
אא  

    אאא 
  אאא 

אא  

  
  

 

 

 

 

FאE 

  ائيةمقدمة استكماالً للحصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلن

 إعداد الطالب

אאא 
  )٤٢٤٠٢٦٦(الرقم اجلامعي 

 إشراف

אאא 
  

  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧: الرياض

 



    
    

 
 
 
 
 



 

  )٢٦(منوذج رقم                     : مـقس

  :ختصص

  

  ماجستري        دكتـوراه   ✓رسالـة         ملخـص 

  :ان الرسالةعنو

  

  :إعداد الطالب

  :إشــراف

  :جلنة مناقشة الرسالة

  ـ١

  ـ٢

  ـ٣

  ـ٤

  :تاريخ املناقشة

  :مشكلة البحث

  

  :أمهية البحث

  

  

 

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 .العدالة اجلنائية

 .نائيةاجلسياسة ال
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 .عضواً مناقشاً     .مصلح النجار. د

  .م٣/٤/٢٠٠٦: هـ املوافق٢/٤/١٤٢٧

متثل مشكلة البحث يف حتديد املسئولية اليت سيخضع هلا الصيديل هل هي املسئولية اجلنائية أم املدنية أم                 

 .د النظام العقايبوحتدي. التأديبية؟ أم كل هذه املسئوليات جمتمعة

فمن الناحية العلمية تتضح لنا األنظمة الشرعية والقانونية اليت سيخضع ، تبدو أمهية البحث من ناحيتني ـ علمية وعملية 

إذ إن لكـل    ، أو خاضعاً للعمل يف القطاع اخلاص     ، إن كان موظفاً عاماً   . واألحكام اليت تنطبق عليه   ، هلا الصيديل املذنب  

ولـيس  ، ة به أما من الناحية العملية فتثور مشكالت حول مسئولية الصيديل املتمثلة يف بذل عنايـة               نظام أحكام اخلاص  

  .مسئول عن حتقيق عناية
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  :يهدف البحث إىل ما يلي  :أهداف البحث

 .ومتيزه عن املهن املشاة له، بيان ما هو الصيديل ) ١

 .مسئولية الصيديل يف الشريعة اإلسالمية ويف النظام السعودي ) ٢

 .سئولية الصيديل يف القانونم ) ٣

 .حتديد العقوبات الشرعية والقانونية اليت خيضع الصيديل ) ٤

  .احلقوق والضمانات اليت يتمتع الصيديل ) ٥

  :تسعى الدراسة يف اإلجابة على األسئلة التالية :تساؤالته/ فروض البحث

 .من هو الصيديل وكيف متيزه عن املهن املشاة له ) ١

 .ريعة اإلسالمية والنظام السعوديما مسئولية الصيديل يف الش ) ٢

 .ما مسئولية الصيديل يف القانون ) ٣

 .ما العقوبات الشرعية والقانونية اليت خيضع هلا الصيديل ) ٤

  .ما احلقوق والضمانات اليت يتمتع ا الصيديل ) ٥

   :منهج البحث
والقـانون  ، الميةإذ حللت نصوص الشريعة اإلس    . استخدمت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي املقارن       

كما أنين جلبت قضايا نظرا اللجان املختصة يف وزارة الـصحة    ، والنظام السعودي وقارنت فيما بينها    ، املصري

  .بشأن خمالفات ارتكبها الصيادلة وقد حللتها وأبديت رأياً بأن األحكام الصادرة فيها

  :أهم النتائج
فأي إساءة أو خطـأ يف جمـال الـدواء    . على الصيديلأمهية الدواء تستدعي وضع مسئولية شرعية وقانونية         ) ١

 .مرتكب من قبل الصيديل حيتم موضوعه للتحقيق واملسائلة
ودقة الصيدلية تتوقف على دقة عمل قائدها وهو الصيديل         ، من منشأة الصيدلية  الصيديل هو العنصر البشري      ) ٢

 .ومن هنا تبدأ أمهية املوضوع
إذ إن ، ما يباشر إدارة الصيدلية من هو غري اختصاصي بعلم الـصيدلة     تتضرر مهنة الصيدلية ضرراً كبرياً حين      ) ٣

 .عمل الصيديل جيب أن يدار من قبل الصيادلة
 .ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات من قبل وزارة الصحة ) ٤
 .ضرورة إنشاء جملس لتأديب أصحاب املهن الصحية كافة يتبع وزارات الصحة ) ٥
  
  

  

  



 

  )٢٦(منوذج رقم                     : مـقس

  :ختصص

  

  ماجستري        دكتـوراه   ✓رسالـة         ملخـص 

  :ان الرسالةعنو

  

  :إعداد الطالب

  :إشــراف

  :جلنة مناقشة الرسالة

  ـ١

  ـ٢

  ـ٣

  ـ٤

  :تاريخ املناقشة

  :مشكلة البحث

  

  :أمهية البحث

  

  

 

  

Department : criminal justice                                                   model No. (26 )  
Specialization : criminal policy  

THESIS ABSTRACT           ✓   MA              PH.D 
Thesis Title : the responsibility of the pharmacist for his professional 

mistakes and punishments  of that in the Saudi and 
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Defence Date : 2/4/1427 (H)  on 3/4/2006 
Research Problem : it is to identify the type of the pharmacist 's 

responsibility either it is civil or criminal one or it is for 
refinement . ? Or it is all these kinds. And identifying the 
penal system.  

 
Research Importance: it is apparent in two sides – scientific and practical 

importance , for the scientific side the legal systems are 
clarified under which the pharmacist will be questioned , and 
the commands which to be applied . if he is a governmental 
employee or in the private sector . as every system has it's 
own commands . for the  practical side there many questions 
about the responsibility of the pharmacist  as he is asked for 
doing care  not achieving it . 
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Research Objectives : this search aims to :
1)  clarifying who is the pharmacist ? 
2)  the responsibility of the pharmacist in Islam . 
3)  the responsibility of the pharmacist in the law ? 
4)  identifying the legal punishments on the pharmacist . 
5)  the rights and guarantees of the pharmacist . 

 
Research Hypotheses/ Questions : this search aims to answer the following 

questions  : 
1)  who is the pharmacist and how to differentiate him from 

other jobs  
2)  what is the responsibility of the pharmacist in Islam and in 

the Saudi system . 
3)  what is the responsibility of the pharmacist in the law . 
4)  what are the legal penalties on the pharmacist . 
5)  what are the right and  guarantees of the pharmacist . 

 
Research Methodology : 

I used the comparative analytical deductive method . I analyzed 
the texts of the Islamic sharia , and the Egyptian law , and the 
Saudi ones and compared all of them , moreover I brought 
cases by the concerned committees in the ministry of health 
care  on  fouls of some pharmacists I analyzed it and made my 
own opinion about it .  

Main Results :  
1)  the importance of the medicine makes the responsibility of 

the pharmacist . any abusage of the medicine or fouls in the 
field of pharmacology by the pharmacist  is to a topic for 
investigation . 

2)  the pharmacist is the human element in the pharmacy , the 
accuracy of the pharmacy is dependant on the accuracy of the 
pharmacist .that is the point . 

3)  the pharmacy is really harmed when the responsible for it is 
not a specialist . so the pharmacy should be ruled by a 
pharmacist . 

4)  the importance of comprehensive supervision by the ministry 
of health care . 

5)  the importance of making a council for refining all the 
workers in the field of pharmacology . 
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد الـنيب            

  وبعد،،،... األمني
طبية املساعدة اليت هلا عالقة مباشـرة حبيـاة         فإن مهنة الصيدلة من املهن ال     

اإلنسان وصحته، فهذه املهنة توفر العالج ألمراض اإلنسان، ويتمثل ذلك بطائفة           
  .من األدوية اليت صنعت هلذا الغرض

وبالنظر لطبيعة هذه املهنة اليت هي ليست مهنة حرة تزاول دون قيـود أو              
كام تنظم سلوك من يزاول هذه      ضوابط، فإن القوانني واألنظمة تتكفل بوضع أح      

 وحتدد عالقته بالدولة وبالغري، مما يترتب عليـه مـسؤولية           -أي الصيديل -املهنة  
 نية، فالصيديل قد خيطأ خطأً    قانونية إذا ما أخل بواجب من واجباته املهنية والقانو        

، كما قد يكون خطأً عمدياً أو غري عمدي، األمر الذي تنظمـه             اًافه أو ت  اًجسيم
كما أن القوانني واألنظمة تتكفل بوضع      ،  املسؤولية القانونية لعمل الصيديل   قواعد  

  .نصوص لتنظيم اجلانب املادي والفين والتنظيمي ملهنة الصيدلة
 القانونيـة   لتزاماتواالومثة حاجة لبيان صور اإلخالل بالواجبات املهنية        

حتديـد  للصيديل، وهي اليت تتخذ صفة خمالفات أو جرائم صـيدالنية،كما أن            
 ألن لكل جرمية عقوبة يتعني أن تتناسـب         ،العقوبات املختلفة أمر الزم هو اآلخر     

  .معها حجماً ونوعاً
كان النظام الذي ينظم مهنة الصيدلة يف اململكة العربية السعودية، نظـام            
مزاولة مهنة الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية الـصادر باملرسـوم           

 أن املنظّم الـسعودي ألغـاه       هـ إال ١٨/٣/١٣٩٨وتاريخ  ) ١٨/م(امللكي رقم   
بالنظام النافذ يف الوقت احلاضر وهو نظام مزاولة املهن الصحية الصادر باملرسوم            
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هـ الذي أصبح ينظم مهن األطباء      ٤/١١/١٤٢٦وتاريخ  ) ٥٩/ م(امللكي رقم   
  .)١(ةكافة والصيادلة والفنيني الصحيني واملمرضني وغري ذلك من املهن الصحي

وهكذا أصبح الصيديل خيضع لنظام موحد مع بقية مزاويل املهن الصحية،           
كما نظم مهنته نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية الصادر باملرسوم امللكي          

هـ، وقد صدرت الئحته التنفيذية مبوجب قـرار        ١/٦/١٤٢٥وتاريخ  ) ٣١/م(
لنظام األول   فا ،هـ١٨/٦/١٤٢٦تاريخ  ) ١٠٣٥٤٢/١/١٢(وزير الصحة رقم    

 مهنة الصيدلة، أما النظام الثاين فنظم العنـصر املـادي           منينظم العنصر البشري    
  .والتنظيمي والفين هلذه املهنة

 يف شأن مهنة    ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(ويف النظام املصري، صدر القانون رقم       
 حمور دراسـيت     املصري والقانونالسعوديان  هذان النظامان   : وسيكون. الصيدلة

األمر الذي يقتضي عقد املقارنة املوضوعية بـني النظـامني الـسعودي            العلمية،  
واملصري وذلك بتحليل النصوص القانونية والنظامية وصوالً إىل معرفة التنظـيم           

  .القانوين األمثل هلذه املهنة
  

وأسأل اهللا التوفيق يف مسعاي، إنه نعم 
 .املوىل ونعم النصري

 الباحث

                                   
 .انظر املادة األوىل من النظام) 1(
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אא 
אא 

 اإلطـار املنـهجي للدراسـة،       هـي حث  يتضمن هذا املدخل ثالثة مبا    
.الدراسات السابقة، وتصور فصول الدراسةو 

אאJאאא 
:ةـيتضمن هذا املبحث املوضوعات التالي 

Jאא 
 األمراض بني   إن مهام الصيديل غري مهام الطبيب، إال أن اجلهل، وانتشار         

رية، كان يفرض على الـصيديل      األفراد، وضعف القدرة الشرائية لدى الطبقة الفق      
 القيام ببعض املهام اليت يقوم ا الطبيب، وذلك من خالل بيع أدوية دون              اًأحيان

ـ            ا وصفة طبية للمرضى الذين يتجنبون استشارة الطبيب بسبب وضعهم املايل، م
 مبهام هي من صميم مهام الطبيب، فما الوضـع          اًنأدى إىل أن يقوم الصيديل أحيا     

، وهو داء إذا كـان غـري        اًة؟ فالدواء هو عالج إذا كان سليم      القانوين هلذه احلال  
  .سليم وذلك بسبب آثاره الضارة

كما أن مثة من يزاول مهنة الصيدلة دون أن حيوز على الشهادة العلميـة              
  ن هذه املشكلة؟اخلاصة ذه املهنة فما موقف القانون الوضعي م

وإذا ارتكب الصيديل خطأ يف عمله، فما املعيار اجلامع املانع الـذي يـتم      
  مساءلته مبوجبه؟
Jאא 

  :وفيما يلي بيان ذلك) عملية(وتطبيقية ) علمية(هلذه الدراسة أمهيتان نظرية 
 )العلمية(ة ـاألمهية النظري - ١

  :تتمثل هذه األمهية باحلقائق التالية
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أن التنظيم القانوين ملهنة الصيدلة يهدف إىل احلفاظ علـى أرواح النـاس               -أ 
  .وأبداا وعقوهلا ونفوسها

تنص أنظمة مزاولة مهنة الصيدلة على عقوبات للـصيديل املخـالف أو             -ب  
املذنب، إال أن هذه الدراسة تسعى لتحديد التكييف الشرعي ملـسؤولية           

االت اجلنائية واملدنية والتأديبية    الصيديل إضافة إىل التكييف القانوين يف ا      
 عمله،  يفإذ من الضرورة بيان تأثري املسؤولية الشرعية والقانونية للصيديل          

  .ه بدقة وأمانةئووجوب أدا
أن هذا املوضوع مل حيظ، وفق علمي، بدراسات قانونية معمقة يف النظام              -ج 

  .السعودي
  ةـاألمهية العملي - ٢

ة الصيدلة يثري عدة مشكالت بالغـة       الشك يف أن اجلانب العملي من مهن      
سأقوم بتطبيق اجلانب النظري يف هذه الدراسة على بعض القضايا الـيت            األمهية و 

، وسأتبع منهج   ظام السعودي وكذلك القضاء املصري    نظرا اجلهات املعنية يف الن    
حتليل املضمون على قضايا ختص الصيادلة صدرت بشأا أحكـام قـضائية أو             

  .قرارات تأديبية
Jאאא 

  :دف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي
  .معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية بشأن مهنة الصيدلة وخمالفات الصيديل -١
 .معرفة املسؤولية القانونية للصيديل جبوانبها اجلنائية واملدنية والتأديبية -٢
ر، وتلك الـيت  معرفة اجلرائم اليت يرتكبها الصيديل عمدا ومع سبق اإلصرا        -٣

 .ترتكب بطرق غري عمدية
  .معرفة العقوبات الشرعية والقانونية ذا الشأن -٤
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אJאא 
ما أحكام الشريعة اإلسالمية بشأن تنظيم مهنة الـصيدلة وحكمهـا إزاء             -١

  الصيديل املخالف أو املذنب؟
 بواجبات  ما املسؤوليات اليت يثريها القانون املقارن بشأن إخالل الصيديل         -٢

 مهنته؟
  أو إمهاالً؟اً وتلك اليت يرتكبها سهواًديل عمدما اجلرائم اليت يرتكبها الصي -٣
  ما العقوبات املختلفة املقررة هلذه اجلرائم؟ -٤

 

Jאא 
  :للدراسة حدود موضوعية ومكانية وزمانية هي

ديل بواجباته   أتناول يف هذه الدراسة موضوع إخالل الصي       :احلدود املوضوعية 
 واملسؤولية اليت تترتب علـى      املهنية وعقوباته يف النظامني السعودي واملصري     

  .هذا اإلخالل
 سأدرس نظامي السعودية ومصر، عرب نظام مزاولـة املهـن           :احلدود املكانية 

) ٥٩/م( رقـم    الصحية يف اململكة العربية السعودية، الصادر باملرسوم امللكي       
م املنشآت واملستحضرات الصيدالنية الصادر     ونظاهـ  ٤/١١/١٤٢٦وتاريخ  

وكذلك قانون رقم   . هـ١/٦/١٤٢٥وتاريخ  ) ٣١/م(باملرسوم امللكي رقم    
  .م يف شأن مهنة الصيدلة يف مصر١٩٥٥لسنة ) ١٢٧(

صدرت عقوبات بشأا يف السنوات األخرية       سأدرس قضايا    :احلدود الزمانية 
  .من اللجنة املختصة يف وزارة الصحة
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Jאא 
  إخــالل - ١

وقد . وفيه خلل . )١(الفساد: اخللل. مل يِف به  : ، أخل به  خلَ، خيل، إخالالً  أ
وهذا يعـين أن    . )٢( السحاب، ومن خالله   خاللق خيرج من    أخل املكان، والود  

اإلخالل بالواجبات يعين عدم الوفاء ا، فاخللل الفساد أي مل يؤد الواجبات كما             
  .هو مطلوب

  يدلـيالص - ٢
الصيديل هو من يزاول مهنة خاصة هي مهنة الصيدلة، وتنص املادة األوىل            

م يف شأن مزاولة مهنة الـصيدلة يف مـصر،          ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(من قانون رقم    
، أو  جتهيز، أو تركيب  : كم هذا القانون   مزاولة مهنة الصيدلة يف ح     دتع": على أن 

لية تـستعمل يف البـاطن أو       جتزئة أي دواء أو عقار أو نبات طيب، أو مادة صيد          
الظاهر، أو بطريق احلقن، لوقاية اإلنسان، أو احليوان من األمراض أو عالجه ا،             

  ."أو توصف بأن هلا هذه املزايا
أما املادة األوىل من نظام مزاولة مهنـة الـصيدلة واالجتـار باألدويـة              

م امللكي رقـم    واملستحضرات الطبية يف اململكة العربية السعودية، الصادر باملرسو       
تعين مزاولة مهنة   ":  على أنه  فنصت) امللغي(هـ  ١٨/٣/١٣٩٨وتاريخ  ) ١٨/م(

الصيدلة حتضري، أو تركيب أو جتزئة، أو حيازة أي دواء، أو عقـار، أو مـادة،                
تستعمل يف الظاهر أو تعطى يف الباطن لعالج اإلنسان، أو احليوان من األمـراض              

اتني اخلاصيتني بقصد البيـع باجلملـة، أو        أو الوقاية منها، أو توصف بأن هلا ه       
ه بصدور نظام مزاولة املهـن      ؤ إال أن هذا النظام قد مت إلغا       ."املفرق، أو التوزيع  
  .الصحية اجلديد

                                   
  .٢٣٨، ص)ت. د( لسان العرب، مادة خلل، بريوت، دار صادر :ابن منظور  )1(
  .١٣٣م، ص١٩٩٣أساس البالغة، مادة خلل، بريوت، دار الكتب العلمية، : الزخمشري، حممود جار اهللا  )2(
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ويالحظ تأثر املنظم السعودي يف النظام امللغي بصياغة املشرع املصري مع           
رات وجود بعض التفاوت اللفظي البسيط أما يف نظـام املنـشآت واملستحـض            

ف املـنظم الـسعودي    هـ فيعـر  ١/٦/١٤٢٥وتاريخ  ) ٣١/م(الصيدالنية رقم   
كل من حصل على شهادة البكالوريوس يف العلـوم الـصيدلية أو           "الصيديل بأنه   

  ."شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة يف اململكة أو ما يعادهلا
  الصيدليـة - ٣

 مؤسسات صيدلية   دتع" :تنص املادة العاشرة من القانون املصري، على أن       
يف تطبيق أحكام هذا القانون، الصيدليات العامة، واخلاصة، ومصنع املستحضرات          
الصيدلية، وخمازن األدوية، ومستودعات الوسطاء يف األدوية، وجمال االجتـار يف           

  ."النباتات الطبية ومتحصالا الطبيعية
ومـن مث   وهذا التعريف ينصرف إىل املؤسسات الصيدالنية بوجه عـام،          

  .تصبح الصيدلية هي إحدى هذه املؤسسات احملددة بشكل صريح
 املادة الرابعـة مـن نظـام املنـشآت          فإنأما بالنسبة للنظام السعودي،     

  ز بني ثالثة أصناف هي املنشأة الصيدلية، والصيدلية،        واملستحضرات الصيدالنية متي
  :يومستودع االجتار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية، كما يل

 الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية، أو مـصنع          :املنشأة الصيدلية 
املستحضرات الصيدالنية، أو مستودع االجتار باملستحـضرات الـصيدالنية         
والعشبية باجلملة، أو املكتب العلمي لشركة األدوية، أو مركز االستـشارات           

  .الدوائية وحتليل املستحضرات الصيدالنية
  .نشأة الصيدلية املعدة لتحضري وصرف املستحضرات الصيدالنية امل:الصيدلية

 املنـشأة الـصيدلية     :شبيةعمستودع االجتار باملستحضرات الصيدالنية وال    
املرخص هلا باالسترياد أو توزيع أو بيع املستحضرات الصيدالنية والعـشبية           

  .باجلملة
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  الواجـب - ٤
 مـا  اًغالب: جب ويقال عن الوا   )١( شخص  السلوك الذي يلتزم به    :الواجب

سلوك من  هو مرادف ملوجب، تدل الكلمة على وجه أصح، على بعض قواعد ال           
  .)٢(مصدر قانوين وبطابع دائم

  املهنـة - ٥
املهنة، خدمة، وظيفة، تدل على وجه اخلـصوص علـى بعـض املهـن              

 أحد األشخاص للحصول على املـوارد       اًنشاط ميارسه اعتيادي  : ، واملهنة )احلرفية(
مهمة ذات طابع   جتمع إلزامي يتلقى من الدولة      : وتنظيم املهنة . الضرورية لوجوده 

يتمتع هلذه الغايـة    ( مهمتها الدفاع عن أخالقيتها وكرامتها       ،داخلي وطابع رقابة  
  ).بسلطات تأديبية
  .)٣(ة يف إطار عمل معتاد ومكافأ عليهصفة عائدة للمهن: واملهين

  العقوبـة - ٦
  الـشرع أو   يلحق مبخـالف  ) خارجي(رد فعل مادي    : العقوبة أو اجلزاء  

  .)٤(ر املخالف وردع غريه عن ارتكااالقانون إلزالة أثر املخالفة أو لزج
  الشريعـة - ٧

علـه  اإلظهار، ويقال شرع اهللا كـذا أي ج       : من الشرع وهو البيان   : لغة
  .)٥( ومنه املشرعةاً ومذهباًطريق

                                   
ـ ١٤٢٠ اهليئة العامة لشئون املطـابع األمرييـة،         ،جممع اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة       )1( م، ١٩٩٩/هـ

  .١٥٣ص
 املؤسسة اجلامعية للدراسـات     ، معجم املصطلحات القانونية، ترمجة منصور القاضي، بريوت       :كورنو، جريار   )2(

  .١٧٦٢م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٨والنشر والتوزيع،  
  .١٦٤٤صاملرجع السابق،   )3(
  .٨٠جممع اللغة العربية، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
  .١١٢صهـ، ١٤٠٣ دار الكتب العلمية، ،تاب التعريفات، بريوتك: اجلرجاين، علي بن حممد  )5(
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يقـة يف    بالتزام العبودية، وقيل الشريعة هـي الطر       االئتمارهي  : اًاصطالح
  .)١(الدين

  .ويقصد ا ما جاء من أحكام شرعية ختص ما له عالقة ذه الدراسة
  ونـالقان - ٨

  .)٢(د مجعه قوانني، مقياس كل شيء مفرد بهكلمة يونانية، املرا: لغة
عبارة عن قواعد تضعها اجلماعـة لتنظـيم شـؤوا وسـد            : اًاصطالح

  .)٣(حاجاا
ا الناس يف هيئة اجتماعية والواجب      أو هي جمموعة القواعد اليت يسري عليه      

  .)٤(اعتها ولو بالقوة بواسطة العقوبةعليهم إط
  

Jאא 
سألتزم يف هذه الدراسة باملنهج االستقرائي التحليلي املقارن وذلك عـن           
طريق حتليل النصوص النظامية والقانونية، وعقد املقارنة فيما بينهما للوصول إىل           

ين األمثل، كما سألتزم مبنهج حتليل املضمون أثناء دراسيت للجانـب           النظام القانو 
  .التطبيقي املتمثل بقضايا خمالفات ختص الصيادلة

                                   
  .١٢٧املرجع السابق، ص  )1(
  .١١٣هـ، ص١٤١٨ القاموس احمليط، بريوت، : حممد بن يعقوب،الفريوز آبادي  )2(
  .١٧١ التعريفات، املرجع السابق، ص:اجلرجاين، علي بن حممد  )3(
  .١٧، ص)ت. د( تاريخ القانون، بريوت، دار صادر، :زهدي يكن  )4(
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אא 
אאא 

تتعلـق  الـيت   بالنظر لقلة الرسائل العلمية يف اململكة العربية الـسعودية          
وفيما يلـي   . ت سابقة مبوضوعي فإنين ذهبت كذلك إىل ميدان الكتب كدراسا       

  :بيان ذلك
אאא 

، كلية احلقوق، جامعة القـاهرة يف       قايداهللا    الدكتور أسامة عبد   :الباحث
 دراسة مقارنة؛ مكان    –املسئولية اجلنائية للصيادلة    : بين سويف، الدراسة بعنوان   

أكادمييـة  : تـصنيف الدراسـة   . م١٩٩٢القاهرة، دار النهضة العربية،     : النشر
، وتتضمن هذه الدراسة أربعة فصول مقسمة على مباحث فرعية، كما           )تابك(

  :يلي
אאJאא 

شروط ممارسة مهنة الصيدلية يف القـانونني الفرنـسي          -املبحث األول 
  .واملصري

 جزاء ختلف شروط ممارسة مهنة الـصيدلة يف القـانونني           - الثاين املبحث
جرمية املمارسة غري املشروعة ملهنـة      (فرنسي واملصري   ال

  ).الصيدلة

אאJאאא
אאאא 

  .مفهوم اخلطأ يف القوانني ولدى الفقه والقضاء -املبحث األول
  . الفقه والقضاءتطور معايري خطأ الصيديل يف -املبحث الثاين
  .عناصر خطأ الصيديل -املبحث الثالث
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  .الضارة عالقة السببية بني خطأ الصيديل والنتيجة معيار -املبحث الرابع
  .حاالت انتفاء مسئولية الصيديل اجلنائية -املبحث اخلامس

אאJאאא
אאאאא 

 مسئولية الصيديل اجلنائية الناشئة عن خطئـه يف صـنع أو    -املبحث األول 
  .إنتاج املستحضرات الصيدلية

  . مسئولية الصيديل اجلنائية الناشئة عن خطئه يف بيع األدوية-املبحث الثاين
  . مسئولية الصيديل على أخطاء مساعديه-املبحث الثالث

אאאJאאאאא
אא 

  . جرمية إفشاء سر املهنة- األولاملبحث
  ).اإلجهاض( جرمية إسقاط احلوامل -الثاين املبحث
 جرائم الصيادلة اليت تتصل بالتعامل يف اجلواهر املخـدرة          -الثالث املبحث

  .الة النفسية احليفواملستحضرات املؤثرة 
وقد اختتم الباحث دراسته بأربع صفحات ونصف الصفحة متثل خالصة          

وبعد أن وصلنا يف دراستنا إىل آخر حمطـة،         ": ملا جاء يف دراسته اليت أاها بقوله      
ن هذا البحث أحاط بكل ما ميكن أن يقـال عـن مـسئولية              إهل ميكن القول    

كن أحسبه خطوة علـى الطريـق       الصيادلة اجلنائية؟ ال نزعم ذلك وال ندعيه، ول       
 من الشعاع على ما جيري حولنا يف العـامل          اًبنة يف البناء، ونافذة ألقت بصيص     ول

املتقدم والتشريعات املتحضرة، ونواة لبحوث ودراسات تتطلبها املكتبة العربيـة          
اليت افتقرت إليها حىت اآلن يف هذا الفرع املتخصص من الدراسـات القانونيـة              

  ."والصيدلية
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تميز دراسيت عن هذه الدراسة العلمية اجلادة يف كوين سأتطرق للنظـام            وت
  .السعودي، وسأستفيد يف هذه الدراسة يف حتليل النظام املصري

אאא 
املسؤولية املهنية الطبية يف    : احملامي قيس إبراهيم الصغري، الدراسة    : الباحث

. م١٩٩٦ -هــ   ١٤١٦،  الريـاض : اململكة العربية السعودية، مكان النـشر     
دراسة علمية نظرية تتضمن هذه الدراسة بابني رئيسيني، وآخر         : تصنيف الدراسة 
  :متهيدي، كما يلي

אאJFאE 
  . مباحث متهيدية-الفصل األول
  .الطبيب واملؤسسة الطبية) واجبات( التزامات -الفصل الثاين

אאJאא 
  .أـ اخلط-الفصل األول
  .ررـ الض-الفصل الثاين

אאJאא 
  ).جزاء املسؤولية( دعوى املسؤولية -الفصل األول
  ).التعويض( الضمان -الفصل الثاين

 
يف هذا احلقـل،    ": وقد أى الباحث دراسته خبالصة لبحثه ختمها بقوله       

وضوعاته ومعاجلاته،  ام قضائية يف  هذا الصدد، لتثري م       أعوزنا احلصول على أحك   
، اًوضوع املسؤولية، وهو جانب مهم جـد       يف اجلانب العملي مل    اًما سبب قصور  
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ألن مهمة البحث النظري األساسية، هي إنارة الطريق أمام اجلانـب العملـي،             
ـ               ة وحماولة ذيبه من هنات التطبيق، وال يتأتى هذا األمر، إال من خـالل دراس

 والتنبيه إىل ما جانـب      -يف ساحات القضاء  -املعاجلات العملية على أرض الواقع      
  ."الصواب منها
هذه الدراسة تتناول أحكام الطبيب بينما دراسيت تتناول أحكـام          : وأقول

الصيديل، ومع ذلك سأحاول االستفادة منها بالنظر لتناوهلا النظام السعودي من           
دة عن مهنة الصيدلة األمر الذي يوسع مـن     جهة، كما أن مهنة الطب ليست بعي      

  .آفاق نظريت للموضوع، من جهة أخرى

אאא 
الدكتور حممد حـسني منـصور، كليـة احلقـوق، جامعـة            : الباحث

 – طبيب األسنان    – اجلراح   –الطبيب  (املسؤولية الطبية   : اإلسكندرية، الدراسة 
: تصنيف الدراسة . اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، دار   : مكان النشر ). اخلالصيديل،  

  ).كتاب(دراسة أكادميية 
: تتألف هذه الدراسة من سبعة فصول، جاء الفصل السادس منها بعنـوان           

الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية، ويتألف من أربعة مباحث، وقد قسم املبحث           
فقـط  مثان صفحات   (الرابع إىل أربعة مطالب، يهم دراسيت املطلب الثالث فقط          

  :جاء فيه)  صفحة٢٧٠من جمموع 

   الصيادلة– األدوية -املطلب الثالث

  .مسؤولية الصيديل -
  .مسؤولية الصانع -
  .مسؤولية صاحب الصيدلية -
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وعلى الرغم من قلة املعلومات اليت ميكن االستفادة منها، فسأعده أحـد            
  .مصادري لدراسة النظام املصري

אאאא 
عن  مسؤولية الصيديل املدنية     : الدراسة ،احلسين عباس علي حممد     :الباحث
: تصنيف الدراسـة  . م١٩٩٩عمان، دار الثقافة،     -مكان النشر . أخطائه املهنية 

  .رسالة ماجستري بكلية القانون، جامعة بغداد
تتألف هذه الدراسة من بابني رئيسيني وعدة فـصول يتقـدمها فـصل             

يل، والتطور التارخيي ملـسؤولية     يف تعريف مهنة الصيدلة والصيد    "متهيدي، بعنوان   
  ."الصيديل

  :أما البابان فقد جاءا كما يلي

אאJאאא 
  . أركان مسؤولية الصيديل املدنية-الفصل األول
  . تكييف مسؤولية الصيديل عن أخطائه املدنية-الفصل الثاين

אאJאא 
  . مسؤولية الصيديل عن أخطائه املهنية الشخصية-الفصل األول
  . مسؤولية الصيديل املدنية عن األخطاء املهنية ملساعديه-الفصل الثاين

وقد اختتم الباحث دراسته بعدة نتائج وتوصيات أدرجهـا دون أن مييـز             
  :بينهما، وهي

  .أثىن على تعريف املشرع العراقي للصيدلة -١
 .اًلعراقي االنتماء للنقابة اختياريعل املشرع اج -٢
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أوصى بتنظيم مهنة العطارين بائعي األعشاب الطبيـة ضـمن مهنـة             -٣
 .الصيدلة

ينطبق على العمل يف الصيدلة عقدا البيع واملقاولة، عندما يبيع الـدواء             -٤
 ).عقد مقاولة(، وتركيب دواء وفق الوصفة الطبية )عقد البيع(

 .ال الصيادلة يف مصر والعراق قليلةأحكام القضاء بشأن أعم -٥
 .ميكن مساءلة الصيديل مسؤولية تقصريية عندما تنفي العالقة العقدية -٦
 .املسؤولية التقصريية هي أفضل تنظيم قانوين ملسؤولية الصيديل -٧
يؤيد الباحث االجتاه التشريعي بوجوب حصول الصيديل على تـرخيص      -٨

 .ملزاولة مهنته
الوصفة الطبية من حيث صـدورها مـن        يتعني أن يتأكد الصيديل من       -٩

 .اًأا حتوي وصفة دوائية سليمة فنيطبيب و
عالقة السببية تبدو شاذة، وعسرية بالنظر للتحوالت اليت تداهم اجلـسم            -١٠

 .البشري أثناء مرضه
 . مما يتطلب زيادة احلذراًتناول املريض دواًء غري صاحل طبيقد ي -١١
واء ينبغـي أن تنـصرف إىل       إن وظيفة املوظفني املعنيني يف حتضري الـد        -١٢

 .الصيادلة ومساعديهم دون غريهم
بيع لالستعمال ينبغي أن    إن مسؤولية الصيديل يف عدم صالحية الدواء امل        -١٣

 . لقواعد ضمان العيوب اخلفيةاًتكون وفق
ري عدد مرات استعمال الـدواء      ال يكتفي الصيديل بتأش   يوصي الباحث أ   -١٤

لجأ للكتابة لبيان عدد مـرات       خبطوط على العلبة وإمنا جيب أن ي       اًيومي
 .وأوقات استعمال الدواء

يستحسن أن يصار إىل إيراد القاعدة العامة للمسؤولية العقدية عن فعل            -١٥
 .الغري بنص عام وصريح
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ن االجتاه الفقهي الداعي إىل وجوب عدم الذهاب إىل حـد الـسماح             أ -١٦
رية  عن األخطاء الكـب    ء عن املسؤولية عن فعل الغري إال      باشتراط اإلعفا 

 .دون اليسرية ينبغي األخذ به يف جمال مسؤولية الصيديل
 يتوقف على معرفة    هن التساؤل عن مسؤولية الصيديل عن أعمال تابعي       أ -١٧

 ؟اً خدمة عامة أم متارس عمالً جتاريهل الصيدلية هي مؤسسة تقدم
 .ينبغي تنظيم أتعاب الصيديل يف قانون مزاولة املهنة العراقي بنص صريح -١٨

אאא 
: ، الدراسـة  )احملامي بـالنقض  (حلميد الشواريب   ا  الدكتور عبد  :الباحث

 : مكان النشر  ،مسئولية األطباء والصيادلة واملستشفيات املدنية واجلنائية والتأديبية      
 دراسـة فقهيـة     :تصنيف الدراسة ،  م٢٠٠٤اإلسكندرية، منشأة اإلسكندرية،    

  :ا يليوتتألف الدراسة من ثالثة أبواب، كم. قانونية

אאJאא 
  . مقدمة عامة يف املسئولية املدنية-الفصل األول
  . املسئولية التقصريية-الفصل الثاين
  . املسئولية العقدية-الفصل الثالث
  . مسئولية الطبيب والصيديل واملستشفى-الفصل الرابع

אאJאאא 
  . عموميات يف املسئولية اجلنائية-ل األولالفص

  . مسئولية الطبيب اجلنائية-الفصل الثاين
  . أركان املسئولية الطبية-الفصل الثالث
  . تطبيقات املسئولية الطبية-الفصل الرابع
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  . جرائم األطباء يف القوانني املختلفة-الفصل اخلامس
  .سر املهنة املسئولية اجلنائية للطبيب عن إفشاء -الفصل السادس
  . املسئولية اجلنائية للصيادلة-الفصل السابع

אאJאאא 
  . طبيعة التأديب-الفصل األول
  . النظام التأدييب لألطباء والصيادلة-الفصل الثاين

وأى الدارس دراسته مبلحق لتشريعات الطب البشري، وطب وجراحـة          
 صفحة من الكتـاب الـذي       ٢٠٠تقع يف   (عات مهنة الصيدلة    األسنان، وتشري 

وهذه الدراسة حتلل النظام املصري، وسأستفيد      ).  صفحة ٦١٠جمموع صفحاته   
  .منها يف دراسيت اليت متتد إىل النظام السعودي

אאא 
، )يس حمكمـة اإلسـكندرية االبتدائيـة      رئ( إبراهيم سيد أمحد     :الباحث

 دار الكتـب    : مكان النـشر   ، وقضاءً اًالطبيب والصيديل فقه   مسئولية   :سةالدرا
  . فقهية قضائيةدراسة :دراسةال تصنيف ،م٢٠٠٥القانونية، احمللة الكربى، مصر، 

تتألف هذه الدراسة املوجزة من قسمني صغريين أحدمها يتطرق إىل أحكام           
. الـشأن وقواعد مسئولية الطبيب والصيديل، واآلخر يذكر املبادئ القضائية ذا          

وال شك أنين سأستفيد من هذه الدراسة يف جمال معرفـة الـسياسة القـضائية               
  .للمسئولية القانونية للصيادلة يف النظام املصري

אאא 
 الوسـيط يف    :الدراسة،  )حمام بالنقض (الوهاب عرفة    يد عبد  الس :الباحث

 اإلسـكندرية، دار    :ر مكان النـش   ،املسئولية اجلنائية واملدنية للطبيب والصيديل    
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.  دراسة قانونية وفقهية وقضائية    : تصنيف الدراسة  ،م٢٠٠٦املطبوعات اجلامعية،   
  :وتتألف هذه الدراسة من ثالثة أبواب كما يلي

אאJא 
  .ويتألف هذا الباب من ستة وعشرين فصالً

אאJ،א 
  . الصيديل-الفصل األول
  . عالقة الصيديل والطبيب واملواد املخدرة-الفصل الثاين

وقد أورد الباب األخـري     . وال يوجد توازن هيكلي وموضوعي بني البابني      
 صفحة من الكتاب الـذي      ٢٠٢(نصوص التشريعات اخلاصة بالطب والصيدلة      

  ). صفحة والباقي مراجع وفهرس للكتاب٣٩٦يقع يف 

אאא 
ا ن حممد اهلزاع، بعنوان املسئولية اجلنائية للصيادلة وتطبيقا        علي ب  :دراسة

، مقدمة لنيل درجة املاجـستري إىل املركـز العـريب           يف اململكة العربية السعودية   
  . هـ١٤١٣للدراسات األمنية والتدريب بالرياض يف سنة 

  .سياسة جنائيةختصص 
  :وقد قسم الباحث دراسته إىل ما يلي

Jא 

אאJאאא
א 

  . جرمية اإلجهاض-املبحث األول
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  .جرمية إفشاء السر -املبحث الثاين

אאJאאאא
א 

  . مزاولة املهنة بدون ترخيص-املبحث األول
  . عدم إمساك دفاتر قيد املواد املخدرة-اين املبحث الث

  . خمالفة فروق األوزان-املبحث الثالث
  . املخالفات املتصلة بالتذكرة الطبية-املبحث الرابع
  . مهنة الصيدلةآداب الئحة -املبحث اخلامس

אאJאאא 

אJא
א 

وتتشابه هذه الدراسة مع دراسيت من حيث املوضوع إال أن االخـتالف            
  :بيننا قائم على عنصرين

 أن هذه الدراسة قانونية صرفة ومل تتطـرق إىل أحكـام الـشريعة              :األول
  .اإلسالمية ومن مث فإن دراسيت أمشل من هذه الدراسة

ـ        ) ١٤( أن هذه الدراسة جرت قبل       :الثاين  اًسنة وال شـك أن مثـة نظم
صدرت يف اململكة بعد هذه الدراسة، األمر الذي يتطلب حتليلها وعـرض            

  .أحكامها يف هذه الدراسة احلديثة
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אאא 
اهللا العبد اللطيف، بعنـوان مـسئولية        اهللا بن صاحل بن عبد      عبد :دراسة

 – يف السياسة الشرعية     هدكتوراالصيديل يف الفقه والنظام، حبث مقدم لنيل درجة         
شعبة األنظمة يف املعهد العايل للقضاء، يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية             

  .هـ١٤١٩للعام اجلامعي 
تاريخ مهنة الصيدلة يتفـرع إىل      : وقد قسم الباحث حبثه إىل متهيد بعنوان      

  :فصلني كما يلي

אאJאאא 
  . تعريف الصيديل-ولاملبحث األ

  . شروط مزاولة مهنة الصيدلة-املبحث الثاين
  . االحتكار الصيديل-املبحث الثالث
  . طبيعة مهنة الصيديل فقها ونظاما-املبحث الرابع

אאJאא 
  . حتديد معىن الدواء يف الفقه النظام-املبحث األول
  .يد معىن الدواء يف النظام السعودي حتد-املبحث الثاين

  :ىل ثالثة أبواب رئيسية كما يليإوبعد التمهيد قسم الباحث حبثه 

אאJאאאא 
  . واجبات الصيديل الصانع يف الفقه والنظام-الفصل األول
  . التزامات الصيديل املوزع يف الفقه والنظام-الفصل الثاين
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אאJאאאאאא 
  .طبيعة وأساس مسئولية الصيديل صانع الدواء يف الفقه والنظام -الفصل األول
  .طبيعة وأساس مسئولية الصيديل املوزع للدواء يف الفقه والنظام -الفصل الثاين
  .لنظام املسؤولية اجلزائية للصيديل يف الفقه وا-الفصل الثالث

אאJאאא 
 املـسئول  حقوق املتضرر بشأن دعوى املسؤولية الصيديل        -الفصل األول 

  .عن الضرر
  . حقوق الصيديل بشأن دعوى املسؤولية الصيدلية-الفصل الثاين
  . التطبيقات القضائية ملسؤولية الصيديل يف اململكة-الفصل الثالث

د خلص الدراسة    الباحث حبثه خبامتة ومجلة مالحق، أما يف اخلامتة فق         واختتم
  : مث انتهى إىل بعض التوصيات، وهياً وافياًتلخيص
وجود خمالفات عديدة يف جمال الصيدلة كممارسة املهنة دون تـرخيص،            -١

وبيع الدواء خارج الصيدليات األمر الذي يتطلب تـشديد رقابـة وزارة            
  .الصحة ذا الشأن

ب التوعية حول أضرار الدواء، وحماسبة الصيادلة حول عدم إرشادهم          وجو -٢
 .للمرضى

وهي نفس التوصـية    (جيب على الصيديل تنبيه املريض حول أضرار الدواء          -٣
 ).السابقة بأسلوب مغاير

وهـي  (جيب على وزارة الصحة تشديد الرقابة على الصيدليات التجارية           -٤
 ).نفس التوجيه األول بأسلوب مغاير

 بتعيني جلان للنظر يف خمالفات الصيادلة إىل ديوان املظامل بعد إعادة            اقتراح -٥
 .النظر يف تشكيلها
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 .املطالبة بإعادة النظر يف نظام مزاولة مهنة الصيدلة -٦
 إال أن االختالف بيننا يكمـن يف        اً الدراسة متشاة مع دراسيت متام     وهذه

  :ناحيتني
  .ي واملصري أن دراسيت تقارن بني النظامني السعود:األوىل
 أن هذه الدراسة جرت يف ظل نظام مزاولة مهنة الـصيدلة الـصادر              :الثانية

 أمـا دراسـيت     )امللغي(هـ  ١٨/٣/١٣٩٨تاريخ  ) ١٨/م(باملرسوم امللكي   
  .فتستند إىل النظام اجلديد
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אא 
אא 

אאJא 
   مهنة الصيدلة وآداامفهوم -املبحث األول

   متييز مهنة الصيدلة عن مهنة الطب-املطلب األول
   آداب مهنة الصيدلة-املطلب الثاين

   عناصر مهنة الصيدلة-اينـاملبحث الث
   الشروط الواجب توافرها يف الصيديل-املطلب األول
  ةي شروط ترخيص الصيدل-املطلب الثاين
  دواءـ ال-املطلب الثالث
  الوصفة الطبية -املطلب الرابع

אאJאאא 
   املسؤولية الشرعية-املبحث األول
   أساس املسؤولية يف الشريعة اإلسالمية-األولاملطلب 

   أساس املسؤولية يف الفقه اإلسالمي-املطلب الثاين
   شخصية املسؤولية اجلنائية يف اإلسالم-املطلب الثالث

   املسؤولية اجلنائية-اينـاملبحث الث
   أساس املسؤولية اجلنائية-املطلب األول

   أركان املسؤولية اجلنائية-الثايناملطلب 
   املسؤولية املدنية-املبحث الثالث

   املسؤولية املدنيةأساس -املطلب األول
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   أركان املسؤولية املدنية-املطلب الثاين
  التأديبية املسؤولية -املبحث الرابع
   ماهية النظام التأديبـي-ولاملطلب األ

  ي عن النظام اجلنائيـ استقالل النظام التأديب-املطلب الثاين
   نظام تأديب الصيديل-املطلب الثالث

אאJאא 
   اجلرائم العمدية- األولاملبحث

   جرمية اإلجهاض- األولاملطلب
   ماهية جرمية اإلجهاض-الفرع األول

  كان جرمية اإلجهاضأر -الثاين الفرع
  جرمية إفشاء سر املهنة - الثايناملطلب

 )األمني على السر( صفة اجلاين - األولالفرع
 )موضوع اجلرمية( السر املهين -ينالثاالفرع 
 ) اإلفشاء( الركن املادي -الثالثالفرع 
 )القصد اجلنائي( الركن املعنوي -الرابعالفرع 

 خدرة دون وصفة طبية  جرمية بيع اجلواهر امل-املطلب الثالث
  جرائم االمتناع عن القيام بواجبات مهنية -املطلب الرابع
  بقانون املخدرات اإلخالل جرمية -املطلب اخلامس

  اجلرائم غري العمدية-اينـ الثاملبحث
  جرمية التركيب اخلاطئ للدواء-املطلب األول
واء أو  الـد عدم تبصري املريض بطريقة استعمال       جرمية   -املطلب الثاين 

  خماطره
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אאאJאאא 
  العقوبات يف الشريعة اإلسالمية-املبحث األول
  مفهوم التعزير - األولاملطلب
 أنواع التعزير - الثايناملطلب
  العقوبات اجلنائية-اينـاملبحث الث
  العقوبات يف النظام املصري-ألولاملطلب ا

  يف النظام السعودي  العقوبات-املطلب ا لثاين
  العقوبات التأديبية-املبحث الثالث
  العقوبات يف النظام املصري-املطلب األول
  العقوبات يف النظام السعودي-املطلب الثاين
   التعويض املدين-املبحث الرابع

   التعويض يف النظام املصري-املطلب األول
  التعويض يف النظام السعودي -املطلب الثاين

אאJאאאא 

אJאא 

אאא 

א 



  - ٢٦  -    

אא 
א 

أتناول يف هذا الفصل مفهوم مهنة الصيدلة وآداا، مث أبين شروط مزاولة            
  :هذه املهنة، وسيكون ذلك يف مبحثني مستقلني

אא 
אא 

يقتضي بيان مفهوم مهنة الصيدلة وآداا متييز هذه املهنة عن مهنة الطب،            
  :مث أعرض آداب مهنة الصيدلة وذلك يف مطلبني مستقلني

אאJאא 
يـزه عـن    الطبيب لكـي أم   ذة خمتصرة ولكنها وافيه لتعريف      سأعطي نب 
 اً وعملي اً نظري اًب هو ذلك الشخص الذي اجتاز تدريب      ن الطبي إ: الصيديل، فأقول 

ة، بداء مشورة طبي  لغرض إ ة جمازة    تؤهله لفتح عياد   اًيف كلية طب معترف ا رمسي     
وإجراء عملية جراحية، ومباشرة والدة، وصرف أدوية، أو عالج مريض، وأخذ           

 الصحية الرمسية يف جسم املريض اآلدمـي        عينة من العينات اليت حتدد من اجلهات      
للتشخيص الطيب أو املعملي بأية طريقة كانت، ووصف أدوات للمريض، وبوجه           

 بـسجل األطبـاء     اًنت، ويكون امسه مقيد   عام مزاولة مهنة الطب بأية طريقة كا      
  .)١(نقابة أو مجعية األطباء البشرينيبوزارة الصحة وجبدول ال

يه صفة طبيب يف نظام مزاولـة مهنـة         وط الشخص لكي يطلق عل    ن شر إ
وتـاريخ  ) ٣/م(الصادر باملرسوم امللكـي رقـم       الطب البشري وطب األسنان     

  :هي يف املادة الثانية وةحمدد) امللغي(هـ ٢١/٣/١٤٠٩
احلصول على البكالوريوس يف الطب واجلراحة، أو طب األسنان، مـن            -١

                                   
  . يف شأن مزاولة مهنة الطب يف مصر١٩٥٤لسنة ) ٤١٥(قريب من ذلك املادة األوىل من القانون رقم   )1(
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 إحـدى   إحدى اجلامعات السعودية، أو على شهادة معادلة هلما مـن         
 .كليات الطب األجنبية املعترف ا يف اململكة

 .قد أمضى فترة التدريب اإلجبارية أن يكون  -٢
  .أن تتوفر لديه اللياقة الصحية -٣
 الالئحة التنفيذية   ه ملا حتدد  اً يف كل فرع طبق    اخلربة املطلوبة أن تتوفر لديه     -٤

  .هلذا النظام
ال مينح الترخيص مبزاولة     ":أما املادة الثالثة من هذا النظام، فتنص على أنه        
 جرم خمـل بالـشرف أو       مهنة الطب البشري أو طب األسنان ملن حكم عليه يف         

وهذا يعين أن الشروط تتمثل يف اجلنسية، والتأهيل        .  إذا رد إليه اعتباره    األمانة إال 
  ".العلمي، وأن يكون حسن السري والسلوك

 بأا فن أو علم     )١( لقد عرفت مهنة الصيدلة    :أما بالنسبة للصيديل فأقول   
 بتمييز ومجع واختيار وحتضري املواد الوقائية أو العالجيـة مـن أي نـوع               يعىن

وتركيبها لغرض استعماهلا يف عالج األمراض، أو هي مهنة ختتص بتجهيز األدوية            
اليت تكفل احلفاظ عليها، وكـذلك      ف على خصائصها وصفاا والوسائل      والتعر

  .)٢(كون من السهولة تناوهلاكال وهيئات حبيث يشطرق تعاطيها وحتضريها وفق أ
لسنة ) ١٢٧(مزاولة مهنة الصيدلة املصري رقم      من قانون   أما املادة األوىل    

جتهيز أو تركيب أو جتزئة أي دواء أو        " :فقد عرفت مهنة الصيدلة بأا    ) ١٩٥٥(
عقار، أو نبات طيب هو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظهـر أو بطريـق                

                                   
ادا فأصبحت صـندل أو  حيث قلبت اجليم ص  ) جندل أو جندن  (صله هندي من جندل     ألفظ الصيدلة معرب و     )1(

 انظـر يف    .صندن وهو خشب العطر والصيدلة فن خيتص بتحضري ويئة األدوية، وهي مهنة الصيديل وصناعته             
. ٥٣٦، ص ١٩٧٩ مكتبـة لبنـان،   : أليف بطرس البـستاين   التعريف اللغوي للصيدلة، قاموس حميط احمليط، ت      

 ، دار احلضارة العربية، الطبعة األوىل، بـريوت :عاليلياهللا ال الصحاح يف اللغة والعلوم تقدمي العالمة الشيخ عبد     
  .٧٣٦، ص١٩٧٤

  .٢٦٩ص. )ت.د( و)ن. د(ب عند العرب، اجلزء الثاين  املوجز يف تاريخ الط: حممد كامل حسني.د  )2(
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صف بأن هلـا    قن لوقاية اإلنسان أو احليوان من األمراض أو عالجه منها أو تو           احل
  ."هذه املزايا

ن نص املادة األوىل من قانون مزاولـة مهنـة          إ )١(وإذا كان هناك من قال    
الصيدلة املصري قد استوعب مجيع صور األعمال الصيدلية املعروفـة يف جمـال             

 فـإن كن وصفه بالتعريف اجلامع واملانع،      املزاولة املشروعة ملهنة الصيدلة حبيث مي     
 فاعترب مهنة الـصيدلة  )٢( التشريع يف تعريفه ملهن الصيدلة   القضاء املصري قد ساير   

  .من ضمن املهن احلرة األخرى
وأكد ذلك أن مزاولة املهنة تتحقق ولو بالقيـام بتجهيـز الـدواء ملـرة               

 -نص التشريعي السائد لل اًوطبق-، كما استثىن من تعريف مهنة الصيدلة        )٣(واحدة
  .)٤(حفظ األدوية أو عرضها للبيع

 أو املستحضرات   والصيديل هو الذي يقوم مبهمة تركيب وصرف األدوية       
 لوصفة الطبيب أو القواعد الطبية املعروفـة، أو يتـوىل مهمـة             اًاملتعلقة ا وفق  

   .اإلشراف على إعداد األدوية
אאא 

 وتاريخ) ٣٧٨٦(باء والصيادلة مبوجب األمر امللكي رقم       صدر نظام األط  
 الذي ألغاه نظام تعاطي الصيدلة يف اململكة العربية السعودية الصادر           ٤/٧/١٣٥٤

 اً إذ أصبح للصيادلة نظام    ٣٠/٧/١٣٥٤ وتاريخ) ٥٧/١/١٨(باألمر امللكي رقم    
 امللكي رقـم    مستقالً عن نظام األطباء، وقد مت إلغاء هذا النظام مبوجب املرسوم          

                                   
، م١٩٦٦،  القاهرة، مكتبـة القـاهرة احلديثـة       التشريعات يف مهنة الصيدلة، الكتاب األول،        :اهللا عديل  عبد  )1(

  .٧٣ص
  .١٢٧، ص١ ع١٠جنائي، س/ ، جمموعة أحكام النقض٢/٢/١٩٥٩جلسة : حمكمة النقض املصرية  )2(
  .١٩٥٣، ص١٩٤٨-١٩٤٧، ٢٨ س ق،١٧، س٢/٨/١٩٤٦جلسة : حمكمة النقض املصرية  )3(
، املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية اليت قررا حمكمة الـنقض          ١٣/٦/١٩٦٦جلسة  : حمكمة النقض املصرية    )4(

  .٤٩٦، ص١٩٨١ الد الثامن، :املنعم حسين ية لألستاذين حسن الفكهاين وعبداملصر
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تعين " : املادة األوىل من هذا النظام بأن      ت ونص ١٨/٣/١٣٩٨ وتاريخ) ١٨/ م(
مزاولة مهنة الصيدلة حتضري أو ترتيب أو جتزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة                

تعطى من الباطن لعالج اإلنسان أو احليوان من األمراض          تستعمل من الظاهر أو   
ا هاتني اخلاصيتني بقصد البيع باجلملة أو املفرق أو         أو الوقاية منها، توصف بأن هل     

  ."التوزيع
ومن هذا يتضح جبالء أن املنظم السعودي أخذ باملفهوم الواسع للـصيدلة            

تدخل يف صـميم مهنـة      ومهنة الصيديل وذلك لكي تغطي كافة األنشطة اليت         
إال  أنشطة هذه املهنة بشكل واضـح        د ذلك، إذ حد   املنظم فعل   اًالصيدلة، وحسن 

  . نظام جديد هو مدار هذه الدراسةأن هذا النظام ألغي كما أسلفت وحل حمله
 الطبيب هو من يفحص املريض وحياول معرفة        أنويف خامتة املطاف أقول     

 له، أما الصيديل فهو ذلك الفين الذي        اًه مث يصف الدواء الذي يكون مناسب      مرض
 طلب املريض من الدواء كما      رف أنواع األدوية وأصنافها وتركيباا حبيث يليب      عي

هو وارد يف وصفة الدواء اليت كتبها الطبيب، فالطبيب حيدد الدواء، والـصيديل             
  . عمل اآلخرأحدمهاجيهزه أو يقدمه للمريض حبيث يكمل 

د اإلشارة إىل أولئك الذين يتولون بيع األعشاب الطبية، وهذه املـواد            وأو
 ميكن للعطارين االجتار فيهـا      ا اليت عبارة عن أصناف العطارة النباتية ومتحصال     

، فرغم انقضاء هـذه الـسنني       )١(صفات اليت تقررها اجلهات املختصة     للموا اًطبق
زالـت   كل مكان فإن حوانيت العطارين ما      الطويلة، ورغم وجود الصيدليات يف    

تبيع للناس مبا ألفوا أن يشتروه منها رغم وجود األدوية والعقاقري احلديثـة الـيت               
العالج واملداواة حمل كثري من األدوية القدمية، ويالحظ أن مهنة العطارة           حلت يف   

مل تكن مقصورة على بيع األعشاب بل كان العطار يركب األدوية وحيضر بعض             

                                   
  .١٤٠ املصدر السابق ص:اهللا عديل عبد  )1(
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 ولكن ما هو )١(هان للوجه ومحرة للخد وكحل للعني     مستحضرات التجميل من د   
يف ) ٥٢،  ٥١(ادتني  املشرع املصري يف امل    ذلك؟ لقد نظم     إزاءاملوقف التشريعي   

قانون مزاولة املهنة أحكام هذه احملال اخلاصة باالجتار بالنباتات الطبية، فاشـترط            
 عليها تاريخ اجلمـع وتـاريخ انتـهاء         اً هذه املواد يف عبوات مغلقة مبين      أن تباع 

 على الصيدليات وخمازن األدوية     اًالستعمال على أن يكون البيع قاصر     صالحيتها ل 
 وهذا ما فعله املنظم السعودي،      ة واهليئات العلمية    يضرات الصيدل ومصانع املستح 
  .كما سنرى ذلك

אאJאא 
لكل مهنة قواعد ذاتية تنظم نشاطها اخلاص، وهي قواعد مـستمدة مـن             

 فإذا انتقلت إىل العنصر البشري من املهنـة،         -وهي طبيعة ختصصية  -طبيعة املهنة   
أو منسوبيها، فنكون إزاء أداء واجبات تفرضها املهنة نفسها، وهي          أي لشاغليها   

تتجزأ إىل أعمال تنتهي بتحقيق أهداف املهنة، كما أا حتوي حمظورات تتطلب            
  .جتنب اقترافها

وإذا كانت الواجبات واحملظورات متثل اجلانب املـادي مـن التزامـات            
 أخالقيات املهنة، ذلك أن القائم      منسويب املهنة، فإن اجلانب املعنوي فيها يتمثل يف       

بأعمال املهنة قد يؤدي واجباته بصورة متدنية أو متوسـطة، وحينئـٍذ تنـهض              
 باجلودة العاليـة    أخالقيات املهنة لتلزمه باألداء السليم أوالً، وباألداء الذي يتسم        

ل نة هو الذي جيعل األداء ينا     وهذا اجلانب األخالقي من عمل امله     . اًوالشفافية ثاني 
 املهنة أو منسوبوها بشكل     شاغلو من الرضا االجتماعي، فإذا احنرف       اً وافر اًقسط

أو آخر فيجري حينئٍذ تذكريهم بأخالقيات عامة خرقوها وبقيم مهنية مل يلتزموا            

                                   
 بني الصيديل والعطار، الطبعة األوىل، املطبعة الفنية، بغـداد          :السالم  الدكتور حسن عبد   :انظر يف تفصيل ذلك     )1(

  .٦-٥، ص١٩٧٣
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ا، ومن مث تصبح هذه األخالقيات مبرتلة ضوابط نظامية معنوية حتكم سري املهنة             
  .)١(اًوموضوعتقيد الصارم ا شكالً يتعين ال

ة الـيت تتعلـق     يإن علم األخالق هو العلم الذي يبحث يف األحكام القيم         
والسلوك األخالقي هـو الـسلوك      . باألفعال اإلنسانية من ناحية أا خري أو شر       

ويتكون هذا السلوك من جمموعة القواعد الـيت        . الذي اصطلح عليه اتمع وأقره    
حلاالت واملواقف اليت تعرض هلم دون أن       تبني لألفراد كيف جيب أن يتصرفوا يف ا       

ويعد تصرف الفرد غري    . خيالفوا يف ذلك ضمائرهم أو العرف السائد يف جمتمعهم        
  .أخالقي إذا خدش قاعدة أخالقية مقررة يتفق عليها جمتمعه

واملهنة كعمل، تتطلب من العاملني فيها سلوكاً البد أن يكـون موافقـاً             
  ا يف املهنة، فما املقصود بأخالقيات املهنة؟للقواعد األخالقية املتفق عليه

راد املهنـة   ف أساساً لسلوك أ   داألخالق املهنية هي املبادئ واملعايري اليت تع      
  .املستحب، واليت يتعهد أفراد املهنة بالتزامها

وللمهنة آداب سلوك وآداب لياقة، وهي األصول العامة لآلداب والسلوك          
اللوائح والقوانني املنظمة ملزاولة هذه املهنة حبيث       االجتماعي يف املهنة اليت حددا      

وهلذا تعترب  . أن عدم مراعاا يعرض صاحبها للنفور والنبذ من األعضاء اآلخرين         
آداب سلوك املهنة أحد أشكال الرقابة االجتماعية اليت ميارسها اتمع الـصغري            

  .)٢(املكون من العاملني يف هذه املهنة
اإلطار : "الصيدلة، أخالقيات مهنة الصيدلة بأا    ويعرف أحد رجال علم     

العام من احلقوق والواجبات الذي ميارس ضمنه الصيديل مهنته وحيكم العالقة بني            

                                   
، جامعة نايف العربيـة للعلـوم   الة، حبث ملؤمتر القضاء والعدالةالقيات رجال العدأخ: يالقادر الشيخل  عبد. د  )1(

 نشر يف كتاب العدالة والقـضاء،       .٢ص) م١٩/١٢/٢٠٠٥-١٧(هـ  ١٧/١١/١٤٢٦-١٥األمنية، الرياض   
  .٤٩٩م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٠٧اجلزء الثاين، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

  .٦٩، ص١٩٨٥) ن.د(، عمان ١أخالقيات املهنة، ط: ياريرشيد عبد احلميد، حممود احل  )2(
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الصيديل ومتلقي اخلدمة الصيدلية وهو املرضى، وحيكم العالقة مع أفراد الفريـق            
رة الطيب اآلخرين وكذلك حيكم العالقة مع الـسلطات الـصحية ممثلـة يف وزا             

  .)١("الصحة
 عن القوانني املنظمـة ملزاولـة       اًآداب املهنة ختتلف اختالفاً كبري    إن الئحة   

مهنة الصيدلة اليت حتدد مجلة جرائم وعقوبات جنائية للمخالفـات أو اجلـرائم             
  .الواردة فيها

فأول ما يالحظ على لوائح آداب املهنة أا عبارة عن قواعد اتفاقية يضعها             
هنتهم من ناحية ترقيتها والنهوض بغاياا أما احملاكمات الـيت          الصيادلة لتنظيم م  

تعقدها نقابات الصيادلة فهي ليست حماكم جنائية وإمنا حماكم تأديبية ال ختـرج             
عقوباا عن جمرد اإلنذار أو التوبيخ أو فرض غرامة ماليـة كـبرية تـذهب إىل                

سم الـصيديل مـن     صندوق النقابة أو وقف مزاولة املهنة ملدة حمددة أو شطب ا          
  .)٢(اًلنقابة أو الطرد من املهنة ائيسجالت ا

وعلى الرغم من أن التحليل السابق خيرج موضوع لوائح آداب املهنة من            
دائرة املسئولية القانونية للصيادلة فإنه ال ميكن إنكار ما تؤديه هذه اللوائح مـن              

امـة أفـراد    ضمان حسن سري املهنة وضبط أعمال الصيادلة مبا حيقق صـاحل ع           
  .الشعب

وقد أصدرت هذه النقابـات     . ولدى غالبية الدول العربية نقابات للصيدلة     
لوائح آلداب مهنة الصيدلة، ورغم االختالفات الطفيفة بني أحكام هذه اللوائح،           

ففي سوريا مثالً، صـدر     .  الغايات واألهداف  نفسفإا تؤدي مجيعها إىل حتقيق      
، ١٩٩٠لسنة  ) ٩(اجلمهورية العربية السورية رقم     قانون التنظيم النقايب لصيادلة     

                                   
يناير /هـ١٤٢٥أخالقيات الصيدلة أوالً، جملة تطوير مهنة الصيدلة، ذو القعدة          : صاحل بن عبد اهللا الِسويح    . د  )1(

  .٦م، ص٢٠٠٥
 .٥١، ص١٩٦٦التشريعات يف مهنة الصيدلة، القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة، : اهللا عديل عبد) 2(
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من هذا القانون على حتديد الغايات األهم من الئحـة آداب           ) ٢٥(وتنص املادة   
جيب االلتزام بآداب وتقاليد املهنة واالبتعاد عن االسـتغالل         : "املهنة، فقالت بأنه  

  ".التجاري وكل ما ميس قدسية الرسالة اإلنسانية ملهنة الصيدلة
ب وتقاليد املهنة ليست بطبيعة احلال مما تؤدي خمالفتها إىل قيام جرائم            وآدا

جنائية تعرض الصيديل ملواجهة مسئولية جنائية ورمبا احلكم عليه بعقوبات جنائيـة            
وإمنا تنحصر املخالفـة    . سالبة للحياة أو للحرية أو ماسة جبسمه كالعقوبات البدنية        

ة يف جمموعة من األفعال اليت قد يأتيها الصيديل         اليت تقع بالنسبة لتقاليد وآداب املهن     
ومن ذلك مثالً   . حسن مسعته أو سلوكه يف مزاولة مهنة الصيدلية        ومتس استقامته أو  

يأتيه يف  ه إىل الغش أو التنافس غري الشريف مع زمالء املهنة، أو حىت أي أمر               ؤجلو
  .)١( بشرفه أو أمانتهاًحياته اخلاصة ويكون ماس

ة يقوم ا أشخاص متخصصون على درجة من العلم واخلربة          فالصيدلة كمهن 
يف حتضري وتركيب وصرف األدوية واملستحضرات الطبية، إال أن هذه الصفات اليت            

ن غريه من ذوي املهن األخرى، ال حتقق اهلـدف املنـشود الـذي              ممتيز الصيديل   
يات هذه   وأسس أخالق  بآدابوجدت من أجله مهنة الصيدلة، ما مل يلتزم الصيادلة          

  : ما يلي)٢(اًات مهنة الصيدلة اليت أقرت عاملياملهنة، ومن أسس أخالقي
على الصيديل العامل يف جمال خدمة الصحة العامة واألفراد احترام قواعد            -١

  .املهنة وتقدير حياة اإلنسان
 .على الصيديل أن يكون عادالً يف معاملة مجيع املرضى دون متييز -٢
 املهنية باستمرار ومتابعة اجلديد يف علـم        على الصيديل حتديث معلوماته    -٣

 .الصيدلة
                                   

املسئولية اجلنائية للصيادلة، رسالة ماجستري، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،          : علي بن حممد اهلزاع   ) 1(
 .١٥٩هـ، ص١٤١٣الرياض 

نقالً عن املرجع   . م١٩٨٨أسس أخالقيات مهنة الصيدلة اليت أقرها االحتاد الدويل يف سدين باستراليا يف سبتمرب              ) 2(
 .٣١السابق، ص
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ال يبوح بأي معلومات عن املريض      وأعلى الصيديل احترام أسرار مهنته       -٤
إال بإذنه أو يف احلاالت النادرة اليت حتتم فيه مصلحة املـريض البـوح              

 .ببعض املعلومات عنه
 .على الصيديل تنفيذ املهام الصيدلية حبرص وتركيز -٥
، وأن يقاوم بشدة كل     اً يقلل من شأن مهنته ولو جزئي      أالعلى الصيديل    -٦

 .حماولة للمساس باستقالل مهنته
إن كان  على الصيديل اجتناب أي فعل يسيء ملهنته أو يقلل من شأا، و            -٧

 . يف اعتباره ما للصيدلة من مكانة واحتراماًال ميت للمهنة بصلة، واضع
 .ظام مزاولة املهنة احملليعلى الصيديل احترام أخالقيات مهنة الصيدلة ون -٨
على الصيديل احترام حق املريض يف حرية االختيـار ضـمن احلـدود              -٩

 .املشروعة
  الذي يتقاضاه مقابل خدماتـه عـادالً       على الصيديل أن يتأكد أن املبلغ      -١٠

ومعقوالً وأن يرفض االشتراك يف أي عمل من شأنه تعـريض املـريض             
 . ألن ذلك خمالف ألخالقيات املهنة،للخطر

ى الصيديل أن يتأكد أن كل ما ينشره من معلومات ذات عالقة مبهنته             عل -١١
 .صحيحة وموثوقة ومتمشية مع آداب وأخالقيات املهنة

على الصيديل االحتفاظ بعالقات يسودها جو الثقة مع اجلهات اإلدارية           -١٢
 .التابع هلا

على الصيديل مساعدة اجلهات الصحية يف جهودها حلمايـة الـصحة            -١٣
 .تكريس جهوده للرفع من مستوى املعايري الصحيةبتقدمي النصح و

على الصيديل أن يشارك يف أنشطة اجلمعيات املهنية احمللية والعاملية واليت            -١٤
 .دف إىل حتسني ظروف العمل والرفع من مستوى املهنة

من حق الصيديل االمتناع عن صرف وبيع ومتوين الـدواء إذا رأى أن              -١٥
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 طبيـة   ة بوصـف  اًن الدواء مكتوب  قتضي ذلك، وإذا كا   مصلحة املريض ت  
  .فعلى الصيديل تقدمي املشورة للطبيب الواصف

، يعـرض األول هـذه      فرعني مستقلني وسأتناول آداب مهنة الصيدلة يف      
النظام السعودي، وفيما يلـي     م املصري، مث يعرض الفرع الثاين       اآلداب يف النظا  

  :بيان ذلك

אאJאאאא 
 يف شأن مزاولة    ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(يتمثل النظام املصري يف القانون رقم       

: )١٠-٧(ابة للصيادلة، وتنص املـواد      مهنة الصيدلة كما صدر قانون إلنشاء نق      
على العضو أن يتوخى يف أداء واجباته تقاليد مهنته،ومقتـضيات شـرفها، وأن             

: لنقابة الـيمني اآلتيـة    حيلف أمام هيئة تشكل من ثالثة أعضاء خيتارهم جملس ا         
وأن أؤدي أعمايل باألمانة والشرف،       لوطين، اًأقسم باهللا العظيم أن أكون خملص     "

  ."وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآداا وأن أحافظ على سر املهنة،
ال جيوز لعضو النقابة أن يروج ملهنته بأي طريق من طرق اإلعالن والنشر             و

مواعيد العمل، كما ال جيوز استخدام الوسـطاء        ويستثىن من ذلك اإلعالن عن      
  .الستغالل املهنة

جيب على أعضاء النقابة االمتناع عن كل مزامحة أو مضاربة أو جتـريح،         و
  .وكل ما من شأنه أن ميس كرامة املهنة وآداا

مل عال جيوز لعضو النقابة اختاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب            و
  .رض األمر على جملس النقابةمن أعمال املهنة إال بعد ع

 اًللنظام التأدييب إذا ارتكب أمور    اخلضوع  على العضو   ) ٤٤(وتنص املادة   
  .درها أو أمهل يف عمل يتصل مبهنتهخملة بشرف املهنة أو حتط من ق
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يف الئحة تقاليد مهنة الصيدلة يف مصر الصادرة بقرار         ) ١٧(وتنص املادة   
على الصيديل أن يراعـي تقاليـد       : "ه بأن ١٩٥٩لسنة  ) ٤٩٢(وزير الصحة رقم    

  ".املهنة وآداا، وأن يعمل على رفع مستواها

אאJאאאא 
اجلمعية الـصيدلية الـسعودية     : " للصيادلة هو  اً مهني اًيالحظ أن مثة تنظيم   

تأسـست يف   . ديةوهي اهليئة االعتبارية املمثلة للصيادلة يف اململكة العربية السعو        
هـ وذلك لتأطري جهود العمل الصيديل واإلسـهام املباشـر يف           ١٧/٥/١٤٠٨

  ".التخطيط والتطوير من أجل االرتقاء مبهنة الصيدلة
אא 

اإلسهام واملباشرة يف ختطيط وتطوير برامج للتعليم املتواصل والتـدريب           -١
ويف عدة أماكن بالتعاون مـع  املهين للصيادلة، عن طريق اجلهات املسئولة      

واالتصال باجلهات املعنية ملعادلة هذه الدورات والنظـر يف         تلك اجلهات،   
 .احتساا عند الترقية

 .دراسة سبل االرتقاء مبهنة الصيدلة من خالل وسائل اإلعالم -٢
يف املستـشفيات   دراسة وسائل حتسني اخلدمات الصيدلية جبميع أنواعها         -٣

 .والصيدليات اخلاصة
مي االقتراحات اليت دف إىل تطوير الربامج األكادميية مبا يتناسب مع           تقد -٤

 .متطلبات ممارسة املهنة
 .تيسري تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمية يف جمال مهنة الصيدلة -٥
املشاركة يف دراسة خطط التنمية الـصحية عنـد الطلـب، وكـذلك              -٦

 . الصحيةاملشروعات الصيدلية والدوائية املختلفة للقطاعات
 .تقدمي خدمات استشارية يف حتسني اخلدمات الصيدلية -٧



  - ٣٧  -    

 ولكي تتمكن اجلمعية من حتقيق هذه األهداف فقد انبثق من جملس إدارة           
اجلمعية العديد من اللجان الدائمة واملؤقتة إلعداد وتنفيذ اخلطط الالزمة للـسري            

نـة الـصيدلة   باجلمعية الصيدلية السعودية خبطى حثيثة لبناء مستقبل مـشرق مله       
والعاملني ا يف اململكة العربية السعودية حتت قيادة خادم احلـرمني الـشريفني             
وحكومته الرشيدة ولتقدمي برامج متكاملة يف التعليم املستمر والبحث العلمي مبا           

  .يليب حاجة الصيديل يف جمال مهنته والعمل على حتسني مستواه العلمي واملهين
هـ بـشأن   ١٤٢٣ة السعودية ندوة يف سنة      وقد عقدت اجلمعية الصيدلي   

  :أخالقيات مزاولة مهنة الصيدلة، وقد أصدرت التوصيات التالية
التوصية باستحداث كتيب حيمل مسمى أخالقيات مزاولة مهنة الـصيدلة           -١

حبيث يكون مرجعاً لكل ما خيتص مبزاولة املهنة من حقـوق وواجبـات             
 .ومسئوليات

 مزاولة مهنة الصيدلة ضمن اخلطـط       التوصية بإدراج مقرر عن أخالقيات     -٢
 ).كليات الصيدلة والكليات الصحية(الدراسية يف املؤسسات التعليمية 

 اً صـيدلي  التأكيد على أمهية ملكية الصيدليات اخلاصة ملن حيملون مؤهالً         -٣
 . وذلك لتقليل املمارسات اخلاطئة يف مزاولة املهنةاًجامعي

ـ ية غري رحبية تط   التأكيد على أمهية استحداث صيدلية منوذج      -٤ ق املعـايري   ب
 .الصحية ملمارسة املهنة وتكون مثاالً حيتذى لبقية الصيدليات اخلاصة

كليـة  : استحداث جلنة إعالمية موحدة مكونة من ممثلني من كل مـن           -٥
الصيدلة، اجلمعية الصيدلية، والس العلمي حبيث تتوىل هذه اللجنة الـرد           

ية عن مهنة الصيدلة بطريقة علمية      على املقاالت اليت تنشر يف الصحف احملل      
 .مدروسة
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 بعنوان  اًويالحظ أن اهليئة السعودية للتخصصات الصحية، أصدرت كتيب       
  .)١("أخالقيات مهنة الطب"

אאאאW 
مبا أن علم الصيدلة هو علم إسالمي، فإن مهنة الصيدلة تستمد أخالقهـا             

سالم السمحة اليت تدعو املسلم إىل السلوك احلسن واألدب الرفيـع           من تعاليم اإل  
  .واخللق النبيل املتمثل يف األمانة والصدق والنظافة واإلخالص واجلد يف العمل

  :)٢(ملسلمني يف الطب والصيدلة أبرزها قواعد وضعها علماء العرب واةومث
ـ         :القاعدة األوىل  ات الـصحة    دفع الضرر عن اتمع املسلم بتـوفري مقوم

  .للجميع
 ملـا   اًهللا حنو أخيه املسلم املريض، تبع     أداء واجب األخوة يف ا    : الثانيةالقاعدة  

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن        ": أنه قال  εصح عن النيب حممد     
فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كـرب يـوم                

 رضى من أجل رضا   ديل ختفيف آالم امل    ومن هنا يكون هدف الصي     )٣("القيامة
  . عن الرغبة يف حب املال والشهرة واجلاهاًاهللا تعاىل بعيد

: ε، عمالً بقـول الـنيب       اً الشعور بالرمحة حنو املرضى مجيع     :القاعدة الثالثة 
ول اهللا كلنـا    يا رس : قالوا،  يده ال تدخلوا اجلنة حىت ترامحوا     والذي نفسي ب  "

  .)٤("ولكن رمحة العامة رمحة العامة، أحدكميس برمحة إنه ل: قال؟ رحيم

                                   
 .هـ١٤٢٣، الرياض ٢أخالقيات مهنة الطب، ط: اهليئة السعودية للتخصصات الصحية: طالع، انظرلال) 1(
  . وما بعدها٧هـ، ص١٤٢٤أخالقيات مهنة الصيدلة، الرياض : بتال بن سيف البتال  )2(
  .٢٥٨٠ : ومسلم؛٦٥٥١، ٢٣١٠ :أخرجه البخاري  )3(
؛ "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه     : "قال، و ١٨٥ص/٤جاملستدرك على الصحيحني    أخرجه احلاكم يف      )4(

رواه : "؛ وقال اهليثمي  ١٤٠ص،  ٣ج : الترغيب والترهيب  "رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح    : "وقال املنذري 
  .١٨٧ص، ٨ ج: جممع الزوائد"الطرباين ورجاله رجال الصحيح
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 إن الطب والصيدلة مها وسيلة وسبب سـخرمها اهللا تعـاىل   :القاعدة الرابعة 
ليخفف ما آالم عباده، لذا على كل ممارس صحي أن يـسأل اهللا التوفيـق               

  . لوجهه تعاىلاًه خالصوالسداد يف عمله وأن جينبه الغرور وأن جيعل عمل

אאF١E 
يتصف الصيديل املسلم بعدد من الصفات احلميدة اليت يستمدها من تربيته           

  :وثقافته اإلسالمية مثل
  . وبتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وسلوكياته يف حياته اخلاصة والعامةاإلميان باهللا •
إن اهللا حيب   ": ε، قال رسول اهللا     وإتقانهلوجه اهللا تعاىل     العمل   يف اإلخالص •

 جيب أن يكون حاذقًا بعملـه       ، فالصيديل  )٢("م إذا عمل عمالً أن يتقنه     أحدك
  . مبرضاهورءوفاً ملهنته اًجمدد

 يف مجيع أفعاله وإن أخطأ بدون قصد أثنـاء           املسلم صادق  الصيديل :الصدق •
  .تأدية عمله سارع إىل تصحيح هذا اخلطأ واالعتراف به

لية فهو مؤمتن على حياة  الصيديل باالستعداد لتحمل املسئويتصف :األمانة •
ه الناس وأمواهلم أثناء ممارسة مهنته وعليه تأدية هذه األمانة على الوج

   : املؤمننياًالصحيح عمالً بقوله تعاىل واصف
   

ومن األمانة احملافظة على أسرار  ،]٣٢:  واملعارج،٨: املؤمنون[  
  .ضاملري

 إن الغاية األساسية للصيديل هي محاية صحة الفرد واتمـع           :والعطفاحملبة   •
 حينما  εودفع الضرر ورفع األمل عنه من منطلق احملبة اليت أوصانا ا الرسول             

                                   
  .وما بعدها، ٩املرجع السابق، ص: سيف البتالبتال بن   )1(
  .٢٧٥ص، ١املعجم األوسط ج والطرباين ؛٣٤٩ص، ٧مسند أيب يعلى جبو يعلى أخرجه أ  )2(
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فالصيديل املسلم   )١("ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه        ": قال
  . عليهملمرضى عطوفب لحم
 لتعدد ااالت اليت يعمل ا الـصيديل وألن مـن           ظربالن :والتواضعالصرب   •

طبيعة املهنة مقابلة اجلمهور بنوعياته املختلفة فإن هذا األمـر يتطلـب مـن              
 اًلصرب وسعة الصدر وأن يكون متواضـع      الصيديل أن يتصف بقدر كبري من ا      

 واملراجعني، يقابلهم بالترحاب والبشاشة والسرور وأن يـسلك         ىمع املرض 
  .ستقيم ويطلب من اهللا دوام التوفيقالطريق امل

 يتميز الصيديل باحلرص على مظهره اخلارجي ونظافة        : املنظر وحسنالنظافة   •
ـ       لذا جند أن الصيديل املس    . ملبسه ولياقته   اًلم يف صدر اإلسالم قد ارتدى ثياب

  .بيضاء أثناء تأدية عمله

אאF٢E 
 اً ملهنته وعامل  اًملمارس الصحي حاذق   على أن يكون ا    توصي األنظمة الصحية  

ا فاجلاهل عليه أن يتوقف عن ممارسة هذه املهنة حىت ال يؤدي إىل إزهاق أرواح               
  : لذا فإن الصيديل الكفء يتميز بعدد من الصفات مثل،الناس
 على التباحث والتشاور مع الطبيب حول عالج املريض والعنايـة بـه             ةالقدر -١

 ويدرك كيفية العناية الطبية باملريض ويكون       يوحييط بأسس التشخيص السرير   
على اطالع وإملام باألدوية اليت ميكن أن تستخدم يف احلالة املرضـية وبطريقـة     
عملها وتأثريها وبأمسائها التجارية املتوفرة ومركباـا وأشـكاهلا الـصيدالنية           

  .املختلفة، والعوامل اليت قد تؤثر وتتحكم يف الفعالية واإلتاحة احليوية

                                   
  .٤٥:  ومسلم؛١٣: أخرجه البخاري  )1(
  .وما بعدها، ١١املرجع السابق، ص: يف البتالبتال بن س  )2(
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وجيب أن حييط بعمر وجنس املريض واألعراض أو األمراض املصاحبة واليت            -٢
 الربنامج العالجي وكذلك األدوية األخرى الـيت يـستخدمها          يفرمبا تؤثر   

 املعاجلة اجلديدة وكذلك األطعمة اليت رمبـا        يفاملريض خاصة اليت قد تؤثر      
شخيصية الـيت   ت اإلجراءات ال  اً وأخري .ابة اجلسم للعالج  ثر يف استج  ؤتغري وت 
فاعلية الدواءيفا أن تتفاعل وتؤثر من شأ .  

 الكفء هو الذي يلم بأيسر وأفضل السبل اليت تؤدي إىل أفـضل             والصيديل -٣
معاجلة وعليه أن حييط باالستخدام األمثل للدواء وأفضل برنامج عالجـي           
يتضمنه والتحذيرات الضرورية معه والتفاعالت اجلانبية وموانع االستعمال        

 أن  تعلقة ذا الدواء أثناء املعاجلة كما جيب أن يدرك إىل أي مدى ميكـن             امل
 أو غري مرغوب من شأنه أن يؤثر على املعاجلة          اًيتفاعل الدواء تفاعالً مرغوب   
  .أو العناية الطبية باملريض

الكفء جيب أن يعرف تعدد استعماالت األدوية وخواصـها وأن          والصيديل   -٤
االستطبابات املعلنة لألدوية وجيب أن يـدرك       تكون لديه القدرة على تقومي      

مدى فائدة ومناسبة أي عالج ألي حالة خاصة عند حاجـة املـريض ألي              
  . أي عليه أن يدرك مدى عالقة العالج بشكوى املريض اخلاصة،عالج حمدد

ية مل القدرة على مراجعة النشرات الع      الكفء جيب أن تكون لديه     والصيديل -٥
ة اليت قد   ي املضامني العلمية للمشاهدات السرير    اراختص على   اًاملختصة وقادر 

كما جيب أن تكون لديه القدرة علـى       . تكون ذات عالقة باستخدام الدواء    
  .حتليل التقارير الطبية والنشرات والبحوث الدوائية

 يف األدوية وصفاا وطرق حفظها وحتزينـها        اً خمتص د الكفء يع  والصيديل -٦
ة ومدى تغري اجلرعة بسبب حترر املركبات        دقة اجلرع  يفوالعوامل اليت تؤثر    

، وعليه أن يعرف مدى تأثري كيفيـة         بعضها أو من أشكاهلا الصيدالنية     من
التناول أو البيئة احمليطة باالستفادة من العالج وامتـصاصه مـن الـشكل             
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الصيدالين املعطى واملتاح، وعليه أن يعرف األسباب والعوامل اليت تتحكم          
  .ري الدواءيف بداية وانطالق تأث

 الكفء جيب عليه أن يدرك بدقة احلدود القانونية والنظاميـة يف            والصيديل -٧
ام تام مبسؤولياته املفترضة يف     مل وأن يكون لديه إ    ،ختزين وتوزيع وبيع األدوية   

  .حالة استخدام دواء مصرح باستخدامه يف جتربة طبية على مريض ما
ه للمريض على اسـتقراء      بعد مقابلت  اً الكفء جيب أن يكون قادر     والصيديل -٨

 إضافية له قد تفيد يف إعطاء املريض عنايـة          حاالتوإدراك أي أعراض أو     
  .طبية أو حتويله إىل طبيب أو هيئة طبية مناسبة

 الكفء هو القادر على التفاهم مع املريض ومناقشته وشرح طرق           والصيديل -٩
استعمال األدوية املناسبة كما جيب أن يعرف كيـف يوضـح للمـريض             

  .طعمة غري املناسبة للحالة املرضيةاأل
 الكفء هو القادر على التعامل والتواصل مع زمالئه العـاملني           والصيديل -١٠

يف الرعاية الطبية أو األشخاص اآلخرين فيما يتعلق بالدواء بشكل مناسب           
  .ومفيد، وعليه أن يقنع املخاطب بأمهية املعلومات اليت يوصلها

ه القدرة على تركيب أو حتـضري أي         أن تكون لدي   عليه الكفء   والصيديل -١١
  .حضر أو مركب صيدالين يف الشكل املناسبمست

 هو الشخص الذي يتعهد بالتقيد باملعايري احملـددة         الكفء الصيديل   اًوأخري -١٢
  .ملزاولة مهنة الصيدلة وأن حيافظ على مستواه وكفاءته باستمرار

אאF١E 
 أخالقية وواجبـات جيـب علـى        التزاماتب  إن الرعاية الصيدلية تتطل   

 ملـا   بالنظرالصيادلة ومساعديهم ممن يقومون على خدمة املرضى أن يتخلقوا ا           

                                   
  .وما بعدها، ١٥املرجع السابق، ص: يف البتالبتال بن س  )1(
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ملهنة الصيدلة من شرف املسامهة يف العناية باملرضى والسعي على ختفيف آالمهم            
  :واحملافظة على حيام

تمـع بدقـة    لذا جيب أن يتحملوا مسؤولية تقدمي الرعاية الصيدلية للمج        
  :وإتقان من خالل ما يلي

أن تكون الغاية األساسية لكل من الصيديل وفين الصيديل هي محاية الفـرد              -١
  .واتمع

والتحلـي بالـسلوك احلـسن       احملافظة على شرف وكرامة مهنة الصيدلة،      -٢
 .واألدب الرفيع واخللق النبيل عند ممارسة املهنة

 ونظام مزاولة املهنة واحملافظة على  يف مجيع األوقات باحترام تعليمات االلتزام -٣
 وعند تقدمي   ، فعل يسيء ملهنة الصيدلة     اجليدة ملزاولة املهنة وجتنب أي     املعايري

 .الرعاية الصيدلية جيب عليه التأكد من تقدميها بفعالية
أن يلتزم العفة واألمانة وأن حيفظ أسرار مرضاه فال يتحـدث أو يكـشف           -٤

 .ة اليت حددها نظام مزاولة املهنةعنها إال يف احلاالت االستثنائي
 استقاللية أدائه املهين وعليه     يفجتنب ممارسة مهنة الصيدلة حتت ظروف تؤثر         -٥

التأكد من أن املكان الذي يقدم فيه اخلدمة يتناسب مع ما ملهنة الصيدلة من              
 .متيز واحترام

على الصيديل أن يتصرف بصورة مهنية يف عدم صرف أو بيـع كميـات               -٦
 حاجة املريض من األدوية، خاصة تلـك الـيت قـد يـساء              كبرية تفوق 
تـستخدم  و كما جيب عليه التأكد من الكميات اليت يتم بيعها           ،استخدامها

 .لألغراض املشروعة
 يعني على إسقاط األجنة بصرف أو تسهيل عملية صرف          أالعلى الصيديل    -٧

 .األدوية الالزمة لذلك، وأال يساعد املرضى على اإلدمان
يديل التقيد بضوابط صرف األدوية اخلاضعة للوصفة الطبيـة         جيب على الص   -٨
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)POM(         وصـفية   كما عليه االلتزام بالقواعد املنظمة لصرف األدوية الـال 
)OTC (           وممارستها بصورة مهنية وأن يعمل مبظهر يوحي بالثقة يف اخلدمـة

 .العالجية اليت تقدم
 أو  على الصيديل أال يشتري أو يبيع أو يـصرف أي مستحـضر دوائـي              -٩

 .فعاليته مستحضر تكميلي أو غذائي يشك يف مأمونيته أو جودته أو
جيب على الصيديل عدم الدخول يف أي شركة مع طبيب أو ممارس طـيب               -١٠

 . استقاللية القرار املهين للصيديليفآخر ميكن أن يؤثر ذلك 
بالرغم من أن التعاون بني الصيديل وبني أي ممارس طيب آخر أمر مرغـوب               -١١

 :ى الصيديل ما يليفيه فيجب عل
 التأكد من أن املريض له مطلق احلرية يف احلصول على عالجه من أي              –أ  

  .جهة أخرى تقدم اخلدمات الصيدلية
 التأكد كلما كان ذلك ممكنا بأن املريض قد أخذ موافقته على إرسال             -ب

 .وصفته أو توجيهه إىل صيدلية حمددة لصرفها
 طيب معني أو عيادة طبية حمـددة إال  على الصيديل أال يوصي مبراجعة ممارس   -١٢

 .إذا طلب مشورته أحد أفراد اتمع
 :جيب على الصيديل أال يشارك يف أي برامج دعائية من شأا ما يلي -١٣

  .تشجيع اتمع للتعامل مع األدوية كأي مادة جتارية أخرى  -أ 
  .تشجيع املستهلك لشراء أدوية أكثر مما حيتاج -ب  
  . معنيربط حصول منفعة على شراء دواء  -ج 
 .تقليل من شأن حكمة ومهارة الصيديل أو أي مهنة طبية أخرى  -د  
جيب على الصيديل أال يقدم أي دواء للطفل حىت يتأكد من أن املستحـضر               -١٤

سوف يستخدم بطريقة آمنة، وإذا كان لشخص آخر فعلـى الـصيديل أن             
 :يتخذ اخلطوات التالية
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ض بـصورة   التأكد من أن املستحضر سيتم إيصاله إىل الشخص واملري          -أ 
  .آمنة

التأكد من أن املعلومات الالزمة عن كيفية اسـتعمال الـدواء سـيتم              -ب  
 .إعالمها للمستخدم

جيب على الصيديل أن يقدم كل ما هو ممكن ملساعدة أي شخص حيتاج إىل               -١٥
 .العالج اإلسعايف

 على املتابعة العلمية والتعليم الصيدالين      اًيل أن يكون حريص   جيب على الصيد   -١٦
  .ث معلوماته باستمراراملستمر لتحدي

אאF١E 
 من مـزاويل املهـن الطبيـة        تقوم العالقات بني الصيديل وغريه    جيب أن   

وأن يتجنب الكيـد لزميلـه، أو       . األخرى على أساس من التعاون والثقة املتبادلة      
  .االنتقاص من مكانته العلمية أو األدبية أو ترديد اإلشاعات اليت تسيء إليه

ا مما سبق أمهية دور الصيديل يف رفع شأن هذه املهنة اإلنـسانية             ويتضح لن 
النبيلة وإعادة أجمادها بااللتزام بأخالقيات مهنته اليت ستعود عليه بالنفع يف الـدنيا             

  .واآلخرة
 الصحية الصادر باملرسوم امللكي رقم      دير بالذكر أن نظام مزاولة املهن     وج

 تعد  )٣( وحمظورات )٢( واجبات  ينص على مجلة   ،٤/١١/١٤٢٦وتاريخ  ) ٥٩/م(
  .آخر ب املهنة وسأتطرق إليها يف مكانمن ضمن أخالقيات أو آدا

                                   
  .ا بعدهاوم، ١٨املرجع السابق، ص: يف البتالبتال بن س  )1(
  .١٩، ١١، )٩-٥(املواد : انظر  )2(
  ).٢٥-٢٢(، ١٨، ١٧، )١٥-١٢(، ١املواد : انظر  )3(
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אא 

א 
تقتضي الضرورة العلمية تناول عناصر مهنة الـصيدلة وهـي الـصيديل،            

  .والصيدلية، والدواء، والوصفة الطبية، وذلك بأربعة مطالب مستقلة

אאJאאאאא 
ة شروط جيب توافرها قانونـاً      ال ميكن ألي فرد أن ميتهن الصيدلة، وإمنا مث        

سأتناول هـذه   من الناحية الشرعية والقانونية و     اًلكي يكون وضع املمارس سليم    
:الشروط يف النظامني املصري والسعودي بفرعني مستقلني 

אאJאאאאאאא 
 ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(تنص املادة األوىل من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم          

  : ما يليوهيعلى الشروط الواجب توافرها يف الشخص لكي ميتهن الصيدلة، 
 بأية صفة كانـت إال إذا كـان         ال جيوز ألحد أن يزاول مهنة الصيدلة      "
 مهنة الصيدلة به وكان امسه      انينه للمصريني مزاولة   أو كان من بلد جتيز قو      اًمصري
  . بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية ويف جدول نقابة الصيادلةاًمقيد

 مزاولته ملهنة الصيدلة يف حكم هذا القانون جتهيز أو تركيب أو جتزئة             دويع
أو أي دواء أو عقار أو نبات طيب أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر                

 أو احليوان من األمراض أو عالجه منها أو توصـف           اإلنسانبطريق احلقن لوقاية    
  ."بأن هلا هذه املزايا

يقيد بسجل وزارة الصحة العموميـة      ": أما املادة اليت تليها فتنص على أن      
 مـن من كان حاصالً على درجة بكالوريوس يف الصيدلة والكيمياء الـصيدلية            
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 كان حاصالً على درجة أو دبلوم أجنيب يعتـرب          إحدى اجلامعات املصرية أو من    
  ."از بنجاح االمتحان املنصوص عليه يف املادةتجامعادالً هلا و

אאJאאאאאאא 
 من نظام مزاولة مهنـة الـصيدلة واالجتـار باألدويـة            )٢(املادة   تنص

بتـاريخ  ) ١٨/م(ملرسـوم امللكـي رقـم       واملستحضرات الطبية، الـصادر با    
  :، على ما يلي)امللغي(١٨/٣/١٣٩٨

ال جتوز مزاولة مهنة الصيدلة إال بترخيص من وزارة الصحة وال مينح هذا             "
الترخيص إال لصيديل سعودي اجلنسية حائز على بكالوريوس الصيدلة من إحدى           

ن شرط اجلنسية إذا     وجيوز لوزير الصحة اإلعفاء م     ،جامعات اململكة أو ما يعادهلا    
  ."مل يتوافر العدد الكايف من السعوديني

ال يصرح ألي شخص بالعمـل يف       ":  فتنص على أن   املادة اليت تليها  أما  
مبـساعدي   -اململكة كمساعد صيديل إال إذا كان مسجالً يف السجل اخلـاص            

  : الصيادلة بوزارة الصحة وللقيد يف هذا السجل جيب توافر الشرطني التاليني
 يكون مقدم الطلب سعودي اجلنسية ولوزير الصحة اإلعفاء من هـذا            أن  -أ  

  .الشرط
 على شهادة مساعد صيديل من معهد معتـرف بـه يف            اًأن يكون حائز   -ب 

  .ما يعادهلا اململكة أو
 ط الـيت جيـب أن تتـوافر يف        وبتحليل هاتني املادتني يتضح لنا أن الشرو      

  :، هيالصيديل
 .وس يف الصيدلة أو ما يعادهلاأن يكون حاصالً على درجة البكالوري -١
  .أن يكون سعودي اجلنسية ولوزير الصحة السماح لألجنيب مبزاولة املهنة -٢
 .وزارة الصحة) موافقة(احلصول على رخصة  -٣
 .أن يكون مسجالً بسجل وزارة الصحة -٤
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 ٤/١١/١٤٢٦وتاريخ  ) ٥٩/م(وبصدور نظام مزاولة املهن الصحية رقم       
لصحية األخرى، وأصحاب هذه املهن خيـضعون        باملهن ا   مهنة الصيدلة  مت إدماج 

:  من هذا النظام بأنه يقصد باملمارس الصحي       املادة األوىل لنظام واحد، إذ تنص     
األطبـاء  : كل من يرخص له مبزاولة املهن الصحية اليت تشمل الفئـات اآلتيـة            

: ، والفنـيني الـصحيني يف     االختصاصينيالبشريني، وأطباء األسنان، والصيادلة     
 والتمريض، والتخدير، واملخترب، والصيدلة، والبصريات، والوبائيـات،        األشعة،

واألطراف الصناعية، والعالج الطبيعي، ورعاية األسنان وتركيبـها، والتـصوير          
 النفـسيني   واالختصاصينيالطبقي، والعالج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات،       

بالـة، واإلسـعاف،     التغذية والصحة العامـة، والق     واختصاصيواالجتماعيني،  
ومعاجلة النطق والسمع، والتأهيل احلريف، والعالج احلريف، والفيزياء الطبية، وغري          
ذلك من املهن الصحية األخرى اليت يتم االتفاق عليها بـني وزيـري الـصحة               

  .واخلدمة املدنية واهليئة السعودية للتخصصات الصحية
  : فتنص على أناملادة الثانيةأما 

 مهنة صحية، إال بعد احلصول على ترخيص بذلك مـن           حيظر ممارسة أي   -١
 .وزارة الصحة

 :يشترط للترخيص مبزاولة املهن الصحية ما يأيت -٢
احلصول على املؤهل املطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة              -أ 

أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صـحية أو معهـد صـحي، أو               
تعتـرف ـا اهليئـة، أو    مؤهالت أخرى مطلوبة ملزاولة مهن صحية     

 .احلصول على شهادة من اخلارج تعترف ا اهليئة
أن يكون قد أمضى مدة التدريب اإلجبارية املقررة للمهنة، وأن تتوافر            -ب  

 .لديه اللياقة الصحية
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التسجيل لدى اهليئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً ملتطلبـات           -ج 
 .التسجيل اليت حتددها

ليه يف جرمية خملة بالشرف أو األمانـة، إال         أال يكون قد سبق احلكم ع       -د  
 .إذا رد إليه اعتباره

يعد التعيني يف اجلهات احلكومية يف وظائف املهن الصحية مبثابة الترخيص            -٣
مبزاولة املهنة يف هذه اجلهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى اهليئـة             

 .السعودية للتخصصات الصحية
  : فتنص على أناملادة اليت تليهاأما 

 مدة الترخيص مبزاولة املهن الصحية وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية           تكون -١
-وال جيوز ملن انقطع عن مزاولة املهنة مدة سنتني متتـاليتني            . هلذا النظام 

 العودة ملزاولتها إال بعـد      -لدراسة والتدريب يف جمال املهنة    الغري أغراض   
 .جتديد الترخيص

استقدام األطبـاء الزائـرين وتـسجيلهم       حتدد الالئحة التنفيذية قواعد      -٢
 .والترخيص هلم

بناًء علـى مقتـضيات     -  فتجيز بقرار من وزير الصحة     املادة الرابعة أما  
 قصر منح الترخيص مبزاولة إحدى املهن املنصوص عليها يف هذا           -املصلحة العامة 

  .وهذه املادة تنبع من سياسة السعودة. النظام على السعوديني دون غريهم
النسبة ملساعد الصيديل فيجب أن يكون حائزاً على شهادة مـساعد           أما ب 

  .صيديل من معهد معترف به يف اململكة أو ما يعادهلا
ويذهب أحد الشراح إىل أن الشروط الشخصية اليت جيـب توافرهـا يف             

  :الصيديل، هي
   الفقه اإلسالمي يف-أوالً

 .اخلربة الشخصية -١
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 .الترخيص مبزاولة املهنة -٢
 . املهنةمراعاة آداب -٣
 .مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية يف مزاولة املهنة -٤

   يف النظام-ثانياً
 .اجلنسية -١
 .التأهيل العلمي -٢
 .التسجيل يف سجل الصيادلة -٣
 .أن يكون حسن السرية والسلوك -٤

  )الصيدلية( الشروط املتعلقة باملكان -ثالثاً
 جيب أن تتوفر الشروط الصحية الواجب توفرها يف مكان بيع وحتـضري            -١

  .)١(األدوية

אאJא 
، وسأتناول هذه الـشروط     اًشروط جيب توافرها لكي جتاز قانون     للصيدلية  

  :يف النظامني املصري والسعودي وذلك يف فرعني مستقلني

אאJאאא 
تعترب مؤسـسات   " ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(من قانون رقم    ) ١٠(تنص املادة   

صيدلية يف تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامـة واخلاصـة ومـصانع             
املستحضرات الصيدلية وخمازن األدوية ومستودعات الوسطاء يف األدوية وحمـال          

  ."االجتار يف النباتات الطبية ومتحصالا الطبيعية

                                   
مسئولية الصيديل يف الفقه والنظام، رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد           : عبد اهللا بن صاحل العبد اللطيف     . د  )1(

  .٥٢-٣٨هـ، ص١٤١٩ابن سعود اإلسالمية، الرياض 



  - ٥١  -    

ال جيوز إنشاء   ": اوتنص املادة اليت تليها على شروط إنشاء الصيدلية، بقوهل        
مؤسسة صيدلية إال بترخيص من وزارة الصحة العمومية وجيب أال يقـل سـن              

  .سنة) ٢١(طالب الترخيص عن 
وإذا آلت الرخصة إىل عدمي األهلية أو ناقصها بأي طريق قـانوين عـن              

 باسم الويل   اًاعتمادها باسم من آلت إليه مقترن     صاحب الترخيص األصلي وجب     
  . ألحكام هذا القانوناً عن كل ما يقع خمالفئوالً ويكون مسأو الوصي أو القيم

وال يصرف هذا الترخيص إال إذا تـوافرت يف املؤسـسة االشـتراطات             
الصحية اليت يصدر ببياا قرار من وزير الصحة العمومية وكـذا االشـتراطات             

  .اخلاصة اليت تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن يف الترخيص فيها
وجب على من حيـل      لصاحب املؤسسة فإذا تغري      اًترخيص شخصي  ال يعدو

 لوزارة الصحة العمومية العتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن          اًحمله أن يقدم طلب   
  ."تتوافر يف الطالب الشروط املقررة يف هذا القانون

  :لترخيص يتم بالشروط التاليةاوهذا يعين أن 
  .موافقة وزارة الصحة العمومية -١
 .سنة) ٢١(ترخيص ال يقل عن سن طالب ال -٢
 .توافر االشتراطات الصحية بالصيدلية -٣
 . وال يبدل إال مبوافقة الوزارة املذكورةاًيكون الترخيص شخصي -٤
  .املسؤولية النظامية ملدير املؤسسة الصيدلية عن أعمال مستخدميه -٥

אאJאאא 
ي يف نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية الصادر       ينظِّم املنظِّم السعود  

هـ، املؤسسات الـصيدالنية    ١/٦/١٤٢٥وتاريخ  ) ٣١/م(باملرسوم امللكي رقم    
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 علـى   املـادة األوىل  ويعرفها تعريفاً دقيقاً لغرض التمييز فيما بينها، إذ تـنص           
  :املؤسسات التالية

العشبية، أو مصنع    الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات       :ة الصيدلية أاملنش -١
املستحضرات الصيدالنية، أو مستودع االجتار باملستحضرات الـصيدالنية        
والعشبية باجلملة، أو املكتـب العلمـي لـشركة األدويـة، أو مركـز              

 .االستشارات الدوائية وحتليل املستحضرات الصيدالنية
املنشأة الصيدلية املعـدة لتحـضري وصـرف املستحـضرات          : الصيدلية -٢

 .الصيدالنية
املنشأة الـصيدلية   : مستودع االجتار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية     -٣

اليت تقدم املعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدالنية        
 .يف اململكة

املنشأة الصيدالنية اليت تقدم املعلومات العلمية والفنيـة        : املكتب العلمي  -٤
 .ملكةوالتسويقية للمستحضرات الصيدالنية يف امل

املنشأة الـصيدلية املعـدة لتحـضري       : منشأة بيع املستحضرات العشبية    -٥
 .وصرف املستحضرات العشبية

املنـشأة  : مركز االستشارات الدوائية وحتليل املستحضرات الصيدالنية      -٦
الصيدلية اليت تقوم بتقدمي االستشارات الدوائية، وحتليـل املستحـضرات          

 والتكافؤ احليوي، ومراقبـة اجلـودة   الصيدالنية والعشبية، ودراسة التوافر   
 .النوعية لألدوية، وحتديد مستويات األدوية يف الوسائل البيولوجية

 
 ال تسمح املادة الثانية من النظام لفتح منشأة صيدلية إال بعد احلـصول              :أوالً

  .على الترخيص الالزم من وزارة الصحة باسم مالك املنشأة
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 تقتصر مبوجب املادة الثالثة من النظام ملكية الصيدلية أو منـشأة بيـع              :اًثاني
املستحضرات العشبية أو مراكز االستشارات الدوائية وحتليل املستحـضرات         

  :الصيدالنية على السعوديني، ويشترط ملنح الترخيص ما يأيت
 أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً له مبزاولة املهنـة،          أن يكون املالك   -١

ستثىن من ذلك املنشآت القائمة إال يف حاالت الوفاة أو البيـع أو             وي
التنازل، وللوزير االكتفاء بشرط اجلنسية يف املنـاطق النائيـة الـيت            

 .حتددها الالئحة
أن يكون مدير الصيدلية أو املنشأة أو املركز صيدلياً سعودياً متفرغاً            -٢

اجلنـسية إذا مل     وللوزير اإلعفاء من شرط      ،مرخصاً له مبزاولة املهنة   
 .يتوافر العدد الكايف من الصيادلة السعوديني

أن تتوافر يف الصيدلية أو املنشأة أو املركز الشروط واملواصفات اليت            -٣
 .حتددها الالئحة

تشترط املادة الرابعة من النظام ملنح الترخيص لفتح مستودع لالجتـار            :ثالثاً
  :أيتباملستحضرات الصيدالنية والعشبية باجلملة ما ي

جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن كان فرداً فيجب أال         أن تكون    -١
 .يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة

أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بالشرف واألمانـة، إال              -٢
 .إذا كان قد رد إليه اعتباره

أن يكون مدير املستودع صيدلياً أو فين صيدلة سـعودياً متفرغـاً             -٣
 .ولة املهنةمرخصاً له مبزا

 .أن تتوافر يف املستودع الشروط واملواصفات اليت حتددها الالئحة -٤
تشترط املادة اخلامسة ملنح ترخيص لفـتح مـصنع للمستحـضرات           : رابعاً

  :الصيدالنية والعشبية ما يأيت
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 .احلصول على ترخيص صناعي من اجلهة املختصة -١
ـ   أن يكون املدير الفين للمصنع صيدلياً        -٢ ه مبزاولـة   سعودياً مرخصاً ل

 .املهنة
 .أن تتوافر يف املصنع الشروط واملواصفات اليت حتددها الالئحة -٣
توجب املادة السادسة أن يكون لكل شركة أو مؤسـسة لتـصنيع            : خامساً

املستحضرات الصيدالنية هلا مصنع مسجل يف اململكـة؛ مكتـب علمـي،            
  :ويشترط ملنح الترخيص للمكتب ما يأيت

لياً سعودياً متفرغاً مرخصاً لـه مبزاولـة        أن يكون مدير املكتب صيد     -١
 .املهنة

 .أن تتوافر يف املكتب الشروط واملواصفات اليت حتددها الالئحة -٢
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية مبوجب املادة السابعة مـن النظـام           : سادساً

  .مخس سنوات قابلة للتجديد
ثامنة من النظـام     تستوىف من املنشآت الصيدلية اآلتية مبوجب املادة ال        :سابعاً

  :الرسوم املوضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو جتديده
  

 رسم الترخيص  املنشأة الصيدلية
   ريال٣٠٠٠  مستودع االجتار باملستحضرات الصيدلية والعشبية

   ريال١٠٠٠  الصيدلية
   ريال١٠٠٠  حمل بيع األعشاب الطبية

   ريال١٠٠٠ لصيدالنيةمركز االستشارات الدوائية وحتليل املستحضرات ا
   ريال١٠٠٠  املكتب العلمي

  

يكون ترخيص الصيدلية الداخلية للمستشفى مبوجب املادة التاسعة من         : ثامناً
  .النظام ضمن ترخيص املستشفى
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املادة العاشرة من النظام للمنشأة الـصيدلية تـشغيل          ال جيوز مبوجب     :تاسعاً
  .الصيادلة أو فنيي الصيدلة غري املرخص هلم

 ال جيوز مبوجب املادة احلادية عشرة من النظام أن يعمـل يف جمـال               :اشراًع
الدعاية والتعريف باملستحضرات الصيدالنية والعشبية إال صـيديل سـعودي          
متفرغ مرخص له مبزاولة املهنة، وللوزير اإلعفاء من شـرط اجلنـسية إذا مل              

  .يتوافر العدد الكايف من الصيادلة السعوديني

אאJאא 
الدواء هو السلعة اليت يبيعها الصيديل، بيد أن هذه السلعة ليست كـسائر             

 وذلك ألا متعلقة حبياة املريض، فأي خطأ يف امسها أو يف تناوهلا             ،السلع التجارية 
 وأتناول الدواء يف فرعني مستقلني، يتعـرض        ،قد يفضي إىل فقدان حياة متناوهلا     

 يف  الدواء، ويتصدى ثانيهما إىل النظام القانوين للدواء      األول منهما إىل بيان ماهية      
  :السعودي، وفيما يلي بيان ذلكاملصري و نيالنظام

אאJאא 
 مـن  إىل أن تعريف الدواء خيتلف       )١(يذهب بعض فقهاء القانون يف مصر     

واء قد أثار    حتديد معىن الد   أن نظام قانوين آخر، كما      إىلنظام قانوين لدولة معينة     
اجلدل يف الفقه القانوين والقضاء خاصة مبناسبة االحتكار الصيديل، وبيع األدوية           

  ).التجارية(يف حمالت التوزيع الكربى 
 للدواء، ومع ذلك تـنص املـادة        اً حمدد اًمل يرد يف القانون املصري تعريف     و

 على أن كل ما يوجد باملؤسـسة        -١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(من القانون رقم    ) ٢٨(

                                   
 املفهوم القانوين واملسئولية املدنية للصيديل، جملة البحوث        –الطبية  ) التذكرة(الروشتة  : الزقردأمحد السعيد   . د) 1(

 .٣٤، ص١٩٩٣كتوبر أ -١٤، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، العدد واالقتصاديةالقانونية 
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أو كيميائية ينبغـي    الصيدلية من أدوية، أو مستحضرات صيدلية، أو نباتات طبية          
 ملواصفاا املذكورة بدساتري األدوية املقررة، وتركيباا املسجلة،        اًأن يكون مطابق  

  .وحيفظ حسب األصول الطبية
 عامة ملا يوجد باملؤسسة الصيدلية مـن        اًويتضح أن النص قد وضع شروط     

 يفرق يف شأن     املصري دد املقصود بالدواء كما يتضح أن املشرع      أدوية دون أن حي   
 ،املنتجات املوجودة باملؤسسة الصيدلية بني الدواء واملنتجات الصيدلية األخـرى         

ويعرف الدواء بطريق االستبعاد إذ يوحي النص بأن املستحضرات الـصيدلية أو            
  . دواءدميائية ال تعيالنباتات الطبية أو الك
 يقلل من احلمايـة     اًقييف مفهوم الدواء تضي    )١(شرع املصري وبذا يضيق امل  

 وهـذا   ، الطبية لبيعه للجمهور   الوصفةالقانونية هلذا املنتج ومنها وأمهها اشتراط       
التفسري خيالف روح التشريع، وما جرى عليه العمل من اعتبـار املستحـضرات             

  . تدخل يف معىن الدواء"اخلاصة"الصيدلية 
 املستحضرات الصيدلية اخلاصـة،     نيرق املشرع ب  ومن ناحية أخرى فقد ف    

 والتخزين  ،واملستحضرات الصيدلية الدستورية، ومجع بينها فيما يتعلق بالتسويق       
  .والتعبئة، والتغليف

املتحصالت، والتراكيـب الـيت     واملستحضرات الصيدلية اخلاصة، وهي     
 شفاء  ، أو توصف على أا حتتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية يف             حتتوي

اإلنسان من األمراض أو الوقاية منها، أو تستعمل ألي غرض طيب آخر، ولـو مل               
يعلن عن ذلك صراحة، مىت أعدت للبيع وكانت غري واردة يف أحدث طبعـات              

   .دساتري األدوية، وملحقاا الرمسية

                                   
 .م١٩٥٥لسنة ) ١٢٧(من القانون املصري رقم ) ٥٨(املادة : انظر) 1(
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 تعريفات للمستحـضرات الـصيدلية      ةوالواقع أن هذا النص يتضمن ثالث     
حتتوي "فهناك مستحضرات صيدلية خاصة حبسب التركيب       : اخلاصة يف آن واحد   

، ومستحضرات صيدلية خاصـة حبـسب       "على مادة أو أكثر ذات خواص طبية      
 –، وأخريا مستحضرات صيدلية خاصة مبقتضى إعدادها        "طيبالالغرض  "الوظيفة  

  .)١(مىت أعدت للبيع
ـ  ع اًفالدواء حبسب التقدمي يعين أن املنتج إذا قدم على أن له أثر             أو  اًالجي

 هذا املنـتج    عد - حيوان مكان هذا املرض إلنسان أ    أسواء  - من مرض ما     اًوقائي
  . بالنظر إىل تقدميه أو عرضه للبيع،دواء

ولفظ مادة يشمل كل مادة حية أو غري حية بشرط أن تكون معدة للعمل              
 وليس مهماً بعد ذلـك أن       -أو حيواين -على عالج أو وقاية من مرض بشري        

ادة كيميائية أو من املواد السامة أو من املواد العضوية اليت تـدخل             تكون هذه امل  
  .يف األدوية البيطرية

وال يكفي العتبار منتج ما أنه دواء أن نكون بصدد مادة، أو مركـب أو               
 -١٩٥٥لـسنة   ) ١٢٧(من القانون املصري رقم     ) ٥٨(على حسب تعبري املادة     

 اًن املادة أو املركب مقـدم     متحصالت أو تراكيب بل يشترط فوق ذلك أن تكو        
أمـراض   -رض العالج أو الوقاية من األمراض وبينما يشمل النص الفرنسي           غل

 يف القانون املصري يقتصر علـى أمـراض         -جند أن النص    . اإلنسان، واحليوان 
  .)٢(اإلنسان فقط

  .واملرض هو كل عرض ميس الوظائف احليوية اليت يقوم ا اجلسم
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أنه أي عرض أو عالمة ينتج عن عدم قـدرة          وميكن تعريف املرض على     
 أداء هذه الوظيفة بـصرف      نعضو من أعضاء اجلسم عن أداء وظائفه أو نقص ع         

وكل مـرض لـه     . "اخل...  شيخوخة –ميكروبات  "النظر عن السبب يف ذلك      
 مع غريه من    اًة به وقد ختتلط، أو تتشابه أحيان      أعراض، وتاريخ ومواصفات خاص   

  .األمراض
 مرض القلوب، -:  ال خيرج املرض عن نوعني–سالمي ويف الفقه اإل

 مرض شبهه وشك، ومرض – ومرض القلوب بدوره نوعان -ومرض األبدان
  : وهذه هي األمراض النفسية قال تعاىل يف مرض الشبهة–شهوة، وغي 

  ⌦  
 : وقال تعاىل ،]١٠: البقرة[   

   
 ⌦ 

   
 ويف مرض الشهوة ،]٣١: املدثر[  ⌧ ⌧ 
   : قال تعاىل

   
    

⌧   
☺    
 فهذا مرض شهوة الزنا –قال ابن قيم اجلوزية  ،]٣٢: األحزاب[  ⌦

  .)١(واهللا أعلم
وأما أمراض األبدان العضوية وفقًا ملسميات العصر احلديث فإا تنتج من           
عدم أداء أي جزء من أجزاء اجلسم وظيفته كامالً، أو توقفه عن العمل بالكلية،              

ميكروبات خمتلفة األنواع إىل اجلسم وتصيب أي عضو فيـه          أو تنتج من دخول     
بالتلف وينتج عن ذلك أعراض املرض وكل مرض عضوي له أعراض، وتاريخ،            
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ومواصفات ومضاعفات خاصة به، حبيث ميكن التفرقة بني األمراض العـضوية           
  .وتشخيص كل منها

   : ويف مرض األبدان قال تعاىل
☺    

    
: وقال تعاىل ،]١٧:  والفتح٦١: النور [  ☺

    ☺ 
⌧     

⌧    
ملرض كما أبيح وأبيح الفطر للمريض لعذر ا ،]١٨٤: البقرة[  

 كما أبيح للمريض ومن به ، لصحته وقوته عما يضعفهااًلمسافر الفطر حفظل
  : قال تعاىل )١(أذى من رأسه أن حيلق رأسه يف اإلحرام

⌧     
     

      
  .لعظيمصدق اهللا ا ،]١٩٦: البقرة[

وال يكفي لوصف منتج ما بأنه دواء أن حيتوي على مادة أو مركب لـه               
خاصية العالج أو الوقاية من مرض ما لدى اإلنسان، أو احليوان بـل ينبغـي أن                
يكون هذا املنتج قد عرض أو قدم على أنه حيقق هذه األهـداف العالجيـة أو                

  .)٢(الوقائية
 التقدمي الذي قد ينشأ عـن       وليس من املهم بعد ذلك شكل أو طريقة هذا        

وتفيد ختصيص هذا املنتج ألغراض     . بيانات أو تعليمات مسجلة على العلبة الطبية      
العالج أو الوقاية من مرض أو أمراض حمددة وقد ترد هذه التعليمات يف ورقـة               
منفصلة عن العبوة أو العلبة الطبية وليس من املهم أن تكون حمددة صراحة بـل               
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 ضمنا أن املنتج له خصائص العالج أو الوقاية من األمـراض            يكفي أن يفهم منها   
 ومع ذلك فقد حكم بأنه يكفي أن يتضمن اإلعالن عن املنتج أنـه خمـصص                 –

لعالج آالم الروماتيزم إلدخاله ضمن املنتجات الدوائية ويكفي ورود أية إشـارة            
  .تقدمي دواء حبسب الدعلى املنتج تفيد أنه خمصص للعالج أو الوقاية حىت يع

 ألن  ،وبالنظر هلذه القواعد فإن منتجات التجميل تدخل يف معىن الـدواء          
العربة يف ذلك بكل مادة أو مركب يقدم على أن له خصائص للعالج أو الوقاية               

 عدو. من األمراض وقد فسر القضاء، واجته املشرع إىل املعىن الواسع لكلمة مرض           
 واملنتوج املعاجل لـه     اًه يعد مرض   حىت النمش يف جلد الوج     أن ظهور التجاعيد أو   

 تساقط الـشعر    عدإذا  . وهكذا. عد دواء وينطبق ذلك على منتجات التجميل      ي
شعر مبثابة الدواء وهو    مبثابة املرض فإنه املادة املعاجلة له أو اليت حتمي من تساقط ال           

  .)١( على العديد من منتجات مواد التجميل، والنظافة األخرىاًينطبق أيض
אאא 

 ألغراض العالج، الوقاية من مرض ما لكنـه مـع           اًقد ال يعد املنتج مقدم    
ذلك يدخل يف معىن الدواء وينطبق ذلك بصفة أساسية على نوعني من املنتجات             

 الـوزن   إنقاصهي املنتجات اخلاصة بالتجميل واملنتجات اخلاصة بالتخسيس أو         
ومـع ذلـك إذا     . ، وكأا ال تعد دواء    ومثل هذه املنتجات تبدو للوهلة األوىل     

ـ  يف نطاق الدواء و    ة داخل دتضمنت يف داخلها تركيبات معينة تع      ضع للنظـام   خت
  .ةالقانوين لألدوي

ومن ناحية أخرى ميكن أن تنقسم األدوية إىل مستحضرات صيدلية خاصة           
  .ومستحضرات صيدلية دستورية
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كيب اليت حتتوي،   واملستحضرات الصيدلية اخلاصة هي املتحصالت، والترا     
أو توصف بأا حتتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبيعية يف شفاء اإلنـسان               
أو احليوان من األمراض، أو الوقاية منها أو تستعمل ألي غرض طيب آخر ولو مل               

وهذه املستحضرات الصيدلية اخلاصة يقتصر فيهـا دور        . يعلن عن ذلك صراحة   
أو تسليمها للجمهور من الظاهر أو الباطن أو        الصيديل على البيع أو عرضها للبيع       

  .بطريق احلقن، ويشترط أن تكون واردة يف دستور أو قائمة الدواء
وعلى عكس ذلك املستحضرات الدستورية هي املتحصالت،  والتراكيب         

  . يف دستور الدواء بشرط أن يصدر ا قرار من وزير الصحة العموميةةاملذكور
اصة ال جيوز البدء يف صنعها إال بعد تسجيلها         واملستحضرات الصيدلية اخل  

وال يشترط التسجيل قبل صنع املستحـضرات الدسـتورية، واملستحـضرات           
  . طبية تقدم إليهوصفةالدستورية يقوم الصيديل بإعدادها، أو حتضريها بناء على 

ومل تعد هذه املستحضرات يف نطاق املستحضرات الدستورية بأن يـضع           
جة اليت حتتوي املستحضر امسه، وعنوانه ووصف، وحتديـد         على العبوة أو الزجا   

 هلا بتحضري الـدواء، يف  اًالوصفة اليت يقوم طبقكما جيب عليه أن يسجل     . الدواء
دفتر معد لذلك حتت إشراف اجلهات اإلدارية بشرط أن يـشمل علـى رقـم               

، واسم الطبيب الذي حررها، واسم املريض، وعنوان وتـاريخ حتـضري            الوصفة
  .)١(الدواء

ومن الناحية العلمية ميكن تقسيم األدويـة إىل اللقاحـات، واألمـصال،            
  .وأدوية خاصة باحليوان ،دوية خاصة باإلنسانواألدوية التقليدية، وأ
 تقسيم الدواء حيث قـسمت األدويـة        اً قد عرف أيض   يوالفقه اإلسالم 

د ابن قيم    وعن ،حبسب املواد الداخلة يف تكوينها إىل أدوية بسيطة، وأدوية مركبة         
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وال هدي أصحابه استعمال هذه األدوية       εاجلوزية أنه مل يكن من هدي الرسول        
املركبة اليت تسمى أقربازين، بل كان أغلب أدويتهم باملفردات، ورمبا أضافوا إىل            

وإمنا عين باملركبات الـروم، واليونـانيون،       ... املفرد ما يعاونه أو يكسر صورته     
وقد اتفق على أنه مىت أمكن التـداوي بالغـذاء ال           وأكثر طب اهلند باملفردات،     

وكل داء قـدر    : يعدل إىل دواء، ومىت أمكن بالبسيط ال يعدل إىل املركب قالوا          
على رفعه باألغذية، واحلمية مل حياول دفعه باألدوية، وهو قول يتفق والسائد يف             

يف عامل الطب حيث االجتاه إىل ما يسمى بالطب البديل، والعـالج باألعـشاب             
عامل الطب حيث االجتاه إىل ما يسمى بالطب البديل، العالج باألعشاب يف كل             

  .حاله ميكن فيها االستغناء عن الدواء، واملركبات الكيميائية
 األدوية حبسب وظائفها العالجية حيث اًكما عرف الفقه اإلسالمي أيض

 األدوية  ويف)١( ومركب من األمرين–قسمها إىل أدوية طبيعية، وأدوية اهليه 
: قال εالطبيعية فقد ثبت يف حديث الصحيحني عن نافع عن ابن عمر أن النيب 

وهو حديث  )٢(..."إمنا احلمى أو شدة احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء"
خاص بأهل احلجاز ويتعلق بنوع احلمى اليومية العرضية احلادثة عن شدة حرارة 

 الصحيحني من حديث أيب املتوكل عن  ويف)٣(الشمس، وهذه ينفعها املاء البارد
:  فقالإن أخي يشتكي بطنه؟": فقال εأيب سعيد اخلدري أن رجالً أتى النيب 

مرتني أو ! ؟اً عنه شيئفلم يغن، فقد سقيته: فذهب مث رجع فقالاسقه عسالً، 
صدق  εوقوله  )٤("... وكذب بطن أخيكصدق اهللا،: ويف الرابعة قال له، اًثالث
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    : قوله تعاىل يف النحلاهللا إشارة إىل
   

  ⌦ ⌧ 
ن العسل غذاء إ اجلوزية ويقول ابن قيم ،]٦٩: النحل[  

   .)١(ودواء مع األدوية، وشراب مع األشربة... من األغذية

אאJאאא 
يف منتج ما بأنه دواء يعين خضوعه لقواعد خاصـة منـذ بدايـة         ن تكي إ

هذه القواعد نطلـق    . التصنع، وحىت بيع املنتج للجمهور بناء على التذكرة الطبية        
االحتكـار الـصيديل    : عليها النظام القانوين للدواء، الذي يتميز بقاعدتني مهـا        

   .والتغليف والتعليب، والتعبئة، واإلعالن
  :لك يف النظامني املصري والسعوديوفيما يلي بيان ذ

Jאא 
وقد تضمن النص على االحتكار الصيديل قانون الصحة العامة الفرنـسي           

-حيث أورد هذا النص األعمال اليت ال جيوز لغري الصيادلة القيام ا وهي إعداد               
وكافـة   وإعداد وجتهيـز املـواد واألدوات        -وحتضري األدوية اخلاصة باإلنسان   

 وكذا حتضري املنتجات واملضادات     ،املنتجات اليت تتوافق وقائمة األدوية األساسية     
 لـنص قـانون     اًاليت ال تدخل يف معىن الدواء وفق      اخلاصة دف البيع للجمهور و    

الصحة العامة الفرنسي إذا كانت خمصصة للعالج أو الوقاية مـن مـرض مـا،               
لبيع باجلملة، أو التجزئة، وتسليم تلك       ا اًخل يف معىن االحتكار الصيديل أيض     ويد

املنتجات، واألدوات للجمهور، وكذا بيع النباتات الطبية املـسجلة يف قائمـة            
  .)٢(الدواء
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وتكييف منتج ما علـى أنـه      . فاالحتكار الصيديل إذن يدور حول الدواء     
دواء يعين إدخاله ضمن قائمة االحتكار الصيديل، الذي يشمل بدايـة حتـضري             

خلاصة بالوقاية أو العالج مبا يف ذلك حتضري األدوية البـسيطة اخلاصـة             األدوية ا 
بتذكرة طبية معينة أو األدوية املسجلة اليت تقابل املستحضرات الصيدلية اخلاصـة            

 واالحتكار الصيديل ملثل هذه املستحـضرات مطلـق ال          –يف القانون املصري    
  .)١(استثناء عليه

لية فإن االحتكار الصيديل بـصددها      وفيما يتعلق بتصنيع املنتجات الصيد    
تاج الدواء أن يكـون     ليس كامالً إذ يكفي يف املؤسسات الصيدلية، وشركات إن        

  . فيمكن لغري الصيادلة االشتراك أو املسامهة يف تصنيع األدويةاًمديرها صيدلي
ويرد على قواعد االحتكار الصيديل جمموعة من االسـتثناءات أمههـا أن            

ه إعداد، وتوزيع منتجات دوائية، وعالجيـة خاصـة مثـل           معهد باستري جيوز ل   
 - ل من قانون الصحة العامة     ٥٩٧م  -األمصال، والتوكسني املعدل وامليكروبات     

 من االحتكار الصيديل املنتجات الكيميائية بـشرط أال تـسلم           كما يستثين أيضاً  
  .)٢(ةية حبتللجمهور مباشرة، وتكون ألغراض صيدل

 الـيت ال تعـد      – حتضري األدوات الطبية     اً أيض واالحتكار الصيديل يشمل  
 إذا مت عرضها أو تقدميها على أا ألغراض العالج الطيب، ويـشرط             "دواء"بذاا  

 –مثل القطن، والقمـاش الطـيب       "وهذه األدوات   . أن تتوافق ودستور األدوية   
  ألا ذاـا ال    ، ضمن االحتكار الصيديل   اًوغريها ال تدخل تلقائي   .. واألمبوالت

 ومع ذلك فإن تقدمي مثل هـذه املنتجـات،          اًد دواء باملعىن الذي حددناه آنف     تع
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واألدوات على أا لغرض العالج الطيب هو الذي أدخلها ضمن دائرة االحتكـار             
  .)١(وبشرط أن تكون متوافقة، وقائمة الدواء األساسية. الصيديل

الطبيـب   فقط إىل املرضى الذين يقـوم        اًويشترط أن يكون الدواء مسلم    
 أن  اًويشترط أيض . تسليم الدواء لغريهم   -املذكور-فال جيوز للطبيب    . بفحصهم

ومـع  . يكون الدواء املسلم من األدوية البسيطة اليت ال ينشأ عن تناوهلا خطورة           
ذلك جيوز له تسليم األدوية املركبة اليت حتتوي على عدة مواد صيدلية إذا كانت              

قرار من وزير الصحة بعد أخـذ رأي الـس          مسجلة يف القائمة اليت يصدر ا       
الطيب، والس الصيديل، وهذا االستثناء مؤقت إذ ينتهي مبجرد فتح صيدلية لبيع            

 وجدير باملالحظة أن هؤالء األطباء الذين       –الدواء يف اإلقليم أو القرية املذكورة       
زامـام  يفحصون املرضى، ويصفون الدواء، مث يبيعونه هلم، خيضعون يف تنفيذ الت          

 وال جيوز هلؤالء األطباء أن يكـون هلـم          –إىل القواعد اليت خيضع هلا الصيادلة       
  .أو حىت خمازن أدوية. صيدليات مفتوحة لبيع الدواء

 ينبغي إعمال قواعد االحتكار الـصيديل فـال         –وفيما عدا هذا االستثناء     
 جيوز لقاضي   جيوز لغري الصيادلة بيع األدوية للجمهور، وتأكيدا لذلك حكم بأنه         

ـ                 ةاألمور املستعجلة  أن مينع بيع املواد اليت يشتبه يف احتوائها على مـواد عالجي
 فاعتبار أن بيع مثل هـذه       "يف غري الصيدليات  "وذلك يف حمالت التوزيع الكربى      

املنتجات يف غري الصيدليات ميكن أن ينشأ عنه ضرر جسيم ميس صحة اجلمهور             
  .)٢(اًلرقابة على استعماهلا كماً، ونوع من ااً نوعيعطنما بيعها يف الصيدليات يبي

 فإن االحتكار الصيديل يشمل بيع النباتات الطبية املسجلة يف قائمة           اًوأخري
ويشترط لذلك بداية أن تكون النباتـات طبيـة وأن          . الدواء األساسية الفرنسية  
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كـون   ومعلوم أن النباتات ميكن أن ت      –تكون مسجلة يف قائمة الدواء األساسية       
. ستعمل ألغراض أخـرى توميكن أن . طبية إذ استخدمت ألغراض العالج الطيب 

ـ فإذا استخدمت كغذاء أو مشروب مثالً فال       . دخل يف العالج الطيب   توال   دخل ت
 لذلك حكـم    اً وتأكيد ا الصيادلة التعامل    وجيوز لغري . ضمن االحتكار الصيديل  

، واجلاتوهات والذي يدخل مع     ستعمل يف احللوى  ي الذي   "الباديان"بأن بيع نبات    
جيوز . ذلك االستعمال يف عديد من األغراض األخرى من بينها األغراض الطبية          

عمال قواعد االحتكـار الـصيديل يف نطـاق          إل اً ويشترط أخري  –لغري الصيادلة   
ـ  وفيما يتعلق بالنباتات الطبيـة       .النباتات الطبية أن يكون بيعها بالتجزئة      نص في

ى احتكار الصيادلة بيع النباتات الطبية ومتحصالا واشـترط         عل القانون املصري 
إلزام كل من يريد فـتح      و الشروط اليت تلزم لبيع األدوية،       نفسللترخيص بذلك   

حمل لالجتار يف النباتات الطبية الواردة يف دساتري األدوية أو يف أجزاء خمتلفة مـن               
ـ     احلصول عل  –هذه النباتات، أو املتحصالت الناجتة منها         اًى ترخيص بذلك وفق
  .)١(لألحكام العامة املتعلقة باملؤسسات الصيدلية

وجيب أن تباع النباتات الطبية يف عبوات مغلفة مدون عليها اسم، دستور            
األدوية اليت تطابق مواصفاا، تاريخ اإلنتاج، وتاريخ الصالحية، ويكون ذلـك           

  . على الصيدلياتمقصوراً

Jאאאאא، 
  دواءـوالدعاية يف جمال ال اإلعالن، - ١

ميكن بداية أن نعرف اإلعالن أو الدعاية التجارية بأنه وسيلة يتم مبقتضاها            
إحداث أثر نفسي لدى اجلمهور ألجل تسويق، أو ترويج، منتج أو خدمة معينة             

  .لتحقيق أهداف جتارية أو مالية
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 يف حـدود    " البائع املـستورد   –الصانع  " والقاعدة العامة أنه جيوز للمعلن    
ومـع  .  كانت هذه املنتجـات    اًأي. روج ملنتجاته بكافة األساليب    أن ي  –القانون  

، بل يتقيد   اًواء على خالف األصل العام ليس حر      ذلك فإن اإلعالن يف جمال  الد      
  ضمانات حلماية الصحة     هنفسالوقت  بالعديد من الضوابط أو القيود اليت هي يف         

 ومن مث فإن التـرويج لـه وزيـادة          –كما أوضحنا –ة فالدواء منتج خطري     العام
 صحة اجلمهور، وبالتايل ال جيوز الدعاية عن الـدواء          يفاستهالكه يؤثر وال شك     

للجمهور مباشرة إال بعد احلصول على ترخيص، كما أن بعض أساليب الدعاية            
عة، أو غري ذلك من     ياملبالتجارية مثل التقسيط يف البيع، وإعطاء هدايا مع األدوية          

املزايا حمرم على الصيادلة والبيانات اخلاصة بالدعاية للدواء حيددها القـانون وال            
 األداة أو الوسـيلة املـستخدمة يف        كما أن . ادلة جتاوز هذه البيانات   جيوز للصي 

كما ال جيوز للصيديل االجتار     . الدعاية ختضع لرقابة اجلهاز اإلداري بوزارة الصحة      
  .ات األدوية، أو املستحضرات الطبية املعدة للدعاية، أو عرضها للبيعيف عين

وجيوز لنقابة الصيادلة أن ترفع الدعوى املدنية للمطالبة بتعويض األضـرار           
 باملصاحل اليت   اً اليت تعد مساس   –اليت تنشأ عن خمالفة أحكام اإلعالن عن األدوية         

  .)١(تدافع عنها هذه النقابة
  ةـالتعبئالتغليف والتخزين و - ٢

رأينا أن الدواء وهو منتج يشتمل على مكونات خاصة ميكن أن يفـسد،             
ويتحول إىل مادة ضارة بالصحة العامة إذا تعدى تاريخ صالحيته لالسـتعمال أو          

وبالتايل فقـد   . مت تعبئته، أو ختزينه يف ظروف ختالف االشتراطات الصحية املرعية         
اخلاصة بتعبئة، أو ختزين املنتجات     تشدد املشرع يف مصر، وفرنسا بشأن القواعد        

وحرص املشرع املصري على أن املؤسسات الصيدلية جيب        . الصيدلية بصفة عامة  
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أن تزود باألدوات، واألجهزة الالزمة للعمل، وحلفظ األدوية ـا، وكـل دواء             
حيضر بالصيدلية جيب أن يوضع يف وعاء مناسب  ويوضع على بطاقتـه اسـم               

سم صاحبها، ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ         الصيدلية، وعنواا، وا  
 وهذا النص يتعلق    " من القانون املذكور   ٣٥م"التحضري، وكيفية استعمال الدواء     

له امللحق بالصيدلية ويتضمن االلتزام    مباألدوية اليت يقوم الصيديل بتحضريها يف مع      
املناسب هـو الـذي     حبفظ الدواء الذي يقوم بإعداده يف وعاء مناسب والوعاء          

تتوافر له االشتراطات الصحية للمحافظة على سالمة الدواء فال توضع األدوية يف            
لفعالة  من تفاعل البالستيك، واملادة ا     اًستيك مع ما هو مؤكد علمي     علب من البال  

 صحة املريض والوعاء الذي يوضع فيه الـدواء        يف اً سلبي اًيف الدواء مبا حيدث تأثري    
تساع حبيث يسمح بكتابة بيانـات، الـدواء، وطريقـة          االجيب أن يكون من     

  .استعماله، واسم الصيديل والصيدلية القائمة على حتضري الدواء
وهذه االشتراطات اخلاصة بالتغليف، والتعبئة متتد لتشمل األدوية املعـدة          

، اليت يتسلمها الصيديل من مصانع، ومعامل الدواء كمـا أن االلتزامـات             اًسلف
قة ختزين الدواء، وحفظه، وتعبئته متتد لتشمل خمازن األدوية حيـث           اخلاصة بطري 

ـ    .. جيب أن تباع األدوية من املخزن يف عبواا األصلية         ب أن  فإذا جزئـت وج
ليهـا بطاقـات باسـم املخـزن        وملصق ع .. تكون داخل عبوات حمكمة السد    

غليفهـا  ت تعبئتها، واالشتراطات اخلاصة حبفظ، وختزين األدوية،    . اخل... وعنوانه
 عليها اسم   اًجيب أن تباع يف عبوات مغلفة مبين       النباتات الطبية حيث     اًتشمل أيض 

... ذا تاريخ اجلمع، وتاريخ الـصالحية     دستور األدوية اليت تطابق مواصفاته وك     
  ."١٩٥٥ لسنة ١٢٧  رقم من القانون)٥٢(كما تقضي بذلك املادة  "اخل

فعوله مبضي بعض الوقـت     وإذا كان الدواء من ذلك النوع الذي يتغري م        
 يبني فيه كيفية وقايته من الفساد عنـد         اًعلى الصانع أن يرفق بالدواء بيان     وجب  
 وفيما يتعلق باملستحضرات الـصيدلية      -" من القانون املذكور   ٥٧/٨م" -ختزينه  
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. اخلاصة، والدستورية فقد أوجب املشرع أن تباع مغلقة داخل غالفاا األصـلية           
قداره، واسم املـصنع اهـز      بول إذا كان اسم الدواء، وم     ويستثىن من ذلك األم   

وقد حرص املشرع فيما يتعلـق       -٦٣م-ليه مبادة ثابتة تصعب إزالتها       ع اًمطبوع
باألدوية واملستحضرات الصيدلية واملتحصالت األقرباذينية، والنباتـات الطبيـة،         

ـ     ومتحصالا الطبية على أن جتلب داخل غالفات حم        وز أن  كمة الغلـق، وال جي
، والطعـوم،    وجيب أن توضع األمصال    -٦٥/٣م  –، أو بدون حزم     اًجتلب فرط 

ومجيع األدوية اليت حتتاج إىل تربيد مبجرد وصوهلا يف ثالجات علـى حـساب              
 سواء تعلقت بطـرق     اً وهذه االشتراطات مجيع   ٦٩/٢ م   مستوردها خشية التلف  

  .)١(ة الصحة العامةحفظ وختزين الدواء، أو بتعبئته أو تغليفه دف إىل محاي

Jאאאא 
يتطرق نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية الصادر باملرسوم امللكـي         

هـ إىل الـدواء وأطلـق عليـه مـصطلح          ١/٦/١٤٢٥وتاريخ  ) ٣١/م(رقم  
أي منـتج يـصنع بـشكل       : وتعرفه املادة األوىل بقوهلا   " املستحضر الصيدالين "

وي على مادة أو أكثر تستعمل من الظـاهر أو البـاطن يف عـالج               صيدالين حيت 
  .اإلنسان أو احليوان من األمراض أو الوقاية منها

  :وفيما يلي تنظيم أحكام الدواء يف النظام السعودي

  دواءـعر الـحتديد س.. أوالً

من النظام بناًء على سعر املصنع أو       ) ١٢(حيسب سعر الدواء مبوجب املادة      
 إىل اململكة بعملة بلد املنشأ أو العملة اليت تقررها الوزارة، وتقـوم             سعر التصدير 

  .الوزارة مبراجعة أسعار األدوية على فترات منتظمة
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  بة الربحـحتديد نس.. ثانياً

من النظام نسبة ربح على سعر الدواء لكـل         ) ١٣(حتسب مبوجب املادة    
  :مستودع اجتار باألدوية باجلملة وصيدلية على النحو اآليت

  
  

مقدار سعر املصنع 
  أو التصدير

نسبة الربح للمستودع 
حمسوب على سعر املصنع (

  )أو التصدير

نسبة الربح للصيدلية 
حمسوب على سعر بيع (

  )الدواء احملدد للمستودع
  ٪٢٠  ٪١٥ أقلفمخسون رياالً 

أكثر من مخسني 
 رياالً إىل مائيت ريال

١٥  ٪١٠٪  

  ٪١٠  ٪١٠ أكثر من مائيت ريال
  

  دواءـشروط بيع ال.. ثالثاً

من النظام ببيع املستحـضرات     ) ١٤(تلتزم املنشأة الصيدلية مبوجب املادة      
الصيدالنية املسجلة يف عبوات حتددها الوزارة، وحيظر بيعها قبل تـسعريها مـن             

  .اجلهة املختصة

  حظر بيع العينات التعريفية.. عاًراب

عينات املستحـضرات   من النظام االجتار يف     ) ١٥(ال جيوز مبوجب املادة     
  .الصيدالنية والعشبية املعدة للتعريف
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  االحتكار الدوائي.. خامساً

من النظام املستحضرات الصيدالنية بالتجزئة     ) ١٦(ال تباع مبوجب املادة     
إال يف الصيدليات، واستثناًء من ذلك يصدر وزير الصحة قائمة باملستحـضرات            

  .ري الصيدلياتالصيدالنية اليت يسمح ببيعها بالتجزئة يف غ
من النظام املستحضرات العشبية اليت يصدر      ) ١٧(وال تباع مبوجب املادة     

  .ا قرار من وزير الصحة إال يف الصيدليات أو منشآت بيع املستحضرات العشبية

  وجود مستندات املستحضرات.. سادساً

من النظام على املنشآت الصيدلية حيـازة أي        ) ١٨(حيظر مبوجب املادة    
 املستحضرات الصيدالنية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر         كمية من 

  .شرائها ومقاديرها

  وجوب تسجيل املستحضرات يف وزارة الصحة.. سابعاً

من النظام تداول املستحـضرات الـصيدالنية       ) ١٩(حيظر مبوجب املادة    
تشكيل جلـان   ) ٢٠(والعشبية قبل تسجيلها لدى وزارة الصحة وتشترط املادة         

 من وزير الصحة لتسجيل مصانع املستحضرات الصيدالنية ومنتجاا وحتدد          بقرار
وحتـدد  . الالئحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملـها         

. مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من جملس الوزراء بناًء على اقتـراح الـوزير             
 والعشبية وهـي    مدة تسجيل مصنع املستحضرات الصيدالنية    ) ٢١(وحتدد املادة   

مخس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره مخسة آالف ريال، وذلك عنـد             
  .التسجيل أو التجديد

 يبأما املادة اليت تليها فتحدد مدة تسجيل كل مستحضر صيديل أو عـش            
خبمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركيز أو صيغة             

  .تسجيل أو التجديددوائية أو عبوة، وذلك عند ال
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   وجوب توفري املستحضرات للمستهلك..ثامناً

من النظام على أن تلتـزم مـصانع املستحـضرات          ) ٢٣(توجب املادة   
الصيدالنية والعشبية املمثلة هلا بتوفري مستحضراا الصيدالنية والعشبية املـسجلة          

  .مهما قل مثنها أو استهالكها
يدليات تـوفري املستحـضرات     من النظام على الص   ) ٢٤(وتوجب املادة   

وتصدر الوزارة قائمة باملستحضرات الـصيدالنية      الصيدالنية املسجلة يف اململكة،     
  .اليت جيب توافرها يف الصيدلية

من النظام تصدير املستحضرات الـصيدالنية غـري        ) ٢٥(وال جتيز املادة    
  .املسجلة إال بعد موافقة الوزارة

رة عند الضرورة الـسماح باسـترياد       من النظام للوزا  ) ٢٦(وجتيز املادة   
  .املستحضرات الصيدالنية والعشبية غري احملظورة قبل تسجيلها

  سلطة الوزير بإلغاء تسجيل أي دواء أو إيقاف تسجيله.. تاسعاً

من النظام إصدار قرار بإلغاء تـسجيل       ) ٢٧(لوزير الصحة مبوجب املادة     
ي مستحضر صـيدالين أو     أي من مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية، وأ      

من جلنة التسجيل املختصة، وجيوز     عشيب وإيقاف تداوله، وذلك بناًء على توصية        
  .للوزارة املوافقة على إعادة تصديره أو إتالفه

  جازة االسترياد لالستعمال الشخصيسلطة الوزارة بإ.. عاشراً

من النظام السماح بـدخول املستحـضرات       ) ٢٨(للوزارة مبوجب املادة    
يدالنية والعشبية غري احملظورة لالستعمال الشخصي مبوجـب تقريـر طـيب            الص

  .وبكميات حمدودة
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  اـحظر البيع لغري اجلهات املرخص هل.. حادي عشر

من النظـام   ) ٢٩(، حتظر املادة    )١٦(مع مراعاة االستثناء الوارد يف املادة       
حـضرات  على مستودعات االجتار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بيع املست       

  .الصيدالنية والعشبية لغري املنشأة الصحية والصيدلية املرخص هلا

  املستودعات يف االسترياد املشروطحق .. ثاين عشر

ملستودعات االجتار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية مبوجـب املـادة         
من النظام استرياد املستحضرات الصيدالنية والعشبية املسجلة إذا مل يوفرها          ) ٣٠(
  .صنع املنتج، بشرط موافقة الوزارةامل

  حظر اإلنتاج التجاري إال بعد التسجيل.. ثالث عشر

من النظام ملصنع املستحضرات الـصيدالنية أن يبـدأ         ) ٣١(ال جتيز املادة    
  .إنتاج املستحضرات الصيدالنية والعشبية بكميات جتارية إال بعد تسجيلها

  اخلاصتقيد املصانع الدوائية بإنتاجها .. رابع عشر

من النظام استعمال مصنع املستحضرات الـصيدالنية       ) ٣٢(ال جتيز املادة    
ألي غرض آخر غري تصنيع املستحضرات الصيدالنية والعـشبية املـرخص لـه             

  .بتصنيعها

אאאJאא 
أحد مظاهر ممارسـة العمـل      ) الروشتة(الوصفة الطبية أو التذكرة الطبية      

يديل على السواء، إذ يقوم بتحريرها طبيب مرخص له مبزاولـة           الطيب والعمل الص  
  .اًصرفها صيديل مأذون له بذلك قانونمهنة الطب ويتوىل 

وحمل أو وعاء الوصفة الطبية هو الدواء، وال شك أنـه منـتج خطـري،               
ويستمد خطورته من أن بعض األدوية حتتوي على مواد سامة وبعضها اآلخر له             
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دوية يفسد، ويتحلل إىل مواد ضارة بعد مرور وقت مـا،           آثار جانبية، وبعض األ   
 والعديد من األدوية حيتوي علـى مـواد         )١(د التعرض ملؤثرات جوية معينة    نأو ع 

الطبية درجة عالية من اليقظـة،      ) الروشتة(خمدرة تفرض على الصيديل أثناء تنفيذ       
يديل جتاهها إذا ما     وتتأكد خطورة الروشتة الطبية واملسئولية املدنية للص       )٢(واالنتباه

علمنا أن جتاوز القدر احملدد للجرعات، أو جتاوز الكمية احملددة للجرعة الواحدة            
 مربحة ويدفع اتمع مثـن      اًي حبياة اإلنسان أو تسبب له آالم      دومن دواء ما قد ت    

  .)٣(ذلك على املستوى االقتصادي واإلنساين
فة األحكام اخلاصة ببيع    إن العديد من احلوادث اليومية للدواء ترجع ملخال       

الدواء بدون روشتة طبية أو إلمهال الصيديل يف الرقابة على األدوية املنصرفة، أو             
  .لصرف دواء بديل أو للخطأ يف طريقة استعمال الدواء

 الطبية تـستمد خطورـا مـن        "التذكرة") الروشتة(وملا كانت الوصفة    
ياج مسيك من الـضمانات     خطورة ما دون فيها من دواء فقد أحاطها املشرع بس         

 اًادلة واشترط لتحرير الروشتة شروط    فجعل حتضري، وبيع الدواء حكرا على الصي      
 فـإذا   اخل... وحرم على غري األطباء وصف الـدواء،        موضوعية، وأخرى فنية،    

  . الصيديل أحد هذه االلتزامات فإنه يتحمل مسئولية جنائيةفخال
 واملـريض   "الصيديل"لعالقة   وخصوصية طريف ا   "الدواء"خصوصية املبيع   

ت تستتبع بالضرورة خضوع املسئولية املدنية يف نطاق الروشتة الطبية لقواعـد ذا           
  .اًطبيعة خاصة كما سأوضح ذلك الحق

                                   
 الطعـن   ٢١ س "اجلنائيةالدائرة  "، جمموعة أحكام النقض     ٢٠/٤/١٩٧٠جلسة  :  النقض املصرية  ةكمحم: انظر  )1(
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 يقوم بتصنيع ، وإنتاج     "ويسمى الصيديل الصانع  "والصيادلة نوعان أحدمها    
ال دراستنا  الدواء، وتوزيعه باجلملة لشركات، ومعامل أخرى وهذه خترج عن جم         

 على بيع الدواء    اًيسمى الصيديل البائع، ويقوم أساس     والثاين و  ،يف الروشتة الطبية  
  .)١(الطبية) الروشتة( وهو املنوط به تنفيذ ،للجمهور مباشرة

 عن خمالفة أحكام وقواعـد القـانون        اًذا الصيديل البائع قد يسأل جنائي     ه
اإلمهال يف تنفيذ الروشتة الطبيـة      اجلنائي وقد يسأل مسئولية مدنية عن اخلطأ، أو         

الطبية عناصر املسئولية اجلنائية واملدنيـة إذا       ) الروشتة(وميكن أن جيتمع يف نطاق      
 قـد جيـد     اًوأخري)  مكرر ١٢( متس آحاد الناس     ائي أضرار جنم عن السلوك اجلن   

الصيديل نفسه مسئوالً مسئولية مهنية وذلك ملخالفـة قواعـد، وآداب مهنـة             
  .الصيدلة

أي .  مسئوالً عن العمل الصيديل مبعناه الواسع      دا كان الصيديل البائع يع    وإذ
حتضري، وإعداد الدواء ، واحملافظة على أسرار املرضى، ومد يد املـساعدة ملـن              "

حيتاج إليها يف حالة االستعجال، وتنظيم العالقة مع غريه من املهن الطبية، وتنفيذ             
ن هذه األخرية بوصـفها أهـم        فسوف نتحدث فقط ع    "أحكام الروشتة الطبية  

  .مظاهر ممارسة العمل الصيديل
  ةـة الوصفة الطبيـماهي: أوالً

 يف شأن مزاولـة مهنـة       ١٩٥٤ لسنة   ٤١٥ رقم   –ينص القانون املصري    
 أو وصـف    عيادة مرضية،  ال جيوز ألحد إبداء مشورة طبية، أو      "الطب على أنه    

انينه للمصريني مزاولة مهنـة     ، أو كان من بلد جتيز قو      اًأدوية، إال إذا كان مصري    
 كمـا   - " بسجل األطباء بوزارة الصحة العمومية     اًامسه مقيد الطب فيها، وكان    

 بشأن مزاولـة مهنـة      ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧القانون رقم   من  ) ٣٢/١(تنص املادة   
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ظر على  حيالصيدلة على أن بيع وحتضري الدواء حكر على الصيادلة دون غريهم، و           
وجب تذكرة طبية كقاعدة عامة، فدل ذلك على أن         الصيديل صرف الدواء إال مب    

 بقوة القانون إال طبيب، وال يصرفها إال صيديل هذه          –الروشتة الطبية ال حيررها     
الروشتة الطبية جيب أن يتوافر فيها عدة شروط موضوعية، وأخرى فنية، بغريهـا             

  .ال ميكن إضفاء صفة الروشتة عليها
  ةـ الطبيةـالوصفعريف ت

أو لتشريع املصري نص حيدد املقصود بالروشـتة أو التـذكرة           مل يرد يف ا   
  .الطبيةالوصفة 

 صرف  ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(يف القانون رقم    ) ٣٣(ويف مصر حتظر املادة     
التذكرة الطبية من الصيدليات ما مل تكن حمررة مبعرفة طبيب بشري، أو بيطري،             

  .أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص هلا مبزاولة مهنة الطب يف مصر
وميكن أن نعرف الوصفة الطبية على أا ورقة يدون فيها الطبيب املختص            

 أو أا عمل متمم     ،دواء أو أكثر للمريض بغرض العالج، أو الوقاية من مرض ما          
وعلى الصيديل أن يكون على درجة      . للعمل الطيب وجيب أن تصرف من الصيدلية      

  .عالية من احلرص، واحلذر عند صرفها
نرى ينصب على التزامات الصيديل إزاء تنفيذ الروشـتة         وهو تعريف كما    

الطبية أكثر مما ينصب على حتديد مدلول الروشتة نفسها، وإن كان قد كـشف              
 فهي إذن املرحلة    ،عن كوا مرحلة من مراحل العالج يتم ا إجناز العمل الطيب          

  .)١(األخرية للعمل الطيب، واملرحلة األوىل يف العمل الصيديل
أحـدمها  : لطبية ال تصرف إال بواسطة صيديل والصيادلة نوعان       الوصفة ا 

ويسمى الصيديل الصانع، وحيرم عليه التعامل مباشرة مع اجلمهور، وال حيق لـه             
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صرف الدواء بناء على تذكرة طبية حمررة بل إن دوره يقتصر على تـصنيع، أو               
لصيديل البـائع،   إنتاج األدوية وتوزيعها باجلملة على الصيدليات أما الثاين، وهو ا         

 حق التعامل مع اجلمهور، وحيتكر إعداد، وبيع الـدواء،          -دون غريه -وله وحدة   
 من قانون الصحة العامة الفرنسي على تعريف الصيديل         )٥٩٨(املادة  وقد نصت   

، وحتضري األدوية املذكورة    ية تقوم بتنفيذ األذونات املسجلة    بأنه كل صيدل  "البائع  
 والنص يفيد صراحة باحتكـار      " املنتجات للجمهور  يف دستور الدواء، وبيع هذه    

 صرف، أو بيع الدواء،     -يف الصيدليات املفتوحة للجمهور دون غريهم     -الصيادلة  
 كقاعدة عامة ويفيد مبفهوم املخالفة أن شركات إنتـاج          –بناء على روشتة طبية     

 الروشتة  الدواء واملعامل الصيدلية األخرى ال حيق هلا التعامل مع اجلمهور أو تنفيذ           
ويف مصر فإن للصيدليات العامة وحدها حق إعـداد بعـض           . أو التذكرة الطبية  
 للجمهور، وال جيوز هلا أن تبيع باجلملـة         اً عموم "الدواء"وبيع  . األدوية البسيطة 

أدوية، أو مستحضرات طبية للـصيدليات األخـرى أو ملخـازن الـدواء، أو              
 –لصيدلية املسجلة باسم الصيديل     املستشفيات أو العيادات ما عدا املستحضرات ا      

.  على املؤسسات الصيدلية فقط    مقصوراًيدلية، فيكون بيعها باجلملة     صاحب الص 
 يف تعريفـه للـصيدلية املفتوحـة        -يف مصر أو يف فرنسا    -ويالحظ أن املشرع    

للجمهور قد حددها بالنظر إىل طبيعة النشاط الصيديل الذي تقوم به، وخاصـة             
  .)١(وتنفيذ الروشتة الطبيةبيع الدواء للجمهور، 

فالقاعدة العامة إذن هي حظر صرف الدواء بدون روشتة طبية وقد استثىن            
املشرع من ذلك األدوية اجلاهزة اليت ال حتتوي على مواد سامة، وال خيشى مـن               

 عن كاهلـه    اًختفيفو على املريض،    اًون احلاجة إىل روشتة طبية تيسري     استعماهلا د 
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ي الصحي بدرجة تسمح ذا النوع من التسيري املعمول          وقد تقدم الوع   اًخصوص
  .به يف سائر األمم املتحضرة كما جاء باملذكرة اإليضاحية للقانون املذكور

أما بالنسبة للمستحضرات الصيدلية اخلاصة، فال جيوز صـرفها مبوجـب           
 وزيادة على ذلك فإن تكرار صرفها غري جـائز إال           ،إال بروشتة طبية  ) ٥٨(املادة  
يفـرق يف نطـاق     ) ٦٢(فاملشرع يف املادة    . شرية كتابية من الطبيب املختص    بتأ

املستحـضرات اخلاصـة،    : الروشتة الطبية بني نوعني من املستحـضرات مهـا        
واملستحضرات الصيدلية الدستورية واألوىل ال جيوز صرفها بدون روشتة طبيـة           

  .وال يستثين القانون من ذلك أي مستحضر صيديل خاص
رات الصيدلية الدستورية فيجوز صرفها بدون روشتة طبيـة         أما املستحض 

 وال يوجد خالف ذا الـصدد بـني         –بشرط أال يدخل يف تكوينها مادة سامة        
القانون املصري أو الفرنسي حيث يفرق الشارع الفرنسي بني نوعني من األدوية            

اط  وحتتل اجلانب األكرب مـن نـش       اً سلف "املصنوعة"األوىل وهي األدوية املعدة     
الصيديل ويقتصر دور الصيديل فيها على البيع للجمهور مباشرة، وهذه ال يـتم             

 والثانيـة هـي األدويـة،       –صرفها إال بناء على روشتة طبية كقاعدة عامـة          
 بناء على قائمـة أو      واملستحضرات اليت يقوم الصيديل بإعدادها يف احلال أو سلفاً        

أدوية حتتوي على مواد سامة أو      منوذج معني وال جيوز للصيديل أن يقوم بتحضري         
  .مواد خمدرة أو أدوية حتتوي على مركبات أو مواد بيولوجية

  ةـة الطبيـشروط الوصف
 وصفة طبية فهـذا     دليس كل ورقة يدون عليها الطبيب دواء أو أكثر تع         

الوصف ال يطلق إال إذا توافرت هلذه الورقة عدد من الشروط خاصـة الفنيـة               
  .واملوضوعية

ـ            وتتمثل الش   اًروط الفنية بداية يف أن يكون حمرر الروشـتة الطبيـة طبيب
  إن  بوزارة الـصحة العموميـة، وإذ       له مبزاولة املهنة يف مصر، ومسجالً      اًمرخص
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 أنه ال جيوز للـصيديل أن يـصرف          قد أوضح  ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧رقم  القانون  
  . )١(للجمهور أي دواء حمضر بالصيدلية إال مبوجب تذكرة طبية

 الطبية على جمموعة من البيانات، وال يكفي أن         الوصفةحتتوي  ال يكفي أن    
 ، بل يشترط فوق ذلك شروط     اً قانون  له مبزاولة املهنة   اً مرخص اًيكون حمررها طبيب  

وأول هـذه   .  نطلق عليها الـشروط املوضـوعية      الوصفةأخرى تتعلق مبضمون    
  : الشروط
 الفنيـة يف    قواعـد  فيما تتضمنه من أدوية متوافقة، وال      الوصفةأن تكون    -١

 لألصول العلمية املرعية وتقدير هذه القواعـد الفنيـة          اًوصف الدواء طبق  
يكون بالنظر إىل صيديل متوسط احلرص، واحلذر، يف نفـس الظـروف            
اخلارجية وهي مسألة من مسائل الواقع يترك تقديرها لقاضي املوضـوع           

 فإذا ثار شك حول مـدى توافـق         –يف مصر دون رقابة حمكمة النقض     
 الطبية والقواعد الفنية املتعارف عليها يف وصف الدواء، يكـون           فةالوص

 واحلصول منه علـى     "املعاجل"على الصيديل يف هذه احلالة إخطار الطبيب        
تأكيدات كتابية قبل صرف الدواء وإال فعليه أن ميتنع عن صرف الدواء،            

 املرسوم" يف القانون الفرنسي     "امتناع عن البيع  "دون أن يعد ذلك جنحة      
  ."١٩٤٥الصادر يف 

 بينها  كون الطبية على جمموعة من األدوية ي      الوصفةكما يشترط أال حتتوي      -٢
 ا تأثري على مفعول الدواء نفسه أو من شأ        ايكون هل وتعارض، أو تناقض،    

أن تتفاقم معه آالم املريض أو املرض، ويرجع يف ذلك إىل األصول العلمية             
  .مياءاملتعارف عليها يف علوم الصيدلة والكي

                                   
 .من القانون) ٣٢(املادة : انظر  )1(
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 مبـريض   اً متعلق – الطبية   الوصفة أن يكون الدواء املدون يف       اًويشترط أيض  -٣
ولذا حكم بأن قيام دار التجميل بتدليك تستخدم فيه املدلكات األجهـزة،            

 مزاولة للطب دون ترخيص ما دام هذا الفعل مل          دأو األشعة البنفسجية ال يع    
عامة وليس لعـالج    يباشر مع مريض وألنه مهين جتميل، ورعاية للصحة ال        

  .)١(مرض من األمراض
 مبرض فال يهم ما إذا كان تداوله ألغراض الوقايـة           اًوإذا كان الدواء متعلق     

من مرض خيشى حدوثه مستقبالً أو من مرض حـدث، ويرجـى الـربء              
   . منه"العالج"

 الطبية فيما حتتويه من أدوية متوافقة مـع         الوصفة أن تكون    اًويشترط أخري  -٤
سنه، وظروفه الصحية، وعدد اجلرعات، وكمية اجلرعـة يف         حالة املريض،   

 اًاجلرعات تناسب املرة الواحدة خاصة بالنسبة ألنواع الدواء اليت ختتلف فيها          
حالته الصحية وسوف نعرض تفـصيالً هلـذه        ) بالغ-طفل(وسن املريض   
  .املسألة فيما بعد

 دية فيما يع  ومع تشدد املشرع املصري فيما يتعلق بالشروط الفنية واملوضوع        
 إال بروشـتة    -كقاعدة عامة -روشتة أو تذكرة طبية، وفيما يتعلق حبظر بيع الدواء          

تطيع  من األدوية تباع يف مصر بدون روشتة طبية ويـس          ٪٧٤طبية فإننا نسجل أن     
 كانت كمياا من الصيدليات مبا يف ذلـك املـضادات           األفراد شراء أية أدوية، أياً    
 طبية على األقل كما أن العديد مـن أدويـة الـسعال             احليوية اليت تستلزم مشورة   

وهكذا تتحول  خمدرة يتم صرفها دون روشتة طبية        اليت حتتوي على مواد      "الكحة"
  .)٢( إىل باب خلفي لتجارة املخدرات-يف غياب نص قانوين-الصيدليات 

                                   
 .٣٦٧ بند – ٣٦١ ص، النظرية العامة للقانون اجلنائي:رمسيس نام. د) 1(
 .٣٢ مرجع سبق ذكره، ص:سعيد الزقردأمحد ال. د) 2(
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אא 
אאא 

ئولية الشرعية والقانونية من النواحي اجلنائيـة       سأتناول يف هذا الفصل املس    
واملدنية والتأديبية، وذلك يف أربعة مباحث يتطرق أوهلا للمـسئولية الـشرعية،            

 يتعـرض   اًالثالث املسئولية املدنية، وأخري   والثاين يتناول املسئولية اجلنائية، ويعاجل      
  :، وفيما يلي بيان ذلكاملبحث الرابع للمسئولية التأديبية

אא 
אא 

ها يف الـشريعة    سإن تناول املسئولية الشرعية يف اإلسالم يقتضي بيان أسا        
 أتعـرض إىل شخـصية      اًي، وأخري اإلسالمية، مث بيان أساسها يف الفقه اإلسالم      

  :ملسؤولية اجلنائية يف اإلسالم، وسأتناول كل ذلك يف ثالثة مطالب مستقلةا

אאJאאא 
باحات،  وم ال العباد تنقسم إىل طاعات ومعاصٍ     قرر الشارع احلكيم أن أفع    

  .اً وعقاباًية يف جمال الطاعة واملعصية ثوابوتدور املسئول
واملسؤولية يف اإلسالم متتد يف املسؤولية الدينية، إىل املسؤولية االجتماعية          

  .فاألخالقية
 تقتضي دراسة احلرية اإلنـسانية      يةئولية يف الشريعة اإلسالم   إن مشكلة املس  

  :بني ذلك يف فرعني مستقلنيأيف اإلسالم، مث بيان املسؤولية اجلنائية، وس
אאJאאאא 

العباد من وجه بدليل صدقت املعتزلة يف إضافة األفعال إىل " ابن عريب قال
هللا تعاىل من وجه بدليل املخالف يف إضافة األفعال كلها إىل اشرعي، وصدق 
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، وذلك يعين أن تدعيم القرآن الكرمي للحرية اإلنسانية له )١(" وعقلياًشرعي أيض
والقرآن الكرمي يتحدث عن خلق . ميدانه، وتعميم القرآن للقدرة اإلهلية له ميدانه

 هذا التكرمي فنرى أن اإلنسان فيشري إىل تكرميه وتفضيله، ونبحث عن أساس
وهذا التباين يضع  اإلنسان دون الكائنات قد منح العقل فكان أهالً للتكليف،

الكائن العاقل ضد الكائنات غري املزودة بالعقل، من حيث مقدرا األخالقية، 
   اإلهلية القصرية، اآليةوقد أبرز القرآن الكرمي ذلك يف هذه 

   
  

   
☺ ⌧ 

 ⌧   
 ⌧   

]٧٢: األحزاب[  
ل اإلمام قاومع هذه اآلية تبدأ احلرية اإلنسانية، ، )٢(

ن إ ،اً ومل تفرض فرضاً قد عرضت عرضه اآلية، إن األمانةالرازي يف تفسري هذ
أن الكائن اإلنساين، قد وجد ، واآلية تشري إىل اً حمضاً إنسانياًاختيارها كان موقف

 باالختيار مؤهالً لتحمل املسئولية، فهي هنا استعداد لتحمل املسئولية اًمزود
  .بالفعل عندما تتحقق شروطها

فيه اإلنسان مسخر وفق واإلسالم منذ البداية يقرر أن الكون كله مبا 
قوانني ثابتة، حىت النفس اإلنسانية هلا قانوا الذايت وهو قانون احلرية، وجيمع 

    : ذلك النص القرآن
 ☺  

اإلهلي،  هنا القانون ،]٨، ٧: الشمس[    
سانية، بدليل أنه حيمل اإلنسان مسئولية فعله  يسلب احلرية اإلنولكنه قانون مل

  ⌧  بعد ذلك مباشرة 

                                   
 .٢٤٦، ص٤، ج١٩٧٥ ،عثمان حيىي، القاهرة.  د: الفتوحات املكية، حتقيق:عريبحميي الدين بن ) 1(
 .١٣٨، ص١٩٧٣عبد الصبور شاهني، بريوت، : ترمجة دستور األخالق، :رازداهللا  حممد عبد. د) 2(
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، هنا فالح وجناح وخيبة ]١٠، ٩: الشمس[   

  .وفشل كالمها يعودان لإلنسان وكيفية استخدامه للحرية الكامنة به
. تمية عندما قرر إهدار أهم مبادئهالقد حسم القرآن الكرمي موقفه من احل
 كان التقدم والفتوحات العلمية فإن وهو إمكان التنبؤ بالسلوك اإلنساين، فأياً

 وفق ما يأيت اً أو خاطئاً ميكن أن يكون صحيحاًالتنبؤ مستحيل إال باعتباره تصور
    : به املستقبل يقول تعاىل

  .]٣٤: لقمان[   ⌧  
قد حتدث القرآن الكرمي عن مشكلة احلرية اإلنسانية بوضوح وواجههـا           

  :على هذا النحو
لقد نفى القرآن الكرمي احلتمية املطلقة حبيث أصبح إمكان التنبؤ بالغيب مما  -١

   :ال يستطيعه اإلنسان، فاملستقبل جمهول يقول تعاىل
    

⌧     
  .]٣٤: لقمان[  ☺  

أكد القرآن قدرة اإلنسان على أن حيسن أو يفسد كيانه اجلواين يقول  -٢
   ⌧  : تعاىل

     
  .]١٠، ٩الشمس، [  

 على قراراتنا، والواقع أن اً واقعياًن متارس إكراهعجز مجيع املثريات عن أ -٣
قة، فإن أكثر نصائح القرآن الكرمي يذكرنا يف مواقع كثرية ذه احلقي

.  وأقوى دعوات الشر إغراء ال حتدث أي تأثري يف سلوكنااًاحلكمة إقناع
يقرر ذلك  .)١(دون أن يكون إلرادتنا انبعاث حر لتقبلهما أو لرفضهما

                                   
  .٢٠٢ املرجع السابق، ص:اهللا دراز حممد عبد) 1(



  - ٨٤  -    

 ⌧  : القرآن الكرمي على لسان الشيطان
     

  
   ⌧ 

  
 :  ويقول تعاىل]٢٢: إبراهيم[  

   ☺ 
⌧    

  .]٣٧ ،٣٦ :املدثر[    
اإلدانة القاسية لألعمال الناشئة عن اهلوى أو التقليد األعمى يقول القرآن  -٤

   : الكرمي
   

  : ، ويقول]١٧٦: االعراف[  
⌧  

    
    

 من بداية القرآن اً ممتداًيف القرآن ميثل خيطوهذا املوقف ] ٦٩،٧٠: الصافات[
إىل ختامه، فهناك آيات متعددة تعدد سور القرآن الكرمي تنسب إىل 

  .)١(اإلنسان قدرة على الفعل، وجتعل له مشيئة تنتسب إليه
ين وهو يتخذ   وهذا ال يعين أن اإلرادة البشرية وهي تعمل واالختيار اإلنسا         

 تلـك  ال يعين أما يعمالن خارج قوانني الكون، سواء          -إن هذا أو ذاك   -قراره  
، فـإن ذلـك     اً الكامنة يف اإلنسان فطرة وتكوين     املتعلقة حبركة الكائنات أو تلك    

ن االختيار اإلنساين يرتبط بالشخصية الفاعلة بكل ما حييط ـا           إاعتقاد خاطئ،   
 تعبري هذه الشخصية عن نفـسها تكـون         رقدمن عوامل داخلية وخارجية، وب    

ولكن يبقى بعد هذا كله أن اإلرادة متلـك         . حريتها حقيقية، ومسئوليتها العادلة   

                                   
، ٢٠٠٤املسئولية اجلنائية أساسها وتطورها، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديـدة،          : حممد كمال الدين إمام   . د) 1(

  .٣٢٢ص
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 اإن اإلرادة ليس معناه   "قدرا، وكما يقول الدكتور دراز يف تصوير يربز الفكرة          
 إا ال تعين أن متد يد سائل بل هـي           )اًمرسوم( بل أن تصدر     )اًطلب(أن تصوغ   

 )بـدء ( يف سلسلة معطاة بل هـي        )امتداد(لتقدم خبطوة فاتح، واإلرادة ليست      ا
  .)١("سلسلة أخرى ينبغي أن تعطى

إن اإلنسان إذن يستطيع أن يستخدم اختياره بتنوع كامل، دون أن ينتهك            
  .قوانني الطبيعة الظاهرة أو الباطنة بل مبساعدة هذه القوانني

بها القرآن الكرمي بأمر وي وهلا اخليار        متلكه، فقد خاط   اًوألن لإلرادة قرار  
  .بينهما

אאJאאאא 
، وهـي    يؤكـد مـسئوليته    ، يثبت لإلنسان حريته    أن للقرآن الكرمي بعد  

  : ميكن حصرها يف ثالثة أنواع، عدةاًمسئولية تتسع لتستوعب أنواع
  .لفرد واخلالقاملسئولية الدينية وهي عالقة بني ا -١
 .املسئولية اخللقية وهي مسئولية اإلنسان أمام ضمريه -٢
املسئولية االجتماعية وهي مسئولية الشخص الدنيوية أمام اتمع، ومنها          -٣

  .املسئولية القانونية اليت من أفرادها املسئولية اجلنائية
اهللا، : قدم هلا حساباتنا هي   ن الكرمي إىل ثالث سلطات      آنوقد أرشدنا القر  

  .والضمري، واتمع
  : يستفاد من ذلك قوله تعاىلو

☺   
⌧  

☺   
   

  

                                   
 .١٩٥، ١٩٤ دستور األخالق، املرجع السابق، ص:اهللا دراز حممد عبد) 1(
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☺  ☺   
  .]١٠٥: التوبة[

كمـا  -سئوليات مجيعها يف النص اإلسالمي جيب أن تنتهي         ولكن هذه امل  
 إىل نوع من املسئولية الدينية، أو على األقل تتبعهـا،           -يقول الدكتور دراز حبق   

لتزامات الفردية، وال املؤسسات االجتماعية قادرة علـى أن تكـون           ال ال ا  هألن"
  .)١("إلهلية للتكليف واملسئولية، إال بواسطة نوع من تفويض السلطة ااًرمصاد

אאאא 
أثبت القرآن الكرمي حرية اإلنسان ومن مث فهو حيمل اإلنـسان مـسئولية             
أعماله كاملة، وعندما يفقد حريته أو يكون احلدث غري منتم إىل دائـرة اإلرادة،              

يف القـرآن   فإن املسئولية اجلنائية تنكمش بنفس القدر، ونتائج ذلك معروضـة           
  .الكرمي على مستويات عدة

يرفض القرآن الكرمي الطابع اجلماعي للمسئولية عامة واملسئولية اجلنائية  - أوالً
بوجه خاص فاملسئولية هنا شخصية وفردية يتحملها اإلنسان وحده، 

  :والنصوص القرآنية يف ذلك كثرية يكفي أن نشري إىل مبدئها العام
    

الذي تكرر بنفس  ]١٨: ، فاطر١٥: ، اإلسراء١٦٤: األنعام[  
  .الصياغة اللغوية يف آيات متعددة من القرآن الكرمي

 حيث مل يتوجه التكليف اإلهلي لشخص بعينه، بل : عمومية املسئولية- اًثاني
 شخص توافرت فيه شروط املسئولية كما جاءت ، فأياًناس مجيعنه كلف الإ

    :لنص اإلسالمي، قامت أهليته وثبتت مسئوليته يذكر ذلك قوله تعاىليف ا
   

  ⌧ ⌧ 
  .]٩٣، ٩٢احلجر، [   ☺

                                   
 .١٤٢ دستور األخالق يف القرآن الكرمي، املرجع السابق، ص:اهللا دراز حممد عبد) 1(
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   :  تعاىلهوقول
   

    
 ☺  

    
 ⌧  

   
  .]١٤، ١٣: اإلسراء[  

  .)١(فاملسئولية هنا عامة على كل إنسان مهما كان نوعه وجنسه ومكانه
 : لعقوبات فيقول تعاىل يؤكد النص القرآين مبدأ شرعية اجلرائم وا- اًثالث

    
  .]١٥اإلسراء، [   

  ⌧  : ويقول
   

    
   

  .]٥٩: القصص[ 
 القرآن الكرمي وأحاديث هكليف يؤكدفالعلم بالنص اجلنائي بعد صدور الت

ومن هذه اآليات واألحاديث استخرج الفقهاء القاعدتني ، εالرسول 
 ،"ال جرمية وال عقوبة بغري نص"ني اللتني تفيدان مضمون قاعدة تاألصولي

قاعدة أنه ال تكليف قبل ورود الشرع، وقاعدة أن األصل يف األشياء اإلباحة، 
 جمال الفقه اجلنائي، يعين حظر العقاب على صور وتطبيق هاتني القاعدتني يف

من السلوك مل يصدر نص بتجرميها، وقصر العقاب على صور السلوك ارمة 
  .)٢("على حاالت تقع بعد ورود النص القاضي بالتجرمي

والنص اإلسالمي يف هذا الصدد، يؤيد ما اجته إليه األشاعرة من ضرورة 
                                   

، ٢٠٠٤املسئولية اجلنائية أساسها وتطورها، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديـدة،          : مد كمال الدين إمام   حم. د) 1(
  .٣٠٩ص

 .٥٣، ص١٩٧٩ ، يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي، القاهرة:حممد سليم العوا. د) 2(
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:  ملبدئهم القائلاًولية وإنزال العقاب وفقيام املسئالتبليغ والتكليف قبل ق
  .)١("معرفة اهللا واجبة بالشرع فقط ال بالعقل"

 يتشدد يف ضرورة اإلرادة اآلمثة لقيام املسئولية اجلنائية         ي النص اإلسالم  -اًرابع
 ألن املعصية اليت تقوم ا اجلرمية       ؛بالفعل، وإلسناد احلدث اإلجرامي إىل فاعله     

نفسية صاحبه ويرتبط بأهليته، وكما قيل حبـق فـإن          هي سلوك ينتمي إىل     
األصل العام يف حتديد املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية يقـوم علـى             "

  .)٢("اقتران األفعال بالنيات
 والنيـة معناهـا   )٣("ىإمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نـو       ": εقال  
  .القصد

نظر إليه أوالً مث إىل      وإمنا ي  اًاجلاين جمرد صل ال ينظر إىل فعل      وتطبيقاً هلذا األ  
، ومن أجل ذلك    اً النظريتني تتحدد مسئوليته جنائي    ، وعلى أساس هاتني   اًقصده ثاني 

  :قسم الفقهاء املعاصي إىل نوعني
 الـشارع   سان وهو يقصد إتيانه ويقصد عصيان      نوع يأتيه اإلن   :النوع األول 

  .احلكيم
وهو يقصد إتيانـه وال يقـصد عـصيان          نوع يأتيه اإلنسان     :والنوع الثاين 

الشارع أو يأتيه اإلنسان وهو ال يقصد عصيان الشارع ولكن الفعـل يقـع              
بتقصريه، والنوع األول هو عصيان يتعمده اإلنسان، أما النوع الثـاين فهـو             
عصيان خيطئ به اإلنسان وقد فرقت الشريعة بني ما يتعمد اجلاين فعله وبـني              

  .)٤(طئهما يقع من اجلانب نتيجة خ

                                   
 .٢٨٠، ص)ت.د(القاهرة،  الفلسفة اخللقية، :فيصل بدير عون. د) 1(
  .٣١٠مرجع سبق ذكره، ص: لدين إمامحممد كمال ا. د) 2(
  .١٩٠٧: ؛ ومسلم١: أخرجه البخاري) 3(
  .١٤٧، ص)ت.د(القاهرة،  من الفقه اجلنائي املقارن، :أمحد موايف) 4(
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وهي تنعكس على املسئولية واجلزاء كما -والتفرقة بني العمد واخلطأ 
   :  جتد أساسها يف قوله تعاىل-ونوعا

 ☺   
  ☺  

  .]٥: األحزاب[ 
طـأ والنـسيان ومـا      إن اهللا جتاوز عن أمـيت اخل      ": εويف قول الرسول    

  .)١("استكرهوا عليه
وال شك أن التفرقة بني العمد واخلطأ يف النص اإلسالمي من أهم األدلـة              

 للمسئولية اجلنائية، ذلك أن مفهـوم اإلرادة وإن         اًة أساس على اعتماد اإلرادة احلر   
كان ينبغي أال خيتلط بالعمد، إال أن العمد باعتباره من األفكـار األساسـية يف               

  .ة اجلرمية ال وجود له إذا جردنا اإلنسان من إرادته احلرةنظري

אאJאאא 
يف هذا املطلب سأتعرض ألحكام الفقه اإلسالمي يف فروعه الـيت تـبني             
مذهب الفقهاء يف أساس املسئولية من خالل نظرة استقرائية ألحكام املـذاهب            

، وال أعرض أحكام الفقه اإلسالمي يف اجلرمية والعقاب، وإمنا          اإلسالمية املختلفة 
أتناول فقط تلك األحكام اليت يؤدي حتليلها إىل تأصيل موقف الفقه اإلسـالمي             

  .من أساس املسئولية
  :وسأتناول ذلك يف ثالثة فروع مستقلة

אאJאא 
سان حمالً للمسئولية اجلنائية، وهـو      إن الشريعة اإلسالمية ال تعرف إال اإلن      

  .اإلنسان احلي القادر املختار

                                   
، وقـال   ٢١٦ص/٢املستدرك على الصحيحني ج   يف   واحلاكم   ؛٧٢١٩ ابن حبان و ؛٢٠٤٥ ابن ماجه أخرجه  ) 1(

  ". ومل خيرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخني: "احلاكم
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 واإلنسان  )١("ألنه ليس أهالً بالتكليف   "فاإلنسان حال موته ليس مسئوالً      
  . ألن العقل والقدرة مها مناط التكليف؛حال فقده العقل واالختيار ليس مسئوالً

 يف الشريعة اإلسالمية    واإلنسان احلي القادر املختار حمل للمسئولية اجلنائية      
بصفته هذه، فاجلنس واحلرية ال يؤثران يف كون اإلنسان حمالً للمسئولية اجلنائيـة             

  . هلما بعض التأثري يف جمال اجلرمية والعقابايف اإلسالم وإن كان

אאא 
ول إن الصيدلية أو املنشآت الصيدالنية هي شخصية معنوية، لذلك أتنـا          

  .املوضوع على هذا األساس
نظمة القانونية يف العامل احلديث     الشخصية املعنوية كائن قانوين عرفته األ     إن  

ميكن إمجـال    و واختلف الفقه حول جوهره وحقيقته وحول حسابه ومسئوليته،       
  :اآلراء يف هذا الصدد يف اجتاهني مع التغاضي عن بعض التفاصيل

 اًن الشخص املعنوي ال يعد كونه فرض       أ ترى:  نظرية الغرض  ..االجتاه األول 
 ألنه يف تقديرها    ؛، وطبيعي أن تفرض هذه النظرية أية صورة ملساءلته        اًأو جماز 

  .جمرد وهم وخيال
ترى يف الشخصية املعنوية شخصية حقيقيـة       :  نظرية احلقيقة  ..االجتاه الثاين 

من على غرار الشخص الطبيعي وهو اإلنسان، ويف داخل هذه النظرية عديد            
اآلراء الفقهية، حدها األدىن إثبات وجود الشخص املعنوي ومسئوليته املدنية،          
وحدها األقصى يف ذلك االجتاه الذي ينظر إىل الشخص املعنـوي باعتبـاره             

  .اًئوليته املدنية بل واجلنائية أيضحيظى بإرادة شرعية تصلح حلمل مس

                                   
 صحيح مسلم بشرح النـدري،     :، انظر شرح تنقيح الفصول، ويراجع فصل يف فعل العجماء وأنه هدر         : القرايف) 1(

 .٢٧٦، القاهرة، دار الشعب، ص٤ج
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نظر القانون بأنه   ويتهم هذا الرأي القول بأن اإلنسان وحده هو الشخص يف           
فكرة قاصرة مل تعد تواكب احلقائق العلمية والواقعية، وهي فكرة تنظـر إىل             
اإلنسان نظرة نفسية وفلسفية قوامها أن اإلنسان وحده هو الذي اجتبـاه اهللا             
سبحانه وتعاىل بالعقل واإلرادة، يف حني أنه من املمكن تـصور أشـخاص             

 بإرادة ذاتية ومستقلة    اًحتظى أيض ان و  اإلنس بينآخرين يف نظر القانون من غري       
 بل  -كاإلرادة اليت يتسلح ا اإلنسان    -وإن كانت هذه اإلرادة ليست فردية       

  :هي إرادة مجاعية قوامها عنصران
 كائن اجتماعي وليد جتمعات فردية أو مالية يتمتـع بكيـان ذايت    :أوهلما

  . من األفرادهمنشئيمستقل عن كيان وذاتية 
قيمة اجتماعية هلذا الكائن متأتية من قيمة اهلـدف الـذي            توافر   :ثانيهما

 يف اإلرادة أن تكون فردية، يكفي أـا مريـدة           اً فليس شرط  ،يسعى إليه 
ن إ" : فردية، وبناء على هذا التحليل ميكن القـول        مسواء كانت مجاعية أ   

ن له إرادة ذاتية هي اإلرادة الشرعية       إالشخص املعنوي شخصية قانونية و    
دته وكأا صدرت من الشخص املعنوي ذاته مـا يـستوجب           وجيسد إرا 

  .)١("باحلتم والضرورة مساءلته عنها كشخص معنوي يف القانون اجلنائي
אאאאא 

ن إيعترض الرأي الرافض ملسئولية الشخص املعنوي اجلنائية عليها بقولـه            -١
وجماز، واملسئولية اجلنائية لشخص جتريدي     الشخص املعنوي جمرد افتراض     

هو جمرد جماز وافتراض، والقانون اجلنائي يتأىب علـى اـاز، وقـد رد              
املؤيدون بقوهلم إن الشخصية املعنوية وجود حقيقي له كيان وذمة ماليـة            

                                   
 وعليه يعتمـد  ،١٠٨ ،١٠٠ ص،١٩٨٠ ، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، القاهرة:علي إبراهيم صاحل . د) 1(

 .اً أو تفنيداًض للفكرة وما ثار حوهلا تأييد عرفيما تقدم من
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  .ومصاحل ذاتية وإرادة مجاعية
 ه فاقـد  نوي إلرادة حرة ذاتية جتعل    ن افتقاد الشخص املع   إيقول الرافضون    -٢

القدرة على ارتكاب الفعل الذي حيرمه الشارع وبالتايل ال ميكن حتميلـه            
 .املسئولية اجلنائية

ن هذا االعتراض أساسه تصور الشخص املعنـوي        إويرد املؤيدون بقوهلم     -٣
 .جمرد افتراض وهو رأي غري سليم عندهم

ن مبدأ ختصيص الشخص املعنوي لتحقيق هدف معـني         إيقول املعترضون    -٤
ن هذا املبدأ يتنـاىف     إم بأنشطة معنية مينح يف حدودها أهلية قانونية،         والقيا

 .مع القول مبساءلته اجلنائية

ويرد على ذلك بأن الشخص املعنوي قد يستخدم ختصصه يف ارتكـاب            
 اًوي من املسئولية اجلنائية اسـتناد     اجلرائم، وينبغي أال يفلت الشخص املعن     

 .إىل مبدأ التخصص

لى املسئولية اجلنائية لألشخاص أساسه جتافيها مـع        واالعتراض األخري ع   -٥
  .مبدأ شخصية العقوبة وتفريد العقاب

ويرى املؤيدون أن كل عقوبة ينعكس أثرها على غري فاعلها واستطالة أثر            
  .العقاب إىل املسامهني هو من هذا القبيل

إن فقهاء املسلمني مل يعرضوا يف كتابام هلذه القضية، ففكرة الشخـصية            
  .عنوية مل تكن مطروحة لديهمامل

وقد عاجل املسألة بعض الفقهاء املعاصرين وانتهوا إىل القـول أن الـشريعة             
  .اإلسالمية عرفت من يوم وجودها الشخصيات املعنوية
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، وكذلك  اً اعتباري اً شخص ى، أ   اًرب بيت املال جهة، والوقف جهة أيض      فاعت
حنوها وجعلت الشريعة هذه    اعتربت املساجد واملدارس واملالجئ واملستشفيات و     

  .)١(الشخصيات أهالً لتملك احلقوق والتصرف فيها
ولكن هذا الرأي وإن انتهى إىل وجـود الـشخص املعنـوي يف الفقـه               

حـسن  "، ويرى الـدكتور     )٢(اإلسالمي فقد أمجع على امتناع مسئوليته اجلنائية      
 املـسئولية    وأن تلك  اًسالمية تسأل الشخص املعنوي جنائي     أن الشريعة اإل   "كرية

تتحول إىل مسئولية مدنية خالصة كحالة القسامة حيث تلتزم الدية أهل احمللة اليت             
  .)٣(وقع بأرضها القتل

ن القـسامة   إ غريب وال تسنده النـصوص مث        -على جدته -وهذا الرأي   
قررت على سبيل النصرة والتكافل وحىت ال يطل دم يف اإلسالم، وتنفرد القسامة             

حكام خاصة وهي من وجهة نظرنا ليست عقوبـة جنائيـة           يف الفقه الشرعي بأ   
 ليس مـسئوالً    -مع افتراض وجوده يف الفقه    -والذي نراه أن الشخص املعنوي      

أن هذا الشخص ال يتمتع بعقل      " وغري معاقب، ويرى البعض تعليالً لذلك        اًجنائي
    ا املسئولي    اله خاصة يفهم ـ ة لألداء والعقوبة وتصرفاته مج     التكليف وتناط  اًيع

تتم ممن يلي أمره وتصدر عن إرادة هذا الويل الذي إن أجرم حقت العقوبة عليه               
نفسه، وال حيمل الشخص املعنوي وزر تلك اجلرمية وإن وقعت يف سبيل مصاحله،             

                                   
 جرائم  :اهلادي الشال  يوسف عبد .  د اً؛ وأيض ٣٩٣التشريع اجلنائي اإلسالمي، القاهرة، ص    :  عودة القادر عبد) 1(

 .٢٦، ص١٩٧٦أمن الدولة يف الفقه اإلسالمي، 
 رسـالة حقـوق القـاهرة،     ،املقارنأهلية العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون       : حسن أمحد توفيق رضا   . د  )2(

 .٣٨، ص١٩٦٤
 .٨٦٥ ص،١٩٥٨  دار النهضة العربية،،٢أصول القانون، القاهرة، ط: ةحسن كري. د  )3(
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ق على الدولـة    حيفإذا قتل اإلمام بغري حق وجب القصاص على اإلمام نفسه وال            
  .)١("شيء من هذه العقوبات

ه الشرعي ال يسلم بوجود الشخص املعنوي وقد اسـتعاض          واحلق أن الفق  
عنه الفقهاء بفكرة ختصيص الذمة املالية وهي أداة نراها يف هذا الصدد كافية بدالً              
من اصطناع شخصية ال وجود هلا، واالعتراف ا يف اال اجلنائي قد يهدد مبدأ              

  .شخصية املسئولية اجلنائية

אאJאא 
 وقـوع الفعـل     -ولية اجلنائية يف الفقه اإلسـالمي     لقيام املسئ -ال يكفي   

احملظور، بل البد من توافر اإلدراك أو التمييز وحتقيق حرية االختبار، فإذا انعـدم              
 الدليل النقلي من    جاءناالشرطان أو ختلف أحدمها امتنعت املسئولية اجلنائية، وقد         

حىت عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم       : لم عن ثالث  رفع الق : "εالشارع يف قوله    
  .)٢("يستيقظ وعن انون حىت يفيق

 ألن التكليـف خطـاب      ،ورفع القلم يفسرها البعض أا حط التكليف      
  . ويعين ا آخرون امتناع املسئولية،اًمن ال يفهم أو يقدر غري واقع شرعوخطاب 

                                   
علي إبراهيم صاحل علـى الـرغم مـن         .  د اً؛ من هذا الرأي أيض    ٩٩،  ٩٨ص أهلية العقوبة، : حسني رضا . د  )1(

القاهرة، ية، راجع رسالة املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية،        مناصرته ملبدأ املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنو     
 .٢٥، ٢٤ ، ص)ت.د(

  .سبق خترجيه) 2(
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ويكتمـل  لشارع  ا خطاب   التمييز هو القدرة على فهم    : )١( التمييز -أوالً
 شرط املكلف أن يكون      على أن  -كما يقول اآلمدي  - بالعقل، وقد اتفق العقالء   

 ألن التكليف خطاب وخطاب من وجد له أصـل الفهـم        ، للتكليف اًعاقالً فامه 
 للثواب والعقـاب    اًومقتضي. اً أو ي  اً اخلطاب دون تفاصيله من كونه أمر      ألصل

، وأنه واجب الطاعة، كون املأمور به على صفة         ومن كون اآلمر به هو اهللا تعاىل      
كذا، وكذا، كانون والغيب الذي ال مييز فهو بالنظر إىل فهم التفاصيل كاجلماد             

 إال على رأي مـن      اًم أصل اخلطاب، ويتعذر تكليفه أيض     والبهيمة بالنظر إىل فه   
 جيوز التكليف مبا ال يطاق ألن املقصود من التكليف كما يتوقف فهـم أصـل              

 غري فاهم ما    فهووأما الصيب غري املميز     . اخلطاب، فهو متوقف على فهم تفاصيله     
 بالعبادة ومن   اً مكلف اً خماطب اً من وجود اهللا تعاىل وكونه متكلم      يعرفه كامل العقل  

وجود الرسول الصادق املبلغ عن اهللا تعاىل، وغري ذلك مما يتوقف عليه املقـصود              
فـوات  نسبة غري املميز إىل البهيمة فيما يتعلق ب       التكليف فنسبته إىل غري املميز ك     
 حلالة البلوغ حبيث مل يبق بينه وبني البلوغ سوى          اًشرط التكليف، وإن كان مقارب    

 فإنه وإن كان فهمه املوجب لتكليفه بعد حلظة، غري أنه ملا كـان              ،حلظة واحدة 
ارع له  ضابط يعرف به جعل الش     وظهوره فيه إىل التدرج ومل يكن له         اًالعقل خفي 

  .)٢(ط عنه التكليف قبله ختفيفاً عليه وهو البلوغ وحاًضابط

                                   
كشاف ) التهانوي(راجع ) وصول الطفل إىل درجة ا لبلوغ( عند اإلسالميني    وهوهنا نعين به اإلدراك     ) التمييز() 1(

  :دراك هيويقدم اجلرجاين ثالث تعريفات لإل. ٢٨١، ص٢إصالحات الفنون، جـ
  .اإلدراك هو إحاطة الشيء بكمال

  .اإلدراك هو حصول الصورة عند النفس الناطقة
اً ومع احلكم بأحدمها    اإلدراك متثيل حقيقة الشيء وحده من غري حكم عليه بنفي أو إثبات ويسمى تصور             

 .٩، ص)ت.د(بريوت، دار املعرفة، ، راجع التعريفات، اًيسمى تصديق
 .٧٦، ص٣ ابن جنيم، فتح الغفار، جـ؛١١٥، ١١٤ أصول األحكام، ص األحكام يف:اآلمدي) 2(
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مل يبلغ الصيب   والتمييز الذي هو شرط املسئولية اجلنائية جوهره البلوغ فإذا          
  . امتنعت املسئوليةاًأو بلغ وكان جمنون

وحد البلوغ عند مجهور الفقهاء مخس عشرة سنة ودالئله اإلنزال سـواء            
  .فيه الذكر واألنثى

عـن  ": رفع القلم عن ثالث    εدليل ربط املسئولية اجلنائية بالبلوغ قوله       و
  .)٢()١("الصيب حىت يبلغ وعن انون حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ

حىت " : ε رفع القلم على قوله      –وقد اشتملت الروايات الثالث حلديث      
 عنـد   ، وهي معان كلـها حتـدث      )٥("حىت حيتلم "، و )٤("حىت يعقل "، و )٣("يكرب
  .البلوغ

االختيار لغة يعين االصطفاء ويعرف بأنه تـرجيح        : حرية االختيار  -اًثاني
  .الشيء وختصيصه وتقدميه وهو أخص من اإلرادة

املشهور أن له معنيني األول كون الفاعل حبيث إن شاء فعل وإن مل يشأ              و
لفعـل  مل يفعل والثاين صحة الفعل والترك، فاملختار والقادر هو الذي يصح منه ا            

  .)٦(والترك، وقد يفسران بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك
  .فاالختيار هنا يتضمن حريته اليت ا يفعل وا يترك

ويريد الفعل بل    يفهم اخلطاب    اًاإلنسان مميز واحلق أنه ال يكفي أن يكون       
رط رئيسي من شروط     هذا الفعل أو ذلك فاحلرية ش      إتيان يف   اًينبغي أن يكون حر   

  .، وشرط رئيس للثواب والعقاب وشرط رئيسي للمدح والذمئوليةحتمل املس
                                   

 .٣٥، ص٣، ج٢، ط١٩٦٢ التاج، بريوت :الشيخ منصور على حافظ) 1(
  .احلديث سبق خترجيه) 2(
  .٤٣٩٨أخرجه أبو داود ) 3(
  .٣٤٣٢أخرجه النسائي ) 4(
  .١٤٢  ابن حبانأخرجه ) 5(
 .١٩٥، ص٢ كشاف اصطالحات الفنون، جـ:التهانوي) 6(
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ملعتزلة الذين  وقد اختلف املفكرون اإلسالميون حول حرية االختيار بني ا        
 لتحمل املسئولية وبدونه ال ميكن عقـاب أحـد أو           اً أساسي اًيرون االختيار شرط  

نه حر خمتـار،    إثباته على أفعاله، وبني األشاعرة الذين يرون أن اإلنسان يتوهم أ          
لكن هذه احلرية وذلك االختيار أمران ال وجود هلما يف جمرى احلياة الفعلية الـيت               

  .حيياها اإلنسان
وقد قام بناء الفقه اإلسالمي كله على أن اإلنسان له حرية اختيار، هكذا             

 وذا تنطق األحكام التفصيلية العملية كمـا تعرفهـا كتـب            األصوليونحتدث  
  .املذاهب

 اً تنتمي إليه وختصه باعتباره كائن     الختيار اليت حيمل املرء مسؤوليتها    وحرية ا 
ـ      اً حساس اً نامي اً ال باعتباره كائن   اًيزعاقالً مم   اً مريـد  اً، إا تعامله، باعتبـاره كائن

يستطيع أن يتوجه حنو هذا أو ذاك ويستطيع أن يسلك بنـاء علـى تـصورات                
  .)١(ومبادئ

صلة الوثيقة بـني املـسئولية اجلنائيـة        وهذا الشرط يف املسئولية يؤكد ال     
ن القانون اجلنائي اإلسالمي ال ينفصل عن القاعدة اخللقية         إواملسئولية اخللقية، بل    

ن محايـة القاعـدة اجلنائيـة       إ أن يقال    اًوليس بعيد "وإمنا يعمل على تدعيمها،     
 من  اإلسالمية للقواعد األخالقية جزء من تشريع اإلسالم ذاته وليس جمرد استنتاج          

، وعلى ذلك ال انفـصال يف       )٢("بعثت ألمتم مكارم األخالق     : "εقول الرسول   
 ال  اً، ولكن أيض  )٣("النظام القانوين اإلسالمي بني القاعدة اجلنائية والقاعدة األخالقية       

لواقع اخلارجي خمتلطـان يف العقـل       ا و يالداخلألنه بالرغم من أن العمل      " ،يتطابقان

                                   
 .٢٩٠، ص)ت.د(،  حماضرات يف الفلسفة اخللقية، القاهرة:فيصل بدير عون. د) 1(
  .١٩١ص، ١٠سنن الكربى جأخرجه البيهقي يف ال) 2(
 أكتـوبر   ١٠أسس التشريع اجلنائي اإلسالمي، الة العربية للدفاع االجتماعي، عـدد           : حممد سليم العوا  . د) 3(

 .٧٠، ٦٩، ص١٩٧٩
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لق بأي حكم باملسئولية سواء كانت أخالقية أم عقابية، إال          بطريقة ال تنفصم فيما يتع    
 لوجهة النظر الـيت يؤخـذ ـا،         اًركز الثقل يغري مكانه تبع    أن العنصر املتحكم أو م    

فحركة الضمري هي اليت منا بصفة أساسية يف جمال املسئولية األخالقية وهي الزمـة              
 مسئولية أخالقيـة،    اًينشئ مطلق بدين احملض ال ميكن أن      فالعمل ال . هلا بصورة مطلقة  

س ذلك جند أن العقوبة  مع نيته، وبعكاًدي ال ميكن أن ينشئها إال متجاوبوالعمل اإلرا
ا سوادا كأشـدها    ، ذلك أن أشد النواي    اً، وتستهدفه دائم  اً خارجي اً واقع اًتعترض مقدم 

 غـري   اًد حني يكون مفر   ةملسئولية القانوني  با اً عن أن يفرض حكم    اًنقاء كالمها عاجز  
  .)١("مصحوب بتعبريه املادي

אאא 
واإلرادة غري حرية االختيار فاألوىل تتعلق بالسلوك والقصد والثانيـة تتعلـق            

وال ينبغي اخللط بني جترد الشخص من حرية االختيـار وبـني            "بالفعل وعدم الفعل    
يتجرد الشخص من تلـك     انعدام إرادته، ألن التالزم بني األمرين غري مضطرد، فقد          

احلرية ومع ذلك ال تنعدم إرادته، وهذه التفرقة الزمة، ألن حرية االختيار شرط للقيام 
 واحلقيقة أن حرية االختيار ذا املعىن هي        )٢(باملسئولية، أما اإلرادة فالزمة لقيام احلرية     

ك، أمـا   االستطاعة يف عرف املتكلمني فهي قدرة يتمكن ا اإلنسان من الفعل والتر           
 يقع منه الفعل على وجـه       قول اجلرجاين صفة توجب للحي حاالً     اإلرادة فهي كما ي   

  .)٣("دون وجه

אא 
يفرق فقهاء املذهب احلنفي بني االختيار والرضا وهي تفرقة ليست من ابتكار            

 الذي تـستند نظريتـه يف       "اإلمام إبراهيم النخعي  "األحناف بل استمدوها من فقه      

                                   
 .٣٢٩دستور األخالق، املرجع السابق، ص:  درازاهللا حممد عبد. د) 1(
 .٤٤٠ ص،)ت. د(القاهرة، دار النهضة العربية، قانون العقوبات، : عوض حممد. د) 2(
 . عدة لإلرادة واالستطاعةيفات وفيه تعر١٠ التعريفات، ص:اجلرجاين) 3(
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راه على أساس التفريق بني الرضا واالختيار هذا التفريق الذي أخذه عنه احلنفية             اإلك
  .)١(وصاغوا بناء عليه نظريتهم يف الفساد

 هو القصد إىل أمرين متردد بـني الوجـود          "البزدوي"واالختيار كما يعرفه    
  .)٢(والعدم داخل يف قدرة الفاعل بترجيح أحد اجلانبني على اآلخر

ا واالختيار فقد خيتـار      وال تالزم بني الرض    )٣(النشراح النفسي أما الرضا فهو ا   
  . ال يرضاهاًاملرء أمر

ويظهر أثر هذا التعريف عند اإلمام النخعي واحلنفية يف مـسائل اإلكـراه،             
  .عدم الرضا وال يفسد االختياريفاإلكراه غري امللجئ 
  .)٤( امللجئ فإنه يعدم الرضا ويفسد االختيارهأما اإلكرا

אאJאאאא 
موانع املسئولية باملعىن الدقيق هي تلك األسباب اليت تفقد الشخص قدرته على       

  .)٥(التمييز واالختيار فتجعله غري أهل لتحمل املسئولية اجلنائية
ويكاد يتفق الفقهاء على أن الصغر واجلنون والسكر االضـطراري موانـع            

  .)٦(يةللمسئولية اجلنائ
فالصغري الذي مل يبلغ غري مسئول لنقصان أهليته وعدم تكليفه وانون حـال   
جنونه غري مسئول لعدم أهليته، وكذلك من كان يف حالة سكر اضطراري، وتتفـق              
هذه املوانع الثالثة يف أا خارجة عن طاقة اإلنسان وليست يف وسعه، فصغر السن ال               

                                   
 .٨٠، ص١٩٧٩، ط٢ موسوعة إبراهيم النخعي، جـ:حممد رواس قلعه جي. د) 1(
 .١٤٧٧، ص٤كشف األسرار، جـ: البزدوي) 2(
 .١٠٥، ص١٩٦٩أصول الفقه، ط : حممد اخلضري) 3(
 . وما بعدها،٨١ ص:موسوعة إبراهيم النخعي: انظر) 4(
 .٤٦٢، صالقاهرة، دار النهضة العربية قانون العقوبات، :عوض حممد. د) 5(
 بعض فقهاء الشافعية الذين يـرون        حيث يورد رأي   ١٩٢، ص ٤، ج ١٣٧٧ ط احلليب    ، مغين احملتاج  :اخلطيب) 6(

 . انونرتعزي
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، أما السكر   اً ال ميلك املرء له دافع     اًاالضطراري أيض نون ابتالء والسكر    يد له فيه واجل   
  .االختياري فقد اختلف الفقهاء حوله هل يرفع العقوبة ومينع املسئولية أم أنه ال أثر له

 ألن العقل والتمييز هنا     ؛ للمسئولية اجلنائية  اً يعد مانع  اًوروي أن السكر مطلق   
فه،  عدم مسئوليته بعدم تكلي    أساس كل مسئولية، والسكران ال يعقل، ويعلل الغزايل       

ويرى الطحـاوي مـن احلنفيـة أن        . )١( مبا ال يطاق   اًفتكليفه حمال وإال كان تكليف    
  .)٢(السكران أحكامه كانون

امتناع ب قالواوال شك أن السكران غري مسئول عند أغلب علماء األصول فهم 
  .مسئوليته

نون فما هو تعليلها؟    ولكن فقهاء الفروع أثبتوا بعض األحكام على أفعال اجل        
ى حنو ما سـنعرض بعـد       عل-كما رتبوا مسئوليته على السكران يف بعض احلاالت         

   فما هو تكييفها الفقهي؟-قليل
أغلب الفقهاء وعلماء األصول على أن مسئولية السكران يف هذه احلالة ليست         
من خطاب التكليف يف شيء فهي ال تقوم على عقل أو اختيار وشـرط خطـاب                

 أرش جنايته وقيمة ما أتلفه وصح طالقه، فهذا من          السكرانف العقل فإذا لزم     التكلي
  .)٣(باب أحكام الوضع ال التكليف

אא؟ 
 ألنه  ؛تكاد تتفق أصول الفقه وفروعه على أن املكره يدخل حتت التكليف          

لـة، وقـد    يفهم ويقدر على حتقيق ما أمر به أو تركه إال أن يكون يف حكم اآل              

                                   
 ابن القيم   ؛٢٨ ص : املنخول ؛١٠٤-١٠٢، ص ١٩٧٠ أبو العال، طبعة     : حتقيق ، املستصفى :انظر اإلمام الغزايل  ) 1(

 .١١٨ ص،٣، جزء ١٩٥٥احلميد، ط عالم املوقعني حتقيق حميي الدين عبدإ
 .٢٨١ ص، خمتصر:الطحاوي  )2(
ـ  : قليويب وعمرية  ؛١٩٦فحول، ص  إرشاد ال  :الشوكاين  )3(  : األشباه والنظائر للسيوطي   ؛١٩٦، ص ٤ احلاشية، ج

إلمـام أمحـد    ، حيث يرى ا   ٣٧ وعكس ذلك ما جاء يف املسودة ص       ؛١٠٢صفى، ص ست امل : الغزايل ؛٢١٩ص
 . أن حديث رفع القلم ال يدخل فيه السكرانإىل اًتكليف السكران استناد
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خالف يف ذلك املعتزلة وقالت ذلك حمال، ألنه ال يصح منه فعل أكره عليه، وهذا               
ن املكره قادر على الفعل والتـرك وهلـذا          أل "ابن قدامة ": غري صحيح كما يقول   

 ذلك أن حد ما     )١(جيب عليه ترك الفعل إذا أكره على قتل مسلم ويأمث على فعله           
فـاإلكراه ال   "مع التمكن منه    . لعقل وقوعه جيوز التكليف به ما ال يستحيل من ا       

 ألا ثابتة بالذمة والعقـل والبلـوغ،        ؛ينايف اخلطاب واألهلية للوجوب ولألداء    
  .)٢("واإلكراه ال خيل بشيء من ذلك

 الـذي  أن اإلكراه ليس من موانع املسئولية باملعىن الدقيق          خالصة القول 
  .نحصر يف اجلنون والصغر والسكري

  :ع املسؤوليةوفيما يلي موان

Jא 
األقوال على ـج    اجلنون هو اختالل حبيث مينع جريان األعمال و       : تعريفه
، وهو عند أيب يوسف إن كان حاصالً يف أكثر السنة فهو مطبـق              اًالعقل إال نادر  

  .)٣(وما دوا فغري مطبق
 عن  رفع القلم عن ثالثة   : "εوقد اتفق على أن اجلنون مينع املسئولية لقوله         

  .)٤("النائم حىت يستيقظ وانون حىت يعقل والصيب حىت حيتلم
وقد تواترت فروع الفقه على إثبات أثر اجلنون على مـسئولية الفاعـل             

  .وعقابه واختلفت يف ذلك أحكام املذاهب

                                   
 .٢٧٠، ص١٧ اموع جـ؛٣٣ املنخول، ص: الغزايل؛١٦، ١٥ روضة الناظر، ص:ةابن قدام  )1(
 .٤٧٦ ص: وموسوعة النخعي؛١٢٠، ص٣ فتح الغفار، جـ:ابن جنيم  )2(
 .٧٠ التعريفات، ص:اجلرجاين  )3(
  .سبق خترجيه) 4(
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إذا توافر اجلنون امتنعت مسئولية الفاعل علـى النحـو          : مسئولية انون 
  :التايل

نون ال تطبـق عليـه       فقهاء املذاهب على أن ا      ال خالف بني   :يف احلدود 
  . ألن شرط توقيعها التكليف؛احلدود

 انون ال جيب عليه القصاص وعند مجهور الفقهاء فإن عمده           :يف القصاص 
 وحتملها العاقلة، ويـرى     الديةخطأ، فلو قتل فال قصاص عليه، وإمنا جتب         

 عنه القصاص   ينفيأ  الشافعي يف أصح قوليه أن عمد انون عمد وليس خط         
ويوجب الدية ولكنه خيتلف مع اجلمهور يف مقدارها فهي عنـده كديـة             

 يف ماله أو علـى عاقلتـه، ويـرى          اًفأفعال انون مضمونة مالي   . )١(العامد
 وهـم يف    )٢( فال قصاص عليه وال دية     اًظاهرية عدم مسئولية انون مطلق    ال

حلديث رفع املـسئولية    نص يف ا  هذا منطقيون مع أصول مذهبهم فظاهر ال      
  . عن انوناًمطلق

 يف كفارة القتل يرى أبو حنيفة والشيعة الزيدية أال كفـارة            :يف الكفارات 
 ألا عبادة حمضة، ويرى أمحد والشافعي، ومالك، والـشيعة          ؛على انون 

 ألا حق مايل متعلق بالقتل فتتعلق به كتعلق الدية،          ؛اإلمامية، أا جتب عليه   
ف عن الصوم والصالة فهما من العبادة البدنية وهذه عبادة ماليـة            وهي ختتل 

 ألا تتعلق   ؛فأشبهت نفقة األقارب، أما كفارة اليمني فال جتب على انون         
  .بالقول وهو ال قول له

 فاألصل فيه أنه يلحق باحلدود والقصاص فال عقـاب علـى            :أما التعزير 
فالتعزير علـى كـل     .  عقل له   ألن شرط العقاب العقل وانون ال      ؛انون

                                   
ـ :اموع  )1(  ابـن   ؛٩٥٠ ص ،١٣١٥ ،، املطبعة العثمانية  ١شرح املنار، ط  :  عز الدين اللطيف   ؛٢٣٩، ص ١٨ ج

 .٢، جـ٣٩٦تهد، ص بداية ا:رشد
 .٣٤٤، ص١٠، جـ١٩٦٩ احمللى، ط :ابن حزم  )2(
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 ألنه  ؛، ال عقوبة  اً فإنه يعزر تأديب   -املميز غري البالغ  -عاقل إال الصيب العاقل     
  .)١(من أهل التأديب

Jא 
حالة فطرية يف اإلنسان ليست مالزمة له وهي منافية لألهلية، والفقهـاء            

م يهمنا منها ما ال     يطلقون على الصغري الصيب، وهو يف األحكام على أربعة أقسا         
يلحق فيه بالبالغ بال خالف وذلك يف التكاليف الشرعية من الواجبات واحملرمات            

  .)٢(واحلدود
 نص على   وقد انون يف التعذير     خيالف و اًيسأل جنائي فالصيب كانون ال    

ذلك الكاساين فالتعزير ال يطبق على انون لغياب العقل ويطبق علـى الـصغري              
 ولكنه يطبق عليه من باب التأديب ال العقوبة وهذا اإلجراء           ،الناقصلقيام الفهم   

  .مع الصغري هو من قبيل التدابري الوقائية
 مسواء يف مرحلة عـدم التمييـز أ       -ومسئولية الصغري يف الشريعة اإلسالمية      

 هي مسئولية تأديبية ووقائية حمضة وليست مسئولية عقابيـة، وذلـك ألن             -التمييز
فالصغر إذن مانع من املسئولية وجاء      . )٣(ائية يف اإلسالم تبدأ مع البلوغ     املسئولية اجلن 

يف املسودة وقد اختار قوم تكليف الصيب وانون قلت من اختار تكليفهمـا إن أراد               
أنه يترتب على أفعاهلما ما هو من خطاب الوضع فال نزاع يف ترتبه وإن أراد خطاب                

  .)٤(التكليف فإنه ال يلزمهما بال نزاع

                                   
 .٤٢١٩ بدائع، ص:الكاساين  )1(
 .٣٧٢ ص: موسوعة النخعي؛٨٥ فتح الغفار، ص: ابن جنيم؛٢١٩ األشباه والنظائر، ص:السيوطي  )2(
 .١٩٦ ص: وعلي علي منصور؛٤١٢، ص٢ بداية اتهد، جـ:ابن رشد  )3(
 .١٠١ ص: وأيضاً املستصفى؛١٦-١٥، صد الفقهيةالقواع: ابن اللحام  )4(
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Jא 
 ألن شـرط    ؛ على أن السكران غري مكلف      األصوليون واملتكلمون  ذهب

  .التكليف العقل والسكران ال عقل له
  :والسكر نوعان

 والفقهاء يرفعون اإلمث واملسئولية عن هـذا        :السكر االضطراري   -أ 
  .النوع

 وقد اختلف الفقهاء فيه فغالبية الفقهاء يـرون         :السكر االختياري  -ب  
لعاصي يف كل أفعاله وأقواله، وهذه النظرية محل لواءهـا          فاعله كا 

  .احلنفية ووافقهم بعض الشافعية وكثري من املالكية وبعض احلنابلة
والنظرية الثانية ترفع عن السكران املسئولية خاصة يف احلدود والقصاص،          
واملسألة حلها ليس يف فروع الفقه وإمنا يف أصوله فإذا كان الرأي الراجح عـدم               

از تكليف السكران لغياب العقل والفهم شرط التكليف فال يكلف انـون            جو
 كما يقول ابن تيمية فإن القول مبسئوليته اجلنائية بعد ذلك هو مما             )١(وال السكران 

ن الفقهاء قد قرروا أن ثبوت وترتب بعض األحكام         أال تسنده األصول خاصة و    
  .ليس من قبيل خطاب التكليف بل هو خطاب وضع

אאJאאא 
حتدث القرآن الكرمي بوضوح وحسم وهو يقـرر شخـصية املـسئولية            

املبدأ أصالً من أصول اإلسالم الرئيسية، وهو مبدأ عام يتناول          عد  اإلنسانية حىت   
  .املستويات املختلفة للمسئولية اليت حيدثنا عنها النص اإلسالمي

  .نية واخللقية واجلنائية قوامها مبدأ شخصية املسئوليةفاملسئولية الدي
  :نيلوسأتناول ذلك يف فرعني مستق

                                   
 .٥٠٦، ص١ اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، ط:حممد أبو زهرة  )1(
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אאJא 
ـ     قبل املدونة الع  -لقد قرر القرآن الكرمي       -اًقابية النابليونية باثين عشر قرن

 بوجه خـاص، وباإلسـالم      مبدأ شخصية املسئولية بوجه عام واملسئولية اجلنائية      
  .باعتباره شريعة سجل يف نصوصه املتعددة هذه النظرية يف إمجال وتفصيل

אF١E 
يف سورة النجم آيات حمكمات تؤكد أن هذا املبدأ هو قاعدة يف كل دين 

 ☺    : إهلي يقول تعاىل
    

   
     

    
النجم، [      

والذي يستقرئ آيات القرآن الكرمي سوف جيدها تؤكد وتبني ، ]٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦
  .عمومية هذا املبدأ وامتداده

 ما "اجلامع ألحكام القرآن"رطيب يف ويف تفسري هذه اآلية، يقول الق
 ☺    : ن قوله تعاىلإ هملخص

    
 أي صحف   

   
  كما يف سورة األعلى   

أي ال      
   : أخرى كما قالتؤاخذ يف نفس بدالً عن 

 وخص صحف     

                                   
 .٤٥٥مرجع سبق ذكره، ص: حممد كمال الدين إمام. د  )1(
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إبراهيم وموسى بالذكر، ألنه كان ما بني نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل جبريرة 
  .أخيه وابنه وأبيه

 أن شخصية املسئولية اجلنائية مبدأ عام يف كل التشريعات خالصة القول
 باملذنب ال على أنه مضاد يءأخذ الربيصور لنا حني اإلهلية وأن القرآن الكرمي 

بل كذلك غري متوافق يف الفكرة األساسية للعدالة اإلنسانية . للشريعة فحسب
 ⌧     : قال

    
   

  .)١( ]٧٩: يوسف[  ☺

אאJאאא 
ة يف كل تشريع إهلي     لقد كان حديث القرآن الكرمي عن شخصية املسئولي       

 لتفصيل املوقف اإلسالمي واملوقف اإلسالمي قد استوىف الغاية من          اًمدخالً طبيعي 
  :التفصيل ألسباب كثرية منها

ب الوحيد الذي تصبح خمالفتـه      ، والصوا أن اإلسالم هو خامت الرساالت     -١
  . على سنة اهللااًخروج

أن اإلسالم عقيدة وشريعة، والشريعة ال يكتمل بناؤها إال بالنص علـى             -٢
مبادئها العامة اليت ال تتغري، وترى الشريعة اإلسالمية أن اجلناية ال يتحمل            

  مبدأً مسئوليتها غري اجلاين، وعلى هذا األساس أصبحت شخصية املسئولية        
  .م يناط به كل تكليف من تكاليف اإلسالاًعام

  :وشخصية املسئولية اجلنائية تنطوي على عنصرين

                                   
 .١٥١ املرجع السابق، ص:اهللا دراز حممد عبد. د  )1(
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 فردية املسئولية، حبيث يستبعد القـرآن الكـرمي الطـابع اجلمـاعي             :األول
 يف األنظمة القانونية الـسابقة علـى اإلسـالم          اًالذي كان سائد  للمسئولية  

تكـب اجلرميـة    واملعاصرة له، اليت كان نظام املسئولية فيها يتسع ليشمل مر         
  . فيها بأية صورة من صور املسامهةاًن ليس مسامهوغريه مم
 وحده، حبيث يستبعد غـريه،       حصر حمل املسئولية يف اجلانب اإلنساين      :الثاين

 للعدالة اإلهلية اليت تعطـى      اًهو الذي يتحمل نتيجة فعله، حتقيق     فاجلاين وحده   
  .لكل ذي حق حقه

مسئولية ، سواء كانت مسئولية فرد أو واملسئولية يف القرآن شخصية
    : مجاعة، يقول تعاىل

     
    

☺  ⌦ ⌧  ⌧ 
  .]١٨: فاطر[   

  .فهنا املسئولية شخصية على مستوى الفرد
ستوى اجلماعة يقول وتأيت آيات أخرى تقرر شخصية املسئولية على م

      : تعاىل
  ⌧   

⌧    ☺ 
 ]١٣٤: القرة[    ⌧

ب يف الزمان إىل أمة أخرى سابقة أو الحقة، فال حاملسئولية هنا شخصية ال تنس
  .ها، كما ال تثاب حبسنات سواهاتؤاخذ أمة بسيئات غري

  :أدلة شخصية املسئولية يف النص اإلسالمي
 ⌧   : يقول تعاىل

: القرة[    

٢٨٦[.  

   ☺ 
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☺   

  ].١١١: النساء[  

  ⌧ ☯ 

    

  ].٤٦: فصلت[  

   ☺ 

    

 ☺   

     

  ].١٥: اإلسراء[  

      

     

 .]٣٣: لقمان[  

    

 ☺     

 ].١٧: غافر[  

      

  .]٣٩: النجم[   
فاآليات القرآنية كثرية وكلها تتواتر على تقرير أن املسئولية شخصية حمضة           

فال .  عن نفس وال تثقيالً عن أخرى      اً ال حتمل نفس محل أخرى وال ختفيف       ثحي"
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ك نفس أن تتطوع فتحمل عن      متلك نفس أن ختفف من محلها أو وزرها، وال متل         
  .)١("نفس شيئاً

א 
  :تتحدث النتائج على النحو التايل

 فيه دون أن    كل نفس يقع عليها وزر ما باشرته من أعمال أو ما تسببت            -١
  .ينسحب ذلك على غريها من أقربني أو أباعد

مها ال يقبالن التحويل أو التبديل، فهما خيتصان        أن الثواب والعقاب كال    -٢
 .نفسهمبحلهما وهو الفاعل 

 .اآلباء واألبناء ال ينتفع أحدهم من عمل غريه -٣

مبدأ شخصية املسئولية يهدم فكرة اخلطيئة األصلية كما ينقلها تراث  -٤
 وقد ةرمحة اإلهلي فهي تتعارض مع العدل اإلهلي وتوصد باب الةسيالكن

 :  على مصراعيه إذ يقولاًجعله اهللا مفتوح

☺   

 .]١٥٦: األعراف[  ⌧

                                   
 .٣٤، ١٤، ص٦جملد ، ١٩٧٩  القاهرة،،٨ يف ظالل القرآن، دار الشروق، ط:سيد قطب  )1(
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אא 
אא 

ا شرح أركا و ، أساسها احيةأتناول يف هذا املبحث املسئولية اجلنائية من ن       
  :مبطلبني مستقلنيوذلك 

אאJאא 
تقوم املسئولية اجلنائية للصيديل على أساس التزام قانوين بتحمله اجلزاء أو           

 القواعد الـيت    لى ع اً أو االمتناع عن فعل يشكل خروج       فعالً إتيانهالعقاب نتيجة   
  .)١(يادلةالصأو نظام قررا التشريعات اجلنائية وقانون 

 احليطة واحلذر اليت يفرضها     ديل هو إخالله عند تصرفه بواجبات     خطأ الصي 
،  وعملياً اًتعارف عليها يف علم الصيدلة نظري     واألصول العلمية امل  والنظام  القانون  

 مىت ترتب على فعله حدوث النتيجة اإلجرامية، يف حني كان يف استطاعته وواجباً            
ـ ي  ذوالتبصر ال عليه أن يتخذ يف تصرفه اليقظة        ول دون حـدوث النتيجـة      حي

  .)٢(...جراميةاإل
  :ويشتمل هذا التعريف على عنصرين

אJאאאא 
إن دراسة هذا العنصر تقتضي هنا بيان أمرين مها، مصدر واجبات احليطة            

  .واحلذر، وكيفية اإلخالل ذه الواجبات
                                   

 .٦٢م، ص١٩٩٣املسئولية اجلنائية للصيادلة، القاهرة، دار النهضة العربية، : أسامة عبد اهللا قايد  )1(
  :انظر ذا الشأن  )2(

 ومـا   ٢٢، ص ١٩٩٢لية اجلنائية للصيادلة، القاهرة، دار النهضة العربيـة         ئواملس: قايداهللا   أسامة عبد  - ١
  .بعدها

ولية األطباء والصيادلة واملستشفيات املدنية واجلنائية والتأديبيـة، منـشأة           مسؤ :احلميد الشواريب  عبد - ٢
  . وما بعدها٣٠٩، ص٢٠٠٤املعارف، اإلسكندرية، 
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 أو العرف أو     أو النظام   القانون نجلنائي أ من املستقر عليه يف فقه القانون ا      
عين بالقانون كل مـا     ن لواجبات احليطة واحلذر، و    اًربة اإلنسانية تكون مصدر   اخل
اللوائح من واجبات   األنظمة و  القانون بفروعه املختلفة، وكذلك ما تفرضه        هيقر

  . والئحته التنفيذيةالصحية املهن مزاولة نظامعلى أصحاب املهن، مثال ذلك 
 والئحته مها مصدر هذه الواجبات إال أن        مزاولة املهن الصحية   نظام   إذاًو
 أي ما درج عليه أهل اخلربة اخلاصـة          العام يكمن يف اخلربة اإلنسانية،     مصدرها

  .وهم أصحاب الفن الصيديل
أما كيفية اإلخالل ذه الواجبات يف نطاق العمل الصيديل فتعين خـروج            

 والئحيـة أي واجـب      نظاميةيه من واجبات    الصيديل كلية عما هو مفروض عل     
احلذر واحليطة العامة الذي تفرضه عليه اخلربة اإلنسانية واخلاصة وهو ما تعارف            

  .عليه أصحاب هذه املهنة
 أن إخالل الصيديل بواجبات احليطة واحلذر تعين خمالفة         وخالصة ما تقدم  

ظروف الـيت    ال نفس من صيديل يقظ وجد يف       تباعاالالصيديل للسلوك الواجب    
  .)١(ملهأتى فيها الصيديل ع

אJאאאאאאא 
يعد هذا العنصر من أهم العناصر املكونة خلطأ الصيديل فإذا انتفت العالقة            
النفسية اليت تربط بني إرادة الصيديل والنتيجة اإلجرامية انتفى اخلطأ، ويعين ذلك            

 مل يترتب على إخالل الصيديل بواجبـات احليطـة واحلـذر أي نتـائج               أنه إذا 
كالضعف الصحي أو عاهة مستدمية أو الوفاة ال تقوم مسئوليته عن جرمية غـري              

ن القانون ال يعاقب على السلوك يف ذاته إال إذا أفـضى إىل حتقـق               إعمدية، إذ   

                                   
  .٣١٠ املرجع السابق، ص:احلميد الشواريب عبد  )1(
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جة اليت حدثت فـال     ، فإذا انقطعت الصلة بني خطئه والنتي      )١(نتيجة إجرامية معينة  
 إنهإىل القول   القانوين   على ذلك املعىن ذهب الفقه       اًائية عليه، وتأكيد  مسئولية جن 

ال وجود للخطأ اجلنائي غري العمدي باملعىن القانوين الدقيق إال يف حالـة جتـرمي               
 أي يف اجلرائم غـري العمديـة        ،نتيجة معينة، يؤدي إليها السلوك اإلرادي للفاعل      

 أو الضرر   و العاهة املستدمية أو اإلصابات واجلروح اليت حتدث خطأً         أ كالقتل خطأً 
ن أساس العقاب علـى جـرائم       إ :الصحي، كما ذهب البعض اآلخر إىل القول      

األموال، لذلك يستلزم القانون يف بعـض       واإلمهال هو احملافظة على أرواح الناس       
) الضرر الصحي كالقتل خطأ أو العاهة املستدمية أو       (اجلرائم حصول ضرر فعلي     

وإال فال عقاب، ألنه حبصول الضرر ميكن البحث يف وقوع اخلطأ، وتيسري سبيل             
قب يف اجلرائم غري العمدية إال      ال يعا أو النظام   ن القانون   إ :تيانه إذا وقع إىل القول    ا
قوعها ومهما  ذا وقعت النتيجة الضارة، فال عقاب مهما كانت درجة احتمال و          إ

العقـاب  الوضعي  ، ومن أجل ذلك شدد املشرع       اً وجسيم اًكان خطأ اجلاين ثابت   
إعماالً لذلك بأنه   يف مصر   يف حالة جسامة النتيجة الضارة وقضت حمكمة النقض         

 رقـم    من قانون العقوبات املصري    )٢٤٤،  ٢٣٨( من املقارنة بني املادتني      يتضح
 وورودها على غري منوال واحد يف التشريع أمـا تعاجلـان            ١٩٣٧لسنة  ) ٥٨(
رميتني متغايرتني لكل منهما كياا اخلاص وقد رتب القـانون لكـل منـهما              ج

بية بـني اخلطـأ     بعقوبات مستقلة، ومها وإن متاثلتا يف ركين اخلطأ وعالقة الـس          
والنتيجة إال أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة املادية الضارة فهي القتل يف األوىل              

  .السببية دراسة يف املطلب القادموسأزيد عالقة . )٢(واإلصابة يف الثانية

                                   
 .٦م، ص٢٠٠٦املسئولية اجلنائية، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، : فتوح عبد اهللا الشاذيل  )1(
 .٣١١مرجع سبق ذكره، ص: عبد احلميد الشواريب: انظر نص احلكم، لدى  )2(
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وأخلص مما سبق إىل أن النتيجة اإلجرامية شرط ضروري لتوافر اخلطأ يف            
ـ      جانب الصيديل وقيام مسئوليته اجلنائي      جلـسامة   اًة عن اجلرمية غري العمدية وفق

  .)١(النتيجة اليت حتدث
ـ            اين وللعالقة النفسية بني اإلرادة والنتيجة صورتان، األوىل ال يتوقـع اجل

حدوث النتيجة، وهذه الصورة يقتضي لتحققها توافر شرط أساسي هو أن تكون            
النتيجة متوقعة يف ذاا، وأن يكون يف استطاعة اجلاين احليلولـة دون حـدوثها،              

 يكلف الشخص يتوقع مـا لـيس        وينبين على ذلك أنه ال تكليف مبستحيل، فال       
 للمعـاير   اًيت وجد فيها وفق   س الظروف ال   أو أن حيول دون حدوثها يف نف       اًمتوقع

  .الذي قال به الفقه والقضاء
أما الصورة التالية للعالقة النفسية فهي توقع اجلاين إمكان حصول الفعـل            
وإن كانت ال تتجه إليها إرادته وال يرغب يف حدوثها وهي الصورة اليت يطلـق               

  .عليها الفقه اخلطأ مع التوقع أو اخلطأ الواعي مع التبصر
 املصري يف شأن عالقة السببية عامة       ضذي استقر عليه قضاء النق    واملبدأ ال 

هو أن عالقة السببية عالقة مادية، تبدأ بفعل املتسبب وترتبط به مـن الناحيـة               
 أو خروجه فيما    اًائج املألوفة لفعله إذا أتاه عمد     املعنوية مبا جيب أن يتوقعه من النت      

وكه والتصون من أن يلحـق      ة لسل يرتكبه خبطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادي      
  . بالغرياًعمله ضرر

وانتهى الفقه القانوين من حتليله ألحكام القضاء املـصري إىل أن حمكمـة             
النقض املصرية ترى أن عالقة السببية قوامها عنصران، أحدمها مـادي واآلخـر             

  .)٢(معنوي

                                   
  .٣١١ مرجع سبق ذكره، ص:عبد احلميد الشواريب  )1(
 .٢، ص٢٠٠٦املسئولية اجلنائية، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، : فتوح عبد اهللا الشاذيل. د  )2(



  - ١١٤  -    

نتيجـة   أساسه العالقة املادية اليت تربط ما بني الفعل وال         :فالعنصر املادي 
الضارة وضابطها ثبوت النتيجة، مبعىن أن النتيجة ما كانت لتحدث لو أن اجلاين             

  .مل يرتكب الفعل
 فيعين يف مفهوم حمكمة النقض املصرية خروج اجلاين         :أما العنصر املعنوي  

فيما يرتكبه خبطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه، والتصون مـن أن             
، أي أن تكون هناك عالقة ذهنية بني اجلـاين والنتيجـة             بالغري يلحق عمله ضرراً  

الواقعة، من شأا إسباغ وصف اخلطأ عن كيفية إحداث النتيجة مبعىن إخاللـه             
 إال بالنسبة   اً عليه، وال يكون هذا العنصر قائم      مبوجبات احليطة واليقظة املفروضة   

وقعها أو جيب عليه    للعواقب العادية لسلوك اجلاين، مبعىن أن تكون النتائج ميكن ت         
أن يتوقعها، ومن مث ال يسأل إال عن النتائج القريبة املباشرة لفعلـه أو النتـائج                

  .)١(املألوفة
وقد أخذ القضاء املصري بنظرية تعادل األسباب يف شأن تقدير املـسئولية            
اجلنائية يف اجلرائم غري العمدية، فقد اعتد باألسباب الـسابقة والالحقـة علـى              

ل ومل يتطلب سوى أن يكون فعل اجلاين هو العامل األول يف حتريك             ارتكاب الفع 
ويف هذا الشأن نذكر على سبيل املثال ما قضت بـه حمكمـة             . العوامل األخرى 

النقض املصرية مىت قامت عالقة السببية بني خطأ اجلاين وبني الضرر الذي وقـع              
ى سابقة أو   فهي تظل قائمة ولو تعاونت مع خطئه يف إحداث الضرر أسباب أخر           

الحقة كالضعف أو إمهال العالج أو خطأ اين عليه أو خطأ الغري مىت ثبـت أن                
  .)٢(ألخرىفعله كان السبب األول واحملرك للعوامل ا

فاملبدأ الذي استقر عليه القضاء املصري يف نطاق مسئولية الصيديل اجلنائية           
ة اإلجرامية، حيـث    عن خطئه هو ضرورة توافر عالقة السببية بني اخلطأ والنتيج         
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 يف جرمية قتل خطأ وقررت أنه إذا كان احلكم الصادر بإدانة            اً وطبيب اًأدانت صيدلي 
: فيما قالـه  ) الصيديل( يف جرمية القتل اخلطأ قد أثبت خطأ املتهم األول           –املتهم  

 تزيد على    وهي ٪١كمخدر موضعي بنسبة    ) البونتوكايني(من أنه حضر حملول     
) نوفوكـايني ( ومن أنه طلب إليه حتضري       ١/٨٠٠ وهي   اًيالنسب املسموح ا طب   

 النسبة  ذهمبا يوازي يف قوته ه    ) البونتوكايني( فكان جيب عليه أن حيضر       ٪١بنسبة  
ن رئيسه طلـب منـه      إ وال يعفيه من املسئولية قوله       ١/٨٠٠ أو   ١/١٠٠وهي  

 ال  لرئيس يف اهلـاتف أنـه      أنه ثبت له من مناقشته هذا ا       مادام ٪١حتضريه بنسبة   
 عن كنة هذا املخدر ومدى مسيته، هذا إىل جانب أنه موظف خمتص             اًيدري شيئ 

بتحضري األدوية ومنها املخدر،ومسئول عن كل خطأ يصدر منه، ومن أنه جلأ يف             
 له قد خيطئ وقد يصيب، وكان       االستفسار عن نسبة حتضري هذا املخدر إىل زميل       

يت يتبعها أو االستعانة يف ذلـك        عليه أن يتصل بذوي الشأن يف املصلحة ال        اًلزام
راره صراحة بأنه ما     ومن إق  "كالفارماكوبيا"بالرجوع إىل الكتب الفنية املوثوق ا       

 عن هذا املخدر قبل حتضريه فكان حسن التصرف يقتـضيه أن            اًكان يعرف شيئ  
يتأكد من النسبة الصحيحة اليت حيضر ا، فال ينساق يف ذلك وراء نصيحة زميل              

ه مل ينبه املتهم الثاين وغريه من األطباء ممن قد يستعملون هذا احمللـول              له، ومن أن  
 فإن ما أثبته احلكم من أخطاء وقع فيها املتهم          –بأنه استعاض به عن الوفوكايني      

  .)١(اً ومدنياًكفي حلمل مسئوليته جنائيي
ومن الصور اليت تنقطع فيها رابطة السببية بني خطأ الـصيديل والنتيجـة             

يترتب عليها انتفاء مسئولية الصيديل اجلنائية هي حالة استغراق خطـأ           الضارة و 
 اًلطبيب، ونعرض أخري  اين عليه خلطأ اجلاين، وكذلك احلادث الفجائي، وخطأ ا        

  .حلالة اخلطأ الناشئة عن خطأ جهة التسجيل والرقابة
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يندرج حتت هذه الصورة استغراق     : استغراق خطأ اين عليه خلطأ اجلاين     
 وتتضح هذه الـصورة يف      -املنتج أو البائع  -املستهلك للدواء خلطأ الصيديل     خطأ  

احلالة اليت يقوم فيها الصيديل بواجب احليطة واحلذر العام واخلاص فيقوم بكتابـة             
ة واضحة مث يفهمها للمستهلك     طريقة استعمال الدواء ومرات االستعمال بطريق     

 يقوم منتج الدواء بتدوين هذا      ، كما وحيذره من أخطار تناول جرعة أكثر      اًشفاه
التحذير على املستحضر، ومع ذلك يتجاوز املستهلك اجلرعة احملددة أو يستخدمه           

ـ            عـن   اًبطريقة خاطئة، ومن الصور اليت ذكرها الصيادلة استخدام املريض لبوس
طريق الفم، وهنا ال ميكن نسبه أي خطأ للصيديل البائع أو املنتج، ويـستوي يف               

 صرف الدواء بتذكرة طبية أو بدون تـذكرة طبيـة، مـا دام              ذلك أن يكون مت   
 اجلرعـة   أخطـار الصيديل املنتج قام بتدوين هذا التحذير على الدواء وحذر من           

الزائدة وبني موانع االستعمال واالحتياطات الواجب اختاذها عند ظهور أعراض          
ـ            دواء جانبية للمستحضر، وكذلك الصيديل البائع، ومع ذلك مل يتبع مستهلك ال

 يتعارض مع مستحضر آخر دون علم       اًيستعمل مستحضر هذه التعليمات، أو أن     
 -البائع واملنـتج -الصيديل البائع بذلك، يف هذه احلاالت تنتفي مسئولية الصيديل         

  .وتقع املسئولية على عاتق املستهلك
 عدم مسئولية الصيديل عن احلـوادث الناشـئة عـن           :احلادث الفجائي 

مريض اليت مل يكن يف استطاعته توقعها يف ضوء املعطيـات           احلساسية اخلاصة لل  
، فالقانون ال يلزم املنتج بتحمل مسئولية األخطار اليت تنتج          وقتذاكالعلمية السائدة   

ا وقت صناعتها، وإن كـان ذلـك        من املستحضر وال ميكن توقعها أو اكتشافه      
ـ         اًممكن العربة يف تقـدير     يف املستقبل نتيجة للتطور العلمي والفين والتكنولوجي ف

  .)١(د حينذاكاخلطأ بوقت وقوعها والظروف اليت أحاطت الشخص املعتا
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 يف قطع عالقة السببية بـني       اً قد يكون خطأ الطبيب سبب     :)١(خطأ الطبيب 
في فيهـا   تالفعل والنتيجة اإلجرامية، وتبقى مسئولية الصيديل ومن الصور اليت تن         

 عدم مراعاة الطبيب لواجب احليطـة       مسئولية الصيديل ويتوافر فيها خطأ الطبيب     
 أن الصيديل املنتج قد أعلمه      واليقظة املفروضة عليه عند وصف الدواء بالرغم من       

بيـة  االته وآثـاره اجلان عم بكل ما يتعلق ذا املستحضر من حيث است      اًعلماً كافي 
 للصيغة الدوائية املعلن عنها من قبـل الـصيديل          اًوموانع االستعمال وكان مطابق   

 هلا، ومع ذلك مل يراع الطبيب يف وصفه للـدواء           اًالذي منح الترخيص وفق   نتج  امل
كل هذه االعتبارات ومن األمثلة على ذلك أن يصف طبيب متخصص يف أمراض           

– الـصيديل  نبهه حيظر استعماله بالنسبة للحوامل وقد اًالنساء والتوليد مستحضر 
  .تسبب يف إجهاضها إىل ذلك ومع ذلك وصفه الطبيب للمريضة مما -املنتج

كما تنتفي مسئولية الصيديل املنتج يف احلالة اليت حيدد فيهـا اجلرعـات             
املناسبة الستخدام املستحضر ويبني اآلثار اليت تترتب على خمالفة هذه اجلرعـات            

  .ومع ذلك يصف الطبيب جرعة أكرب من املقررة من قبل الصيديل املنتج
تنشأ عنها مسئوليته اجلنائية مـا      ومن أهم صور خطأ الصيديل البائع اليت        

يتمثل يف إمهاله لواجب الرقابة على التذكرة الطبية وتنبيه الطبيب إىل خطئـه يف              
 وصف العالج يف حالة الشك يف صحة ما هو مدون بالتذكرة الطبية قبل تنفيذ ما              

، إضافة  ية الناشئة عن االشتراك يف اخلطأ     هو مدون ا حىت ينفي عن نفسه املسئول       
  .ن واجب احليطة العام واخلاص يفرض على الصيديل ذلكفإذلك إىل 

الـيت  من املقرر أن الصيادلة يكونون مسئولني بصفة أساسية عن األدوية           
  .األدوية املطلوبةيقومون بتسليمها بديالً عن 
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إن الصيديل يكون مسئوالً عن تنفيذ التذكرة الطبية حىت ولـو كانـت             
مه يأن يتبني أن الدواء الذي قـام بتـسل        مكتوبة خبط رديء، وكان من السهل       

 طؤهخطره واضح ومن األمثلة األخرى خلطأ الصيديل يف تنفيذ التذكرة الطبية خ           
فات املنجنيـز   بتسليم كربونات بدالً من سلفات الباريوم وكذلك اخللط بني سل         

  .)١(وكلوريد البوتاسيوم
 لألدويـة  اًد بائعالقانوين أن الصيديل ال يعكما أن من املتفق عليه يف الفقه      

فحسب ولكنه مهين يعلم أخطار الدواء وفائدته، ولذلك فقد أوجبـت قواعـد             
احليطة العامة واخلاصة على الصيديل تبصري املريض بكيفية استخدام املستحـضر،           

ـ      ووقت استخدامه، وعدد م     يف التـذكرة    اًرات االستخدام، ولو كان ذلك مبين
 االستخدام وخاصة إذا كان يف املستحضر       الطبية واآلثار اليت قد تترتب على هذا      

نسبة خمدر، وموانع استخدام الدواء إذا كانت مستخدمة الدواء حامالً وال جيوز            
 يؤدي إىل إسقاطها سـواء       حياة اجلنني أو   يفهلا استخدام مستحضر معني لتأثريه      

  إليها يف نشرة املستحضر أم ال، أو إذا تعلق األمر باستخدام مضادات            اًكان مشار 
حيوية وما حيدث كذلك من تفاعالت وأخطار نتيجة اسـتخدام أكثـر مـن              
مستحضر متعارض ، وعليه أن ينبه الطبيب إىل ذلك، فقد يقوم املريض بالكشف             

 عن اآلخر، ولكن قد     اًطبيب ويصف له كل طبيب دواء خمتلف      الطيب عن أكثر من     
ـ            سمم أو  يوجد بني نوعني من هذه املستحضرات تفاعالت تؤدي إىل إحداث ت

فقد منفعة إحدامها، فهنا يلتزم الصيديل بتنبيه الطبيب الذي حيدث مستحـضره            
كـان  أق الصيديل سـواء     وهذا االلتزام يقع على عات     .ذلك، وال يصرفه للمريض   

 جاهالً، ويكون أكثر أمهية وضرورة إذا كان األمر يتعلق ببيـع            م أ اًاملريض متعلم 
يف مصر وغريها من الدول اليت تسمح ببيع        أدوية دون تذكرة طبية وفقًا ملا حيدث        
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 صحة  يفاألدوية دون تذكرة طبية وخاصة املضادات احليوية ملا هلا من آثار ضارة             
  .اإلنسان

 أن يقوم الصيديل بكتابة طريقـة االسـتعمال         االلتزامويقتضي الوفاء ذا    
ء وعدد مراته وكيفية استعمال الدواء إذا كان يقتضي خلطه مبحلول آخر أو مـا             

  .مقطر أو رجه أو غري ذلك
ويترتب على إخالل الصيديل ذا االلتزام مسئوليته اجلنائية إذا ترتب على           

إلعاقة أو اإلجهاض أو الوفـاة      استعمال الدواء أو املستحضر أضرار باملريض كا      
  .)١( إمهاله يف االلتزام ذا الواجب للنتيجة اليت تترتب علىاًوفق

ه يف حتضري خمدر لالستعانة به يف       ئنائية عن خط  فتقرر مسئولية الصيديل اجل   
  . النسبة املقررة للمادة املخدرةاًة جماوزالتخدير إلجراء عملية جراحي

وال تقتصر مسئولية الصيديل على مراقبة تنفيذ التذكرة الطبية أو حتـضري            
دواء ولكن متتد مسئوليته اجلنائية إىل بيعه مستحـضرا صـيدليا غـري صـاحل               

  .لالستعمال
فإذا كانت مدة صالحيته قد انتهت، فهنا يسأل عن خطأ غري عمدي إذا             
كان هناك إمهال يف التأكد من تاريخ الصالحية، أما إذا كان يعلم فهنا تكـون               

  . عمديةهيتلئومس
تقتضي األصول العلمية والقواعد الفنية يف حفظ األدوية يف أماكن خاصة           

ن بارد  ي حفظها يف مكا   حسب تركيبة كل مستحضر، هناك مستحضرات يقتض      
 عن الشمس أو الضوء أو يف مكان خاص وإخالل          اًوهناك ما يقتضي حفظه بعيد    

الصيديل مبراعاة هذه القواعد يتسبب يف تلف هـذه املستحـضرات  أو فقـد               
فاعليتها، ويترتب على ذلك مسئوليته اجلنائية إذا نشأ عن استخدام املستحـضر            
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حليطـة واليقظـة يف حفـظ وختـزين         ضرر باملستهلك لعدم مراعاة قواعـد ا      
املستحضرات الصيدلية، وختضع مسئوليته للقواعد العامة يف املسئولية اجلنائية عن          

  .اخلطأ غري العمدي
والقاعدة املستقر عليها هي أن الصيديل صاحب الصيدلية يكون املـسئول           

 مؤهل  األول عن عدم تنفيذ أو مراعاة القوانني املهنية، ولكنه لو تعاقد مع صيديل            
 عـن عـدم     اًري املعمل، كان هو املسئول جنائي     لإلشراف على حمض  ) مساعد(

  .ينيمراعاة القوانني املهنية بنفسه أو بواسطة املساعدين غري الصيدل
ولكن هذا ال ينفي مسئولية من قام بتركيب هذه األدويـة وال مـسئولية              

التخرج أو غري   الصيديل املسئول عن الصيدلية إذا كان قد استعان بصيديل حديث           
مؤهل، أو مل يقم بواجب الرقابة واإلشراف عليه الذي تفرضه قواعد وأصـول             

  .)١(نظمهااملهنة و

אאJאא 
أتناول هذه األركان يف فرعني مستقلني، يعرض األول للخطـأ والثـاين            

  :لعالقة السببية، وفيما يلي بيان ذلك
אאJאאא 

املقصود باخلطأ، مفهومه الواسع الذي يضم صورة اخلطأ العمدي وغـري           
العمدي، والقاعدة األساسية يف التشريعات اجلنائية هي قيـام املـسئولية علـى             

  .)٢(اخلطأ
وحتديد مضمون اخلطأ تتنازعه نظريتان مها، النظرية النفـسية والنظريـة           

نظرية األوىل على العالقة النفسية اليت تـربط بـني الفاعـل            وترتكز ال . املعيارية
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ويتحدد اخلطأ بناء عليهـا يف اجتـاه إرادة         والواقعة اإلجرامية الناجتة عن نشاطه،      
أما النظرية املعياريـة    .  اليت ينهى عنها القانون    الفاعل إىل حتقيق الواقعة اإلجرامية    

ل مـضمونه لـوم هـذا       فقوامها أن اإلمث هو حكم موضوعي على مسلك الفاع        
املسلك ملخالفته للواجب الذي تفرضه القاعدة القانونية اجلنائية، فهذه القاعـدة           

، ولن تكون آمثة    هي املعيار الذي ينبغي الرجوع إليه للحكم على اإلرادة بأا آمثة          
إال إذا كانت إرادة حرة واعية تكونت يف ظروف طبيعية لذلك جيـب تـوافر               

ئمة على التمييز واإلدراك لدى الفاعل حىت يكتمل احلكم على          األهلية اجلنائية القا  
  .مسلكه باخلطأ

 ألن أهلية العقـاب ال تعـد        ؛غري أن الغالب من الفقه رفض هذه النظرية       
فاألهلية اجلنائية عنصر مستقل عن اخلطأ، فهـي تقـوم          . عنصراً يف تكوين اخلطأ   

نه مـن   إكذلك ف . ئيةعلى عناصر تتصل بشخص الفاعل وال تتعلق بالواقعة اجلنا        
املتصور أن يتوافر اخلطأ وال تقوم املسئولية النتفائها لعارض أمل بأهلية الفاعـل،             

  .وعلى هذا فإن املسئولية تقوم على اخلطأ، فال جرمية بغري خطأ
إن النظريات اجلنائية أبقت على عنصر اخلطأ كعنصر الزم الكتمال البنيان           

رضاً ويقوم افتراض اخلطأ على إقامـة قرينـة         القانوين غري أن اخلطأ قد يكون مفت      
على اخلطأ والقرائن أداة ذهنية معروفة يف العلم اجلنائي، تقوم على التصور الذي             
رمبا ال يوصل إىل احلقيقة، األمر الذي يفسر عدم اللجوء إليهـا إال يف حـاالت                
 الضرورة والقرينة هي النتيجة اليت يستخلصها القانون أو القاضـي مـن واقعـة             

  .)١(معلومة ملعرفة واقعة جمهولة
 يف حالتني، األوىل حني تعمل كقاعدة إثبـات، وهـي           والقرينة تستعمل 

وتتخـذ  . تفرض على القاضي دون أن يأيت من جانبه أي خطوة عملية أو ذهنية            
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شكل القرينة هنا صورة نقل عبء اإلثبات من على عـاتق االـام إىل عـاتق                
  .الدفاع

ا تقوم على فكرة الراجح الغالـب أو        إ، ف وعيةأما القرينة كقاعدة موض   
اختيار أقوى االحتماالت املتصورة بناء على توافر واقعة معينة، فيتخري املـشرع            

 بصلة ضرورية خـالل     ةويربط بينها وبني الواقعة املؤكد    أقوى هذه االحتماالت    
  .)١(صياغة القاعدة القانونية

صلة بني وقوع النـشاط     ويفترض اخلطأ كقاعدة موضوعية، ويبىن على ال      
فإذا ثبت ارتكـاب    . املعاقب عليه والصلة النفسية اليت تربط بني النشاط ومرتكبه        

 وال يقبل منه أن     ،الفعل أو االمتناع املعاقب عليه افتراض اخلطأ يف جانب الفاعل         
وال ينال من هذا االفتراض أن      . فذلك أمر مرفوض من املشرع    يثبت أنه مل خيطئ     
لفاعل أن يدفع مسئوليته بأسباب تتصل بوعي اإلرادة وحريتها         يكون يف مقدور ا   

ن هذه عناصر ال ميكن أن تكون حمالً لالفتراض فإذا كان األصل            إيف االختيار، إذ    
ـ               ب بأن النيابة العامة هي املكلفة بعبء اإلثبات يكون عليها إثبـات ختلـف س

مدية يعاقب فيهـا    اإلباحة، فليس األمر كذلك مىت كان األمر يتعلق جبرمية غري ع          
 على النيابة العامة إثبـات      نه يف هذه اجلرائم يكون    إ، إذ   نفسهعلى الفعل املادي    

 لقانون العقوبات، وأنه بتقدمي     مادية الفعل، وإسناد هذا الفعل إىل شخص خاضع       
هذا الدليل يستنبط القانون من مادية الفعل القرينة على خطأ املتهم فإذا متـسك              

نه يكون عليه أن يثبت عكس هذه       إللخطأ كالقوة القاهرة، ف    يةاملتهم بظروف ناف  
القرينة ومل يقم الدليل على القوة القاهرة قاضي املوضوع قد سبب قراره تـسبيباً              

  .)٢(صحيحاً
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אאאאא 
 اإلمهال أو التقصري هو صـورة اإلرادة        اخلطأ غري العمدي ويقال له أيضاً     

زمة لتحقيق العنصر املعنوي والستحقاق العقاب يف اجلرائم غري العمدية          اآلمثة الال 
. جمرداً ذه الصورة دون غريهـا     " اخلطأ"وقد جرى العرف على اختصاص لفظ       

وميكن تعريف اخلطأ غري العمدي بأنه عدم اذرع الشخص باحليطـة أو احلـذر              
فعالً كان أم   –رادي  والتبصر املطلوبني من مثله ويف مثل ظروفه فينتهي نشاطه اإل         

 إىل وضع إجرامي مل يقصده ولكن كان يف وسعه أو كان جيب عليه أن               -امتناعاً
  .يتوقعه

فالذي مييز التقصري أو اإلمهال عن العمد أو القصد هو عدم إحاطة اجلاين             
حبقيقة الوضع اإلجرامي فبينما ال يتحقق العمد إال بتوفر عنصر العلم أو اإلحاطة             

 التقصري بفترض أن اجلاين مل يكن يعلم حبقيقة الوضع الذي أدى            بالذات فإن معىن  
  .إليه نشاطه اإلرادي وإن كان بوسعه أو كان جيب عليه أن يتوقعه

אאא 
اً للمساءلة اجلنائية إال حيث يؤدي      بن اخلطأ غري العمدي ال يكون مستوج      إ

نص القـانون   وضاع اليت   النشاط اإلرادي الذي اقترف به اخلطأ إىل وضع من األ         
 ألنـه   ،ن يؤدي إىل وفاة إنسان ذلـك      أعلى عقاا بوصفها جرائم غري عمدية ك      

على خالف احلال يف نطاق املسئولية املدنية حيث يصلح التقصري دائماً وبـصفة             
مطلقة أساساً للمطالبة بإصالح الضرر الناشئ عنه ال جيرم الشارع اجلنائي كافـة             

ى معىن التقصري أو اإلمهال حىت ولو أدى بعـض هـذه            األوضاع اليت تنطوي عل   
  .األوضاع إىل نتائج ضارة

واملالحظ أن الشارع الوضعي عندما يعرف اجلرائم غري العمدية يف النص           
اخلاص بكل منها كثرياً ما يسوق لفظاً أو عبارة للداللة على اشتراط اخلطأ غـري               
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أو " عدم التبـصر  "و عبارة   أ" عدم االحتياط "أو عبارة   " اإلمهال"العمدي كلفظ   
غري ذلك من األلفاظ أو العبارات اليت تؤدي نفس املعىن غري أنـه يف األحـوال                
األخرى حيث ال يشري الشارع إىل عنصر اخلطأ غري العمدي بلفظ أو عبارة من              
هذا القبيل ال صعوبة يف معرفة ما إذا كانت اجلرمية عمدية أم غري عمدية فمـا مل                 

ص أو من سياقه أن اجلرمية عمدية فاجلرمية عندئذ هي عمدية           يتضح من عبارة الن   
النـوعني  ألن اجلرائم أياً كانت ال خترج حبسب القانون املقارن عن أحد هذين             

  .)١(وإن كان منها ما يضم صورة العمد وصورة التقصري يف آن واحد

אא 
يتخذ أحد مظهرين    أياً كانت صورته     ميكن مالحظة أن اخلطأ غري العمدي     

أساسيني، مظهر سليب، وهو اإلمهال، عندما يهمل اجلاين يف اختاذ ما يلزم لوقوع             
النتيجة اليت جيرمها القانون، أو عندما يغفل أداء العمل الذي يأمر بـه القـانون               

  .وجيرم جمرد االمتناع عن أدائه
" االحتياطعدم  "واملظهر الثاين هو مظهر إجيايب، وميكن التعبري عنه بعبارة          

ويكون ذلك عندما يقدم اجلاين عن رعونة وعدم احتياط على عمل من شـأنه               
إحداث النتيجة اليت جيرمها القانون، أو عندما يقدم على إتيان عمل ينهى القانون             

  .عن إتيانه وجيرم جمرد ارتكابه
ان كافة صور اخلطأ غـري العمـدي        نوال جدال أن هذين املظهرين يضم     

  .عبرياابكافة األلفاظ وت
اليت جعلها الشارع   " عدم مراعاة اللوائح  "عن هذا القول إال حالة      وال يشذ   

صورة تكفي بذاا لقيام املسئولية اجلنائية واستحقاق العقاب يف اجلـرائم غـري             
  .العمدية
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  :كذلك ميكن التمييز يف اجلرائم غري العمدية بني طائفتني
عاقب عليها من نتيجة ضارة ينتهي       طائفة اجلرائم اليت يتكون الوضع امل      :األوىل

للمسئولية إال بوقوعها فعالً، وتشمل     إليها النشاط اإلرادي للجاين، وال وجه       
كثرياً من اجلنح العمدية، كما تشمل قليالً من املخالفات غري العمدية، مثـل             

  .خمالفة التسبب يف موت
ط اإلرادي   النـشا  نفـس  طائفة اجلرائم اليت ينصب فيها التجرمي على         :الثانية

للجاين فعالً أكان أم امتناعاً، بغض النظر عن أي نتيجة ضارة قد يؤدي إليها              
هذا النشاط أو قد ال يؤدي، وتضم بعض اجلنح غـري العمديـة، واجلانـب               

  .األكرب من املخالفات غري العمدية
وتبدو أمهية التمييز يف أنه يتعني لقيام املسئولية اجلنائية واستحقاق العقاب           

طائفة األوىل إثبات صورة التقصري الذي شاب النـشاط اإلرادي للجـاين،            يف ال 
مث إثبات توفر صلة    . والنتيجة الضارة اليت أدى إليها هذا النشاط املشوب باإلمهال        

السببية بني األمرين، هذا بينما يكفي لقيام املسئولية اجلنائية يف الطائفة الثانية جمرد             
ب عليه إىل النشاط اإلرادي للجاين، وال حاجة بعد         إسناد الفعل أو االمتناع املعاق    

هذا إىل إثبات توفر مظهر اإلمهال يف مسلك هذا األخري، وال إثبات توفر صـلة               
  .السببية مادام أن الفرض أن اجلرمية يف هذه احلالة ال تتضمن نتيجة ضارة معينة

א 
אאWא 

و نقص املهارة أو اجلهل باألمور اليت يتعني العلـم          ا سوء التقدير أ   يقصد  
ا وأوضح حاالا الشخص الذي يقدم على عمل وهو ال يقدر خطورتـه وال              
يدرك النتائج اليت تترتب عليه، وتتحقق الرعونة حينما يقدم شخص على عمـل             

 من  دون أن تتوافر لديه املهارة الالزمة ألدائه، كما تتوافر الرعونة حني يأيت رجالً            



  - ١٢٦  -    

أهل العلم أو الفن أو اخلربة عمالً من اختصاص مهنته وكانت تنقصه املعلومات             
الالزمة ملباشرة هذا العمل أو دون أن يتبع األصول والقواعد املستقرة يف عمله أو              
فنه كما هو الشأن يف الطبيب الذي جيري عملية جراحية دون أن يستعني بطبيب              

هز دواء فيتجاوز النسب املقـررة لـبعض        خمتص بالتخدير، أو الصيديل الذي جي     
  .مواده

אאWאא 
يقصد ا احلالة اليت يقدم فيها اجلاين على فعل خطري وهو يدرك خطورته             

كنه مع ذلك ال يتخـذ االحتياطـات        لويتوقع النتائج اليت ميكن أن يؤدي إليها و       
  .ئجالكافية اليت حتول دون حتقق هذه النتا

אאWאא 
وتتناول احلاالت اليت يقف فيها اجلاين موقفاً سلبياً فال يتخذ احتياطـات            
يدعو إليها احلذر ولو اختذها حلالت دون حدوث اجلرمية، ومن مث تـضم هـذه               
الصورة حاالت اخلطأ عن طريق االمتناع كاألم اليت متتنع عن إرضـاع وليـدها              

  .ك ملوتهفيؤدي ذل
אאאWאאא 

كـان  من املقرر أنه إذا خالف سلوك اجلاين القواعد اليت تقررها األنظمة            
ذلك كاشفاً عن خطئه ولو مل يرتكب أي صورة أخرى من صور اخلطأ السابقة              

تباع الالئحة كاف وحده لتوافر اخلطأ بـل  الك ليس معناه أن جمرد عدم       إال أن ذ  
جيب أن تتوافر عناصر وأركان اجلرمية غري العمدية وأمهها عالقة السببية بني الفعل             
والنتيجة، ذلك أن خمالفة األنظمة ال تعدو أن تكون صورة للخطأ وال تغين عـن               
توافر باقي عناصره، كما أن نفي املتهم خمالفته الالئحة ال يكفي لنفي اخلطأ عنه              

  .إذ قد تتوافر عناصره رغم ذلك
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אא 
ومن البديهي أنه إذا ثبت توافر إحدى صور اخلطأ فال أمهيـة للبحـث يف               

  .ية صورة منهاأباقيها، إذ يتساوى يف القيمة القانونية ويقوم اخلطأ ب

אא 
 أساساً  ومن املقرر أنه باستثناء صورة عدم مراعاة األنظمة، اليت تكفي بذاا          

للمساءلة يف اجلرائم غري العمدية، فاألصل أن اخلطأ غري العمدي يف صورة اإلمهال             
أو عدم االحتياط هو األساس الذي بدونه ال قيام للمسئولية اجلنائيـة يف اجلـرائم               
املذكورة، وينبين على ذلك أنه يتعني إثبات توافر هذا العنصر املعنوي يف مـسلك              

ضي إدانته، وال يكفي يف ذلك جمرد إسناد النتيجة الـضارة           اجلاين قبل أن يقرر القا    
يـشوب  اليت جيرمها القانون، وإمنا يلزم استخالص اإلمهال أو عدم االحتياط الذي            

فال جيوز كقاعدة عامـة افتـراض       . هذا النشاط الذي أدى إىل وقوع تلك النتيجة       
لعقاب على أساس هذا    اإلمهال أو عدم االحتياط وبناء املسئولية اجلنائية واستحقاق ا        

  .االفتراض
 لقيـام   -كقاعـدة عامـة   –وملا كان توفر اخلطأ غري العمدي شرطاً الزماً         

املسئولية اجلنائية يف اجلرائم غري العمدية، فإن حمكمة النقض يف مصر تراقب قاضي             
املوضوع، وتتشدد يف مطالبته ببيان نوع اخلطأ الذي ينسب إىل اجلاين الذي علـى              

ستخلص منها وجود هذا اخلطأ حىت      ايبني الوقائع اليت    ئوليته، وأن   أساسه قضى مبس  
يتسىن هلا مراقبة مدى سالمة استنتاجه ومطابقته للقانون، ذلك ألنه وإن يكن إثبات         
اخلطأ مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي املوضوع بغري رقابة عليه مـن احملكمـة              

مة االستنتاج املنطقي فيما يثبتـه      العليا، إال أن هذه احملكمة متلك دائماً مراقبة سال        
  .)١(القاضي من املقدمات وما يرتبه عليها من النتائج
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אאא 
Wאאאא 

من خطأ يتعلـق    اخلطأ الفين هو ذلك الذي يصدر عن رجال العلم والفن           
 ويتحدد خطأ كل منهم     بأعمال مهنتهم كاألطباء واملهندسني والصيادلة واحملامني     

بالرجوع إىل القواعد العلمية والفنية اليت حتدد أصول وقواعد مباشـرة مهنتـه،             
 إىل أمرين أوهلما اجلهل ذه القواعد وتطبيقها تطبيقاً غـري سـليم             ويرجع اخلطأ 

وثانيهما سوء التقدير يف احلاالت اليت يترك له فيها جمال التقدير، أما اخلطأ املادي              
 اإلخالل بقواعد احليطة واحلذر العامة اليت يلتزم ا الناس كافة ومنهم            فريجع إىل 

  .رجال الفن يف نطاق مهنتهم باعتبار أم ملزمون بالقواعد العلمية أو الفنية

Wאאאא 
ذهب رأي الفقه القانوين إىل التفرقة بني اخلطأ اجلسيم واخلطأ اليـسري إال             

ه التفرقة تتجرد من األمهية يف القانون اجلنائي ويعيبها افتقارها إىل معيـار             أن هذ 
 اً واحد اًتقوم عليه ويكفي هلدمها أن للخطأ غري العمدي يف القانون اجلنائي معيار           

ومل يشترط املشرع درجة معينة من درجات اخلطأ لقيام املسئولية اجلنائيـة هـو              
ن هذه التفرقة قد تكون هلا أمهية يف حتديد         لشخص املعتاد، غاية ما هناك أ     امعيار  

العقوبة اليت يرتهلا القاضي باملتهم يف حدود سلطته التقديرية، إذ من املنطقـي أن              
  .يكون عقاب من صدر عنه خطأ جسيم أشد من عقاب من كان خطؤه يسرياً

 مسألة اخلطأ يف هذه احلالة مسألة موضـوعية حيـددها القاضـي             وتقدير
 اخلطأ املصحوب بالتوقع أشد     عدف اليت أحاطت باخلطأ، فله أن ي      مستعيناً بالظرو 

 مقدار اإلخالل بواجبات احليطة     دجسامة من اخلطأ غري املصحوب به، وله أن يع        
وله أن يطبق هذا املعيار كذلك يف وجـود التـزام           واحلذر معياراً جلسامة اخلطأ،     

         ين عليـه إىل جانـب      خاص باحليطة واحلذر ناشئ عن مهنة اجلاين أو عالقته با
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 جسامة النتيجة   إىلااللتزام العام املفروض على الكافة، وله أن يهتدي ذا املعيار           
 اخلطأ، أو يف نكول اجلاين عن إصالح األضرار النامجة          ليهاإاإلجرامية اليت أفضى    

  .عن فعله أو احليلولة دون زيادة جسامته
بعض املعايري السابقة    جسامة اخلطأ وفقاً ل    دوجيوز للشارع الوضعي أن يع    

  .ظرفاً مشدداً للعقاب يف بعض جرائم غري عمدية معينة
وقد استقر قضاء النقض على أن اخلطأ التافه يكفي رد قيـام املـسئولية              

  .)١(اجلنائية

אאא 
إذ مل تتحقق يف مسلك املتهم املسند إليه جرمية صورة اإلرادة اآلمثة الالزمة             

بأن مل يثبت تـوفر القـصد       لقيام املسئولية واستحقاق العقاب عن هذه اجلرمية،        
 إذا كانت اجلرمية عمدية أو مل يثبت توفر اخلطأ العمدي إذا كانت غـري               اجلنائي

عمدية، فال يكون هناك حمل ملساءلته وجتب تربئته على أن تربئة املتهم يف مثـل               
ية املادية، وإمنا تظل هذه الصفة الصـقة   هذه احلالة ال متحو صفة اجلرمية من الناح       

 اشترك يف إحـداثها    ، حبيث يصح أن يسأل عنها بصفته      نفسهابالواقعة اإلجرامية   
أو فانعدام القصد اجلنائي    . مع املتهم غري اآلمث، الذي برئ هلذا السبب اخلاص به         

انعدام التقصري هو إذن عارض شخصي ال موضوعي، أي أن أثره مقصور علـى              
 وال إىل أشخاص آخـرين ممـن        نفسهاتعلق به وال ميتد إىل اجلرمية       شخص من   

نه إسهموا يف ارتكاا، وشأنه يف ذلك شأن انعدام األهلية لتحمل التبعة اجلنائية ف            أ
كذلك مانع من املسئولية ال يتجاوز أثره شخص من تعلق به كما سبق البيـان               

ة احملددة الالزمة لتوفر القصد     ويلحق ذا أيضاً حالة ما إذا انتفت لدى اجلاين الني         
 اجلنائي اخلاص يف بعض اجلرائم العمدية، كانتفاء الباعث اخلبيث أي نية الغـش             
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أي العارض الذي من شأنه كذلك أن       " حسن النية "أو اإلضرار، فإن ذلك مؤداه      
يعيب عنصر العلم أو اإلحاطة بالوقائع يف اجلرائم العمدية اليت تتطلـب قـصداً              

وكان املنطـق   . ، ومن شأنه أن يعدم القصد اجلنائي يف هذه اجلرائم         جنائياً خاصاً 
يقتضي أن اجلهل بالقانون أو الغلط يف فهمه ينفي كذلك عنصر العلم أو اإلحاطة              
يف شقه اآلخر، ومن مث يعدم بدوره القصد اجلنائي، لـوال أن العلـم بالقـانون                

ه أو بالغلط يف فهمه     مفترض، ومن مث ال يسوغ كقاعدة عامة االحتجاج باجلهل ب         
  .لنفي القصد اجلنائي ورفع املسئولية

אאJאF١E 
ال يتضمن قانون العقوبات املصري نصوصاً حتدد معيار عالقـة الـسببية            

  .ولذلك تعني على القضاء املصري أن جيتهد لتحديد هذا املعيار
القضاء وحماولة ردها   ولقد كان للفقه املصري دور بارز يف تأصيل أحكام          

، وكان له دوره املستقل يف حماولة صـياغة أو تـبين            إىل إحدى نظريات السببية   
واعترف القـضاء املـصري     . بعض نظريات السببية اليت نادى ا الفقه األجنيب       

لعالقة السببية بدورها يف كيان اجلرمية ونشوء املسئولية عنها، فهي عنصر يف كيان             
ية عنها، فإن انتفت انعدمت اجلرمية لعـدم تـوافر أحـد            اجلرمية وشرط للمسئول  

العناصر القانونية املكونة هلا وال يفرق القضاء املصري يف ذلـك بـني اجلـرائم               
ن القـانون   إ"العمدية وغري العمدية فقد قالت حمكمة النقض يف مصر يف ذلـك             

 عليه  يوجب يف جرمية القتل اخلطأ أن يكون خطأ املتهم هو السبب يف وفاة اين             
إذا "نـه   إ، وقالت كـذلك     "حبيث ال يتصور أن حتدث الوفاة لوال وقوع اخلطأ        

انعدمت رابطة السببية انعدمت اجلرمية لعدم توافر أحد العناصر القانونية املكونـة            
، كما نعتت   "ركن جوهري من أركان اجلرمية    "ووصفت عالقة السببية بأا     ". هلا
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عالقة ماديـة تبـدأ بفعـل       " السببية بأا    يف العديد من أحكامها احلديثة عالقة     
ويعين ذلك أا عالقة طبيعية مادية ويتضمن ذلك بالـضرورة تقريـر            ". املتسبب
، ويترتب على ذلك وجوب أن يتضمن حكم        "الركن املادي للجرمية  "ها إىل   ئاانتم

  .اإلدانة تقرير توافر هذه العالقة، فإن أغفل ذلك كان قاصر التسبب

אאא 
 وتقتضي  ،هذا العنصر قوامه العالقة املادية اليت تصل ما بني الفعل والنتيجة          

النتيجة مـا كانـت      أن   هذه العالقة كون الفعل أحد عوامل النتيجة، وضابطها       
  .لتحدث لو أن الفعل مل يرتكب

وأهم ما نعتمد عليه يف القول بقيام معيار عالقة السببية على هذا العنـصر              
العالقة املادية السابقة متثل القدر األدىن الذي تقتضيه كل عالقة سببية، فـإن             أن  

انتفت فمعىن ذلك انعدام كل صلة بني الفعل والنتيجة واستحالة تصور عالقـة             
  .سببية أياً كان معيارها

אאא 
 بالعالقة  -توافرةالعتبار عالقة السببية م   -مل تكتف حمكمة النقض يف مصر       

املادية السابقة، وإمنا تطلبت عالقة معنوية تربط بني املتهم والنتيجة اإلجراميـة،            
  .ويتمثل فيها اجتاه معني لعلمه أو إرادته إزاء هذه النتيجة

ن عالقة السببية تثبت من الناحية املعنوية مبا كان جيـب           إ"فقالت احملكمة   
ألوفة لفعله إذا أتاه عمداً، أو خروجه فيمـا         على املتسبب أن يتوقعه من النتائج امل      

دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحـق          يرتكبه خبطئه عن    
  ".عمله ضرراً بالغري
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אאאאאא 
 أي أن عالقـة     ،"وجوب توقع النتيجة اإلجرامية   "جوهر هذا العنصر هو     

 إن هذا   ،بية تقف عند النتائج املألوفة للفعل اليت جيب على اجلاين أن يتوقعها           السب
وجوب : ن هذا العنصر يقوم على أمرين     إ ،الوجوب إمنا يكون إزاء نتيجة مألوفة     

ذلك أن وجوب التوقع    : التوقع، والصفة املألوفة للنتيجة، واألمران غري منفصلني      
يستطاع، فالشارع ال يوجـب علـى        ال تكليف مبا ال      هيفترض استطاعته، ألن  

 واستطاعته التوقع ال تصور     ،شخص أن يتوقع أمراً إال إذا كان ذلك يف استطاعته         
أما إذا كانت النتيجة شاذة فلـيس يف اسـتطاعة          . إال إزاء النتائج املألوفة املعتادة    

  .املتهم أن يتوقعها، ومن مث ال جيب عليه توقعها

אאאאאא 
عربت حمكمة النقض يف مصر عن العنصر املعنوي ملعيار عالقة الـسببية يف      

خروج املتسبب فيما يرتكبه    "ن هذا العنصر يفترض     إ يف قوهلا    اجلرائم غري العمدية  
خبطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عملـه             

ين ذلك أن العنصر املعنوي لعالقة السببية يف اجلرائم غري العمدية           ويع" ضرراً بالغري 
 فيه أحداثها باخلطأ غري العمـدي،       يصفيفترض أن النتيجة قد حدثت على حنو        

أي أن تتوافر عالقة نفسية بني اجلاين والنتيجة يكون من شأا إسـباغ وصـف               
ارات حمكمـة  مستخلص من عب  وهذا التحديد . اخلطأ على كيفية إحداث النتيجة    

وال يتوافر هـذا    . النقض إذ جتعل إخالله بواجبات احليطة واحلذر املفروضة عليه        
  .لسلوك اإلجرامي، أي النتائج املألوفة الفعللالعنصر إال بالنسبة للعواقب العادية 

ومؤدى ذلك فإن حمكمة النقض يف مصر متزج بني العنصر املعنوي لعالقة            
تيباً على هذا التحديد فقد اعتـربت احملكمـة أن          السببية واخلطأ غري العمدي وتر    

 إمهاله يف العالج وخطأ شخص ثـان        ةخطأ اين عليه وضعفه الشيخوخي ومظن     
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 يف إحداث النتيجة فهو ال ينفي عالقة السببية بينه وبني           أسهمفكل عامل منها إذا     
 عليـه كافيـة بـذاا       فعل اجلاين كما اعتربت وجود حساسية ذاتية لدى اين        

إلحداث املوت ولو أعطى املخدر له بالنسبة القانونية ال تنفي عالقة السببية بـني              
إعطاء املخدر بطريقة خمالفة لألصول الطبية والوفاة، غري أنه لو ثبت أن النتيجـة              

ن عالقـة الـسببية     إحدثت على حنو ال يوصف فيه حدوثها بأنه مقترن باخلطأ ف          
  .تكون منتفية

ة للفعل، فمؤدى ذلك أن يف اسـتطاعة املتـهم          وإذا كانت النتيجة مألوف   
ن جوهر العنصر املعنوي بعالقة السببية يف       إوجوب توقعها، ويقتضي ذلك القول      

 على مـا    –ومها نابعان   " استطاعة التوقع ووجوبه  "اجلرائم غري العمدية هو ذلك      
  .تقدم عن الصفة املألوفة للنتيجة اإلجرامية

يار عالقة السببية يف قـضاء حمكمـة        يف ضوء التحليل السابق لعنصري مع     
  :النقض فإن صياغة هذا املعيار يتركز يف العبارة التالية

تتوافر عالقة السببية بني فعل اجلاين والنتيجة اإلجرامية إذا ثبت أنه لـوال             "
الفعل ما حدثت النتيجة على النحو الذي حدثت به، وثبت باإلضافة إىل ذلك أنه              

  .)١("يتوقعها، وكان ذلك واجباً عليهكان يف استطاعة اجلاين أن 
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אא 
אא 
هذه املسؤولية، مث أتطرق    أساس  أتناول املسؤولية املدنية للصيديل من زاوية       

  :هذه املسؤولية، وسيتم ذلك يف مطلبني مستقلنيأركان إىل 

אאJאא 
 املدنية من خالل ما يرتكبه من أخطاء أثناء ممارسة          تثور مسؤولية الصيديل  

املهنة هذه املسؤولية اليت شهدت تطبيقات قضائية عديدة وأثـارت تـساؤالت            
كثرية حول طبيعتها القانونية فكان من الواجب حبث طبيعتها القانونية وهذا األمر            

ة األخـرى   ال خيلو من صعوبة وينبغي أن أشري إىل أن األدوية واملستلزمات الطبي           
 بطبيعته كـاملواد الـسامة واملـواد        اًمل ا الصيديل منها ما يكون خطر      اليت يتعا 

املخدرة ومنها ما ال يكون كذلك أي أا ليست خطرة بطبيعتها ولكن تـصبح              
  .كذلك إذا ما شاا عيب يف تركيبها من قبل الصيديل

 صـرف   إن الذي يعنيين يف حبث مسؤولية الصيديل هو بيان طبيعتها عند          
على األدوية واملواد الطبية األخرى ووصوهلا إىل يد املريض، أما يف الفقرة السابقة             

تنهض ذه   هلا ومن مث فإن مسؤوليته ميكن أن         اًصرفها فإن الصيديل يكون حارس    
 أثناء العمليات التحضريية إلعداد األوزان واملقادير اليت        الصفة كأن حيدث انفجار   
بعد خروج الدواء من يد الصيديل فإن صـفة احلراسـة           يتكون منها الدواء، أما     

 إليه من خطأ عقدي     تنتفي عنه ولكن ميكن مساءلته يف احلالة األخرية عما ينسب         
 ارتبط معه بعقد أم كان مـن         ملا إذا كان املتضرر من الدواء قد       اًأو تقصريي تبع  

قـصريية  ، ولتحديد طبيعة املسؤولية، هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية ت          الغري
علينا أن نبحث عما إذا كان هناك عقد صحيح بني الطرفني، فإذا تأكـدنا مـن          
وجود العقد، نبحث بعد ذلك يف مضمون هذا العقد ملعرفة ما إذا كان اإلخالل              
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قد انصب على التزام ناشئ عنه، أم أنه وقع على االلتزام القانوين العـام الـذي                
شروع ومن مث فـإن حتديـد طبيعـة          غري م  اًيقضي بعدم اإلضرار بالغري إضرار    
  .املسؤولية يتوقف على هذه اإلجابة

تـضمن  ت فقرتنيوإزاء ما تقدم ، سأتناول موضوع تكييف املسؤولية يف          
األوىل األحوال اليت تكون فيها مسؤولية الصيديل عقدية، أمـا الفقـرة الثانيـة              

  .فسأخصصها ملسؤولية الصيديل التقصريية

Jאא 
ذهب جانب كبري من الفقه القانوين إىل أن أرباب املهن احلرة يرتبطون يف             

       م الفنية، ومن مث فإن مسؤولية      أغلب األحيان بعقود مع عمالئهم يف تقدمي خدما
  .)١(أحد االلتزامات الناشئة عن العقد من هؤالء تكون عقدية إذا ما أخل بأي

األطباء واحملامني والصيادلة وغريهم، فالصيديل     وهكذا احلكم ينطبق على     
 يصيب الشخص الـذي     الدواء فيترتب على هذا اخلطأ ضرر     قد خيطأ يف تركيب     

 ميكـن أن    اًيستعمل هذا الدواء، وذا الصدد، قد ال يتبادر إىل الذهن أن مثة شك            
يثار حول قيام مسؤولية الصيديل العقدية عما حلق املريض الذي اشـترى منـه              

واء بنفسه أو بواسطة نائبه عن أضرار نتيجة إخالل الصيديل بالتزامه الناشـئ             الد
عن عقد بيع الدواء وأي عقد آخر، إذ الغالب أن ينظم العالقة بـني الـصيديل                
واملريض عقد بيع، ولكن ليس هناك ما مينع من أن يكون املريض قد حصل على               

  .)٢(بة مثالًود الناقلة للملكية كاهلالدواء بأي عقد آخر من العق

                                   
 مـواد   :عبد الباقي حممود  . ، نقالً عن د   ٤٣٣ فقرة   ،١٩٥٥دنية، الطبعة اخلامسة، باريس،      يف املسؤولية امل   :هنري اللو   )1(

 الدكتور عبد الرزاق    ؛٤١، ص ١٩٧٩يف مسؤولية احملامي املدنية عن أخطائه املهنية الطبعة األوىل، دار احلرية للطباعة،             
ة  املسؤولية العقدي  : حسن عكوش  ؛٨٢١ الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء األول، املصدر السابق، ص          :السنهوري

  .٧٤، ص١٩٧٠والتقصريية يف القانون املدين اجلديد، الطبعة الثانية، دار الفكر احلديث للطابعة والنشر، 
  .٩٨ املصدر السابق، ص:الدكتور حسن أبو النجا  )2(



  - ١٣٦  -    

وهذا األمر له داللة واضحة على تطبيق القواعد العامة يف املسؤولية املدنية            
  .اليت تتطلب بأن تكون أحكام املسؤولية العقدية واجبة التطبيق دون سواها

 إىل هذا الرأي فإن مسؤولية الصيديل املدنية عن أخطائه املهنية ال            اًادواستن
وافرت شروط قيام املسؤولية العقدية، فما هي هذه        ميكن أن تكون عقدية إال إذا ت      

  الشروط؟
ن الفقه القانوين املدين مل يتفق على رأي موحـد  إقول ألإلجابة على ذلك  

فهناك من رأى أن املسؤولية العقدية تتحقق مىت ما كـان هنـاك           . يف هذا الشأن  
 جانب  ، بينما يرى  )١( واملضرور إخالل بالتزام ناشئ عن عقد صحيح بني املسئول       

آخر من الفقه القانوين أن املسؤولية العقدية تتطلب لقيامها توافر عدة شروط إذا             
  .)٢( أحدها اعتربت املسؤولية تقصرييةختلف

وإزاء هذا االختالف فإنه ميكن التوفيق بـني هـذين الـرأيني وحقـائق      
  : مسؤولية الصيديل عقدية وهيداستخالص الشروط الالزمة لكي تع

  د صحيح بني الصيديل واملريضأن يكون هناك عق ) ١( 
يعد وجود هذا العقد لقيام املسؤولية العقدية شرط البد منه، فال وجـود             

ا تفترض قيام عقد صحيح، ومل      إهلذه املسؤولية بغري قيام العقد بني الطرفني، إذ         
، وجيـب أن    )٣(ن التنفيذ العيين أصبح غري ممكن      أل ؛بتنفيذه) الصيديل(يقم املدين   

ع الدواء قد أبرم بني الصيديل واملضرور أو نائبه، والعلة يف ذلـك             يكون عقد بي  

                                   
 ؛٤٧، ص ١٩٥٦ املسؤولية املدنية التقصريية والعقدية، الطبعة األوىل، مطبعـة مـصر،            : عامر نيالدكتور حس   )1(

  .٩٩ مشكالت املسؤولية املدنية، املصدر السابق، ص:د مجال الدين زكيالدكتور حممو
  .٦٤ املصدر السابق، ص:الدكتور حسن زكي اإلبراشي  )2(
 املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، اجلزء األول، مصادر االلتـزام، دار النهـضة              :الودود حيىي  الدكتور عبد   )3(

  .١٨١، ص١٩٨٧ ،العربية
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 غريمهـا   واضحة ألن أثر العقد ال ينصرف إال إىل املتعاقدين وال يلتـزم أحـد             
  .)١( املترتبة عنهتبااللتزاما

عقد الـصحيح هـو العقـد       ، وال اًيكون هذا العقد صحيح   كما جيب أن    
ه ولـه  م إىل حمل قابل حلك    اً أهله مضاف   من اً بأن يكون صادر   اً ووصف اًاملشروع ذات 

تب عليه  سبب مشروع، وأوصافه صحيحة ساملة من اخللل فإذا كان باطالً فال يتر           
 اًك مثالً إذا كان سبب العقد ممنوع      ، واحلال يكون كذل   )٢(إال املسؤولية التقصريية  

ن يقوم   للنظام العام واآلداب كما لو كان املقصود من العقد هو أ           اً خمالف  أو اًقانون
الصيديل بإجراء جتارب طبية خطرة لغرض التعرف على مـدى مفعـول أحـد              

جـود  واألدوية اليت قام بتركيبها، وإذا كانت هناك حاالت ال يصعب فيها تبني             
العقد فإن الشك يثور يف حاالت أخرى حول وجود هذا العقد، وهذه احلاالت             

  :ميكن تلخيصها مبا يلي

إن ما يتقاضاه الصيديل مـن      : دون مقابل اخلدمات اليت يقدمها الصيديل      -١
مشتري الدواء عادة ما يكون مثن هذا الدواء احملدد مـن جهـات إال أن               
الصيديل قد تفرض عليه بعض االلتزامات اليت ليست هلا عالقة مباشـرة            

 مبمارسة مهنة الصيدلة، مثال ذلك قيامه       اًعقد بيع الدواء وإمنا ترتبط أساس     ب
 والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، فإذا مـا          مبراجعة الوصفة الطبية،  

  أخل الصيديل ذا االلتزام، فهل تكون مسؤوليته عقدية؟
 ذهب جانب من الفقه القانوين بـصدد مـسؤولية الطبيـب إىل أن              دلق

املسؤولية تبقى عقدية حىت لو كان العالج والرعاية الطبية قد متـت دون             
  .)٣(ضيمقابل من جانب املر

                                   
  .٨٢ املرجع السابق، ص: عامرالدكتور حسني  )1(
  .٣٧ االلتزامات، املصدر السابق، ص، شرح القانوين املدين:الدكتور حممد كامل مرسي  )2(
  .١٣٧ املسؤولية الطبية، املصدر السابق، ص:الدكتور حممد حسنني منصور  )3(
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، الرجوع إىل مالبسات احلال     )١(الفقه القانوين ل جانب آخر من     بينما فض 
ملعرفة ما إذا كان املريض والطبيب قد انصرفت نيتهما إىل إنشاء التزام أم             

ن من يبذل عنايـة باـان ال        إ قوهلم   "مازو"ال، منتقدين رأي األساتذة     
دد أما بص . يقصد أن يتعهد بأي التزام، ومن مث تكون مسؤوليته تقصريية         

مسؤولية الصيديل فإننا نشك يف قيام املسؤولية التقصريية يف هذه احلالـة،            
 يف األصل من مستلزمات عقد بيع الـدواء         دفقيام الصيديل ذه املهام تع    

  .ومن مث فإن مسؤوليته عن اإلخالل ا تبقى عقدية
ن حكـم الـصيديل     إ: حالة الصيديل الذي يعمل مبستشفى عام أو خاص        -٢

املستشفى العام يأخذ حكم املوظف العام، ودون أن أدخل         الذي يعمل يف    
يف النظريات اليت قيلت يف عالقة املوظف بالدولة أشري إىل أن الرأي قـد              
استقر على أن مركز املوظف هو مركز تنظيمي، وهذا يعـين أن عالقـة              
الصيديل باملريض ال تكون عقدية وإمنا ختضع لألنظمة والتعليمات وقبـل           

 و املـسؤول  كون ه يالقانون ومن مث فإن املستشفى العام       هذا ختضع لنص    
 .وميكن أن يرجع عليها بالتعويض

ات ي بالنسبة للصيادلة الذين يعملون يف املستـشف       اًإال أن األمر يبدو خمتلف    
فرغم أن الصيديل يقوم بتجهيـز األدويـة وتقـدمي اخلـدمات            : اخلاصة

 العالقـة بـني     ألشخاص مل يسبق له أن ارتبط معهم بأي  عقـد إال أن            
الصيديل واملريض هي نتيجة لعقد االشتراط ملصلحة الغري الذي يربم عادة           
بني املستشفى والعاملني فيه من أطباء وصيادلة وغريه، وتكمن مـصلحة           

يف تقدمي العالج الالزم ملن يعاين األمل من املرضـى          ) املشترط(املستشفى  
  .)٢(ديةك أن مسؤولية الصيديل تكون عقومقتضى ذل) الغري(

                                   
  .٣٩ق ذكره، صب مصدر س:الدكتور حسن زكي اإلبراشي  )1(
  .٧٤-٧٣ املصدر السابق، ص:الدكتور حسن زكي اإلبراشي  )2(
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حيـدث أن   : حالة قيام الصيديل باإلسعافات األولية يف احلوادث الطارئـة         -٣
لوعي فيتدخل من تلقاء    ل اً أو فاقد  اًهد الصيديل يف الطرق العامة جرحي     يشا

نفسه أو بناء على طلب اجلمهور، وهذا التدخل ال يكون بناء على عقـد              
ح اجلمهـور،    حىت ولو كان تدخله نتيجة إلحلا      ولبل هو أقرب إىل الفض    

 وهنا ال ميكن القول بوجود      )١(هور ليس بذي صفة يف متثيل املريض      فاجلم
عقد بني الصيديل وبني من طلب منه التدخل من اجلمهور كما ال يوجد             
هذا العقد بني الصيديل واملصاب، ومن مث فإن املسؤولية يف هذه احلالـة             

 الصيدلة العراقي   تكون تقصريية وينبغي أن أشري إىل أن قانون مزاولة مهنة         
مل يعترب ما يقوم به الصيديل من اإلسعافات األوليـة يف حالـة حـصول               
حوادث فجائية مستعجلة مزاولة غري مشروعة ملهنة الطب، غري أن كثريا           

 اعترضوا على إباحـة     -برود ارديل -من األطباء وعلى رأسهم الدكتور      
هم عـن إسـعاف   اإلسعاف للصيادلة حبجة أم غري مؤهلني له، وقد ينجم          

  .)٢( باملريضضرر
إال أن هذا الرأي كما يقول القضاء املصري تترتب عليه نتـائج خطـرية              
تتمثل يف تعريض حياة األشخاص احملتاجني إىل اإلسعاف السريع للخطر،          

هم، خاصة عند عدم تيسر وجـود       حبرمام من أن يقوم الصيديل بإسعاف     
  .)٣(طبيب

  
  

                                   
  .١٣٩ املصدر السابق، ص:قريب من هذا املعىن، الدكتور حممد حسنني منصور  )1(
  .١٥٠ املصدر السابق، ص:نقالً عن الدكتور حممد فائق اجلوهري  )2(
 املصدر الـسابق،    :، نقالً عن الدكتور حممد فائق اجلوهري      ١٩٤٥-٤٧٤حكم حمكمة جنايات مصر، قضية        )3(

  .١٥٢ص
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  ديل بتنفيذ العقدأن يكون الضرر نتيجة إخالل الصي ) ٢( 
الذي حلق املريض قد نتج عن إخـالل الـصيديل           جيب أن يكون الضرر   

تزام الـذي   بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد، ويستوي يف ذلك أن يكون االل          
، ألن بعض االلتزامات الـيت      )١(اً ثانوي اً أم التزام  اً جوهري اًحصل اإلخالل به التزام   

هرية وبعضها اآلخر تكون التزامـات ثانويـة،        ينشئها العقد تكون التزامات جو    
 االلتزامات اليت ال يتصور وجود العقد بـدوا،         كوااللتزامات اجلوهرية هي تل   

وال تـثري   . ويطلق فقهاء الشريعة اإلسالمية على هذه االلتزامات مقتضى العقـد         
االلتزامات اجلوهرية مشكلة جدية من حيث املسؤولية النامجة عن اإلخالل ـا            

  .كون قواعد املسؤولية العقدية واجبة التطبيقفت
اليت قد توجد وقد ال توجد،      أما االلتزامات الثانوية فهي تلك االلتزامات       

 ما تكون هذه االلتزامات يف عقد ملحق بالعقد األصلي أو قد تكـون يف               اًوغالب
  بالنسبة لوجودهـا، أو    اًتشري هذه االلتزامات خالفاً كبري    العقد األصلي نفسه، و   

  .بالنسبة لتحديد مداها ونطاقها
ومن االلتزامات اجلوهرية اليت ينشئها العقد املربم بني الصيديل واملـريض           
اليت قد خيل ا الصيديل وتؤدي إىل قيام مسؤوليته العقدية، هي التزام الـصيديل              

، أو التزام الصيديل بالتأكد مـن أن        )املريض أو نائبه  (بتسليم الدواء إىل املشتري     
فة الطبية صادرة من طبيب مرخص له مبمارسة املهنة، أما االلتزامات الثانوية            الوص

فمثاهلا التزام الصيديل بضمان العيب اخلفي يف الدواء الذي يقـوم بتركيبـه يف              
.  أو أكثر  نيءصيدليته، أو التزام الصيديل بالتحقق من عدم وجود تعارض بني دوا          

ة الطبية، أو مسؤولية هذا األخـري       سؤوليأن امل  بصدد   )٢(ويذكر جانب من الفقه   
ن اخلطأ املنسوب إليه ال ميت بصلة إىل الرابطـة العقديـة            اتكون تقصريية إذا ك   

                                   
  .٢٩ املصدر السابق، ص:القادر احلاج الدكتور حممد عبد  )1(
  .٨١ املصدر السابق، ص:الدكتور حسن زكي اإلبراشي  )2(
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ء مما تسبب يف    كعدم قيامه بالتنبيه عن أخطاء مطبعية خاصة بتحديد جرعة الدوا         
  . يف ذلك إىل أحد األحكام القضائيةاًوفاة املريض مستند

، قد استقرا على أن     )٢(حمكمة النقض يف مصر     القانوين وقضاء  )١(إن الفقه 
املسؤولية العقدية تنهض يف حالة عدم تنفيذ االلتزام العقدي، إال أنه ميكن تصور             

كما -حاالت أخرى لقيام املسؤولية العقدية إضافة لعدم التنفيذ، فاخلطأ العقدي           
جلزئـي   متعددة وهي عدم التنفيذ والتنفيذ املعيب والتنفيـذ ا         اً يتخذ صور  -تقدم

  . كانت صورة اخلطأاً فإن املسؤولية العقدية تتحقق أيوالتأخر يف التنفيذ، ومن مث

  جيب أن يكون املريض صاحب حق يف االستناد إىل العقد ) ٣( 
منه املريض أو من    تكون مسؤولية  الصيديل عقدية إذا كان مشتري الدواء          

  .ية وكان هو الذي رفع على الصيديل دعوى املسؤولاًينوب عنه قانون
طأ الـصيديل بـأن   أما إذا أدى استعمال الدواء إىل وفاة املريض بسبب خ        

 عما حدده الطبيب، ففي هذه احلالة تكون املسؤولية عقدية إذا           اً دواء مغاير  أعطى
ون مبثابة خلفاء للمتوىف يف مجيع حقوقه من        د ألم يع  ؛كان من رفع دعوى الورثة    

صيديل يف تنفيذ ما التزم بـه جتـاه         ىل تقصري ال  إ وألن هذه الدعوى تستند      ؛جهة
أما إذا كان رافع الدعوى من غري الورثة، فإن املسؤولية          . مورثهم من جهة أخرى   

. )٣(قد الذي أبرمه املريض مع الصيديل      ألنه من الغري بالنسبة للع     ؛ستكون تقصريية 
ن تقدمي تكييف أفـضل     إولكن كيف ميكن تكييف العقد بني الصيديل واملريض؟         

لصيديل مبشتري الدواء ينبغي أن يقوم على فهم واضح لعمل الـصيديل،            لعالقة ا 

                                   
 مصادر االلتزام، دار    : الدكتور أمحد حشمت أبو ستيت     ؛)١٢٠( املصدر السابق، فقرة     :الدكتور حسني عامر    )1(

  .٤٢، ص١٩٦٣الفكر العريب، 
 جممـوع املبـادئ     ؛٢٩/٥/١٩٨١ نقض مدين مصري جلسة      ؛٢٣/١٢/١٩٧٩نقض مدين مصري، جلسة       )2(

  .٧١٢، ص١٩٨٤ -١٩٧٩القانونية اليت قررا حمكمة النقض الدائرة املدنية من 
  .٨٩-٨١ مصدر سبق ذكره، ص :مؤلف الدكتور حسن زكي اإلبراشي:  من هذا املعىن انظراًقريب  )3(
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 سـتكون   يله مث فإن عالقته بعم    فهو قد يقوم ببيع أدوية جاهزة حمددة األمثان ومن        
 ألحكام عقد البيع حيث يلتزم بتسليم الدواء إىل املشتري نظري الثمن الـذي      اًوفق

وصوف بأجزائـه يف التـذكرة      يدفع إليه، وقد يقوم الصيديل بتركيب الدواء امل       
  .)١(ا تنطبق عليه أحكام عقد املقاولةالطبية، وعمله هذ

، ألنه يلتزم بصنع ذلك الدواء ومـن        حكام عقد االستصناع  إوبعبارة أدق   
مث تسليمه إىل من قدم له الوصفة الطبية وأن ما يتقاضاه ميثل مثن العناصـر الـيت                 

  .له من عمل فينيتكون منها الدواء إضافة إىل أتعابه ملا بذ
 الصيديل قد أوىف بالتزامه     عدتويالحظ أن بعض أحكام القضاء الفرنسي       

ن هو بذل العناية اليت توجبها مهنته وأن اإلخالل مبا ترمسه هذه            إالناشئ من العقد    
املهنة من واجب التبصر واالحتياط يف تنفيذ العقد يوجب مـسؤولية الـصيديل             

  .)٢(العقدية
إن أحكامه املتيسرة مل تتناول تكييف مسؤولية الصيادلة        أما القضاء املصري ف   

وإمنا اقتصر حبث هذه املسؤولية يف اإلطار اجلنائي أو يف جمال املخالفات املهنية، يف              
  .الوقت الذي كانت هناك أحكام كثرية تناولت تكييف مسؤولية األطباء

JאאF٣E 
رة ومن  من الفقه القانوين إىل اعتبار مسؤولية أرباب املهن احل        ذهب جانب   
 الرتباطهم مع عمالئهم بعقود لغرض تقدمي خدمام        اً نظر ؛بينهم الصيديل عقدية  

الفنية، وعلى الرغم من وضوح العالقة العقدية بني الصيديل ومشتري الدواء، فإن            

                                   
ة املدنية التقصريية والعقدية، الطبعة الثانيـة، دار املعـارف،          املسؤولي :الرحيم عامر  الدكتور حسني عامر، عبد     )1(

  .١٠١، ص١٩٧٩
، نقالً عن مؤلف الدكتور حسني      ٢/١٠/١٩٤٢ وحكم حمكمة نيس يف      ١٥/٧/١٩٤٩حكم حمكمة روان يف       )2(

  .١٠١، صذكره مصدر سبق :الرحيم عامر عامر، عبد
  .٢٤، ص٢٠٠٢ الفعل الضار، عمان، دار الثقافة، ،لتقصريية املسؤولية املدنية ا:عبد العزيز اللصاصمة. د: انظر  )3(
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ية ملـسؤولية الـصيديل     الرأي الغالب يف الفقه الفرنسي يؤكد الطبيعة التقـصري        
  .)١(ة متاماًيمتجاهالً العالقة العقد

 مـسؤولية الـصيديل     عدإال أن األمر الذي ينبغي أن أشري إليه هو أن من            
  .تقصريية مل يقدم ما يربر هذا الرأي أو يدعمه

وإزاء هذا الواقع، فإنه من الواجب أن نبحث عما ميكن أن ينـهض مـن          
ولية الصيديل التقصريية ومن مث مناقشته والتعرف       حجج لتربير االجتاه القائل مبسؤ    

ن الصيديل ميكـن مـساءلته      إعلى مدى صحته، وقبل أن أبني هذه احلجج أقول          
رت ظروف احلال وأكدت الدالئل انتفـاء العالقـة         ا ما أش  امسؤولية تقصريية إذ  

يت العقدية بينه وبني املريض فنطاق املسؤولية التقصريية يتحدد يف مجيع احلاالت ال           
ـ     )٢( له اً على التزام مل تكن اإلرادة مصدر      ينصب فيها اإلخالل   ون ، ومن مث ال يك

 اً بوصفه العقـدي بـل سيـصبح مـصدر         اًالضرر الذي أصاب املريض متحفظ    
للمسؤولية التقصريية، واحلال يكون كذلك إذا ما أخل الصيديل بذلك الواجـب            

قتضي منه اليقظة واحلـذر يف      القانوين العام املتمثل يف عدم اإلضرار بالغري الذي ي        
سلوكه وتعامله مع اآلخرين، من ذلك مثالً أن يرفض الصيديل قبـول التـذكرة              

 إىل عـدم    اً بشىت احلجج أو املزاعم، هادف     اًطبية لصرف ما فيها من دواء متذرع      ال
 االحتفاظ به ألناس آخرين أو أن يصر الصيديل املوظـف يف            اًبيع الدواء أو قاصد   

ـ مة على أن يشتري املريض الد     املستشفيات العا   اًواء من الصيدليات األهلية، خمالف
بذلك القوانني واألنظمة و التعليمات اليت تقضي بتزويد املرضى بالـدواء مـن             
صيدلية املستشفى، أو أن خيل بأي التزام آخر تفرضه عليه مهنته، حيث ال ميكن              

العناية بصحته، إذ   د ب ن املريض قد اختار الصيديل الذي عه      إالقول يف هذه احلالة     
  . من يعمل يف هذا املستشفىاًنه جيهل متامإ

                                   
  .١٣٥، صاًاملشار إليه سابق:  حسن أبو النجاانظر تفصيل هذه اآلراء يف حبث الدكتور  )1(
  ).١٨٤( املبسوط يف املسؤولية، املصدر السابق، فقرة :الدكتور حسن على الذنون  )2(
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אאJאא 
 إىل تفصيل أركان املسؤولية املدنية يتطلب الكـالم عـن اخلطـأ،             بيان

  :والضرر، وعالقة السببية بينهما، وهذا ما سيتم يف ثالثة فروع، كما يلي

אאJא 
 حتديد مفهوم اخلطأ يف نطاق املسؤولية املدنية من أدق املسائل وذلـك             أن

لتعدد صوره ومظاهره وسأحبث يف فقرات ثالث حتديد مفهوم اخلطأ، واخلطـأ            
  :املهين للصيديل وحاالته، وصور خطأ الصيديل على التوايل

Wא 
 ي ويف الفقه القـانوين    فقه اإلسالم يقتضي األمر توضيح مفهوم اخلطأ يف ال      

 الوضعي فالفقه اإلسالمي مل يستعمل لفظة اخلطأ بـاملعىن املعـروف يف             والقانون
، وهي تعطي نفس معـىن اخلطـأ يف         وإمنا استعمل يف حملها لفظة تعدي     القانون  
  .القانون

  .)١(لعمل الضار بدون حل أو جواز شرعيويقصد بالتعدي هو ا
ما " أن اخلطأ هو     واإلسالمية قد ذكر  وإذا كان جانب من فقهاء الشريعة ا      

، فإن ذلك مل يكن إال مبناسبة الكالم عن القتل          )٢("أصبت مما كنت تعمدت غريه    
  . )٣(ني القتل العمد والقتل غري العمدوكان املقصود منه املقابلة ب

                                   
 ،تقصريية عن فعل الغري يف الفقه اإلسالمي املقارن، رسالة دكتوراه          املسؤولية ال  :انظر يف ذلك، سيد أمني حممد       )1(

  .٨٥، ص١٩٦٤جامعة القاهرة، دار الكتاب العريب، القاهرة، 
  .٦٦، ص)١٦(املبسوط، جزء : السرخسي  )2(
بعـة  ول، طرفا االلتـزام، مط  النظرية العامة لاللتزامات يف الشريعة اإلسالمية، اجلزء األ:ةالدكتور شفيق شحات    )3(

 أصول االلتزامـات يف القـانون       : الدكتور حممد خمتار القاضي    ؛١٧٣االعتماد، القاهرة، بدون سنة طبع، ص     
  .٢١٤، ص١٩٥١املدين، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، 
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 بني نظرية اخلطـأ الـيت       اً وسط اًمية موقف لقد وقف فقهاء الشريعة اإلسال    
د أو التقصري، وبني نظرية املخاطرة اليت توجب التعـويض          تستلزم اإلدراك والقص  

 مل يكن فهـم     م أ اًكان خمطئ أبغريه بدون وجه حق سواء      على كل شخص أضر     
 ألن التسبب هو وسـيلة إىل       ؛ ذلك اًالتعمد يف األضرار اليت تقع تسبب     يشترطون  

ن هنـا   الفعل الضار وهلذا فهو حباجة إىل ما يقويه ويوصله بالفعل الناتج منه، وم            
كما أخذ فقهاء الـشريعة     . كان البد من وجود القصد أو التقصري أو قلة التحرز         

اإلسالمية بنظرية املخاطرة يف اإلصرار اليت تقع مباشرة، ذلك ألن األفعال املباشرة            
  .)١( فاصل، فتكون وحدها كافية للضمانمتصلة بالنتائج الناشئة عنها دون

تقصري يف مسلك اإلنسان ال يقع      "بأنه  أما الفقه القانوين فقد عرف اخلطأ       
، وهـذا   "باملـسئول من شخص واحد يف نفس الظروف اخلارجية اليت أحاطت          

التقصريية يف  التعريف هو التعريف العام الذي يشمل املسؤولية العقدية واملسؤولية          
  .)٢(وقت واحد

ـ      وإذا كانت التشريعات الوض     حيـدد   اًعية قد أغفلت تعريف اخلطأ تعريف
 للمـسؤولية   اًأا أمعنت يف اعتبار اخلطأ أساس     أو يبني طريقة ضبطه، إال      عناصره  
  .)٣(ما يترتب عليه من إلزام بالتعويضاملدنية و

ين املصري إىل أن كل خطأ سـبب        من القانون املد  ) ١٦٣(وتنص املادة   
ن إ من حيث    اً عام ، وهي بذلك تضع مبدأً     للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض     اًضرر

  .أ الوارد فيها يتناول الفعل العمد أو جمرد اإلمهالمفهوم اخلط

                                   
، حيث يشري   ٧٧ ص ،٩ املغين، جزء    :ويف هذا الصدد انظر ابن قدامة     . ٨٧ املصدر السابق، ص   :سيد أمني حممد    )1(

  .التفريط وعدم احلفظإىل 
  .٢٥٧ املصدر السابق، ص:السالم التوجني الدكتور عبد  )2(
، ١٩٨٧ حبوث وتعليقات على األحكام يف املسؤولية املدنية، القاهرة، مطبعة السالم،            :الدكتور سليمان مرقس    )3(

  .٣ص
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 عند عدم قيامه بااللتزامات اخلاصة      اً خمطئ دلصيديل يع  ملا تقدم، فإن ا    اًوطبق
 وقد يكون خطـأ     اًه،وخطأ الصيديل قد يكون خطأ عقدي     اليت تفرضها عليه مهنت   

 الناشئة  ، فاخلطأ العقدي يتحقق مبجرد إخالل الصيديل بأحد االلتزامات        اًتقصريي
عن العقد، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء، أما اخلطأ التقصريي فيتحقـق يف              
جانب الصيديل مىت ما أخل بالواجب القانوين العام الذي يقضي باختاذ اليقظـة             
واحلذر لعدم اإلضرار بالغري، ويعرب فقهاء الشريعة اإلسالمية عن ذلك بالتقصري يف            

ريه يف االحتراز عن الفعل الـذي أدى إىل وقـوع         التحرز، فالصيديل يسأل لتقص   
ـ "الضرر، ويقول يف ذلك الزيلعي يف كتابه شرح الكرت           مث إمث تـرك التحـرز      أي

ال تـؤذي   أ مباشرا إال بـشرط       ألن األفعال املباحة ال جيوز     ؛واملبالغة يف التثبت  
  .)١("داً فقد يتحقق ترك التحرز فيأمثذى أحآ، فإذا اًأحد

صرية جيب أن يكون    صيديل كما قضت حمكمة النقض امل     هلذا فإن عمل ال   
ل أو خالفهـا     هذه األصـو   تباعا لألصول العلمية املقررة فإذا ما فرط يف         اًمطابق

  .)٢(حقت عليه املسؤولية
أما إذا مل يثبت وقوع تقصري من جانب الصيديل وتبني أنـه قـد اختـذ                

  . مسؤولية عليهلعالج املوصوف، فالاالحتياط الالزم عند تزويد املريض با
ـ   اً عقـدي  اًه التزام كان االلتزام الذي حصل اإلخالل ب     أوسواء    اً أم التزام

 الشخص  دويف هذه احلالة يع    بنتيجة حتقيق غاية،     اًما أن يكون التزام   إ، فهو   اًقانوني
) ل عنايـة  بـذ ( بوسيلة   اًيجة املنشودة، أو قد يكون التزام      إذا مل تتحقق النت    اًخمطئ

  .)٣( إذا مل يبذل العناية الالزمةاً خمطئوعندها يكون الشخص
                                   

  .٥٦٥، ص)ت.د(لفكر، ، دار ا)اجلرمية( اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، :الشيخ حممد أبو زهرة  )1(
  .١٨٨، ص)٨(؛ موسوعة القضاء والفقه، جزء ٢٧/١/١٩٥٩نقض جنائي مصري، جلسة   )2(
 ؛٤٠٣، ص ١٩٦٥ مصادر االلتزام، دار املعـارف       ، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول     :الدكتور أنور سلطان    )3(

ار النشر للجامعات، بدون ذكـر سـنة         مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية، د     :الدكتور حسن زكي اإلبراشي   
  .١١٥الطبع، ص
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  فهل التزام الصيديل هو التزام بنتيجة أم هو التزام ببذل عناية؟
 هذا املوضوع على أن هنـاك       ممن حبث القانوين  لقد اتفق جانب من الفقه      

ـ  يلقى على عاتق الصيديل يتمثل يف جتهيز أدوية سليمة مـن ح            اًالتزاماً حمدد  ث ي
املرضى سواء قام بتحضريها بنفسه أو تسليمها من املنـتج          الصفات واخلواص إىل    

هلا، وتربير ذلك أن الصيديل يستطيع من الناحية العلمية أن يتحقق من املواد اليت              
  .)١(يستعملها أو اليت يتسلمها لبيعها

هذا يعين أن التزام الصيديل هو التزام بنتيجة، ولكن إذا كـان الـصيديل              
ك األدوية  بيعها أو يركبها، إال أنه ال يضمن فعالية تل        يضمن سالمة األدوية اليت ي    
  .)٢(ومدى جناحها يف العالج

إال أن هذا القول ينبغي أال يؤخذ على إطالقه، فالصيديل ال يضمن فعالية             "
الدواء وجناحه يف الشفاء إذا ما كان هذا الدواء قد أعد بصورة تتفق مع األصول               

ته لالستعمال مل تنته بعد، أما إذا كانـت         العلمية املستقرة، أو كانت مدة صالحي     
هذه املدة قد انتهت قبل صرف الدواء ووصوله إىل املريض، فإن الصيديل بـدون              
شك سيكون مسؤوالً عن فعالية الدواء يف هذه احلالة، فالطبيب عندما يـصف             

ج بالصورة اليت يكون فيها      يف العال  ض فإنه يتوقع منه أن يكون له أثر       دواًء للمري 
ـ     بفعاليته، أما وقد انتهت مدة صالحية الد       اًظحمتف ن فيهـا   اواء بالصورة اليت ك
 وكـذلك ال    ، بفعاليته، فإنه سوف يفقد تلك الفعالية وقد تتحلل عناصره         اًحمتفظ

يتحمل الصيديل املسؤولية عن األضرار اليت يصاب ا املريض إذا ما كانت تلك             
  ."أت بسبب احلساسية املفرطة للمريضاألضرار قد نش

                                   
 مشكالت املسؤولية املدنية، اجلزء األول، يف ازدواج أو وحدة املسؤولية املدنيـة،             :الدكتور حممود مجال زكي     )1(

  .٣٩٣، ص١٩٧٨مطبعة جامعة القاهرة، 
  .٦٧، ص)ت.د(القاهرة، ، ١ج ، املسؤولية الطبية، موسوعة القضاء والفقه:الدكتور حممد حسنني منصور  )2(
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ولكن تبقى ملسؤولية قائمة يف جانب الطبيب الذي وصف الدواء من دون            
 وإذا كان الصيديل    ،أن يأخذ بنظر االعتبار قابلية املريض على تعاطيه هذا الدواء         
  .يلتزم بنتيجة فإن من يقوم بصنع الدواء يلتزم ببذل عناية خاصة

Jאא 
ء أثناء ممارسته للمهنة وهذه األخطاء يطلـق        ن الصيديل قد يرتكب أخطا    إ

قـصود باألخطـاء املهنيـة أو       عليها عادة، األخطاء املهنية أو الفنية، فما هو امل        
  .)١(الفنية

أن اخلطأ املهين يتعلق مبهنة الصيديل أثناء مزاولته هلا، ويتجسد هذا اخلطـأ             
راعاة أصول  يف خروج الصيديل حبكم مهنته واختصاصه الفين الذي يفرض عليه م          

ويشري فقهاء الشريعة اإلسالمية ذا الـشأن       . عمله للحيلولة دون حصول الضرر    
ن حسن النية يف تعامله     إىل أن الصيديل جيب أال يتعدى حدود ما أمر به وأن يكو           

  .)٢(مع املرضى
وهذا اخلطأ قد حيصل عند صرف الصيديل لألدوية املدرجة يف الوصـفة            

 عن اليت حددها الطبيب أو      اً الدواء بنسب ختتلف متام    ه بتركيب الطبية أو عند قيام   
  .أن يستعمل مادة معنية تستعمل ألغراض أخرى يف تركيب هذا الدواء

ومنـهم  - كان الشك يرمي بظالله على مسؤولية رجـال الفـن            اًوقدمي
ن حصوهلم على الشهادة العلمية اليت يرخص       إ على أخطائهم الفنية، إذ      -الصيادلة

 بالقيام بعمله على الوجـه      اًولة املهنة، جتعل كالً منهم جدير      مبزا هلم على أساسها  

                                   
، ٢٩٩، ع ٥ املسؤولية اجلنائية لألطباء والصيادلة، حبث نشر يف جملة مصر املعاصرة، س           :الدكتور رؤوف عبيد    )1(

  . وما بعدها٢٧ص
جل به  أن يأمر الر  (،  ١٠٠حيث جاء يف باب خطأ الطبيب واإلمام يؤدب، ص        ) ٥( األم، جزء    :اإلمام الشافعي   )2(

ومل يتعد املأمور ما أمره فال عقل وال مأخوذية إن حسنت نيته إن شـاء اهللا                ... جرحهالداء الطبيب أو يبطء     
  ).تعاىل
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 بالتايل حمالً لثقة اآلخرين، فإخضاعهم ألية رقابة أو مسؤولية          نالصحيح، ويكونو 
  .ل من شأن شهادم العلميةليعن أية صورة من صور خطئهم قد يؤدي إىل التق

زاولتـها ومينـع    بل وبعدم قيمتها، كما أنه يضر بسمعة املهنة ويعطـل م          
جيـب أن    -دويـل –بالضرورة تقدمها، فالرقيب الوحيد حسب قول الدكتور        

  .)١(يكون الضمري والرأي العام
مة املسؤولية مىت   إال أن هذا األمر مل يبق على حاله إذ استقر الرأي على إقا            

 كانت صفته أو درجته، وأكثر من ذلك ذهب الـبعض           اً أي اً حمقق اًكان اخلطأ ثابت  
إىل أن التفرقة بني اخلطأ املهين اجلسيم واليسري ال تسري على أخطـاء              -وحبق–

 يف التمييـز بـني      اًالعتبارات الشائكة اليت كانت سبب    الصيادلة، إذ ال تثار فيهما ا     
 مىت صدر منه خطأ وكان      -اً ومدني جنائياً- اًفالصيديل يسأل دائم  . طاء األطباء أخ

ابته، دون احلاجة للبحث يف نوع اخلطأ        يف وفاة املريض أو يف إص      اًهذا اخلطأ سبب  
ة يف املسؤولية، فـال حمـل       وال يف مداه، فمسؤولية الصيادلة ختضع للقواعد العام       

 أن جيعل   ري، وإذا كان من شأن التفرقة ما بني اخلطأ املهين اجلسيم واليس           )٢(للتفرقة
سيمة، الصيادلة أكثر طمأنينة يف عملهم، فال يسألون إال عن أخطائهم املهنية اجل           

 وأن تتـوافر هلـم      اًب أن يكونوا يف طمأنينة أيض     فإن املرضى مستعملي الدواء جي    
ن حصوهلم على الـشهادة     فإاحلماية الكافية من أخطاء الصيادلة، إضافة إىل ذلك         

العلمية ملمارسة املهنة ليس من شأنه أن يوفر الغطاء املانع من مسؤوليتهم وإمنـا              
ومن مث فإن الصيديل يكون مـسؤوالً يف        . و السليم ختوهلم ممارسة املهنة على النح    

                                   
القـانون   مسؤولية األطباء واجلراحني اجلنائية، حبث نشر يف جملـة           :نقالً عن الدكتور حممود حممود مصطفى       )1(

  .٣٩٣، ص١٩٤٨  كلية احلقوق، القاهرة،،)١(، ع ١٣واالقتصاد، ص
  .٣٦ املصدر السابق، ص:ؤوف عبيدالدكتور ر  )2(
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كل احلاالت اليت خيالف فيها الشروط القانونية، فخطأ الصيديل يقـع تقـديره             
  .)١(باالستناد إىل االلتزام باحليطة واحلذر اليت تفرضه عليه أصول املهنة

طأ مهمـا   واستقر القضاء املصري على أن املسؤولية تقوم مىت ما حتقق اخل          
 بشرط أن يكـون     اً أو يسري  اً، جسيم  أو غري فين   اًكان خطأً فني  أعه، سواء   كان نو 

  .)٢(اً كافياً ثبوتاًهذا اخلطأ ثابت

אאJא 
يعرف الضرر بأنه األذى يصيب املضرور يف حق أو يف مصلحة مشروعة،            

  .)٣( جسمه أو ماله أو عواطفه وشعورهنصب على حياته أواسواء 
 عليه مـن    ىيب املعتد شريعة اإلسالمية بأنه عبارة عما يص     وعرفه فقهاء ال  

  .)٤(ضواً أو ماالً متقوماً حمترماً أو عاًاألذى له نقص
ـ  اًور هذه املسؤولية ويعد ثبوته أمر     وهذا الركن يشكل حم     لقيامهـا   اً الزم

ن الضرر هو روح املسؤولية املدنيـة       إ املطالبة بالتعويض، وهلذا فقد قيل       وإلمكان
  .)٥(يثبت فال حمل للبحث يف املسؤوليةألساسي فيها فإذا مل والعنصر ا

 ويتمثل يف االعتداء على السالمة اجلـسدية        اً قد يكون جسدي   وهذا الضرر 
، اً، أو أدبي   معنوياً اًياة والقضاء عليها، وقد يكون ضرر     للمضرور أو االعتداء على احل    

                                   
، ١٢ مسؤولية الصيديل املدنية عن تنفيذ التذكرة الطبية، جملة احملامي الكويتيـة، ص            :الدكتور حسن أبو النجا     )1(

  .٦٣، ص١٩٨٩عدد 
  .٧١٣، ص١٦س  القاهرة،احملاماة،جملة ، ٢/١/١٩٣٦حكم حمكمة استئناف مصر، جلسة   )2(
اهللا وهبـة، القـاهرة،      لية املدنية يف القانون املصري، الطبعة الثانية مكتبة عبد         املسؤو :الدكتور مصطفى مرعي    )3(

  .١٠٣، ص١٩٤٤
  .٩٣ املصدر السابق، ص:سيد أمني  )4(
؛ ١٠٨، ص ١٩٥٥ ، شرح القانون املدين، اجلزء الثاين، االلتزامات، املطبعة العاملية        :الدكتور حممد كامل مرسي     )5(

  .٣٦٧ابق، ص املصدر الس:الدكتور أنور سلطان



  - ١٥١  -    

رور  بأن يصيب املـض    اً يشعر به املضرور، وقد يكون مالي      والذي يبدو يف صورة أمل    
  .)١(يف ماله كنفقات العالج مثالً

، )٢( مل يتفق الفقه املدين على حصرها      ويشترط يف الضرر عدة شروط، إذ     
 كـان وقوعـه يف      مل أ  سواء وقع يف احلا    اً مؤكد اًفيجب أن يكون الضرر حمقق    

 فال تعويض عن الضرر غـري       اًكما جيب أن يكون الضرر مباشر     . اًاملستقبل حمتم 
اشر، والضرر املباشر هو الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء به وقـد بـني               املب

منـه  ) ٢٤١(القانون املدين املصري املقصود بالنتيجة الطبيعية حيث تنص املادة          
لدائن أن يتوقاه    الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة ا         دويع... "على أنه   

 لـيس   -اًأي يكون الضرر مباشر   -ط   والواقع أن هذا الشر    )٣("ببذل جهد معقول  
وملا كان هـذا     هو شرط لتحقق ركن العالقة السببية،        وإمنا بركن الضرر    اًخاص

  .)٤(ر التعويض عن الضرر املباشر وحده، فال مناص من قصاًالركن األخري ضروري
ـ        كما  أو مـصلحة مـشروعة      اً يشترط أن يكون الضرر قد أصاب حق

طأ الصيديل يف تركيبه إىل وفاة شـخص        للمريض، كان بسبب الدواء الذي أخ     
هلم هذا الشخص مطالبة الصيديل بالتعويض      واستعمل الدواء، فيكون ملن كان يع     

 أو على أساس    اًقتهم قانون ف كانوا ممن جيب عليه ن     على أساس اإلخالل حبق هلم إذا     
 ولكـن   اًمل يكونوا من أصحاب النفقة قانون     اإلخالل مبصلحة مالية مشروعة إذا      

  .)٥(وىل اإلنفاق عليهم على وجه مستمر يتتوىفاملكان 

                                   
، ٢٩٤،  ٢٩٣، ص ١٩٧٨ النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر االلتـزام،          :الدكتور توفيق حسن فرح     )1(

٢٩٧.  
  .٩٧ املرجع السابق، ص:الدكتور توفيق حسن فرج  )2(
يجـة  أن إصـالح النت   " :٥٠ ص ،يرى الدكتور أنور سلطان يف مؤلفة النظرية العامة لاللتزام، املصدر السابق            )3(

  ."الطبيعية أقرب إىل املقصود من اصطالح الضرر املباشر
  .م١٩٨٧  القاهرة، الوايف يف شرح القانون املدين، الد األول، نظرية العقد،:سالدكتور سليمان مرق  )4(
  .٤٨٦ مصدر سبق ذكره، ص:الدكتور أنور سلطان  )5(
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كـن توقعـه يف      أن يكون الضرر ممـا مي      وتوجب حمكمة النقض يف مصر    
املسؤولية العقدية، إال إذا كان وفاء الصيديل بالتزامه يرجع إىل غش أو إىل خطأ              
جسيم، فال يشترط حينئذ أن يكون الضرر متوقع احلصول كمـا يف املـسؤولية              

  .)١(اً كان هذا الضرر مباشردامماريية، التقص
 أو خطـأ    اً، بأن املدين إذا ارتكب غش     ح الفرق بني احلالتني   ويعلل الشرا 

 خرج عن شريعة العقد ووقع يف دائرة املسؤولية التقصريية، أما األساتذة            اًجسيم
ضـرار   بالتعويض عن األ   االلتزام د فريون أن املسؤولية تبقى عقدية ويع      -مازو-

  .)٢(سيم مدنية نص عليها القانون ازاته على غشه أو خطئه اجلاملتوقعة عقوبة
 جائز يف املسؤوليتني العقديـة      اً كان أم معنوي   اًالضرر مادي والتعويض عن   

منه يف بـاب آثـار      ) ٢٢٢(والتقصريية يف القانون املدين املصري إذ تنص املادة         
ة الصيديل تـدور    وملا كانت مسؤولي  . االلتزام ومشلت التعويض عن الضرر األديب     

يف أحوال كثرية حول األضرار اليت تنشأ عن وفاة املـريض أو إصـابته بعاهـة                
مستدمية بسبب تناوله الدواء الذي أخطأ الصيديل يف تركيبه، فيمكن التساؤل عن            
من يكون له احلق يف املطالبة بالتعويض؟ يف حالة الوفاة يكون ملن كان هلم احلق               

  .يطالبوا بالتعويض عن األضرار املادية اليت حلقتهم أن املتوىفيف النفقة على 
 أما األضرار املعنوية أو األدبية النامجة عن موت مستعمل الدواء، فيمكن           

ال ينتقل إىل   ) املوت(ن احلق يف التعويض عن الضرر الذي أصاب املصاب          إالقول  
  .ر حكم ائي ذا الشأنوالورثة إال إذا حدد مبقتضى اتفاق أو صد

  
  

                                   
 -١٩٧٠نية اليت قررا حمكمة الـنقض،        جمموعة املبادئ القانو   ؛١١/١١/١٩٧٤نقض مدين مصري، جلسة       )1(

  .٦٧٠، صم١٩٨٠  القاهرة،، اهليئة املصرية العامة للكتب،١٩٧٥
  .٥٥٥ املصدر السابق، ص:نقالً عن الدكتور سليمان مرقس  )2(
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אאJאאא 
جيب لقيام املسؤولية املدنية أن تتوافر عالقة السببية بني اخلطـأ والـضرر             

  .)١(تيجة الطبيعية أو املباشرة للخطأوذلك بأن يكون الضرر هو الن
 السببية وفرقـوا بـني      عالقةولقد تعمق فقهاء الشريعة اإلسالمية يف حبث        

السبب البعيد، وألزموا الفاعل بضمان الضرر يف احلالـة األوىل،          السبب املباشر و  
  .)٢( فيهاًلة الثانية أن يكون الفاعل متعديبينما اشترطوا لضمان الضرر يف احلا

 أتكلموالكالم يف عالقة السببية يتطلب مين تقسيم هذا املبحث إىل فقرتني            
ملدنية، وأخصص الثانية   يف األوىل عن مفهوم عالقة السببية يف مسؤولية الصيديل ا         

  .إلثبات العالقة السببية ونفيها

Jאאא 
ل جيب أن يكون    ال يكفي أن خيطئ الصيديل وأن يصاب املريض بضرر، ب         

، أي جيب أن تكون هناك عالقة سببية بني خطـأ الـصيديل             الضرر نتيجة اخلطأ  
  .والضرر الذي حدث

سيما يف اال الطيب بالنظر لطبيعة       عسري وال  لسببية شاق قرير عالقة ا  ن ت إ
اجلسم البشري املعقدة، كما أن تغري حالته وقوة احتماله ملضاعفات املرض أمـر             

باب وتطورات املرض الواحد لسبب     ـ ما ختتلف أس   اًحماط باألسرار اإلهلية، فكثري   
                                   

 الدكتور  ؛)٥٨١( اجلزء األول، املصدر السابق، فقرة       ، الوسيط :الرزاق السنهوري  انظر يف ذلك الدكتور عبد      )1(
  .٢٤٠، املصدر السابق، صيف النظرية العامة لاللتزامات: غامنإمساعيل 

 وانظر  ؛١٠٤-١٠ املصدر السابق، ص   : الشيخ علي اخلفيف   ؛١٧٦ املصدر السابق، ص   :الدكتور شفيق شحاتة    )2(
 ،٢٨٥، ص ١٩٣٣ القواعد يف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل، املطبعة اخلريية مبصر،           :يف هذا الشأن ابن رجب    

إذا أسند إتالف أموال اآلدميني ونفوسهم إىل مباشرة وسبب، تعلق الـضمان            "حيث جاء فيها    ) ١٢٧(قاعدة  
كانت ملجئة إليـه أو غـري       أباملباشرة دون السبب إال أن تكون املباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء              
ده بالضمان وإن كان فيهـا      ملجئة مث إن كانت املباشرة واحلالة هذه ال عدوان فيها بالكلية استقل السبب وح             

  ."عدوان شاركت السبب يف الضمان
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 أمـام أسـباب     اًه مـتحري  ىت ليقف أكثر امللمني بفن    أو دون سبب معروف، ح    
وتطويرات املرض هذه دون أن يتمكن من إبراز العوامل اليت كان هلـا الـدور               

  .)١(رب يف سري املرض أو نتيجة العالجاألك
ويضاف إىل ذلك صعوبات أخرى فقد تعددت األسـباب يف إحـداث            

، فرمبا يكون وراء الضرر الذي      اً تتعدد النتائج ويكون السبب واحد     الضرر، أو قد  
  .أصاب املريض خطأ الطبيب والصيديل واملريض نفسه عند استعمال الدواء

 تضمنت من بني أمور أخرى أحد األدوية        ةرب الطبيب وصف  جففي قضية   
-نقطـة   ) ٢٥(السامة وقرر الطبيب أن يعطي هذا الدواء يف حقنـه مبقـدار             

Goutte-              يف الزجاجة إال أنه مل يكتب كلمة نقطة بشكل واضح بل كتب منها 
 فقام هذا   Gramme–-رام  غحرفني فاختلطت لدى مساعد الصيديل مع كلمة        

 فيه ونتيجة لذلك توفيـت      اًجرام) ٢٥(ب الدواء على أساس وضع      األخري بتركي 
املريضة بعد استعماهلا للدواء، فاعترب كل من الطبيـب والـصيديل ومـساعده،             

كلمة نقطة بشكل    عن وفاة املريضة، فخطأ الطبيب متثل يف عدم كتابته ل          مسئولني
واضح وإمنا عمد إىل كتابتها بأسلوب خمتزل يف مساحة ضـيقة مـن هـامش               

 ألنه ترك أمر تركيب الدواء السام ملساعده، واملفروض         ؛التذكرة، والصيديل أخطأ  
أن يقوم هو بتركيب األدوية السامة بنفسه أو حتت إشرافه املباشر، أما مـساعد              

 يرجع إىل الصيديل للتحقق مـن صـحة          ألنه مل  ،الصيديل فقد أخطأ هو اآلخر    
د الفنية ال تـسمح     ن القواع إ من حيث    اًرة الطبية كما أنه ارتكب خطأ فني      التذك

 من هذه املادة السامة يف دواء، وهنا ميكن القـول، لـو أن              اًجرام) ٢٥(بوضع  

                                   
 جملة رابطة القـضاة املغربيـة،    مدى مسؤولية الطبيب املدنية يف اجلراحة التجميلية، حبث نشر يف  :مسري أورفلي   )1(

  .٥٣، ص١٩٨٤، )٩، ٨(، ع ٢٠ص
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 اًة الصيديل أو مساعده، ولو أن أحد      الطبيب مل خيطئ ملا استوجب األمر مسؤولي      
  .)١(الطبيبألخريين مل خيطئ ملا استوجب األمر مساءلة من هذين ا

 اًن يكون الـدواء فاسـد     أ أضرار ك  وقد يترتب على خطأ الصيديل عدة     
ويؤدي إىل وفاة املريض أو إصابته بضرر جسدي غري مميت مما يؤدي إىل إصـابة               
والدته بصدمة عصبية حني ترى ولدها الوحيد قد غاب عنها أو أصـبح طـريح           

  . غري ذلك من األضرارالفراش وإىل
ة األوىل، وهي    يف احلال  إنفهنا البد من الرجوع إىل القواعد العامة والقول         

، فقـد تعـددت     لضرر فإن األمر ال خيلو من صعوبة       ل اً حقيقي اً سبب عدحالة ما ي  
النظريات بني نظرية تعادل األسباب وبني نظرية السببية الفعالة أو السبب املنتج،            

 األوىل قد أخذ ا كل من القضاء الفرنسي واملصري لفتـرة            وإذا كانت النظرية  
طويلة من الزمن إال أما عدال عنها إىل النظرية الثانية اليت متاثـل اجتـاه الفقـه                 

  .)٢(اليت يعول عليها القضاء العراقياإلسالمي 
أما يف احلالة الثانية، أي يف حالة تعدد األضرار، فإن العالقة السببية تكون             

طأ والنتائج املباشرة لذلك اخلطأ وتوصف هذه النتائج باألضرار املباشـرة           بني اخل 
اليت مشلت املـسؤولية    ) ٢٢١(والقانون املدين املصري ينص نفس املبدأ يف املادة         
  .العقدية والتقصريية لورودها يف باب آثار االلتزام

Jא 
ى املريض، كما هو احلال بالنسبة للخطأ       يقع عبء إثبات عالقة السببية عل     

والضرر حيث جيب عليه أن يثبت أركان املسؤولية، إال أن إثبات العالقة السببية             
                                   

الـسببية يف   عالقـة   يف مؤلفه   ، أشار إليه الدكتور رؤوف عبيد       ١١/٤/١٩٤٦حكم حمكمة أجنيه الفرنسية يف        )1(
  .٢٠٢، صم١٩٥٩القانون اجلنائي، مطبعة ضة مصر، القاهرة، 

 ايد احلكيم، األستاذ عبـد     العراقي، تأليف الدكتور عبد   رية االلتزام يف القانون املدين      نقالً عن الوجيز يف نظ      )2(
  .٢٤٠، صم١٩٧٧-١٩٧٦ بغداد، بغداد، مطبعة جامعةالباقي البكري، األستاذ املساعد حممد طه البشري، 
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 ما تبـدو    اًبواسطة قرائن وظروف احلال، فكثري    يكون يف أغلب األحوال سهالً      
عالقة السببية بني اخلطأ والضرر واضحة ال حيتاج إثباا جلهد كبرية وحـىت إذا              

ن اليت  تضى األمر دليالً، فال يكون مثة حاجة لتقدمي دليل قاطع وإمنا تكفي القرائ            اق
  .)١(قيام السببيةإىل ترجع وجودها 
إىل أنه مىت ما أثبت املضرور اخلطأ والضرر       حمكمة النقض يف مصر      توذهب

وكان من شأن ذلك اخلطأ أن حيدث عادة هذا الضرر فإن القرينة علـى تـوافر                
  .)٢( بينهما تقوم لصاحل املضرورسببيةعالقة ال

وإذا ما مت إثبات عالقة السببية، فإن على الصيديل أن ينفي هذه العالقـة،              
وهو يف سبيل ذلك عليه أن يثبت أن خطأه مل يكن هـو الـسبب يف إحـداث                  

 السبب يف   ن نفذ التزامه، أو أن يثبت أن      إ و اًالضرر، أو أن الضرر كان سيقع حتم      
، فـإذا مـا     )٣(، أي أن يثبت قيام السبب األجنيب       عنه اًيإحداث الضرر كان أجنب   

أثبت الصيديل ذلك فال جمال إلقرار مسؤوليته، ولكن قد يشترك خطأ الـصيديل             
ن النتائج خمتلفة وسـيؤثر     مع أخطاء أخرى يف إحداث الضرر، فعند ذلك ستكو        

 أو  اً فجائي اًوالسبب األجنيب إما أن يكون حادث      يف مسؤولية الصيديل،     اًذلك حتم 
  .قوة قاهرة وإما أن يكون فعل الغري أو خطأ املتضرر
  :واستعرض فيما يلي صور السبب األجنيب

  القوة القاهرة - ١
تعرف القوة القاهرة بأا تلك اليت تصدر عن حادث خـارج عـن إرادة              

  .)٤( وليس من املمكن توقعه أو تفاديهاإلنسان وال ميكن نسبته إليه

                                   
  .٧٤-٧٣ املصدر السابق، ص:الدكتور إمساعيل غامن  )1(
  .١٤٤٨، ١٩ جمموعة أحكام النقض، ص؛٢٨/١١/١٩٦٨نقض مدين مصري، جلسة   )2(
  .٣١٢، ص١٩٨٥ مصادر االلتزام، لواء اجلامعة للطباعة والنشر، :ييف هذا املعىن، الدكتور جالل العدو  )3(
  .١١٨ص املصدر السابق، : مرعيالدكتور مصطفى  )4(
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باحلادث الفجائي أو اآلفة السماوية حسب      وقد يطلق على القوة القاهرة      
 به  اً، قاصد )١(استمده املشرع من الفقه اإلسالمي    تعبري املشرع العراقي وهو تعبري      

كل أمر ال ينسب إىل فعل البشر يف الوقت الذي استمد تعبريي القوة القـاهرة               
لحات الثالثة تعرب عن نفس     واحلادث الفجائي من القانون الفرنسي، وهذه املصط      

  .)٢(املعىن
والقوة القاهرة باعتبارها صورة من صور السبب األجنيب يندر أن جند هلا            
صدى يف التطبيق يف نطاق مسؤولية الصيديل، ولكن مىت ما تبني أن الضرر الذي              

 ال عالقة له بالدواء أو خطأ الصيديل، فال ميكن إقامة           اًحلق املريض كان سببه أمر    
  .املسؤولية

  رورـأ املضـخط - ٢
 صورة من صور السبب األجنيب إذا مـا أثبـت           اًر أيض طأ املضرو  خ ديع

  .الصيديل أن املريض قد تسبب خبطئه يف إحداث الضرر الذي أصابه
أحدث الضرر أي أن    ويشترط يف خطأ املضرور هذا، أن يكون هو الذي          

ملدعى عليه   عن ا  اًقة سببية، كما جيب أن يكون أجنبي       الضرر عال  تكون بينه وبني  
  .)٣(إسناده إليهوال ميكن 

وتنتفي املسؤولية خبطأ املضرور إذا ما كان وحده قد أحدث الضرر، فقد            
 كأن يعمد املريض إىل شرب      ،ال يكون خلطأ الصيديل أي دور يف حصول الضرر        

                                   
) ٣( األم، اجلـزء     :يعاجل فقهاء الشريعة اإلسالمية هذا املوضوع حتت عنوان  اجلوائح، انظر يف ذلك الشافعي               )1(

 املغين، اجلزء   : وكذلك ابن قدامة   ؛"..لفت األرض جبائها انفسخت اإلجارة    فلو ت .. "، حيث جاء فيها     ٢٥٥ص
  ."..و جراد أو برد أو غريه، فال ضمان غرق الزرع أو هلك حبريق أمىت... " حيث جاء فيه ٤١٨ ص،)٥(

 املـصدر الـسابق،     :الباقي البكري، األستاذ املساعد حممد طه البشري       ايد احلكيم، األستاذ عبد    الدكتور عبد   )2(
  .٢٤١ص

ية، مطبعة االعتمـاد،     يف نظرية دفع املسؤولية املدنية، رسالة دكتوراه، النسخة العرب         :سالدكتور سليمان مرق    )3(
  .٢٨٦، ص١٩٣٦
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الزجاجة كلها بدالً من القدر احملدد منها أو أن يتناول عشرة أقراص من احلبوب              
  .بدالً من قرصني

الدواء من دون أن يتأكد من صـالحيته لالسـتعمال          وقد يتناول املريض    
، فبسبب ختزين بعض الناس لألدوية بشكل يفـوق         اًر ينبغي أن نقره مجيع    وهو أم 

 جمموعات كبرية من األدويـة، وبـسبب        اًاحلاجة حبيث جند يف كل بيت تقريب      
مالحظـة ومـن مث يـشكل       اإلمهال فإن الوقت املالئم الستعماهلا قد مير دون         

 يف حـدوث هـذه      اً، وقد يلعب سوء احلفظ دوره أيـض       اً أكيد اًخطراستعماله  
ع األخطار، وهذا كله ناتج من نظرة البعض إىل الدواء باعتباره سلعة من بني السل             

 من الوعي واإلرشاد بشىت الوسـائل ومـن         اًاألخرى، األمر الذي يتطلب مزيد    
لية علـى   خمتلف اجلهات للحيلولة  دون حدوث أضرار ال مربر هلا وال مـسؤو            

الصيديل كذلك إذا ما تناول املريض ما اشتراه منه لغرض االنتحار، بل حـىت إذا               
مل يكن تناوله السم بقصد االنتحار وإمنا كان رعونة فادحة أو ور واضح مـن               

  .)١(املصاب، ففي هذه احلالة يتحمل هو املسؤولية وحده دون الصيديل
 بعزمه على االنتحار ـذا  ولكن ما هو احلل لو أن املريض أخطر الصيديل     

ن مسؤولية الـصيديل يف هـذا       إالدواء، فهل ستكون النتيجة مماثلة؟ ميكن القول        
الغرض تكون حمل اعتبار، فالصيديل عليه أن ميتنع عن بيع الدواء السام إذا ما علم               

 بوصفة طبية،   اًالغرض املخصص له إذا مل يكن حمرر      أن املريض سيستخدمه يف غري      
 شروط السبب األجنيب، وهي أن يكون غري متوقع وليس من املمكن             ستنتفي اًإذ

دفعه، فالصيديل يكون مسؤوالً إذا كان يف وسعه أن يتحاشى النتائج الضارة من             
استعمال الدواء، وال ميكن للصيديل أن يدفع املسؤولية عن نفسه بأنه قـد بـاع               

 لإلعفـاء   اً قانوني اًد املريض، فال يشكل الرضا هنا سن      الدواء املضر بناء على طلب    

                                   
  .١٠٩ املصدر السابق، ص:الدكتور رؤوف عبيد  )1(
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ألنه ال يكون بوسع أي شخص أن يتخلى عن وحدته اجلـسمية            وعن املسؤولية   
ب فـإن قبـول     ، وهلذا الـسب   اع عنها أمر يتعلق بالنظام العام     املتكاملة، ألن الدف  

 يف، ومع ذلك فإن رضا املضرور لـه أثـره           املسئول خطأ   اًاملتضرر ال يلغي مطلق   
  .املطالب بهالقاضي عند تقديره للتعويض 

بل قد يـشترك     يف إحداث الضرر ،      اًحده سبب  يكون خطأ املريض و    ورمبا
، فيتمثل املوقف أمامنا بأن كال اجلانبني قد ارتكب خطأ          اًمعه خطأ الصيديل أيض   
 اخلطـأ   يف مما يؤثر    اً الضرر ومل يكن أحد اخلطأين عمدي      كان له دور يف إحداث    

ن هناك خطأ ارتكب    إترك أو كما يقال     اآلخر، فنكون أمام ما يسمى باخلطأ املش      
  .)١( للضرراً واملضرور فيكون كالمها سبباملسئوليف آن و احد من قبل 

إن اشتراك خطأ الصيديل مع خطأ املريض يتمثل يف قيام بعـض الـصيادلة              
بصرف الدواء رد جلب املريض غالف الدواء القدمي من دون أن يكلف الصيديل             

  . الدواء السابقة أو عمن يستعمل هذا الدواءنفسه باالستفسار عن وصفة

  رـل الغيـفع - ٣
إن فعل حاله حال القوة القاهرة أو خطأ املتضرر ينفي املسؤولية املدنيـة             

  .للصيديل إذا كان هو السبب الوحيد يف إحداث الضرر
فال يتحمل الصيديل املسؤولية إذا تبني أنه قد اختذ االحتياط الالزم عنـد             

واء املوصوف وذلك بالتنبيه إليه بضرورة مراجعة الطبيب الذي         تزويد املريض بالد  
وصف الدواء، وإمنا تقع املسؤولية كاملة على الطبيب الذي كتب وصفته بشكل            
غامض حبيث ال يعرف على وجه التحديد الدواء املقصود، ولعدم اختاذه بأسباب            

يقـرأ الورقـة    احليطة واحلذر عند عرض والد املريض الدواء عليه، فبدالً من أن            

                                   
 ،)ت.د(،  مؤسسة شباب اجلامعة  اإلسكندرية،  ، الطبعة الثانية،    جرائم اإلمهال : ليزيد علي املتيت  الدكتور أبو ا    )1(

  .٢٣١ص
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امللصقة على الزجاجة ويتأكد من صحة الدواء ومدى انطباقه على وصفته، فإنه            
  .يتعجل ويصرف لوالد املريض ويؤكد له أن هذا الدواء هو الدواء املقصود

الفـة  كذلك ال مسؤولية على الصيديل إذا ما ارتكب مذخر األدوية أية خم           
أ الصيديل مع خطأ الغـري دون أن         وقد يشترك خط   )١(ألحكام قانون مزاولة املهنة   

يستغرق أحدمها اآلخر، فتكون املسؤولية مشتركة مثالً بني الصيديل وبني الطبيب           
وذلك عندما يتجاوز الطبيب يف وصفه الدواء احلد القـانوين يف اسـتعماله وال              

. )٢(ن فيكون كال اخلطأين متصل بالـضرر      يراجع الصيديل الطبيب يف هذا الشأ     
 ما إذا قامت املؤسـسة العامـة        ة عن خطأ الصيديل كذلك حال     اًبي أجن اًويعد سبب 

ولكن إذا قام الصيديل باستالم األدويـة       . لألدوية بتسويق أدوية وجدت أا تالفة     
 إىل  اً للجمهور، فإن مسؤوليته تقـوم أيـض       وهو عامل بتلفها ومن مث يقوم ببيعها      

طبيقات القـضائية يف    ولعل من أهم الت   . جانب مسؤولية املؤسسة العامة لألدوية    
 ال يتعدى عمـره مخـسة       اً وقائعها يف أن طفالً رضيع     هذا اال قضية تلخصت   

أسابيع كان يعاين من نقص غري طبيعي يف الوزن، ويقرر الطبيب عنـد عـرض               
 غـري أن الطبيـب      (Indosil)الطفل عليه يف أن العالج املناسب حلالته هو دواء          

 وهـو دواء    (Indocid)ة الطبية فكتـب      عند حتريره الوصف   اًارتكب خطأ مادي  
 اًحدد اجلرعة على أساس كبسولة صباح     خمصص حلاالت االلتهابات الروماتيزمية     

ومساء يف زجاجة الرضاعة، وعند تقدمي الوصفة الطبية إىل الصيديل قام بـصرف             
ما هو مسجل ا من دواء دون أن يفطن للخطأ احلاصل فيها، وكانت نتيجـة               

 املـسؤولية علـى     بإلقاء إىل وفاة الطفل، فقضت احملكمة       ذلك أن أدى احلادث   

                                   
جلنائية ملهنة الصيديل، جملة القـانون       املسؤولية ا  :الدكتور الصيدالين مصطفى اهليثي والدكتور حارث احلارثي        )1(

  .٢١املقارن، بغداد، ص
، ١٩٦٤  الربـاط،   للعدل، لة يف املسؤولية املدنية، جمموعة حماضرات ألقيت بكتابة الدو        :الدكتور خليل جريح    )2(
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ن شددت على مسؤولية األخري، وقد حرصت احملكمة على         إالصيديل والطبيب و  
تأكيد أن ما يتمتع به الصيديل من دراية وعلم يف جمال مهنته يفرض عليه املراجعة               

  .)١(قة لكل ما كتب يف التذكرة الطبيةالدقي
املـريض،  رر خطأ الصيديل وخطأ الغري وخطأ       وقد يشترك يف إحداث الض    

فنكون بصدد تعدد املسؤولية وعندها يتحمل كل منهم املسؤولية علـى قـدر             
جسامة اخلطأ الذي وقع منه، أو يكونوا متساويني يف حتمل املسؤولية إذا تعـذر              

من ) ٢١٧/٢( عليه املادة    تنصحتديد قسط كل منهم يف املسؤولية وهذا احلكم         
ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل مـن         (دين حيث جاء فيها     القانون امل 

الباقني بنصيب حتدده احملكمة حبسب األحوال وعلى قدر جسامة التعدي الـذي            
وقع من كل منهم، فإن مل يتيسر حتديد قسط كل منهم يف املـسؤولية يكـون                

  .التوزيع عليهم بالتساوي

                                   
  .١٥٣ املصدر السابق، ص:، أشار إليه الدكتور حسن أبو النجا١٩٧٠ آذار ٣حكم حمكمة بلوا يف   )1(
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אאא 
אא 

ـ          إضاف سؤولية ة إىل املسؤوليتني اجلنائية واملدنية للصيديل، فإنه يتعـرض مل
 يف مرفق صحي أو طيب حكومي خيضع لقـانون أو           اًتأديبية سواء بصفته صيدلي   

 يف قطاع خاص، خيضع لنظـام النقابـة أو          اًو كان صيدلي  نظام اخلدمة الوظيفية أ   
  .املهنة اليت ينتمي إليها

سؤولية الصيديل عن أخطائه املهنية فإنين يف       وبالنظر لكون دراسيت تتناول م    
هذا املبحث املتعلق باملسؤولية التأديبية سأتناول النظام التـأدييب بـشكل عـام،             
وعالقته بالنظام اجلنائي، مث أعرض قواعد تأديب الصيديل يف النظامني املـصري            

  :والسعودي وذلك يف ثالثة مطالب مستقلة

אאJאא 
النظام التأدييب جزء من نظام الدولة أو املؤسسة أو املنـشأة أو أي جتمـع              

هـا،  ءلعامل أو املهـين أدا    لشرعي، إذ يتضمن الواجبات وااللتزامات اليت ينبغي        
  .)١(عنهاوكذلك احملظورات اليت جيب عليه أن ينأى 

والتطرق للنظام التأدييب يقتضي بيان أساسه، وهو يكمن لدى بعضهم يف           
نظرية السلطة الرئاسية اليت تصدر األوامر واجبة التنفيذ ومـن مث تتطلـب مـن               

 ويكمن هذا األساس لدى بعضهم      )٢(منسويب الدائرة أو املنظمة طاعة أمر الرئيس      

                                   
 .١١٢، ص١٩٨٣اجلزاء التأدييب للموظف العام، عمان، دار الفكر، : عبد القادر الشيخلي. د  )1(
 دار املعـارف،    ، القـاهرة  ،١٩٦٤لسنة  ) ٤٦(ظام العاملني الديين بالدولة رقم    شرح ن : السيد حممد إبراهيم  . د  )2(
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 لكي  هن التنظيم املؤسسي يقتضي وجود أوامر ونوا      إاآلخر يف نظرية املؤسسة، إذْ      
  .)١(جتري الواجبات وتتحقق األهداف

ـ إ، إذ   ةلنظام التأدييب لظهر الفساد يف الدولة أو املرفق أو املنظم         ولوال ا   هن
الضابط الذي يضبط األمور فريدع كل من تسول له نفسه اخلروج على واجبات             

كانـت  أاملهنة وآداا، ولذلك فالتأديب يستمد أساسه يف طابع السلطة، سـواء            
 اهليئة املـشرفة علـى      مة أ  سلطة النقاب  مسلطة الدولة بالنسبة للموظفني العامني، أ     

  .النشاط املهين أو احلريف
 عن غريهـا مـن      ة جرمية قائمة بذاا مستقل    اًواجلرمية التأديبية هي أساس   

اجلرائم، هلا معامل متيزها وأركان ال تقوم إال ا ويستعمل الفقه والقضاء تسميات             
وبـات  عديدة للخطأ الذي يرتكبه املوظف، ويؤدي إىل وقوعه حتت طائلـة العق           

التأديبية فمنها ما يطلق عليها املخالفة التأديبية، وقد استعملت احملكمة اإلداريـة            
 يف بعض أحكامها، ومنها من يطلـق عليهـا الـذنب           االسمهذا  يف مصر   العليا  
  .)٢( يطلقون عليها اسم اجلرمية التأديبيةة والقضااءوإن كان أغلبية الفقه. اإلداري

 ملاهية اجلرمية التأديبية أو اخلطأ التـأدييب        اًحمدد اًلتشريعات تعريف ومل تورد ا  
، هـو كـل     ييبرمية التأديبية، فاخلطأ التأد   وتعرض الفقهاء القانونيون لتعريف اجل    

تصرف يصدر من الصيديل أثناء أداء العمل أو خارجه ويؤثر فيه بصورة قد حتول              
ا دون قيام الصيدلية بنشاطها على الوجه األكمل، وذلك مـىت ارتكـب هـذ             

  ..التصرف عن إرادة آمثة
  : مادي ومعنوي، وفيما يلي بيان ذلك:وللجرمية ركنان

  

                                   
 .٧٥ مرجع سبق ذكره، ص:عبد القادر الشيخلي. د  )1(
 .٥١٤، ص١٩٧٤الوجري يف القانون اإلداري، القاهرة، دار الفكر، :  حممد الطماويمانيسل. د  )2(
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  اديـالركن امل - ١
يلزم لقيام اجلرمية التأديبية توافر عنصر مادي يتمثل يف الفعـل أو املظهـر              

قيـام  ال، ويتمثـل يف     ةاملؤاخذاخلارجي امللموس وهو النشاط املنحرف موضوع       
 عمل مفروض عليه أي يـستوي يف ذلـك أن           بعمل حمظور عليه أو امتناعه عن     

ال يتفق مع الواجبات الوظيفية     مادام   اً سلب  أو اًن الفعل الذي يأتيه العامل إجياب     يكو
  .ومقتضياا

،  الركن املادي للجرمية التأديبية    : العليا يف مصر   وقد عرفت احملكمة اإلدارية   
عمال احملرمة عليـه،    بأنه إخالل املوظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عمالً من األ         

فكل موظف خيالف الواجبات اليت تنص عليها القوانني أو أوامـر الرؤسـاء يف              
حدود القانون أو خيرج على مقتضى الواجب يف أعمال وظيفته اليت يقـوم ـا               

 يـسوغ   اً إداري اًها بدقة وأمانة ، إمنا يرتكب ذنب       به أن يؤدي   اًا كان منوط  بنفسه إذ 
  .)١(تأديبه

اهر ملموس  جود وظ وون للعنصر املادي جيب أن يكون له        والتصرف املك 
 رئيس أو زميل وقد يكون       على  كالتعدي بالقول أو الفعل    اًوقد يكون عمالً إجيابي   

عـاالً   أو أف  اً وقد يكون هذا التصرف فعالً واحد       كاالمتناع عن أداء العمل    اًسلبي
  . فيهاً أو شروعاًمتعددة وقد يكون عمالً تام

، فتوجيه اام للـصيديل دون      اًعنصر املادي أن يكون حمدد    لويشترط لتوافر ا  
ومن ذلك ما قضت به     . حتديد لفعل أو األفعال اليت أتاها، ال تكون العنصر املادي         

 ألنه ليس من األفعال أو التصرفات       ؛احملكمة اإلدارية العليا يف مصر بعدم إدانة املتهم       
  .ى عمل إجيايب وقع من املتهم عليدلاملنسوبة إليه فعل أو تصرف أو دليل واحد 

  ...فيذ اجلرمية يكون العنصر املاديوأن البدء يف تن

                                   
 .٦٥٧، ص١٩٧٥نظام املدنيني بالدولة، القاهرة، دار الفكر، : حممود حلمي. د: حكم مذكور لدى  )1(
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  ويـالركن املعن - ٢
فـإذا تعمـد    .  آمثة إرادةيعين صدور الفعل املادي اإلجيايب أو السليب من         

 إىل  إرادتهاملوظف ارتكاب الفعل كان الركن املعنوي هو القصد، وإذا انصرفت           
  . املعنوي هو اخلطأ غري العمديالنشاط دون نتيجة كان الركن

فاجلرمية التأديبية تقوم على فكرة اإلمث واخلطيئة، فال يكفي يف اجلرمية التأديبية  
  . آمثةإرادةوقوع الفعل أو االمتناع بل جيب أن يكون الفعل أو االمتناع مثرة 

إذ بينمـا   . ويف هذه احلالة ختتلف املسؤولية التأديبية عن املسئولية املدنيـة         
  .وم هذه األخرية دون خطأ فال يقبل ذلك بالنسبة لألوىلتق

، ويتوافر الـركن األديب أو      خلطأفاملسئولية التأديبية إذن تقوم على فكرة ا      
املعنوي مىت ثبت أن الشخص وجه ملكاته الذهنية حنو الفعل املكون للجرمية، وال             

  .تالزم بني توافر الركن املعنوي وقيام املسئولية
 أن يتوافر يف الركن املعنوي ومع ذلك ال تنهض املسئولية،           إذ من املقصود  

 ألمر  اًنون أو ارتكاب املخالفة تنفيذ    ألن الشخص غري أهل حلمل املسئولية، كا      
  .رئيس أو حتت تأثري قوة قاهرة

إال أنه مىت توافرت اإلرادة اآلمثة لدى العامل، عوقب عن املخالفـة الـيت              
  .)١(ارتكبها

  .يف املسئولية التأديبية اًوالضرر ليس ركن
.  ما قد أصاب الدولـة بـسببها       اً أن ضرر  فاملخالفة التأديبية تفترض حتماً   

 أو   تقـدير اجلـزاء    دوالواقع أنه يطلب أن تضع السلطة التأديبية يف اعتبارها عن         
، مدى الضرر الذي حلق املرفق بسبب املخالفة إال أن عدم وقوع الـضرر              العقوبة

  . اجلزاءأصبح ال مينع من توقيع

                                   
 .٦٥٢مرجع سبق ذكره، ص: حممود حلمي. د  )1(
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 لرفع املسئولية عن املوظف وإن كـان        اًس سبب ويالحظ أن حسن النية لي    
  .يدخل يف االعتبار عند تقدير اجلزاء

ىل العامل بصفته عضو الوظيفة العامـة أينمـا تواجـد           إفالعقاب يوجه   
  ..العامل

وال يشترط اإلرادة اآلمثة كعنصر أساسي لقيام اجلرمية التأديبيـة فـيمكن            
  .)١( اإلمهال البسيط أو اجلهل بالتعليماتقيامها رد

 اإلمث  معـىن واجلرمية التأديبية تندرج يف عداد املسئوليات اليت تقوم علـى           
 على أحد مصاحل اتمع الصغري الذي ختضع        اًواخلطيئة فهي جبانب تضمنها عدوان    

بية ة للجرمية التأدي  له طائفة بعينها قد تنطوي على معىن اإلمث واخلطيئة وهذه السم          
  . اشتراك اإلدراك يف توقيع العقابومن من فكرة العقاب التأدييب اًمستفادة حتم

مث الذي يشكل اخلطأ التأدييب أن يترتـب عليـه          وال يشترط يف الفعل اآل    
 يف مصر بأنه ال جيدي مبا دفع به املتـهم           اإلدارية العليا  فقد قضت احملكمة     ،ضرر

 د وذلك أن كل ما يع     ،ة ضرر هذه العملي من أن اخلزانة العامة مل يلحقها من جراء         
 على مقتضيات الوظيفة وواجباا يوجب املسئولية ولو مل يترتب علـى            اًخروج

  .)٢(اإلمهال أو التقصري أي ضرر مايل
تفقان يف أمور وختتلفان يف أخرى، فهما       تواجلرمية التأديبية واجلرمية اجلنائية     

يف أن اإلمث التأدييب ال جيد تأثيمه       تتفقان يف صدورمها عن إمهال وعمد، وختتلفان        
  .)٣(يف قاعدة قانونية صرحية على حنو ما يفعل القانون اجلنائي

  وتتفق اجلرميتان يف األخذ مببدأ الشرعية، فما مفهوم هذا املبدأ؟

                                   
 .٦٨٨مرجع سبق ذكره، ص: حممود حلمي. د  )1(
 . وما بعدها١٦٠، ص١، ع١٧ جمموعة س؛٢٢/١/١٩٧٢مة اإلدارية العليا، جلسة حكم احملك  )2(
م، ١٩٨٤القانون التأدييب وعالقته بالقانونني اإلداري واجلنائي، عمان، دار الفرقان،          : عبد القادر الشيخلي  . د  )3(
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א 
يقصد مببدأ الشرعية سيادة حكم القانون، أو مبدأ اخلضوع للقانون، وهـو            

  .ولة القانونية ومعناه خضوع كل من احلكام واحملكومني للقانونمبدأ تقوم عليه الد
  .واألنظمة املرعية  مث للقوانني العادية،فتخضع الدولة للقانون الدستوري

الدولة يف مباشرا   احملكومون مراقبة   ويف ظل مبدأ الشرعية يستطيع األفراد       
  .وظيفتها ويتمتعون بوسائل عديدة لتحقيق مبدأ الشرعية

 مكانت قانونيـة أ   أملبدأ يقتضي أن تكون مجيع أعمال اإلدارة سواء         وهذا ا 
  .)١( مطابقة ألحكام القانون–مادية 

  مبدأ الشرعية يف القانون اجلنائي - ١
يتضح هذا املبدأ يف القانون اجلنائي فيما يعرب عنه بقاعـدة ال جرميـة وال               

  .ديثعقوبة إال بنص وهي من القواعد األساسية املقررة يف التشريع احل

   األخذ مببدأ الشرعية بالنسبة للجرائم التأديبيةمدى - ٢
االجتاه الغالب يف جمال التأديب هو عدم حصر اجلرائم التأديبية أي عـدم             

  .خضوعها ملبدأ ال جرمية بدون نص
فاملشرع مل ينتهج ج مسلك قانون العقوبات والقوانني اجلنائية األخـرى           

  .ا ونوع العقوبة املقرر لكل منها ومقدارهامثة وحتديد أركاؤيف حصر األفعال امل
وذا أصبح للسلطات التأديبية اختصاص تقديري يف اعتبار فعـل مـا أو            

 يستعصى اً حتديد اجلرمية التأديبية أمر    أصبحعدم اعتباره جرمية تأديبية ومن مث فقد        
إىل على التشريع والتطبيق، الستنادها إىل جمرد تعليمات مبهمة أو أوامر رؤساء أو             

عبارات واردة يف التشريع عامة، وهي اخلروج على مقتضى الواجـب يف جمـال              
  .الوظيفة أو احملافظة على كرامة الوظيفة

                                   
 .٢٠٧، ص١٩٧٥القانون اإلداري الكوييت، مطبوعات جامعة الكويت، : بكر القباين. د  )1(
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 ألنه خيفف من مبـدأ الـشرعية   ؛ ميزة للنظام التأدييبعدوهذا النهج وإن    
ويقيه اجلمود إال أنه من ناحية أخرى حيل التهديد ويبعـث القلـق يف نفـوس                

 امناطه السلطة التقديرية الواسعة املعطاة للسلطات التأديبية يف جترميه        العاملني، ألن   
  . وصف املخالفة على الفعلتكييفالفعل أو تأثيمه، ويف سلطة 

 متلك حرية تقديرية واسعة يف تفسري القانون، ال يعرفها القانون           إن اإلدارة 
  .)١(بدون نصاجلنائي، وإن كان االجتاه الغالب هو عدم خضوعها ملبدأ ال جرمية 

وإنه وإن كان مبدأ شرعية اجلرائم ال يؤخذ به يف نطاق التأديـب، إال أن               
ذلك ال يعين قيام نظام التأديب على أساس من التحكم، إمنا هو حمكوم بفكـرة               
الشرعية اجلزائية، إذ ال يتصور أن يقوم أي نظام للتأديب دون سند شرعي وجيب              

  .ىل عنصر قانوينند كل عنصر من عناصر التأديب إتأن يس
ذلك وإن كان املسلم به متتع جهات التأديب بسلطة تقديرية، إال أن هذه             

  .السلطة ليست مطلقة، إمنا هي مقيدة بالغاية من نظام التأديب نفسه
وعلى أي حال فاحلاجة ملحة إىل ضمانات حتد من إطالق مبـدأ عـدم              

ـ           رارات التأديبيـة   الشرعية، وهذه الضمانات جتد طريقها يف رقابة القـضاء للق
  .الصادرة من اإلدارة يف تكيفها لألفعال املؤمثة

 لذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر بـأن تعـيني احلـد              اًوتطبيق
الفاصل بني نطاق املشروعية وعدم املشروعية خيضع لرقابة احملكمة اإلدارية العليا،           

اليت تعلو سـواها، مبـا      حبيث يراعى عند تقدير اجلزاء اعتبارات املصلحة العامة         
ىل املـصلحة   إ يرتـد أثـره      اًلغلو أو اإلسراف يف القصاص إسراف     يوجب عدم ا  

  .املذكورة وال يقف عند حد العامل املسيء

                                   
 .١٥١النظام القانوين للجزاء التأدييب، مرجع سبق ذكره، ص: عبد القادر الشيخلي. د  )1(



  - ١٦٩  -    

وقد مالت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر إىل توسيع سـلطات الرؤسـاء             
  .اإلداريني يف تكييف هذه األفعال وتقدير مدى انطوائها على وصف اجلرمية

 اً إجيابي  سلطة التأديب أن يرى أن عمالً      ز ملن ميلك قانون   إذ قضت بأنه جيو   
، إذا كان ذلك    ظف عند ممارسته أعمال وظيفته ذنب إداري       يقع من املو   اًأو سلبي 

أما إذا انعدم املأخذ على السلوك ومل يقـع منـه أي            . ال يتفق وواجبات الوظيفة   
      ا فال يكون مثة ذنـب إداري وال        إخالل بواجبات مهنته أو خروج على مقتضيا

حمل جلزاء تأدييب لفقدان القرار يف هذه احلالة لركن من أركانه وهـو الـسبب               
  .)١(وللمحكمة تقدير ذلك يف حدود رقابتها القانونية

אאJאאאאא 
 عن النظام   اًالً تام لتأديب نظام مستقل استقال   من املبادئ املقررة أن نظام ا     

  .اجلنائي
 مع العقاب اجلنـائي     اً إال أنه ال خيتلط أبد     اًيب وإن كان عقاب   فالعقاب التأدي 

فهذا األخري ال خيتص بفرد أو طائفة، وإمنا هو يسري على مجيع األفراد مبـا يف                
 فذلك املوظفني، ولكنه ال يقتصر عليهم، وهو يتدخل بالنسبة لألفعال اليت توص           

وهو يؤدي إىل توقيع جزاءات متس       ائم واليت ال ترتبط مبمارسة وظيفة ما،      ا جر بأ
املتهم ليس يف وظيفته، وإمنا يف مرتبه، وملكيته، واختالف العقابني يف الطبيعـة             

 من التصرفات ميكن أن     اًيؤدي إىل استقالهلما، ويظهر هذا االستقالل يف أن عديد        
  .لك العكستكون أخطاء تأديبية دون أن تكون جرائم وكذ

وإذا كان ال يثور    . وال جيوز اخللط بني السلطة التأديبية وقانون العقوبات       
شك يف أن النظامني التأدييب واجلنائي نظامان للعقاب بقصد كفالة احترام قيمـة             
مجاعة معينة، إال أما خيتلفان يف الغاية من فرضهما، واألشخاص الذين خيضعون            
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تأدييب، والقواعد اإلجرائية اليت حتيط إصدار اجلزاء ال      هلا، ونوع اجلزاءات اليت توقع      
 بذاته والنتائج املترتبة على ذلك يف غاية األمهية، كل          اً قائم اً قانون دوهلذا السبب يع  

من اجلرميتني إذن هلا ميدان تطبيق خاص وهلا غرض تسعى إىل حتقيقه، وكل منها              
ستقالل قائم ولو   وهذا اال ختتلف عن األخرى يف طبيعتها والغرض الذي ترمي إليه          

  .)١( بني اجلرميتنيكان مثة ارتباط
 جنائية  ،وقد ينطوي الفعل الذي يأتيه الفاعل على جرميتني يف وقت واحد          

ل باستقالل فكرة العقـاب     خيوتأديبية، وأنه حىت مع احتاد وضعهما، فإن ذلك ال          
  .التأدييب عن العقاب اجلنائي

جبـات  أن كل صيديل خيـالف الوا     من  أو النظام   وقد أكد ذلك القانون     
، وذلك مع إقامة الدعوى املدنية أو اجلنائية عنـد          اًاملنصوص عليها يعاقب تأديبي   

  .االقتضاء
ولقد وجدت هذه األفكار مكاا بني أحكام احملكمة اإلدارية العليـا يف            

 مة قائمة مستقلة عن     اًأن املخالفة التأديبية هي أساس    "مصر اليت قررت صراحة     
 قوامها خمالفة املوظف لواجبات وظيفته ومقتضياا وكرامتـها،         "مة اجلنائية الته

بينما اجلرمية اجلنائية هي خروج املتهم على اتمع فيما تنهي عنه القوانني اجلنائية             
  .)٢(أو تأمر به وهذا االستقالل قائم حىت ولو كان مثة ارتباط بني اجلرميتني

 

 مـن املعاقبـة     اًن احملاكمة اجلنائية ال متنع حتم     ب اليت قد حتول دو    األسبا -١
فقرار النيابة العامة باألوجه    .  إىل الفعل من زاوية التأديب الوظيفي      اًمنظور

إلقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل ليس من شـأنه يف اـال اإلداري أن     
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 سـلوكه   ، وميكن أن يـؤدي إىل إدانـة       اًيرفع الشبهة عن الوظائف ائي    
 باألحكام اجلنائيـة    -كقاعدة عامة -الوظيفي وكذلك ال يتقيد  التأديب       

كانت الرباءة لعدم كفايـة األدلـة أو لـبطالن          أالصادرة بالرباءة، سواء    
  .التفتيش

والواقع أن الكثري من املخالفات التأديبية ال يكون جرائم جنائيـة، وإمنـا             
تضي الوظيفـة العامـة     اقتضى حسن سري املرافق تأثيمها فهي أخطاء تق       

  . يف نظر قانون العقوبات إىل هذه املرتبةىوالعقاب عليها، دون أن ترق
ترتب على استقالل كل من اخلطأين التأدييب واجلنائي نتيجـة أخـرى             -٢

مؤداها أن السلطة التأديبية ال يسوغ هلا يف سبيل حتديد اجلزاء املوقـع أن              
. الذي يقتضيه هذا الوصف    وتوقع اجلزاء    ،تكتفي بالوصف اجلنائي للفعل   

 أن تستخلص من الوقائع اخلطأ التأدييب لتختار بعد ذلـك           ابل يتعني عليه  
  .)١(العقوبة اليت تتناسب مع هذا اخلطأ وحده

  . وبعد هذا العرض ميكن تقرير استقالل املسئولية اجلنائية والتأديبية كمبدأ عام

אאאא 
 أنه جيوز اجلمع بني املسئولني      -الذي أشرت إليه  -االستقالل  يترتب على   

 عن  املوقعة املسئولية أو العقوبة املوقعة عن أحدمها، املسئولية أو العقوبة           جتبفال  
  .اً ذلك ازدواجد بينهما دون أن يعاألخرى، بل جيوز اجلمع

املوظف هلذا فإن احلكم بالعقوبة اجلنائية ال مينع اجلهة اإلدارية من حماسب            
  .على ما يكون قد انطوى عليه الفعل اجلنائي ذاته من خمالفات إدارية

  

                                   
 .١٨١القانون التأدييب، ص: عبد القادر الشيخلي. د  )1(



  - ١٧٢  -    

Jאא 
فجـرائم  . املخالفة التأديبية تستقل عن اجلرمية اجلنائية يف الوصف القانوين        

التزوير واالختالس والرشوة هلا معان حمددة وأركان منضبطة يف قانون العقوبات،           
بت إىل املوظف العام كمخالفة تأديبية فإنه ميكن أن حياسب عليهـا            ولكنه إذا نس  

  .يف الزاوية اجلنائية
يف طبيعتـها   ختتلـف   املخالفة اإلدارية    )١(ويف هذا تقول احملكمة التأديبية    

ل تـرى فيهـا     وأركاا عن اجلرمية اجلنائية، فاألوىل قوامها أفعال تصدر من العام         
ا يف   للثقة واالحترام الواجب توافرمه    ةاجب وزعزع  على الو  اًالسلطة اإلدارية خروج  

الوظيفة، وقد يتولد الفعل الواحد على جرميتني جنائية وإدارية وليس معىن ثبـوت             
الواقعة اجلنائية انعدام املخالفة اإلدارية اليت تعلق بسري العمل يف جمال الوظيفة فكيف             

 اًما إذا كان العامل صـاحل      تقرر   تقوم لدى السلطة اإلدارية أسباب جدية مبا جيعلها       
غري مقيدة مبا تقضي به احملكمة اجلنائية وهذا هو السبب يف           . للبقاء يف الوظيفة أم ال    

ة  من األحيان تقوم املخالفة التأديبية، حىت لو ختلف ركن من أركان اجلرمي            اًأن كثري 
زوجة قضى بأنه إذا ضبط مدرس مع سيدة مت       "..  هلذا اًاملتحدة معها يف الفعل وتطبيق    

 إال أنه طلب التطليق منها      "يف حجرة النوم، ومع تنازل الزوج عن رفع دعوى الزنا         
إال أن النيابة اإلدارية قدمت هذا      . على أساس طعن بالزنا؛ وأجابته احملكمة إىل طلبه       

املدرس إىل احملكمة التأديبية، وقضت بإدانته، قوالً منها بأنه يتناىف مع اخللق القـومي              
امرأة ال تربطه ا صلة شرعية، يف خمدع و احد مع علمه بأـا              أن يوجد رجل و   

متزوجة، وهو تصرف يكفي بقيام املسئولية اإلدارية، وإن كانت املسئولية اجلنائية           
  .)٢(غري متوافرة األركان، الختالف طبيعتها
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KKאאאא 
ل يتعني علـى    ه.. ، والسؤال اآلن  قل كل من اجلرميتني يف اإلجراءات     تست

 باجلزاء التأدييب قبـل      قرارها داإلدارة انتظار الفصل يف احملاكمة اجلنائية حبيث يع       
أم أا تستطيع التصرف يف أمر املوظف بالتأديب دون انتظار          .  للقانون اًذلك خمالف 
  .احملاكمة؟

 يف، انتظار ما يتم يف الـدعوى اجلنائيـة للـسري            اًيلزم حتم األصل أنه ال    
 على مبدأ اسـتقالل     اً تفريع اً أم قضائي  اًكان إداري أديب العامل سواء    ءات تأ إجرا

اخلطأ واإلجراءات يف التأديب، عنه يف اجلاين، مبا يكون معه جلهة اإلدارة اختـاذ              
إجراءات التأديب دون انتظار الفصل يف احملكمة اجلنائية، وبذلك تبقى الـدعوى            

 عنها بإجراءاا، وبالسلطة املختصة     التأديبية مستقلة عن الدعوى اجلنائية ومتميزة     
  .بتوقيع اجلزاء، فللجهة اإلدارية سلطة متروكة لتقديرها يف هذا اخلصوص

فقد ترى أن متضي يف احملاكمة التأديبية دون انتظار الفـصل يف احملاكمـة             
لتعجيـل  التأديبية، وقد ترى اإلدارة مبا يقوم لديها من اعتبارات ما حيملها على ا            

  . ملا حييط باحملكمات اجلنائية من إجراءات قد تطولاًلتأديبية، نظرباحملاكمة ا
 أرجاء البت يف الدعوى التأديبية انتظار لنتيجـة         مالئمةجدير بالذكر أن    

احملاكمة اجلنائية، هذه املالئمة قد تعلمها اجلهة اإلدارية، وقد تعلمهـا احملـاكم             
  :التأديبية يف احلاالت اآلتية

نائي والتأدييب لفعل، وهو ما حيدث حني تتحقـق         إذا احتد الوصفان اجل    -١
الوحدة بني اجلرمية املسندة إىل العامل، فاألمر يقتضي انتظـار حكـم            

  . من تضارب وجهات النظر وتناقض األحكاماًعالقاضي اجلنائي، من
ارتباط وثيق بني الفصل يف الدعوتني، مما تـرى معـه           هناك  إذا كان    -٢

إذ يـستلزم األمـر     . لدعوة للنظر فيها  احملكمة التأديبية عدم صالحية ا    
 .الفصل يف مسألة أولية، وهي الفصل يف املوضوع من الناحية اجلنائية
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 ما إذ قد    ةحني ترى احملكمة التأديبية ما يتضمنه احلكم اجلنائي الستبان         -٣
  .فصل يف مجيع التهم اجلنائية أو بعضها

جيـة األمـر    واألصل أن احلكم اجلنائي مبا يقوم عليه من أسباب حتوز ح          
املقضي فيه ويلزم به الكافة لتعلق ذلك بالنظام العام، ومرد هذه احلجية ما تضمنه              

 بـالنص   مقصورةقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلثبات غري أن هذه احلجية          
 املدين واجلنائي، األمر الذي أثر معه التساؤل        نيءالقضاالتشريعي على العالقة بني     

 أيضا إىل جمال القضاء     جية املقررة للحكم اجلنائي تنسحب    عما إذا كانت هذه احل    
  ؟..التأدييب

  :وكقاعدة عامة تتقيد جهات التأديب باحلكم اجلنائي، على التفصيل اآليت

  )١(األحكام اجلنائية الصادرة بالرباءة - ١
  .األحكام اجلنائية الصادرة بالرباءة وقد تبىن على أسباب خمتلفة

  ء الوجود املادي للوقائعلى انتقاالرباءة املبنية ع  - أ 
 إىل هذا السبب فال     اًلعامل عن جرمية استناد   إذا قضي احلكم اجلنائي برباءة ا     

 على ذلك إذا ام عامل باالعتداء على رئيسه         اًوز معاقبته عن هذا الفصل تأديبي     جي
أو أحد زمالئه يف العمل، وقضت احملكمة اجلنائية التأديبية أن تعود وتنسب إليـه              

ل لتزيد عليه العقاب، فاإللزام الكامن يف حجية الشيء املقتـضي فيـه              الفع نفس
  .يسود على مبدأ الفصل بني السلطات

  هـأحكام الرباءة املؤسسة على أسباب جنائية حبت  - ب 
هذا احلكم ال يقيد جهات التأديب، إذا القضاء اإلداري ال يرتبط باحلكم            

أي أن  . اً فصله فيها ضـروري    يها احلكم، وكان  اجلنائي إال يف الوقائع اليت فصل ف      
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 وكان فصله فيها القضاء اإلداري يتقيد مبا أثبته القضاء اجلنائي يف حكمه من وقائع،         
  .دون أن تتقيد بالتكيف القانوين هلذه الوقائع. اًلزام

وكذلك يكون احلال مىت قرر احلكم اجلنائي انعدام ركن من أركان اجلرمية،            
واقعة من الناحية اجلنائية ومدى تـوافر أركـان         فحينئذ يقتصر األمر على تقرير ال     

يف هـذه   اجلرمية حسبما يوضحها قانون العقوبات ويف هذه احلالة ال جيوز احلكم            
  .احلجية أمام القضاء التأدييب

  :وتكون احملكمة التأديبية يف حل من أن تتقيد مبا انتهى إليه احلكم اجلنائي
كاا ديبية ختتلف يف طبيعتها وأر    ن اجلرمية التأ  إ -كما سبق القول  -ومرد ذلك   

 لذلك قضت بصحة اجلزاء املوقع على املدرس والفراشـة          اًعن اجلرمية اجلنائية تطبيق   
نه إذا كانت األفعال اليت قارفها ال تكون جرمية يعاقب          إإذ  .  الفحشاء االذين ارتكاب 

 ؛إداريةإال أا يف الوقت نفسه تكون جرمية        . عليها القانون، لوقوع الفعل برضاها    
  .اخلروج على مقتضى الواجب الوظيفيألن مد العقاب هو 

  )١(الرباءة املبنية على بطالن اإلجراءات - ٢
من املقرر كقاعدة عامة أن احلكم اجلنائي املبين علـى بطـالن الـدليل أو               

ال مينع من مساءلة العامل     ال حجية له أمام جهات التأديب فال تقيدها، و        . إجراءات
  .اًتأديبي

مىت ثبت أن احملكمة    ":  احملكمة اإلدارية العليا يف مصر     ت لذلك قض  اًوتطبيق
ىل إاجلنائية قد قضت برباءة املتهم من تعاطي املخدرات وكان سبب الرباءة يرجـع              

عيب شكلي يف إجراءات ضبط الواقعة، وهو بطالن التفتيش مبقولة أن احلالة الـيت              
س اليت تسوغ تفتيش املقهـى،      هوجم فيها املقهى مل تكن يف حالة من حاالت التلب         

فإن هذا احلكم ال ينفي قيام سبب اجلزاء التأدييب، وهو إخالل املوظـف املتـهم               
  ."بواجبات وظيفته
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  )١(الرباءة املبنية على عدم كفاية األدلة أو الشك يف االام - ٣
ال يـصلح يف اـال       املسئولية التأديبية، ومن مث فإن الشك        اًال متنع أيض  

 من ذلك ما قضت به احملكمة التأديبية بإدانة موظف أـم            ، لألدلة اًالتأدييب أساس 
بالشروع يف مواقعة أنثى بغري رضاها، على الرغم من حفظ الـدعوى التأديبيـة              

  .بسبب تضارب اين عليها يف أقواهلا
ة أا دخلت حقل املعتدي برضاها وأا مل تستغث إال بعد           أمراإذا قررت   

 املعتدي  لنما قررت يف حتقيق البوليس أا مل تدخل حق        أن حاول فك سرواهلا بي    
بذاتـه يـربر    وقد رأت احملكمة التأديبية أن وضوح االتصال اجلنـسي          . برضاها

وظيفي، حىت ولو ثار الـشك حـول         إلخالله بالسلوك ال   اًحماكمة املوظف تأديبي  
عالقـة  فسر ملصلحة املتهم ليست متبعة يف ال      ت ألن قاعدة الشك     ؛ اين عليها  رضا

  .الوظيفية

Jאאאא 

אאאאאא 
األصل أن احلكم اجلنائي الذي حاز حجية األمر املقضي، إمنا يقوم حجـة          

  . ويتقيد به القضاء املديناً والزممبا فصل فيه فصالً ضرورياً
كم اجلنـائي باعتبـاره      شك أن سلطة التأديب تتقيد باحل      وعلى ذلك فال  

 للكافة تتعلق بالنظام العام، ومن مث فمـىت كـان احلكـم             مالئمة حبجية   اًمتمتع
اجلنائي، قد فصل يف الفعل املكون لألساس املشترك بـني الـدعوتني اجلنائيـة              

به فإنه ميتنع على     القانوين هلذا الفعل، ويف إدانة املتهم بارتكا       العرفوالتأديبية، ويف   
  .اجلهات التأديبية أن تعيد حبثها
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دون  إال ملنطوق احلكـم      ييبوال تثبت احلجية أمام القضاء اإلداري أو التأد       
  . للمنطوق حبيث ال يقوم بدوااًأسبابه إال ما كان منها متمم

 من القضاء الوطين ومن     اًنائي إال إذا كان صادر    وال تقوم حجية احلكم اجل    
ـ      عىن الصحيح تنتمي إىل النظ    حمكمة بامل   وأن  اًام القضائي وأن يكون حكمها ائي
  .، فال يكون قد سقط ألي سبب من أسباب السقوطاًيكون قائم

אאאא 
 ال  فإنـه .  مع وقف تنفيذ العقوبة اجلنائية     اًوإذا كان احلكم اجلنائي صادر    

  .اًكمة العامل تأديبيامينع من حم
 بعد صور احلكم اجلنائي، فإن توقيع أية عقوبـة          اًومىت كان الفصل جائز   

بيد أنه إذا أمر احلكم اجلنـائي بـأن         . تأديبية أخرى تكون جائزة من باب أوىل      
يكون إيقاف التنفيذ شامالً جلميع اآلثار اجلنائية، انصرف هذا األمـر إىل مجيـع      

  .)١(يت ترتب على احلكم املذكورالعقوبات التبعية وغريها من اآلثار اجلنائية ال

אאא 
العفو عن اجلرمية من شأنه أن يزيل عن الفعل صفته اإلجراميـة فتمحـي              

 احلكم الصادر كأن    دويع.  اجلاين كأن مل يرتكب أي جرمية      د، ويع نفسهااجلرمية  
آثار خارجة عن   ، وما يترتب عليه من      نفسهمل يكن، إال أنه ال يزيل الفعل املادي         

إذا هو ال ميتد باألثر إىل اجلرمية اجلنائية وحدها ودون ما عـداها             . النطاق اجلنائي 
ل عن العقوبة أو اجلرميـة ال حيـول دون اسـتمرار            مومن مث فصدور العفو الشا    

  .حماكمته التأديبية
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 أن يترتب عليها كأثر   ببة اجلنائية   و للعق اًاجلزاء التأدييب تابع  غري أنه إذا كان     
  .)١(اً العفو ميحو اجلزاء التأدييب أيضفإن صدور. تلقائي هلا

 عن القـانون    اً استقالالً تام  أن نظام التأديب مستقل   إىل   أخلص من هذا  
  .اجلنائي، وال جيوز اخللط بني النظامني وإن كان هناك تشابه بينهما

אאא 
نائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرميـة        إن احلكم الصادر بتوقيع عقوبة ج      -١

  .خملة بالشرف، يؤدي بقوة القانون إىل فصل املوظف أو العامل
 القانون   بعد، فإنه يفصل بقوة    اً حياكم إداري  اًوظف املدان جنائي  فإذا كان امل  

 اً باعتباره موظف  اًوبالتايل ال ميكن حماكمته تأديبي    ،  اًمنذ صريورة احلكم ائي   
  .اً سابقاً باعتباره موظفاًن من املمكن حماكمته تأديبين كا وإاًعام

 قبل صدور احلكم اجلنائي     اًيأما إذا كان املوظف قد سبق احلكم عليه تأديب        
  .فإن األمر خيتلف حبسب الظروف. باإلدانة

 للفصل، فإن ذلك ال يتعـارض مـع         اًفإذا كان قد سبق عليه تأديبي       -أ 
  .حجية احلكم اجلنائي

تأديبية دون الفـصل أو بـرئ       كم عليه بعقوبة    إذا كان قد سبق احل      -ب  
 إعماالً حلجيـة احلكـم      اًإنه يفصل بعد صريورة احلكم ائي      ف اًتأديبي

  .اجلنائي، وال تعارضها
فاألصل العام يقضي   : اً، مث برأ جنائي   اً تأديبي اًما إذا كان املوظف مدان    أ  -ج 

تأديبيـة  بالفصل بني الرباءة اجلنائية وبني حق اإلدارة يف توقيع عقوبة   
  . األفعال اليت كانت حمالً للمحاكمة اجلنائيةنفسعن 
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جلنائية فيها، مع اإلدانـة     ومع ذلك فهناك حاالت استثنائية تتعارض التربئة ا       
هنا يقوم التعارض بني    . ، ونعين ا حالة الرباءة اجلنائية النتفاء الواقعة       اًتأديبي

هنا البد من احترام احلجيـة  احلكم اجلنائي وبني القرار أو احلكم التأدييب، و       
  .املطلقة للحكم اجلنائي، وأعمال مقتضاها إهدار القرار أو احلكم التأدييب

فإذا كان املوظف قد وقعت عليه العقوبة التأديبية بقرار إداري فإنه ميكن             -٢
سحب هذا القرار، أما إذا كانت العقوبة قد وقعت على املوظف حبكـم             

  :نيتأدييب، فيمكن التفرقة بني حالت
 أال يكون هذا احلكم قد حاز حجية الشيء املقضي أو مل يطعـن              :األوىل

فيه أمام احملكمة اإلدارية العليا وهنا ميكن الطعن فيه أمام احملكمة اإلداريـة   
  .العليا حىت ولو بعد فوات مواعيد الطعن

 إذا كان احلكم التأدييب باإلدانة قد طعن فيه أمام احملكمـة اإلداريـة              أما
 وأيدته أوقعت عقوبة خمففة، فهنا ال سبيل للطعن يف احلكم الصادر            .العليا

طعن يف األحكام الصادرة منها     من احملكمة اإلدارية العليا، ألنه ال سبيل لل       
 للتشريعات النافذة، ومن مث ال سبيل إىل معاجلة هذا الوضع الشاذ إال             اًوفق

 هذه احلالة أمام    بتعديل التشريع والسماح بالطعن بالتماس إعادة النظر يف       
  .احملكمة اإلدارية العليا

ي صاحبة الكلمة األوىل واألخرية يف الوصف اجلنائي        هإذا كانت احملكمة     -٣
 فإن ذلك ال عالقة     ؛الذي تضفيه على األعمال الثابتة قبل املوظف املخطئ       

لكي يعاقب املوظف تأديبيا مـن      -له بالتأديب، ألنه ليس من الضروري       
 أن يتوافر يف اخلطأ التأدييب وصف جنائي معني،         -عينةقبل سلطة تأديبية م   

بل يكفي أن يندرج اخلطأ املنسوب إىل املوظف يف نطاق األمـن العـام              
والقياس على اجلرائم اجلنائية هو تزيد مـن الـسلطات          . للجرمية التأديبية 

  .التأديبية
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إذا كانت السلطات التأديبية حرة يف تكوين عقيدا فيما يتعلق بثبـوت             -٤
خلطأ التأدييب قبل املوظف، دون تعيني مبا تنتهي إليه النيابة العامة يف هـذا     ا

الصدد، فإن للسلطات التأديبية أن تستأنس مبا تتوصل إليه النيابة العامة يف            
  .التحقيق، أو مبا ينكشف يف أثناء احملاكمة اجلنائية من حقائق

كونة للجرمية،  إذا كان للحكم اجلنائي حجته املطلقة من حيث الوقائع امل          -٥
  .)١( التأديبجهةيدها من ففإن لإلدارة أن تستخلص من هذه احلجية، ما ي

אאJא 
بعد عرض نظرية التأديب واستقالهلا عن نظرية التجرمي اجلنائي، أتنـاول           
اآلن نظام تأديب الصيديل يف النظامني املصري والسعودي من خالل عناصر نظام            

  :أديب األربعة، وهيالت
  .اجلرمية التأديبية -١
 .السلطة التأديبية -٢
 .اإلجراءات والضمانات التأديبية -٣
العقوبات التأديبية، وسأجلأ إىل تأجيل البيانات عـن العنـصر           -٤

  .الرابع حيث أتناوله يف مكانه الطبيعي وهو الفصل الرابع

אאJאא 
من قانون مزاولـة    ) ٦(بية، لذلك تنص املادة     اخلطأ أساس املسؤولية التأدي   

حيـاكم أمـام اهليئـة      "على أن   ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(مهنة الصيدلة يف مصر رقم      
التأديبية كل من أخل من األعضاء بأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو بآداب             
    املهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية أو جملـس النقابـة              
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أو قرارات اجلمعيات العمومية باحملافظات وجملس النقابات الفرعية أو ارتكـب           
  ." خملة بشرف املهنة أو حتط من قدرها أو أمهل يف عمل يتصل مبهنتهاًورأم

يف نظام مزاولة مهنة الـصيدلة واالجتـار باألدويـة          ) ١٩(وتنص املادة   
در باألمر امللكـي رقـم      واملستحضرات الطبية يف اململكة العربية السعودية الصا      

يلتزم الصيادلة باحملافظة على سر املهنـة وال        : هـ على أن  ١٣٩٨لسنة  ) ١٨/م(
  .طالع أحد على الوصفات املسلمة هلمإجيوز هلم 

  :يعين اخلطأ املهين أو اجلرمية التأديبية يف القانون املصري هيأن وهذا 
  .اإلخالل بأي حكم من أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة -١
 . املهنة وتقاليدهابآدابخالل اإل -٢
 .االمتناع عن تنفيذ قرارات جهات واجبة التنفيذ -٣
 .ارتكاب أمور خملة بشرف املهنة أو حتط من قدرها -٤
  .إمهال عمل يتصل مبهنة الصيدلة -٥

ـ             رائم فهذه املخالفات هي من السعة والشمول حبيث تغطـي كافـة اجل
ىل جمموعة الواجبات و احملظـورات       املخالفة األوىل اليت تشري إ     اًالتأديبية وخصوص 

  .الواردة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة
أما بالنسبة للنظام السعودي، فإنين سأسرد جمموعة الواجبات واحملظورات         

وهو مـن   مبناسبة الكالم عن اجلرمية التأديبية، وواجب حفظ السر وحظر إفشائه           
ـ  اًموظفكان  أيلتزم ا الصيديل سواء     الواجبات اليت يتعني أن       يعمـل يف  م أاً عام

  .القطاع اخلاص
وينص قانون أو نظام مزاولة مهنة الصيدلة على مجلة واجبات وحمظورات،           
ومن مث تعد خمالفتها جرمية تأديبية، وقد وجدت من املستحسن التطرق إىل مجيع             

ة وليس فقط التطرق إىل تلك      ـتكماالً للفائدة العلمي  ـالواجبات واحملظورات اس  
  .خبطأ الصيديل املهيناملتعلقة 
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ميكن تقسيم الواجبات واحملظورات املنصوص عليها يف هذا النظـام إىل           و
  :ية، والفنية، وفيما يلي بيان ذلكنوعني، مها الواجبات واحملظورات اإلدار

J  אאאא 
   ترخيص عند إجراء أي تغيريواجب احلصول على - ١

) ١٢٧(يدلة يف مصر رقـم      من قانون مزاولة مهنة الص    ) ١٥(تنص املادة   
صاحب ترخيص الـصيدلية احلـصول      جيب على   "على أنه   ١٩٥٥لسنة  
 على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيري يريد إجراءه يف            اًمقدم
 بوصـف دقيـق     اًب بذلك مصحو  اًؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلب     امل

ـ       إللتعديالت املطلوب    ذ كافـة   جراؤها ورسم هندسي هلا، وعليه أن ينف
ومىت متت  ) ١١( ألحكام املادة    اًطات املطلوبة اليت تفرض عليه وفق     االشترا

 االشتراطات املطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل علـى         
  ."الترخيص السابق صرفه عن املؤسسة

 واجب اخلضوع لنظام التفتيش احلكومي - ٢
ملؤسسات الصيدلية  ختضع ا : من القانون املصري على أن    ) ١٦(تنص املادة   

لتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية املختصة للتثبت من دوام           ل
فإذا أظهر التفتيش أا    ) ١١(توافر االشتراطات املنصوص عليها يف املادة       

 حتدد له   غري متوافرة وجب على صاحب الترخيص إمتامها خالل املدة اليت         
ل هذه املهلة جاز لوزارة الصحة       فإذا مل يتم خال    اًحبيث ال جتاوز ستني يوم    

  .العمومية تنفيذها على نفقته
الـصادر  املنشآت واملستحضرات الصيدالنية    من نظام   ) ٣٥(وتنص املادة   

لوزارة الـصحة   ":  على أن  هـ١٤٢٥لسنة  ) ٣١/م(باألمر امللكي رقم    
الصيدالنية للتأكد من تطبيقها أحكـام هـذا        التفتيش على املنشآت    حق  
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 والقرارات اليت تصدرها الوزارة مبوجبه، ويكون ملنـدوا         النظام والئحته 
  ."احلق يف ضبط املخالفات

  واجب كتابة معلومات بواجهة الصيدلية - ٣
 املصري على أنه جيـب أن يكتـب اسـم           القانونمن  ) ١٧(تنص املادة   

املؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها املسئول على واجهة املؤسـسة          
  .ربيةحبروف ظاهرة باللغة الع

  واجب استخدام الصيدلية ألغراضها املهنية - ٤
من القانون املصري على أنه ال جيوز استعمال املؤسسة         ) ١٨(تنص املادة   

ما ال   ك ،هلا مبوجب الترخيص املعطى هلا    الصيدلية لغري الغرض املخصص     
جيوز أن يكون هلا اتصال مباشر مع مسكن خاص أو حمل مدار لـصناعة              

  .ي شيء من ذلكأخرى أو منافذ تتصل بأ
من نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية السعودي      ) ٣٢(وتنص املادة   

على أنه ال جيوز استعمال مصنع املستحضرات الصيدالنية ألي غرض آخر           
  .غري تصنيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املرخص له بتصنيعها

  واجب املدير أثناء غيابه عن الصيدلية - ٥
جيـب علـى مـديري      : ، على أنه   املصري  القانون من) ٢٠( املادة   تنص

املؤسسات الصيدلية أال يتغيبوا عن مؤسسام أثناء ساعات العمل الرمسية          
  .اً أن يكون مديراًكن من بني موظفيها من جيوز قانونما مل ي

 يف عملـه وحتـت مـسئوليته        نيوجيوز ملدير املؤسسة الصيدلية أن يستع     
يديل أن يدير الصيدلية نيابـة عـن        مبساعدة صيديل ويكون ملساعد الص    

مديرها إذا مل يكن ا صيديل آخر وذلك يف حالة غياب املدير عنها أثناء              
راحته اليومية والعطلة األسبوعية واألعياد الرمسية أو مرضه أو غيابه بسبب           
قهري على أال تزيد مدة الغياب يف احلالتني األخريتني على أسـبوعني يف             
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دأ من أول يناير وعلى أن خيطر املدير الوزارة  بتلك           العام الواحد الذي يب   
  .النيابة وبانتهائها

ويف هذه األحوال خيضع مساعد الصيديل جلميع األحكام اليت خضع هلـا            
  .مدير الصيدلية

  واجب املدير عند تركه الصيدلية - ٦
مدير املؤسسة الـصيدلية    : من القانون املصري على أن    ) ٢٢(تنص املادة   

ي املؤسسة من غري الصيادلة فيما خيـتص بتنفيـذ          مسئول عن مستخدم  
  .أحكام هذا القانون

 خبطاب موصى   اًة املؤسسة وجب إخطار الوزارة فور     وإذا ترك املدير إدار   
 وإخطـار وزارة    اً جديد اً مدير اًلى صاحب املؤسسة أن يعني هلا فور       وع به

بها الصحة العمومية بامسه مع قرار منه بقبول إدارا وإال وجب على صاح           
  .اًبإغالقها إداريإغالقها فإذا مل يغلقها قامت السلطات الصحية 

وعلى مدير املؤسسة عند ترك إدارا أن يسلم ما يف عهدته مـن املـواد               
 من ثالث صـور     اً وعليه أن حيرر بذلك حمضر     اًاملخدرة إىل من خيلفه فور    

موقع عليه من كليهما وترسل صورة منه إىل وزارة الـصحة العموميـة             
فظ الثانية باملؤسسة للرجوع إليها عند االقتضاء وحتفظ الصورة الثالثة          وحت

  .لدى مدير املؤسسة الذي ترك العمل
وإذا مل يعني مدير جديد للمؤسسة فعلى املدير الذي سـيترك العمـل أن          
يسلم ما يف عهدته من واقع الدفتر اخلاص بقيد املخدرات إىل منـدوب             

أو إىل طبيب الصحة الواقعة يف دائرتـه        وزارة الصحة العمومية بالقاهرة     
  .املؤسسة يف سائر اجلهات

وجيب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب احملتوية على           
  .هذه املواد خبامته وخبامت املدير الذي ترك العمل
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  حظر التداول بالسموم إال مبوجب إذن رمسي - ٧
ـ       ) ٧٣(تنص املادة    وز تـداول املـواد     من القانون املصري على أنه ال جي

امللحق ذا القانون ومستحـضراا     ) ١(الدوائية املدرجة يف اجلدول رقم      
بني املؤسسات الصيدلية إال مبوجب طلب كتايب موقع عليه مـن مـدير             

  ).مسوم(املؤسسة الصيدلية وعليه خامت 
  حمتويات الصيدليةواجب ترخيص مجيع  - ٨

ب أن يكون كـل مـا       من القانون املصري على أنه جي     ) ٢٨(تنص املادة   
القانون من أدوية أو متحصالت     وجب هذا   مبيوجد باملؤسسة املرخص ا     

 اًاتات طبية أو مواد كيماوية مطابق     باذينية أو مستحضرات صيدلية أو نب     أقر
ملواصفاا املذكورة بدساتري األدوية املقررة ولتركيباا املسجلة وحتفـظ         

  .حسب األصول الفنية
ملؤسسات باألدوية واألدوات واألجهزة الالزم للعمل      وجيب أن تزود هذه ا    

وحلفظ األدوية ا من املراجع العلمية والقوانني اخلاصة باملهنـة ويكـون            
  .صاحب املؤسسات ومديرها مسئولني عن تنفيذ ذلك

  واجب األخطار عند التصفية - ٩
جيـب علـى أصـحاب    : من القانون املصري على أنه) ٢٩(تنص املادة  

لية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلـك         املؤسسات الصيد 
خالل أسبوعني على األقل قبل البدء يف ذلك ويرفق باإلخطـار كـشف      
ببيان املواد املخدرة املوجودة باحملل وبشرط أن يكـون املـشتري مـن             
األشخاص املرخص هلم يف االجتار يف األصناف اليت سيشتريها يف حـدود            

لترخيص اخلاص ذه املؤسسة الصيدلية ملغي       ا دالترخيص املمنوح له ويع   
  .بعد انتهاء التصفية املذكورة

كما جيب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف             
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  .يف األدوية املوجودة باملؤسسة ألي سبب كان وذلك مبجرد حصول ذلك
من نظام املنشآت واملستحضرات الطبيـة علـى أن         ) ٣٤(وتنص املادة   

  .ى املنشأة الصيدلية وفقاً لإلجراءات اليت حتددها الالئحةتصف
  واجب حفظ الدفاتر واملستندات - ١٠

 على أنـه جيـب حفـظ الـدفاتر           املصري يف القانون ) ٧٤(تنص املادة   
املنصوص عليها يف هذا القانون ومجيع املستندات اخلاصة ا كالتـذاكر           

 آخر قيد يف الدفاتر     الطبية والفواتري والطلبات مدة مخس سنوات ابتداء من       
وعلى أصحاب املؤسسات الصيدلية ومديريها تقدمي الفواتري واملـستندات         

  .ملفتشي وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك
  حظر التداول بأدوية غري مسية - ١١

 على أنه حيظر على خمازن األدوية أو         املصري من القانون ) ٧٥(تنص املادة   
تحضرات الصيدلية أو حمـال االجتـار يف        وسطاء األدوية أو مصانع املس    

النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيديل أو نبات طيب أو أي مادة              
قرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها لـه باـان           أكيماوية أو   

  .كما حيظر على تلك املؤسسات حتضري أي دواء أو التوسط يف ذلك
   عن مجيع األدويةاالمتناعحظر  - ١٢

ال جيـوز للمؤسـسات     : على أنه املصري  من القانون   ) ٧٦(تنص املادة   
الصيدلية االمتناع عن بيع األصناف املعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون           
أو خيزنون من املستحضرات الصيدلية أو املواد الدوائية أو املتحـصالت           

املرخص األقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصالا للهيئات أو األشخاص         
  .هلا يف ذلك طبقًا ألحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن احملدد لكل منها
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واجب احلصول على موافقة الوزارة عند اإلفراج اجلمركـي عـن            - ١٣
  ةـاألدوي
على أنه ال جيوز اإلفراج اجلمركي      املصري  من القانون   ) ٧٧( املادة   تنص

 –لصحة العموميـة    عن رسائل األدوية املستوردة إال بعد موافقة وزارة ا        
كما يلزم احلصول على تلك املوافقة قبل تداول كل عملية من عمليـات             

 ويضع وزير الصحة العمومية القواعد اليت تتبع        اًاألدوية احملضرة حملي  تشغيل  
  .يف هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية ملراقبة األدوية

من النظـام   ) ٢٨(املادة  وزيادة يف اخلدمة فإن املشرع السعودي ينص يف         
جيب على الصيديل أن ميتنع عن صرف الدواء إذا ظهر لـه أي             "على أنه   

ستفسر عن صحة هـذا     يخطأ يف الوصفة، وجيب عليه يف هذه احلالة أين          
  ." الوصفة قبل صرفهاراخلطأ من الطبيب الذي حر

وأكثر من ذلك فإن النظام ينص على حكم ترتب املسؤولية اجلنائية ملدير            
علـى  ) ٢٩(، إذ تنص املادة     على أي خطأ فين يف حتضري األدوية      لصيدلية  ا

  :ما يلي
حيظر على غري مدير الصيدلية ومساعديه من الـصيادلة حتـضري            -١

 مدير الصيدلية مسؤوالً عن صـحة       دمضمون الوصفة الطبية ويع   
 .تركيب األدوية احملضرة ا

مساعدي حيظر على غري مدير الصيدلية ومساعديه من الصيادلة و         -٢
الصيادلة وطلبة الصيدلية الذين يعملون حتت التمرين صـرف أو          

 .بيع املستحضرات الصيدلية
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J אאא 
  واجب صرف الدواء بتذكرة طبية - ١

ال جيوز للـصيديل    : من القانون املصري على أنه    ) ٣٣-٣٢( املادتان   تتفق
 طبيـة   أن يصرف للجمهور أي دواء حمضر بالصيدلية إال مبوجب تذكرة         

عدا التراكيب الدستورية اليت تستعمل من الظاهر وكـذلك التراكيـب           
الدستورية اليت تستعمل من الباطن بشرط أال يدخل يف تركيبها مادة من            

امللحق ذا القانون كما ال جيوز لـه أن         ) ١(املواد املذكورة يف اجلدول     
 يصرف أي مستحضر صيديل خاص حيتوي على مادة من املواد املدرجـة           

امللحق ذا القانون إال بتذكرة طبية وال يتكرر الصرف إال          ) ٢(باجلدول  
  .بتأشرية كتابية من الطبيب

وال جيوز للصيدليات أن تبيع باجلملـة أدويـة أو مستحـضرات طبيـة           
للصيدليات األخرى أو خمازن األدوية أو الوسـطاء أو املستـشفيات أو            

لة باسم الصيديل صـاحب     العيادات ما عدا املستحضرات الصيدلية املسج     
  . على املؤسسات الصيدلية فقطمقصوراًالصيدلية فيكون بيعها باجلملة 

وال تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما مل تكن حمررة مبعرفة طبيـب             
بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص هلا يف مزاولة املهنـة              

  .يف مصر
لصحية اجلديد على أنه حيظـر       من نظام مزاولة املهن ا     )٢٣(وتنص املادة   
  :على الصيديل

أن يصرف أي دواء إال بوصفة صادرة من طبيب مـرخص لـه              -١
ويستثىن من ذلك األدوية الـيت حتـددها        . مبزاولة املهنة يف اململكة   

 .الوزارة
.  الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمـدها        ىخمالفة حمتو  -٢
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ـ       ب دون الرجـوع إىل     وللصيديل صرف البدائل املماثلة يف التركي
ويستثىن مـن ذلـك     . الطبيب بعد أخذ موافقة املريض على ذلك      

 .األدوية اليت حتددها الوزارة
تكرار صرف الوصفة الطبية، إال إذا كانت الوصفة تـنص علـى             -٣

 .ذلك، فيما عدا األدوية اليت حتددها الوزارة
صرف الدواء إذا شك أن يف الوصفة الطبيـة خطـأ، وعليـه أن               -٤

 . ذلك من الطبيب الذي اعتمدهايستوضح عن
ال جيوز لفين الصيدلة صرف الوصفة الطبيـة إال حتـت إشـراف              -٥

  .صيديل مرخص له
  واجب مطابقة الدواء للمواصفات الطبية - ٢

كـل دواء حيـضر     ": من القانون املـصري علـى أن      ) ٣٤(تنص املادة   
بالصيدليات مبوجب تذكرة طبية جيب أن يطابق املواصفات املذكورة يف          

نص يف التذكرة على دستور أدوية معـني         ي ر األدوية املصري ما مل    دستو
تغـيري يف   ففي هذه احلالة حيضر حسب مواصفاته كما ال جيوز إجراء أي            

 بغري موافقة حمررها قبل حتضريها وكذلك       اً أو نوع  اًاملواد املذكورة ا كم   
ال جيوز حتضري أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو عالمـات مـصطلح             

  ."والصيديل مسئول عن مجيع األدوية احملضرة ا ا مع كتابتها،عليه
  واجب وضع الدواء يف وعاء عليه معلوماته - ٣

كل دواء حيضر بالصيدلية    : من القانون املصري على أنه    ) ٣٥(تنص املادة   
جيب أن يوضع يف وعاء مناسب ويوضع على بطاقتـه اسـم الـصيدلية              

 قيد التذاكر الطبية واسم الدواء      وعنواا واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر     
 ملا هو مذكور بالتـذكرة      اًتحضري وكيفية استعمال الدواء طبق    وتاريخ ال 

  .الطبية واسم الدواء إذا صرف بغري تذكرة طبية
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   قيد صرف الدواء بدفتر التذاكرواجب - ٤
من القانون املصري على أن كل دواء حيضر بالصيدلية         ) ٣٦(تنص املادة   

 التذاكر الطبية أوالً بأول يف نفس اليوم الذي يصرف          جيب أن يقيد بدفتر   
فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل وخمتومة خبامت وزارة           
الصحة العمومية وجيب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلـسل وخبـط             

 أن يقع فيه كشط وكل قيد بـذلك         ندووواضح دون أن يتخلله بياض      
  .اء وكميات املواد اليت تدخل يف تركيب الدواءالدفتر جيب أن توضح به أمس

وجيب على حمضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب مثن             
الدواء واسم الطبيب حمرر التذكرة وال تعاد التذكرة الطبية إىل حاملها إال            
بعد ختمها خبامت الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها ومثن الـدواء            

ة االحتفاظ بالتذكرة الطبية يف الصيدلية التقاء املسئولية جيب أن          ويف حال 
يعطى حاملها صورة طبق األصل منها وهذه الصورة جيب ختمها خبـامت            

حاملها صورة طبق األصل منها وهذه الـصورة جيـب          ويعطي  الصيدلية  
ختمها خبامت الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليهـا            

كذلك تعطى للطبيب املعاجل أو املريض صورة مـن التـذكرة       مع الثمن و  
الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التـذاكر الطبيـة             

 أن  يكتفياحملتوية على مواد مدرجة يف اجلدول الثاين امللحق ذا القانون           
يذكر يف دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مـع             

  .ىل الرقم الذي قيدت به التذكرة يف املرة األوىلاإلشارة إ
  حظر مجع الصيديل مهنته مع مهنة الطب - ٥

ال جيوز للصيديل أن جيمع     : من القانون املصري على أنه    ) ٧٠(تنص املادة   
بني مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب            

  .األسنان حىت ولو كان حاصالً على مؤهالا
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على أنـه حيظـر إجـراء       امللغي  من النظام السعودي    ) ٢٣(نص املادة   وت
  .استشارات طبية يف الصيدليات

، أن يكون الطبيب الـذي       امللغي من هذا النظام  ) ١٦(كما ال جتيز املادة     
 يف أي منها أو     اًريكيزاول مهنته صاحب صيدلية أو مستودع أدوية أو ش        

قوبات املنصوص عليهـا يف     له حصة يف األرباح وتطبق على املخالف الع       
  .من هذا النظام) ٥٦(املادة 

ال جتيـز   ) ١٢(أما يف نظام مزاولة املهن الصحية اجلديد، فـإن املـادة            
للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى            

وحيظر عليه طلب عمولة أو مكافـأة       . تتعارض مزاولتها مع املهن الصحية    
ها، كما حيظر عليه احلصول على أي منفعة لقاء الترويج،          أو قبوهلا أو أخذ   

أو االلتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو توجيه املرضى إىل صيدلية معينة،            
  .أو مستشفى أو خمترب حمدد، أو ما يف حكم ذلك

  وتركه إعالم الوزارة ببدء العمل واجب - ٦
جيـب علـى أصـحاب    : من القانون املصري على أنه) ٢٦(تنص املادة  

املؤسسات الصيدلية والصيادلة وطلبة الصيدلة حتت التمرين إخطار وزارة         
الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل ذه املؤسسات          

  .وكذلك إخطارها مبجرد تركهم العمل ا
   يف خارج الصيدليةند خزن األدويةواجب احلصول على ترخيص ع - ٧

إذا أراد صاحب املؤسسة    : على أنه من القانون املصري    ) ٢٧(تنص املادة   
 حمل آخر وجب عليـه   الصيدلية أو مديرها خزن أدوية حلاجة مؤسسته يف       

 على ترخيص يف ذلك مقابل رسم قدره ثالثة جنيهـات           اًأن حيصل مقدم  
  .مصرية وبالشروط اليت يصدر ا قرار من وزير الصحة العمومية

وز حفظ املواد الدوائية    ال جي : من القانون على أنه   ) ٧١(كما تنص املادة    
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أو املتحصالت األقرباذينية أو املستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبيـة          
ومتحصالا الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيـع إال يف احملـال              
املرخص هلا مبوجب هذا القانون كل منها يف حدود الرخصة املمنوحة هلا            

ص املرخص هلم بذلك كمـا ال جيـوز         وال جيوز االجتار فيها لغري األشخا     
  .شراؤها إال من تلك احملال ومن هؤالء األشخاص

   بالعينات اانيةاالجتارحظر  - ٨
ال جيوز االجتار يف عينات     : من القانون املصري على أنه    ) ٣٢(تنص املادة   

ا للبيع وال جيوز    هاألدوية واملستحضرات الصيدلية املعدة للدعاية أو عرض      
. ؤسسات الصيدلية املرخص هلا يف استريادها أو يف صنعها        حيازا لغري امل  

وال جيوز للوسيط أن حيتفظ بعينات األدوية يف أي مكـان آخـر غـري               
 على بطاقات هـذه     اًرخص له به كما جيب أن يكون مطبوع       املستودع امل 

  ).عينة طبية جمانية(العينات الداخلية واخلارجية بشكل واضح عبارة 
) ١٥(املستحضرات الصيدالنية اجلديد فتنص املادة      أما يف نظام املنشآت و    

ال جيوز االجتار يف عينات املستحضرات الصيدالنية والعـشبية         : "على أنه 
  ".املعدة للتعريف باملنتج

 حظر صنع الدواء من أصل حمرم - ٩
الفقه اإلسالمي على منع صنع الدواء مـن اخلمـور أو احملرمـات             يتفق  

  .)١(األخرى

אאא 
على الرغم من أن الدولتني مصر واململكة العربية السعودية تتبعان نظـام            

 وهذا واضح يف أحكام قانون ونظام       اقتصاد السوق وفق قوانني العرض والطلب     
                                   

 .١٢٩مرجع سبق ذكره، ص: عبد اهللا بن صاحل العبد اللطيف. د  )1(
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، إال أن احمللل جيد أن أحكام النظام املصري تطلق العمل االقتصادي             الدولتني تاكل
ضوابط اليت حتول دون االحتكار وتدعو إىل حريـة         للصيدلية بدون العديد من ال    

القطاع الصيديل بشكل أكرب مما جيب، بينما يتفاجأ املراقب أو احمللل باسـتخدام             
 السعودي لضوابط نظامية وذلك لتأثره بأحكام الشريعة اإلسـالمية الـيت            املنظم

دي وضع  تكافح االحتكار، فإضافة إىل األحكام اليت مت إيرادها فإن النظام السعو          
  .ضوابط حتول دون احنراف إدارة العمل الصيديل

אאJאא 
 للسلطة التأديبية يف نقابته وهي تنظيم للمهنة، كمـا هـو            خيضع الصيديل 

ـ       املسئولةاحلال يف النظام املصري فهي       ه أو   عن تأديبه عن إخالله بواجبات مهنت
  . فإنه خيضع للقضاء اجلنائياًذا كان اخلطأ جنائي، أما إاًبآداا إذا كان اخلطأ مهني

 أي يعمل يف مستشفى حكومي فإنـه        ة بالدول اًالصيديل موظف كان  أما إذا   
خيضع للسلطة التأديبية يف وزارة الصحة كما هو احلـال يف النظـام الـسعودي         

 لةاملسئووبالنظر لعدم وجود نقابة للصيادلة يف اململكة العربية السعودية فإن اجلهة            
 هي وزارة الصحة سواء كان الـصيديل يعمـل يف القطـاع             اًعن تأديبهم مهني  

  .احلكومي أو يف القطاع اخلاص
وكي ال يشتت املوضوع فإين سأدرج أحكام النظم التأديبيـة يف النظـام             

  . عند الكالم عن العقوبات التأديبيةالسعودي

אאJאאאא 
  : متعددة وفيما يلي بيان ذلكاإلجراءات التأديبية

Jא 
ـ       ) ٨(تنص املادة   علـى أن    ١٩٥٥سنة  من قانون نقابة الصيادلة يف مصر ل

  : التحقيقات بالنقابة الفرعية مبعرفة جلنة تشكل هلذا الغرض منىجتر



  - ١٩٤  -    

  .اًرئيس            وكيل النقابة -١
  .عضو  بة اإلدارية على مستوى احملافظةعضو من النيا -٢
  .عضو        بة الفرعيةسكرتري النقا -٣

وللمتهم حضور التحقيق ما مل تقرر سـريته، وإذا رأت النيابـة أن التهمـة               
املسندة لعضو النقابة ال تستوجب احملاكمة اجلنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إىل           

  .جملس النقابة الفرعية للنظر يف إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى حمالً لذلك
 التقاضي املختلفة اخلاصة باملهنة طلـب تـدخل      وللصيديل احلق يف حاالت   

النقابة كطرف ثالث، ولس النقابة املختص التدخل كطرف ثالث يف أية           
  .دعوى أمام القضاء تتعلق مببدأ عام يهم مهنة الصيدلة

:  علـى أن   ١٩٥٥من قانون نقابة الصيدلة يف مصر لسنة        ) ٧(وتنص املادة   
 تتكون من عضوين خيتارمها الس من       ،كل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية    تش

بني أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون          
 يئة مكتب   اًما مل يكن أحدمها عضو     اًسة هذه اهليئة ألقدم العضوين قيد     رئا

وترفع الدعوى أمام هذه اهليئة بناًء علـى         جملس النقابة فتكون له رئاستها،    
النقابة الفرعية باحملافظة أو بقرار من جملس النقابة أو النيابـة           قرار من جملس    

  .العامة ويتوىل رئيس جلنة التحقيق توجيه االام أمام اهليئة التأديبية
Jאאא 

م على أن   ١٩٥٥من قانون نقابة الصيادلة يف مصر لسنة        ) ١٢(تنص املادة   
ار بعد مساع أقـوال وطلبـات       تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القر     

  .االام والدفاع
Jא 

 علـى أنـه     ١٩٥٥من قانون نقابة الصيادلة يف مصر لسنة        ) ٩(تنص املادة   
 يعلن الصيديل باحلضور أمام هيئيت التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصـول          
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د  على األقل ويوضح هذا الكتاب مبيعا      اًقبل تاريخ اجللسة خبمسة عشر يوم     
  .اجللسة ومكاا وملخص التهمة أو التهم املنسوبة إليه

אJא 
م على أنه   ١٩٥٥من قانون نقابة الصيادلة يف مصر لسنة        ) ١١(تنص املادة   

 عليه وجلنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الـشهود         ىجيوز لكل من املدع   
الشهود عن احلـضور    ومن يتخلف من هؤالء     . الذين يرى مساع شهادم   

 أمام هيئة   بغري عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً           
  .التأديب حيال إىل النيابة العامة

Jאאאא 
م علـى   ١٩٥٥من قانون نقابة الصيادلة يف مصر لسنة        ) ٤،  ٣(تنص املادتان   

  .ة الدعوى التأديبية أمام اهليئات التأديبية املختصةأنه يرفع جملس النقابة الفرعي
وإذا ام عضو من أعضاء النقابة جبناية أو جنحة متصلة مبهنته وجب على             
النقابة إخطار النقابة قبل البدء يف التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية            

 وال  عيـة  يندبه أيهما من أعضاء جملس النقابة أو جملس النقابـة الفر           نأو م 
 أمام هيئات التأديب املختصة باجلهـة       اً أو تأديبي  اًحتول حماكمة العضو جنائي   

  . ألحكام هذا القانوناً طبقاًيعمل ا دون حماكمته تأديبياليت 
Jא 

  : استخدامها، وهيه للصيديل املتهم مجلة حقوق علي املصريكفل القانون
يه أن حيضر بنفسه أو أن يوكـل         عل ى جيوز للعضو املدع   :حق الدفاع  -١

 أن  من شاء من أعضاء النقابة أو احملامني للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية          
  .اً عليه شخصيىتأمر حبضور املدع

 جتوز املعارضة يف قـرار هيئـة        :حق املعارضة عند احملاكمة الغيابية     -٢
 مـن تـاريخ     اًيبة املتهم وذلك خالل ثالثني يوم     التأديب الصادر يف غ   
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نه بالقرار على يد حمضر وتكون املعارضة بتقرير يدون يف سـجل            إعال
  .معد لذلك

 يف جلسة  يصدر القرار مسبباً   :اً يكون القرار التأدييب مسبب    أنوجوب   -٣
علنية، وال تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولـة املهنـة أو            

رات بإسقاط العضوية ذات أثر إال بعد أن يصري القرار ائيا وتبلغ القرا           
التأديبية النهائية إىل جملس النقابة ووزير الصحة واجلهات اليت يعمـل           

  .فيها العضو وتسجل يف سجالت معدة لذلك
 ملن صدر القرار ضده ولس النقابة بناء على طلب          :االستئنافحق   -٤

ديب االستئنافية خـالل    جلنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأ       
 أو من   اًالقرار إىل املتهم إذا كان حضوري     عالن   من تاريخ إ   اًثالثني يوم 

  .اًة إذا كان غيابيتاريخ انتهاء ميعاد العارض
ويكون استئناف قرارات هيئة التأديب االبتدائية، أمام هيئـة تأديبيـة           
استئنافية تتكون من إحدى دوائر حمكمة استئناف القاهرة، وعـضوين       

انيهما الصيديل احملال إىل    خيتار الس أحدمها من بني أعضائه، وخيتار ث       
 الصيديل حقـه يف     يستخدماحملاكمة التأديبية من بني الصيادلة، فإذا مل        

 حملاكمته اختار   ةاالختيار خالل أسبوع من تاريخ إعالنه باجللسة احملدد       
  .الس العضو الثاين

 إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عـن مزاولـة            :حق الطعن  -٥
بت براءته جاز له بعد موافقة جملس النقابة أن         املهنة على أدلة جديدة تث    

س إعادة النظر أمام هيئـة      يطعن يف القرار الصادر ضده، بطريق التما      
 االستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له جتديده بعد مضي سنة،           التأديب

  .بشرط أن يقدم أدلة غري األدلة السابق تقدميها
سقاط عضويته أن يطلب  ملن صدر قرار تأدييب بإ:حق طلب رد االعتبار -٦
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بعد مضي سنتني على األقل من جملس النقابة إعادة قيد امسه يف جداول             
النقابة، فإذا رأى الس أن املدة اليت مضت على إسقاط عضويته كانت            
كافية إلصالح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة    

 من تاريخ هـذا القـرار،       العضوية إليه، ويف هذه احلالة حتسب أقدميته      
ويؤدي الصيديل رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فـإذا           
رفض الس طلبه جاز له جتديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عـدم              

 .اإلخالل حبقه يف الطعن أمام اجلهات القضائية املختصة
ضمانات عديد من ال  الويتبني مبا ال يدع جماالً للشك أن النظام املصري وفر           

  .القانونية للصيديل املتهم أو املذنب
أما بالنسبة للنظام السعودي، فإن نظام املهن الصحية اجلديد وحـد بـني             
األطباء والصيادلة وغريهم من أصحاب املهن الـصحية، وإجـراءات التحقيـق            

  :إذ تنص على أن) ٣٣(واحملاكمة يف هذا النظام تقررها املادة 
 :على النحو اآليت) لصحية الشرعيةاهليئة ا(تكون هيئة تسمى   -أ 

 .، يعينه وزير العدل رئيساً)أ( قاٍض ال تقل درجته عن قاضي -١
 .مستشار نظامي يعينه وزير الصحة -٢
عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزيـر التعلـيم             -٣

ليس فيها كلية طب، يعني الوزير بدالً منـه         العايل، ويف املنطقة اليت     
 .لصحية املتوافرة يف تلك املنطقةعضواً من املرافق ا

عضو هيئة تدريس يف إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعلـيم            -٤
العايل، ويف املنطقة اليت ليس فيها كلية صيدلة، يعني الوزير بدالً منه            

 .عضواً من املرافق الصحية املتوافرة يف تلك املنطقة
 .ةطبيبان من ذوي اخلربة والكفاية، خيتارمها وزير الصح -٥
 .صيديل من ذوي اخلربة والكفاية، خيتاره وزير الصحة -٦
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يف القـضايا   ) ٦،  ٤(تقتصر مشاركة العضوين املشار إليهما يف الفقرتني         -ب  
 .ذات العالقة بالصيدلة

 .يعني وزير الصحة عضواً احتياطياً حيل حمل العضو عند غيابه  -ج 
 .يكون هلذه اهليئة أمني سر، يعينه وزير الصحة  -د  
 .بري أو أكثر يف موضوع القضية املعروضةجتوز االستعانة خب  -ه 
، وجيوز إنشاء هيئات أخرى     يكون مقر هذه اهليئة وزارة الصحة بالرياض        -و 

 .يف املناطق اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير
 .حتدد الالئحة التنفيذية مدة العضوية يف هذه اهليئة وكيفية العمل فيها  -ز 

  :باآليت) ٣٤(ادة مبوجب امل) اهليئة الصحية الشرعية(وختتص 
النظر يف األخطاء املهنية الصحية اليت ترفع ا مطالبة بـاحلق اخلـاص              -١

 ). أرش– تعويض –دية (
النظر يف األخطاء املهنية الصحية اليت ينتج عنها وفاة، أو تلف عـضو              -٢

من أعضاء اجلسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حىت ولو مل يكن هنـاك              
 .دعوى باحلق اخلاص

حبضور مجيع األعضاء   ) ٣٥(مبوجب املادة   ) ئة الصحية الشرعية  اهلي(تنعقد  
وتصدر قراراا باألغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، وجيوز الـتظلم مـن              

  .اللجنة أمام ديوان املظامل خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغ قرار اهليئة
) ٣٦ (مبوجـب املـادة   ) اهليئة الصحية الـشرعية   (دعاء العام أمام    ميثل اال 

  .املوظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار وزير الصحة
بعد مضي سنة مـن     ) ٣٧(ال تسمح الدعوى يف احلق العام مبوجب املادة         

تاريخ العلم باخلطأ املهين الصحي، وحتدد الالئحة التنفيذية ضوابط العلم باخلطـأ            
  .املهين الصحي
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، تنظـر   )رعيةللهيئة الصحية الش  (فيما عدا االختصاصات املنصوص عليها      
 جلان تشكل بقرار    –) ٣٨(املخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام مبوجب املادة         

من الوزير املختص، ويراعى يف تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد             
املختصني باألنظمة، وأحد املختصني باهليئة الصحية من الـسعوديني، ويعتمـد           

ز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان        الوزير املختص قرارات اللجان، وجيو    
  .املظامل خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغها

  .وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان
أن يأمر باإليقاف املؤقت عن مزاولـة       ) ٣٩(ولوزير الصحة مبوجب املادة     

مرخص لـه،   املهنة الصحية، وللمدة اليت يراها مناسبة، يف حق أي ممارس صحي            
 -يف حالة ثبوا  –وذلك عند وجود أدلة أو قرائن دالة على خمالفة تكون عقوبتها            

  .إلغاء الترخيص
وإن كان هناك احتمال بأن هذا اإليقاف املؤقت سيترتب عليـه إحلـاق             

الستمرار تلقي املرضى مـا      باملرضى املستفيدين، فعلى الوزير اختاذ ما جيب         رضر
  .يةمن رعاية صحإليه  حيتاجون

وحيق للممارس الصحي التظلم من ذلك اإليقاف لدى ديوان املظامل خالل           
  .ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه بذلك

حتدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة للنظر يف املخالفـات،          
  .والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها

ت اجلزائية السعودي باملرسوم امللكي     ومن جهة أخرى صدر نظام اإلجراءا     
هـ، وقد تضمن العديد مـن الـضمانات        ٢٨/٧/١٤٢٢بتاريخ  ) ٣٩/م(رقم  

  :القانونية للمتهم، وهي ضمانات يستفيد منها الصيديل املتهم، وأبرزها
عدم جواز توقيع عقوبة جزائية إال على أمر حمظور ومعاقب عليه شرعاً أو              -١

 ).٣املادة ( على حكم قضائي نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناًء
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حق املتهم أن يستعني بوكيل أو حمام للدفاع عنه يف مـرحليت التحقيـق               -٢
 ).٤املادة (واحملاكمة 

كل إجراء خمالف للشريعة اإلسالمية أو األنظمة املستمدة منـها يكـون             -٣
 ).١٨٨املادة (باطالً 

ومن خالل استقراء نصوص هذا النظام يالحظ أن اململكة وفرت أوسـع            
الضمانات القانونية للمتهم أخذاً بالسياسة اجلنائية املعاصرة يف العـامل املعاصـر            

  .وخصوصاً مبادئ حقوق اإلنسان
وبالنسبة للضمانات العامة يف التحقيق اجلنائي تأخذ الشريعة اإلسـالمية          
وكذلك القانون الوضعي مببدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص حىت ال يضار فرد يف               

ه أو عرضه وهذا ما يسمى بالشرعية اجلنائية، وكذلك أن األصل يف            نفسه أو مال  
املتهم الرباءة وهي ضمان حريته الشخصية فال جيوز اللجوء إىل وسائل التعـذيب            
املادي أو املعنوي للتأثري على إرادة املتهم، كذلك ال يلزم الفرد بتقدمي دليل على              

  .)١( التحقيق اجلنائيومثة ضمان لإلشراف القضائي على إجراءات. براءته

                                   
أصول التحقيق اجلنائي وتطبيقاا يف اململكة العربية السعودية، الرياض، معهد          : مدين عبد الرمحن تاج الدين    . د  )1(

 . وما بعدها٧٣م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دارة العامة، اإل
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אא 
אא 

لوك إنساين معاقب عليه    س"يعرف بعض فقه القانون اجلنائي، اجلرمية، بأا        
ه املشرع  د لقيم اتمع أو ملصاحل أفراده األساسية، أو ملا يع         اً أو ديد  اًبوصفه خرق 

  .)١("كذلك، ووسيلة هذا النص اجلنائي
 أو امتناع يفرض له     رجي إلنسان سواء متثل يف فعل     كل نشاط خا  "أو هي   
  .)٢("اًالقانون عقاب

  .)٣(أو أا سلوك جيرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدبري
 قـانون    مبصلحة محاهـا املـشرع يف      اًرارالواقعة اليت ترتكب إض   "أو أا   

  .)٤(" متمثالً يف العقوبةاً جنائياًالعقوبات ورتب عليها أثر
كل عمـل أو    "هناك من يزيد التعريف السابق تفصيالً حيث اجلرمية هي          و

 هو العقوبة، توقعه الدولة عن      اًم القانوين، ويقرر له جزاء جنائي     امتناع جيرمه النظا  
  .)٥("طريق اإلجراءات اليت رمسها املشرع

فعل أو  : القادر الشيخلي إىل أن اجلرمية اجلنائية هي       ويذهب الدكتور عبد  
وبـة  ، عمالً مببدأ ال جرمية وال عق      اً مالئم اًيقرر له القانون عقوبة أو تدبري     امتناع،  

  .)٦(، وال عقوبة على األفعال السابقة لتشريع القانونوال تدابري احترازية إال بنص
                                   

 .٢٥٨م، ص٢٠٠٠النظرية العامة لقانون العقوبات، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، : املنعم سليمان عبد. د  )1(
 .١٦م، ص١٩٨٨ القسم اخلاص، القاهرة، دار النهضة العربية، ،شرح قانون العقوبات: حممود جنيب حسين. د  )2(
 .١٣٩م، ص١٩٩٠قانون العقوبات القسم العام، دمشق، جامعة دمشق، : السراجعبود . د  )3(
 .٩٣، ص١٩٩٠ ، القسم العام، القاهرة، دار الفكر العريب،قانون العقوبات: مأمون سالمه. د  )4(
، الناشـر دار النهـضة العربيـة        اإلجرام، وعلم العقاب   علم   :الرحيم عثمان  آمال عبد . يسري عثمان، د  . د  )5(

 .٦١ ص،١٩٩٢
التشريعات العربية ملواجهة جرائم االحتيال املعاصرة، الرياض، جامعة نايف العربيـة           : القادر الشيخلي  عبد. د  )6(

 .١٥م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦للعلوم األمنية 
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وبتحليل هذه التعريفات يتضح مبا ال يدع جماالً للـشك أن خـصائص             
  :اجلرمية اجلنائية هي

أو ) مـثالً ... عضة الكلـب  (وك احليوان    مث فإن سل   سلوك إنساين ومن   -١
ـ    ) مثالً... سقوط جدار على املارة   (كة اجلماد   حر  اًيسأل عنـها قانون

  .صاحب احليوان أو اجلدار
السلوك يكون على شكل فعل حيظره القانون أو امتناع يوجب القانون            -٢

  .القيام به
  .عامة عقاب وتدبري مالئم، توقعه سلطة ، وحمدد لههذا السلوك مقنن -٣

، جرمية من جرائم القانون     شأن األفراد األخرى  يرتكب الصيادلة، شأم    و
بصورة عمدية، أو بصورة غري عمدية، وفيما يلي بيـان          ) قانون العقوبات (العام  

  .ذلك يف مبحثني رئيسيني
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אא 
אאא 

رمية وجأبرز اجلرائم العمدية هي جرمية اإلجهاض وجرمية إفشاء سر املهنة،           
 املخدرة دون وصفة طبية، وجرائم االمتناع عن القيام بواجبات مهنية،           اجلواهربيع  

  .وجرمية اإلخالل بقانون املخدرات، وسأتناول كل ذلك يف مخسة مطالب مستقلة

אאJא 
  : مستقلنيفرعنيأتناول هذه اجلرمية من حيث ماهيتها وأركاا يف 

אאJא 
 قبل اكتمال منـوه، أو قبـل        اًسقاط هو إنزال احلمل ناقص    اإلجهاض واإل 

األسبوع الثامن والعشرين بعد انقطاع الطمث وال يشترط أن يكون اجلنني قـد             
هو تعمد إاء حالـة احلمـل قبـل         :  وبعبارة أخرى  تشكل أو دبت فيه احلركة    

  .اًإرادي يكون اإلسقاط تلقائياً أو  وقد)١(األوان
، واإلسقاط الذي أتناوله    )٢( إىل عالجي وجنائي   يوينقسم اإلسقاط اإلراد  

  .هو اإلسقاط اجلنائي
אאא 

) ٢٦٤-٢٦٠( جترمي اإلسقاط اجلنائي يف املواد من        قانون العقوبات تناول  
ـ      اًكل من أسقط عمد   "على أن   ) ٢٦٠(نص املادة   تف وه  امرأة حبلى بضرب أو حن

  ."من أنواع اإليذاء يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة

                                   
، ٢١ جمموعة أحكـام الـنقض س  ؛١٩٧٠ ديسمرب سنة ٢٧ احلكم الصادر يف جلسة   ،حمكمة النقض يف مصر     )1(

 .١٢٥٠ ص،٣٠٢رقم
املوجز يف الطب الشرعي وعلـم الـسموم،   : سحر كامل. حممود مرسي ود . د: ر يف تقسيمات اإلجهاض    انظ )2(

 .١٠٣، ص)ت.د(اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، 
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 حبلى بإعطائها   امرأة اًكل من أسقط عمد   "على أن   ) ٢٦١(وتنص املادة   
 مأدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إىل ذلك أو بداللتها عليها سواء كان برضاها أ             

تعـاطي  املرأة اليت رضيت ب   "فتنص على أن    ) ٢٦٢( أما املادة    "ال، يعاقب باحلبس  
األدوية مع علمها ا أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنـت             
غريها من استعمال تلك الوسائل هلا وتسبب اإلسقاط عن ذلك حقيقة تعاقـب             

قط إذا كـان املـس    "على أنه   ) ٢٦٣(، كما تنص املادة     "بالعقوبة السابق ذكرها  
  ".األشغال الشاقة املؤقتة أو قابلة حيكم عليه باً أو صيدلياً أو جراحاًطبيب

  ."ال عقاب على الشروع يف اإلسقاط"على أنه ) ٢٦٤( تنص املادة اًوأخري
 أن اإلجهاض الذي يعنيه املـشرع  -سالفة الذكر-ومؤدى هذه النصوص   

هو اإلجهاض اجلنائي، وإن كان اعتربه تارة جنحة وتـارة جنايـة إذا حـصل               
ـ       الب  بضرب أو حنوه من أنوع اإليذاء      اإلسقاط  أو  اًدين، أو إذا كان املسقط طبيب
  .)١( أو قابلةاً أو صيدلياًجراح

אא 
من نظام مزاولة املهنة الصحية الصادر باملرسوم امللكـي         ) ٢٢(تنص املادة   

حيظر على الطبيب إجهاض امرأة حامـل إال إذا         : " أنه ١٩٢٧لسنة  ) ٥٩/م(رقم  
وز اإلجهاض إذا مل يكن احلمـل  ومع ذلك جي . اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياا    

أمت أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة األم بضرر جسيم،             
ويثبت هذا األمر بقرار من جلنة طبية تشكل طبقاً للشروط واألوضاع اليت حتددها             

  ".الالئحة التنفيذية هلذا النظام
مـل، واالسـتثناء    وهذا يعين أن األصل منع القيام بعملية إجهاض امرأة حا         

 ألن احلمل يف حاالت صحية معينة قد        ؛وجود ضرورة ملجئة وذلك إلنقاذ حياا     
                                   

القانون اجلنائي، مبادئه األساسية ونظرياته العامة يف التشريعني املصري والسوداين،          : حممد حميي الدين عوض   .  د )1(
 .٧٦م، ص١٩٦٣ية، القاهرة، ، املطبعة العامل٢ط
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دي حبياة احلامل وهناك شرطان جوهريان الستخدام هذه الرخصة الشرعية أو           وي
  :القانونية أي اإلجهاض، هي

 ثبوت بدليل قاطع أن استمرار احلمل يهدد حياة األم بضرر جسيم قد             :األوىل
  . وفاايفضي إىل

  . صدور قرار من جلنة طبية تشكل طبقاً لالئحة التنفيذية للنظام:الثاين
אאאאא 

مما ال شك فيه أن تطبيق أسباب اإلباحة أو موانع املسئولية أو العقاب، جيب              
  :أن تتسم يف جرمية اإلجهاض خبصائص معينة

 وقضاء  اً إلباحته؟ من املستقر عليه فقه     اًاإلجهاض سبب يعد رضا احلامل ب   هل  
 إىل نـصوص قـانون      اً إلباحته، اسـتناد   اًرضا احلامل باإلجهاض ال يعد سبب     أن  

عقوبات على عقاب من يسقط     ) ٢٦١(العقوبات املصري فينص املشرع يف املادة       
 ٢٦٢مـادة   (امرأة حامالً حىت ولو كان ذلك برضاها، كما عاقبت املرأة احلامل            

إذا أسقطت نفسها باستعمال أدوية أو وسائل أخرى من شأا حتقيـق            ) عقوبات
  .ذلك

אאאא 
 على أن يعفى الطبيـب أو الـصيديل      اًكون منعقد وإن كان اإلمجاع يكاد ي    

 حياا مـن    إنقاذ العالجي، أي بقصد     اإلجهاضواملرأة من العقاب يف حالة توافر       
حتها من احلمل أو الوالدة وأساس امتناع مسئولية الطبيب أو الصيديل          خطر على ص  

يستند إىل توافر مانع من موانع املسئولية اجلنائية وهو حالة الضرورة وليس إىل توافر    
ن املشرع املصري مل يفرق بني حاالت اإلجهـاض         إقصد الشفاء لدى الطبيب إذ      

 الصحة العامة الفرنسي والقـوانني       ملا جرى عليه قانون    اً واجلنائي، خالف  العالجي
  . من إعفاء الطبيب من املسئولية اجلنائية يف حالة اإلجهاض العالجي)١(الالحقة له

                                   
 .١١٨ صة،، القاهرة دار النهضة العربياملسؤولية اجلنائية للصيادلة: قايدأسامة عبد اهللا . د  )1(
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אאא؟ 
تتمثل صورة هذه احلالة يف أن احلمل كان مثرة التصال جنسي مل يكـن              

 أو  املباغتـة ، كحالة االغتـصاب أو      اًن قانو داًًة لرضا صحيح من املرأة أو مع      نتيج
، كأن يكون عقد الزواج شابه      نسي الذي يقع نتيجة تدليس أو غش      االتصال اجل 
عىن أن يكون العقد   للقانون، مب  اًغش، أو مل يكن هناك عقد صحيح وفق       تدليس أو   

 أو حالة االتصال بامرأة مصابة مبرض عقلـي كـاجلنون، أو            اً مطلق اًباطالً بطالن 
نومي املغناطيسي أو التخدير الكامل، أو كان احلمل نتاج تلقيح صـناعي            حالة الت 

  .)١(دون رضا صحيح من املرأة
،א،אא

א؟ 
  علـى تـوافر حالـة    اً للمرأة إسقاط نفسها تأسيس    جيوز يف هذه احلاالت   

ل هذه الشروط أن يكـون      الضرورة، بشروطها القانونية اليت تطلبها القانون، وأو      
 دون تقييد،   اًمل الشارع املصري لفظ النفس مطلق      للنفس، وقد استع   اًاخلطر مهدد 

ومن املتفق عليه يف الفقه أن النفس تشمل احلق يف احليـاة، وسـالمة اجلـسم                
متحققًا يف هذه احلالة باإلضافة      ومن مث يكون هذا الشرط       )٢(والشرف واالعتبار 

وال شك يف أن هذا اخلطر يعـد        إىل الشروط األخرى، وهي جسامة هذا اخلطر،        
، وال خالف يف أنه ال دخل       حاالً اًبة للمرأة، كما أنه يعد كذلك خطر       بالنس اًجسيم

  .إلرادة املرأة، يف حلول هذا اخلطر يف مثل هذه احلاالت
                                   

، ٧٢٣، رقم ٥٠٨، ص ٦٩٠، رقم ١٩٨٦ ، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص     :حسينالدكتور حممود جنيب      )1(
 .٥٣٣ص

 األستاذ الدكتور أمحد فتحي     ؛٥٨٩ ص ،٦١٥رجع السابق، رقم   القسم العام، امل   :الدكتور حممود جنيب حسين     )2(
 النظرية العامة لإلكراه والـضرورة،      : الدكتور ذنون أمحد الرجبو    ؛٣٠٠ ص ،٦١٤ رقم ، املرجع السابق  :سرور

 حالة الضرورة يف قانون العقوبـات، رسـالة         : الدكتور إبراهيم زكي أخنوخ    ؛٢٠٨رسالة جامعة القاهرة ص   
 .١٦٩ ص،١٩٦٩ ،جامعة القاهرة
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 -كـذلك – فتعد حالة الضرورة متـوفرة       أما بالنسبة للطبيب أو الصيديل    
ن القانون مل يفرق بني اخلطر الذي يهدد نفـس          إبشروطها القانونية السابقة، إذ     

مرتكب الفعل أو اخلطر الذي يهدد نفس الغري، كما أنه مل يتطلب توافر صـلة               
معينة كالقرابة أو الصداقة بني من يدفع اخلطر وبني املهدد به، كما أنه خطر حال               

على اإلجهاض يف هذه     وينبين على ذلك أنه جيوز للصيديل مساعدة املرأة          وجسيم
  . على حالة الضرورةاًاحلالة تأسيس

كما يتوافر يف فعل اإلسقاط شروط فعل الضرورة، فهو الوسيلة الوحيـدة     
  .للتخلص من اخلطر

يف - متتنع مسئولية املرأة، والطبيب والصيديل اجلنائية        :وبناء على ما تقدم   
حلالة اليت تثبت على سبيل القطع بدليل رمسي، أن احلمل كان مثرة لفعل غري              هذه ا 

 على توافر حالة الـضرورة      اً تأسيس -مشروع ومل يتوافر الرضا الصحيح من املرأة      
  .بشروطها القانونية سالفة الذكر

אאJא 
:  ثالثـة أركـان    تطلب املشرع لقيام جرمية اإلسقاط العمدي، أن تتوافر       

األول وجود محل وهو الركن املفترض يف جرمية اإلسقاط، والثاين وهو الـركن             
  .املادي، أما الثالث فهو الركن املعنوي، نعرض لكل منها على حدة

אאJ 
تفترض جرمية اإلسقاط العمدي وجود محل حىت ميكن أن تقع اجلرمية فإذا            

 ٢٦٤دة   لنص املـا   اًقع اجلرمية وال يتصور الشروع وفق      ت مل تكن املرأة حامالً فال    
  .من قانون العقوبات املصري
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 هو البويضة   – )١(واملقصود باحلمل لدى األطباء يف الفقه والقضاء املصري       
وهذا هـو   . امللقحة منذ انقطاع الطمث وحىت انتهاء األسبوع الثامن والعشرين        

ضت حمكمة النقض املـصرية أعمـاالً       الرأي الغالب يف الفقه والقضاء املقارن وق      
  .)٢(لذلك الرأي، بأنه ال يشترط أن يكون اجلنني قد تشكل أو دبت فيه احلركة

אא 
  .يشتمل على فعل اإلسقاط والنتيجة اإلجرامية وعالقته السببية

 هو كل نشاط يقوم به اجلاين متمثالً يف استخدام وسـائل            :فعل اإلسقاط 
 إحداث إسقاط احلامل، فلم يفرق املشرع بني وسيلة وأخـرى           صناعية من شأا  

 بدون مقابل فقد تكون إعطاء      مكانت مبقابل أ  أمن سوائل إسقاط احلامل، سواء      
أدوية أو مناولة مأكوالت أو مشروبات وقد تقوم احلامل بألعاب رياضية عنيفـة             

يت من شأا   كالقفز أو الرقص أو ارتداء مالبس ضيقة وما إىل ذلك من الوسائل ال            
وإن كان املشرع مل يعتد بوسيلة اإلسقاط إذا كانت اجلرمية           )٣(إحداث اإلسقاط 
 يف جناية اإلجهاض املنصوص عليها يف املـادة         اًد الضرب ركن  جنحة، إال أنه يع   

 وجيب أن يترتب على استخدام الوسائل الـصناعية         ، من قانون العقوبات   ٢٦٠
حصالته قبل انتهاء األسبوع الثـامن      إسقاط، واإلسقاط هو خروج احلمل أو مت      

لدول وال يشترط   والعشرين من انقطاع الطمث وهذا هو الرأي الغالب يف غالبية ا          
  .اً أو ميتاً، فيستوي أن يكون حياًأن خيرج احلمل حي

                                   
 وانظر نـدوة    ؛٢٩٢ ص ،٢٦٠، رقم ١٩٧٥ ، القسم اخلاص، الطبعة السابعة    :الدكتور حممود حممود مصطفى     )1(

 .١٩٧٤اإلجهاض وتنظيم األسرة، املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، 
 .٢٥٠ ص،٣٠٢ رقم،٢١ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٧٠ ديسمرب سنة ٢٧نقض   )2(
 القـسم   :املهيمن بكـر    الدكتور عبد  ؛٢٩٢، ص ٢٦١ املرجع السابق، رقم   : حممود مصطفى  الدكتور حممود   )3(

 .٦٦٦ ص،٣٢٠اخلاص، رقم
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تج عن التلقيح    ويقصد ا إخراج اجلنني أو متحصالت احلمل النا        :النتيجة
ـ     اإلجهاضمية   لتحقق جر  اً أساسي اًوال يعد هذا شرط     اً يف القانون املصري، خالف

  .للتشريع الفرنسي الذي يعاقب  على الشروع
جهاض، فالركن املادي يكون    وال يعد إخراج احلمل من أركان جرمية اإل       

 سـواء   )١( باستخدام الوسائل الصناعية اليت من شأا إحداث اإلسـقاط         اًمتوافر
  .كانت مبقابل أو بغري مقابل

ب أن يثبت أن الوسيلة اليت استخدمت كانـت هـي           جي :عالقة السببية 
السبب يف اإلسقاط، والفصل يف توافر عالقة السببية من شأن قاضي املوضـوع،             
يسترشد يف إثباا برأي األطباء، وإن كان البعض يقرر صعوبة إثبات اإلجهاض            

أو  كالقفز أو ارتداء مالبس ضيقة       إسقاطهاا   احلامل أفعاالً من شأ    إتيانيف حالة   
  .الرق، وهو ما يطلقون عليه اإلسقاط التلقائي

جرمية اإلسقاط من اجلرائم العمدية اليت يتطلـب املـشرع        :الركن املعنوي 
 هلذه اجلرمية من تـسبب خبطئـه يف   اًفر القصد اجلنائي، فال يعد مرتكبلقيامها توا 

امل، ولكن يرتكب جرمية القتل خطأ إذا ترتب علـى فعلـه            احلإجهاض املرأة   
 وغين عن البيان أنه إذا مل يترتب على فعله الوفاة يسأل عن جرمية إصـابة                ،اوفا
 ويتطلب وجود القصد اجلنائي يف جرمية اإلسقاط، علم اجلـاين بوجـود             ،خطأ

احلمل فإذا كان جيهل أن املرأة اليت أحدث ا الضرب حامالً وأحـدث فعلـه               
 لنصوص الـضرب    اًوفقب مبقتضى نصوص اإلسقاط وإمنا      ، فإنه ال يعاق   اًهاضإج

 قد أتى فعله عن إرادة فال يرتكب جرميـة           كما جيب أن يثبت أن اجلاين      ،العمد
إجهاض من يقع بسبب قوة قاهرة أو حالة ضـرورة علـى حامـل فيـسبب                

  .إجهاضها

                                   
 .٥٩٦ ص،١٢٢ رقم،٢٧ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٧٦ يونية سنة ٦نقض   )1(
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 أن اجلاين قد قصد إحداث اإلسقاط، فإذا كانـت          اًوجيب أن يثبت أيض   
ل إال عن اجلرمية الـيت اجتهـت         مل تنصرف إىل إحداث اإلجهاض فال يسأ       إرادته

إرادته إليها، فمن ركل امرأة حامالً بقصد إيـذائها دون أن تتجـه إرادتـه إىل                
إسقاطها فال يسأل إال عن جرمية ضرب عمد وال يسأل عن إجهاض كنتيجـة              

ن أن يقصدها   دوحمتملة، فإن النتائج اليت يسأل عنها اجلاين كنتيجة حمتملة لفعله و          
  .)١(ن على سبيل احلصرقد جاءت يف القانو

ـ       :االشتراك يف اإلجهاض   ـ - اًال يعد االشتراك يف اإلجهاض قائم  اًوفق
 إال إذا وقع الفعل الرئيسي الذي تقـوم       - من قانون العقوبات املصري    ٤٠للمادة  

  .به جرمية اإلجهاض وقد يكون االشتراك بالتحريض أو باملساعدة أو االتفاق
 

אאJא 
من اجلرائم املهمة اليت يرتكبها الصيادلة أثناء ممارستهم ملهنتهم جرمية إفشاء           

  .سر املهنة
من قانون العقوبات على ذلـك      ) ٣١٠(وينص املشرع املصري يف املادة      

يادلة أو القوابل أو غريهـم      كل من كان من األطباء أو اجلراحني أو الص        "بقوله  
 أؤمتن عليه فأفشاه يف غـري       اً خصوصي اًو وظيفته سر   إليه مبقتضى صناعته أ    اًمودع

األحوال اليت يلزم القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة              
مئة جنية مصري كما نصت الالئحة الداخليـة         شهور أو بغرامة ال تتجاوز مخس     

 اليت أؤمتـن    على أنه ال جيوز للعضو إفشاء األسرار      ) ١٤(لنقابة الصيادلة يف املادة     
  .عليها حبكم مهنته إال يف حدود ما يقتضيه القانون

                                   
 .٢٩٤ ص ،٢٦٢ املرجع السابق، رقم:الدكتور حممود مصطفى  )1(
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تطلب لقيام هذه اجلرمية،    ت ابني من نصوص قانون العقوبات املصري أ      تو
 ينـصب    أو حمالً  اً على السر، وموضوع   اً صفة يف اجلاين وهو أن يكون أمين       توافر

  . وسأتناول ذلك يف أربعة فروع مستقلة.عليه فعل اإلفشاء
אאJאFאאE 

 تعد جرمية إفشاء سر املهنة من جرائم ذوي الصفة الـيت يتطلـب              :متهيد
املادة ( على السر    اًر صفة يف اجلاين هو أن يكون أمين       املشرع املصري لقيامها تواف   

  ). من قانون العقوبات املصري٣١٠
ملـصري بـاملفهوم    أخذ التشريع ا  : األمني على السر يف التشريع املصري     
من قانون العقوبات علـى أن  ) ٣١٠(الواسع لألمني على السر، إذ نص يف املادة        

األمني على السر يشمل األطباء واجلراحني والصيادلة والقوابـل، وأردف ذلـك    
 كل من يتصل عمله بـاملهن الطبيـة أو          -يف رأينا -بكلمة غريهم،وهي تشمل    

دلة واإلداريـني يف الـصيدليات      الصيدلية حبكم الضرورة، كمساعدي الـصيا     
 ميارسون التدريب أثنـاء الدراسـة يف        نوالعاملني ا، وطلبة كلية الصيدلة الذي     

الصيدليات ويعلمون بسر املرضى حبكم الضرورة ملمارستهم ملهنتـهم بـصفتهم           
  .مساعدين للصيادلة

عقوبات فقد ذكر املشرع املؤمتنني     ) ٣١٠(وهذا الرأي يؤكده نص املادة      
لسر على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر وسندنا يف ذلك أن املـشرع              على ا 

- )غريهم(بعد أن عدد أمثلة األشخاص املؤمتنني على السر أردف النص بكلمة            
 وهي تسمح بإضافة أشخاص آخرين وتدل على اجتاه قـصد           -اًكما ذكرنا سلف  

  .كرهم يف النصاملشرع أنه مل يرد حصر املؤمتنني على السر يف األشخاص الذين ذ
والعلة من نص املشرع املصري على أن الصيادلة من األمناء علـى الـسر             

 أن الصيديل يقف على أسرار املرضى بطريق غري مباشر وهو           -يف رأينا -مرجعها  
التذكرة الطبية اليت يدون فيها التشخيص والعالج ويستطيع عن طريقهـا ومـن             
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املريض، أو عن طريـق مباشـر، إذ        خالهلا أن يعلم بنوع املرض الذي يعاين منه         
جرى العرف يف مصر  على أن يفضي بعض املرضى إىل الـصيادلة بأمراضـهم               
واحلصول على عالجات منهم لثقتهم فيهم وخربم أو لعدم قدرم للـذهاب             

 ملا يترتب على ذلك من كـشف        اًالرتفاع نفقات الكشف الطيب، ونظر    لألطباء  
ليت قد تتصل بأدق تفاصيلها وأخطرها مما ينعكس        الصيادلة ألسرار احلياة اخلاصة ا    

جترمي إفشاء الصيادلة   -على مسعة الشخص أو عائلته، فمن مث فإن القول بغري ذلك            
  . ال حيقق قصد الشارع يف محاية املرضى وأسرار حيام اخلاصة-لسر املرضى

 أن كل شخص يتصل عمله باملهن الطبيـة أو          -يف رأينا -وصفوة القول   
كـان  أر أو حبكم الضرورة سواء      أو الصحية بطريق مباشر أو غري مباش      الصيدلية  
 يعـد   )١( له أو غري مرخص له مبزاولة املهنة، كالطلبة ومساعدي الصيادلة          اًمرخص

  .ملتزما باحملافظة على أسرار املرضى
אאJאאFאE 

ص قانون العقوبات الفرنسي     يتبني لنا من استقراء نصو     :ماهية السر املهنية  
وقوانني ممارسة مهنة الصيدلة    ) ٣١٠( وقانون العقوبات املصري املادة      ٣٧٨مادة  

 لـسر مهنـة     اً تعريف -كما قدمنا -وأخالقيات هذه املهنة، أن املشرعني مل يضعا        
الصيادلة، ومن مث تعددت اآلراء حول ماهية السر، وانتهينا يف ذلك إىل أن سـر               

 كل أمر أو واقعة يصل إىل علم الصيديل سواء أفضى به إليـه              مهنة الصيديل هو  
نتـه أو بـسببها، وكـان       هاملريض أو الغري أو علم به أثناء أو مبناسبة ممارسته مل          

  .للمريض أو ألسرته أو لغري مصلحة مشروعة يف كتمانه

                                   
 بالسماح للطلبة ومـساعدي     ٢٦مزاولة مهنة الصيدلة يف املادة       يف شأن    ،١٩٥٥ لسنة   ١٢٧فقد نص القانون      )1(

جيب على أصـحاب املؤسـسات الـصيدلية        "الصيادلة بالعمل شريطة إخطار وزارة الصحة وذلك يف قوهلا          
 بهوالصيادلة ومساعدي الصيادلة وطلبة الصيدلة حتت التمرين إخطار وزارة الصحية العمومية بكتاب موصى              

 ." ذه املؤسسات وكذلك إخطارها مبجرد تركهم العمل ابتاريخ بدئهم العمل
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 من املستقر عليه أن السر يشمل كل الوثائق واملعلومـات           :موضوع السر 
 كانت طبيعتـها ونوعيتـها وال يـشترط أن          اًالة الصحية للفرد أي   تعلق باحل اليت ت 

  .)١(تكشف عن حالة مرضية للشخص
 هل يشمل السر مجيع األمراض؟ ثار تـساؤل حـول           :نطاق السر املهين  

األمراض اليت تندرج حتت السر املهين، وذهب رأي إىل القول أن العـرف هـو               
ألمـراض املعديـة والـسرية،      الذي حيدد األمراض اليت ال جيوز إفشاؤها وهي ا        

كمرض الربص واجلذام والطاعون والزهري والسيالن واإليدز وإعماالً هلذا الرأي          
بأن العرف قد جرى على اعتبار مـرض        " -اًقدمي–قضت حمكمة النقض املصرية     

الزهري والسل من األمراض اليت جيب على الطبيب أال يفشي سرها، أما مـرض              
  .)٢(" إذا كان املريض من الرجال اًصوص خاً سرد يعالبواسري فهو ال

والرأي أن سر املهنة بالنسبة للصيادلة ال يتعلق باألمراض فحسب ولكنـه            
يشمل كل ما يتعلق بصحة املريض أو حالته النفسية والعصبية، فتعاطي الشخص            

 احلالة النفسية أو العصبية أو املنشطة هلرمونات اجلسم أو غريها           يفلألدوية املؤثرة   
خدام مستحضرات طبية للتخسيس أو الرجيم أو التجميل أو إزالة زوائـد            كاست

باجلسم خاصة بالنسبة للمرأة تعد من قبيل أسرار املهنة اليت ال جيـوز للـصيديل               
 من عدمه يرجع تقديره إىل صاحب       اً سر د، إضافة إىل ذلك أن ما يع      ها للغري ءإفشا

 أمراض   التفرقة بني  اءمن الفقه املصلحة يف السر وليس للصيديل وال يؤيد الغالبية         
 -كما ذكرنا -، فصاحب السر    اً وغريها ال يعد سر    اًوأخرى يف اعتبار بعضها سر    
  .هو الذي له سلطة حتديد ذلك

                                   
مقـال، جملـة    ( مدى مسئولية الطبيب اجلنائية إزاء إفشاء سر من أسرار املهنة            :دكتور حممود حممود مصطفى     )1(

 ).٦٥٥ ص،١١القانون واالقتصاد س
 .٤، ص١٩٤٢ سنة ، عدد سبتمرب وأكتوبر،، احملاماة١٩٤٢ فرباير سنة ٢نقض   )2(
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 وقضاء  )١(اًمن املستقر عليه فقه   كون للسر صلة باملهنة؟     يهل يشترط أن    
 بأنه سر   يف مصر أن تكون للسر صلة باملهنة اليت ميارسها املتهم كي يوصف السر            

مهين، وضابط توافر الصفة املهنية للسر أن يكون العلم به يفترض الثقة أو الغش              
فقد تواترت أحكامه على    . املرتبط مبزاولة املهنة وعلى هذا الرأي القضاء الفرنسي       

اخلاضع لاللتزام املهين بالكتمان، يلتزم بالصمت الكامل لـيس         "ذلك وقررت أن    
 ولكن كذلك بالنسبة لكل ما كـان يف اسـتطاعته           فقط بالنسبة ملا أودع لديه،    

ومما . "بسبب ممارسته ملهنته أو مبناسبتها أن يراه أو يسمعه أو يفهمه أو يستنتجه            
ال شك فيه أن ما ينطبق على األطباء ينسحب على الصيادلة التـصال عملـهم               

  .باألعمال الطبية
ثار يعلم ا؟   هل يعد إفشاء لسر املهنة إبالغ الصيديل عن اجلرائم اليت           

تساؤل حول مدى مسئولية الصيديل اجلنائية عن جرمية إفشاء سر املهنة إذا أبلـغ              
عن اجلرائم اليت يعلم ا مبقتضى صناعته أو مهنته أو بسببها، وتقتضي اإلجابة عن            
هذا التساؤل أن نعرض ملوقف القانون املصري يف هذا الشأن مردفني ذلك ببيان             

  .رأينا يف املوضوع
عقوبـات أن   ) ٣١٠(يتبني لنا من استقراء نص املـادة        : انون املصري الق

املشرع استثىن من تطبيق هذه املادة أفعال اإلفشاء اليت يلزم القانون فيها املـؤمتن              
على السر بالتبليغ، فال توقع عليه عقوبة ما يف هذه احلالة، وهذا واضح الداللـة               

...  مـن  أن كالً "لنحو التايل   إذ جرى نصها على ا    ) ٣١٠(على سياق نص املادة     
 أو عليـه  اً خـصوصي اً مبقتضى صناعته أو وظيفته سـر     - إليه اًمودع-والصيادلة  

فأفشاه يف غري األحوال اليت يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب باحلبس مدة ال              
مئة جنيه مصري كما نـصت        ستة شهور أو بغرامة ال تتجاوز مخس       علىتزيد  

                                   
والدكتور حممود  ؛  ٦٤٥ ص ،٧٢٩ رقم ،١٩٨٦ ، القسم اخلاص  ، قانون العقوبات  :الدكتور حممود جنيب حسين     )1(

 .٤٢٤ ص،٣٧٧ رقم ، القسم اخلاص:حممود مصطفى
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كل من علم بارتكـاب     "ن قانون اإلجراءات اجلنائية على       م )٢٦،  ٢٥(ن  ااملادت
  ."جناية أو جنحة أن يبادر إىل إبالغ السلطات العامة عنها

على احلاالت الـيت    ) ٣١٠(ومع ذلك فقد قصر البعض تطبيق نص املادة         
بالتبليغ دون تلك اليت يدعو فيهـا قـانون        ) الصيديل(يلزم فيها املؤمتن على السر      

  .اص إىل اإلبالغ عن اجلرائماإلجراءات األشخ
 ذا الواجب   اإلخاللكما فسر الفقه دعوة املشرع دون تقرير جزاء على          

أنه أمر مندوب ال يلزم املؤمتن على السر باإلبالغ عن اجلرائم اليت يعلم ا بسبب               
  .)١(ممارسته ملهنته أو أثناءها

نه إلقول  أما البعض اآلخر فقد انتقد مذهب املشرع املصري، وذهب إىل ا          
كان األحرى به أن يقتبس فكرة القانون البلجيكي الذي اكتفى لإلعفـاء مـن              

 إلزام فحسب دون اشتراط     اًشاء، بأن يكون واجب التبليغ قائم     العقاب على اإلف  
القانون به، وبذلك يتسع النص لتلك احلاالت اليت ينص فيها القانون على واجب             

  . على اإلخالل ذا الواجباًض عقابدون أن يفراإلبالغ عن اجلنايات واجلنح 
والرأي الصحيح هو الذي يغلب االلتزام بالتبليغ عن اجلرائم على واجـب            

 للمصلحة العامة اليت تـرجح املـصلحة اخلاصـة          اًنه أكثر حتقيق  إ إذ   )٢(الكتمان
  .)٣(للمجرم يف احلماية واإلفالت حبجة احملافظة على السر املهين

 إلزام قانون اإلجراءات اجلنائية صرحية يف         ن نصوص فإباإلضافة إىل ذلك    
تنفيذ ذلك ال ينفي وجود هذا االلتزام       بالغ عن اجلرائم، وعدم تقرير      األفراد باإل 

  .على الناس كافة وعلى املؤمتنني على األسرار خاصة

                                   
 .٤٧، ٤٦ ص،، عدد يوليو٢٠ س، الة الطبية املصري-مقال عن اإلجهاض- :الدكتور مصطفى القللي  )1(
 .٦٧٩، ٦٧٨ ص، سابق اإلشارة إليه–ل  مقا:الدكتور حممود حممود مصطفى  )2(
 .٢٥٥، ص١٩٦٧ مسئولية املمتنع املدنية واجلنائية يف اتمع االشتراكي، رسالة :الدكتور حبيب إبراهيم خليلي  )3(
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، أنه ال يعد إفشاء لسر املهنة، إبالغ الصيديل الـسلطات           وينبين على ذلك  
للمجتمع من حوادث الـسفاح،      اليت يعلم ا محاية      العامة عن جرائم اإلجهاض   

 من  اًى وإليقاع الطالق على زوجته ختلص      للزوج املثلوم شرفه من الشكو     اًومتكين
التزاماته حنوها ومحاية لشرفه وكرامته، وكذلك يف حالة اإلبالغ عـن متعـاطي             
املخدرات الذي يطلبون من الصيديل تسهيل ذلك هلم بصرف األدوية املخـدرة            
دون تذكرة طبية محاية هلم من آثارها الضارة، واإلبالغ عن املصابني بـاألمراض             
السرية واملعدية حلماية اتمع من أضرار نقل العدوى للغري،وال شك يف رجحان            

مستمد كـذلك مـن الـشريعة        االلتزاماملصلحة يف اإلفشاء عن الكتمان وهذا       
 عن أيب هريـرة     - للعدوى اًيتفاد- εوهذا مستفاد من قول الرسول      . اإلسالمية

وفر من اذوم كما تفـر مـن        ،  ال عدوى ": أنه قال  εرضي اهللا عنه عن النيب      
  .)١("األسد

א 
 مباشرة واألخرى   إحدامهاتنحصر وسائل علم الصيديل بالسر يف وسيلتني        

 لثقته  غري مباشرة، والوسيلة املباشرة هي إدالء صاحب السر نفسه بسره للصيديل          
فيه ويف فنه لكي يعاجله أو يعطي له أدوية عالجية أو أية مستحـضرات أخـرى                

 أما  -هذا ما هو متبع يف مصر     -يقصد إعادة التوازن العضوي والنفسي لإلنسان       
م الصيديل األمراض اليت    لالوسيلة غري املباشرة فهي التذكرة الطبية، فمن خالهلا يع        

تشخيص على التذكرة أو من خـالل وصـف         يعاين منها املريض سواء لكتابة ال     
العالج، فدراسة الصيديل لعلم األدوية ختول له فهم وحتديد األمراض من خـالل             
العالج، إضافة إىل ذلك يعلم الصيديل صراحة من وصف األدويـة املخـدرة أو              

  .املتعلقة باحلالة النفسية أو العصبية األمراض اليت يعاين منها الشخص

                                   
 .٥٣٨٠ :أخرجه البخاري  )1(
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أن يكون مودع السر املريض نفسه فقد يكون الزوج         وال يشترط القانون    
أو أحد أفراد أسرته أو األب يف حالة الطفل أو أحد أصدقائه أو جريانه أو الغري،                

 كانت وسيلة علم الصيديل بالسر، فالصيديل ملتزم بكتمانه، كما ال يشترط            فأياً
 أمجع الفقهـاء    الرأي إليداع السر،وعلى هذا     اًقانون وسيلة معينة أو شكالً معين     ال

أحكام القضاء الفرنسي على أن اخلاضع لاللتزام املهين بالكتمان يلتـزم           وتواترت  
بالصمت الكامل ليس فقط بالنسبة ملا أودع لديه ولكن كذلك بالنسبة لكل مـا              
كان يف استطاعته بسبب ممارسته ملهنته أو مبناسبتها أن يراه أو يسمعه أو يفهمها              

  .أو يستنتجه
نظام السعودي، يوجب نظام مزاولة املهن الـصحية الـصادر          وبالنسبة لل 

هـ احلفاظ على أسرار املريض ولكنـه       ١٤٢٧لسنة  ) ٥٩(باملرسوم امللكي رقم    
على أنـه جيـب علـى       ) ٢١(يبيح اإلفشاء ضمن ضوابط نظامية إذ تنص املادة         

املمارس الصحي أن حيافظ على األسرار اليت علم ا عن طريق مهنته، وال جيـوز               
  :ه إفشاؤها إال يف األحوال اآلتيةل

 :إذا كان اإلفشاء مقصوداً به  -أ 
اإلبالغ عن حالة وفاة نامجة عن حادث جنـائي، أو احليلولـة دون              -١

ارتكاب جرمية، وال جيوز اإلفشاء يف هذه احلالة إال للجهـة الرمسيـة             
 .املختصة

 .اإلبالغ عن مرض سار أو معد -٢
و ذووه يتعلـق بكفايتـه أو        الام وجهه إليه املريض، أ     دفع املمارس  -٣

 .بكيفية ممارسته ملهنته
إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان اإلفشاء لذوي املريض             -ب  

 .مفيداً لعالجه
  .إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية  -ج 
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אאJאאFאEF١E 
لغري عليـه   اإلفشاء هو كشف األمني على السر واطالع ا       : ماهية اإلفشاء 

مع حتيد الشخص صاحب املصلحة يف كتمانه، ويعين ذلك أن جوهر اإلفشاء هو             
ويتحقق اإلفشاء إذا أعلن السر بأية وسيلة       . اإلفضاء مبعلومات كافية حمددة للغري    

دون حتديد اسم الشخص الذي يهمه كتمانه، ولتحقق علة التجـرمي يف محايـة              
ون لتحقيق الركن املادي يف جرمية      مصلحة مشروعة لشخص ما، وال يتطلب القان      

 بكشف بعض معـامل     يكتفيوإمنا  ) صاحب السر (اإلفشاء ذكر اسم اين عليه      
  .شخصيته اليت من خالهلا ميكن حتديده، مبعىن أال يكون تعيينه على وجه القطع

مل يتطلب القانون لتحقق اإلفشاء وسيلة معينة، فيتحقـق         :وسائل اإلفشاء 
 بأية طريقة كانت، فسواء لدى القانون أن يـتم اإلفـشاء          اإلفشاء بإعالن السر    

  .اً أو كتابياًبطريق مباشر أو غري مباشر، شفوي
ون  يتحقق اإلفشاء يف أية صورة يقع ا فسواء لدى القـان           :صور اإلفشاء 

 أو غري مباشر، كما لـو  اً، مباشراً أو مكتوباً، أو شفوي اً أو ضمني  اًأن يكون صرحي  
 يطلع على الدفتر اخلاص بقيد اجلـواهر املخـدرة أو           مسح الصيديل لشخص أن   

  .)٢(األدوية اخلاصة باألمراض النفسية أو املؤثرة عليها
ويقع اإلفشاء بطريق غري مباشر لو نصح الصيديل خطيبة الشخص املصاب           

  . أطفال حيملون املرض املصاب بهإجنابمبرض معد بعدم قبول الزواج منه خشية 
ديل ولو انصب على واقعة أصـبحت معروفـة         ويعد إفشاء من قبل الصي    

للكافة، فإذا أودع شخص يف مستشفى لعالجه من املواد املخدرة، فـال جيـوز              
تـبني  للصيديل أن يبلغ الغري أو يطلعه على الدفتر اخلاص أو التذاكر الطبية الـيت               

                                   
 .١٠٨ مرجع سبق ذكره، ص:قايداهللا  أسامة عبد. د  )1(
 .٦٤٩، ص املرجع السابق:ينالدكتور حممود جنيب حس  )2(
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 مقرر حمكمة الـنقض     "تانو" هلذا الرأي ذكر املستشار      اًوتأكيد. تعاطيه هلذه املواد  
 للعامـة،   اً إىل أنه أصبح معروف    اً جيوز إفشاء الطبيب للسر، استناد     الفرنسية، أنه ال  

ن حميط العامة وأقوال الصحافة تكون غري مؤكدة، وال يصدق روايتها، أمـا             إإذ  
  .)١( جلرمية إفشاء سر املهنةاً للسر ومرتكباً الطبيب فإنه يعد مفشيإذا أقرها

אאאJאאFWאאE 
تعد جرمية إفشاء سر املهنة من اجلرائم العمدية اليت يتخذ ركنها املعنـوي             

  من يفـشي   اًى ذلك أن القانون ال يعاقب جنائي      صورة القصد اجلنائي، وينبين عل    
 نتيجة إمهال أو تقصري أو عدم احتياط يف احملافظة عليه كأن يهمل الـصيديل               اًسر

بصرف اجلواهر املخدرة يف مكان أمني فيطلـع        يف حفظ التذاكر الطبية اخلاصة      
عليها مصادفة شخص ما، وإن كانت جرمية إفشاء سر املهنة ال تكون إال جرمية              
عمدية لتطلب املشرع توافر القصد اجلنائي، وإن كان انتفاء القصد اجلنائي حيول            

رار اليت  ئولية اجلنائية للصيديل، إال أنه ال ينفي مسئوليته املدنية عن األض          سدون امل 
  .)٢(تسبب فيها نتيجة إمهاله أو عدم احتياطه

אאא 
 وقضاء يف مصر أن القصد اجلنائي يف جرمية إفـشاء           )٣(اًمن املستقر عليه فقه   

سر املهنة هو القصد العام، فقد هجر الفقه والقضاء منذ زمن بعيد الرأي القائل بأن               
القصد اخلاص، وذلك منذ حكم حمكمة النقض الفرنـسية يف          القصد املتطلب هو    

                                   
املسئولية اجلنائية للصيادلة وتطبيقاا يف اململكة العربية السعودية، الرياض، جامعة نايف            : علي بن حممد اهلزاع     )1(

 .٧٨هـ، ص١٤١٣العربية للدراسات األمنية والتدريب، 
 :مـني  واألستاذ أمحـد أ    ؛٦٦١ ص ،٧٤٤ القسم اخلاص سابق اإلشارة إليه رقم      :الدكتور حممود جنيب حسين     )2(

 .٥٢، ص٣ املرجع السابق، رقم :؛ جارسون٦٠٠، ص١٩٣٤،شرح قانون العقوبات األهلي
 املرجـع الـسابق،     : األستاذ أمحد أمـني    ؛٦٦١ ص ،٧٤٤ املرجع السابق، رقم   :الدكتور حممود جنيب حسين     )3(

سرار  احلماية اجلنائية أل   : الدكتور أمحد كامل سالمة    ؛٤٢٥، ص ٣٧٨ رقم   : الدكتور حممود مصطفى   ؛٦٠٠ص
 .٤٦١ ص،١٩٨٠ ،املهنة، رسالة، القاهرة
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القضية املعروفة باسم الدكتور واتليه واليت قررت فيه أن النص اخلـاص بإفـشاء              
أسرار املهنة عام مطلق يعاقب على كل إفشاء ألسرار املهنة دون تطلب توافر نية              

ـ             م وإرادة  األضرار،ولذلك فاجلرمية تظل قائمة ما دام اإلفشاء قد حصل عـن عل
  .بصرف النظر عن نية اإلضرار

أن جرمية إفشاء   "وهذا ما أكدته حمكمة النقض يف مصر يف أحكامها بقوهلا           
 بالعلم واستقالالً عن كل قـصد       اًاإلفشاء مصحوب السر تتوافر أركاا إذا صدر      

 وينبين على ذلك أن القصد اجلنائي يف جرمية إفشاء سر املهنـة             "خاص باألضرار 
جلنائي العام قوامه عنصران مها العلم واإلرادة، نبحثهما على النحـو           هو القصد ا  

  :التايل
אאא 

 يقتضي توافر هذا العنصر ضرورة علم الصيديل بأن للواقعـة           : العلم ..أوالً
اس لم أن مهنته هي أس    صفة السرية، وأن هلذا السر الطابع املهين كما جيب أن يع          

 لديه، فـإذا اعتقـد   اًإذا جهل ذلك فإن القصد يعد منتفي       للسر، ف  اًكونه مستودع 
الصيديل أن من واجبه أن يعلم خطيبة الشخص أو زوجته بأنه يعاجل من مـرض               
سري أو معد، أو ظن أن املريض رضي بإباحة السر أمام زوجته بإحضارها معه              

فإن القصد ينتفي يف هـذه      وقت صرف الدواء، أو إرساهلا لشرائه من الصيديل،         
  . النعدام عنصر العلماًاحلاالت مجيع
 يشترط الفقه لقيام القصد اجلنائي، أن تتجه إرادة الصيديل          : اإلرادة ..اًثاني

إىل فعل اإلفشاء وإىل النتيجة اليت تترتب عليه، أي نتيجة إرادته إىل إعالم الـتغري               
  .)١(ذلك إىل توفر هذا العلم لديهبالواقعة اليت هلا صفة السرية وأن تتجه إرادته ك

 

                                   
 .٦٦٢ ص،٧٤٥ رقم:الدكتور حممود جنيب حسين  )1(
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אאא 
 والقضاء أنه ال أثر للباعث على انتفاء أو تـوافر           )١(القاعدة العامة يف الفقه   

القصد اجلنائي ومن مث ال أثر للباعث على توافر قصد اإلفشاء وينبين على ذلـك               
عن ذكرى صـديقه     الدفاع   إذا توافر لدى املفشي الباحث النبيل، الذي يتمثل يف        

 عن أسرته أو مسعته أو من كشف احلقيقة للتاريخ واألمانة، ال            اًأو املريض أو دفاع   
  .حيول ذلك دون ارتكابه جلرمية إفشاء سر املهنة لتوافر القصد اجلنائي لديه

ومما سبق ننتهي إىل أن جرمية إفشاء سر املهنة اليت تقع من الصيديل وهـي              
 اجلنائي ركن ضروري لقيامها، فإذا انتفـى القـصد فـال         جرمية عمدية، القصد  

مسئولية جنائية على الصيديل ولو توافر اخلطأ ولكن يسأل مسئولية مدنية عـن             
والقصد املتطلب لقيام جرمية إفشاء سر املهنة       . األضرار اليت سببها لصاحب السر    

 ال أثر لـه     هو القصد اجلنائي العام دون تطلب توافر نية اإلضرار كما أن الباعث           
يف توافر القصد أو انعدامه وإن كان له دور يف تقدير القاضي للعقوبة بالتـشديد               

  .أو التخفيف
א 

، وجب تطبيق العقوبة املقررة هلا، شاء سر املهنة بأركااإذا توافرت جرمية إف   
 أو الغرامـة مـن      وهي يف القانون الفرنسي عقوبة احلبس من شهر إىل ستة شهور          

 فرنك، أما يف التشريع املصري، فالعقوبة احلبس الذي ال تزيـد            ٣٠٠٠ إىل   ٥٠٠
. ، فاجلرمية جنحـة   همئة جني  امة اليت ال تتجاوز مخس    مدته على ستة شهور أو الغر     

 عليه، ولكن االشتراك    وإن كان الشروع يف هذه اجلرمية متصور إىل أنه غري معاقب          
                                   

 ،١٩٣٨ ، األحكام العامة يف القانون اجلنائي     : األستاذ على بدوي   ؛٣٤٧ ص ، املرجع السابق  :األستاذ أمحد أمني    )1(
دكتور حممود جنيـب     أستاذنا ال  ؛٤٠٦ ص ،م١٩٦٧ ، القسم العام  : الدكتور حممود حممود مصطفى    ؛٣٤١ص

،  الوسيط يف قـانون العقوبـات  : الدكتور أمحد فتحي سرور؛٢٠٥ ص ، النظرية العامة للقصد اجلنائي    :حسين
ـ ،١٩٨١  ،القسم العام يف قانون العقوبات    :  أستاذنا الدكتور مأمون حممد سالمة     ؛٥٢٦ ص ،٣٢١ رقم ،١ ج
 .٣١٠ ص،١٩٧٩
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يك ال حيمل صفة األمني على السر اليت يتطلبها القانون           ولو كان الشر   اًحمتمل أيض 
 للقواعد  اًقوبة املقررة جلرمية اإلفشاء طبق     ويعاقب الشريك بالع   )١(يف الفاعل األصلي  
  .العامة يف االشتراك

אאא 
 أنه ال أثر للبواعث يف قيام املسئولية أو انتفائها،          )٣( قضاء )٢(من املستقر عليه  

ن كانت البواعث من العوامل اليت يراعيها القاضي يف تقديره للعقوبة من حيـث            وإ
عليـه  التشديد أو التخفيف، فإذا كان الباعث على إفشاء السر هو اإلضرار باين             

 لتشديد العقوبة، باإلضافة إىل االعتبارات األخـرى مثـل          اًوالتشهري به، كان سبب   
باين عليه أو مسعـة أسـرته ومركـزه         مقدار هذا الضرر، ومدى اتصال الواقعة       

 يف ختفيف العقاب، إذا كانـت شـريفة         اًكما قد تكون البواعث سبب    . جتماعياال
  .نبيلة، كما يف حالة الدفاع عن شرف ومسعة اين عليه أو أسرته

  

אאJאאא 
مل يف املواد املخدرة سواء بـالبيع أو يف   جييز القانون والنظام للصيادلة التعا    

 اًك لتحقيق غرض عالجي أو طيب، خروج      استخدامها يف التركيبات الدوائية وذل    
على القواعد العامة اليت تقضي بتجرمي حيازة أو إحراز اجلواهر املخـدرة، إال أن              

                                   
 القاهرة  ، األحكام العامة يف القانون اجلنائي     :األستاذ علي بدوي   و ؛٣٤٧ املرجع السابق، ص   :األستاذ أمحد أمني    )1(

،  دار النهضة العربية   ،العامالقسم   ، شرح قانون العقوبات   : الدكتور حممود حممود مصطفى    ؛٣٤١ ص ،١٩٣٨
 ، القـاهرة  ،١ ج ، الوسيط يف قـانون العقوبـات      : الدكتور أمحد فتحي سرور    ؛٤٠٦ ص ،٣٨٤رقم،  ١٩٦٧
 .٥٢٣٦ ص،٣٢١ رقم،١٩٨١

 .٣١٠ ص،١٩٧٩ ، دار الفكر العريب، القسم العام، شرح قانون العقوبات:الدكتور مأمون حممد سالمة  )2(
 ٥٩، رقـم ١٩١٥ ديـسمرب  ١٨، ٥٣ ص،٣٤ رقـم  ،١٧ س   ، اموعة الرمسية  ،١٩١٥ مايو سنة    ٢٢نقض    )3(

يونيـة  ١٩؛ نقض   ٣٦٢ ص ،٣١٨ رقم ،١ ج ، جمموعة القواعد القانونية   ،١٩٢٩ نوفمرب سنة    ٧ نقض   ؛٩٩ص
 .٧١٥ ص،١٣٢ رقم،١٧ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٦٦ مايو سنة ٣١، ٤٩ ص،٥٧، رقم٢ ج،١٩٣٠
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املشرع قدر أمهية ذلك بالنسبة للمرضى والصيادلة بضمانات وقيود من شـأا            
 عدم خروج الصيديل يف تعامله مع اجلواهر املخدرة عن الغرض املخصص            ضمان

هلا كما وضع العقوبات اجلنائية اليت توقع على الصيادلة يف حالة خروجهم عـن              
هذا الغرض ذه القيود، ويف سبيل ذلك خصص املـشرع املـصري يف قـانون               

 لسنة  ١٢٢ واملعدل بالقانون رقم     ١٩٦٠لسنة  ) ١٨٢(مكافحة املخدرات رقم    
 للصيدليات، كيفية تعامل الصيادلة مع اجلواهر املخدرة وضمنه الضوابط          ١٩٨٩

  .اليت حتول دون إساءة استخدامها
كل مـن  "من قانون مكافحة املخدرات على معاقبة       ) ب/٣٤(تنص املادة   

رخص له يف حيازة جوهر خمدر الستعماله يف غرض معني وتصرف فيـه بأيـة               
ؤدى هذا النص أن املشرع تطلب لقيام هذه اجلرمية          م "صورة يف غري هذا الغرض    

توافر عنصرين أساسيني أوهلما صفة يف اجلاين وهو أن يكون ممن رخص هلـم يف               
التـصرف يف   : حيازة املواد املخدرة ومن أمثلتهم الصيديل والطبيـب وثانيهمـا         

املخدر على حنو خيالف الغرض الذي رخص له يف حيازما وهو الركن املـادي              
  .الركن املعنوي فيجب إيضاح كل ذلك كانت اجلرمية ال تقوم إال بتوافر وملا

אאJא 
تعد هذه اجلرمية من جرائم ذوي الصفة مبعىن أن اجلرمية ال تتحقـق إال إذا               

وقد اشترط املشرع لقيام هذه اجلرمية أن       . توافرت صفة فيمن حيوز املواد املخدرة     
هي أن يكون من األشخاص الذين رخص هلم يف حيازة املواد           تتوافر صفة اجلاين و   

املخدرة الستعماهلا يف غرض معني، وجند أن القانون نص على أن الـصيادلة مـن               
  .)١(األشخاص الذين أجاز هلم القانون حيازة املواد املخدرة

 

                                   
 .١٣٣ مرجع سبق ذكره، ص:قايداهللا  أسامة عبد. د  )1(
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אאJאא 
 املواد املخـدرة يف     يأخذ الركن املادي يف هذه اجلرمية صورة التصرف يف        

غري الغرض الذي حدده القانون للصيديل فقد أجاز له القـانون حيـازة املـواد               
املخدرة لبيعها بناء على تذكرة طبية، بقصد حتقيق غرض  عالجي، فإذا تصرف             
فيها يف غري هذا الغرض كان حمالً للمساءلة اجلنائية، ومل حيدد القانون صورة هذا              

اطي أو البيع أو اهلبة، فجميع صور التصرف سواء لدى          التصرف فقد يكون بالتع   
  .القانون يتحقق ا الركن املادي يف اجلرمية

وترجع علة التجرمي إىل أن الصيادلة هم أشخاص موضع ثقة القانون ومـن             
مث رخص هلم املشرع حبيازة املواد املخدرة الستعماهلا كعالج للمرضى يف حاالت            

م يف هذه املواد يف غري الغرض الذي من أجله أجاز           معينة حيددها الطبيب، وتصرفه   
هلم القانون حيازته، ألن يف األصل حيازة املواد املخدرة غري مـشروعة ومعاقـب              
عليها  واستثناء من هذا األصل أجاز هلم القانون حيازته لتحقيق غرض مـشروع              

 األمانة  فإذا خرجوا عن هذا الغرض يكونون قد أخلوا بالثقة اليت منحت هلم وخانوا            
  .اليت أودعت فيهم ومن مث حق عقام بعقوبة أشد من األشخاص العاديني

אאJאא 
ال يعرف القانون احلديث جرمية تقوم على ركن واحد أي بالركن املادي            

ويأخذ الركن املعنـوي يف     . اًامها توافر الركن املعنوي أيض    فقط وإمنا يتطلب لقي   
يتطلـب يف بعـض     وإن كان املشرع    -ورة القصد اجلنائي العام     هذه اجلرمية ص  

  . وهو الذي يقوم على عنصرين مها العلم اإلرادة-اً خاصاًجرائم املخدرات قصد
 وأهم  )١(يعين عنصر العلم انصراف  علم اجلاين إىل عناصر اجلرمية         : العلم - ١

عنصر يف عناصر جرائم املخدرات الذي يتطلب القانون ضرورة ثبـوت           

                                   
 .٦٣٦ ص،١٤٠ رقم،٣٥ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٨٤ أكتوبر سنة ٨حمكمة النقض يف جلسة   )1(
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 أما علمه بأن هذه املـادة       )١(م به هو علم اجلاين بطبيعة املادة املخدرة       العل
ضمن املواد اليت يدرجها املشرع يف جدول املواد املخـدرة فهـو علـم              

. بالقانون وهو علم مفترض ال يتطلب القانون لتوافر القصد اجلنائي ثبوته          
درات ال   عليه قضت حمكمة النقض بأن القصد اجلنائي يف جرائم املخ          وبناًء

يتوافر مبجرد احليازة املادية للمخدر بل جيب أن يثبت علم اجلاين بأن مـا              
 ومـن مث فـإن      )٢(اًر املخدرة احملظور إحرازها قانون    حيرزه هو من اجلواه   

نة قانونية ال   افتراض العلم باجلوهر املخدر من واقع احليازة فهو إنشاء لقري         
اجلرميـة وجيـب أن     من أركان    ما دام القصد اجلنائي      اًميكن إقراره قانون  
  .)٣(اً ال افتراضياًيكون ثبوته فعلي

كما قضى بأن علم املطعون ضده بأن األقراص املضبوطة معه حتتوي على            
مادة خمدرة مما نص عليه باجلدول امللحق بالقانون من عدمه هـو علـم              
بالواقع ينتفي بانتفائه القصد اجلنائي، وال يعد من قبيل عدم العلم حبكـم             

  .)٤( أحكام قانون عقايب يفترض علم الكافة بهمن
 على القاضي يف    اًذا العلم ال ترى حمكمة النقض حرج      وهي شأن استظهار ه   

 إىل  اًومالبساا على أي حنو يراه مؤدي     استظهار العلم من ظروف الدعوى      
  .)٥(اً فعلياًونات حكمه توافر هذا القصد توافرذلك ما دام يتضح من مد

                                   
 ٤؛ نقـض    ٨١٣، ص ١٤١، رقم ٣٢ جمموعة أحكام النقض، س    ؛١٩٨١ نوفمرب سنة    ٤حمكمة النقض يف جلسة       )1(

 .٧٨٦ ص١٧٦، رقم٣٥، س١٩٨٤ نوفمرب سنة ٢٠؛ نقض ٧٩٩، ص١٥٧، رقم٣٤، س١٩٨٣أكتوبر سنة 
قضت حمكمة النقض بأن مناط املسئولية يف جرمية إحراز وحيازة اجلواهر املخدرة هو ثبوت اتـصال اجلـاين                    )2(

 جمموعة أحكام حمكمة    ؛١٩٨٤ أكتوبر سنة    ٨نقض  : صورة عن علم وإرادة   باملخدر بالذات أو بالواسطة بأية      
 .٦٣٦ ص،١٤٠ رقم،٣٥ س،النقض

 .٧٨٦ ص،١٧٦ رقم،٣٥ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٨٤ نوفمرب سنة ٢٠حمكمة النقض يف مصر، جلسة   )3(
 .١٨٢ ص،٣٢ رقم،٣٤ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٨٣ يناير سنة ٦حمكمة النقض يف مصر، جلسة   )4(
 .٢٣ص، ١ رقم،٣٢ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٨١ يناير سنة ٧حمكمة النقض يف مصر، جلسة   )5(
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إذا  تلتزم احملكمة بالتحدث عن القصد اجلنائي اسـتقالالً          كما قررت أنه ال   
 يف الداللة على علم املتهم بأن حمل اجلرمية         اًكان ما أوردته يف حكمها كافي     

أما إذا دفع املتهم التهمة بانتفاء العلم لديه فإنه جيب على احملكمـة   . )١(خمدر
 الدعوى  أن ترد على هذا الدفع بأسباب صحيحة سائغة مستمدة من أوراق          

  .خاصة إذا كان يف ظروف الدعوى ما يسمح باحتمال انتفاء علم املتهم
القاعدة العامة لكي يستكمل الركن املعنوي عناصـره هـو أن           : اإلرادة - ٢

تتوافر لدى اجلاين إرادة إجرامية أي إرادة يعتد ا القانون وهـي اإلرادة             
  .)٢(لجرميةاحلرة املميزة، وجيب أن تتجه إىل ارتكاب الفعل املكون ل

وينبين على ذلك أنه جيب يف جرمية التصرف يف املخدر مـن الـصيديل              
املرخص له يف حيازته يف غري الغرض املخصص لـه، أن يتـوافر لـدى               
الصيديل العلم بأن املادة اليت يبيعها أو يهبها مادة خمدرة ويستوي يف ذلك             

ن هذه املادة   أما إذا كان يعلم أ    . علمه أا مدرجة جبدول املخدرات أم ال      
القصد اجلنائي، إذا   ال تعد من اجلواهر املخدرة فينتفي لديه أحد عنصري          

 على أسباب معقولة كأنه يعلم من دراسته بأنه ال تـأثري            اًكان ذلك مبني  
  . أجهزة املخ أو اجلهاز العصيب به مثل املواد املخدرةيفهلذه املادة 

ـ         ادة يف غـري الغـرض   كما جيب أن تتجه إرادته إىل التصرف يف هذه امل
املخصص له وهو عالج املرضى كاالجتار أو التعاطي أو تسهيل التعـاطي            

 للتصرف فإذا توافر القصد اجلنـائي       اًقانون شكالً معين  للغري، ومل حيدد ال   
  .)٣( للعقاباًضافة إىل الركن املادي كان مستحقلدى الصيديل باإل

                                   
 .٨١٣ ص،١٤١ رقم،٣٢ س، جمموعة أحكام النقض؛١٩٨١ نوفمرب سنة ٤حمكمة النقض يف مصر، جلسة   )1(
 .٦٣، ص١٩٩٠ ،ية دار النهضة العرب، شرح قانون مكافحة املخدرات، القاهرة:الستار دكتورة فوزية عبد  )2(
 .١٣٦ مرجع سبق ذكره، ص:قايداهللا  أسامة عبد. د  )3(
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אאאJאאאא 
يرتكب الصيديل جرائم عديدة إخالالً بواجبات فرضها القانون عليه، ومن          

جرمية إمساك الصيديل الدفاتر أو عدم القيد فيها، وسأكتفي بشرح هـذه            : ذلك
  .اجلرمية كمثال جلرائم االمتناع عن القيام بواجبات مهنية

אאJא 
ة املخدرات املعدلة بالقانون رقـم      من قانون مكافح  ) ٤٣/١( تنص املادة   

مع عدم اإلخالل بأحكام املواد السابقة يعاقـب      ":  على أنه  ١٩٨٩لسنة  ) ١٢٢(
بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تتجاوز ثالثة آالف جنيه كل من رخص له يف                

 :االجتار يف اجلواهر املخدرة أو حيازا ومل ميسك الدفاتر املنصوص عليها يف املواد            
  ."ا القانون أو مل يقم بالقيد فيها من هذ٢٦، ٢٤، ١٨، ١٢

جيب قيد مجيع اجلواهر املخـدرة      "من القانون على أنه     ) ١٨(وتنص املادة   
، وكذا املصروفة منها أوالً بأول يف ذات يـوم          الواردة إىل الصيدلية يوم ورودها    

 صرفها يف دفتر خاص للوارد واملصروف، مرقومة صحائفه وخمتومة خبامت اجلهـة           
  :ويذكر يف القيد حبروف واضحة البيانات اآلتية. اإلدارية املختصة

تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع اجلـوهر        :  فيما خيتص بالوارد   ..أوالً
  . املخدر وكميته

اسـم  ) ب. (اسم وعنوان حمرر التـذكرة    ) أ: ( فيما خيتص باملصروف   ..اًثاني
التاريخ الذي صرف فيه الـدواء      ) ج. (املريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه    

ورقم القيد يف دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية اجلواهر املخدرة الذي حيتوي            
ويدون ذا الدفتر عالوة على ذلك مجيع البيانات األخرى اليت يصدر            .عليه

  .ا قرار الوزير املختص
ال جيـوز يف مـصانع      "من ذات القانون على أن      ) ٢٦(كما تنص املادة    

ستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل يف تركيبها جواهر خمدرة إال بعد           امل
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وال جيوز هلـذه املـصانع      ). ٧(احلصول على الترخيص املنصوص عليه يف املادة        
استعمال اجلواهر املخدرة اليت توجه لديها إال يف صنع املستحضرات اليت تنتجها،            

ق مبا يرد إليها من اجلـواهر       فيما يتعل ) ١٣،  ١٢(وعليها أن تتبع أحكام املادتني      
فيما يتعلق مبا تنتجه من مستحضرات      ) ١٣،  ١٢،  ١١(املخدرة، وأحكام املواد    

  ."يدخل يف تركيبها أحد اجلواهر املخدرة بأية نسبة كانت
אאJא 

ن العلة يف التجرمي مرجعها خشية املشرع من إساءة استخدام من أجـاز             إ
 ذلك بغرض البيـع كعـالج أو        حيازة املواد املخدرة سواء كان      هلم القانون يف  

حتضري املستحضرات الطبية، فقد يغري البعض العائد املادي غري العادي من وراء            
بيع هذه املواد أو استخدامها يف غري الغرض الذي خصصت له، لـذلك فـرض               

حتكم  اليت حتول دون اخلروج عن هذه األغراض و        )١(عليهم القانون بعض القيود   
 اليت  دالرقابة على حيازم للمواد املخدرة وبصفة خاصة الصيادلة، ومن هذه القيو          

 بإمساك الدفتر والقيد فيهـا وإخطـار اجلهـات     إلزامهمفرضها عليهم املشرع،    
املختصة بالكشوف اليت تبني حركة الوارد واملنصرف منها خالل فتـرة زمنيـة             

د املخدرة إال بعد احلصول علـى       حمددة وعدم صنع أي مستحضر تدخل فيه املوا       
  .بإنتاجهاترخيص وعدم صنع غري املنتجات املصرح 

אאJא 
تعد هذه اجلرمية من جرائم ذوي الصفة اليت يتطلب القانون لتحقيقها توافر            
صفة يف اجلاين وهي أن يكون ممن رخص له يف حيازة املواد املخدرة، باإلضـافة               

  :ادي واملعنوي، نعرض لكل منهم على النحو التايلإىل الركن امل
 اشترط املشرع لوقوع هذه اجلرمية توافر صـفة يف اجلـاين أي             :صفة اجلاين 

                                   
 .١٤١ املرجع السابق، ص:الستار الدكتورة فوزية عبد  )1(
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 اجلاين أن   ويشترط يف  يكون ممن رخص هلم القانون يف حيازة املواد املخدرة،        
 وال يكفى   -اًكما ذكرنا سلف  - له حبيازة املواد املخدرة      اً مرخص اًيكون صيدلي 

 له بذلك مبعىن    اًجلرمية وإمنا يشترط أن يكون مرخص     افر صفة الصيديل لقيام ا    تو
أن تكون حيازته للمواد املخدرة مشروعة بناء على إذن القانون حبيازا سواء            
لغرض العالج أو لتصنيع املستحضرات الطبية، وينبين على ذلك إذا انتفـت            

ديل ومل يتـوافر شـرط      عن اجلاين صفة الصيديل أو إذا توافرت له صفة الصي         
 وتكون اجلرمية جناية    الترخيص كانت حيازة الصيديل هلذه املواد غري مشروعة       

  ).٣٤/١مادة ( ألحكام قانون املخدرات اًجنحة وفق ال
 يتحقق الركن املادي يف هذه اجلرمية بتوافر إحدى صـورتني           :الركن املادي 

  .)١(اً بتوافر االثنني معالقيد فيها أواألوىل عدم إمساك الدفاتر والثانية عدم 
 مـن   ١٨ ألزم القانون الصيديل يف املـادة        :عدم إمساك الدفاتر   ..أوالً

قانون مكافحة املخدرات بإمساك دفاتر مرقومة صحائفها وخمتومة خبامت         
اجلهة اإلدارية املختصة، لقيد مجيع اجلواهر املخدرة الواردة للصيدلية يوم          

 يوم صرفها، ويترتـب    نفس بأول يف    ورودها، وكذا املصروفة منها أوالً    
على اإلخالل ذا االلتزام حتقق الركن املادي يف هذه اجلرمية يف صورته            
األوىل، وال ينفي عنه توافره أن يكون قد أمسك دفاتر من أي نوع آخر              

إذا ": غري الذي حدده القانون، ويف ذلك تقول حمكمة النقض املـصرية          
ه أمهل الدفتر املختـوم خبـتم وزارة         احلكم قد أثبت على املتهم أن      كان

 آخر غري خمتوم أخذ يقيد فيه       اًنتهاء العمل فيه، مث استعمل دفتر     الصحة ال 
اجلواهر املخدرة املنصرفة من صيدليته، فإن إدانته يف جرمية عدم إمساك           

     .  تكـون صـحيحة    -)٣٥(تضى الفقرة الرابعة من املادة      قمب -الدفاتر  

                                   
 .٢٧٦ جرائم املخدرات، دار املطبوعات اجلامعية، ص:مصطفى جمدي هرجة. د  )1(
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 يف دفتر التـذاكر الطبيـة       يد اجلواهر املخدرة  وال يشفع له أنه كان يق     
، أو أنه كان يتردد على مكتب الصحة ليضع له األختام علـى             املختوم

الدفتر الذي أخذ يستعمله، أو أنه مل حيصل منه أي تالعب يف املخدرات             
  .)١("اليت يف صيدليته، وذلك ألن النص صريح يف إجياب القيد يف الدفتر

بأن نصوص قـانون    "صرية يف حكم آخر     كما قضت حمكمة النقض امل    
املخدرات صرحية يف أن كل شخص مرخص له يف حيـازة اجلـواهر             
املخدرة جيب عليه أن يقيد الوارد واملنصرف من هذه اجلواهر أوالً بأول            

وظاهر من األعمال التحضريية    . يف دفتر خاص خمتوم خبامت وزارة الصحة      
كن حتقيقهـا إال إذا كـان   أن هذا النص إمنا وضع لتحقيق أغراض ال مي  

للدفتر قوة تدليلية مستمدة من الطابع الرمسي الذي يطبع به مما ال يـدع            
أي شك يف أن الدفتر جيب أن يكون رمسيا على الصورة اليت جاءت يف              
النص وأن املرخص له إذا مل ميسك هذا الدفتر حيق عليـه العقـاب وال               

  .)٢("يشفع له إمساك أي دفتر من نوع آخر
يتطلب القانون من الصيديل إثبات بيانات      :  عدم القيد يف الدفاتر    ..اًثاني

 من قانون مكافحة املخدرات يف الدفاتر اخلاصة        ١٨معينة حددا املادة    
املرقومة صحائفها واملختومة خبامت اجلهة اإلداريـة ويف مقدمـة هـذه            

   :البيانات
اجلوهر تاريخ ورود املواد املخدرة واسم البائع وعنوانه، ونوع           - أ

 .املخدر وكميته

                                   
ـ  ،انونية جمموعة القواعد الق   ؛١٩٣٩ مارس سنة    ٢٧ جلسة   ،حكم حمكمة النقض املصرية     )1(  ٣٩٦، رقـم  ٥ جـ

 .٥٠٦ص
ـ ، جمموعة القواعد القانونية   ؛١٩٤٤ ديسمرب سنة    ٢٥ جلسة   ،حكم حمكمة النقض املصرية     )2(  ٤٣٥، رقـم    ٦ ج

 .٥٦٩ص
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أما فيما خيتص باملصروف فيدون اسم وعنوان حمرر التذكرة           -  ب
الطبية، كما يذكر التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد          
يف دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية اجلواهر املخـدرة الـيت           

  .حيتوي عليها واسم املريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه
 بالقيد على النحو    ي يف هذه الصورة بعدم قيام الصيديل      ويتحقق الركن املاد  

 أو إذا أغفل بعض البيانات سواء اليت تتعلق بـاملواد املخـدرة             اًاحملدد قانون 
ويقوم الركن املادي يف هذه اجلرمية علـى        . وباسم الطبيب أو اسم املريض    

ت سلوك سليب يتمثل يف امتناع الصيديل عن إمساك الدفاتر أو إثبات البيانا           
  .اليت نص القانون على ضرورة قيدها يف الدفاتر

من املتفق عليه يف الفقه أن هذه اجلرمية عمديـة يتطلـب             :الركن املعنوي 
القانون لقيامها توافر القصد اجلنائي العام الذي يقوم على عنصري العلـم            

  .)١(واإلرادة
ال يف وعلى هذا الرأي القضاء املصري، الذي يقرر أن هذه اجلرمية ال تقـع إ  

 حتققه مبجـرد إخـالل      اً، ويعد القصد اجلنائي فيها مفترض     )٢(صورة عمدية 
اجلاين مبا يفرضه عليه القانون بواجباته وال ينفي مسئولية املتهم عن قيامهـا             

  .)٣(االعتذار بالسهو أو النسيان أو بأي عذر آخر عدا توافر القوة القاهرة
ائي يف جرمية عدم إمساك     كما قررت حمكمة النقض املصرية أن القصد اجلن       
كما هي احلال يف سـائر      -الدفاتر اخلاصة املشار إليها يف القانون يكفي فيه         

                                   
 شرح  :؛ الدكتور حممود حممود مصطفى    ٩٦، ص ١٩٦٨ شرح قانون العقوبات التكميلي، طبعة       :رؤوف عبيد . د  )1(

، ١٩٦٦ ، قانون العقوبات اخلـاص    :؛ والدكتور عوض حممد   ٦٣٨، ص ١٩٧٥قانون العقوبات، القسم اخلاص،     
 .٢١٣ ص،١٠٢، رقم١٩٨٨ ، جرائم املخدرات يف التشريع املصري:؛ الدكتور إدوار غايل الدهيب١٠٧ص

 .١٤٥ املرجع السابق، ص:الستار فوزية عبد  )2(
ـ ،نية جمموعة القواعد القانو   ؛١٩٣٥ ديسمرب سنة    ١٦، جلسة   حكم حمكمة النقض املصرية     )3(  ،٤١٤، رقـم  ٣ ج

 .٥٢٤ص
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 العلم واإلرادة، فمىت تعمد اجلاين ارتكاب الفعل املكون للجرميـة           -اجلرائم
حق عليه العقاب حىت ولو كان مل يرم من وراء فعلته إىل أن يسهل للغـري                

 املخدرات، فمىت كان احلكم قد أثبت علـى         خمالفة أحكام القانون يف شأن    
املتهم أنه مل يقم بواجب القيد يف الدفتر فال مفر من عقابه ما دام مل حتـل                 

  .)١(بينه وبني القيام به قوة قاهرة
  

אאJאאא 
  .مية يف النظامني املصري والسعوديأتناول هذه اجلر
אאJאא 

يعاقب "من قانون مكافحة املخدرات يف مصر على أن         ) ٤٥(تنص املادة   
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألفي جنيـه أو بإحـدى                
هاتني العقوبتني كل من ارتكب أية خمالفة أخرى ألحكـام هـذا القـانون أو               

  .)٢("القرارات املنفذة له
א 

تجرمي يف هذا النص يف رغبة املشرع يف سد مجيع الثغرات اليت            تكمن علة ال  
من شأا إفالت أي شخص من العقاب ملخالفته ألحكام هذا القانون، وال سـيما              
أن املشرع فرض واجبات على األشخاص الذين صرح هلم حبيازة املواد املخـدرة             

ـ لذلك وضع املشرع هذا الـنص ا      دون أن يضع جزاء على اإلخالل ا، و         اًحتياط
لتجرمي أي خمالفة ألحكامه، ومل يأت بشأا نص جترمي خاص يف قانون مكافحـة              

  .املخدرات
                                   

ـ ، جمموعة القواعد القانونية   ؛١٩٤٤ ديسمرب سنة    ٢٥حكم حمكمة النقض املصرية، جلسة        )1(  ،٤٣٥، رقـم  ٦ ج
 .٥٦٩ص

 .٣٣٢ جرائم املخدرات، ص:جمدي حمب حافظ.  د؛٦٤٠ مرجع سبق ذكره، ص:حممود حممود مصطفى. د  )2(
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א 
  :تقوم هذه اجلرمية على ركنني، املادي واملعنوي نعرض هلما على النحو التايل

يتحقق الركن املادي، بارتكاب الصيديل أي خمالفة لواجباتـه         : الركن املادي 
ا يف قانون مكافحة املخدرات ومل يقرر هلا املشرع عقوبة معينة           املنصوص عليه 

يف نص خاص، ومن أمثلة هذه الواجبات إخالل الصيديل بالواجـب الـذي             
 اليت أوجبت عليه عدم صرف تذاكر طبية حتتوي على          )١٦(تفرضه عليه املادة    

مواد خمدرة بعد مضي مخسة أيام من تاريخ حتريرها، وكـذلك عـدم تنفيـذ               
يل اللتزامه بعدم رد التذاكر الطبية احملتوية على جواهر خمدرة وحفظهـا            الصيد

بالصيدلية، وحظر استعماهلا مرة أخرى، كما أوجب املشرع تـدوين تـاريخ            
صرف الدواء ورقم قيد التذكرة يف دفتر التذاكر الطبية، أو إخـالل الـصيديل          

اإلدارية خالل  بواجب إرسال الكشوف إىل اجلهات املختصة اليت تعينها اجلهة          
سنة بكتاب موصى    األوىل من شهري يناير ويوليو من كل         اًشر يوم اخلمسة ع 

 بالوارد واملصروف والباقي من اجلواهر املخدرة خالل الستة         اًعليه متضمنة بيان  
  .أشهر السابقة

مل يفصح املشرع عن الصورة اليت يأخذها الركن املعنوي، ومن          :الركن املعنوي 
جبات اليت فرضها القانون على الصيادلة ميكن أن تكـون يف           مث فإن خمالفة الوا   

صورة عمدية ويأخذ الركن املعنوي صورة القصد اجلنائي، ويكـون القـصد            
املتطلب يف هذه اجلرمية هو القصد العام بعنصريه العلم واإلرادة، علم اجلـاين             

  .بعناصر اجلرمية واجتاه إرادته إىل ارتكاا
ويأخـذ  -واجبات من الصيديل نتيجة إمهال أو تقصري        وقد تقع املخالفة هلذه ال    

 الذي يـؤدي إىل حتقـق النتيجـة         -الركن املعنوي صورة اخلطأ غري العمدي     
 اإلمهـال   نون وأن تتوافر رابطة السببية بـني      اإلجرامية وهو خمالفة نصوص القا    

  .والنتيجة
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، أي أن   وينتفي الركن املعنوي يف اجلرمية إذا انتفى القصد واخلطأ غري العمدي          
  .فعل اجلاين كان مصدره القوة القاهرة اليت حالت دون تنفيذ واجباته

אאJאא 
حيدد نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم          

  :هـ مجلة واجبات والتزامات على الصيديل من ذلك٨/٧/١٤٢٦يف ) ٣٩/م(
אאאא

אא 
  :على أن) ٢٢-٢٠ (املوادتنص 

لوزارة الصحة الترخيص باالجتار يف املواد املخدرة أو املـؤثرات العقليـة             -١
لالستعمال الطيب والعلمي داخل اململكة ملستودعات بيع األدوية باجلملـة          

ى أن يدير املنشأة صيديل سعودي مرخص        والصيدليات، عل  ومصانع األدوية 
 .له مبزاولة مهنة الصيدلة

املرخص هلا باالجتار يف املواد املخدرة أو       -ال جيوز لصاحب املنشأة الصيدلية       -٢
 . التصرف يف املنشأة إال بعد موافقة وزارة الصحة-املؤثرات العقلية

 املستودعات  ويكون مسؤوالً عن عهدة املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية يف         
ومصانع األدوية واملؤسسات العالجية صيديل سـعودي أو فـين صـيديل            
سعودي، ويكون رئيس التمريض أو مـن ينيبـه يف األقـسام الداخليـة              

  . املخدرة أو املؤثرات العقليةللمؤسسات العالجية مسؤوالً عن عهدة املواد
 أو  جيوز تعيني أي شخص يكون مسؤوالً عن عهدة املـواد املخـدرة           ال  و -٣

 :املؤثرات العقلية يف املنشآت املرخص هلا إذا كان من األشخاص اآليت بيام
 .من حكم عليه حبد السكر  -أ  
 .من حكم عليه جبرمية تتصل باملواد املخدرة أو املؤثرات العقلية  -ب 
 .من حكم عليه جبرمية خملة بالشرف أو األمانة  -ج 
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ـ             -د  شرف من سبق فصله من وظيفة عامة حبكم تأدييب ألسباب خملة بال
 .أو األمانة

אא 
على أن حتفظ املواد املخدرة أو املـؤثرات العقليـة يف           ) ٢٨(تنص املادة   

املنشآت املرخص هلا يف مكان خاص ا داخل أوعيتها األصلية وبـصورة            
حمكمة ال تترك جماالً للعبث ا أو تغيري كميتها أو تراكيبها أو أوزاـا أو               

  .حتدد الالئحة شروط ذلك و،نسب تركيزها
 אא

حتددها –على أنه ال جيوز للصيديل صرف أدوية        ) ٣٠،  ٢٩(تنص املادتان   
 حتتوي على مواد خمدرة أو مؤثرات عقليـة إال مبوجـب            -وزارة الصحة 

وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسـنان مـن              
وحتدد الالئحة شـروط الوصـفة      . املهنة يف اململكة  املرخص هلم مبزاولة    

  .وبياناا، ومدة صالحيتها
وحتفظ الوصفة الطبية اخلاصة مبواد خمدرة أو مؤثرات عقلية بعد صـرف            
حمتوياا يف الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بـسجل           

لالئحـة  الوصفات الطبية، وختتم خبامت الصيدلية مبا يفيد الصرف وحتدد ا         
  .مدة حفظ هذه الوصفات

אאאא 
على كل منشأة صيدلية رخص هلا باسترياد املواد املخدرة         ) ٢٣(تنص املادة   

أو املؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازا أو االجتار فيها، أو املؤسـسات             
املؤثرات العقلية،  العالجية أو البحثية املرخص هلا باستعمال املواد املخدرة أو          

أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها، كما أن عليها تقدمي بيانات تسجيل هذه            
  .املواد إىل وزارة الصحة، وذلك وفق ما حتدده الالئحة
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 عن تقييـد    املسئولفتوجب على الصيديل أو فين الصيدلية       ) ٣١(أما املادة   
رة أو مـؤثرات    مجيع ما يرد إىل الصيدلية من أدوية حتتوي على مواد خمـد           

  .عقلية، وما يصرف منها يف سجالت خاصة بذلك، وفق ما حتدده الالئحة
אאאא 

  :على أنه) ٢٤(تنص املادة 
ال جيوز بيع املواد املخدرة أو املؤثرات العقليـة باجلملـة إال للمنـشآت               -١

 .الصيدلية واملؤسسات العالجية املرخص هلا بذلك
العالجية التصرف يف املواد املخـدرة أو املـؤثرات         ال جيوز للمؤسسات     -٢

 .العقلية املخصصة هلا جلهات أخرى إال بعد موافقة وزارة الصحة
ال جيوز تسليم املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املبيعة إال للـصيادلة أو              -٣

فنيي الصيدلة املسئولني عن املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية يف املنشآت           
 . هلا باالجتار يف ذلك، ويكون التسليم مبوجب إيصال رمسياملرخص

: سلطة الـضبط القـضائي بقوهلـا      ) ٦٧(ومن جهة أخرى حتدد املادة      
للمختصني يف وزارة الصحة صفة الضبط اجلنائي يف تنفيذ أحكام هذا النظـام             "

ومهمة دخول خمازن األدوية ومستودعات االجتار يف املواد املخدرة أو املـؤثرات            
قلية واملستشفيات واملستوصفات والصيدليات ومصانع األدوية واملستحضرات       الع

الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية اليت تستخدم مواد خمدرة أو مؤثرات عقليـة،            
طالع على الدفاتر والسجالت املتعلقة بكيفية التصرف يف        وهلم يف سبيل ذلك اال    

  .املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية
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אא 
אאא 

أتناول جرميتني غري عمديتني مها جرمية التركيب اخلاطئ للدواء، وجرميـة           
  .عدم تبصري املريض بطريقة استعمال الدواء وذلك يف مطلبني مستقلني

אאJאאא 
 تركيبـة   من الصور األخرى ألخطاء الصيديل صاحب الصيدلية اخلاصة يف        

الدواء نذكر منها ما قضت به حمكمة نيس مبعاقبة صيديل عن جرمية القتل اخلطـأ،               
نتيجة قيامه بتحضري أمبوالت كلوريد الصوديوم بدالً من مصل فيستولوجي، ترتب           
عليه وفاة املريض، وقررت احملكمة يف حكمها أن الصيديل خيضع ألحكام املـادة             

  .)١(مهال والرعونة وعدم االحتياط عقوبات عندما يتسم عمله باإل٣١٩
 غري عمديـة لتحـضريه      كما قضت حمكمة باريس بإدانة صيديل عن جرمية       

  .)٢( بدالً من حملول خمففاًحملوالً مركز
وقررت حمكمة الصني يف حكم هلا بأن الصيادلة يكونون مسئولني بـصفة            

  .)٣(خاصة عن األدوية اليت يقومون بتحضريها يف صيدليام اخلاصة
 األحكام النادرة للقضاء املصري يف هذا الشأن، نذكر ما قـضت بـه              من

حمكمة النقض املصرية من مسئولية الصيديل اجلنائية عن خطئه يف حتـضري خمـدر              
 النـسبة املقـررة للمـادة       اًتخدير إلجراء عملية جراحية جماوز    لالستعانة به يف ال   

  .)٤(املخدرة
                                   

 .٨٩ مرجع سبق ذكره، ص:قايداهللا  أسامة عبد: انظر هذه األحكام لدى  )1(
 .٨٩ مرجع سبق ذكره، ص:قايداهللا  أسامة عبد: انظر هذه األحكام لدى  )2(
 .٨٩ مرجع سبق ذكره، ص:قايداهللا  أسامة عبد: انظر هذه األحكام لدى  )3(
، ١٠، س  جمموعة أحكام حمكمـة الـنقض      ؛١٩٥٩ يناير سنة    ٢٧حكم حمكمة النقض املصرية، جلسة نقض         )4(

 .٩١، ص٢٣رقم
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אאJאאאא
 

 لألدوية فحسب ولكنـه     اًيف الفقه أن الصيديل ال يعد بائع      من املتفق عليه    
مهين يعلم أخطار الدواء وفائدته، ولذلك فقد أوجبت قواعـد احليطـة العامـة           
واخلاصة على الصيديل تبصري املريض بكيفية اسـتخدام املستحـضر، ووقـت            

 يف التـذكرة الطبيـة،      اًدام، ولو كان ذلك مبين    رات االستخ استخدامه، وعدد م  
واآلثار اليت قد تترتب على هذا االستخدام وخاصة إذا كان يف املستحضر نـسبة              
خمدر، وموانع استخدام الدواء إذا كانت مستخدمة الدواء، حامالً وال جيوز هلـا             

ان  يؤدي إىل إسقاطها سواء ك      حياة اجلنني أو   يفاستخدام مستحضر معني لتأثريه     
 إليها يف نشرة املستحضر أم ال، أو إذا تعلق األمر باسـتخدام مـضادات               اًمشار

حيوية، وما حيدث كذلك من تفاعالت وأخطار نتيجة اسـتخدام أكثـر مـن              
لك، فقد يقوم املريض بالكشف     مستحضر متعارض، وعليه أن ينبه الطبيب إىل ذ       

 اآلخر، ولكن قد     عن اً طبيب وصف له كل طبيب دواء خمتلف        عند أكثر من   الطيب
يوجد بني نوعني من هذه املستحضرات تفاعالت تؤدي إىل إحداث تـسمم أو             
فقد منفعة أحدمها، فهنا يلتزم الصيديل بتنبيه الطبيب الذي حيـدث مستحـضره             

كـان  أق الصيديل سـواء     ذلك، وال يصرفه للمريض، وهذا االلتزام يقع على عات        
ق ببيـع   ية وضرورة إذا كان األمر يتعل      جاهالً، ويكون أكثر أمه    م أ اًاملريض متعلم 

 ملا حيدث يف مصر وغريها من الدول اليت تسمح ببيع           اًأدوية دون تذكرة طبية وفق    
األدوية دون تذكرة طبية وخاصة املضادات احليوية ملا هلا من آثار ضـارة علـى               

  .صحة اإلنسان
عمال ويقتضي الوفاء ذا االلتزام أن يقوم الصيديل بكتابة طريقـة االسـت           

 اته وكيفية  استعمال الدواء إذا كان يقتضي خلطه مبحلول آخر أو ماء             وعدد مر
  .مقطر أو رجه أو غري ذلك  
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ويترتب على إخالل الصيديل ذا االلتزام مسئوليته اجلنائية إذا ترتب على           
إلعاقة أو اإلجهاض أو الوفـاة      استعمال الدواء أو املستحضر أضرار باملريض كا      

  .)١(جة اليت تترتب على إمهاله يف االلتزام ذا الواجب للنتياًوفق

                                   
 .٨٩ مرجع سبق ذكره، ص:قايداهللا  أسامة عبد. د) 1(
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אאא 
אאא 

تنص الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي على عقوبات توقع على كـل           
 وعلى هذا أقسم هـذا الفـصل إىل أربعـة           ،من تسول له نفسه اقتراف اجلرمية     

بات يف الشريعة اإلسالمية، بينمـا أتنـاول يف         العقو: مباحث، أتناول يف أوهلما   
 أتنـاول   اًلثالث العقوبات التأديبية، وأخري   العقوبات اجلنائية، وأتناول يف ا    : الثاين

  .التعويض املدين
אא 

אאא 
 ملخالفته  قيمها احلاكم على من ثبتت إدانته     العقوبة يف الشريعة اإلسالمية ي    

امر الشرع، أو ارتكاب حمظور، وهذه العقوبة إما مقدرة من الشارع، ال جمال             أو
الجتهاد يف حتديدها أو تغيريها، كما يف شأن احلدود والقصاص، وإما           لللحاكم  

الجتهاد يف حتديد نوعها ومقدارها وكيفيتـها       لغري مقدرة وفوض األمر للحاكم      
  .كما يف شأن التعازير

مية منذ وقت مبكر خطورة اجلرمية أو اجلناية        ولقد عرفت الشريعة اإلسال   
 وقواعد حمددة تكفل معاقبة ارمني أو       اًإذ ت نصوصها عنها، ووضعت أحكام     

  .اجلناة وتركت لويل األمر يقضي بالعقوبة حسب ما متلي عليه املصلحة العامة
ـا أكثـر     أل ؛ويف بيان العقوبات يف الشريعة اإلسالمية أتناول التعـازير        

  . مستقلنيمطلبني وأتناوهلا يف اًبات الشرعية توقيعالعقو
، مث بيان مشروعيته مث أوجـه       اً تعريف التعزير لغة واصطالح    : األول املطلب

  .الفروق بني التعزير وغريه من احلدود والقصاص والديات
  . أنواع التعازير: الثايناملطلب
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אאJא 
: ن العزر وهو اللوم، ويطلق العزر ويراد بهزر، معمصدر ": التعزير لغة

عزر : يقال. الردع واملنع، وأصل التعزير التأديب، ويطلق على النصرة واإلعانة
     :، ومن ذلك قوله تعاىل" ألنه منع عدوه من أن يؤذيه،نصره: فالن أخاه مبعىن
   

  
 كما يطلق على التفخيم ،]٩: الفتح [ 

  :  ومنه قوله تعاىل)١(والتعظيم والتوقري

  .]١٢: املائدة[  ☺ 
إنه تأديب وإصالح وزجر على ذنوب مل تشرع فيهـا          ": ويف االصطالح   
  .)٢("حدود وال كفارات

  .)٣(" كفارةهو التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال": وقيل
 ألن من شأا أن تدفع اجلاين وترده عـن          ،ومسيت التعزيرات ذا االسم   

   .)٤(ارتكاب اجلرائم أو العودة إىل اقترافها 
אאא 

     : فمن الكتاب قوله تعاىل. دل على مشروعية التعزير الكتاب والسنة
   

  
  

                                   
 القـاموس احملـيط، املرجـع       : وانظر الفريوز آبادي   ؛٥٦١، ص ٤ لسان العرب املرجع السابق، ج     :ابن منظور   )1(

 .٨٨، ص٢السابق، ج
 .٢١٠، ص٢ املرجع السابق، ج، تبصرة احلكام:ابن فرحون  )2(
حممد املعتصم باهللا البغدادي،    :  أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق      :اهللا حممد بن أيب بكر      أبو عبد  ،قيمالابن    )3(

 .١٠٥، ص٢م، ج١٩٩٨ /هـ١٤١٨، ٢بريوت، دار الكتاب العريب، ط
 بنظام السجن والتوقيف وموجباما يف اًباته يف الشريعة اإلسالمية مقارن     السجن وموج  :اهللا اجلريوي، حممد عبد    )4(

 .٥١١، ص٢م، ج١٩٩١/هـ١٤١١ الرياض، اململكة العربية السعودية،
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☺  
   ⌧  

 ⌧    
   .]٣٤: النساء[    ⌧

أنه عزر، ومنها قصة الثالثة الذين ختلفـوا         εومن السنة ما روي عن النيب       
كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهالل بن أمية، وكانت          :  وهم عن غزوة تبوك؛  

أمر الصحابة أال يكلموا هؤالء الثالثة، وجرت ضد هـؤالء           εعقوبتهم أن النيب    
الثالثة مقاطعة شديدة، وتغري هلم الناس، حىت تنكرت هلـم األرض، وضـاقت             

، وبلغت م الشدة بعـد أن قـضوا         أنفسهمعليهم مبا رحبت، وضاقت عليهم      
ربعني ليلة من بداية املقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم، حىت متت على مقاطعتهم             أ

  .)١(مخسون ليلة، مث أنزل اهللا توبتهم
אאאאא 

ن العقوبات املقررة جلرائم احلدود والقصاص والديـة مبـا          ميتميز التعزير   
  :يلي
قررة جلرائم احلدود والقصاص والديات؛ هي عقوبـة مقـدرة          لعقوبة امل ا -١

معينة، فهي عقوبة الزمة ليس للقاضي أن يستبدل ا غريها، وليس له أن             
ينقص منها أو يزيد فيها ولو كانت بطبيعتها ذات حدين كاجللـد؛ ألن             

  .تقديرها وتعيينها جيعلها يف حكم العقوبة ذات احلد الواحد
ات غري مقدرة، فللقاضي أن خيتار من بينها العقوبـة          أما التعزير فهو عقوب   

  .املالئمة
أن العقوبات املقررة جلرائم احلدود والقصاص والدية ال تقبل العفـو وال             -٢

                                   
الرحيـق املختـوم،   : ؛ وصفي الرمحن املباركفوري٧١٦، ص٧مرجع سابق، ج: ابن حجر : انظر القصة بالتفصيل    )1(

 ٥حبث يف السرية النبويـة علـى صـاحبها أفـضل الـصالة والـسالم، الريـاض، مكتبـة دار الـسالم، ط                      
دراسـة  (السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية       : محدمهدي رزق اهللا أ   . د: وانظر كذلك . م٢٠٠١/هـ١٤٢١
 .٦٢٧-٦٢٤م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط) حتليلية
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اإلسقاط من ويل األمر، أما التعازير فتقبل العفو من ويل األمـر سـواء              
 .كانت اجلرمية ماسة باجلماعة أو باألفراد

ص والدية ينظر فيها إىل اجلرمية وال اعتبار        عقوبات جرائم احلدود والقصا    -٣
 إىل اجلرمية وإىل شخص ارم      فيها بشخصية ارم، وأما التعزير فينظر فيها      

  .)١(اًمع
ومثة هنالك فروق أخرى وأكتفي ذه الفروق حلصول الفائدة لالسـتناد           

  .التشريع اجلنائي اإلسالمي:  وميكن الرجوع إىل كتابإليها

אאJאא 
العقوبات التعزيرية يف الشريعة اإلسالمية متعددة ومتنوعة، إذ إن مقاديرها          
وأجناسها وصفاا ختتلف باختالف اجلرائم، يف كربها وصغرها ونوعها، الـيت           

 ألن احلوادث ال تنتهي وال تقف عند أنواع أو أعداد حمددة ما             ؛يستحيل حصرها 
حبسب حال ارم يف نفـسه، واملقـول فيـه          دام اإلنسان ودامت احلياة، وكذا      

  .)٢(وال قول معني وليس ألقله حد مقدروالتعزير ال خيتص بفعل معني . والقول
املطلع على كتب الفقهاء جيد عدة أنواع من التعازير دونوها يف كتبـهم             و

  :ومن أهم هذه التعازير ما يلي
  التعزير باإلعالم - ١

 أن ما ارتكبـه قـد       للجاين األمر   أن يبني ويل  : يقصد من التعزير باإلعالم   
علمه، كأن يقول له القاضي، أو ويل احلسبة أو الرجل الصاحل بلغين أنك فعلـت               

  .كذا وكذا أو يكتب بذلك أو يرسل أمينه ليقول له ذلك

                                   
 .٦٨٧ص، ١ التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج:القادر عودة، عبد  )1(
 .٥٦، ص٢عالم املوقعني، املرجع السابق، ج أ: ابن القيم؛٢١٩، ص٢ مرجع سابق، ج:ابن فرحون  )2(
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وويل األمر يعزر باإلعالم إذا كان من صدرت منه الـصغرية ذا مـروءة              
لعادة ال يفعل ما يقتضي التعزير مبـا   ألنه يف ا ؛وقعت منه على سبيل الزلة والندرة     

  .)١(فوق ذلك وحيصل انزجار ذا القدر من التعزير
  التعزير بالوعظ - ٢

  : وهذا النوع من التعزير ما بينه قوله تعاىل
    

  .]٣٤: النساء[
  رـالتعزير باهلج - ٣

عن االتصال به أو معاملته بأي وهو عبارة عن مقاطعة املذنب واالمتناع 
  : ويشهد له قوله تعاىل. نوع أو طريقة كانت

   
ومن السنة قصة الثالثة الذين ختلفوا   

  .)٢(وأصحابه εعن غزوة تبوك فهاجرهم النيب 
  التعزير بالعتاب - ٤

 ويشهد هلذا النوع ما     )٣(لى فعله برقة ولطف   لوم املذنب ع  : واملراد بالعتاب 
، اً وال فحاش  اً وال لعان  اًسباب εمل يكن رسول اهللا     ": أنه قال  τرواه أنس بن مالك     

تـرب  "واختلف يف معـىن      )٤("ما له ترب جبينه   : كان يقول ألحدنا عند املعاتبة    
عبادة كأن  وقيل إنه دعاء له بال      فقيل أنه خر لوجهه فأصاب التراب جبينه،       "جبينه

                                   
ـ ١٤٠٠،  ١، بريوت، دار الكتب العلمية، ط     رسائل ابن جنيم  : لعابدين إبراهيم ابن جنيم، زين ا     )1(  ؛م١٩٨٩/هـ

 .٥٢٤، ص١ مرجع سابق، ج:اجلريوي
 .١١٥سبق بياا يف ص  )2(
 .١٠٠، ص١ مرجع سابق ج:الفريوز آبادي  )3(
 ،١٠ ج ،٥٨١٦ حـديث    ،اً وال متفحش  اً فاحش ε األدب، باب مل يكن النيب        مرجع سابق، كتاب   :البخاري  )4(

 .٦٤٧ص
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يصلي فيترب جبينه، وقيل قوله ترب جبينه كلمة تقوهلا العرب جـرت علـى              
ألسنتهم، وهي من التراب، أي سقط جبينه لألرض، وهو كقوهلم رغـم أنفـه،              

تربت ميينك، كلمـة    : ، بل هو نظري قوله    "تراب جبينه "ولكن ال يراد معىن قوله      
  .)١(جتري على اللسان وال يراد حقيقتها

  التهديدالتعزير ب - ٥
وهو أن يتوعد ويل األمر أو نائبه فاعل املعصية املكابر بأنـه إن رآه مـرة               
أخرى على هذه الفعلة، أو مل ينته عما هو عليه سيضربه أو يسجنه أو يتلف مـا                 

 )٢(معه من منكر، وعليه أن يراعي يف ديده أحكام الشرع فال يتوعده بفعل حمرم             
 وأن يرى القاضي أنه منتج وكاف إلصالح        ،اً كاذب اًكما يشترط أال يكون ديد    

  .)٣(اجلاين وتأديبه
  التعزير بالعزل - ٦

 لذلك من راتبـه الـذي       اً وحرمانه تبع  وهو حرمان الشخص من وظيفته،    
 τ ويدل على ذلك ما روي عن عمر بن اخلطاب           )٤(يتقاضاه عنها لعزله عن عمله    

  .)٥(بلغه عن بعض نوابه يتمثل بأبيات يف اخلمر فعزله
  ر بالتشهريالتعزي - ٧

                                   
 .٤٦٨ -٤٦٧، ص١٠ مرجع سابق، ج:ابن حجر  )1(
 .٣٢٧، ص٢ املرجع السابق، ج، إحياء علوم الدين:الغزايل، أبو حامد  )2(
 .٧٠٣، ص٢ مرجع سابق، ج:القادر عودة، عبد  )3(
 .٣٨٦م، ص يف اإلسالر التعزي:العزيز عامر، عبد  )4(
ـ ١٤٠٧،  ١٤ ط ،العباد، بريوت، مؤسـسة الرسـالة       زاد املعاد يف هدي خري     :ابن القيم   )5( ، ٢م، ج ١٩٨٧/هـ

 .١٦٤ص
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ه  واألصل يف مشروعيته قول)١(وهـو اإلعـالن عن جرمية احملكوم عليه
   : تعاىل

   
☺     

 ☺   
     

    
 ☺ ⌧ 

⌧  ☺ 
  .]٢: النور[  

  التعزير بالنفي - ٨
وهو إبعاد الشخص اجلاين وطرده من بلده اليت وقعت فيها اجلناية إىل بلد             

خذوا عين، خذوا عين، قد جعـل اهللا هلـن          : "εآخر، والشاهد على ذلك قوله      
  .)٢("بكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجمسبيال، البكر بال

والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا، الوليدة والغنم رد          ": εوقوله  
  .)٤(" عام)٣(عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب

  التعزير بالسجن - ٩

                                   
 .٧٠٤، ص٢ مرجع سابق، ج:عودة  )1(
، ٤٣٩٠ مرجع سابق، كتاب احلدود، باب حد الزىن، حديث          : للنووي مسلم مع املنهاج بشرح صحيح مسلم       )2(

 .١٨٩، ص١١ج
 شرح فتح القـدير شـرح       :الواحد ابن اهلمام، حممد عبد   : إىل أن التغريب من باب التعزير انظر      ذهب احلنفية     )3(

 .٤٥، ص١٠، ج٢اهلداية، بريوت، دار الفكر، ط
  ومسلم مع املنهاج بشرح صحيح مسلم      ؛١٢١، ص ١٢ ج ، مرجع سابق  :بن حجر البخاري مع  فتح الباري ال       )4(

 .٢٠٤، ص١١، ج٤٤١١ اعترف على نفسه بالزىن حديث  مرجع السابق، كتاب احلدود، باب من:للنووي
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تعويقه ومنعه مـن    وهو اجلزاء املقرر على الشخص لعصيانه أمر الشارع ب        "
  أو اً ملـصلحة اجلماعـة أو الفـرد إصـالح          كان أو معىن   اًصرف بنفسه حس  الت

  .)١("اًتأديب
  .)٢("حبس رجالً يف مة εما روي أن النيب ": وقد دل على مشروعيته

  
  التعزير باملال - ١٠

 والتعزير  )٣("وهو إلزام اجلاين بدفع مقدار من املال إىل بيت مال املسلمني          "
  .)٤(سب بل قد تشمل املصادرة واإلتالفاملال ال يقتصر على الغرامة فحب

א 
نصت الشريعة اإلسالمية على عدد من العقوبات املالية وحددت مقدارها،          
وهذه العقوبات هي الدية والكفارات وجزاء الصيد يف احلرم للمحرم واحلرمـان            

انـب  من املرياث والوصية للقاتل، وحرمان املرأة الناشزة مـن النفقـة، وإىل ج            
ـ  العقوبات املالية احملددة املقدرة من قبل الشارع عرفت الشريعة اإلسال           اًمية نوع

بـة  بات املالية غري حمدد املقدار حتت نظام التعزير وقد أثارت العقو          وآخر من العق  

                                   
 .٣٨، ص١ املرجع السابق، ج:اجلريوي  )1(
، حـديث   لقضاء، باب احلبس يف الدين وغـريه       مرجع سابق، كتاب ا    :أبو داود مع عون املعبود أليب الطيب        )2(

ـ   : والترمذي مع حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري        ؛٤٦٤، ص ٨، ج ٣٦٢٧ ديات،  كتاب ال
 نـصب الرايـة ألحاديـث       : وانظر الزيلعي  ؛٦٧٧، ص ٤، ج ١٤٣٥باب ما جاء يف احلبس بالتهمة، حديث        

 .٣١١، ص٣ جم،١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١اهلداية، بريوت، مؤسسة الريان، ط
 .٥٤٤، ص٢ السجن وموجباته، املرجع السابق، ج:اجلريوي  )3(
: اجلناية أو املخالفة وضمه لبيت مال املسلمني، انظر       أخذ مال الشخص املوجود لديه والذي هو حمل         : املصادرة  )4(

.  على مالكه، وإضافته إىل ملك الـدورة دون مقابـل          اًنزع ملكية املال جرب   : وقيل. ٥٤٥ص،  ٢ ج :اجلريوي
 .م١٩٦٢ ، األحكام العامة يف قانون العقوبات، القاهرة:السعيد مصطفى السعيد: انظر
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 بني الفقهاء حول مشروعيتها، فاختلف الفقهاء يف        اًبأخذ جزء من املاء جدالً كبري     
  :هذه املسألة على قولني

وذهب إىل هذا القول أبـو حنيفـة        . عدم جواز التعزير باملال    :لقول األول ا
  .)١(وصاحبه حممد بن احلسن والشافعي يف إحدى قوليه

أن التعزيرات املالية منسوخة، وأن اإلمجاع قـد        : وحجة أصحاب هذا القول   
  .)٢(قام على نسخها فال تشرع العقوبه ا

  : ال الغري، مثل قوله تعاىلنه قد وردت األدلة عل حترمي مإ: وقالوا
  

  
   

  
   

   
  .]١٨٨: البقرة[   ☺
 أن ذكـر     ، بعد  "ال غري معهودة يف الشرع    قوبة بامل ن الع أ": وقد ذكر الغزايل  

  مـن األغنيـاء يـسرفون يف       اًإذا رأى اإلمام مجع   ": مثاالً هلذه العقوبة نصه   
إىل وجوه الترف والتنعم، وضـروب مـن        األموال، ويبذروا، ويصرفوا    

الفساد، فلو رأى املصلحة يف معاقبتهم بأخذ شيء من أمواهلم، ورده إىل بيت             
  .)٣("وجوه املصاحل، فهل له ذلك؟املال وصرفه إىل 

 ألن ذلك مصلحة غريبة ال      ؛مث جييب على التساؤل الذي طرحه، بأنه ال جيوز        
 تصرفات الشرع، كما أا ليست ضرورية للزجر، ألا غـري متعينـة             تالءم

  .لشرعية العقوبات البدنية

                                   
 .١٨٣، ص٤ املرجع السابق، ج، نيل األوطار: الشوكاين؛١٠٥ ص،٦ حاشية ابن عابدين، ج:ابن عابدين  )1(
 .١٣٨، ص٤ املرجع السابق، ج، نيل األوطار:الشوكاين  )2(
محد الكبيسي، بغداد، مطبعـة اإلرشـاد   : ليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، حتقيق   ع شفاء ال  :الغزايل  )3(

 .٢٤٣، ص١هـ، ج١٣٩٠
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طريـق  مث فرق بني هذا الوجه، وبني ما إذا كان األغنياء قد اكتسبوا أمواهلم ب             
غري مشروع، وأجاز لإلمام أن يرتع من األغنياء ما يراه قد اكتـسب عـن               

، τن عمر   إفإن قيل   ": ، حيث قال  اًريق غري مشروع، ومسي ذلك استرجاع     ط
شاطر خالد بن الوليد على ماله حىت أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامتـه،              

ف املـألوف   ، مل يبتدع العقاب بأخذ املال على خال       τإن املظنون بعمر    : قلنا
من الشرع، وإمنا ذلك لعلمه باختالط ماله باألموال املستفادة من الواليـة،            
وإحاطته بتوسعة فيها فلعله مخن األمر، فرأى شطر ماله من فوائـد اإلمـارة              

 فأخـذ املـال     ومثرا، فيكون ذلك كاالسترجاع احلق بـالرد إىل نـصابه،         
ها عقوبات سوى أخـذ      على جناية شرع الشرع في     اًاملستخلص للرجل عقاب  

  .)١( قواعد الشرعتالءماملال، فهو مصلحة غريبة ال 
، جيد أن حجتـهم      املانعني هلذا النوع من العقوبة     والواقع أن الباحث يف حجج    

الرئيسية يف ذلك هي اخلشية من أن تؤدي القول جبواز العقوبة باملال إىل إغراء              
 اسم التعزير والتأديب، ورمبا     احلكام الظلمة، مبصادرة أموال الناس بالباطل حتت      

  .)٢(أدى ذلك إىل تعطيل إقامة احلدود
املالكية واحلنابلة والشافعية   : مشروعية التعزيرات املالية، وبه قال     :القول الثاين 

  .)٣(يف إحدى قوليهم، وقال به بعض األحناف
: واستدل أصحاب هذا القول حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال             

 من ذي حاجة    همن أصاب منه بغي   :  فقال )٤( عن الثمر املعلق   εهللا  سئل رسول ا  "

                                   
 .٢٤٤رجع سابق، صليل، مع شفاء ال:الغزايل  )1(
 .١٠٦، ص٦ حاشية رد املختار على الدر املختار، مرجع سابق، ج:ابن عابدين: انظر  )2(
، ٣، ج٢ تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، بريوت، دار الكتـاب اإلسـالمي، ط  :الزيلعي، فخر الدين عثمان علي    )3(

 .٢٠٨ص
 .٤٠٤، ص٣ سابق، جعمرج عون املعبود، :أبو الطيب: الذي يكون يف الشجرة، انظر  )4(
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مثليـه   فال شيء عليه، ومن خرج منه شيء فعليه غرامـة            )١(غري متخذ خبنة  
 فعليـه   )٣( فبلغ مثن ان   )٢( بعد أن يؤويه اجلرين    اًوالعقوبة، ومن سرق منه شيئ    

 من خـرج    أوجب هنا على   εوجه الداللة من احلديث أن الرسول        ،)٤("القطع
  .)٥(، فدل على مشروعية التعزير باملالاً التمر املعلق غرامة مثليه تعزير مناًشيئ

وقد رد أصحاب القول الثاين على دعوى أصـحاب القـول األول بنـسخ              
  :التعزيرات املالية مبا يلي

ال دليل من الكتاب وال من السنة وال من اإلمجاع يدل على صـحة               -١
 .)٦(دعوى النسخ

 من كبار الشافعية وقد نفى اإلمجاع علـى النـسخ           أن النووي هو   -٢
الذي ادعوه من كون العقوبة كانت باألموال       ": ورفض النسخ فقال  

يف أول اإلسالم ليس بثابت وال معروف، ودعوى النسخ غري مقبولة           
  .)٧(من اجلهل بالتاريخ

ومن قال إن العقوبـة     ... ": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      
وخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأمحد، فقد غلـط          املالية منس 

سلم دعواه نـسخها،    على مذاهب األئمة نقالً واستدالالً، وليس مب      
                                   

 .٤٠٤، ص٣ال يأخذ منه شيئاً يف ثوبه، انظر املرجع السابق ج  )1(
 .٤٠٤، ص٣املرجع السابق، ج: املوضوع الذي جيفف فيه التمر، انظر  )2(
 .٤٠٤، ص٣املرجع السابق، ج: انظر. الترس ومسي جمناً ألنه يستر صاحبه  )3(
:  وانظـر  ٤٠٤، ص ٣، ج ١٧٠٧ كتاب اللقطـة، حـديث       ،جع سابق  مر :أبو داود مع عون املعبود أليب الطيب        )4(

مكتب حتقيق التـراث اإلسـالمي، بـريوت، دار       :  حتقيق : شرح سنن النسائي وحاشية اإلمام السندي      :السيوطي
 ٤٦.، ص٨، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤيه اجلرين، ج١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٥املعرفة، ط

 .١٥٣، ص٧مرجع سابق، ج نيل األوطار، :الشوكاين  )5(
، ١ طرق احلكمية يف السياسة الشرعية أو الفراسة املرضـية، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، ط                 :ابن القيم   )6(

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
 .١١، ص٨ نيل األوطار، مرجع سابق، ج:الشوكاين  )7(



  - ٢٥١  -    

 من أي مذهب كان، فقد قاال قوالً بال بـدليل، ومل            اًومن قاله مطلق  
شيء قط يقتضي أنه حرم مجيع العقوبات املالية، بل          ε عن النيب    ئجي

 εلصحابة بذلك بعد مـوت الـنيب        ن وأكابر ا  وأخذ اخللفاء الراشد  
مبطل لدعوى نسخها، واملدعون للنسخ ليس معهم كتاب وال سنة          

  .)١("...وال إمجاع يصحح دعواهم 
، أن األساس الذي يعتمـد عليـه        اًوميكن مناقشة أدلة املانعني أيض     -٣

القائلون، جبواز التعزير بأخذ جزء من املال هو أن العقوبة بأخذ جزء            
فيهـا  اليت  تكب الشخص إحدى اجلرائم التعزيرية      من املال عندما ير   

 ألن غرم املال أزجر للنفوس من العقوبـة         ؛زجر للجاين وتأديب له   
وهذا التأديب وإن مل يشهد له      . بغريه يف بعض اجلرائم لعزة املال عليه      

نص صريح، لكنه مالئم لتصرفات الشارع، إذ فيه تقدمي للمـصلحة           
هذا يقول الشاطيب بعد أن ذكـر       العامة على املصلحة اخلاصة، ويف      

ووجه ذلك التأديب للغـاش وهـذا       ": هذا النوع من العقوبة باملال    
التأديب مل يشهد له نص، لكن من باب احلكم على اخلاصة ألجـل             

  .)٢("العامة
والراجح القول الثاين لقوة ما استدلوا به وعدم ثبوت النسخ، وعلى هذا جيوز             

 هلمة يف ذلك الستهانة الناس اليوم مبا ينبغي         التعزير باملال مىت حتققت املصلح    
أن يلتزموا به وألن املال رمبا كان أعز على النفس من أشياء كثرية للحاجـة               

  .إليه، وبذلك اجلهد يف سبيل وصعوبة حتصيله واهللا أعلم

                                   
ـ ١٤١٨،  ١ط جمموعة الفتاوى، الرياض، مكتبة العبيكـان،        :ابن تيمية، أمحد بن تيمية احلراين       )1( م، ١٩٩٧/هـ

 .٢٢٠، ص٢ ج، مرجع سابق:ابن فرحون:  وانظر؛٦٥، ص٢٨ج
سكندرية، دار عمر بـن اخلطـاب        االعتصام، اإل  :الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي          )2(

 .١٢٤، ص٢اعة والنشر والتوزيع، جبللط



  - ٢٥٢  -    

واحلق أن خماوف بعض الفقهاء وخشيتهم من إجازة        ": قال األستاذ القماطي  
يف حملها وهلا ما يربرها، غري أن انتظام شؤون الدولة،          العقوبات املالية، خماوف    

والرقابة على أمواهلا، وأيلولة األموال اليت تؤخذ كعقوبات لـصاحل اخلزانـة            
العامة، وسن العقوبات عن طريق اهليئات املختصة بالتشريع، وعـدم توقيـع        

ب العقوبة إال عن طريق القضاء، كل ذلك رمبا يكون كفيالً لعدم اختاذ العقا            
  .)١(" ألكل أموال الناس بالباطلاًملال سالحبا
  

  التعزير بالقتل - ١١
 مـن   األصل يف التعزير هو التأديب واملنع ال التعذيب والقمع، وأنه جيوز          

، ولذا وجب أال تكون العقوبة التعزيرية مهلكة كأن         اًالتعزير ما أمنت عاقبته غالب    
لعلم يف حكم التعزير    تكون صور قتل أو قطع، وعلى هذا وقع اخلالف بني أهل ا           

فذهب مجع من أهل العلم إىل عدم جواز التعزير بالقتل، مستدلني حبديث            . بالقتل
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إلـه إال اهللا وأين رسـول اهللا إال                 ": εالنيب  

فارق لدينـه التـارك   بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه امل     
  .)٢("للجماعة

املعقول أن التعزير بالقتل تشريع وضعي من صميم عمل احلـاكم،           ومن  
  .)٣(فاختذه بعض احلكام يف بعض العهود أداة للبطش والتنكيل خبصومهم السياسي

                                   
 اجلماهريية العربية الليبية    ، طرابلس ،ون، دراسة مقارنة   العقوبات املالية بني الشريعة والقان     :القماطي، محيد حممد    )1(

 .٦٧م، ص١٩٨٦/هـ١٣٩٥، ١ بنغازي، ط،الشعبية االشتراكية، دار الكتب الوطنية
 مرجع سابق، كتاب القسامة، باب ما يباح بـه دم املـسلم،             : للنووي مسلم مع املنهاج بشرح صحيح مسلم       )2(

 .١٦٦، ص١١ ج،٤٣٥١حديث 
 التعزير واالجتاهات اجلنائية املعاصرة، الريـاض، معهـد اإلدارة العامـة، ربيـع األول،              :لفتاحا احلضري، عبد   )3(

 .٢٨هـ، ص١٣٩٩



  - ٢٥٣  -    

ه القاعدة أن   لكن الكثريين من الفقهاء أجازوا التعزير بالقتل استثناء من هذ         
بة القتل، أو كان فساد      إذا اقتضت املصلحة العامة تقرير عقو      اًيعاقب بالقتل تعزير  

  .ارم ال يزول إال بقتله
  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها

 بايع  من": قال εما رواه عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا             -١
 صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جـاء آخـر             فأعطاه اًإمام

 .)١("ينازعه فاضربوا عنق اآلخر
من أتـاكم   ": يقول εمسعت رسول اهللا    :  عرفجة األشجعي قال   حديث -٢

وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم            
 .)٢("فاقتلوه

 حيث ام υبقتل الذي ام بأم ولده مارية القبطية أم إبراهيم       εأمر النيب    -٣
 أن رجـالً  ": ا ابن عمها فلما ظهرت براءته أمسك وخالصة احلـديث         

 لعلي بن أيب طالـب      ε، فقال رسول اهللا     εكان يتهم بأم ولد رسول اهللا       
τ :        ا، فقال له     )٣(اذهب فاضرب عنقه، فآتاه علي فإذا هو يف ركي يتربد 

اخرج، فناوله بيده فأخرجه فإذا هو جمبوب ليس له ذكر، فكـف            : علي
  .)٤("يا رسول اهللا إنه جمبوب ما له ذكر: فقال εعلي عنه مث أتى النيب 

 اً أمر بقتله ومل يرتكب ما يوجب حد       εووجه الداللة من احلديث أن النيب       
                                   

مرجع سابق، كتاب اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة اخلليفة         :  للنووي مسلم مع املنهاج بشرح صحيح املسلم       )1(
 .٤٣٦، ص١٢ ج،٤٧٥٣األول فاألول، حديث 

 املرجع السابق، كتاب اإلمارة، باب حكم من فـرق أمـر            : للنووي شرح صحيح املسلم  مسلم مع املنهاج ب     )2(
 .٤٤٤، ص١٢، ج٤٧٧٥املسلمني وهم جمتمع، حديث 

 .١١٨، ص١٧ النووي، املنهاج بشرح صحيح مسلم، ج؛البئر: الركي  )3(
، حديث  εم النيب    مرجع سابق، كتاب التوبة، باب براءة حر       :مسلم مع املنهاج بشرح صحيح املسلم للنووي        )4(

 .١١٨، ص١٧، ج٦٩٥٤



  - ٢٥٤  -    

  .، وإمنا امتنع علي من قتله بعد أن بدا له ما يربئهاًوال قصاص
אאא 

  :انقسم العلماء حول هذا احلديث على أربعة مسالك
نـه  إسلك قائالً   ورد ابن القيم على هذا امل     . تضعيف احلديث : املسلك األول 

ليس يف إسناده من يتعلق عليه، واحلديث أصله يف صحيح مـسلم يف آخـر               
باب براءة حرم الـنيب     ": كتاب التوبة من تراجم النووي، وعليه ترجم بقوله       

ε")١(.  
 يرد حقيقة القتل وإمنا أراد ختويفه ليزدجر عن جميئـه            مل εأنه  : املسلك الثاين 

راءته وبراءة مارية رضي اهللا عنـها،       بابة   أن يعرف الصح   ε، فأحب   ...إليها  
  .εوعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء األمر كما قدره 

 للقتل بطريق آخر وجعل هـذا       اً ومستحق اًلعله كان منافق  : املسلك الثالث 
 على أن القتل    اً اعتماد τ لقتله بنفاقه وغريه ال بالزىن، وكف عنه علي          اًحمرك

  .)٢(م انتفاء الزنابالزىن وقد عل
 إلقدامه وجرأته على خلوته     اً تعزير أمر عليا بقتله   ε أن النيب    :املسلك الرابع 

بأم ولده فلما تبني لعلي حقيقة احلال وأنه بريء عن الريبة كف عن قتلـه،               
 هو تابع   واستغىن عن القتل بتبيني احلال، والتعزير بالقتل ليس بالزم كاحلد بل          

ولعل املسلك الرابع هـو األوىل، واهللا       . )٣(اً وعدم اًودللمصلحة دائر معها وج   
  .أعلم
ما روي عن ابـن عمـر       : بقتل شارب اخلمر ونص احلديث     εأمر النيب    -٤

من ": εقال رسول اهللا    : قالوا εرضي اهللا عنهما ونفر من أصحاب النيب        
                                   

 .٢٠٣، ص٣ زاد املعاد، مرجع سابق، ج:ابن القيم  )1(
 .١١٨، ص١٧ املنهاج بشرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ج:النووي  )2(
 .٤٩٢ احلدود والتعزيرات، املرجع السابق، ص:اهللا أبو زيد بكر عبد  )3(



  - ٢٥٥  -    

شرب اخلمر فاجلدوه، مث إن شرب فاجلدوه، مث إن شرب فاجلـدوه، مث             
  .)١("إن شرب فاقتلوه

لقد جرى خالف كبري بني أهل العلم يف االحتجاج ذا احلديث أذكـره             
 ال  εباختصار، فذهب مجع من أهل العلم إىل نسخ احلديث والناسخ قوله            

وأجيب على دعوى النسخ بأن النسخ ال يكـون         ... حيل دم امرئ مسلم   
ال حيـل دم    : فحديث. اصإال بعد التعارض، وال تعارض بني العام واخل       

  .اًوحديث قتل الشارب يف الرابعة خاص، فيبقى احلديث حمكم عام امرئ
من شرب اخلمـر    ": εن الناسخ حديث قبيصة بن ذؤيب أن النيب         إوقيل  

مث إن شرب فاجلدوه، مث إن شرب فاجلـدوه، مث إن شـرب              فاجلدوه،
فاقتلوه، فأيت برجل قد شرب فجلده، مث أتى به فجلده، مث أتى به فجلده              

 وهذا ال خالف بني أهل العلـم        )٢("ه ورفع القتل رخصة   مث أتى به فجلد   
وأنه قد يرد األمر بالوعيد وال يراد به الفعل وإمنـا يقـصد بـه الـردع             

 وقد حيتمل أن يكون القتل يف اخلامسة واجبا مث نسخ حبصول            ،والتحذير
  .)٣(اإلمجاع من األمة على أنه ال يقتل

فإذا أكثر منه ومل    : املصلحةإن قتل الشارب يف الرابعة تعزير حسب        : وقيل
اهللا   و قد صح عن عبد     ،اً حد  ال اًد واستهان به فلإلمام قتله تعزير     ينهه احل 

ائتوين به يف الرابعـة فعلـي قتلـه         ": بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال      ا

                                   
، ٢ سنن النسائي، مرجع سابق، ج     :لسيوطي ا ؛١٣٨، ص ٣ ج ،٧٧٤٨ مرجع سابق، حديث     :أمحد بن حنبل    )1(

 .٣٣٠ص
 .٥٤٧، ص٧، ج٤٤٧٥ حديث ، مرجع سابق:أبو داود ، مع عون املعبود أليب الطيب  )2(
عـصام الـدين الطبـابطي،      :  نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، حتقيق          :الشوكاين  )3(

، ٧ مرجـع سـابق، ج     : أبو الطيب  ؛١٧٦-١٧٥، ص ٧م، ج ١٩٩٨/هـ١٤٠٨،  ٥ دار احلديث ط   ،القاهرة
 .٥٤٨ص



  - ٢٥٦  -    

  .، وهو أحد رواة األمر بالقتل)١("لكم
أوسع املذاهب  ويعد مذهب املالكية    . هذه مجلة أدلة ايزين للتعزير بالقتل     

  .)٢(يف جواز التعزير بالقتل مث احلنابلة، مث الشافعية، وأبعدها احلنفية
وهو ما يفعله احلاكم ملصلحة     : والتعزير عند احلنفية بالقتل يسمونه سياسة     

 ومما نقل يف شأن التعزير بالقتل عند احلنفية ما          )٣(العامة من غري ورود من الشرع     
  .ورد يف كتاب تبيني احلقائق

 الفساد ومل يرتدع باحلدود املقررة بل استمر على الفـساد           ر منه من تكر و
  .)٤( فهو كالصائل ال يندفع إال بالقتل فيقتل

 قـول   وبعد سرد بعض أقوال أهل العلم يف حكم التعزير بالقتل أرجـح           
  : ملا يلياًالقائلني جبواز القتل تعزير

 .قوة أدلة القائلني باجلواز -١
عند بعض جرائم احلدود والقصاص ال يتمـشى        أن الوقوف بعقوبة القتل      -٢

مع أغراض الشارع من فرضية العقاب، وال يتفق مع العقـل واملنطـق،             
 جرائم احلـدود والقـصاص      لىفهناك من اجلرائم ما يزيد يف خطورته ع       

املقررة فيها عقوبة القتل، وهناك من ارمني من تأصل فـيهم اإلجـرام             
 زاد خطره منها دون أن تردعهم أية        وطابت نفوسهم باجلرمية، يقارفون ما    

عقوبة مهما بلغت وعلى ذلك وجب هلم اإلعدام الذي يستأصلهم من بني            

                                   
 احلدود والتعزيرات عند ابن القيم      :اهللا أبو زيد   بكر عبد :  وانظر ؛٦٧٩١ مرجع سابق، حديث     :أمحد بن حنبل    )1(

 .٣٠٩هـ، ص١٤١٥، ٢ الرياض، دار العاصمة، ط،"دراسة وموازنة"
، بريوت،  راسة املرضية يف أحكام السياسة الشرعية      الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية أو الف       :ابن قيم اجلوزية    )2(

 .٢٠٧م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١، طدار الكتب العلمية
 .١١٧هـ، ص١٤٠٠، ١، بريوت، دار الكتب العلمية، طرسائل ابن جنيم: يمابن جن  )3(
لرياض، احلميد، ا  إبراهيم عبد :  كشاف القناع عن منت اإلقناع، حتقيق      :البهويت، منصور بن يونس بن إدريس       )4(

 .٣٠٢٩، ص٥دار عامل الكتب، ج
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  .)١(أفراد اتمع محاية للباقني منهم
אא 

ملا كان التعزير بالقتل من العقوبات اخلطرة فإن جمال تطبيقهـا البـد أن              
قوبة وجسامتها مع ضرورة صالحية اإلمام أثناء       مع خطورة هذه الع    يكون متناسباً 

فأهم اجلرائم اليت جيوز لويل األمر أن يلجأ فيها إىل التعزيـر            . تنفيذ التعزير بالقتل  
بالقتل ملا تتصف به هذه اجلرائم من اخلطورة وملا يتطلب قطعها وردع مرتكبـها              

 اتمع املـسلم؛     هلا يف  من اجلزم والصالبة يف منع مثل هذه اجلرائم أن جتد مكاناً          
تتمثل بالتجسس لصاحل العدو، اللواط، تكرار السرقة، تكرار شرب اخلمر، القتل           

، وجدير بالذكر، أن ذكر هذه األمثلة ال يعين احلصر          )٢(باملثقل والدعوة إىل البدعة   
وإمنا يرجع األمر إىل ويل األمر لينظر إىل جسامة اجلرمية وخطورا وأحوال ارم             

ق يف حالة املخطئ الذي غالبته الشهوة، فتطبق يف حقـه مـشروعية             إذ هناك فر  
ختفيف العقوبة عند تطبيق عقوبة تعزير، وبني من اعتاد على احتـراف اجلرميـة              

  .ويتنوع يف ارتكاب أشكال اجلرائم

                                   
 .٣٢٣ التعزير يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العريب، ص:العزيز عامر عبد  )1(
، ١ مكتبة احلـرمني، ط    ، التعزيرات البدنية وموجباا يف الفقه اإلسالمي، الرياض       :اهللا بن صاحل   يثي، عبد داحل  )2(

 .٧٣م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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אא 
אא 

يفرض القانون العام عقوبات جنائية على الصيديل الذي يرتكب جرميـة           
ـ أن الفعل الذي يرتكبه الصيديل مك     حمددة بالقانون، وهذا يعين      ف وفـق إرادة    ي

، فالقاضي ال ميلك توقيع عقوبة جنائيـة        ع كجرمية من جرائم القانون العام     املشر
 عليـه يف    اًمنا جيب أن يكون هذا الفعل منصوص      على أي فعل ارتكبه الصيديل وإ     

ية شأا شأن العقوبـات األخـرى       القانون، ومن جهة ثانية فإن العقوبات اجلنائ      
 بنص، فالقاضي ال ميلك توقيع عقوبة علـى         ضع ملبدأ ال جرمية وال عقوبة إال      خت

 أو  اًحة العقوبات املنصوص عليها قانون    الصيديل املدان أو املذنب إال يف حدود الئ       
 ذلك أن هذه العقوبات حمددة وال يستطيع القاضي ابتداع غريها فإذا ثبت             اًنظام

 أن الصيديل ارتكب فعالً من األفعال املنصوص عليها يف القـانون أو يف              للقاضي
النظام فهو مقيد بالعقوبة اجلنائية املنصوصة يف قائمة أو الئحة العقوبات اجلنائية،            
وفيما يلي العقوبات املنصوص عليها يف النظامني املصري والسعودي وذلـك يف            

  :مطلبني مستقلني

אאJאאא 
هناك عدة قوانني تنص على عقوبات جنائية يف النظام املصري، وهذا يعين            
أن العقوبات اجلنائية اليت توقع على الصيديل املدان منصوص عليها يف أكثر مـن              
موضع وهذا ما يعيب النظام القانوين الذي يتعني عليه تقنني العقوبات اخلاصـة             

سبة للنظام املصري هناك عقوبات منصوص عليها       بفئة مهنية بقانون واحد، وبالن    
اً عليهـا يف قـانون      يف قانون نقابة الصيدلة، كما أن هناك عقوبات منـصوص         

 الئحة عقوبات منصوص عليها يف قانون مكافحة املخـدرات          اًالعقوبات، وأخري 
  .واملؤثرات العقلية
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  :ي بيان ذلك يف ثالثة فروع مستقلةوفيما يل

אאJאאא 
 علـى أن    ١٩٥٥لسنة  ) ١٢٧(يف قانون الصيادلة رقم     ) ٧٨(تنص املادة   

 جنيه أو بإحدى    مئيتيعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنتني وبغرامة ال تزيد على           
هاتني العقوبتني كل من زاول مهنة الصيدلة بدون تـرخيص أو حـصل علـى               

ويعاقب . ية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيديل      ترخيص بفتح مؤسسة صيدل   
بنفس العقوبة الصيديل الذي أعار امسه هلذا الغرض وحيكم بـإغالق املؤسـسة             

  .موضوع املخالفة وإلغاء الترخيص املمنوح هلا
 يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة الـسابقة         ):٧٩(ادة  وتنص امل 

هنة يعلن عن نفسه بـأي وسـيلة مـن          كل شخص غري مرخص له يف مزاولة امل       
وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن حيمل اجلمهور على االعتقاد بأن له احلق               
يف مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيديل يسمح لكل شخص غري مرخص له             

  .يف مزاولة مهنة الصيدلة مبزاولتها بامسه يف أية مؤسسة صيدلية
 وال تزيد علـى     اً جنيه ٥٠ال تقل عن    يعاقب بغرامة   ): ٨٠(ادة  وتنص امل 

يف  جنيه كل من فتح أو أنشأ  أو أدار مؤسسة صيدلية بـدون تـرخيص و       ٢٠٠
 ويف حالة العود تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد          اًهذه احلال تغلق املؤسسة إداري    

  .اً والغرامة يف احلدود املتقدمة مع.على سنة
 وال تزيد علـى     اً جنيه ٢٠ن  يعاقب بغرامة ال تقل ع    ): ٨١(ادة  وتنص امل 

 جنيه كل من أدار صناعة أخرى غري املرخص بإدارا يف املؤسسة الصيدلية             ١٠٠
اليت رخص له فيها وإذا تكررت املخالفة خالل ثالثة أعوام من تاريخ احلكـم يف               
املخالفة األوىل حيكم بإغالق املؤسسة مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد علـى               

  .نةـس
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 يعاقـب مرتكبـها     )٧٥( كل خمالفة ألحكام املادة      ):٨٢(ة  ادوتنص امل 
 وتوقع العقوبـة    اً جنيهات وال تزيد على عشرين جنيه      بغرامة ال تقل عن مخسة    

على كل من البائع وصاحب املؤسسة ومديرها وإذا تكررت املخالفة خالل ثالثة            
  .)١(أعوام من تاريخ وقوع املخالفة السابقة حيكم بأقصى العقوبة

 يعاقب مرتكبها بالعقوبـات املنـصوص   )٧٦(الفة ألحكام املادة وكل خم 
  . املشار إليه١٩٥٠ لسنة ١٦٣عليها يف القانون رقم 

 كل خمالفة أخرى ألحكام هذا القانون أو القرارات         :)٢()٨٣(ادة  وتنص امل 
الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن جنيهني وال تزيد على عشرة              

  .جنيهات
  .لك مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقضى ا أي قانون آخروذ

 كـان أ حيظر إخراج الدواء من البالد سواء        : مكرر )٣()٨٣(ادة  وتنص امل 
 القواعد املنظمة لذلك اليت يصدر ا قرار من         تباعا، بغري   اً مستورد م فيها أ  اًمصنع

 باحلـسب   وزير الدولة للصحة ويعاقب كل من خيالف أحكام الفقرة الـسابقة          
 جنيـة أو بإحـدى هـاتني        ١٠٠٠ جنيه وال جتاوز     ٥٠٠وبغرامة ال تقل عن     

العقوبتني وتضاعف العقوبة يف حالة العود، وحيكم يف مجيع األحـوال مبـصادرة       
  .األدوية حمل املخالفة

 يف مجيع األحوال حيكم فضالً عن العقوبات املتقدمـة          ):٨٤(ادة  وتنص امل 
  .فة واألدوات اليت ارتكبت امبصادرة األدوية موضوع املخال

                                   
 . السابقة اإلشارة إليها١٩٩٥ لسنة ٢٥٣معدلة بالقانون رقم) ٨٢(ادة الفقرة األوىل من امل  )1(
 . السابقة اإلشارة إليه١٩٥٥ لسنة ٢٥٣ معدلة بالقانون رقم٨٣املادة   )2(
 .م١٥/٣/١٩٨٤ يف ،١١ العدد ، اجلريدة الرمسية،١٩٨٤ لسنة ١٤ مكرر مضافة بالقانون رقم٨٣املادة   )3(
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 من مأموري الضبط القضائي يف تطبيق أحكام        د يع :)١()٨٥(ادة  وتنص امل 
هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة          

  .العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية هلذا الغرض
) ١(جلنسية املنصوص عليه يف املادة       يستثىن من شرط ا    ):٨٦(ادة  وتنص امل 

  .األجانب الذين التحقوا بإحدى اجلامعات املصرية قبل العمل ذا القانون

אאJאאאא
אאFאE 
ـ      اً وفق اإلسقاطفيختلف وصف جرمية      للوسـائل   اً لـصفة اجلـاين وتبع

 لـذلك، فاألصـل أن جرميـة        اً إحداثها، كما ختتلف عقوبتها تبع     املستخدمة يف 
 من قانون العقوبات املصري،     ٢٦٢،  ٢٦١اإلسقاط جنحة عقوبتها احلبس مواد      

 أو  اً أو صيدلي  اً أو جراح  اًلتني األوىل إذا كان املسقط طبيب     ولكنها تعد جناية يف حا    
يجة ضرب أو حنوه من أنواع اإليذاء       قابلة، والثانية إذا كان اإلسقاط قد حدث نت       

وأتكلم عن صفة الصيديل كطرف مشدد يف جرمية        )  عقوبات مصري  ٢٦٠مادة  (
  .)٢(اإلجهاض

إذا "من قانون العقوبات على أنـه       ) ٢٦٣( املصري يف املادة     القانونينص  
 أو قابلة وحيكم عليه باألشـغال الـشاقة      اً أو صيدلي  اً أو جراح  اًكان املسقط طبيب  

 املشرع جرمية اإلجهاض جناية رد توافر صفة من الصفات الـيت            د ويع "ةاملؤقت
 من قانون العقوبات، والعلة يف تغيري وصف اجلرمية من          )٢٦٣( عليها املادة    تنص

جنحة إىل جناية، مرجعها سهولة قيام الصيديل أو الطبيب ذا العمـل وعلمـه              
مية اإلجهاض من اجلـرائم     بالوسائل واألدوات املؤدية إىل اإلسقاط، كما أن جر       

                                   
 . السابقة اإلشارة إليه،١٩٥٥ لسنة ٢٥٣قم معدلة بالقانون ر٨٥املادة   )1(
 .١٢٤ مرجع سبق ذكره، ص:قايدأسامة   )2(
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اخلفية اليت يتعذر فيها على سلطات الضبط ضبط اجلناة إلمكانية استخدام الوسيلة            
 ةأو العقار من قبل املرأة نفسها أو بداللتها عليه باإلضافة إىل خمالفتها للوائح مزاول             

وال خالف يف أن كثرة اإلجهـاض       . مهنة الصيدلة وميثاق أخالق مهنة الصيديل     
جعها إىل األطباء والصيادلة لعلمهم الكامل بكيفية إجرائهـا واألدويـة           يكون مر 

والوسائل اليت حتدثها ودون أن ترتب مضاعفات للمرأة أو تـسبب يف إحـداث       
  .نتائج غري مرغوب فيها

هـاض  ويعاقب القانون بنفس العقوبة املشددة من يشترك يف إحداث اإلج         
ذا كان يعلم بصفة الصيديل وقصده من        إ اً أو طبيب  اًمع الصيديل ولو مل يكن صيدلي     

الفقرة األوىل من املـادة     (إعطاء الدواء، ومن أمثلة ذلك أدوية إحداث اإلجهاض         
، وعلى هذا الرأي القضاء الفرنسي، فقـضت        ) من قانون العقوبات املصري    ٤١

احملاكم الفرنسية تطبيقًا لذلك، بأن التومرجي الذي يقدم للطبيب األدوات الـيت            
 اإلجهاض مع علمه بذلك يعاقب بنفس عقوبـة الطبيـب، كمـا             تستخدم يف 

 يف جرميـة  اًبأنه عند تقدمي متهم بصفته شـريك     حكمت حمكمة النقض الفرنسية     
إجهاض امرأة برضاها بواسطة قابلة، فإنه جيب بيان مـا إذا كانـت األفعـال               

 القابلـة   املساعدة اليت قام ا املتهم تتعلق باألعمال املنـسوبة إىل املـرأة أو إىل             
 من قانون العقوبـات     )٢٦١( للمادة   اًتكون احلبس يف احلالة األوىل وفق     فالعقوبة  

املصري، أما يف احلالة الثانية فتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة املنصوص عليها            
  . من قانون العقوبات املصري)٢٦٣(يف املادة 

אאJאאא 
من قانون مكافحة املخدرات املعدلة     ) ٣٤( املصري يف املادة     القانونص  ين

 على أن يعاقب باإلعدام أو باألشغال الـشاقة         ١٩٨٩ لسنة   ١٢٢بالقانون رقم   
  .ائة ألف جنيهماملؤبدة وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تتجاوز مخس



  - ٢٦٣  -    

 وكل من رخص له يف حيازة جوهر خمدر الستعماله يف غـرض معـني             
  ... فيه بأية صورة يف غري هذا الغرضوتصرف

ومؤدى هذا النص أن املشرع قرر عقوبة أصلية وهي اإلعدام واألشـغال            
الشاقة املؤبدة للصيديل الذي يتصرف يف املواد املخدرة يف غري الغرض املخصص            
له سواء كان بقصد االجتار أو اهلبة، كما قرر باإلضافة إىل العقوبة األصلية عقوبة              

  :يلية وأخرى تبعية نعرض هلما على النحو التايلتكم
والعقوبات التكميلية هي تلك العقوبات اليت حيكم ا القاضـي جبانـب            
العقوبة األصلية، وال جيوز احلكم ا دون احلكم بالعقوبة األصلية، ونص قـانون             

، واملصادرة، وإغالق   ى عدة عقوبات تكميلية هي الغرامة     مكافحة املخدرات عل  
، نتناول كالً منها يف صدد جرمية التصرف يف املواد املخدرة يف غري الغرض              احملل

  .املخصص هلا
ت تعد الغرامة املنصوص عليها يف قانون مكافحـة املخـدرا         : الغرامة.. أوالً

 للقاعدة العامة وهي أن الغرامة يف اجلنايـات         اًعقوبة تكميلة وجوبية، تطبيق   
نسبة جلرمية التصرف يف املواد املخدرة      وقرر املشرع بال  . تكون عقوبة تكميلية  

يف غري الغرض املخصص له عقوبة الغرامة كعقوبة تكميلية وجوبية ونص على            
  .أال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مخسمائة ألف جنيه

 تعد املصادرة يف جرائم املخدرات عقوبة تكميلية وجوبية،         :املصادرة.. اًثاني
 مـن   ٤٢يف مجيع جرائم املخدرات وتنص املـادة        يلتزم القاضي باحلكم ا     
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حلسن النية       "على أنه   . قانون مكافحة املخدرات  

حيكم يف مجيع األحوال مبصادرة اجلواهر املخدرة والنباتات املضبوطة الواردة          
  .."األموال املتحصلة من اجلرميةوبذورها، وكذلك ) ٥(باجلدول رقم 
لنص أن املصادرة تشتمل على املواد املخدرة وكذلك األمـوال          ومؤدى هذا ا  

املتحصلة من اجلرمية، وال جند حمالً ملصادرة املواد املخدرة ألـا يف احليـازة              
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املشروعة للصيديل، وإذا كان هناك حمل للمصادرة قد يكون بالنسبة للنقود أو            
 كمقابل بيع   أي شيء حصل عليه الصيديل مقابل التصرف يف املواد املخدرة،         

  .هذه املواد أو االجتار فيها
مـن قـانون مكافحـة      ) ٤٧( يف املادة    القانونينص  :  إغالق احملل  ..اًثالث

 حيكم بإغالق كل حمل يرخص له باالجتـار يف اجلـواهر            هاملخدرات على أن  
املخدرة أو يف حيازا، أو أي حمل آخر غري مسكون أو معـد للـسكىن إذا                

وحيكم ) ٣٥،  ٣٤،  ٣٣(املنصوص عليها يف املواد     وقعت فيه إحدى اجلرائم     
باإلغالق ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة إذا ارتكب يف احملل               

 حالة العـود حيكـم       ويف )٣٨(جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة        
  .اًباإلغالق ائي

وبيـة  ومؤدى هذا النص أن القانون نص على اإلغالق كعقوبة تكميلية وج          
، وتطلب  ق النهائي للمحل واإلغالق املؤقت    وإن كان املشرع فرق بني اإلغال     

يف حالة اإلغالق النهائي توافر شرطني أوهلما أن تكون اجلرمية اليت ارتكب مما             
 اًا أن يكون حمل وقوعها حمالً مرخص      ، وثانيهم ٣٥،  ٣٤،  ٣٣تنص عليه املواد    

  .زا كالصيدليةله باالجتار يف اجلواهر املخدرة أو يف حيا
أما بالنسبة لإلغالق املؤقت فهو الذي ينتفي فيه قصد االجتار أو التعـاطي أو              

 ألن اخلروج عن الغرض املخـصص       ؛االستعمال وال ينطبق على هذه اجلرمية     
  .صداقيقتضي توافر قصد من هذه امل

 يثور تساؤل حول ما إذا كان الصيديل املسئول عن الصيدلية           :طبيعة اإلغالق 
 اًوكان مرتكبها شخص  ) ب/٣٤( املادة   يرتكب اجلرمية املنصوص عليها يف    مل  

  آخر فهل يتم إغالق الصيدلية أم ال؟
أجاب على هذا التساؤل الفقه بأنه جيوز لصاحب احملل احملكوم بإغالقه إن مل             
يكن مرتكب اجلرمية، أن يطلب من اجلهة املختصة بإعادة فتحه، وجيب على            
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ه إذا ثبت هلا عدم تقصريه الذي أدى إىل حـدوث           هذه اجلهة أن تستجيب ل    
  .)١(اجلرمية يف احملل

ن القانون إذا نص علـى      إأما قضاء حمكمة النقض املصرية فذهب إىل القول         
 ملن جتـب    اًاجلرمية، مل يشترط أن يكون مملوك     إغالق احملل الذي وقعت فيه      

  .)٢(معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه
אא 

 ت على عقوبة الغرامة اليت ال تقل عن ألف جنيه لو جتـاوز            القانونينص  
كعقوبة جلرمية امتناع   )  من قانون مكافحة املخدرات    ٤٣مادة  (ثالثة آالف جنيه    

الصيديل عن إمساك الدفاتر أو القيد فيها أما إذا كان قصد الصيديل مـن عـدم                
اد املخدرة أو إحرازها فإنه توقع عليـه        القيد ارتكاب جرمية أخرى كحيازة املو     

 من  ٤٣عقوبة اجلرمية األخرى وهذا ما نص عليه املشرع حينما صدر نص املادة             
 "مع عدم اإلخالل بأحكـام املـواد الـسابقة        "قانون مكافحة املخدرات بقوله     

  .باإلضافة إىل عقوبة هذه اجلرمية وتنطبق القواعد اخلاصة يف تعدد اجلرائم
 عقوبة الصيديل إذا عاد إىل ارتكاب هذه اجلرمية مرة أخرى           نالقانوويشدد  

بعد سبق احلكم عليه وهي عدم إمساك الدفاتر أو عدم القيد فيها وتصبح العقوبة              
أو إحـدى   ) مثلي الغرامة املقرر  (احلبس والغرامة اليت ال تتجاوز ستة آالف جنيه         

  .هاتني العقوبتني
رمية عود مؤبد فلم حيدد القـانون       وجتدر اإلشارة إىل أن العود يف هذه اجل       

 مىت ارتكب الـصيديل جرميـة       اًاب اجلرمية الثانية، فيعد متوافر    مدة معينة الرتك  
  .أخرى يف أي وقت

                                   
 الدكتورة فوزيـة    ؛٦٣٤ رقم   ،١٩٧٥ شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص،       :دكتور حممود حممود مصطفى     )1(

 .١٠٦ املرجع السابق، ص:الستار عبد
 .١٣٨ مرجع سبق ذكره، ص:قايد، أسامة انظر احلكم لدى  )2(
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אאאאאא 
 عقوبة احلبس اليت ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة ال تتجـاوز             القانونقرر  

  .حدى هاتني العقوبتني للصيديل مرتكب هذه املخالفةألفي جنيه أو إ

אאJאאא 
  : هيالعقوبات اجلنائية يف أنظمة ثالثتتوزع 

يف ) ٥٩/م(نظام مزاولة املهن الصحية، الصادر باملرسوم امللكـي رقـم            -١
 .هـ٤/١١/١٤٢٦

رسوم امللكي رقـم    نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية، الصادر بامل      -٢
 .هـ١/٦/١٤٢٥يف ) ٣١/م(
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، الصادر باملرسوم امللكي رقـم           -٣

 .هـ٨/٧/١٤٢٦يف ) ٣٩/م(
توقـع علـى    وجدير بالذكر أن النظام األول ينص على العقوبات الـيت           

قوبـات   املهنة، بينما النظام الثاين ينص على الع       منالصيادلة وهم العنصر البشري     
عنوي وهي املنشآت الصيدالنية، أما النظام الثالـث         على الشخص امل   تفرضاليت  

لنظام شأنه شأن أي    لفينص على عقوبات توقع على الصيديل بصفته فرداً خاضعاً          
فرد آخر، إضافة إىل عقوبات تفرض على الصيدلية اليت ختالف نظـام مكافحـة              

  : نصوص هذه األنظمة الثالثةاملخدرات واملؤثرات العقلية، وفيما يلي بيان

Jאאאא 
אF٢٨EW 

 يعاقب  ،مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف أنظمة أخرى          
 أو  ، وبغرامة ال تزيد على مائة ألـف ريـال         ،بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر     
  :بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل من
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  .زاول املهن الصحية دون ترخيص -١
 أو استعمل طرقاً غري مشروعة كان من        ،قدم بيانات غري مطابقة للحقيقة     -٢

 .نتيجتها منحه ترخيصاً مبزاولة املهن الصحية
 يكون من شأا محل اجلمهور علـى        ،استعمل وسيلة من وسائل الدعاية     -٣

 .االعتقاد بأحقيته يف مزاولة املهن الصحية خالفاً للحقيقة
 .نتحل لنفسه لقباً من األلقاب اليت تطلق عادة على مزاويل املهن الصحيةا -٤
 ،وجدت لديه آالت أو معدات مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية            -٥

دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك املهن أو دون أن يتوافر لديه سبب              
 .مشروع حليازا

 .امتنع عن عالج مريض دون سبب مقبول -٦
احلاديـة  ( و ،)التاسـعة ( و ،)ب(فقـرة   ) السابعة: (ام املواد خالف أحك  -٧

 ،)التاسـعة عـشرة   ( و ،) و ،أ(الفقـرتني   ) الرابعـة عـشرة   ( و ،)عشرة
الرابعـة  ( و ،)الثالثـة والعـشرين   ( و ،)الثانية والعشرين ( و ،)العشرين(و

 .من هذا النظام) ٣(فقرة ) السابعة والعشرين( و،)والعشرين
ام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنـه   أو ق ،تاجر باألعضاء البشرية   -٨

 .مت احلصول عليه عن طريق املتاجرة
אF٢٩EW 

 كل من خـالف أحكـام       ،يعاقب بغرامة ال تزيد على مخسني ألف ريال       
 ، د ، ج ،ب( والفقـرات    ،)الثالثة عـشرة  ( و ،)الثانية عشرة ( و ،)العاشرة: (املواد
  . من هذا النظام،)ةالرابعة عشر(من املادة ) هـ

אאF٣٠EW 
كل خمالفة ألحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية مل يرد نص خـاص يف              
  .هذا النظام على عقوبة هلا؛ يعاقب مرتكبها بغرامة ال تتجاوز عشرين ألف ريال
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Jאאאאא 
אF٣٦EW 

تنظر اللجان املكونة وفقاً لنظام املؤسسات الـصحية اخلاصـة الـصادر            
هــ يف خمالفـات     ٣/١١/١٤٢٣والتاريخ  ) ٤٠/م(باملرسوم امللكي ذي الرقم     

دون إخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليهـا يف         -وجيوز هلا   . أحكام هذا النظام  
  : توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية-نظام آخر
  .اإلنذار -١
 .غرامة مالية ال تزيد على مائة ألف ريال -٢
 . ستني يوماًلىإغالق املنشأة ملدة ال تزيد ع -٣
  .إلغاء ترخيص املنشأة -٤

 وجيوز التظلم من قراراا أمام ديـوان        ،اللجنة من الوزير  وتعتمد قرارات   
  .املظامل خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغ املخالف بالقرار

العقوبة النهائي على نفقة املخـالف يف ثـالث         وق  وجيوز نشر قرار منط   
  .صحف حملية تصدر إحداها يف مقر املنشأة الصيدلية

Jאאאאאא 
Jאאאאא 

אF٣٧EW 
من هذه املادة يعاقب بالقتل تعزيراً      ) نياًثا( مع مراعاة ما ورد يف البند        ..أوالً

  :من ثبت شرعاً حبقه شيء من األفعال اآلتية
  .ريب مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية -١
 .تلقي مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب -٢
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حتويل أو اسـتخراج أو      جلب أو استرياد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو          -٣
قلية بقـصد التـرويج يف غـري        زراعة أو تلقي مواد خمدرة أو مؤثرات ع       

 .األحوال املرخص ا يف هذا النظام
املشاركة باالتفاق يف ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها يف الفقرات            -٤

 .السابقة
ترويج مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بـالبيع أو اإلهـداء أو               -٥

ابق مثبـت   التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم س          
 .إلدانته بالترويج يف املرة األوىل

 على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكـاب           ،الترويج للمرة األوىل   -٦
 . من هذه املادة٣ ،٢ ،١أحد األفعال املنصوص عليها يف الفقرات 

 الرتول على عقوبـة القتـل إىل        -ألسباب تقدرها - للمحكمة   جيوز :ثانياً
 وباجللد الذي ال يزيد على      ،ن مخسة عشرة سنة   عقوبة السجن اليت ال تقل ع     
  . وبالغرامة اليت ال تقل عن مائة ألف ريال،مخسني جلدة يف كل دفعة

 إذا كان اجلاين ممن تنطبق عليه احلاالت اآلتية ومل حيكم عليه بعقوبـة              :ثالثاً
 فيعاقب بالسجن ملـدة   ،من هذه املادة  ) أوالً(القتل املنصوص عليها يف البند      

 وباجللد مبا ال يزيد عن مخسني جلـدة يف          ، عن مخس وعشرين سنة    ال تقل 
وهـذه احلـاالت    .  وبغرامة ال تقل عن مائة ومخسني ألف ريال        ،كل دفعة 

  :هي
إذا عاد اجلاين إىل ارتكاب إحدى هذه اجلرائم بعد احلكـم عليـه              -١

  .الرتكابه إحداها وكانت العقوبة استناداً إىل نص هذه املادة
ظفاً عاماً أو مستخدماً أو من الكلفـني بتنفيـذ          إذا كان اجلاين مو    -٢

أو نوط م مكافحـة املـواد املخـدرة         أحكام هذا النظام أو من امل     
 .املؤثرات العقلية أو الرقابة على تداوهلا أو حيازا
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إذا كان اجلاين شريكاً يف عصابة منظمة وكان من أغراضها ريـب             -٣
و االجتار فيها أو تقـدميها      أو املؤثرات العقلية إىل اململكة      املخدرات أ 
 وإذا تالزمت جرميته مع جرمية دولية كتهريب األسلحة أو          ،للتعاطي

 .تزييف العملة أو اإلرهاب
 .إذا كان اجلاين مسلحاً واستخدم سالحه أثناء تنفيذ جرميته -٤

Jאאאא 
אF٣٨EW 

مخس سنوات وال تزيد على مخس عشرة       يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن        -١
 وبغرامة من ألف    ، وباجللد مبا ال يزيد على مخسني جلدة يف كل مرة          ،سنة

 كل من حاز مادة خمدرة أو بذور أو نباتاً          –ريال إىل مخسني ألف ريال      
من النباتات اليت تنتج مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك              

حرزه أو سلمه أو تـسلمه أو نقلـه أو           به أو أ   ه أو مون  أو اشتراه أو مول   
بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط يف شيء مـن                

 وذلك  ، وكان ذلك بقصد االجتار أو الترويج مبقابل أو بغري مقابل          ،ذلك
  .يف غري األحوال املرخص ا يف هذا النظام

ادة يف احلاالت   من هذه امل  ) ١(تشدد العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة        -٢
 :اآلتية

من املادة  ) ثالثاً(إذا توافرت يف اجلاين إحدى احلاالت املبينة يف البند            -أ 
  .من هذا النظام) السابعة والثالثني(

إذا ارتكب اجلاين جرميته أو جزءاً منها يف أحد املـساجد أو دور               -ب  
 . وفقاً ملا حتدده الالئحة،التعليم أو املؤسسات اإلصالحية

 مـن   -حمل اجلرميـة  -واد املخدرة أو املؤثرات العقلية      إذا كانت امل    -ج 
ني أو الكوكايني أو أي ماد مماثلة هلا نفس اخلطورة بناء على            ياهلريو
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 على أن تكون ضمن املـواد       ،تقرير فين معتمد من وزارة الصحة     
 .املدرجة يف اجلداول املرفقة هلذا النظام

وىل تربيتهم أو ممن    إذا استغل اجلاين يف ارتكاب جرميته أحداً ممن يت          -د  
 أو قـدم لقاصـر      ،له سلطة فعلية عليه أو استخدم يف ذلك قاصراً        

خمدراً أو باعه إياه أو دفعه إىل تعاطيه بأي وسـيلة مـن وسـائل               
 .الترغيب أو الترهيب

كل من هيأ مكاناً مبقابل أو أداره لتعـاطي املـواد املخـدرة أو                -ه 
 .املؤثرات العقلية

Jאאאא 
אF٣٩EW 

 ،يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد على مخـس سـنوات             
 وبغرامة ال تقل عـن ثالثـة        ،وباجللد مبا ال يزيد على مخسني جلدة يف كل مرة         

 كل من حاز مـواد خمـدرة أو         –آالف ريال وال تزيد على ثالثني ألف ريال         
ا أو سلمها أو تسلمها لغري قـصد االجتـار أو           مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقله     

 وذلك يف غري األحوال املرخص ا       ،الترويج أو التعاطي أو االستعمال الشخصي     
  .يف هذا النظام

אJאאאא 
אF٤٠EW 

يعاقب السجن مبدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيـد علـى عـشر                -١
 وبغرامـة ال    ، مخسني جلدة يف كل مرة     لى مبا ال يزيد ع     وباجللد ،سنوات

 كل شخص ارتكب الفعل املنصوص علي       –لف ريال   تقل عن مخسني أ   
 وللمحكمة إيقاع عقوبـة     ،من املادة الثالثة من هذا النظام     ) ٥(يف الفقرة   

  .أشد إذا توافرت يف القضية أسباب موجبة لذلك
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 أي شـركة أو مؤسـسة أو        تعاقب بغرامة ال تقل عن ثالمثائة ألف ريال        -٢
 أديـن  – حىت وإن كان غري مرخص هلا نظاماً مبمارسة نشاطها         –منشأة  

) ٥(مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل املنصوص عليه يف الفقـرة            
 .من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب ملصلحتها) الثالثة(من املادة 

ا النظام ونظام آخـر فتطبـق       إذا كان هذا الفعل معاقباً عليه مبوجب هذ        -٣
 .العقوبة األشد

Jא 
אF٤١EW 

 كل من   ، سنتني لىيعاقب السجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد ع           -١
الـسابعة  (ارتكب أحد األفعال اجلرمية املنصوص عليهـا يف املـادتني           

ن ذلك بقصد التعاطي     وكا ،من هذا النظام  ) الثامنة والثالثني (و) والثالثني
  .أو االستعمال الشخصي يف غري األحوال املصرح ا نظاماً

 :تشدد العقوبة يف احلاالت اآلتية -٢
إذا كان املتعاطي من املنوط م مكافحة املخـدرات أو املـؤثرات              - أ

 أو الذين هلم صلة وظيفيـة    ،العقلية أو الرقابة على حيازا أو تداوهلا      
  . أو املؤثرات العقليةبأي نوع من أنواع املخدرات

 العقلي أو استعملها أو كان حتت       هإذا تعاطى املادة املخدرة أو املؤثر      -  ب
 .تأثريها أثناء تأدية عمله

Jאא 
אF٤٩EW 

 يعاقب بغرامة ال تزيـد علـى        ،مع عدم اإلخالل بأحكام املواد السابقة      -١
 :عشرين ألف ريال
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حبيازة مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية أو االجتـار         كل من رخص له       -أ 
) الثالثـون (و) الثالثة والعشرون (فيها وخالف ما نصت عليه املواد       

 .من هذا النظام) احلادية والثالثون(و
كل من يتوىل إدارة صيدلية أو حمل مرخص له باالجتار يف املـواد               -ب  

لثالثـة  ا(املخدرة أو املؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه املادة          
 .من هذا النظام) والعشرون

كل من رخص له حبيازة مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتـات               -ج 
 ، املرافقة هلذا النظام   ٤ ،٢ ،١أو بذور من املشار إليها يف اجلداول        

وحاز حبسن نية كميات تزيد على ما جيب أن يكون يف حوزته أو             
  .تنقص عنه

 ارتكاب فعل مماثل من األفعال      تضاعف عقوبة املخالف يف حالة العود إىل       -٢
من هذه املادة قبل انقضاء ثالث سـنوات        ) ١(املنصوص عليها يف الفقرة     

 . مع إغالق احملل،تاريخ احلكم بالعقوبة السابقة
Jאא 

אF٥٤EW 
للمحكمة املختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيـق             

مىت توافر هلا أسباب    - أي مرحلة من مراحله أو حال النظر يف القضية           يف
 أن حتكم بإجراء احلجز التحفظي على األموال املنقولـة وغـري            -مقنعة

املنقولة ملهريب املخدرات أو جتارها أو أمـوال أزواجهـم أو أوالدهـم             
 ،القاصرين أو غريهم من األشخاص املوجودين داخل اململكة أو خارجها         

 إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه           ،أن حيكم يف القضية   إىل  
من ) الثالثة(األموال أو بعضها هو أحد األفعال اجلرمية املذكورة يف املادة           

  .هذا النظام
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Jא 
אF٥٥EW 

ـ          -١ ار يف املـواد    يلغى الترخيص اخلاص بإدارة املنشأة املرخص هلـا باالجت
 إذا كان اجلاين هـو      ،املخدرة أو املؤثرات العقلية ألغراض طبية أو علمية       

 عن إدارا وارتكب أحد األفعـال       املسئولاملرخص له بإدارا أو املدير      
  .اجلرمية املنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذا النظام

علـى عقوبـة    جيوز حرمان احملكوم عليه من ممارسة املهنة مدة ال تزيد            -٢
 كما جيوز احلكم  بإغالق احملل مؤقتاً مدة ال تزيـد            ،السجن احملكوم ا  

 أو إغالقه ائياً يف حالة تكرار وقوع أحد األفعـال اجلرميـة             ،على سنة 
 .من هذا النظام) الثالثة(املنصوص عليها يف املادة 

Jאא 
אF٥٦EW 

 احملكوم  عليه بارتكاب أحد األفعال اجلرمية املنـصوص  –دي مينع السعو  -١
 من السفر إىل خارج اململكة بعد       ،من هذا النظام  ) الثالثة(عليها يف املادة    

 ،انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة ملدة عقوبة السجن احملكوم ا عليه           
ر للضرورة   ولوزير الداخلية اإلذن بالسف    ،على أال تقل مدة املنع عن سنتني      

  .أثناء مدة املنع
 وال  ،يبعد غري السعودي عن امللكة بعد تنفيذ العقوبة احملكوم ـا عليـه             -٢

 . فيما عدا ما تسمح به تعليمات احلج والعمرة،يسمح له بالعودة إليها
אJאא 

אF٥٧EW 
كم عليه بارتكاب إحدى اجلرائم     يلغى ترخيص مزاولة املهنة لكل من حي       -١

  .من هذا النظام) الثالثة(املنصوص عليها يف املادة 
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يلغى ترخيص االجتار يف األدوية املخدرة أو املؤثرات العقليـة املمنـوح             -٢
 إذا وقعت إحدى اجلرائم املنصوص عليهـا يف املـادة           ،للمنشأة الصيدلية 

رر وقوعها مـن أحـد       أو تك  ،من هذا النظام ممن ميلك املنشأة     ) الثالثة(
 .املسؤولني فيها

متنع املؤسسة العالجية اخلاصة من حيازة األدوية املخـدرة أو املـؤثرات             -٣
العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد األفعال اجلرمية املنـصوص عليهـا يف             

 .من هذا النظام من أحد املسؤولني فيها عن هذه املواد) الثالثة(املادة 
Jאא 
אF٦٠EW 

 أو إذا ظهر هلا من أخالق احملكوم عليه أو          ، وألسباب معتربة  –للمحكمة   -١
ماضيه أو سنة أو ظروفه الشخصية أو الظروف اليت ارتكبت فيها اجلرمية            
أو غري ذلك مما يبعث على االعتقاد بأن املتهم لن يعود إىل خمالفة أحكام              

 الرتول عن احلد األدىن من عقوبة السجن املنصوص عليهـا           –ذا النظام   ه
) التاسـعة والـثالثني   (و) الثامنة والثالثني (و) السابعة والثالثني (يف املواد   

 كمـا أن للمحكمـة      ،من هذا النظام  ) احلادية واألربعني (و) األربعني(و
األربعني من  وقف تنفيذ عقوبة السجن احملكوم عليها طبقاً للمادة الثامنة و         

 ما مل يكن سبق أن حكم عليـه وعـاد إىل            ،هذا النظام لألسباب نفسها   
 وجيب أن تبني األسباب اليت استند إليها يف احلكـم يف            ،املخالفة نفسها 
  .مجيع األحوال

إذا عاد احملكوم عليه الرتكاب جرمية من اجلرائم املعاقب عليها مبوجـب             -٢
 ،يخ وقف تنفيـذ العقوبـة     هذا النظام خالل مدة ثالث سنوات من تار       

فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ واألمر بإنفاذها دون اإلخـالل بالعقوبـة           
 .املقررة عن اجلرمية اجلديدة
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إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة احملكوم عليه الرتكـاب             -٣
 يعد احلكم املوقـوف كـأن مل        ،إحدى اجلرائم املعاقب عليها يف النظام     

 .اره وتنقضي كل آث،يكن
Jאא 

אF٦١EW 
) الثالثة(يعفى من العقوبات املقررة على اجلرائم املنصوص عليها يف املادة           

 -ما مل يكن حمرضاً على اجلرمية     - كل من بادر من اجلناة       ،من هذا النظام  
ل البالغ عن    فإذا حص  ،بإبالغ السلطات العامة عن اجلرمية قبل علمها ا       

 أن يـؤدي    -إلعفاء املبلـغ  -اجلرمية بعد وصوهلا إىل علم السلطات تعني        
  .بالغه إىل ضبط باقي اجلناة ما دام ذلك ممكناً

Jאא 
אF٦٢EW 

إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقٍب عليها مبوجب أحكام هذا النظـام             -١
 وجب حماكمته علـى     ،قه عن أي واحدة منها    قبل صدور حكم ائي حب    

  .اجلرمية ذات العقوبة األشد واحلكم بعقوبتها دون غريها
 فتطبـق   ،إذا كانت اجلرمية معاقباً عليها مبوجب هذا النظام ونظام آخـر           -٢

 .العقوبة األشد
אJאא 

אF٦٣،٦٤EW 
وجيوز  . وال جتب هذه العقوبات عقوبة املصادرة      ،ةتتعدد العقوبات بالغرام  

 .تداخل عقوبات اجللد التعزيزية
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אא 
אא 

אא 
إن كانت اجلرمية التأديبية حبكم الغاية اليت تستهدفها الـسلطة التأديبيـة            

لى حـدة كـل جرميـة        مل تنل من املشرع بتعداد مفصل يبني فيه ع         –بأسرها  
 فإن العقوبات التأديبية على العكس من ذلك فقد نالت ذلك التعـداد،             ،وأركاا

إذ توىل املشرع بيان العقوبات اليت ميكن توقيعها اليت جيب على السلطة التأديبيـة              
  .أن ختتار إحداها كجزاء إذا ما أرادت أن تعاقب أحد املخالفني

 فإنـه   –نوين املفصل للجرائم التأديبيـة      ولكن بالنظر النعدام التعداد القا    
 فيحـدد   -كما فعل يف القانون اجلنائي    -يستحيل من مث على املشرع أن يفصل        

 للسلطة التأديبية اليت تعاجلـه بـسلطة        اًرمية عقوبة فقد غدا األمر متروك     لكل ج 
  .تقديرية بشرط أن ختلو قراراا من إساءة استعمال السلطة

أديبية، املبـدأ املعـروف واملـستقر يف قـانون      ن الذي حيكم العقوبة الت    إ
نص فاجلزاء التأدييب هو حكم القانون ضد مـن         بالعقوبات من أنه ال عقوبة إال       

ثبتت مسئوليته يف جرمية تأديبية واستحقاقه للعقاب حتقيقًا للمصلحة العامة، فهي           
لنظام، عقوبة متس الصيديل يف حياته املهنية ودف إىل غاية مشتركة، هي تأمني ا            

  .ا متس حرية املتهمأوختتلف العقوبة التأديبية عن العقوبة اجلنائية من ناحية 

אאא 
 املقصود به أنه جيب أن يكون اجلـزاء مـن بـني             : شرعية اجلزاء  -أوالً

ـ   اجلزاءات التأديبية اليت نص عليها القانون على سبيل احل         ك الـسلطة   صر فال متل
أن توقع جزاء منهما كان متالئما مع موضوع املخالفة مل يرد           .  كانت اًالتأديبية أي 
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ونتيجة هلذا املبدأ يتعني إلغاء قرار غري جزائي يف ظـاهرة إذا            . يف نصوص القانون  
  . وهو ما يعرف باجلزاء املقنعاًكان خيفي بني طياته جزاء تأديبي

 قائمة العقوبات التأديبية اليت جيـوز       وإذا كانت القاعدة أن املشرع حيدد     
توقيعها على املخطئ ويترك للسلطة التأديبية املختصة حرية اختيار العقوبة املالئمة           
من بني العقوبات املقررة فهذه السلطة التقديرية هي اليت يكون فيها اجلزاء قـد              

نصوص  ال وخيضع ملبدأ الشرعية ويوجب مبدأ شرعية اجلزاء تفسري       . توقع يف مكانه  
  . ال توسع فيه وال قياس عليهاًاخلاصة باجلزاءات تفسري

 هذا املبدأ معناه أنـه ال       : عدم تعداد اجلزاء عن املخالفة الواحدة      -اًثاني
  .جيوز معاقبة العامل مرتني عن خمالفة واحدة

 جبـزاءين ال جيوز معاقبة الشخص من الذنب اإلداري الواحد مـرتني           "إذ  
  .احة على اجلمع بينهماأصليني مل ينص القانون صر

 اليت تقضيها العدالة الطبيعيـة ومـن األصـول          تالبديهياوهذا املبدأ من    
املسلمة يف القوانني اجلنائية ولكن عدم جواز معاقبة الشخص عن الذنب الواحد            
مرتني ال حيول دون معاقبته عن االستمرار يف اإلمهـال أو اإلخـالل بواجباتـه               

  .دة دون التحدي بسبق توقيع اجلزاء األولباعتبارها جرمية تأديبية جدي
واملقصود أن اجلزاء ال ينتج أثره إال من تاريخ         :  عدم رجعية اجلزاء   -اًثالث

 ملا تقضي   اًالفة، وهذا املبدأ ليس إال تطبيق     توقيعه دون أن يرتد أثره إىل تاريخ املخ       
ية، فال جيوز   به املبادئ القانونية العامة من عدم رجعية القرارات اإلدارية الضرور         

خطورا أو أحداث   وأن يرتد أثر اجلزاء إىل تاريخ املخالفة مهما كانت املخالفة           
. ارتكاا، وإذا وقع اجلزاء باملخالفة لذلك كان باطالً فيما تضمن من أثر رجعي            

وهذا املبدأ عليه استثناء واحد هو ما نص عليه املشرع من أنه إذا حكـم علـى                 
اريخ صدور احلكم ما مل      إىل املعاش انتهت خدمته من ت      عامل بالفصل أو باإلحالة   

  . عن عمله، فتعترب خدمته منتهية من تاريخ وقفهاًيكن موقوف
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وهو يعين أن اجلزاء املوقع جيـب أن         : تناسب اجلزاء مع املخالفة    -اًرابع
فال يشوبه شطط يف القسوة أو إفـراط مـسرف يف           .  مع املخالفة  يكون متناسباً 

 الظاهرة بني درجة خطورة الذنب      املالئمة يوجب تفادي عدم     الشفقة أي هو ما   
اإلداري وبني نوع اجلزاء ومقداره والبحث عن حق السلطة التأديبية املطلقـة يف             

 حيدد  اختيار اجلزاء أو وجوب تناسب مع املخالفة ال يثور يف احلاالت القليلة اليت            
  .)١( ملخالفة معينةاً معيناًفيها املشرع بنص صريح جزاء

بعد هذا التمهيد الضروري، أجلأ إىل تقسيم هذا املبحـث إىل مطلـبني             
مستقلني، يتناول أوهلما العقوبات يف النظام املصري، ويتطرق ثانيهما إىل هـذه            

  . النظام السعودييفالعقوبات 

אאJאאא 
لتأديبية علـى   ينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن تكون العقوبات ا         

  :الوجه اآليت
 .التنبيه  -أ 
 .اإلنذار -ب  
 .اللوم  -ج 
 . جنيه على أن تدفع خلزينة النقابةئيتالغرامة لغاية م  -د  
إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك الشطب من سـجالت             -ه 

وزارة الصحة ويف هذه احلالة ال يكون للعضو احلق يف مزاولة املهنـة إال   
كله مع عدم اإلخالل بإقامة الـدعوى       بعد إعادة قيده بالنقابة، وذلك      

  .العمومية أو الدعوى املدنية أو الدعوى التأديبية إن كان هلا حمل

                                   
 .٤١٦اجلزاء التأدييب، مرجع سبق ذكره، ص: عبد القادر الشيخلي. د  )1(
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وجييز القانون لس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الصيادلة  
باحملافظة إىل تاليف ما وقع منه من أخطاء خاصة باملهنة، كما جيوز له أن يوقع عليه                

ة ال تتجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الـصيديل             غرام
ام للحضور أمام الس لسماع أقواله وللصيديل احلق يف التظلم من هذا اإلجراء أم            

  .اً من إعالنه به ويكون قراره ائياًجملس النقابة خالل ثالثني يوم

אאJאאא 
من نظام مزاولة املهن الصحية اجلديد على أنه مع عـدم           ) ٣١(ادة  تنص امل 

اإلخالل بأحكام املسؤولية اجلزائية أو املدنية، يكون املمارس الصحي حمالً للمساءلة           
التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته املنصوص عليها يف هذا النظام، أو خالف أصـول              

  .تضيات مهنته أو آداامهنته، أو كان يف تصرفه ما يعد خروجاً على مق
  :العقوبات التأديبية اليت جيوز توقيعها يف حالة املخالفات املهنية هي

 .اإلنذار -١
 .غرامة مالية ال تتجاوز عشرة آالف ريال -٢
إلغاء الترخيص مبزاولة املهنة الصحية وشطب االسم من سجل املـرخص            -٣

ـ          . هلم د إال  ويف حالة إلغاء الترخيص؛ ال جيوز التقدم بطلب ترخيص جدي
  .بعد انقضاء سنتني على األقل من تاريخ صدور قرار اإللغاء
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אאא 
אא 

سأتناول التعويض املدين يف النظاميني املصري والـسعودي يف مطلـبني           
  .مستقلني

אאJאאא 
كل خطأ سبب   ": من القانون املدين املصري، على أن     ) ١٦٣(تنص املادة   

  ." للغري يلزم من ارتكبه بالتعويضاًضرر
ويقصد باملسئولية املدنية بوجه عام املسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن           

 يرطبه  اً وقد يكون مصدر هذا االلتزام عقد      اإلخالل بالتزام مقرر يف ذمة املسئول،     
والقواعد  حيكمها وحيدد مداها العقد من جهة        ةباملضرور فتكون مسئوليته عقدي   

  .اخلاصة باملسئولية العقدية من جهة أخرى
وقد يكون مصدر هذا االلتزام القانون أو النظام يف صورة تكاليف عامـة             

 بعدم جماوزة سرعة متعينة عند قيـادة الـسيارات،          كالتزاميفرضها على الكافة،    
 ألن القانون، هو الذي يستقل حبكمها وحتديد        ؛وعندئذ تكون مسئوليته تقصريية   

ومن هنا درج القضاء والفقه على التمييز يف داخل املسئولية املدنية علـى             . داهام
  .)١(نوعني منها مها املسئولية العقدية والتقصريية

אאא 
  .يهمنا منها حكم التعويض، فمن حيث نوع التعويض ومداه

                                   
ـ ١٤١٦املسئولية املهنية الطبية يف اململكة العربية السعودية، الريـاض،          : قيس إبراهيم الصغري    )1( م، ١٩٩٦/هـ

 .١٠٠ص
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ع التعـويض علـى     لتعويض فيها من حيث نو    املسئولية العقدية يقتصر ا   
ه الـصورة يف املـسئولية       بينما هو ال يقتصر على هـذ       ،اًالتعويض النقدي دائم  

  .خمتلفة اًالتقصريية، فقد يتخذ صور
يقتصر يف املسئولية العقديـة علـى الـضرر         : ومن حيث مدى التعويض   

  .املتوقع، يف حني يشمل يف املسئولية التقصريية الضرر غري املتوقع
يقدر القاضـي   ": يف القانون املدين املصري على أن     ) ١٧٠(وتنص املادة   

، ٢٢١( ألحكـام املـادتني      اًض عن الضرر الذي حلق املضرور طبق      مدى التعوي 
احلكـم أن   ، فإن مل يتيسر له وقت        يف ذلك الظروف املالبسة    اًمدىن مراعي ) ٢٢٢

 فله أن حيتفظ للمضرور بـاحلق يف أن يطالـب           اً ائي اًيتعني مدى لتعويض تعيين   
  ."الل مدة معينة بإعادة النظرخ

ـ    ": على أن ) ١٧١(وتنص املادة    . ظـروف  لل اًيعني القاضي التعويض تبع
 وجيـوز يف    ،اً مرتب اً، كما يصح أن يكون إيراد     اًويصح أن يكون التعويض مقسط    

  ."اًتني إلزام املدين بأن يقدم تأمينهاتني احلال
م بالتعويض، فـال     وقت احلك  اًن متوقع على أن الضرر املستقبل قد ال يكو      

مث تتكشف الظروف بعد ذلك عما تفاقم       . تقديراليدخل يف حساب القاضي عند      
فهنا جيوز للمضرور أو لورثته أن يطالبوا يف دعوى جديدة بالتعويض عمـا             . منه

استجد من الضرر مما مل يكن قد دخل يف حساب القاضي عند تقدير التعويض يف               
 ألن الـضرر    ؛ذه احلالة بقوة الشيء املقـضي     املرة األوىل، وال جيوز الدفع يف ه      

  .)١(اجلديد مل يسبق أن حكم بتعويض عنه أو قضى فيه
وجيب التمييز بني الضرر املستقبل، وبني الضرر احملتمل، وهو ضرر غـري            

  .ا إال إذا وقع فعالً يقع، فال يكون التعويض عنه واجبحمقق قد يقع وقد ال

                                   
 .٢١ مرجع سبق ذكره، ص:عبد احلميد الشواريب  )1(
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فإذا كانت الفرصة   . يت الفرصة وتفوكما جيب التمييز بني الضرر احملتمل       
 حمتمالً، فإن تفويتها على املضرور أمر حمقق وهنا جيب علـى احملكمـة أن               اًأمر

  .تقضي مبا يقابله من تعويض
أما الضرر األديب هو الضرر الذي ال يصيب الشخص يف مالـه، وجيـب              

غـري   اً حمقق اًلضرر املادي بشرط أن يكون ضرر     التعويض عنه كما هو الشأن يف ا      
  .احتمايل

  
אאא 

ضرر أديب يصيب اجلسم، فاجلروح والتلف الذي يـصيب اجلـسم، واألمل             -١
يه يف اجلسم أو األعضاء يكون      الذي ينجم عن ذلك، وما قد يصيبه من تشو        

 إذا نتج عنه إنفاق يف العالج، أو نقص يف القدرة علـى             اً وأدبي اً مادي اًضرر
  .ب املادي، وقد يكون ضررا أدبيا فحسب إذا مل ينتج عنه ذلكالكس

 .االعتبارضرر أديب يصيب الشرف و -٢
  . يصيب العاطفة والشعور واحلناناً أدبياًضرر -٣

אא 
 فقد استقر الفقه والقضاء يف مصر على        ،الضرر األديب قابل للتعويض باملال    

  .جواز التعويض عن الضرر األديب
مدين علـى احلـق يف      ) ٢٢٢(وقد نص املشرع املصري صراحة يف املادة        

التعويض عنه وهو وحده كاف للمطالب بالتعويض، غري أنه ال جيـوز املطالبـة              
بالتعويض به عن الضرر الذي يصيب العاطفة إال إذا كان الطالب مرتبطًا بـاين              

 أمـا   )٢٢٢( إليه املادة    عليه برابطة قرابة للدرجة الثانية على النحو الذي أشارت        
 بآخر كالصداقة واخلدمة    اًيعية من الروابط اليت تربط إنسان     عدا رابطة القرابة الطب   

 فال جيوز املطالبة عنها بأي تعويض مهما كان مبلغ األمل الذي أصـاب              واملهادنة
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طالب التعويض، غري أنه يشترط االستحقاق التعويض عن الضرر األديب ثبـوت            
 يـراد أن    اًن العالقة القائمة ال تتعارض يوم     و على األقل استظهار أ    األمل احلقيقي أ  

 وصل إىل درجة بالغـة      اًثبت أن بني األخوين نزاعا وخصام     يفهم من وفرته فإذا     
العنف من العداوة واللدد يف اخلصومة كاام كل منهما لآلخر بالشروع يف قتله             

  . احلكم بالتعويضأو تلفيق اامات كاذبة له فال جيوز يف هذه احلالة

אאאאאא 
يشمل التعـويض   من القانون املدين املصري على أن       ) ٢٢٢(تنص املادة   
إال إذا حتـدد     هذه احلالة أن ينتقل إىل الغري        ، ولكن ال جيوز يف    اًالضرر األديب أيض  

  .مبقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء
ومع ذلك ال جيوز احلكم بتعويض إال لألزواج واألقـارب إىل الدرجـة             

   .الثانية عما يصيبهم من أمل من جراء موت املصاب
ومؤدى هذه املادة أن التعويض عن الضرر األديب مقصور علـى املـضرور             

أن يكون هناك اتفاق بني املضرور : أوهلما: نفسه، وال يتعداه إىل غريه إال يف حالتني
 أن يكون املضرور قد :واحلالة الثانيةاق استحق ورثته التعويض مرياثاً، هذا االتفبعد 
 بالتعويض إما ألنه مل يوفق يف االتفـاق مـع           اً الدعوى فعالً أمام القضاء مطالب     رفع

املسئول وأما ألنه أقام الدعوى مباشرة دون أن حياول االتصال به فإذا تويف بعد أن               
مرافعات ) ١٣٠(طاع سري اخلصومة لوفاته عمالً باملادة أقامها وحكمت حملكمة بانق

 مـن  ١٣٣مصري جاز لورثته أن جيددوا السري يف الدعوى وفق ما تقضي به املادة       
قانون املرافعات طالبني احلكم هلم بالتعويض الذي كان قد طلبه مورثهم كـذلك             

وا بوفاته وأن   جيوز هلم أن حيضروا بإحدى اجللسات التالية لوفاة املضرور وأن يقرر          
يقدموا ما يدل على أم ورثته ويطلبوا من احملكمة أن تستمر يف نظـر الـدعوى                
ويتعني على احملكمة يف هذه احلالة إجابتهم لطلبهم وال جيوز هلا أن تقضي بانقطاع              

  .سري اخلصومة
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ومن باب أوىل يستحق الورثة التعويض عن الـضرر األديب إذا كانـت             
  .لمضرور إال أن املنية عاجلته قبل تنفيذ احلكماحملكمة قد قضت فعالً ل

وبالنسبة للضرر األديب الشخصي املباشر الذي يصيب الغري من جراء موت           
القتيل فال جيوز أن يطالب به إال األزواج واألقارب حىت الدرجة الثانيـة وهـو               
الوالدان واألخوة واألخوات واجلدة ألم واجلـدة ألب واألوالد واألحفـاد وال            

 القاضي تعويضا هلؤالء مجيعا إذا وجدوا ولكن حيكم به ملن أصابه منهم أمل              يعطى
  .)١(حقيقي مبوت املصاب

אאאאא
 

 باملورث حال حياتـه فـال شـك يف أن           اً مادي اًول ضرر إذا أحدث املسئ  
 عنه بعد موته وينتقل منه إىل خلفه العام         التعويض يدخل يف ذمته املالية ويتخلف     

كان قد طالب بـه أم أنـه مل         أأو اخلاص ما دام مل يتنازل عنه قبل وفاته، وسواء           
يطالب به، وكذلك الشأن إذا كان الضرر املادي قد أصاب املورث يف جـسمه،           

 اً مباشرة عمله، وكذلك يستحق تعويـض      صابته قد أعجزته عن   إكما إذا كانت    
ف  اليت حتملها نتيجة عالجه كنفقات إجراء عملية جراحية، وتشمل           عن املصاري 

أجرة املستشفى وأجر الطبيب ومثن األدوية، فإن هذا كله يتولد عنه حق يضاف             
إىل ذمة املصاب وله أن حيصل عليه من املسئول وينتقل منه بعد موته إىل خلفه ما                

 تستخلص التنازل مـن     دام أنه مل يتنازل عنه حال حياته وال جيوز للمحكمة أن          
جمرد سكوت اين عليه بعد إصابته وعدم رفع الدعوى حىت وفاته ما دام أن احلق               

  .يف املطالبة مل يسقط بالتقادم
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אאאאא
א 

ول فضالً عن حقهـم يف مطالبـة املـسئ        . كذلك جيوز لورثة اين عليه    
بالتعويض عن الضرر املادي واألديب الذي أصام نتيجة وفاة مورثهم أن يطالبوا            

 عنـه   بالتعويض الذي استحقه مورثهم أثر حدوث الفعل الضار له مث إليهم مرياثاً           
قبل وفاته، فلهم مطالبة املسئول عن تعويض الضرر املادي الذي سببه ملورثهم ال             

 املوت الذي أدت إليه هذه اجلـروح        اًمنا أيض ح اليت أحدثها به فقط، وإ     من اجلرو 
باعتبارها من مضاعفاا، وهذا احلق أساسه أن فعل املسئول الذي سبب وفـاة             
اين عليه البد أن يسبق املوت ولو بلحظة واحدة مهما كانت قصرية، فإن اين              
عليه يكون يف هذه اللحظة ما زال أهالً لكسب حقوقه ومـن بينـها حقـه يف                 

ض عن الضرر الذي حاق به حسبما يتطور هذا الضرر، ويزداد حىت تنتهي             التعوي
 مدة بعد اإلصابة، وبعدم     اًقول بإجازة هذه احلق ملن يبقى حي      بوفاته، وال يصح ال   

جوازه ملن مات عقب اإلصابة مباشرة، ألن هذا القول، كما قالت حمكمة النقض             
 اعتدائه اجلاين الذي يقسو يف   حبق يؤدى إىل نتيجة يأباها العقل والقانون هي جعل          

 يف مركز يفضل مركز اجلاين الذي يقل عنه قـسوة           اًحىت جيهز على ضحيته فور    
 ذا الرأي يترتب عليـه      األخذأقل من املوت، إذ أن      . فيصيب اين عليه بأذى   

حتريض اجلناة أن جيهزوا عليه حىت ال يسألوا عن التعويض بسبب التعجيل بوفـاة              
  .)١( التعويض هو ما يسمى بالتعويض املوروثاين عليه وهذا

אאאאא 
تعـويض يـشمل     حىت تقوم املسئولية، وال    اًلضرر حمقق يشترط أن يكون ا   

  .األديبالضرر املادي والضرر 
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ويقتصر التعويض على الضرر املتوقع إال يف حاليت الغش واخلطأ اجلـسيم            
فاملسئولية العقدية تتميـز بأـا   . يربر ذلك بفكرة اإلرادة املفترضة    و) ٢٢١/٢م(

تقوم على العقد، والتعاقد كله يقوم على أساس ما ميكن توقعه عادة وقت اتفاق              
 تنظيم  أرادالطرفني، إذ على هذا األساس حيدد الطرفان مضمون التزاماما، ولو           

دادها على األساس نفسه، أي أن      املسئولية الناجتة عن اإلخالل ذه االلتزامات حل      
قصر التعويض على الضرر املتوقع مرجعه افتراض شرط اتفاقي املتعاقدين إىل ذلك            

  . حدود تلك القاعدةنفسهيفسر يف الوقت 
أو ) اًأي خطـأ عمـدي     (اًتلزم املدين الذي ارتكب غش    ) ٢٢١/١(فاملادة  
إذ .  أو غري متوقعة   ، بتعويض األضرار اليت تسبب فيها متوقعة كانت       اًخطأ جسيم 

ال أثر لالتفاق على اإلعفاء من املسئولية أو التخفيف منها إذا كان املـدين قـد                
  .اًتنفيذ التزامه أو ارتكب خطأً جسيمتعمد عدم 

 من الغري يف تنفيذ     اًتفسري أنه إذا استخدم املدين شخص     ومن مقتضى هذا ال   
سئولية تعاقدية، فال يلزم التزامه فارتكب هذا الشخص خطأ مما يسأل عنه املدين م         

ن ذلك الـشخص    ماملدين إال بتعويض الضرر املتوقع ولو كان اخلطأ الذي وقع           
جيوز للمـدين أن    ":  على أنه  ٢١٧/٢فقد نصت املادة    . اً أو عمدي  اًخطأ جسيم 

 واخلطأ اجلسيم الـذي يقـع مـن أشـخاص         يشترط عدم مسئوليته عن الغش      
  ."يستخدمهم يف تنفيذ التزامه

אא 
 فليس معىن ذلك أنـه      اًد اشترط أن يكون الضرر حمقق     وإذا كان القانون ق   

يشترط أن يكون الضرر حاالً قد وقع فعالً بل يكفي أن يكون حمقق الوقـوع يف                
 حكم القاضـي    اًطاع أن يعني مقدار هذا الضرر سلف      املستقبل فإن كان من املست    

  .فعالًبالتعويض عنه يف احلال دون انتظار وقوعه 
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ويف حالة ما إذا كانت احملكمة ال تستطيع تقدير الضرر قبـل وقوعـه ال               
جيوز هلا رفض دعوى املسئولية ما دام الضرر حمقق الوقوع يف املستقبل بل جيـب               
عليها أن تقتضي بقبول دعوى الدائن بتقرير مبدأ املسئولية على أن يكون للدائن             

  .مل العناصر الالزمة لتقديرهبعد ذلك أن يطلب حتديد التعويض عندما تكت
وجيوز للمحكمة إذا اتضحت هلا بعض عناصر التقدير أن تقضي للـدائم            

 ويكون للدائن بعد ذلك أن يرفع دعوى جديدة يطالـب فيهـا بتكملـة               اًمؤقت
  ). مدين١٧٠مادة . (التعويض

          يف الـدعوى    اًائيوقد يتهيأ للمحكمة من الوسائل ما ميكنها من الفصل 
  .اً ائياًكان تقدير الضرر املستقبل تقديرمرغم عدم إ

 فحسب  أما إذا مل يكن الضرر حمقق الوقوع يف املستقبل ولكنه كان حمتمالً           
  . قبل حتققهاًفليس للدائن أن يطلب تعويض

אאF١E 
وجيب التمييز بني الضرر احملتمل وال يسأل املدين عن تعويضه وبني الضرر            

  .تفويت فرصة على املديناملتمثل يف 
 أم غري متوقع، يتوقف     اًأصاب الدائن متوقع  الذي  ر  وحتديد ما إذا كان الضر    

، وخيضع  تباعاالغري أن هناك قواعد عامة واجبة       . على ظروف كل حالة على حدة     
  :ىل ما استخلصه من وقائع لرقابة حمكمة النقض وهيإالقاضي يف تطبيقها 

توقع مقدار الضرر على وجه الدقة، بـل        ال يشترط أن يكون يف اإلمكان        -١
 يكون على وجه تقرييب ما دام كافيا إلعالم املـدين بدرجـة             نيكفي أ 

  .جسامة التعويض الذي قد يلزم به على النحو السالف بيانه

                                   
املوسوعة القانونية يف املسئولية املدنية، دعوى التعويض، دار الكتب القانونية، احمللة           : عمرو عيسى الفقي  : انظر  )1(

 .٨٤، ص٢٠٠٤الكربى، 
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العربة يف توقع الضرر بوقت التعاقد، وقد نص املشرع على ذلك صراحة             -٢
 يف ذلـك    اً يكن متوقع  مصري فلو أن الضرر مل    مدين  ) ٢٢٦/٢(يف املادة   

الوقت، ولكنه صار ممكن التوقع بعد ذلك، أي يف الفترة ما بني انعقـاد              
 .العقد واإلخالل بااللتزام، فال يكون املدين مسئوالً عن تعويضه

معيار توقع الضرر موضوعي جمرد، فالضرر املتوقع، بصريح نـص املـادة             -٣
ـ         ) ٢٢١/٢( فلـيس  . ادةمدين مصر هو الضرر الذي كان ميكن توقعه ع

املقصود هو الضرر الذي توقعه املدين فعالً أو الذي كان يستطيع هـذا              
ن ميكن أن يتوقعه الشخص     ااملدين بالذات أن يتوقعه، وإمنا الضرر الذي ك       

  .العادي لو وجد يف مثل الظروف اخلارجية اليت وجد فيها املدين
ب التزامات على   ومما هو جدير بالنظر أن املسئولية العاقدية ال ميكن أن ترت          

ة يغري عاقديها وخلفائهم وبالتايل فال يترتب عليها مساءلة املتبوع عن عمال تابع           
  .غري املشروعة

 للمعايري اليت تتطلبـها املـسئولية       اًدير التعويض طبق  ويتعني مالحظة أن تق   
ن التعـويض يف املـسئولية      إالعقدية أخف منه على أساس املسئولية التقصريية إذ         

تصر على الضرر املباشر متوقع احلصول أما يف املـسئولية التقـصريية            العقدية يق 
  . أو غري متوقعاًكان متوقعأعلى أي ضرر مباشر سواء فيكون التعويض  

אאאאא 
ال جدال يف أن تصور الضرر األديب أيسر يف نطاق املسئولية التقصريية منه             

لية التعاقدية إال أن ذلك ال ينفي إمكان املسئولية عن الضرر األديب            يف نطاق املسئو  
  .)١(يف املسئولية التعاقدية

                                   
 .١٠ص، ٢٠٠١التعويض القضائي، اإلسكندرية، دار اجلامعة، : حممد شتا أبو سعد. د  )1(
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إذا كان احلكم الصادر بإدانة املتهم      : ومن أحكام حمكمة النقض يف مصر     
من أنـه   : فيما قاله ) صيديل( قد أثبت خطأ املتهم األول       -يف جرمية القتل اخلطأ   -

تزيد على النـسبة     وهي   ٪١كمخدر موضعي بنسبة     "البونتوكليني"حضر حملول   
 بنـسبة   "نوفوكايني" ومن أنه طلب إليه حتضري       ١/٨٠٠ وهي   اًاملسموح ا طبي  

 مبا يوازي يف قوته هذه النسبة وهي        "البونتوكايني" فكان جيب عليه أن حيضر       ٪١
ن رئيسه طلب منه حتـضريه      إ وال يعفيه من املسئولية قوله       ١/٨٠٠ أو   ١/١٠٠٠

 اًئيس يف التليفون أنه ال يدري شيئ       أنه ثبت له من مناقشة هذا الر       مادام ٪١ بنسبة
عن كنه هذا املخدر ومدى مسيته، هذا إىل جانب أنه موظف خمـتص بتحـضري               

 خطأ يصدر منه، ومـن أنـه جلـأ يف           األدوية ومنها املخدر، ومسئول عن كل     
قد يصيب، وكان    له قد خيطئ و    الستفسار عن نسبة حتضري هذا املخدر إىل زميل       ا

 عليه أن يتصل بذوي الشأن يف املصلحة اليت يتبعها أو االستعانة يف ذلـك               اًلزام
راره صراحة بأنه    ومن إق  "كالفارما كوبيا "بالرجوع إىل الكتب الفنية املوثوق ا       

 عن هذا املخدر قبل حتضريه فكان حسن التصرف يقتضيه أن           اًما كان يعرف شيئ   
اليت حيضر ا، فال ينساق يف ذلـك وراء نـصيحة           يتأكد من النسب الصحيحة     

زميل له، ومن أنه مل ينبه املتهم الثاين وغريه من األطباء ممن قد يستعملون هـذا                
 فإن ما أثبته احلكم من أخطاء وقـع         -"النوفوكايني"احمللول بأنه استعاض به عن      

  .)١(اًي ومدناً املتهم يكفي حلم مسئوليته جنائيفيها

אאJאאאא 
 التـزام    أن من نظام مزاولة املهن الصحية اجلديد علـى       ) ٢٦(تنص املادة   

املمارس الصحي اخلاضع ألحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع             
  .األصول العلمية املتعارف عليها

                                   
 .٩١ص ،١٠ س،٢٧/١/١٩٥٩ القسم اجلنائي، جلسة ،حمكمة النقض) 1(
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 من املمارس   أما املادة اليت تليها فتنص على أن كل خطأ مهين صحي صدر           
اهليئـة  (وحتدد . الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض       

ويعد مـن   .  النظام مقدار هذا التعويض    املنصوص عليها يف هذا   ) الصحية الشرعية 
  :قبيل اخلطأ املهين الصحي ما يأيت

 .اخلطأ يف العالج، أو نقص املتابعة -١
 .ثل ختصصه اإلملام ااجلهل بأمور فنية يفترض فيمن كان يف م -٢
إجراء العمليات اجلراحية التجريبية وغري املسبوقة على اإلنسان باملخالفـة           -٣

 .للقواعد املنظمة لذلك
 .إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غري املعتمدة، على املريض -٤
 .إعطاء دواء للمريض على سبيل االختيار -٥
 استعماهلا، أو دون    استعمال آالت أو أجهزة طبية دون علم كاٍف بطريقة         -٦

 .اختاذ االحتياطات الكفيلة مبنع حدوث ضرر من جراء هذا االستعمال
 .التقصري يف الرقابة واإلشراف -٧
 .عدم استشارة من تستدعي حالة املريض االستعانة به -٨

ويقع باطالً كل شرط يتضمن حتديد، أو إعفاء املمارس الـصحي مـن             
  .املسئولية
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אאאא 

يف هذا اجلانب من الدراسة أعرض قضايا نظرا جلنة يف وزارة الـصحة             
  .بشأن خمالفات ارتكبها صيادلة

وبالنظر لكون نظام مزاولة املهن الصحية صدر مؤخراً فإن القضايا املتوفرة           
يف وزارة الصحة وقعت يف ظل نظام مزاولة مهنة الصيدلة امللغي وهذا ما سأتناوله              

  .اآلن
 من النظام امللغي على أن يشكل وزيـر الـصحة         ) ٦٣(وقد نصت املادة    

 أعضاء سعوديني يكون أحدهم قانونيـاً       ةباالتفاق مع وزير العدل جلنة من ثالث      
للنظر يف خمالفات أحكام هذا النظام ولوائحه وتطبق أحكام السجن والغرامة اليت            

صادق وزير الصحة على    تزيد على عشر آالف ريال وتصدر قراراا باألغلبية وي        
  .هذه القرارات

للجنة املشكلة مبوجـب    "من النظام امللغي بقوهلا     ) ٦٤(كما نصت املادة    
املادة السابقة باإلضافة إىل توقيع العقوبات املقررة أن حتكم مبصادرة أو إتـالف             
األدوية أو املستحضرات وغريها من املواد اليت ضبطت عند ارتكاب أية خمالفـة             

  ". النظام أو لوائحهألحكام هذا
إضافة إىل ما تضمنته املادتان السابقتان، سواًء ما يتعلق مبن هلم احلـق يف              

. تشكيل أعضاء اللجنة وعددهم وجنسيام ونوع العقوبات املقررة بنص النظام         
من النظام امللغي جاءت مبينة لطبيعة األحكام الـصادرة عـن           ) ٦٥(فإن املادة   

تكون أحكام اللجنة بالغرامة واملـصادرة ائيـة        "قوهلا  استئنافها ب اللجنة وكيفية   
وجيوز للمحكوم عليه استئناف احلكم الصادر بالسجن أمام ديوان املظامل خالل           

  ."ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه باحلكم
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من النظام امللغي   ) ٦٣(وجدير بالذكر، أن اللجنة اليت نصت عليها املادة         
كما أن مـن    .  عشرة آالف ريال   لى احلكم فيها ع   خمتصة بنظر القضايا اليت يزيد    

صالحياا احلكم بالسجن، وبذلك فإا ختتلف عن اللجنة اليت نـصت عليهـا             
تشكل جلنة  "اللوائح التنفيذية هلذا النظام يف البند الثاين من الفصل اخلامس بقوهلا            

  :من الوزارة للنظر يف املخالفات على النحو التايل
 رئيساً    بية والصيدليةمدير شئون الرخص الط -
 عضواً           مستشار فين -
 عضواً      رئيس قسم الصيدلة بالوزارة -
 عضواً          مستشار قانوين -
  : لدراسة املخالفات والبت فيها على النحو التايلوذلك

 .إما توقيع العقوبة حيال املخالفة إذا مل تتجاوز عشرة آالف ريال -١
من النظام امللغي إذا    ) ٦٣(ادة  أو إحالتها إىل اللجنة املنصوص عليها يف امل        -٢

 .بلغت املخالفة حداً ترى اللجنة معه توقيع عقوبة أشد
كما نصت اللوائح التنفيذية هلذا النظام يف البند التاسع من الفصل اخلامس            

تصدر العقوبات مبوافقة أغلبية أعضاء اللجنة املنصوص عليها يف الالئحـة           "بقوله  
إضافة إىل ذلـك،    ". لوزارة للشئون الصحية  ويصادق على قرارها سعادة وكيل ا     

جيوز التظلم من قرار اللجنـة      "فقد نصت اللوائح التنفيذية يف البند العاشر بقوله         
خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ إبالغ القرار لصاحب الشأن ويعـرض             

  ". للبت فيهالتظلم علينا
خالفات الصيدلية يتم   يتضح من املواد السابقة أن اللجان املختصة بنظر امل        

انعقادها وفقاً جلسامة املخالفة، فإذا كانت الغرامة تزيد على عشرة آالف ريـال             
من النظام امللغي تكون هي املختـصة       ) ٦٣(فإن اللجنة املنصوص عليها يف املادة       
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بنظرها، أما إذا كانت الغرامة تقل عن عشرة آالف ريال فإن اللجنة املختصة هي              
  .ها اللوائح التنفيذية يف البند الثاين من الفصل اخلامستلك اليت نصت علي

إضافة إىل اللجان اليت أشرنا إليها سابقاً يف نظام مزاولة مهنـة الـصيدلة              
واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية ولوائحه التنفيذية امللغاة جند نظام مزاولة          

ـ            يف ) ٣/م(م  مهنة الطب البشري وطب األسنان الصادر باملرسـوم امللكـي رق
تشكل جلنة تسمى   "منه بقوله   ) ٣٤(قد نص يف املادة     ) امللغي(هـ  ٢١/٢/١٤٠٩

  :على النحو التايل) اللجنة الطبية الشرعية(
 .رئيساً    يعينه وزير العدل) أ(قاٍض ال تقل درجته عن قاضي  -١
 عضواً          مستشار نظامي يعينه وزير الصحة -٢
 عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب -٣

 عضواً      معات السعودية، يعينه وزير التعليم العايلباجلا
 عضوان    يعينهما وزير الصحةطبيبان من ذوي اخلربة والكفاية،  -٤

يكـون   و .يعني وزير الصحة عضواً احتياطياً حيل حمل العضو عند غيابه         و
 أخرى يف املناطق اليت     جلان وزارة الصحة بالرياض، وجيوز إنشاء       اللجنةمقر هذه   

 .وزير الصحةا قرار من يصدر بتحديده
 ." وكيفية العمل فيها   اللجنةحتدد الالئحة التنفيذية مدة العضوية يف هذه        و

اليت تنص على أن    ) ٣٥(كما جاء النظام نفسه مبيناً اختصاصات اللجنة يف املادة          
  :ختتص اللجنة الطبية الشرعية باآليت"

 –ديـة   (احلق اخلاص   النظر يف األخطاء الطبية املهنية اليت ترفع ا مطالبة ب          -١
 ). أرش–تعويض 

النظر يف األخطاء املهنية اليت ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعـضاء               -٢
اجلسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حىت ولو مل يكن هناك دعوى بـاحلق              

 ".اخلاص
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كما جاءت الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البـشري وطـب            
يتم إجراء التحقيق األويل يف الـشكاوى  "بقوهلا ) أ( فقرة – ٣٦األسنان يف البند   

املقدمة ضد األطباء ومن حكمهم من قبل اجلهة اإلدارية التابع هلا املرفق الصحي             
، ويتعني على مدير املرفق الـتحفظ       )٦٧ص(املرفق  ) ١٠(حسب النموذج رقم    

  ".على امللف الطيب ومتعلقاته كالعينات والتحاليل واألشعة وغريها
حظ أن ما جاء يف نص الالئحة التنفيذية أن الشكاوى املقدمة ضـد             واملال

األطباء ومن يف حكمهم كالصيادلة خيضعون مجيعاً ألحكام هذه اللجنـة وفقـاً             
  .من النظام امللغي) ٣٥(الختصاصاا املنصوص عليها يف املادة 

من هنا، فإن الصيديل عند ارتكابه أحد األخطاء املهنية وترتب على هـذا             
وكذلك إذا نتج عن اخلطـأ      )  أرش – تعويض   –دية  (طأ مطالبة باحلق اخلاص     اخل

املهين وفاه أو تلف عضو من أعضاء اجلسم أو فقدت منفعته أو بعضها حىت ولو               
مل يكن هناك دعوى باحلق اخلاص، فإن اللجنة الطبية الشرعية تكون هي املختصة             

  .بنظر مثل هذه املخالفات
 اليت حملها حق    هي اللجنة املختصة بنظر الدعاوى    أن اللجنة الطبية الشرعية     

والصيدلة أحد  –خاص للمجين عليه نتيجة الرتكاب أحد املخالفات الطبية املهنية          
 وهذا يقود إىل التفرقة بـني مـا      - سابقاً املهن الطبية اليت ختضع لنظام مستقل ا      

يدلة يدخل ضمن اختصاصات اللجان املنصوص عليها يف نظام مزاولة مهنة الـص           
واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية وما نصت عليه اللوائح التنفيذية الصادرة          

وكذلك ما نص عليه نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسـنان            . مبوجبه
  .وما نصت عليه الالئحة التنفيذية الصادرة مبوجبه
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ختتص جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة الصيدلة جبميع مـا خيـل              
بأحكام نظام مزاولة مهنة الصيدلة واللوائح التنفيذية الصادرة مبوجبه، كما أن من            

 والغرامة اليت تزيد على عـشرة       صالحياا احلكم بالسجن واإلتالف واملصادرة    
مـن  ) ٦٣( ما جاء يف نص املـادة        للجنة املشكلة بناء على   آالف ريال، بالنسبة    

كما ختتص اللجنة الثانية مبوجب نص البند الثـاين مـن الفـصل             . النظام امللغي 
اخلامس من اللوائح التنفيذية بنظر املخالفات اليت تقل الغرامة فيها عـن عـشرة              

  .آالف ريال
جلنة النظر يف خمالفات نظـام      بعد هذا االستعراض السريع الختصاصات      

 الصيدلة واللوائح التنفيذية، يتضح أن الشكوى اليت يتقدم ا اـين            مزاولة مهنة 
عليه نتيجة للضرر الذي حلق به من جراء قيام الصيديل بارتكاب خمالفـة مهنيـة               

 ألن احلكم بالتعويض للمجين عليه لـيس مـن          ،خترج من اختصاص هذه اللجنة    
  .اختصاصها وإمنا من اختصاص اللجنة الطبية الشرعية

لفة الصيدلية عندما يتم التبليغ عنها أو اكتشافها سواًء عـن طريـق         فاملخا
املختص، متر بعدد مـن األعمـال       شخص عادي أو عن طريق موظف التفتيش        

اإلجرائية إىل أن تصل إىل اللجنة املختصة بنظرها، ما مل تكن املخالفة أحـدثت              
ملطالبة باحلق اخلـاص    ضرراً يف اين عليه وقام على أثر ذلك اين عليه أو وليه با            

  .أو قام اجلاين بفعل املخالفة قاصداً النتيجة اإلجرامية

Jאאאא 
كانت هذه  أالطبية املهنية سواء    ختتص اللجنة الطبية الشرعية بنظر األخطاء       

 كما ال يتم انعقادهـا      ،األخطاء صادرة عن أطباء أو صيادلة أو من يف حكمهم         



  - ٢٩٧  -    

 ةألخطاء أو املخالفات داخل   اد حدوث أحد األخطاء الطبية املهنية، فقد تكون         ر
ضمن ما ختتص به اللجان األخرى املنصوص عليها يف األنظمة أو اللوائح اخلاصة             

  .باملهن الطبية
  :فاللجنة الطبية الشرعية ينحصر اختصاصها فيما يلي

 –ديـة   (بة باحلق اخلاص    النظر يف األخطاء الطبية املهنية اليت ترفع ا مطال         -
 ). أرش–تعويض 

كما ختتص أيضاً بنظر األخطاء الطبية املهنية اليت ينتج عنها وفاة أو تلـف               -
عضو من أعضاء اجلسم أو فقد منفعته أو بعضها حىت ولو مل يكن هنـاك               

 .دعوى باحلق اخلاص
وخيرج من اختصاص اللجنة الطبية الشرعية مجيع األخطاء اليت ينتج عنها           

باين عليه اليت يكون فيها اجلاين متعمداً ارتكاب الفعل وقاصـداً حتقيـق             ضرر  
 فمثل هذه القضايا ختتص بنظرها احملاكم الشرعية بعد أن تكـون            ،النتيجة الضارة 

  .قد استكملت اإلجراءات النظامية
الطبية خترج من اختصاصها مجيع املخالفات      أن مجيع املخالفات واألخطاء     

ها أن اجلاين كان متعمـداً ارتكـاب        احدإاملهنية مىت ثبت لدى     واألخطاء الطبية   
اخلطأ أو املخالفة وكان يقصد إحداث الضرر باين عليه، ألنه بتـوافر الفعـل              
العمد، والقصد اجلنائي أي العلم واإلرادة فإن ذلك ينقل صفة الفعل من كونـه              

  .لشرعية إىل جناية وهذه ختتص بنظرها احملاكم ااًخمالفة أو خطأ مهني
وفيما يلي بعض القضايا اليت حسمتها جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة            

  :مهنة الصيدلة
  
  



  - ٢٩٨  -    

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ١٥/١/١٤٢٤ يف يوم 
  بنـاءً  لوائحها التنفيذية املشكلة  الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية و     

هـ اجتماعها برئاسة مـدير     ١٠/٨/١٤١٩ وتاريخ   ٦٨٣٨/٢٠على القرار رقم    
  :عام الرخص الطبية والصيدلة وعضوية كل من

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل  /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

لشئون الـصحية مبنطقـة      سعادة مدير عام ا    اطلعت اللجنة على خطاب   
  .-- ومرفقاته خبصوص خمالفة صيدلية هـ١٤٢٤ /٢/١ وتاريخ --الرياض رقم

א 
من نظام مزاولة مهنة    ) ٥(فتح منشأة صيدلية بدون ترخيص خمالفاً للمادة         -١

 .الصيدلة
من نظام مزاولـة    ) ٢(مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص خمالفة للمادة         -٢

 .الصيدلةمهنة 
وجود أدوية ومستحضرات جنسية غري مرخصة من قبل الوزارة خمالفـاً            -٣

 .من نظام مزاولة مهنة الصيدلة) ٤٤(للمادة 

אא 
عشرة آالف ريال وذلـك لفـتح       ) ١٠,٠٠٠(تغرم بغرامة مالية قدرها      -١

الصيدلية بدون احلصول على ترخيص ائي من قبل الوزارة خمالفاً للمادة           



  - ٢٩٩  -    

من نفـس   ) ٥٧(زاولة مهنة الصيدلة وذلك مبوجب املادة       من نظام م  ) ٥(
 .النظام وتغلق الصيدلية حلني حصوهلا على ترخيص ائي

عشرة آالف ريال وذلك    ) ١٠,٠٠٠(يغرم الصيديل بغرامة مالية وقدرها       -٢
) ٢(ملزاولته مهنة الصيدلة بدون احلصول على ترخيص ائي خمالفاً للمادة           

 .من نفس النظام) ٥٦(لة وذلك مبوجب املادة من نظام مزاولة مهنة الصيد

אאאאא 
 :ىل ثالث خمالفات، هيإيستند القرار اجلزائي  :املخالفات -١

 . رمسيفتح صيدلية بدون إذن  -أ 
 .مزاولة مهنة الصيدلة من قبل صيديل بدون ترخيص رمسي -ب  
وجود أدوية ومستحضرات جنسية بـدون تـسجيل لـدى وزارة             -ج 

 . مث فهي تعد غري مرخصةالصحة، ومن
 أركان اجلرمية -٢

 يتوفر الركن املادي بكل خمالفة من هذه املخالفـات          :الركن املادي   -أ 
ويتمثل بارتكاب فعل هو فتح صيدلية يف املخالفة األوىل، ومزاولـة           

يف املخالفـة الثانيـة، وجلـب أدويـة         بدون ترخيص   مهنة فعالً   
ن تـسجيل يف    صيدلية دو ومستحضرات جنسية وعرضها للبيع يف ال     

 .وزارة الصحة، يف املخالفة الثالثة
لوال اقتراف فعل فتح صيدلية، ملا كانت الـصيدلية         : عالقة السببية 

 .مفتوحة وجاهزة لبيع األدوية
املخالفات متوفر وهو عنـصر     القصد اجلنائي ذه    : املعنويالركن   -ب  

 .العمد يف هذه املخالفات والعلم بأا غري جائزة نظاماً



  - ٣٠٠  -    

املتمثلة بالغرامة املالية وغلق الصيدلية حلني      (جاءت العقوبات    :العقوبات -٣
يف حدود النظام وبالنظر لكـون األدويـة أو         ) بالفتحاحلصول على إذن    

وال فاسدة فلم يشملها قرار     املستحضرات غري ممنوعة أي ليست حمظورة       
 .باملصادرة أو باإلتالف

) ٢ (لنصي املـادتني  فقاً   جاء القرار موا   :التكييف القانوين للقرار اجلزائي    -٤
 .ار شرعيرمن نظام مزاولة مهنة الصيدلة، فهو ق) ٥(و

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ٤/١/١٤٢٤يف يوم   
 ولوائحه التنفيذية املشكلة بنـاءً    الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية      

 هــ اجتماعهـا   ١٠/٨/١٤١٩ وتاريخ   ٦٨٣٨/٢٠زاري رقم   على القرار الو  
  :برئاسة مدير عام الرخص الطبية والصيدلة وعضوية كل من

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

ام الشئون الـصحية مبنطقـة      اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير ع      
هـ ومرفقاا خبـصوص الـشكوى      ١٤٢٤/ ١٠/١ وتاريخ   ---الرياض رقم 

  .------/املقدمة من املواطن

א 
من نظام مزاولة   ) ١٤(خمالفة تسعرية األدوية الرمسية مما يعد خمالفة للمادة         

  .مهنة الصيدلة



  - ٣٠١  -    

אא 
الفـة تـسعرية    عشرون ألف ريال وذلك ملخ    ) ٢٠,٠٠٠(يغرم الصيديل   

من نظام مزاولة مهنة الصيدلة وذلك مبوجب       ) ١٤(األدوية مما يعد خمالفة للمادة      
  .من نفس النظام) ٥٩(املادة 

אאאאא 
 .يستند القرار اجلزائي إىل خمالفة تسعرية األدوية الرمسية :ةاملخالف -١
 أركان اجلرمية -٢

وذلك ببيع الـدواء     ةه املخالف ذ يتوفر الركن املادي     :الركن املادي   -أ 
فالفعل هو اخلروج على    . بأكثر من سعره الذي حددته وزارة الصحة      

 .التسعرية الرمسية
 .لوال بيع الدواء بأكثر من التسعرية ملا خالف النظام: عالقة السببية

قصد الصيديل املخالف واضح وهو جين أرباح أكثر        : الركن املعنوي  -ب  
 .يعلم بأنه خيالف النظاممن احملددة له رمسياً، وهو 

شديدة ألن املخالفة جسيمة     املتمثلة بالغرامة املالية     ةجاءت العقوب : ةالعقوب -٣
 .تنم عن جشع يف جين املال

من النظام اليت   ) ١٤(للمادة   جاء القرار موافقاً     :التكييف القانوين للقرار   -٤
ـ           ب ألزمت الصيادلة بااللتزام بالتسعرية اليت حتددها وزارة الـصحة وجتن

 .اخلروج عليها، ومن مث فهو قرار شرعي



  - ٣٠٢  -    

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ١٠/٧/١٤٢٤يف يوم   
 ولوائحه التنفيذية املشكلة بنـاءً    الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية      

هــ اجتماعهـا    ١٠/٨/١٤١٩ وتاريخ   ٦٨٣٨/٢٠على القرار الوزاري رقم     
  :برئاسة مدير عام الرخص الطبية والصيدلة وعضوية كل من

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الـصحية مبنطقـة            
  .--هـ ومرفقاته خبصوص خمالفة صيدلية ١٤٢٣/ ٢ وتاريخ ---قمالرياض ر

א 
تداول مستحضرات صيدلية قبل تسجيلها بوزارة الصحة خمالفاً للمـادة          

  .من نظام مزاولة مهنة الصيدلة) ٤٤(

אא 
عشرة آالف ريال وذلك    ) ١٠,٠٠٠(يغرم الصيديل بغرامة مالية وقدرها      

مـن  ) ٤٤( تسجيلها بوزارة الصحة خمالفاً املادة       لبيعه مستحضرات صيدلية قبل   
من نفس النظام باإلضـافة     ) ٦١(نظام مزاولة مهنة الصيدلة وذلك مبوجب املادة        

  .إىل مصادرة األدوية واملستحضرات الصيدالنية اليت كانت حبوزته وإتالفها



  - ٣٠٣  -    

אאאאא 
 .ا يف وزارة الصحةتداول مستحضرات صيدالنية قبل تسجيله :ةاملخالف -١
 أركان اجلرمية -٢

عرض أدوية لغرض البيع قبل عرضها على الـوزارة          :الركن املادي   -أ 
 .املختصة لغرض السماح ببيعها وإجازا وحتديد أسعارها

لوال وجود أدوية غري مرخصة ملا عد الصيديل خمالفاً         : عالقة السببية 
 .فهو اقترف فعل بيع أدوية مل جتزها وزارة الصحة

القصد اجلنائي متوفر ويتمثل بالعمد يف بيع أدوية مل         : ن املعنوي الرك -ب  
تعرض على الوزارة ومل تسعر ومل جتز مع علم الـصيديل بوجـوب             

 .القيام بتسجيلها
 .من النظام) ٤٤(موافقة للمادة جاءت العقوبة : ةالعقوب -٣
اليت اشـترطت   ) ٤٤( جاء القرار موافقاً للمادة      :التكييف القانوين للقرار   -٤

يل األدوية قبل عرضها للبيع، وهي صورة من صـور رقابـة وزارة             تسج
 قرار شـرعي  فإن ال  ومن مث    الصحة على نوع األدوية ومدى احلاجة إليها،      

 .موافق للنظام

אאא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ٤/١/١٤٢٤يف يوم   
 ولوائحه التنفيذية املشكلة بنـاءً    ستحضرات الطبية   الصيدلة واالجتار باألدوية وامل   

هــ اجتماعهـا    ١٠/٨/١٤١٩ وتاريخ   ٦٨٣٨/٢٠على القرار الوزاري رقم     
  :برئاسة مدير عام الرخص الطبية والصيدلة وعضوية كل من

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل /املستشار -١



  - ٣٠٤  -    

 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً   بإدارة الرخص الطبيةصيديل  /الصيديل -٣

اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الـصحية مبنطقـة            
  .---- ومرفقاا خبصوص مستودع--- وتاريخ---الرياض رقم

א 
من نظـام مزاولـة     ) ٢(مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص خمالفاً للمادة        

 ولـيس الـصيديل     نيملتهميالحظ لفظ ا  (،  -----/الصيدلة حيث قام املتهمان   
، )وختتلف العقوبة فالصيديل هو املؤهل واملرخص له      ) ٩٨،  ٩٦(حسب املادتني   

  .حبيازة أدوية بقصد البيع باجلملة واملفرق والتوزيع

אא 
) ٥٠,٠٠٠( بالسجن ملدة أربعة أشهر وبغرامـة ماليـة قـدرها            ---يعاقب

 مزاولـة مهنـة     من نظـام  ) ٢(مخسون ألف ريال وذلك ملخالفته املادة       
  .من نفس النظام) ٥٦(الصيدلة وذلك مبوجب املادة 

אאאאא 
 :ىل املخالفتني التاليتنيإيستند القرار اجلزائي  :اتاملخالف -١

 .مهنة الصيدلة بدون ترخيص رمسيمزاولة   -أ 
 .حيازة أدوية بقصد البيع باجلملة واملفرق  -ب  

 رميةأركان اجل -٢
 :ني أركان اجلرمية، كما يلياتني املخالفتتتوفر 

يتمثل بفعل مزاولة مهنة دون ترخيص رمسي، مث فعل          :الركن املادي   -أ 
 .البيع باجلملة واملفرق قبل تسجيل األدوية لدى وزارة الصحة



  - ٣٠٥  -    

بني ممارسة فرد عادي وادعائـه املهنـة        أمهية عالقة   : عالقة السببية 
ن يكون الصيديل   وخمالفة النظام فالفعل هو خمالفة القانون فال يكفي أ        

 .حامل شهادة الصيدلة وإمنا جيب أن جياز على ممارسة املهنة
يوجد قصد جنائي ذا الفعل وهو فتح صيدلية دون         :  املعنوي الركن -ب  

احلصول على ترخيص رمسي، مث بيع أدوية قبل تسجيلها لدى وزارة           
 .الصحة

ملخالفـة  جاءت العقوبة املتمثلة بالغرامة املالية شـديدة ألن ا        : العقوبات -٣
 . جشع يف جين املاللىجسيمة تنم ع

ت العقوبة األوىل بصيغة السجن ملدة أربعة        جاء :التكييف القانوين للقرار   -٤
أشهر والغرامة مبقدار مخسني ألف ريـال لشخـصني، األول صـاحب            
الصيدلية والثاين التاجر الذي يبيع هذه األدوية مجلة ومفرق استناداً للمادة           

جن مدة ال تتجاوز سنتني وبغرامة ال تزيد علـى          اليت تعاقب بالس  ) ٥٦(
ويبدو أن اللجنة جلأت إىل     . ف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني     مخسني أل 

سامة اجلرمية وخصوصاً أن كمية األدوية      جلتشديد هاتني العقوبتني بالنظر     
وعلى الرغم من شرعية العقوبـة إال       . معروضة للبيع مجلة ومفرق   وكبرية  

 الفـرد وال    ألا ماسة حبرية   نظراً   ؛صيص القضاء بتوقيعها  أين أحيل إىل خت   
إىل إجازة اللجان اإلدارية بتوقيع مثل هذه العقوبـة، فمثـل هـذه             أميل  

وهي مبستوى القـوانني بالنـسبة للنظـام        (العقوبات إذا وردت بأنظمة     
 .إال أن اختصاص توقيعها بيد القضاء أوىل وأسلم) القانوين يف اململكة

 



  - ٣٠٦  -    

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ٢/٥/١٤٢٦يف يوم   
 تنفيذية املشكلة بنـاءً   الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية ولوائحه ال      

هــ اجتماعهـا    ١٠/٨/١٤١٩ وتاريخ   ٦٨٣٨/٢٠على القرار الوزاري رقم     
  :لة وعضوية كل منبرئاسة مدير عام الرخص الطبية والصيد

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الـصحية باملنطقـة            
  .-- صيدلية هـ ومرفقاا خبصوص خمالفة١٤٢٤/ ١ وتاريخ ---الشرقية رقم

א 
 بالعمل بالصيدلية بدون تـرخيص      -- بالسماح للصيديل  --قيام صيدلية  -١

 .من نظام مزاولة مهنة الصيدلة) ٥(خمالفاً املادة 
مـن  ) ٢( مهنة الصيدلة بدون ترخيص خمالفاً للمادة        --مزاولة الصيديل  -٢

  .نظام مزاولة مهنة الصيدلة

אא 
  : املرفقة فإن اللجنة تقرر اآليتطالع على أوراق املعاملةبعد اال

حد عشر ألف ريال وفقـاً      أ) ١١,٠٠٠( بغرامة مالية قدرها     --يغرم الصيديل 
من نظام مزاولـة مهنـة الـصيدلة واالجتـار باألدويـة            ) ٥٦(للمادة  

 .واملستحضرات الطبية وذلك ملزاولته مهنة الصيدلة بدون ترخيص
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الفة املشار إليها أعـاله مـن        فإن معاقبته عن املخ    --بالنسبة لصاحب صيدلية  
من نظام مزاولة مهنة    ) ٦١(اختصاص جلنة املخالفات باملنطقة وفقاً للمادة       

  .الصيدلة

אאאאא 
 :يستند القرار اجلزائي إىل املخالفتني التاليتني :اتاملخالف -١

 .مساح صاحب صيدلية لصيديل بالعمل لديه دون ترخيص رمسي  -أ 
 .هنة الصيدلة دون ترخيص رمسيمزاولة صيديل م  -ب  

 أركان اجلرمية -٢
 :يف هاتني املخالفتني أركان اجلرمية، كما يليتتوفر 

فعل السماح آلخر بالعمل يف صيدلية دون موافقة         :الركن املادي   -أ 
 .أصولية، ومزاولة صيديل املهنة قبل احلصول على إذن رمسي

عـل هـو    متمثلة يف ممارسة مهنة بدون إجازة فالف      : عالقة السببية 
خمالفة للنظام، والنتيجة هي فتح صيدلية أو ممارسة مهنـة بـدون            

 .ترخيص حكومي
خالفة النظام يف الـسماح     مبيتمثل يف قصد جنائي     : الركن املعنوي   -ب  

لشخص بالعمل بصيدلية دون أخذ املوافقـة الرمسيـة، وكـذلك           
ممارسة صيديل املهنة قبل احلصول على الترخيص الالزم مع علمـه           

 .الترخيصبوجوب هذا 
مـن  ) ٥٦(جرى معاقبة الصيديل بالغرامة املالية وفقاً للمادة        : اتالعقوب -٣

النظام، أما بالنسبة لصاحب الصيدلية الذي افتتحها قبل أن حيصل علـى            
اإلذن الالزم فقد جري إحالته إىل جلنة أخرى خمتصة بالنظر باملخالفـات            

 .اممن النظ) ٦١(األخرى للنظام كما ذهبت إىل ذلك املادة 
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القرار سليم من الناحية الشرعية فهـو خيـضع          :التكييف القانوين للقرار   -٤
 .للتكييف القانوين الصحيح

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ٣/٩/١٤٢٦يف يوم   
 ها بناءً تنفيذية اجتماع الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية ولوائحه ال      

هـ والقـرار   ١٧/٣/١٤٢٦ وتاريخ   ٤٩٥٨٦/١/١٢على القرار الوزاري رقم     
  : وعضوية كل من---هـ برئاسة ٢٢/٣/١٤٢٦ وتاريخ ٥١٤٦٤/١/١٢رقم 

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل  /املستشار
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل

لعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الـصحية باملنطقـة            اط
  .--هـ ومرفقاا خبصوص خمالفة صيدلية ١٤٢٤/ ٢ وتاريخ ---الشرقية رقم

א 
 .اد كيماوية منتهية الصالحية يف الصيدليةوجود مو

אא 
حيث ثبت للجنة وجود مواد كيماوية منتهية الصالحية يف الصيدلية فـإن            

نة تقرر مصادرا وإتالفها من قبل الشئون الصحية باملنطقة الـشرقية وفقـاً             اللج
من نظام مزاولة مهنة الصيدلة واالجتار باألدويـة واملستحـضرات          ) ٦٤(للمادة  
  .الطبية
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אאאאא 
 ةاملخالف -١

 .وجود مواد كيماوية فاسدة
 ميةأركان اجلر -٢

 : وهيتتوفر ذه املخالفة أركان اجلرمية
 .الفعل هو إبقاء مادة منتهية الصالحية معروضة للبيع :الركن املادي  -أ 

وجود أدوية فاسدة معروضة للبيع، فلوال وجود هذه         :عالقة السببية 
 .األدوية وعرضها للبيع ملا اقترف الصيديل هذه املخالفة

 ببيع مادة ال جيوز بيعها، ولو مل         قصد جنائي  وجود :الركن املعنوي   -ب  
 قصد جنائي لرفع هذه املادة من أرفف البيع، ولكنـه           يكن للصيديل 

 .أبقاها لغرض بيعها، ومن هنا تكتمل أركان هذه اجلرمية
 .من النظام) ٦٤(املصادرة لغرض اإلتالف وفقاً للمادة  :ةالعقوب -٣
القرار شرعي ولكنه يشوبه النقصان      : اجلزائي التكييف القانوين للقرار   -٤

لجنة فرض عقوبـة الغرامـة إضـافة        يف العقوبة، فكان الواجب على ال     
 ألن عقوبة املصادرة واإلتالف تشجع بقية الـصيادلة         ؛لإلتالف وذلك 

باستمرار عرض أدوية أو منتجات منتهية الصالحية فإن باعها الصيديل          
 .فقد ربح وإال فال يضره مصادرا طاملا هي فاسدة

אא 
אאא 

نة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة       هـ عقدت جل  ١٣/٤/١٤٢٦يف يوم   
 على القرار    بناءً الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية ولوائحه التنفيذية      

هــ والقـرار رقـم      ١٧/٣/١٤٢٦ وتـاريخ    ٤٩٥٨٦/١/١٢الوزاري رقم   
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 وعـضوية   ---هـ اجتماعها برئاسة    ٢٢/٣/١٤٢٦ وتاريخ   ٥١٤٦٤/١/١٢
  :كل من

 عضواً  وين بوزارة العدلمستشار قان /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الـصحية مبنطقـة            
  .--هـ ومرفقاا خبصوص شكوى املواطن١٤٢٥/ ٣ وتاريخ ---الرياض رقم

א 
 .الحية يف الصيدليةوجود أدوية منتهية الص

אא 
من نظام مزاولة مهنة الصيدلة واالجتـار باألدويـة         ) ٦٠/٢(نصت املادة   

يعاقب كل من باع أحد املستحضرات الصيدلية       (واملستحضرات الطبية على أنه     
نه مل  إوحيث  ) أو األدوية أو املواد الكيماوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة          

 فـإن   --- ببيع أدوية منتهية الصالحية للمواطن     --- الصيديل   يثبت للجنة قيام  
أما بالنسبة لوجود أدوية    . اللجنة تقرر عدم ثبوت ما نسب إىل الصيديل املذكور        

منتهية الصالحية على أرفف الصيدلية فإن اللجنة تقرر مصادرا وإتالفها من قبل            
 مزاولة مهنة الصيدلة    من نظام ) ٦٤(الشئون الصحية مبنطقة الرياض وفقاً للمادة       

  .واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية

אאאאא 
 املخالفة -١

 . فاسدةأدويةوجود 
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 أركان اجلرمية -٢
 :يتوفر ذه اجلرمية ركناها كما يلي

إبقاء أدوية مع علم الـصيديل بعـدم صـالحيتها           :الركن املادي   -أ 
 .لالستعمال البشري

ب األدوية املنتهية صالحيتها جيعلها فاسدة       عدم سح  :عالقة السببية 
 .فال جيوز بيعها، وإال اقترف الصيديل خمالفة النظام

القصد اجلنائي املتمثل مبعرفة أن األدويـة فاسـدة          :الركن املعنوي  -ب  
 .ولكنه يرغب ببيعها

 .واإلتالفاملصادرة : العقوبة -٣
ان الواجب  القرار اجلزائي ناقص إذ ك    : التكييف القانوين للقرار اجلزائي    -٤

من النظام  ) ٦٠/٢( ألن تفسريها لنص املادة      ؛على اللجنة معاقبة بالغرامة   
 ألا ارتأت أن الصيديل مل يبع هذه األدوية وإمنا هـي            ؛غري صحيح قانوناً  

معروضة فقط، وهو تفسري فج، فكل ما يعرض بالصيدلية إمنا معـروض            
 .فللبيع، وكان املفروض عدم االكتفاء باملصادرة واإلتال

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ٣/٤/١٤٢٦يف يوم   
 لوائحه التنفيذية اجتماعها بناءً   الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية و     

هـ والقـرار   ١٧/٣/١٤٢٦ وتاريخ   ٤٩٥٨٦/١/١٢على القرار الوزاري رقم     
  : وعضوية كل من---هـ برئاسة ٢٢/٣/١٤٢٦  وتاريخ٥١٤٦٤/١/١٢رقم 

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل  /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
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 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣
اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الصحية مبنطقة مكة           

 وحبوزته  --ـ ومرفقاا خبصوص ضبط   ه١٤٢٤/ ١٢ وتاريخ   ---املكرمة رقم 
  .كمية من سائل وعقار الفياجرا

א 
مـن نظـام    ) ١،  ٢(مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص خمالفاً للمادتني        

 .مزاولة مهنة الصيدلة

אא 
إحدى عشر ألف ريـال     ) ١١,٠٠٠( بغرامة مالية قدرها     --يغرم املدعو  -١

هنة الـصيدلة واالجتـار باألدويـة       من نظام مزاولة م   ) ٥٦(وفقاً للمادة   
 .واملستحضرات الطبية حليازته أدوية غري مرخصة

من ذات النظـام ويكـون      ) ٦٤(إتالف الكميات املضبوطة وفقاً للمادة       -٢
  .ذلك من قبل الشئون الصحية باملنطقة

אאאאא 
 املخالفة -١

 .مزاولة املهنة دون ترخيص
 أركان اجلرمية -٢

 :اجلرمية ركناها ومهاه هذتتوفر يف 
  .فعل ممارسة املهنة دون ترخيص حكومي :الركن املادي  -أ 

 الفعل ممارسة املهنة بدون ترخيص والنتيجة خمالفـة         :عالقة السببية 
 .النظام
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القصد اجلنائي املتمثل يف مباشرة املزاولة مع علـم          :الركن املعنوي   -ب  
 .الصيديل بأا تتم دون إذن رمسي

 .صادرة الكمية وإتالفهاالغرامة وم :العقوبة -٣
الشق األول من القرار املتعلق بالغرامـة   :التكييف القانوين للقرار اجلزائي   -٤

شرعي وسليم، ولكن الفاحص يتفاجأ بوجود كمية مضبوطة حكم بإتالفها          
من النظام، دون أن ترد يف ركن املخالفة فهل هي كمية           ) ٦٤(وفقاً للمادة   

د حتديد املخالفة اليت ارتكبها الـصيديل؟       فاسدة أم سليمة، وملاذا مل ترد عن      
كان الواجب على املستشار القانوين بوزارة العدل، عضو هـذه اللجنـة            

 .االنتباه إىل هذا اخللل يف صياغة القرار اجلزائي

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ١/٤/١٤٢٦يف يوم   
 لوائحه التنفيذية اجتماعها بناءً   ار باألدوية واملستحضرات الطبية و    الصيدلة واالجت 

هـ والقـرار   ١٧/٣/١٤٢٦ وتاريخ   ٤٩٥٨٦/١/١٢على القرار الوزاري رقم     
  : وعضوية كل من---هـ برئاسة ٢٢/٣/١٤٢٦ وتاريخ ٥١٤٦٤/١/١٢رقم 

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل  /املستشار -١
 عضواً    بيةمدير إدارة الرخص الط  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

مكة اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الصحية مبنطقة           
بشأن االستدعاء املقـدم    هـ ومرفقاا   ١٤٢٤/ ١/٥ وتاريخ   --- رقم املكرمة
  . باملتاجرة بأدوية غري مسجلة--- خبصوص قيام املدعو ---من
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א 
 أدوية غري مسجلة وأدوية جنسية ممنوعة بقصد البيـع          ---عو  حيازة املد 

 .من نظام مزاولة مهنة الصيدلة) ١، ٢(واالجتار بدون ترخيص خمالفاً املادة 

אא 
حيازة املذكور لألدوية املشار إليها بقصد االجتار ا بـدون          وحيث ثبت   

  :ترخيص، ولذلك فإن اللجنة تقرر اآليت
ثالثون ألف ريال وفقاً    ) ٣٠,٠٠٠(ة مالية قدرها     بغرام ---يغرم املدعو    -١

 .من نظام مزاولة مهنة الصيدلة) ٥٦(للمادة 
من ذات النظام مـن قبـل       ) ٦٤(إتالف الكميات املضبوطة وفقاً للمادة       -٢

  .إدارة الشئون الصحية باملنطقة

אאאאא 
 املخالفة -١

 .حيازة أدوية غري مسجلة وأخرى ممنوعة
 اجلرميةأركان  -٢

 :يف هذه اجلرمية ركناها ومهاتتوفر 
فعل حيازة أدوية مل تسجل لـدى وزارة الـصحة،           :الركن املادي   -أ 

 .وكذلك حيازة أدوية جنسية بيد أا ممنوعة من الدخول إىل اململكة
 حيازة الصيديل أدوية غري مسجلة هي فعل جرمـي          :عالقة السببية 

وية إال بسبب وجودها غري     وبيعها هي نتيجة هلذا الفعل فلم تبع األد       
 .مسجلة

القصد اجلنائي املتمثل يف حيازة أدوية غري مـسجلة          :الركن املعنوي   -ب  
 .وأدوية ممنوعة بغرض بيعها واالجتار فيها
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أصدرت اللجنة قرارها القاضي بتغـرمي صـاحب الـصيدلية،           :العقوبة -٣
 .وإتالف الكمية املصادرة وهي مواد ممنوعة

سليم شرعاً، وقد رفعت اللجنة      القرار   :اجلزائيالتكييف القانوين للقرار      -٤
ب جسامة املخالفة وهي أدويـة      بمقدار الغرامة إىل ثالثني ألف ريال بس      

جنسية ممنوعة، فهذه األدوية إضافة إىل أضرارها على صحة املواطن، فإن           
 طائلة ال توفرها    اًأرباح) البائع(أسعارها مرتفعة حبيث جيين منها الصيديل       

 .العادية لألدويةله األسعار 

אא 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ٣/٤/١٤٢٦يف يوم   
  التنفيذية اجتماعها بناءً   الصيدلة واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية ولوائحه     

هـ والقـرار   ١٧/٣/١٤٢٦ وتاريخ   ٤٩٥٨٦/١/١٢على القرار الوزاري رقم     
  : وعضوية كل من---هـ برئاسة ٢٢/٣/١٤٢٦ وتاريخ ٥١٤٦٤/١/١٢رقم 

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام الشئون الـصحية باملنطقـة            
هـ ومرفقاا خبصوص القـبض علـى       ١٤٢٤/ ٥/٤يخ   وتار ---الشرقية رقم 

السيارة الشاحنة مرسيدس وعثر على كرتونني هيل بداخلـهما أدويـة طبيـة             
  .)فياجرا(
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א 
قرص من دواء الفيـاجرا بقـصد   ) ١٠٤٤٨( حبيازة  ---اعترف املدعو   

دويـة  من نظام مزاولة مهنة الصيدلة واالجتار باأل      ) ٢-١(االجتار ا خمالفاً املادة     
 .واملستحضرات الطبية

אא 
مخسة عشر ألف ريال    ) ١٥,٠٠٠( بغرامة مالية قدرها     ---يغرم املدعو    -١

من نظام مزاولة مهنة الـصيدلة واالجتـار باألدويـة          ) ٥٦(وفقاً للمادة   
 .واملستحضرات الطبية حليازته أدوية بدون ترخيص

ام ويكون من    النظ نفسمن  ) ٦٤(إتالف الكميات املضبوطة وفقاً للمادة       -٢
  .قبل إدارة الشئون الصحية باملنطقة

אאאאא 
 املخالفة -١

حيازة كمية من دواء الفياغرا بقصد االجتار من قبل شـخص غـري             
 .صيديل

 أركان اجلرمية -٢
 :هلذه اجلرمية ركناها، ومها

حيازة دواء من قبل شخص غري خمول حبيازته أو بيعه           :الركن املادي   -أ 
 .صيديلألنه غري 

 الفعل هو احليازة والنتيجة هي البيع، وال تبع أدويـة           :عالقة السببية 
 .غري مرخصة إال بعد عرضها

القصد اجلنائي املتمثل بتعمد بيع مواد ليس خمـول          :الركن املعنوي   -ب  
 .نظاماً ببيعها ألا من ضمن األدوية اليت خيتص ببيعها الصيادلة
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 .الغرامة واملصادرة واإلتالف :العقوبة -٣
 ألن املدان يتـاجر     ؛القرار سليم شرعاً   :التكييف القانوين للقرار اجلزائي    -٤

 . صحة اإلنسانيفمبواد صيدالنية ال حيق له املتاجرة ا بالنظر لتأثريها 

א١١J١٤ 
אאא 

هـ عقدت جلنة النظر يف خمالفات نظام مزاولة مهنة         ٥/١١/١٤٢٣يف يوم   
  ولوائحه التنفيذية املشكلة بنـاءً     ية واملستحضرات الطبية  الصيدلة واالجتار باألدو  

هــ اجتماعهـا    ١٠/٨/١٤١٩ وتاريخ   ٦٨٣٨/٢٠على القرار الوزاري رقم     
  :برئاسة مدير عام الرخص الطبية والصيدلة وعضوية كل من

 عضواً  مستشار قانوين بوزارة العدل  /املستشار -١
 عضواً    مدير إدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٢
 مقرراً  صيديل بإدارة الرخص الطبية  /الصيديل -٣

إحالة سعادة وكيل الوزارة للشئون التنفيذية رقم       اطلعت اللجنة على      - أ 
هـ ومرفقاا املبنية على خطاب سعادة      ١٤/٧/١٤٢٣وتاريخ  ) ٤(

 ---رئيس فرع هيئة التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة الرياض رقـم         
هم حبيازة   املت ---هـ خبصوص قضية املدعو     ١٠/٧/١٤٢٣وتاريخ  

  .منشطات جنسية ممنوعة بقصد الترويج

אא 
دعاء املتهم بأن البضاعة كانت موجودة يف البقالة قبل عمله فيها           انظراً إىل   

 شراء البقالة وهي جاهزة وفيها بضاعة من قبل ولعدم اعتراف           هوحيث أكد كفيل  
نة قطعـاً   املذكور فيما ينسب إليه ويف هذه ويف هذه احلالة وحيث مل يثبت للج            
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ارتكاب املذكور للتهمة املنسوبة إليه ولوجود شبهة يف هذا املوضوع لذا تقـرر             
  .اللجنة عدم توجيه عقوبة حبق املذكور مع مصادرة املواد املضبوطة وإتالفها

لشئون الصحية مبنطقة   اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام ا        - ب 
  .--يدلية  ومرفقاته خبصوص خمالفة ص-- وتاريخ --الرياض رقم

א 
قيام غري مدير الصيدلية ومساعديه من الصيادلة ومساعدي الصيادلة وطلبة          

 .يعملون حتت التمرين بصرف وبيع املستحضرات الصيدليةالذين الصيدلة 

אא 
عشرة آالف لـصرف    ) ١٠,٠٠٠(يغرم كل شخص بغرامة مالية قدرها       

) ب(لذلك بناء على الفقرة     وبيع أدوية ومستحضرات صيدلية وهم غري مؤهلني        
  .من نظام مزاولة مهنة الصيدلة) ٢٩(من املادة 

لشئون الصحية مبنطقة   اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام ا        - ج 
 .-- ومرفقاته خبصوص خمالفة صيدلية -- وتاريخ --الرياض رقم

א 
 .خمالفة تسعرية األدوية

 .بيع دواء فاسد

אא 
مخسة وعشرين ألف   ) ٢٥,٠٠٠(غرامة مالية قدرها     ب ---يغرم الصيديل    -١

من نظام مزاولة مهنة الصيدلة ملخالفة تسعرية       ) ٥٩(ريال بناء على املادة     
 .األدوية الرمسية
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مخسة وعشرين ألف   ) ٢٥,٠٠٠( بغرامة مالية قدرها     ---يغرم الصيديل    -٢
 .لةمن نظام مزاولة مهنة الصيد) ٦٠(ريال لبيع دواء فاسد بناء على املادة 

من ) ٥٩( ائياً وفقاً للمادة     ---سحب ترخيص مزاولة املهنة للصيديل       -٣
 .نظام مزاولة مهنة الصيدلة

لشئون الصحية مبنطقة   اطلعت اللجنة على خطاب سعادة مدير عام ا         - د 
 .-- ومرفقاته خبصوص خمالفة صيدلية -- وتاريخ --الرياض رقم

א 
 .رة الصحةتداول مستحضرات صيدلية قبل تسجيلها بوزا

אא 
لبيـع  عـشرة آالف    ) ١٠,٠٠٠( بغرامة مالية قدرها     ---الصيديليغرم  

من نظام  ) ٤٤(قبل تسجيلها بوزارة الصحة بناء على املادة        مستحضرات صيدلية   
من نفس النظام ومـصادرة األدويـة       ) ٦١(مزاولة مهنة الصيدلة مبوجب املادة      

  .وإتالفها حسب املتبع

אאאאא 
 أي جمموعة من املخالفات اليت ارتكبها عدة        ىأربع دعاو هذا القرار خيص    

أشخاص وأصدرت اللجنة قراراً واحداً جبلسة واحدة وبرقم واحد خيص مجيـع            
  .هذه املخالفات

 اتاملخالف -١
من القرار يتعلق حبيازة منشطات جنـسية ممنوعـة بقـصد           ) أ(الشق  

ببيـع املستحـضرات    من القرار يتعلـق     ) ب(الترويج، والشق   
من القرار  ) ج(الصيدالنية من غري املختصني يف الصيدلة، والشق        
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من القـرار   ) د(يتعلق مبخالفة التسعرية وبيع دواء فاسد، والشق        
 .يتعلق ببيع أدوية قبل تسجيلها

 أركان اجلرمية -٢
 :يف كل هذه املخالفات يتوافر ركنا اجلرمية، ومها

 .قانوناًاقتراف فعل حمظور  :الركن املادي  -أ 
متوفرة ذه املخالفات واملختلفة الفعل يـؤدي إىل        : عالقة السببية 

نتيجة وقد حتققت ومثة عالقة بني الفعل والنتيجة، ومن مث اكتمـل            
 .املعنوي ذه اجلرائم أو املخالفاتالركن 

القصد اجلنائي باقتراف الفعل مع علم الفاعل بكونه         :الركن املعنوي   -ب  
 .قصد نتيجة الفعل وهو البيع بدون إذن رمسيحمظور قانوناً ولكنه ي

ة يف  قوبكانت العقوبات يف هذه املخالفات هي عدم توجيه ع         :اتالعقوب -٣
وتوجيـه عقوبـة    .  واالكتفاء مبصادرة الكمية املضبوطة    )أ(خمالفة الشق   

وتوجيه عقوبة الغرامة لصيدليني بسبب خمالفة      ) ب(الغرامة ملخالفة الشق    
 ب ترخيص املهنة من صـيديل ائيـاً       اسد، وسح التسعرية ووجود دواء ف   

 ).د(وتغرمي الصيديل بالنسبة ملخالفة الشق ) ج(للشق 
هذا القرار سليم شرعاً باستثناء حالـة       : التكييف القانوين للقرار اجلزائي    -٤

من القرار املتعلق بعدم توجيه عقوبة حبجة أنه اشترى البقالة من           ) أ(الشق  
 منطق أفلج وعسري على اإلقنـاع وكـان         آخر وال يعرف حمتوياا، وهو    

الواجب على اللجنة جتنب األخذ به وفرض عقوبة الغرامة وعدم االكتفاء           
باملصادرة واإلتالف ألن اجلرمية هي اجلرمية وال ميكن األخـذ بالـدفاع            
املتمثل باجلهل بالنظام أو أن املشتري مل يكن يعرف حمتويـات البقالـة             

تفعة الثمن ورمبا كانت دافعه األكرب لشراء       خصوصاً أن مثل هذه املواد مر     
 .البقالة
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א 
אא 

مسئولية الصيديل عن أخطائه    "بعد هذه الرحلة العلمية يف ربوع موضوع        
اسـتطعت أن   "  دراسة مقارنة  –املهنية وعقوباته يف النظامني السعودي واملصري       

وصيات الـيت أراهـا جـديرة       بعض الت يل  أتوصل إىل بعض النتائج، كما عنت       
  :عمال، وفيما يلي بيان ذلكباإل

Jא 
لوال املرض ملا ظهرت احلاجة إىل الطبيب، ولوال الدواء ملا ظهرت احلاجة             -١

 .إىل الصيديل
الصيديل هو العنصر البشري من منشأة الصيدلية، فـالتنظيم حباجـة إىل             -٢

يدلية تتوقف على دقـة     إنسان لتخطيطه ووضعه موضع التنفيذ، ودقة الص      
 .عمل قائدها وهو الصيديل، ومن هنا تبدو أمهية املوضوع

الدواء مادة متعلقة حبياة اإلنسان، فإذا كان سلعة من السلع التجارية ألا             -٣
 فإا سلعة من فصيلة الغذاء وهـذا         والبيع ختضع لنظم االسترياد والتخزين   

 .هو سبب اهتمام املشرع الوضعي ا
ء تستدعي وضع مسئولية شرعية وقانونية على الصيديل، فـأي          أمهية الدوا  -٤

إساءة أو خطأ يف جمال الدواء مقترفاً من قبل الصيديل حيـتم خـضوعه              
 .للتحقيق واملساءلة

تتضرر مهنة الصيدلة ضرراً كبرياً حينما يباشر إدارة الصيدلية من هو غري             -٥
ذا العلـم،  ي بعلم الصيدلة، كأن يكون فرداً ال حيمل مؤهالت ه  صصاتخا

إذ أن العمل الصيديل جيب أن يدار من القائمني على هذا املرفق احليوي،             
أما إذا جرى النظر إىل الصيدلية كمرفق جتاري فحسب فحينئذ ال يأبـه             
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 لديه خصوصاً إذا رغب بتشغيل األفراد ذوي        يشتغلصاحب الصيدلية مبن    
 .األجور املتدنية

نظيمها تنظيماً تشريعياً ينظم أصول     أمهية مهنة الصيدلة دفعت الدولة إىل ت       -٦
ممارستها وأهدافها وطرق الرقابة على العاملني يف حقلها، وكلما راجـع           
املشرع الوضعي قانون أو نظام مزاولة مهنة الصيدلة أو نظـام املنـشآت             
الصيدالنية، استطاع أن يتحقق من كفاءة النظام من عدمه، ومدى حاجته           

 .لإللغاء أو التعديل

Jא 
ضرورة النظر للصيديل كفين جدير بالتقدير والتوقري وليس كبائع جتاري،           -١

 .فهذه املهنة الصحية جديرة بأن تنال دعماً واضحاً من الدولة واملواطنني
ضرورة صدور نظام أو الئحة آلداب مهنة الصيدلة، وذلك لكي يتعرف             -٢

، وما هـو    اًيار واخت فيعمله طواعيةً منه  الصيديل بدقة على ما هو مطلوب       
ويتعني أن يضع   .  عنه حفاظاً على مسعة املهنة وكرامتها      ىحمظور عليه فينأ  

مشروع هذا النظام أو الالئحة رجال الـشريعة، والقـانون، والـصيدلة            
والطب، واإلدارة وذلك لكي يكون نظاماً أو الئحة عمليـة تـستجيب            

 .ملتطلبات العمل الصيديل وأهدافه النبيلة
لصيديل أن مهنته مهنة علمية وفنية على درجة عالية من          ضرورة أن يعي ا    -٣

الدقة، ومن مث فإن بذل أقصى درجات احليطة واحلذر يف العمل هو مـن              
، وكلما كان الصيديل متيقظاً ومتبصراً كان نائياً عـن          تابجاأوجب الو 

املخالفات اليت تنجم عن السهو والنسيان واخلطأ غري العمدي، فيجب أن           
إىل والتأكد من شرعيتها،     استالمه وصفة الطبيب     ذاً من يكون ذهنه مركز  

 . وحفظه الـدواءبكيفية استخدامإرشاد املريض 
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ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات من قبل وزارة الصحة وذلك لرصد            -٤
املخالفات أوالً بأول، سواء من حيث الكادر الفين والتـشغيلي أو نوعيـة             

مـن جهـة    ة أجهـزة اإلعـالم      األدوية املوجودة وكذلك ضرورة مسامه    
واملواطنني من جهة ثانية يف الرقابة علـى أعمـال الـصيادلة وأوضـاع              
الصيدليات، فالسلطة اإلدارية غري قادرة مبفردها أن تباشر رقابة فعالة كمـا       
يتمناها املواطن الغيور، وإمنا يتعين إشراك أطراف أخرى بالعملية الرقابيـة           

 .على متاس مباشر بالصيادلة يف بعض األحيانوخصوصاً املواطنني الذين هم 
 د لألحكام اليت تنظم أصـحاب املهـن       خروج املنظم السعودي بنظام واح     -٥

الصحية كافة، ومن مث أصبح نظام مزاولة املهن الصحية اجلديـد حيـوي             
أحكاماً ينطبق بعضها على الطبيب، وأخرى على الصيديل وثالثـة علـى            

يعياً كان األوىل باملنظم الـسعودي أن       املمرض، وهو ما يشكل إرباكاً تشر     
 كانت بعض النظم األجنبية أخذت ذا املنهج يف توحيـد           ينأى عنه، فإذا  

أصحاب هذه املهن بنظام واحد، فأنا ال أتفق مع هذا النهج، إذ أن لكـل               
مهنة صحية أوضاعها وشروطها ومسئولياا اخلاصة، ومن مث أوصي بإعادة          

الصحية، وتشريع ثالثة أنظمة، واحد ينظم شؤون       النظر بنظام مزاولة املهن     
مهنة الطب، واآلخر ينظم شؤون مهنة الصيدلة، والثالـث يـنظم مهنـة             

بذلك نتجنب هذا اإلرباك وخلط أكثر من اختصاص رد أا          والتمريض،  
 لكل مهنة يسهم يف      والنظامي مجيعاً من املهن الصحية، فالتخصص التنظيمي     

 . ويسعى لتنميتها وتطوير أهدافهاإبراز أنشطتها وأهدافها
ضرورة إنشاء جملس لتأديب أصحاب املهن الـصحية كافـة يتبـع وزارة              -٦

والصيدلة والتمـريض حبيـث     والطب  الصحة، ويتألف من رجال القانون      
يطغى على تشكيله الطابع القانوين، وخيتص بالنظر بالدعاوى اليت يرفعهـا           

أن يصدر هذا الس قـراره      وزير الصحة بشأن املخالفات الصحية، وبعد       
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طبيبـاً كـان أو صـيديل أو        (حيق للفرد املدان    ) احلكم القضائي  (التأدييب
. الطعن ذا القرار أمام أعلى حمكمة قضائية  ) صاحب أية مهنة صحية أخرى    

 وزارة   إدارياً فهذا الس مبرتلة جلنة إدارية ذات اختصاص قضائي، فهو يتبع         
ضائية ألا تتعلق مبنازعة أو خصومة بني احلق الصحة ولكنه يصدر أحكاماً ق

واحلق اخلاص ممثالً باملتهم أو املدان، ومـن مث         ) ممثالً بوزارة الصحة  (العام  
ة وخصوصاً املتـهم أو     نيتوفر ضمانات قانونية وقضائية جلميع األطراف املع      

 .املذنب
لثاين ضرورة إصدار وزارة الصحة كتابيني علميني، األول يتعلق بالغذاء، وا          -٧

باألدوية واملستحضرات الطبية وذلك لتوعية املواطن بالغذاء املفيد وطـرق          
 إعداده واالستفادة منه، وكذلك أنـواع األدويـة وطـرق اسـتخدامها           

، وكل   العام وخماطرها، وميكن إشراك وزارة الزراعة واجلامعات ذا الشأن       
 بالـدواء   ذلك لكي ميتلك اإلنسان السعودي ثقافة معمقة بالغذاء، وأخرى        

مواد وآالت ومكائن، ومن شأن ذلك حتسني الصحة : واملستحضرات الطبية
 .العامة للسكان

ــة   ــهت الدراس انت
 بعونه تعاىل،،،



  - ٣٢٥  -    

אאא 

JאאאW 
الباقي، بريوت، دار إحياء      موطأ مالك، حتقيق حممد فؤاد عبد      :أنس، مالك  

  .هـ١٣٧٠ الكتب العربية،
، الرياض، دار الـسالم     ١ صحيح البخاري، ط   :حممد بن إمساعيل   البخاري، 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧للنشر والتوزيع، 
 ).ت.د(بريوت، دار إحياء التراث، ، ٤كشف األسرار، جـ: البزدوي 
ف القناع على منت اإلقناع، مصر، مطبعة       ا كش :منصور بن يونس   البهويت، 

 .هـ١٣٤٩، ١املنار، ط
 ).ت.د(بريوت، دار إحياء التراث، ، )١٦(بسوط، جزء  امل:السرخسي 
 .٦، جملد١٩٧٩، القاهرة، ٨الشروق، ط يف ظالل القرآن، دار :سيد قطب 
 االعتـصام،   :الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمـي          

 .٢اعة والنشر والتوزيع، جباإلسكندرية، دار عمر بن اخلطاب للط
 حاشية ابن عابدين، بريوت، دار إحياء التراث        :ابن عابدين، حممد بن أمني     

 .م١٩٧٢العريب، 
طرق احلكمية يف السياسة الشرعية أو الفراسة املرضـية،         ال : اجلوزية ابن قيم  

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 زاد املعاد يف هدي خري العباد، بريوت، مؤسسة الرسـالة،           : اجلوزية ابن قيم  
 .٢م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١٤ط

حممد املعتصم باهللا   :  أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق      :اجلوزيةابن قيم    
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٢البغدادي، بريوت، دار الكتاب العريب، ط
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 األحكام السلطانية والواليات الدينية، بـريوت،       :املاوردي، علي بن حممد    
 .).ت. د(دار الكتب العلمية، 

 ).ن.د(، ١٩٦٩ ط أصول الفقه،: حممد اخلضري 

JאאאW 
دار الفكر العريب،   بريوت،   التعزير يف الشريعة اإلسالمية،      :عامر عبد العزيز   

 ).ت.د(
 التعزير واالجتاهات اجلنائية املعاصرة، الرياض، معهـد        :عبد الفتاح احلضري   

 .هـ١٣٩٩اإلدارة العامة، ربيع األول، 
،  مقارناً بالقـانون الوضـعي     ريع اجلنائي اإلسالمي   التش :عبد القادر عودة   

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١٤بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
 التعزيرات البدنية وموجباا يف الفقه اإلسالمي،       :يثيداحل عبد اهللا بن صاحل    

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١ مكتبة احلرمني، ط،الرياض
، )اجلرميـة (،   اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسـالمي      :حممد أبو زهرة  الشيخ   

  .)ت.د(دار الفكر، القاهرة، 
 أسس التشريع اجلنائي اإلسالمي، الة العربية للدفاع        :حممد سليم العوا  . د 

 .١٩٧٩ ، أكتوبر١٠االجتماعي، عدد 
 .١٩٧٩ يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي، القاهرة :حممد سليم العوا. د 
يعة اإلسـالمية مقارنـاً      السجن وموجباته يف الشر    :اجلريوي حممد عبد اهللا   

بنظام السجن والتوقيف وموجباما يف اململكة العربية السعودية، الرياض،         
 .٢م، ج١٩٩١/هـ١٤١١
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JאאW 
، الطبعة الثانيـة، اإلسـكندرية،       جرائم اإلمهال  :ليزيد علي املتيت   أبو ا  .د 

  .)ت.د(مؤسسة شباب اجلامعة، 
، القـاهرة، دار النهـضة      صيادلةملسئولية اجلنائية لل   ا :قايداهللا   أسامة عبد . د 

 .١٩٩٢العربية، 
، ١ الوجيز يف مسئولية الطبيـب والـصيديل، ط        :الوهاب عرفه  السيد عبد  

 ).ت. د(اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، 
لسنة ) ٤٦( شرح نظام العاملني الديين بالدولة رقم      :السيد حممد إبراهيم  . د 

 .١٩٦٦ املعارف، ، القاهرة، دار١٩٦٤
 مـصادر االلتـزام،     ، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول     : أنور سلطان  .د 

 .١٩٦٥ ،دار املعارفالقاهرة، 
القانون اإلداري الكوييت، مطبوعات جامعـة الكويـت،        : بكر القباين . د 

١٩٧٥. 
 النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر االلتزام،        : توفيق حسن فرح   .د 
  .١٩٧٨قاهرة، ال
  .١٩٨٥ مصادر االلتزام، لواء اجلامعة للطباعة والنشر، :ي جالل العدو.د 
 مسئولية املمتنع املدنيـة واجلنائيـة يف اتمـع          : حبيب إبراهيم خليلي   .د 

 .١٩٦٧االشتراكي، رسالة 
أهلية العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقـانون       : حسن أمحد توفيق رضا   . د 

 .١٩٦٤وق القاهرة،  رسالة حق–املقارن 
اإلسكندرية،  مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية،      :حسن زكي اإلبراشي  . د 

  ).ت.د(، دار النشر للجامعات
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دار النهضة العربية،   القاهرة،  ،  ٢أصول القانون، القاهرة، ط   : حسن كريه . د 
١٩٥٨. 

نة  العقوبات املالية بني الشريعة والقانون، دراسة مقار       : القماطي محيد حممد  
طرابلس اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، دار الكتب الوطنيـة          

 .م١٩٨٦/هـ١٣٩٥، ١بنغازي، ط
 يف املسؤولية املدنية، جمموعة حماضرات ألقيـت بكتابـة          : خليل جريح  .د 

  .١٩٦٤الرباط،  للعدل، لةالدو
نهـضة  ، القـاهرة، دار ال     النظرية العامة للقانون اجلنائي    :رمسيس نام . د 

 ).ت.د(العربية، 
  .)ت. د( تاريخ القانون، بريوت، دار صادر، :زهدي يكن 
النظرية العامة لقانون العقوبات، اإلسـكندرية، دار       : سليمان عبد املنعم  . د 

 .م٢٠٠٠اجلامعة اجلديدة، 
الـوجري يف القـانون اإلداري، القـاهرة، دار         : مان حممد الطماوي  يسل. د 

 .١٩٧٤الفكر، 
 الوايف يف شرح القانون املدين، الـد األول، نظريـة           :س سليمان مرق  .د 

  .م١٩٨٧العقد، القاهرة، 
 حبوث وتعليقات على األحكام يف املـسؤولية املدنيـة،          : سليمان مرقس  .د 

  .١٩٨٧القاهرة، مطبعة السالم، 
 النظرية العامة لاللتزامات يف الشريعة اإلسالمية، اجلـزء         : شفيق شحاتة  .د 

  ).ت.د(م، مطبعة االعتماد، القاهرة، األول، طرفا االلتزا
، ١ مسئولية الصيديل املدنية عن أخطائه املدنية، ط     :عباس علي حممد احلسيين    

 .م١٩٩٩عمان، دار الثقافة، 



  - ٣٢٩  -    

 مسئولية األطباء والصيادلة واملستـشفيات املدنيـة        :احلميد الشواريب  عبد 
 .م٢٠٠٤، اإلسكندرية، منشأة املعارف، ١واجلنائية والتأديبية، ط

، ١الفعـل الـضار، ط    :  املسؤولية املدنية التقصريية   :العزيز اللصاصمة  عبد 
 .م٢٠٠٢عمان، دار الثقافة، 

التشريعات العربية ملواجهـة جـرائم االحتيـال        : عبد القادر الشيخلي  . د 
ـ ١٤٢٦املعاصرة، الرياض، جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة             /هـ

 .م٢٠٠٥
 التأدييب للموظف العام، عمان، دار الفكر،       اجلزاء: عبد القادر الشيخلي  . د 

١٩٨٣. 
القانون التـأدييب وعالقتـه بالقـانونني اإلداري        : عبد القادر الشيخلي  . د 

 .م١٩٨٤واجلنائي، عمان، دار الفرقان، 
التشريعات يف مهنة الصيدلة، القـاهرة، مكتبـة القـاهرة          : عبد اهللا عديل   

 .١٩٦٦احلديثة، 
ز يف النظرية العامة لاللتزامـات، اجلـزء األول،          املوج : عبد الودود حيىي   .د 

  .١٩٨٧ ،مصادر االلتزام، دار النهضة العربية
قانون العقوبات القسم العام، دمشق، جامعـة دمـشق،         : عبود السراج . د 

 .م١٩٩٠
 .١٩٨٠ املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، القاهرة، :علي إبراهيم صاحل 
 العامة، اإلسكندرية، دار    الوظيفةداري يف   التأديب اإل :  حمارب علي مجعة . د 

 .م٢٠٠٤املطبوعات اجلامعية، 
 . قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية:عوض حممد. د 
، اإلسـكندرية، دار    ١ املـسؤولية اجلنائيـة، ط     :اهللا الـشاذيل   فتوح عبد  

 .م٢٠٠٦املطبوعات اجلامعية، 
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خدرات، القاهرة، دار النهضة     شرح قانون مكافحة امل    :فوزية عبد الستار  . د 
 .١٩٩٠العربية، 

 مأمون حممد سالمة، شرح قانون العقوبات، القسم العـام، دار الفكـر        .د 
 .١٩٧٩العريب، 

 دار  ،إثبات اخلطأ يف اـال الطـيب، اإلسـكندرية        : حممد حسن قاسم  . د 
 .م٢٠٠٤اجلامعة اجلديدة، 

 .١٩٧٩ ط،٢ موسوعة إبراهيم النخعي، جـ:حممد رواس قلعه جي. د 
، ١ مسئولية األطباء وتطبيقاا يف قانون العقوبـات، ط        :حممد سامي الشوا   

 .م٢٠٠٣-٢٠٠٢القاهرة، دار النهضة العربية، 
املـسئولية اجلنائيـة أساسـها وتطورهـا،        : حممد كمال الدين إمـام    . د 

  .٢٠٠٤اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، 
مبادئه األساسـية ونظرياتـه     القانون اجلنائي،   : حممد حميي الدين عوض   . د 

، املطبعة العامليـة، القـاهرة،      ٢العامة يف التشريعني املصري والسوداين، ط     
 .م١٩٦٣

 أصول االلتزامات يف القانون املـدين، دار النـشر          : حممد خمتار القاضي   .د 
  .١٩٥١، للجامعات املصرية، القاهرة

ل، يف ازدواج    مشكالت املسؤولية املدنية، اجلزء األو     : حممود مجال زكي   .د 
  .١٩٧٨أو وحدة املسؤولية املدنية، مطبعة جامعة القاهرة، 

القسم اخلاص، الطبعة السابعة،    قانون العقوبات،    :حممود حممود مصطفى  . د 
 .١٩٧٥ القاهرة، دار النهضة العربية،

دار  القسم اخلاص، القاهرة،     ،شرح قانون العقوبات  : حممود جنيب حسين  . د 
 .م١٩٨٨ النهضة العربية،
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أصول التحقيق اجلنـائي وتطبيقاـا يف       : مدين عبد الرمحن تاج الدين    . د 
ــة،    ــد اإلدارة العام ــاض، معه ــسعودية، الري ــة ال ــة العربي اململك

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
دار املطبوعات  اإلسكندرية،   جرائم املخدرات،    :مصطفى جمدي هرجة  . د 

 ).ت.د(اجلامعية، 
ون املصري، الطبعة الثانية مكتبة      املسؤولية املدنية يف القان    : مصطفى مرعي  .د 

  .١٩٤٤عبد اهللا وهبة، القاهرة، 
 الطبيـة،   ءاملسئولية املدنية واجلنائية يف األخطـا     : منصور عمر املعايطة  . د 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
 علـم اإلجـرام، وعلـم       :آمال عبد الرحيم عثمان   . يسري عثمان، د  . د 

 .١٩٩٢ ،الناشر دار النهضة العربيةالعقاب، 

אJאאאאW 
 .هـ١٤٢٤أخالقيات مهنة الصيدلة، الرياض : بتال بن سيف البتال 
 .)ت.د( حماضرات يف الفلسفة اخللقية، القاهرة، :فيصل بدير عون. د 
 أخالقيات رجال العدالة، حبث ملـؤمتر القـضاء       : عبد القادر الشيخلي  . د 

-١٥والعدالــة، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض 
  .)م١٩/١٢/٢٠٠٥-١٧(هـ ١٧/١١/١٤٢٦

عبد الـصبور شـاهني،     :  دستور األخالق، ترمجة   :حممد عبد اهللا دراز   . د 
 .١٩٧٣بريوت، 

JW 
بني الصيديل والعطار، الطبعة األوىل، املطبعة الفنية،       :  حسن عبد السالم   .د 

  .١٩٧٣ ،ادبغد
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 ، املوجز يف تاريخ الطب عند العرب، اجلزء الثـاين         :حممد كامل حسني  . د 
 ). ت.د(و) ن. د(
املوجز يف الطـب الـشرعي وعلـم        : سحر كامل .  ود ،حممود مرسي . د 

 .)ت.د(السموم، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، 

JאאאאאW 
الطبيـة بـني املفهـوم القـانوين        ) التذكرة( الروشتة   :ردقأمحد السعيد الز   

واملسئولية املدنية للصيديل، جملة البحوث القانونية واالقتـصادية، جامعـة          
 .م١٩٩٣ ،، أكتوبر١٤املنصورة، كلية احلقوق، ع

 مسؤولية الصيديل املدنية عن تنفيذ التذكرة الطبية، جملة         :حسن أبو النجا  . د 
  .١٩٨٩احملامي الكويتية، عدد 

أخالقيات الصيدلة أوالً، جملة تطوير مهنـة       : ِسويحصاحل بن عبد اهللا ال    . د 
  .م٢٠٠٥يناير /هـ١٤٢٥الصيدلة، ذو القعدة 

 مسئولية الصيديل املهنية عن أخطائه املهنية،       :عبد الرمحن علي حممد احلسيين     
 .، عمان، دار الثقافة١٩٩٩رسالة ماجستري، جامعة بغداد، 

 مسئولية الصيديل يف الفقه والنظام، رسالة       :عبد اللطيف عبد اهللا بن صاحل ال     
 .١٤١٩الرياض، دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 املسئولية اجلنائية للصيادلة، رسالة ماجستري، جامعـة        :علي بن محيد اهلزاع    
 .١٤١٣الرياض، نايف العربية للعلوم األمنية، 

ة املهنية الطبية يف اململكة العربية السعودية،        املسئولي :قيس بن إبراهيم الصغري    
 .١٩٩٦الرياض، 
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ة إزاء إفشاء سر من      مدى مسئولية الطبيب اجلنائي    :حممود حممود مصطفى  . د 
، القـاهرة   ٢، ع ١١ جملة القانون واالقتصاد س     حبث نشر يف   ،أسرار املهنة 

 ).كلية احلقوق(
جلنائية، حبث نشر    مسؤولية األطباء واجلراحني ا    :حممود حممود مصطفى  . د 

  .١٩٤٨، كلية احلقوق، القاهرة، ١، ع١٣سيف جملة القانون واالقتصاد، 
، ٢٠، س يف مـصر   الة الطبيـة     ، مقال عن اإلجهاض   ،مصطفى القللي . د 

 .عدد يوليو

JאאאאW 
  .)ت. د( لسان العرب، مادة خلل، بريوت، دار صادر :ابن منظور 
 .بريوت، دار إحياء التراث، ٢كشاف اصطالحات الفنون، جـ :التهانوي 
 دار الكتب العلميـة،     ،كتاب التعريفات، بريوت  :  علي بن حممد   ،اجلرجاين 

  .هـ١٤٠٣
أساس البالغة، مادة خلل، بريوت، دار الكتب       : الزخمشري، حممود جار اهللا    

  .م١٩٩٣العلمية، 
  .هـ١٤١٨وت،  القاموس احمليط، بري: الفريوز آبادي حممد بن يعقوب 
 معجم املصطلحات القانونية، ترمجة منـصور القاضـي،         :كورنو، جريار  

هــ،  ١٤١٨ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع،           ،بريوت
  .م١٩٩٨

 اهليئة العامة لـشئون املطـابع       ، معجم القانون، القاهرة   :جممع اللغة العربية   
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 ).م١٩٨٩املعدل بقانون  (١٩٦٠
٢JאאW 
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 .هـ ولوائحه التنفيذية١/٦/١٤٢٥بتاريخ 

وتـاريخ  ) ٥٩/م(نظام مزاولة املهن الصحية الصادر باملرسوم امللكي رقم          
 .هـ٤/١١/١٤٢٦

نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكـي رقـم            
  .هـ٨/٧/١٤٢٦وتاريخ ) ٣٩/م(
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