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 المهنيةعن أخطائه  المسئولية المدنية للصيدلي

 د. أنور الطويل

 مقدمة

التطور الكبير الذي طرأ في مجال صناعة األدوية والتركيبات المعقدة للدواء وشيوع تداوله بين 
المتعلقة بمسئولية الصيدلي عن الضرر الذي يسببه استعمال الدواء الناس أفرز الكثير من االشكاليات 

من قبل المريض، مما يستدعي بحث القواعد التي تحكم المسئولية المدنية للصيدلي عن أخطائه التي 
 تسبب ضررًا للمريض ومدى انطباق قواعد المسئولية المدنية التقليدية عليها.

 ملخص البحث

للدواء أو أثناء تركيبه للدواء بالتعامل مع مواد قد تشكل خطرًا يقوم الصيدلي أثناء صرفه 
مباشرًا وكبيرًا على صحة اإلنسان إذا لم يتخذ هو ومن في حكمه اإلجراءات المناسبة والحيطة والحذر 
الالزمين والضروريين عند التعاطي مع هذه المواد باعتبارها مواد خطرة. لذلك فإن مهنة الصيدلية 

لمدنية عن أي ضرر يقع للمريض أو متعاطي الدواء تمتاز بخصوصية خاصة يجب والمسئولية ا
تنظيم قواعدها القانونية وضوابطها بشكل مستقل إلى حد كبير عن القواعد العامة للمسئولية المدنية 

 التي تنظم األضرار التي تستحق التعويض عنها ضمن القانون المدني.

أ التي يرتب مسئولية الصيدلي في حاالته المتعددة وذلك وفي هذا اإلطار تتناول الدراسة الخط
ضمن شقين، أحدهما مسئولية الصيدلي المدنية أثناء صرفه للدواء، والثاني مسئولية الصيدلي المدنية 
أثناء تركيبه للدواء. وقد تحدد نطاق الدراسة في المسئولية المدنية المهنية والشخصية للصيدلي دون 

ساعديه أو من يتبعه. وكذلك تتناول هذه الدراسة مسئولية الصيدلي أثناء تركيبه الحديث عن مسئولية م
 للدواء بصفته الشخصية وليس باعتباره شركة منتجة للدواء. 

يرتب القانون والفقه والقضاء التزامات على الصيدلي تجاه المرضى ومشتري الدواء باعتباره 
متخصصًا وليس بائعًا عاديًا لسلعة معينة. حيث يكون على الصيدلي مراقبة الروشته الطبية من حيث 
مصدرها ومحتواها وجرعتها وخصائص األدوية ومناسبتها للمرضى. وعليه واجب تبصير المريض 

مخاطر الدواء وآثاره الجانبية. وكذلك األمر حين يقوم الصيدلي بتركيب الدواء فيلتزم بمطابقة التركيب ب
للوصفة الطبية ومقاديرها ومناسبتها للمريض. ويكون على عاتق الصيدلي واجب عدم افشاء سر 

د يرتب القانون عليه المريض ومراعاة القواعد القانونية في ذلك. وفي حالة مخالفة الصيدلي اللتزاماته ق
مسئولية مدنية او جنائية أو تأديبية بحسب الحال. وتكون مسئولية الصيدلي عقدية في حالة وجود عقد 
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بينه وبين المريض أو مستهلك الدواء وقد تكون تقصيرية في حالة عدم وجود عقد وأدى فعل الصيدلي 
 لوقوع الضرر للمريض أو مستهلك الدواء.  

Research Summary 

Civil liability of a pharmacist for professional mistakes 

During dispensing or composing of drugs, the pharmacist deals with materials that 

may pose a direct and significant threat to human health if it is not dealt with in proper and 

necessary procedures and precautions required when dealing with such materials as 

hazardous materials. Therefore, the pharmacy profession civil liability for any damage 

occurring to the patient or the dealer of the drug has its distinct stipulations and must be 

regulated to a large extent independently from the general rules of civil liability that 

regulate the other damages which deserve compensation under civil law. 

 In this context, this study will focus on the pharmacist faults which results in civil 

liability in multiple cases. First of them the civil liability during dispensing the drug to the 

patient, and the second civil liability during the composition of the drug. The scope of the 

study will cover the professional and personal civil liability of a pharmacist not including 

the responsibilities of his aides or followers. As well as this study addresses the 

responsibility of the pharmacist during the composition of the drug in his personal capacity 

and not as a producing company of the drug. 

Law, jurisprudence and the judiciary pose many obligations on the pharmacist 

towards patients and dealers of the drugs, as a specialist seller of drugs and not an ordinary 

salesman for a particular commodity. The pharmacist should monitor the medical 

prescription in terms of its source, content and dosage and the characteristics and 

suitability of medicines to patients. He has a duty to enlighten the patient about the risk of 

medication side effects. The same applies when the pharmacist will comply with the 

composition of the medication by matching the composition of medical prescription and 

their amounts and their suitability for the patient. It shall be the responsibility of the 

pharmacist and his duty not to violate the confidentiality of the patient and taking into 

account the legal rules governing those duties. In case of violation of his obligations 

pharmacist law may put civil or criminal liability or disciplinary, according to the case. 

The responsibility of the pharmacist is contractual when a contract exists between him and 

the patient or the consumer, and could be tort or negligence liability in the absence of a 

legal contract and as consequences of the pharmacist conduct which results in damage to 

the patient or consumer. 

 أهمية البحث:

ي بما حظي به الطبيب عند معالجة المسئولية المدنية في النطاق المهني رغم لم يحظ الصيدل
الشخص الذي يصرف الدواء للمريض وقد يتدخل في تركيب أهمية وخطورة دور الصيدلي بصفته 

تلفة مثل هذه الدواء استنادًا لوصفة الطبيب أو بدونها. ولم تنظم النصوص القانونية في التشريعات المخ
محددة خاصة بها، وكذلك لم نلحظ أحكامًا قضائية عالجت مثل هذه المسئولية.  ضمن قواعدالمسئولية 
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لذلك برزت أهمية البحث لمعالجة فقهية لهذه القواعد قد تسهم في وضع أسس واضحة المعالم لمسئولية 
 الصيدلي عن أخطائه المهنية.

 اشكالية البحث

يحاول هذا البحث اإلجابة على التساؤل التالي: إلى أي مدى تقوم مسئولية الصيدلي بصفته 
استلمه من  اشتراه أو لدواء الذياو استخدامه لالمهنية عن الضرر الذي يقع للمريض نتيجة تناوله 

 الصيدلي، سواء كان الصيدلي معدًا للدواء أم كان مجرد بائع أو موزع؟

 منهج البحث:

البحث الدراسة التحليلية المقارنة حيث سيتطرق للنصوص القانونية في القانون سيعتمد 
 األجنبيةالقوانين و  خصوصًا القانون المصري والعراقي الفلسطيني وبعض القوانين المقارنة العربية

 ، إضافة آلراء الفقهاء وأحكام القضاء.خاصة القانون األمريكي والفرنسي والتشريعات األوروبية

 لبحث ونطاقه:خطة ا

لصيدلي ومسئوليته المدنية عن الضرر الذي المهني ل خطأالسيعالج البحث بشكل أساسي 
يسببه للمريض نتيجة صرف الدواء للمريض بروشته أو بغير روشته الطبيب، وكذلك في حالة تركيب 

لمسئولية  الدواء من قبل الصيدلي بروشته أو بغير روشته أيضًا. وسيدرس البحث الطبيعة القانونية
 الصيدلي المدنية في النطاق العقدي والنطاق التقصيري. 

 وفق ما تقدم سيتم تقسيم البحث إلى مبحثين، ويتضمن كل مبحث مطلبين:

 واجبات الصيدلي المهنيةالمبحث األول: 

 في حالة صرف الدواءالصيدلي  التزاماتالمطلب األول: 

 الدواء تركيبفي حالة الصيدلي  مسئوليةالمطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية للصيدلي

 المطلب األول: مسئولية الصيدلي عقديا  

 المطلب الثاني: مسئولية الصيدلي تقصيريا
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 واجبات الصيدلي المهنيةالمبحث األول: 

 تمهيد: 

 مهنة الصيدلة

ولكنه ذكر أن مزاولة المهنة تتضمن لم يعرف القانون الفلسطيني بشكل صريح مهنة الصيدلة 
تحضير، أو تركيب، أو تجهيز، أو تصنيع، أو تعبئة، أو تجزئة، أو استيراد، أو تخزين أو توزيع، أو "

الشراء بقصد البيع، أو صرف أي دواء، أو تخليق مواده األولية، أو القيام باإلعالم الدوائي لمقاصد 
القانون المصري بأنها "تجهيز أو تركيب أو تجزئة دواء أو  بينما عرفها. (1)"تعريف األطباء بالدواء

عقار أو نبات طبي هو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية االنسان 
 . (2)أو الحيوان من األمراض أو عالجه منها أو توصف بن لها هذه المزايا"

أوسع وأشمل بأنها" تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو وقد عرف القانون العراقي الصيدلة تعريفًا 
حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة يقصد بيعها واستعمالها لمعالجة االنسان أو الحيوان أو وقايتها من 
األمراض أو توصف بأن لها هذه المزايا، أو تدريس العلوم الصيدالنية واالشتغال في مصانع 

الم الدوائي وبوجه عام مزاولة األعمال التي تخولها شهادة الصيدلة مستحضرات التجميل أو القيام باإلع
. والصيدلي هو الشخص الذي يقوم بتجهيز وصرف وتركيب األدوية أو (3)الجامعية للصيدلي"

( 2المستحضرات الطبية استنادًا لوصفة الطبيب أو وفق قواعد التركيب الدوائي. وقد عرفت المادة رقم )
كل شخص يحمل شهادة بكالوريوس في ة الصيدلة الفلسطيني الصيدلي بأنه "تعريفات من نظام مهن

" ولم تحدد المادة المذكورة نطاق علوم الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة المعترف بها في فلسطين
عمل الصيدلي تاركة ذلك للفقه القانوني. وينظم القانون قواعد ممارسة مهنة الصيدلة ونطاق عمل 

الالزمة لممارسة هذه المهنة من حيث الشخص المسئول والمكان المخصص لذلك  الصيدلي والشروط
والذي يطلق عليه غالبًا الصيدلية، ويطلق القانون الفلسطيني على هذه المؤسسات بشكل عام تسمية 
"المؤسسة الصيدالنية" والتي تشمل الصيدليات العامة والخاصة ومصانع األدوية أو مراكز تجارة 

 .(4) وائيةاألعشاب الد

 

                                                           

 م.6/21/1006( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، صدر بمدينة غزة بتاريخ 3المادة رقم ) 1)
 .2511( لسنة 211) ( من قانون مهنة الصيدلة المصري رقم2) المادة رقم )2
 م المعدل.2510( لسنة 00) العراقي رقم( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 2المادة ) )3
 ( تعريفات من نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني.1المادة رقم ) )4
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 الخطأ المهني للصيدلي:

ركن التعدي واإلدراك، فإذا ارتكب الصيدلي فعاًل الصيدالنية يتضمن الخطأ الموجب للمسئولية 
يتضمن تجاوزًا لألصول المهنية المقررة لمهنة الصيدلة، أو إذا أهمل في توخي الحذر واالحتياط في 

بالتعليمات الواجب اتباعها الستخدام الدواء أو لم اتباع هذه األصول من حيث إعالم المريض وتبصيره 
يقم الصيدلي بالتوضيح للمريض مخاطر الدواء وآثاره الجانبية الضارة أو توضيح حساسية الدواء 
ألدوية أخرى قد يستعملها المريض، أو حساسية المريض لمثل هذا الدواء، فإن الصيدلي يكون قد 

لف صور الخطأ المهني للصيدلي في حالة صرفه للدواء عنه وتخت (.5) أخطأ خطئًا يوجب المسئولية
في حالة تركيب الدواء، وبكل األحوال يوجد التزامات عامه للصيدلي بصفته المهنية بشأن طبيعته 
الخاصة المتعلقة بالمادة المتداولة وهي الدواء بما تمثل من خطورة على صحة المريض بالذات. لذلك 

الصيدلي في حالة صرفه للدواء في  من خالل دراسة التزاماتالمهنية  ليالتزامات الصيدسيتم دراسة 
  . ثانيفي مطلب وذلك في حالة تركيبه للدواء  هذه االلتزاماتثم يتم دراسة  أولمطلب 

 الدواء عند صرفهالتزامات الصيدلي المطلب األول: 

فإن التزام الصيدلي هو التزام  إذا كان التزام الطبيب هو االلتزام ببذل عناية أثناء القيام بعمله،
بتحقيق نتيجة، حيث هو ملتزم بالتزام محدد يتمثل في تزويد أو بيع أو انتاج أدوية صالحة لالستعمال 

قد يمتنع الصيدلي عن بيع الدواء أو قد يبيع الصيدلي الدواء بسعر أعلى من السعر . ف(6) أو التعاطي
عام كأي بائع يخضع فيه الصيدلي للمسئولية المدنية  المقرر، في مثل هذه الحاالت نكون أمام خطأ

ويدرس في عقود البيع وأنظمته. غير أن ، أو التأديبية في حالة شغله لوظيفة عامةأو الجنائية 
الصيدلي قد يمتنع عن صرف روشتة دواء إذا وجد فيها عيب يمنع صرفها أو يمتنع عن بيعها مؤقتًا 

، في مثل هذه الحاالت ال تقوم مسئولية (7) لطبيب الذي حررهالحين التحقق من بياناتها من قبل ا
ويوجد التزام عام على الصيدلي بتبصير المريض بطريقة استعمال الدواء والتنبيه بمخاطر  الصيدلي.

الدواء وأعراضه الجانبية وحساسيته تجاه أدوية أخرى أو تجاه المريض استنادًا لسنه أو وزنه أو طبيعة 
 مريض. جسمه. وهناك التزام عام أيضًا بحفظ السر المهني ويتضمن عدم افشاء ما يتعلق بمرض ال

 

 

                                                           

 أنظر: مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية؛ خصوصية التزام بائعي ومنتجي الدواء؛  )5
 .10، ص 1020جامعي، االسكندرية، د. محمود عبد ربه محمد القبالوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، دار الفكر ال )6
 .201، ص 2555على محمد الحسيني، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )7
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 بضمان السالمة في مجال الدواءالتزام الصيدلي الفرع األول: 

وهو يعني أن يكون الدواء صالحًا بذاته من حيث يعد هذا االلتزام التزامًا بتحقيق نتيجة، 
 صالحإذا لم لكن الدواء . ف(8) عناصر تكوينه وال يشكل خطرًا عند تعاطيه من قبل المريض

ه بالطرق السليمة، أو كان منتهي الصالحية تقع على الصيدلي لعدم حفظفاسدًا كان لالستعمال أو 
مسئولية أي ضرر يحدث للمريض نتيجة شراؤه منه أو استخدامه. وأساس مسؤولية الصيدلي في هذه 
الحالة هو العيب الخفي الذي شاب الدواء عند بيعه، ويخضع الصيدلي في هذه الحالة لمسئولية البائع 

المهني الذي يضمن العيوب الخفية التي ال يستطيع المشتري اكتشافها أو معرفتها نظرًا العادي والبائع 
ولكون الخطأ الذي يقع فيه الصيدلي يعد من قبيل الخطأ المهني  لخصوصية السلعة في هذه الحالة

. فالمريض قد ال يدرك ما يترتب على سوء حفظ وتخزين الذي يختلف فيه الصيدلي عن البائع العادي
ولذلك ال يتعين على مستهلك الدواء  الدواء مثل الصيدلي حتى لو كان تاريخ صالحية الدواء ساريًا.

تقتضي افتراض  هالمضرور أن يثبت علم الصيدلي بالعيب وقت البيع، ألن مهنية الصيدلي واحتراف
ريض قع على عاتق الصيدلي تعويض الملحق بالدواء ألي سبب كان، ولذلك يعلمه بالعيب الذي ي

عن أي ضرر اصابه جراء استهالكه لدواء به عيب خفي، ولذلك يعتبر البعض أن صفة االحتراف 
هي قرينة قاطعة على علم الصيدلي بعيب الدواء، بينما يقرر البعض أنه قاعدة موضوعية ال تقبل 

ناعة والتزام الصيدلي بتسليم دواء صالح لالستعمال يشمل الدواء الجاهز من ص .(9) إثبات العكس
شركات منتجة أو الذي يقوم الصيدلي بتركيبه، ألن من واجب الصيدلي أن يقوم بمراقبة ومتابعة 

وتضمن  .(10) الصالحصالحية األدوية في صيدليته وبحكم خبرته عليه أن يعرف الدواء الفاسد من 
، ويرتب (11) هاالتزامًا على الصيدلي بحفظ األدوية بطريقة سليمة ومراقبة صالحيت الفلسطيني التشريع

القانون المدني الفلسطيني مسئولية تقصيرية تستوجب التعويض على كل من سبب ضررًا للغير، يشمل 
  .(12) بالغيرذلك الصيدلي في حال ارتكابه فعاًل أو خطًأ أدى لإلضرار 

تا نظر بشأن تأسيس مسئولية الصيدلي في هذه الحالة، فذهب جانب من هوقد تنازع الفقه وج
إلى أن أساس مسئولية الصيدلي في هذه الحالة تستند إلى العيب الخفي، حيث يجب أن  (13) الفقه

                                                           

 .15د. محمود عبد ربه محمد القبالوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، مرجع سابق ص  )8
 33، ص1022تزامات منتجي وبائعي الدواء، مجلة القانون واالقتصاد، جامعة المنصورة، د. محمد محمد القطب مسعد، خصوصية ال )9

 من البحث. القرينة القانونية قد تقبل إثبات العكس لكن القاعدة الموضوعية ال تقبل اثبات العكس مطلقًا. 
، 1001لية المدنية للصيدلي، دار الجامعة الجديدة، د. أحمد السعيد الزقرد، الروشته "التذكرة" الطبية بين المفهوم القانوني والمسئو  )10

 .210االسكندرية، ص 
 ( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني.12، ) (10المواد ) )11
 ( من القانون المدني الفلسطيني.215المادة ) )12
  وما بعدها. 201، ص 1002ة، مصر، د. أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية "دراسة مقارنة"، دار الكتب القانوني )13
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تتوافر فيه شروط الخفاء الذي ال يعله المشتري أو من الصعب أن يعلمه، وأن يكون العيب مؤثرًا 
اء ينقص من قيمة أو فائدة الدواء أو يعدمها، وأن يكون العيب الخفي موجودًا قبل شراء المريض للدو 

بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن أساس المسئولية في هذه الحالة هو  أو يكون العيب قديمًا.
إخالل الصيدلي بااللتزام بالتسليم، حيث أن فساد الدواء يؤدي إلى تغير مواصفات الدواء وتأثيره بشكل 

للمواصفات وبالتالي  كبير مما يعني تسليم سلعة غير السلعة المطلوبة أو تسليم سلعة غير مطابقة
 .(14)إخالاًل بالتسليم يكون ذلك 

فإنه ونرى من جانبنا أن األمر ليس بهذه البساطة في تقدير أي من الرأيين يمكن األخذ بهما. 
في حالة تأسيس المسئولية على فكرة ضمان العيوب الخفية يتعين على المضرور أن يثبت وجود 

أن العيب قديمًا أي  كذلك عليه أن يثبتيجب و  ،سبب له ضرراً العيب الخفي في المنتج الدوائي الذي 
أنه لم يوجد وقت التسليم، وأن يثبت أن العيب مؤثرًا ومن شأنه أن ينقص من قيمة المبيع أو تحقق 
المنفعة منه على الوجه المناسب، وعلي المضرور أيضًا أن يثبت علم الصيدلي بالعيب الخفي وقت 

عويض كامل عن الضرر الذي أصابه من استعمال الدواء، حيث يتم تقدير البيع وذلك للحصول على ت
التعويض بحسب حسن او سوء نية البائع، فيتم التعويض عن الضرر المتوقع أو غير المتوقع بحسب 

. وقد ال يشفع للمضرور كون الصيدلي محترفًا أي يجب عليه أن يعلم بالعيب الموجود (15)كل حالة
غم أننا قررنا سابقًا أن قرينة علم الصيدلي بالعيب المؤثر هو قرينة قاطعة ر  في الدواء عند بيعه

موضوعية ال يمكن تكذيبها، ويمكن اثبات خفاء العيب من خالل الفحص الظاهري للدواء من قبل 
يعد العيب خفيًا في لعيب إال من خالل فحص فني متخصص عندها المريض، حيث ال يمكن معرفة ا

لصعوبة ذلك من الناحية الفنية يستطيع الصيدلي كشف العيب نظرًا ال ال أنه قد . إ(16) هذه الحاالت
والعليمة وقصور التطور العلمي وقت البيع عن معرفة مخاطر الدواء وقد ال تظهر آثار الدواء الضارة 
إال بعد وقت طويل مما يحد من إمكانية تعويض المريض نظرًا إلمكانية إعفاء الصيدلي من مخاطر 

. لذلك قد يتعذر على المريض مستهلك (17) ور العلمي الذي تقرره بعض التشريعات األوروبيةالتط
الدواء القيام بعبء إثبات كل ذلك للحصول على التعويض المناسب والكامل، نظرًا للطابع الفني، 

ية فسخ الدقيق والمعقد للدواء واثبات العيب فيه، وما تؤدي إليه دعوى ضمان العيوب الخفية من إمكان
العقد أو إنقاص الثمن هو أمر ثانوي بالنسبة لما قد يتعرض له المريض من مخاطر وأضرار نتيجة 

                                                           

 وما بعدها. 211د. أحمد السعيد الزقرد، الروشته "التذكرة" الطبية بين المفهوم القانوني والمسئولية المدنية للصيدلي، مرجع سابق ص  )14
 .230، ص 1005د. محمد شريف عبد الرحمن، ضمان البائع للعيوب الخفية في الشيء المبيع، دار النهضة العربية، القاهرة،  )15
 .221د. اسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص  )16

    (17) Fouassier (E), Responsabilité civile liée au médicament industriel : la nouvelle donne, RDSS no 

2 1998, p 296 et., p 297.    
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استخدام الدواء الفاسد. ويقرر بعض الفقه أنه من األفضل للمريض الحصول على التعويض وفق 
 . (18) القواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون اللجوء لدعوى العيوب الخفية

المسئولية فق مع ما ذهب إليه غالبية الفقه الحديث من عدم مالئمة تأسيس دعوى لذلك نت
ية قانونية تقع ولذلك أصبح االلتزام بالسالمة مسئول .(19) للصيدلي على فكرة ضمان العيوب الخفية

عن الضرر الناجم عن المنتج. وقد قرر المشرع الفلسطيني مسئولية المزود النهائي للسلعة على عاتق 
استخدام أو استهالك المنتج المحلي أو المستورد الذي ال تتوافر فيه شروط السالمة أو الصحة 

ن هذا النطاق . ويدخل ضم(20) للمستهلك أو عدم االلتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها
على  وقد رتب المشرع الفلسطيني مسئولية تقع الصيدلي الذي يصرف الدواء للمريض أو المستهلك.

عاتق الصيدلي باعتباره المزود النهائي للدواء في حالة بيعه أو صرفه للروشته وذلك في حالة وجود 
، حيث يجب عليه االبالغ عن الدواء المعيب وعدم بيعه بل (21) أي عيب خفي قد يكتشفه الصيدلي

سارت عليه و  5891في ذلك التوجيه األوروبي الصادر عام صدر  وقد واتالفه على نفقته الخاصة.
وذلك ، (22)9111 مايو 91الفرنسي المسمى قانون  القانون المدنيومنها تعديل  القوانين األوروبية

في مجال المنتجات الطبية والخطرة. حيث يجب  للمستهلك، خصوصاً ضمن الحق في السالمة حماية 
على منتج األدوية متابعة التطورات الحديثة في مجال الدواء فال يقتصر ذلك على المعرفة العلمية 

وقد . (23) وقت الطرح للتداول بل وجوب متابعة التطورات العلمية حتى يمكن تالفي آثارها الضارة
نسية بأن الطبيعة الخطرة في المنتجات الدوائية وما ثبت الفر   Ex provinceقررت محكمة استئناف 

من احتوائها على مواد مسببة للمرض يؤدي إلى قيام مسؤولية المنتج أو البائع وال يمكن دفع هذه 
المسئولية بعدم معرفته بوجود هذه المواد المسببة للمرض حيث لم يكن باإلمكان اكتشافها في ضوء 

  . (24) ية المتاحة وقت انتاج الدواءالمعرفة العلمية والتكنلوج

ان العيوب الخفية وقد أنشأ القضاء هذه الفكرة في البداية تالفيًا إلشكاليات االلتزام بضم
وصعوبة تحقيق مسئولية الصيدلي أو منتج الدواء من قبل المريض أو المضرور، ولم يعد القضاء 
الفرنسي بالخصوص يعترف بالمدة المحددة لرفع دعوى ضمان العيب تأسيسًا على فكرة ضمان 

                                                           

 .  01، ص 2551د. أحمد عبد العال أبو قرين، ضمان العيوب الخفية وجدواه في مجال المنتجات الصناعية، القاهرة،  )18
19( Dumery (A), La responsabilité du fait des médicaments, mémoire, DEA aix-marseille,2002,p71. 

 .1001( لسنة 12( من قانون حماية المستهلك رقم )20المادة رقم ) )20
 .1001( لسنة 12( من قانون حماية المستهلك رقم )22المادة رقم ) )21

(22 Les articles (1985-1-16) du Code Civil Français. 
 .16، ص 1002د. شحاتة غريب محمد شلقامي، خصوصية المسئولية في مجال الدواء، دار النهضة العربية، القاهرة،  )23
، ص 1000د. حسن عبد الباسط جميعي، مسئولية المنتج عن الضرر الذي تسببه منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )24
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لكي يضمن حماية السالمة، ولذلك أدرج المشرع الفرنسي نصوصًا قانونية في تعديل القانون المدني 
 .(25) المستهلك خصوصًا في مجال المنتجات الطبية والخطرة

ويلتزم الصيدلي قبل صرف الدواء المحرر في الروشته بأن يتحقق من صفة الطبيب الوارد 
بتسليم دواء مطابق للروشته الطبية،  كذلك ويلتزم الصيدلياسمه فيها وبذل العناية الالزمة في ذلك. 

ية الصيدلي في حالة تسليم دواء بديل عن الدواء المدون فيها، أو ممارسة سلطته في وعليه تقوم مسئول
ويسأل  .(26) تقدير قوة الدواء أو مدى فعاليته، فيقوم بتغيير مقادير الجرعة أو قوة المادة الفعالة

ية، الصيدلي عن أي غلط يتعلق باألدوية التي يسلمها للمريض مقارنة بما هو مدون في الروشته الطب
  .(27)ًً  حيث يعد ذلك خطًأ جنائيا

 الفرع الثاني: التزام الصيدلي بالتبصير واإلعالم 

بشكل خاص التزام يتضمن اإلفضاء للمشتري عن الصفة  يقع على البائع عمومًا والصيدلي
الخطرة للمبيع مع توضيح كافة ما يتعلق بتحقيق المنفعة منه مثل كيفية استعماله والتعليمات التي 

وكما هو الحال بشأن واجب اإلعالم المقرر على الطبيب المعالج أو الذي  .(28) تضمن تحقيق ذلك
، (29) ورة إعالم المريض بكافة مخاطر العملية وآثارها الجانبيةيقوم بعملية جراحية للمريض من ضر 

ويعد منتج  فيكون قياسًا مقبواًل أن يلتزم الصيدلي بإعالم المستهلك للدواء بمخاطر الدواء وآثاره الجانبية
هو أعلم الناس بخصائص الدواء واألكثر قدرة الدواء الملتزم األول واألساسي باإلعالم والتبصير حيث 

 .(30) إعطاء المعلومات الالزمة عن تأثيرات الدواء وكيفية استخدامه على الوجه الصحيح على

ويقع على عاتق الصيدلي بائع الدواء أو منتجه التزام بإعطاء المعلومات الكافية والضرورية 
الخاصة باستعمال الدواء وا عالم المشتري المريض بالمخاطر المترتبة على استخدامه وأي معلومات 

                                                           

 بعدها. وما-31وبائعي الدواء، مرجع سابق، ص  لقطب مسعد، خصوصية التزامات منتجيأنظر: د. محمد محمد ا )25
 .وما بعدها 11د. محمود عبد ربه القبالوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، مرجع سابق، ص )26
 .221د. احمد السعيد الزقرد، التذكرة الطبية، مرجع سابق، ص  )27
ان، االلتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري أنظر: د. عبد الكريم سالم علي العلو  )28

؛ جهاد بني يونس، التامات المنتج باإلدالء بالبيانات قبل التعاقد مع المنتج ومن في حكمه، دراسة 1001واألردني، رسالة دكتوراه، 
؛ عبد هللا عبد المهدي ضيف هللا، الحماية القانونية 1001، رسالة دكتوراه، فقهية مقارنة في القانون الفرنسي والمصري واألردني

للمستهلك من المنتجات المعيبة، مقارنة في القانون الفرنسي والمصري واالردني، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 
1002. 

 .311، ص 1022االسكندرية، دار الفكر الجامعي،  منير رياض حنا، المسئولية المدنية لألطباء والجراحين، )29
د. عدنان سرحان، التزام المحترف بتزويد المستهلك بالمعلومات، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق جامعة  )30

مقارنة، المجلة العلمية للبحوث القانونية، ؛ د. السيد محمد عمران، االلتزام باإلخبار، دراسة 333، ص 1001االسكندرية العدد الثاني 
. د. محمود عبد ربه القبالوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، مرجع سابق، 220، ص 2555دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 
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. ولم يرد في قانون (31) تتعلق بآثار الدواء الجانبية أو حساسية المريض تجاه هذا النوع من األدوية
مزاولة مهنة الصيدلة أي اشارة إلى التزام الصيدلي باإلعالم وتبصير المريض أو مستهلك الدواء 

عن مجلس الوزراء بمخاطر هذه السلعة، لكن قانون حماية المستهلك وضمن الالئحة التنفيذية الصادرة 
قد أوجب على المزود وهنا ينطبق األمر على الصيدلي عندما يقوم بصرف أو بيع الدواء،  2008سنة 

أن يوفر للمستهلك المعلومات األساسية حول أو جب عليه إعالم المستهلك بمخاطر وأضرار الدواء و 
إلى المخاطر التي تلحق به  تقدير المخاطر المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة وعليها أن ينبهه

، وأن يزوده جراء استعمالها بشكل مخالف أو خطر اقتراب األطفال منها إذا كانت طبيعتها تستلزم ذلك
وقد أسس القضاء . (32)وكيفية عالجها في حال حدوثها للدواءكيفية الوقاية من األضرار المحتملة ب

 من القانون المدني الفرنسي 5511دًا لنص المادة الفرنسي هذا االلتزام على عاتق البائع المهني استنا
. مما يتطلب استعالم الصيدلي من المريض عما يتعاطاه المريض من أدوية أخرى أو حساسيته (33)

 الخاصة تجاه نوع معين من الدواء.

ويرى جانب من الفقه أن يحصر االلتزام باإلعالم على منتج الدواء والطبيب دون الصيدلي أو 
التي تنفي مسئولية  (34) مستندين في ذلك إلى مجموعة من األحكام القضائية األمريكيةالوسيط 

الصيدلي عن واجب اإلعالم والتبصير عن مخاطر األدوية التي ال تصرف إال بموجب تذكرة طبية. 
وقد واجه مثل هذا االتجاه نقدًا من قبل جانب آخر من الفقه حيث يرى أنه يجب أن يكون المريض 

الفرق العلمي والمهني بين  فإنمخاطر الدواء واستعماالته الصحيحة، لذلك على بصيرة من أمره بشأن 
المريض والصيدلي يحتم على الصيدلي كمهني متخصص أن يقوم بتبصير المريض كمستهلك، فضاًل 
عن أن الكثير من الحاالت ال يتم صرف الدواء استنادًا لتذكرة طبية من الطبيب مما يفرض على 

 الطبية مخاطرةال الدواء وبيان الصيدلي واجب القيام ببيان التعليمات وتبصير المريض بكيفية استعم
ويتمثل االلتزام باإلعالم والتبصير في تبيان األمور التي تحقق المنفعة التامة من الدواء وكيفية  .(35)

 من حيث عدد الجرعات وكمية الجرعة في المرة الواحدة ومواعيد تناول الدواء وطريقة تناوله استعماله
والتحذير من المخاطر  . ويلزم أيضًا التبصير(37) األمرلزم وتبيان صفات الدواء المختلفة إذا  (36)

                                                           

 .21انظر: محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )31
 .1005( لسنة 23رقم ) حماية المستهلك الالئحة التنفيذية لقانون ( من 22المادة رقم ) )32
ال يقتصر على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا  "العقدمدني فرنسي على  2231تنص المادة  )33

 تزامه في العقد.بضرورة ألن يشرح المتعاقد لآلخر بصورة واضحة مدى ال 2601للقانون والعرف والعدالة". وكذلك نص المادة 
34( Nicholas V. Central merchandise Inc. 16 Kan. App. 2d 65 1131(Kan. App. 1991) ; Walker V. Jack 

Crop. 209 Ga. App. 517(1993).   
 .20انظر: محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )35
 .231د. احمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص  )36
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، وكذلك تبصير المريض المستهلك بكافة (38) وآثاره الجانبية التي تصاحب استعمالهالمحتملة 
، وليس للصيدلي االحتجاج بصمت المشتري أو االحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أضرار المنتوج

معلومات أو بيانات عن الدواء لكي يتخلص من المسئولية عن إخالله مستخدم الدواء أو عدم طلبه 
 .(39) بااللتزام بتقديم المعلومات للمريض

وثار جدل فقهي حول نطاق االلتزام باإلعالم هل يشمل تبصير المريض المستهلك بالمخاطر 
. فذهب جانب العادية المتوقعة أم يجب على الصيدلي تبصير المريض أيضًا بالمخاطر غير المتوقعة

من الفقه إلى أن التبصير يشمل كافة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة والكشف للمريض عن حالته 
خباره بالحقيقة مهما كانت مرة ن واجب التبصير يجب . ويرى جانب آخر من الفقه أ(40) الصحية وا 

 يضًا التعامل مع نفسيةأن يتجنب اإلعالم بالنتائج الشاذة أو النادرة للعالج، حيث يقتضي العالج أ
لى تضخيم المخاطر الشاذة في ذهنه وتضعف الثقة في جدوى المريض الذي يعيش حالة قد تؤدي إ

 . (41) العالج

مع مراعاة الشاذة العادية و لنتائج واآلثار كافة اية المريض بتوعفي وجوب  األول ونرجح االتجاه
رة مثل هذه اآلثار، فالمريض العادي يمكن حالة كل مريض على حدة واألخذ بعين االعتبار مدى خطو 

إخباره بكل ما يترتب على الدواء من أعراض عادية أو غير عادية تبصيرًا له بما يمكن أن يتجنبه من 
أدوية أو مأكوالت تؤثر في ظهور مثل هذه اآلثار، أما المريض المتوهم أو الطاعن في السن فال يمكن 

الحدوث ألن ذلك قد يؤثر في جدوى العالج وقد يؤثر سلبًا على إخباره بآثار غير متوقعة أو نادرة 
صحة المريض وقد ال يفيد معرفة المريض بهذه اآلثار الشاذة لكونه ال يعرف كيف يتعامل معها أو 

 .يتجنبها

اباحة  يرى ويرى بعض الفقه أنه يمكن إخفاء مثل هذه الحقائق عن المريض وأن هناك من  
الكذب للطبيب أو الصيدلي بشأن اإلدالء بمعلومات قد تؤثر فعاًل على نفسية وصحة المريض وتؤخر 

                                                                                                                                                                                

ادق المهدي، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار د. نزيه محمد الص )37
؛ د. مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك، دار الجامعة 206، ص 2550النهضة العربية، القاهرة، 

 .220، ص 1020الجديدة، االسكندرية، 
 .22، ص 1022تونس،  -محمد عبد الكريم كرشيد، المسئولية الطبية المدنية، مطبعة سوجيك، صفاقسد.  )38
د. ثروت عبد الحميد، األضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث وسائل الحماية منها ومشكالت التعويض عنها، دار  )39

 بعدها. وما -21، ص 1001الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
؛ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، 03، ص 1006د. محمد حسين منصور، المسئولية الطبية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  )40

 . 211، ص 1002المسئولية الطبية بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
 .10د. محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص ؛ 31، ص 2521د. حمدي عبد الرحمن، معصومية الجسد، دون دار نشر،  )41
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. أما اآلثار التي قد تحدث فيها نتائج تسبب الوفاة أو آثار خطيرة قد تصاحب عالجًا ال (42) عالجه
ض بتلك النتائج ولو بار المريتلقي العالج، في هذه الحالة يجب إخبد من تعاطيه وتحتاج موافقة م

ويميز بعض الفقه بين المخاطر المتوقعة والتي قد تكون عادية أو جسيمة  .(43) كانت نادرة الحدوث
للدواء حيث يكون االلتزام باإلعالم والتبصير بها واجبًا على الصيدلي أو الطبيب، وبين المخاطر 

طيات العلمية القائمة في هذه الحالة ال االستثنائية أو غير المتوقعة أو التي يصعب توقعها وفقًا للمع
 .(44) يلتزم الصيدلي أو الطبيب اإلعالم بها

  الفرع الثالث: االلتزام بعدم افشاء السر المهني

أساس التزام الصيدلي بعدم افشاء السر المهني يكمن في العالقة بينه وبين المريض التي تقوم 
والمهنية مقابل أن يطلع المريض الصيدلي على  على الثقة، فالصيدلي يقدم للمريض خبرته الفنية

حالته الصحية راغبًا في اإلفادة من خبرة الصيدلي في إعطائه الدواء المناسب بما يحقق الغرض الذي 
ويعتبر االلتزام بعدم افشاء السر المهني واجب أخالقي فضاًل يقتضي منح المريض ثقته للصيدلي. 
 .(45) جنائية في حال افشائهعن كونه قد يرتب مسئولية مدنية أو 

حتم المحافظة عليها وعدم افشائها، كل وتحديد ماهية السر المهني ومتى تكون الوقائع سرية يت
يعد أمرًا ينطوي على صعوبة، ولذلك عزفت التشريعات عن إيراد تعريف للسر المهني، حيث تولى ذلك 

الفقه الفرنسي في تحديد الوقائع التي  وقد اختلف .(46) القضاء والفقه تحديده وتعريفه وبيان نطاقه
تعتبر سرًا مهنيًا حيث يرى جانب منه أن السر المهني يقتضي وجود وقائع يؤدي إفشائها إلى اإلضرار 
بسمعة المريض أو كرامته، وهناك من يرى أن الوقائع المتعلقة بمرض وحالة المريض الصحية هي 

وقد شملت نصوص التشريعات  .(47) مشينة بصاحبها تعتبر أسرارًا ال يجوز إفشائها ولو كانت غير

                                                           

د. محمد عبد الكريم كرشيد، المسئولية الطبية  .311د. منير رياض حنا، المسئولية المدنية لألطباء والجراحين، مرجع سابق، ص  )42
 .26المدنية، مرجع سابق ، ص 

بمصل، فرفع ورثتها دعوى يطالبون بالتعويض وأسسوا  في قضية توفيت فيها سيدة إثر حقنها 2560قضت محكمة نيم الفرنسية سنة  )43
دعواهم على إخالل الطبيب بالتزامه بالتبصير بمخاطر العملية، حيث كانت المخاطر تصل لحد الوفاة رغم ان نسبة حدوثها لم 

 .Trib-Civ. de Nimes, 19-10-1964. D. 1965حالة وذلك احتمال نادر جدًا.  300,000تتجاوز حالة من كل 

Somm.31. 10: محمد محمد القطب مسعد مرجع سابق، ص انظر. 
 .Cass. Civ. 4 mai 1970 B. Civانظر في األحكام القضائية الفرنسية التي ترفض االلتزام باإلعالم في حالة المخاطر النادرة:  )44

8952, p. 223; ass. Civ. 1, 9 Octobre 2001 J.C.P. 2002 II. 10045, note O. Cachard.   مشار إليها لدى: محمد
 .211. وانظر أيضًا: د. عبد الفتاح حجازي، مرجع سابق، ص 12( ص 2محمد القطب مسعد، مرجع سابق، هامش )

. د. طالب نور الشرع، مسئولية الصيدلي 363منير رياض حنا، المسئولية المدنية لألطباء والجراحين، مرجع سابق، ص د.  )45
 .52، ص1002األردن، -انالجنائية، دار وائل للنشر، عم

 .211عباس على الحسيني، مرجع سابق ص  )46
 .263، ص 2525د. منير رياض حنا، المسئولية الجنائية لألطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجديدة، االسكندرية،  )47
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ضروريين بين الطبيب والمريض فهم يعلمون نوع المرض من خالل الصيادلة باعتبارهم وسطاء 
ويعتبر الصيدلي مسئواًل عن افشاء سر المريض . (48) الوصفة الطبية والدواء الذي يتعاطاه المريض

وال يشترط أن يكون السر وصل إلى الصيدلي من خالل المريض نفسه، فقد يصل علم الصيدلي 
من خالل صيدلي آخر زميل له، وكذلك يعد الصيدلي  المعالج أوبمرض المريض من خالل الطبيب 

كان  ومسئواًل عن األسرار التي تصل إليه من خالل االستنتاج من مختلف الظروف والقرائن، حتى ول
. وقد تدخلت قوانين العقوبات المختلفة وجرمت إفشاء (49) يض يجهل نوع المرض الذي أصابهالمر 

باعتبارهم من أصحاب المهن التي تتضمن  إفشاء السر من قبل الصيادلةالسر المهني وشملت بذلك 
كل من اؤتمن على معلومات سرية بحكم حيث اعتبر القانون الفلسطيني أن  ،أسرار يتوجب كتمانها

ته أو وظيفته وافشى تلك المعلومات في غير األحوال التي يقضي فيها القانون بإفشائها، يعتبر أنه مهن
مسئولية الصيدلي ولو لم يذكر كافة المعلومات والوقائع التي تكشف سر وتتحقق  .(50) ارتكب مخالفة

ن طويل المريض كله بل يكفي مثاًل أن يذكر الصيدلي أن المريض يتردد على صيدليته منذ زم
ويتعاطى نوعًا من األدوية أو يستخدم دواء معينًا، يعتبر إفشاء للسر أيضًا في حالة ذكر وقائع 
ألصدقاء المريض أو معارفه أو حتى للمارة أو من ال يعرف المريض، ويتحقق اإلفشاء أيضًا لو تم 

عند الصيدلي  ذلك لصيدلي زميل آخر دون موافقة وعلم المريض كما لو لم يوجد الدواء المطلوب
المعني باألمر وطلب من المريض البحث له عن الدواء لدى صيدلية أخرى، ويعلل الفقه ذلك لكون 
 المريض قد ائتمن الصيدلي عما أدلى به من معلومات ولو لم يذكر له أنه سر يجب عدم إفشاؤه

وال يشترط القانون توفر نية اإلضرار بالمريض لكي تتحقق مسئوليته المدنية عن إفشاء السر،  .(51)
فيبقى الصيدلي ملتزمًا بعدم إفشاء السر وتترتب مسئوليته في حالة إفشاء السر سواء توافرت نية 

. وفي حاالت معينة يباح (52) اإلضرار بالمريض أو كان ذلك نتيجة اإلهمال وعدم االكتراث
بار عن جرائم أو منع ارتكابها أو ب بذلك إذا كان األمر يتعلق باإلخللصيدلي البوح بالسر بل قد يطال

بإفشاء سر  كان ذلك بناء على طلب المريض نفسه، وال يطالب الصيدلي أثناء اإلدالء بالشهادة
فشاء يقتضي إل العدالة سيرقد يرى القاضي أن لكن و  المريض ويحترم القاضي هذه الخصوصية،

. (53) السر المهني للمريض من قبل الصيدلي فيلزم الصيدلي باإلدالء بالمعلومات الالزمة للمحكمة

                                                           

 (212عباس ) )48
 وما بعدها( 216عباس ) )49
( عقوبات بلجيكي والمادة 012( عقوبات الماني والمادة )300سي والمادة )( من قانون العقوبات الفرن312نصت على ذلك المادة ) )50

( عقوبات مصري والمادة 320( عقوبات لبناني والمادة )115( عقوبات جزائري والمادة )302( عقوبات ايطالي والمادة )611)
 ( من قانون العقوبات الفلسطيني.321( عقوبات عراقي والمادة )031)

 .261حنا، مرجع سابق، ص د. منير رياض  )51
 (233عباس الحسيني ) )52
 (233عباس الحسيني ) )53
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وفي حاالت أخرى يرى الفقه أنه يمكن افشاء السر المهني من قبل الصيدلي ألقارب المريض مثل 
ته النفسية او زوجته أو والديه إذا كان قاصرًا، ولم يكن من الممكن إخبار المريض به مراعاة لحال

 .(54) المرضية

 للدواء تركيبهالمطلب الثاني: مسئولية الصيدلي أثناء 

األدوية التي يتناولها المرضى تنتجها شركات مصنعة لألدوية أو يقوم الصيدلي بتركيبها طبقًا 
أو  للوصفة الطبية، أو يقوم الصيدلي بتحضيرها للبيع مسبقًا، كما هي الحال بالنسبة ألنواع من السموم

المستحضرات الطبية المختلفة. ولن تتناول هذه الدراسة المنتجات الطبية التي تنتج في مصانع 
، لكننا سنتناول ضمن مسئولية المنتج عن المنتجات الطبية األدوية، فهذا الموضوع له دراسته المستقلة

ونقسم هذا  لصيدلية.بالدراسة مسئولية الصيدلي عن األدوية والمركبات التي يقوم هو بتركيبها في ا
المطلب إلى فرعين، يدرس الفرع األول مسئولية الصيدلي عن المواد االزمة لتركيب الدواء وتعبئته، 

 الكامنة. مخاطرةوالفرع الثاني سيتناول دراسة تبصير المريض بكيفية استعماله وبيان 

 الفرع األول: مسئولية الصيدلي عن مواد الدواء وتعبئته

ناء تركيبه للدواء دستور األدوية التي يسمح له بتركيبها والمعتمد من الجهات يتبع الصيدلي أث
وهذا ما يسمى بااللتزام بالمطابقة عند انتاج الدواء من قبل الصيدلي، حيث يتم فيها  .(55) المختصة

جراء االختبارات حسب المواصفات  إجراء الرقابة على جميع المواد األولية والمنتجات النهائية وا 
. والمقصود بالمطابقة هنا هو المفهوم الوظيفي (56) دستورية والمواصفات الخاصة بالمنتج الصيدليال

أنتج من أجله ًا لالستعمال وتحقيق الغرض الذي لها والذي يتمثل في ضمان أن يكون المنتوج صالح
المواد  وتحتوي الصيدلية عادة على .(57) وضمان صالحيته خالل المدة المقرر بحسب تركيب الدواء

ويعد من التزامات  والتركيبات الالزمة إلعداد األدوية، حيث يجب أن تحفظ بالطريقة الفنية المطلوبة.
الصيدلي بتسليم دواء صالح لالستعمال للمريض أن يقوم الصيدلي باتخاذ كافة الوسائل الالزمة لحفظ 

                                                           

 بعدها. وما-362د. منير رياض حنا، المسئولية المدنية لألطباء والجراحين، مرجع سابق، ص  )54
ة تحتوي على ( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين "دستور األدوية )الفارماكوبيا( مجموعة رسمي1أنظر: المادة رقم ) )55

لكترونية( والتي المواصفات الكيميائية والحيوية والفسيولوجية والصيدالنية لألدوية الواردة فيها وطرق الكشف عنها )مطبوعة أو ا
( من قانون الصحة العامة 2221/1( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري. والبند رقم )12. أنظر أيضًا المادة )يعتمدها الوزير"

 سي.الفرن
 .00د. محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )56
د. احمد عبد العال ابو قرين، االزدواجية والتداخل بين الدعاوي المرتبطة بعقد البيع، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية  )57

 .02، ص 2551واالقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، العدد الثاني، السنة السابعة، والثالثون، يوليو 
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حرارة مناسبة.  خصوصًا األدوية بشكل صحيح كما لو تطلب األمر حفظها في مكان بارد في درجة 
  . (58) األدوية المركبة

واألدوية المركبة عادة يتم تحضيرها عند الطلب وال يجوز االحتفاظ بأدوية مركبة جاهزة نظرًا 
لعدم تحقق الغاية المقصودة من تركيب الدواء، فالطبيب عندما يصف الدواء بشكله المركب يراعي أن 

وائية المؤثرة خالل فترة وجيزة لذلك لزم تركيبه عند االستعمال، وقد الدواء المركب تنتهي مدة مفعولة الد
. وفي إحدى الوقائع وصف طبيب دواء لطفل يلزم أكد القضاء الفرنسي هذا المبدأ في أحكام قديمة

تحضيره من قبل الصيدلي، وعند تناول الطفل لهذا الدواء ظهرت على الطفل أعراض حروق وتقيحات 
، وتبين أثناء التحقيق أن الصيدلي قد أضاف مادة أكثر من التي حددها الطبيب أدت إلى وفاة الطفل
 .(59) مما أدى لوفاة الطفل

ويقع على عاتق الصيدلي عندما يقوم بتركيب الدواء استنادًا للتذكرة الطبية أن يراعي تنفيذ 
للطبيب والصيدلي  التذكرة الطبية بشكل دقيق، حيث تعتبر التذكرة من أهم مظاهر ممارسة العمل طبي

، فمن خالل هذه الروشته يمكن للصيدلي أن يطمئن إلى أن هذا الدواء قد تم وصفه (60) على السواء
من خالل طبيب مختص حيث يتعين عليه أن يتحقق من ذلك ومن ختم الطبيب المختص، وأن هذا 

تنفيذ التذكرة بشكل دقيق الدواء يتناسب مع حالة المريض الصحية، لذلك يتعين على الصيدلي مراقبة 
ويالحظ في العادة كتابة التذكرة الطبية بخط قد ال يستطيع غير الصيادلة فهمه مما يتعين  حريص.

على الصيدلي التدقيق أواًل في صحة صدور التذكرة عن الطبيب المختص خصوصًا إذا كان التوقيع 
ة أن التزام الطبيب بشأن التحقق من والختم على الروشته مشوشًا، حيث يرى بعض الفقه في هذه الحال

ونرى أنه ، (61)صحة صدور التذكرة من الطبيب المختص هو التزام بعناية وليس التزام بتحقيق نتيجة
يجب على الصيدلي بذل أقصى الجهد للتحقق من صحة صدور التذكرة من الطبيب المختص بشأن 

التحقق من ذلك إذا كان في ذلك متسع األدوية التي تحتاج لتركيب واالمتناع عن صرفها إال بعد 
ذا لم يسع الصيدلي الوقت للتحقق وكانت حالة المريض تستدعي  لمراجعة الطبيب الذي أصدرها، وا 
صرف الدواء بسرعة فيكفي بذل العناية الالزمة للتحقق من صحة الروشته، مع مراعاة مدى خطورة 

حتمل أن تقع على المريض إذا تم صرف الدواء ومهنية الصيدلي في معرفة درجة الخطورة التي ي
  الدواء.

                                                           

د. محمد شكري سرور، مسئولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي للطبع والنشر، الطبعة األولى،  )58
 .31-36، ص 2520القاهرة، 

59(   Crim 19 Mars 1903. Dalloz, report, Re De Droit 1949. No 70. Cir: seine 11 Oct: 1937 Corr. Lille, 9 

Dec. 1929 Dalloz 1969 Op. Cit No. 212 ( ص 2(، )3مشار إليه لدى عباس الحسيني هامش  )222، 221.  
 .0أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص  )60
 .11محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )61
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ويجب على الصيدلي االلتزام بمراقبة محتوى التذكرة الطبية من حيث الدواء ومدى مالئمته 
للمريض. حيث يجب على الصيدلي مراقبة ما تحتويه الروشته من أدوية وخلوها من الغلط المادي 

الفرنسية الصيدلي على   Bloisث المت محكمة الذي قد يقع فيه الطبيب أثناء كتابة الروشته، حي
تقصيره في مراقبة مضمون التذكرة الطبية وا هماله الجسيم في اكتشاف خطأ بديهي كان من الممكن ان 
يتالفاه وهو أن الجرعة التي تحتويها الروشته ألمراض التهابات الروماتزم والنقرس هي أمراض ال 

، وأن الصيدلي بما لديه عن الحد المطلوب لرضيع في سنهيمكن أن يصاب بها الرضيع، وأنه زائدة 
من مؤهالت علمية ال تسمح له مطلقًا الوقع في مثل هذا الخطأ حتى لو كان الطبيب المعالج قد وقع 
في هفوة أو كانت الروشته ال تخص هذا المريض بالذات، والقول بغير ذلك يجعل الصيدلي مجرد بائع 

  .(62)أدوية ال يختلف عن البقال

ويجب على الصيدلي القيام بوضع الدواء المركب في أوعية خاصة مراعيًا بذلك طبيعة الدواء 
فيما إذا كان سائاًل أم صلبًا أم على شكل مرهم، ويجب على الصيدلي وضع الدواء في قناني أو أوعية 

في الوعاء  نظيفة معقمة لم تستعمل من قبل، ويجب على الصيدلي مراعاة الكمية التي يسمح بوضعها
المناسب مراعيًا حجم الوعاء وما إذا كان يجب ترك فراغ غير مملوء بالوعاء أم ال. وتقتضي خبرة 
الصيدلي الفنية اختيار الوعاء المناسب الذي يتالءم مع طبيعة الدواء المركب أو مدى تفاعل الدواء مع 

 .(63) لها، مما يؤدي لفسادها وضررها على المريض إذا تم استعماأوعية معينة

  الكامنة  ومخاطرةالفرع الثاني: مسئولية الصيدلي عن تبصير المريض ببيان طريقة استعمال الدواء 

ة في الصيدليات تحتوي على نشرات تبين طريقة االستعمال ر المنتجات الدوائية الجاهزة المتوف
وآثار الدواء الجانبية، ورغم ذلك فإن الصيدلي يكون مسئواًل عن تبصير المريض بكيفية استخدام الدواء 
وبيان مخاطره وآثاره الجانبية وتأثيراته الضارة، حيث أن الصيدلي كبائع محترف يحتم عليه القانون 

ا سبق. ويكون من باب أولى في حالة التركيبات الدوائية التي يقوم الصيدلي بتركيبها ذلك كما رأينا فيم
في صيدليته فتقع على الصيدلي مسئولية أكبر وأهم، حيث أن الدواء المركب يتم تصنيعه من قبل 
ء الصيدلي بناء على وصفة الطبيب المدونة في الروشته والتي ال تحتوي غالبًا سوى كيفية تناول الدوا

وجرعته، فيكون على الصيدلي بيان الطريقة الدقيقة الستعمال الدواء وجرعته وبيان مخاطره المحتملة 

                                                           

وذلك لطفل رضيع  Indosil من  بدالً Indocid تتلخص وقائع القضية في أن طبيبًا أخطأ خطأ مادي في كتابة اسم الدواء فكتب  )62
يعاني من نقض الوزن وكان العالج الثاني الخطأ الذي صرفه الصيدلي مخصص لعالج حاالت الروماتزم ومرض النقرس، حيث قام 

والصيدلي الذي الصيدلي بصرف الدواء، وكانت النتيجة توفي الطفل نتيجة تناول الدواء الخطأ، وقد أدانت المحكمة الطبيب المعالج 
  .Trib corr Blois. 4 Mars. 1970, Bull Ordre pharm. 1970, No, 130, p. 1037لم يراجع مضمون التذكرة الطبية. 

 .13( ص 2مشار إليه لدى د. محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، هامش )
 وما بعدها. 31انظر: د. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص  )63
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وآثاره الجانبية، ويلزم كتابة ذلك أيضًا على العبوة المستخدمة تعبئة الدواء المحضر، حيث ألزم المشرع 
استعماله ودرجة خطورته  الصيدلي بكتابة اسم المريض واسم الدواء واسم الصيدلية وجرعته وطريقة

  .(64)بشكل واضح جلي

والتزام الصيدلي ببيان طريقة استعمال الدواء هو في األصل التزام أخالقي قبل أن يكون التزام 
. ويتم تنفيذ هذا االلتزام من خالل كتابة طريقة االستعمال على غالف علبة الدواء كما أشرنا قانوني

عليه الصيادلة من االختصار مثل التأشير بثالث خطوط بشكل واضح ومفصل، على خالف ما درج 
على العلبة لتوضيح ان الجرعة الالزمة هي ثالث مرات، بل يجب كتابة ذلك بالكلمات حتى ال 
يحصل أي لبس بعدد الجرعات أو كمية الجرعة المطلوبة. ويلتزم الصيدلي بهذه الكتابة حتى لو كان 

إذ أن خطورة استعمال الدواء  (65)(OTCفي حاالت أدوية )تحديد الدواء تم من خالل المريض كما 
وخصوصية مهنة الصيدلي في التعامل مع المنتجات والمواد الخطرة يفرض على الصيدلي مزيدًا من 
الحيطة والحذر ويتم محاسبة الصيدلي قانونيًا على أساس معرفته المهنية والفنية بخطورة الدواء والمواد 

( يكون هو المرجع الطبي الوحيد OTCواء )الدوائية، فضاًل عن أن الصيدلي في حالة صرف الد
للمريض فيما يتعلق باستعمال الدواء استعمااًل صحيحًا وفي بيان مخاطر وآثار الدواء المحتملة 

ويستطيع الصيدلي دفع مسئوليته في حالة إصابة المريض بالضرر إذا لم يلتزم المريض . (66)الخطر
  ال الدواء بالطريقة الصحيحة.بالتعليمات التي كتبها الصيدلي له بشأن استعم

ويلتزم الصيدلي بتبصير المريض بالمخاطر الكامنة في الدواء الذي تم تركيبه، حيث ال 
يتصور شخص آخر لديه القدرة على معرفة ذلك سوى الطبيب المعالج والصيدلي، أما الطبيب المعالج 

العالج المناسب للمريض سعيًا وراء فقد يغفل عن بيان وتبصير المريض بمخاطر الدواء مكتفيًا بكتابة 
تحقيق شفائه، رغم عدم إعفاء الطبيب من المسئولية أيضًا في هذه الحالة، ويبقى على الصيدلي واجب 
التبصير بمخاطر الدواء وآثاره الجانبية وبشكل مكتوب على علبة الدواء خصوصًا اآلثار الجانبية 

أن يقوم بكتابة هذه التعليمات بطريقة مفهومة للمريض المصاحبة لتناول الدواء. ويتعين على الصيدلي 
من توضيح ذلك له شفهيًا وبشكل مباشر، فقد ال يتمكن المريض من قراءة الكالم المكتوب، أو يقصر 

، خاصة إذا كان الدواء فهمه عن معرفة مخاطر الدواء دون التوضيح المباشر من قبل الصيدلي
                                                           

 نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني. ( من15المادة ) )64
65(  Over the Counter (OTC) Drugs, Nonprescription Drugs, see: Handbook of Nonprescription Drugs, 

Pharmacy Library, 

http://www.pharmacylibrary.com.ezproxy.roosevelt.edu:2048/popup.aspx?aID=785002&print=yes_

chapter. 2015. P.4. 
د. حسن أبو النجا، مسئولية الصيدلي المدنية عن تنفيذ التذكرة الطبية، بحث منشور في مجلة المحامي، جمعية المحامين الكويتيين،  )66

 .231، ص 2525( 21السنة )
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. ويؤسس الفقه هذه المسئولية على عاتق البائع (67) ة أدويةالمصروف عبارة عن عينة مقدمة من شرك
باعتبار ذلك التزامًا يقتضيه وهو يصدق على الصيدلي بخصوص بيع األدوية أو تركيبها،  المحترف

 (68) العرف وقواعد العدالة، مضافًا إليه ما يحتويه المبيع من مواد تكتنفها خطورة ال يعلمها المشتري 
وما يتمتع به الصيدلي من اختصاص  المريض وال يعرف خطورتها غير الصيدلي في هذه الحالة.

 .(69) يجعل منه عالمًا بما ال يمكن للمريض أن يعلمه من تلقاء نفسه عن الدواء أو خطورته

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمسئولية الصيدلي المدنية

في حالة  المهنيةنية لمسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه سيتحدد نطاق دراسة الطبيعة القانو 
صرفه للدواء وفي حالة تركيبه للدواء للمريض. وفي هذا اإلطار سيتم تحديد مدى انطباق قواعد هذه 
المسئولية في نطاق المسئولية التقصيرية أو العقدية. في معظم األحيان تقع التزامات الصيدلي ضمن 

عندما يقوم بصرف الدواء من خالل روشته أو من غير روشته طبية، حيث النطاق العقدي، وذلك 
يكون دور الصيدلي في هذه الحالة بائعًا تنطبق عليه الصفة التعاقدية بينه وبين المريض أو من 

و بغيرها فإن أيصرف له الدواء. وكذلك الحال عندما يقوم الصيدلي بتركيب الدواء بناء على روشته 
وبائعًا للدواء في نفس الوقت، وتنطبق عليه قواعد عقد المقاولة أو البيع. لكن األمر  دوره يكون صانعاً 

إذا سبب الصيدلي للمريض ضررًا ولم تنطبق شروط العقد على العالقة ربما يتجاوز النطاق التعاقدي 
كما لو  م اإلضرار بالغير،التعاقدية بينهما كما لو نتج الضرر عن إخالل الصيدلي بواجب قانوني بعد

الصيدلي في مستشفى عام، أو قيام  لة عمل الصيدلي دون مقابل، أو عملأو في حا كان العقد باطالً 
. في هذا المبحث سيتم تناول الصفة التعاقدية لتحقق الصيدلي بعمل اسعافات أولية طارئة لمريض

 المسئولية والصفة التقصيرية لتحققها، وذلك ضمن مطلبين.

                                                           

67(Vitanza V. Upjohn Co., 214 F.3d 73, 754 (2d. Cir. 2000). See: Susan Poser, Unlabeled Drug Samples 

and learned intermediary: the case for  Drug company liability without preemption, Food and Drug Law 

Journal, m Vol. 62, No. 4, 2007 p. 653. In this case: Mr. Vitanza had a stiff neck and, he found Ansaid 

tablets in the medicine Cabinet of his house. Mr. Vitanza had been warned by his own physician that he 

was severely allergic to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (Ansaid) and should not take them. The 

Ansaid blister card contained no warnings of this well-known allergy. Although the blister pack said 

“see insert,” there was no package insert provided to Mrs. Vitanza when she received the samples from 

her physician when she had the same symptoms as her husband. He proceeded to take one Ansaid pill. 

Within two hours he was dead due to “a severe anaphylactic reaction to Ansaid. Michele Vitanza sued 

Upjohn Company for the wrongful death of her husband, claiming that Upjohn failed to warn about 

adverse reactions on its sample labels. 
ئولية أو وحدة المسئولية، مطبعة جامعة د. محمود جمال الدين زكي، مشكالت المسئولية المدنية، الجزء األول في ازدواج المس )68

 .005، ص 2512القاهرة، 
 وما بعدها. 211د. حسن أبو النجا، مرجع سابق، ص  )69
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 مسئولية الصيدلي عن أخطائه مسئولية عقديةالمطلب األول: 

هب معظم الفقه إلى أن أصحاب المهن الحرة يرتبطون غالبًا بعقود أثناء تعاملهم مع ذ
عمالئهم أثناء تقديمهم الخدمات الفنية، لذلك تكون مسئولية هؤالء مسئولية عقدية عن وقوع الضرر 

دية شرطان أساسيان: أولهما وجود عقد صحيح ويشترط لتحقق المسئولية العق .(70) للمتعاملين معهم
 بين المريض والصيدلي، والثاني أن يكون الضرر ناتجًا عن إخالل الصيدلي بالتزاماته العقدية.

 الفرع األول: وجود عقد صحيح بين الصيدلي والمريض

يجب أن يكون عقد بيع الدواء أو تركيبه قد تم بين الصيدلي والمريض المضرور أو نائبه، 
، حيث ال تنصرف (71) كي تترتب آثار العقد بين الطرفين في حالة إخالل أحدهما بشروط التعاقدل

. فإذا كان العقد (72) آثار العقد إال للمتعاقدين أو خلفهما العام، وبشكل نسبي إلى خلفهما الخاص
المقصود من العقد باطاًل ال تترتب آثاره في حق المتعاقدين حيث ال وجود للعقد أصاًل، كما لو كان 

 أن يقوم الصيدلي بإجراء تجارب دوائية على المريض لمعرفة آثار األدوية التي قام الصيدلي بتركيبها
ويثور الشك في وجود عقد في حالة قيام الصيدلي بتقديم خدماته للمريض دون مقابل، مثل  .(73)

نب من الفقه إلى ترتب مسئولية جاذهب  محتواها، حيثقيامه بمراجعة روشته طبية لمريض والتأكد من 
، بينما يرى جانب آخر من الفقه أنه يجب الرجوع (74) عقدية في حق الصيدلي رغم مجانية الخدمة

لظروف الواقعة للتحقق من نية الطرفين، فإذا انصرفت نيتهما إلى انشاء التزام كانت المسئولية عقدية، وفي 
   .(75) غير ذلك تكون مسئولية الصيدلي تقصيرية

ونرى أن الخدمة المجانية ال تنفي نية التعاقد، فالصيدلي يقوم بمهمته في الصيدلية وهي بيع 
ذا قام بذلك بنية التبرع ، فإالدواء أو تقديم المشورة الطبية المتعلقة بالدواء مقابل الحصول على المقابل

وفق تخصصه  المشورة الطبية وهي تقديمبالمهمة فال ينفي ذلك نية التعاقد أو التزام الصيدلي بالقيام 
بذلك قد يطلب مقابل، ويتعين الصيدلي يقوم  وعندما .لمريض يريد التحقق من محتوى التذكرة المهني

                                                           

أنظر في ذلك: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية،  )70
وما بعدها؛ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسئولية العقدية والتقصيرية، درا  201، ص 105 ، فقرة2552بيروت، لبنان، 

 .10، ص 2515المعارف، االسكندرية، 
( من القانون المدين الفلسطيني في بيان أن العقد شريعة التعاقدين ووجوب التزام المتعاقدين بتنفيذ 205) ،( 202( ، )201المواد ) )71

 . الواردة فيه والجزاء المترتب على اإلخالل بهذا االلتزامااللتزامات 
 ( من القانون المدني الفلسطيني.211، المادة )21أنظر: د. حسين عامر، المرجع السابق ص  )72
 .23عباس الحسيني، مرجع سابق، ص  )73
 .231د. محمد حسين منصور، المسئولية الطبية، مرجع سابق، ص  )74
االبراشي، مسئولية لألطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن، دار النشر للجامعات المصرية، د. حسن زكي  )75

 .35القاهرة، دون سنة نشر. ص 
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على المريض إعطاؤه المقابل المطلوب إذا تم االتفاق على ذلك، فإذا قام الصيدلي بذلك تبرعًا منه 
التعاقد ويكون العقد الناشئ بينهما عقد تبرعي دون أن يطلب من المريض أي مقابل فال ينفي ذلك نية 

فيه التزام من جانب واحد وهو الصيدلي، لذلك يرتب جميع آثاره ومن ضمنها مسئوليته التعاقدية عن 
  أي ضرر قد يحصل للمريض من جراء تقديمه للمشورة.

ذا عمل الصيدلي في مستشفى عام أو حكومي، فهو يأخذ حكم الموظف، مما يثير الشك في  وا 
وجود أي عالقة تعاقدية بينه وبين المريض الذي يصرف له الدواء. لكن االشكال يبدو أكبر في حالة 
عمل الصيدلي في مستشفى خاص، فحيث أن الصيدلي يقوم بتجهيز األدوية ويقدم خدمات للمرضى 

و عقد اشتراط الذين ال تربطه بهم أي عالقة تعاقدية، إال أن العقد المبرم بين الصيدلي والمستشفى ه
لمصلحة المرضى، ولذلك تبقى مسئولية الصيدلي مع هؤالء المرضى عقدية نتيجة عقد االشتراط 

 .(76) الغيرلمصلحة 

ذا قام الصيدلي بعمل اسعافات أولية لمريض في الطريق العام أو أثناء قيامه بعمل ما دون  وا 
حتى لو كان تدخل  ة الفضالةأن يكلفه ذلك المريض بشيء فإن هذه العالقة تكون محكومة بفكر 

ان دلحاح الناس لعدم وجود من يسعف المريض كما لو كان المريض في حالة فقالصيدلي نتيجة إ
مام سعافه. في كل تلك الحاالت نكون أالوعي أو الصرع فيقوم الصيدلي بإعطائه حقنة أو عالجًا إل

  .(77) مسئولية تقصيرية للصيدلي في وقوع الضرر نتيجة تدخله

ساس العقدي لمسئولية صانع األدوية في ضاء الفرنسي في بعض التطبيقات األوقد رفض الق
( من القواعد الالئحية لقانون الصحة 1551/5مواجهة المستهلك استنادًا للحظر الذي قررته المادة رقم)

ها اعتبار . ونرى أن هناك خصوصية تتعلق بمصانع األودية ب(78) العامة المتعلق بمصانع األدوية
االنفاق على نتاج الدواء بتكاليف تتضمن تالفي المخاطر و منتجًا على نطاق واسع وتتحمل مخاطر إ
، ولديه القدرة على التعويض المباشرة والجانبية آثار الدواءالبحث العلمي الدقيق الذي يهدف لمعرفة 

صنع التقصيرية حتى حتى دون وجود عالقة مباشرة بينه وبين المستهلك، مما يعني قيام مسئولية الم
متوفرًا في حالة الصيدلي الذي يقوم بتركيب الدواء لشخص  العقد بينما يكون دون وجود عالقة عقدية، 

 معين. 
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 الفرع الثاني: أن يقع الضرر نتيجة إخالل الصيدلي بالتزامه

و تركيبه التزامات على الصيدلي تتمثل في تسليم المريض الدواء يترتب على عقد بيع الدواء أ
، وكذلك يقتضي العقد (OTC)المطلوب طبقًا للوصفة الطبية أو حسب طلب المريض إذا كان الدواء 

التزام الصيدلي بالتأكد من أن الوصفة الطبية صادرة من طبيب مختص، ويضمن الصيدلي العيب 
ويلتزم كذلك بالتحقق من عدم تعارض الدواء مع دواء آخر يتعاطاه المريض، الخفي في الدواء المباع، 

ويلتزم الصيدلي مذلك بواجب التبصير وا عالم المريض بتعليمات االستعمال وتبيان مخاطر الدواء 
وآثاره الجانبية للمريض، وكل هذه االلتزامات تمت دراستها في المبحث األول من هذه الدراسة. للك 

 لية الصيدلي عند وقوع ضرر نتيجة اإلخالل بأي من هذه االلتزامات. ويرى بعض الفقهتتحقق مسئو 
أن مسئولية الصيدلي تكون تقصيرية إذا كان الخطأ المنسوب إليه ال يمت بصلة للعقد مثل حالة  (79)

قيام الصيدلي بصرف الدواء دون التنبيه على وجود أخطاء مطبعية تحدد جرعة الدواء مما سبب وفاة 
صبح مسئولية تقصيرية ليس بسبب عدم تالمريض. وبينما يرى البعض أن هذه المسئولية وقد ارتقت ل

 وجود عالقة تعاقدية بشأن تبين الخطأ المطبعي بل بسبب الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الصيدلي
الها إلى غير أننا نرى أن مسئولية الصيدلي تبقى عقدية في هذه الحالة دون الحاجة لتبرير انتق .(80)

المسئولية التقصيرية، حيث يتضمن عقد بيع الدواء استنادًا للروشته أو التذكرة الطبية التزامًا على 
الصيدلي بالمطابقة بصفته مهنيًا وليس بائعًا عاديًا، لذلك يكون من ضمن التزاماته العقدية التحقق من 

لكون الصيدلي خبيرًا في مجال األدوية محتوى الروشته الطبية ومالئمتها من الناحية الطبية للمريض، 
بية ومدى مطابقة الجرعة للمعايير الطبية. وهنا يكون واجب الصيدلي االلتزام نوآثارها األصلية أو الجا

بتحقيق نتيجة وهي صرف الدواء المناسب للمريض حسب الوصفة الطبية مع مالحظة األخطاء 
كن للصيدلي إدراكها بسهولة إذا دقق في الوصفة المادية الجسيمة التي تسبب ضرر للمريض والتي يم

  المكتوبة.

ويميز جانب من الفقه بين التزامات الصيدلي المرتبطة بشكل مباشر بالعقد ويعتبرها التزامات 
تعاقدية يؤدي اإلخالل بها إلى المسئولية العقدية مثل اختالف الدواء المبيع عن الدواء المسجل في 

ي لدواء المبيع غير صالح لالستعمال بسبب عدم مراعاة األصول الفنية فأو يكون ا الوصفة الطبية
نسب تركيب الدواء في الصيدلية. تقدير و بسبب انتهاء مدة صالحيته أو خطأ الصيدلي في حفظه أ

رى هؤالء أن األضرار الناشئة عن كل هذه األضرار ترتب المسئولية العقدية بحسب هذا الرأي، بينما ي
مرتبطة بالعقد بشكل تبعي تؤدي لتحقق المسئولية التقصيرية للصيدلي مثل وجود تعارض االلتزامات ال
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بين دوائين أو كانت الجرعة المرقومة في التذكرة الطبية ال تتنفق مع القواعد الطبية لخطأ فيها، في كل 
ق عقد هذه الحاالت يعتبر اإلخالل بهذه االلتزامات إخالل بواجب الصيدلي كمهني، ويخرج عن نطا

. لكن جانبًا آخر من الفقه يرى أن النطاق العقدي يشمل االلتزامات الجوهرية والثانوية (81) بيع الدواء
الواردة في العقد وكذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد وفقًا للعرف والقانون وقواعد العدالة، ولذلك تعتبر 

لزمات العقد التي يجب على الصيدلي اإلخالالت األخيرة مشمولة في النطاق العقدي بوصفها من مست
 .  (82) المهني مراعاتها بحكم مهنته وخبرته، فتكون مسئوليته عقدية في كل األحوال المذكورة

 المطلب الثاني: مسئولية الصيدلي تقصيرية

يرى جانب من الفقه أن مسئولية أصحاب المهن الحرة هي مسئولية عقدية بحسب ما تمت 
بسب ارتباط هؤالء بعقود مع عمالئهم، إال أن معظم الفقه والقضاء الفرنسي يرى دراسته سابقًا، وذلك 

ويعتبر األصل في المسئولية الطبية عمومًا . (83) أن طبيعة المسئولية لهؤالء هي مسئولية تقصيرية
على اعتبارها كذلك، إلى أن  5811العام أنها مسئولية تقصيرية، حيث استقر القضاء الفرنسي حتى 

تميل إلى تبني فكرة المسئولية العقدية عن األخطاء الطبية،  ةتوجهات جديدة للمحاكم الفرنسيظهرت 
حكمًا عن محكمة النقض بناء على مطالعة المستشار جوسران حيث نقل  5811مايو  20حيث صدر 

 وقد اعتبر القضاء الفرنسي بشكل. (84) مسئولية الطبيب بالذات للمسئولية العقدية بدل التقصيرية
خاص مسئولية الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة والخطرة مسئولية تقصيرية تقوم على الخطأ 
الواجب االثبات، وفي إطار حماية المضرور في حالة المنتجات الخطرة تمسك القضاء الفرنسي 

تبقى بتطبيق أحكام المسئولية عن فعل األشياء، كما تبني فكرة تجزئة الحراسة على الشيء الواحد كي ي
وقد اعتبر جانب مهم من الفقه . (85) جزء من المسئولية على عاتق منتج الشيء الخطر مثل الدواء
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المصري إلى اعتبار المسئولية المدنية للطبيب هي مسئولية تقصيرية على اعتبار أن الطبيب يجب أن 
 . (86) التقصيريةيأخذ جانب الحيطة والحذر أثناء أدائه لعمله، لذلك تطبق عليه قواعد المسئولية 

ال يمكن قياس عمل الصيدلي على عمل الطبيب في هذه الحالة بالخصوص  لكننا نرى أن
حيث ما يقوم به الصيدلي من بيع للدواء أو صرف له قريب من مهمة البائع، بينما قيام الصيدلي 

سلعة أو  نتاجبإالمنتج، وفي كال الحالتين فالصيدلي ال يقوم بعمل بل يقوم  لبتركيب الدواء هو فع
ولمناقشة آراء من قال بهذه الطبيعة التقصيرية سيتم تقسيم البحث في هذا بيعها أو تزويدها.  

الموضوع إلى فرعين، يتناول الفرع األول مدى اعتبار مسئولية أصحاب المهن الحرة مسئولية تقصيرية 
 لهؤالء أكثر حماية للمضرور.  ومبرراتها، بينما يدرس الفرع الثاني مبررات كون المسئولية التقصيرية

 الفرع األول: االخالل بالتزام مهني يرتب مسئولية تقصيرية

خالل بهذا االلتزام يدخل في نطاق قواعد المهنة التي تخرج عن يرى أصحاب هذا الرأي أن اإل
حيث يرى البعض أن المهن الحرة ال تخضع لالتفاقات التعاقدية مستندًا إلى فكرة النطاق التعاقدي 

النظام العام حيث أن التزامات أصحاب هذه المهن ترتبها وتنظمها قواعد يضعها المشرع بحيث تضمن 
هي قواعد حماية المجتمع كله وليس فقط العالقة التعاقدية بين المتعاقد وصاحب المهنة فهذه القواعد 

ذا تمت مخالفتها وترتب ضرر في حق المريض فيعتبر ذلك إخالاًل يضعها المشرعون، و تنظيمية  ا 
، مما يعني وقوع خطأ تقصيري يدخل في نطاق المسئولية بواجب قانوني بعدم اإلضرار بالغير

فإن ففي حالة قيام الصيدلي بإفشاء سر المريض المهني بعد إنهاء العالقة التعاقدية،  .(87) التقصيرية
. (88) هذا اإلفشاء يخضع للمبادئ العامة للقانون وبالتالي تكون المسئولية المترتبة على ذلك تقصيرية

ويعتبر القضاء المصري أن اإلخالل من قبل أصحاب المهن الحرة ومن ضمنهم الصيدلي بالتزاماتهم 
مسئولية الصيدلي يخرج عن النطاق العقدي إذا شكل هذا اإلخالل جريمة جنائية، ويترتب على ذلك 

التقصيرية سواء كان متعاقدًا أم غير متعاقد، كأن يقوم الصيدلي بصرف دواء غير الدواء الموصوف 
 .(89) دون التأكد من ذلك
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عليه اتخاذ االحتياطات ويرى بعض الفقه أن الصيدلي في حالة تركيبه للدواء يتوجب 
برام عقد البيع للمريض وعليه تبصير قبل إأثناء التركيب، وهو ما يكون لتالفي وقوع خطأ الضرورية 

المريض بمخاطر الدواء وآثاره الجانبية واألضرار المحتملة من استعماله وهو ما يقع ضمن واجبه 
 .(90) القانوني بعدم اإلضرار بالغير، ومخالفة ذلك ترتب مسئوليته التقصيرية

هو يشبه الخطأ العمد الذي ويعتبر آخرون أن الخطأ المهني ال يمكن إال أن يكون جسيمًا، ف
رًا عادي لكان خطأ غير جسيم نظيرتب المسئولية التقصيرية، حيث أن الخطأ الفني لو ارتكبه شخص 

لعدم معرفة الشخص العادي بخطورة الخطأ، لذلك يكون خطأ الصيدلي دائمًا خطًأ جسيمًا، ومنها 
ا صرف دواًء مغايرًا للدواء الموصوف، أو خطؤه بتنفيذ التذكرة الطبية، وخطؤه بتركيب الدواء، وخطؤه إذ

 زاد الجرعة الدوائية عن الحد المطلوب، وغيرها من األخطاء، لما ينطوي عليه الدواء نفسه كمادة خطرة
(91). 

 الفرع الثاني: المسئولية التقصيرية أكثر حماية للمضرور

ر أن يحصل وفق تمكن قواعد المسئولية التقصيرية حماية أكبر للمضرور حيث يمكن للمضرو 
قواعد هذه المسئولية على تعويض كامل، فالمسئولية العقدية تقصر التعويض على األضرار المتوقعة 
بينما المسئولية التقصيرية تعطي للمضرور حق التعويض عن األضرار المتوقعة وغير المتوقعة. 

ي حالة المسئولية العقدية ويمكن للمتعاقدين أن يتفقا على االعفاء من المسئولية أو التخفيف منها ف
باستثناء حالة الغش أو الخطأ الجسيم، بينما يعتبر باطاًل االتفاق على التخفيف أو اإلعفاء من 
المسئولية التقصيرية بنص القانون ويعتبر هذا االتفاق باطاًل ولو تم. وكذلك يعتبر مرتبو الفعل الضار 

نما يشترط االتفاق على التضامن في حالة مسئولون بالتضامن عن تعويض المضرور دون اتفاق بي
 . (92) الضررالمسئولية العقدية إذا تعدد المسئولون عن 

 الخاتمة

تكتسب المسئولية المدنية للصيدلي أهمية كبرى بالنظر لما يقوم به الصيدلي من أعمال أثناء 
صرفه للدواء أو أثناء تركيبه للدواء حيث يعد الدواء من المواد التي تشكل خطرًا مباشرًا وكبيرًا على 

والضروري عند  صحة اإلنسان إذا لم يتخذ الصيدلي ومن في حكمه اإلجراءات والحيطة والحذر الالزم
التعاطي مع هذه المواد باعتبارها مواد خطرة. لذلك فإن مهنة الصيدلية والمسئولية المدنية عن أي 
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تنظيم قواعدها القانونية ضرر يقع للمريض أو متعاطي الدواء تمتاز بخصوصية خاصة يجب 
تنظم األضرار التي  وضوابطها بشكل مستقل إلى حد كبير عن القواعد العامة للمسئولية المدنية التي

 تستحق التعويض عنها ضمن القانون المدني.

دة وذلك ضمن دفي هذا البحث تناولنا الخطأ التي يرتب مسئولية الصيدلي في حاالته المتع
مسئولية الصيدلي المدنية أثناء صرفه للدواء، والثاني مسئولية الصيدلي المدنية أثناء  شقين، أحدهما

لشخصية للصيدلي دون الحديث المهنية واتركيبه للدواء. وقد تحدد نطاق الدراسة في المسئولية المدنية 
اء بصفته عن مسئولية مساعديه أو من يتبعه. وكذلك تمت دراسة مسئولية الصيدلي أثناء تركيبه للدو 

 وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات. الشخصية وليس باعتباره شركة منتجة للدواء.

 النتائج

أواًل: يرتب القانون والفقه والقضاء التزامات على الصيدلي تجاه المرضى ومشتري الدواء تمتاز 
خصصًا وليس بائعًا بالخصوصية حيث يلتزم الصيدلي بأقصى درجات الحيطة والحذر باعتباره مت

 –عاديًا لسلعة معينة، وضمن هذا االلتزام على الصيدلي مسئولية مراقبة الوصفة الطبية )الروشته 
التذكرة( من حيث الشكل وجهة اإلصدار ومراعاة المحتوى وجرعة الدواء بصفته المهنية العالمة 

صير المريض بالمخاطر بصفات وخصائص األدوية ومناسبتها للمرضى. وكذلك يلتزم الصيدلي بتب
 الكامنة في الدواء وآثاره الجانبية وتفاعله مع األدوية األخرى.

ثانيًا: الغالب األعم أن مسئولية الصيدلي تتسم بالطبيعة العقدية سواء في حالة صرف الدواء 
للمريض أو أثناء تركيب الدواء استنادًا لوصفة طبية من الطبيب المختص أو بناء على طلب 

في كل األحوال فإن قواعد المسئولية العقدية تحكم هذه العالقة وتحدد الطبيعة القانونية  المريض،
عدم توافر تقصيرية في حاالت الصيدلي لمسئولية الصيدلي. إال أنه في بعض األحيان تكون مسئولية 

ه. شروط العقد أو بطالنه أو حاالت عمل الصيدلي في مستشفى عام أو خطأ الصيدلي الجسيم أو غش
وقد تبين أن قواعد المسئولية التقصيرية في كثير من األحيان تحقق نتائج للمضرور أكثر من االستناد 
لقواعد المسئولية العقدية، رغم أن االثبات في المسئولية التقصيرية قد يكون أصعب منه في المسئولية 

 العقدية.

 التوصيات

المدنية على وضع قواعد خاصة تتعلق بالمسئولية  العملالمشرع الفلسطيني يوصي الباحث  .5
للصيدلي خصوصًا ضمن األنظمة واللوائح التنظيمية لكي تضمن درء المخاطر الكبيرة عن 

فقد تضمن القانون الفلسطيني قواعد  المرضى ومتعاطي الدواء أثناء صرف الدواء أو أثناء تركيبه.
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بشكل  للسلعة أو الخدمةوالمزود والبائع نتج والموزع عامة تتعلق بالمسئولية العقدية والتقصيرية للم
 ، ولم يتضمن قواعد خاصة بمسئولية الصيدلي. ضمن القانون المدني وقانون حماية المستهلك عام

( ضمن دستور الدواء، ومنع الصيادلة من ممارسة مهنة OTCتحديد األدوية التي يجوز صرفها ) .2
وتشديد  وية الخطرة إال ضمن روشيه طبيب معتمدةالطبيب عند بيع األدوية، وعدم صرف األد

 العقوبة في حالة المخالفة وذلك ضمن نظام مزاولة المهنة.

تفعيل دور نقابة الصيادلة في ممارسة الرقابة الفاعلة لتطبيق نظام مزاولة المهنة بشكل صارم  .1
 وواضح.
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