرار ا€تي €حقت اب₱₳ بسبب تعاطي 
ا€مستحضر ا€مذ₫ور وا€متمث₭ة في وفاة ا€طفل، إ€ى تقرير ا€خبير ا€ذي أ₫د بأن سبب ا€وفاة 

 (3). يرجع بصفة مرجحة إ€ى ا₾زمة ا€ربوية ا€تي حدثت €₭طفل
و با€رجوع إ€ى ₱صوص ا€قوا₱ين محل ا€دراسة ا€مقار₱ة، ₱جد₴ا قد أخذت ب₱ظرية 

 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري، تقاب₭₵ا ا€مادة 182ا€سبب ا€م₱تج، ويظ₵ر ذ€ك في ا€مادة 
 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي، وا€مادة 1151 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري، وا€مادة 221
 ويشمل: "... من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، حيث قا€ت266 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي، وا€مادة 207/1

 

 .Von Kreisقال ب₵ذ₲ ا€₱ظرية ا€فقي₳ ا₾€ما₱ي فون ₫ريز (1)

 .906 ، 905ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (2)

 .152ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب (3)
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₱تيجة طبيعية ا€تعويض ما€حق ا€دائن من خسارة وما فات₳ من ₫سب بشرط أن ي₫ون ₴ذا 
فاعتداد با€ضرر ا€ذي ي₫ون ₱تيجة .." €عدم ا€وفاء با€تزام أو €₭تأخر في ا€وفاء ب₳

 (1). طبيعية €عدم ا€وفاء با€تزام يع₱ي €₭فق₵اء أن ا€مشرع أخذ حتما ب₱ظرية ا€سبب ا€م₱تج
تعد ₱ظرية ا€سبب ا€م₱تج ₴ي ا₾قرب إ€ى ا€موضوعية بعدا€ت₵ا ا€تي ُتحمِّل ا€سبب ذا 

€₫₱₵ا تصطدم با€طبيعة ا€خاصة €ع₭م ا€صيد€ة، حيث . ا€تأثير ا₾قوى وحد₲ ₱تيجة ا€ضرر
إن تحديد رابطة ا€سببية في مجال ا€طب وا€صيد€ة من ا₾مور ا€شاقة وا€عسيرة با€₱ظر 

€طبيعة ا€جسم ا₱سا₱ي وتعقد₲، مما يجعل إثبات ₴ذ₲ ا€عقة يستغرق وقتا طوي 
ومج₵ودا أ₫بر، وقد  يوفق ا€مضرور في ا€وقوف ع₭ى ا€سبب ا€م₱تج مما يضر 

 (2). بمص₭حت₳
€ذ€ك يرى ا₾ستاذ محمد محمد ا€قطب أن يترك ا₾مر €₭س₭طة ا€تقديرية €₭قاضي 

حسب ظروف ₫ل حا€ة تعرض ع₭ي₳، فيم₫ن أن يأخذ ب₱ظرية تعادل ا₾سباب في ا€حا€ة 
و  ما₱ع أمام ا€قاضي إذا تم₫ن ... ا€تي يعجز في₵ا ا€مضرور من إثبات فعل ا€دواء 

 (3). ا€مضرور من تحديد ا€سبب ا€م₱تج أن يأخذ ب₱ظرية ا€سبب ا€م₱تج

يا  سبب:ثا ة تعدد األضرار ووحدة ا سببية في حا عالقة ا  ا
في حا€ة تعدد ا₾ضرار ووحدة ا€سبب، فإن ا€عقة ا€سببية ₴₱ا ت₫ون بين ا€خطأ 

وا€₱تائج ا€مباشرة €ذ€ك ا€خطأ وتوصف ₴ذ₲ ا€₱تائج با₾ضرار ا€مباشرة، ومثال ذ€ك خطأ 
 ا€صيد€ي ا€ذي يعطي ا€مريض دواء فاسدا، فيرتب عدة أضرار تؤدي إ€ى وفات₳ أو إصابت₳
بضرر جسدي غير مميت، مما يؤدي إ€ى تعرض وا€دت₳ إ€ى صدمة عصبية حين ترى    

 فيؤخذ. و€د₴ا ا€وحيد قد غاب ع₱₵ا، أو أصبح طريح ا€فراش و إ€ى غير ذ€ك من ا₾ضرار
 

 

 .318ص. ا€مرجع ا€سابق:  ع₭ي في€ي(1)

 .154 ص. ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(2)

 .154ص .  ا€مرجع ₱فس₳(3)
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با€ضرر ا€مباشر €₵و ا€وفاة أو إصابت₳ بضرر جسدي أما إصابة وا€دت₳ با€صدمة ا€عصبية 
 (1). ما ₴و إ ضرر غير مباشر و يؤخذ ب₳

ي  ثا فرع ا  ا
ا في سببية و   إثبات عالقة ا
 س₱ت₱اول ع₭ى ا€توا€ي إثبات عقة ا€سببية ، ثم ₱في₵ا 

سببية: أوال   إثبات عالقة ا
طبقا €₭قواعد ا€عامة، ع₭ى من يدعي أن ما أصاب₳ ضرر و ₫ان ا€فعل ا€ضار ₴و 

وفي مجال ا€صيد€ة يقع عبء إثبات ا€عقة ا€سببية . (2)ا€سبب في حدوث₳ أن يثبت ذ€ك
ع₭ى ا€مريض، ₫ما ₴و ا€حال با€₱سبة €₭خطأ وا€ضرر، حيث أ₱₳ يجب ع₭ي₳ أن يثبت 
أر₫ان ا€مسؤو€ية، إ أن إثبات ا€عقة ا€سببية ي₫ون في أغ₭ب ا₾حوال س₵ بواسطة 
قرائن وظروف ا€حال، ف₫ثيرا ما تبدو ا€عقة ا€سببية بين ا€خطأ وا€ضرر واضحة  

يحتاج إثبات₵ا €ج₵د ₫بير وحتى إذا اقتضى ا₾مر د€ي، ف ي₫ون ثمة حاجة €تقديم د€يل 
₱ما ت₫في ا€قرائن ا€تي يرجع وجود₴ا قيام ا€عقة ا€سببية فمتى ما أثبت ا€مضرور . قاطع وا 

ا€خطأ وا€ضرر، و₫ان من شأن ذ€ك ا€خطأ أن يحدث عادة مثل ₴ذا ا€ضرر، فإن ا€قري₱ة 
 (3).ع₭ى توافر عقة ا€سببية بي₱₵ما تقوم €صا€ح ا€مضرور

و تجدر اشارة ₴₱ا إ€ى أ₱₳ في مجال إثبات ا€خطأ يجب أن ₱ميز بين حا€تين، 
ا€حا€ة ا€تي ي₫ون في₵ا ا€تزام ا€صيد€ي بتحقيق ₱تيجة، فا€مضرور ₴₱ا  ي₫₭ف بإثبات 

 ا€₱تيجة ا€مرجوة، أما إذا ₫ان ت₭ك  ا€حا€ة يقوم بمجرد عدم تحقق₴ذ₲ ا€خطأ في أنا€خطأ إذ 
 
 

 .70 ،69ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)

. ديوان ا€مطبوعات ا€جزائرية. مصادر ا€تزام في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري. ا€₱ظرية ا€عامة €€تزام: ع₭ي ع₭ي س₭يمان (2)
 .194ص . 2003س₱ة . 5ط. ا€جزائر. بن ع₫₱ون

 .70ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (3)
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 (1). ا€تزام₳ بذل ع₱اية، فع₭ى ا€مضرور أن يثبت أن ا€صيد€ي €م يبذل ا€ع₱اية ا€₫افية
يا  سببية: ثا عالقة ا  في ا

إذا ما تم إثبات ا€عقة ا€سببية، فإن ع₭ى ا€صيد€ي أن ي₱في ₴ذ₲ ا€عقة، و₴و في 
سبيل ذ€ك ع₭ي₳ أن يثبت أن خطأ₲ €م ي₫ن ₴و ا€سبب في إحداث ا€ضرر، أو أن ا€ضرر 
₫ان سيقع حتما و إن ₱فَّذ ا€تزام₳، أو أن يثبت أن ا€سبب في إحداث ا€ضرر ₫ان أج₱بيا 

فإذا أثبت ا€صيد€ي ذ€ك ف مجال قرار . ع₱₳، أي أن يثبت قيام ا€سبب ا₾ج₱بي
مسؤو€يت₳، و€₫ن قد يشترك خطأ ا€صيد€ي مع أخطاء أخرى في إحداث ا€ضرر، فع₱دئذ 

 (2 ).ست₫ون ا€₱تائج مخت₭فة وسيؤثر ذ€ك حتما في مسؤو€ية ا€صيد€ي

ا€سبب ) فإذا ما إذا أثبت ا€صيد€ي أن ا€ضرر قد ₱شأ عن سبب  يد €₳ في₳ 
₫حادث مفاجئ، أو قوة قا₴رة، أو خطا من ا€مضرور أو خطا من ا€غير، ₫ان  (ا₾ج₱بي

غير م₭زم بتعويض ₴ذا ا€ضرر، ما€م يوجد ₱ص قا₱و₱ي أو اتفاق يخا€ف ذ€ك و₴و ما 
 من ا€قا₱ون 165 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري، وا€مادة 127أشارت إ€ي₳ ₫ل من ا€مادة 
وزاد ₫ل من ا€قا₱ون ا€مد₱ي .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي1148ا€مد₱ي ا€مصري، وا€مادة 

 تعبير اآلفة ا€سماوية 211 وا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي في ا€مادة 261ا₾رد₱ي في ا€مادة 
 .    آخذا إيا₲ عن ا€فق₳ اسمي

فجائي- 1 حادث ا رة أو ا قا قوة ا  ا
يصف ا€قا₱ون ا€قوة ا€قا₴رة و ا€حدث ا€فجائي بأ₱₵ما سبب أج₱بي  يد €₭شخص 
في₳، بحيث ي₫ون ا€حادث غير مم₫ن ا€توقع، ومستحيل ا€دفع، فإذا تحقق ذ€ك ا₱عدمت 

 (3). ا€عقة ا€سببية و تتحقق ا€مسؤو€ية
 

 .52ص . ا€مرجع ا€سابق:  زا₴ية عيساوي(1)

 .71 ،70ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(2)

 .876 ص. 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (3)
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فمتى تبين أن ا€ضرر ا€ذي €حق ا€مريض ₫ان سبب₳ أمر  عقة €₳ با€دواء أو 
 .خطأ ا€صيد€ي، ف يم₫ن إقامة ا€مسؤو€ية

 وقد ُعرضت ع₭ى مح₫مة استئ₱اف باريس قضية ₫ان في₵ا ا€ضرر قد حدث بسبب 
ا€حساسية ا€مفرطة ا€تي ₫ان يعا₱ي م₱₵ا ا€مريض، فقضت بعدم مسؤو€ية ا€صيد€ي، مشيرة 

و€₫ن إذا ما اشترك . إ€ى أ₱₳ €يس بإم₫ا₱₳ أن يضمن عدم حصول ا€ضرر في ₴ذ₲ ا€حا€ة
خطأ ا€صيد€ي مع ا€قوة ا€قا₴رة، فإن ا€صيد€ي سيتحمل جزءا من ا€مسؤو€ية، و₴ذا ما 

قضت ب₳ مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية في أحد أح₫ام₵ا، من أن ا€مدعى ع₭ي₳ ا€ذي اشترك 
 (1).خطأ₲ مع ا€قوة ا€قا₴رة في إحداث ا€ضرر يح₫م ع₭ي₳ بتعويض جزئي

مضرور-2  خطأ ا
€ما يقع ا€ضرر بفعل ا€مضرور ₱فس₳، فقد خرج₱ا ₴₱ا عن ₱طاق ا€مسؤو€ية، و  
يوجد أمام₱ا مسؤول، فا€مضرور ₴و ا€ذي أ€حق بفع₭₳ ا€ضرر €₱فس₳، سواء أ₫ان ₴ذا 

 (2). ا€فعل خطأ أو €م يعتبر ₫ذ€ك
ف مسؤو€ية ع₭ى ا€صيد€ي إذا عمد ا€مريض إ€ى شرب ا€زجاجة ₫₭₵ا بد من ا€قدر 

ا€محدد م₱₵ا أو ت₱اول عشرة أقراص من ا€حبوب بد من قرصين، أو ت₱اول دواء ₫ان 
وقد ي₭عب سوء حفظ ا€دواء . مخز₱ا ع₱د₲ في ا€بيت دون أن يتأ₫د من صحيت₳ €ستعمال

₫ذ€ك  مسؤو€ية ع₭ى ا€صيد€ي إذا ما ت₱اول . دور₲ أيضا في حدوث ₴ذ₲ ا₾خطار
ا€مريض مما اشترا₲ بغرض ا₱تحار أو €م ي₫ن ت₱او€₳ بقصد ا₱تحار و€₫ن ₫ان رعو₱ة 

 (3 ).فادحة وت₵ور واضح من ا€مصاب
 

 

. ا€₱ظرية ا€عامة €€تزام. شرح ا€قا₱ون ا€مد₱ي:  أشار إ€ي₳ محمد وحيد ا€دين سوار13/02/1957 ₱قض فر₱سي في (1)
 .72ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي: ₱ق عن. 657فقرة. 1078 . 1ج. 2ط. (دن).مصادر ا€تزام

 .881ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق:  عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري(2)

 .73ص . ا€مرجع ا€سابق:  عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(3)
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و€₫ن قد يشترك خطأ ا€مريض وخطأ ا€صيد€ي في إحداث ا€ضرر، و₴₱ا يجب أن 
 :₱ميز بين ما إذا ₫ان أحد₴ما مستغرقا €₽خر أم 

ى - ة األو حا ي: ا صيد متضرر خطأ ا  استغراق خطأ ا

، فإن (ا€صيد€ي) إذا ₫ان خطأ ا€مضرور ₴و ا€ذي استغرق خطأ ا€مدعى ع₭ي₳ 
 (1). ترتفع ₱عدام رابطة ا€سببية (ا€صيد€ي)مسؤو€ية ا€مدعى ع₭ي₳ 

ف₭و حصل ا€مريض ع₭ى دواء من ا€صيد€ي دون وصفة طبية قصد ا₱تحار، ففي 
₴ذ₲ ا€حا€ة يوجد خطأين، خطأ عمدي من ا€مضرور و₴و ا₱تحار، وخطأ غير عمدي 

ف₵₱ا خطأ ا€مضرور استغرق خطأ . من ا€صيد€ي و₴و صرف دواء بدون وصفة طبية
  (2).ا€صيد€ي مما يتحمل ا€مريض ا€مسؤو€ية ₫ام₭ة

ية - ثا ة ا حا مضرور: ا ي خطأ ا صيد  استغراق خطأ ا
إذا استغرق خطأ ا€مسؤول خطأ ا€متضرر، تُقرر مسؤو€ية ا₾ول ويجب ع₭ي₳ 

₫أن يط₭ب ا€مريض من ا€صيد€ي صرف دواء سام دون  ₫ام، (ا€تعويض)ا€ضمان 
وصفة طبية بقصد ا₱تحار، ف₵₱ا ا€صيد€ي قد خا€ف ا€قا₱ون ع₱دما قام ببيع ا€دواء ا€سام 

دون وصفة طبية، عوة ع₭ى أن قيام ا€مريض بإعم ا€صيد€ي بعزم₳ ع₭ى ا₱تحار 
بواسطة ₴ذا ا€دواء ومع ذ€ك صرف₳ €₳، بل و حتى €و ₫ان بوصفة طبية ف₵ذا يش₫ل سببا 

و تدفع ع₱₳ ا€مسؤو€ية بحجة أن ا€دواء ا€مضر صرف ب₱اء ع₭ى ط₭ب و رضا  €مساء€ت₳،
€₫ن ع₭ى ا€قاضي أن يأخذ في اعتبار ع₱د تقدير₲ €₭تعويض ا€ذي يستحق₳  .ا€مريض

 (3).ا€مريض رضا₲ با€ضرر

 

 

 .883ص . 2م. 1ج. ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (1)
 .178ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (2)
دراسات ع₭وم ا€شريعة . (ضمان ا€صيد€ي €₭فعل ا€ضار في ₱طاق قا₱ون ا€صيد€ة وا€دواء ا₾رد₱ي): عبد ا€رحمان جمعة (3)

 .240 ص. 31م. 2004س₱ة . 1ا€عدد.  ا₾ردن. عمان. ا€جامعة ا₾رد₱ية. ₫₭ية ا€حقوق. وا€قا₱ون
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ثة - ثا ة ا حا ضرر: ا ي في إحداث ا صيد مضرور وخطأ ا  اشتراك خطأ ا
      إذا €م يستغرق أحد ا€خطأين خطأ اآلخر، بل بقيا متميزين، أي ₫ل م₱₵ما اشترك 

 في ₫ل (1 )في إحداث ا€ضرر مستق عن اآلخر، فإن ا€مسؤو€ية ت₫ون با€تساوي بي₱₵ما
وقد قضت مح₫مة باريس في ح₫م₵ا . من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري وا€مصري وا€فر₱سي

 بإعفاء ا€صيد€ي من جزء من ا€تعويض بقدر مسا₴مة خطأ 20/05/1963ا€صادر في 
ا€مضرور في وقوع ا€ضرر، وذ€ك ع₱د قيام₳ بتس₭يم مط₵ر مر₫ز بد من ا€مح₭ول 

ا€مخفف ا€مذ₫ور في ا€وصفة ا€طبية، وبعد استعما€₳ أدى إ€ى إصابة ا€طف₭ة بإصابات 
ج₭دية خطيرة وارتفاع ₫بير في درجة ا€حرارة، وقد است₱دت ا€مح₫مة في ح₫م₵ا ₴ذا إ€ى 
أ₱₳ ₫ان باستطاعة وا€دي ا€طف₭ة ا€ت₱ب₳ إ€ى إرشادات ا€م₱تج وا€مع₭ومات ا€مت₫ررة ا€تي 

، إضافة " يستعمل أبدا مر₫زا"تشير إ€ى أن ا€دواء يجب أن يخفف قبل استعما€₳ وعبارة 
إ€ى أن ا€₱شرة ا€مصاحبة €زجاجة ا€مط₵ر تبين طريقة ا€تخفيف، ₫ما أن ا€مح₫مة است₱دت 

إ€ى أن وا€دي ا€طف₭ة قد قاما بد₴ان جسم ا€طف₭ة با€₫امل بد من أن ي₫تفوا با€موضع 
 (2). ا€ذي حدد₲ ا€طبيب

أما با€₱سبة €₭قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي وا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي فإ₱₳ في حا€ة تعدد 
ا€مسؤو€ين عن إحداث ا€ضرر و₫ا₱وا جميعا مباشرين أو جميعا متسببين، ي₫ون ₫ل م₱₵م 

مسؤو ب₱سبة ₱صيب₳ في₳، و€₭مح₫مة أن تقضي با€تساوي أو با€تضامن وا€ت₫افل بي₱₵م 
وبا€تساوي بي₱₵م إ إذا عين ا€قاضي .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي265حسب ا€مادة 

 أما في حا€ة .  مـن ا€قا₱ـون ا€مد₱ي ا€عراقي217₱صيـب ₫ـل م₱₵ـم با€تعـويـض طبقا €₭مـادة 

 

  
 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي 126ا€مادة : ا₱ظر ₫ذ€ك. 888ص . 2م. 1ج.ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رزاق أحمد ا€س₱₵وري (1)

 . من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي8-1386ا€مادة .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري169ا€مادة . ا€جزائري
رسا€ة . دراسة قا₱و₱ية تح₭ي₭ية مقار₱ة في ا€قا₱ون ا€مد₱ي. تعدد ا€مسؤو€يين عن ا€دواء ا€معيب: صفاء ش₫ور عباس (2)

 .165 ،164ص . 2013س₱ة . 1ط. €ب₱ان. ا€مؤسسة ا€حديثة €₭₫تاب. م₱شورة. ماجستير
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فا€قاعدة في ا€قا₱ون  تعدد ا₾شخاص ا€مسؤو€ين عن إحداث ا€ضرر بين مباشر ومتسبب،
 م₱₳، ع₭ى خف 258ا€مد₱ي ا₾رد₱ي ت₫ون بتقديم ا€مباشر ع₭ى ا€متسبب طبقا €₭مادة 

ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي ا€ذي خا€ف ₴ذ₲ ا€قاعدة ووضع قاعدة مستق₭ة مخت₭فة ع₱₵ا مفاد₴ا 
أن ا€متعدي أو ا€متعمد ₴و ا€ذي ي₫ون ضام₱ا دون تمييز بين ا€مباشر وا€متسبب، و€و 

 . من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي186ضم₱ا معا ₫ا₱ا مت₫اف₭ين في ا€ضمان طبقا €₭مادة 

غير-3  فعل ا

يستطيع ا€صيد€ي أن يتخ₭ص من ا€مسؤو€ية، إذا ما أثبت أن ا€ضرر ا€ذي أصاب 
ا€متضرر يرجع إ€ى فعل ا€غير، ويقصد با€غير ₴₱ا، ₫ل شخص ماعدا ا€مضرور 

وا€صيد€ي و تابعي₵م، ويجب أن يش₫ل فعل ا€غير خطئا ثابتا ₫ان أو مفترضا، فإذا €م ي₫ن 
  (1).₫ذ€ك ف يؤثر في مسؤو€ية ا€صيد€ي

بأن أعفت  (Thorans)و₴ذا ما قضت ب₳ مح₫مة استئ₱اف في قضية تورون 
ا€صيد€ي من ا€مسؤو€ية، و أدا₱ت ا€طبيب ا€ذي مزج بين ₱وعين من ا€مستحضرات 

   (2).ا€صيد€ية في ا€وصفة ا€طبية وسببت ضررا €₭مريض
 و€₫ن قد يشترك في إحداث ا€ضرر خطا ا€صيد€ي و خطا ا€غير وخطا ا€مريض، 

ف₱₫ون بصدد تعدد ا€مسؤو€ين وع₱د₴ا يتحمل ₫ل م₱₵م ا€مسؤو€ية ع₭ى قدر جسامة ا€خطأ 
ا€ذي وقع م₱₳، أو ي₫و₱وا متساوين في تحمل ا€مسؤو€ية إذا تعذر تحديد قسط ₫ل م₵م في 

 (3). ا€مسؤو€ية

سماوية-4  :اآلفة ا

 ،(4)"آفة سماوية"    يضيف ₫ل من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي وا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي تعبير
 

 .227ص . ا€مرجع ا€سابق:  أ₫رم محمد حسن ا€تميمي(1)

 .181ص . ا€مرجع ا€سابق:  زا₴ية عيساوي(2)

 .77 ص. ا€مرجع ا€سابق:  عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(3)

  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي211 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، ا€مادة 261 ا₱ظر ا€مادة (4)
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 (1)...و₴و تعبير مستمد من ا€فف₳ اسمي، ومن أمث₭ة اآلفة ا€سماوية ا€ززل وا€برا₫ين
ي  ثا مبحث ا  ا

ي صيد ية  مد ية ا مسؤو  طبيعة ا
     €قد أثارت مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€مد₱ية عن أخطائ₳ ا€م₵₱ية م₱ذ زمن بعيد في ا€فق₳ 

 .ا€فر₱سي تساؤت ₫ثيرة حول طبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية 
1382      فاعتبر₴ا ا€فق₳ ا€قديم صورة من صور ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية قوام₵ا ا€مواد 

(2) 
ع₭ى ع₫س ا€فق₳ ا€حديث ا€ذي اعتبر₴ا مسؤو€ية   من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي1383و

 .عقدية تقوم ع₭ى اخل با€تزام عقدي

     وا€خف حول ما إذا ₫ا₱ت مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية عقدية أو تقصيرية، يرتب 
 (3).₱تائج عدة تتع₭ق بمدى ا€تعويض، واعفاء اتفاقي من ا€مسؤو€ية، وا€تقادم

₫ما اتج₳ بعض من ا€فق₳ و ا€قضاء ا€حديث إ€ى استبعاد ا€خطأ ₫أساس €قيام ا€مسؤو€ية 
ا€مد₱ية €₭صيد€ي، وخ₭ق ₱ظام قا₱و₱ي خاص ومستقل عن ت₭ك ا€قواعد ا€عامة €₭مسؤو€ية 

ا€مد₱ية بقسمي₵ا ا€تعاقدي و ا€تقصيري، حتى يتم₫ن ا€مضرورون من ا€حصول ع₭ى 
 (4). ا€معيبة ا€تعويض عن فعل ا€م₱تجات

است₱ادا €ما سبق فإن مسؤو€ية ا€صيد€ي قد ت₫ون مسؤو€ية تقصيرية إذا ما أخل 
با€تزام قا₱و₱ي و قد ت₫ون مسؤو€ية عقدية إذا ما أخل با€تزام تعاقدي، وقد ت₫ون مسؤو€ية 

€ذا س₱قسم ₴ذا ا€مبحث    . موضوعية تقوم ع₭ى ا₾ضرار ا€₱اجمة عن عيوب م₱تجات₳
 إ€ى ثث مطا€ب، ₱ت₱اول في ا₾ول مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€تقصيرية، و₱فرد ا€ثا₱ي €مسؤو€يت₳

 

 

 .444ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱وري حمد خاطر. عد₱ان إبرا₴يم ا€سرحان  (1)

 من ا€قا₱ون 163ا€مادة .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي256ا€مادة .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري124 تقاب₭₵ا ا€مادة (2)
 . من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي204ا€مادة . ا€مد₱ي ا€مصري

 .75ص. ا€مرجع ا€سابق:  أحمد ا€سعيد ا€زقرد(3)

 .30ص . ا€مرجع ا€سابق:  شحاتة غريب ش₭قامي(4)
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 .(مسؤو€ية ا€م₱تج)ا€عقدية، و₱خصص ا€ثا€ث €مسؤو€يت₳ ا€موضوعية
ب األول  مط  ا

ية تقصيرية ي مسؤو صيد ية ا  مسؤو
      ذ₴ب جا₱ب من ا€فق₳ وا€قضاء إ€ى اعتبار مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية تقصيرية، 
تقوم ع₭ى اخل بواجب قا₱و₱ي عام ₴و ا€تزام بعدم اضرار با€غير، غير أن ₴ذا 

اتجا₲ €م يس₭م من ا€₱قد، وع₭ى ذ€ك ₱قسم ₴ذا ا€مط₭ب إ€ى فرعين ₱خصص ا₾ول 
€تجا₲ ا€فق₵ي و ا€قضائي ا€قائل بأن مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية تقصيرية، ثم ₱ستعرض 

 .في ا€ثا₱ي ₱قد وتقييم ₴ذا اتجا₲
فرع األول   ا

ية تقصيرية ية مسؤو مد ي ا صيد ية ا قائل بأن مسؤو قضائي ا ي وا فق   االتجا ا
ذ₴ب جا₱ب من ا€فق₳ وا€قضاء إ€ى اعتبار مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية تقصيرية، 

                         :س₱حاول استعراض₵ما تباعا فيما ي₭ي
ي: أوال  فق  االتجا ا
تؤ₫د غا€بية ا€فق₳ ا€فر₱سي ع₭ى اعتبار مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية تقصيرية         

ف₱جد مث ( 1)متجا₴₭ة تماما ا€عقة ا€عقدية ا€تي تربط ا€صيد€ي وا€مشتري
 1383 و 1382 قد أسس ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي ع₭ى ا€مواد  Poplowiskiiا€عميد

  (2). من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي
 

 
 .  91ص . ا€مرجع ا€سابق:  عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(1)

 : مد₱ي فر₱سي ع₭ى أ₱₳ 1382 ت₱ص ا€مادة (2)

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel 

il est arrivé à le réparer. 
 : مد₱ي فر₱سي ع₭ى أ₱₳ 1383وت₱ص ا€مادة 

"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par 

sa négligence ou par son imprudence".        
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 في ذات اتجا₲، أن ا€صيد€ي مسؤو عن ₱تائج إ₴ما€₳ أو  Plumereau     ويرى
 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي، و₴ي 1384و 1382إ₴مال أحد تابعي₳، مست₱دا إ€ى ا€مواد 

 ( 1).ا€تقصيرية ومسؤو€ية حارس ا₾شياءا€مواد ا€خاصة با€مسؤو€ية 
 با€مسؤو€ية ا€تقصيرية €₭صيد€ي عن أخطائ₳ ا€م₵₱ية إ€ى حجج  واست₱د ا€قائ₭ون    

 :متشعبة أ₴م₵ا 
 أن ا€طبيعة ا€خاصة €₭عقة ا€تي تربط أرباب ا€م₵ن ا€حرة بعمئ₵م، وم₱₵ا م₵₱ة :أوال 

ا€صيد€ة يم₫ن أن ت₫ون مح تفاقات عقدية، ₾₱₵ا تتمتع بطابع م₵₱ي وف₱ي يت₱افى 
₫ما تعتبر ا€تزامات . مع ا€قول بوجود عقة تعاقدية، ومن ثم تخضع €₭مسؤو€ية ا€تقصيرية

أرباب ا€م₵ن من ا€₱ظام ا€عام، ف يم₫ن رادة ا€طرفين إ₱شاء₴ا و تغيير₴ا خاصة إذا 
و يعتبر خرق ا€صيد€ي . ₫ان ا€فعل ا€ضار قد مس حياة ا₾شخاص أو سمة أبدا₱₵م

€تزام عدم إفشاء ا₾سرار بعد ا₱ت₵اء ا€عقة بي₱₳ وبين ا€مريض موجب €₭مسؤو€ية 
 .ا€تقصيرية ما €م يتضمن ا€عقد ا€ذي ₫ان يربط₵ما ب₱دا ما₱عا €₳

يا  إذا ش₫ل اخل با€تزام تعاقدي جريمة ج₱ائية تستبعد ا€مسؤو€ية ا€عقدية وتطبق :ثا
ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، وُيش₫ل اخل با€تزام تعاقدي جريمة ج₱ائية ع₱دما يؤدي خطأ 

ا€صيد€ي إ€ى ا€مساس بحياة ا€مريض أو بسمة بد₱₳، و₴ذا ما درج ع₭ي₳ ا€فق₳ و ا€قضاء 
، ₾ن ا€صيد€ي قد أخل با€تزام قا₱و₱ي قبل ا€تزام ا€عقدي، و₴و (2)ا€فر₱سي وا€مصري

اضرار با€غير، ₫أن يقوم ا€صيد€ي بصرف دواء دون أن يتأ₫د من أ₱₳ مطابق €₭دواء 
 (3).ا€موصوف

 

 .77 ،76ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد ا€سعيد ا€زقرد (1)

عباس ع₭ي محمد : ₱ق عن. 762ص . 9س. مجموعة أح₫ام ا€₱قض. 16/4/1968تاريخ ا€ج₭سة .  ₱قض مصري (2)
 .93ص . ا€مرجع ا€سابق: ا€حسي₱ي

 .93 ،92ص . ا€مرجع ₱فس₳ (3)
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ثا  أن إخل ا€صيد€ي با€تزام₳ ا€م₵₱ي يش₫ل خطأ م₵₱يا يدخل في ₱طاق ا€مسؤو€ية :ثا
فبا€رغم من وجود ا€تزام م₵₱ي إ€ى جا₱ب ا€تزام عقدي  فإن . ا€تقصيرية و€و ₫ان ₴₱اك عقد

₫ل م₱₵ما  (ا€مريض)وا€عميل  (ا€صيد€ي)ا₾ول يطغى ع₭ى ا€ثا₱ي ويصبح رب ا€م₵₱ة 
با€₱سبة €₽خر من ا€غير فيما يخص قواعد وعادات ا€م₵₱ة، ثم إن ا€مح₫مة ع₱دما ترفع 

إ€ي₵ا دعوى بسبب ₴ذا اخل فإ₱₵ا  ت₱ظر إ€ى ارادة ا€مشتر₫ة €₭طرفين ع₱د تقدير₴ا 
₱ما تبحث فيما إذا تم ت₱فيذ ا€تزامات ا€تي تفرض₵ا ا€قواعد ا€م₵₱ية مستعي₱ة    €₭خطأ، وا 

 ( 1). في ذ€ك عادة بأ₴ل ا€خبرة
أن قواعد ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية توفر حماية أبعد €₭مضرور مقار₱ة بقواعد ا€مسؤو€ية : رابعا

ا€عقدية، ₾₱₵ا تسمح €₳ با€حصول ع₭ى تعويض ₫امل €ما أصاب₳ من ضرر متوقع وغير 
متوقع، ثم أ₱₳ إذا €م يتيسر €₭مح₫مة أن تعين مقدار ا€تعويض ₱₵ائيا ف₭₵ا أن تحتفظ 

و يبطل . €₭متضرر با€حق في أن يطا€ب ب₳ خل مدة معي₱ة بإعادة ا€₱ظر في ا€تقدير
₫ل شرط يقضي باعفاء أو ا€تخفيف من ا€مسؤو€ية ا€مترتبة عن ا€فعل ا€ضار، و في 

حال تعدد ا€مسؤو€ون عن ا€ضرر فا€تضامن يقوم بي₱₵م بح₫م ا€قا₱ون، وذ€ك خفا 
€₭مسؤو€ية ا€عقدية ا€تي  تضمن €₭مضرور إ ا₾ضرار ا€مباشرة وا€متوقعة فقط، و تم₱ع 
ذا تعدد  من اتفاق ع₭ى ا€تخفيف أو اعفاء من ا€تعويض ا€₱اشئ عن ا€خطأ ا€عقدي، وا 

 (2).ا€مسؤو€ون عن ا€فعل ا€ضار ف تضامن فيما بي₱₵م إ باتفاق أو ب₱ص ا€قا₱ون
 من قا₱ون ا€صحة ا€عامة ا€فر₱سي يجيز €₭صياد€ة L5125-17أن ₱ص ا€مادة : خامسا
شر₫ات ذات مسؤو€ية محدودة في مجال ا€دواء، بشرط أ تزيد م₭₫ية ا€شر₫ة    تأسيس

 ₫ان عدد ا€شر₫اء، ع₭ى أن ي₫ون مدير₴ا أحد أو بعض ا€صياد€ة عن صيد€ية واحدة، وأيا

 
  

 .94 ،93ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)

   .243 ،242ص . ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رحمان جمعة (2)
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و₱صت ₴ذ₲ ا€مادة في فقرت₵ا ا€خامسة ع₭ى ا₱₳ يجوز بأي حال تحديد ا€مسؤو€ية  ا€شر₫اء،
ا€تقصيرية €₭صيد€ي €مدراء ا€شر₫ة ا€ذين ي₭تزمون بعقد تأمين إجباري ضد ا€مخاطر 

ا€م₵₱ية، و€ذا فإن عبارة ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية ا€واردة في ا€₱ص إ₱ما تبرر با€ضرورة ا€قول 
 . (1)بأن خطأ ا€صيد€ي ا€بائع ₴و خطأ تقصيري 

ا€بيع مباشرة إ€ى  (ا€صيد€ي ا€م₱تج) ₫ما ُيحظر ع₭ى مختبر ا₾دوية ا€ص₱اعية
ا€جم₵ور، ا₾دوية ا€تي يقوم بإ₱تاج₵ا، مما يع₱ي ا₱تفاء أي ص₭ة عقدية بين ا€صيد€ي 

 (2).ا€م₱تج ومست₵₭₫ي ا₾دوية، وبا€تا€ي مسؤو€يت₳ ت₫ون تقصيرية
 

يا قضائي : ثا  االتجا ا
      دأبت ا€محا₫م ا€فر₱سية ردحا طوي من ا€زمن ع₭ى تطبيق ا€قواعد ا€عامة €₭مسؤو€ية 

 وما بعد₴ا من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي، ع₭ى ا€مسؤو€ية ا€م₵₱ية 1382ا€مد₱ية، ا€مادة 
وم₱₵ا مسؤو€ية ا€صياد€ة، بحجة أن ا€تزام ا€م₵₱ي  ي₱شأ عن اتفاق مع ا€عميل 

و€ج₵ل ₴ذ₲ ا€تزامات من غير ا€م₵₱يين، و₴ذا ₴و حال ا€تزام ا€صيد€ي مع  (ا€مريض)
ا€مريض، ومن ثم ف يفترض أن مثل ₴ذ₲ ا€تزامات قد دخ₭ت دائرة ا€تعاقد  صراحة 

و ضم₱ا، عوة ع₭ى أن ₴ذ₲ ا€تزامات تتع₭ق بقواعد ا€م₵₱ة ا€تي تُفرض ع₭ى ا€م₵₱ي، 
  (3). ف₵ي بت₭ك ا€سمات تقترب من ا€تزامات ا€قا₱و₱ية م₱₵ا €€تزامات ا€عقدية

واستقر ا€قضاء ا€فر₱سي، و خفا €مسؤو€ية ا€طبيب وأصحاب ا€م₵ن ا€حرة،     
 ع₭ى اعتبار مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية تقصيرية م₵ما ₫ا₱ت درجة جسامة ا€خطأ ا€ذي

 

          

 .79، 78ص . ا€مرجع ا€سابق:  أحمد ا€سعيد ا€زقرد(1)
(2)Maxime Fillion: la Responsabilité du pharmacien responsable au sein de l’entreprise 

pharmaceutique. Etat des lieux en 2013 et impact des évolutions réglementaires. Diplôme d’Etat 
de Docteur en pharmacie. Faculté de pharmacie. Université de lorraine. France. 2013. P 19,20. 

دار . ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭طبيب في ضوء ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا₾رد₱ي وا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€جزائري: أحمد حسن ا€حياري (3)
  .24 ،23ص . 2008س₱ة . 1ط. ا₾ردن. عمان. ا€ثقافة €₭₱شر وا€توزيع
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  (1).ارت₫ب₳، دون ا₾خذ با€ظروف ا€خارجية ا€تي يوجد في₵ا عمل ا€صيد€ي
     ₫ما جرت ا€محا₫م بفر₱سا ومصر ع₭ى تطبيق أح₫ام ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية ع₱دما 
يش₫ل اخل با€تزام ا€تعاقدي جريمة، فيما يتع₭ق با€تعويض ا€₱اشئ عن ا€جريمة 

ا€ج₱ائية خاصة إذا ₫ان خطأ ا€صيد€ي قد أدى إ€ى ا€مساس بسمة ا€مست₵₭ك ₫ما ₴و 
حيث ₱جد ا€دوائر  ،(2)ا€حال إذا ترتب عن ت₱اول ا€دواء ا€ذي صرف₳ ا€صيد€ي إج₵اض

ا€مد₱ية وا€ج₱ائية €مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية ع₱دما ي₫ون عدم ت₱فيذ ا€تزام ا€عقدي معاقب 
ع₭ي₳ ج₱ائيا، فإن ا€دعوى ا€مد₱ية ا€تي تقام با€تبعية €₭دعوى ا€ج₱ائية أمام ا€محا₫م ا€ج₱ائية 

يفصل في₵ا طبقا €قواعد ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية دون ا₾خذ بعين اعتبار ا€صفة ا€عقدية 
 (3 ).ا€تي يست₱د إ€ي₳ أمام₵ا

 

     وقد أ₫دت مح₫مة ا€سين ع₭ى ا€طبيعة ا€تقصيرية €مسؤو€ية ا€صيد€ي بتطبيق ا€مادة 
، حيث أقامت ا€مسؤو€ية 1937 وما بعد₴ا، في ح₫م صادر ع₱₵ا في عام1382

ا€تقصيرية ع₭ى خطأ ا€صيد€ي في تر₫يب دواء €عج ا€ت₵ابات ا€ج₭دية موصوف 
صابت₳ بحساسية شديدة  (4). بموجب وصفة طبية مما أدى  ذ€ك إ€ى تفاقم حا€ة ا€مريض وا 
 وفي ح₫م €مح₫مة استئ₱اف فرساي قررت في₳ أن ا€مؤسسات ا€تي تتو€ى م₵مة 

ي₫ون بي₱₵ا وبين من يشتري ₴ذ₲ ا₾دوية  إعداد وتج₵يز ا₾دوية €₭بيع با€جم₭ة أو €₭توزيع 
من ا€مست₵₭₫ين أي رابطة مباشرة، وأن ₱طاق ا€مسؤو€ية يجب أن يتحدد ع₭ى أساس ا€مادة 

 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي، أي وفقا €₱طاق تقصيري سيما أن      1383 وا€مادة 1382
  من تق₱ين ا€صحة ا€عامة ا€فر₱سي تحظر وجود أي عقد بين ا€صا₱ع أو 1 /5115ا€مادة 

  
 .185ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد شعبان محمد ط₳ (1)

 .140ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (2)

 .125ص . ا€مرجع ا€سابق: زي₱ة برا₴يمي (3)

 .97ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (4)
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  وقائع ₴ذ₲ ا€قضية في أن أحد ا₾طباءوتت₭خص .(1)ا€م₱تج وا€مست₵₭ك في ₱طاق ا₾دوية 
وصف €مريض مجموعة من ا€حقن، فبادر ا₾خير إ€ى شرائ₵ا وبدأ في أخذ₴ا حسب 

ا€مواعيد ا€تي حدد₴ا €₳ ا€طبيب، إ أ₱₳ بدأ يشعر بآم شديدة بعد ₫ل حق₱ة، ثم ظ₵رت 
قامة ا€مريض في ا€مستشفى مدة  خراريج ₫بيرة في أما₫ن ا€حقن استدعت عم₭ية جراحية وا 

 . (2)طوي₭ة
₫ما قام اجت₵اد ا€قضائي ا€فر₱سي بت₫ريس ا€طبيعة ا€تقصيرية €₭صيد€ي وذ€ك بقرار 

 عن مح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية  ب₱اءا ع₭ى تقرير 1936 ماي 20ش₵ير صدر في 
  (3)."ا€مستشار جوسران وتصريح ا€₱ائب ا€عام ماتر

ي  ثا فرع ا  ا
تقصرية ي ا صيد ية ا قائل بمسؤو رأي ا قد وتقييم ا   

      €م تس₭م ا€حجج ا€تي ساق₵ا أصحاب ₴ذا اتجا₲ من ا€₱قد ،ف₭قد قيل بشأ₱₵ا أن 
ا€ح₭ول ا€مس₱دة إ€ى ₱ظرية ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية €يست س₭يمة في ₱تائج₵ا، إذ بدت جائرة 
أحيا₱ا با€₱سبة €₭متضررين وذ€ك بسبب ج₵₭₵م €ما تقتضي₳ أصول ا€ع₭م، وأن ا€قول بأن 
ا€تزام ا€صيد€ي مرتبط با€₱ظام ا€عام  يم₱ع من اعتبار ا€مسؤو€ية ا€₱اشئة عن اخل  

ذا ₫ان ا€صيد€ي م₭زما بعدم إفشاء   ب₳ عقدية، ن ا€تزام ما ₫ان €يوجد €و وجود ا€عقد، وا 
 
 

 .164ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

 .97ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (2)

 :بما ي₭ي " ماتر" صرح ا€₱ائب ا€عام  (3)

ان "  ذا  ير وا  تف عمل وا ا با ذ قضاء أن  حن رجال ا ا  ما يشرف فاألحوال تتغير وصعوبات جديدة تعترض ،وا  
تعاقدية  ا ا ى طبيعت عقد ع اد ي خطأ معا ، فإن اإلجماع ي عقد وا ى أساس ا ية ع مسؤو يز ا ى تر بون ا بعض يذ ا

اشئة عن بطالن  تعاقد أو ا خارجة عن دائرة ا حاالت ا ى جريمة جزائية وا حاالت ع ا ا م ،ماعدا حاالت خاصة أ
طوية عن أخطاء  م شر اآلراء ا اذبة و تقارير ا بعثة من إعطاء اإلفادات وا م حاالت ا سبب غير مشروع ، وا عقد  ا

ضارة  سامة وا مواد ا ى بعض ا تي تحتوي ع عالجات وخاصة ا ا في بعض ا جائز استعما جرعة ا " . في تعيين ا
 .125ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي: ₱ق عن
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ا€سر ا€م₵₱ي و €و €م يتضمن ا€عقد ₴ذا ا€تزام فإن مسؤو€يت₳ ت₫ون عقدية إذا أخل ب₵ذا 
 (1). ا€تزام حتى بعد ا₱ت₵اء ا€عقة ا€عقدية و ذ€ك ₾ن ا€عقد يجب أن ي₱فذ بحسن ₱ية

₫ما أن اعتبار مسؤو€ية ا€صيد€ي تقصيرية إذا ما ش₫ل اخل با€تزام₳ ا€عقدي 
جريمة ج₱ائية  يخ₭و من ₱قد، إذ من غير ا€معقول إخضاع ا€صيد€ي في ₴ذ₲ ا€حا€ة 

€مسؤو€ية تخت₭ف عن ا€مسؤو€ية ا€تي يخضع €₵ا إذا €م يش₫ل إخ€₳ أي جريمة، فما دام 
أن ا€مضرور €م يرتبط مع₳ إ بعقة واحدة و₴ي عقة ا€عقد ا€مبرم بي₱₵ما، ف يم₫ن 

  (2).€غير ا€مسؤو€ية ا€عقدية أن تقوم في حا€ة اخل با€تزامات ا€₱اشئة ع₱₳
     و ا€قول بأن قواعد ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية أ₫ثر حماية €₭مضرور من قواعد ا€مسؤو€ية 

ا€عقدية، غير دقيق ₾ن اتفاقات اعفاء من ا€مسؤو€ية ا€عقدية أو ا€تخفيف م₱₵ا ت₫ون 
باط₭ة في حا€تي ا€غش وا€خطأ ا€جسيم، ₫ما أن قصر ا€تعويض في ₱طاق ا€مسؤو€ية 

ا€عقدية ع₭ى ا₾ضرار ا€متوقعة فقط يحد م₱₵ا شمول ا€تعويض في حا€ة ا€خطر ا€جسيم 
 (3).€₿ضرار ا€متوقعة وغير ا€متوقعة

 من قا₱ون ا€صحة ا€عمومية فإن مدير شر₫ة L5125-17      أما ₱ص ا€مادة ا€مادة 
ا€صيد€ة يواج₳ فرضا خاصا و يم₫ن أن يؤدي ذ€ك إ€ى استخص قاعدة عامة، 

₫ما أن ₴ذا ا€₱ص . (4)فا€خاص  يعمم واستث₱اء  يقاس ع₭ي₳ و يتوسع في تفسير₲
يشير وبصراحة إ€ى مقاضاة ا€مريض €مدير ا€شر₫ة بصفت₳ ا€شخصية  ب₫و₱₳ ممث  

  عن ₴ذ₲ ا€شر₫ة، و في ₴ذ₲ ا€حا€ة ت₫ون ا€مسؤو€ية ذات طبيعة تقصيرية ₱عدام ا€رابطة

 ا€عقدية، ويم₫ن €₭مريض أن يتمسك بقواعد ا€مسؤو€ية ا€عقدية إذا اختصم ا€شر₫ة ممث₭ة

 

 

 .95ص . ا€مرجع ا€سابق:  عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(1)
 .96ص .  ا€مرجع ₱فس₳(2)

 .81ص . ا€مرجع ا€سابق:  أحمد ا€سعيد ا€زقرد(3)

 .201ص . ا€مرجع ا€سابق:  أحمد شعبان محمد ط₳(4)
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  (1).في شخص مدير₴ا
    أما ما قيل عن ا€طبيعة ا€خاصة €₭عقة ا€تي تربط أصحاب ا€م₵ن ا€طبية بعمئ₵م، 
بأ₱₵ا  يم₫ن أن ت₫ون مح تفاقات عقدية، ₾₱₵ا تتمتع بطابع م₵₱ي و ف₱ي فإن ₴ذ₲ 
ا€تفرقة €يس €₵ا س₱د في ا€قا₱ون باضافة €صعوبة وضع معيار محدد €₵ذ₲ ا€تفرقة إذا 

 (2). س₭م₱ا ب₵ا
ي  ثا ب ا مط  ا

ية عقدية ي مسؤو صيد ية ا   مسؤو
      ₱ظرا €₱تقادات ا€تي وج₵ت إ€ى اتجا₲ ا€قائل بأن مسؤو€ية ا€صيد€ي ₴ي مسؤو€ية 

تقصيرية، فإن ا€فق₳ ا€حديث ويؤيد₲ غا€بية أح₫ام ا€قضاء يعتبر مسؤو€ية ا€صيد€ي 
، باعتبار أن أصحاب ا€م₵ن ا€حرة يرتبطون في أغ₭ب ا₾حيان بعقود (3)مسؤو€ية عقدية 

مع عمئ₵م في تقديم خدمات₵م ا€ف₱ية، ومن ثم فإن مسؤو€ية أيا من ₴ؤء ت₫ون عقدية إذا 
ما أخل  بأحد ا€تزامات ا€₱اشئة عن ا€عقد و₴ذا ا€ح₫م ي₱طبق ع₭ى ا₾طباء وا€محامين 

وا€صياد€ة وغير₴م، فا€صيد€ي قد يخطئ في تر₫يب ا€دواء فيترتب ع₭ى ₴ذا ا€خطأ ضررا 
وتثار ع₱دئذ مسؤو€يت₳ ا€عقدية عما €حق ا€مريض . يصيب ا€شخص ا€ذي يستعمل ا€دواء

ا€ذي اشترى م₱₳ ا€دواء ب₱فس₳ أو بواسطة ₱ائب₳ من أضرار ₱تيجة إخل ا€صيد€ي با€تزام₳ 
ا€₱اشئ عن عقد بيع ا€دواء أو أي عقد آخر، إذ ا€غا€ب أن ي₱ظم ا€عقة بين ا€صيد€ي 

و₴ذا ا₾مر €₳ . وا€مريض عقد بيع أو أي عقد آخر من ا€عقود ا€₱اق₭ة €₭م₭₫ية ₫ا€₵بة مث
د€ة واضحة ع₭ى تطبيق ا€قواعد ا€عامة في ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية ا€تي تتط₭ب بأن ت₫ون 

 (4).أح₫ام ا€مسؤو€ية ا€عقدية واجبة ا€تطبيق دون سوا₴ا

 

  
 .96ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(1)

 .201ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد شعبان محمد ط₳(2)
 .83ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد ا€سعيد ا€زقرد(3)

 .81ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(4)
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 ما يؤيد ا€طبيعة ا€عقدية €مسؤو€ية ا€صيد€ي، (1)وقد ظ₵ر من بين ا€فق₳ وا€قضاء
وع₭ي₳ س₱تعرض €تجا₲ ا€فق₵ي وا€قضائي ا€قائل با€مسؤو€ية ا€عقدية €₭صيد€ي في ا€فرع 

 . ا₾ول ثم ₱قوم بتقييم ₴ذا اتجا₲ في ا€فرع ا€ثا₱ي
فرع األول   ا

ي صيد عقدية  ية ا مسؤو قائل با قضائي ا ي وا فق    االتجا ا
ذ₴ب جا₱ب آخر من ا€فق₳ وا€قضاء ع₫س ما ذ₴ب إ€ي₳ اتجا₲ ا€سابق، بأن عدَّ 

 : س₱ت₱اول ما ذ₴ب إ€ي₳ ₴ؤء تباعا فيما ي₭ي. مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية عقدية
ي: أوال  فق  االتجا ا

      يتج₳ ا€فق₳ ا€فر₱سي في مجموع₳ إ€ى اعتبار مسؤو€ية ا€صيد€ي عن أخطائ₳ ا€م₵₱ية 
، حتى و€و ₫ان ا€عج وا€رعاية ا€طبية بدون مقابل، أو بم₱اسبة (2)مسؤو€ية تعاقدية 

ا€زما€ة بين ا₾طباء، أو تطوعي، أو ع₭ى سبيل ا€صدقة، و₴ذ₲ ا€مسؤو€ية تشمل جميع 
ا€عام₭ين با€مجال ا€طبي من أطباء وجراحين وأطباء أس₱ان وصياد€ة، ₫ما أ₱₵ا تشمل 

 (3).ا€مؤسسات ا€عجية
 

 

استقر ا€قضاء ا€مصري ع₭ى اعتبار مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية عقدية إ في حا€ة اخل با€تزام ا€عقدي ع₱دما  (1)
يش₫ل جريمة ج₱ائيا أو ₫ان راجعا إ€ى غش من جا₱ب ا€مدين ع₱دئذ ي₫ون €₭دائن أن يختار بين ا€مسؤو€ية ا€عقدية أو 

مذ₫رة €₱يل . ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي في ا€قطاع ا€خاص: طايل عمر ا€بريزات: ₱ق عن. ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية
. ا€جزائر. جامعة بن ع₫₱ون. ₫₭ية ا€حقوق. فرع ا€عقود وا€مسؤو€ية. غير م₱شورة. ش₵ادة ا€ماجستير في ا€حقوق

 .38ص . 2001س₱ة

وقد صرح رئيس جامعة مو₱ب₭يي₳ في خطاب₳ إ€ى طب ₫₭ية ا€صيد€ة ا€جدد أن مسؤو€ية ا€صيد€ي في مواج₵ة ا€عمء  (2)
 : وا₱ظر في ₱فس ا€رأي . تعاقدية

Plat ,droit et Déontologie Pharmaceutique ,op,Cit Auby,Traité,op,Cit Fasc.21-de 10à12–Azema,et Dorche,la 

responsabilité du pharmacien Journées Lyon-pharma.133-n°5-644-Duneau,le Pharmacien d’officine face 
à la responsabilité civile et pénale en droit commun thése-paris-1971-R.savatier,J.M Auby et autres Traité 

de droit medical – Op. Cit.      
 .83ص. ا€مرجع ا€سابق:أحمد ا€سعيد ا€زقرد: ₱ق عنا€ذي يساوي في ا€مسؤو€ية ا€عقدية بين ا€طبيب وا€صيد€ي 

 .33ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد حسن ا€حيارى (3)
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     إ أن ا€فق₳ ا€ذي ₱ادى با€طبيعة ا€عقدية €₵ذ₲ ا€مسؤو€ية قد اخت₭ف في تحديد ₱طاق₵ا، 
فا€بعض يرى أ₱₵ا ذات طبيعة عقدية با€₱سبة €تزامات ا€صيد€ي ا€تي تتصل مباشرة بعقد 
بيع ا€دواء وا€تزامات ا€₱اتجة ع₱₳ فقط وفيما عدا ذ€ك فإن ا€تزامات₳ ت₫ون تقصيرية، ع₭ى 

و₴₱اك . ع₫س ا€بعض اآلخر ا€ذي يرى أن جميع ا€تزامات ا€صيد€ي ذات طبيعة عقدية
آراء أخرى فق₵ية ترى أن ₴₱اك بعض ا€حات ا€₵امة ا€تي ت₫ون في₵ا مسؤو€ية ا€صيد€ي 

غير أن جا₱با آخر من ا€فق₳ يعارض ₴ذ₲ ا€تفرقة ويرى بأ₱₵ا تتعارض مع . (1)تقصيرية 
 من ا€تق₱ين ا€مد₱ي ا€فر₱سي ت₱ص صراحة ع₭ى أن ا€عقد  1235صريح ا€قا₱ون فا€مادة 

يقتصر ع₭ى ا€تزام ا€متعاقد بما ورد في₳ و€₫₱₳ يت₱اول أيضا ₫ل ما ₴و من مست₭زمات₳ وفقا 
 . وع₭ي₳ فان ا€مسؤو€ية ت₫ون عقدية. €₭عدا€ة وا€عرف وا€قا₱ون بحسب طبيعة ا€تزام

تزامات ويميل عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي  بذ أية تفرقة بين اال ذي ي ى االتجا ا إ
عقد أو  تزام مرتبط بصورة مباشرة با ذا اال ان  ي سواء أ صيد ى عاتق ا قاة ع م ا

ن  ، و د اإلخالل ب عقدية متوافرة ع ية ا مسؤو بصورة تبعية، مادام أن شروط قيام ا
تج ع  ب خطأ جسيما  ي إذا ما ارت صيد تقصيرية  ية ا مسؤو وقت تثور ا فس ا ب

دواء مريض مستعمل ا  (2)".ضرر با
 :وع₭ى ا€عموم فإن مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€عقدية  تتحقق إ بتوافر شروط ثث ₴ي

 وجود عقد صحيح -1

     يشترط €تحقق ا€مسؤو€ية ا€عقدية €₭صيد€ي وجود عقد يربط ا€صيد€ي با€مريض أو 
فإذا ما أخل ا€صيد€ي بأح₫ام عقد . ₱ائب₳، ن أثر ا€عقد  ي₱صرف إ€ى غير ا€متعاقدين

بيع ا€دواء ا€مبرم بي₱₳ وبين ا€مريض ورتب ذ€ك ضررا با€مريض فع₱دئذ تترتب ا€مسؤو€ية 
  ₴ذا ا€دواء من ا€غير فع₱دئذ  تثور مسؤو€يةع₭ىخف €و حصل ا€مريض ع₭ى ا€عقدية، 

 

 
 .203ص . ا€مرجع ا€سابق:  أحمد شعبان محمد ط₳(1)

 .90ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(2)
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 .ا€صيد€ي
، فإذا (1)      ₫ما يجب أن ي₫ون ا€عقد ا€ذي بين ا€صيد€ي وا€مريض أو ₱ائب₳ صحيحا

، ₫ما €و ₫ان ا€عقد مم₱وعا قا₱و₱ا أو (2)₫ان باط ف يرتب إ ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية 
مخا€فا €₭₱ظام و اآلداب ا€عامة، ₫أن يقوم ا€صيد€ي بإجراء تجارب طبية خطرة ع₭ى 

ا€مريض €غرض ا€تعرف ع₭ى مدى مفعول أحد ا₾دوية ا€تي قام بتر₫يب₵ا، ف₵₱ا ا€عقد يعد 
₱ما  باط €عدم مشروعية سبب₳ ا€ذي €يس ₴و شفاء ا€مريض أو ا€تخفيف عن آم₳ وا 

 ( 3).مص₭حة ف₱ية وع₭مية €₭صيد€ي €م تتج₳ إرادة ا€مريض €قبو€₵ا
 وا€حديث عن شرط وجود عقد صحيح بين ا€صيد€ي وا€مريض يطرح تساؤ حول 

 .طبيعة ₴ذا ا€عقد
ي₫اد يجمع ا€فق₳ ع₭ى أن ا€عقة ا€عقدية ا€تي ي₫ون مح₭₵ا تقديم أدوية جا₴زة ₴ي 

عقد بيع، أما با€₱سبة €₭عقة ا€عقدية ا€₱اشئة عن تقديم تحضيرات €₿دوية من ص₱ع 
ا€صيد€ي، فإن ا€رأي ا€راجح يرى أن عقد ا€مقاو€ة ₴و ا€ذي يح₫م ا€عقة ا€تعاقدية بين 

 (4). (ا€مريض)ا€صيد€ي ا€م₱تج وا€عميل 
إ أ₱₳ ₴₱اك حات يصعب في₵ا تبين وجود ا€عقد وبا€تا€ي يثور ا€شك في معرفة 

 :ح₫م ا€عقة ا€تي تربط ا€صيد€ي با€مريض، ₱ذ₫ر م₱₵ا 
ي دون مقابل - أ صيد ا ا تي يقدم خدمات ا قد تفرض ع₭ى ا€صيد€ي ا€تزامات €يست : ا

₱ما ترتبط أساسا بممارسة م₵₱ة ا€صيد€ة، مثال     €₵ا عقة مباشرة بعقد بيع ا€دواء، وا 
 ذ€ك قيام₳ بمراجعة ا€وصفـة ا€طبيـة وا€تأ₫ـد من صحـة ا€بيا₱ـات ا€ـواردة في₵ـا، فـإذا مـا أخــل 

 

 ا€عقد ا€مشروع ذاتًا ووصفًا بأن ي₫ون صادرًا من "بأ₱₳ ا€عقد ا€صحيح  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي 133عرفت ا€مادة (1)
 . " سا€مة من ا€خ₭لوأوصاف₳ محل قابل €ح₫م₳ و€₳ سبب مشروع إ€ى مضافًا أ₴₭₳

 .243ص.  ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رحمان جمعة(2)

 .38ص . ا€مرجع ا€سابق:  طايل عمر ا€بريزات(3)

 .206-204ص . ا€مرجع ا€سابق:  أ₱ظر أحمد شعبان محمد ط₳(4)
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 (1) ا€صيد€ي ب₵ذا ا€تزام ف₵ل ت₫ون مسؤو€يت₳ عقدية ؟ 
€قد ذ₴ب جا₱ب من ا€فق₳ بصدد مسؤو€ية ا€طبيب إ€ى أن ا€مسؤو€ية تبقى عقدية 

 (2).حتى €و ₫ان ا€عج وا€رعاية ا€طبية قد تمت دون مقابل من جا₱ب ا€مريض
بي₱ما ذ₴ب جا₱ب آخر من ا€فق₳ إ€ى ا€قول بضرورة ا€رجوع إ€ى مبسات ا€حال 

€معرفة ما إذا ₫ان ا€طبيب وا€مريض قد ا₱صرفت ₱يات₵ما إ€ى إ₱شاء ا€تزام أم ، م₱تقدين 
ا€رأي ا€فق₵ي ا€قائل أن من يبذل ع₱اية با€مجان  يقصد أن يتع₵د بأي ا€تزام، ن ا€عقد 
يقتضي من طرفي₳ ا€تزام ب₳، ومن ثم ت₫ون مسؤو€يت₳ تقصيرية، و₴ذا ₴و ا€رأي ا€راجح 

 (3). في ا€فق₳ ا€فر₱سي
أما بصدد مسؤو€ية ا€صيد€ي، فقد ذ₴ب رأي فق₵ي إ€ى ا€تش₫يك في قيام ا€مسؤو€ية 
ا€تقصيرية في ₴ذ₲ ا€حا€ة وَسَ₱دُ₴م في ذ€ك أن ا₾عمال ا€تي يقوم ب₵ا ا€صيد€ي تعتبر في 

ا₾صل من مست₭زمات عقد ا€دواء، ₾ن م₵₱ة ا€صيد€ة تمس بصحة ا₱سان وبا€تا€ي بحياة 
ا€بشر و يجوز أن ₱حصر₴ا في دور جامد ₫وساطة آ€ية بين ا€ممول با€جم₭ة وا€زبائن، 

فع₭ى ا€صياد€ة ا€تحقق من طبيعة ا€مواد ا€تي يت₭قو₱₵ا من ممو€ي₵م حتى وان است₭زم ا₾مر 
ا€₭جوء إ€ى عم₭يات ₫يميائية تح₭ي₭ية، و₫ما يجب أن يستفسروا عن ا₾ضرار ا€تي قد 

تسبب₵ا €₭زبائن، ₾ن ا€صيد€ي م₭زم بأن يقدم أدوية صا€حة وس₭يمة €₭مرضى بغض ا€₱ظر 
عن ا€خطأ ا€وارد في وصفة ا€طبيب، حيث أن ا€تزام ا€رئيسي €₭صيد€ي في عقد ا€دواء 
 ا€مبرم بي₱₳ وبين ا€مريض ₴و تقديم أدوية س₭يمة وصا€حة €₭مرضى، و₴ذا يع₱ي أن تحقق

 
 

 .83ص. ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(1)

ا₾ج₵زة . ا€عيادة وا€مستشفى. ا€صيد€ي. طبيب ا₾س₱ان. ا€جراح. ا€طبيب" ا€مسؤو€ية ا€طبية :  محمد حسين م₱صور(2)
 .128 ،127ص. 2001س₱ة. (د ط). مصر. اس₫₱درية. دار ا€جامعة ا€جديدة €₭₱شر". ا€طبية

. م₱شأة ا€معارف: مسؤو€ية ا₾طباء وا€صياد€ة وا€مستشفيات ا€مد₱ية وا€ج₱ائية وا€تأديبية:  عبد ا€حميد ا€شواربي(3)
 .73ص . 1998س₱ة . (د ط). مصر. اس₫₱درية
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 ا€صيد€ي من ا€مقادير ا€موصوفة طبيا، أو ا€غ₭ط ا€وارد في ا€وصفة ₴و من مست₭زمات 
ية :"  وفي ذات ا€رأي يقول عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(1)عقد بيع ا€دواء أما بصدد مسؤو

ذ  ي ب صيد ة، فقيام ا حا ذ ا تقصيرية في  ية ا مسؤو شك في قيام ا ا  ي فإ صيد ا
يت عن  دواء ومن ثم فإن مسؤو زمات عقد بيع ا ام تعتبر في األصل من مست م ا

ا تبقى عقدية  (2 )."اإلخالل ب
ذي يعمل بمستشفى عام أو خاص - ب ي ا صيد ة ا  يأخذ ا€صيد€ي ا€ذي يعمل في :حا

ا€مستشفى ا€عام ح₫م ا€موظف ا€عام و₴و مر₫ز ذو طبيعة ت₱ظيمية، مما يع₱ي أن ا€عقة 
بي₱₳ وبين ا€مريض €يست عقدية، و₴ي تخضع €₿₱ظمة وا€قوا₱ين وا€تع₭يمات و€يس 

€س₭طان ارادة ومن ثم فان ا€مستشفى ا€عام ₴و ا€مسؤول في حا€ة حدوث ضرر ويم₫ن 
 . ا€رجوع ع₭ي₳ با€تعويض

     أما فيما يخص ا€صياد€ة ا€ذين يعم₭ون في ا€مستشفيات ا€خاصة، فإن ا₾مر مخت₭ف 
₾ن ا€عقة بين ا€صيد€ي وا€مريض ₴ي ₱تيجة €عقد اشتراط €مص₭حة ا€غير ا€ذي يبرم 

عادة بين ا€مستشفى وا€عام₭ين في₳ من أطباء وصياد€ة وغير₴م، وت₫من مص₭حة ا€مستشفى 
وا€₱تيجة أن مسؤو€ية ا€صيد€ي ت₫ون  (ا€غير)في تقديم ا€عج ا€زم €₭مرضى  (ا€مشترط)

 (3). عقدية 
طارئة- ج حوادث ا ية في ا ي باإلسعافات األو صيد ة قيام ا  يحدث أن يشا₴د: (4)حا

 

 

 .56ص. ا€مرجع ا€سابق:  €خضر قردان(1)

 .84 ،83ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(2)

 .84ص .  ا€مرجع ₱فس₳(3)

 ₱ظرا €₭معارف ا€ع₭مية وا€ثقافة ا€صحية ا€تي يتمتع ب₵ا ا€صيد€ي وا€تي تؤ₴₭₳ €₭قيام ب₵ذ₲ اسعافات ا₾و€ية، ₱جد قوا₱ين (4)
مزاو€ة م₵₱ة ا€صيد€ة €₫ل من مصر، ا₾ردن، ا€عراق ومدو₱ة أخقيات ا€طب ا€جزائري وقا₱ون أخقيات ا€صيد€ي 

ا€فر₱سي، ₫₭₵ا €م تعتبر ما يقوم ب₳ ا€صيد€ي من اسعافات ا₾و€ية في حا€ة حدوث حوادث فجائية مستعج₭ة مزاو€ة 
 .غير مشروعة €م₵₱ة ا€طب
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ا€صيد€ي في ا€طرق ا€عامة جريحا أو فاقدا €₭وعي فيتدخل من ت₭قاء ₱فس₳، أو ب₱اء ع₭ى 
₱ما ₴و اقرب  ط₭ب ا€جم₵ور بغية إ₱قاذ حيات₳، و ي₫ون ₴ذا ا€تدخل ب₱اءا ع₭ى عقد وا 

€₭فضا€ة، حتى و€و ₫ان تدخ₭₳ ₱تيجة €حاح ا€جم₵ور ن ا€جم₵ور €يس بذي صفة في 
تمثيل ا€مريض، ومن ثم فإن ا€مسؤو€ية في ₴ذ₲ ا€حا€ة ت₫ون تقصيرية ₾₱₳  يوجد عقد 

 (1 ).بين ا€صيد€ي وا€مصاب ₫ما  بين ا€صيد€ي و من ط₭ب م₱₳ ا€تدخل من ا€جم₵ور

عقد  -2 فيذ ا ي بت صيد اجم عن إخالل ا  وجود ضرر 

      يجب أن ي₫ون ا€ضرر ا€ذي €حق با€مريض قد ₱تج عن إخل ا€صيد€ي بت₱فيذ 
، ويستوي في ذ€ك أن ي₫ون ا€تزام ا€ذي حصل اخل (2)ا€تزامات ا€₱اشئة عن ا€عقد

، أو (ا€مريض أو ₱ائب₳) ₫ا€تزام ا€صيد€ي بتس₭يم ا€دواء إ€ى ا€مشتري (3)ب₳ ا€تزاما جو₴ريا
ا€تزام ا€صيد€ي با€تأ₫د من أن ا€وصفة ا€طبية صادرة من طبيب مرخص €₳ بممارسة 

ا€صيد€ي بضمان  ₫ا€تزام( 4)ا€م₵₱ة، أو ي₫ون ا€تزام ا€ذي حصل اخل ب₳ ا€تزاما ثا₱ويا 
ا€عيب ا€خفي في ا€دواء ا€ذي يقوم بتر₫يب₳ في صيد€يت₳، أو ا€تزام ا€صيد€ي با€تحقق من 

 . عدم وجود تعارض بين دوائين أو أ₫ثر
     ₴ذا وان مسؤو€ية ا€صيد€ي عن إخ€₳ بتبصير ا€مريض عن أخطاء مطبعية خاصة 

بتحديد جرعة ا€دواء، وا€تي قد تؤدي إ€ى وفاة ا€مريض ت₫ون تقصيرية بسبب ا€خطأ 
ا€جسيم ا€ذي ارت₫ب₳ ا€صيد€ي، حيث أن ا€مسؤو€ية ا€عقدية قد ارتقت إ€ى ا€مسؤو€ية 

  وما بعد₴ا في مجال مسؤو€ية 1382₫ما ₱جد ا€قضاء ا€فر₱سي يطبق ا€مادة . ا€تقصيرية
 

 

 .85 ،84ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(1)

 استقر ا€فق₳ وا€قضاء ع₭ى أن ا€مسؤو€ية ا€عقدية  تقوم في حا€ة عدم ت₱فيذ ا€تزام ا€عقدي، أو ت₱فيذ₲ ت₱فيذا معيبا، أو (2)
دار . شرح ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري: قريب من ₴ذا ا€مع₱ى محمد صبري ا€سعدي. ت₱فيذ₲ جزئيا، أو ا€تأخر في ت₱فيذ₲

 .328ص . 1ج . 2004س₱ة . 2ط. ا€جزائر. عين م₭ي₭ة. ا€₵دى

 . ا€تزامات ا€جو₴رية ₴ي ت₭ك ا€تزامات ا€تي  يتصور وجود ا€عقد بدو₱₵ا(3)

 . ا€تزامات ا€ثا₱وية ₴ي ت₭ك ا€تزامات ا€تي قد توجد وقد  توجد(4)
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ا€صياد€ة ع₭ى ا€رغم من وجود ا€عقد، ₾ن ا€تزام في ₴ذ₲ ا€حات يستدعي قدرا ₫بيرا من 
 (1).ا€تبصر وا€يقظة

عقد -3 ى ا اد إ حق في االست و صاحب ا مريض  ون ا  : أن ي

€₭متضرر إقامة دعوى ا€مسؤو€ية ا€عقدية ع₭ى ا€صيد€ي متى اشترى ا€دواء بشخص₳ 
من ا€صيد€ي، أو بواسطة ₱ائب₳ ا€قا₱و₱ي أو اتفاقي، ₫ما يم₫ن €ورثة ا€مريض ا€ذي ُتوفَي 

أما . ₱تيجة خطأ ا€صيد€ي إقامة دعوى ا€مسؤو€ية ا€عقدية €₭صيد€ي باعتبار₴م خ₭فا €₭متوفى
إذا استعار ا€مريض ا€دواء من شخص آخر و₱جم عن تعاطي₳ €₳ ضررا، فع₱دئذ  يسأل 

₱ما وفقا ₾ح₫ام ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، ن اثر  ا€صيد€ي وفقا ₾ح₫ام ا€مسؤو€ية ا€عقدية، وا 
ا€عقد  ي₱صرف إ €₭متعاقدين وا€خ₭ف ا€عام، أما إذا أقام ا€دعوى أحد من غير ا€ورثة 

وتبت أن €₳ مص₭حة في ا€دعوى، فأح₫ام ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية ₴ي ا€تي تؤخذ بعين 
  (2).اعتبار ₾₱₵م من ا€غير با€₱سبة €₭عقد ا€مبرم بين ا€مريض وا€صيد€ي

يا  قضائي: ثا  االتجا ا
      ذ₴ب رأي من ا€قضاء إ€ى ا€قول بأن مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€م₱تج أو ا€بائع تجا₲ 

عمئ₳ ₴ي مسؤو€ية عقدية، و أن ا€₭جوء €قواعد ا€مسؤو€ية ا€عقدية أس₵ل وأيسر 
€₭مضرور من ا€₭جوء €قواعد ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، وب₱اءا ع₭ى ذ€ك سمح ا€قضاء €من 
يستعمل ا€دواء أن يتمسك با€دعوى ا€عقدية ضد صا₱ع ₴ذا ا€دواء بسبب إخ€₳ بأداء 

 (3).ا€تزام با€تبصير عن م₱تج₳ ا€طبي
     ₫ما َرجَّحت ا€غرفة ا€مد₱ية ا₾و€ى بمح₫مة ا€₱قض ا€فر₱سية تخويل مست₵₭ك ا€دواء 

    دعوى عقديـة مباشـرة ضـد ا€صـا₱ـع، ع₭ـى س₱ـد مـن وجـود عيب خفـي يم₫ـن €₭مست₵₭ـك أن

                     
 .87-85ص . ا€مرجع ا€سابق:  ا₱ظر عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي(1)

 .244ص . ا€مرجع ا€سابق:  عبد ا€رحمان جمعة(2)

(3) Memmi Françoise : la responsabilité du fabricant de médicament .le refus manifeste de 

garantir le risque de développement. Gazette du palais. p3                                                               
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مما يست₱تج . ثم أقامت₵ا بعد ذ€ك ع₭ى س₱د من اخل با€تزام ا€سمة. يستفيد من ضما₱₳
وان . أن إرادة ا€قضاء ا€فر₱سي قد اتج₵ت صوب حماية مست₵₭ك ا€دواء وفق ₱طاق عقدي

اخت₭فت آراء ا€فق₳ حول ا₾ساس ا€ذي يقوم ا€₱طاق ا€عقدي ع₭ى س₱د م₱₳ ع₭ى ا€₱حو 
 :(1)ا€تا€ي

عقدية -1 ية ا مسؤو أساس  خفي  عيب ا تزام بضمان ا  : اال

 ذ₴بت بعض أح₫ام ا€قضاء ا€فر₱سي إ€ى أن أساس مسؤو€ية ا€صيد€ي ا€صا₱ع ₴و 
ا€تزام بضمان ا€عيوب ا€خفية في ا€دواء، فوجود عيوب خفية في ا€دواء، وا€تي  يم₫ن 

€₭مستعمل أن يتبي₱₵ا، و ت₭حق ب₳ ضررا، سببا يؤدي إ€ى ا₱عقاد مسؤو€ية ا€صيد€ي 
 (2).ا€صا₱ع

     وُي₭قى ا€تزام بضمان ا€عيب ا€خفي ع₭ى عاتق ₫ل من ا€صيد€ي ا€م₱تج و ا€بائع، 
ا€تزاما بعدم طرح م₱تجات دوائية معيبة في ا₾سواق، وأ₱₳ متى ثبت ع₭م ا€صيد€ي ا€بائع 

 (3).ب₳ ف يسمح €₳ بإثبات ج₵₭₳ با€عيب، أو حتى استحا€ة ع₭م₳ ب₳
سالمة-2 تزام بضمان ا و ا ي  صيد عقدية  ية ا مسؤو   :أساس ا

₫₱تيجة €₭صعوبات ا€تي واج₵ت ا€تزام بضمان ا€عيب ا€خفي، أ₱شأت مح₫مة 
ا€₱قض ا€فر₱سية ا€تزاما تعاقديا جديدا ع₭ى عاتق ا€م₱تجين، وا€موزعين بضمان سمة 
ا€مست₵₭₫ين، وخ₭ف₵م ا€خاص، في ا€حات ا€تي  تتوافر في₵ا شروط إعمال ضمان 
ا€عيب ا€خفي، أو حي₱ما ت₱قضي ا€م₵₭ة ا€قصيرة ا€محددة €رفع ا€دعوى خ€₵ا، أو في 

  (4).ا€حات ا€تي يتم في₵ا اعفاء أو ا€تخفيف من ا€ضمان بموجب ا€شروط ا€تعاقدية

 

  .167ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

 .173ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد شعبان محمد ط₳ (2)
 .168ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)
  .121ص . ا€مرجع ا€سابق:حسن عبد ا€باسط جميعي (4)
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1968 ديسمبر 11      حيث قضت مح₫مة باريس في ح₫م €₵ا بتاريخ 
بأن  ،(1)

مسؤو€ية صا₱ع ا€دواء تجا₲ مستعمل ا€دواء ₴ي مسؤو€ية عقدية، وأن صا₱ع ا€دواء ي₭تزم 
بسمة ا€مريض، وأضافت ا€مح₫مة أن ا€صا₱ع وان ₫ان  ي₭تزم تجا₲ ا€مريض بتحقيق 

ومضمون ₴ذا ا€تزام . ₱تيجة و₴ي شفاء ا€مريض، فإ₱₳ م₭زم ع₭ى ا₾قل با€تزام ا€سمة
₴و عدم إ€حاق أي ضرر جديد €مستعمل ا€دواء  عقة €₳ باصابة ا€تي يعا€ج م₱₵ا 

  (2).أص 

 Aix en)     ويعد من أبرز ا₾ح₫ام ا€قضائية في ₴ذا ا€خصوص ما قضت ب₳ مح₫مة 

Province)  بشأن قيام مسؤو€ية م₱تج ا€دواء، وتأسيس ₴ذ₲ 1993 يو₱يو 12في 
ا€مسؤو€ية ع₭ى إخ€₳ با€تزام بضمان ا€سمة، أين خ₭صت ا€مح₫مة إ€ى أن ا€صفة 

ا€خطرة في ا€دواء، وما وقر في يقين ا€مح₫مة من احتوائ₳ ع₭ى ترا₫يب تحمل فيروسات 
أدت إ€ى افتقاد ا€مريض ا€قدرة ع₭ى ا€حر₫ة، ₫ل ذ€ك من شأ₱₳ أن ُيْعِقد مسؤو€ية ا€صيد€ي 

م₱تج ا€دواء، ا€ذي  يستطيع أن يدفع ₴ذ₲ ا€مسؤو€ية بحجة عدم ع₭م₳ بوجود مثل ₴ذ₲ 
 ا€فيروسات ا€تي €م ي₫ن في مقدور أي شخص ا₫تشاف₵ا في ظل ا€معطيات ا€ت₫₱و€وجية 

 

 
تت₭خص وقائع ₴ذ₲ ا€قضية قي أن مريضة ₫ا₱ت تعا₱ي من مرض معين، ذ₴بت €₭طبيب ا€ذي رأى ضرورة معا€جت₵ا  (1)

، حيث قامت ا€ممرضة بحق₱₵ا في ا€عضل با€حقن ا€ذي وصف₳ (Big Bill)عن طريق ا€حقن في ا€وريد بأحد ا₾دوية 
ا€طبيب، وبعد ثث حقن في ا€عضل ظ₵رت ع₭ى ا€مريضة ثثة خراريج خطيرة، استدعت ضرورة إجراء عم₭يات 

و€قد ثبت من تقارير ا€خبراء أن أمبوت ₱فس ا€ع₭بة ا€تي تحتوي . جراحية €₭مريض، واقامة في ا€مستشفى €مدة طوي₭ة
ع₭ى ا€مستحضر ا€مذ₫ور، وا€ذي تم ا€حقن من خ€₵ا ₫ا₱ت ₫ام₭ة ا€تعقيم، وأرجع ا€تقرير وجود ₴ذ₲ ا€خراريج إما إ€ى 

ما إ€ى ₱قص في ا€تعقيم، وا₱ت₵ى ا€تقرير إ€ى أ₱₳  يوجد أي خطأ يم₫ن إس₱اد₲ إ€ى  وجود فيروس €دى ا€مريضة، وا 
ا€صيد€ي ا€م₱تج ع₭ى أساس وجود ا€تزام محدد بضمان ا€سمة، مقتضا₲ أ يصيب ا€مست₵₭ك €₭دواء ا€ذي ي₱تج₳ مرض 

: ₱ق عن. جديد €يس €₳ عقة با€مرض ا€ذي يعا€ج م₱₳، وان ₫ان ₴ذا ا€ح₫م قد تم إ€غاؤ₲ بعد ذ€ك في استئ₱اف
 .171ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب

 .169ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد شعبان محمد ط₳ (2)
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 (1).ا€متاحة وقت تص₱يع ا€دواء
₫ما ذ₴ب رأي آخر من ا€فق₳، إ€ى ا€قول بأن ا€مسؤو€ية ا€عقدية في مجال ا€دواء تب₱ى        

ع₭ى أساس ا€تزام بضمان ا€سمة، ₫تس₭يم مستحضر مطابق €ذ€ك ا€مستحضر ا€مدون 
 (2).في ا€تذ₫رة ا€طبية با€₱سبة €₭صيد€ي ا€بائع

تبصير -3 تزام با عقدية (اإلعالم)اال ية ا مسؤو  :أساس 

إ€ى وجود عقد صحيح ضم₱ي ( 3) 1979 فبراير 14في " روان" ذ₴بت مح₫مة استئ₱اف 
بين صا₱ع ا€دواء ومستعم₭₳ ع₭ى ا€رغم من أن ا₾مر يتع₭ق ببيع ا€دواء، وتخ₭ص وقائع 

، ومع استمرار في ا€تعاطي Nimolا€قضية في أن ا€طبيب وصف €مريض₳ دواء يسمى 
€₵ذا ا€دواء €فترة طوي₭ة ₱تج ع₱₳ أضرار €₭مريض، فأقام دعوا₲ با€تعويض ع₭ى ₫ل من 

ا€طبيب وصا₱ع ا€دواء، وأثبت ا€خبراء ا€م₱تدبون في ا€دعوى أن ا€طبيب €م يقصر في أي 
ا€تزام من ا€تزامات₳، إذ أن ع₱ايت₳ با€مريض تمت بمراعات₳ €₭معطيات ا€طبية، وأ₱₳ استعمل 

وترتيبا ع₭ى ما سبق أخرجت مح₫مة أول درجة . عج ذائع ا€صيت وشائع استعمال
ا€طبيب من ا€دعوى بي₱ما قررت مسؤو€ية صا₱ع ا€دواء، ₫ما قررت وجود عقد صحيح 

 (4). ضم₱ي وحقيقي بين صا₱ع ا€دواء ومستعم₭₳ ع₭ى ا€رغم من وجود ا€وسطاء

ي ثا فرع ا  ا
عقدية ي ا صيد ية ا قائل بمسؤو رأي ا  قد وتقييم ا

ع₭ى ا€رغم مما ذ₴بت إ€ي₳ اتجا₴ات ا€فق₵ية وا€قضائية ا€سابقة في ا€قضاء ا€فر₱سي،     
 في جعل مسؤو€ية ا€صيد€ي مسؤو€ية عقدية، ₴₱اك أحد ا€مذا₴ب ا€فق₵ية دعا إ€ى ا€تضييق

 
  .171 ،170ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)
 .170ص . ا€مرجع ₱فس₳ (2)
 ثم طعن في ا€ح₫م باستئ₱اف أمام 1977 يو€يو 27 وصدر ح₫م₵ا في Bamey₴ذ₲ ا€دعوى ₱ظرت أمام مح₫مة  (3)

: أحمد شعبان محمد ط₳.  وا€ذي ₫ان مح €تع₭يقات ا€فق₳1979 فيراير 14 حيث صدر ح₫م₵ا في Rouenمح₫مة 
 .170ص . ا€مرجع ا€سابق

 .170ص . ا€مرجع ₱فس₳ (4)
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من مجال تطبيق ا€مسؤو€ية ا€عقدية €₭صيد€ي، و₴ذا اتجا₲ يقر بأن ا€عقة بين   
ا€صيد€ي وا€مريض تخضع €عقد بيع ا€دواء، و€₫₱₳ يحاول أن يجد ثغرة ت₱فذ من خ€₵ا 

 ( 1).ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية في دائرة ا€عقد وذ€ك با€تفرقة بين ا€تزامات ا€صيد€ي 
ن اتجا₲ ا€فق₵ي وا€قضائي ا€سائد في ا€وقت ا€حا€ي، يرفض ا€مسؤو€ية ا€عقدية       ₴ذا وا 

€صا₱ع ا€دواء في حا€ة حدوث ضرر ي₭حق بمست₵₭ك ا€دواء، ستحا€ة وجود أي رابطة 
عقدية بين ا€صا₱ع وا€مضرور، إذ أن صا₱ع ا€دواء بعد أن ي₱ت₵ي من ص₱اعت₳، يقوم ببيع₳ 

، ومن ثم فإن (عن طريق وسطاء)إ€ى ا€صيد€ي ا€بائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
ا₾دوية  تصل إ€ى ا€مست₵₭ك مباشرة، وبا€تا€ي عدم وجود عقد حقيقي يربط ا€صا₱ع 

ويرتب ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية باعتبار₴ا ا€سبيل ا€وحيد €رجوع ا€مشتري €₭دواء . با€مست₵₭ك
ع₭ى صا₱ع₳، وع₭ى افتراض وجود عقة تعاقدية، فإن ذ€ك يتط₭ب ₱ص قا₱و₱ي صريح 
€₵ذ₲ ا€عقة، وبا€رجوع إ€ى ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية و€₭مبادئ ا€عامة €₭قا₱ون  يوجد في₵ا ما 

، بل إن ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية تؤ₫د ع₭ى عدم (2)يؤدي إ€ى ا€قول بوجود ت₭ك ا€عقة ا€تعاقدية
وجود ا€عقة ا€عقدية بين ا€صيد€ي ا€م₱تج وا€مشتري، حيث وبا€رجوع إ€ى ₱ص ا€مادة 

 من قا₱ون ا€صحة ا€عامة ا€فر₱سي ₱جد₴ا تحظر ع₭ى ا€صيد€ي ا€م₱تج من أن 5115/1
يبيع ا₾دوية وا€مستحضرات ا€صيد₱ية ا€تي ي₱تج₵ا مباشرة  إ€ى ا€جم₵ور، و₴ذا يع₱ي 

  (3). با€ضرورة عدم وجود عقة تعاقدية بين ا€صيد€ي ا€م₱تج ومست₵₭ك ا€دواء
ويم₫₱₱ا ا€قول في ا€₱₵اية أ₱₳ إذا ₫ان ا€بعض يتصور في دعوى ضمان ا€عيوب 

 ا€خفية ا₾ساس ا€م₱طقي €قيام ا€مسؤو€ية ا€عقدية في مجال ا€دواء، فإ₱₳ يبقى من ا€صعوبة
 

 

 .89ص . ا€مرجع ا€سابق: عباس ع₭ي محمد ا€حسي₱ي (1)

 .180، 179ص . ا€مرجع ا€سابق: أحمد شعبان محمد ط₳ (2)

 . 186ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)



         أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي وطبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية                ا€فصل ا₾ول                            

 

98 

 

بم₫ان ا€تس₭يم بما توفر₲ ₴ذ₲ ا€دعوى من مزايا في حال توافر شروط₵ا، ₾ن أثر₴ا ي₫ون 
مقصورا ع₭ى تخويل مست₵₭ك ا€دواء ا€مطا€بة بفسخ ا€عقد أو إ₱قاص ا€ثمن، و₴و أمر  
طائل من ورائ₳ في ظل وجود مست₵₭ك متضرر من دواء معيب، ومن ثم يطا€ب م₱تج₳ 

بتعويض عما أصاب₳ من أضرار، و₴ي مسأ€ة يم₫ن أن توفر₴ا ربما ع₭ى وج₳ أفضل 
 (1). قواعد ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية

 ₫ما أن ا€تزام بضمان ا€سمة ₫أساس €₭مسؤو€ية ا€عقدية في مجال ا€دواء €يس 
أما ا€تزام باعم . با₾ساس ا€م₱طقي، ₾₱₳  يحقق ا₾مل ا€م₱شود في مجال ا€دواء

واعتبار₲ يقوم ع₭ى أساس وجود عقد بين ا€صيد€ي ا€م₱تج وا€مست₵₭ك بمقتضا₲ يقوم ا₾ول 
بإعم ا€ثا₱ي وتحذير₲ في مقابل أن يقوم ا€ثا₱ي بدفع ا€ثمن ا€محدد من قبل ا₾ول دون 

وفي حقيقة ا₾مر فإن تواجد مثل ₴ذا ا€عقد أمر يصعب تصور₲، حيث . م₱اقشة أو جدال
إن ا€قا₱ون ₴و ا€ذي يفرض مثل ₴ذا ا€تزام ع₭ى عاتق ا€صيد€ي ا€م₱تج أو ا€بائع، ومثل 

 (2). ₴ذا ا€تزام ي₫ون سابقا ع₭ى وجود ا€عقد ₱فس₳
ث  ثا ب ا مط  ا

موضوعية  مستحدثة أو ا ية ا مسؤو تج) ا م ية ا  (مسؤو
      ₱ظرا €عدم ₫فاية ا€قواعد ا€عامة في تقرير ا€حماية ا€₫افية €مستعم₭ي ا€م₱تجات 

 ضما₱ا (ا€صيد€ي )ا€خطرة وم₱₵ا ا₾دوية، تم تجسيد ₱ظام جديد €مسؤو€ية ا€مدين ا€محترف

€سمة ا€م₱توجات ا€تي يبيع₵ا، أو ا€تي ي₱تج₵ا، بأن  ُيحدث بم₱تجات₳ أخطارا تضر 
 (3).بصحة وسمة ا₾شخاص

 

 .191ص . ا€مرجع ا€سابق:  محمد محمد ا€قطب(1)

 .193-190ص .  ا€مرجع ₱فس₳(2)

(3) le Tourneau philippe : responsabilité des vendeurs et fabricants. Dalloz. Paris. France. 2eme 

édition. 2006. p 80. 
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ا₾مر ا€ذي يستدعي ضرورة ا€بحث في خصوصية ₴ذ₲ ا€مسؤو€ية في ا€فرع ا₾ول، 
 . ثم في خصوصية شروط₵ا في ا€فرع ا€ثا₱ي

فرع األول   ا
موضوعية ية ا مسؤو   خصوصية ا

     إن ₴ذا ا€₱وع ا€مستحدث من ا€مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ا€معيبة تتقرر بقوة 
₱ما تقوم ع₭ى أساس عدم ₫فاية  ا€قا₱ون، و تقوم ع₭ى ف₫رة ا€خطأ و ع₭ى ف₫رة ا€ضرر، وا 
ا₾مان وا€سمة في ا€م₱تجات، حيث ي₫ون ا€م₱تج مسؤو عن ا€ضرر ا€₱اتج عن ا€عيب 

أي أ₱₵ا مسؤو€ية  .(1)في ا€م₱توج سواء أ₫ان متعاقدا مع ا€مضرور أو غير متعاقد مع₳ 
₱ما تقوم ع₭ى أساس عدم ₫فاية  تقوم ع₭ى ا€خطأ أو ع₭ى ا€عيب با€مع₱ى ا€تق₭يدي، وا 

ا₾مان وا€سمة في ا€م₱تجات با€₱ظر إ€ى ا₱تظار ا€مشروع من ا€جم₵ور ف₵ي مسؤو€ية 
 :و€₵ذ₲ ا€مسؤو€ية مجموعة خصائص يم₫ن إجما€₵ا تباعا فيما ي₭ي . (2) خطئي₳

ية ذات طبيعة موضوعية : أوال  ا مسؤو  :(بدون خطأ)أ

 25         يعود ا€فضل في ظ₵ور ₴ذ₲ ا€مسؤو€ية إ€ى ا€توجي₳ ا₾وروبي ا€صادر بتاريخ 
، حيث أتى ب₱صوص (3)و ا€متع₭ق با€مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ا€معيبة  1985يو€يو 

 قا₱و₱ية موحدة، €م تفرق بين ا€مضرورين ₱تيجة تس₭يم م₱تج معيب من خل عقد معين، 

 
 

 

                                                        

مج₭ة . (389/98ا€مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ا€معيبة في ضوء ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي قا₱ون رقم  ):₱اجية ا€عطراق (1)
 .84ص . €يبيا. 2015يو₱يو . 6ا€عدد . جامعة ا€زاوية. ₫₭ية ا€قا₱ون. ا€ع₭وم ا€قا₱و₱ية وا€شرعية

                                                   .184ص . مرجع سابق: فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل (2)

(3) Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité 

du fait des produits défectueux. Disponible sur le site: http://www.lexinter.net 
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 (1). أو بين ا€مضرورين ا€₭ذين  تربط₵م مع ا€م₱تج أية عقة تعاقدية1998
 مايو 19 ا€مؤرخ في 98/389     وقد سار ع₭ى ذ€ك ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي رقم 

أ₫دت في  ، ا€تي1 م₫رر1386 من خل ₱ص ا€مادة (2)ا€معدل وا€متمم €₭قا₱ون ا€مد₱ي
فقرت₵ا ا₾و€ى ع₭ى أن ا€ُم₱تج تقوم مسؤو€يت₳ عن ا₾ضرار ا€₱اجمة عن عيوب م₱تجات₳ 

حتى و€و €م تربط₳ با€متضرر عقة تعاقدية، مما يع₱ي أن عيب ا€س₭عة يعد في حد ذات₳ 
وع₱دئذ  يقوم ا€مضرور بإثبات . (3)أساسا €قيام ا€مسؤو€ية و€يس قري₱ة ع₭ى خطأ ا€م₱تج 

₱ما يثبت عيب ا€م₱توج، ₫تخ₭ف مواصفات ا₾مان وا€سمة في  ا€خطأ ا€شخصي €₭م₱تج، وا 
ا€تي تم عرض₵ا €₭تداول، مما يع₱ي أ₱₵ا تقوم ع₭ى معيار موضوعي  (ا€دواء)ا€س₭عة 
 (4). شخصي

، 2005     و€قد تأثر ا€مشرع ا€جزائري ب₱ظير₲ ا€فر₱سي ع₱د تعدي₭₳ €₭قا₱ون ا€مد₱ي س₱ة 
 من 1 /1386 م₫رر ا€تي استوحا₴ا من ا€مادة 140و تب₱ى موقف₳ من خل ا€مادة 

ي₫ون ا€م₱تج مسؤو عن ا€ضرر ا€₱اتج "ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي، و ا€تي ت₱ص ع₭ى أ₱₳ 
،  و₴و بذ€ك قد ساير "عن عيب في م₱توج₳ حتى و€و €م تربط₳ با€متضرر عقة تعاقدية 

ا€مشرع ا€فر₱سي بان جعل ا€م₱تج مسؤو عن ا€ضرر ا€₱اتج عن ا€عيب في ا€م₱توج سواء 
 .أ₫ان متعاقدا مع ا€مضرور أو غير متعاقد مع₳

 

 

وقد أشار ا€بعض إ€ى أن ا€قضاء ا€فر₱سي ع₱دما توسع فيما يتع₭ق با€تزام ضمان ا€سمة €يشمل ا€متعاقدين وغير  (1)
ا€متعاقدين، ₫ان ₱تيجة ا€ح₫م ا€صادر من مح₫مة ا€عدل ا₾وربية ا€تي قضت بضرورة ا€تزام ا€قضاء في ا€دول ا₾وروبية 

 حول ا€مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات 1985 يو€يو 25ع₱د تفسير ا€قوا₱ين ا€داخ₭ية با€توجي₳ ا₾وروبي ا€صادر في 
ا€معيبة، وا€ذي €م يفرق بين ا₾شخاص ا€₭ذين تربط₵م عقات عقدية، أو بين من ₴م دون ذ€ك، بل وضع قواعد موحدة 

  .25، 24ص . ا€مرجع ا€سابق: شحاتة غريب ش₭قامي: ₱ق عن. يستفيد م₱₵ا ا€جميع

(2) La loi n°98-389 du 19 Mai 1998, relative a la responsabilité du Fait des produits défectueux. 

J.O. 21 Mai 1998. Dalloz 1998. Légis. P 184. 

 .71ص . ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رحمان حديبي (3)

 .47ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱ادية مامش (4)
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ع₭ى خف ا€وضع في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري، فإ₱₳ €م ي₱ص ع₭ى ا€مسؤو€ية عن      
، فارتبط تأسيس مسؤو€ية ا€م₱تج با€قواعد ا€عامة €₭مسؤو€ية (1)فعل ا€م₱تجات ا€معيبة 

€₫ن    . (2) من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€مصري ا€واردة في₳178ا€عقدية وا€تقصيرية طبقا €₭مادة 
، استحدث ا€مشرع ا€مصري   1999 €س₱ة 17بعد تعديل ا€قا₱ون ا€تجاري ا€مصري رقم 

 م₱₳ صورة جديدة من صور ا€مسؤو€ية عن ا€عمل غير ا€مشروع         67في ا€مادة 
في ا€حياة ا€تجارية، و₴ي مسؤو€ية م₱تج ا€س₭عة وموزع₵ا عن ا₾ضرار ا€تي         
تصيب ا₾شخاص بسبب عيب في ا€س₭عة ا€م₱تجة، €يتم₫ن ا€مست₵₭₫ين من       

حيث قررت في فقرت₵ا . استفادة م₱₵ا، رغم أ₱₵ا €م توضع في إطار حماية ا€مست₵₭ك
ا₾و€ى مبدأ مسؤو€ية م₱تج ا€س₭عة وموزع₵ا ِقبل ₫ل شخص €حق₳ ضرر بد₱ي، أو مادي 
يحدث₳ ا€ُم₱َتج، ووضعت ع₭ى عاتق ا€مضرور عبء إثبات عقة ا€سببية بين ا€ضرر 

€₫ن . وعيب ا€م₱تج، ا₾مر ا€ذي يس₵ل ع₭ي₳ إثبات₳ دون أن يتط₭ب إثبات ا€خطأ ا€شخصي
و ع₭ى ا€رغم من أن ₴ذا ا€₱ص ا€مستحدث قد خطى خطوة ₫بيرة ₱حو حماية ا€مست₵₭ك، 

إ ا₱₳ يفتقر إ€ى ا€شفافية وا€وضوح، ₴ذا من ج₵ة ومن ج₵ة أخرى ف₫رة ا€عيب ا€تي 
تقدمت ب₵ا ا€مادة زا€ت تحتاج إ€ى توسيع حتى تشمل ₱قص ا₾مان، €ت₫ون دعوى 

€ذا يجب ع₭ى ا€مشرع ا€مصري أن ي₱ظم           . ا€مسؤو€ية أداة فعا€ة ضد ا€م₱تجين
في إطار ا€قا₱ون ا€مد₱ي مسؤو€ية ا€م₱تجين ع₭ى ₱حو ما ذ₴ب إ€ي₳ ا€مشرع ا€فر₱سي 

     (3).98/389بقا₱ون 
 أما ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي، فإ₱₳ €م يفرد أح₫اما خاصة با€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭م₱تج، إذ  

 
 

  .8، 7ص . ا€مرجع ا€سابق: شحاتة غريب ش₭قامي (1)

 .38ص . ا€مرجع ا€سابق: شحاتة غريب ش₭قامي. 198ص .ا€مرجع ا€سابق: ا₱ظر ₱ادية مامش (2)

 .211-207ص . ا€مرجع ا€سابق: ا₱ظر فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل (3)
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يوجد أي ₱ص يعطي €₭مست₵₭ك ا€حق في ا€رجوع ع₭ى ا€م₱تج بصفة مباشرة، بل ₫ل ما 
₴₱ا€ك أن ا€عقة ا€قائمة بين ا€مست₵₭ك وا€م₱تج قائمة ع₭ى طبيعة ا€تعامل بي₱₵ما، فإذا 

₫ان ا€صيد€ي ا€بائع ₴و ₱فس₳ مر₫ب ا€دواء فا€عقة ا€تي بي₱₵ما تح₫م₵ا أح₫ام ا€مسؤو€ية 
ا€عقدية ₱ظرا €₭عقة ا€مباشرة بي₱₵ما، أما إذا ₫ان ا€صيد€ي ا€بائع €يس ₱فس₳ م₱تج ا€دواء 

 من 256فعودة ا€مست₵₭ك ع₭ى ا€م₱تج ت₫ون وفقا ₾ح₫ام ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية طبقا €₭مادة 
 (1).ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا₾رد₱ي

     أما ا€مشرع ا€عراقي، و با€رغم من محاوت₳ في سن قوا₱ين خاصة متعددة تضم₱ت 
في ₱صوص₵ا حماية ا€مست₵₭ك ومسؤو€ية تداول ا€م₱تجات ا€ضارة، إ أ₱₵ا مازا€ت بعيدة 

، ف يزال (2)عن أح₫ام مسؤو€ية ا€م₱تج ا€م₱صوص ع₭ي₵ا في ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي
ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي يقيم مسؤو€ية ا€م₱تج ع₭ى أساس أح₫ام ا€مسؤو€ية ا€عقدية، إذا ما 

أقيمت ا€دعوى ضد₲ من أحد ا€ُمْشَترين ا€مباشرين، است₱ادا إ€ى إخ€₳ با€تزام ضمان 
أما إذا ₫ان ا€مضرور شخص آخر غير ا€مشتري ا€مباشر و تربط₳ عقة . ا€سمة

عقدية با€م₱تج فا₱₳ يقاضي ا€م₱تج است₱ادا ₾ح₫ام ا€مسؤو€ية عن ا₾شياء باعتبار ا€م₱تج 
حارس ت₫وين وا€مضرور في ₴ذ₲ ا€حا€ة  ي₫₭ف بإثبات خطأ ا€حارس ن مسؤو€يت₳ 

  (3). من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€عراقي231مفترضة طبقا €₭مادة 
 

 

دراسة . ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €م₱تجي ا€دواء عن ا€عيوب ا€تي تظ₵ر في ا€م₱تجات ا€دوائية:  محمد رائد محمود عبد ا€د€عة(1)
. رسا€ة ماجستير مقدمة است₫ما €متط₭بات ا€حصول ع₭ى درجة ا€ماجستير في ا€قا₱ون ا€خاص. غير م₱شورة. مقار₱ة

 .47، 46ص .  2011س₱ة. ا₾ردن. عمان. جامعة ا€شرق ا₾وسط. ₫₭ية ا€حقوق. قسم ا€قا₱ون ا€خاص

مسؤو€ية ا€م₱تج ا€مد₱ية عن م₱تجات₳ ا€معيبة وفق ا€توجي₳ ا₾وروبي €مسؤو€ية  ): عقيل مجيد ₫اظم.  عد₱ان ₴اشم جواد(2)
س₱ة . 2ا€عدد . جامعة ₫ربء. ₫₭ية ا€حقوق. مج₭ة ₫ربء ا€ع₭مية. (دراسة تح₭ي₭ية مقار₱ة. 1986 €س₱ة 85ا€م₱تج رقم 

 .121ص . 9م. 2011

 (دراسة مقار₱ة. ا€جوا₱ب ا€قا₱و₱ية €₭مسؤو€ية عن ا€دواء ا€ضار): ₱جء توفيق ف₭يح و عبد ا€رحمان عبد ا€رزاق ا€طحان (3)
س₱ة . ا€عدد ا€خاص ببحوث ا€مؤتمر ا€قا₱و₱ي ا€سابع . ا₾ردن. ا₾ربد. جامعة جدارا. ₫₭ية ا€حقوق. مج₭ة رسا€ة ا€حقوق

 .107ص . 2010
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يا  ية خاصة : ثا و ية قا ا مسؤو   (العقدية وال تقصيرية)أ

     أي أ₱₵ا مسؤو€ية تطبق ع₭ى جميع ا€متضررين من عيوب ا€م₱تجات بغض ا€₱ظر 
ف₵ي  تقيم فرقا بين ا€متعاقد وغير ا€متعاقد، و ُتميز بين . عن طبيعة عقت₵م با€ُم₱ِتج

ا€مسؤو€ية ا€عقدية وا€مسؤو€ية ا€تقصيرية، وذ€ك من أجل توفير حماية فعا€ة €₭متضررين 
إذ محى ₫ل من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي في  . (1)حتى يتم₫₱وا من ا€حصول ع₭ى تعويض

 من 67 م₫رر، وا€مادة 140 و ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€جزائري في ا€مادة 1386/1ا€مادة 
ا€قا₱ون ا€تجاري ا€مصري ₫ل تمييز بين ا€مسؤو€ية ا€عقدية وا€مسؤو€ية ا€تقصيرية عن فعل 
ا€م₱تجات، بحيث ت₫ون حماية ا€ضحية ب₱فس ا€طريقة سواء أ₫ان متعاقدا أو غير متعاقد 

 (2).و₴م بذ€ك وضعوا مبدأ ا€مسؤو€ية ا€خطئية" ، (ا€م₱تج)مع ا€مدعى ع₭ي₳ 
ثا  ية ذات قواعد آمرة : ثا ا مسؤو  :أ

     تعتبر ا€قواعد ا€م₱ظمة €₭مسؤو€ية ا€قا₱و₱ية ا€موحدة من ا€₱ظام ا€عام و₫ل شرط أو 
وع₭ى . (3)اتفاق ع₭ى استبعاد ₴ذ₲ ا€مسؤو€ية أو ا€تخفيف م₱₵ا يعد باط بط₱ا مط₭قا 

ا€رغم من ذ€ك €م يم₱ع ا€مضرور من اختيار بين ₴ذا ا€₱ظام ا€خاص €₭مسؤو€ية ،أو بين 
فبموجب . (4)رفع ا€دعوى طبقا €₭قواعد ا€عامة €ط₭ب ا€تعويض عما أصاب₳ من ضرر

 من ا€موج₳ ا₾وروبي  يؤثر ا€موج₳ ع₭ى حقوق ا€ضحية في ا€تعويض وفقا 13ا€مادة 
€قواعد ا€مسؤو€ية ا€عقدية أو ا€مسؤو€ية ا€تقصيرية أو وفقا €₱ظام مسؤو€ية خاصة موجودة 

 (5).وقت إعن ₴ذا ا€موج₳
 

 
 .72، 71ص . ا€مرجع ا€سابق: عبد ا€رحمان حديبي (1)

 .182ص . ا€مرجع ا€سابق: فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل (2)

 .  من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي10 /1382ا€مادة .  من ا€توجي₳ ا₾وروبي2ا€مادة  (3)

 .39ص . ا€مرجع ا€سابق: شحاتة غريب ش₭قامي (4)

(5) Michele Rivasi: Rapport d’information déposé par la Délégation de l’assemblée nationale pour 
L’union Européenne. Sur le livre de la commission européenne, sur la responsabilité civile du fait 
des produits défectueux (com.1999.396. final- document E 1296). P40.  
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ي  ثا فرع ا  ا
موضوعية ية ا مسؤو   خصوصية شروط ا

       حس₱ت ا€شروط ا€جديدة ا€تي جاء ب₵ا ا€توجي₳ ا₾وروبي، وا€تي تب₱ا₴ا ا€مشرع 
، واقتبس₵ا ا€مشرع ا€جزائري في ا€قا₱ون ا€مد₱ي 89/389ا€فر₱سي في ا€قا₱ون رقم

 من موقف ضحايا فعل ا€م₱تجات 17 /99 وا€قا₱ون ا€تجاري ا€مصري رقم 05/10رقم
ا€معيبة عامة، ومن موقف ضحايا ا₾دوية خاصة، وذ€ك بإعفائ₵م من إثبات خطأ ا€م₱تج 

 غير أ₱₵ا أ€زمت ا€مضرور بإثبات (1)ا€صيد€ي، ا₾مر ا€ذي طا€ما أثقل ₫ا₴ل ا€مضرورين،
، واثبات عقة ا€سببية بي₱₵ما، وبا€تا€ي تس₵يل حصو€₳ (ا€دواء)ا€ضرر، وتعيب ا€م₱تج 

  (2).ع₭ى ا€تعويض
 . ا€عيب، وا€ضرر، وعقة ا€سببية بي₱₵ما : و تتمثل ₴ذ₲ ا€شروط تباعا في

توج :أوال  م عيب في ا   ا
     حرص واضعو ا€توجي₳ ا₾وروبي أث₱اء قيام₵م بوضع شروط ا€عيوب ا€جديدة 

€₭مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ع₭ى محاو€ة، تفادي ت₭ك ا€مش₫ت ا€تي أثار₴ا مف₵وم 
ا€عيب وفقا €قواعد ضمان ا€عيوب ا€خفية، بغية تحقيق أ₫بر قدر من ا₾مان €مست₵₭₫ي 

ا€م₱تجات ا€خطرة أو ا€معيبة، و€تذ€يل ₫افة ا€معوقات ا€تي أفرز₴ا ا€تطبيق ا€عم₭ي €₭قواعد 
ا€سابقة، و₴و ما يع₫س₳ اختف مف₵وم ا€عيب في ضوء قواعد ا€مسؤو€ية عن فعل 

، ويتج₭ى ₴ذا اختف من خل ₱ص (3)ا€م₱تجات ا€معيبة ع₱₳ في ضوء ا€قواعد ا€عامة 
ي₫ون ا€م₱تج معيبا : "  من ا€توجي₳ ا₾وروبي ا€تي عرفت ا€م₱تج ا€معيب بأ₱₳6ا€مادة 

  ع₱دما  يوفر ا€سمـة ا€تي يم₫ن توقع₵ا م₱₳ بوج₳ مشروع  مـع ا₾خذ فــي اعتبار ₫ل
 

 
 .119ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

(2) Elsa Berry: (responsabilité du fait des produits de santé). Faculté de droit et des sciences 

sociales de l’université de Poitiers. Equipe de recherche en droit privé(EA 1320). P 06. 
 .123ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)
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 :ا€ظروف، وخاصة 

 ₫يفية عرض ا€م₱تج، -

 استخدام ا€م₱تظر €₭م₱تج با€ش₫ل ا€مط₭وب،  -

  (1). "€حظة طرح ا€م₱تج €₭تداول -

جعل صفة ا€عيب  تتحدد     من خل ₴ذا ا€تعريف يتضح €₱ا أن ا€توجي₳ ا₾وروبي  
با€₱ظر إ€ى صحية ا€م₱تج €ستعمال، و€₫ن با€₱ظر إ€ى ₱قص ا₾مان ا€مشروع ا€م₱تظر 

  (2)أي اعتماد ا€معيار ا€موضوعي، (ا€دواء)من جم₵ور ا€مست₵₭₫ين €₭م₱تج 
 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي 1386/4و₴و ذات ا€تعريف ا€ذي أخذت ب₳ ا€مادة 

" يعتبر ا€ُمْ₱َتُج معيبا ع₱دما  يتوفر ع₭ى ا€سمة ا€م₱تظرة ع₭ى ا€وج₳ ا€مشروع " ب₱ص₵ا 
 وا₾مان ا€₭ذان يوفر₴ما (3)وا€واضح من ₴ذا ا€تعريف أ₱₳  ي₵تم إ بضمان ا€سمة 

ا€م₱تج، ₫ما أن ا€مشرع حدد شروطا موضوعية €تقدير ا€عيب، و₴و ا€توقع ا€مشروع 
  (4 )..€₭شخص ا€عادي

  
(1) Article 06 de Directive 85/374/CEE: « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la 

sécurité à la quelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, 
et notamment : 

     de la présentation du produit 

     de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu. 

     Du moment de la mise en circulation du produit. »   

ا₾₫اديمية €₭دراسات . (مسؤو€ية ا€محترف عن أضرار ومخاطر تطور م₱تجات₳ ا€معيبة ): محمد حاج بن ع₭ي (2)
. (د س) .(د ع). ا€جزائر. ا€ش₭ف. جامعة حسيبة بن بو ع₭ي. ₫₭ية ا€ع₭وم ا€قا₱و₱ية وادارية. اجتماعية وا₱سا₱ية

 . 47ص 

ا€سمة ا€مقصودة ₴ي ا€سمة ا€جسدية €₱سان، وا€متمث₭ة في استمرار أج₵زة جسم ا₱سان في أداء وظيفت₵ا  (3)
 .دون أي خ₭ل في آدائ₵ا. ا€طبيعية

. أطروحة مقدمة €₱يل ش₵ادة د₫تورا₲ ا€ع₭وم. حماية ا€مست₵₭ك من ا₾ضرار ا€₱اتجة عن ا€م₱تجات ا€معيبة: عمار زعبي (4)
. ا€جزائر. بس₫رة. جامعة محمد خيضر. ₫₭ية ا€حقوق وا€ع₭وم ا€سياسية. تخصص قا₱ون ا₾عمال. غير م₱شورة

 .57ص . 2013س₱ة



         أر₫ان ا€مسؤو€ية ا€مد₱ية €₭صيد€ي وطبيعت₵ا ا€قا₱و₱ية                ا€فصل ا₾ول                            

 

106 

 

 م₫رر من 140أما ا€مشرع ا€جزائري، فقد ت₱اول ا€عيب ع₭ى إطق₳ في ا€مادة 
 ا€متع₭ق بحماية 09/03 من ا€قا₱ون رقم 3ا€قا₱ون ا€مد₱ي، و€₫ن با€عودة إ€ى ا€مادة 

ا€مست₵₭ك وقمع ا€غش، يم₫ن استخص مف₵وم ا€عيب ع₭ى أ₱₳ ₫ل ₱قص، أو عيب خفي 
يضر بصحة وسمة ا€مست₵₭ك أو مص₭حت₳ ا€مادية، أو ا€مع₱وية، ويمتد ا€عيب €يشمل 

 (1). عن استعمال ا€عادي €₭م₱توج ₫ل ا€مخاطر ا€₱اجمة

     من خل ا€تعريف يتضح €₱ا، أن صفة ا€عيب في ا€م₱تج  تتحدد با€₱ظر إ€ى 
صحية ا€م₱تج €ستعمال، أو إ€ى ا€صفة ا€موعود ب₵ا في ا€م₱تج ا€مبيع، و€₫ن با€₱ظر 

 (2).في ₱قص ا€سمة وا₾مان ا€مشروع ا€م₱تظر من ا€جم₵ور
 أي أن ا€ُم₱َتج وفقا €₭مف₵وم ا€جديد €₭عيب، قد يوصف با€عيب ع₭ى ا€رغم من 

صحيت₳ €ستعمال في ا€غرض ا€ذي أعد €₳، إذا ما اتسم ببعض ا€خطورة ا€تي ت₵دد 
ا€سمة أو ا₾مان ا€م₱تظر م₱₳، بحيث يم₫ن ا€قول بأن عيب ا€سمة €م يعد قاصرا ع₭ى 

، وذ€ك ع₭ى ا€ع₫س من ا€قواعد ا€م₱ظمة €₭مسؤو€ية عن ضمان ا€عيوب ...عيب ا€تص₱يع
ا€خفية، وا€تي تعتبر عدم قدرة ا€س₭عة ع₭ى ا€وفاء با₾غراض ا€مست₵دفة م₱₵ا من قبيل 

 (3).ا€عيوب
 و€تقدير ₱قص ا€سمة أو ا₾مان ا€م₱تظر شرعا، ₴₱اك بعض ا€معايير ا€تي 

ع₭ى سبيل ا€مثال  ا€حصر، و₴ي ع₭ى (4) 1386/4ُيسترشد ب₵ا، وا€تي ذ₫رت₵ا ا€مادة 
 :ا€توا€ي

َْتج  ُم  ويقصد ب₵ا ا€تحذيرات وا€تع₭يمات ا€خاصة ا€تي يجب ع₭ى صا₱ع ا€دواء : عرض ا

 

 .147ص . ا€مرجع ا€سابق: زا₴ية عيساوي (1)
 .185ص . ا€مرجع ا€سابق: فتحي عبد ا€رحيم عبد اهلل (2)

 .124،125ص. ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)

(4) Art 1386-4  du code civil Français « un produit est défectueux au sens du présent              
lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle ont peut légitimement s’attendre »   
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أن يرفق₵ا بــ₳ €يوضح ب₵ــا €₭مست₵₭ك طريقــة استعمال ا€دواء وا€مخـــاطر ا€ـتـي قد ت₭حق ب₳ 
 .₱تيجـة ₴ذا استعمال

تج م معقول  بأن يأخذ ا€م₱تج في اعتبار₲، معقو€ية استعمال ا€مست₵₭ك : االستعمال ا
€₭دواء، ويتم تقدير ا€توقع ا€مشروع €₭سمة ا€م₱تظر من ا€دواء في حدود استخدام 

ا€سمة -ويعد تخ₭ف₵ا (معيار ا€شخص ا€عادي )ا€معقول ب₱اءا ع₭ى ا€معيار ا€موضوعي 
 .من قبيل ا€عيوب- ا€مشروعة

تداول  ذي يطرح في  وقت ا أي ا€حا€ة ا€تي يدخل في₵ا ا€دواء ا€مص₱ع مرح₭ة : ا
 (1). ا€توزيع، ₾₱₳ م₱ذ ₴ذ₲ ا€₭حظة يخرج ا€دواء عن رقابة ا€ُمِ₱تج وسيطرت₳ ا€مادية

يا  ضرر : ثا  ا
     يعد ا€ضرر ر₫₱ا أساسيا من أر₫ان ا€مسؤو€ية و بدو₱₳  تقوم، إذ  دعوى بدون 

 جاء ₱اق ₾ح₫ام ا€توجي₳ ا₾وروبي، في 98/389ورغم أن ا€قا₱ون ا€فر₱سي . (2)مصح₭ة 
تحديد₲ €طبيعة ا₾ضرار ا€معوض ع₱₵ا في مسؤو€ية ا€م₱تج، €₫₱₳ تفرد ببعض ا₾ح₫ام 

، حيث اقتصر ا€توجي₳ ا₾وروبي ع₭ى ا₾ضرار ا€جسدية، وا₾ضرار ا€مادية (3)ا€خاصة
 ع₭ى خف (4 ).ا€تي ت₭حق بأموال ا€مضرور، فيما عدا ما ي₭حق ا€س₭عة ذات₵ا من ضرر

 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي (5) 1386/2ا€مشرع ا€فر₱سي ا€ذي وسع من ا€ضرر في ا€مادة 
 ا€فر₱سي، €يشمل ا€ضرر ا€مادي ا€مبــاشر، وا€ضرر ا₾دبــي، و₫ذ€ك ا€ضرر ا€مرتــد، ₫مـــا

 
 

 .133 - 125ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)
 .85ص . ا€مرجع ا€سابق: ₱اجية ا€عطراق (2)

 .73ص . ا€مرجع ا€سابق: قادة ش₵يدة (3)

 .63ص . ا€مرجع ا€سابق: عمار زعبي (4)

(5) Art 1386/02 du code civil français «  les dispositions du présent titre s’appliquent à la 
réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le 
produit défectueux lui-même ». 
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، ا₾ضرار ا€تي يم₫ن 5144/4حدد أيضا قا₱ون ا€صحة ا€عامة ا€فر₱سي في ا€مادة 
بسبب ا₾دوية، وا€متمث₭ة في اآلثار ا€ضارة وغير ا€مرغوبة ا€تي تحدث ₱تيجة   حدوث₵ا

استعمال ا€دواء، وا€تي يم₫ن أن تعّدل من ا€وظائف ا€عضوية ₾ج₵زة جسم ا₱سان، حتى 
أما إذا حدثت ت₭ك ا₾ضرار ₱تيجة استخدام . €و تم استخدام ا€دواء بطريقة صحيحة

 (2).  من طرف ا€مريض ع₱دئذ  تقوم ا€مسؤو€ية(1)ا€سيئ €₭دواء

 وقد استبعد ا€مشرع ا€فر₱سي من ₱طاق ا€مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ا€معيبة، ت₭ك 
ا₾ضرار ا€تي تحدث بسبب عيب في ا€م₱تج ذات₳، وذ€ك ع₭ى أساس أن مثل ₴ذ₲ 

 1386/1ا₾ضرار  ت₭حق ا₾شخاص أو ا₾موال، وبا€تا€ي  ي₱طبق بشأ₱₵ا ح₫م ا€مادة 
₱ما يم₫ن أن يطبق بشأ₱₵ا ا€مادة   وما بعد₴ا، وا€متع₭قة بضمان 1641وما بعد₴ا، وا 

 (3). ا€عيوب ا€خفية

     أما ا₾ضرار ا€قاب₭ة €₭تعويض في ا€قا₱ون ا€جزائري، ف₵ي ا₾ضرار ا€تجارية، 
، (ا€مباشرين أو بارتداد)وا₾ضرار ا€ماسة با€سمة ا€جسدية، أو ا€مع₱وية €₭مضرورين 

   (4).(أموا€₵م)₫ما ت₱صرف أيضا، إ€ى من يمس مصا€ح₵م ا€مادية 
 من 67وبا€₱سبة €₿ضرار ا€معوض ع₱₵ا في ا€قا₱ون ا€مصري، فإ₱₳ حسب ا€مادة 

ا₾ضرار  )، تشمل ا₾ضرار ا€ماسة با₾شخاص99/17قا₱ون ا€تجارة ا€مصري رقم 
   (5).، وا₾ضرار ا€مادية، و حتى ا€ضرر ا€مع₱وي(ا€جسدية
  

 
 

استخدام غير ا€مطابق €₭توصيات وا€تع₭يمات ا€مذ₫ورة في ا€مادة " عرف ا€مشرع ا€فر₱سي سوء استخدام ا€دواء ع₭ى أ₱₳  (1)
 .  من قا₱ون ا€صحة ا€عامة5128

 .144، 143ص . ا€مرجع ا€سابق: ا₱ظر محمد محمد ا€قطب(2)

  .146ص . ا€مرجع ₱فس₳(3)

 .  89ص . ا€مرجع ا€سابق:  قادة ش₵يدة (4)

ُيسأل م₱تج ا€س₭عة وموزع₵ا ِقبل ₫ل من ي₭حق₳ ضرر :" 1999 €س₱ة 17 من قا₱ون ا€تجارة ا€مصري رقم 67 ا€مادة (5)
   ".    بد₱ي أو مادي يحدث₳ ا€م₱توج إذا أثبت ₴ذا ا€شخص أن ا€ضرر ₱شأ بسبب عيب في ا€م₱توج
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ثا  سببية:ثا  عالقة ا
     وفقا €₭قواعد ا€جديدة €₭مسؤو€ية عن فعل ا€م₱تجات ا€معيبة،  ي₫في مجرد توافر 

، (ا€مريض)، بل يجب أن يرتب ذ€ك ا€عيب ضررا €₭مست₵₭ك(ا€دواء)ا€عيب في ا€ُم₱تج
 (1).فمجرد إثبات ا€ضرر غير ₫اف قامة ا€مسؤو€ية

     ₴ذا ويعتبر تحديد رابطة ا€سببية في ا€مجال ا€طبي عامة، وا€مجال ا€صيد€ي خاصة 
، من (2)من ا₾مور ا€شاقة وا€عسيرة، ₱ظرا €تعقد ا€جسم ا₱سا₱ي وتغير حات₳ وخصائص₳ 

ج₵ة، وقد  يظ₵ر ا€عيب إ بعد مرور فترة زم₱ية طوي₭ة من وقت طرح ا€دواء €₭تداول، 
فض عن بعض ا₾مراض ا€تي قد يتسبب في₵ا ا€دواء ا€معيب و يظ₵ر أثر₴ا إ بعد 

مرور فترة طوي₭ة من ا€زمن، وقد تتداخل بعض ا€عوامل ا₾خرى أو تتضافر بعض 
  (3).ا₾سباب ا€خارجية مع ا€عيب ا€ذي ي₭حق با€دواء

أمام ₴ذ₲ ا€صعوبات، تم خ₭ق قري₱ة قا₱و₱ية مفاد₴ا، أن ا€عيب يعتبر موجودا في 
 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي 11-1386ا€س₭عة وقت إطق₵ا €₭تداول و₴و ما أ₫دت₳ ا€مادة 

خا€ية من ا€عيب  (ا€دواء)ا€فر₱سي، و₴ي قري₱ة بسيطة يم₫ن ₱في₵ا إما، بإثبات أن ا€س₭عة 
وقت إطق₵ا €₭تداول، أو أن يثبت ا€م₱ِتج أن ا€₭حظة ا€تي ظ₵ر في₵ا ا€عيب ₫ا₱ت بعد 

 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي ا€فر₱سي 5-1386€₭بيع، و₴و ما قضت ب₳ ا€مادة  (ا€دواء)طرح ا€س₭عة
€م تطرح €₭تداول أص، أو €م يتم طرح₵ا  (ا€داوء)أو أن يثبت ا€م₱ِتج أن ا€س₭عة ( 4).

 (ا€دواء)بإرادت₳، أو أن يدفع بمخاطر ا€تقدم ₾₱₳  يم₫ن ا₫تشاف₵ا إ بعد طرح ا€س₭عة
    ( 5).€₭تداول

 

 
 .147ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (1)

 .114ص . ا€مرجع ا€سابق: محمد حسين م₱صور (2)

 .147ص. ا€مرجع ا€سابق: محمد محمد ا€قطب (3)

  .217، 216ص . ا€مرجع ا€سابق: حسن عبد ا€باسط جميعي (4)

 .91، 90ص . ا€مرجع ا€سابق: ا₱ظر ₱اجية ا€عطران (5)
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فصل ا يا  ثا
ي طاق لصيد ية  مد ية ا مسؤو  آثارها و ا

 
شخصية يتحدد ية ا مه ية إما بسبب أخطاء ا مد ي ا صيد ية ا أو  ،طاق مسؤو

مساعديه ية  مه خطاء ا ية ، بسبب ا مسؤو تجت ومتى ما تحققت ا ك  .آثارهاأ وعلى ذ

ية  مد ية ا مسؤو طاق ا ول  مبحث ا اول في ا ت ى مبحثين،  فصل إ قسم هذا ا س

ية. مسؤو ي آثار هذ ا ثا مبحث ا ي، وفي ا  لصيد
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مبحث األول  ا
ي لصيد ية  مد ية ا مسؤو  طاق ا

فسه، ته ب ي مه صيد عمالو قد  قد يمارس ا جاز بعض ا  يستعين بمساعدين ال
يهم، موكلة إ شخصية ا ية ا مه ي بسبب أخطائه ا صيد ية ا ك قد تقوم مسؤو اء ذ ، و أث

ية عن  مسؤو تشمل ا طاقها  مساعديهوقد يمتد  ية  مه خطاء ا ذا ا مبحث .  قسم هذا ا س
ى  ول ينلبمطإ مطلب ا خصص ا ية عن ،  مد ي ا صيد ية ا شخصيةمسؤو ، أخطائه ا

ي ثا مطلب ا ي و ا صيد ية ا ي عن أخطاء مساعديه مسؤو مد  .ا
م  األولطلب ا

يه ي مسؤو صيد ية  ا مد شخصية أخطائه عنا  ا
ته ما بمه ي أن يكون عا صيد يبها،  ،يفترض في ا دوية ومشتقاتها وترا خبيرا با

تي تحدد تركيبها وبيعها قواعد ا صوص عليها  و ويفترض فيه أن يلتزم با م ا.ا و ن  قا
ة عن  لمساء مريض، مما يجعله محال  ي ويلحق ضررا با صيد قد يحدث أن يخطئ ا

شخصية.   أخطائه ا
شخصية ية عن أخطائه ا مد يته ا شأ مسؤو ة مركب  ،وت مه د ممارسته  إما ع

دوية  ول،ا فرع ا ورد في ا دوية وهو ما س ة بائع ا مه د ممارسته  وهو ما  أو ع
ي ثا فرع ا ه ا فرد    س

فرع  األول  ا
ي  صيد ية ا ألدوية مسؤو  كمركب 

تاجها في       ون قد تم إ لجمهور، إما أن ت ي ببيعها  صيد تي يقوم ا دوية ا إن ا
ية  صيد ما أن يتم تحضيرها في ا ع دوائية، وا  ا -مصا ي دئذ يتعين -وهذا ما يع ، وع

ية أن يكون حريصا صيد اء تحضيرها أو تركيبها في ا مواد  ،عليه أث ك بمراقبة ا وذ
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دواء تركيب ا ضرورية  تعبئة ،ا تغليف وا اء ا علمية أث ية وا ف قواعد ا وأخيرا  ،ومراعاة ا
دواء. وإعال مريض بمخاطر ا وضحه فيما يلي: م و تبصير ا     هذا ما س

 

دواء  أوال: تركيب ا ضرورية  مواد ا ي عن ا صيد ية ا  مسؤو
دواء       د تركيب ا شخصية ع ي ا صيد ية ا وصفة ابتداء من قراءة ا ،تبدأ مسؤو
طبية طبيب. حيث أن ترجمته  ،ا معرفة ما حرر ا د قراءتها  دقة ع إذ يتوجب عليه ا

طبيب ذ قصد ا صلي ا ى ا لمع لمة بطريقة مغايرة  عدم وضوح خ  ،ل تيجة  إما 
ه رموز  طبيب أو الستعما دواء  اا ى تركيبه  (، يؤد إ أو وقوعه في خطأ إمالئي) ماد

طبيب ما قصد ا لمريض ،مغاير  تسبب بوقوع أضرار  ي ا تا ي  يكون كما   .(1)وبا صيد ا
ساسية عن حفظ مسؤوال  مواد ا تي تدخل في ا دواء، وا غش في مسؤوال  تركيب ا عن ا

دواء ه فيما يلي:تركيب ا او ت  .  ، وهذا ما س
م  إذا 

دواء   -1 تركيب ا مواد األساسية   ا
دت  ين أ قوا دراسة محل ا مقارةا صوص  ا يةا هاتشريعاتفي   ،و باإلجماع مه

دوية صل على أن مهمة تركيب أو تحضير ا صي في ا ومع  ة وحدهم.دامقتصرة على ا
ك يمكن ة ذ صياد مهمة و  أن يقوموا غير ا ي ن تحت إشرافبهذ ا صيد مباشر ا  ،ا

ن اختلفت ين وا  قوا ش هذ ا ك خاصفي عدد ا هم بذ مسموح   .ا
مادة جد مثال   ون  37ا مصر ال  من قا ة ا صيد ة ا ة مه غير تمزاو جيز 

تدخل في تحضير  ة، ا صيد ي وطلبة ا صيد ية ومساعد ا صيد ي و مدير ا صيد ا
طبية ر ا تذا ك و  .ا مادةكذ عراقيمن  12 ا ة ا صيد ة ا ة مه ون مزاو ت قا     ال يا

دوية تحضير تجيز ة،إال  ا صياد ي، ومساعد ا صيد موظفين  من قبل ا صحيينوا  ا
 

 

(1)  : هاد اطق عبد ا لعلوم )م.م إسراء  بار  دواء(. مجلة جامعة ا د تركيب ا ية عن أخطائه ع مد ي ا صيد ية ا مسؤو
عدد  عراق. ا سياسية. بغداد. ا ية وا و قا  . 112 . )د س(. ص2ا
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ة  صيد يوطالب كلية ا صيد تدريب و تحت إشراف ا ذين هم تحت ا  .ا

وصفات كما  دوية أن يعدوا ا ا بتحضير ا و هم قا مخول  ي وا صيد يحظر على ا
وصفية  مستحضرات ا طبية أو ا يات (1)ا صيد د  و (2).إال داخل ا وا حذرين ع أن يكو

دواء تي تدخل في تركيبة ا لمواد ا وصفية امستحضرات هذ اأن  ، كون (3)اختيارهم 
بشر  يته ،ألدوية ذات االستعمال ا ي تحضيرها في صيد صيد ى ا تي يتو ويتم  ،وا

ما إشهار تجزئة ودو يته با لتسجيل ،تسليمها في صيد  (4).ال تخضع 

دواءو  ي عمله بتركيب ا صيد معدات  يتهصيد، يجب أن تتوافر في ي يباشر ا ا
تركيبه ساسية  لوازم ا دوية ،وا حديثة من دستور ا طبعات ا و ( 5)من موازين ومكاييل وا

ة  صيد غرض داخل ا تحقيق هذا ا بعدها يقوم  .(6)أية مواد أو معدات أخر تستعمل 
ى مواد  يفها حسب خطورتها إ دواء، وتص تي سيستعملها في تحضير ا مواد ا بتحديد ا

 (7) وغيرها.سامة 
ك  ذ ساسية يجب أن تحفظ هذ اإضافة  دواء مواد ا بصورة جيدة تركيب ا

قص فيها أو عن  ية عن أ  مسؤو ي ا صيد ظيفة، ويتحمل ا ن  ية في أما  وبطريقة ف
 

 
 

ي، (1) صيدال محل ا وقتها في ا تي تحضر  دوية ا وصفية تلك ا مستحضرات ا فيذ يقصد با ك ت وصفة طبية. معوان وذ ا 
يس ةدويا استهالك حكممصطفى: ) ج صحية في وآثارها ةا تشريع ا جزائر  ا ية واإلدارية (.ا و قا علوم ا  .مجلة ا

يابس ي  ة عدد خاص .سيد بلعباس. جامعة جيال قال عن209ص . 2005. س :زاهية  :.  سابق عيساو مرجع ا . ا
 .70ص 

مادة  (2) مادة  103ا ي. وا رد ة ا صيد ة ا ة مه ون مزاو مادة  187من قا ة با معد ون رقم  20ا قا مؤرخ  13-08من ا ا
يو  20في  ون رقم  2008يو لقا متمم  معدل وا مؤرخ في  05-85ا صحة  1985فبراير  16ا متعلق بحماية ا وا

 . 44وترقيتها. ج ر. عدد 

مرجع  (3) : ا سابق. صزاهية عيساو  .70 ا

مادة  (4) فيذ  2ا ت مرسوم ا مؤرخ في  284 -92من ا يو  6ا مستعملة 1992يو ية ا صيدال تجات ا م . يتعلق بتسجيل ا
عدد  . ج ر. ا بشر طب ا  . 53في ا

سابق. ص م.م  (5) مرجع ا : ا هاد اطق عبد ا  .112إسراء 
سابق. ص  (6) مرجع ا ي: ا حسي  .116عباس علي محمد ا

(7) Leca Antoine : Droit Pharmaceutique. Op. Cit. p163 
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دتها  ،(1)أو عن سوء استخدامها الستعمالعدم صالحيتها  مبادئ أ ين وهذ ا قوا محل ا
دراسة  مقارةا صوص تشريعات ا يةا هافي  عامة، إال مه سس ا ، وهي إن اتفقت على ا

ها اختلفت تفصيلية أ مسائل ا  (2) .في ا
ة أن يهيئ  صيد عراقي يشترط على مدير ا ة ا صيد ة ا ة مه ون مزاو فمثال قا

ة  ون مزاو ملحق بقا ول ا جدول ا ة في ا مبي دوات ا مكاييل وا موازين وا ة ا ة مه صيد ا
ثر الستعمال ،و ثالجة أو أ حة  سموم  و أو غرف تبريد صا حفظ ا يب مغلقة  دوا

مخدرات طبعة و وا دوية سخة من ا خيرة من دساتير ا  (3).ا
دواء، وفي هذ و  سابقة تأتي مرحلة تركيب ا ي بكل اإلجراءات ا صيد بعد أن يقوم ا

دواء، و أن يتقيد  يفية تحضير ا مقررة  علمية ا مبادئ ا صول وا ة عليه أن يراعي ا حا ا
طبية بما تحتويها من تعليمات ومقادير، وأن يحترم كل ما  وصفة ا ورد فيها خاصة إذا با

يقظة  حذر وا دواء يحتو على مادة سامة أو مخدرة، فعليه أن يكون في غاية ا ك ا كان ذ
ائيا يا وج ة مد لمساء ال كان معرضا  د تحضيرها، وا  خصوص قضت  .ع وفي هذا ا

تيجة خطئه في تحضير  ائية  ج ية وا مد ي ا صيد ية ا فرسية بمسؤو قض ا محكمة ا
دواء  مستعملة فيها مخدرة ا مادة ا سبة ا ه ب  (4) .إلخال

لمريض بسبب خلل  يسألكما  اتجة  ضرار ا دواء عن ا اء تركيب ا ي أث صيد ا
تركيب داخلة في  يسأل أيضا عن ،في ا مواد ا ك عليه مراقبة ا ذ داخلية،  اصر ا فساد ع

تركيب مراقبة دقيقة  (5).ا
 

 

صادر بتاريخ  (1) ظر حكم محكمة بوردو االبتدائية في حكمها ا يه :  1959ديسمبر  4ا ذ أشار إ حليم عبد ا رضا عبد ا
مجيد سابق :ا مرجع ا  .203، 202 ص .ا

سابق. ص  (2) مرجع ا ي: ا حسي  .117عباس علي محمد ا

مادة  (3) عراقي 13ا ي ا صيد ة ا ة مه ون مزاو  . من قا

مرجع  (4) : ا سابق. ص زاهية عيساو  .71ا

ة براهيمي: (5) سابق زي مرجع ا  .107ص  .ا
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ي و االحتفا بها         و صيد مركبة بشكل مسبق من قبل ا دوية ا سبة إلعداد ا با
يته، فإن قضاء  في صيد دا فرسي قد أ كعدم جواز على  ا ه ، ذ حسب  يتم تحضيرهاوأ

طبيب دون أن يكون في وسع  اء على وصفة ا حاجة وب يا صيد  ق.ساب إعدادها بوقت  ا

(1) 

دواء -2 غش في تركيب ا  ا
داخلة مواد ا ة من ا سب معي دواء يحتو في تركيبه على  معلوم أن ا        من ا
سب  معترف بها، وأ إخالل في هذ ا مية ا عا دوية ا دساتير ا ك طبقا  في تركيبه وذ
سب  لدواء بتلك ا تج  م بغي أن يلتزم ا الستهالك، إذ ي دواء  ى عدم صالحية ا يؤد إ
الئحية  تشريعية وا صوص ا دوية وا مواصفات على ضوء ما ورد في دساتير ا وا

خاصة بها مواصفات . فكل دو (2)ا اء يحضر بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق ا
تذكرة على دستور أدوية معين يحضر  ص في ا م ي دوية، ما  مذكورة في دستور ا ا
طبية كما أو  تذكرة ا ة في ا مبي مواد ا حسب مواصفاته، وال يجوز إجراء أ تغيير في ا

 (3)وعا إال بموافقة محررها.
طبيعي، سواء  يسمىو ها ا وي مادة أو ت كـل تـغــيير أو تشويه يقع على جوهر ا

هائي، ويكون  تجات أخـــر أو تعديل في شكله ا شيء ذاته أو خلطه بم اصر ا بتغيير ع
ساسية أو إخفاء عيوبها أو إعطائـها شكل ومظهر  يل من خواصها ا ه ا ك من شأ ذ

حقيقة ها في ا مسلوبة ،سلعة أخر تختلف ع ك بقصد االستفادة من خواصها ا  أو ،وذ
حصول على فارق  مستخلصة وا فوائد ا تفاع با ثمناال ي قيامف .(4)اغش ا صيد  بتحضير  ا

 

   

(1) Crim 19 Mars 1903. Reporto. Dalloz. Re de Droit. 1949. N°70.     

سابق (2) مرجع ا  .38ص  .صفاء شكور عباس: ا

حديثة. مصر. )د ط(. )د  (3) قاهرة ا ة. مكتبة ا صيد ة ا تشريعات في مه ي: ا  .107، 106ص( . سعبد هللا عد

ون.  (4) قا تواصل في االقتصاد واإلدارة وا (. ا تجار غش ا تجارية عن جرائم ا لشركة ا جزائية  ية ا مسؤو : )ا دة غزيو ه
حقوق. جامعة سكيكدة. عدد   .119 . ص2014. سبتمبر 39كلية ا
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ها أقراص الف  أقراص من مادة أخر خ    تي تعمل م مادة ا حقيقية و  ا سبرين ا ها اا قل م
ثر وفــبكثير ف سبرينــع كميــى يتمكن من بيــن اآلالم، حتـي تسكيـي ا ذ قام  ة كبيرة من ا ا

ه.بتحضير  (1) ، يعتبر غشا يسأل ع
غش إما بـ :  ويكون ا

خلط: - دواء بأخر  اإلضافة أو ا اعة ا ص حة  صا ية ا و مواد ا ك بإضافة ا وذ
عامة، (2)مغايرة صحة ا مخلوطة مضرة با مادة ا ون ا ما يكفي أن  ،و ال يشترط أن ت وا 

غرض من تركيبه بتخفيف اآلالم أو  دواء غير فعال مما يجعله ال يؤد ا تجعل ا
شفاء مو  .(3)ا قص أحد ا ة  ي في حا صيد دواء بوضع كأن يقوم ا تركيب ا الزمة  اد ا

وصفة طبيب محرر ا خواص دون موافقة ا ها ببعض ا شأ  ذإ، مادة أخر مشابهة  ت
شخصية  يته ا ة مسؤو حا مريض من جراء تصرفه في هذ ا ذ قد يلحق با ضرر ا عن ا

اف تبديل ال يت طبيب يجب أن يكون هذا ا و وافق ا مريض، وحتى  و أخذ موافقة ا ى هذا و
مادة هذ ا دوية  صوص عليها في دساتير ا م سب ا خواص وا  (4).وا

قاص: - غش باإل ها  ا تي من شأ دواء وا تي تدخل في تركيب ا اصر ا ع تزاع ا ويكون با
طبي عقار ا ية على ا فعا  (5).إضفاء ا

اعة: - ص غش با تي تدخل في  ا اصر ا ع يا من جميع ا تركيب قد يكون كليا إذا كان خا

ساسية فيها مواد ا اك إخالل بمادة غريبة من ا دواء(، وقد يكون جزئيا إذا كان ه سلعة )ا  (6).ا

 

 

سابق. ص   (1) مرجع ا ي: ا حسي  .118عباس علي محمد ا

توزيع.   (2) شر و ا ل فجر  طبية. دار ا غذائية وا مواد ا يس في ا تد سلع وا غش في بيع ا ي: شرح جرائم ا محمد بودا
قاهرة. مصر. ط ة 1ا  .32. ص 2005. س

دراسي   (3) يوم ا سودان(. أعمال ا قضائي في ا تطبيق ا ون وا قا لطبيب في ا ائية  ج ية ا مسؤو إبراهيم أحمد عثمان: )ا
و  جزائر. أفريل تحت ع قضائي. ا تطبيق ا ون وا قا طبية في ضوء ا ائية ا ج ية ا مسؤو  .25. ص 2010ان ا

سابق. ص م.م   (4) مرجع ا : ا هاد اطق عبد ا  .113إسراء 

ي:   (5) سابقمحمد بودا مرجع ا  .33. ص ا

سابق. ص   (6) مرجع ا : ا دة غزيو  .121ه
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عام  مبدأ ا مقارة و إن اتفقت على ا ين محل ا قوا جد ا عامة  صحة ا وحفاظا على ا
تفصيلية و  مسائل ا ها اختلفت في ا ممارسات، إال أ بي هذ ا هو فرض عقوبات على مرت

غرامة. فمثال  عقوبة، ومبلغ ا مادة كمدة ا مصر  من 2ا يس ا تد غش وا ون قمع ا  قا

ه: ص بأ حبس مدة العاقب " ي ت ة و با وات وبغرامة ال ال تقل عن س  تجاوز خمس س
يه وال ه أو ما تقل عن عشرة آالف ج ف جي سلعة موضوع  تجاوز ثالثين أ يعادل قيمة ا

ب جريمة أيهما أ مادة (1)ر..."ا ون  من 429، و ا عقوبات قا جزائر  ا ه:   ا ص على أ ت
حبس عاقبي " ى شهرين من با وات ثالث إ ى 2.000 من وبغرامة س  أو دج 20.000 إ
عقوبتين هاتين إحدب متعاقد يخدع أن يحاول أو يخدع من لك فق ا  (2)...."ا

يا:  دواءثا ي عن تغليف و تعبئة ا صيد ية ا  مسؤو
دواء مطلوب، تبدأ مرحلة وضع ا دواء ا ي من تركيب ا صيد تهي ا       بعد أن ي

مركبة مادة ا اسب وفق طبيعة ا م وعاء ا  (3) .في ا
صحية قصد  ذ يتوفر فيه االشتراطات ا وعاء ا اسب، ا م وعاء ا ويقصد با

دواء. محافظة على سالمة ا  (4)ا
دواء تي  إن ا ى مادة ضارة يبما يحتو من مواد كيميائية ا مكن أن تفسد وتتحول إ

عامة، إذا ما تم تغليفه أو صحة ا صحية  با شروط ا ف ا تعبئته في ظروف تخا
مجال. مختصة في هذا ا ظمة ا ين وا قوا مفروضة بموجب ا دواء  علىذا ف ا تج ا م

وسائل ما ي   ي( أن يتخذ من ا صيد خطرج  )ا مستهلك ا ب ب ا جا و كان على حساب ا  و

 
مصر رقم  (1) يس ا تد غش وا ون قمع ا ة  48قا ون  41س قا معدل با ة  281رقم ا  .1994س

مر رقم  (2) مؤرخ  156-66ا يو  8 فيا متمم  1966يو معدل وا ون ا قا مؤرخ في  23-06رقم  بموجب ا  20ا
متضمن 2006ديسمبر ون  ا عقوبات قا . ا جزائر صادرة في 84ج ر عدد  ا  .2006سبتمبر  24. ا

سابق. ص   (3) مرجع ا : ا هاد اطق عبد ا  .113م. م إسراء 

زقرد سعيدأحمد ا (4) سابق :ا مرجع ا  .71ص  .ا
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داوء ا تي تضمن سالمة ا عبوة ا غالف أو ا لغالف، إذ يتوجب عليه أن يختار ا ي  جما
دواء اسب وطبيعة ا تزامه معيبا، كأن . (1)من أ تغيير أو تلف، و تت فيذ ال و إال كان ت

داخلة في  اصر ا ع ذ يمكن أن يتفاعل مع ا وع ا دواء، يختار عبوات من ا تركيب ا
طويا على مخاطر ها م ى فسادها ويصبح استعما دوية  .(2)مما يؤد إ فمثال ال توضع ا

دواء  ة في ا فعا مادة ا بالستيك وا ما هو مؤكد علميا من تفاعل ا بالستيك  في علب من ا
مريض  (3).مما قد يؤثر سلبا على صحة ا

دواء  ظر االعتبار مادة ا ي ب صيد ت صلبة أم سائلة، فإذا كان كما يأخذ ا إن كا
دواء سائال وهو ما م تستعمل ا ان  من قبل ويمكن  يحصل عادة فيلزم أن يوضع في ق
ة  (4).فتحها وغلقها بسهو

فرسية  قض ا تعبئة، حيث اعتبرت محكمة ا د ا وعاء ع و عليه أن يترك فراغا في ا
اسب  م م ا ل عدم درايته  خطأ جسيم  با  تج مرت م سائلا دواء ا د تعبئة ا ذ  ،ع ا

سبة  عبوة ب قل 20يستوجب ترك فراغ في ا  (5).% على ا
اك بعض من  دويةكما أن ه تغليف  ا وعية خاصة من ا وحرصا عليها بحاجة 

مقررة، لمدة ا ها وسالمتها  محافظة على مفعو ون  أنفيجب  سباب من أهمها ا ت
تالعب بها أو اإلغالقمحكمة  دوية  يصعب ا ها. وبعض ا فتحها أو إضافة أ شيء 
هواء تماما اقد يلزمه علبة تفريغ ا ا  من ا ة ضما فعا غازات غير ا ه بغاز من ا واستبدا

سجيـدواء مـا لـاعـدم تفـع غــع ا موجـن أو ا هــودة فــازات ا  ب أن ـا يجــادة، كمــواء عــي ا
 
 

سابق (1) مرجع ا  .41ص .صفاء شكور عباس: ا
سابق. ص  (2) مرجع ا ي: ا حسي  .119عباس علي محمد ا

زقرد (3) سعيد ا سابق :أحمد ا مرجع ا  . 71. ص ا

ي:  (4) حسي سابقعباس علي محمد ا مرجع ا  .118ص  .ا

سابق :زاهية عيساو  (5) مرجع ا  .74ص . ا
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ون  ا ت ضوء بجعل زجاجها ملو شمس أو ا عبوات ال تخترقها أشعة ا  (1).ا
دواء اسب، تلصق عليه بطاقة مدون عليها اسم  بعدما يوضع ا م وعاء ا في ا

تحضير  طبية وتاريخ ا ر ا تذا قيد بدفتر قيد ا ها واسم صاحبها ورقم ا وا ة وع صيد ا
ك  ة صرفه بغير تذكرة طبية، وذ دواء في حا تذكرة واسم ا لوارد با وكيفية االستعمال طبقا 

د وقوع أ خطأ ف مسؤول ع دواء حتى يمكن تحديد ا دواء. كما يجب أن يقيد ا ي تركيب ا
ثمن مع ختمها بخاتم  قيد وتاريخه وا طبية رقم ا تذكرة ا طبية، ويثبت على ا ر ا تذا بدفتر ا

حاملها ة قبل ردها  صيد لمستهلك شددت جل  .(2)ا عامة  سالمة ا ذا وحرصا على ا
مشر  ها ا دواء، م خاصة بتعبئة ا قواعد ا تشريعات بشأن ا جزائر ا ع  ،ع ا حيث يم

تي ثبتت خطورتها علميا تعبئة ا تغليف وا ذ يؤكد (3)استعمال مواد ا فرسي ا مشرع ا  ، وا
تغليف  تعبئة و ا د ا دواء ع عراقي (4)على ضرورة مراعاة طبيعة ا مشرع ا ، و كذا ا

ة أن  صيد دواء في ا د تحضير ا ي ع صيد ذ يوجب على ا ي ا رد ظير ا    يضعهو
اسب ويلصق عليه بطاقات أو رقعة مطبوعة  (5).في وعاء م

ثا:  ذ يعدثا دواء ا تبصير حول ا ي عن اإلعالم أو ا صيد ية ا  مسؤو
يته تأتي مرحلة جد  دواء وتعبئته داخل صيد ي من تركيب ا صيد تهي ا بعدما ي

دواء ويتج تفع من ا مريض حتى ي  ب مخاطر.مهمة تتمثل في إعالم أو تبصير ا
عام باإلعالم  تزام ا ى اال ذ ذكرا سابقا –و إضافة إ ذ يقع على عاتق  -ا  وا

 

 

علمي (1) لثقافة  :رياض رمضان ا ي  وط مجلس ا يوم. سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ا ى ا تاريخ إ دواء من فجر ا ا
ة  ويت. س معرفة. )د م(. ا م ا ون واآلداب. عا ف  .78. ص 1988وا

ي (2) سابق :عبد هللا عد مرجع ا  .108،  107ص  .ا

مادة  (3) جزائر رقم  من 36ا ترقية ا صحة وا ون ا  .05-85قا

مادة  (4) فرسي 601ا عامة ا صحة ا ون ا  .من قا

مادتين  (5) ظر ا مادة  24و 23ا عراقي. و ا ة ا صيد ة ا ة مه ون مزاو ة  117من قا صيد ة ا ة مه ون مزاو من قا
ي. رد  ا
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محترف تزام  ا مرضى(، فهو يلتزم أيضا با محتملين )ا ه ا ي( في تعامله مع زبائ صيد ) ا
تزام هو من طبيعة عقدية  عليه يجب حيث . (1)خاص بإعالم من يتعاقد معه، وهذا اال

متعلقة  معلومات ا محضر، ثم اإلدالء با دواء ا معلومات حول ا مريض با أن يزود ا
دواء،  دواءبطريقة استعمال ا تحذير من مخاطر ا تزام با تي  و. واال مسائل ا هي ا

وضحها تباعا     فيما يلي: س
محضر  -1 دواء ا معلومات حول ا مريض با  تزويد ا

يته عن ما عادة       ي في صيد صيد ذ يحضر ا دواء ا يتم اإلعالم بكل ما يتعلق با
ه، خارجي  غالف ا ة  طريق بطاقة تلصق على كل دواء على ا ي ق ا يوضع على ا وأحيا

دواء معبأ فيها ا زجاجية ا اصر ،ا ع دواء وا ملصق اسم ا ه حيث يتضمن هذا ا ة  مكو  ا
خ، وكما  دواء...إ ك وزه ودرجة قوته واستعماالته، وبيان سعر ا ي وكذ صيد وشكله ا

يحول دون سقوطه أو تلفه. ومع تبيان ما إذا كان  ت  ب  ث  يجب أن ي   ملصق جيدا  هذا ا
ع وصالحيته وكيفية  ص ك تاريخ ا ظاهر، وكذ باطن أو ا الستعمال ا دواء قد أعد  ا
ك قامت  ن كذ م ت لواقع ال غش فيها، فإذا  ات مطابقة  بيا ون هذ ا حفظه، و أن ت

ي صيد ية ا ك يجب أن ت ،(2)مسؤو ات وافية ومفهومة فضال عن ذ بيا ون هذ ا
د االستعمال ى ع و وهلة ا مستعمل من ا تبا ا  (3) .ومصاغة بعبارات سهلة وتلفت ا

إلعالم  ها تحتو على طريقة أخر  محضرة مسبقا فإ ألدوية ا سب  أما با
متمثلة ف شـوا دوائية ـي ا تي ت La noticeرة ا خيــون داخـا علبة، وهذ ا    ة تحتو رـ ل ا

 

 

 

سلع    (1) صحيحة عن ا ات ا بيا معلومات وا حقائق. ا حصول على ا مستهلك في ا ان إبراهيم سرحان: )حق ا عد
مفكر. جامعة محمد خ ي(. مجلة ا بحري ين اإلماراتي وا و قا خدمات. دراسة مقارة في ا عدد يضوا جزائر. ا ر. بسكرة. ا

ة 8  .   19. ص 2012. س

(2)  : سابق. ص  زاهية عيساو مرجع ا  .77ا

سابق. ص   (3) مرجع ا ي: ا حسي  .120عباس علي محمد ا
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ملصق ثر تفصيال من ا  (1).على معلومات أ

مستحضر -2 دواء أو ا متعلقة بطريقة استعمال ا معلومات ا  اإلدالء با

تي يجب على  ات ا بيا ى ا دواء من أو يعد اإلدالء بمعلومات حول طريقة استعمال ا
ي  صيد لمستهلكا مرجوة من استخدامه ،أن يوضحه  فعة ا م ك كي يحصل على ا  (2)وذ

تجه، فهو أقدر على بيان  كون  اس بخصائص ما ي ي أدر ا صيد تي ا وسائل ا أفضل ا
دقيق و ى االستعمال ا مستحضر تؤد إ ك ا ذ جيد  مشتر (3)ا ، على اعتبار أن ا

ه دراية  ون  با ما ال ت مريض( غا دواء )ا اول هذا ا دواء وخصائصه، فقد يت ات ا بمكو
ضرار جسيمة  (4).مع دواء آخر فيتفاعالن معا مما قد يعرضه 

تزاما   تزام خلقي قبل أن يكون ا دواء هو ا ي ببيان طريقة استعمال ا صيد تزام ا وا
تزام من خالل كتاب فيذ هذا اال د اإلخالل به. ويتم ت ية ع مسؤو يا يقيم ا و ة طريقة قا

ة  صياد جوء ا واقع يشهد  دواء، غير أن ا ى االستعمال على غالف علبة ا تفاء إ اال
تابة غالف بدال من ا تأشير على ا ة على أوقات  ،با لدال كأن يؤشر ثالثة خطوط 

ي طريقة االستعمال كتابة على غالف  صيد صحيح هو أن يبين ا دواء، وا استعمال ا
دواء ثالث مرات يوميا بمقدار ملعقة كبيرة أو صغيرة قبل أو كأن يحدد استع ،ا دواء  مال ا

طعام اول ا  (5).بعد ت
 

اتب:  (1) ظر دون ذكر اسم ا يته)أ معلومات وطبيعة مسؤو مختبر بتقديم ا تزام ا ية (ا و قا لبحوث ا حقوق  . مجلة ا
درية.  داخلية . 13، 12. ص 2005واالقتصادية. اإلسك شرة ا ملصق وا ك بخصوص ا ظر كذ             وا

Hureau Jérôme : L’information sur le risque nosocomial médicamenteux (l’appréciation des 
responsabilités dans la loi et la jurisprudence ). Edition Masson. Paris. 2005. p 245.               

:  زاهيةقال عن  سابقعيساو مرجع ا  .77. ص ا

سابق (2) مرجع ا  .46ص .صفاء شكور عباس: ا

(3)  : سابقزاهية عيساو مرجع ا  .76. ص ا

ماجستير. عليان عدة:  (4) حصول على شهادة ا مبيع. مذكرة من أجل ا شيء ا تحذير من مخاطر ا تزام با شورة. اال غير م
جزائر يوسف حقوق. جامعة ا ية. كلية ا ة فرع عقود ومسؤو جزائر. س  .60 . ص2009بن خدة. ا

سابق. ص عباس علي محمد (5) مرجع ا ي: ا حسي  .122ا
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مستحضر -3 دواء أو ا تحذير من مخاطر ا تزام با  اال
دواء يكون ذا حدين د االستعمال، يتوجب على  ،بما أن ا افعه و مخاطر ع ه م أ 

دواء مريض بمخاطر هذا ا ي تبصير ا صيد ذ قام بتركيبه ،ا ه هو ا فهو  ،خاصة وأ
افع ومضار ات  ،(1)خير من يعرف ما فيه من م بيا دواء با فيفرض عليه أن يرفق ا

تي يجب  تحذيريةا ون كاملة وا حاول  (2)صيقة. واضحة و أن ت ه وهو ما س  :فيما يليبيا

تحذير كامال: -أ  يجب أن يكون ا

تي  و مخاطر ا ى كل وجو ا مستعمل إ تبا ا ذ يلفت ا تحذير ا ك ا يقصد به ذ
مقدمة تشمل كل ما  ات ا بيا معلومات و ا ون ا ذ يتطلب أن ت يمكن أن تلحق به، وا

سعلة دواء(يتعلق با ه أن  )ا يس مطلوبا م ه  اصر و أخطار، إال أ من خصائص وع
تي يفترض ف تفصيالت ا ملل يسهب في عرض ا مشتر معرفتها، حتى ال يبعث ا  ي ا

مستهلك فس ا تهاء صالحية (3)في  تاريخ ا ا  وافي أن يكون متضم تحذير ا . ومن قبيل ا
تي  ضرار ا تاريخ، أو ا ك ا تهاء ذ ها بعد ا د استعما متوقعة ع ضرار ا االستعمال و ا

مستهلك من تعاطيه بكثرة أو بجرعات أ محتمل أن تصيب ا صوص من ا ثر مما هو م
ة  يته بعد فترة معي دواء يفقد بعض خواصه وفعا ذا كان ا عليه في طريقة االستعمال، وا 

ها  محتوية  عبوة ا اف  ةقضت محكم وقد ،(4)من تاريخ فتح ا ية  Rouenاستئ بمسؤو
عمى ة شبه ا مريضة بحا دوية عن إصابة ا تج ا تي  م دوية ا بسبب استخدامها أحد ا

تاجهايقوم  محكم بإ تج من  ةمدة طويلة وبجرعة زائدة، فرأت ا م عدم كفاية ما قام به ا
  ( 5).تحذيرات

 

هادم.م  (1) اطق عبد ا سابق :إسراء  مرجع ا  .113ص  .ا

ة براهيمي (2) سابق :زي مرجع ا  .111ص  .ا

حميد (3) سابق. :ثروت عبد ا مرجع ا  .92ص ا

سابق (4) مرجع ا   .50ص .صفاء شكور عباس: ا
(5) cour d'appel de Rouen: 14 février 1979, D.S.1979, I.R. p. 350, note larroumet.   
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تحذير مفهوما وظاهرا: -ب  أن يكون ا

تحذير  ون تعابير ا عاد بعيدا يجب أن ت شخص ا ها ا فهم يستطيع إدرا سهل ا
مشتر  تي ال يستطيع ا معقدة ا فا ا عاد عن ا مستهلك ا مريض( أو ا    ) ا

وجود فئة من (1)افهمه ظرا  مادة. و مستعملي هذ ا ثقافي  مستو ا اسب وا . بحيث تت
اسب ودرجة استيعابهم، فإن  تابة يجب مخاطبتهم بطرق تت قراءة وا فراد تجهل ا ا

خطر ى ا ي رسما مبسطا يرمز إ صيد مر يرفق ا  (2) .استدعى ا
تحذير ظاهرا ك ،كما يجب أن يكون ا تبا  وذ بأن يكون محررا بشكل يلفت ا

ى و وهلة ا توج من ا لم مستعمل  تحذير، ويتم  نا بحيث ال يصعب عليه معرفة أو رؤية ا
ك  متعلقة عذ خر ا ات ا بيا تحذير عن بقية ا خاصة با ات ا بيا ن طريق تمييز ا

وسم وان مغايرة في ا ه من خالل استعمال أ شيء وطريقة استعما            بخصائص ا
ملصقة( مر ،) ا ة على أهمية ا لدال حجم  خ أو كبيرة ا  (3).أو أحرف مختلفة ا

دواء -جـ صيقا با  أن يكون 
ظر  فت  مريض( و مشتر )ا بيه ا ه في ت مرجو م غرض ا تحذير ال يحقق ا إن ا

ه ويالزمه دائما فصل ع دواء( بشكل ال ي سلعة )ا كأن تلصق به  ،إال إذا كان مثبتا على ا
تحذير عليه،  (4)بطاقة أو ملصقة، محضر عبارة عن قوام يسمح بطبع ا دواء ا فإذا كان ا
ين مما يستوجب تعبئته داخل علبة أو  أما في ،يطبع مباشرة عليه ه سائال أو  ة كو حا

بوب، فإ بغـأ تحذير مباشرا عليهـيك ي أنـه ي عبوةـا، أما إذا استوجب وضـون ا  لـداخ ع ا
 

 

بدو (1) رم محمود حسين ا سالمة:)إيمان محمد ظاهر. أ تزام بضمان ا ال تزام باإلفضاء وسيلة  لحقوق  (.اال رافدين   .ا
عاشرة ة ا س ة 1. م24. عدد ا  .15ص  .2005. س

باقي (2) لمستهلك :عمر محمد عبد ا عقدية  حماية ا ون.در  .ا قا شريعة وا معارف اسة مقارة بين ا شأة ا درية .م . اإلسك
ةمصر  .642ص  .2004 . )د ط(. س

سابق. (3) مرجع ا  .68ص  عليان عدة: ا

بدو (4) رم محمود حسين ا سابق :إيمان محمد ظاهر .أ مرجع ا  .16ص  .ا
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خارجي غالف ا تحذير على ا ه يجب أن يكرر ا   (1).غالف آخر فإ
عقدة في  م وروبي في جلسته ا مجلس ا بشأن  توصية 1971ما  21وقد أصدر ا

فسها،  زجاجة  ات على جدار ا بيا معبأة في زجاجات، حيث أوصى بحفر ا تجات ا م ا
ات  بيا حرص على بقاء ا ملصقة عليها وهو ما يدل على ا تحذير ا خشية سقوط بطاقة ا

زجاجة موجود داخل ا توج ا لم  (2) .مالزمة 
ي  فرعا ثا  ا

ي  صيد ية ا ألدوية مسؤو  كبائع 
ي يمر بيع  صيد دوية أو ا ع ا يع وتقوم به مصا تص دواء بثالث مراحل، مرحلة ا ا

يست محل  دوية وهي  ب تجار ا غا توريد ويقوم بها في ا ة، ثم مرحلة ا صيد في ا
ة وحدهم صياد دواء وهي تقتصر كمبدأ عام على ا ا، وأخيرا مرحلة بيع ا باعتبارهم  دراست

 . (3)أهل االختصاص
شخصية كما في  ن قد يحدث و يته ا بائع أخطاء تقيم مسؤو ي ا صيد ب ا أن يرت

دوية أو بيعها  اعه عن بيع ا ة امت سعرحا ثر من ا ها، أو عدم تحققه من  بأ محدد  ا
دوية قبل تسليمها صح واإلرشاد ،سالمة وصالحية ا . وهي ما أو عدم قيامه بتقديم ا

ها تباعا فيما يلي:  او ت   س
 

 

ة  (1) سابق. ص زي مرجع ا  .113براهيمي: ا

(2) Overstake Jean Francis : La responsabilité de fabricant de produit dangereux. R.T.D.C. T60. 

Dixième. Sirey. 1972. p494.                                              

مهمة (3) طباء بهذ ا الحظ قيام ا افسة  كثيرا ما  ها تعتبر م رغم من أ تعويضبا ي ا لصيد ه غير مشروعة توجب  ، إال أ
دئذ  ة، ع اءا على ترخيص مسبق وشروط معي مرضاهم ب دوية  ألطباء صرف وتجهيز ا اءا يجوز           استث

طبيب  تيجةملزم يكون  ا اية بتحقيق  تزامه ببذل ع ي:محمد علي عباس .  بعدما كان ا حسي سابق ا مرجع ا      .ا
                  .106، 105ص 
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سعرأوال:  ثر من ا اع عن بيع األدوية أو بيعها بأ ي عن االمت صيد ية ا    مسؤو
ها محدد   ا

ه قد  دوية إال أ ار في مجال بيع ا ي من احت صيد رغم مما يتمتع به ا على ا
شخصية يته ا ب أخطاء توجب مسؤو ك يرت دوية، أو بيعها  وذ اعه عن بيع ا د امت ع

ثر من  محددسبأ شرحه فيما يلي عرها ا  : وهو ما س
اع عن بيع األدوية  -1  االمت

سلوك إما أن يكون سلوكا إيجابيا  سلوك، وهذا ا حراف في ا خطأ هو اال قوام ا
قيام بعمل اع عن ا قيام بعمل، أو سلوكا سلبيا متمثال في االمت  (1).متمثال با

ه رفض طلبهم  ه و ال يمك ى زبائ تجاته إ بائع ببيع م     وكقاعدة عامة يلتزم ا
طلبات طابع دما ال تشكل هذ ا معمول  اع ظيم ا ت ون أو ا قا عها ا غير عاد وال يم

 (2).به
يته إذا ما رتب ضررا  دواء سلوكا سلبيا)خطأ( يرتب مسؤو ي عن بيع ا صيد اع ا ويعد امت

عبارة بشأن  لغير. وهو ص بصريح ا م ت تي  ي ا مد ون ا قا صوص ا ما يستفاد من 
ا في يته، بحيث إذا تمع ع قيام مسؤو ع أو م ممت ية ا مادة  ص مسؤو من  1382ا

تي تقابلها فرسي ا ي ا مد ون ا قا مادة  ا جزائر  124ا ي ا مد ون ا قا تي  من ا صا  ت
ه: ا قد  بأ فعل ه يتخذ شكال إيجابيا أو سلبيا على حد سواء ، وهذا ما " كل فعل ..." وا

فرسي ي ا مد ون ا لقا تحضيرية  عمال ا دته ا   .أ
مصر  ي ا مد ون ا لقا سبة  ي  ،أما با و قا ساس ا فقه أن ا ب من ا فير جا

اع يك مــمن فـخطأ االمت ص ا ه 163ادة ـي  صت  م تي  ه: ا  سبب  أـل خطـ" كعلى أ
 

ابمجد  (1) ية :محمد سليمان ع مد ية ا مسؤو سلبي في ا خطأ ا ماجستير .ا متطلبات ا ماال  ة است رسا غير  .قدمت هذ ا
شورة عليا .م دراسات ا ية .كلية ا وط جاح ا ة .فلسطين ابلس. .جامعة ا  .6ص  .2012س

ون االستهالك)بوعزة ديدن:  (2) سوق في قا لتداول في ا دواء  جزائر. .سم ج ع ق ا . (عرض ا عدد  ا ة  .03ا س
 .299. ص 2008
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ل منلغير..." ضررا  ص يجعلها شاملة  خطأ اإليجابي  فعموم عبارة ا خطأ ا و ا
سلبي، ي.  ا مد ون ا لقا تحضيرية  عمال ا  وهذا ما جاء في مجموعة ا

مادة  صت ا ي فقد  رد ي ا مد ون ا قا موقف ا سبة  ه 256وبا ه: م كل  " على أ
غير ..." و ة  اإلضرار إضرار با يكون إما مباشرا أو تسببا وهو ما يتصور فيها حا

اع   (1).االمت
عراقي ي ا مد ون ا قا ع أيضا في ا ممت ية ا ذ استعمل  ،كما يتصور قيام مسؤو ا

ضار فعل ا تعد وا مادتين  كلمة ا ص ا مادة  186في  ه، 202وا وهما مفهومان  م
اع عن عمل )سلوك سلبي( قيام بعمل )سلوك إيجابي(، و االمت  .يشمالن ا

ادرا ما يحدث دواء  ي عن بيع ا صيد اع ا خالقي  ،إن امت باعث ا إذ أن ا
هج. ي عن  واالقتصاد يحث عليه عدم إتباع هذا ا صيد ع ا ن قد يحدث وأن يمت و

دوية  طبيب بيع ا تي يأمر ا تي تباع دون وصفة طبية. و يتحقق  بصرفها،ا أو تلك ا
ه  محدد  سعر ا دواء با اع بمجرد رفض بيع ا فيذ أو  ،(2)االمت ي ت صيد أن يعلق ا

وصفة فيذها ،شرط على ا اء أدوية أخر مقابل ت دواء  (3)كاقت شرط أن يكون هذا ا
لبيع ان موضوعا في مكان ظاهر أو في مخزن ، معروضا  حفظ سواء أ مخصص 

ية صيد دوية في داخل ا مريض( ،ا مستهلك )ا  (4) .وطلبه ا

مقصود من  و لقول بأن ا و كان جزئيا، وال محل  بيع حتى و اع عن ا يتحقق االمت
جهات  مشرع وا ك من شأن ا ن ذ اس،  لموازة بين حاجيات ا عمل  ظيم ا ورائه ت

مختصة ال غي دوـة أمم محكمــد حكـذا ما أـر. وهـا مصـن ا د امتـة ا عامـر ع  لـاع ا
دوية عن بيــبمخ ميــع أقراص أسبـــزن ا مترددينــرو من أجل االحتفا بهذ ا لزبائن ا  ة 

 

اب (1) سابق :مجد محمد سليمان ع مرجع ا  .23،  22ص  .ا

سابق. ص  (2) مرجع ا ي: ا حسي  .107عباس على محمد ا

شرع:  (3) ور ا ب  ية طا ردن. طمسؤو توزيع. ا شر وا ل ائية. دار وائل  ج ي ا صيدال ة 1ا  .174ص  .2008. س

سابق. ص  (4) مرجع ا : ا  61زاهية عيساو
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ون  قا يس بسبب ا محل و  (1) .على ا
دواء ال يثير مشكلة في  ي عن صرف ا صيد اع ا شراح أن امت با من ا وير جا

يات،  صيد وجود أعداد كبيرة من ا ظرا  ة  مدي اء اا ل أث مشا ما تثار ا اوباتوا  ليلية  م ا
ية واحدة في ا د وجود صيد يا  دائرةأو ع ائيا و مد ي ج صيد دئذ يسأل ا قرية، فع أو ا

وصفة بدون سبب مشروع اعه صرف ا  (2) .عن امت
ع  طبية إذا وجد فيها عيب يم وصفة ا ي صرف ا صيد اعا رفض ا وال يعتبر امت

ك طبيب مثال  ،ذ تي حددها (3)كعدم وضوحها بسبب سوء خ ا دواء ا ت جرعة ا ، أو كا
طبيب غير صحية  دواء (4)ا تاج ا مختصة بوقف إ جهة ا ة صدور قرار من ا ، أو في حا

و كان موصوف ع عن صرفه و ي أن يمت صيد تداول، فعلى ا بموجب وصفة  اوسحبه من ا
دواء غير مسجل(5)طبية  ية  ، أو كان ا صيدال تجات ا لم ية  وط ة ا مدو أو  ،(6)في ا

ي صرفه إال  ،كان عبارة عن مخدرات أو يحتو على مواد سامة صيد ع على ا دئذ يم فع
ة  لمساء ي أن يصرفوز ـــا ال يجــ، كم(7)بموجب وصفة طبية و إال كان محال   لصيد

 

مصريمحكمة حكم  (1) ة ا دو فه أحكام  16/12/1976جلسة  ةأمن ا دكتور مصطفى مجد هرجلة في مؤ يه ا أشار إ
جبر  تسعير ا تموين وا ية .وآراء في ا ف ائي مصر 130ص  .1988. مطبعة اإلشعاع ا قض ج ظر أيضا   .. وا

ذهبية. 10/3/1958ة سجل موسوعة ا ة .3م . ا عباس علي محمد  :قال عن .1624رقم  .693ص  .1981س
حسي سابق :يا مرجع ا  .108ص  .ا

ي (2) حسي فسه. :عباس علي محمد ا مرجع   .107ص  ا

سابق. ص  (3) مرجع ا : ا  .62زاهية عيساو

صادر بتاريخ  وهو ما  (4) فرسية في قراراها ا قض ا ية محكمة ا مد غرفة ا يه ا  :قال عن. 29/05/1979ذهبت إ
سابق :خضر قردان مرجع ا  .148ص . ا

سابقصفاء شكور عباس:  (5) مرجع ا  .71،  70ص  .ا

سابق. ص  (6) مرجع ا رحمان حديبي: ا  .39عبد ا

مادة  (7) ظر ا جزائر رقم  16ا ون ا قا مؤرخ في  18-04من ا مخدرات ع. يت2004ديسمبر  25ا وقاية من ا لق با
مشروعين بها. ج ر . عدد  ع االستعمال واالتجار غير ا عقلية وم مؤثرات ا مادة  .83وا صحة  192ا ون ا من قا

مادة  . ا جزائر مادة  14ا عراقي. ا ة ا صيد ة ا ة مه ون مزاو .  32من قا مصر ة ا صيد ة ا ة مه ون مزاو من قا
مادة فرسي. L4211-1 ا صحة ا ون ا  من قا



فصل  ياا ي  طاق                                                              ثا لصيد ية  مد ية ا مسؤو وآثارهاا  

 

128 

 

ية إال بموجب تذكرة طبية صيد  (1) .أ دواء محضر با
مشتر  دواء كما يعتبر رفضا مشروعا طلب ا فس ا حاجة من  كميات كبيرة تفوق ا

ي أن يرفض بيعه (2)شخص واحد لصيد دواء، فيحق  اك عيبا في ا ، أو متى تبين أن ه
الستعمال  (3) .إذا كان فاسدا أو مشكوكا في مد صالحيته 

ه -2 محدد  سعر ا ثر من ا دواء بأ  بيع ا
تي يقوم عليها  حرة ا افسة ا م ظام ا صل في  سوق هو مبدأ حرية ا اقتصاد ا

سعار ة من أجل تحديد (4)تحديد ا دو مبدأ، يمكن أن تتدخل ا اءا على هذا ا ن استث  .
دواء سلع كا لمواطن، فال يمكن ترك ، (5)بعض أسعار ا دوائي  من ا حفا على ا بهدف ا

سوق وحدها قو ا دواء   (6).موضوع تحديد سعر ا
افسة  م دوية بأسعار غير و يعتبر من أوجه ا ي ا صيد مشروعة بيع ا غير ا

ية و صحة،  ،قا ون ا ان قا معمول به، سواء أ لتشريع ا ة وفقا  مق ألسعار ا فة  أ مخا
ين قوا  (7) .أو غير من ا

 

ت  (1) ي عن ا صيد ية ا : )مسؤو بار مجيد عبد ا مصر و رضا عبد ا ون ا قا طبية في ا سعودذكرة ا فرسي ا (. و ا
عرب. عدد محامين ا توبر21. 5مجلة ا موقع: علىمتوفرة  . 2009أ   http://www.mohamoon.com ا

(2) Leca Antoine. Droit Pharmaceutique. Op. Cit. p161. 

ي  (3) حسي سابق. :عباس علي محمد ا مرجع ا  .107ص  ا

ممارسات   (4) لمستهلك من خالل قواعد ا ية  مد حماية ا دين عياض: ا تجار محمد عماد ا ون  -يةا قا دراسة على ضوء ا
ماجستير04/02 يل شهادة ا شورة .. مذكرة مقدمة  ون عامغير م علوم االقتصادية. تخصص قا حقوق وا  .. كلية ا

ة  جزائر. س  .  53. ص 2006جامعة قاصد مرباح. ورقلة. ا

حرة (5) افسة ا م مستهلك في ظل ا ة ماجستير .زبير أرزقي: حماية ا شورة .رسا سياسية .غير م علوم ا حقوق وا  .كلية ا
ود معمر  جزائر .تيز وزو .جامعة مو ةا  .76ص  .2011 . س

سور (6) حليم عبد هللا ا فتاح االقتصاد :عبد ا ية في ظل اال رد دوية ا اعة ا شركات ص افسي  ت داء ا أطروحة  .ا
تخطي شورة .دكتورا في االقتصاد وا الذقية .جامعة تشرين .صادكلية االقت .غير م ة  . سورية.ا         .2009س

 .143ص 

ماجستيرجمعون محمد  (7) يل شهادة ا طب. مذكرة  ة أخالقيات ا افسة في مدو م حقوق  .: حماية ا شورة. كلية ا غير م
علوم  ة اإلداريةوا جزائر. س جزائر. ا عمال. جامعة ا ون ا  .54ص . 2003/2004. فرع قا
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ه، ويكون تتحقق  محدد  سعر ا ثر من ا دواء بأ ي متى قام ببيع ا صيد ية ا مسؤو
ي بوضع سعر  صيد لتجزئة فيقوم ا قابلة  وحدات ا دواء من ا في عدة أوجه، كأن يكون ا

لدواء مدعيا أن  ،ل وحدة على حدا لي  سعر ا واحدة يفوق ا وحدة ا بحيث يكون سعر ا
دوية غير مسعرة، وهذا م مصرية بخصوص علب حقن تلك ا قض ا دته محكمة ا ا أ

علبة كاملة تسعيرة خاص با محدد بجدول ا ثمن ا ه متى كان ا دت أ مورفين، أين أ     ا
يس  علبة كلها و سعر خاص با ك مفاد أن ا وحدة وحدها، فذ م يرد به ثمن ا و

وحدات تجزئة، وكان كل ج .(1)ا ذ يقبل ا وع ا دواء من ا زء مسعر من قبل أو كان ا
صي مختصة، و ا جهات ا تسعيرة برفع سعرا ف تلك ا ي يخا جزء  د ، أو أن يكون (2)ا

ة صيد محضرة داخل ا دوية ا دواء من بين ا اصر  ،ا ع ى جعل ا ي إ صيد فيعمد ا
ثمن  ى أن ا ي، بمع دواء اإلجما سب ال يتفق سعرها مع سعر ا داخلة في تركيبه ب ا

مدفوع ال يمثل دواء ا مقرر. أو أن يتقاضى  ،قيمة ا سعر ا بيع قد تم بسعر يفوق ا فيكون ا
ي مبلغا يفوق أتعابه صيد تي  ،ا خدمات ا مضافة مقابل ا سبة ا زيادة أو ا ون ا كأن ت

قابة  محددة من قبل  تعاب ا ة وزائدة عن ا دواء غير معقو د تحضير ا يقدمها ع
ة صياد ية في  ،ا ف هيئات ا صحةأو ا  (3).وزارة ا
وارد   دواء ا ي بتركيب ا صيد دما يقوم ا محدد ع ثمن ا ثر من ا وال يعتبر بيعا بأ

ثمن  ك ا وصفة مقابل دفع ثمن، فإن ذ ى صاحب ا طبية، وبعدها يسلمه إ وصفة ا في ا
تركيبة ويشمل أتعابه أيضا تي دخلت في ا ات ا مكو  ( 4).يشمل ا

دوية  صل أن يتم بيع ا ع من بيعها بسعر ا ك ال يم محدد غير أن ذ سعر ا با
مشرع فى مــيتماش هــ، أقل جـي تسهيع هدف ا معا حصول ــل ا دوية بأق ىـعلة وا  ل ـــا
 

شرع (1) ور ا ب  سابق :طا مرجع ا  .177ص . ا

سابق :زاهية عيساو  (2) مرجع ا هامش .ا  .64ص  .ا

ي (3) حسي سابق :عباس علي محمد ا مرجع ا  .109ص  .ا

شرع (4) ور ا ب  سابق :طا مرجع ا  .177 ص .ا
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لف ةة ــت دوية بسعر ،ممك ما  على عكس بيع ا مشرع  ذ ال يتماشى وغرض ا أعلى ا
مرضى فيه من سعار واستغالل ا تالعب با مادة ، (1)ا جزائر في ا مشرع ا بخالف ا

سعار 173 عقوبات أين جرم فعل كل من رفع أو خفض ا ون ا  أو شرع فيه. من قا

يا:  يثا يمسؤو صيد الستعمال ة ا مباعة   عن سالمة وصالحية األدوية ا
دواء طبية أو تحضير ا تذكرة ا فيذ ا ي على مراقبة ت صيد ية ا  ،ال تقتصر مسؤو

يته في بيع مستحضر  ن تمتد مسؤو ي او الستعمال، وقد يكون راجعا  اصيد ح  غير صا
تهاء تاري ى ا دواءبصفة أساسية إ تخزين ،خ صالحية ا سوء ا غاء  ،أو  تيجة إ أو 

سوق  مستحضر وسحبه من ا تعرضه فيما يأتي: (2) .ترخيص ا  وهو ما س
دواء -1 تهاء تاريخ صالحية ا  ا

مخزة في  دوية ا ية ا قضاء فعا ع وتاريخ ا ص ي مراقبة تاريخ ا صيد يتعين على ا
ة على تعبئته تعتبر خطأ  مبي ه ا تهت مدة صالحية استعما ة، فتوزيع دواء ا صيد ا

يته  قيام مسؤو دواء  .(3)جسيما يشكل مصدرا  د باستمرار من صالحية ا تأ ذا عليه ا
ته ، من حيث عدم ا محفو زاحا رفوف ومن مخزن  تهاء تاريخ صالحيته، وا  من على ا
صالحية فورا تهية ا م دوية ا عمل بها، مع  ،ا جار ا ية ا و قا طرق ا ها با تخلص م و ا

بيئي وس ا  (4).مراعاة قواعد حماية ا

مستهلك على صالحية  لمريض أو ا ة  دواء يعد ضما فتحديد تاريخ صالحية ا
الستعمال أو  دواء   (5).فسادا

 
 

ي  (1) حسي سابق :عباس علي محمد ا مرجع ا  .111ص . ا

ا:   (2) ير رياض ح سابق. صم مرجع ا  .90ا

ي خليل  (3) طبية :عد مهن ا ية في ا و قا موسوعة ا ية .ا و قا تب ا بر  دار ا مجلة ا ةا . 1996 . )دم(. )د ط(. س
 .118ص 

رحمان حديبي  (4) سابق :عبد ا مرجع ا  .40ص  .ا
(5) Husson Sandrine : La responsabilité du fait du médicament. Op. Cit. 1ere partie.  
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 سوء تخزين األدوية -2
ن خاصة حسب  دوية في أما ية في حفظ ا ف قواعد ا علمية وا صول ا تقتضي ا
اك ما  اك مستحضرات يقتضي حفظها في مكان بارد وه تركيبة كل مستحضر، فه

ش ي بمراعاة يقتضي حفظه بعيدا عن ا صيد خالل ا ضوء أو في مكان خاص، وا  مس أو ا
ك  مستحضرات أو فقد فاعليتها، و يترتب على ذ قواعد يتسبب في تلف هذ ا هذ ا

يته  تلقيح مثال ،(1)مسؤو تي كقارورات ا يجب أن تحفظ في مكان بارد وال يجوز فتحها  ا
ها حتى ال تتلوث وتصبح سامة  د استعما حفظ . (2)إال ع ي إذن مسؤول عن ا صيد فا

ألدوية سليم  سبة  ،ا حفظ، وكذا مراعاة  تج فيما يتعلق بطريقة ا م ك بإتباع تعليمات ا وذ
غبار تربة وا مكان من ا برودة ، وخلو ا حرارة وا رطوبة و اإلضاءة، ودرجة ا  (3).ا

غاء تسجيله -3  بيع دواء بعد سحبه أو إ
سلطات ا ترخيص قد يحدث وأن تسحب ا غاء ا سوق أو إ مختصة دواء من ا

اء على  ،أو تسجيله هبتسويق تي يثبت فيه ب حاالت ا عامة في ا لصحة ا ك حماية  وذ
مراقبة  ية  ف ة ا لج الستعمال أو خطورته تقرير ا دواء  مستحضر أو ا عدم صالحية ا

عامة  (4) .على حياة ا
ك يلزم على  اء على ذ تجين او ب م ة ا الزمة صياد أن يتخذوا كافة اإلجراءات ا

ك  بائع إثر إبالغه بذ ي ا صيد مقابل على ا دواء، وبا تاج وتداول مثل هذا ا لتوقف عن إ
ة لمساء ال تعرض   (5).أن يتوقف مباشرة عن بيعها وا 

تزام الستعمال ا ح  مريض بتسليم دواء صا ي في مواجهة ا صيد تزام ا  بتحقيق ويعد ا
 

ا:  (1) ير رياض ح سابق. م مرجع ا  .91،  90ص ا

ي خليل: (2) سابق. ص  عد مرجع ا  .118ا

سابق. ص  (3) مرجع ا رحمان حديبي: ا  .40عبد ا

ي (4) ا:  رم سابقرياض ح مرجع ا  .90. ص ا

سابق. ص  (5) مرجع ا : ا  .69، 68زاهية عيساو
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ه  تيجة، ويسأل ع يل على وجود عبتحقيق  د م يقم ا ه به، ما  بي ال يد د إخال سبب أج
 (1).ه فيه

حاالت بائع في هذ ا ي ا صيد ية ا ذ تقوم عليه مسؤو ألساس ا سبة   ،أما با
اك اتجاهان فقهيان ى ، فه حديث إ فرسي ا فقه ا ب من ا ية  اعتبارذهب جا أساس مسؤو

ي  صيد دواء هوا حكام ضمان  ،عيب خفي شاب ا يته  مما يقتضي خضوع مسؤو
خ عيوب ا رأا ي  رفض رأ فقهي آخر فية. وفي مقابل هذا ا صيد ية ا إخضاع مسؤو

ما  مبيع، وا  دواء ا عيب ال يتعلق بعيب شاب ا ن ا خفية،  عيوب ا تعلق يحكام ضمان ا
ي  صيد ية ا ي تقوم مسؤو تا طبيب، وبا ذ أمر به ا لدواء ا مبيع  دواء ا بعدم مطابقة ا

دواء م يس على على أساس عدم تسليمه  خفيةأساس طابق و عيوب ا تي  ،ضمان ا ا
تي يكون فيها  حوال ا ه بتثور في ا مقصودة م فعة ا م مبيع آفة طارئة تخل با شيء ا ا

لمقصود.  مطابقة ف في أمامع تطابقه  معقود إن عدم ا مبيع سيكون مختلفا عن ا شيء ا ا
  (2) .عليه في مادته ذاتها

ثا:  يثا يمسؤو صيد صح واإلرشاد ة ا  عن تقديم ا

فراد ثقتهم به  ذ يضع ا شخص ا ن يكون ا ي بقدرات علمية تؤهله  صيد يتمتع ا
ذا  يه،  لجوء إ اء ا مبفأث ثقة ا محافظة على هذ ا ية يمن واجبه ا ة على مبدأ حسن ا

صح و  عقد، وتوجيه ا فيذ ا تي  اإلرشادفي ت صحية ا خطار ا جل تفاد ا قد هم 
ها لفقهيتعرضون  ب  غا رأ ا صح  ،. فحسب ا تزامه با ي ال يعفى من ا صيد فإن ا

طبيب  مفترض فيها أن ا دواء بموجب تذكرة طبية، ا ة ما إذا تم بيع ا واإلرشاد في حا
طبية  وصفة ا ن ا دواء،  خاصة بكيفية استعمال ا ات ا بيا ج قد دون ا معا ون ا با ما ت  غا

 
 

سابق. ص سليمة   (1) مرجع ا زهراء بن صافي: ا  .90فاطمة ا

سابق. ص   (2) مرجع ا بريزات: ا  .60، 59طايل عمر ا
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ي  صيد سهل على ا مريض، في حين يكون من ا مصاغة بعبارات مختصرة ال يفهمها ا
ات، فهو يعتبر مكمال  ية تفسير ما ورد بها من بيا ف علمي وخبرته ا تخصصه ا ظرا 

طبيب  (1).مهام ا
تزام ذا ي ا صيد ضرورية ب لمريض بكل دقةاء فضباإل يفرض على ا ات ا بيا ا

متوقع م امل أو ا تفاع ا دواء بما يحقق اال مفيدة الستعمال ا مريض هوا ب ا ، ويج
ذ خاطئاستعمال االمخاطر  ى اإلضرار بصحته ا ، خاصة إذا كان يمكن أن يؤد إ

دواء دون تذكرة طبية  (2).بيع ا
مرفقة ومن  شرة ا واردة في ا ات ا بيا بائع با ي ا صيد جهة أخر ال يكتفي ا

ات بيا لمشتر هذ ا ما يجب أن يوضح  دواء، وا  ون مصاغة  ،با با ما ت ها غا
عاد أو ا   بعبارات مريض ا ي فهمها، مما يستوجب عليه شرحها م   علمية يصعب على ا

ظام  ه، صح بإتباع  اسبة، ا م جرعة ا بية، ا جا لدواء، آثار ا سليم  كتبيان االستخدام ا
دواء اول ا اء ت  (3).غذائي معين أث

ا وتجدر اإلشارة  ى ه ه في إ فس أ مشتر متخصص في  ة كون ا بائعمحا  جال ا
ي( صيد طاق ، فإن هذا يضي   )ا تزام ق من  تحذير، ويكون سببا بائع با لتخفيف أو ا ا 

خطئه  مشتر راجعة  ها ا تي يتعرض  مخاطر ا دئذ ا ون ع ية، وت مسؤو اإلعفاء من ا
ات  بيا معلومات وا قص في ا ى  يست راجعة إ ه من معلومات، و في االستفادة مما أتيح 

بائع مقدمة من ا  (4).ا
ن  ه و  واقع يلتزم ببيان طريقة ما ي ؤسف  ي في ا صيد بائع ا  االستعمال فقأن ا

 

  
ة براهيمي  (1) سابق :زي مرجع ا  .106 – 104 .ا

سابق :عليان عدة  (2) مرجع ا  .60، 59ص  .ا

ماجستير  (3) يل شهادة ا دواء. مذكرة  ي عن تصريف ا صيد ية ا : مسؤو شورة .مصطفى أمين بوخار . تخصص غير م
ة  جزائر. س ون طبي. جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان. ا  .50. ص 2016-2015قا

سابق :عليان عدة (4) مرجع ا  .89 ص .ا
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صائحه ة عدم إتباع  جم من مخاطر في حا ك أن و  ،دون ذكر ما قد ي   يستو في ذ
مشتر عادي يكون  ك ربمااأو متخصص اا ى ، وذ ي اعتقاد راجع إ صيد  بيان         أنب ا

مريض( طريقة االستعمال تعتبر بمثابة تحذير غير مباشر، مقتضا  مشتر )ا م أن ا إذا 
ك بعض ي جر عن ذ الستعمال، فيمكن أن ي مثلى  طريقة ا تي لتزم ا ضرار ا مخاطر وا ا

 تصيبه.

م ي  طلبا ثا  ا
ية عن أخطاء مساعديه  مد ي ا صيد ية ا  مسؤو

شخصي، بل  اجمة عن خطئه ا ية ا مه ية ا مسؤو ي با صيد ية ا حصر مسؤو ال ت
خ تشمل ا خطاء تمتد  ك ا ة، وكذ صياد صادرة عمن يستعين بهم من ا ية ا مه طاء ا

بة من بقية  مرت خطاء ا يته، و ا متمرين في صيد ة ا صيد صادرة عن طالب ا ا
ذين يعملون تحت إشرافه دوية ( 1)مستخدميه، ا ع ا ذين يستعين بهم إما في مجال ص وا

غيرويطلق على هذ  ،(2)أو في مجال صرفها ية عن فعل ا مسؤو ية ا مسؤو ، ويقصد (3)ا
اء تي تقع على عاتق شخص ب ية ا مسؤو على حدوث ضرر جراء فعل  ابها تلك ا

ضرر،  يس هو محدث ا تعويض  مضرور با ذ يرجع عليه ا مسؤول ا شخص آخر، فا
ضرر بفعل غير  ك ا ما ترتب ذ ية من طبيعة خاصة (4)وا  اءا –. وهي مسؤو أ استث

صلع شخصي وال  -لى ا مرء ال يسأل إال عن فعله ا ية أن ا مسؤو صل في ا ون ا
 (5).يتحمل تبعة فعل غير

 

تطبيق :بهاء بهيج شكر  (1) ظرية وا ية في ا مسؤو تأمين من ا توزيع .ا شر وا ل ثقافة  ردن. عمان .دار ا . )د ط(. ا
ة  .407ص .2010س

سابق سعاد بختاو : (2) مرجع ا  .189ص  .ا

غير  (3) ي ، وبين ا صيد ية ا ذ يعفي مسؤو بي وا ج سبب ا ذ هو صورة من صور ا غير ا تمييز بين فعل ا يجب ا
مبحث. ا في هذا ا مقصود ه ية وهو ا مسؤو في ا ي في عمله وهو ال ي صيد ذ يستعين به ا  ا

ي  (4) حسي سابق :عباس علي محمد ا مرجع ا  .135ص .ا

ي (5) مرجع : علي فيال سابقا  .1رقم  هامش .96ص  .ا
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ي عن و  صيد ية ا تمييز بصدد بحث مسؤو بغي ا خطاءي مساعديه بين  ا ية  مه ا
ذ يعمل  ي ا صيد خاص، وبين ا حسابه ا ذ يعمل  ي ا صيد مستشفى خاص، فإذا با

خاصكان  حسابه ا ي يعمل  صيد ه ا ية عقدية ، فإ و أيسأل عن أخطاء مساعديه مسؤو
ة عن  خاصيعمل في مستشفى أما إذا كان تقصيرية،  مسؤو مستشفى هي ا فإن إدارة ا

ي عن أخطاء مساعديه (1)هأخطاء مساعدي صيد ية ا ا هو ومسؤو ا ه ي تي قدوما يع  ، وا
ية عقدية ية تقصيرية أو مسؤو ون مسؤو يته آثارا ،قد ت تين ترتب مسؤو حا  وفي كلتا ا

ة.  فروع معي ه في ا او ت ية:اوهو ماس تا   -ثالثة ا
 األول  فرعا

مساعديه  ية  مه تقصيرية عن األخطاء ا ي ا صيد ية ا  مسؤو
مريض بأ  ي با صيد تي ال يرتب فيها ا حاالت ا ية في جميع ا مسؤو تقوم هذ ا
ي ومساعديه، بحيث يكون  صيد عقود، وتفترض وجود عالقة تبعية فيما بين ا عقد من ا

ي بمقتضى هذ  صيد ه رقابتهم و توجيههما عالقة سلطة تخو ه يكون  ،ا ي فإ تا وبا
هم  به أيا م ذ يرت ي ا مه خطأ ا اشئ عن ا ضرر ا تفاء  ،(2)مسؤوال عن تعويض ا كا

ة باطل  حا بيع في هذ ا ن عقد ا وجود عقد بيع دواء سام أو مخدر دون وصفة طبية، 
ون،  امطلق ابطال قا فته ا اعهك أومخا م يبرم بعد وترتب  امت عقد  دواء، إذ ا عن بيع ا

ي يكون مسؤوال عن خطأ مساعد  صيد لغير، فإن ا ك ضررا   (3).عن ذ
صوص و  ى  رجوع إ ية محلبا مد تشريعات ا دراسة ا مقارة  ا قد اتفقت جدها ا

متبوع عن أعمال تابعه هو ،على مبدأ واحد ية ا عبارات مسؤو ، مع اختالف بسي في ا
مستعملة، و  ذ يحدثه تابعه بعملها ضرر ا متبوع عن ا ية ا مشروع قضت بمسؤو   غير ا

 
 

ي: (1) حسي سابق عباس علي محمد ا مرجع ا  .139، 138ص  .ا

فسه (2) مرجع   .150. ص ا

(3) : سابق بهاء بهيج شكر مرجع ا  .408ص  .ا
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ه حال  ضار، متى كان واقعا م مشرع أو فعله ا تأدية وظيفته أو بسببها، و يضيف ا
ك جزائر على ذ وظيفة"" عبارة ا اسبة ا  ( 1).وبم

عراقي غير أن ي ا مد ون ا قا ية جعل ا مسؤو غير تقتصر على  ا عن عمل ا
حصر، أشخاص ى من  محددين على سبيل ا و فقرة ا يهم ا مادة أشارت إ ه  219ا م

ص  تي ت حكومة ا خر تقعلى أن " ا مؤسسات ا بلديات وا وم بخدمة عامة وكل وا
ذ يحدثه  شخص يستغل أحد ضرر ا ون عن ا تجارية مسؤو اعية أو ا ص مؤسسات ا ا

اشئا عن تعد   ،مستخدموهم ضرر  اء قيامهم بخدماتهم " إذا كان ا هم أث وهذا ما . وقع م
عراقي  قضاء ا تساؤل عن إمك. مما يطرح (2)أيضاسار عليه ا ية شمول حكم هذ ا ا

ي مد ي ا صيد ية ا مسؤو مادة   تساؤل  ةا ا اإلجابة عن هذا ا عن أعمال تابعيه ؟ وال يمك
ة. لصيد دارته  ي وا  صيد ا طبيعة عمل ا  إال إذا حلل

تجارية عمال ا ي من ا صيد قضاء على اعتبار عمل ا فقه وا      ،قد استقر ا
تجار،  وعلى ي من ا صيد ياعتبار ا مد وصف ا ية مؤسسة تجارية، مع بقاء ا صيد  وا

 

مادة  (1) : "  147/1ا مصر ي ا مد ون ا قا متبوع يكون من ا ضرر عن مسئوال ا ذ ا  غير بعمله تابعه يحدثه ا

مشروع، ه واقعا نكا متى ا مادة " . بسببها أو وظيفته تأدية حال في م ي / ب 288ا رد ي ا مد ون ا قا  ال" من ا
ك ومع .غير فعل عن أحد يسأل اء فللمحكمة ذ مضرور طلب على ب محكوم بأداء تلزم نأ مبررا رأت إذا ا ضمان ا  ا

ضرر : وقعأ من على به ت من  ا ه وقع من على ه كا ضرار م و وتوجيهه رقابته في فعليه سلطة ا  حًرا يكن م و

فعل كان اذا اختيار في ضار قد ا تابع من صدر ا مادة  .بسببها وأ وظيفته تأدية حال في ا ون  136/1ا قا من ا
ة تأدية  ه حا ضار متى كان واقعا م ذ يحدثه تابعه بعمله ا ضرر ا متبوع مسؤوال عن ا جزائر : " يكون ا ي ا مد ا

اسبتها "  وظيفته أو بسببها أو بم

Art 1384/1 du code civil Français : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause 

par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 

répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

Art 1384/5 du code civil Français : «  Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs 

domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés 

عراق رقم  (2) ية متفرقة .623وأيضا قرارها رقم  .1954تمييزية  .168قرار محكمة تمييز ا قول مد في  87-86. م
ية.5/4/1987 عد حكام ا عدد) . مجموعة ا قال عن37ص  .987(2، 1ا يعب :.  حسي مرجع  :اس علي محمد ا ا

سابق  .152ص  .ا
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ي  تا الزمة، و با ية ا ف خدمات ا ذين يقدمون ا ي باعتبار من بين ا صيد عمل ا مالزما 
ص  ى أن  توصل إ تي تقوم بخدمة عامة، وبهذا  مؤسسات ا يته من بين ا تعتبر صيد

مادة  صيد 219ا ية ا عراقي تشمل مسؤو ي ا مد ون ا قا ي عن أعمال تابعيه على من ا
عامة أو باعتبارها مؤسسة  خدمات ا تي تقدم ا مؤسسات ا ة إما من بين ا صيد اعتبار ا

 ( 1) .تجارية
تبعية و  متبوع إال بتوافر شرطين مهمين هما قيام عالقة ا ة ا ن ال يمكن مساء و

مريض خطأ يضر ا ي  صيد اب مساعد ا وضحه فيما يلي:ارت   -. وهو ما س
تبعية -1  قيام عالقة ا

تبعية  ى رابطة ا عراقي إ فرسي وا مشرع ا مشرع  (2)م يتعرض ا على عكس ا
تبعية لرابطة ا م يقدم تعريفا  ذ  ي ا رد مصر وا جزائر وا ما وضح فق بأن  ،ا و إ

م يكن  و  تبعية تقوم و ه سلطة عالقة ا ت  متبوع حرا في اختيار تابعيه متى كا ا
توجيهاإلشراف   (3).و ا

متبوع أن توجد عالقة تبعيةو  ية ا قيام مسؤو يكون   Lien de prépositionيتعين 
لمتبوع  ك إذا كان  خر، ويتحقق ذ  على تابعه  Le commettantأحدهما خاضعا 

Le préposé  خضوع لمتبوع ويكون ا سلطة  ون ا توجيه، فت رقابة وا سلطة فعلية في ا
وامر تابع  ك في امتثال ا شيء واحد ، ويتمثل ذ لتابع ، فهما وجهان متقابالن  تبعية   وا

متبوع و  تبعية بين ا عمل، ومن ثم تقوم رابطة ا فيذ ا متبوع فيما يتعلق بكيفية ت  تعليمات ا
 

سابق. صعباس علي محمد  (1) مرجع ا ي: ا حسي  .154 –151ا

مادة  (2) مادة  1384م تشر ا فرسي و ا ي ا مد ون ا قا تبعية 219من ا ى رابطة ا عراقي إ ي ا مد ون ا قا  .من ا

مادة   (3) متبوع حرا في اختيار تابعه متى  136/2ا م يكن ا و  تبعية و : " وتتحقق عالقة ا جزائر ي ا مد ون ا قا من ا
ت عليه  مادة كا م  174/2سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ". ا و  تبعية و : " وتقوم رابطة ا مصر ي ا مد ون ا قا من ا

مادة  ه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه". ا ت  متبوع حرا في اختيار تابعه متى كا ي /288يكن ا مد ون ا قا ب من ا
م  و  ي: " ...سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه و رد  يكن حرا في اختيار ..."ا
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توجيهو  رقابة و ا ه عليه سلطة فعلية في ا ت  تابع متى كا  (1).ا

لمتبوع سلطة فعلية على تابعه، وأن   سببية ال بد من أن تتوافر  وحتى تقوم عالقة ا
توجيه رقابة وا سلطة على ا صب هذ ا بسطه فيما يلي:ت  -. وهو ماس

تابع -1 لمتبوع على ا  سلطة فعلية 

ون سلطة فعلية. فقد ال  سلطة شرعية، بل يكفي أن ت ون ا ضرور أن ت يس من ا
سلطة، بأن يكون استمدها من عقد باطل أو عقد غير  حق في هذ ا لمتبوع ا يكون 

ه مادام يستعملها فعال، بل ما دام يستطيع أن  مشروع أو اغتصبها دون عقد أصال، و
تبعية فعل، فهذا كاف في قيام عالقة ا م يستعملها با و   (2) .يستعملها حتى 

فعلية على  لسلطة ا ي(  صيد متبوع )ا ى اعتبار مباشرة ا قضاء إ فقه وا قد اتجه ا
تبعية  قيام رابطة ا تابع ) مساعديه( كافية  رابطة مستمدة من ا ت هذ ا هما وسواء كا بي

 ( 3) .عقد أو ال
م يرتب معه بعقد بتركيب دواء معين ذ  ي أحد مساعديه ا صيد فإن  ،فإذا كلف ا

ب يكون  غا ن في ا هما، و تبعية تقوم رغم عدم وجود عقد بي اك عقد عمل هرابطة ا
ة حا ، وحتى في هذ ا ي و مساعد صيد عقد أ مع ،مابين ا تبعية  ،وجود ا فإن رابطة ا

عقد،  و ال تقوم على هذا ا تبعية قائمة بوجود إذ  رابطة ا بقيت ا عقد باطال  كان هذا ا
فعلية سلطة ا ة ،ا صيد ة ا ة مه ه بمزاو ي مساعدا غير مرخص  صيد   ،كأن يستخدم ا

ع من اعتب ك ال يم الزم، فإن ذ ترخيص ا حصول على ا ي أو استخدمه قبل ا صيد ار ا
عقد فيمـم بطـا رغـد تابعـا ومساعـمتبوع همـالن ا ك ال يشتـك، (4)اــا بي  ذ ــوم هــرط أن تقـذ

 

ة ماجستير (1) . رسا جزائر ي ا مد ون ا قا متبوع عن أعمال تابعه في ا ية ا ي: مسؤو علوم  .مراد قجا شورة. كلية ا غير م
ة  جزائر. س جزائر. ا ية واإلدارية. جامعة ا و قا  .36. ص 2003ا

سابق.  (2) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  .1016. ص 2. م1جعبد ا

سابق. ص  (3) مرجع ا : ا  .85زاهية عيساو

سابق. ص  (4) مرجع ا ي: ا حسي  .155عباس علي محمد ا
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م يكن  و  ها تقوم حتى و سلطة على االختيار، أ أ متبوع ا       حرا في اختيار ا
تابع مصرية . (1)ا قض ا همن وهذا ما قضت به محكمة ا تبعية على  :أ " تقوم عالقة ا

توجيه رقابة وا والية في ا ى  ،توافر ا وامر إ لمتبوع سلطة فعلية في إصدار ا بأن يكون 
حساب تابع  تابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به ا متبوع  ا فيذ ا رقابة عليه في ت وفي ا

تابع " متبوع حرا في اختيار ا م يكن ا و  خروج عليها، و وامر ومحاسبته على ا  (2).هذ ا

رقابة وا -2 سلطة على ا صب هذ ا  توجيهأن ت

متبوع ال بد أن  توجيه، فا رقابة و ا صبة على ا فعلية م سلطة ا ون هذ ا يجب أن ت
و توجيها  وامر ما يوجهه بها في عمله و تابعه من ا سلطة في أن يصدر  ه ا ون  ت

وامر فيذ هذ ا رقابة عليه في ت ه ا ون  رقابة و  .(3)عاما، وأن ت ون ا ويجب أن ت
توجيه بصدد عمل متبوع ا حساب ا تابع  ى (4)معين يقوم به ا عمل أن ، بمع ثمرة هذا ا

مصلحته شاطا خاصا  لمتبوع وهو ال يؤد  ي  ،(5)تتحقق  صيد كأن يستغل مساعد ا
ية ويقوم بتركيب دواء به مواد مخدرة  صيد زريخ مثال–غياب مدير ا اء على  -كا ب

وص وصفة في سجل ا ه، وقيامه بقيد ا فات، وتحرير بطاقة تحتو على وصفة قدمت 
ية واطال صيد د عودة مدير ا دواء، وع دواء وطريقة استعمال ا ات ا على ما قام  هعمكو

م يبد أ اعتراض على تصرفاته بل أقر عليها، وعليه ال يكون مساعد  به مساعد 
صيد خاصــي قــا حسابه ا شخصية و  صفته ا عمل  وكاق ــبل قام به بطري ،د قام با  ة ــا

 

مادة  (1) مادة  136حسب ا . ا جزائر ي ا مد ون ا قا مادة  288من ا ي. ا رد ي ا مد ون ا قا ون  174من ا قا من ا
. مصر ي ا مد  ا

(2) : سعد سابق. محمد صبر ا مرجع ا  .199ص . 2جا

رز  (3) سابق.عبد ا مرجع ا : ا هور س  .1017، 1016ص  .2. م1جاق أحمد ا

اجح راجح أبو  (4) متبوع عن فعل تابعه في :حسنربيع  ية ا ي. دراسة مقارة. مسؤو فلسطي ي ا مد ون ا قا غير  مشروع ا
شورة.  خاصم ون ا قا ماجستير في ا متطلبات درجة ا ماال  طروحة است عليا .قدمت هذ ا دراسات ا جامعة  .كلية ا

ية وط جاح ا ة ابلس. فلسطين.. ا  .78. ص 2008س

ي (5) مرجع: مراد قجا سابق ا  .48 ص .ا
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يل  طبية في فترة غيابه، بد تذكرة ا ه في تحضير ا ابه ع ذ أ ية ا صيد عن صاحب ا
تي باشرها في تصرفات ا مسؤول  إقرار على جميع ا ية ا صيد غيبته مما يجعل مدير ا

طبية تذكرة ا ا عن صرف ا و  (1) .قا
سلطة عبرة في قيام ا خير فإن ا فعلية في  في ا توجيه هي بوقت ا مراقبة و ا ا

ضرر تابع، ،حصول ا ضرر واقعا من ا وقت أمكن اعتبار ا ت قائمة في هذا ا أما  فإذا كا
اك عالقة تبعية ون ه ضرر فال ت ن قائمة وقت وقوع ا م ت تابع عن  ،إذا  فكاك ا كا

متبوع  ية ا في مسؤو  (2).وظيفته مثال ي
ي  صيد اب مساعد ا يا: ارت مريضخطأ ثا  يضر ا

(، فإن  تابع )مساعد ية ا ي( إال إذا تحققت مسؤو صيد متبوع )ا ية ا ال تقوم مسؤو
ى و ية ا ثا يه فرع عن ا سبة إ مساعد( يجب أن تتوافر با تابع )ا ية ا . وحتى تقوم مسؤو

ثالث ية ا مسؤو سببية ةأركان ا ضرر وعالقة ا خطأ وا  (3).: ا
ي ا مد ون ا قا ية وبخصوص ا مد ية ا مسؤو ه يقيم ا ا سابقا فإ ي فكما وضح رد

يس خطأ  على أساس على أساس اإلضرار و تها مادة  وهو ما تضم ون  288ا قا من ا
ي  رد ي ا مد ه:ا صت على أ تى  م تقل  ا ه اإلضرار " و ه على من وقع م ت  " من كا

ه ك فال شك أ ذ خطأ " ، و ه ا ه على من وقع م ت  ون  " من كا قا يكفي حسب ا
غير حق ضررا با تابع قد أ به ا ذ ارت فعل ا ي أن يكون ا رد  (4).ا

ي قد  صيد م يكن مساعد ا ي عن أعمال تابعه إذا  صيد ية ا و ال تتقرر مسؤو
طبية وصفات ا دواء أو في صرف ا  أو أحدث ضررا حال قيام مساعد  ،أخطأ في تركيب ا

 

ظر   (1) طا ا هلية. جلسة حكم محكمة ط لية ا محاماة س 5/5/1930ا قال  .1060ص . 1931. 10ع  .11. ا
ي :عن حسي سابق .عباس علي محمد ا مرجع ا  .1هامش رقم  .158ص  .ا

فسه  (2) مرجع   .155ص  .ا

سابق.  (3) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  .1023. ص 2م .1جعبد ا

اجح راجح أبو حسن:  (4) سابق ربيع  مرجع ا  .85ص .ا
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اسبتها أو بسببها .   وظيفة أو بم ي بتأدية ا صيد  ا
ون وفقا ف قا عراقي يشترط  حكام ا ي ا مد ون ا قا فرسي، وا ي ا مد ية ا قيام مسؤو

متبوع(  ي)ا صيد اء قيامه بعمله أن يقع خطأ مساعدا مادة أث ص ا من  1384، طبقا 
مادة  فرسي، وا ي ا مد ون ا قا ون  219ا قا عراقي. من ا ي ا مد فان ا ك يخا وهما بذ

ي اأحكام  رد مصر وا جزائر وا ي ا مد ون ا قا تابع أن يكون  تي تشترطا ب  ا قد ارت
ضرر حال تأدية وظيفته أو بسببها ضار أو ا فعل ا مادة  ا ص ا ون  136وفقا  قا من ا

مادة  جزائر وا ي ا مد مادة 147ا مصر و ا ي ا مد ون ا قا ون  288 من ا قا من ا
ي رد ي ا مد وضحه فيما يأتي: .ا  وهو ما س

خطأ  -أ اب ا وظيفة ارت ة تأدية ا  حا

يه  ي( أن يكون إخالال بما عهد إ صيد تابع) مساعد ا صادر عن ا ضار ا فعل ا يقتضي ا
تقصير عمل من واجبات ، كاإلهمال وا ك ا أو سوء فهمه  ،من عمل أو ما يقتضيه ذ

اء قيامه بعمل من  ك اإلخالل أث ذ استخدم من أجله ، ويكون ذ عمل ا ك ا واجبات ذ
اء على أمر من  ضار قد وقع ب فعل ا ك أن يكون ا وظيفة، ويستو في ذ أعمال تلك ا

ه، ه أو بغير علم م ه، بعلم م ي( أو بغير أمر م صيد متبوع )ا دون معارضته أو  ا
رغم من معا خصوص (1)رضتهبا وظيفة إذا وقع على وجه ا مهم أن يأتيه حال تأدية ا . ا

ي(  صيد متبوع )ا محدد من قبل ا عمل ا فيذ ا مكان، وبوسائل وفي إطار ت زمان وا في ا
ما  ،من جهة . وطا متبوع من جهة أخر ى تحقيق مصلحة ا تابع إ صرفت إرادة ا وا

صيد توفرت متبوع )ا اصر يسأل ا ع ه حدث وقت تأدية هذ ا و ي( عن فعل تابعه 
وظيفة  (2) .ا

مريض دواء غير ي إذا ما قام تابعه بتسليم ا صيد ك يسأل ا اء على ذ دواء وب        ا
 

ي (1) سابق :مراد قجا مرجع ا  .60ص  .ا

سابق. ص  (2) مرجع ا ي: ا  .154علي فيال
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مريض، أو باعه دواء  ى موت ا ك إ طبيب ويؤد ذ ذ وصفه ا  سام دون وصفةا
ي  وقد، (1)طبية صيد ية ا افية بمسؤو محكمة االستئ قض بتأييد حكم ا قضت محكمة ا

ائيا عن أخطاء تابعيه يا وج ى عاملة  ،مد ي عهد إ قضية في أن صيد وتتلخص وقائع ا
ته – سلفات في عبوات صغيرة،  -على خالف ما تفرضه عليه أصول مه بتعبئة أمالح ا

سيوم،  ماغ عبوات بدال من أمالح سلفات ا سامة في تلك ا بزموت ا فقامت بتعبئة مادة ا
تسمم  عبوات فظهرت عليهم أعراض ا ي عليهم محتويات بعض تلك ا مج اول ا وت

ى وفاة بعضهم وا   بزموت مما أد إ  ( 2).يذاء اآلخرينبا
خطأ   -ب اب ا وظيفةارت  بسبب ا

خطأ وهو ال يؤد عمال من أعمال وظيفته،  ي( ا صيد تابع )مساعد ا ب ا قد يرت
ي( مسؤوال  صيد متبوع) ا خطأ، فيكون ا هذا ا ابه  سبب في ارت ون هي ا وظيفة ت ن ا و

وظيفة خطأ وا اك عالقة وثيقة بين ا ن ه ة،  حا ه في هذ ا وظيفة هي ع ت ا ، إذ كا
لخطأ مباشر  سبب ا  (3) .ا

حدود وظيفته ي( عن طريق مجاوزته  صيد متبوع )ا ية ا  عن أو ،وتتحقق مسؤو
وظيفة ك أن  ،طريق اإلساءة في استعمال هذ ا ها، ويستو في ذ أو عن طريق استغال

تابع ) مساعد  ي( أو يكون خطأ ا صيد متبوع )ا ي( قد أمر به ا صيد م يأمر به، أو ا
خطأ بحافز شخصي ى ا دفع إ ي( أو ا صيد خطأ و . (4)قصد خدمة متبوعه )ا يعتبر ا

يته وكان ه في صيد ا  ي دائ صيد و استقبل مساعد ا وظيفة كما  على  واقعا بسبب ا
دائن ى إصابة ا مساعد برمي دواء حارق أد إ هما، فقام ا  خالف معه، ووقع شجار بي

 

ي عباس علي محمد (1) حسي سابق :ا مرجع ا  .157ص  .ا

ائي (2) قض ج يو  17. جلسة راجع  طعن رقم  .1979يو ة  1937في ا ي .قضائية 48س ف مكتب ا ة .مجموعة ا س  .ا
مجيد :قال عن .700ص  حليم عبد ا سابق .رضا عبد ا مرجع ا  .274ص  .ا

مرجع (3) : ا هور س رزاق أحمد ا سابق عبد ا  .1028ص . 2. م1ج .ا

سابق. ص عز  (4) مرجع ا : ا اصور د دين ا  .288ا
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 (1) .بحروق 
م  ي( من خطأ  صيد تابع ) مساعد ا به ا متبوع ما يرت ية ا طاق مسؤو ويخرج عن 

وظيفة ارتباطا مباشرا ه وبين ما يؤد من أعمال ا ن هي ضرورية فيما ، يكن بي م ت و
ية يه، فإذا دخل عامل بصيد ى وقع من خطأ وال داعية إ ي عليه بعد م إ مج زل ا

ليل بحجة إسعافه من مغص مفاجئ فقتله تصف ا ة صاحب  ،م ه ال يسوغ مساء فإ
متهم ية ا صيد عامل با ية بصفته مسؤوال عن تابعه ا صيد اب  ،ا م يكن وقت ارت ه 

جريمة يؤد عمال من أعمال وظيفته وظيفة  ،ا ه خارج زمان ا جريمة م ما وقعت ا وا 
طاقها متبوع ،وبغير أدواتها ومكان  ية ا  (2) .ومن ثم فال تلحقه مسؤو

خطأ  -جـ اب ا وظيفة ارت اسبة ا  بم

وظيفة على  وظيفة، إذا اقتصرت ا اسبة ا ي( بم صيد تابع )مساعد ا يكون خطأ ا
ن  م ت ها  ابه، و فرصة الرت مساعدة عليه أو تهيئة ا خطأ أو ا اب ا تيسير ارت

تابع فيهضرورية إلمكان وقوع  تفكير ا خطأ أو   (3) .ا
بها تابعه وقد  تي يرت ضارة ا فعال ا متبوع عن ا ية ا جزائر مسؤو مشرع ا أقر ا

مادة  وظيفة في ا اسبة ا على  136بم مجلس ا . غير أن ا جزائر ي ا مد ون ا قا من ا
جزائر  عليا-ا محكمة ا يا ا مادة  -حا م 136قد اتجه عكس ا ون ا قا جزائر من ا ي ا د

، وقال وظيفة أو بسببها فق متبوع وجعلها قاصرة حال تأدية ا ية ا     و قلص من مسؤو
متبوع عن خطأ تابعه خارج هذا اإلطار يعد خطأ في تطبيق أن ية ا قضاء بمسؤو  ا

ون  قا تمسك ،ا ه يجب ا مادة  إال أ جزائر  136بما جاء ت به ا ي ا مد ون ا قا  (4).من ا
 

:زاهية  (1) سابق عيساو مرجع ا  .90ص  .ا

ظر  (2) ائي ا د :قال عن .897. ص  11س. 17/12/1960قض ج دين ا سابق :اصور عز ا مرجع ا          .ا
 .1427 ص

هور  (3) س رزاق أحمد ا سابق :عبد ا مرجع ا  .1035ص  .2. م1ج .ا

على  (4) مجلس ا قضائية.32817. ملف رقم 25/05/1983قرار ا مجلة ا عدد . ا ة  .2ا س قال1990ا مراد  :عن . 
ي سابق. قجا مرجع ا  .69ص : ا
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ك فإن على عكس مصر  ذ ي ا مد ون ا قا ية  174مادته في  صا على مسؤو
وظيفة أو بسببها فق دون  متبوع عن أعمال تابعه حال تأدية ا اسبة ا يته بم ترتيب مسؤو

وظيفة ذا خطأ ا مصرية اعتبرت ا قض ا اسبة  ، غير أن محكمة ا تابع بم يقع من ا
دما حدد  ون ع قا ها " أن ا متبوع، حيث جاء في قرار  ية ا مسؤو وظيفة أمر موجب  ا
وظيفة أو  تابع حال تأدية ا مشروع واقعا من ا عمل غير ا ية بأن يكون ا مسؤو طاق هذ ا
تابع وهو يؤد عمال من ية مقصورة على خطأ ا مسؤو ون ا م يقصد أن ت  بسببها. 

ون  خطأ، أو أن ت هذا ا مباشر  سبب ا وظيفة هي ا ون ا أعمال وظيفته، أو أن  ت
تابع قد وقع  ،ضرورية إلمكان وقوعه متبوع أيضا كلما كان فعل ا ية ا بل تتحقق مسؤو
وظيفة اء تأدية ا ه أث وظيفة على إتيان فعله  ،أو كلما استغل وظيفته ،م أو ساعدته هذ ا
مشروع، أو هيأ ابه"غير ا ت فرصة ارت ه بأ طريقة كا  (1).ت 

ص على جد فيه  م  فرسي  ي ا مد ون ا قا متبوع( أما ا ي )ا صيد ية ا  قيام مسؤو
اسب وظيفة عن خطأ تابعه بم ائية  ،ا ج غرفة ا ية وا مد غرفة ا اك تعارض بين ا إال أن ه

عمل  وظيفة وا ية تشترط عالقة ضرورية بين ا مد غرفة ا فرسية، إذ ا قض ا محكمة ا
ية  اك عالقة سببية حتى تقوم مسؤو ون ه تابع، أ أن ت به ا ذ يرت مشروع ا غير ا

ائية وبشكل مبهم وغا ج غرفة ا ما ا متبوع، بي تابع ا ب ا متبوع إذا ارت ية ا مض تقيم مسؤو
وظيفة اسبة ا خطأ بم  (2) .ا

اء  متبوع عن أعمال تابعه أث ية ا تفى بمسؤو ي فقد ا رد مشرع ا وفيما يخص ا
وظيفة أو بسببها فق مادة قرر وهو ما  ،تأدية ا ي، كما 288ته ا رد ي ا مد ون ا قا  من ا

 

 

طعن . 22/03/1976قض مصر  (1) ة  516رقم ا ي 742ص  .27س . ق 42س قض مد ظر أيضا  . وا
ي .30/01/1990 ف مكتب ا ة  .مجموعة ا س اجح راجح أبو حسن :قال عن .64. رقم 347ص . 1. ج41ا  :ربيع 

سابق مرجع ا  .92ص. ا

سابق. (2) مرجع ا ي: ا  .67ص مراد قجا
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موضوع ه صلة با ي أ قرار  رد قضاء ا جد في أحكام ا  (1) .م 

مادة  ص ا عراقي ومن خالل  مشرع ا الحظ  219أما ا عراقي  ي ا مد ون ا قا من ا
متبوع عن  ية ا تفى بمسؤو ه قد ا عمل فق . بحيث إذا  أعمالا واقعة حال تأدية ا تابعه ا

هم فال يكون  تي تقع بسبب أعما ضرار ا ي ال يسأل عن أفعال تابعيه عن ا صيد كان ا
وظيفةمسؤوال من باب أو اسبة ا خطأ قد وقع بم ضرار متى كان ا  (2)  .ى عن هذ ا

ي عن أخطاء مساعديه تشمل كل  صيد ية ا ا سابقا، فإن مسؤو ما قل ادا  است
متضررين ت إيجابية أو سلبية بهدف حماية حقوق ا خطاء سواء كا  (3).ا

ية  مه عقدية عن األخطاء ا ي ا صيد ية ا ي: مسؤو ثا فرع ا  مساعديها
صلي يكون مسؤوال  مدين ا غير على أساس أن ا عقدية عن فعل ا ية ا مسؤو تقوم ا
فيذ ذين استخدمهم في ت شخاص ا جم عن خطأ ا تي ت ضرار ا          عن كافة ا

عقد. في   فسها مدين  و كان صادرا عن ا فيذ كما  ت مستخدم في ا ، (4)عامل خطأ ا
ي يرتب في بعض ا صيد فيذ واجب فا ي بت صيد غير و بمقتضا يقوم ا حيان بعقد مع ا

ه  ، إال أ عقد تزام ا فيذ هذا اال ت متعاقد معه، و يستعين بمساعديه  فائدة ا ي معين  مه
دئذ يسأل ى اإلضرار باآلخرين، ع مساعدين أخطاء تفضي إ  قد تصدر عن هؤالء ا

وامر  ى مراقبتهم و إصدار ا ذ يتو ي ا صيد لغيرا ها  تي يحدثو ضرار ا  (5).هم عن ا

دما  مساعدين ع عقدية عن خطأ ا ي ا صيد ية ا فرسي مسؤو قضاء ا وقد أقام ا
تعويض عن  ي با صيد تزام ا دواء ، فقضى با د تركيب ا مساعدين ع      أخطأ أحد ا

مادة  مريض على أساس ا ه وبين ا ذ يرب بي عقد ا اء على ا ضرر ب  من 1384هذا ا
 

 

ماد (1) ظر ا اجح راجح أبو حسن: 288ة ا ربيع  ظر  ي. وا رد ي ا مد ون ا قا سابق من ا مرجع ا  .91ص .ا

سابق. (2) مرجع ا ي: ا حسي  .158ص  عباس علي محمد ا

سابق :زاهية عيساو  (3) مرجع ا  .93. صا

سابق. ص  (4) مرجع ا : ا  .408بهاء بهيج شكر

سابق. ص  (5) مرجع ا رحمان جمعة: ا  .244عبد ا
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فرسي ي ا مد ون ا قا غير  ،ا تقصيرية عن فعل ا ية ا مسؤو ت مبدأ عاما في ا تي تضم ا
عقد هم في ا مدين عن فعل من يسأل ع ية ا ة مسؤو مذكور  ،في حا ون ا قا خلو ا ك  وذ

غير ، إال أن هذا  عقدية عن فعل ا ية ا لمسؤو عام  مبدأ ا ص صريح وواضح يضع ا من 
ب  تقاد شديد من جا شراح في فرسا قد تعرض ال ب من ا ذ أيد جا قضائي ا االتجا ا

عقد مادة على أشخاص ارتبطوا بحكم ا ية تطبيق هذ ا عدم إمكا فقه  ك  ،أخر من ا  ن ذ
هم  ذين يسأل ع شخاص ا خص فيما يتعلق بتحديد ا حلول وبا ى اضطراب ا سيؤد إ

مدين  (1).ا
ص عام وصريح ف ية ب مسؤو وع من ا م يقرر هذا ا ي كما  مد ون ا قا ي كل من ا

جزائر و ا من  ا ما استخلص ضم عراقي، وا  ي ا مد ون ا قا مصر وا ي ا مد ون ا قا ا
غير، إذا ما  عقدية عن فعل ا ية ا مسؤو خالل اإلقرار بطريقة غير مباشرة على مبدأ ا
ذ يقع من أشخاص  جسيم ا خطأ ا غش أو ا يته عن ا مدين عدم مسؤو اشترط ا

تزامه فيذ ا لمواد يستخدمهم في ت جزائر و  178، طبقا  ي ا مد ون ا قا من  217/2من ا
مصر و ي ا مد ون ا قا عراقي. 259ا ي ا مد ون ا قا  من ا

م يورد ي فهو أيضا  رد ي ا مد ون ا قا ية صاً  أما ا لمسؤو عقدية صريحا   عن ا

غير، فعل ه إال ا ه، عقود بخصوص مباشرة غير خاصة صوصاً  تضمن أ ها معي  ما وم

مادة به تقضي ون ا من 798 ا ي قا مد ي ا رد مقاول توكيل يخص فيما ا ول ا فيذ ا  ت

تزام ى اال مقاول إ ي ا ثا ية بقاء مع ا ول مسؤو عمل صاحب اتجا ا  (2) .ا

بغي وجود عقد  عقدية عن أخطاء مساعديه ي ي ا صيد ية ا ومن أجل قيام مسؤو
صيدـصحي فيذـح بين ا مضرور وأن يتعهد ت تزام ي وا لغيــا عقد  ب خطـه ا  أـر وأن يرت

ه فيما يلي: او ت ية . وهو ما س لمسؤو  عقديا موجبا 
 

ي (1) حسي سابق :عباس علي محمد ا مرجع ا  .141ص  .ا

سابقريم مشهور هزايمة:  (2) مرجع ا  .98ص . ا
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مضرورأوال:  ي وا صيد  وجود عقد صحيح بين ا
دائن  اك عقدا صحيحا بين ا مريض( وبين يجب أن يكون ه ذ أصابه ضرر )ا ا

ي( صيد مدين)ا ذ يسأل  ،ا غير ا ضرر وفعل ا اك رابطة سببية بين ا ون ه وأن ت
عامة  لقواعد ا ه، وهذا كله ال يعدو إال تطبيقا  مدين ع قائم بين ، (1)ا عقد ا فإذا ما كان ا

ي صحيحا صيد مريض وا عقد عن خطأ مساعد  ،ا هذا ا خير سيكون مسؤوال وفقا  فإن ا
دواء ذات  مريض جراء استعمال ا ذ أصاب ا ضرر ا ه متى ما كان ا ذ يسأل ع ا

ي صيد به مساعد ا ذ ارت خطأ ا سببية بين  ،صلة با عالقة ا         بأن توافرت ا
ضرر خطأ وا  (2).ا

عقد بشكل غير صحيح  عقد ا ون عقديةأما إذا ا ية ال ت مسؤو عقد  ،فإن ا إذ أن ا
ية عقدية شأ مسؤو ه، فال ت صحيح يزول بإبطا ية  ،غير ا ون مسؤو     بل ت

مريض بعقد، .(3)تقصيرية ي وا صيد تي ال يرتب ا ة ا حا عقد بين  وأيضا في ا أو تم ا
ي ومساعد صيد مريض ا ي وا صيد و  ،ال بين ا ي ال ت صيد ية ا ن عقدية فإن مسؤو

ما  ون وا   (4) .تقصيريةت

ى أحد مساعديه  ي إ صيد يا: أن يعهد ا عقدثا تزامه ا فيذ ا  ت

عمال قيام ببعض ا ي في ا صيد ي محل ا صيد ك حلول مساعد ا  ،يقصد بذ
ه  يا آخر مرخص  ي صيد صيد طبية، أو قد يوكل ا وصفة ا فيذ ا دوية أو ت كتركيب ا

ة صيد ة إلدارة ا مه ة ا  (5).بمزاو

 

 

 

سابق :طايل عمر بريزات (1) مرجع ا  .79ص  .ا

ي (2) حسي سابق :عباس علي محمد ا مرجع ا  .144ص  .ا

هور  (3) س رزاق أحمد ا سابق :عبد ا مرجع ا  .666ص  .2. م1ج .ا

سابق. ص  (4) مرجع ا ة براهيمي: ا  .121زي

سابق: خضر قردان (5) مرجع ا  .169ص . ا
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به مساعدو  ذ ارت خطأ ا اشئا عن ا ضرر  مريض وكان ا ضرر با حق ا فإذا ما 
ي يكون مسؤوال عن أعمال هؤالء، فهو ال يستطيع أن يدفع  صيد ي، فإن ا صيد ا

ذين يستعين بهم  شخاص ا يته بأفعال ا تزامهمسؤو فيذ ا أو يحلهم محله فيه إذا ما  ،ت
شخاص تزامه فعل هؤالء ا فيذ ا سبب في اإلخالل بت  (1).كان ا

ذين يتدخلون دون طلب  شخاص ا اءا على ما تقدم يمكن استبعاد أفعال جميع ا وب
تزام ودون أن تربطهم به  فيذ هذا اال يهم بت م يعهد إ تزامه، و فيذ ا مدين في ت عالقة من ا

ية مسؤو ية من دائرة هذ ا و  (2).قا
ي مسؤوال تعاقديا عن خطأ مساعد صيد ي يكون ا فيذ  ،و بغي أن يكون قد عهد بت ي

ي ودون أن  صيد مريض وا عالقة مابين ا فسه في ا يه، فإذا ما تدخل من تلقاء  تزام إ اال
ا يمكن أن يستدعيه هذا اآل ي باعتبار مدي صيد ية متى ما خر، فإن ا مسؤو يعفى من ا

ة  ون مه واقع  ن كان ال يمكن تصور في ا ه، وا  بيا ع تدخل سببا أج أمكن اعتبار هذا ا
ن ة تتطلب تخصص ودراية وترخيص، و صيد ك و ق   ا و حدث ذ مريض ب  ماذا  ل ا

تزام ؟. فيذ اال ي في ت صيد ه وبين ا قائمة بي عالقة ا غير في ا  تدخل ا
ظروف كل قضية  قد قيل أن تساؤل يمكن تركه  رد على هذا ا ى على حدا ، وا 

ية مسؤو مدين من ا ى إعفاء ا صرافها إ صرافها أو عدم ا متعاقدين من حيث ا  (  3).ية ا

ية لمسؤو موجب  عقد ا خطأ ا ي ا صيد اب أحد مساعد ا ثا: ارت  ثا
تقصيرية عن فعل تابعه   متبوع ا ية ا ت مسؤو ية إذا كا ال تقوم إال إذا تحققت مسؤو

غير عقدية عن فعل ا ية ا مسؤو ك في دائرة ا حكم كذ تابع، فإن ا قيام  ،ا إذ يشترط 
م يصدر عن ن  ب خطأ وا  تزامه قد ارت فيذ ا مدين أن يكون من استخدمه في ت ية ا  مسؤو

 

ي (1) حسي سابق :عباس علي محمد ا مرجع ا  .145ص  .ا

بريزات (2) سابق :طايل عمر ا مرجع ا  .80ص  .ا

ي:  (3) حسي سابقعباس علي محمد ا مرجع ا  .146، 145. ص ا
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مدين أ خطأ  عقدية (1)ا ية ا مسؤو قيام ا عقد كشرط  لخطأ ا غير  اب ا ذا كان ارت . وا 
غير أمر مسلم به مدين عن فعل  ،عن فعل ا ة ا ية مساء قاش قد ثار حول إمكا فإن ا

م يكن خطأ. غير وان  به ا  يرت
ك فقهاء في فرسا بصدد ذ ت  ،اختلف ا غير مهما كا هم من قال أن فعل ا فم

ية قيام فعل  مسؤو شوء هذ ا هم من يشترط  مدين، وم ية ا قيام مسؤو صفته يكون كافيا 
خاطئ، كما ير ا غير ا مدين ا فرسي استعمل مصطلح فعل ا مشرع ا بعض أن ا

مدين  ىواصطالح خطا ا مع مدين ا  (2).واحد وهو خطأ ا
ي فيستشف  رد مصر وا عراقي و ا جزائر و ا ي ا مد ون ا قا أما في كل من ا

ي  798، 217، 259، 178مواد امن  توا خطأعلى ا في هذ  (3)اشتراط ركن ا
ك صراحة. م تقرر ذ صوصها  ية رغم أن  مسؤو  ا

ي خطأ حتى تقوم   صيد ب مساعد ا ه ال بد من أن يرت ى أ ا إ تهي فإذا ما ا
ية غير مسؤو عقدية عن فعل ا ي ا صيد ي  ،ا خطأ ومتى يجب أن يحدث  فما هو هذا ا

مجال أن كل ما ذكر سابق قول في هذا ا ي؟  صيد ية ا ذ تتحقق مسؤو خطأ ا ا بشأن ا
به  ذ يرت خطأ ا طبق أيضا على ا يته ي ي ويكون سببا في إقامة مسؤو صيد به ا يرت
تيجة تزام بتحقيق  با هو ا ي غا صيد تزام ا و ، وبما أن ا ي أو معاو صيد    مساعدو ا

تيجة تزام ب ي هو أيضا ا صيد تزام من يستعين به ا صيد ،فإن ا  يومن ثم يكون مساعد ا
تيجــمخطئا إذا  خطـــ. ويجب أن يك(4)ة ـــم تتحقق هذ ا عقدــع حــأ قد وقـــون ا فيذ ا  ال ت

 

 

سابق. ص خضر  (1) مرجع ا  .170قردان: ا

صراف (2) ك عباس حسن ا ظر تفصيال في ذ غير :ا عقدية عن فعل ا ية ا مسؤو عربي .ا تب ا قاهرة .مطابع دار ا  .ا
ةمصر ي :قال عن .200-198ص  .1954. )د ط(. س حسي سابق :عباس علي محمد ا مرجع ا  .146ص  .ا

ه يشترط ركن اإلضرار (3) ا سابقا فإ ي وكما بي رد مشرع ا  .أما ا

سابق. ص  (4) مرجع ا بريزات: ا  .82طايل عمر ا
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فسه إذا ما (1)أو بسببه  ية عن  مسؤو ي أن يدفع ا صيد حال يكون في وسع ا ، وبطبيعة ا
قطاع  ك رابطة أثبت ا مريض وذ حق با ذ  ضرر ا سببية بين خطأ مساعد وبين ا ا

مريض من جراء  ذ أصاب ا ضرر ا و كان ا بي، كما  ج سبب ا عن طريق إثبات ا
دواء ذ قام بتركيب هذا ا م يكن سببه خطأ أحد مساعديه ا دواء  ما كان  ،استعمال ا وا 

فسه مريض  سبب هو خطأ ا مسجلة على بطاقة  ،ا تعليمات ا ف اإلرشادات أو ا بأن خا
دواء  (2) .ا

عقدية كما يؤمن على  يته ا ي( أن يؤمن على مسؤو صيد مدين )ا ويستطيع ا
عمد، وعلى كل خطأ  فعل ا ه عدا ا تقصيرية، ويؤمن على كل خطأ يصدر م يته ا مسؤو

تزامه حتى فيذ ا عمد. كما يستطيع  يصدر من أتباعه أو ممن يستخدمهم في ت فعل ا عن ا
ذ يقع من  جسيم ا خطأ ا غش أو ا يته عن ا ي( أن يشترط عدم مسؤو صيد مدين )ا ا

تزامه فيذ ا  (3) .أشخاص يستخدمهم في ت
ي ثا مبحث ا  ا

ي  لصيد ية  مد ية ا مسؤو  آثار ا
ية  مسؤو يإذا توافرت أركان ا مد ي  ةا من خطأ وضرر وعالقة سببية تحققت لصيد

ذ أحدثه  ضرر ا مسؤول تعويض ا ية، وترتبت عليها آثارها، ووجب على ا مسؤو ا
ضمان( بموجب دعو (4)بخطئه  تعويض )ا لمضرور أن يمارس حقه في ا . وجاز 

قاضي  ى ا تعويض، تو ه با حكم  قاضي ا مضرور من ا قضاء، فإذا طلب ا يرفعها أمام ا
كتقدير ه ذ مقررة  مبادئ ا تعويض بموجب ا  (5) .ذا ا

 

سابق :خضر قردان (1) مرجع ا  .171ص  .ا

ي (2) حسي سابق.عباس علي محمد ا مرجع ا  .148ص  : ا

سابق. (3) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  .672، 671ص  .2. م1ج عبد ا

فسه. ص  (4) مرجع   .915ا

مرجع  (5) ور حمد خاطر: ا سرحان:  ان إبراهيم ا سابق. صعد  .453 ا
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ية  مسؤو ا دراسة دعو ا ية تقتضي م مسؤو ك فإن دراسة آثار ا  في مطلب أولذ
ضرر  تعويض عن ا  .في مطلب ثانوا

مطلب األول  ا
ية  مسؤو  دعو ا

ه على  لمضرور من أجل حصو ية وسيلة ضرورية  مد ية ا مسؤو تعتبر دعو ا
ية تقتضي دراسة  مسؤو ن دراسة دعو ا حقه من أضرار. وا  ما  ف اطر أتعويض جابر 

دعو   في فرع ثان وأحكامها ،فرع أولفي ا
فرع األول  ا

دعو  طرفأ   ا
يةكأصل عام أطرا مسؤو ي ف دعو ا مدعي اهم لصيد مضرور(ا مدعى  و )ا ا

ياعليه ) خصام وهي  (،صيد ي في ا مد مسؤول ا اك حاالت أين يتم إدخال ا ه ه إال أ
تامين. حديث فيما يأتي: شركة ا هم با او ى ت ا إ  -وهو ما يدعو
مدعي   أوال : ا

ان ماديا أو  خاطئ سواء أ فعل ا شأ عن ا دعو إال ممن أصابه ضرر  ال تقبل ا
ورثة  لغير كا ا أو اتفاقا كما قد يمتد  و مضرور أو من يمثله قا مدعي هو ا أدبيا ، فا

بة به  مطا حق في ا هم ا تقل  ي:(1)في توا  .وهم على ا

مريض( -1 مضرور ) ا  ا

مس صل في كل دعو فإن ا ية ال يمكن أن ترفع إال من ذ مصلحة، كما هو ا ؤو
مضرور ية هو ا مسؤو ه مصلحة في رفع دعو ا  . (2)وال شك أن  من 

 

 

اصور  (1) د دين  ا سابق :عز ا مرجع ا  .471ص  .ا

سرحان (2) ان إبراهيم ا سابق. ص ور حمد خاطر :عد مرجع ا  .454. ا
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مستهلك ى في ( 1)و يعتبر ا و مصلحة ا ية لدواء صاحب ا مسؤو رفع دعو ا
ه أو استخدامه دواء او تي تلحق به جراء ت ضرار ا مشرع بمعي اتيجة ا ذا حرص ا ا، 

ية  مسؤو مقررة بمقتضى ا حماية ا طاق ا مصر على مد  جزائر وحتى ا فرسي وا ا
، سواء  مشتر م يكن هو ا و  دواء حتى و ل من يلحقه أذ أو ضرر من ا موضوعية  ا

ان ا وع موحد من أ ى إقامة  م يتعاقد، وهو ما يصل إ ي أو  صيد مضرور قد تعاقد مع ا
تقصير  عقد وال هو با ية ال هو با مسؤو  (2) .ا

مادة  قررتهوهو ما  مادة  1386/1ا فرسي وا ي ا مد ون ا قا مكرر من  140من ا
جزائر  ي ا مد ون ا قا مادة  ا مصر  67/1وا تجار ا ون ا قا مشرع ع من ا لى عكس ا

عراقي. ي وا رد  ا
معيب دوائي ا تجه ا تج عن أضرار م م ية ا عل مبرر مسؤو ظر عن  ،و بغض ا

دوية  ،شخصية مستخدمه تجي وبائعي ا ذ يعود على م ربح ا ك ا ى ذ      ترجع إ
تبعة ال  ية تقوم على تحمل ا لغير، فهي مسؤو لتداول وأصبحت متاحة  متى خرجت 

خطأ  (3) .ا
قي حتفه  -2 ذ  مستهلك ا  ورثة ا

تعويض ما ضحية أن يرفعوها  ورثة ا تي يحق  شخصية ا دعو ا  فضال عن ا
دواء مستهلك إصابة جراء تعيب ا حقت ا أو  ،حقهم من أضرار جراء فقد عائلهم إذا 

دواء حال  ة في ا ام خطورة ا بائع بتحذير من ا تج أو ا م ي ا صيد تيجة عدم قيام ا
مقررة جرعة ا شأت  ،تجاوز ا تي  تعويض ا ى وفاته، فإن دعو ا فأدت اإلصابة إ

ح تقل كبقيـــصا ــــه بطريـــة أمواـــه ت ميراث إ ذي هـــي ورثتــق ا حــــن يكــا هم ا  ي أن ـــق فـــون 
 

 
ه  (1) ها أ ون، وقد ع رف عدة تعريفات م قا غة ا مستهلك من مصطلحات علم االقتصاد دخلت حديثا  يعد مصطلح ا

رغبات  حاجات وا لبيع بهدف إشباع ا معروضة  خدمات ا سلع وا قدرة على شراء ا ه ا ذ يشتر أو  شخص ا ا
ظر عائلية . أ شخصية وا ثر تفصيل ا سابق. ص  :أ مرجع ا زعبي: ا  .18، 17عمار ا

سابق. ص  (2) مرجع ا قطب: ا  .276، 275محمد محمد ا

سابق.حسن جميعي (3) مرجع ا  .230ص  : ا
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مسؤول يرجعوا على  م يضع شروطا بشأن . وهو ما أخذ به (1)ا ذ  فرسي ا مشرع ا ا
و  مع ضرر ا تعويض عن ا حق في ا تقال ا  (2) .ا

تقال حق على عكس  ي ا مد ون ا قا متوفى في ا مضرور ا ى ورثة ا تعويض إ ا
تعويض عن  ، أما ا ماد فق ضرر ا تعويض عن ا ذ يخص ا عراقي ا ي وا رد ا
ضرر على  مورث قد اتفق مع محدث ا ورثة إال إذا كان ا ى ا تقل إ دبي فال ي ضرر ا ا

تعويض خير ملزما به بحسب االتفاق، أو كان  ،ا ب فأصبح هذا ا فسه قد طا مورث  ا
هائي ه حكم  قضاء وصدر  ه أمام ا تعويض ع تعويض با مادة  با حكام ا  267/3طبقا 

مادة  ي وا رد ي ا مد ون ا قا عراقي 205من ا ي ا مد ون ا قا حكم من ا فس ا      . و
تعويض  هائي با ه ال يشترط صدور حكم  مصر غير ا ي ا مد ون ا قا لمادة في ا وفقا 

222 . مصر ي ا مد ون ا قا  من ا
ص  م ي ه  جزائر فإ ي ا مد ون ا قا ضرر صراحة أما ا تعويض عن ا تقال ا على ا

ك  غير وفي ذ ى ا و إ مع ستاذيقول ا ي "علي علي سليمان ا ع  أعتقد إ ع يم ه ال ما أ
مورث قد سكت عن و كان ا ورثة و ى ا و إ مع ضرر ا تعويض عن ا تقال ا  من ا

بة به مطا مضرور موت جراء من اأدبيا ضرر  شخصيا أصابه من ل يكون ف .(3")ا  أن ا

تعويض ب با ه يطا تزام بدون  ع تحديد ا ذ ا ون  في ورد ا قا ي ا مد مصر  ا ين ا قوا  وا

تي  (4). حذو حذت ا
مدعى عليه يا: ا  ثا

ية  مسؤو مدعى عليه في دعو ا ي ا لصيد ية  مد مسؤولهو محدث ا ضرر أو ا  ا
فسه، و قد بائع (  تج أو ا م ي) ا صيد ضرر ا غير. فقد يكون محدث ا يا عن فعل ا  مد

 
سابق. ص  (1) مرجع ا قطب: ا  . 277محمد محمد ا

سابق. ص  (2) مرجع ا ور حمد خاطر: ا سرحان.  ان إبراهيم ا  .455عد

سابق :علي علي سليمان (3) مرجع ا  .187ص  .ا

ي (4) سابق :علي فيال مرجع ا  .300 ص .ا
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ي ومساعدو في إحداث  صيد ، كما قد يشترك كل من ا ضرر مساعد يكون محدث ا
ضرر.  ه تباعا فيما يلي:ا او ت ك ما س  ذ

ي  -1 صيد  ا

تج -أ م ي ا صيد ية ا ي أو شركة صيد ها أو تستغلها مؤسسة، ويكون ت: هو كل صيد مل
خاصة  دوية ا خاصعملها قاصرا على تحضير ا أو تحت أ  ،وبيعها تحت اسمها ا

ى ت موزعين جارتسمية تجارية إ جملة ا بائعين ،ا ة ا صياد ة  ،أو ا ى صياد أو إ
مؤسسات ى هؤالء  ،ا ة دون تغلفة، حتى يتو صياد ى ا تجزئة إ جملة أو با بيع با أو ا

ين لمستهل  (1).تغليفها وتحضيرها إلعادة بيعها 

لدواء-ب بائع  ي ا صيد ية تقوم بتسليم  :ا ية تمتلك صيد ي أو شركة صيد هو كل صيد
دوية ت   ع ا محضرة مسبقا في مصا دوية ا دوية. وتسليم ا مستحضرات وا عد من أهم ا

مستهلك رفع دعو  وظيفة تجعل من حق ا بائع، و أن تلك ا ي ا صيد في ( 2)وظائف ا
ذ  معيب ا دواء ا حقه ضررا من ا ي مواجهته إذا ما  لصيد ه. و  ي  صيد سلمه هذا ا

ى مرحلة  عيب إ ذ يعود ا صيل ا طرف ا رجوع على ا بائع أن يحتفظ بحقه في ا ا
تي اختص بها اعة ا ص  (3).ا

ي، صيد ضرر قد وقع بسبب خطأ أحد مساعدو ا ة ما إذا كان ا فيحق  و في حا
وحد باعتبار مسؤوال عن  لمضرور أن يختار مسؤول  ي ا صيد رجوع مباشرة على ا ا

غير )مساعديه( بكل  تعويضفعل ا ذ أصابه ا ضرر ا ذمةيكون  ه ،عن ا  ميسور  ا
 

 

قطب: (1) سابق محمد محمد ا مرجع ا  .279ص  .ا

فرسي و (2) مشرعين ا بائع  جعل كل من ا ي ا صيد مصر ا جزائر وا تج ا م ظاهرفي حكم ا دعو ومن ثم رفع  ا
موضوعية ية ا مسؤو مادة  .في مواجهته ا مادة  1386/7ا فرسي. ا ي ا مد ون ا قا تجارة  67من ا ون ا من قا

مادة  . ا مصر فيذ رقم  2ا ت مرسوم ا مؤرخ في  266-90من ا توجات  1990سبتمبر  15ا م متعلق بضمان ا ا
عدد  خدمات. ج ر ا  .  1990سبتمبر  19. 40وا

قطب: محم (3) سابقد محمد ا مرجع ا  .286ص  .ا
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ية ما تابع مقارة ا  (1) .با

ين  صيد تعويض على ا مضرور دعو ا عملية قلما يرفع ا احية ا ن  ،من ا
ا ع حيان مؤم خير يكون في أغلب ا غير، وفي هذ  لىهذا ا ية اتجا ا مد يته ا مسؤو

تعويض.  بها با خصام ويطا تأمين في ا لمضرور أن يدخل شركة ا ة  حا  ا
ي-2 صيد  مساعدو ا

مساعد وحد باعتبار مسؤوال عن خطئه  رجوع على ا مضرور ا قد يختار ا
شخصي ي ومساعديه  ،ا صيد تزام ا سببية إذا كان ا عالقة ا ضرر وا فيقع عليه إثبات ا

تزام ببذل  مر با سببية إذا تعلق ا ضرر وعالقة ا خطأ وا تيجة، و إثبات  ا تزاما بتحقيق  ا
ه  مساعد  ئذ غير ملزم بإثبات خطأ ا لشيء ويكون حي به باعتبار حارسا  اية. أو يطا ع

     (2).مفترض
تابع مضرور على ا ادرا ما يرجع ا عملية  احية ا با  ،ن من ا خير غا ن هذا ا

ي(. صيد متبوع )ا تعويض على ا مضرور رفع دعو ا  ما يكون معسرا، فيفضل ا
ي و مساعد -3 صيد  ا

ي وعلى تابعه معا صيد مضرور أن يرفع دعوا على ا هما  ،قد يختار ا ظرا الشترا
ضرر هما  ،في إحداث ا ية، حيث يكون كل واحد م تضام ية ا مسؤو ك على أساس ا وذ

يس من مصلحته أن  ه  مضرور عادة  مضرور. وهذا ما يفضله ا ب مسؤوال اتجا ا يطا

هما بدفع جزء من  يةكل واحد م هما بصورة تضام حصول عليه م حق في ا ه ا تعويض مادام  . (3)ا
دعو على أحد تعويض كامال، ثم يرجع من دفع كما يستطيع أن يقصر ا به با خر ويطا هما دون ا

خر بقدر ما دفع. تعويض على ا   (4)ا
 

 

(1) Le Tourneau Philippe: Droit de responsabilité et des contrats. Dalloz. Paris. 6éme édition. 2006. 
p1359. 

سابق.  (2) مرجع ا : ا  .94 صزاهية عيساو

فسه. ص  (3) مرجع   .98ا

سابق. جعبد  (4) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  .925، 924. ص 2م .1ا
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ي مد مسؤول ا ثا: ا تأمين( ثا  ) شركة ا
زم  ا كل من أ ي بأن يكتتبوا تأمي صيد سلك ا فرسي أعضاء ا جزائر وا مشرع ا ا

غير ية تجا مرضاهم وتجا ا مه ية ا مد يتهم ا مضرور  ،تغطية مسؤو ي على ا تا وبا
ة  تأمين باعتبارها ضام د رفع دعو قضائية أن يدخل شركة ا ي ع صيد عمل ا من ا

ص على  ي فلم ي رد عراقي وا مصر وا مشرع ا تعويض. أما ا زاميةا ت إ ي أا تا مين وبا
ثر وس .اختيار هو ف ك أ د اوضح ذ تعويض.ع ية ا  حديث عن آ

ي  ثا فرع ا  ا

ية  مسؤو  أحكام دعو ا

ية  مسؤو يةوتشمل أحكام دعو ا مسؤو طاق دعو ا قضاء االختصاص في  ، و ا
، دعو ية  ا مسؤو صادر في دعو ا حكم ا ه ثم ا ى بيا تو  فيما يلي:تباعا . وهو ما س

ية مسؤو طاق دعو ا  أوال: االختصاص في 
قضائية  جهات ا ية أمام ا مد دعو ا دعو وفقا ترفع ا ظر في ا مختصة با ا

محلي وعي و االختصاص ا   .قواعد االختصاص ا
وعي-أ  االختصاص ا

صل أن  ي ا مد قضاء ا ية هو ا مد ية ا مسؤو ظر دعو ا مختص في  قضاء ا ا
عاد يتحدد ببيان  صاحبباعتبار  ي أو ا مد قضاء ا عامة، فاختصاص جهة ا والية ا ا

مشرع  دعاو من اختصاصهاما أخرجه ا ك من ا  (1) .اختصاصهافي فهو يدخل ، وما عدا ذ
قسم  مختص هو ا قسم ا ضرر، فإن ا مضرور تتعلق بجبر ا ت دعو ا ما كا و

ي  مد ية تبعية سواءا ت مد ية بحتة أو كا دعو مد ت ا ا دما  ،(2)أ ك ع ضرريكون وذ  ا
 

تعليق   (1) شاملة في ا موسوعة ا قض. )د ن(. أحمد مليجي: ا ية وأحكام ا و قا صيغ ا فقه وا مرافعات بآراء ا ون ا على قا
ة 3)د م(. ط  . 10، 9. ص2. ج2002. س

حقوق  (2) شورة. كلية ا خاص. غير م ون ا قا ماجستير في ا يل شهادة ا لطبيب. مذكرة  ية  مد ية ا مسؤو كمال فريحة: ا
. تيز  ود معمر سياسية. جامعة مو علوم ا ة وا جزائر. س  .311. ص 2012وزو. ا
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ذ وقع بفعل يعد جريمة  جزائية،  اعاقبما محكمة ا ائية أمام ا ج دعو ا عليها ورفعت ا
جزائي أن يحكم  قاضي ا جزائية فيطلب من ا دعو ا ية بهذ ا مد مضرور دعوا ا وأقرن ا

جزائية كط دعو ا ذ أصابه، أو يدخل في ا ضرر ا تعويض عن ا ي ه با رف مد
تعويض با بهذا ا  (1).مطا

وقت فس ا دعويين قائمتين في  ة كون ا ية  ،أما في حا مد دعو ا ون ا ا ت فه
ي  مد جزائي يوقف ا قاعدة ا صادر طبقا  حكم ا عمومية ومتأثرة با دعو ا  .(2)مرتبطة با

ذ يشكل جريمة يعاقب عليها  مريض وا ي بإفشاء سر طبي  ون، فمثال إذا قام صيد قا ا
وقت رفع دعو تعويض أمام  فس ا جزائي وفي  قاضي ا مضرور برفع دعوا أمام ا وقام ا

ي مد قاضي ا خير يؤجل  ،ا دعو افإن هذا ا ظر في ا يةا حين اتضاح مصير  مد
دعو ا جز جزائيةا حكم ا ي مرتبطا بحجية ا مد قاضي ا فصل    ، و يكون ا د ا ائي ع

ي مد دعو ا  .ةفي ا
محلي-ب  االختصاص ا
تي وقع بدائرتها     قضائية ا لجهة ا ه يؤول  محلي فإ فعل أما بشأن االختصاص ا ا

ضار مدعى عليه ،(3)ا ذ وقع فيهمكان أمام محكمة اأو  ،أو أمام محكمة موطن ا  ا
ضرر  (4).ا

دعو  قضاء ا يا : ا  ثا
ية: تا ألسباب ا ية  مد دعو ا قضي ا  ت

تقادم -1  ا
 

 

 

سابق. ص  (1) مرجع ا ور حمد خاطر: ا سرحان.  ان إبراهيم ا  .459عد

عام.  (2) ون ا قا ماجستير في ا يل شهادة ا عمومية. مذكرة  دعو ا ي عليه في ا مج ي: حقوق ا شورة فريدة قرا غير م
ة . ة. س طي . قس تور حقوق. جامعة اإلخوة م ائية. كلية ا ج علوم ا عقوبات وا ون ا  .78. ص 2009فرع قا

سابق. ص  (3) مرجع ا اء خميس: ا  .120س

سرحان (4) ان إبراهيم ا سابق. ور حمد خاطر :عد مرجع ا  .459ص  .ا
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ية دعو  إن تقادم مد ية ا مسؤو ت دعو  ا ية  يختلف بحسب ما إذا كا مسؤو
موضوعية. ية ا ه فيما يلي: تقصيرية أو عقدية أو مسؤو بي  وهو ما س

ية دعو ا -أ تقصيرية:مسؤو مشروع  ا عمل غير ا اشئة عن ا تعويض ا تسق دعو ا
قضاء ثالثحكام طبقا  ي با رد عراقي وا مصر وا ي ا مد ون ا وات من  (3)قا س

ه. وتسق هذ  مسؤول ع شخص ا ضرر وبا مضرور بحدوث ا ذ علم فيه ا يوم ا ا
قضاء  دعو في كل حال با ة من وقوع ا15خمس عشرة )ا مشروععمل ( س طبقا  غير ا

مادة  صت عليه ا مادة  172ما  مصر و ا ي ا مد ون ا قا ون  232من ا قا من ا
مادة  عراقي و ا ي ا مد ي. 272ا رد ي ا مد ون ا قا  من ا

قضاء خمس عشرة ) تعويض با جزائر تسق دعو ا ي ا مد ون ا قا ( 15و في ا
ضار حسب فعل ا ة من وقوع ا مادة  س ه 133ص ا  .م

فرسي فقد حدد في مادته أ  ي ا مد ون ا قا ية  2226ما ا مسؤو تقادم دعو ا
تقصيرية بمضي  وات ابتداء من  10ا ضرر أو من تاريخ س  تفاقمه .تاريخ وقوع ا

عقدية:ا دعو  -ب ية ا ية ا مسؤو مسؤو قضي دعو ا ون  عقديةت قا في كل من ا
مصر  جزائر وا ي ا مد ي بمرور خمس عشرة ) ا رد عراقي وا ة15وا ما ( س ، وفقا 

موا مذكورة. 449، 429، 374، 308د صت عليه ا ين ا قوا ي من ا توا   على ا
ي أما ا مد ون ا عقديةقا ية ا مسؤو ت مدة تقادم ا فرسي فقد كا قضاء  فيه تتم ا با

ن بعد تعديل 30ثالثون) ة،  تقادم وجعلها ر ق ص   2008جوان  17( س مشرع من مدة ا ا
لمادة  5 وات فق وفقا  فرسي 2224س ي ا مد ون ا قا  (1).من ا
موضوعية: ا دعو  -ـج ية ا ية مسؤو مسؤو فرسي سقوط دعو ا ي ا مد ون ا قا حدد ا

ون رقم قا موضوعية بعد صدور ا تجات 389 -98 ا م ية عن فعل ا مسؤو متعلق با  ا

  
 

(1)Voir .---------- :(Nouveaux délais de prescription): Disponible sur le site : ww.avocatparis.org.  
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معيبة بـ: عشر) م 10ا لضرر إذا  مسبب  لتداول ا توج  م وات من تاريخ طرح ا ( س
مادة  خطأ حسب ا تج  م ب ا ي. و بـثالث) 16مكرر 1386يرت مد ون ا قا ( 3من ا

وات إ تج س م عيب وهوية ا لضرر أو ا مدعي  ية معرفة ا بتداءا من تاريخ معرفة أو إمكا
لمادة  ي 17مكرر 1386طبقا  مد ون ا قا  (1) .من ا

مصر       ون ا قا موضوعية في ا ية ا مسؤو قضاء ثالث وتسق دعو تعويض ا با
وات ه.3)س مسؤول ع شخص ا ضرر وبا مضرور بحدوث ا وتسق  ( من تاريخ علم ا

قضاء دعو با عمل 15خمس عشرة ) هذ ا ة من يوم وقوع ا مشروع( س ، طبقا غير ا
مادة  مادة  67/5ص ا ص ا مضمون  يد  تجار وهي تأ ون ا قا من  172من ا

ي. مد ون ا قا  ا
جزائر  ي ا مد ون ا قا م يحدد أما ا ه  ى أحكامه، فإ رجوع إ مدة سقوط دعو وبا

تعويض صوص عليه في، مما ا م عام ا حكم ا مادة  يستلزم تطبيق ا ه وهو  133ا م
ضار.15خمس عشرة ) فعل ا ة من يوم وقوع ا  ( س

سابقة متى  حوال ا تكوفي كل ا دع هذ ا تكو  ،ةجريم عن اشئة و اا دعو  ا  ا

ائية ج قض و بعد تسق م ا مواعيد تا مذ ا فقر  في ورةكا سابق اتا  دعو  فان ،ةا

تعويض دعو  بسقوط إال تسق ال ا ائية ا ج  (2) .ا

ازل-2 ت  ا
شخص  مضرور، فإذا كان ا ها من ا ازل ع ت ية أيضا با مسؤو قضي دعو ا قد ت
مضرور  ضرر وقام حق ا ه متى تحقق ا ازل عن حقه قبل قيامه، فإ ال يستطيع أن يت

تعويض بة با مطا و باشر با ه حتى  ازل ع ت ه ا بة به.، جاز  لمطا دعو    (3)ا
 

 

(1) Marie-Pierre Camproux-Duffréne: La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des 

produits défectueux et la protection de l’environnement. In. Revue Juridique de 
l’Environnement. N°2. 1999. P 191.  

سرحان (2) ان إبراهيم ا سابق .ور حمد خاطر :عد مرجع ا  .460 ص .ا

فسه. ص   (3) مرجع   .461ا
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صلح-3  ا
صلح،  ية با مد ية ا مسؤو قضي دعو ا مسؤول  بأنيمكن أن ت مضرور و ا يتفق ا

دعو أو بعد رفعها  ول قبل رفع ا ذ يستحقه ا تعويض ا ضرر على تقدير ا عن ا
عقد صلحا  تهيفي طرفين وملزما  ت صلح يسر بحق ورثة ا ، وهذا ا دعو به إجراءات ا

ضرر  هم فال يستطيعون بعد تعويض عن ا رجوع فيه مع احتفاظهم بحقهم في ا ك ا ذ
شخصي ضرر ا ه مع محدث  حوا بشأ وا قد تصا مرتد، إال إذا كا  (1) .ا

ية مسؤو صادر في دعو ا حكم ا ثا: ا  ثا
تي  طرق ا لطعن فيه با ية يكون قابال  مسؤو صادر في دعو ا حكم ا صل أن ا ا

تعويض  مضرور في ا حق ا ه يعتبر كاشفا  ون، وأ قا ه. وهو ما قررها ا شئا  يس م و
ه فيما يلي: بي  س

ية -1 مسؤو صادر في دعو ا حكم ا طعن في ا  طرق ا

حكام من حيث طرق  ية عن سائر ا مسؤو صادر في دعو ا حكم ا ال يختلف ا
ذا صدر من  معارضة، وا  طعن فيه بطريق ا طعن فيه. فهو إذا صدر غيابيا يقبل ا ا

اف.  طعن فيه بطريق االستئ ى يقبل ا و درجة ا كما يمكن أن يكون قابال محكمة ا
عادية لطعن با طعطرق غير ا متمثلة في ا ظر ومعارضة ب نا تماس إعادة ا قض وا ا

خصومة(  خارج عن ا غير ا حكم) اعتراض ا يه ا ذ يتعد إ شخص ا    (2).ا
مادة  طعن حسب ا عراقي  168غير أن طرق ا ية ا مد مرافعات ا ون ا من قا

اف من طرق ا غيابي و االستئ حكم ا عادية، أما تختلف فيعتبر االعتراض على ا طعن ا
مة وإعادة  محا تمييز ا تمييز و ا قرار ا حكم فتعتبر  و تصحيح ا غير على ا اعتراض ا

 (3).طرق طعن غير عادية
 

سرحان (1) ان إبراهيم ا سابق .ور حمد خاطر :عد مرجع ا  .462، 461 ص .ا

سابق. (2) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  . 957. ص 2م .1ج عبد ا

عراقي   (3) ية ا مد مرافعات ا ون ا ة  83رقم قا صادر يوم  1969س معدل ا  .1969أيار  27ا
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ي فقد كوبا رد قضائي ا ظام ا ل صادرة عن سبة  حكام ا طعن في ا فل حق ا
اف(، ويكون هذا  ية)االستئ ثا درجة ا م ا ى)بداية، صلح(، ومحا و درجة ا م ا محا

غير، إعادة  تمييز، اعتراض ا طعن من خالل ثالث طرق هي ا مةا محا  (1).ا
ية -2 مسؤو صادر في دعو ا حكم ا  طبيعة ا

حكم  ية، فا مسؤو صادر في دعو ا حكم ا يس هو ا تعويض  حق في ا مصدر ا
ه شئا  حق ال م هذا ا شوء (2)يس إال مقررا  شأ من وقت  تعويض ي حق في ا ن ا  .

طقيا،  مقبول م سائد وا رأ ا ضرر، وهو ا صل كاشفة  و أنا حكام تعتبر في ا ا
تعويض  حق في ا ضار هو مصدر ا فعل ا ى أن ا لحقوق، باإلضافة إ شئة  يست م و

ية .(3) مسؤو صادر في دعو ا حكم ا ه وعليه فطبيعة ا مضرور أ حق ا        كاشفا 
ه. شئا  يس م تعويض و  في ا

ي  ثا مطلب ا  ا
ضرر   تعويض ا

ساسي  هدف ا ذ يلحق إن ا ضرر ا ية كان ومازال هو جبر ا مد ية ا لمسؤو
مضرور  (4).با

ح، وما  مصا تي تعمل على تصحيح ما اختل من توازن ا داة ا تعويض ا ويعتبر ا
ضرر تيجة وقوع ا ك  .(5)أهدر من حقوق  تعويض؟ وكيف يتم تقدير؟ وذ واع ا فما هي أ

فرعين اآلتما  ه في ا حاول تبيا   -يين:س
 

 

م: ) --------- (1) محا ي. إجراءات ا رد قضائي ا ظام ا موقع(ا  www.jc.jo :. متوفر على ا
سابق. (2) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  .962، 961. ص 2م .1ج عبد ا

عريبي:  (3) يةكريمة  مد ية ا مسؤو تعويض في ا ون  .ا قا شورة .مذكرة ماستر في ا ية. كلية غير م . تخصص عقود ومسؤو
حقوق  سياسية. ا علوم ا حاج وا د او لي مح بويرة .جامعة أ ة ا جزائر. س  .73. ص .2013. ا

د (4) دين ا سابق :اصور عز ا مرجع ا  .973ص  .ا

سابق :محمد محمد قطب (5) مرجع ا  .347ص  .ا
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فرع األول   ا
واعه(  تعويض ) أ  طريقة ا

رأ  ضررعلى استقر ا تعويض يكون وقت وقوع ا حق في ا شوء ا ه ال  ،أن 
شوء  تعويض قبل ايمكن تصور  حال ا حدوثحق في ا ضرر، وال يمكن بطبيعة ا

م يلحقا مدعي من ضرر تعويض عما  حق ا سين بأن ا ك محكمة ا ، وهذا ما أقرته كذ
لمضرور مشروعة  مصلحة ا د وقت االعتداء على ا تعويض يو تعويض قد .  (1)في ا وا

مضرور  حق ا ة ما  يمن ضرر إيكون بإزا عي تعويض ا ك، وهو ا م ذا أمكن ذ ، فإذا 
ثر شيوعا تعويض بمقابل، وهو ا ى ا ا إ تقل ا ا ك ممك ذا  يكن ذ تعويض.  في ا

يا. تعويض بمقابل ثا ي أوال ثم ا عي تعويض ا اول ا ت  س
ي  عي تعويض ا  أوال: ا

مضرور هي م ْحو ما ال جدال في أن أفضل وسيلة       أصابه من ضرر إن تعويض ا
ي عي فيذ ا ت ي أو ا عي تعويض ا ضرر هو ا تعويض بمحو ا ا. وا ك ممك وهو  ،كان ذ

وفاء باال ا.ا ا  تزام عي حق في أن يطلب إصالح ضرر عي لمضرور ا مقرر أن  فمن ا
مسؤول خطأ  ب ا تي كان عليها قبل أن يرت ة ا حا ى ا ك إ يعود بذ حيان  في كافة ا

ضرر ذ أحدث ا  (2).ا
لمريض، إذ  ضرر  لتعويض في حال وقوع ا ي أفضل طريقة  عي تعويض ا ويعتبر ا

ضر  ى إصالح ا ا ر إصالحا تامايؤد إ ك ممك لقاضي أن يلجأ متى كان ذ ، ويجوز 
اء على طلب  لظروف وب مريض تبعا  حق با ذ  ضرر ا ي عن ا عي تعويض ا ى ا إ

ك رغم أن ح ي يحول دون ذ و ع قا مضرور، فال ما واقع محدودة ا االت تصور في ا
ن كجدا واسع فــان يجد مجاــ، وا  عقديــي مجـــه ا تزامات ا  ي أغلب ــر فــيث يتيسة، حــال اال

 

 
سابق :زاهية عيساو  (1) مرجع ا  .161ص  .ا
سابق. ص  (2) مرجع ا : ا اصور د دين ا  .1036عز ا
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ي. عي فيذ ا ت مدين على ا حاالت إجبار ا   (1)ا

فيذ بمقابل إذا كان  ت ي أن يطلب ا صيد لمتضرر من خطأ ا وعليه ال يجوز 
ي عي فيذ ا لت ي مستعدا  صيد ه  ،ا مريض فسبب  يس  ي بإعطاء دواء ج صيد كأن يقوم ا

فيذ  ت مريض ا ذا طلب ا صلي، وا  دواء ا ا بإعطائه ا ي بتعويضه عي صيد ضررا فيقوم ا
ي إذا كان  عي فيذ ا ت قاضي يقضي با ي بمقابل فإن ا صيد تزامه ا فيذ ا ت امستعدا   (2) .عي
دوية يا أيضا قيام شركات ا فيذا عي ها عن طريق  ويعد ت مطلوب م عمل ا بأداء ا
ذ  ضرر ا ه أن يرفع ا مر بسب  تقديم دواء جديد من شأ معيب متى كان هذا ا دواء ا ه ا

دواء أن تقوم به ية واستطاعة شركات ا ا وفي إمكا  (3) .مازال ممك
فيذ ما  ي( بت صيد مدين) ا ذ هو قيام ا ي ا عي فيذ ا ت اك فرق بين ا تزم إال أن ه ا

ضرر،   تي كان عليها قبل وقوع ا ة ا حا ذ هو إعادة ا ي ا عي تعويض ا ا، وا به عي
ا ته إذا كان ممك ك بإزا  (4) .وذ

تعويض بمقابل يا: ا  ثا
ية  مسؤو لتعويض في ا بة  غا صورة ا قد وهو ا تعويض ا تعويض بمقابل أو ا ا

ذ يقدر ي ا ما مبلغ ا تقصيرية، ويتمثل في ا حق  ا ذ  ضرر ا جبر ا قاضي  ا
قاضي دفعة  قود يقضي به ا قد مبلغا من ا تعويض ا صل أن يكون ا مضرور، وا ا

حياة مد ا تقسي أو على شكل إيراد مرتب   (5) .واحدة أو با
مريض أو  ذ أصاب ا ضرر ا تعويض بمقابل قصد تغطية ا ى ا قاضي يلجأ إ فا

صيد ك أفراد عائلته جراء خطأ ا ة عدم إمكاني وذ ك  في حا يعن ذ عي تعويض ا  (6).طريق ا
 

 

سابق. ص  (1) مرجع ا رحمان حديبي: ا  .77عبد ا

ة ابراهيمي (2) سابق :زي مرجع ا  .152ص  .ا

قطب (3) سابق :محمد محمد ا مرجع ا  .359ص . ا

رحمان حديبي (4) سابق :عبد ا مرجع ا  .78. ص ا

عريبي (5) سابق.  :كريمة  مرجع ا  .24ص ا

سابق.عيساو زاهية  (6) مرجع ا  .157ص  : ا
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محكمة  ، وهو أن تأمر ا قد تعويض بمقابل تعويضا غير  كما يمكن أن يكون ا
ي وال  تعويض ال هو بتعويض عي وع من ا تعويض، وهذا ا بأداء أمر معين على سبيل ا

قد تعويض يجد تطبيقه بشكل أوسع فيما يخص ، (1)هو بتعويض  وع من ا وهذا ا
مضرور سواء في شعور أو كرامته أو سمعته  تي تصيب ا وية( ا مع دبية )ا ضرار ا ا

خاصة  مستهلك (2)أو حتى في حياته ا مريض أو ا حق با ذ  ضرر ا ة ا ، كما في حا
لوصفة مثال، ف فيذ  د ت ه ع ي  صيد اءا على بسبب سب أو قذف ا لقاضي ب يجوز 

صحف  ي في ا صيد صادر في حق ا حكم ا شر اعتذار أو ا مضرور بأن ي طلب ا
تعويض تعويضا أدبيا حقه من ضرر، ويمثل هذا ا قد عما   (3).كتعويض غير 

ي  ثا فرع ا  ا
تعويض   تقدير ا

ون على كل مخطئ  قا ذ يفرضه ا ي ا مد جزاء ا ك ا تعويض هو ذ تزام با اال
غير و ضرر سواء كان ماديا أو أدبيا سبب ضررا  جبر ا ك   (4) .ذ

تقدير االتفاقي، وقد  طرفين وهو ما يسمى با تعويض قد يكون اتفاق ا ومصدر هذا ا
ي، كما قد يكون  و قا تقدير ا ون وهو ما يسمى با قا قاضي ويسمى  مصدر حكم يكون ا ا

لتعويض قضائي  تقدير ا بسطه با  -تباعا فيما يلي:. وهذا ما س
جزائي( شرط ا تقدير االتفاقي )ا  أوال : ا

قاضي كما هو  ى ا تعويض إ مدين ال يتركان تقدير ا دائن وا  يحدث كثيرا أن ا
 

حداد: (1) تقصيرية) رائد كاظم محمد ا ية ا مسؤو تعويض في ا وفة.ا سياسية. جامعة  (. مجلة ا علومة ا حقوق وا كلية ا
وفة. عراق ا عدد . ا  . 88ص  (.س)د  .8ا

سابق. :زاهية عيساو  (2) مرجع ا  .160ص  ا

و  سعيد مقدم: (3) مع ضرر ا تعويض عن ا تاب .ظرية ا ل ية  وط مؤسسة ا جزائر .ا ة  . )د ط(.ا  .189ص. 1992س

حكم فودة (4) ية :عبد ا مد تعويضات ا ي .موسوعة ا مد تعويض ا ية .ظرية ا و قا لموسوعات ا ي  دو مكتب ا  )د م(. .ا
ةمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .159ص . 1. ج2005 . )د ط(. س
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تعويض. فيتفقان على مقدار  ى االتفاق مقدما على تقدير هذا ا صل، بل يعمدان إ ا
دائن ذ يستحقه ا تعويض ا تزامه. و هذا  ا تزامه أو تأخر في ا مدين با م يقم ا إذا 

ه ي وضع  جزائي  شرط ا م ي با جزائي. وس  شرط ا تعويض يسمى با االتفاق مقدما على ا
ن ال  تعويض على أساسه. و ذ يستحق ا صلي ا عقد ا عادة كشرط ضمن شروط ا

لعقد، بل الشيء يم ع من أن يكون في اتفاق الحق  ع من أن يكون اتفاقا على شيء يم
ن كان هذا يقع  مشروع وا  عمل غير ا عقد كا مستحق من مصدر غير ا تعويض ا تقدير ا

 (1).اذرا 
تعويض ا مضرور على تحديد قيمة ا ي وا صيد و اتفق ا مضرور ذكما  ه ا ا  ي

ي بدون وصفة طبية، أو في  صيد ه ا ذ سلمه  دواء ا ة إصابته بضرر بسبب ا في حا
وصفة مثال مدون في ا دواء ا تزامه وهو تحضير ا فيذ ا ي بت صيد ة إخالل ا   (2).حا

خير أن  ي إذا أثبت هذا ا صيد تعويض االتفاقي مستحقا في ذمة ا وال يكون ا
ْقه أ ضرر.  م ي ْلح  مضرور  تزاماته أن كما ا جزء من ا فيذ  ة ت ي في حا لصيد يجوز 

قاضي تخفيض مبلغ م  يطلب من ا ذ  تزام ا ال يكون معادال  متفق عليه  تعويض ا ا
ون  فذ أو  غا فيه ي تعويض مبا   .(تعسفي) مبلغ ا

لمضرور أن  تعويض االتفاقي، فال يجوز  ضرر قيمة ا ة ما إذا جاوز ا وفي حا
ب غشا أو خطأ  ي قد ارت صيد قيمة إال إذا أثبت أن ا ثر من هذ ا ي بأ صيد ب ا يطا

ص جسيما ك ما ورد في  مادتين ، وذ جزائر  185و  184ا ي ا مد ون ا قا  و من ا
مادتين  مادة  225و 224ا مصر وا ي ا مد ون ا قا ي  170من ا مد ون ا قا من ا

مادتين  عراقي وا ي  358/2و  355/2ا رد ي ا مد ون ا قا مادة و  من ا  3-1231ا
فرسي ي ا مد ون ا قا  .من ا

 
 

رزاق (1) هور  عبد ا س سابق. ج :أحمد ا مرجع ا  .851ص  .2ا

:زاهية  (2) سابق عيساو مرجع ا  .162، 161ص  .ا
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تخفيف يكون  ية سواء باإلعفاء أو با لمسؤو معدل  شرط ا ى أن ا و تجدر اإلشارة إ
ية  مسؤو غش. أما ا جسيم وا خطأ ا ة ا عقدية ويبطل في حا ية ا مسؤو فق في ا

تقصيرية فيبطل فيها كل  عام، ا ظام ا تخفيف كون أحكامها تتعلق با اتفاق باإلعفاء أو ا
تشديد أو  ضرر أن يتفقا على تعديل أحكامها با لطرفين بعد تحقق ا ن يمكن  و
ضرر  مال . أما إذا كان ا ضرر متعلق با صلح. هذا إذا كان ا تخفيف، وهو ما يسمى ا ا

سان تخفيف ،قد أصاب جسم اإل ه تبطل كل شروط ا ون  فإ ية  مسؤو أو اإلعفاء من ا
التفاقات ون محال  مريض وسالمة جسمه ال يمكن أن ت       (1) .حياة ا

ي و قا تقدير ا يا: ا  ثا
صوص تشريعية،  تعويض في  فل بتحديد مقدار ا مشرع ويتدخل ويت فل ا قد يت

تزام بدفع  ة اال ي هي حا و قا تعويض ا ى ا مشرع إ ة عمد فيها ا قود، وأهم حا مبلغ من ا
تزام سواء كان تعويضا عن  ون على هذا اال قا ذ يجوز أن يرتبه ا تعويض ا فإن ا
تشريعية في  صوص ا مال تحدد ا تفاع برأس ا تأخر في دفعه أو كان تعويضا عن اال ا

فوائد ون بتحديد هذ ا قا فل ا مشرع  .(2)صورة فوائد، ويت ى ا ى أن يتو دافع إ سبب ا وا
ف قود هو صعوبة تحديد مقدار ب تزام بدفع مبلغ من ا تعويض عن اإلخالل باال سه تقدير ا

قود يختلف  ن استغالل ا وفاء،  مدين في ا دائن من تأخر ا ذ يصيب ا ضرر ا ا
قد  احيتين االقتصادية واالجتماعية، وبكمية ا دائن من ا شخاص وبمركز ا باختالف ا

ظروف االقت متداول وبا سياسية واالجتماعية وغيرها، ويعد تحقيق هذ ا ية وا ما صادية وا
مشرع بتحديدها فل ا ك ت ذ صعوبة  مسائل وتقديرها تقديرا صحيحا أمرا في غاية ا  (3).ا

 

 

(1) Mazeaud Henry : La responsabilité civile du vendeur fabricant. R.T.D.C. T 50. Libraire de 

recueil. Sirey. 1955. p619. 
:عب (2) هور س رزاق أحمد ا سابق.  د ا مرجع ا  .882ص . 2جا

عريبي (3) سابق. ص كريمة  مرجع ا  .58: ا
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تقدير  ي ويتسع استعمال ا و قا ع من ا ن هذا ال يم مرور، و خاصة في حوادث ا
مريض أو أ  ها ا تي قد يتعرض  دواء، خصوصا أن اإلصابات ا تطبيقه في مجال ا

ه عجزا كليا أو جزئيا، مما شخص آخر يستعمل  دواء هي إصابات جسدية قد تسبب  ا
مثل  مشرع  ظمه ا ذ  تعويض ا ى كيفية ا عودة إ ة با حا قاضي في هذ ا يستلزم على ا
طبية  مصاريف ا تعويض تغطية كل ا حاالت وتطبيقها عليها. ويشمل هذا ا تلك ا

وقتي ع عجز ا سبة ا ك  ية وتوابعها، وكذ صيدال ذ قد يكون كليا أو وا عمل ا ن ا
  (1).جزئيا

قضائي تقدير ا ثا: ا  ثا
ضرر  ذ يكون عن ا امل ا تعويض ا قضائي هي ا تعويض ا قاعدة في ا ا
متوقع  تقصيرية، وا ية ا مسؤو متوقع  في ا متوقع و غير ا ضرر ا ،  وعن ا مباشر فق ا

خطأ غش وا تي ا عقدية إال في حا ية ا مسؤو جسيم فق في ا  (2).ا
ص أو اتفاق يقد    م يوجد  ذ يقد   فإذا  قاضي هو ا تعويض، فإن ا ر وفق ر ا

ه انصر ما في اعتبار، وهما عيجب أن يضعه ينصر ع تعويض  اؤدييا أن ممن شأ ى ا إ
مضرور حق با ذ  لضرر ا امل  دائن من خسارة وما فاته من (3)ا حق ا ، وهما ما 

فيذ ، فيجب على (4)كسب متضرر من عدم ت د تقدير تعويض ا ل ع قاضي أن ي دخ  ا
ي إل صيد م وماتا ه به ما أصابه من ضرر في جسمه وأ من  صرفه       زامه أو إلخال

تعويض عنمال في سبيل عالجه،  ى ا  وأيضا ما فاته من كسب، باإلضافة إ
 

 

 
عدد  (1) جزائر. ا محامين. تيز وزو. ا ظمة ا ضرر(. مجلة م حميد: ) ا  . 10، 9. ص 2004. ما 1زروال عبد ا

علوم   (2) ماجستير في ا يل شاهدة ا عقدية. مذكرة مكملة  ية ا مسؤو ضرر في ا تعويض عن ا أشواق دهيمي: أحكام ا
ية واالدارية.  و قا شورة.ا ية. كلية غير م ية مد ة.  عقود ومسؤو خضر. بات حاج  سياسية. جامعة ا علوم ا حقوق وا ا

ة   .99. ص 2014س

د  (3) دين ا سابق :اصور عز ا مرجع ا  .977ص  .ا

سابق. م  (4) مرجع ا تزام. ا : مصادر اال هور س رزاق أحمد ا  .971. ص 2عبد ا
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. و مع ضرر ا   (1)ا

ضرر ركن متفق عليه فقها وقضاء، وتقرر كافة  وضعية، إذ وبما أن ا تشريعات ا ا
ما يأخذ  تقدير وا  ضرر فق  قاضي أن ال يعتد با ه على ا ه، فإ ية بدو ال مسؤو

مالبسة (2)باعتبارات أخر  ظروف ا فقة كا متغير، ا ضرر ا ية أو سوءها، ا ، حسن ا
ها فيما يلي: او ت مؤقتة. وهي ما س  -ا

مالبسة-1 ظروف ا   ا
تعويض يجب أن  قضيرغم ما ت فقه من أن ا ون وما استقر عليه ا قا صوص ا به 

تعويض دون رقابة  مطلقة في تقدير ا ى سلطته ا ه إ ادا م قضاء واست يكون كامال، فإن ا
ضرر بتعويض عادل دون  ى جبر ا ك إ عليا(، يتجه مع ذ محكمة ا قض)ا محكمة ا

ك عن طريق مراع امل، وذ تعويض ا تقيد بهذا ا ه من ا مالبسة بما تتضم ظروف ا اة ا
خطأ  (3).عدم جسامة ا

ظروف  مسؤول، وتشمل ا مضرور ال ا تي تالبس ا مالبسة هي ا ظروف ا وا
ية وكلها  ما عائلية، وا صحية، ا جسمية، ا ة ا حا مضرور كا تي تحي با شخصية ا ا

ذ ال مسؤول ا لتعويض على عكس ا د تقدير  قاضي ع يؤخذ  تدخل في حساب ا
عبرة  لتعويض فا قاضي  د تقدير ا ى جسامة خطئه ع ظر إ شخصية وال ي بظروفه ا

خطأ ضرر ال ا ضار و  (4)بجسامة ا فعل ا ون عن ا مسؤو ة تعدد ا ين يعتإال في حا
ما خطأ  تعويض إذا كان خطأ أحدهم يسيرا بي تزام با هم في اال صيب كل م قاضي  ا

اسب  ةاآلخر جسيما  وهذا ما يت عدا      (5) .مع ا
 

 

سابق. ص  (1) مرجع ا : ا  .165،166زاهية عيساو

سابق.سعيد مقدم:  (2) مرجع ا  .195ص  ا

سابق. ص  (3) مرجع ا : ا اصور د دين ا  .982عز ا

(4)  : هور س رزاق أحمد ا  .974-971. ص 2. م1جعبد ا

عريبي (5) سابق. ص كريمة  مرجع ا  .67: ا
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ية أو سوئها-2  حسن ا

ية  غشيقصد بحسن ا تفاء ا زاهة وا ية ما يجب  ،االستقامة وا كما يقصد بحسن ا
محكمة  يس  ة موضوعية  متعاقد، وهي مسأ تزم به ا فيذ ما ا أن يكون من إخالص في ت

قض رقابة عليها م ،ا تي تستأثر بتقديرها بحرية فمحكمة ا مطلقة. ومبدأ وضوع هي ا
مسؤ  ية أو سوءها ال يعمل به إال في ا عقديةحسن ا ية ا    (1).و

ذ يقدر فيه-3 وقت ا متغير وا ضرر ا ( 2)ا
 

فترة  قصان خالل ا لزيادة أو ا ذ يكون عرضة  ضرر ا ك ا متغير هو ذ ضرر ا ا
ه تعويض ع حكم با محصورة بين وقوعه وصدور ا متغير إحد ، (3)ا ضرر ا ويتخذ ا

صورتين :   ا
ضرر ذاته بما يؤثر -أ تغير على ا ه، فيختلف قدر  أن يطرأ ا ة  مكو اصر ا ع في ا

قصان عما كان عليه وقت وقوعه زيادة أو ا ون  ،(4)سواء با ضرر بأن ت سبة ا كزيادة 
مصاب أو يموت  عضو ا ى صورة عجز كلي في ا جسدية بسيطة ثم تتفاقم إ اإلصابة ا

مضرور فسه (5)ا مسؤول  ى فعل ا تفاقم راجع سببه إ  أما في حال ، بشرط أن يكون هذا ا
 

سابق. ص  (1) مرجع ا  .200، 199سعيد مقدم: ا

ة  (2) حا حكم. ففي ا طق با هائيا وقت ا ا  ذ ال يتيسر تعيين مدا تعيي ضرر ا متغير وا ضرر ا تمييز بين ا يجب ا
تقدير. أما في  ظر في ا ة بإعادة ا ب به خالل مدة معي حق في أن يطا لمضرور با لقاضي أن يحتفظ  ية يجوز  ثا ا

ذ أن وقع ضرر يكون متغيرا م وى فإن ا ة ا حا ضرر  ا تان : يكون ا حا حكم. وال شيء أن تجتمع ا طق با ى يوم ا إ
تين،  حا طبق أحكام كل من ا دئذ  هائيا. وع ا  حكم ال يتيسر تعيين مدا تعيي طق با ذ وقوعه، ويبقى يوم ا متغيرا م

ب في مضرور في أن يطا ضرر، ثم يحتفظ في حكمه بحق ا ذ يقدر فيه ا وقت ا قاضي ا ة  ويختار ا خالل مدة معي
تقدير.  ظر في ا :بإعادة ا هور س رزاق أحمد ا سابق. عبد ا مرجع ا  .2هامش رقم .975، 974. ص 2م .1ج ا

تقصيرية(. مجلة جامعة كربالء   (3) ية ا مسؤو متغير في ا ضرر ا تعويض عن ا : )ا او حس توش رشيد ا حسن ح
عدد عراق. ا علمية. ا    .268. ص 5. م2007. حزيران 2ا

عدد   (4) ية. سوريا. ا و قا لعلوم االقتصادية وا متغير(. مجلة جامعة دمشق  ضرر ا ة كيوان كيوان: ) تعويض ا . 3أصا
ة   .554. ص 27. م 2011س

ية                       (5) و قا لعلوم ا حلي  محقق ا تعويض(. مجلة ا هائي با ضرر بعد صدور حكم  : )تفاقم ا
سياسية.  عراق.جامعة بابل. وا عدد ا ة 3ا سابعة. س ة ا س  .450. ص2015. ا
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ي  كون بصدد ضرر جديد مب ا  غير فإ مضرور أو خطأ ا ى خطأ ا تفاقم راجعا إ كان ا
ه مسؤول ع ضرر بأن يخف من يوم وقوعه  .(1)على سبب آخر و ال يسأل ا قصان ا أو 

حكم، ويصبح  ى يوم صدور ا فرق في هذا (2)أقل خطورة مما كان عليه في أول مرة إ . و
مضرور بفعله في تحسن إصابته أو  مستحق عن تدخل ا تعويض ا شأن بين مد ا ا
ضرورية  مادية ا فقات ا قاضي أن يأخذ بعين االعتبار ا شفائه حيث يتعين على ا

ة ا تحسين حا مسؤول  مضرور. وبين فعل ا ها ا تي بذ الزمة ا ضرر وا ة ا زا مضرور وا 
ب  تدخل من جا جاح هذا ا ي، ومن ثم فبقدر  عي تعويض ا ذ يعد بمثابة ا ه ا ع

تعويض مضرور يقل ا ضرر عن ا مسؤول في رفع ا  (3).ا
ه كما كان حين وقوعه  -ب ة  مكو اصر ا ضرر ذاته، فيظل من حيث ع أال يتغير ا

قود، فتختلف قيمته  ها با تغير يطرأ على قيمته معبرا ع ن ا اقص،  دون أن يتفاقم أو يت
قود  ل شرائية  قوة ا ت عليه وقت وقوعه بسبب تغير ا خفاضا أو ارتفاعا عما كا قدية ا ا

لظروف االقت    (4).صاديةتيجة 
يس من     حكم و لتعويض يكون من يوم صدور ا قاضي  د تقدير ا عبرة إذن ع فا

ة لعدا ضرر وهو أقرب  فرسي  ،يوم وقوع ا ي ا مد ون ا قا وهذا ما استقر عليه كل من ا
ي  مد ون ا قا حكم" على عكس ا ص على عبارة "وقت ا جزائر أين  مصر وا وا

عراقي ي ا (5)ا رد ضرروا تعويض وقت وقوع ا قاضي بتقدير ا زم ا  (6).ذ أ
مؤقتة -3 فقة ا  ا

 

 
تعويض(.__________: ) (1) هائي با ضرر بعد صدور حكم  سابق. ص  تفاقم ا مرجع ا  .449ا

سابق. (2) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  .2هامش رقم .975ص .2. م1ج عبد ا
سابق. ص  (3) مرجع ا قطب: ا  .365، 364محمد محمد ا
سابق. ص  (4) مرجع ا ة كيوان كيوان: ا  .   554أصا
سابق. ص  (5) مرجع ا : ا او حس توش رشيد ا  .266حسن ح

سابق. ص  (6) مرجع ا ور حمد خاطر: ا سرحان.  ان إبراهيم ا  .491عد
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مضرور في حاجة قصو   ية أن ا مسؤو ظر دعو ا اء  قاضي أث     قد ير ا
فقة مؤقتة) ى  ه provisionإ ه ( يدفعها  ذ سيقضى  تعويض ا مسؤول من حساب ا ا

شروط اآلتية: فقة مع مراعاة ا ه بهذ ا دئذ أن يحكم  لقاضي ع هاية. فيجوز   به في ا
تعويض. -1 م يبق إال تقدير ا ية قد تقرر، و مسؤو  أن يكون مبدأ ا

ى مدة طويلة إلعدادها. -2 تعويض ال تزال في حاجة إ اصر تقدير ا ون ع  أن ت

فقة.أن يكون ا -3 ى هذ ا  مضرور في حاجة ملحة إ

تظر أن  -4 ذ ي تعويض ا فقة أقل من مبلغ ا ل قاضي  ذ يقدر ا مبلغ ا     أن يكون ا

ضرر       (1).يقدر به ا
ث ثا فرع ا  ا

تعويض  ية ا  آ
ذ  مدعى عليه، ا ضرر ا لمضرور على محدث ا محكوم به  تعويض ا يقع عبء ا
غير  ية عن فعل ا مسؤو شخصية إال في أحوال ا ية ا ما تعويض في ذمته ا يتحمل مبلغ ا
ضرر  تعويض، ثم يرجع به على من أحدث ا ي( بدفع ا صيد متبوع )ا حيث يلزم ا

ه  ون يقرر  قا ي( إن كان ا صيد تشريعات قد أوجدت )مساعد ا رجوع، غير أن معظم ا ا
ى دفع  ضرر، حيث تتو ية غير ذمة محدث ا تعويضظما تسمح بوجود ذمة ما      ا

ه تعويض(2)بدال ع ة با دو فل ا تأمين، ت ها شركة ا ستعرضه . . ومن بي تباعا وهو ما س
  فيما يلي: 

تأمين  أوال: شركة ا
ذ حصل في  هائل ا تطور ا تفاقم في ظل ا تيجة  ة، و  صيد طبي وا مجال ا ا

زمن طويل، مرضى  اؤها ا تي تحملها ع ية ا صيدال خطاء ا  تشريعات  معظمت فرض ا

 

سابق. (1) مرجع ا : ا هور س رزاق أحمد ا  .976. ص 2م . 1ج عبد ا

ا (2) سابق. عد مرجع ا ور حمد خاطر: ا سرحان.   .492 صن إبراهيم ا
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يتـــه  تغطية مسؤو تتاب تأميـــن  طبية ا مهن ا ي كغير من أصحاب ا صيد دول على ا ا
ـــــي  لصيد غير حمايــــة  يـــــة تجــــا مرضا وتجــــا ا مه ية ا مد ة ا مرضىوكفا   (1).حقوق ا

م   و  ية عقد بموجبه ي ؤ  مسؤو تأمين من ا ضرار ا ه من ا مؤمن  م ؤ من ا تي ن ا ا
ية مسؤو غير عليه با ه حر في أن و . (2)تلحق به من جراء رجوع ا مؤمن  صل أن ا ا

تأمين من  فرض ا حاالت  مشرع في بعض ا ن قد يتدخل ا يته،  يؤمن على مسؤو
مؤمن  مصلحة ا ية آمرة، ال تحقيقا  و صوص قا ية بمقتضى  مسؤو ما حماية فق ا وا 

فعل  مضرور من ا حت لغير ا غرض م هذا ا ه، وتحقيقا  مؤمن  ية ا مسؤو مسبب  ا
ية  مسؤو زامي من ا تأمين اإل مضرور حقا مباشرا في إطار ا غير ا تشريعات ا معظم ا
ضرر  مسؤول عن ا شخص ا رجوع مباشرة على مؤمن ا ه ا مضرور من خال يستطيع ا

ضرار تعويض عن تلك ا فرسي و جد كل من ا و. (3)الستيفاء حقه في ا مشرع ا
بائع أو  ي سواء ا صيد زما ا شأن و أ جزائر قد اتخذا خطوات هامة في هذا ا مشرع ا ا

غير ين وا مستهل ية اتجا مرضاهم و ا مه ية ا مد يته ا تأمين ضد مسؤو تج با م   (4) .ا
مصر  عراقي وا ي وا رد مشرع ا ص يفرض  ،على عكس كل من ا جد  م  حيث 

ية مد ية ا مه ية ا مسؤو تأمين من ا تزاما با تج ا م بائع أو ا ي ا صيد ي. على ا تا  وبا
ي مد ية ا مه ية ا مسؤو تأمين ضد ا يـــة فــــيكون ا قوا ألصلــن اختيار طبقـي هذ ا  ا 

 

سابق. ص   (1) مرجع ا ظر كمال فريحة: ا  ومابعدها.  335ا

رزاق   (2) سابق. جعبد ا مرجع ا : ا هور س  .1641. ص 7أحمد ا

ية. دراسة مقارة. أطروحة    (3) مد ية ا مسؤو تأمين من ا مترتبة على عقد ا دين مسعود سعيد خويرة: اآلثار ا بهاء ا
ة  ابلس. فلسطين. س ية.  وط جاح ا شورة. جامعة ا خاص. غير م ون ا قا ماجستير في ا مال متطلبات درجة ا الست

 .  39. ص 2008

ظر   (4) مادة أ مر رقم  167ا مؤرخ في  07-95من ا ة  25ا اير س جزائر  1995ي ات ا تأمي متعلق با . ج ر. عدد ا
صادرة في 13 مادة 1995مارس  08. ا مادة   L1142-2. ا فرسي و ا عامة ا صحة ا ون ا من   L251-1من قا

ون رقم  قا مؤرخ في  303-02ا صحي. متوفر على  2002مارس  4ا ظام ا مرضى و جودة ا متعلق بحقوق ا ا
 https://www.legifrance.gouv.frموقع : ا
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ية مد ية ا مسؤو تأمين من ا    (1).في ا

تي تعرض   وية ا مع ية أو ا ما جسدية أو ا ضرار ا تأمين كل ا طاق ا ويدخل في 
حقه من مصاريف رفع  لوصول  مضرور  تي يتحملها ا فقات ا مريض، وكذا ا ها ا
مؤمن محل  فقات يحل ا دواء. تلك ا عيب في ا تحديد ا محامي، تعيين خبير  ، ا دعو ا

اك بع ه فيها. كما أن ه مؤمن  تأمين ا تي ال تقبل شركات ا ضرار ا مخاطر وا ض ا
وجود اتفاق على أن يقع عبء تحملها على  ظرا  ى خصوصيتها، أو  ظرا  إ تغطيتها 

ي مثال لصيد عمدية  خطاء ا تج كا م  (2) .عاتق ا
تعويض ة با دو فل ا يا: ت  ثا

ضار في تعويض ا فعل ا ية عن ا لمسؤو عامة  قواعد ا اشئة إزاء قصور ا ضرار ا
تج  م مسؤول عن ا وقوف على ا تي يتعذر فيها ا حاالت ا دوية، خاصة في ا عن ا
تجات  م تي يخلفها فعل ا مخاطر ا ضمان ا تامين  دوائي، وعدم مالئمة أو كفاية ا ا

دوائية، أو  مخاطر ا ضرار وا حاالت تغطية ا تأمين في كثير من ا رفض شركات ا
تعويض  لفة تغطية ا دوية، كون ت اشئة عن حوادث ا ضحية ، أو (3)باهضةا تعذر ا

تأمين، أو سقوط من  مؤمن بسبب تخلف شرط من شروط ا حصول على تعويض من ا ا
خطر غير قاب حادث أو ا تأمين، أو قد يكون ا حق في ا لتأمين، ا حاالت الفل   في هذ ا

ها، بل  ضحية وشأ ةتتدخل تترك ا دو مؤمن  ا ثر (4)وتحل محل ا طرف ا . باعتبارها ا
حصول على مالء دواء في ا لمتضررين من ا بر  ضمان ا ية حيث تعتبر بمثابة ا ة ما

 (5) بهم. تعويض يجبر ما حاق

 
اشئة عن حوادث   (1) ية ا مد ية ا مسؤو تأمين اإلجبار عن ا صت على ا ثالث قد  تشريعات ا جد هذ ا مقابل  في ا

ي. تأمي ظامها ا قل في   مركبات ا

ظر  (2) اأ سابق. ص عد مرجع ا ور حمد خاطر: ا سرحان.   . 493ن إبراهيم ا

سابق. ص   (3) مرجع ا قطب: ا  .389محمد محمد ا

ي:  (4) سابق. ص علي فيال مرجع ا  .352ا

سابق. ص (5) مرجع ا قطب: ا  .393محمد محمد ا
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تضامن  تزام با ألفراد في اال ها ممثلة  بع من كو واجب ي ة بهذا ا دو ليف ا وت
مشرع جد ا متضررين، و سعاف ا جزائر حين استحدثا  يناالجتماعي وا  فرسي وا ا

صا على فكرة  ي قد  مد ون ا قا تج في ا م ية ا ة مسؤو دو زما ا ي حيث أ و قا ضمان ا ا
مسؤول  عدام ا ة ا معيبة في حا توجات ا م اتجة عن فعل ا ية ا جسما ضرار ا بتعويض ا

ضرر.  (1)عن ا
ي رد عراقي وا مصر وا ي ا مد ون ا قا تامين أما ا زامية ا ص على إ م ي ، وكما 

تزام  ة اإل دو مسؤول وتحمل ا عدام ا ة ا ص أيضا على حا خطار  م ي تعويض عن ا با
حصول على تعويض.  مضرور في ا معيبة مما يهدر حق ا تجات ا م ية بسبب ا جسما     ا

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابق. ص   (1) مرجع ا  .194، 193كريم بن سخرية: ا
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ُمقارة، تبّين  ين ا قوا موقف ا تطرق  ي وا صيد ية  مد ية ا مسؤو ا  من خالل بحث
مستوى  ى ا تمام سواء ع بغي أن يحظى ب من ا ي وما ي صيد مية دور ا ا مدى أ
ي تا ا ي  توصيات و تائج وا ة من ا جم ا  قضائي، وتوص تشريعي أو ا ي أو ا فق  :ا

 النتائج: أوال
ى استيعاب  -1 ية بوج عام غير قادرة ع مد ية ا مسؤو م ا تي تح عامة ا قواعد ا  أن ا

مضرورين من أضرار األدوية، ألن  حماية ا في  ا و ال ت خصوصيت ي  صيد ية ا مسؤو
متعاقد فقط،  ى ا عقدية ع ية ا مسؤو عامة تقتصر في ا قواعد ا ذ ا ا  رس تي ت حماية ا ا
اء  ب أث ذي يرت ي ا صيد مضرور إثبات خطأ ا ى ا تقصيرية يصعب ع ية ا مسؤو وفي ا

َتج معقد مما يضيع  ذا األخير ُم دواء باعتبار  تاج ا ية إ مضرور عم تعويضحق ا  .     في ا

معيب تزول  -2 َتج ا م تج عن مضار ا م موضوعية  ية ا مسؤو و ا ظام جديد و ي  بتب
ي عالقة عقدية أم  ل  مضرور  ِتج با م تي تربط ا عالقة ا بحث عن طبيعة ا ة ا مش

اسب من خالل إثبات فقط  م تعويض ا ى ا حصول ع مضرور من ا ن ا تقصيرية، و يتم
حاجة إلثبات خطأ  ما دون ا سببية بي ذي أصاب وعالقة ا ضرر ا دواء وا عيب ا

ي صيد ظام . ا ذا ا ى  ان سباقا بأن تب ذي  فرسي ا ون ا قا ل من ا وحسن فعل 
عراقي  ي وا ون األرد قا س ا ى ع مصري ع جزائري وا ون ا قا ل من ا جديد ثم تبع  ا

حماية  ذي ال يوفر ا خفي ا عيب ا ى أساس ا تج ع م ي ا صيد ية ا ذي أسس مسؤو ا
دوائية تجات ا م متضررين من ا ضرورية   .ا

ي عالقة عقدية  -3 مريض إذا وجد عقد صحيح   ي وا صيد عالقة بين ا أن طبيعة ا
ي عالقة  عقد  ف عقدية، و في حال عدم وجود ا ية ا مسؤو ام وآثار ا تخضع ألح

دما  ما ع عالقة بي تقصيرية، أما طبيعة ا ية ا مسؤو ام وآثار ا تقصيرية تخضع ألح
جزائري  فرسي وا ون ا قا عالقة في ا ذ ا دواء فإن  اتج عن عيب في ا ضرر  ون ا ي

موضوعية ية ا مسؤو ام ا مصري تخضع ألح تج )وا م ية ا  . (مسؤو
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ية  -4 مسؤو ون تماما  ية عن أفعال مساعدي ت مد ي ا صيد ية ا أن طبيعة مسؤو
شخصية  ية عن أفعا ا مد ي ا صيد  .(عقدية أو تقصيرية)ا

تجات  -5 م ية عن ا مد ية ا مسؤو ام ا فرسي قد أورد عدة مواد توّضح أح ون ا قا أن ا
معيبة،  تجات ا م ية عن فعل ا مسؤو وان ا ي تحت ع مد ون ا قا ا في ا معيبة وأدرج ا

ي،  مد ون ا قا ية في ا مسؤو ذ ا م  جزائري أفرد مادة وحيدة بفقرتين تح ون ا قا ما ا بي
تجاري من خالل مادة واحدة أيضا  ون ا قا ا في ا ضم ذي  مصري ا ون ا قا ى غرار ا ع

ي مد ون ا قا ة ضد . عوضا ع في ا ساعة أداة فعا ى حد ا ية إ مسؤو ذ ا و دعوى 
ل  ك في من  مضرورين وذ ي ضمان حق ا تا ية وبا مسؤو م تحت ا ين بوضع مسؤو ا
ون  قا س ا ى ع سالمة، ع ى أساس ضمان ا ا تقوم ع فرسي أل جزائري وا ون ا قا ا

سالمة في  قص األمان أو ا ذي جاءت ب مادت  عيب ا وم ا ذي ال يغطي مف مصري ا ا
تج م  .ا

ي خاضعة  -6 صيد ذي تربط عالقة عقدية با مضرور ا ا ا تي يرفع دعوى ا  أن ا
دما ال تجمع عالقة عقدي ب  ا ع تي يرفع دعوى ا عقدية، وا ية ا مسؤو ام دعوى ا ألح

اتج عن عيب في  ضرر  ان ا تقصيرية، أما إذا  ية ا مسؤو ام دعوى ا ون خاضعة ألح ت
مساس  موضوعية دون ا ية ا مسؤو ام دعوى ا ون خاضعة ألح ا ت دعوى  دواء فإن ا ا

ى حق في  حصول ع ية  مسؤو يدي  تق تقسيم ا ى ا جوء إ مضرور من ا بحق ا
تعويض  .ا

حماية  -7 بر قدر من ا ى توفير أ فرسي ع جزائري وا ون ا قا ل من ا حرص 
ي  صيد زما ا دوائية، حيث أ تجات ا م ي ومن أضرار ا صيد مضررين من أخطاء ا

ة عجز  عقوبات جزائية، وأ في حا ال تعرض  ية وا  م ية ا مد يت ا ى مسؤو تأمين ع با
ة  دو ا فإن ا فت ت اشئة عن حوادث األدوية  تأمين تغطية األضرار ا ات ا أو رفض شر

تعويض فل با ة . ي تت وا مسأ ذين جع ي ا عراقي واألرد مصري وا مشرع ا س ا ى ع ع
ة اختيارية ذ مسأ تأمين   .ا



 خاتمـــة

 

177 

 

 االقتراحات : ثانيا  
خاصة  -1 ين ا قوا ا ضمن ا ي وآثار صيد ية  مد ية ا مسؤو ى ا ص ع ضرورة إدراج ا

صوص  ين موحد يجمع شتات ا ين في تق قوا ذ ا و تجمع  ة وحبذا  صيد ة ا بم
ية داخ تشريعات ا عديد من ا اثرة في ا مت ي ا صيد قة با متع  .ا

ام  -2 توسع في إدخال أح مصري  مصري وخاصة ا جزائري وا مشرع ا دعوة ا
تي أخذ  ا ا ا وضوابط معيبة بحدود تجات ا م اشئة عن فعل ا موضوعية ا ية ا مسؤو ا

فرسي مشرع ا ا ا  .  ب

صوص  -3 ى إقرار  عراقي إ ي وا مشرع األرد مصري و ا جزائري وا مشرع ا دعوة ا
ي  صيد ية ا ا مسؤو ظم من خال ة ي صيد ة ا خاصة بم ين ا قوا تشريعية ضمن ا

عامة قواعد ا ا  ية وعدم تر مد  ا

بر  -4 موضوعية حتى يوفر حماية أ ية ا مسؤو ي ا ى تب عراقي إ ي وا مشرع األرد دعوة ا
دواء  .مضرور من مضار ا

ية  -5 مسؤو تأمين اإلجباري من ا ي فرض ا عراقي واألرد مصري وا مشرع ا ى ا يجب ع
ي  صيد ية  م ية ا مد تج)ا م فرسي حتى يوفر  (بائع و جزائري وا مشرع ا ى غرار ا ع

مضرور بر   .ضمان ا
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I- عربية غة ا مراجع با مصادر وا  ا
عامة-1 تب ا  : ا
رفاعي -1 عقدي: أحمد محمد محمد ا مضمون ا ك إزاء ا مست ي  مد حماية ا دار . ا

عربية ضة ا رة. ا قا ة . (د ط). مصر. ا  .1994س

يجي -2 فق :  أحمد م مرافعات بآراء ا ون ا ى قا يق ع تع ة في ا شام موسوعة ا ا
قض ام ا ية وأح و قا صيغ ا ة . 3ط. (د م). (د ن). وا  .2ج. 2002س

تميمي -3 رم محمد حسين ا ي: أ م ي  و قا ظيم ا ت طاق . ا ة في  دراسة مقار
تجارية حقوقية. األعمال ا بي ا ح شورات ا ان. بيروت. م ة . 1ط . ب  .2010س

ري -4 يج ش اء ب تطبيق: ب ظرية وا ية في ا مسؤو تأمين من ا شر . ا ثقافة  دار ا
توزيع ة . (د ط). األردن. عمان. وا  .2010س

حميد -5 وث: ثروت عبد ا م فاسد أو ا غذاء ا اشئة عن ا حماية . األضرار ا وسائل ا
ا تعويض ع الت ا ا ومش جديدة. م جامعة ا درية. دار ا . (د ط). اإلس

ة  .2007س
باسط جميعي -6 تجات : حسن عبد ا ا م تي تسبب تج عن األضرار ا م ية ا مسؤو

معيبة فرسي . ا ون ا قا فرسي وصدور ا قضاء ا ة في ضوء تطور ا دراسة مقار
مبيع في  تج عن عيوب ا م ية ا ضة . 1998 مايو 19بشأن مسؤو دار ا

عربية رة. ا قا ة. (د ط). مصر. ا  .2000س

ون -7 ذ ي ا ي : حسن ع مد ون ا قا مبسوط في شرح ا ضرر" ا شر. "ا . دار وائل 
ة . 1ج. 1ط . األردن. عمان  . 2006س

فتاح محمد -8 د عبد ا ية: خا مد ية ا مسؤو معماري. ا دس ا م ية ا ية . مسؤو مسؤو
مقاول عمل. ا ية رب ا طبيب. مسؤو ية ا اء. مسؤو ب ية حارس ا في ضوء . مسؤو

قض مة ا ام مح ية. أح و قا تب ا ة. مصر. (د ط). (د م).دار ا  .2009س

مي -9 ع يوم: رياض رمضان ا ى ا تاريخ إ دواء من فجر ا تب ثقافية . ا ة  س س
ون واآلداب ف ثقافة وا ي  وط س ا مج ا ا رية يصدر معرفة. ش م ا . (د م). عا

ويت ة . ا  .1988س
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وي: سعيد مقدم -10 مع ضرر ا تعويض عن ا تاب. ظرية ا ية  وط مؤسسة ا .       ا
جزائر. (د م ) ة . (د ط). ا  .1992س

يمان مرقس -11 عربية: س بالد ا ات ا ي ية في تق مد ية ا مسؤو عامة. ا ام ا ان . األح أر
ية  مسؤو سببية"ا خطأ وا ضرر وا عربية".ا دراسات ا بحوث وا د ا .     (د م).  مع

ة. (د ط) قسم . 1971س  .1ا

يمان مرقس -12 ي: س مد ون ا قا وافي في شرح ا ضار . ا فعل ا تزامات وفي ا في اال
ية مد ية ا مسؤو ة . 5ط. مصر. (د ن). وا  .1م. 1992س

وي: سعيد مقدم -13 مع ضرر ا تعويض عن ا تاب. ظرية ا ية  وط مؤسسة ا . ا
جزائر ة . (د ط). ا  .1992س

ورثة: صدقي محمد أمين عيسى -14 تقا  ضرر ومدى ا تعويض عن ا دراسة . ا
ة ية.مقار و قا إلصدارات ا قومي  ز ا مر رة.  ا قا ة . 1ط. مصر. ا  .2014س

م فودة -15 ح ية: عبد ا مد تعويضات ا ي. موسوعة ا مد تعويض ا تب . ظرية ا م ا
ية و قا موسوعات ا ي  دو ة. (د ط). مصر. (د م). ا  .1ج. 2005س

وري -16 س رزاق أحمد ا جديد: عبد ا ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا تزام . ا ظرية اال
ضة مصر.بوج عام ة . 3ط. (د م ).   .7ج. 2ج. 1ج. 2011س

وري حمد خاطر -17 سرحان،  يم ا ان ابرا ي: عد مد ون ا قا حقوق . شرح ا مصادر ا
شخصية  تزامات)ا ة. (اال ثقافة. دراسة مقار ة .  1ط. األردن. عمان. دار ا س

2009.  

اصوري -18 د دين ا قضاء: عز ا فق وا ية في ضوء ا مد ية ا مسؤو . (د م). (د ن). ا
ة . (د ط)  . 1988س

ي -19 ي فيال تعويض: ع مستحق  فعل ا تزامات ا شر. اال جزائر. موفم ا ة . 3ط. ا س
2012. 

متسبب: عماد أحمد أبوصد -20 مباشر وا ية ا شريعة اإلسالمية . مسؤو ة با دراسة مقار
ي مد ون ا قا ثقافة. وا ة . 1ط. (د م ). دار ا   .2011س

باقي -21 ك: عمر محمد عبد ا مست عقدية  حماية ا شريعة . ا ة بين ا دراسة مقار
ون قا معارف. وا شأة ا درية.م ة . (د ط). مصر.  اإلس  .2004س
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ي -22 غذائية : محمد بودا مواد ا يس في ا تد ع وا س غش في بيع ا شرح جرائم ا
طبية توزيع. وا شر و ا فجر  رة. دار ا قا ة . 1ط. مصر. ا  .2005س

سعدي -23 جزائري: محمد صبري ا ي ا مد ون ا قا دى. شرح ا ة. دار ا ي . عين م
جزائر ة . 2ط. ا  .2ج. 1ج . 2004س

رحيم -24 ية موضوعية: فتحي عبد ا حو مسؤو تقصيرية  ية ا مسؤو . دراسات في ا
ي  مد ون ا قا ك في ا مست حق بأمن وسالمة ا تي ت ظام تعويض األضرار ا

مقارن مصري وا معارف. ا شأة ا درية. م ة. (د ط). مصر. اإلس  .2005س
متضرر: ريم بن سخرية -25 يات تعويض ا تج وآ م ية  مد ية ا مسؤو دراسة . ا

ك وقمع  مست ون حماية ا ي وقا مد ون ا قا ام ا ية وتطبيقية في ضوء أح ي تح
عام  غش  جديدة. 2009ا جامعة ا درية. دار ا ة . (د ط).مصر. اإلس  .2013س

ي -26 زحي بة ا فق : و ائية في ا ج ية وا مد ية ا مسؤو ام ا ضمان أو أح ظرية ا
ة. اإلسالمي ر.دراسة مقار ف ة . 9ط . سورية. دمشق.  دار ا  .2012س

 
متخصصة -2 تب ا  ا
بوسي -1 ح ي حماوي ا يم ع ية : إبرا مسؤو عادي في إطار ا خطأ ا ي وا م خطأ ا ا

طبية ة. ا حقوقية. دراسة مقار بي ا ح شورات ا ان. بيروت. م . (د ط). ب
ة  .2007س

حياري -2 ي : أحمد حسن ا ي األرد و قا ظام ا طبيب في ضوء ا ية  مد ية ا مسؤو ا
جزائري ي ا و قا ظام ا توزيع. وا شر وا ثقافة  ة . 1ط. األردن. عمان. دار ا س

2008. 

زقرد -3 سعيد ا روشتة : أحمد ا رة)ا تذ ية  (ا مسؤو ي وا و قا وم ا مف طبية بين ا ا
ي صيد ي  مد شر. ا جديدة  جامعة ا درية. دار ا ة . (د ط). مصر. اإلس س

2007. 
ال من: أحمد شعبان محمد ط -4 مادي  خطأ ا ية عن ا مد ية ا مسؤو طبيب )ا ا

معماري دس ا م محامي وا ي وا صيد قضاء (وا فق وا ام ا دار . في ضوء أح
جديدة جامعة ا درية. ا ة . (د ط). مصر. اإلس  .2010س
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طبية: أسامة أحمد بدر -5 تجات ا م ة. ضمان مخاطر ا تب . دراسة مقار دار ا
ية و قا برى. ا ة ا مح ة . (د ط).  مصر. ا  .2008س

يم -6 ح مستحضرات : رضا عبد ا تاج وتداول األدوية وا ية عن إ و قا ية ا مسؤو ا
طبية عربية. ا ضة ا رة. دار ا قا ة . (د ط).مصر.ا  .2005س

شرع -7 ور ا ب  ائية: طا ج ي ا صيدال ية ا توزيع. مسؤو شر وا . األردن. دار وائل 
ة . 1ط  .2008س

ي -8 حسي ي محمد ا ية: عباس ع م ية عن أخطاء ا مد ي ا صيد ية ا . مسؤو
ة توزيع. دراسة مقار شر وا ثقافة  تبة دار ا ة . 1ط. األردن. عمان. م  . 1999س

شواربي -9 حميد ا ائية :عبد ا ج ية وا مد مستشفيات ا ة وا صياد ية األطباء وا  مسؤو
تأديبية معارف.وا شأة ا درية.  م ة . (د ط). اإلس  .1998س

ي -10 ة: عبد اهلل عد صيد ة ا تشريعات في م حديثة. ا رة ا قا تبة ا . (د م) .م
 .(د س).  (د ط). مصر

يل -11 ي خ طبية: عد ن ا م ية في ا و قا موسوعة ا ة . ا مج ية ا و قا تب ا دار ا
برى ة . (د ط). (دم). ا  .1996س

صور -12 طبية : محمد حسين م ية ا مسؤو ان، "ا جراح، طبيب األس طبيب، ا ا
طبية زة ا مستشفى، األج عيادة وا ي، ا صيد شر. "ا جديدة  جامعة ا . دار ا

درية ة  . (د ط). مصر. اإلس  .2001س
قطب -13 دواء: محمد محمد ا اشئة عن أضرار ا ية ا مد ية ا مسؤو ا . ا الت مش

ا ام جديدة. وخصوصية أح جامعة ا درية. دار ا ة . (د ط). مصر. اإلس س
2014. 

قبالوي -14 ي: محمود عبد رب ا صيد ائية  ج ية ا مسؤو جامعي. ا ر ا ف . دار ا
درية ة . (د ط). مصر. اإلس  .2010س

ير رياض -15 ة: م صياد ألطباء وا ائية  ج ية ا مسؤو جامعية. ا مطبوعات ا . دار ا
درية ة. (دط). مصر. اإلس  .1989س

 

رسائل -3 رات و ا مذ  : ا
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تقصيرية: أسماء موسى أسعد أو سرور -1 ية ا مسؤو خطأ في ا ن ا ة . ر دراسة مقار
ي ي األرد مد ون ا قا مصري وا ي ا مد ون ا قا مال درجة .بين ا  أطروحة الست

ماجستير شورة. ا يا. غير م ع دراسات ا ية. ية ا وط جاح ا سطين. جامعة ا . ف
ة    .2005س

يمي -2 عقدية: أشواق د ية ا مسؤو ضرر في ا تعويض عن ا ام ا ة . أح م رة م مذ
ية واالدارية و قا وم ا ع ماجستير في ا دة ا شورة. يل شا ية . غير م عقود ومسؤو

ية سياسية. مد وم ا ع حقوق وا خضر. ية ا حاج  ة. جامعة ا ة . بات  .2014س

دين مسعود سعيد خويرة -3 اء ا ية : ب مسؤو تأمين من ا ى عقد ا مترتبة ع اآلثار ا
ية مد ة. ا ون . دراسة مقار قا ماجستير في ا بات درجة ا مال متط أطروحة الست
خاص شورة. ا ية. غير م وط جاح ا س. جامعة ا سطين. اب ة . ف  .2008س

اجح راجح أبو حسن -4 ون : ربيع  قا متبوع عن فعل تابع في مشروع ا ية ا مسؤو
ي سطي ف ي ا مد ة. ا بات درجة . دراسة مقار متط ماال  ذ األطروحة است قدمت 

خاص ون ا قا ماجستير في ا شورة. ا يا. غير م ع دراسات ا جاح . ية ا جامعة ا
ية وط س. ا سطين. اب ة. ف  .2008س

اجح ط دواس -5 متسبب: را  ية  مد ية ا مسؤو ة. ا  أطروحة قدمت .دراسة مقار
ماجستير بات ا متط ماال  شورة. است ون خاص. غير م يا. قا ع دراسات ا . ية ا

ية وط جاح ا س. جامعة ا سطين. اب ة . ف  .2010س

زايمة -6 ور  ي: ريم مش تشريع األرد ي دراسة في ا صيد ية  مد ية ا مسؤو . ا
ي مد ون ا قا شورة. ماجستير ا خاص. غير م قسم ا حقوق. ا جامعة . ية ا

يرموك ة . األردن. ا  .2015س
ية عيساوي -7 ي: زا صيد ي  مد ية ا مسؤو ماجستير في . ا يل درجة ا رة  مذ

ون قا شورة. ا ية. غير م م ية ا مسؤو ون ا سياسية. فرع قا وم ا ع حقوق وا . ية ا
ود معمري جزائر. تيزي وزو. جامعة مو ة . ا  .2012س

حرة: زوبير أرزقي -8 افسة ا م ك في ظل ا مست ة ماجستير. حماية ا غير . رسا
شورة سياسية. م وم ا ع حقوق وا ود معمري. ية ا جزائر. تيزي وزو. جامعة مو . ا
ة   .2011س
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يمي -9 ة برا ي: زي صيد ية ا ون. مسؤو قا ماجستير في ا يل درجة ا رة  غير . مذ
شورة ية. م م ية ا مسؤو ون ا سياسية. فرع قا وم ا ع حقوق وا ود . ية ا جامعة مو
جزائر. تيزي وزو. معمري ة . ا  .2012س

مدين: سعاد بختاوي -10 ي ا م ية  مد ية ا مسؤو ة ماجستير. ا شورة. رسا . غير م
سياسية وم ا ع حقوق وا قايد. ية ا ر ب مسان. جامعة أبو ب جزائر. ت ة . ا  .2012س

راء بن صافي -11 ز يمة فاطمة ا ون : س سوق في قا ية في ا صيدال مواد ا طرح ا
الك ماجستير. االست ادة ا يل ش رة مقدمة  شورة.مذ ون . غير م قا تخصص ا

معمق خاص ا سياسية. ا وم ا ع حقوق وا قايد. ية ا ر ب مسان. جامعة أبو ب . ت
جزائر ة . ا  .2015-2014س

اء خميس -12 ضحايا حوادث : س ية تعويضية  آ تج  م موضوعية  ية ا مسؤو ا
معيبة تجات ا م ة. ا ة ماجستير.دراسة مقار شورة.  رسا تورا . غير م د مدرسة ا

سياسية وم ا ع ون األساسي وا ود معمري. قا جزائر. تيزي وزو. جامعة مو ة . ا س
2015. 

ور عباس -13 معيب: صفاء ش دواء ا يين عن ا مسؤو ية . تعدد ا و دراسة قا
ي مد ون ا قا ة في ا ية مقار ي ة ماجستير. تح شورة. رسا حديثة . م مؤسسة ا ا

ان. تاب ة . 1ط. ب  .2013س
بريزات طايل -14 خاص: طايل عمر ا قطاع ا ي في ا صيد ية  مد ية ا مسؤو . ا

حقوق ماجستير في ا ادة ا يل ش رة  شورة. مذ ية. غير م مسؤو عقود وا ية . فرع ا
حقوق ون. ا جزائر. جامعة بن ع ة . ا  .2001س

طيار -15 ح ا رحمان بن صا طبيب في دول : عبد ا ية عن خطأ ا مد ية ا مسؤو ا
يجي خ تعاون ا س ا ى درجة . مج حصول ع بات ا متط ماال  ة مقدمة است رسا

ماجستير شورة. ا ية. غير م وم األم ع ايف  يا. جامعة  ع دراسات ا قسم . ية ا
ائية ج ة ا عدا رياض. ا سعودية. ا ة ا مم ة . ا  .2010س

رحمان حديبي -16 ية عن تداول األدوية: عبد ا مد ية ا مسؤو ادة . ا يل ش رة  مذ
حقوق ماجستير في ا شورة. ا ية. غير م حقوق. فرع عقود ومسؤو ون. ية ا . بن ع

جزائر ة . 1جامعة ا  .2012س
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يان عدة -17 مبيع: ع شيء ا تحذير من مخاطر ا تزام با حصول . اال رة من أجل ا مذ
ماجستير ادة ا ى ش شورة. ع ية. غير م حقوق. فرع عقود ومسؤو جامعة . ية ا
جزائر يوسف بن خدة جزائر. ا ة . ا  . 2009س

ي -18 عمومية: فريدة قرا دعوى ا ي في ا ي ع مج ادة . حقوق ا يل ش رة  مذ
عام ون ا قا ماجستير في ا شورة. ا ائية. غير م ج وم ا ع عقوبات وا ون ا ية . فرع قا

حقوق توري. ا ة. جامعة اإلخوة م طي ة . قس  .2009س

مجيد -19 مال محمد عبد ا يح  طبية: ف وصفة ا ي  و قا ظام ا ة. ا  .دراسة مقار
ة ماجستير خص رسا شورة. م سياسية. غير م وم ا ع حقوق وا ي . ية ا جامعة جيال

يابس عباس. ا جزائر. سيدي ب ة . ا  .2013س

يدة -20 تج: قادة ش م ية  مد ية ا مسؤو ة. ا ادة .دراسة مقار يل ش  أطروحة 
خاص ون ا قا ة في ا تورا دو شورة. د حقوق. غير م قايد. ية ا ر ب . جامعة أبي ب

مسان جزائر. ت ة . ا  .2005-2004س

عريبي -21 ية: ريمة  مد ية ا مسؤو تعويض في ا ون. ا قا رة ماستر في ا غير . مذ
شورة سياسية،. م وم ا ع حقوق وا حاج. ية ا د او ي مح بويرة. جامعة أ جزائر. ا . ا
ة   .2013س

طبيب: مال فريحة -22 ية  مد ية ا مسؤو ون . ا قا ماجستير في ا ادة ا يل ش رة  مذ
خاص شورة. ا سياسية. غير م وم ا ع حقوق وا ود معمري. ية ا تيزي . جامعة مو

جزائر. وزو ة . ا  .2012س
ي: خضر قردان -23 صيد ية  مد ية ا مسؤو ادة . دراسة مقارة. ا يل ش رة  مذ

خاص ون ا قا ماجستير في ا شورة. ا قايد. غير م ر ب حقوق. جامعة أبو ب . ية ا
مسان جزائر. ت ة . ا  .2006س

طبية: يدية صاحب -24 ية ا مسؤو فرصة في إطار ا ادة .فوات ا يل ش رة   مذ
ماجستير شورة. ا ية. غير م م ية ا مسؤو ون ا تورا. فرع قا د ية . مدرسة ا

حقوق ود معمري. ا جزائر. تيزي وزو. جامعة مو ة . ا  .2011س
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طب: محمد جمعون -25 ة أخالقيات ا افسة في مدو م ادة . حماية ا يل ش رة  مذ
ماجستير شورة. ا وم اإلدارية. غير م ع حقوق وا ون األعمال. ية ا جامعة . فرع قا

جزائر جزائر. ا ة . ا  .2003/2004س

دين عياض -26 ك من خالل قواعد : محمد عماد ا مست ية  مد حماية ا ا
تجارية ممارسات ا ون - ا قا ى ضوء ا ادة .04/02دراسة ع يل ش رة مقدمة   مذ

ماجستير شورة. ا وم االقتصادية. غير م ع حقوق وا ون عام. ية ا . تخصص قا
ة. جامعة قاصدي مرباح جزائر. ورق ة . ا  .2006س

دواء: مصطفى أمين بوخاري -27 ي عن تصريف ا صيد ية ا يل . مسؤو رة  مذ
ماجستير ادة ا شورة. ش ون طبي. غيرم قايد. تخصص قا ر ب . جامعة أبي ب

مسان جزائر. ت ة . ا  .2016-2015س

عة -28 دال عيوب : محمد رائد محمود عبد ا دواء عن ا تجي ا م ية  مد ية ا مسؤو ا
دوائية تجات ا م ر في ا تي تظ ة. ا ماال . دراسة مقار ة ماجستير مقدمة است رسا

خاص ون ا قا ماجستير في ا ى درجة ا حصول ع بات ا شورة. متط قسم . غير م
خاص ون ا قا حقوق. ا شرق األوسط. ية ا ة . األردن. عمان. جامعة ا  .2011س

اب -29 يمان ع ية: مجد محمد س مد ية ا مسؤو بي في ا س خطأ ا ذ . ا قدمت 
ماجستير بات ا متط ماال  ة است رسا شورة. ا يا. غير م ع دراسات ا جامعة . ية ا

ية وط جاح ا س. ا سطين. اب ة . ف   .2012س

ية: مراد بن صغير -30 مد ية ا مسؤو طبي في ظل قواعد ا خطأ ا ة. ا . دراسة مقار
ة ماجستير شورة. رسا سياسية. غير م وم ا ع حقوق وا قايد. ية ا ر ب . جامعة أبي ب

مسان جزائر. ت ة . ا  .2011س

ي -31 جزائري: مراد قجا ي ا مد ون ا قا متبوع عن أعمال تابع في ا ية ا  .مسؤو
ة ماجستير شورة. رسا ية واإلدارية. غير م و قا وم ا ع جزائر. ية ا . جامعة ا

جزائر ة . ا  .2003س

تج: ادية مامش -32 م ية ا فرسي. مسؤو ون ا قا ة مع ا يل . دراسة مقار رة  مذ
ون قا ماجستير في ا ادة ا شورة. ش ون األعمال. غير م حقوق. تخصص قا . ية ا

ود معمري جزائر. تيزي وزور. جامعة مو ة . ا  .2012س



 قائمة المصادر و المراجع 

186 

 

تقصيرية: ال عبد اهلل سراج -33 ية ا مسؤو ان ا ن من أر ر خطأ  زوم ا . مدى 
ي سطي ف ي ا مد ون ا قا ي وا ي األرد مد ون ا قا ة في ا ية مقار ي  .دراسة تح

ماجستير ى درجة ا حصول ع بات ا متط ماال  شورة. است ون . غير م قا قسم ا
خاص حقوق. ا ر. ية ا سطين. جامعة األز ة . ف  .2013س

سور -34 يم عبد اهلل ا ح ية في : عبد ا اعة األدوية األرد ات ص شر افسي  ت األداء ا
فتاح االقتصادي تخطيط. ظل اال تورا في االقتصاد وا شورة. أطروحة د . غير م

الذقية. جامعة تشرين. ية االقتصاد ة . سورية. ا  .2009س

معيبة: عمار زعبي -35 تجات ا م اتجة عن ا ك من األضرار ا مست . حماية ا
وم ع تورا ا ادة د يل ش شورة. أطروحة مقدمة  ون األعمال. غير م . تخصص قا

سياسية وم ا ع حقوق وا رة. جامعة محمد خضير. ية ا جزائر. بس ة . ا  .2013س

 

مية-4 ع مقاالت واألبحاث ا  :ا
عقدي): أحمد خديجي -1 تزام باإلعالم ا ك من خالل اال مست سياسة . (حماية ا دفاتر ا

ون قا ة. جامعة قاصدي مرباح. وا جزائر. ورق عدد . ا  .2014جوان . 11ا

يوان -2 يوان  ة  متغير ): أصا ضرر ا وم . (تعويض ا ع ة جامعة دمشق  مج
ية و قا عدد . سوريا. االقتصادية وا ة . 3ا  .27م . 2011س

بدو -3 رم محمود حسين ا ر. أ تزام ):إيمان محمد ظا ال ة  تزام باإلفضاء وسي اال
سالمة حقوق. (بضمان ا رافدين  عاشرة. ا ة ا س عدد . ا ة . 24ا  .1م. 2005س

ح -4 ا في تحديد ): أيمن صا ضار وأثر فعل ا مة ضمان ا وان ح م بع بحث مح
فق االسالمي دراسات. (موجبات في ا بحوث وا ة مؤتة  عدد. األردن. مج ة . 4ا س

 .17م. 2005

الك: بوعزة ديدن -5 ون االست سوق في قا تداول في ا دواء  م ج ع ق ا  .عرض ا
جزائر.. س عدد . ا ة . 03ا  . 2008س

يم أحمد عثمان -6 قضائي ): إبرا تطبيق ا ون وا قا طبيب في ا ائية  ج ية ا مسؤو ا
سودان طبية في ضوء . (في ا ائية ا ج ية ا مسؤو وان ا دراسي تحت ع يوم ا أعمال ا

قضائي تطبيق ا ون وا قا جزائر. ا  .2010أفريل . ا
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اوي -7 حس توش رشيد ا ية ): حسن ح مسؤو متغير في ا ضرر ا تعويض عن ا ا
تقصيرية مية.(ا ع ربالء ا ة جامعة  عراق.  مج عدد. ا  .5م. 2007حزيران . 2ا

حداد -8 اظم محمد ا تقصيرية): رائد  ية ا مسؤو تعويض في ا وفة.(ا ة ا ية .  مج
سياسية ومة ا ع حقوق وا وفة. ا عراق. جامعة ا عدد . ا  .(د س). 8ا

شامي -9 م ا ي سا ي): جاسم ع صيد طبيب وا ية ا شور في . (مسؤو بحث م
يين م ية  و قا ية ا مسؤو متخصصة في ا مجموعة ا طبية. ا ية ا مسؤو  .ا

حقوق ية ا وي  س مي ا ع مؤتمر ا عربية. ا بي . جامعة بيروت ا ح شورات ا م
حقوقية ان. بيروت. ا ة. 2ط. ب  .1ج. 2004س

جراح -10 اد محمد ا ي): ج ي األرد مد ون ا قا مباشرة في ا ة . اإلضرار با دراسة مقار
فق اإلسالمي ام ا ية. (مع أح و قا دراسات اإلسالمية و ا ميزان  ة ا . (د م). مج

عدد  ي . 1ا ثا ون ا  .02م . 2015ا

ان شعيب -11 طبية خط احمر يجب عدم تجاوز): جي وصفات ا يج . (ا خ جريدة ا
موقع. 15/02/2012بتاريخ . يومية سياسية ى ا : متوفرة ع

/http://www.alkhaleej.ae 

ي): خيرة بن سويسي -12 صيدال عمل ا دوة. (ا ة ا ية مج و قا حقوق . دراسات ا ية ا
سياسية وم ا ع ر موالي. وا طا جزائر. سعيدة. جامعة ا عدد. ا ة . 1ا  .2013س

باري -13 مجيد عبد ا يم عبد ا ح طبية ): رضا عبد ا رة ا تذ ي عن ا صيد ية ا مسؤو
فرسي سعودي وا مصري وا ون ا قا عرب.(في ا محامين ا ة ا عدد .  مج د ). 5ا

موقع. (س ى ا  /http://www.mohamoon-montada.com :متوفرة ع

حميد -14 ضرر ): زروال عبد ا محامين.(ا ظمة ا ة م جزائر. تيزي وزو.  مج . ا
عدد  . 2004ماي . 1ا

ي -15 تجات  ): محمد حاج بن ع محترف عن أضرار ومخاطر تطور م ية ا مسؤو
معيبة ية. (ا سا دراسات االجتماعية واإل اديمية  ية واإلدارية. األ و قا وم ا ع . ية ا

ي ف. جامعة حسيبة بن بو ع ش جزائر. ا  .(د س) .(د ع). ا

قاسم -16 شام ا ية): محمد  مد ية ا مسؤو طاق ا طبي في  خطأ ا حقوق . (ا ة ا مج
شريعة عدد. وا  .1979مارس. 1ا

http://www.alkhaleej.ae/
http://www.alkhaleej.ae/
http://www.mohamoon-montada.com/


 قائمة المصادر و المراجع 

188 

 

زغبي -17 ي): محمد يوسف ا ي األرد مد ون ا قا متسبب في ا مباشر وا ية ا . (مسؤو
دراسات بحوث وا ة مؤتة  عراق. جامعة مؤتة. مج عدد األول. ا ة . األردن. ا س

 .1م. 1987
رة تراجع) :مختار قوادري -18 خطأ ف طبي ا ون في ا قا ي ا مد مقارن ا ة .(ا  مج

ون قا سياسة وا سعيدة.دفاتر ا عدد . جامعة ا  .2015جوان . 13 ا

ادي.م -19 اطق عبد ا يب ): م إسراء  د تر ية عن أخطائ ع مد ي ا صيد ية ا مسؤو
دواء سياسية. (ا ية وا و قا وم ا ع بار  ة جامعة األ عراق. بغداد. مج عدد . ا د ). 2ا

 .(س

ي أحمد -20 ا سالمة): مواقي ب تزام بضمان ا وم. اال مف مضمون. ا أساس . ا
ية مسؤو ر.(ا مف ة ا سياسية.  مج وم ا ع حقوق وا . جامعة محمد خيضر. ية ا

رة عدد . بس  .(د س). 10ا

رحمان جمعة -21 ة ): عبد ا صيد ون ا طاق قا ضار في  فعل ا ي  صيد ضمان ا
ي دواء األرد ون. (وا قا شريعة وا وم ا حقوق. دراسات ع ية. ية ا جامعة األرد . ا

عدد.  األردن. عمان ة . 1ا  .31م. 2004س

روح -22 اب بو و يسة  ): عبد ا ج ة قصد دعم األدوية ا صياد قابة ا مقترحات جديدة 
ي وط تاج ا شروق. (واإل موقع. 19/09/2008بتاريخ . بوابة ا ى ا : متوفرة ع

http://www.echoroukonline.com 

يم سرحان -23 ان إبرا حقائق): عد ى ا حصول ع ك في ا مست ومات . حق ا مع ا
خدمات ع وا س صحيحة عن ا ات ا بيا ين اإلماراتي . وا و قا ة في ا دراسة مقار

ي بحري ر.(وا مف ة ا رة. جامعة محمد خيضر.  مج جزائر. بس عدد . ا ة . 8ا س
2012. 

اشم جواد -24 ان  اظم. عد تجات  ): عقيل مجيد  ية عن م مد تج ا م ية ا مسؤو
تج رقم  م ية ا مسؤو توجي األوروبي  معيبة وفق ا ة 85ا س دراسة . 1986 

ة ية مقار ي مية.(تح ع ربالء ا ة  حقوق.  مج ربالء. ية ا عدد . جامعة  ة . 2ا س
 .9م. 2011

http://www.echoroukonline.com/
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تجاري): دة غزيوي -25 غش ا تجارية عن جرائم ا ة ا شر جزائية  ية ا مسؤو  .(ا
ون قا تواصل في االقتصاد واإلدارة وا حقوق. ا دة. ية ا ي . 39عدد . جامعة س

 .2014سبتمبر 
عطراق -26 ي  ): اجية ا مد ون ا قا معيبة في ضوء ا تجات ا م ية عن فعل ا مسؤو ا

ون رقم  فرسي قا شرعية. (389/98ا ية وا و قا وم ا ع ة ا ون. مج قا . ية ا
زاوية عدد . جامعة ا يو . 6ا  .يبيا. 2015يو

طحان -27 رزاق ا رحمان عبد ا يح و عبد ا ية ): جالء توفيق ف و قا ب ا جوا ا
ضار دواء ا ية عن ا ة. مسؤو حقوق(دراسة مقار ة ا ة رسا حقوق.  مج . ية ا

سابع . األردن. األربد. جامعة جدارا ي ا و قا مؤتمر ا خاص ببحوث ا عدد ا ة . ا س
2010. 

تعويض: )-------------- -28 ائي با م  ضرر بعد صدور ح . (تفاقم ا
سياسية ية وا و قا وم ا ع ي  ح محقق ا ة ا عدد. مج سابعة. 3ا ة ا س ة . ا  .2015س

ي)--------------: -29 قضائي األرد ظام ا م. ا محا متوفر . (إجراءات ا
موقع ى ا  www.jc.jo: ع

 
II-ية و قا صوص ا   ا

جزائرية -1 تشريعات ا  :ا

مؤرخ في 156-66أمر رقم  -1 يو 8 ا ون 1966 يو قا متمم بموجب ا معدل وا -06 ا
مؤرخ في 23 متضمن 2006 ديسمبر20 ا ون ا عقوبات قا جزائريا ج ر عدد .  ا
صادرة في . 84  .2006 سبتمبر 24ا

مؤرخ في 58-75أمر رقم  -2 ي1975 سبتمبر 26 ا مد ون ا قا ج ر .  يتضمن ا
صادر في . 78عدد متمم. 1975 سبتمبر 30ا معدل وا  .ا

مؤرخ في 07-95األمر رقم  -3 ة 25 ا اير س جزائري. 1995 ي ات ا تأمي ق با متع . ا
صادر في . 13عدد . ج ر  .1995 مارس 08ا

ون رقم  -4 مؤرخ في 05-85قا صحة . 1985 فبراير 16 ا ون حماية ا متضمن قا ا
ا صادرة في . 8ج ر عدد . وترقيت   .1985 فيفري17ا

http://www.jc.jo/
http://www.jc.jo/
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ون رقم  -5 مؤرخ في 18-04قا مخدرات . 2004 ديسمبر 25 ا وقاية من ا ق با يتع
ا مشروعين ب ع االستعمال واالتجار غير ا ية وم عق مؤثرات ا  .83عدد . ج ر . وا

ون رقم  -6 قا مؤرخ في 13-08ا يو 20 ا ون رقم 2008 يو قا متمم  معدل وا -85 ا
مؤرخ في 05 ا1985 فبراير 16 ا صحة وترقيت ق بحماية ا متع  . 44عدد . ج ر.  وا

ون رقم  -7 مؤرخ في 03-09قا ك وقمع . 2009 فبراير25 ا مست ق بحماية ا يتع
غش صادرة في . 15ج ر عدد . ا  . 2009 مارس 8ا

فيذي رقم  -8 ت مرسوم ا مؤرخ في 266-90ا ق بضمان 1990 سبتمبر 15 ا متع  ا
خدمات توجات وا م عدد . ا صادرة في . 40ج ر ا  .1990 سبتمبر 19ا

فيذي  -9 ت مرسوم ا مؤرخ في 284- 92ا يو 6 ا تجات . 1992 يو م ق بتسجيل ا يتع
بشري طب ا ة في ا مستعم ية ا صيدال عدد . ج ر. ا صادرة في . 53ا يو 12ا  يو

1992. 

فيذي رقم  -10 مؤرخ في 276-92مرسوم ت يو 6 ا ة .1992 يو متضمن مدو  ا
طب صادرة في .52 ج ر عدد .أخالقيات ا يو 7 ا   .1992 يو

 
بية-2 تشريعات األج  ا
مصري رقم  -1 ي ا مد ون ا قا مصرية. 1948-131ا وقائع ا رر108عدد . ا .  م

صادر في  .29/07/1948ا

عراقي رقم -2 ي ا مد ون ا قا عراقية. 1951-40ا وقائع ا صادر . 3015عدد. ا ا
 . 09/08/1951في

ي  -3 ي األرد مد ون ا قا عام 43رقم ا  1976. 

ون رقم  -4 ة 43قا س ي1972  ة األرد صيد ة ا ة م  . في شأن مزاو
ون رقم  -5 ة 127قا س ة1955  صيد ة ا ة م مصرية.  في شأن مزاو وقائع ا . ا

عدد رر20ا  .1955مارس10.  م

ون رقم  -6 ة 40قا س ة1970  صيد ة ا ة م عراقية.  في شأن مزاو وقائع ا عدد . ا ا
ـ1390 محرم 11. 1ج ر رقم   .1854 موافق  ة. 1970  آذار 19 ا س  .12 ا
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مصري رقم  -7 يس ا تد غش وا ون قمع ا ة 48قا س ون رقم 41  قا معدل با  281 ا
ة   .1994س

عراقي رقم  -8 ية ا مد مرافعات ا ون ا ة 83قا س صادر يوم 1969  معدل ا  أيار 27 ا
1969. 

مصري رقم  -9 تجاري ا ون ا قا ة 17ا س  1999. 

ون رقم  -10 قا ة 58ا س عقوبات1937  ون ا مصري  بإصدار قا ى ا ة إ معد  بصيغت ا
ون  قا عام 95غاية ا عدد .  2003  صادر في . 25ج ر ا يو 19ا  .2003 يو

ون رقم  -11 قا مؤرخ في 303-02ا مرضى و 2002 مارس 4 ا ق بحقوق ا متع  ا
صحي ظام ا موقع . جودة ا ى ا  https://www.legifrance.gouv.fr: متوفر ع

 
III-سية فر غة ا مراجع با مصادر و ا   ا

1-OUVRAGES 

1- Dictionnaire Encyclopédique Atlas LA ROUSSE. Paris Cedex 

.1998 

2- Josserand Louis : De la responsabilité du fait des choses 

inanimées. L.N.D.J. Paris. 1987. 

3- Larroumet Christian : La responsabilité du fait des produits 

défectueux après la loi du 19 mai 1998. D. 1998. 
4- Leca Antoine : Droit Pharmaceutique. Presses universitaires 

d'Aix-Marseille. France. 2006. 3éme édition. 

5- Le Tourneau Philippe: Droit de responsabilité et des 

contrats. Dalloz. Paris. 6éme édition. 2006. 
6- le Tourneau philippe : responsabilité des vendeurs et 

fabricants. Dalloz. Paris. France. 2eme édition. 2006 

7- Mazeaud Henry : La responsabilité civile du vendeur 

fabricant. R.T.D.C. T 50. Libraire de recueil. Sirey. 1955. 
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8- OVERSTAKE Jean Francis : La responsabilité du fabricant 

La responsabilité de fabricant de produit dangereux. 

R.T.D.C. T60. Dixième Sirey. 1972 

9- Saleilles Rayamond : Les accidents du travail et la 

responsabilité civile. L.N.D.J. Paris. 1987. 

10- le code de déontologie français commenté. Les cahiers de 

l’ordre national des pharmaciens. Mars 2013. 
 

2- THESES :  

1- Dumery Alexandre :La responsabilité du fait des 

médicaments. Mémoire. DEA aix- Marseille. 2002. 

2- Maxime Fillion: la Responsabilité du pharmacien responsable 

au sein de l’entreprise pharmaceutique. Etat des lieux en 2013 
et impact des évolutions réglementaires. Diplôme d’Etat de 

Docteur en pharmacie. Faculté de pharmacie. Université de 

lorraine. France. 2013. 

 

3- ARTICLES : 

1- Dr. R .SERHANE Maitre-assistant en médecine légale EHU 

d’ORAN : secret médical. disponible sur le site : univ.ency-

education.com/uploads/  . 
2- Eric Fouassier : Le secret professionnel. Novembre 2000. 

révisé en octobre 2011 . Disponible sur le site : 

http://www.ordre.pharmacien.fr. 

3- Husson Sandrine : La responsabilité du fait du médicament. 

1 ère partie. Disponible sur le site : 

http://www.ordre.pharmacien.fr/


 قائمة المصادر و المراجع 

193 

 

http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.

html 

4- Memmi Françoise : la responsabilité du fabricant de 

médicament :le refus manifeste de garantir le risque de 

développement. Gazette du palais. 
5- Oliver Berg : (La notion de risque de développement en matière 

de responsabilité du fait des produits défectueux). JCP. 

1996.I.3945. p275.      

6- Michele Rivasi: Rapport d’information déposé par la Délégation 

de l’assemblée nationale pour L’union Européenne. Sur le livre 
de la commission européenne, sur la responsabilité civile du fait 

des produits défectueux (com.1999.396. final- document E 

1296). 

7- Elsa Berry: (responsabilité du fait des produits de santé). 

Faculté de droit et des sciences sociales de l’université de 
Poitiers. Equipe de recherche en droit privé(EA 1320). 

8- Marie-Pierre Camproux-Duffréne: La loi du 19 mai 1998 sur la 

responsabilité du fait des produits défectueux et la protection de 

l’environnement. In. Revue Juridique de l’Environnement. N°2. 
1999. 

9- --------------- : Nouveaux délais de prescription . 

Disponible sur le site : ww.avocatparis.org.  
 

4- Textes Juridiques : 

 

12- Code civil Français . Disponible sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr 

http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html
http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html
https://www.legifrance.gouv.fr/
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13- Code de la santé publique Français. Disponible sur le site : 
https://www.legifrance.gouv.fr 

14- Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la 

consommation. Disponible sur le site :   

https://www.legifrance.gouv.fr. 

15- Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des 

dispositions générales du code pénal français parue au JO n° 

169 du 23/07/1992. rectificatif paru au JO n° 298 du 

23/12/1992.   

16- Décret n°95-284 du 14 mars 1995 portant code de 

déontologie des pharmaciens et modifiant le code de la santé 

publique.  

17- Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative 

au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 

et administratives des États membres en matière de 

responsabilité du fait des produits défectueux. Disponible sur le 

site: http://www.lexinter.net 

 
5- Jurisprudence Judiciaire : 

1- Crim 19 Mars 1903. Reporto. Dalloz. Re de Droit. 1949. N°70. 

2- Cass. Civ 1ere . 22 janv 1991. Rev. Trim.dr.civ. 1991. p539. 

Ods JOURDAIN(P). 

3- Cass. civ 1er. 8 avril 1986. 84-11.443. Publié au bulletin 1986 

I N° 82 p. 81. Disponible sur le site : 
https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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2- https://www.eastlaws.com    

3- https://ar.wikipedia.org/wiki-  
4- http://www.echoroukonline.com   
5- http://www.alkhaleej.ae 
6- http://univ.ency-education.com/ 
7- http://www.lexinter.net 

8-  http://www.mohamoon-montada.com/     

9- ww.avocatparis.org.  

10- www.jc.jo  
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محتويات رسـهف  ا

موضوع صفحة  ا  ا
 01 مقدمة

فصل االول :  قانونيةا ي وطبيعتها ا لصيد مدنية  ية ا مسؤو  06 أركان ا
مبحث ا ي ألولا لصيد ي  مد ية ا مسؤو  07 : أركان ا

مطلب األول : ي ا صيد خطأ ا  07 ا
ي صيد خطأ ا فرع األول:ماهية ا  08 ا

ي صيد خطأ ا  08 أوال : مفهوم ا
ي -1 لصيد عاد  خطأ ا  11 مفهوم ا
ي -2 مه خطأ ا  12 مفهوم ا

ي صيد خطأ ا اصر ا يا: ع  13 ثا
1- ) تعد ماد )ا ركن ا  14 ا
جزائر  -أ ي ا مد ون ا قا ( في كل من ا تعد ماد )ا ركن ا فرسيا مصر وا  14 وا

عراقي -ب ي وا ون األرد قا ( في ا تعد ماد )ا ركن ا  14 ا
مباشرة -  15 اإلضرار با
تسبب -  16 اإلضرار با
تعد -  17 شرط ا
تعمد -  17 شرط ا
ى ضرر - فعل إ  18 شرط إفضاء ا

ي صيد ثا: معيار خطا ا  19 ثا
ي صيد ي: صور خطأ ا ثا فرع ا  21 ا

مطابقةأوال: إخالل  تزام ا ي با صيد  21 ا
دواء  -1 تاج ا مطابقة في مرحلة إ تزام ا  21 اإلخالل با
دواء -2 مطابقة في مرحلة تسليم ا تزام ا ي با صيد  23 إخالل ا

تزام اإلعالم ي با صيد يا: إخالل ا  26 ثا
ي باإلعالم  -1 صيد تزام ا  27 مضمون ا
ملتزم بواجب اإلعالم -2  29 ا

ثا: إخالل  ضمانثا تزام ا ي با صيد  29 ا
خفية -1 عيوب ا تزام ضمان ا ي با صيد  30 إخالل ا
سالمة -2 تزام ا ي با صيد  34 إخالل ا



 

وصفة فيذ ا تزام مراقبة ت ي با صيد  37 رابعا: إخالل ا
ي -1 ف بها ا وصفة في جا رقابة على ا تزام ا ي با صيد  38 إخالل ا
وصفة -أ د من صفة محرر ا تأ  38 ا

وصفة -ب ة با مدو ات ا بيا تزام بمراجعة ا  39 اال
موضوعي -2 بها ا وصفة في جا رقابة على ا تزام ا ي با صيد  40 إخالل ا
مبيع -أ دواء ا وعية ا تزام مراقبة   40 االخالل با

طبية -ب وصفة ا مدون في ا دواء ا تزام صرف ا  43 اإلخالل با
إلستعمال  -جـ        ح  تزام تسليم دواء صا ي با صيد  43 إخالل ا

ي  مه سر ا تزام ا ي با صيد  44 خامسا : إخالل ا
ي -1  45 وجود سر مه
سر -2  46  األمين على ا
 48 تحقق اإلفشاء- 3       

مشروعة ممارسة غير ا  49 سادسا : ا

ته -1 ي حدود أعمال مه صيد  تجاوز ا
50 

ة بدون ترخيص  -2 صيد ة ا  53 ممارسة مه
ي صيد ية ا خطأ كأساس مسؤو ث : تراجع فكرة ا ثا فرع ا  54 ا

مخاطر -1  55 ظرية ا
ضمان -2  57 ظرية ا

ضرر ي :ا ثا مطلب ا  59 ا
ضرر واع ا فرع األول :أ  60 ا

ماد ضرر ا  61 أوال: ا
و  مع ضرر ا يا: ا  61 ثا

ضرر ي:شروط ا ثا فرع ا  62 ا
ضرر محققا ومؤكدا  -1  62 أن يكون ا
ضرر مباشرا -2  64 أن يكون ا
ضرر حقا او مصلحة مشروعة -3  65 ان يمس ا

ضرر خطأ وا سببية مابين ا عالقة ا ث: ا ثا مطلب ا  66 ا
سببية فرع األول :مفهوم عالقة ا  67 ا

ضرر ة تعدد األسباب ووحدة ا سببية في حا عالقة ا  68 أوال: ا
افؤ األسباب -1  68 ظرية تعادل او ت



 

فعال -2 تج او ا م سبب ا  70 ظرية ا
سبب ة تعدد األضرار ووحدة ا سببية في حا عالقة ا يا: ا  71 ثا

فيها سببية و ي :إثبات عالقة ا ثا فرع ا  72 ا
سببية  72 أوال: إثبات عالقة ا
سببية عالقة ا في ا يا:   73 ثا

حادث -1 قاهرة أو ا قوة ا فجائي ا  73 ا
مضرور -2  74 خطأ ا

ي- صيد متضرر خطأ ا ى: استغراق خطا ا ة األو حا  75 ا
مضرور- ي خطأ ا صيد ية: استغراق خطا ا ثا ة ا حا  75 ا
ح-         ثة:اا ثا ضرر ة ا ي في إحداث ا صيد مضرور وخطا ا  76 اشتراك خطا ا
غير -3  77 فعل ا
سماوية -4  77 اآلفة ا

ي ثا مبحث ا ي ا لصيد ية  مد ية ا مسؤو  78 :طبيعة ا
مطلب  ية تقصيرية األولا ي مسؤو صيد ية ا  79 : مسؤو

ي  صيد ية ا قائل بأن مسؤو قضائي ا فقهي وا فرع األول : االتجا ا ية ا مد ية ا مسؤو
 تقصيرية

79 

فقهي  79 أوال: اإلتجا ا
قضائي يا: االتجا ا  82 ثا

تقصيرية ي ا صيد ية ا قائل بمسؤو رأ ا قد وتقييم ا ي:  ثا فرع ا  84 ا
ية عقدية ي مسؤو صيد ية ا ي: مسؤو ثا مطلب ا  86 ا

فرع  قائل با: اال األولا قضائي ا فقهي وا يةتجا ا عقدية مسؤو يل ا  87 صيد
فقهي  87 أوال: االتجا ا

قضائي يا :االتجا ا  93 ثا
فرع  يةا قائل بمسؤو رأ ا قد وتقييم ا ي:  ثا ي ا صيد عقدية  ا  96 ا

تج( م ية ا ي )مسؤو لصيد موضوعية  مستحدثة أو ا ية ا مسؤو ث: ا ثا مطلب ا  98 ا
موضوعية ية ا مسؤو فرع األول: خصوصية ا  99 ا

موضوعية ية ا مسؤو ي : خصوصية شروط ا ثا فرع ا  104 ا
ثاني: نطاق  فصل ا يا لصيد مدنية  ية ا مسؤو  110 و آثارها ا

مبحث االول:  يا لصيد ية  مد ية ا مسؤو  111 طاق ا
مطلب األول:  ي ا صيد ية ا ية مسؤو مد شخصية أخطاءعن ا  111 ا



 

فرع األول يته كمركب ا  111 ألدوية:مسؤو
يأوال ي: مسؤو صيد دواء  ة ا تركيب ا ضرورية  مواد ا  112 عن ا

يا دواء: ثا ي عن تغليف وتعبئة ا صيد ية ا  117 مسؤو
ي عن  صيد ية ا ثا: مسؤو ذ يعد اإلعالمثا دواء ا تبصير حول ا  119 أو ا

فرع ي ا ي: مسؤو ثا يا صيد  124 ألدويةكبائع  ة ا

ي عن  :أوال صيد ية ا ثر من االمتناع عن بيع مسؤو محدداألدوية أو بيعها بأ سعر ا  125 ها ا

يا الستعمال.: ثا مباعة  ي عن سالمة وصالحية األدوية ا صيد ية ا  130 مسؤو

ثا صح واإلرشاد: ثا يته عن تقديم ا  132 مسؤو

مطلب مدنية عن أخطاء مساعديه ا ي ا صيد ية ا ثاني :مسؤو  134 ا

مساعديهول: األ فرعا ية  مه تقصيرية عن األخطاء ا ي ا صيد ية ا  135 مسؤو

تبعية: أوال  137 قيام عالقة ا

مريض خطأ يضر ا ي  صيد اب مساعد ا يا:  ارت  140 ثا
فرع يا ا يثا عقدية: مسؤو ي ا صيد ية خطاءاألعن  ة ا مه  145 مساعديه ا

مضرور: أوال ي وا صيد  147 وجود عقد صحيح بين ا

يا عقد :ثا تزامه ا فيذ ا ى أحد مساعديه ت ي إ صيد  147 أن يعهد ا
ية لمسؤو موجب  عقد ا خطأ ا ي ا صيد اب أحد مساعد ا ثا: ارت  148 ثا

ي لصيد مدنية  ية ا مسؤو ث: آثار ا ثا مبحث ا  150 ا
ية مسؤو مطلب األول: دعو ا  151 ا

دعو  فرع األول: أطراف ا  151 ا
مدعي  151 أوال: ا

مدعى عليه يا: ا  153 ثا
ي: أحكام دعو  ثا فرع ا ية ا مسؤو  156 ا

ية مسؤو طاق دعو ا  156 أوال: االختصاص في 
دعو  قضاء ا يا: ا  157 ثا

ية مسؤو صادر في دعو ا حكم ا ثا: ا  160 ثا
ي :  ثا مطلب ا ضرر تعويضا  161 ا

فرع األول:  تعويض طريقةا واعه( ا  161 )أ
ي عي تعويض ا  161 أوال: ا
تعويض بمقابل يا: ا  163 ثا

تعويض ي : تقدير ا ثا فرع ا  164 ا



 

 

تقدير االتفاقي  164 أوال: ا
ي و قا تقدير ا يا: ا  166 ثا
قضائي تقدير ا ثا: ا  167 ثا

تعويض ية ا ث: آ ثا فرع ا  171 ا
تامين  171 أوال: شركة ا

تعويض ة با دو فل ا يا: ت  173 ثا
 174 خاتمة

مراجع  180 قائمة ا


