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 توطئة

 اْلِجبالِ  ِمنَ  اتَِّخِذي َأنِ  النَّْحلِ  ِإَلى َربُّكَ  َوَأْوحى)تعالى بقوله الدراسة هذا في حديثا نبدأ
َجرِ  َوِمنَ  ُبُيوًتا ا الشَّ  ِمنْ  َيْخُرجُ  ُذُلًل  َربِ كِ  ُسُبلَ  َفاْسُلِكي الثََّمراِت  ُكل ِ  ِمنْ  ُكِلي ُثمَّ ( 86) َيْعِرُشونَ  َوِممَّ

 .(1) ((86) َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقْوم   ََلَيةً  ذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ِللنَّاسِ  ِشفاء ِفيهِ  َأْلواُنهُ  ُمْخَتِلف   َشراب   ُبُطوِنها

 يمكن ال سلعة وهو ملحة ضرورة انها على اليه ينظر ان يجب الدواء ان نقول وبذلك
 الدواء بها يتمتع التي األهمية لهذه ونظراً  الدوام، على توفرها ويجب عنها االستغناء يحتاجها لمن

 ضعاف قبل من الستغلله نظرا مشكلة الدواء اصبح الوقت ذات في فانه الناس، من لكثير
 او المنتجين قبل من سواءً  األدوية جرائم أصبحت وبذلك له، خصص ما غير في النفوس

 تمس باألدوية المتعلقة الجرائم وهذه المخدرات، شبح عن خطورة تقل ال ظاهرة تمثل المستوردين
 .النفس وهي الخمس الضروريات احدى على التعدي من تعتبر وبالتالي الفرد صحة

 -:التالي النحو على وذلك تمهيدي مطلب يسبقهما مبحثين الي الدراسة هذه نقسم وبذلك

 .الوضعي والقانون  اإلسالمي الفقه في وتصنيفها الجرائم ماهية -:التمهيدي المطلب

 والقانون  االسالمي الفقه في األدوية ومستوردي منتجي جرائم طبيعة -:األول المبحث
 .الوضعي

 اإلسالمي الفقه في األدوية ومستوردي منتجي جرائم عن الجنائية المسؤولية -:الثاني المبحث
 .الوضعي والقانون 

 

 

 

 

 : أهمية الموضوع

                                                           
 .86،  86سورة النحل اآليتان ( 1)
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 كما خطورته، من بالرغم الموضوع لهذا اإلسلمية الدراسات قلة في الموضوع هذا أهمية تكمن
 فيها تشكل الذي الوقت ففي مزدوج، طابع القانونية طبيعته في يشكل الجرائم من النوع هذا أن

 بموجب عليها يعاقب جنائية جرائم نفسه الوقت في تشكل قد فانه اقتصادية، جريمة الجرائم هذه
 من النوع هذا لمرتكبي الجنائية المسؤولية قيام معرفة في أهميته عن ناهيك العقوبات، قانون 

 التي بالمخاطر اإلحاطة فعدم  مثل، كالسرطان خطيرة أمراض حدوث عند خاصة ، الجرائم
 برمته الوطني االقتصاد إلى يتعداه  بل فقط بالشخص اإلضرار إلى يؤدي ال قد المواد هذه تحدثها

 .المنتجات هذه خطر من الناس أرواح حماية الى إضافة ،

 أسباب اختيار الموضوع:

 -:األتي في إجمالها ويمكن الموضوع هذا الختيار دعتني أسباب عدة هناك

 .الجرائم لهذه القانونية بالطبيعة المعرفة  -
 . فاضح بشكل  الضارة األدوية واستيراد األدوية إنتاج أعمال انتشار -
 العقاب من الجناة هروب أسباب -
 .الجرائم هذه مرتكبي على الجنائية المسؤولية قيام مدى -
 .اإلسلمية بالشريعة المرتبطة  الموضوع هذا في السابقة الدراسات قلة -
 .الموضوع هذا حول تطرح التي التساؤالت من العديد توضيح إلي باإلضافة -

  :موضوع البحث

 ومسئولية االدوية ومستوردي منتجي لجرائم القانونية عنالطبيعة للحديث الدراسة هذه تهدف
 والمصري  الليبي المشرع موقف  وخصوصاً  الوضعي والقانون  اإلسلمية الشريعة في مرتكبيها

  .منها القضاء وأحكام المقارنة التشريعات موقف وبيان ، منها

 :تساؤالت البحث

 طرحها سيتم والتي التساؤالت من العديد علي ويجب التساؤالت من العديد البحث هذا يثير
 . الموضوع هذا دراسة اثناء

 :منهجية البحث
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 البحث موضوع طرح خلل من وذلك المقارن   المنهج على البحث هذا في نعتمد سوف      
 واالتفاقيات والمعاهدات الوضعية والقوانين الليبي بالقانون  اإلسلمية الشريعة موقف ومقارنة
 .الموضوع هذا في القضائية والسوابق المحاكم أحكام قررته وما الدولية،

طبيعة جرائم منتجي ومستوردي األدوية ومسؤولية مرتكبيها في الفقه االسلمي والقانون       
 الوضعي .

 ظاهرة أصبحت بل أشكالها، بكل االدوية جرائم مخاطر اليه وصلت ما احد على يخفى ال      
 مقلقاً  امراً  األدوية هذه تداول وأصبح العالم، انحاء كل من المرضى مليين خطرها طال عالمية

 يستخدمونها ممن الكثيرين موت حد الي وصل الذي الكبير األذى األدوية هذه ألحقت أن بعد
 على قادرين ليسوا مستوياتهم كانت مهما الناس معظم ان الظاهرة هذه خطر من يزيد ومما

 وما ،(1)كان سبب ألي البشري  للستعمال الصالحة غير واألدوية الصالحة األدوية بين التمييز
 الناحية من وذلك مرتكبيها ومسؤولية الجرائم، لهذه القانونية الطبيعة هو السياق هذا في يهمنا

 .والقانونية الشرعية

 -:التالي التقسيم وفق وذلك تمهيدي مطلب يسبقهما مبحثين الي الدراسة هذه سنقسم وبذلك

 .الوضعي والقانون  اإلسالمي الفقه في وتصنيفها الجرائم ماهية -:التمهيدي المطلب

 .األدوية ومستوردي منتجي لجرائم القانونية الطبيعة -:األول المبحث

 .األدوية جرائم عن الجنائية المسؤولية -:الثاني المبحث

 

 

 

 

 

 -:التمهيدي المطلب

                                                           
 43،ص324مجلة األمن والحياة، األدوية المغشوشة اخطبوط الجرائم،العدد  (1)
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  الوضعي والقانون  االسالمي الفقه في وتصنيفها الجرائم ماهية

 ثم زمن الوضعي، والقانون  اإلسلمي الفقه في الجريمة ماهية عن المطلب هذا في سنتحدث
 ثلثة في وذلك الوضعي، والقانون  اإلسلمي الفقه في الجرائم تصنيف عن للحديث المجال نفسح
 -:األتي النحو على فروع

 .الوضعي والقانون  اإلسالمي الفقه في الجرائم ماهية -:األول الفرع

 .اإلسالمي الفقه في الجرائم تصنيف -:الثاني الفرع

 .الوضعي القانون  في الجرائم تصنيف -:الثالث الفرع
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 األول الفرع

  الوضعي والقانون  اإلسالمي الفقه في الجرائم ماهية

 على وذلك الوضعي والقانون  اإلسلمي الفقه في الجريمة تعريف عن الفرع هذا في سنتحدث
 -:التالي النحو

 عام معنيان لها اإلسلمي الفقه في فالجريمة: اإلسلمي الفقه في الجريمة تعريف -:اوالً 
 -:وخاص

 .(1) ورسوله لله معصية بأنها فيه الجريمة فتعرف -:العام المعنى -:األول

 النفس في مستتر ماهو الجرائم من الن واَلخرة، الدنيا في عقاب له كان ما يشمل التعريف وهذا
 .(2) كالحقد اَلخرة في عليه ويعاقب البشرية،

 يعرف ما وهو عليه معاقب محرم فعل إتيان بأنها فيه الجريمة وتعرف-:الخاص المعنى -:الثاني
 .(3) السلبية بالجريمة يعرف ما وهو تركه على معاقب فعل ترك أو االيجابية، بالجريمة

 .الوضعي القانون  في الجريمة تعريف -:ثانيا  

 به مأمور فعل ترك أو عليه معاقب فعل إتيان -:بأنها الوضعي الفقه في الجريمة تعرف 
 .(4)إسلمية بصيغة ضبط قد التعريف وهذا تعزير أو بحد تركه على ومعاقب

 يعد وفعل االجتماعية للقواعد خرق  أنها"  الجريمة تعريف في الميسرة الموسوعة في وجاء      
 .(5)"جرماً  يعد ما يختلف والقيم التنظيم في الحضارات والختلف بالجماعة ضارا

                                                           
د. محمددددد حددددن محمددددد األمددددين المجتددددار الشددددنليطي،ة،ط اللددددران البددددريم للجريمددددة،ط األول ،مبتبددددة احددددن  (1)

 34،ص1662تيمية،اللاهرة،
، ط األولدددد ، د. محمددددد ةبدددددالراوي المندددداول، التوتيددددا ةلدددد  ملمددددام التعدددداريا، دار ال بددددر المعا ددددر (2)

 .246ه،ص1313حيروم،
د.ةبددداللادر ةددودة، التشددريا الجنددائي اقسدد،مي، ملددارن حاللددااون الو ددعي، ط اقولدد ،ط ال ددااي، دار البتدد   (4)

 .24،ص2332العالمية، حيروم،سنة 
 . معج  حن معدل الحويلل العتيبي ـ حلدو  الجدااي حعدد  ددور الحبدم شدي الشدريعة اـسد،مية ـ مطبعدة سد ير(3)

 13  هـ ـ ص1314حالرياض ـ الطبعة األول  
د. ةبدالله حن الشيخ محمد األمدين حدن محمدد مجتدار الشدنليطي ـ ةد،ط اللدرين البدريم للجريمدة ـ مطبعدة  مدين  (2)

 828محددي،إ ىلدد  الموسددوةة المي ددرة ص  13هددـ ـ ص 1314محمددد سددالم حالمدينددة المنددورة ـ الطبعددة األولدد  

 مد ش يق غرحال .مؤس ة شراابلين حإشراي مح



 

7 
 

 دقيق تعريف وضع أو الجرائم كافة تحديد أمكان عدم إلى واضعه فيه نوه التعريف وهذا      
 من جعل أنه ويلحظ جرما يعد ما فيها يختلف التي والنظم والقيم الثقافات لتعدد لها،

 .لتعريفه أساسا الموضوعية

 في المشرع حماها بمصلحة إضرارا ترتكب التي الواقعة بأنها سلمة مأمون  الدكتور وعرفها     
 .(1)العقوبة في متمثلً  جنائيا أثرا عليها ورتب العقوبات قانون 

 قانون  بموجب عليها المعاقب األفعال على فقط أشتمل أنه التعريف هذا على يلحظ       
 قانون  مثل مقدرة عقوبة لها وتضع األفعال بعض تجرم أخرى  قوانين هناك أن حين في العقوبات
 الجرائم وأهملت الجنائية الجرائم فقط شمل التعريف إن أي الخاصة القوانين من وغيره الجمارك

 . والتأديبية اإلدارية والجرائم المدنية

 الثاني الفرع

 اإلسالمي الفقه في الجرائم تصنيف

 وجرائم الحدود جرائم وهي الجرائم من أنواع ثلثة بين اإلسلمي الجنائي النظام يفرق        
 .التعزير وجرائم ، والدية القصاص

  الحدود جرائم-1     

: )  تعالى قال إذ ممنوعة ألنها محارمه هي الله وحدود ،(2)بحد عليها المعاقب الجرائم هي      
 يتعد   ومن: ) تعالى لقوله استناداً  ، أحكامه هي الله وحدود ،((3)  تعتدوها فل الله حدود تلك

 واليملك ، واضحاً  تحديداً  محددة وعقوباتها الجرائم ،وهذه((4)الظالمون  هم فأولئك الله حدود
 ثبوت حالة في المقررة العقوبة فرض على مهمته تقتصر بل ، تجاهها تقديرية سلطة القاضي

 في الحق األمر ولي يملك ال كما الخاصة ظروفه عن النظر وبصرف للجريمة المتهم ارتكاب
 التي وهي والباطل الحق بين قائماً  حداً  تشكل ألنها حدوداً  الجرائم هذه سميت وقد عنها العفو

 .المجتمع تحمي
                                                           

 .63ـ ص  1636د. مأمون محمد س،مة ـ تااون العلوحام الل م العام ـ دار ال بر العرحي ( 1)
ةبد العزيز محمد مح ن ، تحديام تطبيق التشريا الجندائي اقسد،مي ، دراسدة ملارادة ، شدرنة الن در الد هبي (2)

 .12،ص 2334للطباةة والنشر ، اللاهرة ،
 (.226ية )سورة البلرة اق (4)
 (.228سورة الط،  ، اقية ) (3)
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 والديه القصاص جرائم -2

 عمدا النفس دون  ما على العمدية والجناية العمد وشبه العمد بالقتل الجرائم هذه وتتمثل       
 القاضي إن إذ ، األفراد لمصلحة مقررة الجرائم هذه في المقررة والعقوبة واإليذاء والجرح كالضرب

 القصاص يسقط وعندها المتضرر، الطرف يصفح لم ما ، بالجاني العقوبة بإنزال فيها ملزم
 .(1) الجرم لطبيعة طبقاً  التعزير بعقوبة الحكم في الحق وللسلطان

 يااي ها: )تعالى قال. النبوية والسنة الكريم القران في أساسها تجد مقدرة عقوبة والقصاص      
 عفي فمن باألنثى واألنثى ، بالعبد والعبد بالحر الحر القتلى في القصاص عليكم كتب امنوا الذين

 فمن ، ورحمة ربكم من تخفيف ذلك ، باحسان اليه واداء ، بالمعروف فاتباع ، شيء اخيه من له
 وما ،.((2)تتقون  لعلكم االلباب ياؤلي حياة القصاص في ولكم اليم، عذاب فله ذلك بعد اعتدى

 بين بالخيار فهو خبل، أو بدم أصيب من: ) قال حيث( وسلم عليه الله صل) رسول عن روي 
 (.(3)يديه على فخذوا رابعة أراد فان يعفو، أن وإما القتل يأخذ وإما يقتص، أن إما ثلث، إحدى

 هما عقوبتان ولهما المجتمع بكيان الماسة الجرائم من والديه القصاص جرائم وتعد       
 ليس الحدود جرائم في و الخطأ حالة في والدية العمد حالة في فالقصاص ، والدية القصاص

 .العقوبة أو الجريمة عن العفو األمر لولي وليس يستبدل أو يزيد أو منهما ينقص إن للقاضي

 التعزير جرائم -3 

 ذلك ترك بل حصرية بصورة والعقوبات الجرائم كل يحدد لم اإلسلمي الجنائي النظام إن       
 مع ينسجم بما عليها والعقاب األفعال بعض تجريم في( األمر ولي) الزمنية التشريعية للسلطة
 .(4)اإلسلمية الشريعة مقاصد

 في والشروع بشبهة المقترنة الحدود جرائم: منها متعددة صور في تظهر التعزير وجرائم      
 .جراً  وهلم الجريمة

                                                           
، المدتلم وحلوتده شدي الشدريعة اـسد،مية ، النددوة العلميدة 1د. هشام تدب،ن   وسدائل تحليدق العدالدة للمدتلم ، ط (1)

 .12،ص1662يوايه ، المرنز العرحي للدراسام اقمنية والتدري  ، الرياض ،  18-12اقول  لل ترة من 
 (.136-136،اقيام )سورة البلرة  (2)
هدـ ،  1333خرجه احن ماجة محمد حن يزيد اللزويندي   سدنن احدن ماجدة ، دار الطباةدة العرحيدة ، ال دعودية ، ا (4)

 .2814نتاب الديام ، حاب من تتل له تتيل شلو حالجيار حين احدى ث،ث ، رتم الحديث 
اـسددد،مية، مرجدددا وحلوتددده شدددي الشدددريعة  ، المدددتلم1د. هشدددام تدددب،ن   وسدددائل تحليدددق العدالدددة للمدددتلم ، ط(3)

 .232،صساحق
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 الثالث الفرع

 الوضعي القانون  في الجرائم تصنيف

 تصنيف فهم إلى يؤدي ذلك ألن الجرائم؛ أنواع هي معرفتها يجب والتي المهمة األمور من      
 أنواع هي ما على الدول قوانين من العديد وأجابت لها، مناسبة عقوبة من ُيقابلها وما جريمة كل

 للجرائم الثلثي التقسيم يبقى ولكن األخرى، عن مختلف بشكل   الجرائم قسمت دولة وكل الجرائم،
ها من الجرائم وصف على التقسيم هذا ويقوم الدول، معظم في الشائع القسم هو  إلى خطورة أشد 

 -:اَلتي النحو على الجرائم تقسيم يكون  وبذلك خطورة، أقلها

 قوانين ترتب كما وجسامة، خطورة الجرائم أنواع أشد من الجناية تعد :الجنايات -1
 واألشغال كاإلعدام العقوبات، أشد جناية أنها على تصنف التي األفعال على العقوبات

 القتل الجرائم، هذه على األمثلة ومن والمؤقت، المؤبد واالعتقال والمؤقتة المؤبدة الشاقة
 .وغيرها واالغتصاب

 الجنايات بين بالمنتصف تقع التي األفعال من الجنحة تعد :الجنحة -2
 ورتبت المخالفات، من جسامة وأكثر الجنايات من جسامة أقل تعتبر فهي والمخالفات،

 على األمثلة ومن والغرامة، كالحبس الجنحوية لألفعال المقابلة العقوبات من العديد
 .الغير لممتلكات البسيط التخريب جنحة، أنها على تصنف التي األفعال

 كما جسامة، أقلها لكن للقانون  المخالفة األفعال من المخالفة تعد :المخالفة -4
 الجنح في الحبس مدة من أقل لمدة كالحبس المخالفات، تلك مع تتناسب عقوبات ُيقابلها

 .رمزية غرامة أو

 

 

 

 

 األول المبحث
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 األدوية ومستوردي منتجي لجرائم القانونية الطبيعة

 بها يتميز التي المزدوجة للطبيعة نظرا وذلك مهما محورا الدراسة من الجانب هذا يمثل  
 ناحية من فهي مزدوجة، طبيعة ذات  الجرائم من النوع هذا إن وخصوصا الجرائم، من النوع هذا

 أخرى  ناحية ومن الوطني، االقتصاد من كبيرا جانباً  تستنزف باعتبارها اقتصادية طبيعة ذات
 البعيدة الدوائية التركيبات بفعل وذلك عمد قتل جريمة تمثل فقد خاص، طابع ذات جريمة تمثل

 منظمة جريمة تمثل جانب،وقد من هذا الدواء يحتويها إن المفترض من التي المواصفات كل عن
 هو من الدراسة هذه في سنوضح آخر جانب ومن البيضاء، الياقات ذوي  جرائم من جريمة أو

 .الدواء بإنتاج يقوم الذي المنتج

 -:التالي التقسيم وفق وذلك مطالب ثلثة إلي المبحث هذا تقسيم سيتم تقدم ما ضوء وعلى

 .األدوية ومستوردي منتجي  لجرائم المزدوجة القانونية الطبيعة -:األول المطلب

 .الدواء مجال في الجنائية المسؤولية أساس -:الثاني المطلب

 .الوضعي والقانون  اإلسالمية الشريعة في الدواء مصنع أو المنتج مفهوم -:الثالث المطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول المطلب
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  األدوية ومستوردي منتجي لجرائم القانونية الطبيعة

من المعلوم إن لكل جريمة طبيعة قانونية, وهي تختلف من جريمة إلى أخرى كما أنها 
تختلف في الجريمة ذاتها, وذلك باختلف الزاوية التي ينظر منها إليها, فقد تتحدد هذه الطبيعة 

جسامة الجريمة فتكون جناية أو جنحة أو مخالفة, وقد تتحدد على أساس نوع على أساس 
السلوك اإلجرامي المطلوب لتحققها فتوصف بذلك بأنها جريمة ايجابية أو سلبية, مؤقتة أو 
مستمرة ...الخ كما يمكن أن تتحدد هذه الطبيعة بالنظر إلى نص التجريم أو إلى مدى تأثيرها 

غير ذلك من المعايير. أما بشان الطبيعة القانونية لجرائم األدوية فإنها على االقتصاد الوطني و 
 .(1)من ناحية أخرى  خاص طابع ذات جريمةتعد من الجرائم االقتصادية من ناحية, و 

 -:فرعين في وذلك األدوية لجرائم القانونية الطبيعة المطلب هذا في سأتناول ذلك على وبناءً 

 اإلسالمي الفقه في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم االقتصادية الطبيعة -:األول الفرع
 .الوضعي والقانون 

 والقانون  اإلسالمي الفقه في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم الخاصة الطبيعة -:الثاني الفرع
 .الوضعي

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفرع

                                                           
العدددد اقول، ال ددنة مجلددة المحلددق الحلددي للعلددوم ال ياسددية واللااوايددة، جريمددة حيددارة ادويددة غيددر معتددري حلا، (1)

 .481،ص 2318ال امنة،سنة
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 والقانون  اإلسالمي الفقه في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم االقتصادية الطبيعة
 الوضعي

 -:التالي النحو على وذلك قسمين إلي الفرع هذا وسنقسم

 -:ثانياً . الوضعي القانون  في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم االقتصادية الطبيعة -:اوالً 
 . اإلسلمية الشريعة في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم االقتصادية الطبيعة

  

 .الوضعي القانون  في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم االقتصادية الطبيعة -:اوال  

 فانه أشكالها بكل األدوية ومستوردي منتجي جرائم طبيعة إلي الناظر إن في الغرو      
 من لجانب كبيراً  استنزافاً  تمثل باعتبارها وذلك الجرائم، لهذه االقتصادي الطابع عليه اليخفى

 األدوية ومستوردي منتجي جرائم خطر يبقى  أخرى  وأسباب السبب ولهذا الدول، اقتصاديات
 إلى تؤدي وإنما فحسب، العلج من المرضى تحرم ال فهي ذاته، الدواء توفر من تهديداً  أكثر

 .المستهدف للبلد المالية الموارد استنزاف

 في للبيع المطروحة األدوية مجمل من ٪11 أن إلى العالمية الصحة منظمة وتشير
 ويصل النامية، الدول في تضبط األدوية هذه من ٪01 أن كما مغشوشة، تكون  أن يمكن العالم
 ".سنوياً  دوالر مليار 35" األدوية هذه تجارة حجم

 وأفريقيا، آسيا شرق  جنوب في النامية البلدان على قاصرا األمر يعد لم انه إلي ونشير      
 وظهور والمسافرين البضائع حركة زيادة مع االنتشار عالمية أصبحت المشكلة إن حيث

 الدول أبواب تدق الظاهرة هذه بدأت فقد االنترنت، شبكة على األدوية تبيع التي الصيدليات
 ويك بزنس مجلة أشارت م2111 عام وفي وأوروبا، األمريكية المتحدة الواليات: مثل المتقدمة،

(Business Week )إما المتحدة الواليات إلى المستوردة األدوية حجم من ٪6 أن إلى 
 من ٪6 فإن الفلبين مثل بلد وفي منخفض، جودة مستوى  ذات أو مسجلة غير أو مغشوشة

 وكلء من ٪81 إن وجد كمبوديا وفي مغشوشة، تعتبر طبية بوصفات شراؤها يتم التي األدوية
 .(1)فعالة مادة أي على تحتوي  ال التي ريا المل أدوية يبيعون  األدوية

                                                           
 .42،ص324مجلة األمن والحياة، األدوية المغشوشة اخطبوط الجرائم،العدد  (1)
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 في والتحقيق مصنع، 1311 بإغلق م2111 عام الصينية الحكومة قامت وقد      
 الخطر ناقوس العالمية الصحة منظمة دقت وقد دوالر،هذا مليون  50" قيمتها حالة 461,111

 هذه لوقف الحكومات بين التعاون  من مزيد إلى ودعت المغشوشة، لألدوية السريع االنتشار بشأن
( ٪0) بوجود اقر العالمي التجارة مجلس إن كما سنويا، دوالر مليار 35 حجمها يبلغ التي التجارة

 .(1)سنوياً  دوالر مليار 351 قيمته بما مغشوشة، الطبية واألجهزة األدوية من

 على االقتصادية الناحية من وذلك األدوية واستيراد إنتاج جرائم تشكله ما حجم سرد وبعد
 عمليات على يقوم االقتصاد إن المعلوم من فانه منها، المتقدمة وحتى بل النامية فقط ليس الدول

 االستهلك يشمل كما الدوائية، المنتجات وهي دراستنا محور بينها من والتي للسلع اإلنتاج
 .األموال رؤوس وتداول والتوزيع

 يقف بدوره والذي االقتصادي العقوبات قانون  إلي تنتمي االقتصادية فالجريمة ذلك وعلى      
 ذلك كان سواءً  الوطني، واإلنتاج القومي باالقتصادي تحل قد التي االقتصادية للجرائم بالمرصاد

 قوانين في أو والجمارك، الصناعي واالستثمار الزراعة قوانين في أو العقوبات، قانون  في وارداً 
 .(2)والتدليس والغش والتسعير التموين كقوانين المستهلك حماية

 منتجي  يرتكبها التي الجرائم اعتبرت أنها نجد الوضعية القوانين بعض إلي وبالرجوع
 من الثانية المادة في المشرع نص ليبيا ففي االقتصادية، الجرائم ضمن من األدوية ومستوردي

 الصحة وزارة من الموافقة على الحصول ضرورة)على" 1603 لسنة 118 رقم" الصحي القانون 
 الصحي القانون  من 111 المادة بنص مبين هو لما وفقا  وذلك واستيراده دواء أي لتداول كشرط

 الدوائية المواد أو الطبية المتحصلت أو النباتات دخول أو باستيراد يسمح ال"  بأنه تقضي والتي
 ."(لها المصنع البلد في متداولة تكـون  أن وبشرط الصحة وزارة موافقة بعد إال عنها باإلفراج وال

 انطوائها وعدم جودتها وضمان االحتراز في زيادة هي المنشأ بلد في تداولها واشتراط
 من تستنزف الدولة إن باعتبار وذلك ناحية من القومي االقتصاد تهديد شأنها من مخاطر على

 من فان األدوية هذه في ضرر أي وجود حالة وفي األدوية هذه استيراد اجل من أمواال مواردها

                                                           
الله حاورير،ود.شلد حن محمد الجضديرل،ادوة حعندوان اقدويدة المغشوشة، دحي ة الرياض،العددد  الح ةبد د. (1)

 .2336،سنة13638
الندوة العلمية الحادية واألرحعون حدول الجدرائم اقتتددادية واسدالي  مواجلتلا،اناديميدة ادايا العرحيدة للعلدوم  (2)

 .14،ص1668،سبتمبر،سنة43-26اقمنية،الرياض،ال ترة من 
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 تهديداً  يشكل األدوية هذه في ضرر وجود فان أخرى  ناحية ومن القومي، االقتصاد تهديد شانها
 .للبلد القومي األمن أولويات من هي اإلنسان صحة إن باعتبار للبلد القومي األمن على حتى

 المشرع اعتبر فقد الغش جرائم من تعتبر األدوية ومستوردي منتجي جرائم معظم إن وبما      
 الباب في عليها نص الجرائم وهذه االقتصادية الجرائم ضمن من التجاري  الغش جرائم الليبي
 العام االقتصاد ضد الجرائم" تحت تسميته جات والتي الليبي العقوبات قانون  من الثامن

 ضد الجرائم" الباب هذا من الثاني الفصل في جاء وقد هذا العمل، وحرية  والتجارة والصناعة
 ". 384"المادة نص خلل من جلياً  ذلك ويظهر"  والتجارة الصناعة

في مادته  1664( لسنة 36قرار مجلس قيادة الثورة العراقي )المنحل( رقم ) نص كما       
)) تعد األفعال اَلتية من جرائم تخريب االقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة األولى على انه  

حيازة األدوية والمستلزمات واألجهزة الطبية ... بقصد المتاجرة بها  – بالشرف وذكر منها جريمة
إذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميًا بموجب قوائم أصولية ويسري ذلك 

 .على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز((

استنا  محل البحث, نجد انه ومن خلل تحليل النص المتقدم الذي يمثل احد محاور در        
أي إنها حيازة األدوية والمستلزمات واألجهزة الطبية ( –ة من جرائم التخريب االقتصادي؛) جريمة

تتضمن تخريبًا يصيب المال العام الذي تعد األدوية الطبية محل الجريمة جزء منه وبالتالي 
ى ضوء اتجاه المشرع العراقي إصابة خطط الدولة االقتصادية بالضرر, والتي يمكن تعريفها عل

بأنها : " االنتهاكات التي تمس   1600( لسنة 35آنذاك في قانون إصلح النظام القانوني رقم )
الملكية العامة والملكية التعاونية ووسائل اإلنتاج وتنظيم اإلنتاج الصناعي والزراعي وقواعد توزيع 

و حرفها بشكل يؤدي إلى اإلضرار الخدمات والسلع وسوء استعمال الصلحيات الممنوحة أ
باالقتصاد الوطني ويحقق منفعة شخصية غير مشروعة "وتجدر اإلشارة إلى إن هذا النص ُيعد 
نقطة تجدد في أسلوب التجريم بشان الجرائم االقتصادية عمومًا وجرائم التخريب االقتصادي 

لسلوك خصوصًا, من حيث إسباغ وصف التخريب االقتصادي بنص صريح على هذا ا
 .(1)اإلجرامي

                                                           
 .481مجلة المحلق الحلي للعلوم ال ياسية واللااواية، جريمة حيارة ادوية غير معتري حلا،مرجا ساحق،ص (1)
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 القاهرة في عقدت التي االجتماعي للدفاع األولى العربية الحلقة وضعت وقد هذا      
 يقع امتناع او عمل كل اقتصادية جريمة يعد) فيه جاء االقتصادية للجريمة تعريفا" 1688"عام

 الخاصة القوانين او العام، العقوبات قانون  تجريمه على نص إذا االقتصادي للتشريع مخالفاً 
 محل يكون  إن يجوز وال الشعب، لمصلحة المختصة السلطة من والصادرة االقتصادية بالتنمية

 .((1)عنه والمجازاة  حظره على القانون  نص ما غير جزاء

 جرائم باعتبارها جريمة" 10"اوروبا لمجلس الوزارية اللجنة حددت" 1661" عام وفي      
 -:وهي الدراسة هذه في تهمنا التي الجرائم بعض منها وذكرت( R"61"12رقم القرار) اقتصادية

 االقتصادية الحالة بشأن الغش 
 المستهلكين على االحتيال 

 الطابع يؤكد مما األدوية ومستوري  منتجي قبل من ارتكابه جدا الممكن من الجرائم وهذه      
 . األدوية ومستوردي منتجي لجرائم االقتصادي

 اَلثار الي نشير االدوية واستيراد إنتاج لجرائم االقتصادي الطابع توضيح من االنتهاء وبعد
 -:وهي الجرائم هذه تسببها ان شانها من التي االقتصادية

 نظرا الجباية، بقواعد اخللً  العامة بالصحة المضرة األدوية استيراد او تهريب شأن فمن -1
 .(2)الرسمية القنوات خارج تصديرها او األدوية هذه الستيراد

 بلد باي الموجودة الدوائية السلعة جودة انخفاض على دليل األدوية هذه انتشار شأن من -2
 .الجرائم من النوع هذا فيه تنتشر

 وخصوصا للدولة، الصحي المستوى  تدني الجرائم لهذه االقتصادية التأثيرات من كذلك -4
 المواطنين صحة على محدقاً  خطرا تشكل وبذلك المستهلك الي السلعة هذه وصلت اذا

 .(3) وامنهم
 البشرية النفس قتل الي مؤدية فاسدة أدوية انتشرت اذا ككل والمجتمع الدولة استقرار عدم -3

 .اإلنتاجية للعجلة المحرك هي تعتبر الذي
                                                           

 .11الم تشار الدنتور. ةادل اقحيوني، الجريمة اقتتدادية،الناشر مرنز األة،م األمني،ص (1)
تلم ان،سددنة -حوطالدد  حراهمددي، ملارحددة اتتدددادية للتلريدد  حددالجزائر، رسددالة دنتوراة،جامعددة احددي حبددر حللايددد (2)

 .231،ص2311،2312
مترك حن هيا حن جليغم، تدورام اتتدادية لمباشحة الغد  التجدارل شدي المملبدة العرحيدة ال دعودية تعزيدزاإ  (4)

 .26،ص2312للعلومة اقمنية، سنة  ل،من الوطني،رسالة ماج تير جامعة اايا العرحية
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 تقدم التي الشركات بين مشروعة غير المنافسة على دليل المغشوشة االدوية انتشار إن -2
 الشركات تعثر الي يؤدي وذلك مغشوشة منتجات تقدم التي والشركات جيدة منتجات

 وهذا والخسائر، لألضرار وتعرضها عمالها وتسريح وإفلسها أبوابها وإغلق الجيدة
 .(1)المجتمع على واإلعالة البطالة نسبة ارتفاع عليه يترتب

  .اإلسالمية الشريعة في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم االقتصادية الطبيعة -:ثانيا  

 متطلبات بين يوازن  ،لتمعام عبادات ،ةوشريع عقيدة وهو ، حياة ومنهج شامل دين اإلسلم 
 تضمنت ولـقد ، باَلخرة الدنيـا الحياة يربط ، الماديات من الجسد ،ومتطلبات العبادات من الروح

 .(2)جميعها المسلم حياة تنظم التي واألحكام  المبادىء شريعته

 سيجد االسلمية الشريعة نظمتها التي االحكام و المبادئ  الي فالناظر ذلك خلل ومن       
 القواعد من مجموعة في الجرائم لهذه االقتصادي الطابع ويتمثل الجرائم، لهذه االقتصادي الطابع

 عدة ذلك وسنوضح اإلسلمية الشريعة لمقاصد الشارع وااله وما الطبية المسائل في الشرعية
 -:التالي النحو على فقرات

 وسلم عليه الله صلى النبي أن ، عنه الله رضي الخدري  سعيد أبي) بحديث اوالً  ونبدأ  -1
 ورواه  ،( مسندا وغيرهما والدارقطني ماجه ابن رواه  ، حسن حديث" ضرار وال ضرر ال: " قال

 مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن ، أبيه عن ، يحيى بن عمرو عن"  الموطإ"  في مالك
 .(3)ببعض بعضها يقوى  طرق  وله ، سعيد أبا فأسقط ،

 رواية من والبيهقي والحاكم الدارقطني خرجه وإنما ، ماجه ابن يخرجه لم سعيد أبي حديث
 عن ، المازني يحيى بن عمرو عن ، الدراوردي حدثنا ، ربيعة بن عثمان بن محمد بن عثمان

 ، ضرار وال ضرر ال:  قال ، وسلم عليه الله صلى النبي عن ، الخدري  سعيد أبي عن ، أبيه
 مسلم شرط على اإلسناد صحيح:  الحاكم وقال عليه الله شق شاق ومن ، الله ضره ضار من

                                                           
مترك حن هيا حن جليغم، تدورام اتتدادية لمباشحة الغد  التجدارل شدي المملبدة العرحيدة ال دعودية تعزيدزاإ  (1)

 .81ل،من الوطني،المرجا ال احق، ص
ن د. ح ين ح ين شحاتة، احو مشروع حضارل اس،مي لحمايدة الم دتلل ، الحاجدة الدي حمايدة حلدو  اقا دا (2)

 .2اقتتدادية،ص
إ مدن جوامدا البلم،تحليدق شدعي  اقرادااوط و احن رج  الحنبلي (4) ، جاما العلوم والحبم شي شرح خم ين حددي ا

 .233،ص2331احراهيم حاجاس،مؤس ة الرسالة،سنة
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 بن عمرو عن"  الموطإ"  في مالك وخرجه ، الدراوردي عن عثمان به تفرد:  البيهقي وقال ،
 .(1) مرسل أبيه عن يحيى

 ابواب مختلف في والمسائل الفروع من كثير عليها ينبني اإلسلم أصول من عظيم أصل وهو
 .(2)مطلقاً  بالغير مفسدة الحاق هو والضرر الفقه،

 ِضَراًرا ُتْمِسُكوُهنَّ  َواَل )تعالى قوله الكريم القران من باَلخرين اإلضرار عدم على يدل وما 
 البيع في بالشهود المضارة شان في تعالى وقوله.(3) المطلقة رجعة شان في وذلك (لِ َتْعَتُدوا

 من فان العظيم، الحديث هذا معنى إيضاح خلل ومن (4) (َشِهيد   َوالَ  َكاِتب   ُيَضارَّ  َواَل )
 هذه مستهلكي بأموال الضرر إلحاق األدوية ومستوردي منتجي يرتكبها التي الجرائم شان

 بأمس هم التي األدوية هذه شراء في مالهم من جانبا استقطاع خلل من وذلك األدوية
 . إليها الحاجة

 التجاري  الغش انتشار اإلسلمية الشريعة في الجرائم لهذه االقتصادي الطابع من كذلك -2
 .  االسلمية الشريعة تحرمه والذي

 قوله من ذلك ويفهم بالويل وتوعدهم الكريم القرآن في وأهله الغش وجل عز الله ذم وقد
ِفينَ  َوْيل  : ) تعالى  َوَزُنوُهمْ  َأوْ  َكاُلوُهمْ  َوِإَذا( 2) َيْسَتْوُفونَ  النَّاسِ  َعَلى اْكَتاُلوا ِإَذا الَِّذينَ ( 1) ِلْلُمَطفِ 

 .(5) ( (3) ُيْخِسُرونَ 

 حديث) الناس اموال على اضرار من فيها لما الغش تحريم على دل فقد السنة من اما
 مر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن: " هريرة أبى عن,  أبيه عن,  الرحمن عبد بن العلء

: قال الطعام؟ صاحب يا هذا ما: فقال,  بلل أصابعه فنالت,  فيها يده فأدخل,  طعام صبرة على
 فليس غش من,  الناس يراه  كى الطعام فوق  جعلته أفل: قال,  الله رسول يا السماء أصابته

 وفى,  غشنا من منا ليس: رواية وفى,  غش من منا ليس: أخرى  وفى,  منا: رواية وفى.)منى
 .(8) (منا فليس غشنا من أال: خامسة

                                                           
 .236، المرجا ال احق احن رج  الحنبلي (1)
 .11ة،حدون ااشر،حدون سنة،صوليد حن راشد ال عيدان، اللواةد الشرةية شي الم ائل الطبي (2)
 ".241سورة البلرة، اقية رتم" (4)
 ".262سورة البلرة، اقية رتم" (3)
 "1،2،4سورة المط  ين، اقية رتم" (2)
محمدد اا در الددين اقلبدااي،ارواغ الغليدل شددي تجدري  احاديدث مندار ال دبيل،المبت  اقسدد،مي،حيروم،الطبعة  (8)

 .181،ص1662،سنة1461ال ااية،الجزغ الجامس،رتم الحديث 
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 الذي المال" المال إفساد" اإلسلمية الشريعة في الجرائم لهذه االقتصادي الطابع ومن -4
 .عليها للمحافظة الشريعة مقاصد بها جاءت التي الخمس الضرورات احد يعتبر

 َواَل ) تعالى قوله ذلك على والدليل الناس أموال إفساد عن اإلسلمية الشريعة نهت وقد
ْثمِ  النَّاسِ  َأْمَوالِ  مِ نْ  َفِريًقا ِلَتْأُكُلوا اْلُحكَّامِ  ِإَلى ِبَها َوُتْدُلوا ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكم َأْمَواَلُكم َتْأُكُلوا  َوَأنُتمْ  ِباإْلِ

 .(1) (َتْعَلُمونَ 

 يقتضي والنهي ، بالباطل األموال أكل عن النهي على اشتملت اَلية أن الداللة وجه      
 حق بغير بعض مال بعضكم يأكل ال والمعنى:  القرطبي قال.  محرما أكلها فيكون  ، التحريم
 وحرمته ، مالكه نفس به تطيب ال وما الحقوق  وجحد والغصوب والخداع القمار هذا في فيدخل

 وغير والخنازير الخمور وأثمان الكاهن وحلوان البغي كمهر مالكه نفس به طابت وإن الشريعة
 ومنهيا منهيا منهما واحد كل كان لما المنهي ضمير إلى األموال وأضيفت قال أن إلى ، ذلك
 فقد الشرع إذن وجه على ال غيره مال أخذ من: )  أيضا وقال(  أنفسكم تقتلون : )  قال كما عنه
 .(2) ( بالباطل أكله

 وأموالكم دماءكم إن)  الوداع خطبة في - وسلم عليه الله صلى - قوله السنة أدلة من اما      
 .الخطبة إلخ(  هذا بلدكم في هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة عليكم حرام

 .(3)وسلم عليه الله صلى النبى حجة فى الطويل جابر حديث من قطعة وهو

 الثاني الفرع

  اإلسالمي الفقه في األدوية ومستوردي منتجي لجرائم الخاصة الطبيعة

 الوضعي والقانون 

يتميز هذا النوع من الجرائم بطبيعة خاصة, سواًء من ناحية القوانين الوضعية او الشريعة       
 اإلسلمية سنحاول بيانها من خلل الفقرات اَلتية.

 .  الوضعية القوانين في -:أوال  
                                                           

 ".166سورة البلرة، اقية رتم" (1)
هددـ 1313   دد ر ل ددنة اـ دددار   مددن لو اللعدددة ىلدد -العدددد التاسددا والعشددرون مجلددة البحددوث اـسدد،مية،  (2)

ثاايدا  دلدة تحدريم اقةتدداغ ةلد   مدوال (  مو وع العدد التلادم شي م دألة و دا اليدد الجدزغ األول ) هـ1311

 ".21"الد حة"26،الجزغ"الناس
 236"،ص1326محمد اا ر الدين اقلبااي،ارواغ الغليل شي تجري  احاديث منار ال بيل،رتم الحديث " (4)
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 عدة تشكل قد االدوية ومستوردي منتجي يرتكبها التي الجرائم فان القانونية الناحية فمن      
 .منها ونذكر ينظمها الذي التجريمي النص بحسب وذلك جرائم

 الجرائم من النوع هذا يشكل قد" 1603" لسنة" 118"رقم الليبي الصحي القانون  ففي  -1
 تنص والتي" 0" المادة نص خلل من وذلك" العامة الصحة ضد جريمة او غش جريمة"

 كانت او االدمي للستعمال صالحة غير كانت  اذا االغذية تداول يحظر" انه على
 ."المقررة للمواصفات مطابقة غير او مغشوشة

 ضارة كانت إذا اَلدمي للستهلك صالحة غير األغذية وتعتبر"  انه على نصت كما      
 "تالفة او فاسدة او بالصحة

" 1641" لسنة 46 رقم  المصري  والتدليس الغش قمع قانون  "2" المادة  اعتبرت كما      
 على نصت العقوبة على نصت ما فبعد غش جريمة(  1664 لسنة 261 بالقانون  مستبدلة)
 أو العقاقير من أو الحيوان أو اإلنسان أغذية من شيئا يغش أن فى شرع أو غش من كل -1"

 المنتجات من أو الطبيعية المنتجات أو الزراعية الحاصلت من أو أواألدوية الطبية النباتات
 أو األغذية هذه من شيئا باع أو للبيع عرض أو طرح من كل وكذلك للبيع معدا الصناعية

 أو فاسدة أو كانت مغشوشة منتجات أو الحاصلت أو األدوية أو الطبية النباتات أو العقاقير
 ."بذلك علمه مع صلحيتها تاريخ انتهى

 

 تنظيم بقانون  واردة جرائم من االدوية ومستوردي منتجي يرتكبه ما يشكل قد حين في -2
قانون تنظيم   من"1" المادة عليها نصت ما وهذا اخر، نوع من جرائم  االدوية تجارة

 قد الجرائم من النوع هذا انم، والتي اعتبرت 1602لسنة  86تجارة األدوية الليبي رقم 
ال يجوز لغير شركة مملوكة ) انه على بنصها وذلك" مشروع غير اتجار" جريمة يشكل

 بكاملها للدولة اإلتجار

 لسنة" 212"رقم المصري  االدوية تجارة تنظيم قانون  من" 1" المادة  نص من يفهم ما وهذا      
 والكيماويات االدوية استيراد غيرها دون  للدوية العليا الهيئة تتولى) انه على بنصه" 1681"

 (.الطبية والمستلزمات
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 العقوبات قانون  بموجب االدوية ومستوردي منتجي يرتكبها التي الجرائم تعتبر حين في -4
 الجرائم هذه تشكل قد الليبي العقوبات قانون  فبموجب اخر، نوع من جرائم تشكل قد

 جريمة او العام، الصحة ضد جرائم تعتبر قد انه ،كما والتجارة الصناعة ضد جريمة
 وذلك تسميم، جريمة مشتري،او تظليل او غش جريمة تشكل قد كما سامة، بمواد االتجار
 .الليبي العقوبات قانون  من( 316،316،383،384،388،301)المواد بموجب

جسامة  حيث من وذلك الخر قانون  من تختلف يجعلها الجرائم لهذه الخاص الطابع ان كما      
 -:التالية النقاط في ذلك ونوضح القانوني النص بحسب وذلكالجريمة فتكون جناية او جنحة 

 عدم ان الليبي الصحي بالقانون  الواردة( 111،113) المواد نصوص خلل من فالواضح -1
 نتيجة من جعل قد المشرع فان االدوية باستيراد المتعلقة المواد هذه في ورد بما االلتزام

 تم ما وهذ( جنحة) جسامتها حيث من الجريمة اعتبار المواد هذه في ورد بما االلتزام عدم
 .القانون  نفس من( 6،6فقرة 136)المادة من استنتجه

 وذلك( جناية) االدوية مستوردي او منتجي يرتكبها التي الجرائم بعض تعتبر قد حين في
 من مواد تقليد او بغش والمتعلقة الليبي العقوبات قانون  من( 316) المادة عليه نصت ما

 .العامة بالصحة االضرار شأنها

 قمع قانون  بموجب جرائم من االدوية ومستوردي منتجي يرتكبه ما تشكل قد حين في -2
 1664 لسنة 261 رقم بالقانون  المعدل 1641 لسنة 46 رقم المصري  والتدليس الغش

 إذا القانون،اما هذا من( 1،2،3)بالمواد عليها المنصوص الجرائم احد ارتكب اذا( جنحة)
 من( مكررا3, 3, 2, 1) المواد فى عليها المنصوص الجرائم من جريمة إرتكاب عن نشأ
 الي ترتقي جسامتها حيث من الجريمة فان مستديمة بعاهة شخص إصابة القانون  هذا

 (.جناية)

ً.اإلسالميةًالشريعةًفيً-:ثانيا ً

 الحياة اوجه كافة ويغطي ومتكامل شامل اإلسلمي الجنائي التشريع ان المعلوم من
ا)تعالى قال ومكان زمان لكل وصالح ْطَنا مَّ . (1) (ُيْحَشُرونَ  َربِ ِهمْ  ِإَلى   ُثمَّ  َشْيء   ِمن اْلِكَتابِ  ِفي َفرَّ

 جرائم من االدوية ومستوردي منتجي يرتكبه لما الخاصة الطبيعة تحديد فان تقدم ما ضوء وفي
                                                           

 ".46سورة اـاعام، اآلية رتم" (1)
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 تقسيم على اإلسلمية الشريعة فقهاء درجهُ  ما توضيح منا يتطلب اإلسلمية الشريعة ضوء في
 لجرائم الخاصة الطبيعة تحديد سيتم خللها من والتي انواع ثلثة الي جسامتها حيث من الجرائم
  -:وهي األدوية ومستوردي منتجي

 حقاً  المقدر العقوبة هي والحد بحد، عليها المعاقب الجرائم وهي -:الحدود جرائم -:االول النوع
 انها ومعنى اعلى، حد وال ادنى حد لها فليس معينة محدد انها المقدرة العقوبة ومعنى تعالى لله

 كلما الشريعة في لله حقل العقوبة وتعتبر الجماعة، من وال االفراد من ال االسقاط تقبل ال لله حق
 وجرائم لهم والسلمة الصيانة وتحقيق الناس عن الفساد دفع وهي العامة، المصلحة استوجبتها

 الردة، السرقة، الخمر، القذف،شرب الزنا،) جرائم سبع وهي العدد ومحدودة معينة الحدود
 .(1) (البغي،الحرابة

 جرائم من القسم هذا على االدوية ومستوردي منتجي لجرائم الخاص الطابع وبتطبيق        
 الله عند من محددة الحدود جرائم من القسم هذا ان باعتبار مكان لها نجد ال فانها الحدود

 . القسم هذا الي الجرائم من نوع اي إضافة يمكن وال وتعالى سبحانه

 يأتي والقص القص، من مأخوذة: اللغة في والقصاص -:والدية القصاص جرائم -:الثاني النوع
 .بالمقص منهما قطع والظفر، الشعر قص يقال -:القطع -:منها بمعان

 .(2)تتبعه اي اثره، قص يقال -:االثر وتتبع
ا) تعالى قال . االثر يقصان سلكا، الذي الطريق من رجعا اي. (3) (َقَصًصا آَثاِرِهَما َعَلى   َفاْرَتدَّ

يهِ  أِلُْخِتهِ  َوَقاَلْت ) تعالى وقال  .(4) (ُقصِ 

 .(5)جرح او قطع او قتل فعل،من كما بالجاني يفعل ان -:االصطلح في والقصص

 دية، او بقصاص عليها يعاقب التي الجرائم هي -:والدية القصاص جرائم فان وعموما      
 دون  ما على الجناية الخطأ، العمد،القتل شبه القتل العمد، خمس،القتل والدية القصاص وجرائم

                                                           
الجدددزغ اقول، دار البتددداب العرحدددي،  ةبدددداللادر ةدددودة، التشدددريا الجندددائي اـسددد،مي ملارادددا حاللدددااون الو دددعي، (1)

 .36،36،ص.حيروم

هند حنت اايا حن حميد، اختيارام الشيخ محمد حن  الح حن الع يمين رحمه الله شي الجنايدام والحدود،رسدالة  (2)

 .63،ص2333جامعة طيبة،سنة دنتوراة،
 ".83سورة البلا، اقية رتم" (4)
 ".11سورة اللدص، اقية رتم" (3)
هند حنت اايا حن حميد، اختيارام الشيخ محمد حن  الح حن الع يمين رحمه الله شي الجنايدام والحددود،مرجا  (2)

 .63ساحق،ص
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 االعتداء النفس دون  ما على الجناية ومعنى خطأ، النفس دون  ما على الجناية عمدًا، النفس
 من فانها ادمي، حق القصاص جرائم ان وبما ،(1)والضرب كالجرح، للموت يؤدي ال الذي

 الشريعة في التقسيم هذا على االدوية ومستوردي منتجي لجرائم الخاص الطابع تطبيق الممكن
 ومستوردي منتجي يرتكبها التي الجرائم من نوع أي إن جدا الممكن من باعتبار االسلمية

 جرائم ضمن من الجرائم وهذه خطأ، او عمداً  اعتباره عن النظر بغض القتل الي تؤدي قد االدوية
 .والدية القصص

 الشريعة أرسته الذي المسئولية شخصية مبدأ بحكم نفسه فعل عن مسئول المرء أن واألصل      
 على وبناءً . (2)(َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّة   ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمن)تعالى قوله ذلك من. واضح نحو على ونصوصها

  حق من فانه شخص وفاة األدوية ومستوردي منتجي يرتكبها التي الجرائم عن نتج ما إذا ذلك
 .العفو أو الدية أو بالقصاص المطالبة وليه

 بغش قام من الن نظرا االدوية جرائم في وارد وهذا" بالسم" شخص قتل بمن قياساً  وهذا
 الخر شخص يقدم ان صورتها وهذه ،"قاتل سم"  الي الدواء هذا يتحول فقد األدوية احد تركيبة

 عند عمد فهو فيموت، قاتل ُسم   انه اليعلم وهو مختاراً  هو يتناوله او كرهًا، اياه يسقيه سمًا،
 القود واصحابه حنيفة ابي وعند عندهم، القود فيه ويجب والظاهرية، والمالكية والشافعية الحنابلة

 .(3) تثبت لم السببية الن اسقاه، ان الدية وتجب

 تعزيرًا،: الحد دون  الذي التأديب وسمي المنع: اللغة في والتعزير -:التعزير جرائم -:الثالث النوع
 .(4) .الذنب معاودة من الجاني يمنع النه

 تقديرها وترك مقدارها، بيان الشارع في نص يرد لم التي العقوبات هو -:االصطالح في التعزير
 .(5) المجتهد القاضي او االمر، لولي

 يستجد قد لما المناسبة العقوبة ليفرضوا المسلمين امر والة امام مفتوحا الباب الله جعل وقد      
  تستقيم حتى مشروعة ووسائل محددة ضوابط العقوبات لهذه وجعل الزمن ظروف وفق جرائم من

                                                           
 .36ون الو عي،مرجا ساحق،صةبداللادر ةودة، التشريا الجنائي اـس،مي ملاراا حاللاا (1)
 ".8سورة الزلزلة، اقية رتم" (2)
 .322اقمام محمد احورهرة، الجريمة والعلوحة شي ال له اـس،مي،دار ال بر العرحي،ص (4)
جددوهرة حنددت محمددد رحيددا الجاحرل،ترجيحددام المدداوردل شددي نتدداب الحدددود مددن نتدداب الحاول،جامعددة طيبددة،  (3)

 .21،ص2313سنةالمملبة العرحية ال عودية،
 .86اقمام محمد احورهرة، الجريمة والعلوحة شي ال له اـس،مي،مرجا ساحق،ص (2)
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 عقوبتها فان االدوية ومستوردي منتجي لجرائم وبالنسبة وامان امن في المجتمع ويعيش الحياة
 -:يلي لما وفقا وذلك جرائمها وتباين لتعدد وفقاً  تتعدد

 الدواء غش جريمة. 
 المغشوشة األدوية بيع جريمة. 
 باألدوية الخاصة واألغلفة والعبوات المواد غش جريمة. 

 المغشوشة األدوية حيازة جريمة. 

 مغشوشة أدوية استيراد جريمة. 
 األدوية تركيب جريمة. 

 عقوبة بدون  الجرائم هذه ترك وفي اإلسلمي، ديننا في نزاع بل محرمة الجرائم هذه وجميع     
 التعزيز باب في داخلة الجرائم هذه وعقوبة اإلسلمية المجتمعات على جسيم وخطر عظيم فساد
 .المسلمين من ينيبه من او األمر لولي تقديره ترك الذي

 االسلمية، الشريعة في االدوية ومستوردي منتجي لجرائم الخاص الطابع هو وهذا
 كما قتل جريمة تشكل ان الممكن فمن متعددة، االدوية ومستوردي منتجي جرائم ان باعتبار

 وهذا التعزير، لجرائم وفقا جريمة من اكثر تشكل قد انه كما القصاص، جرائم قسم في اوضحنا
 .خاص طابع ذات جرائم يجعلها ما

 الثاني المطلب

 الدواء مجال في الجنائية المسؤولية أساس

 مجال في احترامها يجب التي االلتزامات من العديد يوجد انه الي نشير بدء ذي بادئ      
 مع مباشرة يتعامل الذي نفسه الصيدلي جانب من او الدواء، صانع جانب من سواءً  الدواء،

 منتج مع نتعامل ال اننا حيث الدواء، مجال في معينة خصوصية االلتزامات ولهذه المستهلكين
 .(1)االنسان حياة في الخطورة شديد منتج مع نتعامل ولكن عادي،

 ولقد الخطأ، من صورة معها تحمل التي الجرائم ضمن من االدوية جرائم وتعتبر
 تعطي التي هي نفسها،النها تفرض ان الجنائية المسؤولية لقيام كأساس الخطأ فكرة استطاعت

                                                           
د. شدددحاته غريددد  شدددللامي، خدو دددية الم ددديولية المدايدددة شدددي مجدددال الددددواغ، دار الجامعدددة الجديدددد، سدددنة  (1)

 .6،ص2336
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 ما وهذا الجنائي قانونها في تحفظه ان يجب البشرية احرزته انتصاراً  تعد بحيث اساسها، للعقوبة
 .التالي النحو على فرعين في إيضاحه سيتم

 .الدواء مجال في الجنائية المسؤولية لقيام كأساس الجنائي الخطأ -:االول الفرع

 الشريعة في الدواء مجال في الجنائية المسؤولية لقيام كأساس الجنائي الخطأ -:الثاني الفرع
 .اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

  

 االول الفرع

 الدواء مجال في الجنائية المسؤولية لقيام كأساس الجنائي الخطأ

 سنفسح ثم ومن الجنائي الخطأ مفهوم عن الموضوع هذا في حديثنا بداية في سنعرج      
 .  الدواء مجال في الجنائية المسؤولية لقيام كأساس الخطأ فكرة عن للحديث المجال

 عليها يطلق حيث عديدة مرادفات الجنائي للخطأ ان على ننوه -:الجنائي الخطأ مفهوم -:اوال
 له المصطلحات هذه وكل العمدي، والقصد المقصود، او العمدي والخطأ الجنائي، القصد تسمية

 .  الجنائي الخطأ معنى نفس

 قوانينها ضمن صريح بشكل الجنائي الخطأ تعرف لم التشريعات معظم ان الي ونشير     
 من كثير في العمد كلمة ادراج خلل من وذلك فقط ضمنياً  اليه باالشارة اكتفت انما الحنائية
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 يرتكبها التي الجريمة على مباشرة تنعكس التي الجاني ونية قصد على الدالة القانونية النصوص
 . (1)النتيجة تحقيق وارادة الجاني

 جنائية بعقوبة قرنت ناهية امرة قانونية لقاعد مخالفة -:انه على الجنائي الخطأ ويعرف      
 .(2)عليه ومعاقب قانوني بنص يجرم سلبي او ايجابي لفعل نتيجة الخطأ الحقت

 الجريمة في المعنوي  للركن واالصلية االساسية الصورة -:بانه الجنائي القصد ويعرف      
 على ينطوي  باعتباره الجاني حق في الجنائية المسؤولية تقوم لكي ضروريا اساسياً  شرطاً  ويعتبر

 .(3) تحقيقها المرغوب النتيجة والي المجرم للفعل الجاني ارادة انصراف

 اساسيتين نقطتين حول تدور جميعها ان اال الجنائي للخطأ الفقهية التعريفات اختلف ومع      
 .نتيجتها تحقيق وارادة الجريمة، بمكونات الجاني علم في النقطتين هذه وتتمحور

 

 

 .الدواء مجال في الجنائية المسؤولية لقيام كأساس الجنائي الخطأ فكرة -:ثانيا  

 محور تمثل زالت ال مستورده او الدواء منتج لمسؤولية القانوني االساس في البحث ان      
 اثبات على تتوقف  الخطأ فكرة اساس على المستورد او المنتج مسؤولية فاثارة الباحثين، دراسات

 الحرص و اليقظة توخيه عدم و سلوكه في انحرافه اي ، للمنتج نسبته و الخطأ لهذا المضرور
 .والتبصره

 تتطلبها التي العناية هو عنه االنحراف عدم الدواء منتج على يتعين الذي فالمعيار
 و علما المنتجين اواسط من المالوف بالسلوك تقديرها على القضاء جرى  التي و المهنة اصول

 على يقع قانونيا التزاما يمثل المنتج في المتطلب المتبصر السلوك فان بالتالي و يقظة و دراية

                                                           
ج دددتير، جامعدددة حجاية،سدددنة االددوس سدددعاد، و اشدددع،ل الددددورية، الددرنن المعندددول شدددي الجريمدددة، رسددالة ما (1)

 .3،ص2318،2313
ةمددر حددن ةبداللدده محمددد اللددويزااي، الم ددؤولية الجنائيددة لمدددير المنشددأ التجاريددة شددي الن ددام ال ددودل، رسددالة  (2)

 .132،ص2336ماج تير، جامعة اايا العرحية للعلوم اقمنية، سنة 
 .3االوس سعاد، و اشع،ل الدورية، الرنن المعنول شي الجريمة، مرجا ساحق،ص (4)
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 شخص انه المنتج او المهني في فالمفروض دائرته عن الخروج او به االخلل بعدم عاتقه
 .(1)العاديين االفراد يمتلكها ال تقنية وسائل يحوز و العمل عن كافية معلومات له مختص

 المسؤولية لقيام كاساس الخطأ فكرة اطار في للمنتج نسبته و الخطا اثبات مسالة لكن      
 التي التكنولوجي و الصناعي للتطور بالنظر مستعصية مسالة اضحت الدواء مجال في الجنائية

 .الخدمات و المنتوجات على بالتالي انعكس الذي و البشرية عرفته

 على يتوجب انه أي عليه، المدعي خطأ المدعي باثبات تقضي العامة القواعد ان حيث
( المستورد الموزع،) حكمه في من وكل الدواء منتج انحراف اثبات عموماً  المتضرر او المستهلك

 الذي المستهلك مواجهة في المهنيين، من مثله في لمن الموازي  والتبصر اليقظة توخية وعدم
 . المسؤولية يتحمل حتى الكافيه، الفنية للدراية يفتقد

 مجرد اعتبار على الفرنسي القضاء احكام جرت المضرور، عن االثبات عبئ من وللتقليل      
 ان ايضا ونجد مسؤوليته، واثارة المنتج خطأ على للتدليل كافي فهذا معيب( الدواء) منتوج تسليم

 االثبات عبء نقل حيثُ  ذلك من اكثر الي ذهب بل المسلك، نفس على سار الجزائري  المشرع
 .(2)المستهلك على كان ان بعد المنتج على

 

 الثاني الفرع
  في الدواء مجال في الجنائية المسؤولية لقيام كأساس الجنائي الخطأ

 اإلسالمية الشريعة
 االمانة في قلة مع والحرف المهن انواع فيها تشعبت قد الحديثة المدنية الحياة ان

 الي  االمر بنا وصل حتى والغش االحتيال اساليب تطور بعد خصوصاً . الذمة في وضعف
ضررًا متعمدًا بصحة وسلمة المواطن ويشكل قضية خطيرة يجب التصدي لها ليحدث  الدواء،

على كافة األصعدة الحكومية واألهلية إليقاف هذه الجريمة وتطويق الخطر الذي يهدد اإلنسان 
 .في صحته

                                                           
 .موتا المعرشة اللااواية،م ؤولية المنت  ةن المنتجام المعيبة (1)
يحياول سارة، و ارامدوم ادورة، م دؤولية المندت  ةدن شعدل منتجاتده المعيبدة نوسديلة لحمايدة الم دتلل ، رسدالة  (2)

 11،ص2313،2312الجزائر،سنة-حجاية-من ميرةماج تير، جامعة ةبدالرح
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مَ  الَِّتي النَّْفَس  َتْقُتُلوا َواَل : } تعالى لقوله الغير تجاه المسؤولية الشريعة قررت وبذلك        اللَّهُ  َحرَّ
اُكم ِلُكمْ ذَ   ۚ   ِباْلَحق ِ  ِإالَّ   نفسه على يتعدى ان لإلنسان شرعاً  يجوز فل (1){َتْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ

 وقوله (2){التَّْهُلَكةِ  ِإَلى ِبَأْيِديُكمْ  ُتْلُقوا َواَل : }سبحانه لقوله وذلك له ملكاً  ليست ألنها الغير عن فضلً 
 .(3){مُِّبيًنا َوِإْثًما ُبْهَتاًنا اْحَتَمُلوا َفَقدِ  اْكَتَسُبوا َما ِبَغْيرِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُيْؤُذونَ  َوالَِّذينَ : }تعالى

 رسول أن ، هريرة أبي عن ، أبيه عن ، صالح أبي بن سهيل عن " النبوي  الحديث وفي       
 فليس ، غشنا ومن ، منا فليس ، السلح علينا حمل من: "  قال ، وسلم عليه الله صلى الله
 َوِإَلى: }تعالى الله قال وأشكاله أنواعه بكل حرام البيع في والتدليس والغش العيب فإخفاء ،(4)"منا

بِ ُكـمْ  مِ ن َبيِ َنة   َجاَءْتُكـم َقدْ  َغْيُرهُ  ِإَله   مِ نْ  َلُكـم َما اللَّهَ  اْعُبـُدوا َقـْومِ  َيا َقالَ  ُشَعْيباً  َأَخاُهـمْ  َمْديـَنَ   َفَأْوُفـوا رَّ
ََ  َتْبَخُسوا َوالَ  َواْلِميَزانَ  الَكْيلَ   لَُّكـمْ  َخْير   َذِلُكـمْ  ِإْصلِحَها َبْعدَ  اأَلْرضِ  ِفـي ُتْفِسـُدوا َوالَ  َأْشَياَءُهمْ  النَّاَس

 .(5){مُّْؤِمِنينَ  ُكنتـُم ِإن
شخص بضمان الضرر الواقع على الغير نتيجة وحيث أن المسؤولية عند الفقهاء هي التزام       

تصرف قام به، فنخلص الى ان المسؤولية الجنائية تتحقق بمجرد الشروع في جريمة الغش، 
ويتوفر القصد الجنائي إذا قام التاجر او من يعمل لديه بفعل يحصل به الضرر للغير بغض 

 .(8)ة يعاقب عليهاالنظر عن طبيعة ذلك الفعل، فمجرد الشروع في الغش يعتبر جريم

 الثالث المطلب

 الوضعي والقانون  االسالمية الشريعة في الدواء مصنع او المنتج مفهوم

 مختلف لمواجهة للدواء محتاجون  يجعلهم العالم انحاء جميع في المرضى انين
 تتم لذلك معاناته، وتخفيف صحته على انسان كل لحفاظ سبباً  يعد الذي الدواء االمراض،

 الي االمر بداية في اوكلت وقد المجال، هذا في مختصين قبل من الدوائية الصناعات ممارسة
 .خاصة لمصانع اسندت االمراض وكثرة للدوية االحتياج تزايد ومع انه اال الصيادلة،

                                                           
 "121سورة اقاعام اقية رتم" (1)
 "162سورة البلرة اقية رتم" (2)
 "26سورة اقحزاب اقية رتم" (4)
احمد حن ةلي حن حجر الع ل،اي، شتح البارل شرح  حيح البجارل،حداب ال دتن، الناشدر دار الريدان للتدراث،  (3)

 .23"ص 8826"،رتم الحديث 1668سنة
 ".62سورة اقةراي اقية رتم" (2)
 المحامي. رامل شبي  الرناض، الم ؤولية الجنائية شي الغ  التجارل، حدون   حة (8)
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 بحيث الدقة، العالية الفنية االحاطة تتطلب التي الخطرة المنتجات من الدواء ان وباعتبار      
 المجال هذا في الحاصلة العلمية للتطورات نتيجة لكن معمقة، تجارب اجراء بعد اليها يتوصل

 .تشريعية بتطورات مواكبته الضروري  من فاصبح بمستهلكيه، اضرار لحقت

 او طبيعيا شخصا كان سواءً ( المصنع) المنتج مفهوم بتحديد تبدأ التطورات هذه واول
 على وذلك فرعين الي تقسيمه خلل من وذلك المطلب هذا في تحديده سيتم ما وهذا معنوياً 

 -:التالي النحو

 . الوضعية القوانين في الدواء مصنع او المنتج مفهوم -:االول الفرع

 .االسالمية الشريعة في الدواء مصنع او المنتج مفهوم -:الثاني الفرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 االول الفرع

 الوضعية القوانين في الدواء مصنع او المنتج مفهوم

 استعراض سيتم فانه الدواء، مصنع او للمنتج مباشر قانوني تعريف اليوجد انه بما
 مفهوم على نعرج ثم ومن اللغوي  للمفهوم وفقا المنتج تعريف من انطلقاً  التعريفات، من مجموعة

 وانتهاءً  الوضعية، التشريعات بعض وفق التعريفات ببعض مروراً  القانون، لفقهاء وفقا المنتج
 .الدولية االتفاقيات وفق الدواء منتج بمفهوم
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 .اللغة في" الدواء مصنع" او المنتج مفهوم -:اوال  

المنتج لغة وهو اسم للفعل الثلثي )نتج(، أي بمعنى نتج وشدد للتكثير، ويقال )نتجت( على مالم 
 أي حان نتاجها،-ويقال أنتجت الناقة–يسم فاعله تنتج )نتاجا(و)نتجها(أهلها من باب ضرب، 

وقت –بفتح الميم –واستنتج الشيء حاول نتاجه واستنبطه، ويقال استنتج الحكم من أدلته، والمنتج 
 اإلنتاج. 

ومصدر الفعل نتج )اإلنتاج(وهو كل ما ينتجه اإلنسان عن طريق الزراعة والصناعة 
أي كثير النتاج، والمنتج)بضم -بالكسر -والتجارة واستغلل ثروات األرض وغيرها، والمنتج

لميم(: هو الشخص الذي يوجد الثروات والمحاصيل ونحوها، ويقال بلد منتج للقطن ومصدر ا
 . (1)له

المنشأة التي تصنع فيها االدوية وفق اسس الممارسة الجيدة  -: كما يعرف مصنع االدوية بانه
 .(2)لتصنيع الدوائي المعترف بها عالميا

 .القانوني للفقه وفقا" الدواء مصنع" المنتج مفهوم -:ثانيا  

 -:االتي التحو على وذلك وموسع مضيق بين" المنتج" تعريف حول الفقهية االراء تعددت

 تقضي التي المواد في للتعامل ممتهن كل -:بأنه المنتج القانونيين الفقهاء بعض فعرف      
 في خزنها ثم توضيبها،ومن او صنعها او تهيئتها في دور له فيكون  خاصيين واهتماما جهداً  منه

 . (3)لها تسويق اول وقبل صنعها اثناء

 في للسلعة صانع كل -:بأنه المنتج مفهوم تحديد على الفقهاء من اخر فريق ذهب فيما      
 المفهوم وهذا لها، االولية المنتجات اعد او تركيبها في شارك او منها اجزاء او النهائي شكلها

 النهائي المنتوج منتج فقط ليس)  هو المنتج ان يرون  الذين الفقهاء من االخر الراي مع يتفق
 .(4) (المركبة االجزاء او الجزء ومنتج االولية المادة منتج ايضاً  وانما

                                                           

،العددد ال الدث،  األساس القـانوني اللتـزام المنـتج بـاإلعلم مجلة المحلق الحلي للعلوم اللاواية وال ياسية، (1)

 .243ال نة ال احعة،مرجا ساحق، ص
هدى خالد احراهيم ال احراهيم،.الم ؤولية الجنائيدة ةدن اقتجدار غيدر المشدروع  حاقدويدة شدي الن دام ال دعودل  (2)

 .43،ص2318ملاراة حاللااون اقماراتي،رسالة ماج تير،جامعة اايا العرحية للعلوم اقمنية،سنة 
،رسددالة ماج ددتير، جامعددة محمددد لمددين تنطددرة سددارة، الم ددؤولية المدايددة للمنددت  واثرهددا شددي حمايددة الم تلل  (4)

 .6،ص2318،2313الجزائر،سنة -سطيا -دحاغين،
 تنطرة سارة، المرجا ال احق. (3)
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 للستعمال بها طرحت التي حالتها في للسلعة النهائي المنتج بانه -:المنتج البعض ويعرف      
 .اجهزتها كل صنع قد يكن لم ولو حتى االستهلك او

 المهني، البائع او الصانع البائع -:بأنه المنتج الفرنسيين الفقهاء بعض ينعت حين في
 مع مشتركاً  او منفرداً  مهنية، بصفة يقوم الذي المعنوي  او الطبيعي الشخص ذلك هو فاالول

 ان يجب التي التقني العلم ومعطيات تتوافق تقنية معارف توافر تستوجب متكررة باعمال غيره،
 وهو اوالتاجر،( المستورد)الموزع فيشمل الثاني اما غيره، بواسطة اوظاهرياً  بنفسه، حقيقة يملكها

 االساسي المصدر انه على معتاده بصورة ويتصرف له مهنة ذلك متخذاً  المواد بيع اعتاد الذي
 بين الوصل صلة عادة يكون  اذ المنتجات من معينة اصناف اوتوزيع بيع في المتخصص

 . (1) والمستهلك الصانع

 :.الوضعية التشريعات لبعض وفقا" الدواء مصنع" المنتج مفهوم -:ثالثا  

تجدر االشارة الي ان عبارة المنتج وردت في قوانين مختلفة اليسع المجال لذكرها جميعًا،       
وانما نحن في صدد البحث واختيار المفهوم االنسب وبذلك فسوف نحاول عرض مجموعة 

ننوه الي إن ما اتجه إليه الفقه  من مسارات مختلفة  لتحديد من تعاريف تساعدنا على ذلك،و 
ينطبق عليه وصف المنتج ،وجد له انعكاسا في تشريعات القوانين التي عرفت المنتج  وذلك على 

 -النحو التالي:

/لسنة 10، فنجد إن المشرع نظم "مسؤولية المنتج" في قانون التجارة المصري رقم ففي مصر
منه ،حيث إن البعض  من الفقه  يرى إن المشرع أشار ضمنا إلى  (80)،في المادة 1666

الفقرة )ثالثا( ،حيث عدت المنتج هو الصانع النهائي للسلعة  80/1تعريف المنتج في نص المادة 
والذي يعرضها للتداول ،وما يلحظ إن هذا النص  فصل في إشكالية  المقصود بالمنتج صانع 

إنما يتعلق بمعد  -على نحو ماشرحنا–لنهائي ،إذ أن حكم النص األجزاء أم صانع المنتوج ا
المنتوج في هيأته النهائية، بصرف النظر أن كانت األجزاء المكونة للمنتوج من صنعه أم استعان 
ببعض أجزاء غيره، أم انه قام بعملية التجميع ، ويكمن التسويغ المنطقي لهذا السلوك فمنا 

                                                           
-تلم ددان -شلددار نميلددة رو ددة، الم ددؤولية الجنائيددة للمنددت  الملددوث، رسددالة دنتوراة،جامعددة احددي حبددر حللايددد (1)

 12،ص2318،2313الجزائر، سنة 
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صورتها النهائية ،أن يتأكد من سلمة وصلحية األجزاء التي المفترض على صانع السلعة في 
 .(1)يستخدمها في اإلنتاج ،وعليه فحصها ومراقبتها قبل تركيبه

( وعدته مسؤوال، فهو الموزع وأعطته 80/1أما الطرف الثاني الذي نصت عليه المادة )      
 مفهوما موسعا ليشمل:

تورد السلعة يبيعها إلى مجموعة من الوسطاء حتى مما جرى به العمل أن مس مستورد السلعة:-1
تصل للمستهلك ،من الممكن  أن تكون عملية البيع مباشرة من المستورد إلى المستهلك، وهي 
حالة نادرة الوقوع، ولقد أقر المشرع المصري بمسؤولية مستورد السلعة للتجار فيها، وذلك لكفالة 

 حقه.  حماية المضرور من خلل تعداد سبل اقتضاء

وهو ذلك التاجر الذي يقوم بتجميع السلعة في مخزنه، ويقوم بتوزيعها في  تاجر الجملة:-2
السوق على تجار التجزئة بغض النظر عن هذه السلعة عن كون السلعة محلية  الصنع أم 
مستوردة، وبهذه الصفة فهو مسؤول عن العيوب التي تلحق بالمنتجات حتى وان لم يعلم بها، و 

دَ  ذلك هو سهولة إثبات عدم علمه بالعيب لكونه ليس له دور في عملية صنع المنتجات، وأن  َمرًّ
 مهمته تقتصر على بيع المنتجات بالشكل الذي سلمت له من المنتج الحقيقي الذي أنتجها.

 

 

: وهو من يتولى إيصال المنتجات إلى المستهلك النهائي ، وعلى هذا فإن تاجر تاجر التجزئة-3
ال يكون مسؤوال إال إذا كان عالما بالعيب الموجود بالسلعة وقت بيعها، أو كان من واجبه التجزئة 

أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها أي إن المشرع المصري اخذ بالمفهوم الواسع للمنتج 
 مع بعض التقييد.

 صانع"انه على المنتج( المغربي( )24,16) القانون  من الثالت الفصل عرف حين في      
 المقيم كيله او المنتوج تكوين في يدخل جزء صانع او اولية مادة منتج او الصنع كامل منتوج

 علمة اية او التجارية علمته او اسمه بوضعه صانع انه على يتقدم شخص كل او بالمغرب

                                                           

، مرجدا سداحق، األساس القانوني اللتزام المنـتج بـاإلعلم مجلة المحلق الحلي للعلوم اللاواية وال ياسية، (1)

 233ص
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 المهنيون  ،توضيبه اعادة او المنتوج بتحويل يقوم الدي الشخص او المنتوج على اخرى  مميزة
 سلمة على انشطتهم تؤثر ان الممكن من كان اذا التسويق سلسلة في المتدخلون  االخرون 

 ."(1)المنتج هوية تحديد تعذر اذا او الوطني بالتراب يوجد ال المنتج كان اذا المنتوج

نجد أن المشرع قد  1666الرجوع إلى قانون مسؤولية المنتج الفرنسي الصادر عام  وعند
حيث المبدأ االتجاه الموسع في تحديد المنتج ،بحيث انه يعد كل من شارك في عملية تبنى من 

اإلنتاج مسؤوال عن  اإلضرار التي تسببها عيوب المنتجات وفي ذلك يتساوى المنتج النهائي مع 
منتج احد المكونات الداخلة في إنتاج السلعة ،وقد ورد تسويغا لذلك في حيثيات إصدار التوجيه 

ي الذي يعد المصدر  المادي المباشر له ،إن هذا التوسع في تحديد المنتج يتفق مع األوروب
منطق حماية المستهلك والذي صدر التوجيه ألجل تحقيقه حيث عرف المشرع الفرنسي  في 

المنتج )صانع المنتجات النهائية ،ومنتج المواد األولية ،وصانع المكونات الداخلة  1368/8المادة
 .( 2)تجات النهائية (في تكوين المن

 

 

 

وأما عن موقف المشرع العراقي،فانه تطرق إلى تنظيم مسؤولية المنتج في قانون حماية       
حيث عرف المنتج من خلل تعريف "المجهز" في المادة "األولى"  "2111" لسنة"1المستهلك رقم"

أو موزع أو بائع  منه الفقرة "سادسا" "كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر
أي إننا نرى انه اخذ بالمفهوم الواسع   "سلعة أو مقدم خدمة سواء كان أصيل أو وسيطا أو وكيل
 .(3)للمنتج بحيث يشمل المنتج الفعلي ومن هم في حكم المنتج

                                                           
 .4موتا المعرشة اللااواية، م ؤولية المنت  ةن المنتجام المعيبة، مرجا ساحق، ص (1)
داي ال را ي، مجلة العلوم د. ااجية العطرا ، الم ؤولية ةن شعل المنتجام المعيبة شي  وغ اللااون الم (2)

 .63، ص2312اللااواية والشرةية، العدد ال ادس، سنة 
األسدداس اللددااواي قلتددزام المنددت  حدداـة،م، مرجددا سدداحق،  مجلددة المحلددق الحلددي للعلددوم اللاوايددة وال ياسددية، (4)

 231ص
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 الغش وقمع المستهلك حماية قانون  خلل من" المنتج" الجزائري  المشرع عرف حين في      
 او طبيعي شخص كل"  انه على" 0"فقرة" 3" المادة نص خلل من" 2116" لسنة" 13"رقم

 .(1)"للستهلك المنتجات عرض عملية في يتدخل معنوي 

 المنشأة)بانه الدواء مصنع مباشر غير بشكل كان وان السعودي المشرع عرف حين في      
 الصيدالنية المستحضرات مصنع او العشبية المستحضرات بيع منشأة او الصيدلية هي الصيدلية

 لشركة العلمي المكتب او بالجملة والعشبية الصيدالنية بالمستحضرات االتجار مستودع او
 المرسوم بموجب وذلك( الصيدالنية المستحضرات وتحضير الدوائية االستشارات مركز او االدوية
 ".06"رقم قرار" 1425" لسنة" 31"رقم الملكي

 شان في" 1664" لسنة" 4" رقم االماراتي االتحادي القانون  من" االولى" المادة عرفت فيما      
 االنتاجية الوحدة هو)بانه صريح وبشكل االدوية مصنع الصيدالنية والمؤسسات الصيدلة مهنة

 (.صيدالني مستحضر او الدواء انتاج في اقسامها جميع تتعاون  التي الدولة داخل

 :. الدولية االتفاقيات وفق المنتج مفهوم -:رابعا  

 -: التالي وفق ايضاحه سيتم ما وهذا اخرى  الي اتفاقية من المصنع او المنتج مفهوم اختلف

 

 

 

 االتفاقية من" الثانية" المادة من" 1"الفرة نصت فقد" الهاي" اتفاقية وفق المصنع فمفهوم -1
 مصنوعة ام خاما كانت سواءً  والصناعية الطبيعية المنتجات"بانه المنتوج  اليها المشار

 اتفاقية اعتمدتها الذي المنهج ان النص هذا من ويتضح عقار، ام منقوالً  كانت وسواءً 
 شملت لذلك واسعًا، كان المنتج مسؤولية باحكام المشمولة للمنتجات تحديدها في الهاي

 مسؤولية لنظام واخضعتها سواء حدا على والصناعية الطبيعية المنتجات االتفاقية هذه
 .(2)المنتج

                                                           
 .13تنطرة سارة، الم ؤولية المداية للمنت  واثرها شي حماية الم تلل ، مرجا ساحق،ص (1)
 .21 احق،صالمرجا التنطرة سارة، ،  (2)
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 االردنية الشراكة اتفاقية في الوارد المعدل الثالت البرتوكول" وفق المصنع مفهوم عن اما -2
 فقد" 2116لسنة االداري  التعاون  واساليب المنشأ منتجات بتعريف والمتعلق  االوروبية

 تم الذي المنتج يعني"  بانه المنتج االتفاقية هذه من" ت"فقرة" االولى" المادة عرفت
 ."أخرى  تصنيع عملية في الحقا للستخدام مخصصا كان ولو حتى ، تصنيعه

 هو) المنتج أن األوربية التعليمة اعتبرت1665 لسنة األوربية التعليمة في المنتج وعرف  -4
فت حيث منتجاته، في العيب بسبب الحاصل الضرر عن المسؤول الشخص  المادة عر 

 األولية، المواد منتج وكذلك النهائي، شكله في الشيء صانع:"بأنه المنتج 1/  13
 سواء المنتج بمظهر يظهر الذي شخص وكل الشيء، تكوين في يدخل لجزء والصانع

 .(1) (لها مميزة أخرى  علمة أي أو التجارية علمته أو اسمه بوضع

                                                           
شدرياي محمددد،ححث حدول الم ددؤولية المدايدة للمنددت  وشدق احبددام اللدااون المددداي الجزائرل،المرندز الجددامعي  (1)

 .22،ص2336ة، سنة حجميس مليااة،معلد العلوم اللااواية واقداري
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 الثاني الفرع
 االسالمية الشريعة في الدواء مصنع او المنتج مفهوم

 الشيء مصنع او المنتج مفهوم هو الفقهاء اراء اختلفت انه الي نشير بدء ذي بادئ      
 -:إخراجها أو القيود بعض إدخال إلى و اختلف الي يرجع وذلك اراء عدت الي" االستصناع"

 :يلي ما منها نورد متعددة بتعريفات االستصناع الحنفية عرف حيث
 ابن وعرفه ،  العمل فيه شرط الذمة في مبيع على عقد االستصناع: بقوله الكاساني عرفه

 مخصوص وجه على خاص شيء في الصانع من العمل طلب هو االستصناع: " بقوله عابدين
، ويرى بعض الحنفية ان االستصناع مواعدة من الطرفين أوال ، ثم فبينما يكمل   يأتي مما يعلم

 1الصانع المصنوع ويسلمها له يصبح بائعًا بالتعاطي

 شيئا لي اصنع:فيقول صانع إلى إنسان يجئ أن االستصناع: " بقوله البابرتي وعرفه      
 .( 2)(" يسلم ال أو بعضها أو الدراهم، جميع إليه ويسلم درهما، بكذا كذا وقدره كذا، صورته

 مكعب أو خف لصانع يقول أن وهو الصنعة طلب االستصناع: "الهمام بن الكمال تعريف ومثله
 ووزنها كذا، تسع – برمة أي – دستا أو كذا وسعته كذا طوله خفا لي اصنع: الصفر أواني أو

 نجيم ابن وعرفه ، معه اَلخر فيعقد شيئا، يعطى ال أو الثمن، ويعطى بكذا، كذا هيئة على كذا
 سعته أو كذا طوله خفا لي اصنع صفار أو مكعب أو خف لصاحب يقول أن االستصناع: بقوله
 أو المسمى، الثمن ويعطى بكذا، كذا هيئة على كذا ووزنها كذا تسع - برمة أي - دستا أو كذا،

    .(3)( .منه اَلخر فيقبل شيئا، يعطى ال

: والشافعية المالكية أما الحنفي، المذهب في تعريفات هي السابقة التعريفات هذه وكل         
 كلمهم من يستفاد حيث الحنابلة، وكذلك ، السلم، من وأحكامه تعريفه فيؤخذ بالسلم، ألحقوه فقد

                                                           
الع،مدده   محمددد احددن احمددد احددن ةرشدده الدسددوت  المددالب  ، حاشددية الدسددوت  ةلدد  الشددرح الببيددر ، الجددزغ ال الددث ، الناشددر ، دار البتدد   1

 . 218العلمية ، حيروم،  حدون سنة  ص 
اقس،مي التاحا لمن مة  .د. ح ن ةلي الشاللي. اقستدناع وموتا ال له اقس،مي منه، مجلة مجما ال له  (2)

 .663المؤتمر اقس،مي حجدة،الجزغ ال احا، العدد ال احا، ص
 .663 .د. ح ن ةلي الشاللي. اقستدناع وموتا ال له اقس،مي منه، المرجا ال احق،ص (4)
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 إلى عندهم كله هذا في فيرجع السلم، وجه غير على عنده ليست سلعة بيع: االستصناع أن
  .(1)البيع

 الثاني المبحث

 اإلسالمية والشريعة الوضعية القوانين في األدوية جرائم عن الجنائية المسؤولية

 المنتج واصبح الصناعة ازدهرت حيث ذروتها، الي التكنولوجيا وصلت الحديث العصر في      
 الوطني االقتصاد تطوير في ساهمت ضخمة، اقتصادية مشروعات ضمن نشاطته يمارس

 هذا نتيجة الجرائم من خطيرة انواع ظهور بالمقابل ننسى ان دون  وغيرها، العاملة االيدي وتشغيل
 المشروعات اصحاب اليها يلجأ التي الملتوية االساليب نتيجة التجريم نطاق اتسع حيث التطور،

 مختلفة مجاالت وفي متنوعة باشكال الغش فاصبح والمالية، االقتصادية اهدافهم تحقيق اجل من
 ".االدوية تجارة"  راسها وعلى

 صعيد على او نفسها الدولة عاتق على سواءً  االدوية تخلفها التي االخطار هذه وامام
 من تتقرر فعالة جنائية تشريعات سن من فلبد االدوية، هذه مخاطر من المضرور الشخص

 يجب الجرائم هذه خطورة من الحرص ولزيادة للمخالف، الملئمة الجنائية المسؤولية خللها
 االشخاص على المسؤولية تقصير عدم خلل من ذلك ويتحقق المسؤولية دائرة من التوسيع

 .المعنوية األشخاص لتشمل تمتد وان الطبيعية

 وذلك مطالب اربعة الي المبحث هذا دراسة سنقسم فاننا المقدمة هذه في سرده تم ما خلل ومن
 -"التالي النحو على

 .الدوائية منتجاته خطورة عن" للمنتج" الجنائية المسؤولية -:االول المطلب

 .الدوائية والصيدلي الطبيب مسؤولية -:الثاني المطلب

 .االدوية ومصانع شركات مسؤولية -:الثالث المطلب

 .االدوية لمستوردي الجنائية المسؤولية -:الرابع المطلب

 
                                                           

د. اايا حن جمعان الجريدان،اقستدناع، موتا الملتل   (1)

 .2314،سنةhttp://fiqh.islammessage.comال للي،
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 األول المطلب

  الدوائية منتجاته خطورة عن" للمنتج" الجنائية المسؤولية

 من له يقدم ما ما او سلع من امامه يعرض ما عن االستغناء يمكنه ال المستهلك ان      
 او اوفساد فيها غش نتيجة لمخاطرها ضحية منه جعلت وتنوعها، كثرتها ان غير خدمات،

 لتحقيق يتدخل بان المشرع دفعت وغيرها األسباب هذه ترويجها، قصد كاذبة لدعاية ضحية
 .الجنائية المنتج مسؤولية بتقرير وذلك فعالية اكثر باسلوب المستهلك حماية

 اذا خصوصاً  والمعادن المعاش في العباد مصالح بحفظ االسلمية الشريعة اعتنت كما       
 لم فقدت اذا بحيث والدنيا، الدين مصالح قيام في منها البد أي ضرورية المصالح تلك كانت

 .فساد على بل استقامة، على الدنيا مقاصد تجر

 -:التالي النحو على وذلك فرعين الي المبحث هذا سنقسم ذلك على وبناء

 .اإلسالمي الفقه في الدوائية منتجاته خطورة عن" للمنتج" الجنائية المسؤولية -:األول الفرع

 االقوانين في الدوائية منتجاته خطورة عن" للمنتج" الجنائية المسؤولية -:الثاني الفرع
 .الوضعية
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 االول الفرع

 االسالمي الفقه في الدوائية منتجاته خطورة عن" للمنتج" الجنائية المسؤولية

 بادارة القائم"  الطبيعي الشخص" هنا  بالمنتج نقصد اننا الي نشير بدء ذي بادئ
 ." مصنع او شركة"  كان سواءً  الدوائي المشروع

 الجسم ليعود االمراض من والتداوي  العلج الي االنسان دعا قد االسلم ان الي ونشير
 بعض جشع انا اال االمراض، هذه لعلج المختلفة االدوية االنسان ،فيستخدم الطبيعي مجراه  الي

 بانتاجه يقومون  قد التي االدوية مخاطر الي النظر دون  المادي الربح الي وسعيهم االدوية منتجي
 .الضارة االدوية هذه انتاج الي يرجع وهذا لحياتهم، البشر بعض بفقدان يؤدي قد الذي االمر

 لهذه انتاجهم وراء من يقصدون  ال الضارة االدوية هذه منتجي ان اليه االشارة ينبغي وما
 ورد فقد بالغير، اإلضرار قصد تحريم على جميعا الفقهاء اتفق وقد بالغير، االضرار اال االدوية

 َفَبَلْغنَ  النََّساء َطلَّْقُتمُ  َوِإَذا: )تعالى قوله -:منها مواضع في اإلضرار عن النهي الكريم القرآن في
 َفَقدْ  َذِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمن لََّتْعَتُدواْ  ِضَراراً  ُتْمِسُكوُهنَّ  َوالَ  ْعُروف  ِبمَ  َسرِ ُحوُهنَّ  َأوْ  ِبَمْعُروف   َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ 

َضاَعةَ  ُيِتمَّ  َأن َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْينِ  َحْوَلْينِ  َأْواَلَدُهنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ : )تعالى وقوله. (1) (َنْفَسهُ  َظَلمَ   الرَّ
 َوالَ  ِبَوَلِدَها َواِلَدة   ُتَضآرَّ  الَ  ُوْسَعَها ِإالَّ  َنْفس   ُتَكلَّفُ  الَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوعَلى
 َوالَ  ُوْجِدُكمْ  مِ ن َسَكنُتم َحْيثُ  ِمنْ  َأْسِكُنوُهنَّ :)تعالى وقوله.(2) (َذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى ِبَوَلِدهِ  لَّهُ  َمْوُلود  

وُهنَّ  : وسلم عليه الله صلى وقوله. (3) (َعَلْيِهنَّ  َفَأنِفُقوا َحْمل   ُأواَلتِ  ُكنَّ  َوِإن َعَلْيِهنَّ  ِلُتَضيِ ُقوا ُتَضارُّ
 "ضرار وال ضرر ال"

 يتحمل ان -:االسلمية الشريعة في الجنائية بالمسؤولية يقصد بانه نوهنا قد وكنا
 الجنائية فالمسؤولية ونتائجها، لمعانيها مدرك وهو مختاراً  ياتيه التي المحرمة افعاله نتائج االنسان

                                                           
 ".241سورة البلرة اقية رتم " (1)
 ".244سورة البلرة اقية رتم " (2)
 ".244سورة البلرة اقية رتم " (4)



 

39 
 

 ان ثانيهما محرمًا، فعلً  االنسان ياتي ان اولها اسس ثلث على تقوم االسلمية الشريعة في
 .(1)مدركاً  الفاعل يكون  ان ثالثهما مختارًا، الفاعل يكون 

 االيات من العديد في العقوبة شخصية مبدأ اسست قد االسلمية الشريعة ان الي ونشير
 َعَلْيَها ِإالَّ  َنْفس   ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال َشْيء   ُكل ِ  َربُّ  َوُهوَ  َرب اً  َأْبِغي اللَّهِ  أََغْيرَ  ُقلْ ) -:تعالى قالى-: القرأنية

 (.(2)َتْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  ُكنُتمْ  ِبَما َفُيَنبِ ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  َربِ ُكمْ  ِإَلى ُثمَّ  ُأْخَرى  ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزرُ  َوال

 َكاُنوا ِبَما َسُيْجَزْونَ  اإِلْثمَ  َيْكِسُبونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َوَباِطَنهُ  اإِلْثمِ  َظاِهرَ  َوَذُروا) -:تعالى وقالى 
يَُّتُهمْ  َواتََّبَعْتُهمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ ) -:تعالى وقالى( (3)َيْقَتِرُفونَ  يََّتُهمْ  ِبِهمْ  َأْلَحْقَنا ِبِإيَمان   ُذرِ   ِمنْ  َأَلْتَناُهمْ  َوَما ُذرِ 

ةً  َلَجَعَلُكمْ  اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ ) -:تعالى وقالى( (4)َرِهين   َكَسبَ  ِبَما اْمِرئ   ُكلُّ  َشْيء   ِمنْ  َعَمِلِهمْ   َواِحَدةً  ُأمَّ
ا َوَلُتْسَأُلنَّ  َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  َوَلِكنْ   (.(5)َتْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  َعمَّ

 فاعلً  باعتباره فعله عن الجاني الشخص اال يسأل ال ان تقتضي العقوبة شخصية وقاعد
 .كشريك الجريمة في مساهماً  او اصلياً 

 في خصوصا والمتطورة والمستحدثة المتعددة وصورها الجرائم بعض لطبيعة ونظرا انه غير      
 المسؤولية اثبات لمسألة تعطي االسلمية الشريعة ان نلحظ فاننا ،"االدوية واستيراد انتاج" جرائم

 مجال في يدخل فالتسبب عليها، العقوبة توقيع ثم ومن االهمية، الطبيعي الشخص على الجنائية
 هنا، بيانه ُأريد والذي والتعزير، والقصاص الحدود بأنواعها، والجنايات والمعاملت، العبادات،

 وهذه  الجريمة؟ ارتكاب في المتسبب حكم هو فما. الجنايات مجال في الفقهاء عند التسبب حكم
  -: ان حيث الفقهاء بين خلفاً  المسائل اكثر من تعتبر

 اختلفوا ولكن هم عليه، وُيعاقب التسبب هذا عن مسئول الجريمة في المتسبب أن   على الفقهاء اتفق
 مرتبة في تكون  أم المباشر كمسؤولية المتسبب مسؤولية تكون  فهل المتسبب، مسؤولية مدى في

 !منها؟ أقل

 

                                                           
 .462ةبداللادر ةودة ، التشريا الجنائي اقس،مي،مرجا ساحق، ص (1)
 ".183سورة اقاعام اقية رتم " (2)
 ".123سورة البلرة اقية رتم " (4)
 ".21رتم "سورة الطور اقية  (3)
 ".64سورة النحل اقية رتم " (2)
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 المباشر، كمسـؤولية ُيسأل وال ُيعاقب ال الجريمة في المتسبب أن   إلى الحنفية ذهب :األول القـول
ية أوجبوا قد ونجدهم وأقل، أدنى مسؤولية وُيسأل ُيعاقب وإن ما  ُيوجبوا ولم بالتسبب القتل في الد 

 السبب بين مساواة   تماثـل ال المباشرة بطريقة الجريمة ارتكاب أن  : يعني وهذا القصاص،
 .(1)حنيفة أبي اإلمام رأي حسب المباشرة، دون  بالتسبب وقعت التي الجريمة ُتساوي  وال" والمباشرة

 بالتسبب الجريمة أن   إلي والشافعية ، والحنابلة ، المالكية من الفقهاء جمهور ذهب :الثاني القول
 التسبب، إلى القصد ثبت متى غالبًا، المباشر عقوبة عليه وُيعاقب المباشر، كمسؤولية عنها ُيسأل

 قتل في تسبب من على غالباً  القصاص أوجبوا أجدهم هنا ومن والعدوان، الضرر إلحاق أو
 .(2)مباشر بطريق قتله وكأن ه شخص،

 ينيب إن ،"المنتج"  المنشأة أو المصنع صاحب فان الفقهاء جمهور لرأي وتطبيقا ذلك على وبناءً 
 في جنائياً  مسئول يعد وبذلك والتنظيمات، اللوائح تطبيق مراعاة على لإلشراف مؤهل هو من

 . اللوائح بهذه اإلخلل حالة

 في الجنائية األدوية منتجي مسؤولية" إن هو األهمية في غاية نتيجة إلي نصل وبذلك
 وذلك عمديه غير بطريقة ترتكب قد أنها كما عموديا ترتكب إن الممكن من اإلسلمية الشريعة

 -:التالي التوضيح وفق

 جانب من عمديا الجريمة ترتكب: اإلسالمي الفقه في العمدية األدوية منتجي مسؤولية -1
 هذا يقوم كان الدواء هذا إلي الحاجة بأمس هو الذي للمستهلك قدم متى الدواء منتج

 والمتمثلة الفساد مظاهر إلزالة مواد بوضع يقوم ثم الصلحية منتهي دواء بتقديم المنتج
 للمساءلة معرضاً  يصبح فانه المنتج هذا لسلوك ونتيجة الدواء، هذا صلحية تغيير في

 األدوية هذه بتقديم قيامه بين مباشرة سببية علقة هناك ان باعتبار هذا بعمله قيامه عن
 .بهم اإلضرار عليها ترتب مما أصابهم، ما وبين للمستهلكين الفاسدة

                                                           
 -، ا رية الجريمة ال لبية شي ال له اقس،مي، رسالة ماج تير، جامعة النجاح الوطنيةداود اعيم داود رداد  (1)

 .33م، ص 2333شل طين، سنة 
 33، المرجا ال احق،صداود اعيم داود رداد  (2)
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 على المسؤولية هذه تنتج: اإلسالمي الفقه في العمدية غير األدوية منتجي مسؤولية -2

 للضرر، األدوية هذه مستهلكي تعرض شانها من التي األعمال ببعض قيامه عند المنتج
 علقة ثمة يكون  الحالة هذه وفي عمد، عن وليس تقصير أو خطأ عن نتج األمر ولكن

 .للضرر المستهلكين وتعرض المنتج هذا خطأ بين سببية

 إتيان الجاني فيه ينوي  ال الذي هو -:اإلسلمي الفقه في المتعمد غير الجنائي والسلوك      
 في وجده حجرا شخص رمى لو كما. "(1)منه خطأ نتيجة المحرم الفعل يقع ولكن المحرم الفعل

 فالضرر شخصاً  به فأصاب المارة خلو من التحقق دون  النافذة من أو السور خلف من بيته فناء
 "متعمد غير يكون  الشخص لذلك الحجر إصابة من المتولد الجنائي

 بن الله عبد عن بريدة بن الله عبد عن) بالحصى الخذف عن( ) الكريم رسولنا نهانا وقد      
 عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن تحذف ال له فقال يحذف رجل رأى أنه مغفل

 السن تكسر قد ولكنها عدو به ينكى وال صيد به يصاد ال إنه وقال الخذف يكره كان أو الخذف
 نهى أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أحدثك له فقال يخذف ذلك بعد رآه  ثم العين وتفقأ

 ( (.2) وكذا كذا أكلمك ال تخذف وأنت الخذف كره أو الخذف عن

 وربما فيه منبعث ال عبث فانه ونحوه بالحصى الحذف عن النهي لوجه بيان الحديث ففي      
 منتجي تصرف في عناصرها إيجاد يمكن كلها وهذه السن، وكسر العين كفق ضرر عن نتج

 .(3)والخبرة الدرية لعد نتيجة ذلك يكون  وقد بمستهلكيها الضرر تحدث التي الضارة األدوية

                                                           
 64مي،ط اقول، مرجا ساحق، صةبداللادر ةودة، التشريا الجنائي اقس، (1)
احمد حن ةلي حن حجر الع ل،اي، شتح البارل شرح  حيح البجارل،نتاب ال حائح والديد، حاب الج ي  (2)

 .224"، مرجا ساحق، ص2182والبندتة، رتم الحديث"
 .83حادل شجاع م رط الجضارل،الم ؤولية الجنائية ةن ا رار الت مم الغ ائي،مرجا ساحق، ص (4)
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 الثاني الفرع

  في الدوائية منتجاته خطورة عن" للمنتج" الجنائية المسؤولية

 .الوضعية القوانين

 غير أفعاله تبعة لتحمل صلحيته أو الشخص أهلية -:الجنائية بالمسؤولية يرد انه المعلوم من
 (.1)المشروع

 بعض تكتنفة ما غالباً  الجنائية، المسؤولية شخصية مبدأ تطبيق أن نقول ذلك على وبناءً       
 األشخاص تعيين إلي يقود الذي الشخصي الفعل تحديد إن ذلك العملية الناحية من الصعوبات

 األدوية منتجي بجرائم يتعلق فيما وخاصة سهلً  امراً  ليس الجريمة عن المسئولين الطبيعيين
 وبالتالي لها، والوحيد األصلي المتسبب باعتبار معين مصدر تحديد بشأنها يصعب التي الضارة،

 .عليه المترتبة النتائج مسؤولية مرتكبيه تحميل

 بسبب واسعة أبعاد اتخذت الجنائية، الدواء منتج مسؤولية إن إليه اإلشارة تجدر ما وان      
 من فئة ظهور في الظروف هذه ساهمت حيث واالقتصادية، االجتماعية الظروف تطور

 في التسبب حد إلي تصل قد خطيرة جرائم بارتكابهم والسريع الفاحش الربح في ترغب المنتجين
 أو للمواصفات مطابقة غير بأدوية السوق  إغراق طريق عن وذلك األدوية، هذه مستهلكي وفاة

 بصفة المستهلكين بحياة اإلضرار شأنها من أخرى  وسيلة بأي أو مغشوشة أو الصلحية منتهية
 .عامة بصفة االقتصاد بدعائم وتمس خاصة،

 خطورة عن جنائية مسؤولية المسئول( المنتج)الطبيعي الشخص تحديد بان نقول ثم ومن      
 اإلسناد والثاني القانوني، اإلسناد األول العنصر عنصرين، بواسطة يتم قد الدوائية منتجاته

 :.التالي النحو على وذلك عنصر كل عن وسنتحدث. المعنوي  و المادي

 القانوني اإلسناد -:اوال  

                                                           
بدالعزيز يواس خالد، التداحير الوتائية نآلية لمباشحة جرائم اقحداث،رسالة ماج تير،اناديمية الدراسام ة (1)

 .44،ص2312ليبيا، سنة-العليا حنغارل
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 عدة أو شخص تعيين أو الفاعل صفة تحديد اللئحة أو القانون  فيها يتولى طريقة هو
 المادية األفعال مرتكب هو الشخص هذا كون  عن النظر بصرف للجريمة، كفاعلين أشخاص

 التشريعي النص يحدده الذي الشخص فان للجريمة فاعل كان من واياً  ال ام للجريمة المكونة
 .(.1)األحوال جميع في الجريمة عن جنائياً  مسئوالً  يظل

 .ضمنية بطريقة يتم وقد صريحة، بطريقة يتم قد ذلك بموجب القانوني واإلسناد

 باالسم مسئول شخص صراحة القانون  يحدد عندما ويكون  -:الصريح القانوني اإلسنادً-أ
 الليبي الصحي القانون  من" 86" المادة عليه نصت ما ذلك على ومثال الوظيفة، أو

 األصناف جودة عن مسئولين والمحللون  المصنع مدير يكون ) انه على نصت حيث
 هو الصلحية منتهية األدوية كانت ما حالة في فالمسئول (.2) (وصلحيتها المنتجة
  .الصريح النص هذا وفق المصنع صاحب

 في إرادته عن صراحة القانون  يفصح ال عندما ويكون  -:الضمني القانوني اإلسناد ً-ب
 .(3)نفسه القانون  النظام من ضمنياً  تستخلص ولكنها المسئول، الشخص تحديد

 والمعنوي  المادي اإلسناد -:ثانيا  

 -:المادي اإلسناد - 

 سواءً  المادي الفعل ما شخص إلي ينسب عندما تقوم اإلسناد هذا بموجب الجنائية فالمسؤولية
 .الدوائية للجريمة المكونة سلبياً  أو ايجابياً  كان

 في القانون  يجرمها التي النتيجة إضافة هو الجنائي القانون  في المادي اإلسناد وجوهر
 بهذا اإلسناد وفكرة عليها، لمحاسبته تمهيداً  العقابية بالنصوص المخاطب الشخص حساب
 .الشخصية بحته موضوعية قانونية فكرة هي المعنى

                                                           
اور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيية دراسة ملاراة حين ال له اقس،مي واللااون الو عي، رسالة  (1)

 . 122،ص2332،2338الجزائر،سنة -حاتنه -ماج تير، جامعة الحاط لجضر
 ".1634" ل نة"138تااون رتم " (2)
اور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيية دراسة ملاراة حين ال له اقس،مي واللااون الو عي، مرجا ساحق  (4)

 . 122،ص



 

44 
 

 هو وهذا معين فاعل إلي الجريمة نسبة -:بأنه المعنى بهذا المادي اإلسناد ويعرف
 هذا نسبة إلي باإلضافة ما فعل إلي نتيجة نسبة يقتضي قد كما صوره، ابسط في المفرد اإلسناد

 .(1)المزدوج اإلسناد هو وهذا معين فاعل إلي الفعل

 قوانينها ضمن المادي اإلسناد مبدأ على نصت قد العقابية القوانين بعض إن إلي ونشير
" 1" الفقرة في نصه والذي(  1686) لسنة" 111"رقم العراقي العقوبات قانون  ذلك على ومثال

 يسأل لكنه اإلجرامي لسلوكه نتيجة تكن لم جريمة عن شخص يسأل ال) انه على" 26" المادة من
 أو معاصر أو سابق آخر سبب إحداثها في اإلجرامي سلوكه مع ساهم قد كان ولو الجريمة عن

 .((2)يجهله كان ولو الحق

 لذا العمل، هذا إليه ينسب مالم يأتية عمل عن مسئوال يكون  ال اإلنسان أن المقرر ومن
  هي إن بل الجنائية، للمسؤولية األول الشرط هي الشخص إلي ونتيجته الفعل نسبة ان قيل

 الشرط هي النسبة هذه كانت إذا انه المقرر كان لذلك النسبة، هذه نتاج هي ذاتها المسؤولية
 .للنسبة المباشرة النتيجة هي المسؤولية فان للمسؤولية األول

 -:المعنوي  اإلسنادً-ب

 ركن توفر من البد بل قانونًا، مجرماً  فعل الدواء منتج الشخص عن يصدر إن يكفي ال      
 .للمساءلة وأهليته الجريمة الرتكاب الجاني إرادة اتجاه في يتمثل معنوي 

 الواقع ارض في تتجسد وان صالحة تكون  إن البد بل كاف غير وحدها اإلرادة وتوفر      
 وهذا إهمال، وبسبب تعمد بدون  أو نية وسوء تعمد عن ذلك كان سوء الفعل ارتكاب إلي وتتجه

 الخطأ و العمدية الجرائم في الجنائي القصد إلي المعنوي  الركن صور تقسيم إلي يقودنا ما
 . (3)العمدية غير الجرائم في الجنائي

                                                           
 .د.وةدل سليمان المزورل، اثر خطأ المجني ةليه وشعل الغير شي اقسناد الجنائي، مجلة جامعة تبريت  (1)

 .281،ص2318للحلو ، ال نة اقول ،المجلد اقول ، العدد ال ااي، الجزغ ال ااي، سنة
لعلوحام اللبنااي ( من تااون ا233( من تااون العلوحام ال ورل والمادة )234نل من المادة ) ا ر شي لل   (2)

( من تااون العلوحام الليبي 23،26والمادة ) 1688( من مشروع تااون العلوحام المدرل ل نة 23والمادة )

 .( من تااون العلوحام اـيطالي31وجميا ه ه الندوص م تلاة من المادة )
"، 1ير،جامعة الجزائر"تاسي ةبدالله هند، م ؤولية مدير الشرنة لام الم ؤولية المحدودة، رسالة ماج ت (4)

 .33،ص2312سنة
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 تتجسد التي اإلجرامية اإلرادة هو للجريمة المعنوي  الركن أساس ان نقول أخرى  وبعبارة 
 ونية العدوان وروح نية سوء على األخيرة هذه قامت فإذا للجاني، النفسي اإلجرامي النشاط في

 بصدد النتيجة،كنا على للحصول بالفعل القيام إلي الجريمة ماديات ارتكاب في واتجهت اإليذاء
 دون  المجرم الفعل إتيان إلي اإلرادة انصرفت إذا اما بالعمد، ايضاً  يسمى ما أو الجنائي القصد
 تتجه لم وإرادته السلوك، هذا نتيجة دون  المادي السلوك على مسيطراً  الجاني يكون  حيث قصد،

 . (1)العمدي غير الخطأ أمام فنكون  النتيجة، تلك تحقيق إلي

 الجرائم على المنتج مسؤولية تقوم ان الدوائية المنتج مسؤولية لقيام المشرع يكتفي وقد هذا      
 يشترط قد المشرع ان إال واإلرادة، العلم على يقوم الذي العام الجنائي بالقصد فيها يكتفي العمدية

 ذلك على ومثال الخاص، الجنائي القصد األدوية ومستوردي بمنتجي الخاصة الجرائم بعض في
 الدواء استعمال نية في يتمثل فيها الخاص والقصد( الدواء صلحية انتهاء تاريخ تزوير) جريمة

 .(2)اجله من زور فيما التاريخ المزور

 التي المواد في وذلك ضمنية بصورة تشريعات عدة إليه أشارت قد المعنوي  اإلسناد ومبدأ
 المواد في وذلك المعنوي  اإلسناد عن الليبي المشرع تحدث فقد المعنوي، الركن عن تحدثت

 من ( 44 ،42،43 ،41)المواد في الكويتي المشرع وكذلك العقوبات، قانون  من (82،83)
 ".(3)1681"لسنة"18"رقم العقوبات قانون 

 الباحث رأى

 قائمة األدوية ومستوردي منتجي لجرائم بالنسبة الجاني مسؤولية ان نرى  نظرنا وجهة ومن      
 اخذنا ما إذا وذلك( الجنائي القصد) المعنوي  اإلسناد فكرة إلي اسناداً  الدواء منتج حق في

 .المحتملة بالنتيجة

 قبل الجاني توقعها إذا إرادية النتيجة تكون  قبولها أو  بالنتيجة الرضا لمعيار فطبقا 
 باعتبارها ال النتيجة( المنتج) الجاني يتوقع فحين هذا، فعله مخاطر متقبل فعله على اإلقدام

                                                           
 .33تاسي ةبدالله هند، المرجا ال احق،ص (1)
ةمر حن ةبدالله محمد اللويزااي،الم ؤولية الجنائية لمدير المنشأة التجارية شي الن ام ال عودل، رسالة  (2)

 .62، ص2336ماج تير، جامعة اايا العرحية للعلوم، سنة 
( من تااون العلوحام 81،84( من تااون العلوحام العراتي، ون ل  المواد )344،4اا ر شي لل  المواد )  (4)

 " .1643" ل نة "26المدرل رتم"



 

46 
 

 من اقوى  وقوعها فرض ان باعتبار إرادية النتيجة تكون  محتمًل، امراً  باعتبارها بل مؤكداً  أمراض
 فان بذاتها متوقعة النتيجة دامت فما نقول ذلك على وبناءً  غالبًا، يحدث ما أي امتناعها فرض

 وليس موضوعي معيار هنا المعيار ان بمعنى يتوقعها لم ام توقعها سواءً  عنها يسأل الجاني
 . (1)شخصي

 الثاني المطلب

 الدوائية والصيدلي الطبيب مسؤولية

 واستيراد إنتاج بموضوع يتعلق فيما الطبية المهن على يترتب ما كثير ان في الغرو      
 بغية ،"والصيدلي الطبيب" مسؤولية لتحديد القضاء أمام للنقاش تطرح عديدة أخطاء  األدوية

 والتشريع الشريعة حيث من المسؤولية هذه موضوع تحكم التي النواحي مختلف على الوقوف
 لقاعدة الشخص مخالفة عند تقوم الجنائية المسؤولية فهذه العلمي التطور ضوء وعلى واالجتهاد،

 الذي بالفعل باإلتيان تتجلى معينة قانونية عقوبات مخالفتها على القانون  يرتب ناهية، أو أمرة
 .جريمة القانون  يعده فعل عن االمتناع أو القانون  يجرمه أو عنه، اوتنهى الشريعة تحرمه

 -:التالي النحو على وذلك فرعين إلي المطلب هذا سنقسم ذلك على وبناءً 

 . اإلسالمية الشريعة في الدوائية والصيدلي الطبيب مسؤولية -:األول الفرع

 . الوضعية القوانين في الدوائية والصيدلي الطبيب مسؤولية -:الثاني الفرع

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .283وةدل سليمان المزورل، اثر خطأ المجني ةليه وشعل الغير شي اقسناد الجنائي، مرجا ساحق، ص  .د. (1)
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 األول الفرع

 اإلسالمية الشريعة في الدوائية والصيدلي الطبيب مسؤولية 

 في الدوائية الطبيب مسؤولية عن األول القسم في سنتحدث قسمين إلي الفرع هذا وسنقسم      
 .اإلسلمية الشريعة في الدوائية الصيدلي مسؤولية عن فيه سنتحدث والثاني اإلسلمية، الشريعة

 .اإلسالمية الشريعة في الدوائية الطبيب مسؤولية -:اوال  

 تعتبر فإنها الدوائية الطبيب مسؤولية من اإلسلمية الشريعة بموقف يتعلق ما ان
 الكفاية فروض من الطب تعلم ان اإلسلمية الشريعة في عليه المتفق ومن مباحًا، عملً  التطبيب

 .اجتماعية ضرورة والنه الجماعة، حاجة تقتضيه لما نظراً 

 انتفاء أو الدوائية الطبيب مسؤولية تحديد في اإلسلمية الشريعة لفقهاء الرئيس والمستند      
 وال تطبب من) قال() النبي ان فيه جاء والذي الشريف النبوي  الحديث هو عنه المسؤولية هذه

هِ  َعنْ  ، َأِبيهِ  َعنْ  ، ُشَعْيب   ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  رواية ،وفي(ضامن فهو طب منه يعلم  َقالَ :  َقالَ  ، َجدِ 
 .(َضاِمن   َفُهوَ  ُدوَنَها َفَما َنْفًسا َفَأَصابَ  ، َمْعُروًفا ِبالطِ ب ِ  َيُكنْ  َوَلمْ  َتَطبَّبَ  َمنْ ( ))اللَّه َرُسولُ 

 وال العلم هذا يزاول من كل بان تقضي الطبيب بمسؤولية يتعلق فيما الشرعية فالقاعدة اذاً 
 على الفقهاء اجمع وقد المزاولة هذه نتيجة للغير يحدثه الذي الضرر عن مسئوال يكون  يعرفه

 اإلمام يقول ذلك وفي بجهله، ويطرهم بمظهره الناس يخدع الذي الجاهل الطبيب منع وجوب
 .(1)محرماً  عملً  يعتبر عمله فان فنه في حاذق غير شخص التطبيب بأعمال قام إذا احمد

 

                                                           
منير هليل، م ؤولية الم تش   الناشية ةن خطأ الطبي  غير الموظا، مجلة جامعة النجاح ل،ححاث، مجلد  (1)

 .333، 338"، ص2311"، سنة"22رتم"
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 وتسليم العالم فى الوباء هو االطباء جهال الحنبلى عقيل ابن اإلمام قال ذلك وفى
  1 االطباء جهال الى تسليمهم من الي احب الطبيعة الى المرضى

 وال دوائهم من نشرب ال ربيعه لى قال لقد قال مالك االمام عن زيد البن الجامع وفى
 2لمستوصى بذلك وانى نعرفة شئ

 اختصاصه تجاوز إن عنه يصدر ما ويضمن فعله، عن طبيب كل يسأل ذلك على وبناءً 
م أو مضاعفات، إلى فأدى للمريض، مناسب غير علجاً  يوصف كأن  عنه، قهراً  لمريض دواء قد 

 .(3) شرعاً  عمله عن الطبيب يسأل ذلك كل ففي عيب، أو تلف عنه فنشأ

 فانه به اإلضرار قاصداً   المريض هذا لحالة مناسب غير علج بوصف طبيب قام ولو      
 يبنى االسلم اصول من عظيم اصل وهي( ضرار وال ضرر ال) الفقهية القاعد عن خروجاً  يعتبر
 بين عليها المتفق القواعد من وهي الفقه، ابواب مختلف في والمسائل الفروع من كثير عليها

 اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  عنه الله رضي  صرمة أبي حديث القاعدة هذه على ويدل ،(4) العلماء
 وابن الترمذي رواه  «َعَلْيهِ  اللَّهُ   َشقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ . ِبهِ  اللَّهُ  َضارَّ  َضارَّ  َمنْ : »وسلم عليه الله صلى
 .ماجه

 :الشريعة أصول من أصلين على دل الحديث هذا

 عليها، يحمد التي الله حكمة من وهذا والشر، الخير في العمل جنس من الجزاء أن :أحدهما
 على يسر ومن الله، أبغضه يبغضه ما عمل ومن الله، أحبه الله يحبه ما عمل من أن فكما

 عنه الله فرج الدنيا كرب من كربة مؤمن عن فرج ومن واَلخرة، الدنيا في عليه الله يسر مسلم
 ضار من كذلك أخيه، حاجة في العبد كان ما العبد حاجة في والله القيامة، يوم كرب من كربة

                                                           
احن م لح احو ةبدالله محمد الملدي   ، اآلداب الشريعة والمدنح الرةيدة ، الناشدر ، مبتبدة الريداض الحدي دة ، الريداض ، الجدزغ ال الدث ،  1

 .334سنة ، ص  حدون
احن اح  رايد محمد ةبدالله حن ةبدالرحمن الليروان ، الجاما ش  ال نن واقداب والتاريخ والمغارى، تحليق محمد احو اقش ان وة مدان  2

 .248حطيخ ، مؤس ة الرسالة ، حيروم ، حدون سنة ، ص 
 .2، ص118وهبي الزحيلي، م ؤولية الطبي  الشرةية، مجلة ال  اقس،م، العدد د. (4)
 .11وليد حن راشد ال عيدان، اللواةد الشرةية شي الم ائل الطبية، مرجا ساحق، ص (3)
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 من ذلك غير إلى عليه، الله شق عليه شق ومن به، الله مكر به مكر ومن الله، ضره مسلما
 .(1)(ضرار وال ضرر ال)وأنه والمضارة، الضرر منع: والثاني األصل، هذا في الداخلة األمثلة

 فيه جاء والذي النبوي  الحديث ان من وبالرغم نقول الموضوع هذا عن حديثنا نهاية وفي
 صور من محددة صورة الي يشير( ضامن فهو طب منه يعلم وال تطبب من) قال( ) النبي ان

 بعموم هي العلم اهل يقول كما العبرة فان تأهيل، دون  الطب مهنة مزاولة وهي الطبيب، مسؤولية
 فيها تتحقق ال طبية ممارسة كل ان( ) النبي قول من فيؤخذ السبب، بخصوص ال النص

 مسؤولية ذلك في بما ارتكبها، من عليها ويحاسب المسؤولية تحت تقع فانها الضمان شروط
 .الدوائية الطبيب

 : منها الموضع هذا في تقريرها يحسن أمور على  نبهنا الحديث هذا ان كما

 بهذه الجهل مع الطب ممارسة على اإلقدام هنا وهو:  للمسؤولية الموجب وجود تقرير .1
 من:  يقل ولم( تطبب من( ))  وقوله:" الله رحمه الجوزية قيم ابن قال الممارسة،

،  من ليس وأنه وكلفة، بعسر فيه والدخول الشيء تكلف على يدل التفعل لفظ ألن طبَّ
 .(2)"أهله

 ابن قال ،(ضامن فهو) وسلم عليه الله صلى قال حيث:  الموجب وقوع آثار ترتب تقرير .2
 الطبيب على الضمان فإيجاب( الحديث في أي) الشرعي األمر وأما:"الجوزية قيم

 لما الطبيب ضمان ذلك أثر كان الضرر وترتب الجهل وهو الموجب وقع فمتى ،"الجاهل
 . (3)األعضاء أو النفس من أتلفه

 ،(طب منه ُيعرف ولم( )) حيث: بالحذق الطبيب على الحكم في العرف تحكيم .4
 الفقهية القاعدة تحت مندرج وهذا األطباء، بين الخاص العرف هنا بالعرف والمقصود

مة العادة:"  الكلية  فيها ُيرجع فإنه معين بحد   لها الشرع يأت لم التي األمور أن أي ،"محكَّ
 المهن أرباب بين سائداً  يكون  الذي العرف الخاص بالعرف والمقصود العرف، إلى

 .وغيرهم واألطباء والتجار كالحدادين الخاصة
                                                           

ةبدالرحمن حن اا ر حن ةبدالله ال عدل، حلجة تلوب اقحرار وترة ةيون اقخيار شي شرح جواما اقخبار،  (1)

الناشر ورارة الشؤون اقس،مية واقوتاي والدةوة واقرشاد،المملبة العرحية ال عودية، الطبعة الراحعة، سنة 

 . 46،ص1324
 .8،صhttps://saaid.net/tabeeb/65.htmد.وسيم شتح الله، الحطأ الطبي م لومه واثاره، (2)
 .8د.وسيم شتح الله، المرجا ال احق،،ص (4)
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 وكذلك الجاهل، الطبيب تضمين على العلم أهل إجماع الجوزية قيم ابن اإلمام حكى وقد
 فتلف تعدى إذا المعالج أن في خلفاً  أعلم ال:"قوله الخطابي اإلمام عن حكى فقد للتعدي بالنسبة

 َقَتلَ  َوَمنْ  َخَطأً  ِإالَّ  ُمْؤِمناً  َيْقُتلَ  َأنْ  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما :"تعالى الله قال كما ،"ضامناً  كان المريض
ُقوا َأنْ  ِإالَّ  أَْهِلهِ  ِإَلى ُمَسلََّمة   َوِدَية   ُمْؤِمَنة   َرَقَبة   َفَتْحِريرُ  َخَطأً  ُمْؤِمناً  دَّ  تضمين في أصل فهذا ،"(1) َيصَّ

 من المهنية الطبية المساءلة مشروعية يقرر ما األدلة من لنا اجتمع وهكذا بالخطأ، الواقع الضرر
 .(2)االعتداء – الخطأ – الجهل:  هي أوجه ثلثة

 .اإلسالمية الشريعة في الدوائية الصيدلي مسؤولية -:ثانيا  

 من للعرب جاءت هندي اصل من معربة كلمة صيدلة كلمة ان الي نشير بدء ذي بادي      
 .(3) صيدل أو صندن فأصبحت صاداً  الجيم قلبت حيث جندل او جندن من مشتقة وهي الفرس

 واختيار صورها احدى على االدوية بجمع المحترف -:بأنها الصيدلي البيروني ويعرف
 .(4)الطب اهل مبرزو خلدها التي التراكيب افضل على مركبة او مفردة انواعها من االجود

 يكون  أن الضروري  من فنقول االسلمية الشريعة في الدوائية الصيدلي مسؤولية عن اما      
 التداوي , العامة التداوي  أحكام:, ذلك ومن,  والتداوي  التطبب أحكام على ومطلعاً  عالماً  الصيدلي

 أن كما األهلية الصيدلية أو المستشفى في سواء المريض، نحو الصيدلي مسئوليات, بالمحرمات
 على لداللتهم المرضى من األعذار أهل أحكام عن السؤال إلى صيدليته في يتعرض قد الصيدلي

 والصلة، الطهارة مسائل في بهم الخاصة الشرعية الرخص إلى واإلشارة الطاعات، أداء كيفية
 صرف أحكام وكذلك, رمضان شهر خلل وبالذات األدوية، من المفطرات وغير المفطرات وإلى

 .(5)ونحوها والنفسية المخدرة األدوية

                                                           
 ".62سورةالن اغ اقية رتم" (1)
 .3د.وسيم شتح الله، الحطأ الطبي م لومه واثاره،مرجا ساحق،ص (2)
ام درمان للمان ةمر محمد شضل البريم، الم ؤولية الجنائية والمداية للديدلي،رسالة ماج تير،  جامعة  (4)

 .2313،ص2333ال وداان، سنة -اقس،مية
 .83هدى خالد احراهيم ال احراهيم، الم ؤولية الجنائية ةن اقتجار غير المشروع حاقدوية،مرجا ساحق،ص (3)
 ، ملال منشور حموتاالديدقاي وحاجته للعلم الشرةي، ةبدالرحمن حن سلطان ال لطان(2)

http://www.alukah.net 2336، تاريخ النشر. 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 يقتحمها، أن يحسنها ال لمن يجوز وال جدًا، المهمة المهن إحدى هي الصيدلة فمهنة 
 عن داود أبي سنن ففي. فيها خطئه عن ينجر لما وضامن آثم فإنه يتقنها ال ممن مارسها ومن

 فهو طب منه يعلم وال تطبب من) قال( ) النبي أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو
هِ  َعنْ  ، َأِبيهِ  َعنْ  ، ُشَعْيب   ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  رواية ،وفي(ضامن  َمنْ ( ))اللَّه َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  ، َجدِ 
 (. َضاِمن   َفُهوَ  ُدوَنَها َفَما َنْفًسا َفَأَصابَ  ، َمْعُروًفا ِبالطِ ب ِ  َيُكنْ  َوَلمْ  َتَطبَّبَ 

 في اإلثم فإن للمريض، الدواء صرفه في أخطأ ولكنه بمهنته، عارفاً  الصيدالني  كان وإذا      
 عن: عنهما تعالى الله رضي عباس بن الله عبد حديث من ماجه ابن رواه  لما به، يتعلق ال ذلك

 حسن حديث( عليه استكرهوا وما والنسيان، الخطأ أمتي عن لي تجاوز الله إن: )قال( ) النبي
 للمريض الصيدلي أعطاه أو وصفه الذي الدواء على ويترتب وغيرهما، والبيهقي ماجة ابن رواه 

 .(1)مهنته في حاذق غير كان متى تلف، بموجبه حصل إذا ، ضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حمد حن ةبدالمح ن العباد، شرح اقرحعين النووية، دروس  وتية تام حت ريغلا موتا الشببة ةبدالرحمن حن (1)

 .2، ص143اقس،مية، رتم الدرس 
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 الثاني الفرع

 الوضعية القوانين في الدوائية والصيدلي الطبيب مسؤولية

 القوانين في الدوائية الطبيب مسؤولية عن األول في سنتحدث قسمين الي الفرع هذا وسنقسم      
 .الوضعية القوانين في الدوائية الصيدلي مسؤولية عن فيه سنتحدث والثاني الوضعية،

 .الوضعية القوانين في الدوائية الطبيب مسؤولية -:اوال  

 يتابع ان والصحة الطب أخلقيات في عليها المنصوص للطبيب المهنية المسؤوليات من      
 العناية اقصى وبذل معها، التفاعل في يتوانى واال تخصصه مجال في المهنية التطورات احدث

 .الطبية المريض ثقافة وتفهم المريض، تجاه الممكنة

 الطبيب ويلتزم له، المقدمة باالدوية يتعلق  فيما المريض سلمة بضمان الطبيب فيلتزم      
 الطبيب يلتزم كما العلج، اثناء له المقدمة االدوية جراء يلحقه قد ضرر أي من مريضه بسلمة
 استعمال بخصوص للمريض اللزم واالرشاد والحيطة الدقة ملتزماً  الواجب الدواء وتعيين بوصف

 كل في ملزم وهو تناوله، او استعماله جراء تظهر ان يمكن والتي المتوقعة الجانبية واالثار الدواء
  مرة

 يبحث ان االستعمال عدم دواعي حاالت بعض على يشتمل الموصوف الدواء فيها يكون       
 .(1) عدمها من الحاالت هذه توافر ومدى المريض حالة في

 التي الحدود في وذلك للمريض مناسباً  يراه  الذي العلج وصف في واسعة حرية وللطبيب 
 على تقتضي الحرية ان على المسلمات، من اصبحت التي الوصفات ضمن فيها وصفه يدخل

 .(2)المسؤولية جانبها

 محاسبة تقتصر وعليه بعد، يكتمل لم علم هو الطب علم ان الي هنا االشار ويجب      
 .فنياً  عليه مختلف امر على الطبيب سأل انب يصح فل الثابته، العلمية االصول على االطباء

                                                           
م ؤولية الجنائية والمداية ةن اقخطاغ الطبية، مرجا ةبدالدبور ةبداللول ةلي مدرل، جرائم اقطباغ وال (1)

 .236،236ساحق، ص
 .64ةبداللادر حن تيشه، الجطا الشجدي للطبي  شي الم تش   العام، مرجا ساحق،ص (2)
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 مهنة اخلقيات لمدونة وطبقا العلج، وصف في الطبيب حرية مبدأ على وتأكيداص 
" 11"المادة نصت فقد العلج، لفاعلية المطابق الوصف عن خاصة تتحدث التي الجزائرية الطب

 ملئمة اكثر يراها التي الطبية الوصفة تقديم في حراً  االسنان وجراح الطبيب يكون "انه على منها
 ".للحالة

 نصت ما وهذا العلج، وصف في الطبيب حرية على صراحتاً  الفرنسي المشرع اكد وقد      
 الذي العلج وصف في حر الطبيب"  انه على الطب مهنة اخلقيات قانون  من" 6" المادة عليه

 ".(1)المريض حالة مع يتناسب

 وصف في حر الطبيب المصري  الطب مهنة اخلقيات مدونة اعتبرت ضمني وبشكل      
 ".(2) 23،22،15"المواد خلل من وذلك لمريضة العلج

 في في خطئه عن الشخصية الطبيب بمسؤولية المصرية النقض محكمة قضت وقد      
 االمر كان اذا واما فني، نقاش أي اليتحمل ظاهراً  منه وقع الذي الخطأ يكون  عندما العلج،

 عليه لوم فل اخرى  دون  طريقة الي الطبيب وتفضيل االطباء حولها يختلف بمسائل متعلقاص
 .(3) الحاله هذه في

  فيها ويصف وسنه المريض اسم فيها يذكر تذكرة بتحرير الطبيب قيام على العمل درج وقد      
 على يجب التي  الدواء لعناصر بيان" الروشته" في الطبيب يحرر االحيان بعض وفي الدواء،

 التي التركيبه على بناءً  الدواء اعداد في الطيدلي اخطأ فاذا ذلك على وبناءً  تركيبها، الصيدلي
 .(4)التركيبه هذه وصف الذي الطبيب على اال مسؤولية فل الحالة هذه ففي الطبيب وصفها

 يصفها التي االدوية ان من يتأكد ان الطبية الوصفة تحرير عند الطبيب على يجب و
 المعلومات كل بتقديم الطبيب كذلك ويلتزم الحذر، باتخاذ وذلك لحالته، مناسبة للمريض

 .(5)المحتملة المخاطر عن وتنبيهه دواء، وصفة كل عند للمريض الضرورية والنصائح

                                                           
 .63اا ر شي لل ،ةبداللادر حن تيشه،المرجا ال احق،ص (1)
 2334ل نة  246الدحة وال بان رتم " مدواة اخ،تيام ملنة الط  المدرية الدادرة حموج  ترار ورير (2)

 ".1633تعدي،إ ل،ئحة ال احلة الدادرة ةام 
،والمشار 1688،ةام 13"،س466م، طعن رتم "22/34/1688ترار محبمة النلض المدرية والمؤرخ شي  (4)

 .63الجطا الشجدي للطبي  شي الم تش   العام،ص اليه شي نتاب ةبداللادر حن تيشة،
 .133د. امير شرط يوسا، خطا الطبي  العمدل وغير العمدل،مرجا ساحق، ص (3)
  ية سنوسي، الجطأ الطبي شي التشريا واقجتلاد اللضائي، رسالة ماج تير، جامعة تا دل مرحاح ورتلة،  (2)

 .32،ص2332،2338الجزائر، سنة
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 اللزم الحد بمراعاة الطبيب قيام عدم) الصدد هذا في المصرية النقض محكمة احكام ومن      
 في االخذ دون  مجردة بطريقة العلج يصف اال عليه فيجب العلج، وصف في الحيطة من

 الدواء في الداخلة الكيماوية للمواد احتماله ودرجة مقاومته وقوة وسنه المريض حالة االعتبار
 ازيد جرعة المريض باعطاء الدواء تركيب في اخطأ او سبق ما يراع لم فاذا لها، حساسيته ومدى

 .((1)الحاله تلك عن يسأل فغنه اللزم من

 .الوضعية القوانين في الدوائية الصيدلي مسؤولية -:ثانيا  

 وتنأى المهنيين، سائر من غيره عن تميزه التي الخصائص ببعض البائع الصيدلي يتميز      
 رغبات تنفيذ مجرد على وظيفته تقتصر ال بحيث للدواء، بائع مجرد يكون  ان على به

 ال ادق بمعنى او جانبه، من اعتبارات أي دون  المطلوب الدواء على الحصول في المستهلكين
 االلتزامات من العديد عليه يقع بل حرفيًا، تنفيذاً  المستهلكين رغبات تنفيذ مجرد على دوره يقتصر

 في بالعمل اختصته التي الفنية والخبرة عليها، الحاصل العلمية المؤهلت مع تتفق التي الهامة
 عن جنائية مسؤولية مسؤوالً  الطبيب من تجعل االلتزامات وهذه غيره، دون  الحيوي  المجال ذلك

 التي الحاال ومن. للمريض ضرر أي في االدوية هذه تسببت متى ادوية من للمريض يقدمه ما
 -:هي للمريض يقدمه التي الضارة االدوية عن جنائياً  مسؤوالً  الصيلي من تجعل

 وهذه للدواء الخاطئ تركيبه عن جنائياً  الصيدلي يسأل -:للدواء الخاطئ التركيب جريمة - 
 محكمة به قضت ما الصدد هذا في ونذكر الخاصة، بالصيدليات الحدوث كثيرة الحالة

 كلوريد امبوالت بتحضير قيامه نتيجة الخطأ، القتل جريمة عن عن صيدلي بمعاقبة نيس
 في المحكمة وقررت المريض، وفاة عليه ترتب فيستولوجي، مصل من بدالً  الصوديوم

 باالهمال عمله يتسم عندما عقوبات" 316"المادة الحكام يخضع الصيدلي ان حكمها
 .(2)االحتياط وعدم والرعونة

                                                           
لوهاب ةرشة، الم ؤولية الجنائية ، اا ر شي لل   . ال يد ةبدا1624-1-28محبمة مدر المجتلطة، جل ة  (1)

 .36والمداية والتأديبية للطبي  والديدلي، ص
احراهيم حن  الح اللحيدان، م ؤولية الديدلي ةن اخطائه الملنية وةلوحاته شي الن امين ال عودية  (2)

 .243،ص2338والمدرل،رسالة ماج تير جامعة اايا العرحية للعلوم اقمنية،سنة
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 النقض محكمة به قضت ما نذكر الشان، هذا في المصري  للقضاء النادرة االحكام ومن
 في به للستعانة مخدر تحضير في خطائه عن الجنائية الصيدلي مسؤولية من المصلرية

 .(1) المخدرة للمادة المقررة النسبة مجاوزاً  جراحية عملية الجراء التخدير

 المهن من كغيرها الصيدلة بمهنة لحق الذي العلمي التطور الي ترجع االخطاء وهذه      
 والمستحضرات االدوية صناعة في كبيراً  دوراً  يلعب الصيدالني جعل التطور وهذا االخرى،

 المتعارف العمل الي باالضافة وكذلك للبيع، واعداده وتجهيزها تركيبها خلل من االخرى  الطبية
 الصيدالني جعل ذلك كل االخرى، الطبية والمستحضرات للدوية وتخزين بيع من للصيدالني،

 .(2)القانونية غير بالطرق  المال على والحصول الربح في وللطمع االعباء لكثرة اخطاء يرتكب

 هذه ومن الجريمة هذه على الصيدلة مهنة بمزاولة الخاصة القوانين بعض نصت وقد      
 كما) على" ب"فقرة" 58" مادته في ينص والذي الفلسطيني الصيدلة مهنة مزاولة قانون  القوانين

 أو الخفيفة أو الشديدة السموم أحد على تحتوي  وصفة تحضير يعيد أن" الصيدلي"عليه يحظر
  .(3) (جديدة طبية وصفة بموجب إال التراكم خاصية لها مادة أي أو الخطرة العقاقير

 -:الطبية التذكرة ومراقبة فحص عن الصيدلي مسؤولية ً-ب

 إن المعالج الطبيب يراجع أن وعليه, الطبية التذكرة ومراقبة بفحص قانوناً  الصيدلي يلتزم 
 وجه تبينه مع ذلك على الطبيب أصر فإن, األدوية أسماء تقارب بسبب خطأ ثمة فيها اكتشف

, التذكرة صرف عن االمتناع في الحق فله وإال, منه كتابية تأكيدات يطلب أن فيمكن الخطورة
 .سامة مواد على احتوى  إذا خاصة, الدواء تناوله لعواقب المريض ينبه أن وعليه

 وتنبيه الطبية التذكرة على الرقابة واجب إهماله من البائع الصيدلي مسؤولية صور أهم وتنشأ
 بالتذكرة مدون  هو ما صحة في الشك حالة في, العلج وصف في خطئه إلى المعالج الطبيب

                                                           
،اا ر 13، مجموةة احبام محبمة النلض س1626يناير سنة  23المدرية، جل ة الض  حبم محبمة النلض (1)

احراهيم حن  الح اللحيدان، م ؤولية الديدلي ةن اخطائه الملنية وةلوحاته شي الن امين ال عودية  شي لل ،

 .243والمدرل،ص
يني، رسالة ماج تير، الجامعة محمود احمد ةبدالراوي، الم ؤولية الجزائية للديدقاي شي التشريا ال ل ط (2)

 .88،ص2313حغزة، سنة  اقس،مية
 "2338ل نة " ا ام مزاولة ملنة الديدلة شي شل طين (4)
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 أن إلى إضافة, الخطأ في االشتراك عن الناشئة المسؤولية نفسه عن يدرأ حتى, تنفيذها قبل
 .(1)ذلك عليه يفرض والحذر الحيطة واجب

 التذكرة على الرقابة وهذه للمرضى، الدواء تسليم يسبق االلتزام هذا ان البديهي ومن 
  -:منها التحقق الصيدلي على يجب هامة امور عدة على تنصب الطبية

 مهنة مزاولة قانون  من" 33"المادة شددة حيث -:الطبية التذكرة محرر صفة من التأكد 
 يصرف أن للصيدلي يجوز ال) على بنصها مصر في" 1655" لسنة" 120"رقم الصيدلة

 التي الدستورية التراكيب عدا طبية تذكرة بموجب إال بالصيدلية محضر دواء أي للجمهور
 في يدخل أال بشرط الباطن من تستعمل التي الدستورية التراكيب وكذلك الظاهر من تستعمل

 أن له يجوز ال كما القانون  بهذا الملحق( 1) الجدول في المذكورة المواد من مادة تركيبها
( 2) بالجدول المدرجة المواد من مادة علي يحتوي  خاص صيدلي مستحضر أي يصرف
  ...(الطبيب من كتابية بتأشيرة إال القانون  بهذا الملحق

 الطبية التذكرة كون  من اوالً  يتأكد ان الدواء صرف قبل الصيدلي على يتعين انه ذلك ومؤد
 السابقة، المادة نص من اساسه االتزام هذا ويستمد اصدارها، سلطة يملك طبيب من صادرة

 صحة على الخطورة بعض يمثل قد خطيراً  منتجاً  الطبية الروشته وعاء او محل كون  يبرر والذي
 ما لوصف اهل شخص عن صادرة وكونها مصدرها، من االستيثاق ضرورة يبرر مما االنسان،

  .(2)ادوية من فيها
 يأمر التي االدوية بيع عن الصيادلة بعض يمتنع قد -:الدواء تصريف الصيدلي رفض 

 صرف عن نهائياً  الصيدلي يمتنع وقد طبية، وصفة بدون  تباع التي تلك او بصرفها الطبيب
 الواردة البيانات من التحقق لحين مؤقتاً  او صرفها، يمنع عيباً  فيها وجد ما اذا الطبية الوصفة

 من صالحة الوصفة ان على اصر ما اذا منه تأكيدات على الحصول او محرره قبل من فيها
 .(3)الفنية الناحية

                                                           
شي اللااون المدرل  م ؤولية الديدلي ةن الت نرة الطبية،ر ا ةبد الحليم ةبد المجيد ةبد البارل د. (1)

 – http://www.mohamoon-montada.comموتا ،الناشر  مجلة المحامين العرب،وال عودل وال را ي

 ،2336،سنةالعدد الجامس
 .23الباحث. محمد محمد اللط  م عد، خدو ية التزامام منتجي وحائعي اقدوية، جامعة المندورة،ص (2)
حوخارل مدط   امين، م ؤولية الديدلي ةن تدريا الدواغ، رسالة ماج تير، جامعة احي حبر حللايد، سنة  (4)

 .33،ص2312-2318
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 جهته من خطأ الدواء لبيع الصيدلي رفض فيها يغتبر حاالت هناك ان الي هنا ونشير      
 او للمريض ضرر الحاق في الرفض ذلك تسبب اذا ما حالة في الجنائية مسؤوليته تستلزم

 امتناع فيها يعتبر ال حاالت هناك لكن له، الدواء بيع رفض بمجرد االمتناع لغيرهويتحقق
 ان للصيدلي فيحق الدواء في عيباً  هناك ان تبين متى وهي خطًأ، الدواء تصريف عن الصيدلي

 على مسؤولية وال للستعمال صلحيته مدى في مشكوكاً  او فاسداً  كان اذا الدواء بيع يرفض
 .(1)اعتيادية غير الطلبات هذه كانت متى المشتري  لطلبات يستجب لم اذ كذلك الصيدلي

 يعد ال الصيدلي ان عليه المتفق من -:بأخطاره و الدواء استعمال بطريقة المريض تبصير 
 .وفائدته الدواء اخطار يعلم لكنه فحسب للدوية بائعاً 

 بكيفية المريض تبصير الصيدلي على والخاصة العامة الحيطة قواعد اوجبت فقد ولذلك      
 التذكرة في مبيناً  ذلك كان ولو االستخدام مرات وعدد استخدامه ووقت المستحضر، استخدام
 ويترتب مخد، نسبة المستحضر كان اذا وخاصة االستخدام هذا على تترتب التي واالثار الطبية،

 او الدواء استعمال على ترتب اذا الجنائية مسئوليته االلتزام، بهذا الصيدلي التزام اخلل  على
 اهماله على تترتب التي للنتيجة وفقا الوفاة او اجهاض او كاالعاقة بالمريض اضرار المستحضر

 .(2) الواجب بهذا لللتزام

 الصيدلي بادانتها الفرنسية Blois "" محكمة به قضت بما الصدد هذا في نسترشد ولعلنا 
 هذه وقائع تتلخص حيث الطبية التذكرة مضمون  مراجعة مراعاة دون  الدواء بتصريف قام الذي

 كتب حيث Indosil" "بأسم صيدلي مستحضر كتابة في مادياً  خطأً  اخطأ طبيباً  ان في)  القضية
 المستحضر وكان الوزن، في نقص من يعاني كان لطفل" Indocid" مستحضر بالتذكرة الطبيب

 قام وقد ،"النقرس" ومرض" الروماتيزم" حاالت لعلج مخصصاً  بالخطأ الطبيب كتبه الذي الثاني
 فيه وقع الذي الغلط الي الطفل والد ينبه ان دون  خطأ من تحتويه بما التذكرة بصرف الصيدلي

 .(3)بالخطأ تناوله نتيجة الطفل توفى ان النتيجة وكانت الطبيب

                                                           
 .33حوخارل مدط   امين، المرجا ال احق،ص (1)
احراهيم حن  الح اللحيدان، م ؤولية الديدلي ةن اخطائه الملنية وةلوحاته شي الن امين ال عودية  (2)

 .243،246والمدرل،مرجا ساحق،ص،
جا اا ر شي لل ،  الباحث. محمد محمد اللط  م عد، خدو ية التزامام منتجي وحائعي اقدوية،مر (4)

 .24،23ساحق،ص
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 الروشيته" الطبية بالتذكرة للصيدلي يأتي عندما فالمريض -:المصروف الدواء صالحية عدمً-ج
 الصيدلي اخلل ويرجع للستعمال، صالحاً  دواء المريض تسليم مسؤولية عليه تقع فانه "

 يقوم ثم ومن المصروف الدواء صلحية تاريخ انتهار منها، اسباب عدة الي المسؤولية بهذه
 ملحظته وعدم اهماله بسبب او تاريخه  بانتهاء عالم وهو قصد عن سواءً  ببيعه الصيدلي

 وتخزين حفظ عدم الي المسؤولية بهذه الصيدلي اخلل يرجع وربما الدواء، تاريخ بانتهاء
 الصيدلي اخلل يرجع قد كما الحفظ، في والعلمية الفنية االصول فيها يراعي بطريقة الدواء

 .(1)تسجيله او بتسويقه مرخص يعد لم او مسحوب دواء صرف الي المسؤولية بهذه

 الفلسطيني الصيدلة مهنة مزاولة قانون  من" 22"و" 21" المادة من كل عليه نصت ما وهذا      
 الصيدالنية والمستحضرات األدوية جميع تكون  أن يجب)  انه على" 21" المادة نصت حيث

 أو للفساد يعرضها ال بشكل ومحفوظة معروضة الصيدلية في البيع أو للستعمال المعدة الجاهزة
 األدوية شراء أو جلب العامة الصيدلية على يحظر)  انه على" 22" المادة نصت فيما.( التلف

 .((2)القانونية وبالطرق  لذلك المرخصة الجهات من إال الطبية المستحضرات أو

 المصري  الصيدلة مهنة مزاولة قانون  من" 0"فقر" 50" المادة عليه نصت ما كذلك 
 المستحضرات أو الدوائية المواد فيها تعبأ التى األوعية على يوضع أن يجب)  انه على بنصها

 األدوية من كان إن" منها وذكر اَلتية البيانات فيها تذكر بطاقات الخارجية وغلفاتها الصيدلية
 وتاريخ بقوته احتفاظه وكيفية التحضير تاريخ فيذكر الوقت بعض بمضى مفعولها يتغير التى

 .((3)تخزينه عند الفساد من وقايته كيفيه وكذلك للستعمال صلحيته

 الثالث المطلب

 االدوية ومصانع لشركات الجنائية المسؤولية

 والجماعات، الفرد حياة واقع تمس التي القطاعات اهم من باتت الدواء قطاعات ان بما       
 على التشريعات مختلف اسهمت وقد االنسانية،  والصحة باالسلمة وثيق ارتباط من لها لما

 دائرة اتساع ان بيد يستحقها، التي االهمية القطاع هذا ايلء في والوطني، الدولي المستويين
                                                           

، 2313غزة، سنة -ةمر خضر يواس سعد. الم ؤولية المداية للديدلي ، رسالة ماج تير، جامعة اقرهر (1)

 .116ص
 .مي،دية 8/12/2338 در حمدينة غزة حتاريخ  (2)
 .1622ل نة  123تااون مزاولة ملنة الديدلة رتم  (4)
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 في كبير وبشكل جميعها اسهمت قد انماطها وتعدد االنتاجية، االبعاد وتزايد الدوائية، الصناعات
 الذي التقصير ذلك مراد كان سواءً  الدوائي، المنتج على تترتب قد التي المخاطر مستوى  تفاقم

 يجعله الحال بطبيعة والذي الكثير، المال على الحصول مراده كان او الدواء، بمنتجي يحيط
 فيتم مشروعة، غير تكون  ما وغالباً  مجهوداً  واقلها السبل اقصر اغراضه لتحقيق فيسلك ينحرف

 مظهراً  الباسه او حقيقته غير على الشيء اظهار شأنها من واكاذيب اعمال على بناءً  اما ذلك
 المنتوج طبيعة من يغير ان شأنه من فعل على بناءً  واما ، الواقع او الحقيقته على هو ما يخالف
 نظراً  وذلك االدوية بمستهلكي الضرر الحاق شأنه من كله ذلك فان وخواصه، وفائدته الدوائي
 .المنتج هذا لخطورة

 -: التالي النحو على وذلك فرعين في وذلك بدراسته سنقوم ما وهذا

 . االسالمية الشريعة في االدوية وشركات لمصانع الجنائية المسؤولية -:االول الفرع

 . الوضعية القوانين في االدوية وشركات لمصانع الجنائية المسؤولية -:الثاني الفرع

 

 

 

 

 

 

 

 االول الفرع

  في االدوية وشركات لمصانع الجنائية المسؤولية

  االسالمية الشريعة
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 الشريعة في االدوية وشركات مصانع مسؤولية موضوع في البحث قبل اليه االشارة ينبغي مما
 طرقين يسلكون ( النازلة المسائل في)  االحكام تنزيلهم عند الشريعة فقهاء ان هو االسلمية،

 .(1) بيانها في واالجتهاد حكمها الستظهار اساسيين

 شبه او علة قياس اما السابقة الفقهية المسائل من نظائرها على القياس  -:احدهما 
 .بالسوابق يسمى ما وهذا داللة او

 ثم للحكام  المثبتة العامة والقواعد والمقاصد الشرعية المعاني في النظر -: والثاني 
 .عليها تفريعها

 االسلمية الشريعة في االدوية وشركات مصانع مسؤولية عن سنتحدث ذلك على وبناءً       
 .ذكرهما السابق الطريقين خلل من وذلك

 فيها حكم فقهية سوابق وجدت فقد القياس ناحية من الفقهية السوابق من عليه تقاس ما -:اوال  
 الشخص حكم في ما او( االدوية ومصانع شركات)  المعنوي  للشخص الجنائية المسؤولية باثبات

  -:منها عليه، يقاس مما المعنوي 

 الشخص يتحمل فكذلك الخطأ، دية العاقل الشرع حمل فكما الدية، العاقلة الشرع تحمل -1
 .افراده احد خطأ على الجنائية المسؤولية اجزائه بجميع المعنوي 

 حدثنا قال يحيى بن زكريا أخبرنا جذيمة، بني عنه الله رضي الوليد بن خالد قتل قصة -2
 عن المبارك بن الله عبد حدثنا)  قال السري  بن بشر حدثنا قال حماد بن األعلى عبد

 بن هشام حدثنا قال معين بن يحيى حدثنا قال سعيد بن علي بن أحمد وأنبأنا ح معمر
 الله صلى النبي بعث قال أبيه عن سالم عن الزهري  عن معمر عن الرزاق وعبد يوسف

 يقولوا أن يحسنوا فلم اإلسلم إلى فدعاهم جذيمة بني إلى الوليد بن خالد وسلم عليه
 إذا حتى أسيره رجل كل إلى فدفع قال وأسرا قتل خالد وجعل صبأنا يقولون  فجعلوا أسلمنا
 ال والله فقلت عمر ابن قال أسيره منا رجل كل يقتل أن الوليد بن خالد أمر يومنا أصبح

 الله صلى النبي على فقدمنا قال أسيره أصحابي من بشر وقال أحد يقتل وال أسيري  أقتل
 أبرأ إني اللهم يديه ورفع وسلم عليه الله صلى النبي فقال خالد صنع له فذكر وسلم عليه

                                                           
د. ةبدال ،م حن محمد الشويعر، الم ؤولية الجنائية للشجدية المعنوية شي ال له اقس،مي، حدون  (1)

 23ااشر،حدوا نة،ص



 

61 
 

 إليك أبرأ إني اللهم فقال بشر حديث وفي فذكر حديثه في زكريا قال خالد صنع مما إليك
 .(1) مرتين خالد صنع مما

 معصومي قتل عنه الله رضي الوليد بن خالد ان في السابق الحديث  من الداللة ووجه      
 ذلك ومع القاتلة وااللة للفعل القصد وهما العمد شرطا قتل هذا في توافر حيث عمداً  قتلً  الدم

 في الخطأ وهو المانع لوجود منه يقتص ولم االعتبارية، لصفته عنه الدية المال بيت تحمل
 .(2)التأويل

 والمالكية، الحنفية، من الفقهاء جمهور ذهب حيث القاضي، لخطأ المال بيت ضمان -4
 القاضي خطأ ان الي عندهم، المذهب مشهور في والحنابلة قوليهم، احد في والشافعية،

 عامل القاضي بان ذلك وعللو المال، مال بيت في ضمانه ان نحوه و حد اقامة في
 .المسلمين لجماعة

 الخطأ هذا ضمان في المعنوية القاضي شخصية اعتبرت انه التعليل هذا من فظهر      
 .(3)الطبيعي شخصه دون  الجنائي،

 للشخص الجنائية المسؤولية باثبات الحكم -:المسألة هذه في اليها يرجع التي المعاني :ثانيا  
 الشخص طبيعة وهي، اليها المسألة رد يمكن اصول خمسة الي تحتاج عنه نفيها او المعنوي 

 .عليه العقاب توقيع تصور العامة، المصلحة القصد، تصور االهلية، المعنوي،

 الشخص على اليها االشار السابق الخمس االصول ثبتت فمتى نقول ذلك على وبناءً 
 في الدراسة هذه في والمتمثلة قائمة الجنائية المعنوي  الشخص مسؤولية قيام فان المعنوي،

 ومصانع شركات) مسؤولية قيام فان الخمس االصول نفي تم اذا اما ،(االدوية ومصانع شركات)
 .متوفرة غير جنائياً ( االدوية

                                                           
احمد حن شعي  حن ةلي حن سنان حن حجر الن ائي، سنن الن ائي، نتاب اداب اللضاة، حاب الرد ةل  الحانم الا  (1)

، 1663مبت  المطبوةام اقس،مية، سنة النشر "2332تض  حغير الحق، الجزغ ال امن، رتم الحديث"

 .243ص
د. ةبدال ،م حن محمد الشويعر، الم ؤولية الجنائية للشجدية المعنوية شي ال له اقس،مي، مرجا ساحق،  (2)

 22ص
ةبداقحد احمدل، م ؤولية اللا ي ةما يلا شي اتضيته من اخطأ، م ال منشور حموتا   (4)

http://fiqh.islammessage.com 2312، سنة. 

http://fiqh.islammessage.com/
http://fiqh.islammessage.com/
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 قيام شأن  في رأيين الي انقسم الحديث الفقه ان نقول المسألة هذه في القول وخلصة      
 -:التالي النحو على وذلك( االدوية ومصانع شركات) المعنوي  الشخص على الجنائية المسؤولية

 يحول ال االسلمي الفقه في المعنوي  للشخص نظرية وضع عدم ان يرى  والذي -:االول الرأي
 وكفارة دية المسلمين مال بيت تحميل مثل الجنائية، المسؤولية مجال في لها تطبيقات وجود دون 

 والشوارع كاالسواق عامة، مواضع في يقتل من ودية فيه، الحد اقامته اثناء خطأ االمام يقتله من
 .(1)قاتل له يعرف وال العامة

 الن المعنوي  الشخص بوجود يرى  ال االسلمي الفقه ان الرأي هذا انصار ويرى  -:الثاني الرأي
 وقد المعنوي  للشخص االرادة وجود افتراض مجرد على الجنائية المسؤولية اليقيم االسلم

 من بدالً  كافية، فكرة نظرهم في وهي المالية، الذمة تخصيص  بفكرة الفقهاء عنه استعاض
 شخصية مبدأ يهدد قد الجنائي المجال في بها االعتراف وان لها، وجود ال شخصية اصطناع

 .(2)الجنائية اتلمسؤولية

 شركات)  المعنوية للشخاص الجنائية المسؤولية يستبعد كان وان الرأي هذا ان والملحظ
 ما وهو المسؤولية، من جديد نوع استحداث في السابق الراي من يقترب انه اال( االدوية ومصانع
 عن الناتجة االضرار حالة في ،"الشخص لهذا الذمة برأة  عدم" بفكرة تسميته على اصطلح

 .المختلفة نشاطاتها

 

 

 

 

  البـــاحــــث رأي

 او الخطرة االدوية تنتج التي( االدوية وشركات مصانع) ان بما نظرنا وجهة من نرى  ونحن
 الناس اموال واكل بالغير االضرار سوا  االدوية لهذه انتاجها وراء من يقصد ال ، المغشوشة

                                                           
الجزائر، سنة -حاتنه-اور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيية، رسالة ماج تير، جامعة الحاط لجضر  (1)

 181، ص 2332،2338
 181،182اور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيية، المرجا ال احق، ص   (2)
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 َبْيَنُكم َأْمَواَلُكم َتْأُكُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا) تعالى لقوله الكريم القران بنص محرم وهذا بالباطل
نُكمْ  َتَراض   َعن ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأن ِإالَّ  ِباْلَباِطلِ   ( .(1) َرِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   َأنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َواَل  ۚ   مِ 

 سوا منها يقصد ال التي االدوية تصنيع تحريم على الدالة كذلك الشرعية النصوص ومن
ِفينَ  َوْيل  )  تعالى قوله فاعلها مسؤولية جزاء وبيان  بالغير الضرر الحاق  ِإَذا الَِّذينَ ( 1) ِلْلُمَطفِ 
 َأنَُّهمْ  ُأوَلِئكَ  َيُظنُّ  َأاَل ( 3) ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُهمْ  َأوْ  َكاُلوُهمْ  َوِإَذا( 2)َيْسَتْوُفونَ  النَّاسِ  َعَلى اْكَتاُلوا

 قيام من الضير فانه ،(.(2)( 8)اْلَعاَلِمينَ  ِلَربِ   النَّاُس  َيُقومُ  َيْومَ ( 5) َعِظيم   ِلَيْوم  ( 4) َمْبُعوُثونَ 
 اجل من وذلك االسلمية، الشريعة اطار في( الدوية ومصانع شركات) على الجنائية المسؤولية

 .وصحتهم وامنهم ونظامهم المسلمين جماعة حماية

                                                           
 "26سورة الن اغ اقية رتم " (1)
 "8الي  1سورة المط  ين اقيام من " (2)
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 الثاني الفرع

 الوضعية القوانين في االدوية وشركات لمصانع الجنائية المسؤولية

 التطور الي الدراسة هذه من االول الباب في نوهنا قد كنا ان الي حديثنا بداية في نشير      
 الشخص ماهاية الي نوهنا قد كما المعنويين، باالشخاص  باالعتراف يتعلق فيما التاريخي
 لتحمل صلحية ال بانه يرى  اولهما رأيين، الر نقسم القانوني الفقه ان الي وانتهين المعنوي،
 على الجنائية المسؤولية اقرار ضرورة يرى  وثانيهما الجنائية، المسؤولية المعنوي  الشخص
 في المجال سنفسح المنطلق هذا ومن انكارها اليمكن قانونية حقيقة باعتبارها المعنوي  الشخص

 حتى وذلك( االدوية وشركات مصانع)  حق في الجنائية المسؤولية قيام عن للحديث الفرع هذا
 .العقاب من افلتها اليتم

 جنائياً  ومساءلتها( االدوية ومصانع لشركات)  المعنوية بالشخصية االعتراف فنقول      
 الحياة في اهمية من االدوية ومصانع شركان تمثله لما وذلك الضروريات من اصبحت

 فاصبحى جرائم، من االدوية ومصانع شركات ترتكبه لما ونظراً  واالمنية، واالجتماعية االقتصادية
 جرائم من ترتكبه عما والمصانع الشركات هذه معاقبة العدالة مقتضيات ومن الضروري  من

 والمصانع الشركات هذه مساءلة ضرورة تقتضي مبررات عدة هناك فان ذلك الي وباالضافة
  -:االتي في المبررات هذه وتتمثل جرائم من تقترفه عما جنائياً 

 سواءً  جرائم من تقترفه عما والمصانع الشركات هذه مساءلة يقتضي العدالة مبدأ تطبيق ان 
 .الطبيعي الشخص مثل ناقصة او تامة كانت

 وخطورتها انحرافها امكانية يجعل مما فعالة بصورة للحياة والمصانع الشركات هذه دخول 
 عما والمصانع الشركات هذه مسؤولية يستوجب مما ممكن، امراً  للمجتمع وتهديدها االجرامية

 .جرائم من تقترفه
 الشركات هذه شان من فان وعليه الطبيعي، الشخص عن تختلف المعنوي  الشخص طبيعة 

 بها، القيام الطبيعي الشخص يستطيع ال التي االجرامية االعمال ببعض القيام والمصانع
 .والتصرفات العمال هذه لطبيعة او حياته، محدودية الي ذلك ويرجع
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 لم ما الخطرة االدوية ومصانع شركات مسؤولية قيام اليمكن انه نقول ذلك من وبالرغم      
 -:وهي شروط عدة فيها تتوفر

 .للدواء المنتج المصنع او الشركة ممثل طرف من الجريمة ارتكاب -:اوال  

 اشخاص خلل من اال نشاطها ممارسة يمكن ال فانه االدوية ومصانع شركات لطبيعة فنظرا
 مباشرة الغير بالمسؤولية الليبي القانون  في يعرف ما وهذا باسمها، ويعملون  يمثلونها طبيعيين
 مسؤولية يسأل" المعنوي " االعتباري  الشخص ان على النص يتم بحيث المعنوي، للشخص
 رده يجب وما والمصاريف كالغرامة المالية الجزاءات تنفيذ عند القانوني الممثل مع تضامنية

 .(1) والمصادرة

 بنصه االسعار مراقبة قانون  من" 10" المادة في صراحة الليبي المشرع قرره ما وهو  
 التعاونية والجمعيات والتشاركيات والخاصة العامة والمنشأت الشركات تعتبر) انه على

 منهم تقع التي االفعال على لها التابعين والعاملين الموظفين مع بالتضامن مسؤلة االستهلكية
 ((2) ...القانون  هذا الحكام بالمخالفة اعمالهم تأدية اثناء

 اسناد فيها يتم التي الحاالت في وذلك مباشر مسؤولية المعنوي  الشخص يسأل فيما      
 .عنها مسؤوليته شروط وتوافرت تحققت متى المعنوي  الشخص الي الجريمة

 االشخاص مجموعة من مكون  او واحداً  شخصاً  يكون  ان يمكن الممثل هذا ان الي وننوه      
 مصنع او شركة ممثل يكون  ان واالصل المعنوي، الشخص وهيكلة لتنظيم طبقا وذلك الذاتيين
 بطريقة مهامهم يمارسون  الذين االشخاص من يكون  ان يمكن كما قانونيًا، ممثلً  االدوية

 . (3)فعليه

 الي الجنائية والمصانع الشركات هذه مسؤولية مدى تحديد في القوانين تنقسم كما
  -:(4)اتجاهين

                                                           
 286 .د. موس  م عود ارحومة، اقحبام العامة للااون العلوحام الليبي، مرجا ساحق، ص (1)
 "1666" ل نة "14تااون الرتاحة ةل  اقسعار رتم " (2)
ةن جرائم الشرنام، ححث منشور حموتا  الباحث. محمد  ر ور، الم ؤولية الجنائية للشجص المعنول (3)

Marocoroit.com3،ص2311،سنة. 
سعيد حن ةلي مندور نريدس، جرائم الشرنام التجارية شي توااين دول مجلس التعاون الجليجي،رسالة  (4)

 .63،61،ص2336دنتورة،جامعة اايا العرحية للعلوم اقمنية،سنة
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 عن الخطرة االدوية ومصانع شركات فتسأل الموسع باالتجاه تأخذ قوانين -: االول االتجاه -1
 وبعض واالمريكي الهولندي كالقانون  وتابعيه وعماله موظفيه من صدر اجرامي سلوك كل

 .والسوري  والمصري  كاليمني العربية القوانين

 للشخص الجنائية المسؤولية تناولت التي التشريعات من عدداً  المصري  المشرع اصدر فقد      
" 46" رقم القانون  احكام بتعديل" 1664" لسنة" 261" رقم القانون  التشريعات، هذه ومن المعنوي 

 اخلل دون )  انه على منه مكرر" 8"المادة وتنص والتدليس الغش بقمع الخاص" 1641" لسنة
 االعتباري  الشخص يسأل القانون، هذا في عليها والمنصوص الطبيعي الشخص بمسؤولية

 احد بواسطة او باسمه او لحسابه وقعت اذا القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم عن جنائيًا،
 ...( لديه العاملين او ممثليه، او اجهزته

 والخاص" 1645" لسنة" 65" رقم بقانون  المرسوم من" 56" المادة عليه نصت ما وهذا
" 1645"لسنة" 68" رقم بقانون  المرسوم من" 11" المادة وكذلك المصري، التموين بشؤون 

 .المصري  الجبري  التسعير بشؤون  والخاص

 من عقوبات" 211/2" المادة فنصت المصري  المشرع حذو العربية الدول بعض حذت وقد      
 مجالس واعضاء مديريها اعمال عن جنائياً  مسؤوله المعنوية الهيئات) ان على اللبناني القانون 
 .(وسائلها باحدى او المذكورة الهيئات بأسم االعمال هذه يأتون  عندما وعمالها، وممثليها ادارتها

 باعمال ينتفع االدوية مصنع او فالشركة( بالغنم الغرم) قاعد على االتجاه هذا ويقوم
 .اخطائهم نتيجة يتحمل ان فعليه موظفيه

 اال( المصنع او الشركة) المعنوي  الشخص هذا يسأل ال انه يرى  والذي -:الثاني االتجاه -2
 .والفرنسي االنجليزي  كالقانون  واعضائه ممثليه تصرفات عن الصادر االجرامي السلوك عن

 تضمن الذي الجديد العقوبات قانون  مارس من االول في  المشرع اصدر فرنسا ففي      
 المجال هذا في كبيراً  توسعاً  ومتضمناً  والمصانع، الشركات لهذه الجنائية المسؤولية اقرار صراحة

 الدول عدا فيما المعنوية االشخاص تسأل)  انه على القانون  هذا من" 121/2" المادة نصت فقد
 ((1) ...اوممثليها اعضائها طريق وعن لحسابها ترتكب التي الجرائم عن جنائيا،

                                                           
الجنائية للشجص اقةتبارل، مجلة العلوم اقا ااية واقدارية،العدد د. محمد ادر محمد اللطرل، الم ؤولية  (1)

 .42، ص2313الجامس، جامعة المجمعة، ال عودية، سنة 
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 .للدواء المنتج المصنع او الشركة لحساب الجريمة ارتكاب -:ثانيا  

 االشخاص احد يرتكبها التي الجريمة عن االدوية مصنع او لشركة الجنائية المسؤولية تتحقق لكي
 او المصنع هذا وفائدة لصالح ارتكبت قد الجريمة تكون  ان يتعين له، ينتمون  الذين الطبيعيين

 .(1) الشركة

 يحتاج ضمنًا،وال مفترض امر النه ذلك، اشتراط عدم الي الفقه من جانب ذهب وقد وهذا 
 تكون  ان فيمكن مادية المصلحة هذه تكون  ان اشتراط عدم الي ذهب انهم كما اثبات، الي

 (2) معنوية

 العقوبات قانون  من" 121/2" المادة بموجب ذلك على الفرنسي المشرع نص وقد هذا      
 اواللئحة القانون  يحدده التي الحاالت في المعنوي  الشخص يسأل)  انه على تنص والتي الجديد

 (لحسابه ترتكب التي الجرائم عن

 قانون " من" 31و ،126" الفصل بموجب وذلك االسباني المشرع عليه نص ما وهو 
 بواسطتها، او الشركة اطار في باسم المقترفه الجرائم ان)  على ينص والذي" االسباني الجنايات

 ممثل لمصلحة المرتكبة االجرامية االفعال عن الجنائية المسؤولية تتحمل ال الشركة ان حيث
 للشركة، الربح جلب بهدف نفذت قد الجريمة تكون  ان يتعين وانما لفائدته، او المعنوي  الشخص

 الجريمة تقترف ان يكفي وانما يتحقق، لم ام تحقق وسواءً  معنويًا، او مادياً  الربح هذا كان سواءً 
 .(المعنوي  الشخص لحساب

 الجرائم بعض على صراحتاً  نص قد سابقا اليه المشار الفرنسي القانون  ان الي هنا وننوه 
 شركات تقترفها التي الجرائم ضمن من تعتبر وهي جنائياً  المعنوي  الشخص فيها يسأل التي

  المصنع او الشركة عنها يسأل  الحاالت وهذه الخطرة للدوية انتاجه نتيجة االدوية ومصانع
  -:هي الحاالت وهذه

 طريق عن ارتكابها جداً  الممكن من التي الجرائم من الجريمة وهذه -:العمد غير القتل جريمة 
 عليه نصت ما وذلك العامة الصحة على الخطرة للدوية االدوية مصنع او الشركة انتاج

 . الفرنسي العقوبات قانون  من" 221/0" المادة
                                                           

 .6،صمرجا ساحقجرائم الشرنام،  الباحث. محمد  ر ور، الم ؤولية الجنائية للشجص المعنول ةن (1)
 32ةتبارل،مرجا ساحق ،صد. محمد ادر محمد اللطرل، الم ؤولية الجنائية للشجص اق(2)
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 الجديد الفرنسي العقوبات قانون  من" 222/21" المادة عليه اكدت ما وهذا -:الجسيم االعتداء. 
 كذلك تعتبر الجرائم وهذه  -:والنفسية الجسدية السلمة على واالعتداء للخرين عجز احداث 

 من" 825/3" المادة الحاالتين هاتين على نصت وقد االدوية، ومصانع شركات جرائم من
 .االفعال لهذه المقررة العقوبات على المادة ذات نصت كما الجديد الفرنسي العقوبات قانون 

 الحاالتين هاتين على نصت وقد -:للخطر االشخاص وتعريض االمان بوسائل االلتزام عدم 
 .الفرنسي العقوبات قانون  من" 223/1"و" 822/1" المادتان

 ولحساب المصنع او الشركة ممثل طرف من الجريمة اقترفت فمتى نقول القول وخلصة      
 او الشركة اعتبار ان كما الجريمة، عن المترتبة الجنائية المسؤولية يتحمل فانه االخير هذا

 وما الوسائل، بكل عنها التعبير يستطيع كاملة ارادة وله حقيقي كائن" المعنوي  الشخص" المصنع
 او الشركة لهذه الجنائية المسؤولية باتت فعليه بأفعال، قيام عن االمتناع او القيام من عنه ينتج

 مراعاة يجب ذلك ومع العصرية، الحياة متطلبات استلزمتها واقعية وحقيقة مفرواضاً  امراً  المصنع
 .بذلك يفيد صريح نص بوجود جنائياً  متابعته وربط الشخص هذا خصوصية

 

 

 

 

 

 

 الرابع المطلب

 االدوية لمستوردي الجنائية المسؤولية

 اصبحث بحيث العالم، دول مختلف في الضارة االدوية استيراد جريمة انتشرت فللقد      
 واالقتصادية الصحي النواحي في سلبي تأثير من لها لما المجتمعات، منها تعاني ضاهرة
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 الوقاية ومنها المكافحة سبل بكافة مكافحتها الي الدول جميع تسعى ولهذا واالمنية، واالجتماعية
 .والعقاب والتجريم والمنع

 ملحوظ بشكل انتشارها هو الظاهرة بهذه االهتمام زيادة الي الدول عديد دعى ما ولعلى 
 استيراد مشكلة تعتبر اذ الدولي، او االقليمي المستوى  على او الداخلي المستوى  على سواءً 

 مكافحة وسائل فان المقابل وفي بالمجتمعات، تفتك التي الضروس بالحرب اشبه الضارة االدوية
  االمنية، للجهزة دولياً  هاجساً  اصبح انتشارها، من والحد الخطيرة االفة هذه

 االدوية لمستوردي الجنائية المسؤولية اقرار من فلبدة الجرائم من النوع هذا مكافحة تتم ولكي
 على وذلك مطلبين في دراسته سيتم ما وهذا الظاهرة هذه مكافحة في الخطوات اول باعتبارها

  -:التالي النحو

 االسالمية الشريعة في االدوية لمستوردي الجنائية المسؤولية -:االول الفرع

 الوضعية القوانين في االدوية لمستوردي الجنائية المسؤولية -:الثاني الفرع

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفرع

 االسالمية الشريعة في االدوية لمستوردي الجنائية المسؤولية

 بيان عن سنتحدث فاننا االسلمية الشريعة في الجنائية المستورد مسؤولية عن التحدث قبل      
 االسلمية الشريعة في الجنائية المستورد مسؤولية عن للتحدث المجال سنفسح ثم االستيراد مفهوم
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  اإلسالمية الشريعة في االستيراد مفهوم -:اوال  

 إلى الحرب دار من البضائع جلب هو -(:الشرعي االصطلح في الجلب)او االستيراد -1
 الشريعة في يقابله الحاضر بالمعنى االستيراد مفهوم ان لنا يتضح وبهذا. اإلسلم دار

 .(1)الجلب االسلمية

 دعاه حين السلم عليه ابراهيم سيدنا لسان على تعالى قوله الكريم القرآن في ذلك وامثلة 
يَِّتي ِمنْ  َأْسَكنتُ  ِإنِ ي َربََّنا) لذريته الرزق  طالباً  اليه ضارعاً  مِ  َبْيِتكَ  ِعْندَ  َزْرع   ِذي َغْيرِ  ِبَواد   ُذرِ   اْلُمَحرَّ

لةَ  ِلُيِقيُموا َربََّنا   .((2) َيْشُكُرونَ  َلَعلَُّهمْ  الثََّمَراتِ  ِمنْ  َواْرُزْقُهمْ  ِإَلْيِهمْ  َتْهِوي  النَّاسِ  ِمنْ  َأْفِئَدةً  َفاْجَعلْ  الصَّ

 ثمرات اليه تجيء امناً  حرماً  فجعله دعوته اجاب الله ن ا هو الكريمة االية هذه من والدليل      
 والفواكه البواكير اجتماع وهي الثمار، اصناف وجود في فضله ثم لدنه، من رزقاً  شيء كل

 والثمار السلعة هذه فكانت واحد، يوم في والصيفية والخريفية الريفية من االزمان المختلفة
 .(3)مكة الي مكان كل من التجار" يجلبها"

 من االستيراد طريق عن التجاري  التبادل مبدأ على الفقهاء من أحد يعترض  لم انه كما
 بيعاً  فيها فيتجر بأمان اإلسلم دار يدخل أن للحربي يجوز أنه على اتفقوا فقد ، الحرب أهل

 شروط فيها توفر إذا اإلسلم دار إلى الحرب دار من السلع جلب باالتفاق العلماء وأجاز ، وشراءً 
 .محددة

 (اسم: )ستيراد -:اللغة في االستيراد -أ -(:اللغة في الجلب)او االستيراد -2

 التَّْصِديرِ  َعْكَس  ، الِبلدِ  خاِرجِ  ِمنْ  ِاْسِتْجلُبها:  الَبضاِئعِ  ِاْستيرادُ  ِاْسَتْوَرَد، مصدر

:  اْسَتْوَردَ  ُمستوَرد، والمفعول ، ُمستوِرد فهو ، استيراًدا ، يستورد استوردَ  ،(فعل: )ِاسَتوَردَ 
لعةَ  استورد َأحضره،:  الشيءَ  اْسَتْوَردَ  َوَرَده،:  الماءَ  اْسَتْوَردَ  الِورَد، َطَلبَ   جَلبها ونحَوها السِ 

                                                           
، الملاطعة اقتتدادية واحباملا شي ال له اقس،مي، رسالة الباحث. ترني حن ةبدالله حن شلد الرشودل (1)

 .3ه، ص1322ماج تير، جامعة اقمام  محمد حن سعود اقس،مية، المملبة العرحية ال عودية، سنة 
 ".43سورة احراهية اقية رتم " (2)
ال  النداول،  واحط التجار شي الشريعة اقس،مية، مجلة النجاح، العد ال الث والعشرون، سنة رةد غائ  غ (3)

 .64،ص2332
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للةُ  فلًنا اْسَتْوَردَ  وتصدير، استيراد شركة البلد خارج من أحضرها أو  َأورده:  الضَّ
 .(1)ِإيَّاها

 ومتاع   وغنم   ِإبل   من ُجِلبَ  ما:  الَجَلبُ  َأجلب،:  الجمع ،(اسم: )َجَلب -:اللغة في الجلب -ب
 للتجارة وغيَرها اإِلبلَ  يجُلبون  الذين:  الَجَلبُ  للتجارة،

 ِاْسَتْوَرَدَها:  الَخاِرجِ  ِمنَ  الَبَضاِئعَ  َجَلبَ  جالب، فهو ، َجَلًبا ، وَيجِلب َيجُلب جَلبَ  ،(فعل: )َجَلبَ 

:  َخْصَمهُ  َجَلبَ  الَخْيَر، َلُهمُ  َكَسبَ :  أَلْهِلهِ  الَخْيرَ  َجَلبَ  ِإالَّ، ُيَسبِ ْب  َلمْ :  الُهُمومَ  ِإالَّ  َعَلْيهِ  َيْجُلْب  َلمْ 
َدُه، ، َتَوعََّدهُ   جلبت بهم وألصقه ، عليهم جر ه ، وأوقعه عليهم أنزله:  أهله على العارَ  جَلب َتَهدَّ

 .(2)كثيرة مصائبَ  عليهم الحربُ 

 .اإلسالمية الشريعة في الضارة األدوية( جالب)  مستورد مسؤولية -:ثانيا  

 يقوم ان اال واإلباحة، الحل والمعاملت العبادات في األصل ان إلي نشير بدء ذي بادئ      
 الشارع قبل من صريح نص ورد ما اال شيء منها يمنع فل والتحريم، الحضر على دليل

 أصل على األمر بقى الثبوت، في صحيح أو الداللة، في صريح نص يرد لم فاذا بتحريمه،
 .اإلباحة

 

 

 

 اإلسلمية الشريعة في بالناس الخطر إلحاق شأنها من التي األدوية مستورد فان وعليه 
 ان عليه فالواجب اإلسلمية، باألخلق واللتزم معاملته، في والصراحة والوضوح بالصدق يلتزم ال

  -:.(3)يلي ما الضوابط هذه ومن استيراده في المرعية والمقاصد الشرعية اَلداب يتحرى 

 أن يكون االستيراد موافقا  ألحكام اإلسالم.   -1

                                                           
، موتا معجم ةرحي ةرحي -شي معجم المعااي الجاما  "استيراد"تعريا و معن   (1)

https://www.almaany.com. 
، موتا معجم ةرحي ةرحي -شي معجم المعااي الجاما  "الجل "تعريا و معن   (2)

https://www.almaany.com. 
، الملاطعة اقتتدادية واحباملا شي ال له اقس،مي،مرجا ساحق الباحث. ترني حن ةبدالله حن شلد الرشودل (3)

 6ص
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 استيراده من يقصد ال والحيوان اإلنسان على الخطرة األدوية مستورد ان في ضير وال      
 .الربح تحقيق سوا ذلك وراء من اليرمي ألنه اإلسلم، أحكام مراعاة األدوية لهذه

 على تحتوي  أو الصلحية، منتهية أو مغشوشة، تكون  ان اما  األدوية هذه ان كما
 على وغش كذب من فيه لما شيء، في اإلسلم أحكام من ليس كله وهذا خاطئ، تركيب

 .المستهلكين

 روي  ما ذلك على ويدل الصدوق  التاجر ومدح الصدق في( )الله رسول رغب وقد هذا      
 أبي عن الحسن عن حمزة أبي عن سفيان عن قبيصة حدثنا هناد حدثنا قال انه سعيد أبي عن

 وحذر ،( (1)والشهداء والصديقين النبيين مع األمين الصدوق  التاجر قال( ))النبي عن سعيد
 اسماعيل رواه  ما ذلك على ويدل والفجور النفاق سمه ألنه التجارة في الكذب من( ) الله رسول

 فراى المصلى إلي الرسول مع خرج انه عنهما الله رضي جده عن ابيه عن رفاعه بن عبيد بن
 إن: "  فقال ، له واستجابوا أبصارهم إليه الناس فرفع"  التجار معشر يا)()فقال يتبايعون  الناس

 .( (2) وصدق وبر الله اتقى من إال ، فجارا القيامة يوم يبعثون  التجار

 

 

 أالَّ يلحق بالمسلمين مضرة من االستيراد.  -2

 حتى أحدكم يؤمن ال)  لقوله حق وجه بغير بالغير االضرار عن( ) الكريم نبينا نهى فقد 
 يقول كما ذلك وضابط ظلم، فهو المسلم به يستضر ما فكل(  لنفسه يحب ما ألخيه يحب

 (.3) (به غيره يعامل ال ان فينبغي قلبه على وثقل عليه شق به عومل لو ما فكل) الغزالي

 البــاحــث رأي

                                                           
ب البيوع ةن رسول ، تح ة اقحولل"سنن الترم ل"، نتامد حن ةبد الرحمن حن ةبد الرحيم المبارن ورلمح (1)

 .448" ، دار البت  العلمية،ص1236،م ألة "()الله 
، مدنا ةبدالررا ، نتاب الجاما، الناشر المبت  اقس،مي، م ألة  حو حبر ةبد الررا  حن همام الدنعااي (2)

 .326،ص1664"، سنة 23666"
واحباملا شي ال له اقس،مي،مرجا ، الملاطعة اقتتدادية الباحث. ترني حن ةبدالله حن شلد الرشودل (3)

 .46ساحق،ص
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 يبينه ولم األدوية، هذه في الموجود بالعيب يعلم الذي المستورد ان نقوا ذلك على وبناءً 
 كتم ألنه جرمًا، منه اشد هو بل الغاش، بالغير األضرار باستيرده القاصد بمثابة فهو للناس

 مقاضاة له يجوز كما  المستورد، لهذا الدواء هذا رد للمستهلك يجوز ذلك على وبناءً  العيب،
 .األدوية هذه بسبب ضرر من لحقه لما المستورد هذا

 المستورد قام التي االدوية هذه بسبب ضرر اوالحيوان االنسان على وقع فمتى وبذلك
 .كاملة مسؤولية ذلك عن يسأل فانه باستيراده

 



 

74 
 

 

 الثاني الفرع

 الوضعية القوانين في االدوية لمستوردي الجنائية المسؤولية

 المقاييس توفير والسلع المنتوجات استيراد عند يراعي ان المستورد على المشرع اوجب لقد      
 االساس هذا وعلى الدولية، والمواصفات المقاييس يهمل ان دون  المحلية، القانونية والمواصفات

 .االجنبية الدوائية للمنتجات حيازته بمجرد المستورد مسؤولية قيام المشرع افترض فقد

 او دواء أي استيراد االدوية مستوردي على الليبي المشرع حضر فقد االساس هذا وعلى        
 القانون  من" 113" المادة بموجب وذلك  بالصحة االضرار شأنه من صيدلي مستحضر او مادة

 او استيراد يحضر ان الصحة لوزير) انه على نص والتي" 1603" لسنة" 118"رقم الصحي
 ...(بالصحة ضار بانه يرى  صيدلي مستحضر او مادة أي تداول

 استيراد قواعد بشأن 2110 لسنة 118 رقم القرار" ، المصري  والسكان الصحة وزير قرر كما
 الدول من الطبية والمستلزمات األطفال، وألبان الحيوية والمستحضرات والخامات األدوية

 -:(1)يلي ما األدوية باستيراد الخاصة األولى بالمادة وجاء" المرجعية وغير المرجعية

 والقواعد المعايير وتطبق كفء رقابية سلطة لديها التى الدول قبل من األدوية استيراد يتعين -1
 .العالمية الصحة منظمة من بيها والمعترف الدولية الرقابية

 من معتمدة  المنتجة المصانع تكون  أن شريطة المرجعية غير البلد من االستيراد يجوز -2
 GMP الجيد التصنيع معايير تتبع أو األمريكية والدواء الغذا هيئة مثل  عالمية جهات

 البلد إحدى فى التداول شريطة المرجعية، غير البلد من األدوية استيراد يجوز ال -4
 وفقا التسجيل متطلبات مستوفيا التسجيل ملف تقديم يشترط األحول جميع وفى المرجعية

 للمعاير

 من الحد شأنها من ضوابط عدة وضع المصري  والسكان الصحة وزير قرار من ولوحظ      
 -: الضوابط هذه ومن العامة يالصحة الضارة االدوية استيراد

 

                                                           
 "2313مارس ل نة"21منشور حدحي ة اليوم ال احا، حتاريخ  (1)
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 كفء رقابية سلطة لديها التى الدول قبل من األدوية استيراد. 
 والدواء الغذا هيئة مثل  عالمية جهات من لألدوية المنتجة المصانع اعتماد 

 .GMP الجيد التصنيع معايير تتبع أو األمريكية

 نص بموجب وذلك المخدرة االدوية استيراد على ضوابط عدة السوداني المشرع وضع كما      
 -:الضوابط هذه ومن" 2116" لسنة والسموم األدوية قانون  من" 1"فقرة" 26" المادة

 القانون  بهذا مسجلة غير أدوية استيراد عدم. 
 الحصول بعد اال  صيدالنية منشأة اي على المخدرة األدوية استيراد حضر 

 .القانون  هذا بموجب المشكل المجلس من تصدر رخصة على

 من التي االلدوية باستيراد يتعلق فيما السابقة التشريعات حذو البحريني المشرع حذا وقد      
 بتعديل" 2115" لسنة" 21"رقم بقانون  المرسوم بموجب وذلك العامة، بالصحة االضرار شأنها
 والمراكز الصيدلة مهنة تنظيم شأن في" 1660" لسنة" 16" رقم بقانون  المرسوم احكام بعض

 اليجوز الدوائية المنشآت باستثناء)  انه على" 1" فقرة" 50" المادة في نص حيث الصيدلية
 المراكز بواسطة اال مجانية طبية عينات كانت ولو الصيدلية، والمستحضرات االدوية استيراد

 استيراد يحضر) انه على" 56" المادة نصت كما...( تراخيص على الحصول وبشرط الصيدلية
 لم ما غيرها، او طرود شكل على سواءً  الشخصي للستعمال الصيدلية والمستحضرات االدوية
 .(االدارة مجلس من قرار دهابتحدي يصدر التي الشروط تستوف

 الـــبــاحث راي

 مع االدوية، استيراد على ضوابط تضع التشريعات معظم ان لوحظ سبق ما على وبناءً          
 االدوية استيراد من الحد اجل من وذلك الضوابط، هذه شكل في التشريعات بين االختلف

 الضوابط هذه يخالف من يقع وبذلك البشر، من المليين وحياة لصحة تهديد تشكل التي الخطرة
 .القانونية المسائل محل نفسه
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 الخاتمة

 لمنتجي الجنائية والمسؤولية القانونية الطبيعة موضوع هذا بحثنا في تناولنا قد كنا      
 طابع ذات الجرائن هذه ان كيف ورأينا الوضعي، والقانون  اإلسلمي الفقه في األدوية ومستوردي

 عليهم تقع الجرائم هذه اصحاب ان الي باالضافة وجنائية، اقتصادية طبيعة ذات انها في مزدوج،
 من النوع هذا وانتشار خطورة نتيجة االمر وهذا والقانونية، الشرعية الناحية من كبيرة مسؤولية

 .الجرائم

 لهذه القانونية الطبيعة تحديد خلل من وذلك السباقة كانت االسلمية الشريعة  ان اال
 حمايتاً  وذلك الجرائم، هذه عن الكاملة للمسؤولية االدوية ومستوردي منتجي تحمل وكيفية الجرائم

 .الجرائم هذه في الوقوع خطر من للمستهلك

 لهذا خاصة اولية تشريعاتها ضمن الدول عديد اولت  فقد الوضعي القانون  صعيد على اما      
 الجرائم، من النوع هذا مكافحة منها الهدف يكون  للدواء، خاصة هيئات انشأن ولذلك الموضوع

 من للهروب وسائل من بها يتمتعون  لما الجرائم هذه اصحاب لمواجهة كافية غير ذلك كان وان
 كقانون  التشريعات عديد بسن وذلك الحماية تعزيز الي الدول هذه سعت ولذلك العدالة، قبضة
 ذلك وراء من سعياً  جرًا، وهلم الصيدلة مهنة مزاولة وقانون  االدوية استيراد وقانون  االدوية تجارة

 .العدالة قبضة من األدوية ومستوردي منجي هروب عدم الي
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 والتوصيات النتائج

 -:االتي وفق ايضاحها ويمكن والتوصيات النتائج من جملة الي توصلنا هذا بحثنا نهاية وفي

 النتائج  -:اوال  

 .الجرائم من النوع هذا مرتكبي مسؤولية بيان في االسبقية لها االسلمية الشريعة ان -1
 حمايتها اجل من للمستهلك والكاملة الشاملة الحماية مبدأ تكرس االسلمية الشريعة ان -2

 .الجرائم هذه في الوقوع خطر من
 النه جدوى  االكثر الجرائم من النوع هذا محاربة في االسلمية الشريعة منهج يعتبر -4

 .الوضعية القوانين عليه تغفل الجانب وهذا ، والحرام الحلل عل مرتكز
 فقد الخطر هذا مجابهة في التشريعات عديد وضعف الدواء الي الناس لحاجة نظراً  -3

 .الجرائم من النوع هذا حجم في زيادة الي ادى االمر وهذا ذلك النفوس ضعاف  استغل
 عديد لقصور وذلك االدوية واستيراد انتاج جرائم مرتكبي من الجناة عديد هروب -2

 .الجرائم من النوع هذا على المسؤولية تحديد في التشرعات

 التوصيات -:ثانيا  

 موضح هو كما الجرائم من النوع هذا بمحاربة المتعلق اإلسلمية الشريعة منهج إتباع -1
 .بالدراسة

 وذلك الجرائم هذه مكافحة بشأن الحلول تقديم في االدوية ومستوردي منتجي  إلزام يجب -2
 .ولمنتجاتهم للمستهلك حمايتاً 

 .الجرائما لهذه القانونية للطبيعة دقيق تحديد هناك يكون  ان يجب -4
 كل على المسؤولية إليقاع وذلك االدوية بتجارة المتعلقة التشريعات مراجعة كذلك يجب -3

 من هو المسؤولية بتحديد يتعلق فيما التشريعات ضعف الن الجرائم، هذه في ساهم من
 .العدالة قبضة من الجناة عديد هروب في ساهم

 .ذلك في الشرع حكم ومعرفة االدوية واستيراد انتاج حول الدينية بالثقافة االهتمام -2
 .الضارة األدوية ومنتجي تجار لمحاربة الدولي التعاون  -8
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 والمراجع المصادر ثبت

 :الكريم القرآن: أوال  

 :العربية المراجع: ثانيا  

حجر العسقلني،فتح الباري شرح صحيح البخاري، المرضى ،باب فضل  أحمد بن علي بن .1
 .1668من يصرع من الريح،الناشر دار الريان للتراث،سنة 

ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم،تحقيق  .2
 2111شعيب االرناؤوط و ابراهيم باجاس،مؤسسة الرسالة،سنة

ن االلباني،ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل،المكتب محمد ناصر الدي .4
 .1665االسلمي،بيروت،الطبعة الثانية،الجزء الخامس، ،سنة

 االمام محمد ابوزهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسلمي،دار الفكر العربي. .3

قضاة، باب احمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بجر النسائي، سنن النسائي، كتاب اداب ال .2
"مكتب المطبوعات 5415الرد على الحاكم اذا قضى بغير الحق، الجزء الثامن، رقم الحديث"

 .1664االسلمية، سنة النشر 

 د. عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي االسلمي، الجزء االول، دار الكتاب العربي، بيروت. .8

، النظرية العامة 1ليبي، جد. موسى مسعود ارحومة، األحكام العامة لقانون العقوبات ال .3
 .2116للجريمة، ط األولى، سنة 

الباحث القانوني، عبدالصبور عبد القوي علي، جرائم االطباء والمسؤولية الجنائية والمدنية  .6
 .2111عن االخطاء الطبية بين الشريعة والقانون،دار العلوم،سنة 

ك، الحاجة الي د. حسين حسين شحاتة، نحو مشروع حضاري اسلمي لحماية المستهل .6
 حماية حقوق االنسان االقتصادية،بدون سنة.

د. شحاته غريب شلقامي، خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء، دار الجامعة  .13
 ،.2116الجديد، سنة 
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د. ناجية العطراق، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في ضوء القانون المدني الفرنسي،  .11
 .2115شرعية، العدد السادس، سنة مجلة العلوم القانونية وال

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة االحوذي"سنن الترمذي"، كتاب  .12
 " ، دار الكتب العلمية.1216(،مسألة ")البيوع عن رسول الله 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، كتاب الجامع، الناشر المكتب  .14
 .1663"، سنة 21666مسألة " االسلمي،

 وليد بن راشد السعيدان، القواعد الشرعية في المسائل الطبية، بدون سنة. .13

العلمة. محمد بن نصر الدين االلباني،اشراف محمد زهير الشايش، "ارواء الغليل في  .12
تخريج احاديث منار السبيل"، الجزء الثالث،الطبعة االولى، المكتب االسلمي، سنة 

1606. 

 .المحامي. زامل شبيب الركاض، المسؤولية الجنائية في الغش التجاري، بدون صفحة .18

. محمد بن محمد األمين المختار الشنقيطي،علج القران الكريم للجريمة،ط األولى،مكتبة  .13
 .1662ابن تيمية،القاهرة،

د. محمد عبدالرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، ط  .16
 ه.1411ألولى، بيروت،ا

د.عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي االسلمي، مقارن بالقانون الوضعي، ط االولى،ج  .16
 .2115الثاني، دار الكتب العالمية، بيروت،سنة 

معجب بن معدي الحويقل العتيبي ـ حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة اإلسلمية  .23
 .هـ1413ى ـ مطبعة سفير بالرياض ـ الطبعة األول

د. عبدالله بن الشيخ محمد األمين بن محمد مختار الشنقيطي ـ علج القرآن الكريم  .21
 .هـ1413للجريمة ـ مطبعة أمين محمد سالم بالمدينة المنورة ـ الطبعة األولى 

 .1606د. مأمون محمد سلمة ـ قانون العقوبات القسم العام ـ دار الفكر العربي  .22
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حديات تطبيق التشريع الجنائي االسلمي ، دراسة مقارنة ، عبد العزيز محمد محسن ، ت .24
 .2113شركة النسر الذهبي للطباعة والنشر ، القاهرة ،

العلمه : محمد ابن احمد ابن عرفه الدسوقى المالكى ، حاشية الدسوقى على  .23
الشرح الكبير ، الجزء الثالث ، الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت،  بدون 

 .218سنة  ص 
ابن مفلح ابو عبدالله محمد المقديسى ، اَلداب الشريعة والمنح الرعية ، الناشر  .22

 .403، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، الجزء الثالث ، بدون سنة ، ص 
ابن ابى زايد محمد عبدالله بن عبدالرحمن القيروان ، الجامع فى السنن واالداب  .28

االشفان وعثمان بطيخ ، مؤسسة الرسالة ، والتاريخ والمغازى، تحقيق محمد ابو 
 .238بيروت ، بدون سنة ، ص 

 .والدكتوراه الماجستير رسائل: ثالثا  

شرياف محمد،بحث حول المسؤولية المدنية للمنتج وفق احكام القانون المدني  -1
 2116الجزائري،المركز الجامعي بخميس مليانة،معهد العلوم القانونية واالدارية، سنة 

ع مفرج الخضاري،المسؤولية الجنائية عن اضرار التسمم الغذائي،رسالة بادي شجا -2
 .2118ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،سنة 

هند بنت نايف بن حميد، اختيارات الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله في  -4
 .2110الجنايات والحدود،رسالة دكتوراة،جامعة طيبة،سنة 

اشعلل الصورية، الركن المعنوي في الجريمة، رسالة ماجستير، جامعة  انقوش سعاد، و -3
 .2118،2110بجاية،سنة 

عمر بن عبدالله محمد القويزاني، المسؤولية الجنائية لمدير المنشأ التجارية في النظام  -2
 .2116السودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، سنة 

نورة، مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية  يحياوي سارة، و ازاموم -8
 .2114،2115الجزائر،سنة-بجاية-المستهلك، رسالة ماجستير، جامعة عبدالرحمن ميرة
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هدى خالد ابراهيم ال ابراهيم،.المسؤولية الجنائية عن االتجار غير المشروع  باالدوية في  -3
ي،رسالة ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم النظام السعودي مقارنة بالقانون االمارات

 ،.2118االمنية،سنة 

قنطرة سارة، المسؤولية المدنية للمنتج واثرها في حماية المستهلك،رسالة ماجستير، جامعة  -6
 .2118،2110الجزائر،سنة -سطيف -محمد لمين دباغين،

جامعة ابي بكر فهار كميلة روضة، المسؤولية الجنائية للمنتج الملوث، رسالة دكتوراة، -6
 .2118،2110الجزائر، سنة -تلمسان -بلقايد

داود نعيم داود رداد ، نظرية الجريمة السلبية في الفقه االسلمي، رسالة ماجستير،  -13
 م.2110فلسطين، سنة  -جامعة النجاح الوطنية

عبدالعزيز يونس خالد، التدابير الوقائية كآلية لمكافحة جرائم االحداث،رسالة  -11
 .2112ليبيا، سنة-ديمية الدراسات العليا بنغازي ماجستير،اكا

نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه االسلمي والقانون  -12
 -باتنه -الوضعي، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر

 .2115،2118الجزائر،سنة

، رسالة قاسي عبدالله هند، مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة -14
 .2112"، سنة1ماجستير،جامعة الجزائر"

عمر بن عبدالله محمد القويزاني،المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة التجارية في النظام  -13
 ،.2116السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم، سنة 

ماجستير،  لقمان عمر محمد فضل الكريم، المسؤولية الجنائية والمدنية للصيدلي،رسالة  -12
 .2110السودانن، سنة -جامعة ام درمان االسلمية

صفية سنوسي، الخطأ الطبي في التشريع واالجتهاد القضائي، رسالة ماجستير،  -18
 .2115،2118جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، سن 
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ابراهيم بن صالح اللحيدان، مسؤولية الصيدلي عن اخطائه المهنية وعقوباته في  -13
السعودية والمصري،رسالة ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم النظامين 
 .2118االمنية،سنة

محمود احمد عبدالرؤوف، المسؤولية الجزائية للصيدالني في التشريع الفلسطيني،  -16
 ،.2110رسالة ماجستير، الجامعة االسلمية بغزة، سنة 

اجستير، بوخاري مصطفى امين، مسؤولية الصيدلي عن تصريف الدواء، رسالة م -16
 .2118،-2115جامعة ابي بكر بلقايد، سنة 

عمر خضر يونس سعد. المسؤولية المدنية للصيدلي ، رسالة ماجستير، جامعة  -23
 ،.2114غزة، سنة -االزهر

-نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر -21
 ،.2115،2118الجزائر، سنة -باتنه

منصور كريدس، جرائم الشركات التجارية في قوانين دول مجلس سعيد بن علي  -22
 .2116التعاون الخليجي،رسالة دكتورة،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،سنة

، المقاطعة االقتصادية واحكامها في الفقه الباحث. تركي بن عبدالله بن فهد الرشودي -24
االسلمية، المملكة  االسلمي، رسالة ماجستير، جامعة االمام  محمد بن سعود

 ه.1425العربية السعودية، سنة 

مترك بن هيف بن جليغم، تصورات اقتصادية لمكافحة الغش التجاري في المملكة  -23
العربية السعودية تعزيزًا للمن الوطني،رسالة ماجستير جامعة نايف العربية للعلومة 

 .2115االمنية، سنة 

مكافحة الغش التجاري في المملكة مترك بن هيف بن جليغم، تصورات اقتصادية ل -22
 العربية السعودية تعزيزًا للمن الوطني.

جوهرة بنت محمد ربيع الجابري،ترجيحات الماوردي في كتاب الحدود من كتاب  -28
 .2114الحاوي،جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية،سنة
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 :المعلوماتية الشبكة: رابعا  

د.وسيم فتح الله، الحطأ الطبي مفهومه  -1
 .https://saaid.net/tabeeb/65.htmاثاره،و 

 عبدالرحمن بن سلطان السلطان، الصيدالني وحاجته للعلم الشرعي، مقال منشور بموقع -2
http://www.alukah.net 2116، تاريخ النشر.. 

دروس صوتية قام عبدالرحمن بن حمد بن عبدالمحسن العباد، شرح االربعين النووية،  -4
 .134بتفريغها موقع الشبكة االسلمية، رقم الدرس 

عبداالحد احمدي، مسؤولية القاضي عما يقع في اقضيته من اخطأ، مفال منشور بموقع  -3
http://fiqh.islammessage.com 2115، سنة.. 

نائية للشخص المعنوي عن جرائم الشركات، الباحث. محمد ضرضور، المسؤولية الج -2
 .2111،سنةMarocoroit.comبحث منشور بموقع 

د.مصطفى الفرحان، حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه، مقال منشور بموقع  -8
 .https://www.alukah.net،2110االلوكة الشرعية،تاريخ النشر 

 .لمنتجات المعيبةموقع المعرفة القانونية،مسؤولية المنتج عن ا -3

د. نايف بن جمعان الجريدان،االستصناع، موقع الملتقى  -6
 .2113،سنةhttp://fiqh.islammessage.comالفقهي،

 https://www.almaany.comموقع  -6

 :والقوانين التشريعات: خامسا  

 ه.4/11/1426( المؤرخ في 56)م/ النظام الجديد لمزاولة المهن الصحية السعودي رقم -1

 ( الكويتي المتعلق بمدونة الطب البشري.1661(لسنة)125قانون رقم)  -2

 (.1603( لسنة)118القانون الصحي الليبي  رقم )  -4

 (.2115( لسنة )131,13قانون مزاولة مهنة الطب المغربي رقم) -3

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://fiqh.islammessage.com/
http://fiqh.islammessage.com/
https://www.almaany.com/
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 (.2116الئحة األجور الطبية األردنية للعام) -2

 (.2111قانون المهن الطبية والصحية السوداني لسنة )مرسوم بقانون مؤقت  -8

 م"1605" لسنة "0قانون مزاولة مهنة الطب اإلماراتي رقم" -3

 ".1664" لسنة "266من قانون االداب الطبية اللبناني رقم" -6

 ".1654" لسنة"415قانون مزاولة مهنة الطب المصري رقم" -6

 (1663( لسنة )2قانون مزاولة مهنة الطب القطري رقم ) -13

 ( السوري بشأن  مزاوله المهن الطبية .1601( لسنة )12المرسوم التشريعي رقم ) -11

 (.2113( لسنة )06ألقاب المهنة واالختصاص لألطباء األردني  رقم ) -12

 "1604ميثاق الشرف المصري لمهنة الطب البشري لسنة" -14

 " "االردني" .1666الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة " -13

 .  2112( لسنة 313ون الصحة العامة الفرنسي رقم )من قان -12

 المعدل.1686( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -18

 (.1685( لسنة )156قانون المؤسسة العامة للدوية "العراقي" رقم ) -13

" "الكويتي" في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول 1668" لسنة "26قانون رقم " -16
 األدوية.

 ".2116موم "السوداني" لسنة "قانون األدوية والس -16

 من قانون العقوبات السوري. -23

 قانون العقوبات اللبناني. -21

 .1688مشروع قانون العقوبات المصري لسنة  -22

 قانون العقوبات الليبي. -24

 ".1630" لسنة "56قانون العقوبات المصري رقم" -23
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مدونة اخلقيات مهنة الطب المصرية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة والسكان  -22
 "..1604تعديًل للئحة السابقة الصادرة عام  2113لسنة  236رقم "

 "2118نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين لسنة "  -28

 .1655لسنة  120قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم  -23

 ".1666" لسنة "13قانون الرقابة على االسعار الليبي رقم " -26

 لغش في المعاملت التجارية القطري.في شأن مكافحة ا 1666( لسنة 2قانون رقم ) -26

 .1681/ لعام 156قانون قمع الغش والتدليس السوري رقم "/ -43

القانون )النظام( الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج  -41
 العربية..

( المعدل بالقانون رقم 1641( لسنة )46قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم ) -42
 .1664لسنة  261

 (".1426( لسنة )116نظام مكافحة الغش التجاري" السعودي رقم) -44

 (.2116قانون الصحة العامة األردني لسنة ) -43

 (..2113( لسنة )12قانون الدواء والصيدلة األردني رقم ) -42

 "..2111"لسنة"11قانون الجمارك الليبي رقم" -48

 ".1666" لسنة "5قانون الجمارك القطري رقم " -43

 ".1600ائب المفربي الصادرة سنة "مدونة الجمارك والضر   -46

 " بشان تظيم تجارة االدوية الليبي.1602" لسنة"86قانون رقم " -46

 ".1664" لسنة "23قانون الكمارك العراقي رقم" -33

 قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري. -31

 قانون العقوبات الجزائري. -32

 ".2116" لسنة "2قانون حماية المستهلك السوري  رقم" -34
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 ".2111" لسنة"1اية المستهلك العراقي رقم"قانون حم -33

 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. -32

 .2112لسنة  62قانون حقوق الملكية الفكرية  المصري رقم  -38

 ".1658" لسنة "41قانون العلمة التجارية الليبي رقم" -33

 " لقانون العلمة التجارية الردني.1666" لسنة "34القانون رقم"  -36

 .والمحاضرات البحوث و والمجالت الصحف: سادسا  

منير هليل، مسؤولية المستشفى الناشئة عن خطأ الطبيب غير المعروف،مجلة جامعة  -1
 .2111-3-25النجاح للبحاث)العلوم االنسانية( مجلد 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جريمة حيازة ادوية غير معترف  -2
 .2118لثامنة، سنةبها،العدد االول، السنة ا

 .423مجلة األمن والحياة، األدوية المغشوشة اخطبوط الجرائم،العدد  -4

اإلصدار : من ذو القعدة إلى صفر  -مجلة البحوث اإلسلمية، العدد التاسع والعشرون  -3
( ثانيا  موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء األول ) هـ1411هـ 1411لسنة 

 ."26على أموال الناس،الجزء" أدلة تحريم االعتداء

أ.د. حسن علي الشاذلي. االستصناع وموقف الفقه االسلمي منه، مجلة مجمع الفقه  -2
 .االسلمي التابع لمنظمة المؤتمر االسلمي بجدة،الجزء السابع، العدد السابع،

أ.د.وعدي سليمان المزوري، اثر خطأ المجني عليه وفعل الغير في االسناد الجنائي،  -8
جامعة تكريت للحقوق، السنة االولى،المجلد االولى، العدد الثاني، الجزء الثاني،  مجلة

 .،2118سنة

 .118د. وهبي الزحيلي، مسؤولية الطبيب الشرعية، مجلة نهج االسلم، العدد -3

د. رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري،مسؤولية الصيدلي عن التذكرة الطبية في  -6
العدد  –-والفرنسي،الناشر: مجلة المحامين العرب القانون المصري والسعودي

 .،2116الخامس،سنة
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د. محمد نصر محمد القطري، المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري، مجلة العلوم  -6
 .2114االنسانية واالدارية،العدد الخامس، جامعة المجمعة، السعودية، سنة 
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