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 كلمة شكة وتقدكةة
  .أأثقدم بأأمسى عبارات امشكر وامتقدير بعد محد هللا اذلي ىداين ميذا وما كنت لأىتدي مواله

متنان أأس تاذي اجلليل  رشاف عىل ىذا  "ديدن بوعزة"وأأخص جبزيل امشكر واالإ  اذلي رافقين ابالإ

ن شاء هللا مقعدا امعمل بتوجهياثو و رشاداثو امسديدة جفزاه هللا عنا خري اجلزاء وثبوأأت هل اجلنة اإ   .اإ

ىل لك من الأس تاذين امكرميني  كام أأثقدم ابمشكر اإ

يالهئا هطيبا  عىل قبوهلام مناقشة ىذه املذكرة و" بن مرزوق عبد امقادر " و" جشوار اجلياليل "  اإ

ن شاء هللا   من اموقت فسدد هللا خطاىام اإ

" مقاز ميىل"ودون أأن أأوىس لك من ساعدين من قريب أأو بعيد و خاضة الأس تاذة امفاضةل 

". حوامف عبد امطمد " والأس تاذ 

 

 سلمية فاطمة امزىراء.   ب                                                        

                     

 

 



 إهداء

 

ىل ماليك يف إحلياة  ىل معىن إحلب و إحلنان.. إ  ىل بسمة إحلياة ورس سعاديت.. وإمتفاين  إ   إ 

ىل من بذمت هفسها متيضء دريب.. ىل من اكن دعاهئا رس جنايح أ غىل إحلبايب..  إ    ..إ 

 ..أ يم إحلبيبة أ طال هللا يف معرها 

 

ىل من يتقامس معي مشوإر حيايت                ىل من أ متمت معه هصف ديين.. إ     ..إ 

ىل جاهيب   زويج إمعزيز إذلي ما فئت يقف إ 

.. مشجعا عىل إمعمل و إمبحث إمعلمي                            

 

ىل ثوأ م رويح وأ هيسة وحش يت          .. إ 

ىل من أ رى إمتفاؤل بعيهنا                                 ...  حضكهتا وإمسعادة يف..  إ 

أ خيت مرمي                                        

                                                                            

 سلمية فاطمة إمزهرإء.                                                                     ب
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 مقدمة

تعترب سالمة اإلنسان وحياتو ذات قيمة قدسية عظيمة، فمنذ قدمي الزمن الزم الفرد كيانو 
فسعى وجهد دائما للكشف عن األساليب الفعالة اليت  غريزة أساسية أال وىي البقاء وحفظ النفس،

تكفل إطالة عمره، وذلك باالىتمام بالعلوم اليت من شأهنا الكشف عن األمراض وربديد طرق 
 .1معاجلتها وأساليب الوقاية منها، ومن أىم ىذه العلوم علم الصيدلة 

ولقد كانت الصيدلة قدديا متارس على يد ادلشعوذين والسحرة ليتحول بعدىا األمر فأصبحت 
. متارس من أناس متيزىم احلكمة وادلهارة وادلعرفة، فظهرت يف ادلعابد من خالل الكهنة و رجال الدين
وإىل غاية القرن الثاين عشر شهد تاريخ العالج البشري نقطة ربول مهمة، حيث انفصل فن الطب 
عن فن الصيدلة، فبدأت قواعد ىذا األخري تتبلور لتكتمل يف القرن الثامن عشر أين شهد التاريخ 

 ءميالد جديد ذلذا الفن خاصة يف بالد الرافدين، مث انتشر تدرجييا يف أوروبا ربت اسم الكيميا
والكيميائيني، وبعد ذلك شهد القرن العشرين تطورا ىاما للصيدلة فانفجرت االبتكارات الصناعية 

 دلختلف األمراض وواصلت تطورىا إىل يومنا ىذا، فأضحت صناعة ةللعديد من ادلواد الصيدالين
حيث باتت عنصرا ىاما يف حياة  ادلواد الصيدالنية من أىم الصناعات  وأكثرىا انتشارا يف العامل،

فال ديكن ألي فرد يف اجملتمع اإلستغناء عنها باعتبارىا شريكا ضروريا يف احلياة ومطلبا . اإلنسان
 .حيويا وعاجال

ويعد الطلب على ادلواد الصيدالنية وباألخص الدواء يف الوقت الراىن ذا معدالت غري 
مسبوقة مقارنة بسائر ادلنتجات األخرى، ذلك أن حال اإلنسان مابني سقيم وسليم جعل من أىم 

تعكسو بعض  ، وىو ما2األولويات أن حيتفظ الفرد خبزانة خاصة بو من الدواء يف كل مكان

                                                             
 الصٌدلة لغة هً كلمة هندٌة األصل و الصٌدل حجارة الفضة وشبه بها حجارة العقاقٌر أما اصطالحا فهً علم ٌتمٌز بجمع و اختٌار و تحضٌر المواد  1

اسراء ناطق عبد الهادي، مسؤولٌة الصٌدلً المدنٌة عن : انظر.الوقائٌة او العالجٌة من اي نوع و تركٌبها لغرض استعمالها فً عالج  االمراض 

 .102 ، ص02اخطائه عند تركٌب الدواء ، مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونٌة و السٌاسٌة ، العدد
 .21، ص2008 القاهرة، القانونٌة، الكتب دار الطبٌة، المنتجات مخاطر ضمان بدر، أحمد أسامة  2
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اإلحصاءات اليت تشري إىل أن معدل اإلستهالك العادلي للدواء قد وصل إىل أرقام مرتفعة فيقدر 
حجم تداول الدواء يف الوطن العريب وحده بنسبة حوايل مخس مليارات دوالر سنويا، أي ما يعادل 

 .1 من اإلستهالك العادلي% 10,5

  (العلمية، التكنولوجية، التارخيية، االقتصادية وادلستقبلية)ويعد اجتماع رلموعة من األبعاد 
يف سلعة واحدة من األمور النادرة وغري العادية، وشلا ال شك فيو أن اجتماع ىذه األبعاد بوضوح يف 

ادلنتج الصيدالين يضفي عليو سياجا من اخلصوصية اليت تؤىلو ألن يتقدم على سائر السلع و 
، لكن رغم ذلك تقابل ىذه األمهية اإلسًتاتيجية اليت تتمتع هبا ادلادة 2ادلنتجات االستهالكية

الصيدالنية ميزة أخرى تعكس مدى خصوصيتها، وىي كوهنا منتجات تتسم باخلطورة، وقد ترتب 
على ذلك خروجها من طائفة ادلنتجات االستهالكية سهلة التداول، حيث أصبحت سلعة ذات 
حدين، ديكن أن تضر بصحة ادلستهلك يف حال إساءة استعماذلا أو حالة عدم مراعاة ضوابط 
تصنيعها وتداوذلا، والتداول ادلقصود ىنا يبدأ من اإلنتاج مرورا جبميع مراحل التوضيب والتوزيع  

كما أن مستهلكي ادلواد الصيدالنية ىم أشخاص .واحلفظ مث البيع من طرف الصيديل البائع 
تدفعهم ظروفهم ادلرضية للجوء إىل عامل الطب حبثا عن أسباب الشفاء فيسلمون أنفسهم وأمواذلم 
رغما عنهم، و إن العالقة اليت ذبمعهم باألطباء أو الصيادلة تتميز بنوع من اخلصوصية، ذلك أن 
الصيديل يعترب خبريا متمرسا ومؤىال أكاددييا وعلميا أما ادلريض فهو شخص ضعيف يفتقر ألي 

خربة علمية أو تقنية دباىية ادلادة الصيدالنية لذلك ىو حيتاج حلماية أكرب من مستهلك ادلنتجات 
العادية، ومن ىنا تربز أمهية تشديد إلتزامات ادلتدخلني يف عملية تداول ادلواد الصيدالنية  وكذا 

 .تشديد مسؤوليتهم ادلدنية
                                                             

 بلٌون دوالر، 110 سنوات إرتفع هذا الرقم إلى ما حوالً 10 بلٌون دوالر، وبعد 70 ما ٌربو على 1972 بلغت مبٌعات شركات الدواء عالمٌا عام  1

 بلٌون دوالر، ولمزٌد من 300 تضاعفت الحصٌلة لتصل إلى 2002 بلٌون دوالر، وفً عام 200"  تجاوزت حصٌلة المبٌعات 1992وفً عام 

التفاصٌل حول معدل اإلستهالك فً الوطن العربً، أنظر الموقع التالً 

www.islamonline.net/arabic/economices/2001/05articil15.shtml :http  
 الجدٌدة الجامعة دار مصر، اإلسكندرٌة، ، أحكامها، وخصوصٌة- مشكالتها الدواء أضرار عن الناشئة المدنٌة المسؤولٌة القطب، محمد  محمد:  انظر 2

  .40ص 2014، للنشر
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من أجل ىذا حرصت معظم الدول على وضع ما يسمى بالسياسات الدوائية، حيث عملت 
احلكومات واجلهات ادلعنية على وضع القوانني الصارمة لتنظيم ومراقبة عمليات تداول ادلواد 

الصيدالنية يف رلاالت التصنيع والتسويق والبيع، حبيث هتدف ىذه القواعد اخلاصة رلتمعة مع 
القواعد العامة لإلستهالك، إىل محاية ادلستهلك بالدرجة األوىل وتوفري ىذه احلماية خاصة لصحتو 

 15/03/1962وسالمتو، فقد جاء يف خطاب الرئيس األمريكي كيندي أمام الكوصلرس يف 

من بني حقوق ادلستهلك ادلهددة واليت جيب الدفاع عنها وذبديدىا احلق يف السالمة : "    أنو
 .1"أي احلق يف احلماية عند بيع مواد ربتوى على خطر على الصحة أو على احلياة 

و اجلزائر بتحريرىا للسوق، قامت بفتح القطاع الصيدالين للخواص،  لكنها مل تًتك اجملال 
دون رقابة أو تنظيم، بل لعبت دورا أساسيا ومهما يف إجياد مواد صيدالنية صحية يف السوق لكوهنا 
متثل صاحبة الشأن يف ترخيص وضع ىذه ادلواد يف سوق مواد الصحة، وىو ما ديكن تسميتو بالرقابة 

 حيث 2842- 92السابقة لتسويق ادلواد الصيدالنية، وقد نظم ادلشرع اجلزائري ذلك دبوجب ادلرسوم 
 كما – كما سوف يتم بيانو –استنبط نظام الًتخيص بطرح ادلواد الصيدالنية من نظريه الفرنسي 

متارس الدولة كذلك بادلوازاة مع ذلك رقابة بعدية والحقة على ادلواد الصيدالنية، حيث تستطيع 
بفضلها سحب ىذه ادلواد من السوق ومنع بيعها إذا ثبتت خطورهتا على الصحة العامة، ولقد كان 
ذلذه األحكام تأثريىا وفعاليتها، حبيث سامهت يف ذبسيد ادلبدأ الذي وضعتو القواعد العامة حلماية 

 صلدىا تتضمن إلزام ادلنتج أو الوسيط 3 02-89 من قانون 5/1وبالرجوع إىل نص ادلادة . ادلستهلك
أو ادلوزع أو ادلتدخل يف عملية الوضع لالستهالك، دبراقبة مطابقة ادلنتوج للقواعد اخلاصة بو وادلميزة 

ويدل نص الفقرة الثالثة من ادلادة الثانية من القانون ادلذكور على أن قصد ادلشرع ينصرف إىل . لو

                                                             
 .210 ص 2008  ، الجزائر  03 العدد ،س.ا.ق.ع.ج.م اإلستهالك ، قانون فً السوق فً للتداول الدواء عرض بوعزة، دٌدن: أنظر- 1

، المتعلق بتسجٌل المنتجات الصٌدالنٌة المستعملة فً الطب 1992 ٌولٌو 6 الموافق ل 1413 محرم 05 المؤرخ فً 284-92 المرسوم التنفٌذي رقم  2

 . 1992، 53ر، عدد .البشري، ج
 .1989، 06 المتعلق بالقواعد العامة لحماٌة المستهلك، ج ر عدد 1989 فبراٌر07 المؤرخ فً 02-89 القانون  3
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رقابة ادلنتوج قبل عرضو يف السوق لالستهالك فقط، دون اإلشارة إىل الرقابة البعدية وىو ما يستدعي 
. وضع قواعد خاصة بادلنتجات الصيدالنية تضمن رقابتها السابقة و الالحقة محاية للمستهلك

 .فكيف نظم ذلك ادلشرع اجلزائري؟

ويف حقيقة األمر، أنو رغم الرقابة ادلفروضة من قبل الدولة على تداول ادلواد الصيدالنية 
وتنظيم تسويقها، إال أن الواقع يفرض نفسو بعض األحيان فتحدث األضرار بسبب ادلواد ادلعيبة وقد 

ال يظهر العيب إال بعد الطرح للتداول، كما قد حيدث الضرر إذا أخل أحد ادلتدخلني يف عملية 
تسويق ادلادة الصيدالنية بأحد االلتزامات ادلفروضة عليو كااللتزام بالتبصري، أو االلتزام باحلفظ اجليد 
وبالتايل تقوم ادلسؤولية، ونظرا لتعدد ادلتدخلني يف عملية طرح ادلواد الصيدالنية فإنو يصعب ربديد 

 . بادلستهلكةادلسؤول عن األضرار الالحق

 : يف ضوء كل ىذا تبدو لنا أمهية دراستنا ذلذا ادلوضوع أال وىو

 " طرح المواد الصيدالنية للتداول في السوق في قانون االستهالك  "

 :حيث يكتسب البحث يف ىذا اجملال أمهية لألسباب التالية

 قلة النزاعات ادلعروضة أمام القضاء بسبب سلاطر ادلواد الصيدالنية رغم وقوع حوادث ←
وخيمة يف بعض األحيان تضر بصحة ادلستهلك أو حىت حياتو، وذلك لنقص الوعي القانوين لدى 

 .رلتمعنا وشك ادلواطنني بقدرة الوسائل القانونية ادلتاحة ذلم لضمان حقوقهم

 التطور اذلائل والفائق يف اجملال الصيدالين األمر الذي جعل من ادلنتجات الصيدالنية ←
منتجات خطرة، فارتباطها حبياة اإلنسان وسالمة جسده جعل أقل خطأ حيدث يف ابتكارىا أو 
إنتاجها، أو توزيعها، أمرا قد تًتتب عليو نتائج وعواقب وخيمة، شلا يستدعي البحث يف التنظيم 

 .القانوين لتداوذلا دلعرفة سبل وطرق محاية ادلستهلك دبوجب ذلك



     طرح المواد الصيدالنية للتداول في السوق في ق انون االستهالك                    مقدمة             
 

5 
 

 إذا كانت األحباث القانونية يف مسؤولية كل من الطبيب أو الصيديل قد نالت حظها ←
الوافر من العناية وحسن ادلعاجلة، فإن البحث يف مسؤولية منتجي وبائعي ادلواد الصيدالنية مل ينل 

مثل ىذا احلظ الوايف من الدراسة واالىتمام يف اجلزائر، يف الوقت الذي خيطو فيو حبث ىذا ادلوضوع 
خطوات واسعة يف كثري من دول العامل خاصة فرنسا اليت اذبهت تشريعاهتا ضلو إقرار نظام جديد 
دلسؤولية ادلنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاتو ادلعيبة، خيتلف يف أحكامو عن أحكام ادلسؤولية 

 .  التقليدية

 :أما عن الصعوبات اليت تكتنف ىذا البحث فقد كانت كثرية من أمهها

 نقص ادلراجع ادلتخصصة وإن وجدت فإهنا مل تتطرق للموضوع تفصيال عالوة على أهنا تتطرق -
 .فقط للدواء كنوع من أنواع ادلواد الصيدالنية

 .ندرة األحكام القضائية فيما خيص ضحايا ادلواد الصيدالنية- 

تناثر النصوص القانونية ادلنظمة للمواد الصيدالنية، وعدم وجود سياسة جزائرية واضحة للصحة - 
 األسانيد بالعامة، فاتصفت جل النصوص القانونية بعدم التناسق والنقص والتشتت شلا جيعل استيعا

 .القانونية صعب ادلنال

لقد حصرنا نطاق دراستنا على تداول ادلواد الصيدالنية يف القطاع اخلاص فقط مستثنني 
بذلك القطاع العام، حيث تكون الدولة طرفا فيو شلا جيرنا إىل اخلوض يف القضاء اإلداري ىذا من 
جهة، ومن جهة أخرى نالحظ نقص الصيدليات العامة التابعة للدولة على عكس التنامي ادلتزايد 

 .للصيدليات اخلاصة



     طرح المواد الصيدالنية للتداول في السوق في ق انون االستهالك                    مقدمة             
 

6 
 

وسنحاول التطرق خاصة لتداول ادلنتجات الصيدالنية احمللية بصفة أوسع ذلك أن السياسة 
الصيدالنية اجلزائرية أصبحت تتجو أكثر لتسويق ادلواد الصيدالنية ادلصنعة باجلزائر متفادية عملية 

 .1إستريادىا وذلك بسبب الفواتري السنوية الباىظة اليت أصبحت تتكبدىا

ولدراسة ذلك اعتمدنا منهجا ربليليا مقارنا، ذلك أن دراسة التنظيم القانوين لتداول ادلواد 
الصيدالنية والنظر يف مدى صلاعتو حلماية مستهلك ادلواد الصيدالنية، يستدعي منا ربليل النصوص 

القانونية وكذا مقارنتها دبصدرىا ألن ادلشرع اجلزائري استمد تنظيمو لتداول ادلواد الصيدالنية من 
نظريه ادلشرع الفرنسي، نفس الشيء بالنسبة للمسؤولية ادلدنية النامجة عن تداول ادلواد الصيدالنية 

حيث تستدعي دراستها انتهاج ادلنهج ادلقارن، ذلك ألن مسؤولية ادلتدخلني يف عملية التداول 
تستمد جذورىا من القواعد العامة للمسؤولية ادلدنية، وبالتايل من خالل ىذا ادلنهج نستطيع رد 

الفروع إىل أصوذلا العامة الواردة يف القواعد ادلسؤولية ادلدنية، حيت ديكن التوصل إىل حكم ينظم تلك 
الفروع، كذلك فإنو ال ديكن احلكم على موقف ادلشرع اجلزائري إال من خالل دراسة مقارنة مع 

تشريعات أخرى أمهها التشريع الفرنسي، زلاولني بيان مواطن الضعف و القصور الذي يعاين منها 
التشريع اجلزائري من خالل إظهار ادلشكالت القانونية اليت مل ربظ بالتنظيم، أو حظيت بقدر من 

 .التنظيم يستدعي تطويره

وعليو تنبع مشكلة البحث من اإلجابة على بعض التساؤالت، ومنها التساؤل عن مدى 
 كفاية قواعد قانون االستهالك يف محاية مستهلك ادلواد الصيدالنية؟؟

وما ىو التنظيم القانوين الذي وضعو ادلشرع اجلزائري لتنظيم تداول ادلواد الصيدالنية سعيا منو 
 .لتوفري احلماية الالزمة للمستهلك ؟

                                                             
 ملٌار دوالر 1.27 ملٌار دوالر مقابل 1.61 إلى 2014ارتفعت قٌمة واردات الجزائر من المواد الصٌدالنٌة خالل الثمانٌة أشهر األولى من سنة -  1

 حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرٌة ة بالمائ28 ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2013خالل نفس الفترة من سنة 

((www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140927/14789.html 



     طرح المواد الصيدالنية للتداول في السوق في ق انون االستهالك                    مقدمة             
 

7 
 

لكن قبل ذلك جيب التساؤل عن ماىية ادلواد الصيدالنية، ذلك أن ربديد ماىيتها سوف 
 .حيدد ما يدخل يف مفهومها من عدمو، وبالتايل ربديد نطاق تطبيق التنظيم القانوين الصيدالين

وال جدال يف أن العالقة بني ادلستهلك عامة وبني ادلهين ادلتخصص ربكمها بعض القواعد 
اليت تفرض على ادلهين مزيدا من اإللتزامات يف مواجهة ادلستهلك، فيثار التساؤل حول اإللتزامات 

ادلفروضة يف رلال ادلواد الصيدالنية للمستهلك ؟ ومدى اخلصوصية اليت ذبعلها توفر محاية ذلذا 
 .ادلستهلك ؟

وفضال عن ذلك يثور التساؤل أيضا حول الطبيعة القانونية للمسؤولية ادلدنية يف رلال تداول 
ادلواد الصيدالنية، وحول ما إذا كانت العالقة بني ادلريض والصيديل منتج ادلادة الصيدالنية أو بائعها 

حيكمها العقد أم أن الطبيعة التقصريية ىي األنسب ؟ أم أن ىناك حاجة لإلذباه صوب مسؤولية 
 .موضوعية 

 :لإلجابة عن ىذه التساؤالت ارتأيت تقسيم حبثي إىل فصلني من خالل اخلطة التالية 

فأما الفصل األول فقد خصصتو لدراسة التنظيم القانوين لطرح ادلواد الصيدالنية للتداول يف السوق  
و مت ذلك يف مبحثني، تعرضت يف األول للضوابط اإلجرائية لتداول ادلواد الصيدالنية و تطرقت يف 

 . ادلبحث الثاين إىل اإللتزامات ادلفروضة على ادلتدخلني يف عملية طرح ادلواد الصيدالنية للتداول 

يف حني استحوذت يف الفصل الثاين على دراسة ادلسؤولية النامجة عن تداول ادلواد الصيدالنية       
و ذلك من خالل ادلبحث األول أين تناولت الطبيعة القانونية للمسؤولية الناذبة عن تداول ادلواد 

 .     الصيدالنية و ادلبحث الثاين الذي خصصتو لإلعفاء من ادلسؤولية 

 
 



 

 

 :الفصل األول

اللتنظي اللق انان للطر اللناا الصظيداظي  

 لللياول فن السنق
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، فإنو ال يتم ترك ؾبال تداول 1ضباية للصحة العمومية وحفاظا على سالمة اؼبستهلك
التشريعات  لذا تعمد ـبتلف. اؼبواد الصيدالنية ألي شخص لبيعها أو توزيعها دون إطار قانوين

إذل العناية بتنظيم تداوؽبا والواقع أن ىذا التنظيم وجب أن يكون تنظيما خاصا منظما بقواعد 
 2خاصة وذلك ػبصوصية اؼبادة الصيدالنية، فمن جهة ىي منتوج يتسم باػبطورة، واؼبنتج اػبطَت

ىو الذي خيشى شره بسبب ما يتضمنو من عناصر كيمائية ربتمل وقوع ضرر، أو حىت ؾبرد 
كونو ينذر بإحتمال أن يكون لو بعض اآلثار السلبية اليت قد يًتتب عليها اإلضرار 

 أو حيدث األثر السام بسبب التفاعالت الكيمائية اليت من اؼبمكن أن ربدثها 3دبستخدميها
، و بالتارل يًتتب على ذلك خروج اؼبواد الصيدالنية من 4األجسام اؼبضادة داخل جسم اإلنسان

  . 6 اإلستهالكية سهلة التداول5طائفة اؼبنتجات

                                                             
كل شخص ٌقوم بالتصرفات القانونٌة الالزمة إلشباع " و مفاد هذا المفهوم أنه المستهلك لتعرٌف الضٌق بالمفهوم الجزائري المشرع ٌأخذ  1

انظر علً أحمد صالح، مفهوم المستهلك و المهنً فً ." حاجاته الشخصٌة العائلٌة فقط، دون أن ٌكون لهذا التصرف القانونً أي هدف مهنً

 .185، ص 2011، 01س، عدد.إ.ق.ع.ج.التشرٌع الجزائري، م

 كل "  أن المستهلك هوالغش وقمع الجودة برقابة المتعلق 1990 /01/ 30 فً المؤرخ  39-90 التنفٌذي المرسوم من 02/09 المادة نصت و

 "به ٌتكفل حٌوان أو آخر شخص حاجة أو الشخصٌة حاجته لسد النهائً أو الوسٌطً لإلستعمال معدٌن خدمة أو منتجا مجانا أو بثمن ٌقتنً شخص
 بإبرام ٌقوم شخص كل:" أنه المستهلك الفقه عرف فقد الصدد وبهذا  والقضاء للفقه المستهلك تعرٌف أمر ترك الجزائري بالمشرع احريلكن كان 
 جمٌعً، الباسط عبد حسن أنظر، "ة العائلً أو الشخصٌة اإلستهالكٌة حاجته إشباع بهدف خدمة أو مال على الحصول أجل من قانونٌة تصرفات

 . 11ص ،1996 القاهرة، العربٌة، النهضة دار اإلستهالك، عقود فً المستهلك لرضاء الخاصة الحماٌة المستهلك، حماٌة
2

 المنتج الخطٌر أنه كل 15ر عدد . المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الغش، ج 25/02/2009 المؤرخ فً 03-09 من القانون 03 عرفت المادة 

منتوج ال ٌستجٌب لمفهوم المنتوج المضمون و عرفت هذا األخٌر أنه كل منتوج، فً شروط استعماله العادٌة أو الممكن توقعها بما فً ذلك المدة، 
ال ٌشكل أي خطر أو ٌشكل أخطارا محدودة فً أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفٌر مستوى حماٌة عالٌة لصحة و 

 .سالمة األشخاص
 الجامعة دار مصر، اإلسكندرٌة، أحكامها، وخصوصٌة- مشكالتها الدواء أضرار عن الناشئة المدنٌة المسؤولٌة القطب، محمد محمد: أنظر  3

 .44ص ،2014 للنشر، الجدٌدة
 تأثٌرها تحدث وهً للعدوى، ناقلة جرثومة على للقضاء أو الجسم وظائف من وظٌفة لتغٌٌر تستخدم كٌمائٌة مركبات عن عبارة فاألدوٌة  4

  www.asqalan.com:          التالً الموقع أنظر. الدواء مستقبالت تسمى معها التجاوب على قادرة الخالٌا من أجزاء مع بالتفاعل
أٞ :"  اٌّخؼٍك باٌمٛاػذ اٌؼاِت ٌحّا٠ت اٌّغخٍٙه وّا 1989ٍٟ٠ فبشا٠ش 7 اٌّؤسخ فٟ 20-89 ِٓ اٌمأْٛ سلُ 2خاء حؼش٠ف إٌّخٛج فٟ اٌّادة  5

شٟء ِادٞ أٚ خذِت ِّٙا حىٓ ؽب١ؼخٗ، ٠دب أْ ٠خٛفش ػٍٝ ػّأاث ػذ وً اٌّخاؽش اٌخٟ ِٓ شأٔٙا أْ حّظ بظحت اٌّغخٍٙه أٚ إِٔٗ أٚ حؼش 

فمذ خاء ف١ٙا .  اٌّخؼٍك بشلابت اٌدٛدة ٚلّغ اٌغش1990 ٠ٕا٠ش30 اٌّؤسخ فٟ 39-90 ِٓ اٌّشعَٛ اٌخٕف١زٞ سلُ 2/1أِا اٌّادة ." بّظاٌحٗ اٌّاد٠ت

ٚإعخٕادا إٌٝ ٘زا اٌخؼش٠ف فإٌّخٛج ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِٕمٛال خذ٠ذا ".إٌّخٛج ٘ٛ وً شٟء ِٕمٛي ِادٞ، ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِٛػٛع ِؼاِالث حداس٠ت " أْ

أٚ ِغخؼّال، فٛسٞ اإلعخٙالن،وّا ٘ٛ اٌحاي بإٌغبت ٌٍّٛاد اٌغزائ١ت، أٚ دائّا وّا ٘ٛ اٌحاي بإٌغبت ٌألخٙضة إٌّض١ٌت، ٠ٚغخثٕٟ ِٓ ٘زا اٌخؼش٠ف 

 2005 ١ٔٛ٠ٛ 20 اٌّؤسخ فٟ 05-10 ِٓ اٌمأْٛ سلُ 42 ِىشس ِٓ اٌخم١ٕٓ اٌّذٟٔ اٌّخُّ باٌّادة 140ٚلذ ٚسد حؼش٠ف إٌّخٛج فٟ اٌّادة . اٌؼماس

إٌّخٛج ٘ٛ وً ِاي ِٕمٛي ٌٚٛ واْ ِخظال بؼماس الع١ّا إٌّخٛج اٌضساػٟ ٚإٌّخٛج اٌظٕاػٟ ٚحشب١ت اٌح١ٛأاث ٚاٌظٕاػت اٌغزائ١ت، : " واألحٟ 

ِٚٓ خالي ٘زٖ اٌّادة ٔغخٕخح أْ اٌّششع اٌدضائشٞ حأثش بٕظ١شٖ اٌفشٔغٟ، إر ٌُ ٠ؼشف إٌّخٛج، بً أٚسد لائّت ". ٚاٌظ١ذ اٌبحشٞ ٚاٌطالت اٌىٙشبائ١ت

٘ٛ وً ِٕمٛي ٌٚٛ أدِح فٟ ػماس، أٚ طٕؼٗ اٌّحخشف، ػذٌٗ، "  ِٓ اٌخم١ٕٓ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ بأ4ٗٔ-1387ٚػشفج اٌّادة . اٌّٛاد اٌخٟ حؼذ ِٕخٛخا

إْ إٌّخٛج ٘ٛ وً :"٠ٚؼشف اٌفم١ٗ الس١ِٚٗ ". إعخخشخٗ ِٓ األسع أٚ اٌظ١ذ أٚ ِٓ حشب١ت اٌّٛاشٟ ٠ٚذخً أ٠ؼا فٟ حشب١ت إٌّخٛج اٌىٙشباء

 ٌّض٠ذ ِٓ .ِٕمٛي، عٛاء حؼٍك األِش بّادة أ١ٌٚت حُ حح٠ٍٛٙا طٕاػ١ا أَ ٌُ ٠خُ حح٠ٍٛٙا، ٚعٛاء حؼٍك األِش بّٕمٛي أذِح فٟ ِٕمٛي أَ ٌُ ٠ٕذِح 

 .37، ص 2009صا١٘ت حٛس٠ت عٟ ٠ٛعف، اٌّغؤ١ٌٚت ٌٍّٕخح، داس ِ٘ٛٗ، اٌدضائش، : اٌخفظ١ً أظش

 . 45ص السابق، المرجع القطب، محمد محمد: أنظر  6

http://www.asqalan.com/
http://www.asqalan.com/
http://www.asqalan.com/
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ومن جهة أخرى تبدو خصوصية مستخدمي اؼبواد الصيدالنية من طبيعة العالقة اليت 
ذبمعهم بالصيادلة، فالصيدرل خبَت متمرس مؤىل علميا وأكاددييا لتحضَت وبيع الدواء مثال، أما 

اؼبريض فهو شخص ضعيف يسعى للعالج ويفتقر ألي خربة علمية أو تقنية دباىية اؼبادة 
. الصيدالنية وخصائصها

 جهة من 1منوذجي فهو خاص الصيدالنية اؼبواد لتداول القانوين التنظيم أن قبد وؽبذا
 اػبطرة اؼبواد بيع أو تصنيع حاالت إذل لإلستهالك العامة القواعد تطبيق ؾبال سبديد ديكن حيث
 02 اؼبادة تنص حيث اؼبستهلك بصحة إضراره وعدم اؼبنتوج سالمة ضمان إذل أوال فدتو فهي
 صحة على خطورهتا وعدم واػبدمات اؼبنتجات أمن كفالة ضرورة على 02-89 القانون من

. اؼبستهلكُت وأمن

 وتأكيد ترسيخ يف اؼبشرع رغبة تظهر حيث 2إستثنائيا التنظيم ىذا يعترب أخرى جهة ومن
 اؼبشرع غرار على اعبزائري اؼبشرع إشًتط ذلك ولضماننتج الصيدالين ادل مستهلك ضباية

واد ادل بتسجيل يعرف ما وىو السوق، يف الوضع رخصة على اغبصول أورل كشرط الفرنسي
 اؼبسبق اغبصول دون مادة صيدالنية أي تصريف باتا منعا ودينع ،الصيدالنية لدى وزارة الصحة

. اؼبختصة اعبهات طرف من الًتخيص ىذا على

 سواء الصيدرل بُت العالقة يف التوازن من قدر إجياد على اعبزائري اؼبشرع حرص كما
 فيما اإللتزامات من مزيدا الصيدرل كاىل على القانون يلقي حيث اؼبريض، وبُت البائع أو اؼبنتج
 منتج بتسليم أيضا وألزمو الطبية الوصفة تنفيذ صحة من التأكد أو ادة الصيدالنيةادل حبفظ يتعلق

        .وعمليا علميا اؼبفروضة مواصفاتلل مطابق

                                                             
 .210 ،ص 2008 ، الجزائر  03 العدد ،س.ا.ق.ع.ج.م اإلستهالك ، قانون فً السوق فً للتداول الدواء عرض بوعزة، دٌدن: أنظر  1
 .210ص نفسه، المرجع أنظر،  2
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 تضمن وكيف اؼبواد الصيدالنية تداول تنظم اليت اإلجرائية القانونية الضوابط ىي ما إذن
 وبائعي منتجي عاتق على اؼبفروضة اإللتزامات ىي وما. (األول اؼببحث)؟ يهامستهلك ضباية

و كيف تساىم يف ضبط التوازن و  ادة الصيدالنية و خباصة الدواء باعتباره األكثر استهالكاادل
 ؟ربقيق التوافق بُت مصاحل اؼبتدخلُت يف عملية تداول اؼبواد الصيدالنية و بُت مستهلكيها 

 . (الثاين اؼببحث)

 الصيدالنية المواد لتداول اإلجرائية الضوابط: األول المبحث

 من الناحية الصيدالنية اؼبواد تداول عملية بتنظيم اػباصة القانونية القواعد تتعدد
  اغبصول على رخصة للوضع يف السوق تتمثل يف تسجيل اؼبادة ضرورة مبدئيا وتشًتط اإلجرائية،
 يتم سوف كما الصحة، قانون يف عليها اؼبنصوص للقواعد طبقا الصحة وزارة لدى ةالصيدالين

 .  من البحثيلي ما يف ذلك بيان

 يشكل وتداوؽبا بتوزيعها السماح قبل الصيدالنية اؼبواد وسالمة جودة من التأكد إن
 من دبجموعة ؿبكومة األخَتة ىذه أن إال السوق يف الوضع رخصة اشًتاط من األساسي اؽبدف

 الصيدالنية اؼبواد على رقابتها فرض مننية اؼبع للهيئات تسمح اليت واإلدارية اإلجرائية الضوابط
. وأوسع أدق بشكل

 السلطات إرادة تعكس لكوهنا ونظرا جهة، من1إنفرادي إداري قرار الرخصة ىذه فباعتبار
 بنظام حظيت فقد أخرى، جهة من الصيدالنية اؼبادة عرض على موافقتها منح يف العمومية

 السوق يف الوضع لرخصة القانوين النظام اعبزائري اؼبشرع استوحى حيث هبا، يتعلق ما كل يؤطر
 الصحة ضباية قانون من 178 اؼبادة من خالل الرخصة ىذه باشًتاط وذلك 2الفرنسي نظَته من

                                                             
1 Voir. Herve Dion- Xavier Champagne, Droit pharmaceutique, Edition Extenso ,Paris 2008 p 199.   

2
 أو اإلشهارٌة ترقٌتها أو توزٌعها أو صناعتها حٌث من سواء الصٌدالنٌة، الصناعات من أكثر للرقابة خاضعة صناعة أي فرنسا فً توجد فال  

 الخامس الكتاب فً مفصل بشكل محدد ضبط لنظام تخضع بل حرة، لٌست السوق فً للتداول الصٌدالنٌة المواد وضع عملٌة أن حٌث.ثمنها تحدٌد

. R5142 حتى R5117 و L605 حتى 601 المواد فً العمومٌة، الصحة قانون من
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 البشري االستعمال ذات البيولوجية واؼبواد األدوية تسويق دينع:" فيها جاء إذ وترقيتها العمومية
 يف تقابلها واليت" بالصحة اؼبكلف الوزير من ترخيص دون اإلنسان يف ذبريبها أو واستعماؽبا

 نشاط أي:" تنص اليت الفرنسي العمومية الصحة قانون من L601 اؼبادة الفرنسي التشريع
 اإلطار وإن1...."رخصة على مسبق بشكل اغبصول مت إذا إال يروج أن ديكن ال صيدالين
 مث ،استصدارىا جراءاتإل التعرض خالل من يتضح السوق يف الوضع لرخصة اإلداري اإلجرائي
.   سحبها وإمكانية منحها كيفية عن البحث

 يتضمنو ما وبيان الدراسة ؿبل دباىية اإلؼبام جيب الدراسة ىذه يف اػبوض قبل ولكن
 لتداول القانوين النظام تطبيق نطاق ربديد بالتارل و القانونية الناحية منمفهومو  بتحديد وذلك
 جهة من ىذا. مسبق لًتخيص تداوؽبا يف زبضع اليت وادادل لتمييز وباألخص الصيدالنية اؼبواد
 اؼبنتجات من غَتىا عن زبتلف واد الصيدالنيةادل ؾبال يف اؼبسؤولية فإن أخرى جهة ومن

 منتوج أىم بإعتباره خاصة بصفة والدواء الصيدالنية اؼبواد لتعريف سنتطرق ؽبذا. األخرى
 لرخصة اإلجرائي للتنظيم بعدىا لننتقل. الدواء ربديد معايَت تبيُت وكذا مستهلك صيدالين

. السوق يف الوضع

 الصيدالنية المواد مفهوم: األول المطلب

 من العديد ويطرح والغموض، اللبس من الكثَت يثَت الصيدالنية اؼبواد مفهوم إن
 ؽبا اؼبخصصة األغراض وتنوع السوق يف اؼبواد ىذه تعدد إذل ذلك ويرجع البحثية الصعوبات

 كأدوية الرشاقة أو للتجميل ـبصص ىو ما ومنها الوقاية، أو للعالج ـبصص ىو ما فمنها

                                                                                                                                                                                              
 ومنذ الٌوم أصبحت ثم ،11/09/1941 قانون بموجب وذلك ، "Visa تأشٌرة " طوٌلة ولمدة تسمى كانت الفرنسً التشرٌع فً الرخصة هذه

 .،« Autorisation de Mise sur le Marché» السوق، فً الوضع رخصة تسمى 1967
Voir : J.P.MACHELON, la mise sur le marché des médicaments en droit français, LG1980, p21         
1
 L’article L601 dispose qu’ « aucune spécialité pharmaceutique ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux 

si elle n’a reçu, au préalable, une autorisation ». 
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   ؽبذا 1.اغبمل منع كحبوب طبيعي بشكل العمل عن اعبسم أجهزة بعض لوقف ومنها النحافة،
. األنواعو التطرق مث الصيدالنية للمواد قانوينمث ال علميال تعريفال يف البحث البد

  الصيدالنية المواد تعريف: األول الفرع

 لقد و القانونية و العلمية الناحية من معناىا بيان تستدعي الصيدالنية اؼبواد أمهية إن
 . ذلك بيان سيتم كما التعريفات تعددت

 الصيدالنية للمواد العلمي التعريف: أوال

 عن عبارة " أهنا منها عدة بتعاريف العلمية الناحية من الصيدالنية اؼبواد تعريف ديكن
 جسم على اؼبطلوب التأثَت ؽبا ويكون ومناسب صحيح بشكل تستخدم اليت اؼبادة تلك

 تعد كي ما ؼبادة واؼبناسب الصحيح اإلستعمال إشًتط ألنو منتقد التعريف ىذا أن إال" اإلنسان
 آخر جانب وعرفها. 2فقط لإلنسان تقدم اليت اؼبواد على إقتصر أخرى ناحية ومن صيدالنية،

 يف تستعمل طبيعي، أومعدين، أو ،حيواين أو ،نبايت أصل من كيمائية مادة أية" بأهنا 3الفقو من
 اؼبواد أيضا التعريف ىذا حصر ."تشخيصها أو منها الوقاية أو اإلنسان أمراض عالج

 تكون قد الواقع يف لكن فقط، كيميائية ودبادة اإلنسان أمراض لعالج يقدم ما على الصيدالنية
. كيميائية غَت مادة

 نبايت أصل من مادة أي " ىي الصيدالنية اؼبادة أن إذل ذىب الذي ىو اؼبرجح والتعريف
 تناوؽبا ويتم منها للوقاية أو اغبيوان أو اإلنسان أمراض لعالج تستخدم كيميائي أو حيواين أو

 ىذه لو بأن يوصف ما أو أخرى طريقة بأية أو اػبارجي باإلستعمال أو اغبقن أو الفم طريق عن

                                                             
 القاهرة، العربٌة، النهضة دار الصٌدلٌة، والمستحضرات األدوٌة وتداول إنتاج على القانونٌة المسؤولٌة المجٌد، عبد الحلٌم عبد رضا: أنظر  1

 .15ص ،2005 مصر،
 .21ص ،2013 لبنان، للكتاب، الحدٌثة المؤسسة المعٌب، الدواء عن المسؤولٌن تعدد عباس، شكور صفاء: أنظر  2
 . 75 ص ،2007 اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار الدوائٌة، الصناعات فً الفكرٌة الملكٌة حقوق حماٌة حسن، فرٌد الفتوح أبو نصر: أنظر  3
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 لألغراض يستخدم ما فيشمل الشمولية من بشيء يتصف التعريف ىذا ألن وذلك 1".اؼبزايا
. إستخدامها طرق كافة إذل متطرقا اغبيوان أو لإلنسان قدم وسواء العالجية أو الوقائية

 ما وأمهها منها للبعض العلمية التعاريف عرض من بد فال الصيدالنية اؼبواد لكثرة نظرا
 الناحية من اؼبواد ىذه تعريف وديكن 2الصحة ضباية قانون من 169 اؼبادة نص يف ذكره ورد

: كاآليت العلمية

. األمراض عن للكشف اؼبستعملة البيولوجية والًتكيبات اؼبواد ىي: البيولوجية الكواشف- 1

 أخرى صيدلية مواد تركيب يف تدخل اليت اؼبواد ىي: بالصيدليات اػباصة الكيميائية اؼبواد- 2
. كيميائية طبيعة ذات

  التضميد ولوازم Pansement الضمادات أنواع كل ىي: التضميد مواد- 3

Matériel de Ligatures اعبراحية واػبياطة Sutures Chirurgicales .

 بعد مشعا يبقى حيث للتشخيص اؼبستعمل وىو: اإلشعاعي النظَت وىو اإلشعاعي النوكليد- 4
. اإلنسان جسم يف حقنو

 إشعاعية نوكليدات مع تركيب أو تشكيل إعادة عن ناتج مستحضر كل ىو: اإلضمامة- 5
. النهائي الصيدالين اؼبنتوج يف

. لإلنسان تقدديو قبل أخرى ؼبادة اؼبشع باؼبوسم يسمح إشعاعي نوكليد كل ىو: السلف- 6

 

 

                                                             
 .28، جامعة وهران، ص2011-2010خنطر حٌاة، المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار الناتجة عن المواد الصٌدالنٌة، مذكرة ماجستٌر،: انظر 1
 المعدل 08 ر ج وترقٌتها،  الصحة بحماٌة ٌتعلق ،1985 فبراٌر 16 ل الموافق 1405 عام األول جمادي 26 فً المؤرخ 05-85 رقم القانون  2

 .44 ر ج ،2008 سنة ٌولٌو 20 ل الموافق 1924 عام رجب 17 فً المؤرخ 13-08 رقم بالقانون والمتمم
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: الصيدالنية للمواد التشريعي التعريف: ثانيا

 فإن منها القريبة اؼبنتجات بقية عن وسبييزىا الصيدالنية اؼبواد تعريف أمهية من بالرغم 
 والقضاء الفقو الجتهاد األمر وتركت هبا اػباص القانوين بالتعريف تأت دل 1التشريعات معظم
 الباب من  2 169 اؼبادة نص يف الصيدالنية اؼبواد عرف الذي اعبزائري مشرعنا عكس على

 لسنة 13-08 بالقانون واؼبتمم اؼبعدل 1985 لسنة وترقيتها الصحة ضباية قانون من اػبامس
 الصيدرل خيتص اليت اؼبواد كل ىي الصيدالنية اؼبواد أن خالؽبا من يستشف واليت 2008

 .أخرى جهة من الطب يف اؼبستعملة واؼبواد جهة، من فيها واؼبتاجرة وتوزيعها بصناعتها

 اؼبواد من جملموعة التعداد طريقة اؼبشرع انتهج الصيدالنية للمواد صائب تعريف لوضع و
. اجملموعة قائمة مقدمة يف قبده الذي بالدواء واستهلها الطبية، األوساط يف استعماؽبا الشائع
 كل "عبارة ورود ىو ذلك على والدليل اغبصر سبيل على ال اؼبثال سبيل على التعداد ىذا وكان
 حيث الذكر، السالفة 169 اؼبادة نص من فقرة آخر يف" البشري للطب الضرورية األخرى اؼبواد
 اؼبعتربة األنواع كل حصر على قدرتو لعدم فضفاضا تعريفا الصيدلية للمواد تعريفو اؼبشرع جعل
. اغبيوانية البشرية الطبية اؼبمارسات يف اؼبستعملة اؼبواد أخرى بعبارة أو صيدالنية مواد

                                                             
 بعض أن إال له، القانونً المفهوم سببٌةن ٌعكس ما وهو  الدواء وباألخص الصٌدالنٌة للمواد القانونٌة للماهٌة نظرتها حول التشرٌعات تباٌنت  1

 الدواء، تعرٌفه بعدم العراقً المشرع أحسن وقد. خاصة بصفة الدواء أو الصٌدالنٌة المادة تعرٌف من  خلت قد العراقً ومنها األخرى القوانٌن
 فً سٌما ال األشٌاء ومعانً مفاهٌم فً التطور مواكبة ٌستطٌع الذي للقضاء األمر ترك لذا والقضاء، الفقه عمل من التعارٌف وضع ألن وذلك
 المرجع عباس، شكور صفاء :انظر. المستجدة األمراض لمواجهة مستمر بشكل  جدٌدةمنتجات وجود إلى تضطر التً مواد الصٌدالنٌةال مجال

 . 25ص السابق،
2

 ترقٌة لقانون والمتمم المعدل 13-08 قانون من الطبٌة، والمستلزمات الصٌدالنٌة المواد "عنوان تحت الخامس الباب من 169 المادة تنص  

: ٌلً ما على وحماٌتها الصحة
: القانون هذا مفهوم فً الصٌدالنٌة بالمواد ٌقصد

 األدوٌة- 
 البٌولوجٌة الكواشف- 
 بالصٌدلٌات الخاصة الكٌمٌائٌة المواد- 
  الغلٌنٌة المنتجات- 
 التضمٌد مواد- 
 اإلشعاعً النظٌر وهو اإلشعاعً النوكلٌد- 
 النهائً الصٌدالنً المنتوج فً إشعاعٌة نوكلٌدات مع تركٌب أو تشكٌل إعادة عن ناتج مستحضر كل وهً اإلضمامة- 
 لإلنسان تقدٌمه قبل أخرى لمادة المشع بالوسم ٌسمح إشاعً نوكلٌد وهو التلف- 
  البشري للطب الضرورٌة األخرى المواد كل- 
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 وشيوع البالغة ألمهيتو نظرا الدواء بو خص آخر بتعريف الصيدالين التشريع وعزز
 من 170 اؼبادة نص ورد حيث الصيدالنية، اؼبواد أنواع باقي من الناس بُت واستهالكو استعمالو

 يف بالدواء، يقصد:" أنو على الدواء ليعرف 08/13 بالقانون واؼبتمم اؼبعدل 85/05 قانون
: القانون ىذا مفهوم

 األمراض من وقائية أو عالجية خاصيات على حيتوي لكونو يعرض تركيب أو مادة كل-
 طيب بتشخيص القيام قصد للحيوان أو لإلنسان وصفها ديكن اليت اؼبواد وكل اغبيوانية أو البشرية

 ،وتعديلهاأ تصحيحها أو العضوية وظائفو إستعادة أو

 ،1الطبية لوصفةل ذاتنفي صيدلية يف فوريا حيضر وصفي مستحضر كل- 

 بسبب األدوية دستور بيانات وحسب طبية وصفة على بناءا ؿبضر إستشفائي مستحضر كل- 
 واؼبوجو صحية مؤسسة صيدلية يف مالئم أو متوفر جنيس دواء أو صيدالين إختصاص غياب
 ،مرضى لعدة أو ؼبريض لوصفو

 الوطٍت السجل أو األدوية دستور بيانات حسب الصيدلية يف ؿبضر صيدالين مستحضر كل- 
  ،2للمريض مباشرة لتقدديو واؼبوجو لألدوية

 كل أو كيميائي منتوج كل أو بسيط عقار كل بكوهنا معرفة مقسمة صيدالنية مادة كل- 
 تضمن واليت صيدالنية مؤسسة قبل من سلفا واحملضر األدوية دستور يف وارد ثابت مستحضر

 ،اإلستشفائية الصيدلية أو الصيدلية هبا تقوم اليت الصفة بنفس تقسيمو

--1خاصة بتسمية ويتميز خاص توضيب وفق ويقدم مسبقا حيضر صيدالين إختصاص كل- 
( الفاعلة )الفاعل( اؼببادئ )اؼببدأ من والكمية النوعية الًتكيبة نفس على يتوفر جنيس دواء كل

                                                             
1  Les médicaments majistraux. 
2
 Les médicaments officinaux. 
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 نظرا اؼبرجعي اؼبنتوج مع واؼبتعوض جديدة إستعمال دواعي دون الصيدالين الشكل ونفس
 ،البيولوجي للتوفر مالئمة بدراسات اؼبثبت البيولوجي لتكافئو

 ومكتسب خاص تعديل إحداث أو لتحديد موجو منتوج كل وىو اغبساسية كاشف كل- 
 ،للحساسية مثَت عامل على اؼبناعي للرد

 إحداث قصد اإلنسان لدى لإلستعمال موجو عامل كل وىو مصل أو ظبُت أو لقاح كل- 
 ،اؼبناعة حالة تشخيص قصد أو سلبية أو فاعلة مناعة

 نوكليد على حيتوي والذي اإلنسان لدى لإلستعمال جاىز إشعاعي صيدالين منتوج كل- 
 ،إشعاعية نوكليدات عدة أو إشعاعي

 ،الدم من مشتق ثابت منتوج كل- 

 ،الصفاقية التصفية ؿباليل أو الكلى تصفية مركز كل- 

" الطبية الغازات- 

 يعرض تركيب أو مادة كل" الدواء "كلمة تعٍت:"تنص كانت تعديلها قبل اؼبادة أن العلم مع
 اليت اؼبواد وكل اغبيوانية، أو البشرية األمراض من وقائية أو عالجية خاصيات على حيتوي لكونو
 العضوية وظائفها استعادة أو الطيب بالتشخيص القيام قصد اغبيوان، أو لإلنسان تقدديها ديكن

". تعديلها أو تصحيحها أو

                                                                                                                                                                                              
و هً األدوٌة التً تباع فً الصٌدلٌات جاهزة من قبل و هذا النوع من  ( Les spécialités pharmaceutiques) المواد الصٌدالنٌة الخاصة  1

كل دواء ٌحضر مسبقا و ٌقدم حسب توضٌب خاص و ٌمٌز بتسمٌة "  من قانون الصحة أنها 172األدوٌة ٌشكل النوع الغالب، و قد عرفتها المادة 

 .التوضٌب الخاص و التسمٌة الخاصة: و ٌشترط وفقا لهذه المادة شرطان ." خاصة، ٌوصف بأنه اختصاص صٌدالنً
 284-92 ِٓ اٌّشعَٛ 03بإٌغبت ٌٍخٛػ١ب اٌخاص ٠دب أْ ٠ىْٛ ِخطابما فٟ خ١ّغ اٌظ١ذ١ٌاث، أِا بإٌغبت ٌٍخغ١ّت اٌخاطت فمذ حذدحٙا اٌّادة 

 حٕض إر ،53 ػذد.س.اٌبششٞ،ج اٌطب فٟ اٌّغخؼٍّت  اٌظ١ذال١ٔت  إٌّخداث بخغد١ً ،٠خؼٍك 1992 ١ٌٛ٠ٛ 6 ي اٌّٛافك 1413 ِحشَ 5 فٟ ِؤسخاي

 ( د.َ.ث) اٌذ١ٌٚت اٌّشخشوت اٌخغ١ّت ٚإِا ، حداس٠ت حغ١ّت إِا : 05-85 اٌمأْٛ ِٓ 172 اٌّادة فٟ ػ١ٍٙا إٌّظٛص اٌخاطت اٌخغ١ّت حىْٛ "  اٌّادة

 اٌذ١ٌٚت اٌّشخشوت اٌخغ١ّت فئْ حداس٠ت حغ١ّت اٌخاطت اٌخغ١ّت حىْٛ ٚػٕذِا اٌظأغ، باعُ ِخبٛػت ٌٍظحت اٌؼا١ٌّت إٌّظّت اػخّذحٗ اٌزٞ إٌحٛ ػٍٝ

 ط١ذال١ٔت ِٕخٛخاث فٟ اٌخباط أٞ حفادٞ ٠ّىٓ بح١ث اٌخداس٠ت اٌخغ١ّت اخخ١اس ٠دب ٚ . ِباششة اٌخداس٠ت اٌخغ١ّت ححج باسصة بحشٚف حزوش أْ ٠دب

 ."خظائظٗ ٚ اٌطبٟ اٌّغخحؼش طفاث بشأْ خطأ أٞ فٟ اٌٛلٛع ػذَ ٚ اخشٜ،
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 من نوعىذا األخَت  أن يتجلى ،والدواء الصيدلية اؼبواد  منكال تعريف يف أنو نالحظ
 كما صحيح، غَت والعكس صيدالنية مادة دواء كل أن أخرى بعبارة أي يةنالصيدال اؼبواد أنواع
.  1دواء عالج كل بالضرورة يعترب ال أنو دبعٌت صحيح، غَت والعكس عالجا دواء كل يعترب

 ربديد 85/05 القانون من 170 للمادة األخَت تعديلو خالل اعبزائري اؼبشرع حاول ولقد
 إستعمالو خالل من الريبة أو للشك ؾباال يدع ال للجهالة نافيا ربديدا للدواء، القانوين اؼبفهوم

 اؼبادة من األوذل الفقرة يف أورده وفضفاض النطاق واسع عام تعريف يف األوذل الطريقة طريقتُت،
 ولعل( التعداد)اؼبادة نفس من الثانية الفقرة يف الدواء أنواع ذكر يف الثانية الطريقة مث 170

 كل وحصر ضبط ؿباولة وكذلك ناقصا، تعريفو ذبعل ثغرات وجود تفادي ىو ذلك يف السبب
 لكن فيها، واؼبتاجرة وتوزيعها وإستَتادىا تصنيفها حيث من الصحة مواد سوق يف اغبديثة اؼبواد
. الدوائية والتطورات اإلكتشاف حجم إذل بالنظر اإلدراك صعب أمرا ىذا يبقى

 الدم أن ذلك الدواء طائفة من الدم مشتقات بإعتباره خاصة اؼبشرع فعل ما وحسنا
 أو العالج بقصد إال يقدم ال اآلدميُت من اؼبأخوذة ومشتقاتو مركباتو أحد أو ؾبملو يف سواء

 وىو طيب بغرض يكون وتقدديو ذبميعو فإن وبالتارل اإلنسان، تصيب اليت األمراض من الوقاية
  الكامل بالدم إال عالجها ديكن ال أمراضا ىناك أن نعرف أن فيكفينا األمراض، من الشفاء

. 2للدواء الواسع اؼبعٌت يف تدخل فإهنا الضيق باؼبعٌت دواء إعتبارىا يكن دل فإن مث ومن

                                                             
 إما تتحقق  (الشفاء )النتٌجة وهذه الشفاء، وبالتالً المرضٌة الحالة إنهاء أو الوقاٌة إلى تؤدي طرٌقة أو مادة شكل فً ٌكون أن ٌمكن: العالج  1

 باللٌزر كالعالج وكذلك والنفسٌة العقلٌة المرض حاالت بعض فً الكهربائٌة بالصدمات كالعالج العالج طرق من بغٌره أو الدواء تناول و بأخذ

. فقط باألدوٌة ٌتم ال العالج أن على ٌدل مما( السرطانٌة األورام بعض فً )Chimiothérapie الكٌمٌائٌة  بالمواد والعالج

 ٌخلط ما غالبا لكن الصٌدلٌة المواد أصناف من صنف إال ٌمثل ال كونه الدواء من نطاق وأوسع أشمل أنها أشرنا فقد: الصٌدالنٌة المنتجات أما
 األكثر أنها وذاك هذا من واألهم األصناف باقً من غٌرها من إستهالكا الصٌدلٌة المواد وأكثر أهم الدواء كون والدواء الصٌدلٌة المواد بٌن الناس

 الناحٌة من خاصة الصٌدالنٌة المواد عن كالمها وفً تناولها فً الدواء إلى وإتجهت ركزت الدراسات جل أن نالحظ فلهذا اإلنسان، على خطورة
  .بٌنهما الحاصل للتالحم القانونٌة،

 .91 ص ، 2009، القاهرة ، القانون و الفكر دار ، الدم نقل عن المدنٌة المسؤولٌة الفتوح، أبو محمود وائل: أنظر  2
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 أو عالجية خاصيات على حيتوي لكونو تقدم تركيبة أو مادة كل بأنو الدواء تعريف ديكن وعليو
 إلستعادة أو طيب تشخيص لوضع كذلك توصف اغبيوان أو اإلنسان أمراض ؼبعاعبة وقائية

.    العضوية الوظائف تعديل أو تصحيح

 على حرص اعبزائري اؼبشرع أن تعديلها بعد 05-85 قانون من 171 اؼبادة خالل من ويتضح
 :أيضا لألدوية فباثلة تكون: اؼبادة نص يف فجاء اؼبنتجات بعض تكييف

 حيدده ما تفوق وكثافة دبقادير سامة مواد على تشتمل اليت التجميل ومنتوجات النظافة مواد- 
 . بالصحة اؼبكلف الوزير بقرار

 للصحة مفيدة خاصيات سبنحها غذائية غَت مواد على ربتوي اليت اغبميوية التغذية منتجات- 
. البشرية

 خصائصها على طرأ طبيعي غَت لتعديل تعرضت جسيمات أو وراثيا اؼبعدلة اعبسيمات- 
 إنتاج أو العالج يف تستعمل واليت تعويضو أو حذفو أو األقل على واحد ينج بإضافة األولية
. اللقاحات أو األدوية

 األمر ،العملية اإلحتياجات كافة مواجهة عند النص ىذا قصور ثبوت ىو اؼبالحظ
 بُت الفروق وتبيان ،1التجميل ؼبواد تعريف بوضع النقص ىذا تدارك إذل باؼبشرع دفع الذي

 لشروط احملدد 37-97 التنفيذي اؼبرسوم دبوجب التجميل ومستحضرات الدوائية اؼبنتجات
 أن وىو واحدا، شرطا اؼبشرع إشًتط وقد. البدين والتنظيف التجميل مواد صناعة وكيفيات
 اؼبكلف الوزير حيدده ما عن تقل أو تساوي ونسب دبقادير سامة مواد على اؼبنتوج يشتمل
. وتوزيعها إنتاجها حيث من دقيقة لرقابة إخضاعها هبدف وذلك بقرار، العمومية بالصحة

                                                             
 التجمٌل مواد صناعة وكٌفٌات شروطل حددالم ،1997 ٌناٌر 14 ل الموافق 1417 عام رمضان 5 فً مؤرخال 37-97 تنفٌذيال مرسومال:  انظر 1

 التجمٌل مواد تعرٌف األولى فقرتها فً منه 02 المادة تناولت. 04 ر ج ،الوطنٌة السوق فً وتسوٌقها وإستٌرادها وتوضٌبها البدنً والتنظٌف

 معد الدواء، بإستثناء مادة أو مستحضر كل البدنً المنظف ومنتوج التجمٌل بمنتوج المرسوم هذا مفهوم فً ٌقصد: " ٌلً ما على ونصت
 أو تنظٌفها بهدف واألغشٌة واألسنان، واألجفان، والشفاه، واألظافر، والشعر، البشرة مثل اإلنسان، لجسم السطحٌة األجزاء مختلف فً لإلستعمال
". رائحتها تصحٌح أو تعطٌرها أو هٌئتها، تعدٌل أو سالمتها، على المحافظة
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 الشرط سامة، مواد على التجميل مواد تشتمل أن إشًتط عندما اعبزائري اؼبشرع فعل ما وحسنا
 تفادي أجل من اؼبنتجون عمد حبيث 1الفرنسي القضاء أوجده الذي اغبل دبثابة يعد الذي
.  2النوعية اؼبواد من السامة اؼبواد نزع إذل الدواء إنتاج صنع ؽبا خيضع اليت القيود

 على يف فقرهتا الثانية أعاله اؼبذكورة 171 اؼبادة يف اعبزائري  اؼبشرعو قد حرص ىذا
 أظباه ما وسبييز واحد آن يف والعالجية الغذائية اػبواص بُت ذبمع اليت اؼبنتجات بعض تكييف

 تداوؽبا حيظر وبتارل األخرى الغذائية اؼبنتجات سائر من غَتىا عن" اغبميوية التغذية منتجات"
 عن فضال الصحة، وزارة من بتداوؽبا تراخيص على واغبصول تسجيلها بعد إال عنها اإلعالن أو

 اعبيٍت البحث انتهجوا الباحثون أن ذلك الدواء مفهوم ضمن جينيا اؼبعدلة اعبسيمات دخول
. 3اؼبستقبل أدوية أهنا األدوية ىذه تعترب حيث البشرية األمراض من الكثَت ؼبعاعبة

 األول الكتاب يف الصيدالنية اؼبواد أنواع شىت اؼبشرع تناول فقد الفرنسي، التشريع يف أما
 يف التحكم حاول أين الفرنسي، الصحة قانون من الصحة دبواد اػباص اػبامس الباب من

 صفة إكتسبت اليت واؼبنتجات اؼبواد بكل واإلؼبام الصيدالنية اؼبواد أصناف صبيع وتعداد حصر
 للمواد مباشرا تعريفا يورد دل الفرنسي اؼبشرع أن ويتضح، 4ةالصيدالين الصفة أو الدواء

 على وىي فصول لعدة هبا اػباص األول الكتاب قسم إمنا 5اعبزائري اؼبشرع فعل كما الصيدالنية
: الًتتيب

 

                                                             
1 Crim, 22 janv. 1976.S. Crim, 25 janv. 1902. S 1902- 1- 384. 

  .49ص ،1993 المنصورة، القرى، أم دار للصٌدلً، المدنٌة والمسؤولٌة القانونً المفهوم بٌن الطبٌة وشتةرال الزقرد، السعٌد أحمد :حكم أشار إلٌه
 .219ص السابق، المرجع بوعزة، دٌدن: أنظر  2
 .19ص الجزائر، ،2007 ماجٌستٌر، مذكرة الصٌدالنٌة، المواد إلستهالك تحلٌلٌة دراسة لٌلى، بعونً: أنظر  3

4 Toute substance ou composition pouvant être administrée a l’homme ou a l’animal en vue d’établir un 
diagnostic médical, restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est 
également considérée comme médicament. 

 
 جامعة الحقوق ،كلٌة اإلدارٌة و القانونٌة العلوم الجزائري،مجلة التشرٌع فً وأثارها الجنٌسة األدوٌة إستهالك حكم مصطفى، معوان : انظر 5

 .208ص ، 2005 افرٌل خاص، ،عدد بلعباس سٌدي
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. بالدواء متعلقة عامة قواعد: األول الفصل

. باإلنسان اػباص الدواء: الثاين الفصل

. قانونيا صيدلية وتركيبات مواد: الثالث الفصل

. باغبيوان اػباص الدواء: الرابع الفصل

 مادة كل بأنو الدواء نعرف:"التارل النحو على L5111 اؼبادة نص يف الدواء تعريف جاءو قد 
 وكل اغبيوانية أو البشرية األمراض من وقائية أو عالجية خاصيات على حيتوي لكونو تركيب أو

 أو إستعادة أو طيب بتشخيص القيام قصد للحيوان أو لإلنسان وصفها ديكن تركيب أو مادة
......  مناعي صيدرل، عمل دبمارسة الفيزيولوجية الوظائف تعديل أو تصحيح

 ال بيولوجية أو كيميائية تركيبات على مكوناهتا يف ربتوي اليت التغذية مواد كاألدوية أيضا وتعترب
 أو الغذائي العالج يف عنها يبحث خاصة خاصيات على ربتوي لكن غذاء، ذاهتا حد يف تعترب

 .التجرييب الغذاء خاصيات

 ؾبموع إذل بالنظر دواء تعترب ال األسنان طقم و أنلتطهَت األماك اؼبستعملة اؼبواد أما
 أخرى ألنواع واؼبطابقة اؼبادة من األوذل الفقرة يف الدواء لتعريف مطابقة مادة كل اػباصيات،

 ".1دواء كأهنا تعترب الشك حالة ويف الوطٍت، أو الدورل القانون يف عليها اؼبنصوص اؼبواد من

                                                             
1
 Article L5111-1  

Modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 – art. 3 JORF 27 février 2007 
 « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l’égard des maladies humaine ou animales, ainsi que toute substance ou 
composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue 
d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonctions physiologiques en exerçant 
une action pharmacologique, immunologique ou métabolique sont notamment considérés comme des 
médicament les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou 
biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère a ces produits, soit des 
propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuves. Les 
produits utilisés pour les désinfections des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme 
des médicaments. Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de 
répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de 
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 اؼبادة نص يف باإلنسان اػباص الدواء بو خص آخر تعريفا الفرنسي اؼبشرع أضافو 
L1-5121 يف 21/07/2009 يف الصادر 879/2009 رقم بالقانون ؽبا تعديل آخر كان اليت 

 يفعلو دل ما وىذا اغبيوان عن اإلنسان هبا خص اليت األنواع بتعداد قام حيث، الثالثة مادتو
 باإلنسان اػباصة اؼبواد من قائمة فيو أقحم مث للدواء عاما تعريفا أعطى حيث اعبزائري اؼبشرع
 وكان قصد، دون القائمة يف ذكرىا الوارد األنواع ىذه يف اغبيوان أشرك قد يكون وهبذا ،1فقط
 زبص أهنا دبا للدواء العام التعريف عن تفصلها خاصة مادة اجملموعة ؽبذه خيصص أن بو جيدر

 اؼبشرع فإن وعليو الفرنسي، اؼبشرع فعل مثلما باإلنسان اػباص الدواء ويسميها فقط اإلنسان
 اػباصة األدوية مع فعل كما اغبيوانية لألدوية اؼبكانة ونفس األمهية نفس يول دل اعبزائري
.     بالبشر

 الصيدالنية المواد تحديد من القضاء موقف: ثالثا

 الصيدلية اؼبواد فهوملتارل موبا للدواء القانوين اؼبفهوم ربديد يف كبَتا دورا الفرنسي القضاء لعب
 يف ةالفرنسي النقض ؿبكمة قضت بو ما األمثلة أىم ومن، 2أنواعها من نوع بإعتباره

 ،3الصيدالنية اؼبواد أنواع من نوع وبالتارل األدوية من Cالفيتامُت إعتبار مدى يف 06/03/1992
                                                                                                                                                                                              
produits régie par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un 
médicament ».  

 غٌر وهذا فقط باإلنسان خاصة المواد هذه أن القول ٌرٌد وكانه" البشري الطب" إلىمن قانون الصحة  169 للمادة عبارة آخر فً المشرع أشار  1

 خاصة الصٌدالنٌة المواد تكون أن ٌستلزم وعلٌه سواء، حد على والحٌوان باإلنسان خاص أنه ٌتضح الدواء تعرٌف إلى وبالرجوع حٌث منطقً،

 ".  والبٌطري البشري الطب " عبارة له فقرة آخر فً ٌضم كان التعدٌل قبل 169 المادة نص فإن ذلك على وتأكٌد واإلنسان، بالحٌوان كذلك
 .31ص السابق، المرجع نفس المجٌد، عبد الحلٌم عبد  رضا:أنظر  2
 منطقة صٌادلة نقابة ممثل Angers بفرنسا بأنجٌه الصٌدلٌات أصحاب أحد (S.N) رفع أٌن 1985 نوفمبر 13 تارٌخ إلى واقعهال تعود و  3

(Maine et Loire) شركة ضد اإلبتدائٌة أنجٌه محكمة أمام دعوى (Sograno- Carrefour) الحكم فً المدعون طالب حٌث الكبرى التجارٌة 

. بٌعه الصٌدلٌات تحتكر دوائٌا منتجا ٌعد حٌث( حبوب أو بودرة – أكٌاس )الصٌدلً شكله كان أٌا (SARPP) ملغ C 800 الفٌتامٌن بٌع

 البٌع مراكز فً المنتج هذا على بالتحفظ والحكم
 أصابتهم التً األضرار على مدنٌا بتعوٌضهم والحكم

. بٌعه إحتكار للصٌدلٌات ٌحق وال القانونً للمفهوم طبقا دواء لٌس النزاع محل المنتج بأن علٌها المدعى الشركة وتمسكت

(. ملغ C 800 )فٌتامٌن النزاع محل المنتج عن الدواء وصف بإستبعاد اإلبتدائٌة أنجٌه محكمة قضت 1986 ماٌو 6 وفً

 لمرض وقائً أو عالجً دور بأي  المنتج ٌقوم ال حٌث الفرنسً العامة الصحة قانون من L—511 المادة فً علٌه المنصوص المعٌار وإستبعاد

(. المعدل )1965 سنة ٌناٌر 26 بتارٌخ الصادر CEE 65/65 رقم خاصة األوروبً، المجلس عن الصادرة للتوجٌهات طبقا اإلنسان ٌصٌب

   Energitique العبوة على مسجل هو لما طبقا مكمل غذائً كعنصر فقط بالطاقة الجسم ٌمد( ملغ C 800 فٌتامٌن )هذا المنتج أن للمحكمة ثبت وقد

 أو القوة إسترداد فً أو الوقاٌة أو العالج فً سواء الدواء بدور ٌقوم المنتج هذا كان إذا ما لتحدٌد المحكمة قبل من المنتدب الخبٌر ٌستطٌع ولم
.  دواء ٌعد المنتوج بأن المحكمة ٌقنع أن الجسم أعضاء وظائف تصحٌح أو تعدٌل

 الطعن وبعد 30/11/1989 بتارٌخ الصادر أنجٌه محكمة فً الحكم وتأٌٌد C الفٌتامٌن منتج عن الدواء وصف بإستبعاد المحكمة قضت فقد لذا

 .الموضوع محكمتً رأي عكس الفرنسٌة النقض  محكمة رأت بالنقض
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 أو عالج من يقدمو ما إذل بالنظر دواء C الفيتامُت بإعتبار يقضي قرار كمةاؼبح أصدرت حيث
 وأن عافيتو وتسًتد اعبسم أعضاء عمل تعدل أو تصلح عناصر من حيويو ؼبا إنساين ؼبرض وقاية
 وباعبرعات الكيمائي لتكوينو طبقا بالطاقة اعبسم ديد غذائيا منتجا يعد C فيتامُت اؼبسمى اؼبنتج

 نقص كمرض بالذات اؼبرضى لبعض عالجا القبيل ىذا من فيعد إلستخدامو احملددة
.  الفيتامينات

 أورده فيما جزئيا فيو اؼبطعون اغبكم بنقض 06/03/92 يف النقض ؿبكمة بذلك وقضت
 فرساي حملكمة ولكن ثانية، مرة الدعوى وإعادة وظيفتو بإعتبار دواء ليس C الفيتامُت أن من

. اإلحالة بعد أقبيو حملكمة وليس اإلستئنافية

 شركات خاصة أفعال، وردود الناس وعامة اإلعالم وسائل إىتمام القضية ىذه لقيت
 الفيتامُت يكون وبالتارل التأمُت عقد سريان طوال لو للمؤسس العالج نفقات تغطي اليت التأمُت

C ىذه بيع إحتكار جانب إذل الصيدرل شكلها كان أيا بالتأمُت اؼبغطاة العشر األدوية بُت من 
 يف اغبكم صدور وبعد وعليو التجارية، اؼبساحات باقي مشاركة دون الصيادلة طرف من اؼبواد
 بذلك ونشأ الوقائي أو العالجي الغرض وجود عدم رغم دواء C الفيتامُت عتربا القضية ىذه
. تركيبها إذل بالنظر األدوية عداد يف تدخل حيث الًتكيب حسب األدوية وىي الثالث النوع

تعريف للمواد الصيدالنية، يف  وضع يف اؼبسامهة يف للقضاء اػبالق الدور لنا يتجلى هبذا
 ىاوتنوع عددىات بسبب قاصرة أنواعها جبميع إلؼبامل تسعى اليت التشريعية احملاوالت حُت تبقى

 بل غَته، أو ذبميلي أو غذائي مكمل أو تشخيصي عالجي، ،الو اؼبخصص الغرض حبسب
 مانع جامع تعريف وضع الصعب من جيعل فبا متعددة ألغراض مبتكرة أنواع يوم كل تظهر

. غَتىا دون واد الصيدالنيةادل كل حيوي منضبط ومعيار
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 الصيدالنية المواد أنواع: الثاني الفرع

 يف وبالتمعن للدواء، الكالسيكي للتقسيم بتبنيو الدواء عرف اعبزائري التشريع إن
. األدوية من أنواع ثالث تظهر وترقيتها الصحة ضباية قانون مواد مضمون

 1التقدًن حسب أدوية- 

 2اإلستعمال حسب أدوية- 

 3الًتكيب حسب أدوية- 

 التقديم حسب أدوية: أوال

 أو مادة كل التقدًن حسب الدواء التشريعات من كغَته اعبزائري الصحة تشريع يعترب
 ىذا دبوجب وقائية، أو عالجية خصائص على الحتوائها واغبيوان لإلنسان وتقدم تعرض تركيب
 لو يكون أن على قدم صناعيا، أو بشريا أو كان طبيعيا تركيب أو مادة كل الدواء يعد اؼبعيار

. اؼبنتوج أجلو من استخدم الذي بالغرض ىنا العربة إذا وقائي أو عالجي أثر

  La Substance": اؼبادة "مصطلح مفهوم* 

 القانون يف حىت وال اعبزائري القانون يف تركيب، أو مادة ؼبصطلح تعريف يوجد ال
 العام التعريف جاء ولقد ومعناىا مفهومها ربديد يف الصعوبات بعض ىناك جعل فبا الفرنسي،

 الفقيو من كل تعريف مع يتعارض الصيدلة بقانون اػباص كتابو يف POPLAWSKI للعميد
COUSTOU et AUBY كل " بأهنا فعرفها" مادة "لكلمة تعريفو يف اغبية اؼبواد أدرج حيث 

 اؼبعبئة البشرية األمراض من وقائية أو عالجية خصائص على الحتوائها تقدم خاملة أو حية مادة

                                                             
 أو البشرٌة األمراض من وقائٌة أو عالجٌة خاصٌات على ٌحتوي لكونه ٌعرض تركٌب أو مادة كل 170 المادة من التالٌة الفقرة خالل من  1

 .الحٌوانٌة
2
 وظائفه إستعادة أو طبً بتشخٌص القٌام قصد للحٌوان أو لإلنسان وصفها ٌمكن التً المواد وكل  170 المادة من التالٌة الفقرة خالل من  

 .وتعدٌلها تصحٌحها أو العضوٌة
 . جٌنٌا المعدلة والمواد الحمٌة مواد و الجسدٌة النظافة مواد وهً القانون نفس من 171 المادة نص خالل من  3



 الفصل األول                        التنظيم الق انوني لطرح المواد الصيدالنية للتداول  في السوق
 

24 
 

 إنساين أصل من وطبيعية بسيطة أهنا تعٍت الًتكيب عكس على اؼبادة وعليو، "1الطيب الوزن وفق
 ذات تكون أن وديكن التحليل أو العزل بعد عليها التحصل ديكن معدين، أو نبايت أو حيواين أو

. 2بيولوجي أو كيميائي أصل

 مادة كل بأهنا اؼبادة عرف فقد CEE 2001 يف الصادر األورويب التوجيو يف الوارد التعريف أما
: أصلها كان مهما

.  منو اؼبشتقة اؼبواد و البشري كالدم: إنساين- 

 أو كامال اغبيوان أو  Les Micro-Organismesالبكتَتيا مثل الصغَتة كاعبزيئات :حيواين- 
....(. ظبوم، إفرازات، )أعضائو من جزء أو منو جزء

 من جزء تات،، النبا Micro-Organismes يرياتالبك مثل الصغَتة كاعبزيئات: نبايت- 
.... النباتات إفرازات النباتات،

.     3إصطناعية أو ؿبولة مادة طبيعية، كيميائية مادة: كيميائي- 

  Composition" : تركيبة "مصطلح مفهوم* 

 يف حىت وال الفرنسي القانون يف وال اعبزائري القانون يف ال اؼبصطلح ؽبذا تعريف يوجد ال
". تركيبة "ؼبصطلح تعريف إلجياد للقضاء للرجوع نضطر وعليو الفقهية التعريفات

 األمر بداية يف فرق حيث تركيبة ؼبصطلح تعريفو يف تذبذب الفرنسي القضاء شهد لقد
 ذاهتا حد يف والًتكيبة النباتات مزيج خاصة البسيطة اؼبواد من مزيج من اؼبكون اؼبستحضر بُت
. ومكوناهتا عناصرىا ؼبختلف تغيَت فيها حيدث اليت

                                                             
1 ERIC FOUASSIER ,le médicament notion juridique, Edition Medical International , Paris 1999 , page 15. 
2 Hannouz Mourad-Khadir Mohammed , élément de droit pharmaceutique,OPU, Alger 2000,  page11. 
3 Hreve Dion- Xavier Champagne, Op. cit. .page 40. 
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 ؽبذا وتعريف حل ليقًتح 29/11/1943 يف الصادر 1الفرنسية النقض ؿبكمة حكم جاء مث
 اؼبادة يف التغَت ضرورة ىجرت، و واحد مفهوم يف واؼبستحضر الًتكيبة بُت صبع حيث اؼبصطلح
 التعريف عن إبتعد قد القضاء يكون وهبذا. الًتكيبة مصطلح مفهوم نطاق يف تدخلها كخاصية

. اؼبصطلح ؽبذا العلمي

 يساعدىم أو ؼبستعمليو  حسب التقدًن ىو مادة أو تركيب، يقدم عالجاالدواء نإذ 
 ولكن للعالج وجد شيء أبدا ليس الدواء أن القول ونستطيع األمراض، من وقاية ربقيق على
 األمراض من الوقاية أو للعالج وتقدديها عرضها دبجرد دواء اؼبواد عتربت وعليو 2للعالج قدم شيء
 تبٌت حكم أول بوردو ؿبكمة حكم وكان ألجلو، خصصت الذي الغرض ربقق دل إن حىت

. 3التقدًن حسب األدوية

 أو عالجية خصائص على الحتوائها قدمت أو وصفت ؼبا ،دواء تعترب مادة كل وعليو
 إذا أدوية تعترب اؼبواد وعليو الصغر، متناىية جرعات على احملتوية اؼبثلية احملللة اؼبواد: مثل. وقائية
 ألجلها قدمت اليت الواضحة الغَت و اغبقيقية الغَت اػبصائص رغم متوافرة الشروط كل كانت

  من د،و توجد العديوالوقاية العالج وىو أال ألجلو خصصت الذي الغرض ربقق دل إذا حىت أي
 أو للعالج عرضو دبجرد التقدًن حسب للدواء والقانوين الفعلي الوجود على ؤكدةادل األحكام

 أو لعالجا تفيد بأهنا خالؽبا من يفهم طريقة بأي أن تقدم اؼبادة ديكن حيث ،السقم من الوقاية
 إذل اإلشارة دبجرد التقدًن من الشكل ىذا يتحقق وعليو الدواء، صفة لتكتسب الوقاية

 صدر ؽبا حكم يف الفرنسية النقض ؿبكمة ذلك إذل أشارت كما للمادة، العالجي االستعمال
                                                             
1 Eric Fouassier,le medicament  notion juridique , Op. Cit. (jcp, 1944,2,note Garraud) page16 : « rentre dans la 
catégorie des compositions et préparations dont la vente est réservée aux seules pharmaciens, tous produits 
dans lesquels des éléments divers ont été réunis en vue d’un effet curatif ou préventif a obtenir grace a lés 
associations des principes actifs de ces éléments sans qu’il y ait a distinguer selon la nature des procédés 
chimiques ou autres employés pour la confection de ces produits ». 
2 Hannouz Mourad-Khadir Mohammed , Op,cit  : «  le médicament n’est point tant chose faite pour guérir que 
la chose offerte peut guérir ». 
3 Eric Foussier , le médicament notion juridique , Op.,cit. ,  (bordeaux 27/07/1910 : rec.bordeaux 1910,1, 342) 
page19. 



 الفصل األول                        التنظيم الق انوني لطرح المواد الصيدالنية للتداول  في السوق
 

26 
 

 اإلشهار ،étiquetage عدة أشكال التقدًن يأخذ أن ديكن وعليو.  14/11/19681 يف
 . 4بسيطة كتابة ،3الشفوية اإلشارة ،2اعبرائد يف يكون كأن الدواء عن اؼبنفصل

 كان إذا حىت عالجية خاصيات على الحتوائها عرضها دبجرد دواء اؼبادة القضاء واعترب
 ألفاظ كانت ولو حىت ذلك على زيادة ، 5األشخاص من قليلة ؾبموعة يف ؿبصور التقدًن ىذا

 أهنا على اؼبادة علبة يف الصيدرل أو اؼبنتج يشَت كأن دواء يعترب دقيقة وغَت وواسعة عامة التقدًن
 .6تعيينو دون اؼبرض بعالج خاصة

 7اإلستعمال حسبدوية األ: ثانيا

                                                             
1 Eric Foussier, le médicament notion juridique, Op. cit. ,  : (cass.crim. 14 novembre 1968, doc. Pharm. Jur. 
N°1568) page 19. 
2 Eric Foussier,médicament notion juridique,Op.cit, (trib. Gr.inst. de la seine. 27/05/1966, doc. Pharm. Jur. 
N°1520) page 19 
3 Eric Foussier,   ibid ; (trib. paris. 09/10/1970 : doc. Pharm. Jur. N°1794) page 19 
4 Eric Foussier ,ibid: (trib. rouen. 09/07/1952, :d. 1952, 789) page 19 
5 Eric Foussier ,ibid, (trib. gr.inst. paris. 25/10/1972, doc. Pharm. N°1794) page 19 
6 Eric Foussier ,ibid,  (trib. Gr.Inst. grasse. 08/11/1972, doc. Pharm. N°1809) page 20 

 تصنٌف ٌتم األخٌرة الحالة ففً إستعمالها، طرٌقة حسب الصٌدالنٌة المواد التقسٌم وبٌن الصٌدالنٌة، المواد من النوع هذا بٌن التمٌٌز من بد ال  7

 عدة من مركبة أو بسٌطة كانت سواء األدوٌة فٌه تظهر الذي الشكل هو الصٌدالنً الشكل وإن الصٌدالنً، شكلها حسب الصٌدالنٌة المواد أنواع
 المحافظ،: مثل الخارجً لإلستعمال أو وغٌرها، ...والشراب األقراص،: مثل الداخلً، اإلستعمال أجل من للمرٌض ٌصرف ما وهو مواد،

. وغٌرها ....الكرٌمات المراهم،
: ٌلً ما إلى تناولها طرٌقة حسب لتقدٌم المعدة الدوائٌة للمنتجات الصٌدالنٌة األشكال وتصنف

: الفموٌة الصٌدالنٌة األشكال/- 1

 ألنها األفراد، قبل من المفضلة الطرٌقة وهً الهضمً، الجهاز عبر الفم طرٌق عن الجاهز الدوائً المستحضر تناول ٌتم الطرٌقة هذه بواسطة
: التالٌة بالطرق الفموٌة الصٌدالنٌة األشكال وتناول أخذ ٌمكن الطرٌقة وبهذه آخر شخص تدخل إلى تحتاج ال وسهلة، بسٌطة

: فً وٌتمثل السائلة الطبٌعٌة الحالة ذو الصٌدالنً الشكل وهو: السائل الصٌدالنً الشكل- 1/-1

. Mixtures( المخالط )األمزجة* 

. Suspensions المعلقة األدوٌة* 

. Sirops الشرابات* 

. األكاسٌر* 

: فً وٌتمثل الصلبة، الطبٌعٌة الحالة ذو واإلستعمال، للصرف الجاهز الصٌدالنً الشكل وهو: الصلب الضٌدالنً الشكل- 2/-1

. األقراص* 
(. المحافظ )الكبسوالت* 
. المساحٌق* 

: التالٌة الطرق بإحدى( الزرق )الحقن طرٌق عن الدواء إستخدام ٌتم حٌث: الحقنٌة الصٌدالنٌة األشكال/- 2

. األدمة داخل الحقن* 
. الجلد داخل الحقن* 
. العضل داخل الحقن* 
(. البرٌتونً – البطنً التجوٌف داخل الحقن )الصفاق التجوٌف داخل الحقن* 
. الورٌدي الحقن* 
. الشرٌانً الحقن* 
. ألخ....القلب داخل الحقن* 
: التالٌة المعقمة السائلة الصٌدالنٌة األشكال الحقن، طرٌق عن تستخدم أن ٌمكن التً الدوائٌة المستحضرات من و

 *oïl injections الزٌتٌة الحقن .

 *Aqueuse injections المستحلبة الحقن .
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 اليت اؼبواد كل: " التالية فقرهتا يف 170 اؼبادة نص يف اؼبشرع عليها نص اليت األدوية كل ىي
 أو العضوية وظائفو استعادة أو طيب بتشخيص القيام قصد للحيوان أو لإلنسان وصفها ديكن

 ".وتعديلها تصحيحها

: اؼبواد من نوعُت التعريف ىذاتدخل يف  وعليو

: التشخيص لغرض المخصصة األدوية- 1

 قد ،و1الصيدالنية اؼبشعة واؼبستحضرات الغليكوز، األشعة، يف اؼبستعملة اؼبواد أي
 ابتكار مع وتزامنها القوانُت مواكبة لضرورة الحقة مرحلة يف الدواء تعريف إذل النوع ىذا أضيف
1965 لسنة األورويب التوجيو عرف و ، للعالج ال للتشخيص خصصت اليت اؼبواد من الكثَت

2  
 كمركب تدخل اليت اؼبستحضرات كل " وأهنا أدوية أهنا التشخيص لغرض اؼبخصصة اؼبواد

 ."فعالة ذاهتا حد يف ىي تكون أن دون تشخيص لوضع اؼبواد ىذه يف ناقلة أو بسيط

 

 
                                                                                                                                                                                              

 *intraveineuse fluide injections الورٌدٌة السائلة الحقن .

 المستقٌم إلى ٌصل حتى الجاذبٌة ٌعكس لألعلى ٌسٌر الشرج فتحة فً الدواء ووضع بإستخدام الطرٌقة هذه تتم: الشرجٌة الصٌدالنٌة األشكال/- 3

 بهذه تأخذ التً األشكال أهم من و اإلمتصاص، بعد الجسم كل فً أو موضعٌا مفعوله ٌؤدي حٌث األمعاء إلى لٌصل الهضمً الجهاز نهاٌة فً
: نجد الطرٌقة

. التحامٌل* 
. والمراهم الكرٌمات* 
. الهوائٌة الحاالت* 

 سطح على أي ظاهرٌا الدوائٌة األشكال بعض تستعمل ما كثٌرا....(: المخاطٌة، األغشٌة العٌنٌة، الجلدٌة، )الظاهرٌة الصٌدالنٌة األشكال/- 4

 تؤدي قد بدورها األنواع هذه ألخ،....الفم األنف، العٌن، فً أو الجنسً، أو الهضمً للجهاز المخاطٌة األغشٌة على أو الجلد على سواء الجسم
 ٌمكن التً الدوائٌة األشكال ومن لإلمتصاص، قابال الدواء كان إذا الدم إلى الوصول و اإلمتصاص بعد عام تأثٌر أو موضعً عالجً مفعول

: ٌلً ما ظاهرٌا إستخدامها
. والمراهم الكرٌمات* 
. العجائن* 
. الغسول* 
. المروخ* 
. الجلد طرٌق عن تمثص التً األدوٌة* 

: أنظر التفاصٌل، من للمزٌد

 . 23ص الصٌدالنٌة، المواد لإلستهالك تحلٌلٌة دراسة ،ماجستٌر مذكرة لٌلى، بعونً
 

1 Eric Fouassier , le medicament notion juridique , Op,cit (trib, corr. Seine16/05/1935 : S. 1935,2,202). Page 24. 
2 Hreve Dion- Xavier Champagne, Op,cit , Page45. 
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 :العضوية الوظائف على للعمل الموجهة المواد- 2

 تصحيحها و بتعديلها أو باستعادهتا العضوية الوظائف على للعمل اؼبوجهة اؼبواد ىي
 يوم األخَتة ىذه شكلت ولقد اغبمل منع وحبوب اعبنسي للنشاط اؼبستعملة كاؼبنتجات

 ال( اغبمل )ألجلها اؼبخصصة اغبالة كانت حيث عدمو، من دواء اعتبارىا يف مشكل تسويقها
 للمرأة الشهرية العادة وتصحح وتعدل تنظم كوهنا دواء اعتربت ذلك رغم لكن .مرضا تعترب

 وبالتارل ىرموناهتا، على بالتأثَت اغبمل حاالت وتنظم تساعد اغبمل منع جانب إذل فكانت
. واغبيوان لإلنسان العضوية للوظائف وتصحيحها بتعديلها دواء تعترب

 التركيب حسب دويةاأل: ثالثا

 ال قد إذ صناعتو، يف اؼبستخدمة اؼبواد على الدواء ؼبعٌت ربديده يف اؼبعيار ىذا يعتمد
 عليو أكد ما وىذا دواء، يعد ذلك مع أنو إال والوقائية العالجية لألغراض ما منتوج يستخدم

 عليها نص اليت اؼبواد كل الدواء ربت وتندرج ،1الفرنسية النقض حملكمة اجملتمعة الدوائر قضاء
: التالية فقرتو يف اعبزائري الصحة قانون من 171 اؼبادة نص يف اعبزائري اؼبشرع

 حيدده ما تفوق وكثافة اؼبقادير سامة مواد على تشمل اليت التجميل ومنتجات النظافة مواد- " 
   ،بالصحة اؼبكلف الوزير بقرار

 للصحة مفيدة خاصيات سبنحها غذائية غَت مواد على ربتوي اليت اغبموية التغذية منتجات- 
 ،البشرية

 خصائصها على طرأ طبيعي غَت لتعديل تعرضت جسيمات أو وراثيا اؼبعدلة اعبسيمات- 
 إنتاج أو العالج يف تستعمل واليت تعويضو أو حذفو أو األقل على واحد جُت بإضافة األولية
 ."اتحاقالل أو األدوية

                                                             
1 V. Ass. Plen, 6 mars 1992 D, P 305. 

.32 ص ،2008 القاهرة، القانونٌة، الكتب دار الطبٌة، المنتجات مخاطر ضمان بدر، أحمد أسامة: إلٌه أشار حكم   
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 وسبب بالدواء شبيهة مواد الغذائية اؼبواد وبعض التجميل و النظافة مواد تعترب اؼبادة نص حسب
. تركيبها لشكل يرجع ؽبا مشاهبة مواد واعتبارىا األنواع ىذه إقحام

:  والتجميل النظافة مواد- 1

 من النوع ىذا يعترب أي أدوية، على احتوت إذا إال للدواء مشاهبة تعترب ال النظافة مواد
 ىي مكونة مواد على توييح ؼبا وىذا عالجية، خصائص حيمل كان إذا بالدواء شبيها اؼبواد

 بُت من حيتوي ؼبا أو. اغبيوانية أو اإلنسانية األمراض من الوقاية أو للعالج ـبصصة بدورىا
 يفوق تركيز أو بنسبة سامة مواد على حيتوي أو عالجي، غرض ذات مادة على الفعالة عناصره

. بالقانون ؿبدد ىو ما

:  و الحميوية  الغذائية المواد- 2

 ذاهتا حد يف تكون ال بيولوجية أو كيميائية مواد من اؼبكونة ويةيواغبم الغذائية اؼبواد
 اؼبخصصة اؼبواد بأهنا اؼبواد  ىذهوتعرف، غذائية عالجية خصائص على ربتوي وبالتارل غذاء،

 نقص أو شخص غذاء حصة يف الناقصة العناصر بعض وجود بتقوية التغذية نظام لتصحيح
. 1الصحية غبالتو يرجع إستعماؽبا

 

 

                                                             
1

: معا شرطٌن فٌها توفر إذا للدواء مماثلة مواد أو دواء األغذٌة تكٌف إذ 

: غذاء ذاتها حد فً تكون ال بٌولوجٌة أو كٌمٌائٌة مواد الغذاء فً وجود* 
: عدٌدة الفرنسً القضاء فً األمثلة

. الدجاج بٌضة على المحتوٌة الغذائٌة المادة- 
 .طبٌة نباتات خالصة على المحتوٌة الخاصة الشكوالطة: مثال دواء، تعتبر الٌود مادة على المحتوٌة المنحفة المواد- 
. الغلٌسٌرٌن ومادة الكٌمٌائٌة الخمٌرة على المحتوٌة الغذائٌة المادة- 
: للغذاء العالجٌة الخاضٌة لتعطً المواد هذه وجود* 

. العالجٌة الخاصٌة المادة ٌكسب الذي الوجود هذا إثبات الصعب ومن أنه غٌر وفعلً حقٌقً وجود الخاصٌة لهذه تكون أن وٌجب
: الصدد هذا فً أنظر 

Eric Fouassier le médicament notion juridique,op,cit :(cass.crim. 4/04/1957 : doc. Pharm. Jur. N°1041) Page 27. 
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: وراثيا معدلة الجسيمات- 3

: طبيعي غَت جيٍت لتعديل اعبسيمات تعرض* 

. تعويضو أو حذفو أو األقل على واحد جُت بإضافة إما يكون اعبيٍت التعديل

: اللقاحات أو األدوية إنتاج يف أو العالج يف تستعمل* 

. لقاحات أو أخرى األدوية تركيب يف تدخل أو العالجية اػباصية اعبسيمات ؽبذه يكون

 دبجرد اؼبنتجات تلك إذل الصيدرل اإلحتكار إمتداد ىو اؼبعيار ىذا على اؼبًتتبة النتائج أىم من
 األضرار على بالدواء اػباصة اؼبدنية اؼبسؤولية قواعد وتطبيق الكيماوية، اؼبواد بعض على احتوائها
 ـباطر عن اؼبسؤولية من اؼبنتجُت بإعفاء يتعلق فيما والسيما اؼبنتجات تلك استعمال عن الناصبة
. 1العلمي التطور

 السوق في الصيدالنية المواد بعرض الترخيص: الثاني المطلب
Autorisation de Mise sur le marché 

 الوطنية اؼبدونة يف ادةادل بتسجيل تسمح لرخصة السوق يف الصيدالنية اؼبادة طرح خيضع      
2لألدوية

(Nomenclature National) للمستهلك لتقدديو اؼبنتج يد من خروجو وبالتارل. 
  05-85القانون من 176 اؼبادة نصت فقد ،للمستهلك وضمانا ضباية إال توجد دل الرخصة ىذه

 ديكن ال:" يلي ما على 13-08 رقم القانون دبوجب اؼبعدلة وترقيتها الصحة حبماية اؼبتعلق
 واؼبواد هبا اؼبرخص أو اؼبسجلة األدوية إال الوطٍت الًتاب يف للجمهور تسليم وال إستَتاد

 ".البشري الطب يف اؼبستعملة عليها اؼبصادق الطبية واؼبستلزمات الصيدالنية

                                                             
 التنبؤ فً صناعته عند أو للتداول المنتوج طرح وقت فً الثابتة والفنٌة العلمٌة المعرفة حالة به تسمح ال ما )هو العلمً التطور بمخاطر ٌقصد  1

(. التكنلوجً والتقدم الالحقة بالتجارب ٌحدث أن ٌمكن الذي الضرر بأسباب
 ،ن.س.د القاهرة، العربٌة، النهضة دار العلمً، التطور مخاطر مواجهة فً السالمة بضمان المنتج إلتزام مدى قدوس، الرحمان عبد حسن: أنظر

 .  11ص
    .43،ص2002، 01س، العدد.إ.ق.ع.ج.فتٌحة ٌوسف، حماٌة المستهلك فً مجال الصٌدلة، م: انظر 2
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 أو اؼبواطنُت صحة ضباية قصد:" نوأ 13-08 القانون نفس من 174 اؼبادة نصت كما
 من السكان وضباية اؼبرض ومعاعبة وتشخيص الوقائية واغبمالت الربامج تنفيذ وضمان استعادهتا
 األدوية إال يستعملوا أو يصفوا أن الطبيب للممارسُت جيوز ال هبا، اؼبرخص غَت اؼبواد استعمال
 اػباصة الوطنية اؼبدونات يف والواردة البشري الطب يف عليها اؼبصادق الصيدالنية واؼبواد اؼبسجلة

 ".   لإلستعمال مؤقت ترخيص ؿبل كانت اليت األدوية أو هبا

 يف عليها منصوص الغَت األدوية استعمال منع اؼبشرع أن أعاله اؼبادتُت نص من يتبُت
 أو توزيعها أو اؼبنتج طرف من بتصنيعها سواء التداول مراحل من مرحلة أية يف الوطنية اؼبدونة

. منها اؼبستوردة وكذا األطباء طرف من وصفها حىت

 الوضع رخصة على للحصول اؼبتخذة اإلجراءات أىم إذل اؼبطلب ىذا خالل من سنتطرق عليوو
 القرارات يف بالنظر ذلك و اؼبستهلك ضباية يف قباعتها مدى يف البحث كذلك و السوق يف

 . اؼبختصة اعبهات طرف من طلبها شأن يف اؼبتخذة

  (مادة الصيدالنيةال تسجيل) السوق في الوضع رخصة استصدار إجراءات : األول الفرع

-92 رقم التنفيذي اؼبرسوم أصدر فقد تفصيل أكثر أحكام لوضع اؼبشرع من سعيا

284
 ذلك إذل التطرق قبل ولكن الصيدالنية اؼبواد تسجيل 2رخصة استصدار كيفية ينيتبل 1
. اؼبسؤولية أحكام على تأثَتمن  لو ؼبا الرخصة طالب صفة يف أوال البحث جيب

 

 

                                                             
 .53 عدد.ر.البشري،ج الطب يف اؼبستعملة  الصيدالنية  اؼبنتجات بتسجيل ،يتعلق 1992 يوليو 6 ل اؼبوافق 1413 ؿبرم 5 يف مؤرخ 284-92 رقم التنفيذي اؼبرسوم 1
الرخصة إجراء بولٌسً وقائً، ٌقوم على السلطة الضابطة و مقرر "  عرف عادل أبو الخٌر الرخصة انطالقا من ضرورتها و طبٌعتها بقوله  2

لوقاٌة  الدولة و األفراد من األضرار التً تنشأ عن ممارسة  الحرٌات و الحقوق الفردٌة أو لوقاٌة النشاط الفردي نفسه مما قد ٌعٌق تقدمه لو ترك 

عزاوي عبد الرحمن، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كمية لمزٌد من التفصٌل انظر . دون تنظٌم 
 .157 ص2007الحقوق بجامعة الجزائر، 
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 Qualité du Demandeur السوق في الوضع رخصة طالب صفة: أوال

 يف الوضع رخصة ؾبال يف التطورات من الكثَت عرف والذي الفرنسي، للتشريع بالرجوع
 إذل (Visa) التأشَتة نظام من اإلنتقال عند يقف دل التطور ىذا أن يالحظ ،(AMM) السوق
. 1الطالب صفة إذل ذلك تعدى إنو بل (Autorisation) الرخصة تقنية

 رخصة ؼبنح اؼبنظمة القانونية النصوص إذل وبالنظر اعبزائري، التشريع إذل بالرجوع أما
 اؼبنتجات بتنظيم اؼبتعلق 139-76 رقم اؼبرسوم وباألخص السوق، يف ووضعو الدواء تسجيل

 أدىن يثر دل أنو فيالحظ ،"السوق يف الوضع رخصة " عنوان ربت الثاين الباب يف 2الصيدالنية
 مقدم أن ضمنيا يفهم 14/1 للمادة بالرجوع لكن الرخصة، طالب صفة خبصوص إشكال
 يوجو أن جيب السوق يف الوضع رخصة طلب كل :" اؼبادة تنص حيث ،3صيدرل ىو الطلب

 ما نسخ ثالث على احملرر الطلب ىذا يتضمن أن وجيب العمومية، بالصحة اؼبكلف الوزير إذل
:  يلي

                                                             
1

 مؤسسة عن المسؤول الصٌدلً أي ، وحده الصٌدالنٌة المواد منتج إلى ٌعود( خالٌا الرخصة )التأشٌرة طلب كان 1941 قانون ظل فً أنه حٌث

 القانون أن حٌث ، الشًء بعض األمور تعقدت فقد  1967 قانون صدور بعد أما التأشٌرة، طلب فً الحق له من وحده هو فكان المواد، هذه إنتاج

 LE RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE" السوق فً الوضع مسؤول عن ٌتكلم فتارة المصطلحات ٌضبط لم فرنسا فً الحالً
MARCHé  "الرخصة حامل عن أخرى تارة و" le titulaire de  l’amm  "، ًالصحة قانون حتى بل ، مترادفٌن غٌر المصطلحٌن أن حٌن ف 

 انهما المصطلحٌن هذٌن بٌن للتمٌٌز محاولة فً البعض ٌشٌر و. اآلخر عن للتعبٌر أحدهما ٌستعمل ال و كذلك ٌعتبرهما ال الفرنسً العمومٌة
 بكل ٌقوم الذي السوق، فً الوضع مسؤول من مبادرة شكل فً الرخصة طلب ٌقدم االولى المرحاة فً أنه حٌث متعاقبتٌن مرحلتٌن عن ٌعبران

.  السوق فً الوضع لرخصة حامل ٌصبح الرخصة على الحصول و الشكلٌات هذه انهاء بعد ثم الملف، شكلٌات و إجراءات
 منتج بالضرورة هو لٌس السوق فً الوضع مسؤول أن إذ القانونٌة، الناحٌة من المشاكل بعض ٌطرح الفرنسً، التشرٌع نهجه الذي اإلتجاه هذا إن و

 voir ; J.P.MACHELON,la mise sur le marché des médicament en droit صٌدلً بالضروري لٌس أنه حتى بل الصٌدالنٌة المواد
français,LGDI,1980 ;p 223. 

.  
 02/01/1977 بتارٌخ ،الصادرة 01 عدد ر ج ، الصٌدالنٌة المنتجات بتنظٌم المتعلق ،23/10/1976 فً المؤرخ 138-76 المرسوم

2 

 صندن، أو صندل  أصبحت صادا الجٌم قلب بعد و جندن أو جندل أصلها و الفرس، طرٌق عن للعرب وصلت معربة هندٌة كلمة لغة، الصٌدلً  3

 : انظر .العقاقٌر و العطر ٌبٌع أنه أٌضا ٌدل كما منها، األجود اختٌار و األدوٌة جمع على تطلق التعابٌر هذه أصبحت و عطري، خشب هو و

. 3ص ،1990 ض،االري المرٌخ، دار القدٌمة، العصور فً الدواء و العالج تارٌخ خوام، نزار محمد

 ٌكون نا أفضل على ٌركبه و أنواعها من األجود ٌختار و صورها، أحسن على األدوٌة ٌجمع الذي المحترف " بأنه إصطالحا الصٌدلً وٌعرف

 التشرٌعات أما. 8ص ،2012-2011 وزو، تٌزي جامعة الحقوق، كلٌة ماجستٌر، مذكرة الصٌدلً، مسؤولٌة زٌنة، براهٌمً: انظر" التركٌب

: كاآلتً مراد حنوز الدكتور عرفها قد و المهنة لهذه صرٌحا تعرٌفا تورد لم أنها فالمالحظ الجزائر فً الصٌدلة لمهنة المنظمة

« l’officine pharmaceutique est un établissement affecté a l’exécution  des ordonnances médicales, a la 
préparation  des médicaments inscrits a la nomenclature et a la vente au détail des produits 
pharmaceutiques. » Voir: hannouz mourad et khadir med ,OP CIT ,p113. 
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 على اؼبوقع الصيدرل وكنية إسم اإلقتضاء وعند التجاري، وإظبو اؼبخترب وعنوان إسم- 1
.......". الطلب

 الصيدرل أو الدواء صانع الصيدرل اؼبشرع يقصد ىل ىو ىنا مطروحا يبقى الذي والسؤال
  األدوية؟ ـبترب عن اؼبسؤول

 الطب يف اؼبستعملة الصيدلية اؼبنتجات بتسجيل اؼبتعلق 284-92 اؼبرسوم بصدور
 من 06 اؼبادة نصت حيث ضمنيا ولو توضيحا أكثر أصبح اؼبشرع أن القول ديكن البشري
 وجاءت ......"وعنوانو التسجيل طالب اؼبسؤول إسم على اؼبنتوج تسجيل قرار ينص " اؼبرسوم
285-92 اؼبرسوم من 05 اؼبادة

/ الصيدالنية اؼبنتجات إلنتاج مؤسسة إستغالل برخص اؼبتعلق 1
 أو/ اإلنتاج صيدلية مؤسسة ألي التقنية اإلدارة صيدرل يتوذل أن جيب: " لتنص توزيعها أو

......".  التوزيع

 اػبصوص، على لإلنتاج مؤسسة حالة يف التقٍت، اؼبدير ديارس:" السابعة اؼبادة ونصت
: التالية اؼبهام

.......". اػبربة تقارير على اإلطالع بعد اؼبنتوج، تسجيل طلبيات على يوقع

 الصيدلية للمؤسسة التقٍت اؼبدير ىو التسجيل طلب مقدم أن نستنتج اؼبطابقة دبفهوم
 ىذا تسليم أن باإلشارة واعبدير أعاله، اؼبذكورة 07 اؼبادة دبوجب إليو اؼبسندة مهامو حبكم
. 2للمستهلك ضرر حدوث حالة يف مسؤولية من عليو يقع ما صاحبو إعفاء عنو ينتج ال القرار

 

 

                                                             
1
 ر الصيدالنية،ج المنتوجات توزيع أو اإلنتاج مؤسسات إستغالل برخصة المتعمق 1992-07-06 في المؤرخ 285-92 رقم تنفيذيال سومالمر 

 .1992-07-12 في الصادرة 53 رقم
  .284-92 المرسوم من 08 المادة انظر  2
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  السوق في الوضع رخصة طلب: ثانيا

 .اؼبختصة اعبهات من صادرة رخصة دبوجب إال صيدالنية مادة أي تصريف جيوز ال
       الفرنسي القانون يف السوق يف الوضع برخصة تسميتها على تفقا الرخصة ىذه

 « Autorisation de Mise sur le Marché » إال الرخصة ىذه على اغبصول يتم وال 
 .1باألمر اؼبعٍت يقدمو طلب على بناءا

 اؼبرسوم دبوجب الصيدالين اؼبنتوج تسجيل رخصة بتسميتها اكتفى اعبزائري اؼبشرع لكن
92-284 (Autorisation d’Enregistrement du Produit Pharmaceutique) 

. فيو توافرىا من بد ال وشروط عناصر دبجموعة يتميز طلب على بناء إال األخَتة ىذه سبنح وال
 باعبانب يتعلق ما منها حيث 284-92 اؼبرسوم دبوجب اعبزائري اؼبشرع وبينها حددىا وقد

 اؼبراد الصيدالنية باؼبادة تتعلق وأخرى (Condition de Forme) شكلية شروط أي اإلداري
 األخَتة ؽبذه بالتفصيل نتطرق وسوف (Condition du Fond) موضوعية شروط أي طرحها

 سالمتها بفحص الصيدالنية اؼبادة على اؼبطروحة السابقة للرقابة التطرق عند الثاين اؼببحث يف
 .  (Sécurité –Efficacité– Qualité) وجودهتا وفعاليتها

                                                             
: السوق في الوضع رخصة الستصدار طريقتين بين التمييز من بد ال الفرنسي، التشريع في أنو إلى اإلشارة مع-  1
. الفرنسي العمومية الصحة قانون من R5133 إلى R5128 المواد أحكام تحكميا المباشر، الطمب تسميتيا ويمكن العادية، الطريقة- أ

 إال لو، 75/319 التوجييية التعميمة من الثالث الفصل حددىا األوربي، اإلتحاد مستوى عمى أخرى، إجراءات ىناك المباشر الطمب جانب إلى- ب
. اإلستعمال رةدونا مؤقتة، ىي بل إختيارية، فقط ليست اإلجراءات ىذه أن

 J.P.MACHELON ,OP.cit , p.229 :أنظر التفاصيل، من لممزيد
« On se bornera à indiquer que deux modes d’introduction de la demande d’AMM coexiste a l’heure actuelle. 

La procédure normale, celle qu’on peut appeler de demande directe, est régie par les articles R5128 à 
5133 CSF, la composition du dossier (à déposer au ministère chargé de la santé), y est décrite avec une 
grande minute. 

A coté de la procédure de demande directe, il en existe une autre, communautaire, mise au point dans le 
chapitre III de la directive 75/319/CEE ; bien qu’elle soit non seulement facultative mais provisoire, et de 
surcroît très rarement utilisée. »                                                                                 



 الفصل األول                        التنظيم الق انوني لطرح المواد الصيدالنية للتداول  في السوق
 

35 
 

   التسجيل ملف/- أ

 العناصر حدد اعبزائري اؼبشرع أن يتضح 289-92 اؼبرسوم من 09 اؼبادة إذل بالرجوع
 اؼبادة تنص و ،1الفرنسي اؼبشرع غرار على السوق، يف الوضع رخصة طلب يف توافرىا الواجب

 الغرض ؽبذا معد مطبوع يف بالصحة اؼبكلف الوزير إذل تسجيل طلب كل يوجو أنو جيب " أنو
 عند فيو تذكر كما العقاقَتية، الكيماوية الفيزيائية اؼبعطيات فيو تذكر تلخيصي، دبلف مصحوبا
 دبذكرة ومرفوقا والعالجية، والطبية والسمامية اجملهرية اعبرثومية اؼبنتوج معطيات اإلقتضاء
 وبعشر طبية خدمة من اؼبنتوج قدمو ما ربسُت مدى اػبصوص على تربز عالجية إقتصادية

". للبيع اؼبعروض النموذج من عينات

 دبلف الصيدالنية اؼبادة تسجيل طلب يرفق أن اؼبشرع إشًتط أعاله ذكر ما إذل باإلضافة
: يلي فبا 284-92 اؼبرسوم من 11 اؼبادة حسب يتكون وتقٍت علمي

. والبيولوجية الكيماوية، الفيزيائية ومراقبتو وتوضيبو اؼبنتوج بصنع اؼبتعلقة اؼبعطيات- 

. اجملهرية اعبرثومية، اؼبعطيات- 

. والسمامية العقاقَتية اؼبعطيات- 

. والعالجية الطبية اؼبعطيات- 
                                                             

 في المتطمبة المعمومات تضمينو ويجب بالصحة، المكمف الوزير إلى السوق في الوضع رخصة طمب يوجو أن يجب الفرنسي، التشريع في إذ 1
 المنتج؛ وعنوان اسم المنتج، ىو يكن لم إذا حالة وفي السوق، في الوضع مسؤول وعنوان اسم: وىي العمومية؛ الصحة قانون من R5128 المادة

. R2128-2 المادة حددتو والذي الدواء، لخصوصيات ممخص الصيدالنية، تركيبتو لمدواء، الخاصة التسمية
La demande d’AMM doit être adressée au ministère chargé de la santé et doit contenir les indications prévues 
a l’article R5128 CSP : nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, si celui-ci ne fabrique 
pas la spécialité, le nom et l’adresse du fabricant, la dénomination spéciale du médicament, sa composition 
pharmaceutique et un résumé des caractéristique du produit définit à l’article R5128-2 CSP ; Voir : 
SANDRINE Husson , http://www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/ p.3. 
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: الطلب دراسة/- ب

 اؼبنتجات بإخضاع وذلك 1ةتمقبورل مدى إثبات قصد إستالمو فور التسجيل طلب ملف يدرس
 حيث 2أعاله اؼبذكور والتقٍت العلمي اؼبلف أساس على للخربة اإلعتبار بعُت طلباهتا اؼبأخوذة

 ثالث ؼبدة 3بالصحة اؼبكلف الوزير يعتمدىم خرباء إذل التقييم أو اػبربة إجراء عمليات تسند
 مباشرة منفعة أية ؽبم تكون أال بشرط 5ترشيحاهتم تقدًن بعد قائمة يف بضبطهم وذلك 4سنوات

 أو تقسيماهتم أو خرباهتم موضوع األدوية إنتاج يف وسيط شخص طريق عن ولو مباشرة، غَت أو
 أو خربة إجراء عملية كل عند بالشرف تعهدا الغرض ؽبذا يوقعوا أن وعليهم تسويقها يف

 .6تقييم

 إجراء ىو 284-92 اؼبرسوم من 12 اؼبادة عليو نصت ما حسب باػبربة اؼبقصود
 مركبات من ذكر ما حقا نتج الصيدالينادل ؽبذا أن من التحقق قصد وإختبارات دراسات

 كيماوية فيزيائية بإختبارات بالقيام وذلك للتسجيل، اؼبقدم والعلمي التقٍت اؼبلف يف وخصائص
 إذل باإلضافة وظبامية عقاقَتية إختبارات إجراء اإلقتضاء وعند وبيولوجية ؾبهرية وجرثومية

 صبيع من تعفى اليت النوعية الصيدالنية اؼبنتوجات بإستثناء العالجية، الطبية اإلختبارات
. 7األخرى من اإلعفاء دون العالجية والطبية والسمامية العقاقَتية اإلختبارات

أخضع اؼبشرع أيضا األدوية اؼبستوردة لذات اإلجراءات باإلضافة إذل ىذه اإلختبارات 
إلثبات مطابقتها للمواصفات واؼبقاييس اؼبعمول هبا، بإلزام اؼبستورد بتقدًن شهادة مطابقة تثبت 

، وإثبات أن الدواء 284-92 من اؼبرسوم التنفيذي 38قيامو باؼبراقبة الالزمة طبقا لنص اؼبادة 

                                                             
 .284-92 المرسوم من 10 المادة انظر  1
 . 02 الفقرة 284-92 المرسوم من 10 المادة انظر 2
 .92/284 المرسوم من 14 المادة انظر  3
 . 284-92 المرسوم من 17 المادة انظر  4
  .284-92 المرسوم من 17 المادة انظر  5
 .284-92 المرسوم من 18 المادة انظر 6
  284-92 المرسوم من 13 المادة انظر  7
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اؼبستورد متداول يف البلد اؼبصدر، ضباية للمستهلك اعبزائري من اعتباره حقال للتجارب، بالتسًت 
 . 1وراء اغبق يف ضباية اؼبعلومات السرية

 :المتخذة القرارات :الثاني الفرع

 كأي البشري الطب يف اؼبستعملة الصيدالنية اؼبواد تسجيل قرار أن بداءة، التنويو جيب
 اليت العمومية السلطة إرادة عن فقط يعرب فردي قرار ىو اإلداري، الضبط قرارات من قرار

 الشروط لتحقق بالنظر ذلك و السلب و اإلجياب بُت اؼبتخذة القرارات تتباين قد و ،2أصدرتو
  .عدمو من الطلب يف  توافرىاالواجب

: الرفض المنح، قرار/ أ

إذا كانت نتائج اػبربة تقضي بتطابق اؼبنتوج الدوائي مع اؼبواصفات واؼبقاييس القانونية 
 3والفنية، وتبينت فاعليتو العالجية، سبنح رخصة التسجيل اليت تعترب كشهادة ميالد للدواء اعبديد

 و تستدل على عبارة مسجل بوزارة الصحة ربت رقم معُت، وديثل ىذا اإلجراء إبراز 3اعبديد
 . للتقدير الرظبي بصالحية اؼبنتوج الدوائي، وما لو من أثر يف نفس اؼبستهلك

 اؼبكلف الوزير طرف من التسجيل قرار يتخذ  كان284-92 اؼبرسوم من 21 للمادة طبقا
 حملاضر مراقبتها عقب إقًتاحها تقدم حيث ،للمدونة الوطنية اللجنة رأي أخذ بعد بالصحة

 الصحة حبماية اؼبتعلق 08-85 رقم القانون عليو نص ؼبا تأكيدا إال ىذا جاء وما اػبربة إجراء
                                                             

 جرت بعض الشركات األجنبٌة مجرى التحاٌل على اإلتفاقٌات والقوانٌن الدولٌة، بتصدٌر مواد صٌدالنٌة سامة على أساس أنها أدوٌة صالحة  1

لإلستعمال البشري أو أقل تركٌز، وحٌن تقدم الشركات المصدرة للدول النامٌة المستوردة شهادات مطابقة األدوٌة للمعاٌٌر العالمٌة، تتعمد إخفاء 
أضرارها وجوانبها السلبٌة، تحت غطاء الحماٌة الدولٌة للملكٌة الصناعٌة وسرٌة المعلومات المتعلقة بالمنتوجات الصٌدالنٌة بن داود عبد القادر، 

أنظر فً  . 119 وص118،ص2005إشكالٌة الوقاٌة لحماٌة المستهلك فً مجال الخدمات الصٌدالنٌة، مجلة العلوم القانونٌة واإلدارٌة، عدد خاص،

-92، ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رقم 06/02/1993فً  مؤرخ 47-93 من المرسوم التنفٌذي رقم 05شروط مراقبة المواد المستوردة، المادة 

والمرسوم .10/02/1993، الصادرة بتارٌخ 09ر .، والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلٌا أو المستوردة، ج12/02/1992 مؤرخ فً 65

، 80ر .، ٌحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكٌفٌات ذلك، ج10/12/2005 مؤرخ فً 467-05التنفٌذي رقم 

  . 11/12/2005الصادرة بتارٌخ 
2
 « Comme toute autorisation de police, l’AMM est un acte unilatérale exprimant la volonté de la puissance 

publique, et d’elle seule » J.P.MACHELON, OP.cit, p.239. 
3  HANNOUZ Mourad et KHADIR Mohammed, op.cit, pp 33-37  
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 األدوية توزيع جيوز ال أنو فحواىا يف 176 اؼبادة تنص كانت حيث ،تعديلو قبل وذلك وترقيتو
 دبوجب لكن. بالصحة اؼبكلف الوزير طرف من معتمدة تكن دل ما البشري الطب يف اؼبستعملة

 أصبحت حيث الوضع اختلف 05-85 للقانون واؼبتمم اؼبعدل 13-08 رقم القانون صدور
 البشري الطب يف مستعمل دواء كل يكون أن جيب: " يلي ما علىتنص  اؼبعدلة 175 اؼبادة

 ؿبل دبقابل، أو ؾبانا تسويقو قبل اؼبصدر، أو اؼبستورد أو صناعيا واؼبنتج لالستعمال واعباىز
 أخذ بعد البشري، الطب يف اؼبستعملة1 الصيدالنية للمواد الوطنية الوكالة سبنحو تسجيل مقرر
 .الوكالة ىذه لدى اؼبنشأة األدوية تسجيل عبنة رأي

 األدوية تسجيل وكيفيات وسَتىا وتنظيمها وتشكيلها األدوية تسجيل عبنة مهام ربدد
 التنازل شروط وكذا وسحبو وذبديده التسجيل مقرر منح وشروط البشري الطب يف اؼبستعملة

". التنظيم طريق عن وربويلو التسجيل عن

 الصيدالنية اؼبواد تسجيل طلبات يف بالبث اؼبختصة اعبهة أن اؼبادة ىذه من يستشف
 أخذ بعد التسجيل قرار سبنح حيث الصيدالنية للمواد الوطنية الوكالة أصبحت البشري للطب

 للمواد الوطنية الوكالة بإنشاء اؼبشرع قيام رغم لكن .ؽبا التابعة األدوية تسجيل عبنة رأي
 اؼبختصة اللجنة منها ؽبا تابعة متخصصة عبان وإنشاء البشري الطب يف اؼبستعملة الصيدالنية

 175/2 اؼبادة يف إليو أشار الذي التنظيم بإصدار يقم دل ىذا، ليومنا أنو إال األدوية، بتسجيل
-92 للمرسوم خاضعا ذلك يبقى وبالتارل التسجيل وكيفية التسجيل مقرر منح لشروط احملدد
 .التنظيم صدور حُت إذل 284

من طرف مدير اؼبكتب الفرنسي لألمن  سبنح ىذه الرخصة، أما يف التشريع الفرنسي
 من قانون الصحة العمومية L5121-8 اؼبادة  وفقAFSSAPSالصحي للمنتجات الصحية 

                                                             
 و 03-85 للقانون المتمم و المعدل 13-08 القانون بموجب البشري الطب فً المستعملة الصٌدالنٌة للمواد الوطنٌة الوكالة إنشاء تم :انظر  1

 و المالً االستقالل  المعنوٌة بالشخصٌة تتمتع مستقلة إدارٌة سلطة الوكالة أن نصت حٌث 1-173 المادة بموجب دلك و الصحة بحماٌة المتعلق

  . 2-173 المادة انظر األدوٌة تسجٌل لجنة ٌوجد المتخصصة لجانها بٌن من
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من قانون الصحة  R5121-34اؼبادة والذي حيق لو ازباذ أي تدبَت ربقيق يراه ضروري، دبوجب 
، إال أن ذلك ال دينع من القول أن كل ما يتعلق برخصة الوضع يف السوق 1العمومية الفرنسي

 وليس فقط ،يف التشريع الفرنسي يصدر يف شكل قرار إداري صادر عن الوزارة اؼبكلفة بالصحة
 يف السوق ما يتعلق دبنح أو رفض ىذه الرخصة، وإمنا كل التدابَت اؼبتعلقة برخصة الوضع

 .كالتجديد، الوقف، السحب، التعديل أو التحويل
« La décision de l’autorité administrative –ici, dans tous les cas, le 

ministre chargé de la santé, statuant par arrêté- se sont non seulement les AMM, 

et les refus d’AMM, mais toutes les mesures prévues par le code de la santé 

publique ; qui se rattachent au AMM : modification, renouvellement, 

suspension, retrait, ou transfert d’autorisation.
2
 » 

 يف يصدر أن على ،4للتجديد3 قابلة سنوات طبس ؼبدة  قرار التسجيل  يف اعبزائر منح ويتم
 يف اؼبهلة ىذه سبدد أن وديكن والتقٍت، العلمي اؼبلف إيداع تاريخ من ابتداء يوما( 120) مهلتو

                                                             
1 Voir, Hervé Dion et Xavier Champagne, OP.cit, p 191. 
2 Voir, JP Machelon ; Op.cit, p 236. 

 المبدأ ىذا ويعتبر كذلك سنوات خمس كل لمتجديد قابمة سنوات، خمس لمدة صالحة السوق في الوضع رخصة فإن الفرنسي؛ التشريع ضمن 3
. L5121-8 المادة وبالتحديد الحالي، التشريع بموجب بو معمول زال وال ،1965 لسنة الصحة قانون بو جاء بحيث تقميدي،

Traditionnellement, l’AMM été valable pendent 5ans, et ensuite renouvelable par période quinquennale, ce 

principe établi en 1965 et qui figure toujours a l’article L5121-8 du code de la santé publique… ».  

VOIR, Sandrine HUSSON, 2eme partie, OP CIT, p.5 
 

 
 إعالم يجب التجديد رفض حالة وفي سنوات، الخمس نياية عن األقل عمى أشير 6 قبل الرخصة تجديد طمب بتوجيو ممزم الرخصة حامل 4

 نصت إذ التجديد؛ بقبول ضمني قرار اإلدارة سكوت اعتبر R5121-45 المادة خالل من الفرنسي المشرع أن إلى اإلشارة مع مسبب بقرار الطالب
 بمجرد مجددة تمقائيا تعتبر السوق في الوضع رخصة فإن الرخصة، حامل من إضافية تبريرات طمب أي أو قرار أي وجود عدم حالة في أنو عمى
 :أنظر السوق، في الوضع رخصة مدة حول التفاصيل من لممزيد. - صالحيتيا نياية تاريخ حمول

Thomas DEVRED, Autorisation de mise sur le marché des médicaments, Edition Lamy, 2011, p.60. 
«L'autorisation de mise sur le marché est valable pour cinq ans mais elle est renouvelable par période 
quinquennale (art. L 601 al. 4 CSP). La demande de renouvellement est à présenter par le titulaire trois mois 
au plus tard avant la date d'expiration. Celui-ci doit attester qu'à sa connaissance aucune modification n'est 
intervenue dans les éléments produits à l'appui de sa demande d'autorisation. Par conséquent si celui-ci a 
connaissance d'un nouvel effet secondaire, d'une nouvelle contre indication, il doit le signaler. Cette 
connaissance doit s'apprécier eu égard aux données actuelles de la science. L'autorisation n'est pas 
renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut. Un problème se pose quant à l'appréciation du défaut d'effet 
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 أمر صدر ما إذا اؼبهلة هبذه العمل يعلق أن  علىيوما (90) قدرىا بفًتة اإلستثنائية اغباالت
 دل وإذا كتابية، أو شفوية توضيحات تقدًن أو ملفو لإلستيفاء اؼبعٍت من طلب أو اػبربة بإجراء
 الرخصة مفعول بطل اؼبقرر تبليغ تاريخ تلي اليت السنة خالل فعليا تسويقا اؼبسجل اؼبنتوج يسوق
 .1انقضائها من األكثر على يوما( 90) قبل دبربر سبديدىا طلب ديكن لكن

 يف اؼبسجلة غَت األدوية الستعمال2 مؤقتا ترخيصا ؿبددة وؼبدة التسجيل قرار دينح قد
 يف ؼبا مناسب عالج يوجد ال نادرة أو خطَتة بأمراض التكفل إطار يف توصف عندما اعبزائر
 تدوين عنو ينجر التسجيل قرار أن بالذكر واعبدير مفًتضة جد عالجية منفعة ؽبا وتكون اعبزائر
  ىذه األخَتةتضبط حيث البشري الطب يف اؼبستعملة (ص.م.و.م) لدى الصيدالين اؼبنتج

 السوق من السحب و التسجيالت ذبديد عدم وكذا اعبديدة اؼبنتوجات تسجيل ،باستمرار
   :يلي ما  على اؼبنتوجات صبيع إذل بالنسبة اؼبدونة وتنص

                                                                                                                                                                                              

thérapeutique. Aucune indication n'est donnée sur les modalités d'appréciation de l'absence de l'effet 
thérapeutique. L'administration peut demander des justifications complémentaires au demandeur. Si à la date 
d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché aucune décision n'est notifiée, ou si aucune demande de 
justification n'est adressée, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date. Cette solution 
d'accord implicite de renouvellement ne semble pas satisfaisante eu égard à la dangerosité du produit en 
cause. Le renouvellement peut être refusé. Aucun article spécial ne précise si cette décision doit être motivée. 
La loi du 11 Juillet 1979 dispose que l'administration à l'obligation de mentionner dans le corps de la décision " 
les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " pour toutes les décisions individuelles 
défavorables telles que des mesures de police ou des mesures restrictives des libertés, des sanctions, des 
retraits ou abrogations d'une décision créatrice de droit, etc. En l'espèce, nous sommes en présence de la 
dernière hypothèse. Donc, cette décision doit être motivée. Cette solution est corroborée par la règle du 
parallélisme des formes : comme le refus de l'autorisation de mise sur le marché est motivé, le non 
renouvellement de celle ci doit l'être également. », 

 
 . 284-92 المرسوم من 22 المادة انظر  1
 .13-08 القانون من 1 مكرر 175 المادة انظر  2
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 ىذه كانت إذا للصحة، العاؼبية اؼبنظمة إعتمدتو الذي النحو على الدولية، اؼبشًتكة التسمية- 
 ربتويو ؼبا العلمية التسمية أو اؼبألوفة التسمية على وجودىا عدم حالة يف وتنص موجودة التسمية

 ،فعالة عناصر من

 ،للمنتوج اػباصة التسمية- 

 ،الفعالة عناصره ومعايرة الصيدالين شكلو- 

  ،الضرورة عند إستعمالو قيود- 

 قد تنفيذي إداري بقرار الطلب يف البث مرحلة وىي اغباظبة، اؼبرحلة إذل الوصول إن
 باؼبوافقة طلبو ذلع بإجابتو إما لتنتهي الطلب، مقدم نظر وجهة من سلبيا أو إجيابيا إما يكون
 لألسباب برفضو أو بيانو سبق كما (ص.م.و.م) يف الطلب ؿبل الصيدالين اؼبنتوج تسجيلعلى 
: 1التالية

 .تسجيلو طلب عند اؼببينة العادية استعمالو ظروف يف ضار أنو تبُت إذا- 

 .الكفاية فيو دبا الطالب يثبتو دل أنو أو غائب اؼبرجو العالجي األثر أن- 

 .بو اؼبصرح والكمي النوعي الًتكيب على يشمل ال أنو- 

 واؼبعلومات الوثائق أن اؼبنتج الدواء جودة بضمان تسمح ال اؼبراقبة أو اإلنتاج أساليب أن- 
 .اؼبرسوم ىذا ألحكام تستجيب ال التسجيل لطلب دعما اؼبقدمة

 إال التسجيل طلب يرفض ال فإنو التسجيل طلب يف بالبث اؼبخولة اإلدارة تعسف لعدم اوضمان
 مصحوبا للمعٍت يبلغ الطلب برفض مقرر كل وإن ،توضيحات تقدًن من الطالب سبكُت بعد

 الرجوع حق لو فإن الرفض، دبقرر التسجيل الطالب رضا عدم حالة ويف. لذلك اؼبربرة باألسباب

                                                             
  .284-92 مرسوملا من 28 المادة انظر  1
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 قانون اإلجراءات ظل ويف حاليا بالقول يسمح فبا ،اإلدارية القرارات يف للطعن العامة لألحكام
 اؼبنازعات يف 2جوازيا وجعلو 1التظلم فكرة  عنزبلى قد اؼبشرع أناؼبدنية و اإلدارية اعبديد 

 ابتدائي بشكل تعود اليت تلك أو اإلدارية احملاكم إلختصاص تعود اليت تلك سواء العامة اإلدارية
 قبل اإلداري التظلم إذل اللجوء ألزم الذي الفرنسي اؼبشرع عكس .الدولة ؾبلس إذل وهنائي
 R5140/2 اؼبادة حسب وذلك الصيدالين اؼبنتوج تسجيل عدم قرارات يف القضائي الطعن

 الرخصة طلب يف نظرت اليت اللجنة إذل ويوجو وجوبا، القضائي للطعن سابق اإلداري فالطعن
 ألربعة السكوت حالة يف ) ضمنيا أم صرحيا يكون وقد مسبب، يكون أن جيب اللجنة وجواب
 التظلم رفض قرار من شهرين أجل يف اإلداري القضاء إذل فيوجو القضائي الطعن أما( أشهر

 حالة يف الغَت وأ الرفض حالة يف الطلب مقدم سواء مصلحة لو من كل من ويوجو اإلداري،
. 3اؼبوافقة

: مواد الصيدالنيةال تسجيل رخصة سحب أو تعديل، قرار/ ب

 وقائي قبلي إجراء سوى ليس الصيدالين اؼبنتوج تسجيل رخصة استصدار طلب كان ؼبا
 شروط من التأكد بعد إال يتم ال الرخصة ىذه منح وباعتبار الصيدالنية، اؼبواد مستهلك غبماية
 لتصرفات ؿبال منحها بعد تكون قد( السوق يف الوضع )التسجيل رخصة فإن وتقنية، إدارية

                                                             
1

 رضاه عدم عن فيو ُيعّبر رئاسية أو كانت والئية المعنية اإلدارة إلى الشأن صاحب ُيوجيو محض إداري طابع ذو تظمم ىو المسبق اإلداري لطعن ا
 LA THEORIE DU )القاضــي الوزيــر نظرية إلى التاريخــية جذوره ترجع إذ موقفـــيا، مراجعة خاللو من ويمتمس إداري قرار أو عمل عن

MINISTRE JUGE)، 73 ص ،08 ددع ،الدولة مجمس مجمة وخصائصيا، تطورىا : الجزائر في اإلدارية المنازعة العزيز، عبد نويري: أنظر. 
2

ٌجوز للشخص : "  على2008 21، ج ر عدد 2008 فبراٌر 25إ المؤرخ فً .م.ج.إ:  المتعلق ب09-08 من القانون 1 /830 تنص المادة 

 ..."  الجهة اإلدارٌة المصدرة القرار فً اآلجال المنصوص علٌهعلىالمعنً بالقرار اإلداري، تقدٌم التظلم 
3 -«Le recours gracieux est un préalable au recours contentieux. Il doit être soumis pour avis à la commission 
qui examine les demandes d'autorisation de mise sur le marché.L'avis de la commission doit être motivé. Sa 
décision peut être expresse ou implicite (silence gardé pendant quatre mois).Le recours contentieux doit être 
introduit devant les juridictions administratives dans le délai de deux mois suivant la  décision de rejet du 
recours gracieux. Il peut également être formé contre une décision d'octroi d'autorisation de mise sur  le 
marché par un tiers à condition qu'il justifie d'un intérêt à agir. », Sandrine HUSSON, partie 2, p.4.  
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 إطار يف ذلك وكل سباما، وسحبها وقفها حىت أو ؿبتواىا تعديل يتم قد حبيث أخرى، إدارية
. العمومية الصحة على احملافظة

: مواد الصيدالنية ال تسجيل رخصة سحب  قرار/1

 األمر وأمنو اؼبستهلك صحة على للحفاظ اؼبشرع عليها يعول اليت الفعالة الوسائل من
 حيز وضعو مسار يف اؼبنتوج طرح عملية يف اؼبسامهة اؼبؤسسة أو اؼبؤسسة نشاط بتوقيف

 اػبطر ربقق قبل وليس اؼبنتوج عرض بعد تأيت أهنا التدابَت ىذه كل يعاب لكن ،1اإلستهالك
 من يكون آخر دبعٌت أو للخطر، تعرضت قد اؼبستهلك وأمن صحة تكون أن قبل تأت دل أي
 أو اؼبفحوص اؼبنتج عن يتحدث اؼبشرع أن إذ وقائي، وليس عالجي ىدف ربقيق ذلك وراء

 ديكن " أنو تنص حيث 02-89 رقم القانون من 17 اؼبادة يف ذلك ورد كما ربليلو، مت الذي
 وقمع اعبودة مراقبة ـبابر يف لتحليلها عينات بأخذ القيام......قانونا اؼبؤىلُت لألشخاص

 اؼبفحوص اؼبنتوج كان إذا ما حالة يف " إليو اؼبشار القانون من 20 اؼبادة وتضيف......" الغش
 يستحيل وعندما اؼبستهلك أمن أو صحة يهدد وشيك خطر على حيتوي ربليلو مت الذي أو

 مسار من اؼبنتوج بسحب مسبب قرار دبوجب تأمر اؼبختصة اإلدارية السلطة فإن مطابقتو،
 إذ 03-09 من القانون 53، و نفس الشيء تؤكد عليو اؼبادة ....."لإلستهالك عرضو
 من القانون كافة التدابَت التحفظية قصد ضباية 25يتخذ األعوان اؼبذكورين يف اؼبادة "تنص

اؼبستهلك وصحتو وسالمة مصاغبو، و هبذه الصفة ديكن لألعوان القيام برفض الدخول اؼبؤقت 
أو النهائي للمنتوجات اؼبستوردة عند اغبدود و اإليداع و اغبجز و السحب اؼبؤقت أو النهائي 

للمنتوجات أو إتالفها و التوقيف اؼبؤقت للنشاطات طبقا لألحكام اؼبنصوص عليها يف ىذا 
 ." القانون

                                                             
 .215دٌدن بوعزة، المرجع السابق، ص:  انظر 1
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 تسجيل لقرار اؼبصدرة اعبهة اؼبشرع خول ، اؼبواد الصيدالنيةمستهلكو تأكيدا غبماية 
 توزيع منع على يعمل كما مسبب، بقرار األخَت ىذا مفعول وقف إمكانيةاؼبادة الصيدالنية 

. الًتخيص ؼبنح مستكملة تعد دل عليها اؼبنصوص الشروط أن تبُت إذا اؼبعٍت اؼبستحضر

 العلمية للمواصفات ومطابقتها اؼبنتجات صالحية من التأكد اإلجراء هبذا ويقصد
 صحة على خطورهتا وعدم السوق يف اؼبعروضة اؼبنتجات سالمة كفالة وضرورة والتقنية

 اؼبنتوج يف توافرىا الواجب بالشروط يتقيد أن الرخصة صاحب على لزاما كان وإذا. اؼبستهلكُت
 بإعالم يسمح كبو على وتداولو إنتاجو ربكم للقوانُت و اللوائح اليت ه وفقابتسويق لًتخيصل

 بفرض اؼبشرع يتدخل فقد اؼبنتج، سالمة ضمان وىو ؽبذا فباثل إلتزام عليو فإن اؼبستهلك،
 لدى والتقرب اؼبتوفرة اؼبخزونات أخذ واجب اؼبخترب عاتق على ويلقي وقائية، إجراءات
 اؼبرسوم من 31 اؼبادة يف ذلك يفيد ما جاء حيث توزيعها، منع أجل من اؼبنتوجات أصحاب

 على يتبُت عندما التسجيل سحب يقًتح أن ديكن:" أنو على نصتاليت  ،92-284
: اػبصوص

. العادية إستعمالو ظروف ظل يف ضار اؼبستحضر أن- 

 دون وىذا التسجيل، مقرر يف اؼببينة والكمية النوعية الًتكيبة على حيتوي يعد دل اؼبستحضر أن- 
. الغش بقمع اؼبتعلقة اعبنائية األحكام بتطبيق اؼبساس

 ".الصيدالين اؼبنتوج جودة بضمان تسمح ال والرقابة الصنع ظروف أن- 

 :للوكالة ديكن أنو على الصحة، قانون من 13 فقرهتا يف ،4مكرر 173 اؼبادة تنص كما
 أو حفظ أو توضيب أو توزيع أو إستغالل أو إستَتاد أو ربضَت أو إنتاج أو إختبار كل توقيف"

 إستعمال أو إشهار أو ؾبانا التوزيع أو البيع، لغرض حيازة أو دبقابل، أو ؾبانا السوق، يف وضع
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 يشكل قد أو اؼبنتوج ىذا شكل ما إذا لتسجيل خاضع غَت أو خاضع دواء وصف أو تسليم أو
". عادية إستعمال ظروف يف البشرية الصحة على خطرا

 جهات عدة من تصدر أن ديكن التسجيل مقرر سحب طلبات نو اعبدير بالذكر أ
: اػبصوص وعلى

. الطبية العقاقَت إستعمال ؾبال يف واليقظة للسهر الدولية أو الوطنية اؽبيئات- 

. العمومية للصحة الوطنية اؽبيئات- 

. توزيعها أو / األدوية اديرإست مؤسسات- 

 اؼبنتوج صانعة اؼبؤسسات سيما ال األجنبية، أو احمللية الصيدالنية اؼبنتوجات صنع مؤسسات- 
. السحب طلب موضوع

. اؼبستهلكُت وصبعيات العلمي الطابع ذات اعبمعيات- 

 اللجنة بو تقوم بفحص القيام بعد إال يكون ال التسجيل سحب فإن البيان سبق كماو
، و يف حال 1خرباء إذل ذلك تسند أن ؽبا وديكن صالحيتها من ىذا أن حبكم للمدونة الوطنية

 ؿبل الدواء إنتاج عن للتوقف يلزم ما كل إزباذ تقرر سحب اؼبنتوج، فإنو جيب على اؼبنتج
 السوق من سحبو وضرورة تداولو بإيقاف خطر، من ديثلو دبا اؼبوزعُت كافة وإخطار السحب،

 اؼبنتج مسؤولية إغفال دون الالزمة، اإلجراءات كافة إلزباذ التدخل الدولة حق من كان وإال
 تلزم الصانع أو 284-92 من اؼبرسوم 33، و تبعا ؽبذا فإن اؼبادة يلزم دبا القيام يف تقاعس الذي

اؼبستورد أن يسحب من السوق فورا اؼبنتوج الصيدالين أو اغبصة اؼبشبوىة منو، وأن حيًتم صبيع 
الًتتيبات اليت يتخذىا الوزير اؼبكلف بالصحة يف ىذا الصدد، وإن سحب األدوية غَت اؼبطابقة 

 .أو إتالفها، ال ينجر عنو أي تعويض مهما يكن نوعو
                                                             

 .284-92 المرسوم من 30 المادة انظر  1
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 التقنية الشروط دفًت دداؼبح ،30/10/2008 يف اؼبؤرخ القرار من 26 اؼبادة تنصكما 
 أو صيدالين منتوج سحب أو توقيف حالة يف أنو على ،1الصيدالنية اؼبنتجات اديربإست اػباصة
 أي وبدون يتخذوا أن والصيادلة، واؼبوزعُت باعبملة والباعة مستورد كل على يتعُت طيب مستلزم
 إنتاج أثناء أخطاء تقع قد أنو إذ .العامة الصحة على حفاظا الالزمة التدابَت هتاون أو تأخَت
 خطأ صيدال ؾبمع ارتكب عندما اعبزائر، يف مؤخرا حدث مثلما تسويقو، أو تغليفو أو الدواء

 وأكد القلب، بأمراض اػباص كارتيدال دواء بغالف باألنفلونزا، اػباص رومافيد دواء تغليف يف
 بسحب وأمرت اػبطأ تداركت الصحة وزارة أن إال الداخلي، الغالف يف فقط اػبطأ أن اؼبنتج
. 2الصيدليات على توزيعو قبل الدواء

 L601/4 اؼبادتُت دبوجب ظبحباؼبوازاة مع ما سبق ذكره فإن اؼبشرع الفرنسي  و
 قرار دبوجب الرخصة سحب أو بوقف اؼبختصة للهيئة العمومية، الصحة قانون من R5139و

 منح من الرغم فعلى، 3باؼبستهلك تضر أصبحت الرخصة ؿبل اؼبواد أن اتضح ما إذا مسبب
 ؼبدة مفعوؽبا وتعليق وقف من دينع ال ىذا أن إال وذبديدىا، جديد، دواء وتداول إلنتاج رخصة
 الفوائد تفوق اؼبخاطر أن تأكد فإن ربققت، اليت األضرار حول ربقيق إجراء حُت إذل معينة

 الدواء وسحب الرخصة مفعول بوقف قرارا اؼبختصة اإلدارية السلطة تصدر اؼبرجوة، العالجية
 والسمعية اؼبرئية اإلعالم، وسائل بكافة اؼبستهلكُت وإعالم لإلستهالك، عرضو مسار من فورا

 عند (AFSSPS) الطبية للمنتجات الصحية للسالمة الفرنسية الوكالة اتبعتو ما وىو. واؼبقروءة

                                                             
ر عدد . التقنٌة الجاصة باستٌراد المنتوجات الصٌدالنٌة، جط المحدد لدفتر الشرو30/10/2008 الموافق 1429 قرار مؤرخ فً أول ذي القعدة  1

 .  14/12/2008، الصادرة فً 70
 بتارٌخ الصادرة النهار، جرٌدة فً منشور مقال القلب، دواء شكل فً معلب لألنفلونزا دواء ٌطرح صٌدال مجمع أسماء، منور انظر،   2

 . 04 ص ،13/02/2011
3 L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou suspendue par le directeur de l'Agence du médicament 

(art. L 601 al. 4 CSP) ceci pour des raisons de sécurité du consommateur. L'article R 5139 CSP prévoit les cas 

dans lesquels l'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou suspendue. Cette décision doit être 

motivée. Ce retrait   intervient lorsque la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales 

d'emploi, que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité ne correspond pas à ce qui a été déclaré, que les 

renseignements fournis lors de la demande sont erronés, et que les contrôles n'ont pas été effectués. Ces 

différentes justifications ont un but commun : la sécurité du consommateur 
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 ونشره 17/12/2009 بتاريخ الصادر قرارىا دبوجب السوق، من Kétoprofène دواء سحب
 حوارل تضرر ورغم Ketum مرىم خيص فيما باؼبقابل، لكن. األنًتنت على الرظبي موقعها يف

 تصدر دل لديهم، اؼبكونة اغبساسية بسبب لو اؼبستعملُت اؼباليُت بُت من شخص 30
(AFSSPS) منها التحذير ومت قبل من معروفة كانت اعبانبية آثاره ألن السوق، من بسحبو قرارا 

 .   األساس ىذا على السوق يف تداولو رخصة منحت وقد اإلستعمال، عند

( الصيدالين اؼبنتوج تسجيل )السوق يف الوضع رخصة سحب قرار أن التنويو من بد وال 
 فمثال اػبطر درجة مع القرار ىذا يتناسب أن جيب وبالتارل الزما، كان إذا اؼبختصة اؽبيئة تتخذه

 أصبحت الذي اػبطر من ربد أن طفيفة تعديالت بإمكان كان ما إذا الرخصة سحب ديكن ال
. ما منتوج لتسويق مؤقت بتوقيف إجراءات إزباذ مثال أو اؼبواد، ىذه تشكلو

:  رخصة تسجيل المواد الصيدالنية تعديل قرار /2

 اليت باؽبيئة تدفع قد وأحوال ظروفا ىناك أن حيث لتعديل، خيضع قد التسجيل قرار إن
 اؼبواد مستهلك ضباية تدابَت تطلبت كلما ؿبتواىا تعديل إذل الرخصة ىذه بإصدار ظبحت

 بطلب نفسو تلقاء من يبادر قد السوق يف الوضع رخصة حامل أن كما، ذلك الصيدالنية
.  معينة ألسباب تعديلها

  بدال الًتخيص، ؿبل الصيدالنية اؼبادة تقدًن طريقة أو تركيبة على تغيَت إدخال أجل فمن
 اؼبواد ىذه وبائع منتج عرقلة تتم ال وحىت لكن الرخصة، على للحصول جديد طلب تقدًن من
 الرخصة طالب يعفي بأن للوزير الفرنسي اؼبشرع ظبح فقد خدماتو، وتطوير إنتاجو ربسُت عن
 الصدد ىذا ويف األصلي، اؼبلف حدة من R.5133 اؼبادة تفخف حبيث التعديالت، بعض من
 مقرر عديلت إجراء تقًتح أن وقت أي ويف للمدونة الوطنية للجنة اعبزائري اؼبشرع خول فقد

 أو آخر جدول إذل نقلها أو اعبداول أحد يف  جديدةسامة وادم إدراج إذا مت السيما ،التسجيل
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اؼبادة  تسويق عن اؼبسؤول يتقدم أن وديكن وحدىا، اإلستشفائية اؼبؤسسات يف إستعماؽبا حصر
 اؼبتعلقة التعديالت السيما اؼبسجل، اؼبنتوج على إدخالو ينوي تعديل بكلالصيدالنية 
 أو الطبية العالجية البيانات وتوسيع الدواء، إستقرار ومدة واؼبسوغات، والوسم، بالتوضيب،

 إزباذىا الواجب اإلحتياطات أو الدواء يف الضرر جوانب ببيان اػباصة والتعديالت تقييدىا،
.  إستعمالو عند

 .للتداول الصيدالنية المواد طرح عملية في المتدخلين التزامات: الثاني المبحث

 بوضع قام الصيدالنية، اؼبواد مستهلك غبماية منو سعيا اعبزائري اؼبشرع أن القول سبق
 سابق أساسي إجرائي كشرط اشًتط فقد السوق يف الصيدالنية اؼبادة بطرح يتعلق ؿبكم تنظيم

 إال سبنح ال الرخصة ىذه أن إال ،اؼبختصة اعبهة من مقدمة رخصة على اغبصول وجوب للعملية
 من موضوعيا ضابطا الشرط ىذا يعترب حيث الصيدالين، اؼبنتوج جودة و سالمة اؼبنتج ضمن إذا

 كذلك. الطرح عملية بعد حىت اعبودة ىذه رقابة تستمر و، اؼبستهلك سالمة ضمان أجل
 اختالل أشكال ـبتلف من  الصيدالنية اؼبادة مستهلك ضباية على القضاء و التشريع حرص
ذلك  ،اإلعالم االلتزام أمهها التزامات بفرض ذلك و اؼبختص اؼبهٍت بُت و بينو العالقة يف التوازن

أن سياسة اإلستهالك تفرض أن يكون ىناك إعالم كاف فالبد من تبصَت اؼبستهلك قبل 
استعمال اؼبادة الصيدالنية، وإرشاده بكل ما من شأنو درء اؼبخاطر اؼبعلومة أو احملتملة اليت تنجم 

عن ىذا اإلستعمال، ألن استهالك اؼبادة الصيدالنية عامة و الدواء خاصة ال خيضع يف حد 
 ألقى كما . و بالتارل يلزم أن يكون اإلعالم شامال1كبَت منو للتصرفات العادية للمستهلك

 و الطبية الوصفة صحة من بالتأكد يتعلق فيما االلتزامات من مزيدا البائع الصيدرل على اؼبشرع
، و عليو فإن ربقق ىذه علميا اؼبفروضة اؼبواصفات و يتطابق دواء تسليم ضرورة كذلك

 .اإللتزامات سيحقق أقصى درجات اغبماية ؼبستهلك اؼبادة الصيدالنية
                                                             

 .219دٌدن بوعزة، المرجع السابق، ص :  انظر 1
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 :الصيدالنية المادة جودةاإللتزام بضمان : األول المطلب

 اؼبطابقة غَت السلع من اؼبستهلك ضباية يف ىاما دورا اعبودة على الرقابة تلعب
 غَت القوانُت تكون قد حيث اؼبستوردة، أو ؿبليا اؼبنتجة سواء الدولية واؼبقاييس للمواصفات

 عن الوحيد اؼبسؤول البائع أو اؼبنتج بقاء رغم إصالحها ديكن ال أضرار ربقق عند فعالة
 على إنعكاس من ؽبا ؼبا عظمى أمهية ذاتلصيدالين ا اؼبنتوج جودة على الرقابة فتعترب التعويض،

 .  اؼبستهلك صحة

 :الصيدالنية الجودة تعريف: أوال

 التخفيض أهنا على البداية يف تعرف كانت قانوين، همن أكثر إقتصادي مفهوم اعبودة إن
 معينة خدمة أو منتوج وقدرة قابلية أهنا على ذلك بعد لتعرف اؼبنتوج، عيوب من اؼبستطاع قدر
 اػبارجية اػبصائص فهي النوعية، أما. والرضا اإلشباع من مستوى يف اؼبستهلك جعل على

 ـبتلفة أنواعا منها وذبعل اؼبنتجات تعداد من سبكن اليت فهي والشكل، واللون كاغبجم للمنتوج
. 1للجودة الضيق اؼبفهوم عن تعرب أي  للمنتوج الفٍت اعبانب سبثل فهي

 سالمتو تتضمن ما منتوج فجودة اعبودة، يف األساسية الشروط أحد اؼبطابقة و تعترب
 اللوائح ربددىا اليت التقنية واؼبقاييس القانونية اؼبواصفات مع بالتطابق فيو الغش وغياب وضبايتو

 وسالمة بصحة اؼبساس شأنو من نقص أو عيب كل من خال منتوج توفَت قصد ،التنظيمية
 استجابة من للتأكد رقابة نظام بوضع ذلك و لو اؼبخصص للغرض تأديتو عدم أو ،اؼبستهلك
 دبدىصيدالنية ال اعبودة تعريف ديكن اؼبنطلق ىذا من. للمستهلك اؼبشروعة للرغبات اؼبنتجات

 غَت أو مباشر بشكل تساىم اليت والعناصر واؼبواصفات اػبواص عبميع نتج الصيدالينادل إمتالك
 .بو احمليطة اؼبخاطر اؼبرجوة فوائده تفوق بأن إستعمالو وأمان وثباتو، وتقبلو فعاليتو، يف مباشر

                                                             
 فً الماجستٌر شهادة لنٌل مذكرة الغش، وقمع المستهلك حماٌة قانون ضوء فً المستهلك سالمة بضمان المتدخل إلتزام نوال، شعبانً: أنظر  1

 .91ص ،2012 وزو، تٌزي – معمري مولود جامعة السٌاسٌة، والعلوم الحقوق كلٌة المهنٌة، المسؤولٌة قانون فرع القانون،
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 جزء فهو اعبودة بإنعدام ينعدم الصيدالين اؼبنتوج يف الفعالية عنصر توافر أن نستنتج ىذا ومن
.   منو

 :ةالصيدالني ادةالم جودة لضمان المطابقة إلزامية: ثانيا

 من اؼبزيد فرض طريق عن اؼبستهلك ضباية تضمن آليات بوضع اعبزائري اؼبشرع تدخل
 طرح غاية إذل اإلنتاج بداية من اؼبهنة تقاليد إحًتام عليهم الذين احملًتفُت اؼبهنيُت على اإللتزامات

 اإللتزامات ىذه أىم ولعل .األضرار وقوع لتجنب وقائية ضمانات بإحداث ،لإلستهالك اؼبنتوج
 بل األطراف، عليو إتفق ؼبا احملل مطابقة يشًتط الذي اؼبدين للقانون طبقا ال باؼبطابقة، اإللتزام

 اليت التقنية واؼبقاييس القانونية للمواصفات اؼبطابقة يشًتط الذي اؼبستهلك، ضباية لقانون طبقا
 من نقص أو عيب كل من خارل منتوج يف اعبودة توفَت قصد والتنظيمية، الفنية اللوائح ربددىا

 ضباية قانون من 3/181 اؼبادة نص دبوجبو ذلك  اؼبستهلك وسالمة بصحة اؼبساس شأنو
جيب  إذ واسعا مفهوما للمطابقة أعطى نفسو، القانون من 112 اؼبادة نص يف وقبده. اؼبستهلك

 نقص أو صنعو تعيب أخطار على إنطوائو وعدم استعمالو من اؼبرجوة النتائج اؼبنتوج حيققأن 
 .ذلك إحتياطات أو استعمالو بكيفية واؼبتعلقة اؼبقدمة اؼبعلومات

 قد اليت اؼبخالفات عن تكشف إجبارية، وقائية رقابة اؼبشرع أوجب ذلك جلأ من و
اليت  ذباوزاتال إيقاف طريق عن قمعية رقابة إذل باإلضافة وقوعها، قبل اؼبستهلك بسالمة سبس

 اليت القضائية السلطة مع اإلدارة تتقاظبو دور وىو اؼبستهلك، وسالمة أمن على خطرا تشكل

                                                             
استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط المتضمنة فً اللوائح الفنٌة : المطابقة: "....... على ماٌل03ً-09 من القانون 3/18تنص المادة   1

 . " و للمتطلبات الصحٌة و البٌئٌة و السالمة و األمن الخاصة به
2
ٌجب أن ٌلبً كل منتوج معروض لالستهالك الرغبات المشروعة للمستهلك من حٌث طبٌعته : "  على ماٌل03ً-09 من القانون 11 تنص المادة  

 . و صنفه و منشئه و ممٌزاته االساسٌة و تركٌبتهىو نسب مقوماته الالزمة وهوٌته و كمٌاته و قابلٌته لالستعمال و االخطار الناجمة عن استعماله
كما ٌجب ان ٌستجٌب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حٌث مصدره و النتائج المرجوة منه و الممٌزات التنظٌمٌة من ناحٌة تغلٌفه و 

 ."تارٌخ صنعه و التارٌخ االفصى الستهالكه و كٌفٌة استعماله و شروط حفظه و االحتٌاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التً اجرٌت علٌه
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 ودور اػبطر وقوع دينع وقائي قبلي دور للرقابة فيكون اعبزاء، توقيع يف التقليدي دورىا سبارس
.  1اؼبطابقة إنتفاء عن يكشف قمعي بعدي

 منسجمة النتائج جعل إذل هتدف منهجية تنظيمية إختبارات عن عبارة اعبودة رقابة إن
 اؼبوضوعة اؼبعايَت مع يتطابق احملقق اإلنتاج أن من التأكد هبدف اؼبستهدفة واؼبعايَت التوقعات مع

 يستنتج. 2الالزمة التصحيحية اإلجراءات وتتخذ األسباب تؤشر أخطاء وجود حالة ويف سلفا،
 ولكنها عال، جودة دبستوى خدمات أو سلع إنتاج إذل هتدف ال اعبودة رقابة أن ذلك من

 أما. اؼبوضوعة اؼبواصفات مع سباما يتطابق إنتاجو مت ما أن من التأكد فقط تستهدف وظيفة
.   3اعبودة ضمان أو تأكيد مفهوم ربت يندرج اؼبناسب اعبودة مستوى التحدي

 خضوع وجوب على 13-08 الصحة قانون من 2و 1 ومكرر مكرر 193 اؼبواد تنص
 قانون من 12 باؼبادة عمال بو، اؼبعمول للتشريع وفقا واؼبطابقة النوعية مراقبة إذل واد الصيدالنيةادل

 واؼبقاييس للمواصفات منتوجو مطابقة على رقابة إجراء على اؼبتدخل تلزم اليت اؼبستهلك، ضباية
 حيصل قد خطأ أي احتمال منع هبدف قيمتو وحقيقة جودتو من للتحقق والتقنية، القانونية

. لإلستهالك عرضو قبل وقع إن وإصالحوأ

 للتداول عرضو قبل منتوجو يف واؼبواصفات اؼبقاييس توافر مدى يف البحث اؼبنتج فعلى
 اؼبنتوج ػبطورة ونظرا فيو، النوعية وثبات اعبودة إستمرار من للتأكد الرقابة يف واإلستمرار
 الذاتية الرقابة بو ميزتت الذي للفراغ إستكماال إجبارية خارجية لرقابة إخضاعو وجب الصيدالين

 .والبيع والتوزيع اإلنتاج يف نشاطو مزاولة أثناء اؼبتدخل هبا يقوم اليت

                                                             
 ضمن مقدمة مداخلة ،(الجزائر حالة إلى إشارة )المستهلك حماٌة فً ودورها الجودة رقابة ملٌكة، وٌحٌات مرٌزق وعدمان محمد براق :انظر  1

 الوادي،- الجامعً المركز واإلدارٌة، القانونٌة العلوم معهد قبل من منظم اإلقتصادي، اإلنفتاح ظل فً المستهلك حماٌة حول األول الوطنً الملقى

 .40ص ،2008 أفرٌل 14و 13 ٌومً
 .40ص سابق، مرجع ملٌكة، وٌحٌات مرٌزق وعدمان محمد براق :انظر  2
 .41ص سابق ، مرجع ملٌكة، وٌحٌات مرٌزق وعدمان محمد براق:انظر  3



 الفصل األول                        التنظيم الق انوني لطرح المواد الصيدالنية للتداول  في السوق
 

52 
 

 صناعة ؾبال يف اػبصوص وجو على قبدىا لإلنتاج، السابقة اإلجبارية الرقابة ىذه
 أمر األمراض، من نيوايع فبا وشفاؤه اؼبريض سالمة ألن الصيدالنية، واؼبستحضرات األدوية
 خَت وىو الدواء، لصناعة الفنية وللقواعد الكيميائية للصيغة ومطابقتو الدواء سالمة على يتوقف

 اؼبتخذة التنظيمية التدابَت من ؾبموعة بإزباذه الدوائية، اعبودة بضمان اؼبنتج إلتزام على دليل
 الدواء طرح عند الرقابة ىذه تتوقف ال أن على لإلستخدام، اؼبطلوبة للنوعية الدواء ؼبطابقة

.  1اؼبستهلك إذل سليما اؼبنتوج وصول غاية إذل ذلك بعد تستمر بل للتداول،

(: السابقة الرقابة )مادة الصيدالنيةال إنتاج مرحلة في بالمطابقة اإللتزام/ أ

 مدى تعكس أخرى ميزة ،ادة الصيدالنيةادل هبا متعتت اليت اإلسًتاتيجية األمهية تقابل
 ينذر سام بعضها كيميائية عناصر من تضمنوت ؼبا بالطبيعة خطَت منتوج اكونو ،ىاخصوصيت

 ثانية ناحية من ىذه اؼبادة خطورة تبدو و جانبية، آثار لو اآلخر والبعض أضرار وقوع بإحتمال
 الوصفة يف اؼبدون  مثالالدواء اسم األحيان، من كثَت يف جيهلون أناس ىم مستهلكيها أن يف

 أضف. امودإستخ وطريقة الكيميائية صيغتو جيهلون فإهنم إظبو يعرفون أهنم فرض وعلى الطبية،
 والوسائل والطبية العملية اإلجراءات جيهالن اؼبتخصص والصيدرل نفسو الطبيب حىت ذلك، إذل

 لو اؼبصاحبة النشرة قراءة إذل يلجؤون األحيان من كثَت ففي .الدواء إنتاج سبيل يف مةداؼبستخ
 الدعاية تكون األخرى، اإلستهالكية اؼبنتجات وبعكس أنو كما.عنو الكافية باؼبعلومات ليتزودوا

 كذلك كانت وإن حىت لكن 2اؼبستهلكُت إذل و اؼبهنة أىل من للمتخصصُت موجهة الصيدلية

                                                             
، ص 2014، فبراٌر 16آٌت مولود ذهبٌة، رقابة الجودة فً الصناعة الدوائٌة و دورها فً حماٌة المستهلك، مجلة الفقه و القانون، العدد :  انظر 1

273.  
 الصٌدالنٌة بالمنتجات الخاص والعلمً الطبً باإلعالم ٌتعلق ،06/07/1992 فً مؤرخ 286-29 رقم التنفٌذي المرسوم من 05 المادة  2

 .12/07/1992 بتارٌخ الصادرة ،53 ر.ج البشري، الطب فً المستعملة
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 إذل يلجؤون ما فدائما العالجية وخواصو الدواء حيتويها اليت العناصر طبيعة جيهلون فهم
.  1ذلك عن لإلستفسار اؼبتخصصُت

 اؼبنتجات طائفة من خروجها الدوائية للمنتجات اػبطَتة الطبيعة ىذه عن يًتتب
 األولية اؼبواد صبيع على ذاتية داخلية رقابة بإجراء إبتداء اؼبنتج فيلزم التداول، سهلة اإلستهالكية

 باؼبنتجات اػباصة الفنية اؼبواصفات حسب عليها الثبات إختبارات وإجراء النهائية، واؼبنتجات
 العادية الظروف وفق أضرارا يسبب ال إنتاجو اؼبزعم الدواء أن إلثبات وذلك الدوائية

    اؼبتكررة الصناعة مراحل يف جودتو من ليتحقق منو اؼبرجوة العالجية الفائدة ويبُت لإلستعمال،
 وأساليب منشآت ديلك أنو إثبات عليوو  ،284-92 التنفيذي اؼبرسوم من 07 اؼبادة لنص طبقا
 النهائية واؼبستحضرات األولية اؼبواد لكل ربليلية رقابة وإجراء جودتو، تضمن الدواء ورقابة لصنع

 دخوؽبا قبل اؼبطلوبة باعبودة سبتعها من للتأكد ،الدواء وتصنيع تركيب يف الداخلة واألجزاء
285-92 رقم التنفيذي اؼبرسوم من 03 للمادة طبقا اإلنتاجية العملية

2 .

 اؼبستويات صبيع على اؼبراقبة و التفتيش عمليات من ؾبموعة ازباذ يعٍت اعبودة فضمان
 اؼبواصفات و اؼبقاييس صبيع فيو تتوافر منتوج إذل ربويلها حُت إذل األولية اؼبادة شراء من بدءا

 الفحص نظام أي ،حيتاج إذ واؼبواصفات اؼبعايَت ربديد أوؽبا دبراحل، دير الداخلية الرقابة فنظام
 الفحص إجراء ومكان فحصو، اؼبطلوب للمنتوج ؿبددة مواصفات وجود إذل والتفتيش

 نتائج عليها تسجيل مناذج وإعداد الالزمة، واؼبعدات األدوات وذبهيز ذلك، يف اؼبتبع واألسلوب
: تتضمن اليت مراحلو صبيع يف واإلنتاج األولية اؼبواد عن التفتيش ىي والثانية الفحص،

                                                             
 جامعة الحقوق، فً الدكتوراه نٌل رسالة الصٌدلٌة، المستحضرات وبائعً لمنتجً المدنٌة المسؤولٌة علً، محمد الرحمان عبد جمال : انظر 1

 .307 ص ،1993 مصر، القاهرة،
 ،53 ر.ج توزٌعها، أو/الصٌدالنٌة المنتجات إلنتاج مؤسسة إستغالل برخص ٌتعلق ،06/07/1992 فً مؤرخ 285-92 رقم تنفٌذي مرسوم  2

 .12/07/1992 خبتاري الصادرة
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 الواحدة، للسلعة بالنسبة التصميم خيتلف حيث الرقابة، يف اؼبستعمل القياس نوع تقرير- 1
.  1اؼبرجوة والفائدة اإلستخدام وأوجو يتناسب معينة، جودة مستوى تصميم كل فيعكس

 سبق اليت الكيميائية للصيغة مطابقا يكون أن يشًتط الذي النهائي، الدوائي اؼبنتوج معاينة- 2
 .عليها بناء ترخيص على حصل وأن

 الدوائية الشركات ضمن اعبودة لقسم اؼبوكلة التحليلية واألعمال اؼبهمات تتمثل
 التكنولوجية الفيزيائية اإلختبارات والفيزيوكيميائية، الكيميائية اإلختبارات: يف الوطنية واؼبختربات

 والكتب األدوية بدستور اؼبوجودة اؼبواصفات على إعتمادا واغبيوية، اؼبيكروبيولوجية واإلختبارات
 من التحقق وبعد والتطوير، البحوث وأقسام العلمية، الدورية والنشرات اؼبعتمدة، العلمية اؼبرجعية
 واؼبواصفات اؼبقاييس مطابقة من والتأكد اعبانيب، التأثَت درجات وأقل الفاعلية درجات أقصى

 دبحسنات اؼبستخلصة الفعالة اؼبواد خبلط تبدأ اليت التصنيع مرحلة إذل اإلنتقال يتم القانونية
 التغليف و التعبئة بعد مراىم أو سوائل أو كبسوالت أو أقراص شكل يف الدواء ليخرج اؼبذاق،

 . 2مراقبتها و زبزينها و النوعية يبضتو قواعد 1995 لسنة 57 الوزاري القرار حدد قد و

 إلزامو يف صرحيا الفرنسي العامة الصحة قانون من 1115/7 اؼبادة نص جاء ولقد
 للصيغة مطابقة مستحضرات وتقدًن وذبهيز بإنتاج اإللتزام بضرورة الدواء منتج للصيدرل
 اؼبواصفات لكل مطابقة تكون وأن الًتخيص، على حصل قد كان أساسها على اليت الصيدلية

.  3الضرورية الرقابة وسائل لكل وإخضاعها هبا، اإللتزام جيب اليت

                                                             
 .42 ص سابق، مرجع ملٌكة، وٌحٌات مرٌزق وعدمان محمد براق :انظر  1
  01 رقم الملحق انظر   2

3 Art 1115/7 de la loi française sur la santé publique, « les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier a 
tout moment, que tous les produits que ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques 
auxquelles ils doivent répondre et qu’il a été procédé aux contrôles nécessaires ». 
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 اؼبطابقة ىو اؼبنتج، عاتق علىى واؼبلق ىنا اؼبقصود باؼبطابقة اإللتزام أن بالذكر وجدير
 اؼببيع يكون أن للمستهلك اؼبنتج جانب من ضمان وجود يف تتمثل اليت 1الوظيفي دبفهومها

 لذلك صالحيتو ضمان أو أجلو، من خصيصا اؼببيع ىذا أعد الذي الغرض لتحقيق صاغبا
 اإلخالل عن الصانع الصيدرل مسؤولية تنعقد وبذلك، 2ضمنا أو صراحة عليو اؼبتفق الغرض
 للمستحضرات اؼبطلق اؼبطابقة بضمان قانونا عليو اؼبفروض واجبو يف قصر إذا باؼبطابقة بإلتزامو

 على عليها بناء حصل أن سبق اليت الصيغة مع للتداول يطرحها اليت األدوية و الصيدلية
 الظروف يف ضارة غَت منتجاتو تكون أن ضمان من بو يلتزم عما فضال بالتسويق، الًتخيص

. 3لإلستخدام العادية

: 15/12/1983 بتاريخ الصادر حكمها يف Paris إستئناف ؿبكمة تقول ذلك يفإن 
« Considérant qu’en matière pharmaceutique, domaine intéressant au premier 

chef la santé publique la loi impose au fabricant de garantir la conformité 

absolue du produit mise en vente à la formule sur la base de laquelle 

l’autorisation de mise sur le marché a été accordée ainsi que celle de son 

innocuité dans des conditions normales d’emploi »4.  

 اؼبنتج الصيدرل قبل من عنها اؼبعلن الصيغة مع الصيدرل اؼبستحضر تطابق بضرورة اإللتزام ويثَت
 الصيدرل مسؤولية دبدى تتعلق ىامة مسألة بالتسويق، الًتخيص على حصل أساسها على واليت
 من نوعُت خلط أو دبزج البائع الصيدرل قيام عن والناذبة باؼبستهلك تلحق اليت األضرار عن

                                                             
 الصالحٌة عن فضال النوع نفس من منتجات أجل من تستعمل التً الغاٌات فً لالستعمال المبٌع صالحٌة الوظٌفٌة بالمطابقة المقصود  1

 المعارف منشأة ،2ط ، للمستهلك العقدٌة الحماٌة ، الباقً عبد محمد عمر : ذلك فً انظر .المشتري ٌبتغٌها التً الخاصة األغراض فً لإلستعمال

 .721 ،ص 2008 ،اإلسكندرٌة
 والقضاء الفقه أحكام ألحداث وفقا تحلٌلٌة دراسة البٌع، بعقد المرتبطة الدعاوي بٌن والتداخل اإلزدواجٌة قرٌن، أبو العال عبد أحمد :انظر  2

  ،1995 ٌولٌو والثالثون، السابعة السنة الثانً، العدد الشمس، عٌن جامعة الحقوق، كلٌة واإلقتصادٌة، القانونٌة العلوم مجلة الفرنسً، المصري
 .101 ص السابق، المرجع قطب، محمد محمد عن نقال ،41 ص

 .275آٌت مولود ذهبٌة، المرجع السابق، ص :  انظر 3
4 Cour D’app. De Paris,15, Déc., 1983, D. 1985, Jur. P. 288, note Penneau (J). 

. 102 ص  سابق، عمرج القطب، محمد حكم اشار الٌه محمد  
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 على لإلجابة يتعُت حيث ؟1الطبيب من ؿبررة طبية تذكرة على بناء الصيدلية اؼبستحضرات
 إنتاج من دبزجها البائع الصيدرل قام اللذين اؼبستحضرين من كل كان إذا ما بُت التفرقة ذلك،
 .   2ـبتلفتُت شركتُت أو واحدة شركة

 واحدة شركة إنتاج من اؼبستحضرين كال: األوذل اغبالة

 بإلتزامو القيام يف قصر حيث الصانع، الصيدرل على اؼبسؤولية تقع اغبالة ىذه يف
. اؼبستحضرين ىذين مزج أو خلط على تًتتب نأ ديكن اليت باؼبخاطر الكايف بالتحذير

 ـبتلفان شركتُت إنتاج من اؼبستحضران: الثانية اغبالة

 مطابق بإنتاجو قام الذي اؼبستحضر دام ما الدواء، منتج على مسؤولية ال اغبالة ىذه يف
 اؼبستحضر إستخدام نأ وحيث بالتسويق، الًتخيص على حصل أساسها على اليت للصيغة
 فتكون لإلستخدام، العادية للظروف وفقا ـباطر ألية اؼبريض يعرض ال اؼبزج وقبل دبفرده

. اؼبستحضرين مزج خطورة يراع دل الذي البائع الصيدرل على اؼبسؤولية

(: الالحقة الرقابة )للتداول مادة الصيدالنيةال طرح بعد بالمطابقة اإللتزام/-ب

 األسواق يف وتداولو إلنتاجو إجرائي شرط أىم ،اؼبنتج الصيدالين بتسجيل الًتخيص يعترب
  .عنها اؼبعلن الكيميائية الصيغة مع مكوناتو ـبتلف وتطابق وفعاليتو صالحيتو من التأكد بعد
 يف طرحو بعد اؼبنتوج جودة من التأكد رحلة تستمر بل اغبد، ىذا عند يتوقف ال األمر أن إال

 أجهزهتا طريق عن الدولة تتدخل ، أكثر غبماية و. للمستهلك النهائي التسليم وقبل السوق
. األضرار لوقوع تفاديا اعبودة، لضبط اؼبختصة

                                                             
 ألغراض عادة، تستعمل، جرعات تناول جراء تحدث التً المقصودة وغٌر الضارة الدوائٌة التفاعالت بعض دوائٌن مستحضرٌن مزج عن ٌنتج  1

 .البلدان من العدٌد فً الرئٌسة الوفاة أسباب من التفاعالت وتلك". الضارة الدوائٌة التفاعالت "تسمى العالج
www.who.int/mediacentre/facsheets/fs293/ar/index.htm 

 
 .102ص السابق، المرجع القطب، محمد محمد: أنظر  2

http://www.who.int/mediacentre/facsheets/fs293/ar/index.htm
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: صيدالني ال للمنتوج الذاتية الرقابة/1

 بتتبع ألزمو بل السوق، يف طرحو قبل منتوجو برقابة اؼبنتج الصيدرل بإلزام اؼبشرع يكتف دل
 . مباشرة للمستهلك اؼبنتوج تسليم قبل بالرقابة البائع الصيدرل ألزم كما إستهالكو، بعد آثاره

:  المطابق بالتسليم اإللتزام /1-1

 من 2 و 1 اؼبادتُت تنص إذ ،ينالصيدال باإلحتكار صيدالينال اؼبنتج خصوصية إرتبطت
09/07/1996 يف اؼبؤرخ 67 رقم القرار

 غَت أشخاص قبل من األدوية تصريف منع على ،1
 فال الصيدرل، اإلحتكار قائمة ضمن إدخالو يعٍت دواء نوأ على مركب كيف فمىت الصيادلة،

  ،2طبية  بوصفة ذلك كان ولو للمستهلكُت بصرفو تقوم أن ؽبا اؼبرخص الصيدليات لغَت ديكن
 أو عطارة ؿبالت أو ذبارية ؿبالت من وال الدواء شركات أو ـبازن من الدواء صرف جيوز فال

 و ،3 الصحة قانون من 188 اؼبادة أوجبتو ما ىذا و طبية مؤسبرات يف توزيعو أو صحية أندية
                                                             

 .02 الملحق انظر  1
 .230- 228 ص سابق، مرجع بوعزة، دٌدن ، انظر  2
 الصحة قانون من L4121-1المادة نص في المبدأ ىذا تعريف وجاء  3
 :وىي الصيدلي االحتكار نطاق من استثناءات تعتبر حاالت إلى اإلشارة مع
 :بالجممة األدوية توزيع و صناعة عمى الواردة االستثناءات*
 تحت تتم التي و المضاربة و الربح لتحقيق تسعى ال منظمات طريق عن المعوزة لمشعوب المستعممة الغير لألدوية المجانية التوزيعات كل- 1

. الفرنسي الصحة قانون من  L2-4211 المادة عميو نصت و لذلك الجزائري المشرع يتطرق لم صيدلي إشراف
 ،85/05 قانون من 184/1 المادة نص في جاء ما ىذا وindustriellement صناعية بطريقة لألدوية المنتجة الصحية العمومية المؤسسات- 2

. الفرنسي الصحة قانون من L9-5124 المادة عميو ونصت
 استعماليا يمكن التي و الجرثومي األصل ذات المداواة وأمصال المخففة الغير أو المخففة الفيروسات بتحضير المكمفة و العمومية المؤسسات- 3

 المداواة أو الوقاية أو التشخيص في كان شكل بأي
  L10-5124 المادة عميو نصت ،85/05 قانون من مكرر 184 المادة نص في جاء ما ىذا و توزيعيا و استيرادىا و الحساسية كواشف كذلك و 

. الفرنسي الصحة قانون من
 : بالتجزئة البيع على الواردة االستثناءات *
مكانية الصيدليات، من الخالية و المحرومة األماكن في لممرضى األطباء طرف من األدوية تسميم- 1  تسميميا ضرورة مع لألدوية مخزن استحواذ وا 

. الفرنسي الصحة قانون من L3-4211 المادة عميو نصت ما وىذا فحصيم بعد يكتبيا طبية بوصفة لممرضى
 مع الفرنسي، الصحة قانون من  L4-4211 المادة عميو نصت ما وىذا الالصقة العدسات تنظيف في تستعمل مواد و ألدوية النظاراتي بيع-2

 .الغياب ىذا ظل في االستثناء ليذا ممارساتو الجزائري النظاراتي يواصل الجزائري الصحة قانون في نص وجود عدم
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. اؼبستهلك وسالمة أمن تضمن إلتزامات عاتقهم على تقع ؿبًتفُت مهنيُت الصيادلة باعتبار
 لنص طبقا األدوية مصانع من إليهم تورد اليت األدوية وصحة سالمة من التحقق الصيادلة فعلى
 من للتأكد عليها البيولوجية التحاليل إجراء ذلك، سبيل يف وؽبم ،الصحة قانون 189 اؼبادة

.  تطبيقو بيان تبيان دون اإلجراء على بالنص اؼبشرع إكتفى وقد العيب، من وخلوىا سالمتها

 مع ومتفقة متطابقة أهنا وتأكد الفنية الناحية من األدوية دبراقبة اؼبنتج الصيدرل قام ما إذا
 الطبية التذكرة يف اؼبدون لذلك مطابق دواء تسليم مفاده آخر إلتزام ىناك يبق الفنية، القواعد

 ىنا يعٍت باؼبطابقة فاإللتزام مث ومن الصيدلية، الصيغة حيث ومن الكيميائية القوة حيث من
 التسليم يعترب حيث الطرفان، عليو اتفق أو الطبيب وصفو الذي لذلك مطابق منتج تسليم
 الدواء تسليم وىي نتيجة، بتحقيق البائع الصيدرل فيو يقوم إجيايب عمل دبثابة ىنا اؼبطابق

.  1عائق دون بو واإلنتفاع ماديا حيازتو من ديكنو دبا للمستهلك

 اؼبسجل الدواء سباما يطابق دواء بتسليم القيام ضرورة لذلك تبعا الصيدرل على فيتعُت
 التذكرة يف الطبيب حدده الذي للدواء بديل دواء تسليم الصيدرل على فيحظر الطبية، بالتذكرة
 انعقدت وإال الطبيب من إذن على اغبصول بعد إال اػبصائص، نفس لو أن أساس على الطبية

 وإال فعاليتو ومدى الدواء قوة مدى تقرير يف التقديرية سلطتو فبارسة لو جيوز ال كما ،2مسؤوليتو
 اؼبطابقة عدم بأن القول إذل الفقو بعض ذىب وقد ىذا ،3باؼبطابقة إللتزامو ـبالفا بذلك عد

 أعد الذي الغرض حبسب أو طبيعتو حبسب اؼبقصود لإلستعمال اؼببيع صالحية عدم هبا يقصد
.   4عليو متفق ىو ؼبا مطابقتو عدم أو أجلو من

                                                                                                                                                                                              

 .الفرنسي الصحة قانون من L2-5143 المادة عميو نصت ما وىذا فحصيا بعد بالحيوانات الخاصة لألدوية البيطري بيع- 3
 .103ص السابق، المرجع القطب، دمحم دمحم: انظر  1

2Dumery  (A),la responsabilité du fait des médicaments,mémoire,DEA ,université de droit,Marseille,2002 
.p.103, «  Le pharmacien devait obtenir l’accord préalable du médecin pour substituer une spécialité à son 
générique, dans le cas contraire il aurait engagé sa responsabilité vis-à-vis de ce dernier » 

104 ص السابق، المرجع القطب، محمد محمد عن نقال   
 .116،118 ص السابق، المرجع الزقرد، السعٌد أحمد :انظر  3
 .19 ص  ،1983، دار أم القرى، المنصورة، اإلستعمال لوجهة المبٌع صالحٌة ضمان الحمٌد، عبد ثروت :انظر  4
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 بقانون اؼبعدل 26/07/1993 يف الصادر 949/93 رقم الفرنسي اإلستهالك قانون حرص وقد
 للمستهلك ضباية عموما البيوع ؾبال يف باؼبطابقة اإللتزام على التأكيد على 18/02/2005

 نصها ورد اليت 211/4 اؼبادة نص خالل من وذلك التعاقدية، العالقة يف الضعيف الطرف
 اؼبوجودة اؼبطابقة عيوب ويضمن للعقد، مطابقا شيئا اؼبشًتى يسلم بأن البائع يلتزم: " كالتارل

". 1التسليم عند

 لوصفةبا اؼبسجل ذلك يطابق دواء بتسليم الصيدرل بإلتزام يتعلق فيما التساؤل، يثور وقد
 ديكن الصيدلية،فهل من كميتو نفدت قد الدواء ىذا فيها يكون قد اليت اغبالة يف الطبية،

 اؼبوصوف؟ الدواء خصائص نفس لو بديال دواء اؼبريض بتسليم األمر ذلك يعاجل أن للصيدرل
 روقفبال اإلحتفاظ جيب لكن العملي الواقع يف تظهر ما كثَتا اغبالة ىذه أن اؼبالحظ فمن

 طيب نشاط أي يف الطبيب مقام يقوم أن للصيدرل جيوز ال حيث والصيدرل الطبيب بُت اؼبهنية
 قيام حظر منو يستفاد فبا ،2أمثل كبو على الطبيب يصفو ما بتنفيذ الدقيق إلتزامو عن الضف

 حيث 3اؼبعاجل للطبيب الرجوع دون الطبية بالتذكرة اؼبسجل للدواء بديل دواء بتسليم الصيدرل
. األخطار من العديد حدوث ذلك يف التقديرية سلطتو باستخدام الصيدرل قيام على يًتتب قد

 ومن اؼبريض، غبالة فائدة األكثر ىو اغبقن بطريق معينا دواء اؼبريض إعطاء أن الطبيب يرى فقد
 دواء تسليم يف جانبو من خطأ دبثابة أقراص شكل على بديل دواء بتسليم الصيدرل قيام يعترب مث

. الطبية التذكرة يف واؼبدون يتطابق

 صيدالنيال المنتوج بتتبع اإللتزام /1-2

 اإلجراءات رغم األسواق، يف تداوؽبا بعد للرقابة واد الصيدالنيةادل إخضاع من بد ال
 تظهر ال ، ما مثاللدواء اعبانبية األعراض ألن وتسويقها، وتوزيعها إنتاجها تسبق اليت الصارمة

                                                             
 .8ص ،2008 القاهرة، العربٌة، النهضة دار المستهلك، حماٌة نطاق فً المبٌع مطابقة ضمان مبروك، علً محمد ممدوح :انظر 1
 48ص ،1999األردن،- ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع،عمان1ط،،مسؤولٌة الصٌدلً المدنٌة عن أخطائه المهنٌة الحسٌنً  علًمحمد سأنظر عبا  2
 .107 ص السابق، المرجع قطب، محمد محمد: أنظر  3
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 مادمت اؼبضرة اآلثار عيجبم لإلطاحة اؼبخربية التجارب تكفي ال إذ تناولو، من فًتة بعد إال
 اليت عن البنية ـبتلفة أجساد على ظهورىا عدم على ضمان فال اؼبرضى، من عينة على تقتصر
 اػباصة التكنولوجيا ومراعاة والتقنية العلمية اؼبعرفة تطور تتبع اؼبنتج فعلى ذبربة، ؿبل كانت
 وصبع ،1السوق يف لتداولو التالية السنوات خالل عيب من فيو يظهر قد ما على دبنتوجو

 الصحية حالتهم على للوقوف للدواء اؼبستخدمُت اؼبرضى عن اػباصة واإلحصائيات اؼبعلومات
 .الدواء يف اؼبختلفة واؼبعامل األطباء آراء حول اػباصة التقارير طلب وكذلك إستخدامو، بعد

 ـباطره ربديد من يتمكن حىت اؼبنتوج، حقيقة عن وسليمة واضحة صورة للمنتج يكون وبذلك
.   اؼبناسب الوقت يف اؼبناسبة اإلجراءات الزباذ

 دورية رقابة بإجراء تتبعو عليو بل سليم، منتوج طرح حد عند يتوقف ال اؼبنتج فإلتزام
 اؼبعلومات من ويعدل ليتدخل واألحباث، الدراسات خالل من اؼبستجدة اؼبخاطر الكتشاف

 اؼبساس خطورتو درجة وصلت إذا السوق من سحبو أو إضافية، بتحذيرات ويعززىا قدمها اليت
. 2اؼبستهلك وسالمة بأمن

 صيدالنيال للمنتوج الخارجية الرقابة/ 2

 ومعقدة التقنية الناحية من متطورة منتجات ،خاصة واألدوية عامة الصيدالنية اؼبواد تعترب
 لذا ،الستعماؽبا اؼبصاحبة الظروف ظل يف أو ذاهتا حد يف باػبطورة تتسم وتركيبها، تكوينها يف
 األجهزة دور ليأيت البائع، الصيدرل أو اؼبنتج الصيدرل سواء جيريها اليت الذاتية الرقابة تكفي ال

. أكثر ضباية لضمان الرقابية

 من مرحلة أي ويف وقت أي يف القيام مهمة اؼبختصة، اإلدارية السلطة اؼبشرع منح قد و
 قد اليت اؼبخاطر تفادي قصد اؼبطابقة مراقبة ربريات بإجراء لإلستهالك، الدواء عرض مراحل

                                                             
 .275 آٌت مولود ذهبٌة، المرجع السابق، ص  1

2 Hannouz Mourad ET Khadir Mohammed, op. cit, p 71 ET p 72.   
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 أسس وفبارسة اؼبنتوج تسويق من تبدأ متكاملة منظومة ىي األجهزة ىذه ورقابة اؼبستهلك، هتدد
 ومطابقتو الدوائي اؼبنتوج فعالية من للتأكد اؼبطابقة وإختبارات إجراءات إذل اعبيد، التصنيع
. لو حدد الذي للغرض اؼبنتوج أداء من بالتأكد مرورا اؼبطلوبة، للشروط

 اؼبنتجات جودة من التحقق يف الصيدالنية، باؼبواد اػباصة الرقابة أجهزة دور يتمثل
 مفتشية وأمهها اؼبعتمدة، والفنية القانونية اؼبقاييس على وتوفرىا السوق يف اؼبعروضة الدوائية
 جودة على والعمل الصيدلة فبارسة احًتام على السهر ؽبا، اؼبوكلة اؼبهام من اليت الصيدلة

 على الواقعة اؼبخالفات ومعاينة والتحري وتسويقها،أ إنتاجها يف سواء الصيدالنية اؼبنتجات
 اؼبفتشون الصيادلة يراقب:" أنو على الصحة قانون من 5 مكرر 194 اؼبادة تنص حيث األدوية،

 اؼبواد وتسويق /إنتاج ومؤسسات الصيدالنية اؼبواد ومستودعات وملحقاهتا الصيدليات
 كانت مهما الطبية التحاليل ـبابر وكذا والتخزين والشحن اإلسًتاد وأماكن الصيدالنية
 واؼبتعلقة هبا اؼبعمول والتنظيمات القوانُت يف عليها اؼبنصوص الًتتيبات كل وتطبيق أصحاهبا،
...". 1الصيدلة دبمارسة

 إجراءات ومباشرة للفحص 2عينات أخذ مهامو، تأدية أثناء اؼبفتش للصيدرل ديكن
 اؼبنتجات ؼبراقبة الوطٍت للمخرب التابعة التحليل ـبابر إذل إحداىا وإرسال ربفظية

 اؼبرسوم من 4/5 اؼبادة لنص طبقا وفعاليتها، نوعيتها ومدى فيها الضرر إنعدام راقبةدل3الصيدالنية
 واؼبواصفات للمعايَت مطابق غَت الدواء أن اػبربة تقارير من تبُت فإذا. 1404-93 رقم التنفيذي
 يرسل منو، اؼبرجوة العالجية الفائدة تفوق أضرارا تلحق جانبية آثار تبينت أو عليها، اؼبتعارف

                                                             
 ذلك، وكٌفٌات الصٌدلة تفتٌش ممارسة شروط ٌحدد ،11/06/2000 فً مؤرخ  129-2000 رقم التنفٌذي المرسوم من 2/4 المادة كذلك أنظر  1

 .14/06/2000 بتارٌخ الصادرة ،34 ر.ج
 .العٌنات أخذ كٌفٌة تحدد نفسه، المرسوم من 11 إلى 06 من المواد أنظر  2
 .129-2000التنفٌذي  المرسوم من 12 المادة أنظر  3
، 41ر . المتضمن إنشاء مخبر وطنً لمراقبة المنتوجات الصٌدالنٌة و تنظٌمه وعمله، ج14/06/1993 المؤرخ فً 140-93 المرسوم التنفٌذي  4

 .20/06/1993الصادرة بتارٌخ 
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 اؼبختص اعبمهورية وكيل إذل العينات أخذ دبحضر مرفقا التحليل نتائج بالصحة اؼبكلف اؼبدير
.  السوق من اؼبنتوج ليسحب اؼبمنوحة الرخصة مفعول ويوقف ،1إقليميا

 13 فقرهتا يف 4 مكرر 173 اؼبادةو  284-92 التنفيذي اؼبرسوم من 31 للمادة فطبقا
 إضراره تبُت إذا معُت دواء لتداول قدمت وأن سبق رخصة سحب ديكن الصحة، قانون من

 . العامة بالصحة

 و الطيب، والعتاد األدوية خبصوص لليقظة الوطٍت اؼبركز الصيدلة، مفتشية جانب إذل قبد كما
: يف عملو 2 192-98 رقم التنفيذي اؼبرسوم من 4 و 3 اؼبادتُت ربدد الذي

 جبمع بالسوق، اؼبعروضة األدوية إستهالك يسببها اليت فيها، اؼبرغوب غَت التفاعالت مراقبة- 
 على هبا بالصحة اؼبكلف الوزير وإخبار وتقييمها، وإستغالؽبا اعبانبية، باآلثار اػباصة اؼبعلومات

. تأكيدىا بعد الفور

 السوق، يف اؼبتوفر الدواء جودة دبتابعة األدوية، خبصوص اليقظة حول ربقيقات تنظيم- 
 السوق خلو من والتأكد التخزين، أو التصنيع يف سواء فيو حيدث قد خلل أي عن والكشف

. اؼبتداولة األدوية جودة حول البالغات وتلقي بالتداول، مرخصة غَت أدوية من

 أو التناوالت ـبتلف أثناء األدوية إستعمال بتأمُت خاصة حبث أشغال أو دراسة كل إقباز- 
 تصحيحية أعمال بإقًتاح وعالجية، وتشخيصية وقائية أعمال إقباز قصد اإلستخدامات،

. إقبازىا ومتابعة

 4 اؼبادة ربدد والذي لألدوية، الوطٍت الديوان كذلك قبد اعبهازين، ينذه جانب إذل
47-94 رقم التنفيذي اؼبرسوم من

: يف مهامو 3
                                                             

 .نفسه المرسوم من 15 المادة أنظر  1
 فً مؤرخ وسٌره، وتنظٌمه الطبً والعتاد األدوٌة بخصوص للٌقظة وطنً مركز إحداث ٌتضمن ،192-98 رقم تنفٌذي مرسوم  2

 .07/06/1998 بتارٌخ الصادرة ،39 ر.ج ،03/06/1998
 .16/02/1994 بتارٌخ الصادرة ،09 ر.ج ،09/02/1994 فً مؤرخ لألدوٌة، الوطنً الدٌوان إنشاء ٌتضمن ،47-94 رقم تنفٌذي مرسوم  3
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  تقوًن يتوذل الصفة وهبذه الصحة، قانون يف ؿبددة ىي كما الصيدالنية اؼبنتجات إستَتاد- 

. اؼبعنيُت واؼبتعاملُت واؽبياكل اؼبؤسسات مع دوريا الوطٍت اؼبستوى على واغباجات اؼبتوفر اؼبخزون

 من والتحقق اإلستَتاد، ؾبال يف برناؾبو لتجسيد وإقبازىا، الالزمة األعمال صبيع يف اؼببادرة- 
. قانونا اؼبعتمدة الرقابة ىيئات طريق عن اؼبكتسبة اؼبنتوجات جودة مراقبة

 اؼبؤسسات على اؼبستوردة للمنتوجات ومتوازن عقالين لتوزيع الالزمة التدابَت صبيع إزباذ- 
.    باإلنتاج اؼبكلفُت اؼبعتمدين اؼبتعاملُت على اإلقتضاء وعند اإلقتصادية، العمومية

 في المجال الصيدالني باإلعالم االلتزام و بالسالمة االلتزام :الثاني المطلب

 بالسالمة االلتزام :األول الفرع

 الفرنسي، القضاءمن أحد أىم اإللتزامات اليت أرساىا  السالمة بضمان اإللتزام يعترب
فظهر بداية يف عقد النقل دبوجب القرار الشهَت حملكمة النقض الفرنسية اؼبؤرخ يف 

من 1135 و يذىب الفقو يف فرنسا إذل تأسيس ىذا اإللتزام على نص اؼبادة ،21/11/1911
 من القانون اؼبدين اعبزائري و اليت نصت على 107/2القانون اؼبدين الفرنسي، و تقابلها اؼبادة 

 ىو ما اضأيأن ربديد نطاق العقد ال يقتصر على إلزام اؼبتعاقد دبا ورد فيو فحسب، بل يتناول 
غَت أن ىذا اإلجتهاد  . من مستلزماتو وفقا للقانون و العرف و العدالة حبسب طبيعة اإللتزام

 مايو 19 يف الصادر الفرنسي القانون دبقتضى أن تكرس ىذا اإللتزام إذلظل يعوزه التوحيد 
 األوريب، التوجيو على بناءا صدر والذي اؼبعيبة، اؼبنتجات فعل عن وليةؤاؼبس حول 1998
 والذي الفرنسي، اؼبدين القانون يف مايو 19 قانون إدخال مت وقد 1985 يوليو 25 يف الصادر
 .1ؼبستخدميو واألمن السالمة حيقق منتج تسليم ضرورة على نصوصو أكدت

                                                             
1 VOIR. Les articles 1386-1,1386-18 du C.C.F 
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 ال السالمة، بضمان ملتزمان اؼبنتج أو البائع أن 1الفرنسية النقض ؿبكمة أكدت قد
 من خال منتج تسليم عن ملتزما يكون فالصانع وراحتو، اإلنسان جبسد اؼبتعلقة اؼبنتجات سيما
 تسليم فيجب للخطر، األموال أو األشخاص يعرض أن شأنو من قصور، أي أو عيب، كل

 يعلم يكن دل ولو حىت السالمة يضمن واؼبنتج ،2يستخدمو ؼبن السالمة ربقيق يضمن منتج
 ضمان عن مستقال إلتزامايبقى  السالمة بضمان اإللتزام، ألن 3األضرار سببت اليت بالعيوب
 عنو ينشأ العقد بأن قضت عندما الفرنسية النقض ؿبكمة ذلك أكدت وقد اػبفية، العيوب

 كما العدالة، قواعد تفرضها اليت تلك أو العرف، يقتضيها اليت تلك سواء اإللتزامات، كافة
 ضرورة يؤكد فبا للخطر، األفراد حياة تعرض ال منتجات تسليم اؼبنتج على جيب بأنو قضت
.  4اإلنسان وسالمة حبياة اؼبغامرة وعدم السالمة ضمان

 اػبفي العيب مفهوم نطاقو زبطى قد السالمة بضمان اإللتزام أن 5البعض أكد وقد
 اليت اؽبامة األسباب من وأن اؼببيع، الشيء عن تنتج أن ديكن اليت اؼبخاطر كل ليشمل واتسع
 اإللتزام عدم ىو اػبفية العيوب ضمان عن وإستقاللو السالمة بضمان اإللتزام فصل إذل دعت
 .6اػبفية العيوب ضمان دعوى رفع ديكن حىت اؼبدين القانون يف عليها اؼبنصوص القصَتة باؼبهلة
 يف للمضرور، الكافية اغبماية توفَت عن عاجزة اػبفية العيوب بضمان اػباصة القواعد أن كما
 . 7معينة منتجات تسليم عن تتولد أن ديكن الذي اؼبخاطر حجم ظل

                                                             
1 Cass, civ, 1er ch, 22 janv. 1991, rev. trim. Dr. civ., 1991 , p. 539, obs. P. JOURDAIN 

 .22 ص ،  ،2008 القاهرة، العربٌة، النهضة دار الدواء، مجال فً المدنٌة المسئولٌة خصوصٌة شلقامً، غرٌب شحاتة عن نقال
2 Cass, civ, 1er ch, 17 janv. 1995, rev. trim. Dr. civ., 1995 , p. 631, obs. P. JOURDAIN 

. 22 ص السابق، المرجع شلقامً، غرٌب شحاتة عن نقال

 
 .بعدها وما 189 ص ،1980 القاهرة، العربٌة، النهضة دار العقود، بعض فً وتطبٌقاته السالمة بضمان اإللتزام عمران، على محمد : انظر 3

4 Cass . civ., 20 mars 1989, Bull. Civ, I, n°30. 
 .85 ص ،2000 القاهرة، العربٌة، النهضة دار ، المعٌبة منتجاته تسببها التً األضرار عن المنتج مسئولٌة جمٌعً، الباسط عبد حسن :انظر 5
حغمؾ باٌخمادَ " ج .َ. ق383حّثً دػٜٛ اٌؼّاْ فٟ اٌخؼ٠ٛغ بّمابً، ٚحخمادَ بّشٚس عٕت ِٓ ٠َٛ حغ١ٍُ اٌّب١غ ٌٍّشخشٞ حغ١ٍّا فؼ١ٍا ٚفما ٌٍّادة ث 6

 .دػٜٛ اٌؼّاْ إرا أمؼج عٕٗ ِٓ ٚلج حغ١ٍُ اٌّب١غ ٌٚٛ ٌُ ٠ىخشف اٌّشخشٞ اٌؼ١ب إال بؼذ رٌه، ِا ٌُ ٠مبً اٌبائغ أْ ٠ٍخضَ باٌؼّاْ ٌّذة أؽٛي

 ".ػٍٝ أٔٗ ال ٠دٛص ٌٍبائغ أْ ٠خّغه بغٕت ٌخّاَ اٌخمادَ إرا أثبج اٌّشخشٞ أٔٗ حؼّذ إخفاء اٌؼ١ب غشا ِٕٗ 

7
 نقال بعدها وما 162 ص ، 2006رسالة دكتوراه جامعة أسٌوط  الطبٌة، الصناعٌة البدائل أضرار عن المدنٌة المسئولٌة سلٌم، عمر الهٌثم : انظر

 .24عن شحاتة غرٌب شلقامً، المرجع السابق،ص
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 لكن اؼبتعاقد، فقط منو يستفيد ال السالمة بضمان اإللتزام أن إذل التنويو جيبإذن 
 توازن ىناك يكون حىت بذلك الفرنسية النقض ؿبكمة قضت وقد اؼبتعاقد، غَت أيضا منو يستفيد
 25 يف الصادر األوريب وجيوتبال تأثرا ذلك كان وقد ،1اؼبتعاقد غَت بُت و اؼبتعاقد بُت ومساواة

 دل موحدة، قانونية بنصوص أتى حيث اؼبعيبة، اؼبنتجات فعل عن وليةؤاؼبس حول 1985 يوليو
 ال الذين اؼبضرورين بُت أو معُت، عقد خالل من معيب منتج تسليم نتيجة اؼبضرورين بُت تفرق

. 2تعاقدية عالقة أية اؼبنتج مع تربطهم

 تسليم ضرورة البائع الصيدرل على السالمة بضمان اإللتزام يفرض الدواء، ؾبال ويف
 إلتزاما اؼبنتج الصيدرل وعلى الطبية، التذكرة يف اؼبدون اؼبستحضر لذلك مطابق مستحضر

 يعاجل الذي باؼبرض لو عالقة ال جديد بأدل ستهلكادل الصيدرل اؼبستحضر يصيب أال مقتضاه
 يف اغبديثة التطورات متابعة ضرورة الدوائية الصناعات ؾبال يف الصانع على  كذلك يقع،3منو

 للتداول الدواء طرح وقت السائدة العلمية اؼبعرفة على األمر يقتصر ال حبيث الدواء، علم ؾبال
 توقيها ديكن حىت ـباطر، من العلم عنو يكشف ما كل دبتابعة الدواء منتج يقوم أن جيب وإمنا

. 4الضارة ثارىاآ وتاليف

 األدوية شركة تقوم حيث والتطوير، البحث على تقوم أهنا خصائصها أىم من الدواء فصناعة
 معُت مرض مواجهة خاللو من ديكن معُت مركب إذل للوصول الالزمة والدراسات األحباث بعمل

 الدوائي اؼبنتج صياغة وقت العلمية باؼبعارف التمسك يكفي وال اإلنسان، سالمة وضمان

                                                             
1 Cass. civ., 17 janvier 1995, Bull. civ., 1995, I, n°43. 

 الحكم نتٌجة كان المتعاقدٌن، والغٌر قدٌناالمتع لٌشمل السالمة بضمان باإللتزام ٌتعلق فٌما توسع عندما الفرنسً القضاء أن البعض أشار وقد  2

 الصادر األوربً بالتوجٌه الداخلٌة القوانٌن تفسٌر عن األوربٌة الدول فً القضاء إلتزام بضرورة قضت التً األوربٌة العدل محكمة من الصادر

 دون هم من بٌن أو عقدٌة، عالقات تربطهم اللذٌن األشخاص بٌن ٌفرق لم والذي المعٌبة، المنتجات فعل عن المسئولٌة حول 1985 ٌولٌو 25 فً

 المعٌبة، منتجاته تسببها التً األضرار عن المنتج مسئولٌة جمٌعً، الباسط عبد حسن: أنظر. الجمٌع منها ٌستفٌد موحدة قواعد وضع بل ذلك،

 .   بعدها وما 88 ص السابق، المرجع
3
ٌجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لإلستهالك مضمونة و تتوفر على األمن بالنظر " السابق الذكر أنه 03-09 من القانون 09 تنص المادة  

إلى االستعمال المشروع المنتظر منها و ان ال تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه و دلك ضمن الشروط العادٌة لالستعمال أو 
 ." الشروط األخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلٌن 

 .24 ص ، السابق المرجع شلقامً، بغري شحاتة: انظر  4
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 حيدث الذي العلم حالة يف والتقدم التطور يتابع أن جيب الصانع بأن يقضي السالمة فضمان
 صناعتو وقت العلمية باؼبعارف إلتزم ولو حىت عقدنت وليتوؤفمس صناعتو، أو إنتاجو ؾبال يف

 أخطار عن حيدث أن ديكن دبا حذرا يكون أن أو اغبذر مراعاة أيضا عليو ينبغي فكان للمنتج،
.  اإلنسان وسالمة بصحة اؼبرتبطة اؼبنتجات يف سيما ال مستقبال،

 التصور وضع غبظة ؿبددة صناعة يف اؼبستقرة العلمية اؼبعرفة مستوى ىو العلم حبالة واؼبقصود
 منتج صناعة عند إتباعها يتم اليت اؼبهنية العادات ىي اؼبهنة بأصول ويقصد إنتاجو، اؼبراد للمنتج
 من للتنصل يكفي اؼبهنة بأصول اإللتزام ىل ىو إثارتو ديكن الذي السؤال لكن 1معُت
. ولية؟ؤاؼبس

 مدين 1382 اؼبادة نص خالل من التساؤل ىذا على الفرنسي اؼبشرع أجاب لقد الواقع يف
  اؼبتبعة اؼبهنية العادات أو اؼبهنة، أصول تبعا أنو وليتوؤمس من يعفيو ال الصانع أن أكدت حيث

: أنو على اؼبادة ىذه من العاشرة الفقرة نصت فقد صناعتو، يف
« le producteur peut être responsable du défaut alors même que le 

produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de 

normes existantes ou qu’il a fait l’object d’une autorisation 

administrative2 ». 

 تبعناا قد أننا إتباعها حالة يف تعٍت ال اؼبهنة أصول أن حيث اؼبنطق، مع يتفق النص وىذا
 اؼبهنية العادات إتباع بأن القول األحوال من حال بأي ديكن فال والفنية، العلمية اؼبعارف كل

. معينة صناعة يف العلم حالة عن يغٍت اؼبستقرة

                                                             
1 G. DAVERAT, responsabilité du fait des produits prétendus défectueux, Gaz.Pal.1988.., P. 469  

 .11 المادة ،1998 ماٌو 19 فً 98/389 رقم الفرنسً القانون بمقتضى الفرنسً المدنً القانون فً النص هذا إدخال تم  2
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 يف ازباذه حالة يفوق ما اغبذر من يتخذ أن الصانع على جيب الدواء، صناعة ؾبال ففي
 نظرة أن البعض أكد وقد وسالمتها، اإلنسان بصحة يتعلق األمر أن حيث أخرى، منتجات
: ـبتلفة تكون أن جيب الدواء ؾبال يف للصانع القضاء

« IL existe une tendance des magistrats à faire peser sur le fabricant 

de médicaments la charge de dommage causé par les défauts du 

produit, et notamment celle des risques de développement1 ».   

 يف حىت ربدث اليت األضرار صبيع يتحملفالسالمة،  بضمانيلتزم  أن جيب الدواء صانع أن أي
 بضمان اإللتزام يكون وبالتارل .الدواء صناعة خيص األمر أن طاؼبا العلمي التقدم ـباطر مواجهة
 تصيبو اليت األضرار كافة عن اؼبستهلك تعويض بوجو مفاده ،2نتيجة بتحقيق إلتزاما السالمة

 يستطيع وال اإلثبات عبء ينقلب حبيث الضرر إثبات ويكفي اػبطأ، إثبات إذل حاجة دون
. األجنيب السبب بإثبات إال اؼبسئولية من التخلص البائع أو اؼبنتج الصيدرل

  :باإلعالم الصيدالني االلتزام : الثاني الفرع

 اؼبنتجُت ليةؤومس تطور يف الرئيسية العوامل أحد 3اإلخبار أو باإلعالم اإللتزام يشكل
 يتعلق فيما اػبصوصية ببعض باإلعالم اإللتزام ويتميز4الصناعية الدول يف اؼبهنيُت والبائعُت

 بل األخرى، اإلنتاجية السلع من كغَته ليس مثال الدواء أن اؼبعروف فمن الصيدالنية باؼبنتجات
 اليت الصناعات من الدواء فصناعة لذا اؼبنتج، وسالمة الفرد بصحة ترتبط متخصصة صناعة ىو

 واألطعمة األدوية من غَته مع وتوافقا وجرعة وتأثَتا توافرا الدواء عن دقيقة معلومات إذل ربتاج

                                                             
1 Le laboratoire doit faire preuve dans la commercialisation d’un tel produit d’une prudence exceptionnelle, 
dépassant en tout cas la simple obligation d’un professionnel consciencieux.   

 .392 ص ،1987 القاهرة، جامعة مطبعة ،1ج المدنٌة، المسئولٌة مشكالت زكً، الدٌن جمال محمود. :انظر  2
3

 والبعض بالتبصٌر إلتزام أنه على األخر باإلعالم،والبعض إلتزام أنه على ٌكٌفه الفقه من فالبعض: اإللتزام هذا على أطلقت  التً األسماء تعددت 

 منتصر، سهٌر.د المختلفة، التسمٌات تلك فً انظر.باإلخبار إلتزام أنه على األخر والبعض والمعلومات، بالبٌانات باإلفضاء إلتزام أنه ٌرى األخر

 وسائل-الملوث أو الفاسد الغذاء عن الناشئة الصحٌة األضرار الحمٌد، عبد ثروت.د ، 41 ص ،1990 العربٌة، النهضة دار بالتبصٌر، اإللتزام

 . 82 ص ،2007 اإلسكندرٌة، الجدٌدة، الجامعة دار عنها، التعوٌض ومشكالت- منها الحماٌة
 .74 ص السابق، المرجع الحمٌد، عبد ثروت.:انظر 

4  
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 بوصفو باإلعالم يلتزم فالصيدرل ، 1العلمية اؼبعلومات  ىذهمن ذلك وغَت اؼبريض يتناوؽبا اليت
 العامة القواعد وجيد ىذا اإللتزام أساسو يف باؼبستهلك، اؼبباشر إتصالو وحبكم متخصصا ؿبًتفا

 اؼبادة وكذا التعاقد، يف النية حسن دببدأ عمال زائرياجل دينمن القانون ادل 107 اؼبادة دبوجب
 ىذا مضمونو  اؼبشًتي، اذباه فقط البائع عاتق على باإلعالم إلتزاما تنشئ اليت منو 352
 على البيع عقد إشتمل سواء اؼببيع، حول اؼبشًتي لدى كافية معرفة تكوين يف يتمثل اإللتزام

 كاف علم على بأنو البيع عقد يف اؼبشًتي إقرار أو أوصاف و بيان من باؼببيع يتعلق ما كل
 سواىا، دون اؼببيع يف الضرورية البيانات فقط يشمل ألنو عاما جاء النص ىذا أن غَت 2 باؼببيع
 العالقة إطار يف تصوره ديكن ال وىو حقو، لسقوط سببا يعد باؼببيع بعلمو اؼبشًتي إقرار أن كما
 اليت السياسة من بنوع يرتبط باإلعالم اإللتزام وأن السيما  اؼبواد الصيدالنية ستهلكمو اؼبنتج بُت

 حبماية اؼبتعلق 03-09 انونقال جاء االعتبارات فلهذه 3اؼبستهلك  ىذاضباية إذل هتدف
 17 مادتو لتنص اؼبستهلك  إعالمإلزامية عنوان ربت اػبامس فصلو يف الغش، وقمع اؼبستهلك

 : أنو على

 يضعو الذي باؼبنتج اؼبتعلقة اؼبعلومات بكل اؼبستهلك يعلم أن متدخل كل على جيب " 
 اؼبنتج وبشأن. "مناسبة أخرى وسيلة بأي أو العالمات ووضع 4الوسم بواسطتو لإلستهالك
 باؼبنتجات اػباص والعلمي الطيب باإلعالم اؼبتعلق 2865-92 التنفيذي اؼبرسوم قبد الصيدالين
 01 الصيدالين فنص يف مادتو باإلعالم اإللتزام بدوره كرس قد الطب، يف اؼبستعملة الصيدالنية

                                                             
 
  1

 بجامعة ثروت الحلٌم عبد األستاذ إشراف تحت مقدم بحث الدواء، بائعً و منتجً التزامات ،خصوصٌة سعد قطب محمد محمد ، انظر

                                                                                       .04 ص ،google  موقع على االنترنٌت فً ،منشور مصر :المنصورة
 عالما المشتري ٌكون أن ٌجب:"أنه على الجزائري، المدنً القانون من 352 المادة فً عنه النص جاء ما وهو الٌقٌن بعلم بالتعاقد عنه ٌعبر  2

 أن البٌع عقد فً ذكر وإذا ، علٌه التعرف ٌمكن بحٌث األساسٌة وأوصافه المبٌع بٌان على العقد إشتمل إذا كافٌا العلم وٌعتبر كافٌا علما بالمبٌع
   . "البائع غش أثبت إذا إال به العلم عدم بدعوى البٌع إبطال طلب فً األخٌر هذا حق سقط بالمبٌع عالما المشتري

.05 ص ، السابق المرجع الدواء، بائعً و منتجً التزامات خصوصٌة ، القطب محمد محمد:انظر 
3  

كل البٌانات أو الكتابات أو اإلشارات أو العالمات أو الممٌزات أو "  على انه 04 فً فقرتها 09/03 من القانون 03 ٌعرف الوسم فً المادة  4

الصور أو التماثٌل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كل غالف أو وثٌقة أو الفتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة أو مرفقة أو 
 "دالة على طبٌعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن طرٌقة وضعها 

 المتعلق باالعالم الطبً و العلمً الخاص بالمنتجات الصٌدالنٌة المستعملة فب الطب 06/07/1992 المؤرخ فً 286-92 المرسوم التنفٌذي  5

 .1992، 53ر .البشري، ج
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اإلعالم الطيب و العلمي حول اؼبنتجات الصيدالنية ىو ؾبموع اؼبعلومات اؼبتعلقة بًتكيبها و "
آثارىا العالجية و البيانات اػباصة دبنافعها و مضارىا و االحتياطات الواجب مراعاهتا، و 

ة أو العاجل و ظبيتها اكيفيات استعماؽبا و نتائج الدراسات الطبية اؼبدققة اؼبتعلقة بنجاعتو
اآلجلة، تلك اؼبعلومات اليت تقدم إذل األطباء والصيادلة وأعوان الصحة و اؼبستعملُت لألدوية 

 "بغية ضمان االستعمال السليم للمنتوجات الصيدالنية 

 تصطبغ أن إذل اغباجة بدت فقد الصيدالنية، اؼبادة دبستهلك تلحق اليت األضرار عبسامة ونظرا
 حيث من أو اؼبضمون حيث من سواء اػبصوصية ببعض باإلعالم لإللتزام اؼبنظمة القواعد
  :تباعا نتناولو ما وىو.واػبصائص اغبدود

 :  الصيدالنيباإلعالم اإللتزام مضمون : أوال

 العام التشريع عليها نص اليت الضرورية اؼبعلومات نطاق باإلعالم اإللتزام مضمون زبطى
 التوسع رتبو ما إذل ذلك يف السبب رجعوي (.التبصَت )واإلرشاد النصح بتقدًن اإللتزام ليشمل

 دببدأ اإلخالل يف سبثلت نتائج من اغبياة ؾباالت كافة بو تنعإصط الذي اؽبائل الصناعي
 نتيجة صبة ؼبخاطر ؼبستهلكا تعرض عن فضال1وإجتماعيا إقتصاديا اؼبتعاقدين بُت ةاؼبساوا

 ذلك يف تسعفو وال ،2غالبا استعماؽبا عن يعلم ال أو مصدرىا جيهل كثَتة ألشياء إستهالكو
 اإلنًتنت معلومات حىت أو الًتويج وإعالنات باؼبنتج، اؼبلحقة التعبئة كبيانات التقليدية الوسائل

 إبالغ اؼبهٍت على اؼبتعُت من عليو،أصبح وبناءا. الدقة وعدم القصور يشوهبا ما غالبا اليت
 شأنو من ما كل يف إلتزامو ويتحدد اؼبنتج استعمال على تًتتب قد اليت اؼبخاطر بكافة اؼبستهلك

 صدى لو يكون ما وىو 3ظٍت ػبطر اإلحتياط أو ؿبتمل، ػبطر التحسب أو متوقع، خطر درء

                                                             
 .     5السابق،ص المرجع منتصر، ،سهٌر انظر 

1  
2

 إسم ذكر بدون اإلقتصادٌة، و القانونٌة للبحوث الحقوق كلٌة بمجلة منشورة مقالة المعلومات، بتقدٌم( للدواء المنتج )المختبر إلتزام انظر، 

 . 4ص ،2005الجدٌدة، الجامعة دار اإلسكندرٌة، جامعة الحقوق، كلٌة األول، العدد المؤلف،
.23السابق،ص المرجع بدر، أحمد أسامة انظر،

3  
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 من واسعة شرحية إذل وموجها اإلستخدام شائعة اؼبنتجات من اؼبنتج كان إذا خاصة كبَت
 . 1اعبمهور

 يستعمل أن للمستهلك السماح ىي والتحذير باإلعالم اإللتزام من الغاية كانت وؼبا     
 على منصبا وموضوعو اإللتزام ؿبل يكون أن تعُت  ـباطره، وذبنب الصحيحة وجهتو يف الشيء
 اؼبخاطر كافة من والتحذير اؼبنتج إستعمال كطريقة الغاية، ىذه ربقيق يف تساعد اليت األمور

 الواجب اإلحتياطات بكافة اؼبستهلك وإخطار اؼبنتج، أو السلعة استعمال على تًتتب قد اليت
 باؼبنتج يعلم الذي الوحيد الشخص ليس اؼبنتج أن كما .2اؼبنتج أضرار لتفادي مراعاهتا

.  3متخصصا يعد علمهما أن حيث والصيدرل الطبيب معو يشًتك بل كافيا، علما الصيدالين

 من أمهية يقل ال كالمها واجبُت إذل الدواء مستهلك مواجهة يف الصيدرل إلتزام يتحلل وىكذا
 األساسية اػبصائص عن واإلرشاد بالنصح اإللتزام يف األول الواجب يتمثل حيث األخر،
 الواحدة،ومواعيد اؼبرة يف اعبرعة وكمية اعبرعات، وعدد إستعمالو، طريقة حيث من ،4للدواء
 اليت البيانات أوذل من الدواء إستعمال بطريقة فاإلدالء ،5التناول طريقة عن فضال الدواء تناول
 من اؼبرجوة اؼبنفعة على حيصل كي وذلك للمستهلك يوضحو أن الصيدرل أو اؼبنتج على جيب

 وػبطورة لذلك7للدواء الصحيح اإلستعمال على اؼبنفعة تلك تتوقف ما وغالبا ،6الدواء استخدام
 فقد اػبطرة العادية اؼبنتجات من غَتىا من الدواء إستعمال سوء على اؼبًتتبة األضرار وػبطورة
 توضيح وجوب على صريح بشكل  286-92 التنفيذي اؼبرسوم من األوذل اؼبادة أكدت

                                                             
.113ص ، 2007 اإلسكندرٌة، الجدٌدة، الجامعة دار – مقارنة دراسة - للمنتج المدنٌة المسؤولٌة شهٌدة، قادة انظر،

1  
 . 85السابق،ص المرجع الملوث، أو الفاسد الغذاء عن التاشئة الصحٌة األضرار الحمٌد، عبد ثروت انظر،

2  
.16 ص ، السابق المرجع الدواء، بائعً و منجً اتزامات خصوصٌة ، القطب محمد محمد انظر، 

3  
.114ص،2010 اإلسكندرٌة ،دار الجامعة الجدٌدة اإلستهالك، عقود فً باإلعالم عمرو،اإللتزام أبو أحمد مصطفً انظر، 

4  
 .135ص السابق، المرجع الزقرد، السعٌد أحمد انظر،

5  
.87،ص1990اإللتزام بالسالمة فً عقد البٌع، دار النهضة العربٌة حسن، سٌد علً انظر،

6  
 .46ص السابق المرجع عباس،نفس شكور صفاء أنظر 

7  
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 سليم بشكل الدواء إستهالك يف األمهية من ذلك يف ؼبا وجرعاتو الدواء استعمال طريقة
 .  باؼبستهلك أضرار حدوث دون وللحيلولة

 للدواء احملتملة اؼبخاطر بكافة وتبصَته اؼبريض بتحذير القيام يف الثاين الواجب يتمثل بينما      
 ما وىو ،1أمره من بينة على يكون حىت ذلك كل بتفاصيل علما وإحاطتو اؼبتوقعة اعبانبية وآثاره

 للدواء، إستخدامو عند اؼبريض يتخذىا أن ينبغي اليت اإلحتياطات كافة إبراز طريق عن يتحقق
 التذرع للصيدرل وليس. اإلحتياطات ىذه إزباد عدم ـباطر من وضوح بكل اؼبريض وربذير

 يتخلص لكي الدواء عن بيانات أو معلومات طلبو عدم أو الدواء، مستخدم اؼبشًتي بصمت
. 2اؼبعلومات بتقدًن باإللتزام إخاللو عن مسؤوليتو من

 منتجو خبصائص الناس أدرى أنو حيث الدواء، منتج عاتق على بداىة يقع اإللتزام وذات
 من أصابو عما اؼبضرور بتعويض الدواء صانعي أحد بإلزامي قض عليو وبناء اػبطرة، وصفاتو
 بعض إستخدام اؼبرضية حالتو استدعت اؼبرضى أحد أن يف الدعوى وقائع زبلص حيث أضرار،

 مرات إحدى ويف معينة، ؼبدة تناولو قبل األمبول تسخُت اؼبتعُت من وكان معُت، دواء أمبوالت
 الزجاج قطع وتطاير األمبول، إنفجار إذل أدى فبا لذلك احملددة اؼبدة اؼبريض ذباوز التسخُت

 بتعويض واءدال صانع بإلزام حكمها يف احملكمة واستندت عينو، يف اؼبريض أصاب فبا منو،
 عدم عليو وأخذت الكامل، الوجو على التحذير بواجب القيام يف اؼبنتج تقصَت إذل اؼبضرور
 للغليان، اؼبخصصة اؼبدة ذباوز حال حدوثو ديكن الذي اإلنفجار شدة من اؼبستهلك ربذير
 :قوؽبا  الفرنسية النقض ؿبكمة سجلت حيث

« Que le fabricant d’un produit est tenu envers L’acquéreur d’une 

obligation de renseignement sur les dangers que présente des 

ampoules ne mettait pas les utilisateurs en garde contre la violence 

                                                             
.  49 السابق،ص المرجع عباس،نفس شكور صفاء أنظر 

1  
 28ص السابق، اإلستعمال،المرجع لوجهة المبٌع صالحٌة الحمٌد،ضمان عبد ثروث.د انظر 

2  
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de l’explosion pouvant se produire en cas de passement de la durée 

d’ébullition mentionnée1 ». 

 اؼبوجب اػبطأ فكرة ذبسد باإلعالم أو باألخبار اإللتزام ـبالفة أن السابق اغبكم من يستفاد
 وذلك بو، الوفاء إثبات عبء صلة باؼبنتج تربطهم من كل وعلى اؼبدنية، وليةؤاؼبس النعقاد
 وجب مث من و اإلحتمال، عنصر تتضمن ال اليت احملددة اإللتزامات من اإللتزام ىذا لكون
.   بالتحذير اإلعالم بواجب قيامهم إثبات عليهم

:  الصيدالنيباإلعالم اإللتزام حدود : ثانيا

 اؼبشرع دبقتضاىا إستطاع اليت الوسائل كأحد باإلعالم اإللتزام أمهية إذل اإلشارة سبقت
 أم منتجا أكان سواء اؼبتخصص واؼبهٍت اؼبستهلك من كل بُت القائمة الفجوة من يضيق أن

 العالقة يف الضعيف الطرف اؼبستهلك جبانب للوقوف اؼبشرع من ؿباولة يف وذلك موزعا،
 اؼبنتج آثار أو اإلستخدام، طريقة حيث من سواء باؼبنتج اؼبتعلقة اؼبعلومات بكافة وإمداده
 .  أضرارىا لتفادي إزباذىا الواجب واإلحتياطات وـباطره،

 فيما خاصة باإلعالم، اإللتزام لنطاق اػبصوصية بعض تبدو الدراسة دبوضوع يتعلق وفيما
  أو أي مادة صيدالنية أخرىاألدوية تناول تصاحب قد اليت اؼبخاطر من اؼبريض بتحذير يتعلق

 كأثر تنتج أو معُت دواء تناول تصاحب قد اليت اؼبخاطر فتنقسم معُت، لعالج اػبضوع أو
 عبسم اؼبرضي اإلستعداد عن تنجم اليت تلك حىت أو الدواء، من أكثر أو نوعُت بُت للجمع
 العادية اؼبخاطر عليو نطلق أن ديكن ما فهناك اؼبخاطر، من نوعُت إذل الدواء مستهلك اؼبريض

 .2اؼبتوقعة غَت العادية غَت اؼبخاطر أيضا وىناك اؼبتوقعة،

                                                             
1 Cass. Civ. : 5-1- 1999. D. 1999. P 134. 

 .18ص  الدواء، وبائعً منتجً إلتزمات خصوصٌة قطب، محمد محمد مقال فً إلٌه مشار حكم
 

 ،1993 المنصورة، الجدٌدة، الجالء مكتبة التقلٌدٌة، القانونٌة القواعد ظل فً المدنٌة للمسئولٌة الموجب الطبٌب خطأ الحمٌد، عبد محسن :انظر 2

 .183 ص
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 بُت خالف ؿبل لإللتزام، اؼبخاطر من الطائفتُت ىاتُت خضوع مدى مسألة وتعترب
 ديتد وتبصَته اؼبريض بإعالم اإللتزام نطاق بأن القول إذل الفقو من جانب فيذىب الفقهاء،
 كانت مهما وحقيقتها حالتو عن لو والكشف ؽبا يتعرض اليت اؼبخاطر بكافة تبصَته ليشمل

 ذلك وبرروا ،2النقض ؿبكمة تعبَت حد على الكاملة باؼبعلومات إمداده أي ،1اغبقيقة مرارة
 اغبالة حسب آلخر مريض من زبتلف النتائج لكن واحدة تكون قد العالج طريقة بأن بقوؽبم

 معو يتعُت فبا اؼبريض، جسم من اؼبنتظرة الفعل ردود وحسب منهم لكل واعبسمانية النفسية
.  3اإلنسان فعل ردود تثَت أن ديكن اليت واحملتملة الضارة النتائج بكافة علما اؼبريض إحاطة

 تؤدي قد درجة إذل باإلعالم اإللتزام نطاق مدى يف التوسع إذل دييل السابق، اإلذباه أن ونرى
 من العالج يدير أن الطبيب واجب فمن. اإللتزام فرض من الغاية مع تتناقض نتائج إلحداث

 علم لو اغباالت من كثَت يف ألنو قلبو، يف الطمأنينة وإدخال مريضو نفسية على اغبفاظ خالل
 يتعلق فيما ؿبتسبة غَت فعل ردود ذلك على لًتتب العالج وأبعاد مرضو آثار بكل اؼبريض

 بداخلو الثقة إضعاف من اؼبريض نظر يف اؼبخاطر تضخيم إليو يؤدي قد عما فضال ،4بالعالج
 يلتزم وال واؼبعتادة اؼبتوقعة اؼبخاطر بكل اؼبريض إخطار عليو جيب فالطبيب العالج، جدوى يف

 اؼبستهلك يزود بأن بداىة يلتزم أوذل باب ومن ،5اإلستثنائية أو النادرة باؼبخاطر بإخطاره
.  هبا وإؼبامو لديو توافرىا اؼبفًتض باؼبعلومات

                                                             
 .43 ص ،2004 اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار الطبٌة، المسئولٌة منصور، حسٌن محمد : انظر 1

2
 Cass. Civ. 1

er
. 18 janvier 2000 : JCP 2000, éd. G, I, 243 observ. G. Viney : en l’espèce, à l’occasion d’une 

opération de la carat acte, une patiente avait choisi de recourir à une anesthésie simplement locale, après avoir 
été informé des dangers de cette méthode. L’injection anesthésique a de fait provoqué un chémosis 
hémorragique ce qui entraina la rupture du globe oculaire. L’arrêt d’appel qui avait condamné le médecin pour 
« n’avoir pas été en mesure de convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte » est cassé au 
motif qu’ « un médecin n’est pas tenu de convaincre son patient du danger de l’acte médical qu’il demande »..      
3  Cass. Civ. 1er. 17 fevrier. 1998. D. 1998, J, 2 ; I n° 67.  

: الفرنسٌة النقض محكمة تقول ذلك وفً

« L’obligation d’information doit porter non seulement sur les risques graves mais aussi sur tous les 
inconvénients pouvant résulter de l’intervention ». 

 
 .محمد محمد قطب، المسؤولٌة الناشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق : انظر 4

5 Bacache- Gibeili (M), L’obligation d’information du médecin sur les risques thérapeutique, faculté de droit, 
L’Université René Descartes, 2004. Art disponible sur : 
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 مستهلكيها وخصوصية ناحية من الدوائية اؼبادة خصوصية عن ذكرناه أن سبق وما لذا
 فيما خاصة نطاقو يضيق أو يتقيد أن ديكن باإلعالم اإللتزام بأن القول يتعُت أخرى، ناحية من

 بعض يف التبصَت يشملها أال ديكن حيث( اؼبتوقعة غَت اؼبخاطر )اغبدوث نادرة باؼبخاطر يتعلق
 .  1األوقات

 أن يف وقائعها تتلخص قضية يف قضت قد 1964 سنة( Nimes )نيم ؿبكمة وكانت
 فيها يطالبون دعوى ورثتها فرفع ،(interabili Guerbet )دبصل حقنها إثر توفيت سيدة

 ـباطر من والتحذير التبصَت بواجب بإلتزامو الطبيب إخالل على دعواىم وأسسوا بالتعويض،
 حادثة وىي اؼبذكور، اؼبصل تعاطي نتيجة جاءت الوفاة حد إذل تصل اليت اؼبخاطر وأن العملية

 اإلحتماالت من يعترب اإلحتمال ىذا نأو حالة، ألف 300.000 لكل حادثة سبثل الوقوع نادرة
 . 2اغباالت صبيع يف عنها باإلفصاح الطبيب يلتزم وال النادرة،

 أطباء أحد قيام إثر الصادر 1980 /4/5  يفالفرنسية النقض ؿبكمة حكم أثار كذلك
 تطور بوجود القول إمكانية حول اعبدل بعض 3العالج بغرض باألشعة مريضة بفحص األشعة

 بو قام الذي العمل من نشأ قد أنو الواقعة ىذه مفاد و، اعبسيمة باؼبخاطر اإلعالم مسألة يف
 خيربه دل الطبيب بأن اؼبوضوع ؿبكمة أمام األخَت فأدعى للمريض، دائم جزئي عجز الطبيب

 ؿبكمة قرار النقض ؿبكمة رفضت حيث العالج، ىذا على تًتتب اليت اعبسيمة باؼبخاطر
 العادية باؼبخاطر فقط ليس اؼبريض خيرب أن الطبيب على يتعُت أنو منو يستفاد الذي اإلستئناف

. نادرة كانت ولو حىت اعبسيمة، اؼبخاطر بكل أيضا ولكن اؼبتوقعة
 اغبكم برفض النقض ؿبكمة تقم دل لو حىت بأنو القول إذل الفقو بعض ذىب فيما ىذا

 القاعدة على زبرج دل ذلك من الرغم علىىذه األخَتة  فإن اإلستئناف، ؿبكمة من الصادر
                                                                                                                                                                                              
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=37 
1 Cass. Civ. 1, 17 Novembre 1969. BI n°347. 
2  Trib-Civ. De Nimes, 19-10-1964. D. 1965. Somm. 31. 
3 Cass. Civ. 4 mai 1970.  B, Civ. 89 52, p. 223. 

http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=37
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 فاؼبخاطر. العادية غَت أو اعبسيمة اؼبخاطر وبُت اؼبتوقعة اؼبخاطر بُت التفرقة يلزم حيث السابقة،
 صبيعا فيها مفروض باإلعالم واإللتزام عادية، تكون أن وديكن جسيمة، تكون أن ديكن اؼبتوقعة

 حبسب الطبيب يلتزم ال اليت اإلستثنائية أي اؼبتوقعة غَت اؼبخاطر عن زبتلف شك بال وىي
 للمعطيات وفقا توقعها يصعب اليت للمخاطر بالنسبة اغبال وكذلك ،1عنها باإلخبار األصل
 .2القائمة العلمية

 اآلثار تلك إنسانية، وألسباب باإلعالم اإللتزام نطاق من يستثٌت أنو القول خالصةإذن 
 يتعلق وفيما السابقة، اإلعتبارات ولذات أنو القول ديكن كذا وقوعها، ينذر واليت للدواء الشاذة
 يشملها أال أيضا ديكن مؤثرة، أضرار عليها يًتتب ال اليت التافهة أو الضعيفة اعبانبية باآلثار
 األمراض مرضى خاصة اؼبرضى، من العديد  هتربإذل هبا اإلخبار إليو يؤدي قد ؼبا اإللتزام
 .   3الدواء عن النفسية

:  الصيدالني باإلعالم اإللتزام خصائص : ثالثا

 ربقيق مراعاهتا على يًتتب واليت باإلعالم باإللتزام تقًتن أن جيب اليت األوصاف بعض ىناك
: ومنها أىدافو لكافة اإللتزام

 

                                                             
: النادرة المخاطر حالة فً باإلعالم باإللتزام اإلخالل عن المسئولٌة لعقد الرافض فرنسا فً القضاء موقف ذلك فً أنظر  1

- cass. Civ. 1
er

. 15 juillet 1999 : J.C.P 1999, IV. 2713 ; D. 1999 som. 393 obs. Penneau : en l’espèce, un risque 
d’ototoxicité médicamenteuse non révélé par le médecin s’était réalisé. L’arrêt de la cour d’appel qui avait 
écarté la responsabilité du médecin après avoir constaté que le risque était faible est néanmoins casé au motif 

que l’information doit porter sur tous les risques graves même exceptionnels.   
- Cass. Civ. 1, 9 octobre 2001. J.c.p 2002. II. 10045, note O. Cachard.  

 .188 ص ،2008المسؤولٌة الطبٌة بٌن الفقه والقضاء،دار الفكر الجامعً،اإلسكندرٌة  حجازي، الفتاح عبد: انظر 2
3 Cass. Civ, 1, 23 Mai 2000, jcp 2000. II. 10343. 

 الحالة هذه فً للمرٌض العلٌا المصلحة ألن وذلك باإلعالم باإللتزام اإلخالل عن النفسً الطبٌب مسئولٌة عقد المحكمة رفضت الحكم هذا وفً
: المحكمة تقول ذلك وفً. التفاصٌل بكافة إخباره عدم الطبٌب من تقتضً

« ayant souverainement estimé que l’intérêt du patiente justifiait la limitation de l’information quant au 
diagnostic selon la cour la limitation de l’information » doit être fondée sur des raisons légitimes et dans 
l’intérêt du patient, cet intérêt devant être apprécie en fonction de la nature de la pathologie de son évolution 

prévisible et de la personnalité du malade.      
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: مكتوبا اإللتزام يكون أن- 1

 نادر أصبح أمر ،واد الصيدالنية بصفة مباشرة من طرف اؼبنتجادل إن اعالم مستهلك
 أوال  مكتوبة صورة يف البيانات صياغة ضرورة يستوجب الذي األمر الراىن، الوقت يف اغبدوث

 جانب  من وثانيا اؼبعلومات، تلك هبا اؼبدون الطبية النشرة إرفاق طريق عن اؼبنتج جانب من
 دعامة خالل من الدواء على مكتوبة بطاقة وضع جيب حيث الدواء، منها يصرف اليت الصيدلية

 فيها يذكر ،1واإلستمرارية بالدوام تتصف كانت مىت أخرى إلكًتونية دعامة أية أو تقليدية ورقية
 إستخدامو، وموانع آثاره وكافة إستعمالو، وطريقة الدواء، صانع وإسم وعنواهنا، الصيدلية إسم

 2للحقيقة مطابقة البيانات ىذه تكون أن ويشًتط تناولو، عند مراعاهتا اؼبتعُت واإلحتياطات
 من الغاية ربقيق على وتأكيدا اؼبريض ؼبصلحة ربقيقا لغة من بأكثر الكتابة تكون أن ويستحسن

 حالة الدواء على هبا اؼبكتوب اللغة قراءة جييد ال قد الدواء مستهلك أن خاصة اإللتزام،
.   واحدة لغة على اإلقتصار

: واضحا مفهوما اإللتزام يكون أن- 2

 حالتو وكذا اإلجتماعي ومستواه اؼبريض شخصية مع متوافقة البيانات تكون أن يتعُت
 دبا بتطويعو ذلك ويتحقق وسليمة، وافية صورةب ؽبا اؼبريض تلقي من للتأكد وذلك النفسية،

.   3الفهم على اؼبريض وقدرة يتالءم

 :أن إذل البعض يذىب ذلك ويف

« Il devra prendre en compte sa sensibilité, sa psychologie, son 

niveau socioculturel, pour être sur que l’information donnée est bien 

                                                             
 .155 ص السابق، المرجع عمرو، أبو أحمد مصطفى :انظر  1
 .120 ص السابق، المرجع الحسٌنً، محمد عباس :انظر  2
 .27 ص ،أنظر محمد محمد قطب، خصوصٌة إلتزامات منتجً وبائعً الدواء، المرجع السابق   3
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reçu par le patient, il doit veiller à la compréhension par le malade de 

l’information qu’il lui fourni 1».  

 لدى توافره اؼبفًتض العلمي واؼبستوى تتناسب سهلة عبارات يف الصياغة ترد أن ينبغيف
 اليت الدقيقة الفنية واؼبصطلحات اؼبعقدة العبارات عن بعيدا اؼبنتج، إليهم يوجو الذين األشخاص
 تكون أن جيب فالبيانات ،2الطب أىل على فهمها يقتصر اليت أو العامة، فهم على تستعصى

 اؼبكتوب بالتحذير اؼبنتج يشفع أن اؼبناسب من يكون وقد ،3فهمها يسهل بلغة ومكتوبة كافية
 أن احملتمل من الدواء كان إذا خاصة منتجو، عن ينجم أن ديكن الذي للخطر يرمز مبسطا رظبا
.  5إستيعاهبا على العادي اؼبستهلك يساعد الذي األمر ،4القراءة يعرفون ال من يدي بُت يقع

: وافيا يكون أن- 3

 اؼبخاطر وجوه كل إذل اؼبستعمل انتباه يلفت الذي التحذير ذلك الوايف بالتحذير يقصد
 وكافية، كاملة اؼبقدمة والبيانات اؼبعلومات تكون أن يتطلب والذي ،6بو تلحق أن ديكن يتال

 اإللتزام ىذا تنفيذ كان وإن وأخطار، وعناصر خصائص من بالسلعة يتعلق ما كل تشمل
 إال بالسلعة، اؼبتعلقة والبيانات اؼبعلومات بكل ييفض أن اؼبوزع أو اؼبنتج من يقتضي وافية بصورة

 هبا، دراية على اؼبشًتي أن يفًتض اليت التفصيالت عرض يف يسهب أن منو مطلوبا ليس أنو
 من ىذا 7اؼبستهلك نفس يف اؼبلل ويبعث البائع يرىق فبا البيانات ىذه معها تتضخم بصورة
 تنجم أن ديكن اليت باؼبخاطر اؼبنتج أحاط إذا إال وافيا التبصَت يكون ال أخرى جهة ومن جهة،

                                                             
1 Bacache – Gibeili (M), l’obligation d’information du médecin sur les risques thérapeutique, 
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/module.php?name=News&file=article&sid=37. 
 

                   . 95 ص ،2004 القاهرة العربٌة، النهضة دار به، اإلخالل وجزاء الطبٌة األعمال على الموافقة حق مأمون، الكرٌم عبد:انظر  2
 .28 ص السابق، المرجع سرور، شكري محمد :انظر 3
 118 ص 01 العدد ،2004 ،  السٌاسٌة و االقتصادٌة و القانونٌة للعلوم الجزائرٌة المجلة ، البٌع عقد فً باالعالم االلتزام بوعزة، دٌدن ، انظر  4

. 
 ص   ،2004 الشمس، عٌن جامعة دكتوراه، رسالة والقانون، الشرٌعة بٌن مقارنة دراسة للمستهلك، العقدٌة الحماٌة خلٌفة، الباقً عبد عمر  5

642. 
 القادر عبد محمد أنظر مسئولٌته، لقٌام وموجبا ناقصا ٌكون تحذٌره فإن األخرى دون الظروف بعض فً السلعة خطر من المنتج بتحذٌر قام فإذا  6

 .80ص، 1982القاهرة،،مسؤولٌة المنتج والموزعن دار النهضة العربٌة الحاج،
 .92 ص ، 2008دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، الفاسد، الغذاء عن الناشئة األضرار الحمٌد، عبد ثروت:انظر  7

http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/module.php?name=News&file=article&sid=37
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 الشيء كان لو كما منها، الوقاية طريقة لو وأوضح للمستعمل، وأبرزىا الشيء حيازة ؾبرد عن
 حفظو ضرورة التحذير يتضمن أن جيب حيث اغبرارة تأثَت ربت ينفجر أو يفسد أن ديكن مثال
 معينة، دبدة لإلستعمال صالحيتو تتقيد فبا الدوائي اؼبنتج كان وإذا ،1اغبراري اؼبصدر عن بعيدا
 دبجرد يكتمل ال بشأنو التحذير فإن العبوة، فتح تاريخ من أم اإلنتاج تاريخ من احتسبت سواء
 إنتهاء بعد إستعمالو عن تنجم اليت اؼبخاطر بيان يلزم بل ،الستعمال صالحية إنتهاء تاريخ ذكر
 . 2الفًتة ىذه

 اؼبنتجات كانت إذا ما حبسب خيتلف سوف التحذير، كفاية مدى تقرير أن صحيح
 وبصرف أنو إال العامة، إلستخدام يعد فبا كانت أو متخصصون إال يستخدمو ال فبا بطبيعتها

 خاصة الناحية ىذه يف خبال يظهر فال عام، بوجو حريصا اؼبنتج يكون أن جيب ذلك عن النظر
 إذا عليو وبناء الوقت، نفس يف متخصصُت وغَت متخصصون يستعملها فبا اؼبنتجات كانت إذا
 اإلحتياط ىذا إزباذ إغفال يرتبها اليت األضرار بيان لزم معُت، إحتياط إزباذ ضرورة إذل اؼبنتج نبو
 للضوء تعرضو عدم ضرورة إذل – معُت دوائي منتج خبصوص – التنبيو حالة يف فمثال ـبالفتو أو
 .  3ذلك مراعاة عدم عن تتخلف قد اليت األضرار بيان تعُتي

: بالسلعة لصيقا يكون أن- 4

 إذل والتنبيو أخطارىا من والتحذير السلعة بإستعمال اؼبتعلقة البيانات توضع أن جيب
 اؼبستهلك عينا تقع حبيث عنها، تنفصل ال بالسلعة لصيقة ذبعلها بصورة الواجبة اإلحتياطات

 بطاقة يف البيانات ىذه إدراج طريق عن الشرط ىذا ويتحقق السلعة، إستعمال أراد كلما عليها
 ىو كما- بو ملحقا للمرضى اؼببيع الدواء يكون أن جيب مث من و.4مباشرة بالسلعة إلصاقها يتم

                                                             
 .28 ص ،1983 ، دار الفكر العربً، القاهرة 1مسؤولٌة المنتج عن األضرار التً تسببها منتجاته الخطرة،ط سرور، شكري محمد : انظر 1
 .24 ص ،2010 المنصورة، جامعة دكتوراه، رسالة المنتجات، عن باإلعالم اإللتزام حسان، بكر أبو منى :انظر 2
  ،1987 شمس، عٌن جامعة دكتوراة، رسالة مقارنة، دراسة والموزع، والصانع المهنً للبائع المدنٌة المسئولٌة إسماعٌل، فتحً ثروت:انظر  3

 .349 ص
 .150ص ، القاهرة1994الحماٌة المدنٌة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربٌة،الرفاعً، محمد محمد أحمد :انظر 4
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 حيث بالدواء إلصاقها جيب النشرة ىذه بو، اؼبتعلقة البيانات كافة تتضمن نشرة -دارج ىو
 ىذا الدواء بداخلو اؼبوجود الكرتوين الغالف بداخل نشرة إرفاق على الدواء شركات عادة جرت

 اعبانبية وآثاره ودواعيو الدواء إستعمال طريقة عن الالزمة البيانات كافة يتضمنبدوره  الغالف
 وتاريخ الدواء، مصنعة الشركة إسم توضح اليت البيانات إذل باإلضافة ،إستعمالو وموانع

 على الضرورية بالبيانات اؼبستهلك وإعالم اؼبنتوج على التعرف إذل التغليف يهدفف. صالحيتو
 صبيع توفَت يتوجب لذا ،1صيانتو أو إستعمالو وطريقة تركيبو يف الداخلة واؼبواد كأوصافو اؼبنتوج،
 ،2ومريض وصيدرل طبيب من ،باؼبنتوج مهتم لكل دنيا مستندات األقل على أي الالزمة الوثائق
 يف ربمل ال لكن أدوية أهنا أساس على تقدم خفية أدوية بيع حيظر الصحة قانون قبد حبيث

 .حضرىا الذي الصيدرل وعنوان وإسم تركيبها يف الداخل مستحضر كل ومقدار اإلسم تكييفها

 إذا كما نفسو، بالدواء لصيقة بطريقة البيانات إدراج على كذلك الشركات ودرجت
 السائل، الشراب صورة يف للدواء بالنسبة اغبال ىو كما زجاجية أغلفة داخل معبأ الدواء كان

 بطريقة وإظهارىا النشرة، ضياع عدم يف إمعانا بالزجاجة لصقها يتم نشرة على البيانات فتدرج
 على السائل يسكب أن إحتمال ىناك كان وؼبا اؼبباشر، اؼبريض بصر ربت تكون حبيث بارزة
 جلستو يف األورويب اجمللس أوصى فقد بيانات، من هبا ما ؿبو إذل يؤدي فبا اؼبطبوعة الورقة

 فبكنا، ذلك كان إذا ذاهتا العبوة جدار على التحذير حبفر 1981 يناير 20 بتاريخ اؼبنعقدة
 فيجب الدواء، ـباطر من والتحذيرات التعليمات على ربتوي اليت البطاقة سقوط خشية وذلك
 باؼبمتلكات أو باألشخاص اإلضرار إذل تؤدي اليت اػبفية العيوب من اؼبنتجات سالمة ضمان

.   3الفرنسية النقض ؿبكمة قول حد على

 
                                                             

 الهدى، دار الجزائري، التشرٌع فً عنها المترتبة والمسئولٌة المستهلك لحماٌة العامة القواعد بوخمٌس، بن بولحٌة علً ذلك، تفصٌل أنظر  1

 .56 ،55 ص ،2000
 .225 ص السابق المرجع ، االستهالك قانون فً السوق فً للتداول الدواء عرض ، بوعزة دٌدن ، انظر  2

3 Civ. 1ére 20 mars 1989, Bull., n° 317. 
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: الطبية الوصفة بمراقبة اإللتزام : الثالث المطلب

 اعبزائري اؼبشرع أطلق وكما (l’Ordonnance Médical) الطبية التذكرة أو الروشتة،
 على الصيدرل والعمل الطيب العمل فبارسة مظاىر حد ىي أالطبية، الوصفة مصطلحعليها 
 مأذون صيدرل صرفها ويتوذل الطب مهنة دبزاولة لو مرخص طبيب بتحريرىا يقوم حيث ،1السواء

 وكل الطبية بالوصفة اؼبقصود حيدد نص اعبزائري وال الفرنسي التشريع يف يرد ودل قانونا، بذلك لو
 طبية وصفة على بناء إال الدواء صرف ربظر قانون الصحة الفرنسي من L511 م أن ىناك ما

 أي يسلم ال " بقوؽبا ج ص ق من 181 اؼبادة خالل من اعبزائري اؼبشرع عليو نص ما وىو
 طريق عن قائمتها تضبط اليت الصيدالنية اؼبواد بعض عدا ما طبية، وصفة بتقدًن اال دواء

". التنظيم

 يدون ورقة أهنا على 2الفقو بعض عرفها الوصفة ؼبعٌت احملدد القانوين النص غياب ويف
 كذلك ما، مرض من الوقاية أو العالج بغرض للمريض أكثر أو دواء اؼبختص الطبيب فيها

 األدوية بتقدًن وأمرا اؼبقننة األدوية بتسليم إذنا للصيدرل، بالنسبة تعترب الوصفة أن القول ديكن
 و اؼبريض، بصحة يضر أن شأنو من ظاىر خطر على تنطوي وال نظامية أهنا طاؼبا اؼبوصوفة
 من سواء صرفها أثناء الطبية الوصفة مراقبة إلتزام عليو يقع للوصفة، منفذا الصيدرل بإعتبار
 وىو األول جانبُت على تشتمل األخَتة ىذه أن حيث ؽبا، اؼبوضوعية الناحية أو الفنية الناحية
 البيانات صبيع على تشمل وأن لو مرخص طبيبا الوصفة ؿبرر يكون أن يف ويتمثل الفٍت اعبانب
 افقتهاوم ومدى أدوية من الوصفة تتضمنو ما يف فيتمثل اؼبوضوعي اعبانب أما واؼبريض بو اؼبتعلقة
 الطبية الوصفة ؼبراقبة خرق كل وبالتارل العلمية، لألصول طبقا الدواء وصف يف الفنية للقواعد

 أو اؼبريض حالة مع الدواء توافق مدى على الرقابة يف الصيدرل إمهال أو رخصة دون الدواء كبيع

                                                             
 .04 ص السابق المرجع ،...الطبٌة الروشتة ، الزقرد السعٌد احمد انظر  1
 .15 ص ، ، المرجع نفسه انظر  2
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 سنبُت وؽبذا للمسؤولية موجبا يكون الدواء إستعمال طريقة يف للخطأ أو بديل دواء لصرف
 الفرعُت خالل من والفنية اؼبوضوعية الناحية من الوصفة على بالرقابة اإللتزام يكون كيف

.     التاليُت

: الطبية للوصفة الفني الجانب بمراقبة اإللتزام: األول الفرع

 ومن الفنية الناحية من الطبية الوصفة صحة من بالتحقق اإللتزام البائع الصيدرل يتحمل
 قراءة قراءهتا الوصفة على بالرقابة ويقصد للمريض، الدواء تسليم سبقي اإللتزام ىذا أن البديهي

 . 1فنيا مقبولة كوهنا ويف للمقاييس مطابقتها مدى يف النظر إذل الصيدرل تقود نقدية

: إتباعها الصيدرل على جيب أمور عدة على تنصب الفنية الرقابة وىذه

:  الطبية الوصفة صحة من التأكد: أوال

 ومن الفنية، الناحية من الطبية التذكرة صحة من بالتحقق اإللتزام البائع الصيدرل يتحمل
 تنصب الطبية للتذكرة الفنية الرقابة وىذه للمرضى، الدواء تسليم يسبق اإللتزام ىذا أن البديهي

 التذكرة ؿبرر صحة من التأكد اأولو منها، التحقق الصيدرل على جيب ىامة أمور عدة على
 أو بيطري أو بشري طبيب بواسطة ؿبررة الطبية التذكرة كون نم اإلستيثاق جيب حيث الطبية،
 من أوال يتأكد أن الدواء، صرف قبل الصيدرل على يتعُت أنو ذلك ومؤدى. 2أسنان طبيب
 من أساسو اإللتزام ىذا ويستمد. 3إصدارىا سلطة ديلك طبيب من صادرة الطبية التذكرة كون
 بعض ديثل قد خطَتا منتجا الطبيةوصفة ال وعاء أو ؿبل كون يربره والذي السابقة، اؼبادة نص

                                                             
 .144 ،ص 2006، تلمسان ،جامعة ماجستٌر مذكرة ، للصٌدلً المدنٌة المسؤولٌة لخضر، قردان انظر،  1
2  
 .52 ص السابق، المرجع الحسنً، محمد عباس:انظر  3
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 صادرة وكوهنا الطبية، التذكرة مصدر من اإلستيثاق ضرورة يربر فبا اإلنسان، صحة على اػبطورة
. 1أدوية من فيها ما لوصف أىل شخص عن

 يتطلبها اليت البيانات حيث من الطبية، الوصفة مراقبة واجب الصيدرل على يقع كما
 بتاريخ تتعلق واليت األدوية، إستهالك وضبط العامة الصحة ضباية إذل منها يهدف واليت اؼبشرع
 ىذه وسنو، اؼبريض إسم عن فضال وتوقيعو، حررىا الذي الطبيب وعنوان الطبية التذكرة ربرير

 تعلق إذا أو اؼبخدرة، للعقاقَت بالنسبة خاصة كبَتة درجة إذل اؼبشرع فيها يتشدد وغَتىا البيانات
 من تأكد قد بأنو يتمسك أن وليةؤاؼبس من الصيدرل إلعفاء يكفي وال  السامة، باؼبواد األمر
 يف الوصفة ىذه على اعتمد قد وأنو اؼبهنة،  دبزاولة ـبتص طبيب وأنو الطبية التذكرة ؿبرر صفة

. البيانات بقية مراجعة دون اؼبواد ىذه ربتوي اليت األدوية صرف

 فهل الوضوح، وعدم الغموض ببعض مشوبا الطبيب توقيع يكون قد اغباالت بعض ويف
 ذلك على أجابت للمريض؟ الدواء ويصرف األخرى، البيانات بعض بتوافر الصيدرل يكتفي
 وعنوان اسم عن يستخرب أن عليو يتعُت الصيدرل نأب بالقول فرنسا يف اإلستئناف ؿبكمة
 حيتوي الذي الدليل إذل اللجوء عليو كان معرفتو لو يتسن دل فإذا التذكرة، حامل من الطبيب

. الطبيب شخصية من منها للتأكد األطباء بنقابة اإلتصال أو منو، ويتأكد األطباء أظباء على

 من بالتحقق يتعلق فيما الصعوبات بعض الصيدرل تقابل قد العملية الناحية من أنو إال
 قد كما الدواء، واصف بالطبيب الشخصية اؼبعرفة علية يتعذر قد نوأ حيث الطبيب، شخصية

 صيدرلال على فرضنا فإذا األطباء، أظباء كافة على حيتوي الذي الدليل الصيدرل لدى يوجد ال
 الصيدرل وقوع إمكان إذل ذلك ألدى الدواء، صرف عن اإلمتناع – احملكمة ذىبت وكما – ىنا

                                                             
 قد مما الطبٌب بختم ومختومة مطبوعة بأحرف وتخصصه المعالج الطبٌب إسم من الطبٌة للوصفة الرئٌسٌة البٌانات كتابة على األطباء درج  1

 .ذلك فً الخطأ احتماالت من ٌقلل
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 تدعو ضرورة يف أو خطرة حالة يف اؼبريض كان إذا خاصة التعسف، حاالت إحدى طائلة ربت
. الدواء تناول يف اإلسراع إذل

 بعناية، إلتزام ىو الطبيب شخصية من بالتحقق ىنا الصيدرل إلتزام أن 1الفقو بعض ويرى
 الدواء واصف الطبيب شخصية على للوقوف وسعو يف ما كل الصيدرل يبذل أن جيب حيث
 وصف يف الصيدرل تأخر يسعفو ال قد الذي اؼبريض غبالة ومراعاة أنو إال. الطبية التذكرة وؿبرر
 الدواء بصرف الصيدرل يقوم أن األفضل من الطبيب، شخصية حقيقة على الوقوف غبُت الدواء

 والقانونية، الفنية الناحية من التذكرة بيانات بقية صحة يراجع أن شريطة للمريض، اغبالة ىذه يف
 صحة على ػبطورة سبثيلها وعدم هبا، اؼبدرجة األدوية وصحة البيانات ىذه صحة إذل إطمأن فإذا

 اليت األخرى البيانات من التذكرة خلو حال  يفأما الدواء، يصرف أن عليو كان اؼبريض،
 ففي حررىا، الذي الطبيب إسم وضوح لعدم باإلضافة الطبية التذكرة لصحة القانون ستلزمهاا

 بالتذكرة اؼبدرج الدواء صرف عن امتنع ىو إذ ولية،ؤمس أدىن الصيدرل على ليس اغبالة ىذه
.   اغبالة ىذه يف الطبية

: الصيدالنية المادة لوصف المحددة والنظامية الشكلية القواعد إحترام: ثانيا

 يقوم أن الصيدرل على ينبغي  الطب مهنة أخالقيات قانون من 144 للمادة طبقا
 خطأ أي ذبنب إذل الفحص ىذا ويرمي والكمي، النوعي اؼبستوى على الطبية الوصفة بتحليل
 وبالتارل. للوصفة احملرر الطبيب طرف من اؼبوصوف الدواء نوع أو اإلستعمال، مقادير يف ؿبتمل
 ما وإذا ذلك يف مقيد أنو أم الدواء وصف يف مطلقة حرية حرا الطبيب يعترب ىل اؼبطروح السؤال

 للصيدرل جيوز فهل معينة، بقيود مقيد وأنو األدوية وصف يف مطلقة حبرية يتمتع ال الطبيب كان
. القيود؟ هبذه الطبيب إلتزام مراجعة

                                                             
 .51ص ، السابق المرجع ، الدواء بائعً و منتجً التزامات خصوصٌة ، القطب محمد محمد انظر  1
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 فرنسا يف أو اعبزائر يف سواء مطلقة حرية ليست الدواء وصف يف الطبيب حرية أن الواقع
 أو السامة اؼبواد اؼبتضمن الدواء وصف خيص فيما صارم تنظيم وضعب اعبزائري القانون وقضى
.   1اػبطرة أو اؼبخدرة

 الصيدرل على يقع فإنو مطلقة سلطة ليست الدواء وصف يف الطبيب سلطة أن ودبا
 باإللتزام الصيدرل أخل فإذا الدواء بوصف اػباصة بالقيود الطبيب إلتزام مدى وفحص مراجعة
 أنواع على الرقابة أمهل إذا خاصة بالتعويض اؼبضرور مواجهة يف والؤمس كان القيود ىذه دبراقبة
 يف والؤمس الصيدرل ويعد اؼبخدرات، أدوية مثل مهنية ألغراض إال صرفها جيوز ال اليت الدواء

.   الطبية للروشتة الفٍت للجانب الدقيق بالفحص يقم دل أنو منها يستنتج اليت اغباالت

 حيث ،30/01/1970 بتاريخ حكما الفرنسية ليون ؿبكمة أصدرت السياق ىذا ويف
 األسربين دواء صغَت طفل بتسليم األخَت ىذا فيها قام قضية يف مسؤوال الصيدرل دبوجبو اعتربت

 .للكبار وـبصص عال تقدير ذا

 يف اؼبدون الدواء مقادير يف يغَت أن أو بآخر، عقارا يستبدل أن للصيدرل يصح ال كما 
 من الوصفة يف اؼبدونة للمادة ـبالفة ؼبادة – الزبون علم دون – اإلرادي التغَت أن إذ الوصفة،

 بنوعية متعلقا خداعا يشكل الذي الزبون غش يف تتمثل للقانون صارخة ـبالفة يعد الربح أجل
 وأن خاصة وجنائيا مدنيا الصيدرل وليةؤمس إذل يؤدي الذي األمر اؼبباعة، البضائع كمية أو

 .  الصيدرل يف وضعها اليت التامة للثقة نظرا اؼبباعة اؼبادة من التحقق ديكنو ال الزبون

 ؿبرر الطبيب إشعار الصيدرل على جيب الوصفة يشوب غلط  يفالشك حالة يف و
 الطبيب أكد إذا إال تنفيذىا عليو ديتنع التعديل يتم دل وإذا تعديلها، لو ليتسٌت بذلك الوصفة

                                                             
   .السامة المواد تنظٌم ٌتصمن اكتوبر 23 ل الموافق 1396 شوال 29 فً المؤرخ140-76 المرسوم انظر  1
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 يف القانون ذىب باػبطأ، الطبيب سبسك إذا ما حالة ويف ،'1جيدا أقول 'عبارة بذكر كتابيا ذلك
 الطبيب وبُت بينو خالف وقع إذا الدواء منح رفض يف اغبق الصيدرل إعطاء حد إذل اغبالة ىذه
 ما  وىو بذلك اعبهوي النظامي الفرع إخطار للصيدرل ديكن شبة ومن التعديل، ضرورة ورأى

.     الطب مهنة ألخالقيات اعبزائري القانون من 144 اؼبادة عليو نصت

 أثناء – للتأكد الطبيب يشعر دل صيدرل دبساءلة الفرنسي القضاء حكم اجملال ىذا ويف
 ربتويها اليت الكتابة أن أي طبيعي، غَت تسجيال ربمل وصفة صحة من – لوصفة تنفيذه
 كان " أنو لذلك القضاة تقدير وكان األخَتة، ىذه صحة مدى يف الشك تثَت الطبية الوصفة

 ".  2الوصفة صحة من للتأكد بالطبيب ويتصل التسجيل، ؽبذا يندىش أن الصيدرل على

 الذي فالصيدرل ناقصة، طبية وصفة بتكملة قيامو حالة يف الصيدرل مسؤولية تقوم كما
 الصيدرل فيقوم اؼبقدار، يعُت دل الذي الطبيب طلب حسب الفسفوري اغبوت بزيت مرمها حيضر
 يرتب الذي األمر اؼبريض، موت إذل – ىذا عملو – يؤدي فبا نفسو تلقاء من اؼبقدار بتعيُت

. 3الفعل ىذا نتيجة الصيدرل جانب يف اؼبدنية و اعبنائية اؼبسؤولية

 وصفة على – الطبية – العلمية الرقابة إجراء يف اغبق لو ليس الصيدرل أن القول ديكن
 العلمية معارفو وحبكم عليو بل الزبون، ؼبرض مالئمتها مدى وكذا العالجية الناحية من الطبيب
 جيب لذلك تركيبو طبيعة أو الدواء نسب يف الغلط من التحقق واؼبقادير الكمياء يف التجريبية

 الًتاكيز بنسب اؼبلحق اعبدول وكذا والطبية الصيدلية التحاليل ـبتلف على مطلعا يكون أن عليو
 الطبيب طرف من اؼبوصوفة لألدوية التحاليل ىذه مطابقة وكذا « Posologie » واؼبقادير

                                                             
 بعض خرق تم األخٌرة السنوات وحتى والصٌدالنٌة الطبٌة النشاطات على اإلشتراكٌة تطبٌق ومنذ الجزائر فً أنه اإلعتراف ٌجب انه غٌر  1

 ذلك الجمٌع ٌقدر ال ولكن تامة، ونزاهة نٌة بحسن ذلك كان وإن الصٌادلة من العدٌد فٌه ٌقع ما وهذا النسٌان، طً وقعت أنها حتى كلٌة القواعد
 السامة المواد جدول فً مصنفة منتوجات وصف نالحظ ما عادة إذ العامة، القواعد بعض تجاهل أنه حٌث للمراقبة، إجرائهم عند الصورة بنفس

 للوصفة الخاطئ للتنفٌذ وكنتٌجة الحالً، التطور تساٌر ال B للجدول بالنسبة الوصف قواعد أن نالحظ أننا كما اإلستعمال، مقادٌر تحدٌد دون

  .للوصفات المقدمٌن األطباء شأن ذلك فً شأنهم متابعات غلى الصٌادلة ٌتعرض
2 C.f.T.G.I Blois, Bull. Pharm, Octobre – Novembre, n°130, 04/05/1970, p. 103  

 ٌرٌد الطبٌب وكان ومساء، صباحا الرضٌع رضاعة فً توضع  Indocid( anti- inflammatoire )لكبسولة طبٌب بتسجٌل القضٌة وتتعلق

 .الدواء تناوله بعد مباشرة الرضٌع فتوفً Indusil كتابة
3

 .145 ص السابق المرجع ، قردان لخضر أنظر، 
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 الكيميائية بالًتاكيز اػباص فاعبدول األدوية، تسليم خالل يقع قد خطأ ألي ذبنبا وذلك
 كمية يف التصرف حق لو الذي للطبيب ضروري غَت بينما للصيدرل ملزم باألدوية اؼبتعلقة
" Je dis bien "التالية اؼبالحظة إذل يشَت أن عليو جيب فقط اؼبوصوف الدواء وتركيز ومقدار
 بعُت أخذ عليو جيب الصيدرل بينما األعداد، وليس باألحرف اؼبوصوف الدواء بكمية ومتبوعة
. بالصيدلية األدوية بعض حيضر ألنو اعبدول ىذا اإلعتبار

: الطبية للوصفة الموضوعي الجانب بمراقبة اإللتزام: الثاني الفرع

 من خلوىا من والتأكد أدوية من الطبية الوصفة ربتويو ما دبراجعة الصيدرل يلتزم
 ديثل فبا قصد، دون الوصفة ربرير أثناء الطبيب فيو يقع قد الذي اؼبادي الغلط إحتماالت

 عليها يًتتب قد واليت الطبيب، فيها يقع الذي القلم ىفوات تدارك على القدرة يف أكيدة ضمانة
. الدواء مستهلك اؼبريض وصحة حبياة اإلضرار

: المريض حالة مع يتوافق دواء بتسليم اإللتزام: أوال

 زبصصهم حبكم وذلك الصيادلة ىم معينة طائفة على حكرا الدواء بيع اؼبشرع حصر
 على تأثَته لو الصيدلية اؼبنتجات وتعقد تعدد أن شك وال األكادديية، ودراستهم وخربهتم
 بعضها إستعماالت عدة لو الواحد الدواء أن علمنا ما إذ الصورة وتتضح العامة، الصحة

 اعبرعات دعد يف اػبطأ فإن وبالتارل ،لإلناث وبعضها للذكور بعضها للكبار، وبعضها لألطفال
 لو يسبب األقل على أو الشخص حبياة يؤدي قد الواحدة اعبرعة كمية أو الدواء ىذا من

 على" الفرنسي األدوية دستور ومنها " العادل يف األدوية دساتَت بعض حرصت لذا. اآلالم
 وىذا باألطفال، خاص والثاين البالغُت باألشخاص يتعلق األول للجرعات جدولُت تسجيل
 تنفيذ يف اؼبساعدة تيسَت شأنو من ذلك أن شك وال نفسو الطفل سن حبسب يتدرج األخَت

. سباما اؼبريض حالة يطابق دواء بإعطاء الصيدرل إلتزامات
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 األدوية تعقد يف فقط ليس القانوين أساسو جيد اؼبريض وحالة قيتواف دواء بإعطاء واإللتزام
 القادر اؼبتخصص اؼبهٍت وىو الصيدرل إذل بالنظر أيضا وإمنا إستعماؽبا، وحاالت صورىا وتعدد
 كل تناسب ومدى اؼبختلفة األدوية أنواع مراقبة على الدواء بيع هإحتكار وحبكم عملو حبكم
. خلا....وطبيعتو اؼبرض وتاريخ وسنو، الصحية، اؼبريض حالة مع منها

 اعبمهور بثقة يتمتع فالصيدرل ،وأدبية أخالقية إعتبارات على اإللتزام ىذا يتأسس كما
 اؼبعاجل الطبيب تشخيص يف يثق اؼبريض كان وإذا الطبيب شأن ذلك يف شأنو اػباص وتقديره

 دواء بإعطاء الصيدرل إلتزم إذا إال ذلك يأيت ولن اؼبنصرف، الدواء يف يثق أن أيضا الواجب فإن
. إياىا اعبمهور أواله اليت بالثقة إخالل ىو اإللتزام هبذا واإلخالل اؼبريض وحالة يتوافق

 دبراجعة لتزاماإل الصيدرل على كان ،واػبلقية والعملية القانونية اإلعتبارات ؽبذه وبالنظر
 ثار فإذا . ؟ال أم الصحية اؼبريض وحالة يتوافق وىل الطبية، ةوصفال يف اؼبدون الدواء وفحص

 .    اؼبشكلة ؽبذه حدا يضع لكي الدواء وصف الذي بالطبيب يتصل أن فعليو ذلك يف شك لديو

 بتاريخ الصادر قرارىا يف الفرنسية النقض حملكمة اؼبدنية الغرفة إليو ذىبت ما وىو
 احملرر الدواء تسليم رفضو حالة يف اؼبسؤولية يتحمل ال الصيدرل أن أقرت اليت ،29/05/1979

 إال بذلك، للطبيب الصيدرل إخطار شريطة صحيحة غَت جرعات على يواحملتو الطبيب بوصفة
 ديكن اغبالة ىذه يف وحىت ،'Je dis bien جيدا، أقول 'عبارة بذكر إرادتو الطبيب أكد إذا

 يتحمل بينما بذلك، الطبيب إشعار شريطة مسؤوليتو يتحمل إعًتاضا يقدم أن للصيدرل
 األدوية وكذا اعبرعات خبطورة علمو مع طبية لوصفة تنفيذه حالة يف كاملة اؼبسؤولية الصيدرل
 .   للمريض اؼبوصوفة

 فيما وقائعها تتلخص دعوى يف الصيادلة أحد Blois ؿبكمة أدانت آخرحكم  ويف
:  يلي
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 يف طبيعي غَت نقص من يعاين انك يوما 35 عمره يتعدى ال الوالدة حديث طفال أن
 الروشتة ربرير بصدد وىو ماديا خطأ ارتكب الذي األخصائي الطبيب على عرض ،الوزن

 األندوسيد ىو آخر دواء كتب Indosil األندوسيل دواء لو يكتب أن من وبدال الطبية،
Indosid اؼبذكور الطبيب حدد وقد الروماتيزية، اإللتهابات لعالج كبارلل يعطي دواء وىو 
 الروشتة ىذه وقدمت اؼبساء يف وأخرى الصباح يف كبسولة أساس على الرضيع للطفل اعبرعات

 الدواء كان وؼبا اؼبادي، اػبطأ ىذا إذل ينتبو أن ودون فحص دون صرفها الذي الصيدرل إذل
 الواحدة اعبرعة وكمية اعبرعات عدد أن كما سنو، وال اؼبريض الطفل وحالة يتناسب ال اؼبنصرف

 على الدعوى ورفعت. الرضيع الطفل مات لذلك اؼبرعية العلمية لألصول مطابقا يكن دل
 طبقا ديكن ال أنو اإلدانة قرار يف وجاء الصيدرل احملكمة وأدانت معا، والصيدرل الطبيب

 إال يعاجل ال اؼبنصرف والدواء النقرس دبرض أو روماتيزمية بآالم الطفل يصاب أن عليو للمتعارف
 يف الدواء إعطاء من الطبية بالروشتة دون ما قراءة يف أمهل قد الصيدرل أن كما األمراض، ىذه

 دل الصيدرل أن كما رضيع، بطفل يتعلق الدواء أن للشك ؾباال يدع ال وىذا الرضاعة زجاجة
 عن ديتنع أن ذلك ؼبواجهة عليو وكان اؼبريض وحالة تتناسب وال عالية اعبرعة أن إذل فطنتي

 بالتعويض الصيدرل دبسائلة احملكمة قرار جاء كما ،اؼبختص بالطبيب يتصل أو الدواء صرف
وصفة ال يف اؼبدون بالدواء يعلم أن حتما اؼبفروض من أو يعلم فهو وبالتارل متخصص مهٍت نوأل

 اإللتزام ىذا عن زبلى فإذا اؼبريض، غبالة الدواء ىذا مالئمة مدى يراجع أن وعليو بل الطبية،
.       واؼبأكوالت اغبلوى أصناف يبيع Epicerie بقال ؾبرد إذل ربول

 نفسو تلقاء من الوصفة يف مدون ىو ما بتعديل يقوم أن للصيدرل ديكن ال أنو غَت
 نظرا صيدلية وليةؤدبس الفرنسي القضاء حكم وقد الدواء، جرعات أو اإلستعمال مقادير كتغيَت

 . 1اؼبريضة تصرحيات يف لثقتها نظرا غامضة لوصفة لتنفيذىا

                                                             
1 Cf. Paris, 06/04/1990, Gaz. Pal, 1991, som. 1, p. 47 
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 على جيب: " أنو بوضوح1الطب مهنة أخالقيات مدونة من 147 اؼبادة نصت وقد
..." عالجو على للمساعدة اؼبدعو اؼبرض، بشأن تنبؤ أو تشخيص تقدًن عن ديتنع أن الصيدرل

 واحد لكل خاصة فنية إستقاللية وىي الطبيب عن تاما إستقالال مستقل الصيدرل أن كما
 على اؼبذكورة، 276-92 الطب مهنة أخالقيات مدونة من 119 اؼبادة نصت حيث منهما

 إستقاللو من اغبد إذل ترمي إتفاقية يربم أن األحوال، من حال بأي للصيدرل، جيوز ال " أنو
".       مهنتو فبارسة خالل التقٍت

: للوصفة مطابق لدواء بتسليم اإللتزام: ثانيا

 أيضا وإمنا وسنو، الصحية اؼبريض ةوحال يتوافق دواء بتسليم فقط ليس الصيدرل يلتزم
. الطبيةبالوصفة  اؼبسجل الدواء سباما يطابق دواء بتسليم

 يف واؼبدون يتفق دواء تسليم ىو ؿبدد بإلتزام البائع الصيدرل يلتزم الفرنسي القانون ويف
 دعوى يف يثبت أن يكفي الضحية فإن الدواء استعمال جراء ضرر حدث فإذا الطبية، ةوصفال

 لو حيكم حىت الصيدرل بواسطة إليو سلم عما خيتلف ةوصفال يف اؼبدون الدواء أن التعويض
. 2بالتعويض

 Angers ؾبلس عن صادر قرار يف جاء ما الفرنسية، القضائية التطبيقات أىم ومن

 Laudanum de Sydenhamالدواء تتضمن طبية وصفة سلمت حيث 11/04/1946 بتاريخ

25 gr أن تبُت التحقيق وعند توفيت الدواء إقتناء وبعد صيدلية من الدواء على حصلت لفتاة 
 25 من بدال اؼبادة ىذه من غرام 25 فيو وأدخل الدواء بًتكيب قام الذي ىو الصيدرل مساعد
( ب )الصيدرل أن حيث: " كالتارل القاضي قرار فكان الطبية الوصفة يف مبُت ىو كما قطرة،

                                                                                                                                                                                              
148 ص السابق المرجع ، قردان لخضر عن نقال .   

1
 على 52 عدد ر ج الطب أخالقٌات مدونة المتضمن 1992 سنة ٌولٌو 06 فً المؤرخ 276-92: رقم التنفٌذي المرسوم من 147 المادة تنص  

 الخصوص، على ٌتفادى أن وٌجب عالجه، على للمساعدة المدعو المرض، بشأن تنبؤ أو تشخٌص تقدٌم عن ٌمتنع أن الصٌدلً على ٌجب " أنه
 "مأمورهم أو المرضى ٌطلبها التً التحالٌل نتائج على طبً تعلٌق كل

 .119 ص السابق المرجع ،الزقرد:انظر 2
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 للقوانُت ـبالف وىذا عربية أرقام باستعمال كتابتها الحظ وأنو بنفسو، استلم الوصفة الذي ىو
 جيدة ترصبة يف كفء أنو لو ظهر الذي مساعده إشعار بضرورة يشعر دل أنو و والتنظيمات
 يتعلق األمر وأن اؼبهنية، واجباتو خالف اغبالة ىذه يف الصيدرل وأن الطبيب لوصفة وصحيحة
 واضح خبط مكتوبة غَت Gouttes قطرات كلمة بوجود خاصة سامة، صيدلية مادة بتحضَت

 يقوم أن تصحيحها أجل من لصاحبها الوصفة إعادة يف يرغب دل إذا الصيدرل واجب من فكان
 وإمهالو دبخالفتو وأنو األخطاء، كل لتجنب اؼبطلوب الدواء ربضَت على شخصيا ويشرف بنفسو

.  1 "اغبادث سبب ىو يكون للتنظيمات

 نوع من لطفل دواء بتسليم ألنو قام الصيدرلت مسؤولية قام أخرى قضية ويف
"Aspégic 1000 "دواء بدل" Aspégic 100" الوصفة ؿبرر الطبيب طرف من اؼبقصود. 

 بتاريخ الصادر قرارىا يف الصيدرل دبسؤولية الفرنسية النقض ؿبكمة قضت جهتها ومن
" Suppositoires Adultes "بالبالغُت خاصة فتيلة بتسليم الصيدرل قام حيث ،23/07/1962

    .  2صغَت لطفل

: اإلستعمال صالح دواء بتسليم اإللتزام: ثالثا

 بتحقيق إلتزام وىو لإلستعمال صاحل دواء بتسليم اؼبريض مواجهة يف الصيدرل يلتزم
 يد ال أجنيب سبب وجود على الدليل يقم دل ما اإللتزام هبذا إخاللو عند الصيدرل ويسأل نتيجة،

 يؤدي ال أو ضارا، أو فاسدا الدواء يكون أال يعٍت لإلستعمال صاحل دواء بتسليم وااللتزام فيو لو
 انتهاء إذل الدواء صالحية عدم سبب يرجع وقد منو اؼبقصودة الغاية ربقيق إذل اؼبعهودة بطبيعتو
 و وحفظو الدواء زبزين يف والفنية العلمية األساليب مراعاة لعدم أو ،الستعمالو احملدد التاريخ

                                                             
1 L’arrêt de la cour d’Angers du 11.04.1946 ; l’Arrêt estime que «  Le pharmacien doit relever les erreurs de 
posologie et de repérer la confusion éventuelle du médecin entre divers médicaments.  " 

.44 ص ، 2012 ، الجزائر عكنون بن جامعة ، ماجستٌر مذكرة ، األدوٌة تداول عن المدنٌة المسؤولٌة ، الرحمن عبد حدٌبً : انظر  
2  Cf. Cass.civ., 23/07/1962, Presse médicale, 29/09/1962., p. 465. 
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  البالستيك من علبة يف دواءال ئيعب كأن نفسها الدوائية بالعبوة تتعلق ألسباب أو صيانتو،
 الصيدرل يقوم اليت الدواء أنواع كافة يشمل لإلستعمال صاحل دواء بتسليم واإللتزام. مثال

 ىو كان أو الدواء إنتاج شركات من سلفا إليو سلم قد الدواء ىذا كان سواء فيها، بالتعامل
. وربضَته إعداده على القائم نفسو

 يتم اليت 1واؼبقلدة اؼبغشوشة األدوية إكتشاف واجب اؼبفتشُت الصيادلة على يقعو 
 الصحة قانون من 194/5 اؼبادة تنص إذ مستعمليها، صحة على خطرا تشكل واليت تسويقها،
 اؼبواد ومستودعات وملحقاهتا الصيدليات اؼبفتشون الصيادلة يراقب " أنو على اعبزائري

 والشحن اديراإلست وأماكن الصيدالنية اؼبواد تسويق أو/ و اإلنتاج ومؤسسات الصيدالنية
 الًتتيبات كل وتطبيق أصحاهبا، صفة كانت مهما الطبية التحليل ـبابر وكذا والتخزين
 تنص كما ،..."الصيدلية دبمارسة واؼبتعلقة هبا اؼبعمول والتنظيمات القوانُت يف عليها اؼبنصوص

 مهامهم تأدية أثناء اؼبفتشُت لصيادلةل ديكن " يلي ما على القانون نفس من 194/6 اؼبادة
 اليت التحفظية اإلجراءات إزباذ ديكنهم الضرورة، اقتضت وإذا مباشرة، للفحص عينات أخذ
". مناسبة يروهنا

 

      

 

 
 

                                                             
  .40حدٌبً عبد الرحمن،المرجع السابق ص  :أنظر  1
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 من ؽلنع ال ذلك أف إال الصيدالنية، ادلواد دلستهلك ضباية ادلشرع فرضها اليت الرقابة رغم
 للتداكؿ الدكاء عرض كقت فيو العيب يظهر ال قد كالذم ادلعيب، الدكاء بسبب األضرار حدكث

 ادلعرفة حالة مساح عدـ أم ،العلمي التقدـ دبخاطر يسمى ما كىو .بعد فيما يظهر قد لكن
. بعد فيما ذلك كاكتشاؼ للتداكؿ الدكاء طرح كقت يف العيوب دبعرفة كالفنية العلمية

  ككتعقيده كفنيتو ادلنتج داثةٌف بادلقارنة متخلفة تظهر قد اجلودة، ضبط أساليب أف حيث
 كالتقدـ التطور بُت التفاكت فإك ،1الدكائية بالصناعات يتعلق فيما األخص على ذلك ػلدث

 السبب ىو اجلودة، ضبط أساليب ؼلص فيما كالتقدـ التطور كبُت اإلنتاج، تقنيات ؼلص فيما
 أسرع اجلودة ضبط أساليب يف تطور ػلدث فقد 2التقدـ دبخاطر يسمى ما نشأة إُف يؤدم الذم

 كاف ادلنتجات، يف  جديدةعيوباكتشاؼ  إُف يؤدم شلا اإلنتاج، تقنيات يف احلاصل التطور من
 العلمية ادلعرفة حالة أف رغم الدكاء بسبب األضرار ربدث قدك . صناعةاؿ عند إكتشافها صعبا

 إنتاج مت كلكن العيوب، إكتشاؼ بإمكانية تسمح كانت للتداكؿ عرضو كقت السائدة كالفنية
 كاألضرار الوفاة، حاالت من العديد ذلك عن نتج شلا حذر كدكف حرص دكف كتوزيعو الدكاء

. اإلنساف صحة بسبلمة ادلتعلقة األخرل

 من لتنصلؿ يسعوف توزيعو أك إنتاجو أك الدكاء صناعة عن ادلسؤكلُت أف الواضح، من إنو
 أك ادلستهلك  جانبو كمن ادلعيب، الدكاء فعل بسبب أضرار حدكث حالة يف مسؤكليتهم
. ادلسؤكلية قرارإب إال ذلك يكوف كلن لو شلكنة ضباية أقصى الوصوؿ إُف يهدؼ للدكاء ادلستخدـ

  متعددة            الصيدالنية ادلواد تداكؿ رلاؿ يف تنشأ اليت كالركابط العبلقات لكن
 يف حُت يتصل مباشرة، ركابط أم الدكاء منتج كبُت بينو تنعدـ الصيدالين ادلنتج فمستهلك

 يف تبدك كالتقصَتية العقدية ادلسؤكلية بُت التفرقة كانت كإذا بينهم تربط كال مباشرة ببائع الدكاء
 بإستمرار كذلك إال أف األمر ليس منهما، لكل التقليدم للتعريف كفقا ميسورة سهلة ظاىرىا

                                                             
 .بعدها وما 31 ص ،17 رقم م، 1987 القاهرة، العربً، الفكر دار التكنولوجٌة، األخطار ضد التأمٌن سرور، ىرشك محمد: أنظر  1
 .5ص السابق، المرجع لقامً، شغرٌب شحاتة: أنظر  2
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 بأم األخذ على ادلًتتبة النتائج كسبتزج منهما كل أساس فيها ؼلتلط اليت احلاالت يف كخباصة
 إمكانية كيف النوعُت، بُت ادلوجودة الفوارؽ يف دكما البحث أكجب ما كىو األخرل، مع منهما
 من بدال ادلدنية ادلسئولية نظاـ بوحدة القوؿ إُف يؤدم قد شلا كنتائجهما أساسهما بوحدة القوؿ

 مصدرىا ذبد ال قد إلتزامات من شلارستها يف احلرة ادلهن تشهده ما فإف آخر، جانب كمن ثنائيتو،
 فرض قد ذلك، سلالفة عند آثار من ذلك على يًتتب كما كالعميل، ادلهٍت بُت العقدية العبلقة يف

 جبانب ادلدنية كليةؤللمس أخرل صورة أك ثالث نوع كجود إمكانية يف البحث يف ملحة ضركرة
 احلدكد يف مكانتها ذبد قد متميزة أحكاـ كمن خاص طابع من بو يتميز دبا التقليدين، النوعُت
 ىذه يف كإمتزاجها احلدكد ىذه ذكباف من ذلك يعنيو دبا التقليدين، النوعُت ىذين بُت الواقعة
 العامة، القواعد ضوء يف ادلسألة عرض إُف ػلتاج األمر فإف لذا1ادلدنية للمسؤكلية الثالثة الصورة

   .عليها؟ اخلركج تربر خصوصية لو الدكائي ادلنتج كاف إذا ما على للوقوؼ

 ىي كىل الدكاء، رلاؿ يف ادلسؤكلية طبيعة ىي ما التاِف، التساؤؿ يثور الصدد ىذا كيف
  ؟ العقدية ادلسؤكلية أك اخلطأ إثبات على القائمة ادلسؤكلية

 العامة الشركط ربقق على اإلعتماد يكفي فهل ادلسؤكلية ربقق شركط حوؿ أيضا التساؤؿ كيثور
 (األكؿ ادلبحث)الصيدالنية؟ ادلػادة خبصوصية الػشركط ىذه نربط أننا أـ ادلسؤكلية لتحقق

 تطورت قد الفرنسي ادلدين القانوف كاف إذاؼ ادلدنية، ادلسؤكلية من باإلعفاء يتعلق كفيما
 اخلاصة القواعد مبلئمة مدل فما 1998 مام 19 يف الصادر القانوف نصوص بإدخاؿ قواعده

.   الصيدالنية؟ ادلواد صناعة رلاؿ يف ادلسؤكلية من باإلعفاء

 

 

                                                             
 .160ص السابق، المرجع المسؤولٌة المدنٌة الناشئة عن أضرار الدواء،القطب، محمد محمد: أنظر  1
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: الصيدالنية المواد مجال في المدنية للمسؤولية القانونية الطبيعة: األول المبحث

 الصيدالنية ادلواد تداكؿ عن ادلسؤكلية القانونية الطبيعة ربديد يف كالقضاء الفقو تردد لقد
 صلة كجود عدـ إُف الًتدد ىذا كيرجع التقصَتية، كادلسؤكلية العقدية ادلسؤكلية بُت للضرر ادلسببة
 الصيدِف بُت تربط قد أخرل جهة كمن جهة، من الدكاء مستعمل ادلضركر كبُت ادلنتج بُت مباشرة
. مباشرة عقدية عبلقة كادلنتج البائع

 الطابع ذم ادلدنية للمسؤكلية الكبلسيكي بالتقسيم ادلرتبطة باحللوؿ األخذ أدل قدؿ
 يف كتشتت القانوين اإلستقرار يف تزعزع كبالتاِف ادلطبقة القواعد كاختبلؼ تعدد إُف اإلزدكاجي
 مستقل نظاـ إُف احلاجة فكانت ،1ادلضركر أك ادلسؤكؿ جانب يف سواء ادلطبقة األحكاـ

 أضرار من ادلتضررين كل معاملة القانوف بقوة ضكادلفرك ادلوحد النظاـ ىذا كيقتضي للمسؤكلية،
 عن ادلسؤكؿ مع تعاقدية عبلقة تربطهم كانت سواء ادلساكاة قدـ على كاألدكية اخلطَتة ادلنتجات

 ىذه إرساء يف الفضل كيعود ف،بقوة القانو موضوعية مسؤكلية نظاـ يقيم أنو دبعٌت ال، أـ الضرر
 القانوف عليها سار كاليت 05/07/1985 بتاريخ الصادرة األكركبية التعليمة إُف ادلسؤكلية
 كادلتمم ادلعدؿ 1998 مام 19 يف ادلؤرخ 98/389 رقم القانوف يف أحكامها بنقل الفرنسي
 ادلنتجات فعل عن ادلسؤكلية " عنواف ربت غاية إُف 1386 ادلادة من إبتداء ادلدين للقانوف
".  ادلعيبة

 غلعلنا الصيدالنية ادلواد تداكؿ عن ادلسؤكلية عليها تبٌت اليت كاألسس اآلراء اختبلؼ إف
  .الثاين ادلطلب يف ادلوضوعية كادلسؤكلية األكؿ ادلطلب يف ادلزدكجة ادلسؤكلية من كبل يف نبحث

 

 

                                                             
 .84ض الجزائر، السالم، مطبعة ،5 ط ،2المجلد الضار، الفعل المدنً، نوناالق شرح فً الوافً مرقس، سلٌمان: أنظر  1
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: الصيدالنية المواد تداول عن الناتجة للمسؤولية المزدوجة الطبيعة: األول المطلب

 للمسؤكلية العامة القواعد أك البيع عقد أحكاـ من ادلستخرجة القواعد على القضاء إعتمد
 اليت األعلية اجلميع على لؼلف كال الصيدالنية، ادلنتجات من للمتضررين بالتعويض احلكم بغية

 زبتلف حيث ،(كبائعو الدكاء منتج )الصيدِف كليةؤدلس القانونية الطبيعة ربديد مسألة عليها تتوقف
 ذات ادلسئولية كوف عن ادلًتتبة النتائج تلك عن تقصَتية كليةؤادلس اعتبار على تًتتب اليت النتائج
. عقدية طبيعة

 حيث ادلسائل بعض يف كاحدة كالتقصَتية العقدية كليتُتؤادلس من كل أحكاـ كانت فإذا
 حيث من أركاهنا إرباد عن فضبل سابق، بإلتزاـ اإلخبلؿ ىو كاحد أساس على كلتاعلا تقـو

 إذا دلا تبعا أحكامها زبتلف اليت ادلسائل من كثَتا ىناؾ فإف ،1السببية كعبلقة كالضرر اخلطأ
: التاِف النحو على كذلك تقصَتية أـ عقدية كليةؤادلس كانت

 الذم الضرر كل التقصَتية كليةؤادلس يف بو ػلكم الذم التعويض يشمل: التعويض مدل- 1
 كليةؤللمس بالنسبة التعويض أما متوقع، غَت أـ متوقعا ضرر أكاف سواء كؿ،ؤادلس فيو تسبب

. 2اجلسيم كاخلطأ الغش حاليت عدا فيما ادلتوقع الضرر إال يغطي ال فإنو التعاقدية

 قيمة بكل ادلتعددين كلُتؤادلس من أم على ادلضركر رجوع إمكانية بو كيقصد: التضامن- 2
 ادلسؤكلية أما 3القانوف حبكم مقرر التضامن فإف التقصَتية بادلسؤكلية يتعلق كفيما التعويض،
 نص أك إتفاؽ على بناء إال يتقرر ال إذ كلوف،ؤادلس تعدد إذا التضامن فيها يفًتض فبل التعاقدية،

. 4القانوف يف

                                                             
 .17 ص ،2003النظرٌة العامة لإللتزام، دار القلم ، المنصورة  الرحمن، عبد شوقً أحمد   1
2

 الدائن أن إلى ٌرجع هنا التفرقة أساس بأن القول وٌمكن. الجزائري القانون من 182 والمادة الفرنسً القانون من 1150 المادة نص ذلك فً أنظر 

 المسؤولٌة فً أما المتوقع، غٌر الضرر تحدٌد إلى إدارتهما تنصرف ولم الضرر، عن التعوٌض مدى وحددا العقد، أوجدا  اللذان هما والمدٌن
 المتوقع وغٌر المتوقع الضرر بٌن ذلك فً تفرقة دون الضار، للفعل نتٌجة المصاب لحق الذي المباشر للضرر تبعا ٌقدر التعوٌض فإن التقصٌرٌة،

3
 . ق م ج من 126 المادة نص ذلك فً أنظر 

4
 .ق م ج من 217 المادة نص أنظر
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 غلوز فإنو اجلزائرم ادلدين القانوف من 178/2 ادلادة لنص طبقا: كليةؤادلس من اإلعفاء- 3
 من التخفيف أك ادلدين إعفاء على العقد، يف مسبقا اإلتفاؽ العقدية كليةؤادلس يف للمتعاقدين

 يقابل اجلسيم، كاخلطأ الغش حالة عدا فيما العقدية، إلتزاماتو بتنفيذ إخبللو عن الناذبة كليتوسؤـ
 ادلسؤكلية من التخفيف أك اإلعفاء على اإلتفاؽ غلوز فبل التقصَتية كليةؤادلس يف أنو ذلك

 فكيف كليةؤادلس نوعي ربكم اليت الفلسفة كإُف منطقي أمر إُف اإلختبلؼ ىذا كيرجع التقصَتية،
.  اآلخر منهما كل غلهل شخصُت بُت التخفيف على إتفاؽ أك إعفاء كجود يتصور

: العقدي إطارىا في الصيدالنية المواد تداول عن المدنية وليةؤالمس: األول الفرع

 ذباه للدكاء البائع أك ادلنتج الصيدِف مسؤكلية بأف القوؿ إُف كالقضاء الفقو من رأم ذىب
 من للمضركر كأيسر أسهل العقدية ادلسؤكلية لقواعد اللجوء أف حيث عقدية مسؤكلية ىي عمبلئو
 القانوف نصوص إُف اإلستناد ؽلكن العقدية كليةؤادلس كإلقامة التقصَتية، كليةؤادلس لقواعد اللجوء
.  اخلفية العيوب لضماف ادلنظمة النصوص إُف باإلضافة البيع لعقد ادلنظمة ادلدين

 دعول الدكاء مستهلك زبويل الفرنسية النقض حملكمة األكُف ادلدنية الغرفة رجحت فقد
 ضمانو، من يستفيد أف للمستهلك ؽلكن خفي عيب كجود سند على الصانع ضد مباشرة عقدية
 تنفيذ يف التقصَت جملازاة العامة للقواعد كفقا العقدية ادلسؤكلية دعول إُف اإلستناد ؽلكن كما

 ضد العقدية بالدعول يتمسك أف الدكاء يستعمل دلن القضاء مسح ىذا على كبناء اإللتزامات
.   الطيب منتجو عن بالتبصَت اإللتزاـ بأداء إخبللو بسبب الدكاء، ىذا صانع
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 في مجال المواد العقدية للمسؤولية كأساس الخفي العيب بضمان اإللتزام :أوال
 :الصيدالنية

 بضماف اإللتزاـ على الدكاء رلاؿ يف العقدية كليةؤادلس تأسيس إُف الفقو من جانب ماؿ       
 أف إُف إستنادا الفرنسي ادلدين القانوف من بعدىا كما 1241 ادلواد لنصوص طبقا اخلفية العيوب
 .1ادلشًتم يتحملها اليت ادلخاطر كافة تغطياف القانوف ذات من 1246 ،1245 ادلادتُت

 كليةؤمس أساس أف إُف ذىبت قد الفرنسي القضاء أحكاـ بعض فإف الفقو، بعض يذكر ككما
 يف خفية عيوب كجود أف حيث الدكاء، يف اخلفية العيوب بضماف إلتزامو ىو الصانع الصيدِف

 كىو لو، األذل حدكث عليو يًتتب شلا للدكاء إستخدامو عند هبا العلم للمريض يتسٌت ال الدكاء
. 2الدكاء منتج للصيدِف العقدية كليةؤادلس يرتب الذم األمر

 دكائية منتجات طرح بعدـ إلتزاما البائع أك ادلنتج الصيدِف عاتق على اإللتزاـ ىذا كيلقى
 أك بالعيب، جهلو بإثبات لو يسمح فبل بو البائع الصيدِف علم ثبت مىت كأنو ؽ،ااألسو يف معيبة
 من الدكاء إشًتل من غَت آخر شخصا الدكاء من ادلضركر كاف ما فإذا بو، علمو إستحالة حىت

 أنو إال رابطة، الصيدِف كبُت بينو توجد ال أنو من الرغم على الشخص، ىذا فإف البائع، الصيدِف
 خفي عيب إُف يرجع أصابو الذم الضرر أف يثبت أف ذلك يف كيكفيو ادلشًتم، معاملة يعامل

 يف ادلعيب ادلنتج طرح على القضاء يرتب كبذلك البائع أك ادلنتج جانب يف اخلطأ عندئد فيفًتض
.   3ادلدين التقنُت من 1382 ادلادة أساس على الغَت ذباه البائع أك ادلنتج كليةؤمس إنعقاد السوؽ

 عن ناشئ إلتزاـ حقيقتو يف ىو اخلفية العيوب بضماف اإللتزاـ بأف القوؿ إُف البعض يذىب بينما
 ؽلكن ال ما كىو كادلريض، الصانع الصيدِف بُت ادلرـب الدكاء بيع عقد ىو كضمٍت مفًتض بيع عقد

 ادلريض قياـ فإف  العقد ىذا مثل كجود فرض كعلى مباشرة، غَت بينهما العبلقة إف إذ بو، التسليم
                                                             
1
 Dumery (A), Op.Cit.p.72.  

2 Eric Fouassier, Le Fondement Juridique de la résponsabilité de spécialistes pharmaceutiques : vers un retour a 
la raison,médcine et droit, volume 2006, p04. 
3 Cass. Civ. 1°, Bull. Ordre Pharm. 1990, n°327. P. 595. 
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 ما كىو 1للمريض بالنسبة الصعوبة يف غاية أمر ىو الدكاء ذلذا الصانع الصيدِف إخبلؿ بإثبات
. العقدم إطارىا يف ادلسؤكلية تقييم عن حديثنا عند سنبينو

 في مجال المواد العقدية للمسؤولية كأساس السالمة بضمان باإللتزام اإلخالل:ثانيا
: الصيدالنية 

 النقض زلكمة أنشأت اخلفي، العيب بضماف اإللتزاـ كاجهت اليت للصعوبات كنتيجة
 كخلفهم ادلستهلكُت سبلمة بضماف كادلوزعُت ادلنتجُت عاتق على جديدا تعاقديا إلتزاما الفرنسية
 ادلهلة تنقضي حينما أك اخلفي العيب ضماف إعماؿ شركط فيها تتوافر ال اليت احلاالت يف اخلاص
 من التخفيف أك اإلعفاء فيها يتم اليت احلاالت يف أك خبلذلا، الدعول لرفع احملددة القصَتة
 ضياع إُف السابقة احلاالت على ادلًتتبة النتائج تؤدم حيث 2التعاقدية الشركط دبوجب الضماف

 تنجم اليت أك ادلبيع تصنيع عيوب سببتها اليت األضرار عن التعويض على احلصوؿ يف ادلتعاقد حق
 .الذاتية خطورتو عن

« Le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits 

exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à 

créer un danger pour les personnes ou les biens ». 

 كجوب مفاده بنتيجة، إلتزاـ ىو احلالة ىذه يف البائع أك ادلنتج الصيدِف إلتزاـ أف الفقو كيرل 
 بإثبات يكتفي كإظلا اخلطأ إثبات إُف حاجة دكف 3تصيبو اليت األضرار كافة عن ادلستهلك تعويض
 أف البائع أك ادلنتج الصيدِف يستطيع كال اإلثبات عبء ينقلب حبيث السببية، كعبلقة الضرر

 يف باريس ةـزلك إليو إستندت ما كىو األجنيب، السبب بإثبات إال كليةؤادلس من يتخلص
 الصيدِف كليةؤدبس باريس زلكمة قضت حيث ،1927 سنة ديسمرب 11 يف الصادر حكمها

                                                             
المهنً للطبٌب والصٌدلً والمحامً و المهندس المعماري،دار الجامعة الجدٌدة،  الخطأ عن المدنٌة المسؤولٌة ، محمد طهشعبان أحمد:رأنظ  1

 .173 ص ،  2010اإلسكندرٌة 
2 Cass. 1re civ, 20 mars 1989, Gaz. Pal. 1989, 30 décembre 1989, p. 11, note F, Ghabas.  

 .169 ص السابق، المرجع القطب، محمد محمد إلٌه أشار 
3 Foussier (E.) « responsabilité civile liée au médicament industriel : la nouvelle donne » rdss 42,1998,p296. 
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 مرضا منتجاتو دلستهلك يسبب أال مفاده بالسبلمة إلتزاـ عليو يقع أنو أساس على العقدية ادلنتج
 صانع بُت عقدية عبلقة كجود احملكمة ترل حيث منو، يعاًفم الذ بادلرض عبلقة لو ليس جديدا
 ادلقابل ىو األخَت ذلذا بو ادلقضي التعويض كأف ادلستحضرات، ىذه تسلم الذم كادلريض األدكية

. السبلمة بضماف بإلتزامو ادلنتج إلخبلؿ

 الذم للطبيب ذىبت معُت، مرض من تعاين كانت مريضة أف يف الدعول ىذه كقائع كتتلخص
 قامت حيث ،(Big Bill) األدكية بأحد الوريد يف احلقن طريق عن معاجلتها ضركرة رأل

 على ظهرت العضل يف حقن ثبلث كبعد الطبيب، كصفو الذم باحلقن العضل يف حبقنها ادلمرضة
 يف كاإلقامة للمريض، جراحية عمليات إجراء ضركرة إستدعت خطَتة، خراريج ثبلثة ادلريضة

 ادلستحضر ربتوم اليت العلبة نفس أمبوالت أف اخلرباء تقارير من ثبت كلقد طويلة، دلدة ادلستشفى
 إما اخلراريج، ىذه كجود التقرير كأرجع التعقيم، كاملة كانت خبلذلا من احلقن مت كالذم ادلذكور،

 أم يوجد ال أنو إُف التقرير كإنتهى التعقيم، يف نقص إُف كإما ادلريضة، لدل فَتكس كجود إُف
 ليةؤكمس كجوب رأت ذلك، من كبالرغم احملكمة أف إال ادلنتج، الصيدِف إُف إسناده ؽلكن خطأ

 ادلستهلك يصيب أال مقتضاه السبلمة بضماف زلدد إلتزاـ كجود أساس على ادلنتج الصيدِف
.    1منو يعاًف الذم بادلرض عبلقة لو ليس جديد مرض ينتجو الذم للدكاء

 Aix en) ةكممح بو قضت ما اخلصوص، ىذا يف القضائية، األحكاـ أبرز من يعد كما

Privince )على كليةؤادلس ىذه كتأسيس الدكاء، منتج كليةؤمس قياـ بشأف 1993 يونيو 12 يف 
 كقر كما الدكاء، يف اخلطرة الصفة أف إُف احملكمة خلصت حيث السبلمة، بضماف باإللتزاـ إخبللو

 على القدرة ادلريض إفتقاد إُف أدت فَتكسات ربمل تراكيب على إحتوائو من احملكمة يقُت يف
 يدفع أف يستطيع ال الذم الدكاء منتج الصيدِف ليةؤكمس يعقد أف شانو من ذلك كل احلركة،

                                                             
1 P. AFF- Big bill, Paris 4 juillet 1970- D- 1971- P- 73 

 .197 ص السابق، المرجع المجٌد، عبد الحلم عبد إلٌه أشار حكم
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 شخص أم مقدكر يف يكن َف اليت الفَتكسات ىذه مثل بوجود علمو عدـ حبجة ليةؤكادلس ىذه
.   الدكاء تصنيع كقت ادلتاحة التكنولوجية ادلعطيات ظل يف إكتشافها

 المواد الصيدالنية  مجال في العقدية للمسؤولية كأساس باإلعالم باإللتزام اإلخالل:ثالثا

 الدكاء صانع للصيدِف العقدية كليةؤادلس أساس بأف القوؿ إُف الفقو من آخر إذباه ذىب
. عاتقو على يقع باإلعبلـ عقدم إلتزاـ كجود ىو بائعو أك

 من ادلستهلك سبكن كاليت دبنتجو، تتعلق اليت البيانات كافة ادلستهلكُت أعُت نصب ضعفيلـز بو
 مستعمل هبا ؼلرب أف ادلنتج على يتعُت اليت البيانات أكؿ كلعل صحيحا، إستعماال ادلنتج إستعماؿ

 غاية لتحقيق بو اإلنتفاع من يتمكن حىت كذلك نفسها، اإلستعماؿ طريقة ىو الدكائي ادلنتج
 للمنتج احملتملة ادلخاطر بكافة باإلحاطة ثانية، ناحية من يتمكن كحىت األمثل، كجو على الشفاء

 ؽلكن حيث ،1بو يضر قد خاطئ إستخداـ أم سلاطر تقيو اليت اإلحتياطات كافة إزباذ مث كمن
 جسيمة سلاطر إستعمالو عن تنتج ذلك كمع عيب، أم من خاليا كمنتج نفسو الدكاء يكوف أف

. خاطئة عشوائية بطريقة الدكاء إستعماؿ نتيجة بادلستهلك

 يعقد حيث كالتحذير باإلعبلـ اإللتزاـ نطاقو ربديد يف القضاء توسع يعكس ما ىو ذلك كلعل
 إُف اإلستعماؿ بطريقة ادلتعلقة بالبيانات اإلدالء يف تقصَته يؤدم عندما ادلنتج ليةؤكمس القضاء
 الغرض حدكد يف للسلعة كاألمثل الصحيح اإلستخداـ على القدرة من ادلستخدـ حرماف

. 2منها ادلستهدؼ

 شقُت ذم آخر دبعٌت أك مزدكج إلتزاـ على ينطوم باإلخبار الدكاء منتج إلتزاـ أف بالذكر كجدير
 عامة ادلستهلكُت إُف موجها يكوف اآلخر اإللتزاـ بينما كالصيادلة، لؤلطباء موجها يكوف أحدعلا
 يتعُت حيث 3بوسيلة إلتزاما يعترب فإنو الثاين الشق أك اإللتزاـ من األكؿ بالشق األمر تعلق كسواء

                                                             
1 Overstake(J.F),La responsabilité du fabricant des produits dangereux,R.T.D.C ,1972,p492 , P 492 .  

 .191 ص السابق، المرجع المعٌبة، منتجاته تسببها التً األضرار عن المنتج مسئولٌة جمٌعً، حسٌن  2
 .233ص ،1995المسؤولٌة التقصٌرٌة  للمنتجٌن والموزعٌن، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  محجوب، جابر:أنظر  3
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 دبثل الوفاء سبيل يف ادلطلوبة العناية يقدـ َف ادلنتج الصيدِف أف على الدليل، إقامة ادلضركر على
 ما نفي طريق عن نفسو عن كليةؤادلس دفع الصيدِف عاتق على يقع احلالة ىذه كيف اإللتزاـ، ىذا

 عما السؤكـ مث كمن باإلعبلـ، بإلتزامو سلبل أعترب كإال اإللتزاـ، هبذا قيامو كإثبات ادلستهلك يدعيو
 أك ادلادة الصيدالنية للدكاء ادلعيب أك اخلاطئ اإلستخداـ نتيجة ضرر من بادلريض يلحق أف ؽلكن

. عموما

 سنة فرباير من 14 يف الصادر Rouen زلكمة حكم إُف اإلذباه  ىذاأنصار كإستند
1989

 حلقت اليت األضرار عن ادلنتج الصيدِف ليةؤكدبس Rouen زلكمة قضت حيث ،1
.    مستهلكو مواجهة يف الدكاء تجفـ عاتق على يقع باإلعبلـ إلتزاـ كجود إُف إستنادا بادلستهلك

 ذلا كصف عصيب، إهنيار حالة من تعاين كانت مريضة أف يف الدعول ىذه كقائع كتتلخص
 ادلعاجلة من أشهر بضعة مركر كبعد أنو إال ،(Nimasol) عليو يطلق مستحضرا ادلعاًف الطبيب
 إستشارة إُف دعاىا شلا حادة، بصرية بإضطرابات ادلريضة شعرت ادلذكور ادلستحضر بأقراص

 يف إلتهاب لوجود ذلك كأرجع األبصار درجة يف ضعف كجود إكتشف كالذم عيوف، اخصائي
 إال أف الطبيب النفسي َف يوقف العبلج ذلك إُف ادلعاًف النفسي الطبيب كنبو البصرم، العصب

 النفسي الطبيب إتبعها اليت ادلعاجلة طريقة أف ادلريضة رأتؼ العمى، بشبو ادلريضة إصابة بعد إال
 دعواىا ادلريضة رفعت الضرر، حدكث من سنوات عشر كبعد إصابتها، يف السبب ىي كانت

 ادلادة نص إُف إستنادا بالتعويض إياعلا مطالبة ادلذكور، ادلستحضر كمنتج ادلعاًف الطبيب ضد
 كشبو التقصَتية ليةؤكادلس قواعد ربكم اليت الفرنسي ادلدين القانوف من 1383 ك 1382

 التحذير عدـ يف يتمثل خطأ إرتكب قد كاف الصانع أف أساس على دعواىا كأسست التقصَتية،
 كاليت مرتفعة جبرعة تعاطيو عن تنتج أف ؽلكن اليت ادلخاطر منكافية  كبطريقة ادلناسب الوقت كيف

 ذلذا ادلفرط اإلستعماؿ بسب حدثت قد كانت اليت الكثَتة احلوادث خبلؿ من هبا علم قد كاف
                                                             
1 Arret Mimosol, Rouen 14 fevrier 1979, Jcp- 1980 – II- 19360. 

 .198 ص السابق، المرجع المجٌد، عبد الحلٌم عبد ألٌه أشار
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 كليةؤدبس BERNAY زلكمة قضت 1988 سنة يوليو من 27 كيف. مرتفعة كجبرعات ادلستحضر
 يف تقصَت أم يرتكب َف األخَت ىذا أف أساس على الطبيب كليةؤمس كإنتفاء ادلنتج الصيدِف

 قبل من إليها ادلشار للجرعة ككفقا الراىنة العلمية ادلعطيات ضوء يف بادلريض، بالعناية إلتزامو
 فإنو دلنتجاتو، احملتملة بادلخاطر يعلم كاف إذا األخَت ىذا أف رأت احملكمة أف إال ادلنتج، الصيدِف

 أف بيد ادلستحضر ىذا إستعماؿ شركط عن ادلستهلك بإعبلـ بإلتزامو أخل قد بذلك يكوف
 إُف مستندا ROUEN إستئناؼ زلكمة أماـ دعواه كإستأنف احلكم هبذا يقتنع َف ادلنتج الصيدِف

 يشكل إليو ادلسند التقصَت حيث التقادـ، مدة إنقضاء بسبب ادلريضة دعول قبوؿ جواز عدـ
 لنص ؼلضع مدنيا خطأ أيضا كتشكل جنائي، 320 ك 319 ادلادة لنصوص زبضع جنائية جرؽلة
 ادلدة كىي سنوات، ثبلث من أكثر مضي بعد إال دعواىا ترفع َف ادلريضة كاف مدين، 1382 ادلادة
 زلل فبل مث كمن ادلدة، ىذه إلنقضاء مقبولة تكوف ال دعواىا فإف العمومية، الدعول لتقادـ ادلقررة

.   مدين 1382 ادلادة أساس على ادلنتج كليةسؤـ يف للبحث

 تعويض إُف تصل لكي أهنا، إال احلجة ىذه كقانونية منطقية رأت قد احملكمة أف كرغم
 أف رأت ىذه، الثبلثي التقادـ عقبة على التغلب تستطيع كحىت حلقها، اليت الضرر عن ادلريضة
 ىي اليت التعويض دعول أف كرأت تعاقدية، عبلقة ىي الدكاء منتج كالصيدِف ادلريض بُت العبلقة
 يف الثبلثيٍت للتقادـ خاضعا يظل الذم السابق العقد يف أساسها ذبد التقصَتم الفعل خارج

 كضعت فإهنا باإلعبلـ، العقدم اإللتزاـ فكرة إُف إستندت قد احملكمة كانت كإذا ادلدين، القانوف
 الدكاء سلاطر عن ادلستهلك إعبلـ ضركرة يف يتمثل بوسيلة إلتزاما ادلنتج الصيدِف عاتق على

 كينتج غلهز أف الصانع الصيدِف كظيفة أف على بناء أنو احملكمة رأت كحيث إستعمالو، كطريقة
 تذكرة على بناء ذلك كيتم بإستهبلكو يقـو الذم ادلريض إُف النهاية يف ليبيعو عناية كيبذؿ الدكاء
 خصوصية من بالرغم إنو احملكمة كتقوؿ البائع، كالصيدِف ادلنتج بُت الوسطاء تدخل كبعد طبية،
 ربت دكاء كضع مقتضاه كادلستهلك، ادلنتج الصيدِف بُت عقد بوجود ربليلها ؽلكن العملية، ىذه
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 العقد ىذا أف احملكمة كرأت الثمن، بدفع األخَت قياـ مقابل العبلج هبدؼ ادلريض تصرؼ
 خاص نوع من عقد أنو إال الوسطاء، تدخل كرغم كادلستهلك، ادلنتج الصيدِف بُت حتما يتشكل

 .كادلريض الطبيب بُت يربط الذم العقد ذلك يشبو

 أف فيجب أضرار، من ادلريض يلحق قد عما ليتوؤكمس إخبلء من ادلنتج يتمكن حىت
 اإللتزاـ يف توافرىا يتعُت اليت األكصاؼ كافة على مشتمبل كربذير إعبلـ من بو قاـ ما يكوف

 أم مفهوما، التحذير يكوف أف غلب كما ككافيا، كامبل التحذير كوف من إليها اإلشارة كالسابق
 أك بياف رلرد أنو على فهمو ؽلكن كأال العامة، فهم على يستعصى ال مبسط بأسلوب مصوغا
. 1بفعاليتو زلتفظا يظل حىت الدكاء إلستعماؿ ادلثلى بالطريقة توصية

 لشخصية تبعا ؼلتلف أمر ىو كافيا، ككونو بالتحذير بإلتزامو أكىف قد ادلنتج بأف القوؿ إف بيد
 النقض زلكمة قضت ذلك كيف بو، جاىبل أـ الفن ذات يف متخصصا كاف إذا كما ادلستهلك
 من ادلقدـ بالنقض الطعن برفض2 1983 سنة فرباير من 23 بتاريخ الصادر حكمها يف الفرنسية

 كاف كالذم 1981 سنة نوفمرب 27 يف الصادر Paris إستئناؼ زلكمة حكم ضد أحد األطباء
 الطبيب قياـ بسبب ادلريض أصابت اليت األضرار عن ادلنتج الصيدِف ليةؤكمس بعدـ قضى قد

 الزرع لعمليات سلصصا كاف ادلستحضر ىذا أف حُت يف « silast-1.232 » دبستحضر حبقنو
« implantation » اإلستخداـ نشرة يف ادلذكورة احلقن كلمة بأف الطبيب إدعاء كرفضت 

 فإف للطبيب، بالنسبة بأنو النقض زلكمة قضت حيث اللبس، بعض لديو أحدثت قد كانت
 مرض من ادلعاجلة إُف تشَت كانت احلقن كلمة كأف مألوفة، كانت كالزرع باحلقن ادلتعلقة اإلشارة

 الكافية بادلعلومات زكد قد كاف كالذم إستخدمها، اليت تلك عن سباما سلتلفة بطريقة يعاًف
 .  اإلستخداـ طريقة عن كالدقيقة

                                                             
 .28 ص السابق، المرجع سرور، شكرى محمد:انظر  1

2 Cass. Civ, 2ch, 23 Fev. 1983. D. 1983- 11. P. 497. I. R, note Penneau. 
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       Paris باريس زلكمة فإف تناقض، ىناؾ يكوف ىذا أف كبدكف أنو احملكمة كرأت
 لكي النشرة يف عدؿ قد الحقا نوأل الصانع، ادلعمل على للـو رلاؿ ال أنو إعتربت قد كانت
 للمستحضر ادلصاحبة النشرة أف يف الدعول ىذه كقائع تتلخص حيث ككضوحا دقة أكثر تكوف

 ادلستحضر ىذا أف كثَتة مواضع يف كحددت التجميل، لعمليات سلصص أنو إُف أشارت ادلذكور
 للحقن يستخدـ ال أنو مفادىا اخلارجي الغبلؼ على إشارة توجد كانت حيث للزرع، سلصص

 مستحضر أم بأنو، الداخلية التفصيلية النشرة يف أيضا أشار قد كاف ادلنتج أف إال اإلنساف، لدل
 الذم الطبيب قاـ كقد اإلصابة، حوؿ يتم الذم الشرياين للحقن بنجاح يستخدـ ادلذكور،
 إُف أدل شلا الزرع بطريقة كليس احلقن بطريق بإستخدامو ذبميلي لغرض ادلستحضر ىذا إستخدـ

 بتحرير قيامو ادلنتج الصيدِف الطبيب الـ قد حيث أنسجتو، يف بالغة بإصابات ادلريض إصابة
 أف النقض زلكمة رأت فقد ذلك كمع الغموض، بعض ينتاهبا بطريقة للمستحضر مصاحبة نشرة

 الفٍت ادلعٌت على جيدا يقف لكي تؤىلو اليت كاخلربة كالكفاءة األىلية من لديو الطبيب
 يستطيع كأف الزرع، ككلمة احلقن كلمة بُت اخللط عدـ على القدرة مث كمن الطبية، للمصطلحات

 إستخداـ أك لتعاطي سلتلفة طرؽ عنها ينجم قد اليت ادلختلفة العبلجية البيانات بُت الفارؽ إقامة
 أنو حيث صحيح، كجو على بإلتزامو بالوفاء قاـ قد ادلنتج الصيدِف أف احملكمة كرأت الدكاء،
.  الطبيب لتحذير ادلذكور للمستحضر ادلصاحبة النشرة ذلك بعد كدقيقة كاضحة بطريقة كضع

 على حرصت قد الفرنسية النقض زلكمة أف صلد بالتعليق احلكم ىذا تناكلنا ما كإذا
 خلصائص اإلرشاد نواة دبثابة تكوف دلصطلحات إختياره عند ادلنتج مراعاة أعلية على التأكيد
 اف ػلتمل دلن الفكرم كادلستول تتناسب ادلصطلحات ىذه تكوف كأف إستعمالو، ككيفية الدكاء

 على فهمها يقتصر بيانات بإدراج اإلكتفاء عدـ ادلنتج على غلب حبيث أيديهم، بُت تقع
 غَت بأيدم ادلستحضرات أك األدكية ىذه كقوع يتوقع أف عليو غلب كإظلا األطباء، أك ادلتخصصُت
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 الوقوؼ ذلم ؽلكن بيانات يدرج مث كمن ،1أنفسهم تلقاء من يستخدموهنا قد الذين ادلتخصصُت
.  ميسرة بطريقة كفهمها معناىا على

 األلواف بعض فيو تستخذـ أك كبَتة حبركؼ ػلرر حبيث ظاىرا، التحذير يكوف أف غلب كما- 
. 2الدكاء على عينو كقوع حاؿ إليها ادلستهلك إنتباه ذبذب حىت ادلستعمل، إلنتباه ادللفتة

 توضع أم بالدكاء باللصيقة كصفها ؽلكن بطاقة يف التعليمات ىذه ذكر يرد أف يتعُت كما- 
 أك تعاطيو قبل التعليمات ذلذه ادلستهلك نظر لفت يف ذلك ينجح حىت ،3عنو تنفصل ال بطريقة

 الصحيح الوجو على للدكاء ادلريض إستخداـ يضمن شلا الصيدِف، للمستحضر إستخدامو
.  4كاآلمن

: التقصيري إطارىا في الصيدالنية المواد تداول عن المدنية المسؤولية: الثاني الفرع

 ادلضركر كادلستهلك( البائع أك الصانع )الصيدِف بُت عقدية عبلقة أية كجود عدـ نتيجة
 الصيدالنية ادلواد منتج مسؤكلية تأسيس إُف ماؿ القضاء ك الفقو غالبية فإف الدكاء، إستعمالو من

 أساس على التقصَتية بادلسؤكلية الرجوع يف اإلستناد كؽلكن ،5 التقصَتية ادلسؤكلية أساس على
 البائع أك ادلنتج أف اإلستناد عن فضبل اإلثبات، الواجب اخلطأ أساس على أم العامة القاعدة

                                                             
 .27 ص ،1983 ،،دار الفكر العربً،القاهرة1 عن األضرار التً تسببها منتجاته الخطرة، طالمنتج مسؤولٌة سرور، شكرى محمد  1

2 Overstake (J.), Op. Cit., p. 494. 
 .95 ص  ،2007 أو الملوث ، المرجع السابق، الفاسد الغذاء عن الناشئة األضرار الحمٌد، عبد ثروت  3
 .28 ص السابق، المرجع سرور، شكرى محمد. د  4
 ٌتم عقد أي أن أساس على األدوٌة لمنتج التعاقدٌة المسؤولٌة استبعدت 04/07/1970 بتارٌخ بارٌس إستئناف محكمة عن الصادر الحكم فً  5

 : حكمها فً جاء حٌث ف ع ص ق من5115/1 المادة لنص وفقا محظورا ٌكون المستخدم و المنتج بٌن إبرامه

" le seul terrain sur lequel puisse etre recherchée la responsabilité d’un fabricant de produits pharmaceutique 
est celui des articles 1382 et 1383 du code civil ." CA Paris ,4 juillet 1970,D.1971,p73,note PLAT (M)et DUNEAU 
(M) ;RTD civ,1970,p773. 

 : منطوقه فً جاء25/06/1992 بتارٌخ فرساي محكمة عن صدر آخر حكم فً و

" la responsabilité d’établissement de préparation ,de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments a 
l’égard de l’utilisateur doit être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du c .civ "CA Versailles ,25 
juin 1992 ,Gaz.pal 10-12 janvier 1993 .somm17,D,1995 ;somm :p :255. 

.                                                                                 514 ،ص 2012،الجدٌدة،االسكندرٌة الجامعة الخطرة،دار المنتجات أفعال عن المدنٌة ،المسؤولٌة ربه عبد المعداوي أحمد محمد : عن نقال
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 األشياء حراسة فكرة أساس على قيامها مث من ك دلكوناهتا حارسا السلعة، يف تصرفو رغم يظل
. اخلطرة

 ادلادة منتج مسؤكلية على اخلصوص كجو على كأساس الفكرتُت ىاتُت تطبيق إمكانية مدل فما
. بائعها؟ أك الصيدالنية

: الصيدالنية المواد تداول عن التقصيرية للمسؤولية كأساس الخطأ:  أوال

 يف الشخصية األفعاؿ عن للمسؤكلية كأساس اخلطأ على اجلزائرم ادلدين القانوف نص
124 ادلادة

  كبل أف ادلبلحظ ك  1383 ك1382 ادلادتُت يف الفرنسي ادلشرع غرار ،على1
 لؤلحكاـ التعرض خبلؿ من ك.2 القضاء ك للفقو ذلك تاركُت اخلطأ دلفهـو يتعرضا َف التشريعُت
 دبستعمليها تلحق اليت األضرار عن األدكية منتج مسؤكلية بشأف الفرنسي القضاء عن الصادرة
 يقـو الذم بادلريض الضرر كقوع يف الدكاء يتسبب أف دبجرد تقـو ال ادلسؤكلية ىذه أف نبلحظ

 الذم اخلطأ عن بادلسؤكلية إظلا ك ادلنتجات، أفعاؿ عن بادلسؤكلية ىنا يتعلق ال فاألمر باستعمالو،
 ك. الدكاء منتج لدل يعمل آخر شخص جانب من أك نفسو ادلنتج جانب من سواء إرتكابو يتم
 من سيكوف الضارة، األفعاؿ غياب أك إنعداـ حالة يف أنو اإلعتبار، بعُت نأخذ أف ينبغي ذلذا

 3.مسؤكلية أية عن احلديث الصعب
  يقع فإنو الدكاء، لو سببو الذم الضرر عن تعويض على ػلصل أف للمضركر ؽلكن حىت ك

 رابطة ك الدكاء منتج جانب من ارتكابو مت الذم اخلطأ ك بو حلق الذم الضرر إثبات عاتقو على
 القياـ يف ادلضركر يواجهها اليت الصعوبة مدل أحد على ؼلفى ال ك الضرر، ك اخلطأ بُت السببية

                                                             
 حدوثه فً سببا كان من ٌلزم للغٌر  ضررا ٌتسبب و بخطئه، الشخص ٌرتكبه كان أٌا فعل كل "تعدٌلها بعد ج.م.ق من124 المادة نصت  1

  "بالتعوٌض
 كان إذا تقصٌرٌا ٌكون الخطأ أن بالذكر الجدٌر و" سابق بإلتزام اإلخالل "بأنه عرفه الذي و PLANIOL األستاذ قبل من طرح للخطأ تعرٌف أهم  2

 . عقدٌا خطأ اعتبر العقد، فً المتضمنة اإللتزامات طال إذا أما بالغٌر، اإلضرار بعدم العام بالواجب المساس نتٌجة اإلخالل
 من العادٌون األفراد به ٌلتزم بما سلوكه فً ٌلتزم أن الفرد على ٌفرض قانونً بإلتزام اإلخالل " أنه على الخطأ المصرٌة النقض محكمة عرفت كما

 ٌكون ، مراعاته من أساس على تصرفاتهم ٌقٌمون و اآلخرون ٌتوقعه الذي السلوك هذا عن انحرف فإذا ، بالغٌر ٌضرون ال حتى التبصر و الٌقظة
 "  أخطأ قد

 حٌنما أما"  le bon père de la famille "العادي العائلة رب بمرجع تقاس عنها اإلنحراف عدم الشخص على المتعٌن السلوك ضابطة إن و

 le comportement             "المتبصر للسلوك لترقى األول المستوى تفوق منه المتطلبة الحرص و العناٌة فإن كالمنتج بمهنً األمر ٌتعلق
soigneux   "كافٌة معلومات ٌحوز مختص، هو المهنة قواعد بحسب المنتج ألن هنا المتطلبة الحرص درجة فً التشدد على اإلحتجاج ٌمكن ال و 

  .ٌلٌها ما و ،ص السابق ،المرجع شهٌدة قادة: انظر التفصٌل من لمزٌد  .العادٌون األفراد الٌمتلكها كافٌة تقنٌة وسائل ٌستجمع و العمل، عن
 516 السابق،ص المرجع ربه، عبد المعداوي أحمد محمد:انظر  3
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 خصوصية عن فضبل بتكوينو اخلاصة التعقيدات مدل ك الدكاء خلصوصية نظرا اإلثبات، هبذا
 أهنا إال اإلثبات، يف صعوبتها من الرغم على ادلسؤكلية، ىذه أف القوؿ ؽلكن ك. نفسو ادلريض

 رابطة إثبات خبلؿ من التعويض على احلصوؿ من ادلضركر حصوؿ دكف ربوؿ أف شأهنا من ليس
.   السببية
 قياـ يف كاسع نطاؽ على الرابطة هبذه األخذ إُف احملاكم تلجأ ما نادرا فإنو ذلك، مع ك       

. بو حلقت اليت األضرار عن التعويض على احلصوؿ يف ادلضركر مهمة تسهيل أجل من ادلسؤكلية
 . 1 األسباب تعادؿ نظرية بتطبيق يقـو كثَتة حاالت يف القضاء أف ذلك

 الصيدِف كليةؤمس إنعقاد إُف ذىبت الفرنسي القضاء أحكاـ أف بالذكر اجلدير من ك      
 كغَت ادلغتفر اخلطأ بُت للتفرقة زلل ال مث من ك نوعو، أك اخلطأ جسامة درجة كانت أيا الصانع
 الصانع الصيدِف كليةؤمس قياـ عليهما يًتتب قد اخلطأ من النوعاف ىذاف لكوف نظرا ،2ادلغتفر
 يف التقصَت فكرة توسيع إُف عنها صادرة أحكاـ عدة يف الفرنسية النقص زلكمة ذىبت ،كما
 إخبلؿ حلاالت تتسع حبيث بالغَت، يضر ال حىت إلتزامها األشخاص على غلب اليت احلدكد رلاكزة
 هبا ليتمسك عليو، ادلفركضة العقدية أك القانونية إلتزاماتو من بإلتزاـ احملًتؼ البائع أك ادلنتج

.  3التقصَتية ادلسؤكلية دعول لتأسيس اإلستهبلؾ حوادث ضحايا لؤلغيار

 تقرير ذباه التساىل إُف ميلو ىي الفرنسي القضاء إلذباه العامة السمة أف تستنتج بالتاِف ك     
 األخَت ىذا أف ك خاصة ادلضركر دلصلحة ضباية ىذا ك الدكاء بائع أك دلنتج التقصَتية ادلسؤكلية

 . احلاالت من العديد يف سهل غَت أمر ىو ك ، اخلطأ بإثبات ملـز

 التقصَتية ادلسؤكلية قياـ تؤكد الفرنسية احملاكم عن قضائية أحكاـ عدة صدرت قد ك      
 بتاريخ بوردك زلكمة عن صادر حكم ففي ، الصيدالنية ادلنتجات بائعي ك لصانعي

                                                             
 .517 ،ص  2010المسؤولٌة الجنائٌة للصٌدلً،دار الفكر العربً، اإلسكندرٌة،ي،والقبال ربه عبد محمد:انظر   1
 . 32 ص .والصٌادلة، لألطباء الجنائٌة المسئولٌة عبٌد، رؤوف: أنظر  2

رْة انمضاء انفرَسٙ فٙ لثٕنّ دعٕٖ انًسؤٔنٛح انرمصٛرٚح يٍ انغٛر ضحٛح انسهعح انًعٛثح أٔ انخطرج ضذ انًُرج عهٗ أساس انخطأ انٕاجة  3 

ف عهٗ سُذ ٔجٕب اإلعرراف تأٌ اإلخالل تئنرزاو ذعالذ٘ عُذيا ٚؤد٘ إنٗ اإلضرار تغٛر انًرعالذٍٚ، فئَّ ٚعذ .و. يٍ ق1382اإلثثاخ ٔفما نهًادج 

، (َحٕ يسؤٔنٛح يٕضٕعٛح )فرحٙ عثذ انرحٛى عثذ هللا ، دراساخ فٙ انًسؤٔنٛح انرمصٛرٚح : اَظر. ٔالعح يادٚح ٔ ٚعرثر يٍ لثٛم انخطأ انرمصٛر٘

 .157، ص 2005يُشأج انًعارف، اإلسكُذرٚح ، 
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 التلك بودرة أف "رأت حيث ادلنتج الصيدِف مسؤكلية على احملكمة أكدت 04/12/1959
 بعناية يراقب أف ادلنتج الصيدِف على لزاما كاف ك األدكية، من تعد األطفاؿ إللتهابات ادلخصصة

 عليو فيجب ادلستخدمة، األكلية ادلواد سوء عن ناتج السبب كاف لو حىت ، األدكية إنتاج عملية
 يف خطأ ارتكب احلالة ىذه يف الصيدِف فإف ذلك على ك  1. " النهائي ادلنتج مراقبة ك مراقبتها
 سوء الصيدالنية ادلواد تداكؿ رلاؿ يف للخطأ أخرل ظلاذج عدة تكوف أف ؽلكن كما ، التصنيع

 أك البائع للصيدِف بالنسبة اإلعبلـ يف كاخلطأ تسويقها بعد أك 2التصميم يف كاخلطأ تسويقها قبل
. ادلنتج للصيدِف بالنسبة معيوبيتو من التحقق بعد السوؽ من ادلنتوج سحب عدـ يف اخلطأ

: الصيدالنية المواد تداول عن التقصيرية للمسؤولية كأساس الحراسة نظرية: ثانيا

 أف كالشك التكوين، حراسة أساس على كاد الصيدالنية اَف منتج مسؤكلية تقـو أف ؽلكن
 ال حيث ، تسببها اليت لؤلضرار بالنسبة كالسيما للمضركر فائدة أكثر ستكوف ادلسؤكلية ىذه مثل
 أفعاؿ عن ادلسؤكلية ألف نظرا ادلنتج خطا إثبات  األحواؿ من حاؿ بأم ادلضركر عاتق على يقع

 ادلسؤكلية رلاؿ يف نتيجة بتحقيق االلتزاـ مع يتشابو للمسؤكلية موضوعي لنظاـ زبضع األشياء
. التعاقدية

 ربديد بشاف الصعوبات بعض يعًتضو قد ادلسؤكلية ىذه قياـ فإف ذلك، من الرغم كعلى
 ثبلث توافر يلـز فإنو للشيء حارسا الشخص عليو،العتبار ادلتفق من إنو حيث الشيء، حارس
. الشيء بتكوين يتعلق فيما كالرقابة كالتوجيو االستعماؿ سلطة : شركط

                                                             
 . 203 ،ص السابق المرجع ، الحلٌم عبد المجٌد عبد إلٌه أشار حكم  1
 ذعرض نمذ ٔ .انسهعح ذصًٛى ٔلد انركُٕنٕجٙ انرمذو ياتهغّ يسرٕٖ دٌٔ ٚكٌٕ أٔ انفُٙ انخطأ ْٕ انرصًٛى فٙ كخطأ انًعرثرج األخطاء تٍٛ يٍ 2

 انًسرعًهح انرمُٛاخ ٔذعرٚف ذحذٚذ فٙ أٔ انذٔاء جٕدج ذمذٚر فٙ إيا يررذة أساسٙ خطأ كم ْٕ '' :تمٕنّ انرصًٛى فٙ انخطأ نرعرٚف  LAUDEاألسرار

  .''تّ االحرفاظ فٙ أٔ رلثرّ ا و أٔ ذحضٛرِ فٙ

« il s’agira d’une erreur initiale fondamentale, commise soit dans l’estimation des qualités intrinsèques 

du médicament soit dans la détermination des techniques utilisées pour sa préparation, son contrôle et 

sa conservation » 

  .لادج شٓٛذج ، انًرجع انساتك: اَظر
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 بتسليم قيامو حىت كذلك الثبلث السلطات قذق ػلوز األدكية منتج أف كىلة ألكؿ يبدكقد ك
 ىو اعتباره ؽلكن خطر منتج حيازة عن يتخلى الذم فالصانع. ادلوزع أك الصيدِف إُف الدكاء

 أنو من بالرغم كذلك ادلنتج، ىذا بصناعة قيامو جملرد ادلنتج ىذا عن الناشئة األضرار عن ادلسؤكؿ
 يف العيب عن احلارس ىو احلالة ىذه مثل يف ادلنتج أف القوؿ ؽلكن كحينئذ حيازتو، عن زبلى

 اليت األضرار عن للمضركر مبلئمة أكثر سيكوف ىذا أف شك كال للشيء، الداخلي التكوين
 منتج على مباشرة دعول برفع يقـو أف ؽلكنو األخَت ىذا ألف كذلك ،كاد الصيدالنيةاَف تسببها
.  1األخَت ىذا ةحوز يف يعد َف الشيء أف من الرغم على األدكية

 الصيدالنية المواد تداول عن الناتجة للمسؤولية الموضوعية الطبيعة : الثاني المطلب 

 كاألضرار األخطار حجم تزايد كأماـ ادلنتج، دبسؤكلية خاص قانوين تنظيم كجود عدـ مع
 جلأ: خاصة الصيدالنية ادلواد كمستهلكي عامة ادلستهلكُت من العريض اجلمهور تطاؿ اليت

 حظيت أحكاـ لصياغة جريئة العامة،كبتفسَتات القواعد يف احللوؿ تلمس إُف فرنسا يف القضاء
 عجزت حيث ساىم ادلسعى لكذ أف اعتبار على 2الفرنسي الفقو غالبية لدف من كبَت بتقدير

 نظاـ ازدكاج أف إال ادلشركعة، مصاحلو كضباية للمستهلك كالسبلمة األمن توفَت عن النصوص
 كىو األحكاـ، كبالتاِف القانونية األسس يف االختبلط إُف أدل ادلنتجات، أفعاؿ عن ادلسؤكلية

 صاغها اليت األحكاـ تشفع َف كبالتاِف 3كاليقُت القانونية الثقة ينقصو ألنو فيو مرغوب غَت أمر
 إُف 4الفرنسي بالقضاء دفع الذم األمر ادلؤاخذات، بعض من العامة القواعد ىدم على القضاء

                                                             
 

 .520 أنظر محمد عبد ربه المعداوي، المرجع السابق،ص 1

 
 فرنسا فً المستهلك لحماٌة كرس الذي التنظٌم دعامة تمثل أنها  MALINVAUD  اعتبرها بٌنما خالقة بأنها وصفها  J GUESTIN االستاذ -  2

      (  ص السابق، المرجع شهٌدة، قادة أنظر)
 

  .165 ص السابق، المرجع هللا، عبد الرحٌم عبد فتحً أنظر -  3
 عن بمعزل بالسالمة المهنً إلتزام على مؤكدة 11/06/1991 بتارٌخ الفرنسٌة النقض محكمة عن صادر حكم فً بوضوح تكرس ما وهو -   4

 أم كان متعاقدا المدعً صفة بحسب المنتج مسؤولٌة شروط تختلف أن تجنب فً واضحة القضاء رغبة كانت  ذلك من األكثر بل بالضمان، التزامه

 التنبٌه فً نقص )المنتوج فً األمان عنصر لنقص وبالنظر Honnert شركة صنع من األطفال بلعب القضٌة ارتبطت وقد.األغٌار من

 عاتق على ٌقع الذي بالسالمة اإللتزام من األطفال إستفادة مدى فً اإلشكال وأثر مدنً كطرف آباؤهم فتأسس األطفال، ضررا سبب(واإلعالم
  .األطفال الباء بتعوٌضات وقضت المؤسسة بمسؤولٌة المحكمة فحكمت األغٌار، من وأنهم وخاصة الشركة،
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1 لسنة األكركيب التوجيو هبا جاء اليت األحكاـ نسق على جديدة حلوؿ استلهاـ
 كلكن ،1985

 مع القطيعة أف ذلك اجلرأة، من درجة على إليو ينظر ظل ، القضاء فدؿ من السعي ىذا أف يبقي
 عن إال يتم أف ؽلكن ال-ادلسؤكلية ازدكاجية-الفرنسي القانوف عليها يرتكز اليت الثوابت إحدل
 فعل عن ادلسؤكلية أحكاـ األخَت ىذا نظم حيث الفرنسي، ادلشرع فعلو ما كىو ، ادلشرع طريق

 كالذم 1998 مام 19 يف ادلؤرخ( 389-98): رقم القانوف أحكاـ دبقتضى ادلعيبة ادلنتجات
( ادللكية اكتساب بطرؽ اخلاص )الثالث الكتاب من رابعا بابا الفرنسي ادلدين للقانوف أضاؼ
كذلك 2اجلزائرم ادلشرع عليو سار ما كىو ،( 1386) للمادة مضافة فقرة، عشرة شبانية يتضمن

 مكرر من القانوف ادلدين اليت جعلت مسؤكلية ادلنتج قائمة على األضرار 140بإستحداث ادلادة 
 .الناصبة عن عيب يف منتجاتو فثبوت العيب يف السلعة يعد يف حد ذاتو أساسا لقياـ ادلسؤكلية 

 ازدكاجية على القائم التأصيل عن التخلي الفرنسيُت كالتشريع القضاء من كبل زلاكلة إف
 يف للنظر يدعونا موحدة، موضوعية مسؤكلية كانتهاجو- كالعقدية التقصَتية بُت –ادلسؤكلية
، كالعقدية التقصَتية ادلسؤكليتُت من كل بتقييم إال يكوف لن كذلك األخَتة، هبذه األخذ مربرات
 ادلضركر،ككذلك ادلستهلك ضباية مع تناسبها مدل يف كالبحث الدكاء تداكؿ رلاؿ يف خاصة
 .98/389 القانوف دبوجب ادلستحدثة ادلسؤكلية  كسبيزخصوصية لمد إُف اإلشارة

. الصيدالنية المواد تداول مجال في الموضوعية بالمسؤولية األخذ مبررات : األول الفرع

 ادلدين القانوف نصوص كتطويع االجتهاد ؽلكن فإنو األكؿ ادلطلب يف اإلشارة سبق كما
 على الرجوع للضحية ؽلكن التعاقدم النطاؽ ففي للمستهلكُت، مناسبة ضباية ػلقق ضلو على

 للقواعد كفقا العقدية ادلسؤكلية لدعول اإلستناد ؽلكن كما. اخلفية العيوب ضماف دعول أساس
                                                             

 la responsabilité des) المعٌبة المنتجات فعل عن بالمسؤولٌة المتعلقة التعلٌمة األوروبً البرلمان أصدر 1985 جوٌلٌة 25 بتارٌخ -  1
produits défectueux)   ًالمحددة الزمنٌة المدة خالل فً الداخلٌة، قوانٌنها فً بإدخالها اإلتحاد دول جمٌع وقامت( 85-374 )الرقم تحمل الت 

 فً إدخالها عدم ورغم ،1998 ماي 19 بقانون ،1998 سنة فً إال بنقلها تقم لم التً فرنسا باستثناء ،1988 جوٌلٌة 30 قبل أي سنوات، بثالث

 المحاكم دعوته فً األوروبً لإلتحاد العدل مجلس لتوصٌات استجاب وكأنه بأحكامها، تأثر القضاء أن إال سنوات، عشر طٌلة الفرنسً القانون
 دار المعٌبة، منتجاته عن المنتج مسؤولٌة محمد، بودالً أنظر السابقة، التعلٌمة وأهداف نصوص ضوء على اإلمكان بقدر الداخلٌة النصوص بتفسٌر

  . 12ص ،2005الفجر، الجزائر، 
2  
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 لتزاـإ من بو يتصل كما باإلعبلـ االلتزاـ منها ادلفركضة، اإللتزامات نطاؽ بتوسعة كذلك العامة،
 سند علي تباثاإل الواجب اخلطأ أساس علي الرجوع ؽلكن التقصَتم النطاؽ كيف بالسبلمة، عاـ
 بإلتزامو الصيدِف البائع أك ادلنتج كإخبلؿ تعاقدم بإلتزاـ اإلخبلؿ بأف االعًتاؼ كجوب من

 كاقعة يعترب فإنو ادلتعاقدين، بغَت اإلضرار إُف يؤدم عندما منتجو مافأك السبلمة كربقيق بإعبلـ
 قابل الغَت ادلفًتض اخلطأ أساس على الرجوع فؾًن كما التقصَتم، اخلطأ قبيل من كيعد مادية،
 األساسية البنية حارس ادلنتج أف كاعتبار احلراسة ذبزئة بفكرة األخذ أساس على العكس إلثبات

.  التسليم بعد منتجو عن ترتبت اليت احلوادث عن مسؤكال يكوف للسلعة الداخلي التكوين أك

 التسليم من بالرغم كاليت العامة، القواعد تفسَت عن الناذبة األسس ىذه كبل كجود رغم لكن
 إُف كجهت اليت االنتقادات انصبت كلقد صحتها، يف  يقدح ظل الفرنسي الفقو أف إال بعدالتها،

 :  األيت على ادلدنية للمسؤكلية ادلزدكج النظاـ من ادلستخلصة احللوؿ

: العقدية المسؤولية تقييم :أوال

 تأسيس يف الفرنسي القضاء يف السابقة القضائية اإلذباىات إليو ذىبت ما الرغم على 
 بضماف اإللتزاـ على بعضها تأسست قد كاليت الدكاء يلحقها اليت األضرار عن العقدية ادلسؤكلية

 العيوب بضماف اإللتزاـ على أسسها آخر كفريق بالتبصَت، اإللتزاـ على اآلخر كالبعض ة،ـالسبل
 األسس ىذا بتطبيق احمليطة للصعوبات نظرا النقد من للقيد تعرضت اإلذباىات ىذه أف إال اخلفية

:  كاآليت تبيينو كسنحاكؿ
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 تداول عن كأساس للمسؤولية العقدية الضمان دعوىتطبيق ب المتعلقة الصعوبات/- أ
:  الصيدالنية المواد

 ضد ادلضركر ؽلارسها اليت اخلفية العيوب ضماف أساس على التعويض دعول ترفع لكي
 ظاىر غَت عيب كجود إثبات أكال غلب ادلضركر ذباه كليتوؤمس إنعقدت الذم الصانع الصيدِف
 يف العملية الناحية من احلدكث نادر أمر كىذا ،1نفسها التصنيع لعملية سببو يف أيضا كمعاصر
 .األدكية صناعة

 شركط ضمن من ىو التصنيع لعملية كادلعاصر الظاىر غَت العيب إثبات أف إُف باإلضافة
 أك ادلبيع قيمة من ينقص أنو القوؿ العيب إلثبات يكفي فبل اخلفية، العيوب ضماف دعول رفع

 الضرر عن تعويض للمضركر ترتب العيوب ىذه إثبات أف حيث منو ادلرجو الغرض من يقلل
 كىو 2اجلسمانية األضرار عن يكوف الصيدِف ضرر رلاؿ يف ادلطلوب التعويض بينما فقط التجارم

 أضرارا الغالب يف يرتب ال يشاهبها ما أك ادلبيع قيمة نقص أف إذا بكثَت، التجارم الضرر يفوؽ
. ادلريض تلحق بدنية

 شلارسة خبلؿ من ادلتوقع ادلباشر الضرر عن التعويض على احلصوؿ للمضركر ػلق كما
 يقل التعويض ىذا أف إال اخلفية، العيوب بضماف اإللتزاـ على ادلؤسسة العقدية ادلسئولية دعول
 اليت التقصَتية كليةؤادلس قواعد أساس على التعويض دعول رفع حالة يف التعويض عن بكثَت
 ادلضركر أراد إذا أما متوقع غَت أك متوقعا كاف سواء ادلباشر للضرر شامبل التعويض فيها يكوف

 عليو كجب اخلفية العيوب ضماف دعول ؽلارس كىو ادلتوقع غَت ادلباشر الضرر عن التعويض
. جسيما خطأ أك غشا إرتكب الصانع أف إثبات

                                                             
 .250 ص ،1993اه، كلٌة الحقوق، جامعة القاهرة،دكتور  رسالة،لصٌدلًل  المدنٌةمسئولٌةال ،محمد وحٌد محمد:أنظ  1
 .49 ص السابق، المرجع سرور، شكرى محمد/ د: أنظر  2
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 إُف أخرل لصعوبات تعرضو قد اخلفية العيوب ضماف لدعول ادلضركر مباشرة أف إُف باإلضافة
 ضماف دعول رفع قبل ادلضركر على غلب انو حيث ذكرت اليت كادلشكبلت الصعوبات جانب
 الدعول برفع يقـو كأف الضرر، سبب الذم ىو خفي عيب بوجود الصانع إعذار اخلفي العيب
 يصعب جدا قصَتة ادلدة كىذه اخلفي، العيب بو يوجد الذم الدكاء تسلمو تاريخ من سنة خبلؿ

 على التعويض يف حقو سقوط مراعاهتا عدـ على يًتتب كما اخلفي، العيب ربقق خبلذلا من
 من كليس إستعمالو، كقت من الضرر ربقق يبدأ قد أنو حيث اخلفية العيوب ضماف أساس
 تضيع قد الصعوبات ىذه كل كبالتاِف كاإلستعماؿ، الشراء بُت زمنية فًتة ىناؾ كانت إذا تسلمو
. صبيعا تضيعها تكن َف إف ادلضركر حقوؽ من الكثَت

 تتعلق اليت العيوب ىي اخلفية العيوب ضماف دعول ضمن تدخل اليت العيوب فإف كأخَتا
 مطابق دكاء بتصنيع الصانع الصيدِف إلتزاـ إطار يف فقط تكوف فهي مث كمن الدكاء بتكوين

 يرجع الذم الضرر فيها يدخل ال الضماف فدعول ككذلك عليها، ادلستقر العلمية للمواصفات
 تقتصر كإظلا كاإلعبلـ بالتبصَت اإللتزاـ مثل عليو ادلفركضة باإللتزامات الدكاء صانع إلخبلؿ سببو
 عن زبرج الظاىرة العيوب فإف كأيضا العلمية للمواصفات الدكاء مطابقة عدـ حالة على فقط

. للدكاء ادلرفقة النشرة يف ادلذكورة العيوب مثل اخلفية العيوب ضماف دعول نطاؽ

 تداول عن العقدية للمسؤولية كأساس بالسالمة اإللتزام بتطبيق المتعلقة الصعوبات/- ب
: الصيدالنية المواد

 ادلستهلك كبُت كادلنتج البائع الصيدِف بُت عقدية عبلقة بوجود جدال التسليم فرض على
. الدكاء رلاؿ يف ادلنشود األمل ػلقق ال السبلمة بضماف اإللتزاـ فإف

 ادلضركر ادلتعاقد موقف ربسُت أجل من السبلمة بضماف اإللتزاـ القضاء أنشأ فلقد
 اإلخًتاع ىذا بسبب تقلصت كقد ضبايتو األخَت ىذا يرل أف الغريب من أنو غَت كضبايتو،
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 عمبلئو إُف ضار غَت دكاء بتسليم يلتـز انو صلد البائع، الصيدِف ؼلص فيما انو إذ القضائي
 ذلك، مع فإنو التذكرة، ىذه على البلزمة الرقابة بإجراء إلتزامو عن فضبل الطبية، للتذكرة كمطابق

 قبل من عنها ادلعلن الصيغة مع كاألدكية الصيدلية ادلستحضرات تطابق بضماف إلتزاـ عليو يقع ال
 َف اليت ادلستحضرات ىذه فعالية كمدل كخواص زلتول غلهل البائع الصيدِف ألف ادلنتج، الصيدِف

. الطبية للتذكرة مطابق مستحضر تسليم على فقط فيها دكره يقتصر كإظلا بتصنيعها، يقم

 خاصة- كالقضاء الفقو إليو ذىب دلا كطبقا فإنو، ادلنتج الصيدِف كليةؤمس خصوص كيف
 قبلو من عنها ادلعلن الصيغة مع ادلستحضر تطابق بضركرة إلتزاـ عليو يقع كاف إذا- فرنسا يف

 الفرنسي العامة الصحة لقانوف طبقا بالتسويق الًتخيص على أساسها على حصل كأف سبق كاليت
 بضركرة يلتـز كاف كإذا اجلزائر، يف الصيدالنية ادلواد التسجيل مرسـو لنصوص طبقا التسجيل أك

 كفقا ضررىا كعدـ العبلجية، خواصها من للتحقق منتجاتو على كالضركرية البلزمة الرقابة إجراء
 ضررىا عدـ كال ادلطلقة، العبلجية فعاليتها عدـ يضمن ال فإنو لئلستخداـ، العادية للظركؼ
. 1الراىنة العلمية لؤلصوؿ مطابقة دامت ما ادلطلق،

   :التقصيرية  المسؤولية تقييم : ثانيا

 كاكتفائو اخلطأ إثبات يف ادلضركر مهمة لتسهيل القضاء بذذلا اليت الطيبة اجلهود من بالرغم
 فإف دبسؤكليتو، للقوؿ – البائع أك ادلنتج – الصيدِف قبل من يسَت كلو خطأ ارتكاب دبجرد

 ليس فاخلطأ . البائع أك ادلنتج الصيدِف على تقع مفًتضة مسؤكلية بوجود للقوؿ يذىب َف القضاء
. ادلضركر عاتق على إثباتو عبئ كيقع اإلثبات كاجب خطأ ىو كإظلا مفًتضا،

 اليت بالقرينة األخذ رفض يعٍت الصانع خطأ بإثبات الدكاء فعل من ادلضركر مطالبة إف
 الذم الشيء بعيوب علمو افًتاض حالة يف اخلطرة ادلنتجات صانع على  كالقضاء الفقو فرضها

                                                             
1 Auby  (J.M.), La responsabilité dans le domaine du conditionnement du médicament, labo-pharm. 1983, p 278.  
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 أمر الدكاء، رلاؿ يف للمسؤكلية كأساس اإلثبات، كاجب اخلطأ أف القوؿ ؽلكن مت كمن .1ينتجو
 ذلك يكلفو دبا هنائيا، غلهلها يكن َف إف الصيدلة بأمور ملم غَت كونو إُف بالنظر بادلريض، شاؽ
 . اخلطأ إثبات يف فشلو حاؿ طائل ببل يكوف قد كماؿ جهيد كقت من

 ذبزئة نظرية تتيحو الذم األمر الدكاء، منتج خطأ افًتاض يف التوسع فكرة أف كما
 عليو تنطوم دلا الفقو، بُت تاما قبوال تلق َف أهنا إال اإلعجاب، تستحق كانت كإف فإهنا احلراسة،

 يظل حيث 2العامة القواعد من لو سند كال بادلنتجُت، خاص ادلسؤكلية من جديد نوع خلق من
 تعاقبت كمهما بل ملكيتها، انتقاؿ من بالرغم منتجاتو، حبراسة زلتفظا النظرية ذلده كفقا ادلنتج
 أف من بالرغم أضرار من ادلستهلكُت يلحق عما مسؤكال يظل الدكاء منتج إف بل. عليها البيوع
 إرجاع تعذر ما إدا مستقل، مشركع خبلؿ من يتم ( كتغليفها بتعبئتها ) للتسويق األدكية ذبهيز
. التجهيز ىذا يف لعيب الضرر سبب

 مقبولة غَت مفارقة تضع أهنا العامة القواعد على ادلآخذ أىم من فإف تقدـ، عما كفضبل
 ادلضركر كاف فإذا. الضرر فيها يقع اليت الظركؼ اختبلؼ جملرد الدكاء، فعل من ادلضركرين بُت

 سوؼ العقدية، ادلسؤكلية يف العامة للقواعد كفقا معاملتو فإف عقدية، عبلقة الدكاء دبنتج تربطو
 بالنظر ذاهتا يف خطرة كانت أك فيها، عيب بسبب خطرة ادلنتجات كانت إدا ما حبسب زبتلف

 ال األكؿ الفرض يف منو أسوا الثاين الفرض يف كضعو سيكوف إذ احملتملة، اجلانبية آثارىا إُف
. 3السلعة يف خفي عيب بوجود األكؿ الفرض يف تسعفو ادلصادفة جملرد إال لسبب

 ادلستهلك انتباه لفت يف ادلنتج تقصَت سببو الضرر مرجع يكوف عندما أنو ذلك كتربير
 فانو تركيبو، يف معيبا الدكاء يكوف أف دكف خطورة من ؽلثلو قد كما للدكاء اجلانبية اآلثار حوؿ

                                                             
 عٌوب،والمنتج من األدوٌة ٌشوب قد بما العلم محترف كبائع فٌه مفترض البائع فالصٌدلً . 190ص السابق، المرجع طه، محمد شعبان أحمد  1

  .تالفٌها على ٌعمل وأن عٌوب من منتجاته ٌلحق أن ٌمكن ما ٌعرف بأن المستهلك مواجهة فً بنتٌجة ملزم
 .  22 ص السابق، المرجع سرور، شكري محمد- 2
  .  28 ص السابق، المرجع المنتج، سرور،مسؤولٌة شكري محمد.د-  3
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 بواجب قيامو يف ادلنتج جانب من تقصَت كجود على الدليل يقيم أف ادلستهلك على يتعُت
 بالضماف يرجع أف للمستهلك فيمكن بو، خفي عيب مصدره الدكاء خطر كاف اذإ أما.1التحذير

 األمر ؼلتلف ال الفرضُت كبل يف أنو مع الدليل، ىدا إقامة عبئ عليو يكوف أف دكف ادلنتج على
 الذم الدكاء أف – احلقيقة خبلؼ – على يعتقد كاف كليهما يف فهو للمضركر، بالنسبة

 كانت إذا بادلضركر كطأة كأشد أكثر سيكوف الوضع إف بل. 2إليو بالنسبة خطرا ؽلثل ال يستعملو
 عليو، سيكوف إذ ادلتعاقد، بادلضركر مقارنة مركزه يسوء حيث عقدية، رابطة الدكاء دبنتج تربطو ال
 ادلسؤكلية يف العامة للقواعد طبقا ادلنتج جانب يف خطأ على الدليل يقيم أف األحواؿ، كل يف

.  ذبهيزه أك تصميمو حُت الدكاء أصاب فٍت عيب إُف الضرر مرجع كاف كلو حىت التقصَتية،

مميزات المسؤولية الموضوعية للمنتج في ظل قانون مسؤولية المنتج عن منتجاتو : تالثا 
 :المعيبة 

 :ؽلكن إصباؿ ىذه اخلصائص فيما يلي 

 :مسؤولية المنتج مسؤولية قانونية موحدة / أ 

أخضع ادلشرع الفرنسي ادلنتجُت دلسؤكلية ذات طبيعة موحدة تنطبق بالنسبة جلميع 
ادلضركرين من عيوب ادلنتجات، ال فرؽ يف ذلك بُت ادلتعاقد كالغَت، فادلسؤكلية اليت قررىا دبوجب 

 ليست ذات طبيعة عقدية تقتصر االستفادة منها على ادلتعاقد مع ادلنتج 1998 مايو 19قانوف 
كما أهنا ليست مسؤكلية تقصَتية تتقرر دلصلحة الغَت الذم يلحقو ضرر من ادلنتجات، كىو ما 

 مكرر ؽ ـ ج، حيث نصت أف ادلنتج مسؤكؿ عن الضرر حىت لو َف تربطو 140قضت بو ادلادة 
بادلتضرر عبلقة كحسب ما فعل ادلشرع اجلزائرم بتجسيده ىذا النظاـ اجلديد من ادلسؤكلية لكن 

 . كاف غلب التفصيل فيو أكثر مقارنة بادلشرع الفرنسي 
                                                             

 تحقٌق بل استعماله، من وتمكٌنه المستهلك ٌد متناول فً الدواء وضع مجرد لٌس الدواء من المنتظر الهدف بأن القول إلى الفقه بعض ٌذهب-  1

. ومحددا دقٌقا ٌكن لم ما مفٌدا ٌكون ال المعلومات بتقدٌم االلتزام حٌث ، أخرى مرضٌة أعراض دون أي ضرر، دون معالجته وهو المبتغاة، النتٌجة

 .10 ص السابق، المرجع المعلومات، بتقدٌم للدواء المنتج المختبر التزام بعنوان مقالة راجع  ذلك، فً التفاصٌل من لمزٌد
  . 265ص السابق، المرجع الدواء، أضرار عن الناشئة المدنٌة المسؤولٌة قطب، محمد محمد أنظر-  2
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 :مسؤولية المنتج ذات طبيعة موضوعية خاصة / ب

أنشأ القانوف اجلديد مسؤكلية موضوعية للمنتج تقـو على أساس ثبوت الضرر الذم يلـز 
 .أف يكوف ناصبا عن عيب السلعة، دكف تطلب إثبات خطأ ادلنتج

تقـو " بأف  ( من القانوف الفرنسي1382/1ـ  )فقد كرد نص ادلادة األكُف من التوجيو األكركيب 
، دبا يعٍت أف عيب السلعة يعد يف حد "مسؤكلية ادلنتج عن األضرار الناصبة عن عيوب منتجاتو 

ذاتو أساسا لقياـ ادلسؤكلية كليس قرينة على خطأ ادلنتج، كمن مت فهي مسؤكلية موضوعية، لكنها 
ال تقـو على ربمل التعبئة بصفة مطلقة كإظلا أقتضى ادلشرع الفرنسي أف يتحمل ادلنتج تبعة الضرر 

 .1الناجم عن ادلنتجات بشرط أف يكوف ذلك الضرر ناصبا عن عيب يف السلعة

فهي مسؤكلية تقـو على فكرة الضرر الناتج عن عيب ادلنتج دبا يعٍت أهنا ليست مسؤكلية 
األمر . موضوعية حبتة تقـو على الضرر اجملرد، كاليت يلتـز دبقتضاىا ادلسؤكؿ بتحمل بتبعة نشاطو

الذم يقودنا إُف التقرير بأف النظاـ القانوين للمسؤكلية عن فعل ادلنتجات ادلعيبة ىو نظاـ خاص 
 .بادلسؤكلية

 :عدم إلزامية قواعد ىذه المسؤولية بالنسبة للمضرور / ج 

ال تؤثر القواعد الواردة يف ىذا التوجيو على "  من التوجيو األكركيب بأنو 13كرد نص ادلادة 
احلقوؽ اليت يستطيع أف يطالب هبا ادلضركر استنادا إُف ادلسؤكلية العقدية أك ادلسؤكلية التقصَتية 
أك إُف أم نظاـ خاص من نظم ادلسؤكلية كفقا للتشريعات الداخلية يف أم دكلة من دكؿ السوؽ 

 ".األكركبية

كيعٍت ذلك أف ادلضركر ال يلتـز بتطبيق قواعد ادلسؤكلية اليت كرد هبا قانوف  الفرنسي 
ج كإظلا لو اخليار بُت التمسك بقواعد ادلسؤكلية .ـ. مكرر ادلستحدثة يف ؽ140، أك ادلادة 1998

                                                             
 . 177حسن عبد الباسط جمٌعً، مسؤولٌة المنتج عن األضرار التً تسببها منتجاته المعٌبة، مرجع سابق، ص .د- 

1  
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القانونية ادلوحدة اليت جاء هبا ىذا القانوف أك التمسك بقواعد ادلسؤكلية التقليدية، العقدية أك 
 .التقصَتية، كفقا لظركؼ احلاؿ

غَت أنو إذا كاف ادلضركر قد منح سلطة االختيار ىذه، فإف ادلنتج ال يستطيع                 
التنصل من ىذه ادلسؤكلية من خبلؿ إدراج شرط باستبعادىا أك التخفيف منها، إذ - يف ادلقابل- 

 من القانوف ادلدين 10 /1382ـ )يقع مثل ىذا الشرط باطبل حبكم ادلادة الثانية من التوجيو 
                               .        (الفرنسي 

:   الصيدالنية المواد تداول عن الموضوعية المسؤولية شروط خصوصية : الثاني الفرع

 ادلنتجات رلاؿ يف ادلوضوعية ادلسؤكلية قواعد الفرنسي ادلشرع تبٌت لقد آنفا اشرنا كما
 الفرنسي ادلشرع أف بالذكر كجدير ،1985 يوليو 52 يف الصادر األكريب التوجيو مع سباشيا ادلعيبة
 قبل الداخلي القانوف يف ادلعيبة ادلنتجات فعل عن ادلسؤكلية قواعد إدخاؿ عليو ينبغي كاف

 من عاما عشر ثبلثة من أكثر مركر كبعد كثَتا، تأخر لكنو ،1988 عاـ يوليو من الثبلثُت
 تأخَت ؿعكؿ ،1998 مايو 19 يف الصادر 98-389 رقم القانوف أصدر كادلشاكرات، التفكَت
 كلكن ادلعيبة، ادلنتجات فعل من ادلتضررين أك بالضحايا  ضارا كاف قد األمر، ىذا يف فرنسا

 يف اخلطئية الغَت ادلسؤكلية يقر أف طويلة، بسنوات ادلشرع تدخل قبل الفرنسي القضاء استطاع
. ادلعيبة ادلنتجات حالة

 ىذه شركط خصوصية دبدل يتعلق اخلصوص ىذا يف يثور أف ؽلكن الذم كالسؤاؿ
 العامة القواعد مبلئمة مدل كما ؟ اخلصوصية ىذه ىي فما الدكاء، رلاؿ يف اخلطئية غَت ادلسؤكلية

 ىاما تساؤال ىناؾ أف كما ؟ الطريق ىذا ادلضركر سلوؾ حالة يف الدكاء رلاؿ يف ادلدنية للمسؤكلية
 ادلقصود كما ؟ الدكاء يف ادلوجود بالعيب ادلقصود ما كىو البحث بساط على نفسو يفرض
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 ؟ ادلسؤكؿ من ىو ىاما تساؤال كنصيف ؟ العيب ىذا كجود نتيجة يتحقق أف ؽلكن الذم بالضرر
 ؟ اإلطار ىذا يف الدكلة مسؤكلية مدل كما ؟ الصيدِف أـ الدكاء صانع ىو ىل

 :تداول المواد الصيدالنية  مجال في المدنية للمسؤولية العامة القواعد مالئمة ىمد : أوال

 أك الصيدِف أك الصانع دبسؤكلية يتعلق فيما كسواء ادلدنية، للمسؤكلية العامة للقواعد طبقا
 كيف السببية، كعبلقة كالضرر اخلطأ مكه ، 1ادلسؤكلية لقياـ الثبلثة الشركط إثبات غلب الطبيب،

 إثبات حلظة تأيت عندما كذلك ادلسؤكلية، العامة العوائق كجود إُف الثبلثية إثبات يؤدم الواقع
 . الدكاء استخداـ بواسطة ادلتسبب كالضرر اخلطأ بُت السببية عبلقة

 األضرار عن التعويض على احلصوؿ فرص على بالضركرة تقضي حقيقية صعوبات فهناؾ
 السيما ؟ الدكاء ىذا إستخداـ نتيجة حدث قد الضرر بأف القاضي إقناع ادلضركر ؽلكن فكيف

 قد الضرر أف إثبات يستطيع كال بأسراره، ادلضركر يعلم كال ، الًتكيب معقد األخَت ىذا كأف
 . للمرض الطبيعي التطور نتيجة كليس ، الصانع من ادلرتكب الوحيد اخلطأ نتيجة ، حدث

 مواجهة على قادرة غَت تبدك ادلدنية للمسؤكلية العامة القواعد أف ، القوؿ ؽلكننا لذلك
 الضرر يكوف اليت احلاالت من العديد فيوجد ، األدكية استخداـ حالة يف كما االستثنائية ادلواقف

 أية يف زلدد غَت فهو ، اخلطأ ربديد من نتمكن ال لكن الوفاة إُف يؤدم أف كؽلكن مؤكد فيها
 رفض النتيجة يكوف كبالتاِف ، التسليم عند أك ، الدكاء صناعة عند سواء ادلراحل من مرحلة

 .   اخلطأ إثبات من ادلتضرر سبكن لعدـ نظرا ، التعويض

 :  في المواد الصيدالنيةللضرر المسبب العيب ماىية : ثانيا

 للقواعد طبقا ادلدنية ادلسؤكلية دعول رفع من ادة الصيدالنيةاَف مستخدـ يتمكن حىت
 أف غلب 1998 عاـ الفرنسي ادلشرع تبناىا كاليت ، 1985 عاـ الصادر األكركيب التوجيو يف ادلقررة

                                                             
. ج.م.ق  124المادة : انظر

1 
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 كيف دلادة الصيدالنيةا يف ادلوجود العيب ىذا بسبب الضرر حدكث كيشًتط ، معيبا نتجاَف يكوف
 أف يشًتط كىل ؟ ادلعيب بادلنتوج الصيدالين ادلقصود ما : تساؤالت عدة تثور اخلصوص اذق

 يكوف أف يشًتط ىل خرآ كدبعٌت ؟ خارجيا العيب يكوف أف ادلمكن من أـ داخليا العيب يكوف
 يشمل العيب أف أـ  عيوب هبا كمواده مكوناتو أف أك نفسو نتجاَف كتصنيع بًتكيب متصبل العيب
 ؟ ادلثاؿ سبيل على استخدامو كيفية كمعرفة بو متصلة لكنها الدكاء عن اخلارجية العناصر أيضا
 عيبا يعترب معُت  دكاء  مثبلفاعلية عدـ فهل ، ادةاَف فاعلية مدل حوؿ أيضا التساؤؿ يثور كما

  ؟ الدكاء اذق يف

 حدكث إُف العيب ىذا يؤدم أف غلب  فهل،ادة الصيدالنيةاَف يف العيب ربقق كإذا
 ادلوقف ىو كما ، األضرار كل عن التعويض يتم كىل ؟ رلاؿ  ىذايف بالضرر ادلقصود فما .الضرر

  ؟ الضرر ػلدث َف لكن العيب ثبت إذا

: وحاالتو المواد الصيدالنية مجال في بالعيب المقصود  - أ

 عبلقةاؿك كالعيب الضرر بإثبات ادلضركر قياـ ضركرة على 1الفرنسي ادلدين القانوف نص
 مت اليت اجلديدة النصوص فبمقتضى التعويض، من يتمكن حىت كذلك كالضرر، العيب بُت السببية
 تلبية جاء كالذم ،1998 مايو 19 يف الصادر القانوف دبقتضى الفرنسي ادلدين القانوف يف إدخاذلا

 لقياـ جديدة شركط تبٍت مت قد 1985 يوليو 25 يف الصادر األكركيب التوجيو يف عليو النص مت دلا
. اخلطأ إثبات بينها يوجد ال ادلسؤكلية،

 ما أك ؟ بالعيب ادلقصود ما ىو نفسو يفرض الذم السؤاؿ لكن القانوف، بقوة ىنا فادلسؤكلية
 بصفتو أىم مادة ادلعيب بالدكاء ادلقصود ما ىذه دراستنا رلاؿ كيف ؟ ادلعيب بادلنتج ادلقصود

                                                             
1 - ART.1386-9 (L.n°98-389,19 mai 1998, art.10) : “ le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de 
causalité entre le défaut et le dommage “ 
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 اإلجابة 1الفرنسي ادلدين القانوف من 1386- 4 ادلادة أعطتنا لقد الواقع، يف ؟ صيدالنية متداكلة
 الذم األمن لنا يوفر أك يعط َف إذا معيبا يكوف ادلنتج أف على نصت حيث التساؤؿ، ىذا على

 األمن كربديد تقدير كيفية 138 - 4 ادلادة من الثانية الفقرة حددت كلقدة، شرعي بصورة ننتظره
 بعرض ادلتعلقة كخاصة الظركؼ صبيع االعتبار يف نأخذ أف ضركرة على كنصت الدكاء، رلاؿ يف

 من غلب الظركؼ صبيع أف أم للتداكؿ، عرضو كحلظة ادلعقوؿ االستخداـ كاستخدامو الدكاء
 كل تقدير كؼلضع الدكاء، يف اخلطرة الصفة أك العيب ربديد عند احلسباف يف كضعها الضركرم

 أف يعٍت السوؽ يف فاعلية أكثر دكاء عرض رلرد ليس أنو مبلحظة كغلب للقضاء، الظركؼ ىذه
 حياة مراحل من مرحلة أية يف يكوف أف ؽلكن كالعيب. معيبا يكوف قبلو عرضو مت الذم الدكاء

 ينطبق القانوف فإف األمر كاف كأيا ادلريض، بواسطة استهبلكو مرحلة يف يكوف أف فيمكن الدكاء،
 باستثناء طبيعتو، كانت أيا الضرر يسبب الذم ذلك يعٍت ادلنتج يف فالعيب العيب يوجد طادلا

 لتحريك األساس ىو فالعيب ادلنتج، تعفي كاليت للتداكؿ ادلنتج عرض بعد تظهر اليت العيوب
 بالعيب ادلقصود أف الفرنسي، كالقانوف األكركيب التوجيو أكضح ككما ادلنتج، على ادلسؤكلية دعول

 2البعض ذىب لذلك للدكاء، ادلستخدـ سبلمة ضماف عدـ أك للمستهلك، األمن توفَت عدـ ىو

  :أنو على 

« Un médicament qui causera des dommages à une victime du simple 

fait de son interaction nocive avec un autre médicament ne pourra 

engager la responsabilité du producteur de la spécialité en question »  

 قياـ إُف يؤدم عيبا يكوف أف ؽلكن ال آخر دكاء مع تفاعلو جملرد ضررا يسبب الذم الدكاء أف أم
. ادلنتج مسؤكلية

                                                             
1 -Art. 1386-4 (L.n°98-389, 19 mai 1998, art.5): « un produit est défectueux au sens du présent titre lors qu’il 
n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. 
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre,il doit être tenue compte de toutes 
les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui  peut en être raisonnablement 
attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le 
seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ». 
2 -A. DUMERY,la responsabilité du fait des médicaments , mémoire, DEA, Aix-Marseille, 2001-2002,n°31,P.23. 
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 نستطيع ىل دبقتضاه ىاما، سؤاال بالدكاء يتعلق فيما العيب فكرة حوؿ 1البعض أثار كقد
 يف الواردة ادلسؤكلية لنصوص طبقا عيبا، معُت، مرض عبلج ادلقًتح الدكاء فاعلية عدـ نعترب أف

 تكوف ال التساؤؿ ىذا على اإلجابة احلقيقة، كيف ؟ 1998 مايو 19 يف 389-98:  رقم القانوف
 كإذا .فعاؿ دكاء على احلصوؿ فرصة من حرمانو مت قد ادلضركر أف أضفنا إذا السيما يسَتة،
 أف نرل الفرضية ىذه يف تنطبق أف ؽلكن ال عنها، احلديث بصدد ضلن اليت ادلسؤكلية قواعد كانت

 ىذا كأف الصيدِف أك الصانع أك الطبيب خطأ إثبات ك ،العامة القواعد إُف اللجوء لو ادلضركر
. الفرصة فوات أك ضياع يف يكمن أف ؽلكن الضرر كأف الضرر إحداث إُف لأد الذم ىو اخلطأ

  الدكاء يف عيبا اعتبارىا ؽلكن الدكاء عن تنشأ أف ؽلكن اليت اخلطورة أف إُف اإلشارة كذبدر
 إعبلـ عليو غلب فادلعمل األخطار، قذبو ادلضركر إعبلـ عدـ حالة يف خارجيا، عيبا بالطبع لكنو

 الطوائف احلسباف يف األخذ غلب حيث ،2الدكاء استخداـ بكيفية اخلاصة بالبيانات ادلريض
. للمستخدمُت ادلتعددة

 ضادلرم مع مباشرة عبلقة يف يدخل أف ينبغي ال أنو إال بذلك، ملتزما ادلعمل كاف كإذا
 حبالتو اخلاصة جرعتو مريض لكل أف أم معينة، جرعة تقتضي دكائية معاملة كل أف حيث

5115-1 ادلادة يف الفرنسي العامة الصحة قانوف األمر ذلك أكضح كقد الطبية،
3 .

 تكوف كاليت باستخدامو، ادلتعلقة الشركط من للعديد ؼلضع الدكاء أف على 4البعض أكد كقد
 يوجد حيث الدكاء، علم يف شائع األمر كىذا ادلنتج، كصفات خصائص عن بادللخص موجودة

 ينتج الذم العيب لكذ على كترتيبا دكاء، كل مع مرفقة االستخداـ بكيفية خاصة إرشادات عدة

                                                             
 .52ص السابق المرجع شلقامً غرٌب شحاته أنظر- 

1  
   

2
ٌجب التنوٌه إلى إعالم المرٌض كتابٌا بطرق إستخدام لٌس كافٌا، بل ٌجب التعامل مباشرة مع المرٌض ومخاطبته كإنسان وتوضٌح كٌفٌة 

 إستخدام دون اإلعتماد فقط على ما هو مدون باألوراق
3
 - http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/visu article code?  

 
4 -A.DUMERY,OP ,CIT,P.24 

. الطبٌة بالنشرات ٌلتزمون ال الفرنسٌٌن من بالمئة 80 حوالً أن أثبت حدٌثا تم قد تحقٌقا أن  A.DUMERY السٌد أوضح وقد   
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 صانع يكوف ال باالستخداـ، اخلاصة البيانات قذق رغم للدكاء ادلريض استخداـ سوء بسبب
. تتوافر َف مسؤكليتو شركط أف حيث عنو، مسؤكال الدكاء

 قياـ إُف تؤدم ال لكنها أضرارا تسبب قد العيوب بعض ىناؾ أف مبلحظة غلب كلكن
 اخلاص الفعل رد نتيجة ادلريض أصاب الذم الضرر عن مسؤكال يكوف ال فادلعمل ،ادلسؤكلية

 حىت ادلعٌت ىذا الفرنسي القضاء أكد كقد توقعو، ؽلكن ال مذكاؿ معُت دكاء اذباه اإلنساف جبسم
 النقض زلكمة قضت حيث ،1998مايو 19 قانوف كإصدارىا األكركيب للتوجيو فرنسا اعتماد قبل

: بأف الفرنسية
«Le laboratoire n’était pas responsable dans l’hypothèse ou la 

pathologie dont était atteinte la victime, à la suite de l’application 

d’une crème, n’était pas lié a des caractéristiques dangereuses mais a 

des considérations propre a la personne qui l’avait utilisée
1»   

 لكرًن استخدامو نتيجة ما شخص أصاب الذم ادلرض عن مسؤكال يكوف ال ادلعمل فأ أم
 نتيجة اإلصابة كانت إظلا ادلنتج، ذلذا اخلطَتة باخلصائص مرتبط غَت ذلك أف طادلا معُت،

 . للكرًن ادلستخدـ بالشخص تتصل خاصة اعتبارات

 :  المادة الصيدالنية المعيبة بسبب الضرر حدوث- ب

 اخلاص الباب يف الواردة القانونية النصوص أف على فرنسي مدين 1382-2 ادلادة تنص
 على االعتداء من ينتج الذم الضرر إصبلح على تنطبق ادلعيبة ادلنتجات فعل عن بادلسؤكلية
 التعويض ؽلكن اليت األضرار أف أم ذاتو حد يف ادلعيب ادلنتج عدا فيما ادلاؿ على أك الشخص

 البعض ذىب قد ك بالدكاء ادلوجود العيب نتيجة ادلاؿ أك الشخص تصيب اليت االضرار ىي عنها
 : اف إُف

                                                             
1 - cass.civ.1re,22 janv.1991,préc  
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« si le produit est défectueux et qu’il ne cause pas de dommage la loi 

ne pourra non plus s’appliquer , ne condition faisant défaut , le 

dommage .On serait ici dans les cadres de la célèbre formule ( pas 
D’intérêt, pas d’action) »1 

 لكن معيبا، ادلنتج كاف فإذا ادلنتج، يف ادلوجود العيب بسبب الضرر حدكث كجوب ذلك كيعٍت
. 2الضرر ربقق لعدـ القانوف، تطبيق من مصلحة كال فائدة فبل أضرار، يسبب َف

 كادلعنوية ادلادية األضرار صبيع الصدد ىذا يف الضرر يشمل الفرنسي ادلدين للقانوف كطبقا
 التعويض غلب الذم الضرر مفهـو من كسع قد ،1998 مايو 19 يف الصادر القانوف أف حيث

 ادلادة يف الفرنسي العامة الصحة قانوف تناكذلا األدكية، بسبب ربدث أف ؽلكن اليت كاألضرار عنو
5144-4

 ربدث اليت ادلرغوبة كغَت الضارة اآلثار عن عبارة األضرار ىذه أف فيها جاء كاليت ، 3
 أف ؽلكن األضرار كىذه ، العضوية الوظيفة من تعدؿ أف ؽلكن كاليت الدكاء، إستعماؿ نتيجة
 قد آخر، جانب كمن كلية،ؤادلس قياـ من بد ال كبالتاِف للدكاء، الطبيعي اإلستخداـ رغم ربدث
 كجدير كلية،ؤادلس تقـو ال كىنا ادلريض، جانب من الدكاء إستخداـ سوء نتيجة األضرار ربدث
 ادلرتد الضرر كبُت مباشرة للمضركر ربدث اليت األضرار بُت يفرؽ َف الفرنسي القضاء أف بالذكر
.  4احلالتُت يف قائمة كليةؤفادلس

 عن ادلسئولية حوؿ 1985 يوليو 25 يف الصادر األكركيب التوجيو أف إُف اإلشارة كغلب
 500 دببلغ األشياء تصيب اليت األضرار عن للتعويض أقصى حد كضع قد ادلعيبة ادلنتجات فعل

                                                             
1 A .Dumery ,op cit, p 34. 

 ضد التأمٌن سرور، شكري محمد جسٌما، خطأ أو غشا المنتج ٌرتكب لم ولو حتى المتوقع الضرر ٌشمل عنه التعوٌض ٌتم الذي والضرر  2

 أي علٌه ٌترتب لم إذا باإللتزام اإلخالل أن الضرر، تحقق ضرورة حول البعض ذكر وقد ،32 ص ،18 رقم السابق، المرجع التكنولوجٌة، األخطار

- العقد )اإلرادٌة المصادر األول، الكتاب اإللتزام، مصادر األول، الجزء اإللتزام، نظرٌة الدٌن، شرف أحمد تتحقق، ال العقدٌة المسئولٌة فإن ضرر،

 فقط، المتوقع الضرر عن التعوٌض ٌكون العامة، القواعد إتباع المتعاقد إختٌار حالة وفً ،341 ص ،181 رقم ،2003 القاهرة، ،(المنفردة اإلرادة

 إلى المتعاقدٌن من أي ٌهدف لم العقد إبرام وقت فً أنه المنطقً ومن وأساسه، اإللتزام سند فهً اإلرادة، مصدرها للعقد الملزمة القوة " أن حٌث

  .350 ص ،184 رقم السابق، المرجع نفس أنظر ،"العقد إبرام خطة فً متوقع هو ما حدود فً إال نفسه إلزام
: التالً الموقع إلى الرجوع ٌمكنكم النص هذا على لإلطالع  3

http://www.legifrance.gouv.fr/ code? 
4 « Tout producteur était responsable des dommages causés par son produit, tant à l’égard des victimes 
immédiates que des victimes par ricochet » Cass. Civ. 1er, 24 Janv 2006, Arrêt n°130 : 
http://www.courclecassatio.fr.  

http://www.legifrance.gouv.fr/wasapad/sisuarticle
http://www.courclecassatio.fr/
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 ادلبلغ ىذا الضرر قيمة ذباكزت إذا إال كليةؤادلس دعول رفع ؽلكن ال أنو أم ،1أكركبية نقد كحدة
 كاألضرار اجلسدية األضرار صبيع عن التعويضات إصباِف ربديد كىو آخر، قيدا ىناؾ أف كما

 الذم األقصى احلد من ادلادية األضرار تستبعد كبذلك ،2أكربية نقد كحدة مليوف 80 دببلغ األدبية
 . التعويضات إلصباِف األكركيب التوجيو كضعو

 يضع كَف األكركيب، التوجيو إليو ذىب دبا يأخذ َف أنو صلد ،3الفرنسي ادلشرع ؼلص كفيما
 الضرر لقيمة أقصى حدا يضع َف أنو كما اإلصبالية، التعويضات حالة يف للتعويض أقصى حد

 شلكنة ضباية أقصى توفَت هبدؼ كذلك عنو، للتعويض كليةؤادلس دعول رفعمن  مكن الذم
ذلك أنو يوجد  الصدد، ىذا يف الفرنسي ادلشرع فعلو ما حسنا نراه جانبنا كمن  للمستهلك

 بُت ادلساكاة عدـ تنشأ حيث األكركيب، التوجيو برؤية يتعلق فيما مفهـو غَت كموقف تناقض
 يريد الذم ادلضركر كبُت العامة، للقواعد طبقا ادلدنية كليةؤادلس دعول رفع إُف جلأ الذم ادلضركر

 كليةؤادلس دعول رفع يستطيع فاألكؿ التوجيو، ذلذا طبقا ادلوضوع للنظاـ طبقا كليةؤادلس دعول رفع
 حدكد يف الضرر قيمة كانت إذا إال الدعول رفع يستطيع فبل الثاين أما الضرر، قيمة كانت أيا

 إُف يدعونا كىذا العامة، القواعد إُف اللجوء من مفر ال فإنو ذلك، على كترتيبا معُت، سقف
 صغار ضباية أماـ عقبة سبثل كاليت األكريب، للتوجيو طبقا اجلديدة القواعد كضع فائدة بعدـ القوؿ

. ادلستهلكُت

كجدير بالذكر أنو باإلضافة إُف إثبات كجود العيب كحدكث الضرر، يلتـز ادلضركر بإثبات أف 
الضرر صلم عن ذلك العيب أم إثبات عبلقة السببية بُت الضرر كالعيب ، إال أف صعوبة 

إكتشاؼ حقيقة العيب، فضبل عن ضعف موقف ادلضركر كما يًتتب على إلزامو ادلطلق بإثبات 
عبلقة السببية من مشقة يف ضوء تعقد عملية اإلنتاج قد حدا بادلشرع الفرنسي إُف تيسَت ىذا 

                                                             
1 Art. 9 de la directive européenne du 25 juillet 1985. 
2 V. Art. 16 Directive préc. 

 .18-1386 إلى 1-1386: المواد الفرنسً المدنً القانون نصوص انظر  3
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، فافًتض أف تعيب ادلنتج قد حدث يف كقت سابق 1اإلثبات من خبلؿ النص على بعض القرائن
على طرحو يف التداكؿ، كأف إطبلؽ ادلنتج يف التداكؿ قد مت بإرادة ادلنتج، كعلا أمراف الزماف 

 .إلثبات عبلقة السببية بُت الضرر كعيب ادلنتج

 افتراض أن تعيب المنتج راجع إلى وقت سابق على طرحو في التداول* 

ادلنتج يكوف " من القانوف ادلدين الفرنسي الطرح يف التداكؿ بأف 5-1386عرفت ادلادة 
، على أنو "مطركحا للتداكؿ عندما ؼلرج عن سيطرة الصانع أك ادلستورد كمن يف حكمهما إراديا 

 آخر دبقتضى عقد، فادلسؤكلية اخلاصة تنعقد كلو َف يكن علىال يشًتط أف يكوف ادلنتج قد انتقل 
مث عقد مع الضحية، فبمجرد انتقاؿ ادلنتج ادلعيب إُف الغَت حبيث تكوف لو عليو سلطة االستعماؿ 

  .2كاإلدارة كالرقابة غلعل الصانع كمن يف حكمو مسؤكال

ادلنتج ال يعد مسؤكال كفقا لنصوص "  من القانوف ادلدين الفرنسي بأف 1386كقد كرد نص ادلادة 
القانوف إذا أثبت أف عيب السلعة الذم أدل إُف حدكث الضرر َف يكن موجودا حلظة طرح ادلنتج 

 ".يف التداكؿ بإرادتو أك إذا أثبت أف العيب ظهر بعد ذلك 

معٌت ذلك، أف ادلشرع قد أنشأ قرينة قانونية مفادىا أف السلعة ادلتسببة يف إحداث الضرر معيبة 
منذ إنتاجها، أم قبل طرحها يف التداكؿ، حبيث يكوف أثر ىذه القرينة أف ينقلب عبء اإلثبات 

  .3 على عاتق ادلضركر– حبسب األصل –على عاتق ادلنتج بعدما كاف يقع 

 

 

                                                             
 .302،ص2013منى أبو بكر الصدٌق، اإللتزام بإعالم المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، : أنظر-  1

 
 .187فتحً عبد الرحٌم، دراسات فً المسؤولٌة التقصٌرٌة نحو مسؤولٌة موضوعٌة، المرجع السابق، ص- 

2  
3 - VINEY (G.), L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux, D.1998, chron, p.294. 
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 افتراض أن طرح السلعة في التداول قد تم بإرادة المنتج* 

نظرا لصعوبة إقامة الدليل عل أف إطبلؽ السلعة يف التداكؿ قد مت بإرادة منتجها، أقامت 
 قرينة مؤداىا أف ادلنتجات أطلقت يف التداكؿ بإرادة ادلنتج دبجرد زبليو عن 1386/5ادلادة 

كىي قرينة بسيطة يستطيع ادلنتج أف يقيم الدليل على خبلفها إذا اثبت أنو َف يطرح . حيازهتا
 ( .1- 1386/11ادلادة  )السلعة يف التداكؿ 

 :المنتجات الصيدالنية المعيبة  فعل عن ولؤالمس تحديد :ثالثا 

 تتعدد أف ؽلكن كبالتاِف األشخاص، كتتعدد العبلقات، تتشابك الدكاء صناعة رلاؿ يف
 ادلعنيُت أحد ينفي قد كلكن كلُت،ؤادلس صبيع بُت التضامنية كليةؤادلس تنشأ أك لياتؤكادلس
 كلقد آخر شخص بسبب بل ىو بسببو ليس الدكاء يف العيب كمصدر أصل أف كيثبت كليتو،ؤمس
 على األمر ينطبق كبالتاِف ادلعيبة، ادلنتجات فعل عن كلُتؤادلس قائمة من الفرنسي ادلشرع كسع

 الدكاء فعل عن كؿؤادلس ربديد حوؿ الفرنسي ادلشرع لرؤية نتعرض أف غلب لذلك ادلعيب، الدكاء
حبكم أف ادلشرع اجلزائرم َف يفصل يف ادلسؤكلية ادلوضوعية كاكتفى دبادة كحيدة، كالغلب .ادلعيب

إغفاؿ مسألة أخرل يف غاية األعلية، كىي ما مدل مسؤكلية الدكلة عن ادلنتج الصيدالين ادلعيب 
  حبكم أهنا رخصت بتسويقو ؟ 

: المادة الصيدالنية المعيبة فعل عن المسئولين دائرة توسيع/ أ

 احلقيقة كيف، ؿؤكادلس ربديد غلب ،ادلواد الصيدالنية رلاؿ يف ادلوضوعية ادلسئولية إطار يف
 ىو ليس لكن ،ادلواد الصيدالنية دلستخدمي بالنسبة للخطر األكؿ الفاعل ىو يعترب ،يعترب ادلنتج

 كقد ادلنتج، يف ادلوجود العيب عن مسئولُت يكونوا األشخاص من قائمة توجد بل الوحيد،
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 لقائمة أضافت كقد ادلعيب، ادلنتج عن كلُتؤادلس دائرة من فرنسي مدين 2-1382 ادلادة كسعت
   .   1للمضركرين فعالة ضباية توفَت أجل من مورد كل عامة كبصفة البائع كلُتؤادلس

 ادلهنيُت كاألشخاص ادلركب، للجزء كالصناع األكلية، للمادة ادلنتجُت تشمل كليةؤفادلس
 دائرة من الفرنسي ادلشرع كسع فقد ادلنتج، على شليزة عبلمة أم أك أمسائهم يضعوف كالذين

 التضامنية ليةؤكادلس على نص قد أنو كما ادلنتج، يف عيب كجود حالة يف كلُت،ؤادلس األشخاص
 دائرة توسيع من ادلشرع ىدؼ كلقد ،2النهائي ادلنتج على أثر كالذم ادلركب ادلنتج حالة يف

.   3ؿؤكادلس معرفة يف أكرب فرصة كإعطاء للمضركرين، ادلقررة احلماية تفعيل كلُت،ؤادلس

 فعل عن كليةؤادلس رلاؿ يف كلُت،ؤادلس بُت الرجوع دعاكم شلارسة ؽلكن انو بالذكر كجدير
. ادلنتج يف ادلوجود للعيب ادلصدر أك األصل كاف من يسأؿ حىت ادلعيب، الدكاء

: المواد الصيدالنية المعيبة  عن الدولة ليةؤومس مدى/ ب

 كؿؤادلس يكوف أف غلب ال فإنو اخلطر أنشأ الذم ىو ادلواد الصيدالنية منتج كاف كإذا
 .  4العامة السلطات فيها تتدخل ،ادلنتج الصيدالين حياة يف ادلراحل صبيع ألف كذلك ، الوحيد
 الدكاء بعرض  التصريح تسليم حلظة يف خاصة بصفة يكوف الدكلة جانب من التدخل كىذا

 . كالدكلة للمنتج مشًتكة كليةؤمس يربر شلا للتداكؿ،

                                                             
1 Art.1386-6 (L.n°98-389, 19 Mai 1998, art.7) :’Est producteur, l’ors qu’il agit à titre professionnel, le fabricant 
d’un produit fini, Le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un 
producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel.  
1- Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe 
distinctif. 
2- Qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans 
promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au 
sens du présent titre, Le personnes d’ont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 
1792 à 1792-6 et 1646-1.  
2
 G. VINEY, L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux, D, 1998, chron., n°7.  
 نقال عن شحاته غرٌب شلقامً

3 C.MASCRET, La loi sur les produits défectueux et les éléments ou produits du corps humain, les petites Affiches, 
2 févr. 1999, n°23, p.15. 
4 J.COELHO, La responsabilité du fait des médicaments, thèse, Paris-VIII, 1998, p.442. 
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 ادلوضوعية ليةؤكللمس كضعو عند فشل قد الشديد لؤلسف ادلشرع أف 1البعض أكد كقد
 احلتمية النتيجة يكوف الدكاء، تداكؿ من ينشأ أف ؽلكن الذم اخلطر ألف ادلعيبة، ادلنتجات عن

 إندىش كقد السوؽ، يف الدكاء بتداكؿ التصريح تعطيو اليت ىي فالدكلة ادلنتج، مع الدكلة إلشًتاؾ
 مشًتكُت يكونوا كادلنتج الدكلة أف حيث ادلشرع، من العادؿ كغَت الغريب ادلوقف ىذا من البعض

    التعويض؟ عند بينهما نفصل فلماذا اخلطر، نشأة يف

: أف 2البعض ذكر حيث الدكلة، تسأؿ أف غلب أنو كما
« L’état est le seul agent susceptible de remédier aux limites du 

marché de l’assurance qui ne garantit pas les risques non mesurés ». 

 يضمن ال الذم التأمُت مع كالتعامل ادلشكلة، حل تستطيع اليت الوحيدة ىي الدكلة أف أم
 اخلاصة التصاريح إعطاء عن لةؤكمس تكوف اليت ىي الدكلة أف كما القياسية، غَت األخطار
 شلثلة ىي الدكلة أف كما التقدـ، سلاطر تستدعي أك تؤدم أف ؽلكن اليت األنشطة دبمارسة
. الضيق حالة يف للمواطنُت احليوية اإلحتياجات صبيع على ذبيب ك الوطٍت، التضامن

 كادلختصة ذلا اخلاضعة كادلعامل ادلراكز رقابة عن لةؤكمس الدكلة أف أيضا نضيف أف كؽلكننا
 التقارير كانت كإذا عليها، تشرؼ الدكلة أف كما بتداكذلا، إذف أخذ ادلراد األدكية بفحص
 بعرضها التصريح تعطي ال الدكلة فإف الدكاء، صبلحية عدـ تفيد ادلراكز ىذه من الصادرة
 سبلمة عدـ رغم التصريح، إعطائها حالة يف ليتهاؤكمس قياـ ادلنطقي من يكوف لذلك للتداكؿ،

                                                             
1 Des lors qu’ils sont (producteur- état) associés dans la création du risque, pourquoi les dissocier dans son 
indemnisation’ 

   عنه؟ التعوٌض عند بٌنهما الفصل ٌتم فلماذا الخطر، نشأة عند بٌنهما الفصل ٌتم لم أي
J.COELHO, La responsabilité du fait des médicaments art. Préc, p. 61 ; A. DEMICHEL, le droit pharmaceutique, éd. 
Papyrus, 1986, p.97 et s. 

 .للتداول منتجه بعرض له بتصرٌحها المنتج تضمن الدولة أن حٌث
2 ‘ L’état est le représentant de la solidarité nationale et doit répondre aux besoins vitaux des citoyens en 
situation de détresse ‘. A. MANSART, le risque de développement, des produits issus du corps humain, rev. 
Médecine et droit, n°36, 1999, p. 13.   
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 ضماف أم الضماف، فكرة على كليةؤادلس تأسيس كؽلكن اإلنساف صحة على كخطورتو الدكاء
.  1بسببها أك كظيفتو تأدية أثناء هبا يقـو الذم األعماؿ سلاطر كربمل التابع

 أمامو نتوقف أف غلب الفرنسي ادلدين القانوف من 10-1382 ادلادة نص الواقع يف  
 كانت أيا  ادلنتج على كليةؤادلس تشييد على ينطوم أنو حيث فيو، النظر كندقق كظلعن حلظات،
. الدكلة كليةؤمس بعدـ إػلاءات على ينطوم انو كما اإلنتاج، عند إتبعها اليت كاألصوؿ القواعد

: أنو على ادلادة ىذه نصت فقد
« Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le 

produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes 

existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ». 

ال ينتج عن تسليم : " يف فقرهتا التالثة284-92 من ادلرسـو 08كىو ما أشارت إليو كذلك ادلادة 
 أم....".ىذه القرارت إعفاء صاحبو شلا يقع على عاتقو من مسؤكلية حسب شركط القانوف العاـ

 طبقا صناعتو سبت قد ادلعيب ادلنتج كاف كلو حىت العيب عن الؤكمس يكوف أف ؽلكن ادلنتج أف
. بذلك إدارم تصريح على ادلنتج حصل قد كاف لو كحىت ادلعركفة، كالقواعد ادلهنة ألصوؿ

 قد ادلنتج كاف كلو حىت كليةؤادلس تتضمن اليت النص ىذا من األخَتة العبارة أماـ نتوقف كدعونا
 الدكلة؟ كليةؤمس إستبعاد ذلك يعٍت فهل إدارم، إذف أك تصريح على حصل

 بتداكؿ اخلاص للتصريح الدكلة إعطاء أف البعض ذكر لقد آنفا، أشرنا كما األمر، حقيقة يف
 كلكن اجلمهور، على الدكاء عرض عملية يف مشًتكة كأهنا األمر، ىذا عن كليتهاؤمس يعٍت الدكاء،

 النص كأف سيما ال الدكلة، كليةؤمس إستبعاد البعض، يعتقد قد ،10-1387 ادلادة نص أماـ
 بعرض تصريح على حصولو عن النظر بغض ادلنتج، كليةؤمس قياـ على التشديد يف كصريح كاضح
. للتداكؿ الدكاء

                                                             
 وما 92 رقم ،2001 اإلسكندرٌة، المعارف، منشأة اإللتزام، مصادر األول، الكتاب لإللتزام، العامة النظرٌة شرح هللا، عبد الرحٌم عبد فتحً  1

 .532 ص بعده،
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 توفَت أراد لكنو ليتها،ؤكمس من الدكلة إعفاء يقصد َف ادلشرع أفيف إعتقادم إف جاز ذلك  كلكن
 أك ادلهنة أصوؿ قواعد إتبع بأنو ادلنتج تذرع إمكانية عدـ خبلؿ من للمضركر، شلكنة ضباية أقصى

 أف طادلا ذلك، كل فعل كلو حىت قائمة ليتوؤكفمس ادلطلوب، اإلدارم التصريح على حصل قد
 راعى أنو حبجة كليتوؤمس من التنصل الدكاء صانع يستطيع ال كبالتاِف منتجو، يف عيوب ىناؾ
.     الدكاء إلنتاج ادلتبعة ادلعايَت أك ادلهنة أصوؿ قواعد

 على حصولو حالة يف حىت ادلنتج كليةؤمس فيو أكدت الفرنسية النقض حملكمة حديث حكم كيف
 (maladie de Guillain Barré)  ضدبر سيدة إصابة كاقعة ففي للتداكؿ، ادلنتج بعرض إذف
 صنع كالذم Genhevac B) (يسمى بتطعيم (B) فَتكس ضد 1995 سبتمرب يف تطعيمها بعد

 ىذه طلبت قد ،(Société pasteur vaccins) شركة بواسطة 1989 عاـ للتداكؿ كعرض
 أف كعلى ،1فرنسي مدين 1148 ادلادة نص على تأسيسا أضرار من أصاهبا عما التعويض السيدة

 عن ليةؤكادلس حوؿ 1985 يوليو يف الصادر 85-384 رقم األكركيب التوجيو ضوء يف تفسَتىا يتم
 من الصانع إعفاء كعدـ التطعيم يف ادلعيبة صفة احملكمة أكدت فقد ادلعيبة، ادلنتجات فعل
.   2للتداكؿ بعرضو إذف على حصل قد أنو حبجة ليةؤكادلس

 تقنُت أف ذلك يؤكد كما الدكلة، ليةؤكمس عدـ األحواؿ من حاؿ بأم ذلك يعٍت ال لكن
 بسبب أضرار حدكث حالة يف خطأ، بدكف الدكلة كليةؤمس على نص قد الفرنسي العامة الصحة
 عيوب نتيجة ضرر حدث فإذا احلاالت، بعض يف ادلواطنُت على تفرضو الذم اإلجبارم التطعيم

 العامة الصحة تقنُت من 1-10 ادلادة لنص طبقا تقـو الدكلة ليةؤكمس فإف التطعيم، يف
                                                             

 تبرٌر فٌها المسئول ٌستطٌع ال التً األحوال كل وفً تنفٌذه فً التأخٌر أو اإللتزام تنفٌذ عدم حالة فً المسئولٌة قٌام على المادة هذه نصت فقد  1

. جانبه من مسئولٌة اكنه ٌكون ال وأن الضرر، وأحدث تدخل الذي األجنبً السبب وجود
1 Cass. Civ. 1er, 24 Janv. 2006, Arrêt 
n°133 :http://www.courdecassacion.fr/jurisprudence_publication_documentation 2/actualité_jurisprudence_21 
‘Attendu que pour décider que le vaccin litigieux était atteint d’un défaut qui ne lui permettait pas d’offrir la 
sécurité à la quelle on pouvait légitimement s’attendre, l’arrêt retient que le vaccin Genhevac B avait été le facteur 
déclenchant du syndrome de Guillain_Barré développé par Mme Y…et que l’autorisation de mise sur le marché de 
ce produit, d’ont l’obtention n’avait pas pour effet d’exonérer le fabricant de sa responsabilité dans les conditions 
du droit dommun, énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit, en mentionnant « très 
rarement , des neuropathies périphériques ».   
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 الدكلة دلطالبة العامة القواعد طريق إتباع إُف ادلضركر جلوء حق على أيضا نص كالذم الفرنسي،
.   1بالتعويض

 ضباية بقصد كاف فقد اإلجبارم، التطعيم عن الدكلة ليةؤكمس على النص مت كعندما
 ادلنتجات حالة يف الطريق نفس تبٍت ادلشرع على ينبغي كاف كبالتاِف اإلنساف، كصحة سبلمة
 التطعيم أضرار من اإلنساف صحة على خطورة يقل ال ألنو ادلعيب، الدكاء سيما كال ادلعيبة،

 أف كما كإقتصاديا كأخبلقيا كإجتماعيا حياص األبعاد، كل فيو ذبتمع مركب فالدكاء اإلجبارم،
 التصريح إعطاء يف كادلعنية ادلختصة اجلهات هتاكف إُف سيؤدم الدكلة، ليةؤكمس بعدـ القوؿ

 كانت كسواء .قانونية تكوف أف قبل أخبلقية تكوف كأخَتا أكال ليةؤككادلس الدكاء، بتداكؿ اخلاص
 رلاؿ يف منها اإلعفاء ؽلكن ىل بالتضامن، أك األشخاص أحد أك الدكلة عاتق على ليةسؤكاَف

.    الثاين ادلبحث موضوع ىو كىذا الدكاء؟ صناعة

:  تداول المواد الصيدالنية مجال في المدنية وليةؤالمس دفع: الثاني المبحث

 أك ادلضركر خطأ أك القاىرة بالقوة التمسك ؽلكن ادلدنية ليةؤكللمس العامة للقواعد طبقا
 إختار فإذا منها، اإلعفاء أك ليةؤكادلس من للتنصل األجنيب السبب مظاىر كأحد الغَت خطأ
 رلاؿ يف القواعد ىذه مبلئمة مدل فما الطريق، ىذا سلوؾ ادلعيب الدكاء فعل من ؿؤكادلس

 للقانوف طبقا القانوف بقوة ادلقررة ليةؤكادلس طريق سلوؾ ادلضركر إختار كإذا الدكاء؟ صناعة
 فما ليةؤكادلس لدفع خاصة قواعد كضع قد القانوف ىذا فإف ،1998 مايو 19 يف الصادر الفرنسي

 من اإلعفاء إتفاقات من القانوف موقف ىو كما الدكاء؟ رلاؿ يف القواعد ىذه خصوصية مدل
 كلية؟ؤادلس

                                                             
 المسئولٌة هذه فً شرٌكة تكون أن وٌمكن الدولة، مسئولٌة إستبعاد ٌمكن ال انه أي ’L’état ne peut pas être subrogé‘: البعض قال فكما  1

. اآلخرٌن مع

S.HUSSON, La responsabilité du fait du médicament , 
http://www.guripole.fr/mémoires/prive/Sandrine_Husson/partie2.htm.   

http://www.guripole.fr/m�moires/prive/Sandrine_Husson/partie2.htm
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 سلاطر قضية كىي ادلواد الصيدالنية دبجاؿ يتعلق فيما األعلية يف غاية مسألة ىناؾ أف كما
 ىي فما الدكاء، صناعة رلاؿ يف ليةؤكادلس من لئلعفاء سببا إعتبارىا كمدل العلمي، التقدـ

 منها؟ الفرنسي كنظَته األكركيب ادلشرع موقف كما ادلخاطر؟

 النحو على مطالب ثبلث إُف ادلبحث ىذا يف الدراسة نقسم اذلامة ادلسائل تلك عرض سبيل كيف
: التاِف

.  األجنيب للسبب تداكؿ ادلواد الصيدالنية  رلاؿ يف ادلدنية ليةؤكادلس إستبعاد: األكؿ ادلطلب

. ليةؤكللمس اخلاصة للقواعد طبقا ادلدنية ليةؤكادلس إستبعاد: الثاين ادلطلب

 التقدـ سلاطر بسببتداكؿ ادلواد الصيدالنية  رلاؿ يف ادلدنية ليةؤكادلس إستبعاد: الثالث ادلطلب
. العلمي

 للسببتداول المواد الصيدالنية  مجال في المدنية ليةؤوالمس إستبعاد:لاألو المطلب
: األجنبي

تطرقت معظم التشريعات إُف السبب األجنيب كوسيلة لدفع ادلسؤكلية، ك قد حدد ادلشرع 
إذا اثبت "ج إال أنو َف يعرفو ك تنص ادلادة أنو .ـ.من ؽ 127اجلزائرم السبب األجنيب يف ادلادة 

الشخص أف الضرر نشأ عن سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ أك قوة قاىرة أك خطأ من 
ادلضركر أك خطأ الغَت، كاف غَت ملـز بتعويض ىذا الضرر ما َف يوجد نص أك اتفاؽ ؼلالف 

 ".ذلك

 دفع أسباب من سبب ادلضركر خطأ فإف ادلدنية ليةؤكللمس العامة للقواعد طبقا   ؼ
 أك بائعو، أك الدكاء صانع ليةؤكمس تقليل إمكانية مدل حوؿ التساؤؿ يثور عليو كبناء ليةؤكادلس

 .نفسو ادلضركر من خطأ حدكث حالة يف سباما منها اإلعفاء
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 األجنيب السبب مظاىر حدأ بإعتباره ليةؤكادلس نفيؿ األسباب أحد ،الغَت خطأ يعترب ك
 خبطئو معو يشًتؾ الذم الغَت كبُت بينو ليةؤكادلس بتوزيع يتمسك أف ادلنتج للصيدِف كاف مث كمن
. ليةؤكادلس دفع أسباب أىم من القاىرة القوة تعد كما. الضرر إحداث يف

: يأيت ما خبلؿ من األجنيب السبب لتوافر ليةؤكادلس إلستبعاد عرضتف لذا

. ادلضركر خطأ: األكؿ الفرع

.  القاىرة القوة مظاىر كأحد ادلضركر لدل ادلرضي اإلستعداد: الثاين الفرع

. الغَت خطأ: الثالث الفرع

: المضرور خطأ: األول الفرع

 حيث تنص ،1شيوعا كأكثرىا ليةؤكادلس دفع أسباب أحد يعترب ادلضركر خطأ أف ادلؤكد من
غلوز للقاضي أف ينقص مقدار التعويض أك ال ػلكم بالتعويض "ج بقوذلا .ـ. من ؽ177ادلادة 

 ". إذا كاف الدائن خبطئو قد إشًتؾ يف إحداث الضرر أك زاد فيو 
فبمقتضى القواعد العامة اليت ذبسدىا ادلادة السالفة، إذا ساىم فعل ادلضركر أك خطؤه يف 

إذ من غَت ادلصوغ .  بو، فإنو بالتبعية يتحمل الضرر الذم أصابو من خطئوؽحدكث الضرر البلح
 ادلضركر خطأ يقع كقد ىذا .قانونا أف ؽلنح تعويض كلي دلن تدخل خطؤه يف ترتيب الضرر

 .الضرر إحداث يف البائع أك ادلنتج الصيدِف مع خبطئو ادلضركر يشًتؾ كقد منفردا،
: منفردا الدواء مستهلك خطا: أوال

 جراء اخلطأ يقع كإظلا خطأ، أم بائعو أك الدكاء منتج للصيدِف ينسب ال الفرض ىذا يف
 كأف عمدية، بصورة الدكاء مستهلك يرتكبو قد اخلطأ ىذا نفسو، الدكاء مستهلك ادلضركر فعل
 كبَتة بكميات طبية كصفة على بناء صحيحة بطريقة الصيدِف إليو سلمو معُت دكاء بتناكؿ يقـو

                                                             
 . بعدها وما 498 ص المرجع السابق، الرحٌم، عبد فتحً: أنظر   1
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 عشرين يبلع أك نقط عشر من بدال كاملة الدكاء زجاجة يشرب كأف اإلنتحار، بذلك قاصدا
 الصيدِف ليةؤكمس عن للحديث رلاؿ ىناؾ يكوف ال احلالة تلك يف ،1قرصُت من بدال قرص
 كقوع احملتمل من كاف دلا إنو " بقولو ذلك الفقو بعض كيؤيد جانبو، من خطأ شبة يوجد ال حيث
 فإف إستعمالو، أك ادلنتج حيازة بشأف البلزمة اإلحتياطات إزباذ يف ادلستهلك إعلاؿ نتيجة الضرر
 ركح لقتل مفضيا سببا يغدك قد الضرر ىذا على ليةؤكادلس – بائعا أـ كاف منتجا – ادلهٍت ربميل
 كيتخذ عمدية، بصورة ادلضركر من اخلطأ يقع كقد. 2"بأثره الصناعي النشاط حركة كشل اإلبداع
: ظهريناَف أحد ىنا اخلطأ

: الخاطئ اإلستعمال: / أ 

 يف ػلوزىا اليت األدكية أحد اخلطأ بطريق تناكلو للمضركر اخلاطئ اإلستعماؿ ربت يدخل
 اإلستخداـ شركط زلددة كظاىرة كافية كبطريقة الصيدِف ػلدد أف أك اآلخر، من بدال منزلو

 جبرعة ادلستحضر بتناكؿ منو كبإعلاؿ ادلريض يقـو ذلك كمع ادلقررة، كاجلرعة اإلستطباب كموانع
. 3كنواىيها اإلستعماؿ تعليمات خبلؼ على مرتفعة

: اإلستعمال قبل الدواء صالحية من التحقق عدم /ب 

 الصبلحية تاريخ يكوف حُت كخاصة الدكاء، صبلحية انتهت إذا سلطئا ادلريض يكوف
 يف يأخذ أف دكف ادلريض استعملو ذلك كمع ،4إبرازه يف ادلنتج يقصر كَف كاضح كبشكل ظاىرا
 ال الشأف ىذا يف الدكاء مستهلك إعلاؿ أف الفقو بعض كيرل. الصبلحية تاريخ إُف النظر اعتباره
 الدكاء منتج يتمسك أف يتعذر حبيث ادلنتج، جانب من جسامة األكثر باخلطأ يقارف أف ؽلكن

                                                             
1
 . 290 ص السابق، عجالمر الحاج، القادر عبد: أنظر   

 .180 ص السابق، المرجع محجوب، جابر: أنظر  2
 .85 صالسابق جعالمر سرور، شكري محمد :  أنظر 3
 .290 ص السابق، المرجع شهٌدة، قادة: أنظر  4
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 ىذا يف أساسا سلطئا ادلضركر يف يرل ال بل لية،ؤكادلس من كلية للتحلل كحده اإلعلاؿ هبذا
. 1الفرض

 من حدا يبلغ أف الدكاء رلاؿ يف ليةؤكادلس لدفع ادلضركر خبطأ لئلعتداد الفقو كيشًتط ىذا
 أك بشكل تأثَتا لو يركف فبل العادم اخلطأ أما ادلريض، جانب من ادلربر غَت كالفحش اجلسامة

.   2ادلنتج مسئولية على بآخر

: الضرر إحداث في البائع أو المنتج والصيدلي المضرور إشتراك: ثانيا

 :التاِف النحو على مشًتكا اخلطأ يكوف كقد اآلخر، اخلطأين أحد يستغرؽ قد

: لآلخر الخطأين أحد إستغراق /أ 

 خطأ ادلضركر خطأ يستغرؽ أف ػلدث كقد ادلستهلك، خطأ الصيدِف خطأ يستغرؽقد 
 الثانية احلالة يف أما الصيدِف، على كاملة ليةؤكادلس تكوف األكُف احلالة يف أنو شك كال الصيدِف،

: حالتُت يف يكوف كاإلستغراؽ ىذا ،3السببية إلنعداـ تنتفي الصيدِف ليةؤكمس فإف

:    اآلخر الخطأ جسامتو في يفوق الخطأين أحد كان إذا -1

 فإذا عمديا، اخلطأين أحد فيها يكوف اليت احلالة يف اآلخر اخلطأ جسامتو يف اخلطأ يفوؽ
 بناء صرفو غلب شلا ادلستحضر ىذا ككاف اإلنتحار، بقصد صيدِف مستحضر تناكؿ ادلريض تعمد
 تلك ففي طبية، تذكرة لديو يكوف أف دكف للمريض سلمو الصيدِف أف إال طبية، تذكرة على
 الصادر العمدم غَت كاخلطأ ،ادلريض من اإلنتحار قصد كىو عمدم، أحدعلا خطآف كجد احلالة

 خطأ يفوؽ شك كببل ىنا الطبية، التذكرة لو يقدـ أف دكف للمريض دكاء بتسليمو الصيدِف من

                                                             
 المتكرر األمر ، إلستعمال صالحٌته من ٌتأكد أن دون الدواء المرٌض ٌتناول ما غالبا. 82 ص السابق، المرجع مسرور، شكري محمد: أنظر  1

 اإلهمال وبسبب األدوٌة، من كبٌرة مجموعات تقرٌبا بٌت كل فً نجد بحٌث الحاجة، ٌفوق بشكل للدواء الناس بعض تخزٌن فبسبب واقعٌا، بإستمرار
 .   ذلك فً مخاطر من الحفظ سوء ٌمثله قد عما فضال مالحظته، دون ٌمر قد إلستعمالها المالئم الوقت فإن

 .304 ص ،،المرجع السابق....محمد قطب، المسؤولٌة الناشئة: أنظر  2
 .42 ص ،1988لشواربً، المسؤولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه ولقضاء، دار المعارف، اإلسكندرٌة،  الحمٌد عبد: أنظر  3
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 الفرض يف أما ،1الصيدِف خبطأ اإلحتجاج لو غلوز كال الصيدِف، خطأ جسامتو يف ادلريض
 بطريقة دكاء لو ككصف بادلريض الضارة النتيجة كقوع أراد قد الصيدِف يكوف أف كىو العكسي
 جسامتو يف الصيدِف خطأ يفوؽ احلالة تلك ففي مرتفعة، جبرعة ادلريض يستعملو حُت يف خاطئة،

. ادلريض من الصادر اخلطأ

: لآلخر نتيجة الخطأين أحد يكون أن -2

 يعترب الصيدِف خطأ فإف( البائع أك ادلنتج )الصيدِف خلطأ نتيجة ىو ادلريض خطأ كاف إذا
 البائع الصيدِف قاـ إذا فمثبل كاملة، ليةؤكادلس كحده الصيدِف كيتحمل ادلريض خلطأ مستغرقا
 تعليمات بتنفيذ بدكره ادلريض كقاـ الدكاء، إستعماؿ كيفية عن خاطئة بطريقة ادلريض بتبصَت

 اخلاطئ التبصَت ىو أحدعلا للضرر سبباف دجك فهنا بضرر، فأصيب خاطئ ضلو على الصيدِف
 يستغرؽ فهنا الصيدِف، لتعليمات ادلريض من اخلاطئ التنفيذ ىو كالثاين للمريض، الصيدِف من

.      2(للتعليمات ادلعيب التنفيذ )ادلريض خطأ( ادلعيب التبصَت )الصيدِف خطأ

 بإعتباره الصيدِف ألف الصيدِف ليةؤكمس لدفع سببا ادلضركر خطأ يعترب ال احلالة تلك ففي
 كاحلرص اليقظة من كبَتة درجة على يكوف أف عليو ماالز كاف الدكاء، مع التعامل ػلتكر مهنيا
 للمريض بالنسبة األماف صماـ دبثابة يعترب البائع فالصيدِف اخلطأ، ىذا يف الوقوع ذبنبو الذم

 البعض عند أعليتو تزداد البائع للصيدِف اذلاـ الدكر ىذا أف كما كخصائصو، الدكاء دباىية اجلاىل
. طبية تذكرة بدكف الدكاء فيها يصرؼ اليت احلالة يف

 حكمها يف قضت قد Angers زلكمة كانت البائع الصيدِف ليةؤكمس خصوص كيفإ 
 كبطريقة الطفل، كالدم سلم قد كاف الذم الصيدِف دبعاقبة 1955 مايو من 12 بتاريخ الصادر
 مستحضر من بدال البيطرم، لئلستعماؿ ادلخصص Quinacrine مستحضر الغلط

                                                             
 من قرره ما لتنفٌذ وسٌلة وإتخذه الجانً خطأ فرصة فأنتهز بنفسه، اإلضرار تعمد علٌه المجنً كان إذا " بأنه المصرٌة النقض محكمة قضت  1

  .1932 نوفمبر 28 جنائً نقض ،"بتعوٌض له ٌقضً فال بنفسه، الضرر إٌقاع
  307 السابق، صع، المرج....محمد محمد قطب، المسؤولٌة عن : أنظر 2
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Quinacrine قليل كقت بعد بالتسمم الطفلة كفاة إُف أدل شلا البشرم لئلستخداـ ادلخصص 
 . ادلذكور ادلستحضر تناكذلا من

 كليةؤمس لدفع سببا يكوف أف ؽلكن ادلضركر خطأ بأف التسليم يف صعوبة ىناؾ كانت كإذا
 مصدر نفسو ىو األخَت ىذا كاف إذا عما أكال البحث يتم حيث ليةؤكادلس من ادلنتج الصيدِف

 كعدـ إعلاؿ عن ناذبا أك عمديا ادلضركر خطأ فيها يكوف اليت احلالة يف خاصة ال، أـ اخلطأ
 أكثر تبدك الصعوبة فإف السلوؾ، ىذا بسبب إال يقع َف الضرر بأف القوؿ ؽلكن حبيث تبصر،
. ادلريض أك بادلستهلك البائع الصيدِف بعبلقة األمر يتعلق عندما كضوحا

 فيو كقع الذم الغلط الطفل كالدا يكشف أف عمبل ادلتصور كاف مثبل السابقة القضية ففي
 سلصص عبارة كقرأ ادلستحضر، ىذا ػلتوم الذم الغبلؼ إُف النظر أحدعلا دقق ما إذا الصيدِف

 أحدعلا أف لو حىت أك اآلدمي، لئلستخداـ مطلوب ادلستحضر أف حُت يف البيطرم، لئلستعماؿ
 يف ادلدكنة تلك عن سباما زبتلف كاليت الصيدِف دكهنا اليت اإلستعماؿ طريقة على نظرة ألقى قد

 خربتو إُف إستنادا الصيدِف إُف ليةؤكادلس إسناد إُف مالت قد احملطمة أف إال الطبية، التذكرة
 .    ادلهنية كإلتزاماتو العلمية

: المشترك الخطأ /:ب 

 منها التقليل ؽلكن ليةؤكادلس " أف على الفرنسي ادلدين القانوف من 13-1382 ادلادة تنص
 كبسبب ادلنتج، يف عيب بسبب حدث الذم الضرر كاف إذا ما حالة يف منها، سباما اإلعفاء أك

 .1"عنو الؤكمس يكوف آخر شخص من أك نفسو ادلضركر من الصادر اخلطأ

 كبُت البائع أك ادلنتج الصيدِف بُت توزع أف ؽلكن ليةؤكادلس أف النص ىذا من يستفاد
 نقص إُف أدل قد ادلضركر خطأ إف إذ كاملة، كحده ادلضركر يتحملها أف ؽلكن أك ادلضركر،

                                                             
1 Art (1386-13) du code civil Français :« La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte 
tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la 
faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable » 



  اللااتة  ع  طر المماا الصيمدنية لللماوو   الممنية  المسؤولية                                          الفصل الثاني

139 
 

 اليت ادلعايَت ػلدد َف النص أف يبلحظ ذلك كمع .الدكائي ادلنتج من شرعية بصورة ادلنتظر األماف
 من سباما البائع أك ادلنتج الصيدِف إعفاء إُف يؤدم ادلضركر خطأ بأف للقوؿ إليها اإلستناد ؽلكن
 الظركؼ ىذه ربديد عبء القضاء على فيقع لذا منها، التخفيف إُف فقط يؤدم أك لية،ؤكادلس
. 1ليةؤكادلس على كأثرىا

 الصيدِف إعفاء إُف 1963 يونيو 20 بتاريخ الصادر حكمها يف Paris دبحكمة ذلك دفع
 ادلخفف احمللوؿ من بدال مركز مطهر زللوؿ بتسليم قيامو عن ادلدنية كليةؤادلس من جزئيا البائع

 كإرتفاع خطَتة جلدية بإصابات إصابتها إُف أدل شلا الطفلة، إُف الطبيب كصفو قد كاف الذم
 قاما قد كانا الطفلة كالدم أف إُف حكمها يف احملكمة إستندت حيث حرارهتا، درجة يف سليف
 كاف أنو احملكمة إرتأت كما الطبيب، حدده الذم ادلوضع فقط كليس جسمها كل بدىاف

 ادلستحضر أف إُف ادلتكررة كتعليماتو ادلنتج الصيدِف إشارات إُف التنبو الطفلة كالدم بإستطاعة
 ادلصاحبة النشرة أف عن فضبل" مركزا "أبدا يستخدـ كال" اإلستعماؿ قبل ؼلفف " أف غلب

.  2التخفيف طريقة تبُت ادلطهر لزجاجة

 التاـ اإلعفاء إُف يؤدم أف ؽلكن ال الدكاء، رلاؿ يف ادلضركر خطأ أف إُف الفقو من جانب كؽليل
 عبلقة ىدـ الصعب من أنو كخاصة كآخرين، الدكاء صانع عاتق على تقع اليت ليةؤكادلس من

 فقط ؽلكن كإظلا لية،ؤكادلس لدفع رلاؿ ال كأنو بادلنتج، ادلوجود العيب كبُت الضرر بُت السببية
. 3ادلنتج عيب إُف إضافتو يتم ادلضركر خطأ أف باعتبار لية،ؤكادلس يف إشًتاؾ عن التحدث

 منتج عن ادلوضوعية ليةؤكادلس يرفع ال ادلضركر خطأ أف األصل أف إُف سبق شلا كطللص
 الظركؼ من تبُت إذا إال األصل ىذا من الدكاء منتج يعفى كال فقط، منها ػلد كإظلا الدكاء

 اجلسامة من بلغ كأنو أصابو، الذم الضر إحداث يف األكؿ العامل ىو ادلضركر خطأ أف ادلبلبسة
                                                             

 .78 ص السابق، المرجع غرٌب، شحاتة: أنظر  1
2 Paris, 20 juin, 1963, D. 1964, P. 30, Gaz Pal. 1963-2-p. 319.  

 .212 ص السابق، المرجع والموزع، المنتج لٌةؤومس الحاج، القادر عبد:أنظر  3
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 األكركيب اإلرباد توجيهات أف بالذكر كجدير كبائعو، الدكاء منتج خطأ فيها يستغرؽ اليت الدرجة
 ادلضركر يكوف الذم للشخص بالنسبة احلكم نفس أعطت قد الفرنسي التشريع ذلك يف كتبعها
 األشخاص احد خطأ ثبت إذا منها ػلد أك ليةؤكادلس من الدكاء منتج يعفى حبيث عنو الؤكمس

 تابعية إُف باإلضافة معو، ادلقيموف القصر ادلضركر أكالد كىم عنهم، الؤكمس ادلضركر يكوف الذين
.   1لديو كالعاملُت

: القاىرة القوة مظاىر كأحد المضرور لدى المرضي اإلستعداد: الثاني الفرع

 التساؤؿ فيبقى التعويض، يف حقو على التأثَت إُف سبق كما يؤدم ادلضركر خطأ كاف إذا
 أك ادلنتج الصيدِف خطأ الضرر مرجع يكوف ال فقد الدكاء، مستخدـ من الصادر الفعل عن

 الدكاء لصانع ؽلكن ىل مث كمن ادلريض، عند ادلوجودة اخلاصة احلساسية مرجعو يكوف كإظلا البائع،
 ؟ ليةؤكادلس لدفع كمربر ادلريض هبا ؼلتص اليت احلالة لتلك اإلستناد األشخاص من غَته أك

 ؽلكن ال كالذم توقعو عادة للمرء ؽلكن ال الذم الفعل عن عبارة بأهنا القاىرة القوة تعرؼ
 كعدـ التوقع إمكاف بعدـ تصطبغ أف بد ال القاىرة القوة أف مفاده شلا ،2نتائجو درء أك دفعو

 ىذه توافرت ما فإذا ،3ذلا اخلارجية الصفة توافر القضاء يشًتط ما أحيانا بل الدفع، إمكاف
 كمدل للمريض، اخلاصة باحلساسية يتعلق كفيما لية،ؤكادلس من معفيا سببا تعترب فإهنا الشركط
 عن عبارة احلالة تلك أف مبدئيا يبلحظ فإنو لية،ؤكادلس من ادلعفي األجنيب السبب دبثابة إعتبارىا

 كاجو كقد القضاء، إشًتطو الذم اخلارجية الصفة شرط إنتفاء يعٍت شلا ادلريض، ؼلص داخلي أمر
 تعارضت حيث ادلرضى، بعض تنتاب اليت احلالة تلك لطبيعة ربديده عند الصعوبات بعض الفقو

 أك الدكاء صانع يتحمل أف العدؿ من ليس ناحية فمن باإلعتبار أكُف كبلعلا  لكنمصلحتاف،
                                                             
1 Art. (1384) al. 4 et 5 : « … Le Père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement 
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 
Les maitres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions aux 
quelles ils les ont employés ».   

 .113 ص السابق، المرجع مرقس، سلٌمان: أنظر  2
 النشر، سنة بدون القاهرة، العربٌة، النهضة دار علٌه، المدعً مسئولٌة على للمضرور المرضً اإلستعداد أثر عً،االرف محمد أحمد :أنظر  3

 .31ص
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 زيادتو أك الضرر تفاقم إُف أدت ادلضركر عند معينة أمراض كجود حالة يف كاملة ليةؤكادلس بائعو
 أدىن دكف ادلعيب الدكاء فعل عن التعويض من ادلضركر حرماف العدؿ من ليس أخرل ناحية كمن
 نوع إغلاد زلاكلة الفقو على كاف مث كمن فيها، لو دخل ال األسباب ىذه إف إذ جانبو، من خطأ
.  التعويض يف ادلريض حق كبُت ليتو،ؤكمس من التقليل يف ادلنتج حق بُت التوازف من

 زلكمة قضت ،الضحايا ىؤالء تعويض بضركرة ادلنادية لؤلصوات ادلتنامي الظهور كربت
 أف غلب القاىرة القوة مفهـو فأب 1955 يونيو من 28 بتاريخ الصادر حكمها يف Seine سُتالػ

 التجارب خبلؿ من الراىنة العلم دلعطيات كفقا شلكنا التوقع فيها يكوف اليت احلالة يف يستبعد
.  ليةؤكادلس من الصيدِف إعفاء ذلك على بناء كرفضت ،1كاألحباث

 يف الكاملة كليةؤادلس دبفرده الدكاء صانع ربميل أف كرأل ذلك، عارض قد 2الفقو أف بيد
 يتحمل أف غلب فادلضركر للعدالة، كسلالف مقنع غَت أمر ادلضركر عند سابقة أمراض كجود حالة
 نتيجة الضرر حدث إذ كتفاقمو، الضرر إحداث يف قولو حد على شارؾ ألنو كليةؤادلس من جزءا

. ادلريض جانب من ادلذنب غَت الفعل كبُت الدكاء، فعل بُت ادلباشر اإلشًتاؾ

 أك مسبقة حالة تفاقم أك كشف إُف أدل ما إذا الدكاء بأف القوؿ إُف 3آخر جانب كؽليل
 ادلمكن غَت من احلالة تكوف أف شريطة جزئية بصورة الدكاء صانع إعفاء فيمكن بادلريض، خاصة
. القاىرة القوة عناصر فيها تكتسي اليت احلالة يف أم دفعها، أك توقعها

 احلساسية )اخلاطئ غَت ادلصاب فعل أف إستنتاج ادلبالغة من أنو اآلخر ك يرل البعض
 ذلذا تتوافر أف فيمكن معها، يتناقض أك القاىرة القوة عن دائما يتميز( األدكية بعض من اخلاصة
 سبيبتو درجة إف إذ آخر، منظور من تعريفو مت ما إذا القاىرة، القوة عناصر اخلاطئ غَت الفعل

                                                             
1 « La notion de force majeure est exclusive des cas ou la prévision est possible avec les données actuelles de la 
science et les moyens d’investigation qu’elle met au service des chercheurs » trib. Civ. Seine, ,  28 Juin, 1955. 
2
 « La victime assumerait une partie de la responsabilité car elle aurait participé certes contre son gré, à la 

production ou à l’aggravation du préjudice ».voir :Coelho (J),la responsabilité du fait des médicament au regard 
de la loi du 19 mai 1998,rev,général de droit médical ,n°06-2001, p. 329. 

 .41 ،42 ص السابق، المرجع الرافعً، محمد أحمد:أنظر  3



  اللااتة  ع  طر المماا الصيمدنية لللماوو   الممنية  المسؤولية                                          الفصل الثاني

142 
 

 يف كضعت ما إذا الدرء إمكاف كعدـ الدفع إمكاف بعدـ تتأثر أف ؽلكن طبيعتو كليس فقط
.     1للعلم الراىنة ادلعطيات اإلعتبار

 من ادلتضرر ادلريض مصلحة بُت التوازف إعماؿ مقتضى بأف النهاية يف القوؿ إذف ؽلكننا
 موقف إُف أكال النظر منا يتطلب أخرل ناحية من الدكاء صانع الصيدِف كمصلحة ناحية،

 الراىنة للمعطيات كفقا أجرل، قد كاف إذا كما التداكؿ، يف الدكاء طرحو قبل ادلنتج الصيدِف
 ما بكل كادلستهلكُت األطباء زكد مث دلستحضراتو، البلزمة كالتحاليل كاألحباث التجارب للعلم،
 العقاب يستحق فعل أك خطأ شبة يوجد ال احلالة تلك يف إذ زلتملة، كآثار سلاطر من عنها يتعلق
 ربدث قد اليت النادرة احلوادث عن الؤكمس يكوف فبل كبالتاِف ،2للصيدِف نسبتو ؽلكن عليو

 العكسي الفرض يف أما متوقعة، غَت تكوف معينة حساسية كجود نتيجة األشخاص لبعض إستثناء
 إمكاف األحباث إجراء خبلؿ كمن العلم دلعطيات كفقا يتوقع أف فيو الدكاء لصانع ؽلكن الذم

 أنو شك فبل منها، التحذير كأغفل األجساـ بعض تكوينات مع الدكاء ذلذا تفاعبلت حدكث
 يف لو ذنب أدىن كبدكف شارؾ الذم ادلضركر بُت ليةؤكادلس توزيع احلالة تلك يف العدؿ من

 الضرر ىذا حدكث يتوقع أف بإمكانو كاف الذم الصانع الصيدِف كبُت كتفاقمو، الضرر إحداث
 .  كدفعو يوؽتبل على يعمل كَف

: الغير خطأ: الثالث الفرع

 القوة أك ادلضركر خطأ شأف ذلك يف شأنو لية،ؤكادلس إنتفاء أسباب أحد الغَت خطأ يعترب
. الضرر إحداث يف الوحيد السبب ىو كاف إذا كذلك القاىرة،

 مع التعامل يشاركو بل كحده ادلنتج الصيدِف على فيو التعامل يقتصر ال الدكاء رلاؿ أف شك كال
 الضرر يعود كقد للجمهور األدكية كتسليم ببيع ادلختص كالصيدِف الطبيب من كل ادلنتج ىذا

                                                             
 .359 ص ،، المرجع السابقالرحمان عبد جمال:أنظر  1

2 Oteife, (H), Op. Cit., p. 294.  
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 ادلنتج الصيدِف خطأ إُف أك البائع الصيدِف خطأ إُف أك الطبيب خطأ إُف بادلريض يلحق الذم
: اآليت النحو على

: الدواء واصف الطبيب خطأ: أوال

 يبدأ تقدمو، كدرجة لطبيعتو كالتوصل للمرض، الطبيب التشخيص من اإلنتهاء بعد
 أف الفقو بُت عليو ادلتفق كمن للمريض، ادلبلئمة العبلج طريقة كػلدد الدكاء كصف يف الطبيب
 يف الواجبة العناية بذؿ ىو عليو ما لكن ادلريض، كشفاء معينة نتيجة بتحقيق يلتـز ال الطبيب
 هبا معًتؼ علمية أسس على ادلبٍت ادلناسب اجلراحي اإلجراء أك للمريض ادلبلئم الدكاء إختيار

. أمكن ما ادلريض حالة كربسُت الشفاء إُف للتوصل

 حلالة ادلوصوفة كاجلرعات العبلج طريقة مبلئمة العبلج، يف السليمة العلمية باألسس كيقصد
 أخرل أمراض من معاناتو كمدل القوة البدنيةك السن مثل العامة كالصحية ادلرضية الشخص

 أف ذلك، يقابل 1معينة زبدير لطريقة ربملو درجة أك الدكاء ػلتويها اليت للمواد إحتمالو كدرجة
 منحت كاف سبق اليت لؤلدكية العبلجية الفوائد كصحة حقيقة دبراقبة إلتزاـ عليو يقع ال الطبيب

 بالتحقق اإللتزاـ على دكره يقتصر كإظلا الصحة كزارة بدفاتر تسجيلها مت أك بالتسويق الًتخيص
 خالف ما إذا ذلك كعلى .2ادلرض على للقضاء كمناسبة ادلريض حلالة مبلئمة األدكية ىذه أف من

 الطبيب ليةؤكمس فأ شك فبل الضرر، بو أحلقت أدكية للمريض ككصف العلمية ادلعطيات الطبيب
 منتج للصيدِف غلوز ىل: الفرض ىذا يف نفسو يطرح الذم السؤاؿ لكن احلالة، تلك يف تنعقد
 نوع إستخداـ عن نتج الذم الضرر عن ليتوؤكمس لنفي الطبيب خبطأ التمسك بائعو أك الدكاء
 كبُت بالدكاء ادلوجود العيب بُت السببية رابطة ىدـ إُف اخلطأ ىذا يؤدم ىل أم الدكاء؟ من معُت

 الدكاء؟ مستخدـ أصاب الذم الضرر

                                                             
 .119 ص السابق، المرجع الطبٌة، األخطاء الحمٌد، عبد هشام:أنظر  1
 .243 ص السابق، المرجع الرحمان، عبد جمال:أنظر  2
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: أنو على تنص أهنا صلد الفرنسي ادلدين القانوف من 14-1385 ادلادة نص دبطالعة
« La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite 

par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage »1. 

 الذم الغَت من الصادر الفعل بسبب منها التقليل ؽلكن ال ادلريض، ذباه ادلنتج ليةؤكمس أف أم
 بالنظر الضرر، فاعل ليةؤكمس على أثر أم لو ليس الغَت ففعل مث كمن الضرر، ربقيق يف ساىم

 كإف الضرر، ربقيق يف ادلساعلُت من يشاء من ضد دعواه رفع األخَت ذلذا غلوز حيث ادلضركر، إُف
 للقواعد طبقا البعض بعضهم على الرجوع دعول رفع بينهم فيما يستطيعوف لوفؤكادلس كاف

 كفقا فإنو الدكاء، منتج للصيدِف بالنسبة الغَت من الطبيب أف كبإعتبار ،2ادلدنية ةؤللمسئوؿ العامة
 القانوف بقوة ادلقررة ليةؤكادلس من سلففا أك معفيا اخلاطئ الطبيب فعل يعترب ال السابق، للنص
. 3 1998 مايو 19 يف الصادر القانوف يف كرد دلا طبقا

  حيث احلدكد أبعد إُف الدكاء فعل من ادلضركر جبانب كقف أنو السابق النص على كادلبلحظ
 ازبذ قد ادلعيب، الدكاء مستهلك للمريض، الفاعلة احلماية من قدر أكرب ربقيق كبقصد إنو

 بُت السببية رابطة ىدـ زلاكلة كبُت بينهم حاؿ حيث الدكاء، بصانعي القسوة بعض شابو مسلكا
 إُف اإلستناد من فحرمهم الدكاء، مستخدـ أصاب الذم الضرر كبُت بالدكاء، كجد الذم العيب
. منها التقليل حىت أك مسئوليتهم لنفي الطبيب من يصدر الذم اخلطأ

: ابائعو أو المواد الصيدالنية صانع الصيدلي وليةؤمس من المعفي الطبيب خطأ /:أ

 بالوفاء قاـ أم كالواضحة، الكافية ادلعلومات بكافة الطبيب بإمداد الدكاء منتج قاـ إذا
 عيب أم من خاؿ الدكاء أف فرضبك األكمل، الوجو على كادلريض الطبيب قبل باإلعبلـ بإلتزامو
 أساسها على كاليت عنها ادلعلن للصيغة سباما مطابق كأنو اإلنتاج أك اإلبتكار مرحلة يف يشوبو

                                                             
1 Art. (1385-14)du Code Civil Français. 

 .82 ص السابق، المرجع غرٌب، شحاتة: أنظر  2
 .بعدها وما 85 ص السابق، المرجع سرور، شكري محمد: أنظر  3
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 البيانات ىذه الطبيب ػلًـت َف ذلك كرغم التسجيل، أك بالتسويق الًتخيص على حصل
: التالية األخطاء بأحد كقاـ كالتحذيرات

 يف أخطأ أك ادلريض، حلالة بالنسبة الضارة اجلانبية آثاره مراعاة دكف للمريض دكاء كصف
 على تقضي اليت ادلنتج تعليمات خالف أك فعاليتو، أفقده شلا الدكاء كتوقيت اجلرعات ربديده
 إُف ادلعتاد البسيط الدكاء من ينتقل ال حبيث لؤلصعب، األسهل من بالعبلج التدرج الطبيب
 الدكاء للمريض كصف ذلك كرغم األسهل، الدكاء فاعلية عدـ لو يتبُت أف بعد إال ادلركب الدكاء
 يعاًف اليت احلالة يف أك بادلريض، اإلضرار إُف أدل شلا اجلانبية كآثاره خواصو يف األصعب ادلركب

 لسوء معيبة األدكية ىذه كتكوف طبيب إشراؼ ربت معينة أدكية كيتناكؿ بادلستشفى ادلريض فيو
 عن فضبل الكبسولة، لوف إصفرار نتيجة ادلبلحظة دبجرد للعياف ظاىرا يبدك الذم األمر زبزينها،

 بو ظاىر إصفرار حبدكث الدكاء فساد حالة تصف نشرة بإرفاقو ذلك، على الدكاء منتج تنبيو
 للتأكد الدكاء علبة بفتح ادلمرضة ككذلك الطبيب يهتم َف ذلك كرغم قليبل، أـ كثَتا كاف سواء
   .1بادلريض الضرر أحلق شلا نشرتو قراءة حىت أك حالتو من

 اليت األضرار عن ككاجبة كاملة تكوف احلاالت تلك يف الطبيب ليةؤكمس أف شك فبل
 لنفي الطبيب خبطأ التمسك الدكاء منتج كيستطيع اخلاطئ، اإلستعماؿ نتيجة بادلريض حلقت
 بفعل يتمسك أف ؽلكن الدكاء منتج إف بقوذلم ذلك من أكثر إُف البعض يذىب بل ليتوؤكمس

 زلكمة حكم إُف كيستندكف ،2ليتوؤكمس لدفع كسبب عليو معاقبا يكن َف كلو حىت الطبيب،
 الذم الضرر بأف قضت قد احملكمة كانت حيث ،(Thorans) شلاثلة قضية يف Paris إستئناؼ

 يرجع يكن َف األدكية، من نوعُت مزج بسبب صدرية ذحبة من يعاين كاف كالذم ادلريض تكبده
 التذكرة زلرر الطبيب قبل من ادلوصوؼ الدكائي ادلزج إُف يرجع كإظلا ادلنتج الصيدِف خطأ إُف

                                                             
 .317،ص...محمد محمد قطب، المسؤولٌة :  أنظر 1
 .247 ص السابق، المرجع الرحمان، عبد جمال: أنظر  2
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 خلط أك مزج أف إُف إستنادا خطأ إرتكب قد الطبيب أف تر َف احملكمة أف من بالرغم إذ ،1الطبية
 من النوع ذلذا بالنسبة كفائدة فعالية لو تكوف أف ادلمكن من كاف الدكاء من النوعُت ىذين

.     ادلنتج الصيدِف ليةؤكمس إستبعاد يف سبب أنو إال األمراض،

 عند البلزمة اإلحتياطات ازبذ قد أنو تبُت إذا ليةؤكادلس البائع الصيدِف يتحمل ال كما
 الدكاء كصف الذم الطبيب مراجعة بضركرة إليو بالتنبيو كبذلك ادلوصوؼ، بالدكاء ادلريض تزكيد
 على يعرؼ ال حبيث غامض، بشكل ككصفو كتبو الذم الطبيب على الكاملة ليةؤكادلس تقع كإظلا
 ادلريض كالد عرض عندما كاحلذر احليطة بأسباب إزباده كلعدـ ادلقصود، الدكاء التحديد كجو

 الدكاء صحة من كيتأكد الزجاجة، على ادللصقة الورقة قراءة يف يتأىن أف من الدفب عليو، الدكاء
 ىو ىذا أف اخلطأ كجو على ادلريض لوالد كأكد بذلك القياـ أعلل ،2كصفتو على إنطباقو كمدل
.    ادلقصود الدكاء

: البائع أو المنتج الصيدلي مسئولية من فقط المخفف الطبيب خطأ/: ب

 يلتـز فبل كالعناية، باحلرص العاـ بإلتزامو أكىف ما إذا ليةؤكادلس عن دبنأل الطبيب يكوف
 النتيجة ألف كعنايتو حرصو ذلك سبيل يف يبذؿ أف فقط عليو كإظلا ادلريض بشفاء الطبيب

 الفنية األصوؿ يراعي أف إال الطبيب على ما مث، كمن .3مؤكد غَت إحتماِف أمر( الشفاء)
 اجلرعة مقدار متناىية كبدقة فيحرر اهلل، عند من كالشفاء الدكاء كصفو عند عليها ادلتعارؼ

 ادلعلومات تلك كانت ما ذاإؼ منو، الواردة التعليمات ضوء كيف الدكاء، منتج قبل من هبا لادلوص
 اجلانبية باآلثار يتعلق فيما خاصة تفصيلية، كغَت كغامضة كافية غَت للطبيب ادلنتج يوجهها اليت

 فيها ادلرغوب غَت كاآلثار اجلانبية باآلثار يتعلق الذم األمر للدكاء، فيها ادلرغوب غَت كاآلثار
 أف شك فبل األخطاء بعض يرتكب أف إُف احلذر قليل بالطبيب يدفع قد الذم األمر للدكاء،

                                                             
1 Cour d’appel. De Paris 15 Dec. 1983. 

 .85 ص السابق، المرجع الحسٌنً، محمد عباس. د  2
 .119 ،118 ص السابق، المرجع البٌه، الحمٌد عبد محسن. د  3
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 كزبفف بادلريض، البلحق الضرر عن ليةؤكادلس يف مشًتكُت يكوناف كالطبيب ادلنتج من كبل
 يشًتؾ أف العملية الناحية من يندر ذلك كمع الطبيب، من الصادر اخلطأ بقدر ادلنتج ليةؤكمس

.    ليةؤكادلس يف الطبيب مع ادلنتج الصيدِف

 احلاالت العملي الواقع يف تكثر إذا البائع، بالصيدِف يتعلق فيما ذلك من النقيض كعلى
 بُت ادلشًتكة األخطاء تلك تعود ما كغالبا ادلضركر، ذباه الطبيب مع ليةؤكادلس يف فيها يشًتؾ اليت

 فقط تؤخر إهنا إذ مقركء، غَت خبط ادلكتوبة الطبية الوصفة تعليمات إُف كالطبيب البائع الصيدِف
 فهم عدـ بسبب مهمة أخطاء حدكث إمكانية من تزيد أيضا كلكنها الدكاء، إستعماؿ يف البدء
. اإلستخداـ طريقة أك الطبيب، حددىا اليت اجلرعة أك ادلوصوؼ، الدكاء نوع

 غَت التعليمات تفسَت زلاكلتو يف البائع الصيدِف جانب من الشائع اخلطأ ذلك يقابل
 األطباء بعض درج فقد ذلك، عن كفضبل الطبيب، من اإلستيضاح زلاكلة من أكثر الواضحة،

 بشكل الوقت توفر كانت كإف اإلختصارات تلك مناسبة، غَت طبية إختصارات إستعماؿ على
 يقـو حيث صحيح بشكل تستخدـ ال عندما دكائية أخطاء كقوع خطر من تزيد لكنها كبَت،

.  1الواحد اإلختصار معٌت لتعدد نظرا خاطئ، بشكل اإلختصارات ىذه بتأكيل البائع الصيدِف

 للتخفيف الدكاء كاصف الطبيب من الصادر باخلطأ يتمسك أف البائع للصيدِف ؽلكن ذلك كعلى
 .  بادلريض الضرر أحدث الذم اخلطأ يف معو مشًتكا بإعتباره ليتوؤكمس من

: اآلخر على والبائع المنتج الصيدلي من كل خطأ أثر: ثانيا

: اآلخر أحدىم مواجهة يف الغَت دبثابة كالبائع ادلنتج الصيدِف من كل يعترب

 منها ادلخفف أك ليةؤكادلس من ادلعفي السبب دبثابة أحدعلا من الصادر اخلطأ يكوف قد مث كمن
. لآلخر بالنسبة

                                                             
1 http://www.sayadla.com/..../showthread.phP?  

http://www.sayadla.com/..../showthread.phP
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: المسئولية من المعفي الخطأ /:أ

: المنتج الصيدلي وتحرز البائع الصيدلي لخطأ بالنسبة- 

 عن الؤكمس يعترب ال العامة القانونية ادلبادئ ضوء يف  البائع الصيدِف أف من الرغم على
 عدـ إُف باإلضافة ىذا للمستهلك، يسلمها اليت كاألدكية الصيدلية ادلستحضرات كخواص زلتول
 أف ؽلكن أنو إال األدكية، ذلذه ادلطلقة العبلجية الفاعلية أك ادلطلق الضرر عدـ عن ليتوؤكمس

 أضرار حدكث حالة يف ليةؤكادلس من ادلنتج الصيدِف تعفي قد اليت األخطاء بعض منو تصدر
. بإنتاجها يقـو اليت األدكية من للمستهلك

 يف عليو ادلنصوص ذلك خبلؼ آخر دكاء ادلستهلك بتسليم البائع الصيدِف قاـ فإذا
 تذكرة دكف إليو ذىب الذم الشخص على بادلشورة قاـ أك اخلطأ، سبيل على الطبية الوصفة
 أك لديو، خاصة حساسية نتيجة الشخص، هبذا ضرر إحلاؽ عنو نتج معُت، دكاء بتناكؿ طبية،
 تنعقد كغَتىا، احلاالت تلك يف منها، يعاين اليت ادلرضية كاألعراض الدكاء ىذا تناسب لعدـ
 ادللقاة باإللتزامات القياـ يف يقصر َف الذم ادلنتج الصيدِف دكف البائع للصيدِف الكاملة ليةؤكادلس
 .   عاتقو على

: البائع الصيدلي وتحرز الدواء منتج اللخطأ بالنسبة- 

 لنفي البائع الصيدِف من الصادر باخلطأ يتمسك أف الدكاء منتج حق من كاف إذا
 ادلنتج الصيدِف من الصادر باخلطأ التمسك اآلخر ىو يستطيع البائع الصيدِف فإف ليتو،ؤكمس

 كالبلزمة الضركرية بادلعلومات ادلستهلك إمداد يف تقصَته بسبب أك للدكاء، تصميمو سوء بسبب
 بتسليم البائع الصيدِف قاـ ما إذا احلاالت تلك يف إذ كخواصو، الدكاء إستعماؿ طريقة حوؿ

 من الصادر كاخلطأ العيب هبذا التمسك يستطيع فإنو بتعيبو، يدرم أف دكف معينا دكاء ادلريض
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 الصيدِف داـ ما ادلنتج، الصيدِف على كاملة ليةؤكادلس تقع حيث ليتو،ؤكمس لنفي ادلنتج الصيدِف
. الطبية للركشتة تنفيذه أثناء خطأ شبة يرتكب َف البائع

: ليةؤوالمس من المخفف الخطأ /:ب

 مث كمن البائع، كالصيدِف الدكاء منتج من كل خطأ بادلريض الضرر إحداث يف يساىم قد
 كل ارتكبو ما بقدر بينهما ليةؤكادلس توزع حبيث الضرر، ىذا عن ادلريض تعويض يف يشًتكاف

 التغليف سيء دكاء ادلريض بتسليم البائع الصيدِف يقـو أف ذلك، على كادلثاؿ خطأ من منهما
 ادلنتج الصيدِف إُف أصلو يف يرجع الصيدلية، الصيغة كضوح عدـ أك التصنيع يف خطأ على بناء

 كرقابة فحص خبلؿ من يكتشفو أف كخربتو لعلمو كفقا البائع، الصيدِف على الواجب من ككاف
.    1أكثر

 المنتجات فعل عن ليةؤوللمس الخاصة للقواعد طبقا ليةؤوالمس إستبعاد: الثاني المطلب
: المعيبة

 التوجيو هبا أتى اليت ادلعيبة ادلنتجات رلاؿ يف ادلدنية ليةؤكللمس اخلاصة القواعد تضمنت
 يف الصادر 98-389 رقم الفرنسي القانوف أيضا بعده كمن ،1985 مايو 25 يف الصادر األكركيب

 الناجم الضرر عن ليتوؤكمس من يتحلل أف الدكاء دلنتج فيها ؽلكن اليت احلاالت 1998 مايو 19
 ليةؤكادلس من اإلعفاء بإتفاقات يتعلق فيما جديدة أحكاما أضافت كما ادلعيب، الدكاء فعل عن
 .الدكاء رلاؿ يف

 الفرع يعرض بينما الدكاء، منتج ليةؤكمس لدفع اخلاصة احلاالت األكؿ الفرع يتناكؿ ذلك كعلى
. ليةؤكادلس من اإلعفاء إتفاقات بشأف للموقف الثاين

 

                                                             
 .278 ص السابق، المرجع الرحمان، عبد جمال.د  1
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: الدواء منتج ليةؤومس إلستبعاد الخاصة الحاالت: األول الفرع

 إلستبعاد اخلاصة احلاالت نتناكؿ سوؼ كلذلك احلاالت، ىذه على ج.ـ.ص ؽفم َف
 نص ػلدد حيث كالفرنسي، األكركيب التشريع من كل يف شركطها، توافر لعدـ ادلنتج ليةؤكمس
 389 رقم الفرنسي القانوف من عشر الثانية ادلادة نص كذا كاألكركيب التوجيو من السابعة ادلادة

 من ادلضركر ادلريض ذباه ليتوؤكمس ينفي أف الدكاء دلنتج ؽلكن دبقتضاىا اليت احلاالت 1998 لسنة
: اآليت يف تتمثل  احلاالت كىذه ادلعيب، الدكاء فعل

: للتداول الدواء طرح عدم: أوال

 كمن ادلستهلكُت، إُف بإخراجو النهائي منتجو يبادر أف معناه للتداكؿ الدكائي ادلنتج طرح
 أحد ؽلثل للتداكؿ ادلعيب الدكاء طرح كاف كدلا األسواؽ، يف طرحو عن الناذبة ادلخاطر ربمل مث

 من يتخلص أف يستطيع ادلنتج فإف ادلعيب، الدكاء فعل عن الناشئة ادلوضوعية ليةؤكادلس عناصر
.  1للتداكؿ ادلعيب الدكاء يعرض َف أنو يثبت أف إستطاع إذا ليةؤكادلس ىذه

 كقتما للتداكؿ مطركحا ادلنتج يكوف " بقولو للتداكؿ ادلنتج طرح عن الفرنسي ادلشرع عرب كقد
 َف أنو على يربىن أف الدكاء منتج يستطيع مث كمن". 2حيازتو عن إرادتو دبحض ادلنتج يتخلى
 إراديا يتخل َف كأنو شخصية، إلحتياجات أك حبثية ألغراض بو ػلتفظ كانو للتداكؿ منتجو يطرح
 .   عنو رغما أك علمو دكف األسواؽ يف طرح كإظلا لو، حيازتو عن

 يرل حيث السابقة، ادلادة لنص الفرنسي ادلشرع صياغة 3الفقو من جانب إنتقد كقد ىذا
 كالسيما للتداكؿ ادلنتج طرح ماىية لتحديد القصول األعلية حقيقة عن صادقا ترصبانا سبثل ال أهنا
 ادلشرع فقوؿ عباراتو ببساطة ادلشرع أخفاه تعقيدا تعبَته حد على الفكرة تسًت إذ الدكاء، رلاؿ يف

                                                             
1
 Durieu- diebolt, médicaments et produits dangereux pour la santé, http:// sos net.eu.org/ medical/medic.htm. 

« il n’avait pas mis le produit en circulation ».  
2 Art (1386-5) « Un produit est mise en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement… » 

 .بعدها وما 127 ص السابق، المرجع الطبٌة، المنتجات مخاطر ضمان بدر، أحمد أسامة: أنظر  3
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 الطرح ربقق بأف البدء يف يفيد" الدكاء حيازة عن إرادتو دبحض ادلنتج يتخلى كقتما "... الفرنسي
 التسليم حبقيقة تصطدـ قد ألهنا احليازة بإنتقاؿ أيضا يتعلق كال ادللكية، بإنتقاؿ يتعلق ال للتداكؿ

 الفرنسي ادلدين التقنُت من 1204 ادلادة نص مع يتوافق إراديا احليازة بإنتقاؿ فالقوؿ القانوين،
 ادلبيع الشيء نقل بأنو – للملكية الناقلة العقود ككافة البيع عقد يف – بالتسليم ادلقصود ربدد اليت
 ادلشًتم، إُف احليازة نقل السابق النص يشًتط حيث بو، اإلنتفاع على كقدرتو ادلشًتم حيازة إُف

 يكوف أف غَت من ادلبيع للشيء البائع ترؾ دبجرد التسليم سباـ يف ادلتمثل الواقع ؼلالف الذم األمر
 أكثر حيث ادلدين القانوف عليو نص  مامع يتوافق ما كىو احلاؿ، يف عليو يده كضع قد ادلشًتم
 عائق دكف بو كاإلنتفاع حيازتو من يتمكن حبيث ادلشًتم تصرؼ ربت ادلبيع بوضع التسليم يكوف

 ذلك  كادلذكور النص يف" ادلنتج "لفظ إطبلؽ اخلطأ من كيكوفماديا  إستيبلء عليو يستوؿ َف كلو
 علـو عدة بُت تعاكنا تقتضي بل اليسَت، باألمر ليست األدكية صناعة ألف للتداكؿ، الطرح كحدةؿ

 الدكاء تكوين يف يدخل مث، كمن ،ٍفإ.. احليواف النبات، كاجلراثيم، كالكيمياء، الفيزياء، مثل
 معيبا ادلنتج سيجعل ذلك فإف عيبا يتضمن أحدىم كاف فإذا ادلختلفة، العناصر من العديد

 ذلك عن كفضبل 1ادلضركر ادلستهلك أماـ ؿؤكادلس ىو للتداكؿ يطرحو الذم الشخص كسيكوف
 من شرائو عملية يستعملو، كي ادلستهلك إُف النهائية صورتو يف الدكاء كصوؿ عملية تسبق

 مث ادلوزع، قبالة الصيدِف جانب من الشراء فعل مث ادلنتج، ادلعمل مع يتعاقد الذم ادلوزع جانب
 كاحلاؿ  يقاؿ فمىت توزيعو، دائرة يف تتواُف قد أخرل إحتماالت عن فضبل ادلستهلك، إُف كصولو
 للتداكؿ؟ طرحو مت قد الدكاء بأف كذلك

 زجاجة خركج تاريخ ىو للدكاء بالنسبة بو يعتد أف ينبغي الذم التاريخ بأف القوؿ ؽلكن
 بُت يفصل الذم الوقت عن النظر بصرؼ بالتجزئة، للبيع تقدؽلها تاريخ كليس ادلصنع، من الدكاء

. ليتوؤكمس ينفي للتداكؿ بعد ؼلرج َف الدكاء أف ادلنتج إثبات فإف مث، كمن العمليتُت،

                                                             
 .130 ص السابق، المرجع بدر، أحمد أسامة: أنظر  1
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: للتداول الدواء طرح لحظة يوجد لم للضرر المسبب العيب أن: ثانيا

 طرحو حلظة يف موجودا يكن َف للضرر ادلسبب العيب أف يثبت أف الدكاء دلنتج ؽلكن
 أف مفادىا ادلضركر لصاٌف قرينة الفرنسي ادلشرع كضع كىنا بعد، فيما ظهر قد كأنو للتداكؿ،

 العيب أف يثبت أف ليتوؤكمس من يتخلص أف أراد إذا منتج كعلى معيبا، للتداكؿ خرج قد الدكاء
 أك كاحلفظ، التخزين يف إعلاؿ إُف راجع انو أك التداكؿ، يف ادلنتج لعرض الحق تاريخ يف ظهر قد
 تلك أف شك كال ،1للمنتج السيئ لئلستعماؿ نتيجة أك النقل أك التخزين نظاـ مبلئمة عدـ إُف

 يرجع أف ادلضركر أراد إذا تثَتىا العامة القواعد كانت اليت الصعوبة على سباما قضت قد القرينة
 أسبقية على الدليل إقامة ادلضركر عاتق على يقع كاف حيث اخلفية، العيوب بضماف ادلنتج على

 عدـ نتيجة بادلتضرر بالغ إرىاؽ عليو يًتتب كاف الذم األمر ،2التسليم كاقعة على العيب
 عما فضبل ادلعقدة، التقنية ذم ادلنتج ىذا تعيب إثبات من سبكنو اليت الفنية اإلمكانيات إمتبلكو

 فبل الدكاء منتج أما ،3دائما التكلفة كادلرتفعة ادلعقدة اخلربة مصاريف من ادلضركر يتحملو كاف
 عند عيب بو يكن َف منتجو أف إثبات على عموما األقدر بإعتباره إليو بالنسبة صعوبة األمر ؽلثل

.        4للتداكؿ طرحو

: التوزيع أو للبيع مخصصا يكن لم المنتج أن: ثالثا

 دبستخدمي تلحق اليت األضرار عن ادلدنية ليتوؤكمس من التحلل الدكاء منتج يستطيع
 للمنتج طرحو كأف للتداكؿ، ادلنتج طرح ساعة للمستهلكُت البيع يقصد َف انو أثبت ما إذا الدكاء
 أك كالتحاليل األحباث نطاؽ يف يستخدـ كأف فقط، ادلعملي اإلستعماؿ على قاصرا كاف

 أنواع من نوع أم ربضَت أك البكًتكيولوجية، اإلختيارات أك الطبية، الكيمائية اإلختبارات

                                                             
1
 Abdel-Hamid (S), Op, Cit, p. 352. 

 .2ص ،1993 القاهرة، النهضة، دار الخفٌة، العٌوب ضمانات من واإلعفاء التخفٌف شروط جمٌعً، حسن: أنظر  2
 .82 ص السابق، المرجع غرٌب، شحاتة: أنظر  3
 .23، المرجع السابق ص ...شروط التخفٌف،حسن جمٌعى: أنظر  4
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 سبب ما إذا منتجو سبلمة يف القصور عن ادلنتج دلسائلة ىنا زلل ال إذ احليوية، ادلستحضرات
.    1منها القصد عن رلردة للتداكؿ الطرح بفكرة التمسك ينبغي ال إذ كدكاء، إستعملو دلن ضررا

 بغرض مستهلكيو على الدكاء توزيع يقصد َف بأنو التمسك نفعا الدكاء منتج غلدم ال أنو بيد
 كالصيادلة األطباء إُف إىدائو أك رلانية، كمساعدات تقدؽلو أك التربع غرضو كاف كإظلا البيع،

 من كجو بأم للتداكؿ طرحو ساعة ادلستهلكُت على توزيعو ىو ادلناط إف إذ رلانية، كعينات
. اإلىداء أـ التربع أـ البيع طريق عن ذلك مت سواء الوجوه،

:    الئحي أو تشريعي بأمر الصادرة اآلمرة القواعد مراعاة نتيجة نشأ العيب أن: رابعا

 الدليل يقيم أف إستطاع إذ ادلوضوعية ليةؤكادلس لقواعد كفقا الؤكمس الدكاء منتج يعد ال
 أك التشريعي بالنظاـ اآلمرة القواعد أكردتو دلا تنفيذه إُف يرجع بالدكاء ادلوجود العيب أف على

 الدكاء منتج يستطيع آخر دبعٌت أم سلالفتها، بإمكانو يكن َف كموجبات تعليمات من البلئحي
 السلطة عن الصادرة اللوائح يف أك ذاتو التشريع يف العيب أف ثبت إذا ليةؤكادلس من التنصل

 بتصنيعو ادلنتج يقـو الذم بالدكاء عيب كجود عليو ترتب شلا التشريع، ىذا بأحكاـ عمبل التنفيذية
.   2سلالفتها لو ػلق ال اليت ك اآلمرة القواعد بتلك كردت اليت كادلوجبات للتعليمات إتباعو نتيجة

 ادلدين القانوف من 10-1386 ادلادة نص كبُت سبق ما بُت اخللط بعض يثار قد أنو بيد
 قد ادلنتج كاف كلو حىت العيب عن كالؤمس يكوف أف ؽلكن ادلنتج: "أف على تنص اليت الفرنسي

 .3"إدارم لتصريح زلبل كاف ادلنتج أف أك ادلوجودة القواعد أك ادلهنة، أك الفن لقواعد مراعيا صنع

 من ادلنتج يعفى لكي يكفي ال: " أنو إُف البعض ذىب فقد اإلعتقاد ىذا على كبناء
. اآلمرة للمعايَت مطابقا كاف منتجو أف يثبت أف ادلعيبة منتجاتو فعل عن القانوف بقوة ليتوؤكمس

                                                             
1
 .135 ص السابق، المرجع بدر، أحمد أسامة: أنظر  

: أنه على الفرنسً المدنً القانون من 11-1382 المادة نص: أنظر  2

« Le défaut est du à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaires » 
3 Art. (1386-10) du civil Law francises. 
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 نفس يف العيب، عن ادلنتج ليةؤكمس على نصت الفرنسي ادلدين القانوف من 10-1386 فادلادة
 زلبل كاف أنو أك ادلوجودة، ادلعايَت أك الفن قواعد دبراعاة صنع قد ادلنتج فيو يكوف الذم الوقت
". إدارم إلذف

 ادلادة نص تطبيق رلاؿ عن ؼلتلف 11-1386 ادلادة نص تطبيق رلاؿ إف الواقعك يف 
 بإمكانو كاف أنو جملرد ليتوؤكمس من التنصل يستطيع ال ادلنتج أف يعٍت األخَت فهذا ،1386-10
 يصيب الذم العيب يف يقع ال حىت القواعد من األقصى احلد مراعاة يف بدقة كالتوسع التشدد
 السلطات قبل من ادلوضوعة اآلمرة القواعد ؼلص 11-1386 ادلادة نص تطبيق رلاؿ أما منتجو،
 ادلتعلقة القواعد ىذه إتباع عدـ األحواؿ من حاؿ بأم ادلنتج يستطيع ال كاليت الدكلة، يف العامة

 اجملرب القواعد ىذه إتباع نتائج عن يسأؿ حينئذ فكيف سلالفتها، يستطيع ال كاليت العاـ بالنظاـ
  طريقها؟ سلوؾ على

 القواعد بُت التفرقة ضركرة إُف ذىب حيث الرؤية، ىذه 1الفقو من ىاـ إذباه أيد لقد
 كبُت إحًتامها، ادلنتج على غلب اليت ادلواصفات من أدىن حدا تنظم اليت كالبلئحية القانونية
: طريقها غَت آخر طريق كإتباع سلالفتها األحواؿ من حاؿ بأف للمنتج غلوز ال اليت اآلمرة القواعد

 يتفادل حىت ادلقرر األدىن احلد من أعلى مواصفات يتبع أف ادلنتج بإمكاف كاف األكُف احلالة ففي
 كيف األدىن، احلد ىذا إتبع أنو جملرد إعفاؤه ؽلكن ال كبالتاِف منتجاتو، سبلمة هتدد اليت العيوب
 عيب صلم فإذا عليو، كادلفركضة ادلوضوعة كادلقاييس بادلواصفات ملتزما ادلنتج يكوف الثانية احلالة

. ليتوؤكمس دفع يستطيع فإنو لذلك، نتيجة منتجاتو يف

 ادلادة نص يف جاء دبا مقيد ليتوؤكمس دفع يف ادلنتج حق أف إُف التنويو غلب لكن
 العيب ظهر إذا ليتوؤكمس دفع يستطيع ال ادلنتج أف على نصت كاليت فرنسي، مدين 1386-12

                                                             
 .241 ص السابق، المرجع المعٌبة، منتجاته عن المنتج مسئولٌة جمٌعً، حسن: أنظر  1
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 الفرضية ىذه يف أنو حيث للتداكؿ، ادلنتج طرح أك لعرض التالية سنوات عشر خبلؿ ادلنتج يف
: النص ذكر كما

« Il n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les 

conséquences dommageables ». 

 أف ؽلكن اليت الضارة النتائج لتوقي البلزمة اإلجراءات كعمل إحتياطاتو يأخذ َف أنو أم
 القواعد إتبع قد بأنو التمسك الدكاء رلاؿ يف الصانع أك ادلنتج يستطيع ال ذلك، كعلى.ربدث

 اإللتزاـ حبالة يتعلق كفيما. ادلعيب الدكاء فعل عن ليةؤكادلس لنفي ادلهنة، بأصوؿ كادلرتبطة ادلوجودة
 حيث فيو، للمنتج يد ال الدكاء يف يظهر الذم العيب فإف الدكلة، من ادلفركضة اآلمرة بالقواعد

 إلنتاج ادلعنية اجلهات قبل من ادلوضوعة كادلعايَت بادلواصفات التقيد obligatoire إجباريا كاف
 خبلؿ الدكاء يف العيب يظهر ال حىت ادلنتج ػلتاط أف ذلك من الرغم على يتعُت كلكن الدكاء،
. دفعها من يتمكن كال ليتوؤكمس قامت كإال للتداكؿ، لطرحو التالية سنوات العشر

: المنتج بواسطة المعطاة والتعليمات المنتج تكوين إلى يعود العيب أن: خامسا

 حالة زبص فرنسي مدين 11-1382 ادلادة نص عبارات آخر يف جاءت اليت احلالة ىذه
 اجلزء ىذا إُف يعود ال العيب كاف فإذا. النهائي ادلنتج تكوين يف يدخل مركب لعنصر ادلنتج

 اجلزء ذلذا ادلنتج فإف ادلنتج، من الصادرة التعليمات بفعل النهائي ادلنتج إُف يعود كإظلا ادلركب،
 ادلنتج سبلمة يهدد الذم العيب عن الؤكمس يكوف ال النهائي ادلنتج تكوين يف يدخل الذم

 إذا الؤكمس منتجو يكوف ال الدكاء صناعة يف يدخل معُت كيميائي دبركب اخلاص فاجلزء. النهائي
 الصادرة التعليمات بسبب كإظلا بو، اخلاص اجلزء بسبب ليس الدكاء يف ادلوجود العيب أف أثبت

. للدكاء النهائي التكوين عن ؿؤكادلس ادلنتج من
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: الدواء مجال في وليةؤالمس من اإلعفاء إلتفاقات بالنسبة الموقف: الثاني الفرع

 يف ادلوقف بياف منا يتطلب الدكاء رلاؿ يف ادلعيبة ادلنتجات فعل عن ليةؤكادلس تطبيق
 من اإلعفاء على اإلتفاؽ مشركعية دبدل يتعلق فيما 1985 عاـ الصادر األكركيب التوجيو

 ادلدين القانوف يف ادلوقف لدراسة أيضا تدعونا ادلسألة ىذه أف كما ربديدىا، أك ليةؤكادلس
 مايو 19 يف الصادر 98-389 رقم القانوف يف الواردة ادلواد نصوصو تضمنت الذم الفرنسي
 .ادلعيبة ادلنتجات فعل عن ليةؤكادلس حوؿ 1998

: األوروبي التوجيو موقف: أوال

 على ،1 1985 عاـ الصادر األكركيب التوجيو من 12 ادلادة نصت لقد األمر، حقيقة يف
 إتفاقات أك شرط دبقتضى ادلضركر، مواجهة يف إستبعادىا اك ربديدىا ؽلكن ال ادلنتج ليةؤكمس أف

 صحيحة تكوف ال منها اإلعفاء أك ليةؤكادلس ربديد إتفافات أف أم لية،ؤكادلس من تعفي أك ربدد
 الدكاء لصانع ؽلكن ال مث، كمن اإلتفاقات، ىذه مواجهة يف للمضركر ضباية يشكل بالطبع كىذا

 الدكاء فعل بسبب ضرر حدكث حالة يف ليتوؤكمس ربديد على يتفق أف الصيدِف مع عبلقتو يف
 األضرار عن ليتوؤكمس ربديد أك إعفائو عل ادلستهلك مع يتفق أف للصيدِف غلوز ال كما ادلعيب،

. ادلعيب الدكاء بسبب تصيبو اليت

 ال معقد رلاؿ يف خاصة للمنتج، كاملة احلرية ترؾ األحواؿ من حاؿ بأم ؽلكن فبل
 فالك النص ىذا األكركيب التوجيو يتنب َف فإذا للدكاء، بالنسبة احلاؿ ىو كما ادلستهلك يفهمو
 ذلذه ؽلكن كال ادلستهلك، ضباية ىو األساسي ىدفو أف حيث التوجيو، نصوص يف تناقضا ذلك

 إكًتاث عدـ كبالتاِف ربديدىا، أك ليةؤكادلس من اإلعفاء إتفاؽ إباحة حالة يف تتقرر أف احلماية

                                                             
1 Art. 12 : «  La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée à l’égard 
de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité »  
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 مطمئنوف هنم إلللمستهلكُت، أضرارا كتسبب بو توجد أف ؽلكن اليت بالعيوب الدكاء صانعي
. ليتهمؤكمس ربدد أك تعفيهم اليت اإلتفاقات ىذه إُف إستنادا

 :  أف 1البعض ذكر كقد

« La prohibition de clauses limitatives et exonératoires de 

responsabilité a permis une négociation équilibrée ». 

 كادلستهلك ادلنتج بُت بالتوازف يسمح منها اإلعفاء أك ليةؤكادلس ربديد إتفاقات ربرًن أف أم
 من اإلعفاء إتفاقات حظر سبلح ؽللك ادلستهلك ألف بينها، فيما التفاكض إُف اللجوء كضركرة

 عن األخَت ىذا حبث كإال ادلستهلك مع ادلنتج تفاكض من مفر ال مث، كمن ربديدىا، أك ليةؤكادلس
 حالة على قاصر ربديدىا أك كليةؤادلس من اإلعفاء إتفاقات حظر أف إُف التنويو كغلب آخر، منتج
 اخلاص النظاـ ىذا إُف إستنادا كليةؤادلس دعول رفع إُف ادلعيب الدكاء فعل من ادلضركر جلوء

 أنو كما اإلتفاقات، ىذه حلظر زلل ال فإنو العامة، القواعد إُف ادلضركر جلأ إذا أما لية،ؤكبادلس
 بُت الرجوع دعاكم أف إعتبار على الشرط، هبذا مسح فقد ادلنتجُت، مع العبلقة ؼلص فيما

 متساكية تكوف ادلنتجُت مراكز أف كما الوطنية، للقوانُت مًتككة بل التوجيو، يتناكذلا َف ادلنتجُت
 هبذا السماح علي صراحة التوجيو نص عدـ كرغم التقييد، ذلذا مربر يوجد فبل مث، كمن تقريبا،
 بُت كليس كمنتج مستهلك بُت العبلقة إال التوجيو ينظم َف حيث ادلنتجُت، بُت العبلقة يف الشرط
 . كمنتج منتج

 التعويض تفرض التوجيو من التاسعة فادلادة مباشر، غَت بطريقة نصوصو من يستنتج أنو إال
: بشرطُت ذاهتا ادلعيبة ادلنتجات عدا الشيء، ىبلؾ يف ادلتمثلة أك بالشيء، تلحق اليت األضرار عن

 لئلستهبلؾ ادلستخدمة أك ادلخصصة األشياء من الضرر عليو الواقع الشيء يكوف أف: األكؿ

                                                             
1 Markovits (Y), La directive C.E.E. du 25 juillet 1985 sur la responsabilité de fait des produits défectueux, éd. 
L.G.D.J., 1990, n°43, p. 270. 
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 أغراض غَت يف إستخدمو أك الشيء، ىذا سبلك قد ادلضركر الشخص يكوف أف: الثاين اخلاص،
. حرفتو أك ذبارتو

    :   الفرنسي القانون موقف: ثانيا

 على نصت الفرنسي ادلدين القانوف من 15-1386 ادلادة أف صلد الفرنسي، القانوف ؼلص فيما
:  أنو

« Les clauses qui visent à écarter où à limiter la responsabilité du fait 

des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. 

Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas 

utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa 

consommation privée, le clauses stipulée entre professionnels sont 

valables »1.  
 ادلشرع أف مبلحظة غلب كلكن زلظورة، تكوف ربديدىا أك ليةؤكادلس من اإلعفاء إتفاقات أف أم

 األمواؿ تصيب اليت كتلك األشخاص، تصيب اليت األضرار بُت التفرقة على نص قد الفرنسي
 ربديد أك اإلعفاء إتفاقات إباحة ؽلكن ال األشخاص تصيب اليت باألضرار يتعلق فيما إنو حيث
 اإلتفاؽ ؽلكن حيث ؼلتلف، األمر فغن ،2األمواؿ تصيب اليت األضرار ؼلص فيما أما. ليةؤكادلس
 لئلستعماؿ سلصصة األمواؿ ىذه تكوف أال بشرط كلكن ربديدىا، أك ليةؤكادلس من اإلعفاء على

.    فقط ادلهنيُت بُت العبلقات على قاصرا األمر يكوف كأف ادلستهلك، بواسطة اخلاص

 ىذا إف حيث الدكاء، رلاؿ يف متصورة غَت تكوف األمواؿ تصيب اليت األضرار حالة أف كبديهي
 هتدد أف ؽلكن اليت األمراض كمواجهة صحتو على احلفاظ أجل من فقط، باإلنساف يرتبط األخَت
 ربديدىا أك ليةؤكادلس من اإلعفاء إتفاقات الفرنسي ادلدين القانوف حظر كقد سبلمتها، أك حياتو
 غلوز ال مث كمن اإلنساف أصابت قد األضرار دامت ما ادلستهلكُت أك ادلهنيُت بُت تفرقة دكف

                                                             
 .الفرنسً المدنً القانون من 1386/15 المادة نص: أنظر  1
 تصٌب التً األضرار بٌن سوى وقد التفرقة، بهذه ٌعمل لم 1985 عام الصادر األوروبً التوجٌه أن إلى الخصوص هذا فً اإلشارة تجدر  2

   . األموال أو األشخاص
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 الصيدِف مع عبلقتو يف سواء ربديدىا، أك ليتوؤكمس من إعفاءه يشًتط أف ادلنتج أك الدكاء لصانع
 احلظر يقتصر كال ادلعيب، الدكاء فعل من للمضركر الفعالة احلماية تتوافر حىت لؤلدكية، ادلوزع أـ

 شرط كل أيضا يشمل كلكن فقط، مباشر بوجو ليةؤكادلس زبفف أك تستبعد اليت الشركط على
 كالشركط األشكاؿ، من شكل بأم تعويض، على احلصوؿ يف ادلضركر حق يف يؤثر أف شأنو من

 .  1خبلذلا ادلدنية ليةؤكادلس دعول رفع ادلضركر يستطيع اليت الزمنية ادلهلة بإنقاص اخلاصة

 التقدم مخاطر بسبب الدواء مجال في المدنية وليةؤالمس إستبعاد: الثالث المطلب
: العلمي

 احلقائق من كثَتا أف حيث باحملدكدية، تتصف اإلنسانية ادلعرفة أف عليو خبلؼ ال شلا
 فقد اليقُت، عدـ يشوبو أمر علمية معارؼ من عليو الوقوؼ يتم ما إذ اليقُت على تبٌت ال الطبية
 يصعب العلمية فادلعارؼ كالتجربة، البحث على بناء طويلة فًتات مركر بعد صحتو عدـ تتضح

. عليها السيطرة

 إكتشاؼ يتم قد الدكاء، صناعة أثناء هبا يلتـز اليت كالفنية العلمية ادلعارؼ أف ذلك كمفاد
 تنتاهبا ما زقت يف صناعتها مت اليت األدكية أف البلحقة التجارب تثبت كقد بعد، فيما غَتىا

 كالتقدـ العلمي بالتقدـ ترتبط اليت ادلخاطر تلك كتعاًف، تصلح شلا أكثر كتفسد تضر اليت العيوب
 التشريعات موقف ىو كما لية؟ؤكادلس من للتنصل هبا التمسك الدكاء منتج يستطيع ىل الفٍت،

 اذلامة؟ ادلسألة ىذه من ادلختلفة

: التاِف النحو على ادلطلب ىذا يقسم ذلك على اإلجابة سبيل كيف

. العلمي التقدـ دبخاطر ادلقصود: األكؿ الفرع

. لئلعفاء كسبب العلمي التقدـ سلاطر نطاؽ: الثاين الفرع

                                                             
 .256 ص السابق، المرجع المنتج، مسئولٌة جمٌعً، حسن. د  1
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. العلمي التقدـ دلخاطر إستنادا ادلسئولية من اإلعفاء شركط: الثالث الفرع

: العلمي التقدم بمخاطر المقصود: األول الفرع

 يف يعترب ال كىو قريب، كقت مند صيتو كيعلو ينتشر العلمي التقدـ سلاطر مصطلح بدأ
 أفصح الدكاء يف كجدت كمضار لعيوب إكتشافا كونو بقدر التطور دلخاطر شلثبل األمر حقيقة
 تسمح الفٍت كالتقدـ العلم حالة تكن َف كالذم احلديث، كالتكنولوجي العلمي التطور عنها

. 1للتداكؿ إطبلقو كقت بإكتشافها

 يف يكن َف عيب من بالدكاء يلحق ما كل هبا يقصد الدكاء رلاؿ يف العلمي التقدـ سلاطر أف أم
 أك العلمية ادلعرفة حلالة نتيجة يتجنبو، أك يكتشفو أف حكمو، يف من أك الفعلي ادلنتج إستطاعة

 .2للتداكؿ الدكاء طرح كقت بذلك لو تسمح اليت التقنية

 بو ادللصق العيب أك اخلطورة ىذه تكن َف للتداكؿ بطرحو ادلنتج قياـ كقت الدكاء أف ذلك مؤدل
 كاف آخر، شخص أم أك نفسو الصانع فبل توقعها، ادلمكن من كالفٍت العلمي للمستول طبقا
 مت كإظلا سلاطر، على ينطوم أنو باإلستعماؿ يظهر سوؼ الدكاء ىذا بأف يتكهن أف كقتها ؽلكنو

 آثارا البعيد ادلدل على تًتؾ اليت األدكية تلك ذلك على كمثاؿ الحق، كقت يف عنها الكشف
 أك العلمي التقدـ نتيجة إال لتظهر تكن َف اآلثار ىذه أف إال يتناكلوهنا، الذين بادلستهلكُت ضارة
 صناعة يف تدخل اليت الفعالة ادلواد كتعترب ىذا.للتداكؿ طرحها بعد عنها يكشف الذم التقٍت

 اآلثار كل إكتشاؼ باإلمكاف يكوف فبل التقدـ، خطر لظهور اخلصبة األرض دبثابة األدكية
 بأكرب الفحص ىذا نفد لو حىت فحصو عند جديد بدكاء ادلتعلقة اإلستعماؿ موانع أك اجلانبية

                                                             
 .262 ص السابق، المرجع جمٌعً، حسن. د  1

2 « Défaut d’un produit que le producteur, ou bien celui qui lui est assimilée.(c'est-à-dire l’ensemble des 
intervenants au cours de la vie du médicament), n’a pu découvrir, ni éviter, pour la raison que l’état des 
connaissance scientifiques et techniques, objectivement accessible à sa connaissance lors du moment de la mise 
en circulation du produit, ne lui permettait pas ». Géraldine (M.), « L’enjeu de la notion de Risque de 
développement », Art disponible sur : www.jurismag.net/articles/article-medic?htm. Mise en ligne à 
26/11/2011.   

http://www.jurismag.net/articles/article-medic?htm
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 كال اجلانبية، اآلثار ىذه تظهر ال حيث كافية، بصورة الدكاء ذبربة سبت لو كحىت العناية، من قدر
 من أستعمل قد الدكاء فيها يكوف اليت اللحظة يف إال الدقة كجو على اإلستعماؿ موانع تتحدد

 قد العلمي التقدـ أف ذلك ،1حاالهتم كتتباين ظركفهم زبتلف األشخاص، من كبَت عدد قبل
 اليقُت مسات يكتسب ال التجارب خبلؿ من معرفتو يتم ما فكل العلمية ادلعرفة نسبية أظهر

 تظل ألهنا الظنية ادلعرفة طوائف من طائفة إنسانيا مكتسبا بإعتبارىا تشكل العلمية فادلعرفة
 ما بكل تتسم بغاية ،أساسية كبصفة كذلك كإظلا قاصرة مكنات ذات بوسائل فقط ليس زلدكدة

 ضبط أساليب " أف 3ذلك يف البعض ذكر كقد 2كظرفية تباين من اإلنسانية ادلقاصد بو غطبصت
 يتعلق فيما األخص على ذلك ػلدث كتعقيده كفنيتو ادلنتج حبداثة بادلقارنة سلتلفة تظهر قد اجلودة

 التطور كبُت اإلنتاج تقنيات ؼلص فيما كالتقدـ التطور بُت التفاكت فإك الدكائية بالصناعات
 خاطرمب يسمى ما نشأة إُف يؤدم الذم السبب ىو اجلودة، ضبط أساليب ؼلص فيما كالتقدـ
 اإلنتاج، تقنيات يف احلاصل التطور من أسرع اجلودة ضبط أساليب يف تطور ػلدث فقد ".التقدـ

. ادلنتجات ىذه صناعة عند إكتشافها الصعب من كاف ادلنتج، يف عيوب إكتشاؼ إُف يؤدم شلا

 إعلاؿ على يتأسس ال 4هبا اجلهل أف يف تكمن العلمي التقدـ سلاطر خصوصية أف بالذكر كجدير
 يتوصل ما كصف كعدـ اإلنسانية، ادلعرفة زلدكدية يف يكوف األساس إظلا اإلنساف، من تقصَت أك

.                     بعد فيما يغَته قد العلمي التقدـ ألف اليقُت، بأنو اإلنساف إليو

: لإلعفاء كسبب التقدم مخاطر نطاق: الثاني الفرع

 19 يف الصادر الفرنسي القانوف إقرار يف تأخر قد الفرنسي ادلشرع أف إُف أشرنا أف سبق
 حوؿ كمناقشات جدؿ من ثار ما إُف يرجع التأخَت ىذا يف اجلوىرم السبب كلعل ،1998 مايو

                                                             
 .145 ص السابق، المرجع الملوث، أو الفاسد الغذاء عن الناشئة الصحٌة األضرار الحمٌد، عبد ثروت: أنظر  1
2
 .2 ص السابق، المرجع العلمً، التقدم مخاطر مواجهة فً السالمة بضمان المنتج إلتزام مدى قدوس، الرحمان عبد حسن: أنظر  

 بعدها وما 21 ص السابق، المرجع التكنولوجٌة، المخاطر ضد التأمٌن سرور، شكري محمد: أنظر  3
4 Durrieu- Dieblot, médicament et produit dangereux pour la santé, Op. Cit., Art. Disponible sur : 
http:/www.sos_net.eu.org/medical/medic.htm.     
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 ادلشرع إنتهى أف إُف لية،ؤكادلس من اإلعفاء أسباب من سببا إعتبارىا كمدل العلمي التقدـ سلاطر
 ادلنتج بإعفاء خاصا حكما تضمن قد األكركيب التوجيو ككاف ادلذكور، القانوف إصدار إُف الفرنسي

 كرد كلكن العلمي، التقدـ سلاطر فكرة إُف إستنادا ادلعيبة منتجاتو مضار عن الناشئة ليةؤكادلس من
 دكلة لكل ترؾ التوجيو أف أم إلزاميا، كليس إختيارم ضلو على اإلعفاء أسباب من السبب ىذا
 فرنسا حسمت كلقد ،1عدمو من اإلعفاء أسباب ضمن السبب ىذا إدراج حرية اإلرباد دكؿ من

 ادلقررة أك خطأ بدكف ليةؤكادلس من اإلعفاء أسباب من بإعتباره السبب ىذا على بالنص أمرىا
 القانوف بنص

 إذا بو التمسك غلوز ال حبيث ادلبدأ، ذلذا حدكدا كضع قد الفرنسي ادلشرع أف إال            
 أف على 12-1386 ادلادة نصت فقد زلدد، دبجاؿ يتعلق األمر كاف أك معينة، ظركؼ توافرت
 الضرر كاف إذا لية،ؤكادلس من لئلعفاء كسبب العلمي، التقدـ دبخاطر التمسك يستطيع ال ادلنتج
 ال ادلنتج لن كما ،2مشتقاتو من أك اإلنساف جسم عناصر من بعنصر متصبل ػلدث الذم

 قد الضرر سبب الذم العيب كاف إذا ليتوؤكمس من للتنصل العلمي، التقدـ سلاطر إثارة يستطيع
 َف ادلنتج أف على يدؿ ذلك الف للتداكؿ، ادلنتج لطرح التالية سنوات العشر خبلؿ إكتشافو مت

.  3ضارة نتائج أية حدكث لتوقي البلزمة كالضركرات اإلحتياطات يتخذ

 منتجات تستثٍت فلماذا للدكاء، بالنسبة السابق النص موقف عن التساؤؿ ىنا كيثور
 لو الدكاء فإف ذلك عن كفضبل العلمي؟ التقدـ سلاطر بسبب اإلعفاء نطاؽ من البشرم اجلسم
 اإلستثناء؟ لذات ؼلضع َف فلماذا اإلنساف، بصحة الوثيق بإرتباطو ادلنتجات ىذه خصوصية نفس

                                                             
 نطاق من األدوٌة استثنت أنها بٌد لإلعفاء، كسبب العلمً التقدم بمخاطر وأخذت األوروبً، التوجٌه علٌه نص الذي الخٌار من ألمانٌا استفادت  1

 حرص حٌث الدواء، مخاطر عن المسئولٌة من وجوبٌا تأمٌنا علٌه وٌفرض المنتج، على مشددة مسئولٌة ٌفرض خاص لنظام تخضع حٌث اإلعفاء،
 الدواء، لصانعً بالنسبة المسئولٌة وطأة من ٌخفف إذ له، المستهلكٌن وبٌن الدواء صانعً مصالح بٌن التوازن من نوع إٌجاد على األلمانً المشرع

 . الدواء عٌوب بسبب التعوٌض على الحصول الدواء لمستهلكً وٌضمن ،مؤقتة مسئولٌتهم ألن
2 Géraldine (M.), Le médicament est il un produit au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux ? 
Art. Disponible sur : http://www.jurismag.net/article_midic?htm. Mise en ligne à 15/01/2011.  
3 L.n° 98-389, 19 mai 1998, art. 1386-12. «  Le producteur ne peut invoquer les causes d’exonération prévus aux 
de l’article 1386-11 si, en présence d’un défaut qui s’est révélé dans un délai de dix ans après la mise en 
circulation du produit, il n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables ».  

http://www.jurismag.net/article_midic?htm
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 منتج أم من أكثر خطرا سبثل البشرم اجلسم منتجات كانت إذا بأنو القوؿ ؽلكن حيث
 أف شك فبل فقط عليها اإلقتصار يربر ما يوجد ال أنو إال فيها، كالتحكم السيطرة لصعوبة آخر

 كيربر البشرم، اجلسم منتجات عن فصلو عدـ تستدعي خاصة حساسية لو اآلخر ىو الدكاء
 بالنسبة حرج كضع يف الدكاء صناعة يضع سوؼ السبب هبذا األخذ أف بقوذلم ذلك البعض

 الدكاء صناعة تطوير حملاكلة بادرة أية على كالقضاء بل فحسب، ىذا ليس اآلخرين من للمنافسة
 شلا بادلستهلك اإلضرار كإحتماالت اجلديدة، األدكية على ذبارب إجراء ضركرة من معها ربملو دبا

 .     1إقتصادية سلاطر من ذلك عليو ينطوم دبا ادلسئولية من خوفا ادلنتجُت إحجاـ إُف يؤدم

 كإستثناء اإلنساف جبسم ادلتعلقة ادلنتجات بإختيار الفرنسي ادلشرع قياـ فإف األمر، حقيقة كيف
 بُت مساكاة عدـ نشأة إُف يؤدم لية،ؤكادلس من لئلعفاء كسبب العلمي التقدـ سلاطر على

 أف فإما ضرره، كمصدر ادلنتج طبيعة حبسب ادلضركرين سبييز كراء من العلة تتضح ال إذ الضحايا
 بالنسبة اإلعفاء بسبب نأخذ أك ضرر، مصدر مادامت ادلنتجات لكافة شاملة احلماية تكوف

 كاآلخر 2بشرية مواد من مكونا الدكاء أف جملرد مثبل األدكية بُت التفرقة نقيم كيف إذ جلميعها،
.   اإلنساف جسم على مردكد لو ادلنتجُت فكبل خالصة، صناعية مواد من مكوف

 التقدم لمخاطر إستنادا المدنية وليةؤالمس من الدواء منتج إعفاء شروط: الثالث الفرع
: العلمي

 أف حيث الدكاء، رلاؿ يف شلكنة ضباية أكرب إُف للوصوؿ الطريق، الفرنسي ادلشرع فقد
 فعالة ضباية توفَت إُف يؤدم ليةؤكادلس من لئلعفاء كسبب العلمي، التقدـ سلاطر إستبعاد

 على كالعمل إليو، الوصوؿ غلب الذم األمسى، اذلدؼ ىي اإلنساف فصحة الدكاء، دلستخدمي
 من كاف إذ لئلعفاء، سببا التقدـ سلاطر إعتبار على الفرنسي ادلشرع نص ذلك كمع ربقيقو،

                                                             
 .87 ص ،2008 اإلسكندرٌة، الجامعٌة، المطبوعات دار المسئولٌة، من المنتج إلعفاء كسبب التطور مخاطر سلٌم، الدٌن محً محمد: أنظر  1
 هرمون مثل دم من أو مشٌمً مستخلص من كان سواء اإلنسان، جسم من عناصر إنتاجها فً تستخدم التً بالهرمونات الخاصة األدوٌة من هناك  2

 . 89 ص السابق، المرجع سلٌم، الدٌن محً محمد. د: أنظر واألنسولٌن،( النمو )التكاثر
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 قبوؿ يشكل حيث رلالو، يف لئلعفاء كسبب هبا التمسك من الدكاء يستثٍت أف عليو ادلتعُت
 النظاـ يف تناقضا يعد أنو كما ادلستهلك، ضباية يف رجوعا لئلعفاء كسبب العلمي التقدـ سلاطر

.    1خطأ بدكف ليةؤكادلس على ينص الذم اجلديد القانوين

 ادلوضوعية ليةؤكادلس من لئلعفاء كسبب التقدـ سلاطر فكرة أف إُف أشرنا أف سبق كقد
 ىذا أف إال للتداكؿ، فيو طرح الذم الوقت يف معُت بعيب معيبا كاف ادلنتجات أحد أف تفرض
 يأيت الزمن من فًتة بعد مث بو يتنبأ أف منتجو إستطاعة يف يكن كَف للكافة معركفا يكن َف العيب
 من بد ال شركط فثمة ذلك على كبناء العيب، ىذا كجود عن يكشف الذم العلمي التقدـ
 فكرة إُف إستنادا ادلوضوعية ليةؤكادلس من يتخلص أف ادلعيب الدكاء منتج يستطيع حىت توافرىا
: ىي الشركط كىذه العلمي، التقدـ سلاطر

:  بو يتنبأ أن المنتج إستطاعة في يكن ولم معلوما يكن لم الدواء في عيب وجود: أوال

 ما لو يكوف أف غلب ادلوضوعية ليةؤكادلس من ادلعيب الدكاء منتج إعفاء إف احلاؿ، بطبيعة
 طرحو قبل علمي تطور من طرأ ما ضوء يف عيب من الدكاء يف دبا علمو فإف مث كمن يربره،

 العلمي التقدـ سلاطر بفكرة التمسك يف احلق لو يعطي ال العيب، هبذا علمو إمكانية أك للتداكؿ
 التقدـ سلاطر فكرة من احلكمة تنتفي حيث ادلوضوعية، ليةؤكادلس من اإلعفاء أسباب من كسبب

 من احلد خبلؿ من ادلنتجُت مصاٌف رعاية مع ادلستهلكُت ضباية على األساس يف تقـو اليت
 الفنية ادلعرفة حالة تكن َف سلاطر عن لُتؤكمس جعلناىم إذ الصناعي، التقدـ عرقلة سلاكؼ
. يتوقعها أف إمكاهنم يف ليس أك هبا، بالعلم ذلم تسمح

 

 

                                                             
 .110 ص السابق، المرجع غرٌب، شحاتة: أنظر  1
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: للتداول الدواء طرح على الحق تاريخ في العيب ىذا الفنية المعرفة حالة تظهر أن: ثانيا

 أحد يف معُت عيب كجود عن العلمي التطور يكشف فقد احلياة، سنة ىو التطور كاف ا َف
 الصناعات رلاؿ يف حدكثو تكرار احملتمل من أمر كىو للتداكؿ، طرحو من زمنية فًتة بعد األدكية

 الرجوع يتعُت ذلك، ضوء كيف ربديدا، اجملاؿ ىذا يف لو حدكد ال العلمي التقدـ حيث الدكائية،
 ينظر ال إذ الوقت، ذلك يف األدكية بعلم يتصل من كل عليها كاف اليت الفنية ادلعرفة حالة إُف
 نظرة الفنية ادلعرفة حالة إُف ينظر ظلاإك كحده، ادلعيب الدكاء دلنتج بالنسبة الفنية ادلعرفة حالة إُف

. عاـ بوجو باألدكية يتصل من كل بُت سائد ىو ما إطار يف حبتة موضوعية

 ليةؤكادلس من الدكاء منتج تعفي مث كمن نقصدىا، اليت الفنية ادلعرفة حالة فإف كىكذا
 الرأم ىذا كاف كإف معُت، علمي لرأم الدكاء منتج إعماؿ تبث إذا مثبل تتوافر ال ادلوضوعية،

 معُت عيب عن الكشف يف سبلمتو األياـ أثبتت آخر علمي لرأم إعلالو مع العلماء، غالبية ؽلثل
 أف ثبت إذا نقصده الذم النحو على الفنية ادلعرفة حالة تتوافر ال كذلك ينتجو، الذم الدكاء يف

 على معلوما كاف أنو إال اإلقليمي، ادلستول على معلوما يكن َف كإف بالدكاء ادلوجود العيب
.   العادلي ادلستول

 إثبات عبء عليو يقع ادلوضوعية، ليةؤكادلس من زبلصو سبيل يف الدكاء، منتج أف كبديهي
 الذم العيب عن بالكشف لو لتسمح تكن َف للتداكؿ الدكاء طرح كقت الفنية ادلعرفة حالة أف

.  للتداكؿ الدكاء طرح على الحق تاريخ يف العلمي التطور أظهره

 إكتشاف عن تنتج التي الضارة اآلثار لتدارك الالزمة التدابير كافة الدواء منتج إتخاذ: ثالثا
: أدوية من أنتجو فيما العيب ىذا

 من كسبب العلمي التقدـ سلاطر فكرة إُف يستند أف ادلعيب الدكاء منتج يستطيع ال
 اآلثار لدرء البلزمة التدابَت كافة إزبذ أنو يثبت َف ما ادلوضوعية، ليةؤكادلس من اإلعفاء أسباب
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 ادلعرفة حالة ألف نظرا بو، التنبؤ كسعو يف يكن َف الذم العيب ىذا إكتشاؼ عن تنتج اليت الضارة
 اإللتزاـ "يسمى ما تنفيذ بإثباتو يتحقق ما كىو التوقيت، ىذا يف بذلك لتسمح تكن َف الفنية
 يف ادلستهلكُت على تأثَتىا كمدل أنتجها الذم األدكية حالة بتتبع قيامو دبعٌت ،"ادلنتجات بتتبع
 من الدكاء صناعة تعد حيث 1الدكائية الصناعات رلاؿ يف تطور من العلم عنو أسفر ما ضوء

 باألداة حدا شلا لئلنساف، اجلسدية بالسبلمة لتعلقها اخلطر، عظيمة األعلية شديدة الصناعات
 مرحلة كيف إنتاجو عند كاحلذر احليطة كاجب منتجيو عاتق على تلقى أف دكلة أم يف التشريعية

 كالتداكؿ اإلنتاج مراحل تنظم اليت الصارمة التشريعات إستقرار من يبُت ما كىو للتداكؿ، إطبلقو
 منتج على غلب مث كمن ،2الدكاء ىذا إستعماؿ من الناصبة األضرار عن ادلشددة ليةؤكادلس كترتب
 عليو فيجب دلنتجو الضارة النتائج رباشي من سبكنو اليت اخلاصة اإلجراءات كافة إزباذ الدكاء
 قد ما على للوقوؼ دبنتجو اخلاصة التكنولوجيا كمراعاة كالتقنية كالعلمية الفنية ادلعرفة تطور متابعة
.    3السوؽ يف لتداكلو التالية سنوات العشر خبلؿ عيب من يظهر

                                                             
1 Dumery (A.), La responsabilité du fait des médicaments, Op. Cit., p.59. 

 اإلخالل عن الدواء صناعة مجال فً المنتج مسئولٌة إدراج بضرورة اإلتحاد دول عاتق على إلتزاما 1985 فً الصادر األوروبً التوجٌه وضع  2

 هذا أن وٌذكر(. 9م )للمنتجات العام بالضمان والخاص 29/02/1992 فً الصادر األوروبً التوجٌه فً اإللتزام هذا ورد وكذلك المتابعة، بإلتزام

 التً اللجنة له عرضت حٌث المعٌبة، المنتجات مضار عن الناشئة الموضوعٌة المسئولٌة بشأن الفرنسً القانون مشروع ضمن مدرجا كان اإللتزام

: عنوان تحت ٌرد اإللتزام هذا وكان المشروع، هذا حول تقرٌر إلعداد (Le Sénat) الشٌوخ مجلس أعضاء بعض من شكلت

« Obligation de suivi des produits et régime spécifique applicable aux produits de santé ».Art. (1386-11-1) du 
civil Law francises. 

: بقوله المادة هذه تفسٌر (M. Pierre Fauchon) اللجنة رئٌس تناول وقد

« Cet article qui ne résulte pas de la directive elle-même tend à faire peser sur le producteur une obligation de 
suivre le produit après sa mise sur le marché, cette disposition atténue la portée de l’exonération du producteur 
pour les risques de « développement », prévue par l’article 12 de la proposition de loi ».Rapport n. 377- 
proposition de loi, adoptée avec modification par l’assemblée national en deuxième lecture relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux ». Par : M. Pierre Fauchon. Art. Disponible sur : 
http://www.senat.fr/rap/197-377/197-377.htmlMise en ligne à 14/01/2011. 

 التً و المعٌبة، المنتجات فعل عن الناشئة المسئولٌة أحكام ضمن الفرنسً المسرع ٌتناوله لم وإن المنتجات، بتتبع اإللتزام أن غلى اإلشارة وتجد هذا
: التالً النحو على اإلستهالك تقنٌن فً تناوله قد أنه إال المدنً، التقنٌن نصوص ضمن أدرجها

Art. (L. 221-1-2-a) code de la consommation : «  le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, 
compte tenu des caractéristiques des produits qu’il fournit, lui permettent : a) De se tenir informé des risques 
que les produits qu’il commercial, se peuvent présenter,…Ces mesures peuvent notamment consister en la 
réalisation d’essais par sondage ou en l’indication sur le produit ou son emballage d’un mode d’emploi, de 
l’identité et de l’adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de 
produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de 
la consommation et du ou des ministre intéressée ».         

: ٌلً ما على صراحة نصت حٌن المنتج عاتق على اإللتزام هذا وضعت الفرنسً اإلستهالك تقنٌن من (L. 221-1-2) المادة أن بالذكر وجدٌر  3

Art (L. 221-1-2-b) code de la consommation : «  le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, 
compte tenu des caractéristiques des produits qu’il fournit, lui permettent : b) D’engager les actions nécessaires 

http://www.senat.fr/rap/197-377/197-377.html
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 أف يف يتمثل اإللتزاـ ىذا على التأكيد على الفرنسي ادلشرع حرص أجلو من الذم اذلدؼ كلعل
 جديد ىو دبا يـو كل يأيت العلم إف حيث هناية، ببل يوميا عنو يكشف كما العلمي البحث حبور

 ىذه ادلنتج ذلذا نتائج ظهور للتداكؿ جديد منتج أم طرح على يًتتب ما دائما، أنو ذلك كمفاد
 مث أجلها من اليت الغاية ربقيق يف ادلنتج ينجح حيث إغلابية تكوف أف ػلتمل شك، ببل النتائج
 يد بُت للتداكؿ كطرحو عليو العلمية التجارب من سلسلة بعد جديد دكاء فإنتاج صنعو،

 يف النجاح ػلقق قد ذلم، بالنسبة أعلية سبثل معينة غاية ربقيق فيو يأملوف الذين ادلستهلكُت
 من التخفيف أك عليو القضاء أجل من خصيصا الدكاء ذلك أعد الذم ادلرض على القضاء
 ربقيق يف اجلديد ادلنتج يفشل فقد ادلنتجُت، أك للصناع حليفا التوفيق يكوف ال كقد حدتو،
 آثارىا تظهر كَف الصانع أك ادلنتج فيها كقع معينة لعيوب أجلها، من صنع اليت اإلغلابية النتيجة

 حد عند اجلديد ادلنتج يقف ال فقد ذلك من كأكثر بل للتداكؿ، ادلنتج طرح بعد إال الواضحة
 سلاطر تفرزىا اليت السلبية النتائج بعض عليو يًتتب قد أيضا بل منو، يأمل ما ربقيق يف الفشل
 ػلقق أال ذلك كمن ادلنتج، صناعة حاؿ إكتشافها العلم حالة تسمح َف كاليت العلمي، التقدـ
 ادلرجوة نتائجو الناس أكساط بُت إنتشاره شاع معُت مرض لعبلج إنتاجو مت اليت اجلديد الدكاء
 الذم اجلديد الدكاء ضد دلناعة بو ادلصاب اإلنساف جسم كتكوين نفسو، تطوير يف ادلرض لنجاح

 حدكثها يتوقع َف لو ضارة آثار كجود عن العلمي التقدـ سلاطر تسفر قد أك لو، خصيصا أنتج
. صناعتو عند

 تتبع بضركرة كادلنتجُت الصناع إلزاـ على حريصا الفرنسي ادلشرع كاف ذلك، أجل من
 من السبلمة بضماف اإللتزاـ يقتضيو ما اإللتزاـ ىذا ػلقق حيث ،1للتداكؿ الطرح عقب منتجاهتم
 احلفاظ يقتضيو ما إزباذ من بالتتبع اإللتزاـ مراعاة بفضل الصانع أك ادلنتج يتمكن إذ ضوابط،

 كمن نتائج من إكتشافو مت دبا علما دلنتجو ادلستعملُت إحاطة يف تتمثل ضوابط، من السبلمة على
                                                                                                                                                                                                 
pour maîtriser ces risques, Y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des 
consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché ».  

 .28 ص السابق، المرجع بدر، أحمد أسامة. د  1
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 ادلسارعة أك إكتشافها مت اليت ادلخاطر تلك نتائج تقيهم اليت كالتدابَت اإلحتياطات كافة إزباذ مث،
 نتائج من كادلتابعة التقدـ عنو أسفر عما السيطرة عن عجزه حالة التداكؿ من ادلنتج بسحب

.   ضارة

 ادلرضى عن اخلاصة كاإلحصاءات ادلعلومات صبع الدكاء منتج على يتعُت ذلك، عن كفضبل
 التقارير طلب ككذلك الدكاء إستخداـ بعد الصحية حالتهم على للوقوؼ للدكاء ادلستخدمُت

.   1الدكاء يف ادلختلفة كادلعامل األطباء رأم سبثل اليت اخلاصة

 النص جاء حيث مؤبدة بصفة بالتتبع قياـ من ادلنتج أك الصانع أعفى قد الفرنسي ادلشرع أف بيد
 سنوات العشر خبلؿ فقط كذلك العلم، عنها يكشف اليت ادلضار أك ادلخاطر تلك على قاصرا
        .2للتداكؿ ادلنتج لطرح التالية

                                                             
 .93 ،92 ص السابق، المرجع سلٌم، الدٌن محً محمد: أنظر  1
 .إلٌه اإلشارة سابق ،1998 عام الصادر 98-389 قم الفرنسً القانون من 12-1386 المادة نص ذلك فً راجع  2



 
 

 ةــــــــمـــــــــاتــــــــالخ
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 : الخاتمة

        استعرضنا يف الصفحات السابقة من حبثنا ادلتواضع، التنظيم القانوين لتداول ادلواد 
الصيدالنية يف الفصل األول و ادلسؤولية الناجتة عن تداوذلا يف الفصل الثاين حيث إعتمدنا ىذه 
اخلطة حماولني تبيني مدى احلماية اليت كرسها ادلشرع اجلزائري دلستهلك ادلواد الصيدالنية سواء 

 :قبل طرحها للتداول أو بعد ذلك، و توصلنا للنتائج التالية

تبٌت ادلشرع اجلزائري مفهوما موسعا للمواد الصيدالنية خاصة الدواء فذكر أنواعو على  -
سبيل ادلثال و مل حيصرىا بصفة جامدة، دلا يواكب ىذا ادلنتج العديد من التطورات ال 
ميكن للتشريع اللحاق هبا، و ذلك من أجل توفري أكرب محاية للمستهلكني يف مواجهة 

ادلنتجني الذين يسعون إىل إبعاد بعض ادلنتجات عن وصف ادلواد الصيدالنية حىت 
و بالتايل فإن . يتمكنوا من طرحها يف األسواق حبرية تامة دون أية قيود تفرض عليهم

ادلشرع حدد نطاق تطبيق القواعد القانونية ادلنظمة لتداول ادلواد الصيدالنية  من الناحية 
ادلوضوعية، وحدد نطاق اإلحتكار الصيدالين ىذا األخري الذي مينع مبوجبو بيع أي مادة 

صيدالنية من طرف غري الصيادلة، ويف ىدا جعل محاية كبرية للمستهلك ذلك أن 
 .خصوصية ادلادة الصيدالنية تستدعي بيعها من شخص حمًتف 

محاية دلستهلك ادلواد الصيدالنية جعل ادلشرع تداول ىذه األخرية مرىون بضوابط إجرائية  -
اذلدف منها ضمان محاية وسالمة وأمن ادلستهلك، فإشًتط على غرار ادلشرع الفرنسي 

رخصة لطرح ادلواد الصيدالنية يف السوق وذلك لضمان الرقابة السابقة للمنتوج 
الصيدالين حيث أن ىذه الرخصة ال متنح إال إذا أثبت منتج ادلواد الصيدالنية سالمة 

وجودة ادلنتوج الصيدالين وذلك بإجراء إختبارات ودراسات من طرف خرباء قصد 
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التحقق من عدم وجود أي غش أو خطر حمتمل يف ادلادة الصيدالنية وىذا ما كرسو كل 
 . السابق الذكر وكذلك قانون محاية الصحة وتطويرىا 284-92من ادلرسوم 

مل يكتف ادلشرع برقابة ادلنتوج الصيدالين قبل طرحو فقط بل وضع ميكانزمات رقابية  -
الحقة للوضع ، حيث ألزم ادلنتج بضرورة تتبع منتجو بإجراء رقابة دورية إلكتشاف 

وكرقابة خارجية فإن ادلشرع أنشأ أجهزة رقابية خاصة للتحقق من . ادلخاطر ادلستجدة 
باإلضافة . جودة ادلنتوج الصيدالين ادلطروح للتداول يف السوق، وأمهها مفتشية الصيدلة

إىل ذلك فإنو رغم حصول ادلنتج على رخصة الوضع يف السوق إال أن ىذا ال مينع من 
سحبها مىت رأت اجلهة الوصية على منحها حتقق السبب الذي يستدعي ذلك، ويعترب 

 .ىذا مبثابة رقابة الحقة بالغة األمهية إال أهنا تعترب ردعية وليست وقائية 
نظرا دلا يتمتع بو ادلنتوج الصيدالين من خصوصية، فقد توسع ادلشرع يف فرض ادلزيد من  -

اإللتزامات القانونية اليت ألقاىا على عاتق ادلتدخلني يف عملية تداول ادلواد الصيدالنية 
وبالتايل فإن قانون محاية ادلستهلك وقمع الغش ال ميكن أن يعترب كافيا حلماية مستهلك 
ادلواد الصيدالنية، دلا ذلذه األخرية من خصوصية جتعل محاية مستهلكيها تستوجب فرض 

ادلزيد من القواعد القانونية ادلتشددة، ومن ىنا تظهر احلاجة إىل وجوب وضع تنظيم 
تشريعي متكامل يضم تداول ادلواد الصيدالنية وذلك على غرار ادلشرع الفرنسي وعدم 

 .ترك النصوص مشتتة 
إن قواعد محاية ادلستهلك احلالية مل تعد كافية لتوفري احلماية الالزمة، إضافة إىل أن  -

القواعد العامة ادلتضمنة لضمان العيوب اخلفية يف عقد البيع تقتصر على ادلتعاقدين وىو 
إجحاف يف حقوق ادلستعملني من خارج العالقة التعاقدية، مما حيتم على ادلشرع توفري 

محاية أكثر للمتضررين من إستعمال ادلنتجات ادلعيبة، وىو ما حتقق مبوجب القانون 
 مكرر ادلتعلقة 140 الذي جاء بادلادة 2005 جوان 20 الصادر بتاريخ 05-10
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مبسؤولية ادلنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاتو ادلعيبة وىي ادلستوحاة من القانون ادلدين 
 ماي 19 بتاريخ 389-98الفرنسي الذي أضاف ىذه ادلسؤولية مبوجب القانون 

 و اليت مصدرىا التوجيو األوريب 1386-18 إىل 1386-1 وذلك يف ادلادة 1998
 مادة يف حني أفرد ذلا ادلشرع 18، وقد أقر ادلشرع الفرنسي 1985 جويلية 25بتاريخ 

اجلزائري مادة وحيدة بفقرتني وبالتايل كان جيدر بو وضع قواعد ألحكام ادلسؤولية 
ادلوضوعية الناشئة عن فعل ادلنتجات ادلعيبة، حبدودىا وضوابطها اليت أخذت هبا غالبية 

دول اإلحتاد األورويب، وذلك ضمن نظامنا القانوين اجلزائري هبدف إقامة نوع من التوازن 
بني مصلحة ادلنتجني ومصلحة ادلستهلكني، ولتوحيد احلماية القانونية دلستهلكي 

ادلنتجات الصيدالنية ادلعيبة بصرف النظر عن طبيعة العالقة اليت تربطهم مبنتج الدواء 
وعدم جتاىل مسؤولية الدولة عند وضع ىذا التشريع، خاصة أهنا اجلهة ادلناط هبا منح 

 .التصاريح والًتاخيص

وأخريا، فال أحسب أين قد أعطيت ىذا ادلوضوع اذلام حقو وإمنا بذلت ما يف جهدي فإن 
 .كان من توفيق فمن اهلل، وإن كان من خطأ فبأخطائنا يهتدي غرينا

 

 اتة بتدةااةوة وننةة

 

 

 
 



 
 

 المالحق



 
 :01الملحق

Arrêté n° 57 du 23/07/1995 fixant les 
règles de bonne pratiques de fabrication 
de conditionnement, de stockage et de 

contrôle de la qualité des produits 
pharmaceutiques. 



LA PHARMACIE Mrèié r f 57 du 23 j u i l k t 1995 

• .S Arrêté n° 57 du 23 Juillet 1995 fixant les règles de 

bonnes pratiques de fabrication, de conditionnement, 

de stockage et de contrôle de la qualité des produits 

pharmaceutiques 

RÈGLES 
DE BONNES 
PRATIQUES : 
- FABRICATION 
- CONDITIONNEMENT 
- STOCKAGE 
- CONTRÔLE 

DE QUALITÉ 

Le ministre de la Santé et de la Population 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et A la 
promotion de la santé 
Vu le décret exécutif n" 92-65 du 12 février 1992 relatif à la qualité 
des produits ; 
Vu le décret exécutif n" 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions 
du ministre de la Santé ; 
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à 
l'enregistrement de produits pharmaceutiques â usage de la méde
cine humaine ; 
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété 
par le décret n° 93-114 du 12 mai 1993, relatif à l'autorisation 
d'exploitation d'un établissement de production de produits phar
maceutiques; 
Vu le décret exécutif n" 93-153 du 28 juin 1993 portant création du 
bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population ; 
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 
correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du 
Gouvernement : 
Vu l'arrêté du 12 juin 1993 fixant la qualification et l'expérience 
professionnelles du pharmacien directeur technique ; 
Arrête : 

Article 1 - Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles 
de bonnes pratiques de fabrication, de conditionnement, de 
stocloge et de contrôle de la qualité des produits pharmaceu
tiques, définies en annexe. 

Art. 2. - Undélaid'uneannéeestaccordéauxétablissements 
de production régulièrement installés pour se conformer aux 
dispositions du présent arrêté à compter de la date de sa 
signature sous peine de fermeture de l'établissement. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du 
ministère de la Santé et de la Population. 

Le ministre de la Santé et de la Population 

Yahia GUIDOUM 

Le t e x t e intégral des " B o n n e s p r a t i q u e s d e f a b r i c a t i o n , d e c o n d i t i o n 
n e m e n t , d e s t o d < a g e e t d e contrôle d e la qualité des p r o d u i t s 
p l i a r m a c e u t i q u e s " e s t inséré dans l a troisième p a r t i e d e c e l i v r e 
"Bonnes p r a t i q u e s " . 



 

 

 

 

 

 

:ق02 الملحق رققق  
Arrêté n° 67 du 09/07/1996 fixant les 
conditions d’exercice personnel de la 
profession de pharmacien d’officine. 



LA PHARMACIE Arrêté n° 067/MSP d u 9 j u i l l e t 7 9 9 6 

Arrêté n° 067/MSP du 9 juillet 1996 fixant les conditions 

d'exercice personnel de la profession de pharmacien 

d'officine 

Le ministre de la Santé et de la Population 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985. relative à la protection et la 
promotion de la Santé, modifiée et complétée 
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, relatif à 
l'autorisation d'exploitation d'un établissement de production et/ou 
de distribution de produits pharmaceutiques, modifié et complété 
par le décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993; 
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992, portant code de 
déontologie médicale; 
Vu l'arrêté n° 59 MSP/MIN du 27 juillet 1995 fixant les conditions 
d'exercice de l'activité de distribution en gros des produits pharma
ceutiques notamment son article 7; 
Vu l'arrêté n° 124 MSP/MIN du 29 novembre 1995 modifiant et 
complétant l'arrêté n° 5 du 20 décembre 1993, fixant les conditions 
d'ouverture d'une oflicine de pharmacie; 
Arrête : 

Article 1. - Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer 
personnellement sa profession. En toutes circonstances, les 
médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou 
sous la surveillance directe d'un pharmacien. 
Art. 2. - L'exercice personnel auquel est tenu le phamnacien 
d'officine consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes 
pharmaceutiques ou à surveiller leur exécution. 
Art. 3. - La dispensation des médicaments est l'acte pharma
ceutique associant la délivrance à : 
• l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale; 
• la mise à la disposition du malade d'informations nécessai

res au bon usage du médicament.; 
Pour accomplir cette dispensation le pharmacien peut deman
der au prescripteur tout renseignement utile. 
Art. 4. - Une officine ne peut rester ouverte en l'absence du 
pharmacien titulaire que si ce dernier s'est fait régulièrement 
remplacer. La durée légale d'un remplacement ne peut en 
aucun cas excéder une année. 
Le pharmacien mobilisé peut se faire remplacer pendant la 
durée de sa mobilisation. A titre transitoire, le pharmacien 
déjà installé n'ayant pas satisfait aux obligations du Service 
National peut prétendre à un remplacement par un pharnia-
cien sans activité. 

PHARMACIEN: 
EXERCICE 
PERSONNEL DE LA 
PROFESSION 

DISPENSATION DES 

MÉDICAMENTS 

PHARMACIEN : 
ABSENCE DU 
TITULAIRE 
REMPLACEMENT 

Arrêté n° 067/MSP d u 9 j u i l l e t 1 9 9 6 LA PHARMACIE 

• Pour une absence supérieure à trois (3) mois : Le remplace
ment ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant 
pas d'autres activités professionnelles. 

• Pour une absence inférieure à trois (3) mois : Le remplace
ment peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas 
d'autres activités, soit par un étudiant en pharmacie ayant 
satisfait aux examens de quatrième année après accord du 
directeur de l'institut de pharmacie territorialement compé
tent. 

• Pour toute absence n'excédant pas trente (30) jours : Le 
pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée à 
la direction de la Santé et de la Protection sociale et au 
président de la section ordinale territorialement compéten
te les nom, adresse et qualification du remplaçant. 

• Pour toute absence inférieure à huit (08) jours : Le rempla
cement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une 
officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement 
le remplacement. 

Art. 5 : -Dans le cas ou le conseil de déontologie prononce 
l'interdiction d'exercer la pharmacie, le remplacement peut 
être effectué par un pharmacien sans activité professionnelle 
pour une interdiction n'excédant pas une année. 
Art. 6 : - O n entend par gérant après décès, le phamnacien 
exploitant une officine dont le titulaire est décédé. La gérance 
ne peut excéder deux (2) années après la date du décès du 
titulaire. 
Art. 7 : - L e présent arrêté sera publié au bulletin officiel du 
ministère de la Santé et de la Population. 

PHARMACIEN : 
ABSENCE DU 
TITULAIRE 
REMPLACEMENT 

INTERDICTION 
D'EXERCER LA 
PHARMACIE 

PHARMACIEN 
GÉRANT 
APRÈS DÉCÈS 

Le ministre de la Santé et de la Population 
Yahla GUIDOUM 
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المراجع باللغة العربية : أوال  

 :الكتب-1

 للصٌدلً المدنٌة والمسؤولٌة القانونً المفهوم بٌن الطبٌة وشتةرال الزقرد، السعٌد أحمد .01

  .1993 المنصورة، القرى، أم دار

  .2003النظرٌة العامة لإللتزام، دار القلم ، المنصورة ، الرحمن، عبد شوقً  أحمد.02

المهنً للطبٌب والصٌدلً والمحامً  الخطأ عن المدنٌة المسؤولٌة ، محمد طهشعبان حمدأ .03

  .2010و المهندس المعماري،دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة 

 الحماٌة المدنٌة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة الرفاعً، محمد محمد أحمد .04

 .1999العربٌة،القاهرة، 

 المدعً مسئولٌة على للمضرور المرضً اإلستعداد أثر عً،االرفمحمد  محمد أحمد. 05

 .النشر سنة بدون القاهرة، العربٌة، النهضة دار علٌه،

  .2008، القاهرة القانونٌة، الكتب دار الطبٌة، المنتجات مخاطر ضمان بدر، أحمد أسامة. 06

، دار أم القرى، المنصورة اإلستعمال لوجهة المبٌع صالحٌة ضمان الحمٌد، عبد ثروت. 07

1983.  

 الحماٌة وسائل-الملوث أو الفاسد الغذاء عن الناشئة الصحٌة األضرار الحمٌد، عبد ثروت .08

  . 2007 اإلسكندرٌة، الجدٌدة، الجامعة دار عنها، التعوٌض ومشكالت- منها

المسؤولٌة التقصٌرٌة  للمنتجٌن والموزعٌن، دار النهضة العربٌة،  محجوب، جابر. 09

 .1995القاهرة، 

    المعٌبة منتجاته تسببها التً األضرار عن المنتج مسئولٌة جمٌعً، الباسط عبد حسن. 10

  .2000 القاهرة، العربٌة، النهضة دار

 دار الخفٌة، العٌوب ضمانات من واإلعفاء التخفٌف شروط جمٌعً،عبد الباسط  حسن. 11

 .1993 القاهرة النهضة،

 األدوٌة وتداول إنتاج على القانونٌة المسؤولٌة المجٌد، عبد الحلٌم عبد رضا. 12

   .2005،القاهرة العربٌة، النهضة دار الصٌدلٌة، والمستحضرات
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 .2009زاهٌة حورٌة سً ٌوسف، المسؤولٌة المدنٌة  للمنتج، دار هومه، الجزائر، . 13

 مطبعة ،5 ط ،2المجلد الضار، الفعل المدنً، نوناالق شرح فً الوافً مرقس، سلٌمان. 14 

  .الجزائر السالم،

  .1990 العربٌة، النهضة دار بالتبصٌر، اإللتزام منتصر، سهٌر. 15

 النهضة دار الدواء، مجال فً المدنٌة المسئولٌة خصوصٌة شلقامً، غرٌب شحاتة. 16

  .2008القاهرة، العربٌة،

 لبنان للكتاب، الحدٌثة المؤسسة المعٌب، الدواء عن المسؤولٌن تعدد عباس، شكور صفاء. 17

2013.  

 ، دار 1ط،، مسؤواٌة الصٌدلً المدنٌة عن أخطائه المهنٌة الحسٌنً  علًمحمد عباس. 18

 .1999األردن، -الثقافة للنشر والتوزٌع،عمان

، المسؤولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه ولقضاء، دار المعارف الشواربً الحمٌد عبد. 19

  .1988اإلسكندرٌة، 

المسؤولٌة الطبٌة بٌن الفقه والقضاء،دار الفكر الجامعً،اإلسكندرٌة  حجازي، الفتاح عبد. 20

2008. 

 فً عنها المترتبة والمسئولٌة المستهلك لحماٌة العامة القواعد بوخمٌس، بن بولحٌة علً. 21

 .2000، دار الهدى، الجزائر، الجزائري التشرٌع

 .1990اإللتزام بالسالمة فً عقد البٌع، دار النهضة العربٌة ،حسن، سٌد علً. 22

 .2005 الجزائر للتشر، موفم للعقد، العامة النظرٌة فٌاللً،اإللتزامات، علً. 23

  (نحو مسؤولٌة موضوعٌة)فتحً عبد الرحٌم عبد هللا، دراسات فً المسؤولٌة التقصٌرٌة . 24

 .2005منشأة المعارف، اإلسكندرٌة ، 

 اإللتزام مصادر األول، الكتاب لإللتزام، العامة النظرٌة شرح هللا، عبد الرحٌم عبد فتحً. 25

 .2001 اإلسكندرٌة، المعارف، منشأة

 الجدٌدة، الجامعة دار – مقارنة دراسة - للمنتج المدنٌة المسؤولٌة شهٌدة، قادة. 26

 .2007 اإلسكندرٌة،
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 االسكندرٌة المعارف منشأة ،2ط ، للمستهلك العقدٌة الحماٌة ، الباقً عبد محمد عمر. 27

2008. 

 القانونٌة القواعد ظل فً المدنٌة للمسئولٌة الموجب الطبٌب خطأ الحمٌد، عبد محسن. 28

  .1993 المنصورة، الجدٌدة، الجالء مكتبة التقلٌدٌة،

 الخطرة،دار المنتجات أفعال عن المدنٌة ،المسؤولٌة ربه عبد المعداوي أحمد  محمد.29

  .2012،الجدٌدة،االسكندرٌة الجامعة

 . 2005 دار الفجر، الجزائر، المعٌبة، منتجاته عن المنتج مسؤولٌة ، بودالً محمد.30

  .2004 اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار الطبٌة، المسئولٌة منصور، حسٌن محمد .31

 دار مقارنة، دراسة المعلوماتٌة، المٌكنة عقد فً التفاوض مراحل قاسم، حسن محمد .32

 .2002، اإلسكندرٌة الجدٌدة، الجامعة

، المسؤولٌة المدنٌة الناشئة عن أضرار الدواء ،دار الجامعة الجدٌدة  قطب محمد  محمد.33

 .2014اإلسكندرٌة، 

  1مسؤولٌة المنتج عن األضرار التً تسببها منتجاته الخطرة،ط سرور، شكري محمد .34

 . 1983دار الفكر العربً القاهرة 

 دار المسئولٌة، من المنتج إلعفاء كسبب التطور مخاطر سلٌم، الدٌن محً محمد .35

 . 2008 اإلسكندرٌة، الجامعٌة، المطبوعات

 القاهرة العربً، الفكر دار التكنولوجٌة، األخطار ضد التأمٌن سرور، شكري محمد. 36

1987.   

 .1982القاهرة،،مسؤولٌة المنتج والموزع ، دار النهضة العربٌة الحاج، القادر عبد محمد. 37

 المسؤولٌة الجنائٌة للصٌدلً،دار الفكر العربً،اإلسكندرٌة ي،والقبال ربه عبد محمد. 38

2010  

 النهضة دار العقود، بعض  وتطبٌقاته السالمة بضمان اإللتزام عمران، على محمد. 39

 . 1980 القاهرة، العربٌة،

 ضاالري المرٌخ، دار القدٌمة، العصور فً الدواء و العالج تارٌخ خوام، نزار محمد .40

1990. 
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 جامعة مطبعة األول، الجزء المدنٌة، المسئولٌة مشكالت زكً، الدٌن جمال محمود. 41

 .1987 ، القاهرة

 دار الجامعة الجدٌدة اإلستهالك، عقود فً باإلعالم عمرو،اإللتزام أبو أحمد مصطفً .42

  .2010اإلسكندرٌة 

 النهضة دار المستهلك، حماٌة نطاق فً المبٌع مطابقة ضمان مبروك، علً محمد ممدوح. 43

 .2008 القاهرة، العربٌة،

منى أبو بكر الصدٌق، اإللتزام بإعالم المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدٌدة . 44

 .2013اإلسكندرٌة،  

 القاهرة ، القانون و الفكر دار ، الدم نقل عن المدنٌة المسؤولٌة الفتوح، أبو محمود وائل. 45

2009. 

 دار الدوائٌة، الصناعات فً الفكرٌة الملكٌة حقوق حماٌة حسن، فرٌد الفتوح أبو نصر. 46

 . 2007 اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر

 اإلسكندرٌة الجدٌدة الجامعة دار – مقارنة دراسة - للمنتج المدنٌة المسؤولٌة شهٌدة، قادة. 47

2007 . 

 :الرسائل و المذكرات- 2   

 :الرسائل-أ

 دراسة والموزع، والصانع المهنً للبائع المدنٌة المسئولٌة إسماعٌل، فتحً ثروت .01

  .1987 شمس، عٌن جامعة دكتوراة، رسالة مقارنة،

 المستحضرات وبائعً لمنتجً المدنٌة المسؤولٌة علً، محمد الرحمان عبد جمال    .02

 .1993 مصر، القاهرة، جامعة الحقوق، فً الدكتوراه نٌل رسالة الصٌدلٌة،

اه، كلٌة الحقوق، جامعة دكتور  رسالة،لصٌدلًل  المدنٌةمسئولٌةال ،محمد وحٌد محمد .03

  .1993القاهرة،
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 :المذكرات - ب

 وزو تٌزي جامعة الحقوق، كلٌة ماجستٌر، مذكرة الصٌدلً، مسؤولٌة زٌنة، براهٌمً .01

2012. 

 الجزائر ماجستٌر، مذكرة الصٌدالنٌة، المواد إلستهالك تحلٌلٌة دراسة لٌلى، بعونً .02

2007. 

 جامعة ، ماجستٌر مذكرة ، األدوٌة تداول عن المدنٌة المسؤولٌة ، الرحمن عبد حدٌبً .03

 .الجزائر ،2012، عكنون بن

خنطر حٌاة، المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار الناتجة عن المواد الصٌدالنٌة، مذكرة  .04

 .، جامعة وهران2011-2010ماجستٌر،

 حماٌة قانون ضوء فً المستهلك سالمة بضمان المتدخل إلتزام نوال، شعبانً .05

 المسؤولٌة قانون فرع القانون، فً الماجستٌر شهادة لنٌل مذكرة الغش، وقمع المستهلك

 .2012 وزو، تٌزي، معمري مولود جامعة المهنٌة

المسؤولٌة المدنٌة للصٌدلً فً القطاع الخاص، مذكرة ماجستٌر  البرٌزات، طاٌل عمر .06

 .2001جامعة الجزائر، 

 .     2006، تلمسان ،جامعة ماجستٌر مذكرة للصٌدلً، المدنٌة المسؤولٌة ، لخضر قردان .07

 

 :المقاالت-3

اسراء ناطق عبد الهادي، مسؤولٌة الصٌدلً المدنٌة عن اخطائه عند تركٌب الدواء   .01

 .  ن.س.، د02مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونٌة و السٌاسٌة ، العدد

آٌت مولود ذهبٌة، رقابة الجودة فً الصناعة الدوائٌة و دورها فً حماٌة المستهلك  .02

 .2014،فبراٌر 16مجلة الفقه و القانون، العدد 

 حماٌة فً ودورها الجودة رقابة ملٌكة، وٌحٌات مرٌزق وعدمان محمد براق  .03

 حول األول الوطنً قىتالمل ضمن مقدمة مداخلة ،(الجزائر حالة إلى    إشارة)  المستهلك

 واإلدارٌة القانونٌة العلوم معهد قبل من منظم اإلقتصادي، اإلنفتاح ظل فً المستهلك حماٌة

  .2008 أفرٌل 14و 13 ٌومً الوادي، ،الجامعً المركز

إشكالٌة الوقاٌة لحماٌة المستهلك فً مجال الخدمات الصٌدالنٌة   بن داود عبد القادر، .04

 .2005مجلة العلوم القانونٌة واإلدارٌة، عدد خاص، أفرٌل 

، اإلستهالك قانون فً السوق فً للتداول الدواء عرض بوعزة، دٌدن  .05

 .2008، الجزائر، 3س، العدد.إ.ق.ع.ج.م
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 01 العدد ،س.إ.ق.ع.ج. م، البٌع عقد فً باالعالم االلتزام بوعزة، دٌدن  .06

 . 2004الجزائر،
 التشرٌع فً وأثارها الجنٌسة األدوٌة إستهالك حكم مصطفى، معوان      .07

 خاص ،عدد بلعباس سٌدي جامعة الحقوق ،كلٌة اإلدارٌة و القانونٌة  العلوم الجزائري،مجلة

  .2005 افرٌل
س .إ.ق.ع.ج.   علً أحمد صالح، مفهوم المستهلك و المهنً فً التشرٌع الجزائري، م .08
  .  2011، 01عدد
     مجلة       ناصر فتٌحة، القواعد الوقائٌة لتحقٌق أمن المنتوجات الغذائٌة و الصٌدالنٌة، .09

  .2005 افرٌل خاص، ،عدد بلعباس سٌدي جامعة الحقوق ،كلٌة اإلدارٌة و القانونٌة  العلوم

 مجلة ، وخصائصها تطورها : الجزائر في اإلدارية المنازعة ، العزيز عبد نويري        .10
 .08العدد  ، الدولة مجلس

 .01،2002س، العدد.إ.ق.ع.ج.      ٌوسف فتٌحة، حماٌة المستهلك فً مجال الصٌدلة، م .11
 الحقوق كلٌة بمجلة منشورة مقالة المعلومات، بتقدٌم( للدواء المنتج )المختبر إلتزام      .12

 جامعة الحقوق، كلٌة األول، العدد المؤلف، إسم ذكر بدون اإلقتصادٌة، و القانونٌة للبحوث

  .2005الجدٌدة، الجامعة دار اإلسكندرٌة،

 
 النصوص القانونية- 4

 
 :النصوص التشريعية/ أ
 ، 1975 سبتمبر 26 التصمن القانون المدنً الجزائري، المؤرخ فً 58-75األمر  .01

 .2005 ،44، ج ر عدد 2005 ٌونٌو 20 المورخ فً 10-05المعدل و المتمم بقانون 
 ،1985 فبراٌر 16 فً وترقٌتها، المؤرخ  الصحة بحماٌة تعلقالم 05-85 رقم القانون .02

 .1985، 08عدد ر ج

، 2008 فبراٌر 25 المتعلق باإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة،  المؤرخ فً 09-08القانون  .03

 .2008، 21ج ر عدد 
 20، المؤرخ فً 05-85 المتضمن تعدٌل قانون حماٌة الصحة و ترقٌتها 13-08القانون  .04

 .2008، 44، ج ر عدد 2008ٌولٌو 
 المتعلق بالقواعد العامة لحماٌة المستهلك، 1989 فبراٌر07 المؤرخ فً 02-89القانون  .05

 ،25/02/2009 فً مؤرخ 03-09 رقم قانون الملغى بموجب ال1989، 06ج ر عدد 

 .2009 ،15عدد ر.ج الغش، وقمع المستهلك بحماٌة تعلقالم
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 :المراسيم التنظيمية/ ب
 

 اكتوبر 23 ل الموافق 1396 شوال 29 فً المؤرخ 140-76التنفٌدي  المرسوم .01

 .1977، 01، ج ر عدد السامة المواد تنظٌم ٌتضمن
 1992 يوليو 6 ل الووافق 1413 هحزم 5 في هؤرخ 284-92 رقن التنفيذي الوزسوم .02

 عدد.ر.البشزي،ج الطب في الوستعولة  الصيدالنية  الونتجات بتسجيل ،يتعلق

53،1992. 

 إستغالل برخصة المتعلق 1992-07-06 في المؤرخ 285-92 رقم تنفيذيال المرسوم .03
 .1992، 53 رقم ر الصيدالنية،ج المنتوجات توزيع أو اإلنتاج مؤسسات

 الطبً باإلعالم ٌتعلق ،06/07/1992 فً مؤرخ 286-92رقم التنفٌذي المرسوم .04

 1992 ،53 ر.ج البشري، الطب فً المستعملة الصٌدالنٌة بالمنتجات الخاص والعلمً

. 
 مدونة المتضمن 1992 سنة ٌولٌو 06 فً المؤرخ 276-92 رقم التنفٌذي المرسوم .05

  .52 عدد ر ج الطب أخالقٌات

، ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي 06/02/1993 مؤرخ فً 47-93المرسوم التنفٌذي رقم  .06

، و المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلٌا 12/02/1992 مؤرخ فً 65-92رقم 

  .10/02/1993، الصادرة فً 09ر .و المستوردة، ج

 الدٌوان إنشاء ضمنالمت1994 /09/02 فً مؤرخال 47-94 رقم تنفٌذيال مرسومال .07

  .1994 ،09 ر.ج لألدوٌة، الوطنً
 المتضمن إنشاء مخبر وطنً 14/06/1993 المؤرخ فً 140-93المرسوم التنفٌذي  .08

، الصادرة بتارٌخ 41ر .لمراقبة المنتوجات الصٌدالنٌة و تنظٌمه وعمله، ج

20/06/1993 . 

 مركز إحداث تضمنالم 03/06/1998 فً مؤرخ ال،192-98 رقم تنفٌذيال مرسومال .09

 .1998 ،39 ر.ج وسٌره، وتنظٌمه الطبً والعتاد األدوٌة بخصوص للٌقظة وطنً

 ممارسة شروط ٌحدد ،11/06/2000 فً مؤرخ  129-2000 رقم التنفٌذي المرسوم .10

. 14/06/2000 بتارٌخ الصادرة ،34 ر.ج ذلك، وكٌفٌات الصٌدلة تفتٌش
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03. - Hannouz Mourad-Khadir Mohammed , élément de droit 
pharmaceutique,OPU, Alger 2000. 
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Résumé :           

L'industrie pharmaceutique est devenue l’une des plus importantes industrie et largement 

développée dans les différents pays du monde. et par conséquence de cette évolution dans les méthodes 

de production et de distribution on remarque une  augmentation des risques ,par ce que ces produits 

peuvent être nocifs pour le consommateur s’ils ne sont pas mis sur le marché  selon des normes contrôlés, 

et pour cela  L'Etat joue un rôle important dans la circulation  des  produits pharmaceutiques car elle est la 

responsable à autoriser sa commercialisation sur la base d’une confirmation de sécurité et qualité faite par 

des laboratoires de contrôle ,  

Et en dépit de tout l'encadrement juridique créé par l'État pour protéger le consommateur des 

produits pharmaceutiques, cela n’empêche pas  d’établir  la responsabilité en cas de mise en circulation de 

produits pharmaceutiques défectueux, et a cause de la difficultés de la discriminations entre la responsabilité 

délictuelle et la responsabilité contractuelle, le législateur algérien a essayé de créer une responsabilité 

objective  des produits défectueux selon  l'article 140 bis du Code civil où  il a abandonné l'idée d'erreur . 

Mots clés : Produits pharmaceutiques, médicament, la circulation, l’autorisation de mise sur le marché, le 

consommateur, le fabricant, le pharmacien, la responsabilité. 

Abstract: 

The pharmaceutical industry has become one of the most important industry and widely developed in 

different countries of the world. and as a result of this change in methods of production and distribution there 

is an increase risk by what these products can be harmful to the consumer if they are not placed on the 

market at controlled standards, and for that the state plays an important role in the movement of 

pharmaceutical products because it is responsible to authorize its marketing on te basis of a confirmation of 

safety and quality made by control laboratories. 

And despite all the legal framework established by the State to protect consumers of pharmaceutical 

products, this does not prevent to establish liability for defective circulation of pharmaceuticals, and because 

of the difficulties the discrimination between tort and contractual liability, the Algerian legislature has tried to 

create strict liability for defective products according to Article 140 bis of the Civil Code where he abandoned 

the idea of error. 

Key words: pharmaceutical products, drug, trading, the authorization of placing on the market 
 the consumer, the manufacturer, the pharmacist, liability 
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