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 املقدمة

   موضوع البحث واھمیتھ-:اوال
انتشرت في االونة االخیرة عقود بیع االدویة والمستلزمات الطبیة عبر شبكة 

وذلك عبر , وباالخص في فرنسا و اغلب دول االتحاد االوربي ومات الدولیةالمعل
وقد نظمت ھذا النوع من التعاقد العدید من التشریعات وذلك , صیدلیات الكترونیة

من خالل تشریع قواعد امرة صارمة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وحقوق 
 مخاطر وتھدیدات على صحة نظرا لما یحملھ ھذا النوع من التعاقد من,المستھلك 

شروط  وتفرض التشریعات في فرنسا واغلب دول االتحاد االوربي عدة .االنسان
وللتأكد من توافر تلك , )الصیدلي والصیدلیة االلكترونیة(ینبغي ان تتوفر في 

متعھد (او ,) مستضیف الموقع(و) مزود الخدمة(الشروط یتوجب على كل من 
من ان صاحب الموقع على الشبكة ھو صاحب ان یتاكدوا , ) وصول الخدمة

اضافة .وان القائمیین علیھا تتوافر فیھم كل الشروط القانونیة) صیدلیة(مؤسسة 
الى ذلك یتوجب على الصیدلیات االلكترونیة ان تستحصل على تراخیص قانونیة 

, وانتشر في بعض الدول العربیة ھذا نوع من الصیدلیات. قبل مباشرتھا العمالھا
یجعل , وعدم توفر الغطاء القانوني, اطار قانوني ینظمھ, انھ الیوجد لحد االناال 

اما . التعاقدات التي تبرمھا لبیع الدواء عبر االنترنیت بالحمایة قانونیة فعالة
االان ذلك الیعني . بخصوص العراق فالیوجد لحد االن ھذا النوع من الصیدلیات

 الن المشرع یتوجب علیھ تنظیم وذلك,ترك ھذه المسالة دون تنظیم قانوني
المسائل التي تحتم ظواھر الواقع وجودھا في المستقبل ومواجھتھا بتنظیم 

وذلك بتصدیھ لبیان النظام القانوني ,تظھر اھمیة بحثنا ,و من ھنا . احكامھا 
  .والقواعد المنظمة لعقودھا ومسؤولیتھا, للصیدلیات االلكترونیة 

   نطاق البحث -:ثانیا 
وكذلك التفصیل في ,لبحث بتبیان النظام القانوني للصیدلیات االلكترونیة یختص ا

وبھذا , النظام الذي یحكم عقود البیع االلكتروني للدواء والمسؤولیة الناتجة عنھا 
  -:نخرج من نطاق بحثنا مایلي 

اال بالقدر الذي یمكن ,) المادیة (   احكام النظام القانوني للصیدلیات التقلیدیة -١
  .ظیفھ في شأن الصیدلیات االلكترونیة تو
اال بالقدر المفید لبیان البناء القانوني , االحكام العامة النعقاد العقود االلكترونیة -٢

  .لعقود البیع االلكتروني للدواء
كون البحث یختص بالشق , المسؤولیة غیر العقدیة للصیدلیات االلكترونیة -٣

  .لیات العقدي لمسؤولیة ھذا النوع من الصید
   منھجیة البحث-:ثالثا

   -:یستند البحث في تناولھ لموضوعھ على المنھجین التحلیلي والمقارن 
الذي یقوم باالساس على تحلیل النصوص القانونیة و االراء , المنھج التحلیلي -١

  .الفقھیة ومناقشتھا وتقییمھا
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نسي وذلك من خالل اجراء مقارنة بین القانون الفر, المنھج المقارن -٢
واالوروبي الخاص بتنظیم الصیدلیات االلكترونیة وعقود البیع االلكتروني للدواء 

وذلك بغیة ,والقانون العراقي من جھة اخرى, والمسؤولیة الناتجة عنھا من جھة
الوصول لبناء النظام القانوني للصیدلیات االلكترونیة وبیان القواعد المنظمة 

  .دلیاتللعقود ومسؤولیة ھذا النوع من الصی
  خطة البحث : رابعا

  -:وكاالتي, الجل االحاطة بموضوع البحث نقسمھ الى ثالثة مباحث
 التعریف بأطراف عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات -المبحث االول -

  .الطبیة
الصیدلیة (  مفھوم البائع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة-: المطلب االول-

  )االلكترونیة
(   مفھوم المشتري االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة -: المطلب الثاني-

  )المستھلك االلكتروني
 ابرام عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة -: المبحث الثاني -

  .وااللتزامات الناشئة عنھ
  الطبیة  ابرام عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات -: المطلب االول-
  االلتزامات الناشئة عن عقد البیع االلكتروني لألدویة -:  المطلب الثاني-

  .والمستلزمات الطبیة
  . المبحث الثالث المسؤولیة المدنیة العقدیة للصیدلیة االلكترونیة واثارھا-
    التعریف بالمسؤولیة المدنیة العقدیة للصیدلیة االلكتروني-: المطلب االول-
    اثار المسؤولیة المدنیة العقدیة للصیدلیة االلكترونیة-:ني المطلب الثا-
  .وتتضمن االستنتاجات والتوصیات,  الخاتمة-
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  األولاملبحث 

  التعريف بأطراف عقد البيع االلكرتوني لألدوية واملستلزمات الطبية

ان عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة یندرج قبل كل شي في       
العقد الذي یتم انعقاده ( ویعرف العقد االلكتروني بانھ ,ة العقود االلكترونیةطائف

اتفاق ( وكذلك عرف بانھ )١()بوسیلة الكترونیة بقصد انشاء التزامات تعاقدیة 
یتالقى فیھ االیجاب والقبول على شبكة دولیة مفتوحة لالتصال عن بعد وذلك 

 وكذلك )٣ (,)ل بین الموجب والقابل بوسیلة مسموعة اومرئیة تتیح امكانیة التفاع
عبارة عن عقد یتم ابرامھ عبروسائل الكترونیة ویتم عن ( عرف ایضا بانھ 

وقد  . )٤()مع تمتعھ بخصائص مختلفة عن التي تتمتع بھا العقود التقلیدیة,بعد
عرفھ المشرع العراقي في قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكترونیة رقم 

ارتباط االیجاب (بانھ ) ١(في الفقرة عاشرا من المادة  , ٢٠١٢ لعام٧٨
الصادرمن احد العاقدین بقبول االخر على وجھ یثبت اثره في المعقود علیھ والذي 

یعقد وینفذ , االول , والعقد االلكتروني على نوعین) . تتم بوسیلة الكترونیة 
لنوع الثاني یعقد الكترونیا وا,الكترونیا بوسیلة من وسائل االتصال ومنھا االنترنیت

  )٥(.وینفذ مادیا
ویعد عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة من قبیل النوع الثاني من 

یتمثل بالبائع , االول ,العقود االلكترونیة حیث یتم انعقاده الكترونیا مابین طرفین 
تمثل بالمشتري اما الثاني فی)الصیدلیة االلكترونیة ( االلكتروني لألدویة 

والجل . في حین ان العقد ینفذ مادیا,) المستھلك االلكتروني(االلكتروني لألدویة 
تحدید مفھوم ھذا العقد على نحو دقیق وتبیان خصائصھ التي تختلف في بعض 

ذلك لتعلقھ بالصحة و السالمة العامة , جوانبھا عن باقي العقود االلكترونیة
والجل ذلك نقسم ھذا المبحث الى ,یف بطرفي العقدینبغي ان یتم التعر, لالنسان 

   -:مطلبین وكاالتي
, مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة, العقد االلكتروني, الحظ كاظم كریم علي )١(

  .١٣٣ص  , ٢٠٠٩, جامعة بابل ,) ١(االصدار ,) ١(المجلد
, مصر , دار الكتب القانونیة , التعاقد عبر االنترنیت ,الحظ اسامة ابو الحسن مجاھد ) ٢(

  .١٥ص , ٢٠٠٢
دار ,وسیلة اثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري , العقد االلكتروني, الحظ مناني فراح ) ٣(

  .٣٦ص , ٢٠٠٩,الجزائر , الھدى 
, الیختلف ابرام العقد االتقلیدي من الناحیة المادیة التقلیدیة عن ابرام العقد االلكتروني) ٤(

اال ان االختالف یظھر في ركن ) المحل والسبب( تشابھ بین العقدین من ناحتیي ركنیي فھناك
  .من حیث وسیلة التعبیر عن ارادتي االیجاب والقبول ,الرضا 

ص , ٢٠١١, بیروت , الطبعة االولى , مشكالت التعاقد عبر االنترنیت , د جلیل الساعدي ) ٥(
٦٠.   
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  اطب اول

  و دو وازت اطوم ا ار

)روا دا (  

انتشرت في االونة االخیرة عقود بیع االدویة والمستلزمات الطبیة عبر شبكة 
وقد ,وذلك عبر صیدلیات الكترونیة ,)١(المعلومات الدولیةوباالخص في اوروبا

واعد امرة وذلك من خالل ق, نظمت ھذا النوع من التعاقد العدید من التشریعات
نظرا لما یحملھ ھذا ,صارمة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وحقوق المستھلك 
والجل تحدید مفھوم , النوع من التعاقد من مخاطر وتھدیدات على صحة االنسان 

الصیدلیة االلكترونیة على نحو دقیق وبیان االطار القانوني العمالھا نقسم ھذا 
  -:المطلب الى فرعین وكاالتي

  رع االولالف
  مفهوم الصيدلية االلكترونية

 ١٩٧٠ لعام ٤٠من قانون مزاولة مھنة الصیدلة العراقي رقم ) ١(عرفت المادة 
المحل الذي تحضر وتصرف فیھ بالمفرد الوصفات ( المعدل الصیدلیة بانھ 

المعترف بھا في , واالدویة والمواد الكیمیاویة والسموم والمستحضرات الجاھزة 
المكان الذي یختص بتركیب ( ھذا یكون المقصود من الصیدلیة ھو وب). العراق 

االدویة وتوفیرھا ببیعھا للمرضى بحیث تضمن حصول المریض على الدواء 
مع وصف طریقة استخدامھ لیكون فعاال لعلة المریض التي یعاني منھا ,الصحیح 

وتقوم . والصیدلیات جزء من نظام العنایة الصحیة والیمكن االستغناء عنھا , )
االولى تتمثل في اعطاء الصیدلیة الدواء , الصیدلیة ببیع الدواء على ثالث صور 

وھذه الطریقة ھي الطریقة ,بناء على وصفة طبیة موصوفة من الطبیب المعالج 
والثانیة ھي اعطاء الصیدلیة الدواء للمریض بناء على ,) ٢(االكثر قانونیة

یھ الدواء بناء على اجابتھ على تلك مجموعة من تساؤالت تسألھا للمریض فتعط
أي یوصف الصیدلي الدواء بناء على المعلومات التي یقدمھا لھ ,االسئلة 
وھي اعطاء الدواء ,وھي اكثر الطرق غیر الشرعیة , والثالثة,) ٣(المریض

  ) .٤(حیث یعطى الدواء بمجرد الدفع, للمریض بدون وصفة طبیة او اسئلة 
فمثال , ) ٢٠٠٣(عاقد والتجارة في فرنسا وباالخص فیما بعد عام ازدھرت ھذا النوع من الت. )١(

 )Direct Media Pharmacy Roche(سجلت معامل ومختبرات وصیدلیات 
حظ ،ال التعاقد من النوع ھذا عبر  رهیكب وارباح عاتیمب ت،یاالنترن عبر ةیاالدو بتجارة والخاصھ

دار الفكر والقانون , لكترونیةالنظام القانوني للصیدلیات اال,صفاء فتوح جمعة . د
 .٧ص  ,٢٠١٣,مصر,

 .من قانون مزوالة مھنة الصیدلة  العراقي) ١٤(من المادة ) ١(الفقرة  )٢(
( من قانون مزاولة مھنة الصیدلیة العراقي على انھ ) ١٥(من المادة ) ١(حیث نصت الفقرة  )٣(

نقابة الصیادلة ( بةیجوز للصیدلي ان یصرف او یجھز بدون وصفة االدویة التي تعینھا النقا
 ) .ببیان یصدر منھا لھذا االغرض ) العراقي

 .من قانون مزوالة مھنة الصیدلة العراقي ) ١٤(من المادة ) ٥(و) ٤(الفقرتان  )٤(
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وھما الصیدلیة التقلیدیة الموجودة في ,ویوجد نوعان من الصیدلیات 
على والتي تمارس اعمالھا , والصیدلیة االلكترونیة, ) ١(الواقع المادي

ونبین احكام ھذا النوع من الصیدلیات فیما , شبكة المعلومات الدولیة 
  -:یأتي 
   تعريف الصيدلية االلكترونية وكيفية ممارستها العمالها -:اوال

عبارة عن ( عرف البعض من الفقھ الفرنسي الصیدلیة االلكترونیة بانھا 
عد ان یقوم متخصص في بیع الدواء ب,موقع عبر شبكة المعلومات الدولیة 

ویمكن ان نعرف الصیدلیة االلكترونیة ) ٢)(المستھللك بوصف الحالة 
الصیدلیة التي تستعین باالدوات والوسائل التقنیة والتكنلوجیة (بانھا

لتحقیق اھدافھا وانجاز اعمالھا ببیع االدویة والمستلزمات الطبیة بقدر 
نوع من الصیدلیات ویدیر ھذا ال). اكبر من سرعة االداء والدقة في العمل 

بدایة من حضور وانصراف العاملین فیھا ,كافة اعمالھا بشكل الكتروني 
وكذلك عملیات الرقابة والمتابعة وعملیات الشراء واعداد الطلبیات و 

وتمارس الصیدلیة .عملیات البیع للجمھور من خالل شبكة االنترنیت 
ومن , االنترنیت االلكترونیة اعمالھا عبر موقعھا االلكتروني على شبكة

خالل  ذلك الموقع االلكتروني تتم عملیات بیع وشراء االدویة 
تقوم اغلب , وباالضافة لعملیات البیع والشراء,والمستلزمات الطبیة 

الصیدلیات االلكترونیة بدورھا المجتمعي من خالل عملیات التوعیة وتعلیم 
ى المریض ومایجب عل,المرضى وكذلك بیان االستخدام االمثل للدواء 

وكذلك تقوم ببیان امور ھامة ,معرفتھ بالضرورة عن الدواء والعالج 
تتعلق بكیفیة التعامل مع االوبئة ومكافحة العدوى وغیرھا من االمور 

وھذا النمط الحدیث والمتطور للصیدلیات ) . ٣( الھامة في ھذا الشان
بعض وكذلك في , )٤(منتشر في اغلب بلدان العالم وباالخص االوربیة 

حیث تم افتتاح اول صیدلیة الكترونیة في االردن في عام ,الدول العربیة 
٥(٢٠٠٤ ( ,  

  .كون نطاقھ ینحصر بالنوع االلكتروني فحسب, یخرج ھذا النوع من الصیدلیات من نطاق بحثنا )١(
 .١١ص , المصدر السابق, صفاء جمعة فتوح .مشار لدى د )٢(
الموقع االلكتروني لمؤسسة فارماسیست كیر , یة الحظ للتفصیل عن الصیدلیة االلكترون) ٣(

-www.pharmacist, مصر–المتخصصة في تدریب الصیادلة والموجودة في مدینة المنصور 
care.net ٢٠١٦  -٥-١٤ اخر زیارة.  

ومن ثم ازدھر ھذا من  , ١٩٩٩-١١-٢٧تم افتتاح اول صیدلیة الكترونیة في بریطانیا في ) ٤(
, الحظ للتفصیل,  فرنسا واغلب دول االتحاد االوربيالنوع من الصیدلیات في
www.news.bbc.co.uk ٢٠١٦-٥-١٤ اخرزیارة. 

ھي صیدلیة , ٢٠٠٤تم افتتاح اول صیدلیة  الكترونیة في الدول العربیة في االردن عام ) ٥(
adnanpharma.com ,  الحظ للتفصیل الموقع االلكتلروني للصیدلیة و مقابلة مع مالك

-٥-١٤ اخر زیارة www. Aljazeera.netاللكترونیة على الموقع االلكتروني الصیدلیة ا
٢٠١٦.   
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  )١(وبعد ذلك انتشرت في الدول العربیة االخرى 

   مزايا وعيوب الصيدليات االلكترونية -:ثانيا

ھناك العدید من الممیزات التي تجعل شراء الدواء عبر الصیدلیة 
  -:ومن تلك الممیزات مایلي ,) ٢(یةااللكترونیة اسھل من الصیدلیات العاد

فاغلب ,سھولة الحصول على المعلومات عن اي دواء ومیزاتھ  -١
الصیدلیات تتیح میزة امكانیة التواصل المباشرمع الكادر الطبي 

اضافة لذلك یقوم ھذا النوع من الصیدلیات ,المشرف على الصیدلیة 
ى بدورھا المجتمعي من خالل عملیات التوعیة وتعلیم المرض

 .بخصوص االستخدام االمثل للدواء والعالج 
انخفاض تكالیف الشراء االلكتروني للدواء مقارنة بتكالیف الشراء  -٢

و في ذلك السبب ان تكلفة ,) المادیة(العادي من الصیدلیات العادیة 
على عكس الصیدلیات ,حیث ان الصیدلیة االلكترونیة,الدواء تكون اقل 

لشحن والتفریغ والجرد وتكالیف العاملین العادیة التحتاج الى نفقات ا
واجور اماكن الصیدلیات التي غالبا ماتكون مرتفعة بسب ضرورة ان 

فالصیدلیة , تكون في مواقع جغرافیة ممیزة الجل جذب وجلب الزبائن
االلكترونیة تقوم بشراء الدواء من المصدر وتنقلھ الى المخازن 

اوابتیاعھا اقل من اماكن والتي تكون تكلفة ایجارھا , التابعة لھا
ھذا كلھ یؤدي الي تقلیل , الصیدلیة العادیة وتكون اكبر حجما منھا

كلفة الدواء على الصیدلیة االلكترونیة وبالتالي امكانیة بیعھ بسعراقل 
 .من ذلك الذي یباع  بھ في الصیدلیات العادیة 

امكانیة شراء الدواء من دون الحاجة لذھاب المشتري الى مكان  -٣
وھذا ایضا سبب , فیمكن الدفع عن طریق االنترنیت ایضا,صیدلیة ال

 .اخر لتقلیل كلفة شراء الدواء على المشتري 
غالبا ماتقوم الصیدلیات  االلكترونیة بالنقل اوالشحن  المجاني للدواء  -٤

الى المشتري وھذا یقلل من التكالیف على المشتري االلكتروني ,
لكتروني على الشراء العادي من للدواء ویدعوه لتفضیل الشراء اال

 ).المادیة (الصدلیات العادیة 
   

الحظ للتفصیل , وقد انتشرت الصیدلیات االلكترونیة في المملكة العربیة السعودیة  )١(
 وكذلك com.www,elshe٥,) صیدلیة الشیخ االلكترونیة(الموقع الكتروني 

لصیدلیة (  االلكترونيالحظ للتفصیل الموقع,انتشرت الصیدلیات االلكترونیة في مصر
الحظ موقع , وكذلك  في الكویت ایضاwww.fouda.com. ) فوده االلكترونیة

 .com.pharmatee.www, )صیدلیة  الكویت الكترونیة(
سمیر حامد عبد .د,الحظ للتفصیل في ممیزات العقود االلكترونیة بصورة عامة)٢(  

مصر ,القاھرة ,الطبعة االولى ,التعاقد عبر تقنیات االتصال الحدیثة , جمال العزیزال
  . ومابعدھا ٦٩ص ,٢٠٠٦,
  

http://www.pharmatee.com/
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االان ھنالك العدید من ,ولكن على الرغم من مزایا الصیدلیات االلكترونیة 
  -:نذكر منھا , ) ١(الماخذ على ھذا النوع من الصیدلیات 

ة المعلومات الدولیة في عدم وجود اطار قانوني لبیع الدواء عبر شبك -١
العراق واغلب الدول العربیة وان عدم توفر الغطاء القانوني یجعل 
التعاقدات على الدواء عبر االنترنیت بالحمایة قانونیة فعالة وقد تلحق 

مع  عدم ) المشتري االلكتروني (اضرار كبیرة بالطرف الضعیف 
 .  الضراروضوح امكانیة وصولھ الى التعویض المناسب جراء تلك ا

نظرا لصعوبة  نظام الرقابة على الصیدلیات االلكترونیة صعوبة تطبیق -٢
و ذلك , تحدید ھویة المسؤول عن التصرفات في الصیدلیة االلكترونیة

النھ في الكثیر من االحوال یستطیع الكل تجارة وبیع الدواء عبر شبكة 
اضافة , ھا او الطریقة التي یتاجر ب,كانت صفتھ  المعلومات الدولیة ایا

بتنظیم  لذلك یصعب تطبیق المفاھیم القانونیة الوطنیة والخاصة
مزاولة مھنة الصیدلة على الصیدلیات االلكترونیة المنتشرة عبر 

یؤدي الى صعوبة ضبط الصفقات التي   مما, شبكة المعلوات الدولیة 
 وھذا مایدعو الى ضرورة وجود تنسیق,)٢(تتم عبر ھذه الشبكة 

  . المجال دولي في ھذا
ضرورة حصول , ) ٣(تستلزم اغلب التشریعات ومنھا التشریع العراقي

ویصعب , یمكنھا مزاولة المھنة  الصیدلیة على ترخیص قانوني حتى
تطبیق شروط الترخیص والتي وضعت في االساس لتطبیقھا على 

على الصیدلیة العاملة على شبكة المعلومات ) المادیة(الصیدلیات العادیة 
اصدار تشریعات تنظم عمل الصیدلیات  ة مما یستوجب ضرورةالدولی

  .االلكترونیة
  
  
  
  
  
محمود . د,الحظ في تفصیل اشكاالت وسلبیات العقود االلكترونیة بصورة عامة  )١(

مجلة الشریعة والدراسات االسالمیة , اشكاالت العقود االلكترونیة ,حمودة صالح 
 ١٦٨ص , ٢٠١١, ١٨العدد ,المیة جامعة افریقیا الع,كلیة الشریعة والقانون , 

  .ومابعدھا 
  ١٣٦ص , مصدر سابق, الحظ كاظم كریم علي  )٢(
من قانون مزوالة مھنة الصیدلة العراقي على انھ ) ٥٠(حیث نصت المادة  )٣(

 كل من زاول -١- :یعاقب بالحبس مدة التتجاوز ثالث سنوات اوبالغرامة كل من (
مزاولة مھنة الصیدلیة یعلن  شخص غیر مجاز ب-٣.مھنة الصیدلة بدون اجازة

عن نفسھ باحدى وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان یحمل الجمھور على 
 ).االعتقاد بان لھ الحق في مزاولتھا 



 - ٤٢٩٠ -

  

شروط وقیود , )١(تفرض اغلب التشریعات ومنھا التشریع العراقي  -٣
ولكن تواجھ , عن المنتجات الطبیة واإلعالنجازمة وواضحة على الدعایة 

 التي تقوم بھا الصیدلیات االلكترونیة العدید من واإلعالنلیة الدعایة عم
   ومن ذلك ممارسة الكذب والتضلیل الذي یلحق الضرر في اغلباإلشكاالت

ونجد في ھذا المجال ضرورة , ) ٢( بالمشتري االلكتروني للدواءاألحوال 
  الصیدلیةإلزاموجود تنسیق على المستوى الدولي والوطني بضرورة 

االلكترونیة من قبل مستضیف الموقع االلكتروني بضرورة الحصول على 
ما قامت الصیدلیة  وإذا,تراخیص من قبل الجھات الصحیة المختصة 

 عن منتج دوائي غیر مصرح لھ باإلعالنااللكترونیة او المستضیف 
  ) . ٣(ینبغي تحمیلھم المسؤولیة في ھذه الحالة,

العدید من الصعوبات , , الطبیة تواجھ عملیة تسلیم المنتجات - ٤
اذ قد تكون تلك المنتجات المسلمة الى المشتري االلكتروني ,والعراقیل 

  ).٤(مغشوشة اومقلدة 
وجود العدید من الصیدلیات االلكترونیة الوھمیة  وغیر المرخصة  -٥

االمر الذي یؤدي الى وجود عملیات النصب واالحتیال التي ,قانونا 
وھذا مایعرض المریض , جون عن القانونیمارسھا اشخاص خار

  والجل التصدي لھكذا اعمال وایجاد , اوالمشتري الى الخطروالخسائر 
الیجوز (من مزاولة مھنة الصیدلة العراقي على انھ ) ١٧(حیث نصت المادة ) ١(

االعالن عن االدویة االفي المجالت العلمیة الطبیة اوالصیدالنیة ویجب ذكر 
من نفس القانون على ) ١٨(وكذلك نصت المادة ) . ة ان وجدتالتاثیرات الجانبی

الیجوز نشر اعالن عن مستحضر خاصة  اذا كان یمس االداب اویضلل (انھ 
 ).الجمھور

من قانون االستھالك الفرنسي ) ١٢١/١(وبھذا الصدد نصت المادة  )٢(
 المضلل اإلعالن(بخصوص االعالنات على شبكة المعلومات الدولیة على انھ 

كل اعالن ایا كان شكلھ یتضمن ادعاءات اومؤشرات خاطئة اویكون من ھو 
وقد نصت ایضا في ھذا المجال المادة ) طبیعتھ ان تؤدي الى الوقوع في خطا

 عن منتج اإلعالنان مرسل (من تقنین الصحة العامة الفرنسي ) ٥٤٥/١(
, )٠٠٠٠دوائي البد ان یكون معمأل اوصیدلیة ممنوح لھا رخصة اعالن ذلك 

وتحدد .  منذ لحظة بثھ اإلعالنو انھ البد ان تكون ھناك رقابة فعالة على 
من نفس القانون الطرق التي یتم بھا تسلیم رخصة ) ٥٤٦/٢،٣،٥(المادة 
 .  عن الدواء وكیفیة وشروط سحبھااإلعالن

 بین المعلن والخادم بندا یلزم المعلن اإلعالناتتتضمن اغلب عقود نشر  )٣(
 .  لیل بحظر الكذب والتض

)٤( )٤( e- Michael S. Lane, Andy Koronio , e-Pharmacy 
 A Successful Online Pharmacy in Australia s , 
١٤th Bled Electronic Commerce Conference Bled, 

Slovenia, June ٢٠٠١ ,٢٦ - ٢٥,p ٧١٣  
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تمییز بین الصیدلیات االلكترونیة الحقیقیة والقانونیة و تلك التي تكون 
بحملة  في ,) االنتربول(قامت منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة , ھمیةو
الجل تفكیك الصیدلیات , دولة ١٠٠شاركت فیھا ) ٢٠١٣ -٦ -٢٧(

االلكترونیة الوھمیة والشبكات االجرامیة الضالعة في البیع غیر المشروع 
واسفرت ھذه الحملة عن توقیف , لألدویة عبر شبكة المعلومات الدولیة 

 شخصا في جمیع انحاء العالم ومصادرة كمیات كبیرة من االدویة )٥٨(
ملیون دوالر ) ٤١(وتقدرقیمتھا بحوالي , التي كانت مضرة بالصحة

موقع الكتروني ) ٩٠٠٠(ونتج عن ھذه الحملة كشف اكثر من ,امریكي 
مرتبط بصیدلیات غیر مشروعة على االنترنیت وتم اغالقھا والغاء خدمات 

كما تم تعطیل عدد كبیر من الرسائل ,حھا ھذه الصیدلیات الدفع التي تتی
والجل المتابعة الدائمة  وایجاد تنسیق دولي في .االلكترونیة الطفیلیة 

مجال مراقبة الصیدلیات االلكترونیة واالتجار غیر المشروع بالدواء عبر 
مركزا للعملیات الدائمة ) االنتربول (خصص ,شبكات المعلومات الدولیة 

  ).  ١(ر االمانة العامة للمنظمة في مدینة لیون بفرنسافي مق
  الدولیة ممارسة مھنة الصیدلة عبر شبكة المعلومات شروط -:ثالثا

نظر للمخاطر التي تحیط بمارسة مھنة الصیدلة عبر شبكة المعلومات 
اوجبت تشریعات الدول ,بصحة وسالمة االنسان  الدولیة والتي تتعلق

في الصیدلیات بصورة  روط البد من توافرھاجملة من ش,) ٢(االوربیة
  ولغرض تسلیط الضوء على, ) عادیة او الكترونیة (عامة سواء اكانت 

  -:تلك الشروط نشیر الیھا  فیما یأتي 
  توافرھا في الصیدلي الشروط الواجب -١

ھو الذي یقوم بمھمة تركیب وصرف االدویة او المستحضرات (الصیدلي 
اویتولى ,ة الطبیب او القواعد الطبیة المعروفة لوصف المتعلقة بھا وفقا

  ) .٣)(مھمة االشراف على اعداد االدویة 
وبخصوص الشروط الواجب توافرھا في الصیدلي الذي یمارس مھنتھ في 

 ٤٣٢ /٨٥فقد وضع توجیھ المجلس االوربي رقم ,الصیدلیة االلكترونیة 
 التي یجب ان الحد االدنى من المتطلبات,المعدل ١٦/٩/١٩٨٥الصادر في

سواء اكان یعمل في الصیدلیات العادیة او ,تتوافر في اي صیدلي 
  -:ویتمثل ذلك في مایاتي ,االلكترونیة 

-٥- ١٥ اخر زیارة int.interpol.wwwالحظ في تفصیل جھود االنتربول )١(
٢٠١٦.  

   .١٩٩٤ لعام ١٨لمعدل بالقانون رقم ومنھا تقنین الصحة العامة الفرنسي وا) ٢(
الحظ دلیل التصنیف المھني الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعیة في ) ٣(

  .١٩٧٥العراق 

http://www.interpol.int/
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تفید ان صاحبھا قام بجمیع المتطلبات الالزمة لممارسة , شھادة جامعیة -ا
موثقة من وزارة الصحة والتعلیم العالي بفرنسا او اي ,مھنة الصیدلة 

  . من دول االتحاد االوربي دولة
 شھادة السلطات المختصة في اي دولة من دول االعضاء في االتحاد -ب

االوربي تفید ان الشھادة الحاصل علیھا الصیدلي قد استوفت شكلیا 
وموضوعیا جمیع الشروط الواجب توافرھا فیھا وانھا معترف بھا في 

  .جمیع الدول االتحاد االوربي
حب الشھادة الجامعیة قد تفرغ بطریقة شرعیة  شھادة تفید ان صا-ج

وفعالة لممارسة مھنة الصیدلة لمدة ثالث سنوات متتالیة على االقل 
  .اوخالل الخمس السنوات االخیرة السابقة على تسلم الشھادة 

وان یكون , البد ان یكون الصیدلي مقیما في احدى دول االتحاد االوربي -د
  . االوربیةمدرجا في قائمة نقابة الصیادلة

نص تقنین الصحة العامة الفرنسي والمعدل بقانون رقم ,وفي ھذا السیاق 
على انھ من الضروري توافر الشروط التالیة في اي  ,١٩٩٤لعام ) ١٨(

   -) :١(شخص یمارس مھنة الصیدلة
  .  احترام قواعد اخالقیات مھنة الصیدلة -ا

  . الصیادلة الفرنسیة ان یدرج ضمن قائمة الصیادلة الصادرة من نقابة -ب
  . ان یكون حاصال على الجنسیة الفرنسیة -ج
 ان یكون حاصال على شھادة جامعیة في مجال الصیدلة تؤھلھ ان -د

  .یمارس مھنة الصیدلة 
 المعدل ١٩٧٠ لعام ٤٠ویتفق قانون مزاولة مھنة الصیدلة العراقي رقم 

حیث , ذا الشأن مع القانون الفرنسي في الكثیر من الشروط المتطلبة في ھ
نصت المادة الثانیة منھ على انھ  یجب في من یزاول مھنة الصیدلة ان 

  -:یكون 
  . عراقي الجنسیة -ا

كلیة صیدلة عراقیة معترف بھا او شھادة من (  حائزا على شھادة من-ب
كلیة صیدلة اجنبیة معترف بھا على ان یجتاز امتحانا یؤھلھ لمزاولة 

في كلیة الصیدلة في جامعة بغداد وتمثل النقابة المھنة تجریھ ھیئة علمیة 
  ) فیھا

  . عضوا في النقابة وحائزا على االجازة السنویة لمزاولة المھنة-ج
ي یعمل في على الصیدلي الذ,وبخصوص تطبیق الشروط الواردة اعاله 

     ومزود فانھ تقع المسؤولیة على مستضیف المواقع,الصیدلیات االلكترونیة
)١(  Benito Arruñada, Quality Safeguards and Regulation of Online 

Pharmacies , March ٢٠٠٣, Forthcoming in Heath Economics, 

Universitat Pompeu Fabra; Trias Fargas, ٠٨٠٠٥ ,٢٥–Barcelona,p ١٨. 
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اذ علیھا التأكد ان , التي تتضمن نشاط الصیدلیات االلكترونیة, الخدمة 
لیات مرخصة بشكل قانوني وان القائمین علیھا مسجلون تكون تلك الصید

بصورة قانونیة وتتوافر فیھم الشروط القانونیة المنظمة لممارسة مھنة 
 -الصیدلیة االلكترونیة( واال تقوم المسؤولیة التضامنیة مابین .الصیدلة 

  ). مزود الخدمة –مستضیف المواقع 
  لكترونیة الشروط الواجب توافرھا في الصیدلیة اال--٢

,   التوجد في فرنسا صناعة خاضعة للرقابة  اكثر من صناعة الدواء وبیعھ
جملة من االلتزامات والشروط , حیث اورد تقنین الصحة العامة الفرنسي

حیث نصت المادة ,التي البد من ان تتوفرفي الصیدلیة بصورة عامة
)٦٠١ L  ( على انھ) تم اي نشاط صیدالني الیمكن ان یروج اال اذا

كذلك اوجبت ان تسجل الصیدلیة ....) الحصول بشكل مسبق على رخصة 
في السجل التجاري الفرنسي وان یمارس الصیدلي ھذا النشاط بصفة 

والیحوز ان یجمع بین ,والیمارس ھذا النشاط اال في الصیدلیة ,شخصیة 
نشاط الصیدلیة وبین اي نشاط اخر اال في الحاالت المنصوص علیھا 

ھذا , من تقنین الصحة العامة الفرنسي ) ٥٢٥( من المادة )٢(الفقرة 
باالضافة الى شروط وقیود اخرى تتعلق بكیفة افتتاح الصیدلیات وممارسة 

  ) .١(اعمالھا
وفي فرنسا ودول االتحاد االوربي االخرى  التوجد صعوبة في تطبیق 

یع الشروط الواردة في تقنین الصحة العامة والتوجیھات االوربیة بشأن ب
على الصیدلیات التي تملك مواقع على شبكة المعلومات الدولیة ,الدواء 

او متعھد وصول ,حیث ان كل من مزود الخدمة ومستضیف الموقع ,
علیھم التاكد من ان صاحب الموقع على ھذه الشبكة ھو صاحب ,  الخدمة 

واال ستقوم ,مؤسسة صیدلیة متوافر فیھا كل الشروط السابق ذكرھا 
لقبولھم وجود ,م بالتضامن مع صاحب الصیدلیة االلكترونیة مسؤولیتھ

موقع لشخص مدلس مع علمھم بانھ لیس صاحب مؤسسسة صیدلیة 
والیتوافر فیھ الشروط القانونیة الواجبة بما یتفق وتقنین الصحة العامة ,

  .الفرنسي والتوجیھات االوربیة بھذا الشان
لنوع من الصیدلیات الوجود اما في العراق فقد سبق وان ذكرنا بان ھذه ا

االان ذلك الیعني عدم امكانیة تواجدھا وانشاءھا وافتتاحھا قي ,لھا 
لذا ینبغي على المشرع العراقي وخاصة بعد صدور , المستقبل غیر ممكن 

  وفتحھ الباب امام ابرام , ٢٠١٢ لعام ٧٨قانون المعامالت االلكترونیة رقم 
 )١( Gabriel Levitt, Online Pharmacies and Public 

Health, GAO Report on Internet Pharmacies For the 
Senate Committee on Health, Education, Labor and 
Pensions, and the House Committee on Energy and 
Commerce February ٢٠١٥ p,٣٣. 
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یع ان یتصدي لتنظیم الصیدلیات االلكترونیة بتشر, العقود االلكترونیة 
ویزید من ضرورة صدور ھذا التشریع ان قانون مزاولة مھنة , خاص

والموجودة في الواقع ( الصیدلیة وضع لكي تطبق على الصدلیات العادیة 
ویصعب في العدید من النواحي ان یطبق على الصیدلیات ) المادیة 

  .االلكترونیة
  الفرع الثاني

  االطار القانوني لعمل الصيدليات االلكترونية
فرصة للكثیرین , د عملیة بیع الدواء عبر شبكة المعلومات الدولیة تع

الذین یعملون في ھذا المجال للتنصل من االلتزامات القانونیة المتطلبة في 
لذلك اخضع المشرع الفرنسي والتوجیھات , ھذا النوع من التعاقدات 

  االوربیة عملیات بیع الدواء عبر شبكة المعلومات الدولیة الى تنظیم
فال توجد في فرنسا ,نظرا لتعلقھا بصحة وسالمة االنسان,قانوني صارم 

سواء , لصیدالنیة صناعة خاضعة للرقابة اكثر من الصناعات الدوائیة وا
. اوالبیع والتورید,او تحدید الثمن,او التوزیع او االعالنمن حیث الصناعة

 لنظام حیث ان عملیة وضع المواد الصیدالنیة للتداول في السوق تخضع
وتم تفصیل ھذا النظام في الكتاب الخامس من تقنین , قانوني صارم 

 ٥٤٢ حتى ٥١٧ و ٦٠٥ حتى ٦٠١(اد الصحة العامة الفرنسي في المو
اي نشاط صیدالني الیمكن ان ( على انھ ) ٦٠١(حیث نصت المادة ,)

ویطلق على ترخیص , ) یروج اال اذا تم الحصول مسبقا على رخصة 
وھذه االصطالح ) ١( (AFSSAPS) ,واء وبیعھ في فرنسااالتجارة بالد

ویمنح ,  للضمان الصحي والمنتجات الصحیة الفرنسیھ اختصار للوكالھ
الى المعامل الدوائیة في فرنسا بعد تقدیم ملف ) AFSSAPS(ترخیص 

متضمن تقاریر لتقییم العالقة بین الفوائد والمخاطر الدواء ومدى التزامھ 
والیقتصر دور ھذه الوكالة الفرنسیة , لضمان والكفاءةبمعاییر الجودة وا

بل تراقب مدى احترام ھذه المعامل والصیدلیات ,على منح التراخیص فقط 
  .للتشریعات الفرنسیة الخاصة بتجارة الدواء ) العادیة وااللكترونیة (

من تقنین الصحة العامة الفرنسیة ) ٥٢١(من المادة ) ٨(وتوضح الفقرة 
یمنح لمدة خمس سنوات واذا لزم االمر یكون الترخیص ان الترخیص 

غیر محدد المدة السباب تتعلق بتركیبة الدواء نفسھ واثاره العالجیة 
  ) ٢.(حیث یكون تجدید الترخیص بعد تقییم ھذه المسائل , واثاره السلبیة 

الحظ للتفصیل في عمل الوكالة الفرنسیة للضمان الصحي والمنتوجات الصحیة  )١(
رخصة طرح المواد الصیدالنیة للتداول في السوق , بد قادر وھزیل جولولمحفوظ ع,
, جامعة الحسن االول ,مجلة القانون واالعمال ,دراسة مقارنة بین الجزائروفرنسا ,

 . ومابعدھا ١٧ص  ,٢٠١٥ینایر ,العددالخامس 
كلیة الحقوق والعلوم ,رسالة ماجستیر , مسؤولیة الصیدلي,الحظ زینة براھمي )٢(

 . ومابعدھا٢١ص ,٢٠١٢,الجزائر, وزو–تیزي –جامعة مولود معمري ,سیة السیا



 - ٤٢٩٥ -

 ینبغي علی طالب الترخیص AFSSAPS)(واضافة الى ترخیص 
، )AMM(لالتجار بالدواء فی فرنسا ان یحترم متطلبات وشروط ترخیص 

وھو ترخیص بتجارة وبیع الدواء علی مستوی دول االتحاد االوربی 
ة من التشریعات منھا المجموعة االوربیة رقم والتي تم تنظیمھ بمجموع

الخاص بمعالجة النصوص التشریعیة والالئحیة واالداریة ١٩٦٥ لعام ٦٥
 بشأن ١٩٩٣ لعام ٢٣٠٩الخاصة بالخبراء الصیدالنیین وتوجیھ رقم 

اجراءات المجموعة االوربیة للترخیص والرقابة على االستخدام البشري 
 الصادر من المجلس االوربي  في ٢٠٠١ لعام ٨٣وتوجیھ رقم  ,للدواء

 بشأن تقنین االستخدام البشري للدواء والذي تم تعدیلھ ٢٠٠١/نوفمبر/٦
 استجابة لمتطلبات حمایة الصحة العامة وحمایة ٢٠٠٤في مارس 

وتمثل كل ھذه التشریعات الوارد ذكرھا ,المنافسة في مجال تجارة االدویة 
للحفاظ  اداة حقیقیة) AMM(یصرغبة المشرع االوربي في ان یجعل ترخ

  ).١(على الصحة والسالمة العامة في دول االتحاد االوربي 
وبذلك فان المعامل والصیدلیات االلكترونیة العاملة في فرنسا تكون لھا 
االطار القانوني لممارسة اعمالھا عبر شبكة المعلومات الدولیة اذا ما 

  .AMM)(وترخیص ) AFSSAPS(كانت حاصلة على ترخیص 
اما بخصوص عملیات التجارة والبیع االلكترونیة للدواء فی العراق ،فانھ 

عامة فی مراحلھا  بصوره استخدام التعاقد االلكترونیھ ال تزال ممارسة
البدائیة على الرغم من صدور قانون المعامالت االلكترونیة والذي اجاز 

لبیع االلكتروني ابرام العقود االلكترونیة في كل المجاالت بما یشمل عقود ا
تسري احكام ( على انھ ) ٣(حیث نصت الفقرة االولى من المادة ,لألدویة 

ھذا القانون على المعامالت االلكترونیة التي ینفذھا االشخاص الطبیعیون 
ري على اطالقھ وھذا نص جاء بصورة مطلقة والمطلق یج.)والمعنویون

ج جملة من وكذلك نجد ان المشرع عندما اخر).٢(مالم یقیده نص
التعامالت والتصرفات من نطاق تطبیق ھذا القانون في الفقرة الثانیة من 

  , فان عقود البیع االلكتروني لألدویة لیست من ضمنھا ,)٣(نفس المادة 
 . ومابعدھا ١٨, المصدر السابق, صفاء فتوح جمعة . د,الحظ في تفصیل ھذه التشریعات  )١(
المطلق یجري (  المعدل نصت على انھ١٩٥١ لعام ٤٠قي رقم من القانون المدني العرا) ١٦٠(المادة )٢(

 ).على اطالقھ اذا لم یقم دلیل التقیید نصأ او داللة 
) ٧٨(من قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكترونیة رقم) ٣(حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة  )٣(

 -:التسري احكام ھذا القانون على مایاتي ( على انھ ٢٠١٢لعام 

 .المعامالت المتعلقة بمسائل االحوال الشخصیة والمواد الشخصیة   - أ

 .انشاء الوصیة والوقف وتعدیل احكامھما   - ب
المعامالت المتعلقة بالتصرف باالموال غیر المنقولة بما في ذلك الوكاالت المتعلقة بھا وسندات   - ت

 .ه االموال ملكیتھا وانشاء الحقوق العینیة علیھا باستثناء عقود االیجار الخاصة بھذ

 . المعامالت التي رسم لھا القانون شكلیة معینة  - ث
اجرارءات المحاكم واالعالنات القضائیة واالعالنات بالحضور واوامر التفتیش واوامر القبض   - ج

 .واالحكام القضائیة 

 .أي مستند یتطلب القانون تؤثیقھ بوساطة الكاتب العدل   - ح
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ولكن ,ق من حیث المبدأ وبھذا یستدل على مشروعیة ھذه العقود في العرا
تبقى مسالة تعلق ھذا النوع من العقود بصحة وسالمة االنسان لذا 

  .یستوجب ایجاد تشریع خاص بھ

ب اطا  

 طت ازوا دو روري اك ( اا

روا(  

ة لغرض االحاطة بمفھوم المشتري االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبی
ینبغي تبیان تعریفھ وتمییزه عن المشتري , )المستھلك االلكتروني( 

, وكذلك بیان موجبات حمایتھ , ) المستھلك العادي ( العادي لألدویة 
  -:والجل بیان ذلك كلھ نقسم ھذا المطلب الى فرعین وكاالتي 

  الفرع االول
لك المستھ( مفھوم المشتري االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة 

  )االلكتروني 
من قانون حمایة ) ١(من المادة ) ٥(یقصد بالمستھلك بموجب الفقرة 

الشخص الطبیعي او (  انھ ٢٠١٠لعام ) ١(المستھلك العراقي رقم 
المستھلك ) المعنوي الذي یتزود بسلعة او خدمة بقصد االفادة منھا

 الیمنع  االلكتروني وان لم یرد تعریف لھ في القانون المذكور اال ان ذلك
فلم یخرج ,من حیث انھ مستھلك حقیقة , من تطبیق التعریف الذي سبق 

وقد تم ,ولكن یضاف لھ قید تعاملھ بالوسیلة االلكترونیة ,عن معناه 
كل من یقوم باستعمال السلع او الخدمات الشباع حاجاتھ او (تعریفھ بانھ 

خدامھا في والیھدف العادة بیعھا او تحویلھا او است,حاجات من یعولھم 
وان یتم التعاقد بشأن تلك السلع بالوسائل االلكترونیة ,نشاطھ المھني 

وفي ضوء التعریف اعاله یمكن تعریف المشتري ,)١) (الحدیثة 
كل من یحصل بواسطة ( االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة بانھ

, قابل التعاقد بالوسائل االلكترونیة على االدویة والمستلزمات الطبیة  بم
ونجد انھ من المھم ان یتم ).اشباعا لحاجتھ الشخصیة او حاجات االخرین 

المشتري العادي من الصیدلیات العادیة (التمییز بین المستھلك العادي 
وتظھر اھمیة التمییز في ان ,والمشتري االلكتروني للدواء ) المادیة 

یدلیات المشتري االلكتروني یتعامل بواسطة شبكة االنترنیت مع الص
االلكترونیة والتي تعد من االطراف التي لھا الخبرة واالحتراف في عرض 

  وغالبا مایكون تعاقدھم بناء ,) ٢(االدویة والمستلزمات الطبیة وتسویقھا
, رسالة ماجستیر,الحمایة المدنیة للمستھلك االلكتروني , الحظ ابراھیم عبید علي  )١(

 .١٥ص ,٢٠٠٥, اكادیمیة شرطة دبي
مجلة ,اثر خیار الرؤیة في حمایة المستھلك االلكتروني ,ي احمد صالح عل.الحظ د )٢(

 .١٧٥ص, ٢٠١٢, ٤٢العدد ,جامعة االمارات,  الشریعة والقانون



 - ٤٢٩٧ -

  ولیس للمشتري االلكتروني اال قبولھا في ضوء,على عقود یجھز مسبقا 
وكذلك المشتري االلكتروني ,احتیاجھ لألدویة او المستلزمات الطبیة 

وھذا كفیل بان , اء ادویة لم یرھا على عكس المشتري العاديیتعاقد لشر
یجعل المشتري االلكتروني للدواء عرضة للغش واالحتیال واالستغالل 

ھذا فضال عن المخاطر التي تصحب تسلیم ,لضعف خبرتھ في ھذا المجال
وكل ھذه المخاطر .االدویة  وامكان عدم تطابقھا مع ماتم التعاقد علیھ 

عرض لھا المشتري العادي للدواء الذي یتعامل مع جھة الیت الیتعرض
وان معاملتھ ,معلومة او على ادویة معلومة لدیة ومتثبت من وجودھا 

لذا البد من حمایة فعالة للمستھلك ). ١(محكومة عادة بالقانون الوطني 
  . االلكتروني اكثرمن المستھلك العادي 

  الفرع الثاني
  ني لألدوية والمستلزمات الطبيةموجبات حماية المشتري االلكترو

, الى ثالثة اعتبارات , تستند حمایة المشتري االلكتروني للمنتجات الطبیة 
والثاني باعتبار العقد الذي , باعتبار انھ مستھلك تتوجب حمایتھ  االول

فكونھ عقدا الكترونیا یوجب مزیدا من الحمایة  ,یبرمھ  مشتري الدواء 
التعامل او التعاقد الذي یتم بواسطة وسائل نظرا لخصوصیة وحداثة ھذا 

واالعتبار الثالث واالخیر یتمثل , الكترونیة تتمثل بشبكة المعلومات الدولیة
في تعلق ھذا النوع من التعاقد بصحة العامة في المجتمع من خالل 
مایتركھ من مخاطر تھدد صحة وسالمة االنسان بسب انعدام االمن 

باالضافة الى .دات شراء الدواء عبر االنترنیت الدوائي في الكثیر من تعاق
ھذه االعتبارات فان مقتضیات العدالة توجب حمایة المشتري االلكتروني 

فتوفیر الحمایة لھ , ) ٢(للدواء كونھ الجانب الضعیف في العالقة التعاقدیة
یؤدي بالتاكید الى منع الغش والتحایل واستغالل حاجة المشتري 

وان المشرع العراقي في ھذا , )٣(لبا مایتعرض لھ االلكتروني والذي غا
خطى خطوة مھمة في اتجاه تشجیع التعامل االلكتروني وتعزیز , المجال 

  وذلك بتشریعھ قانون التوقیع االلكتروني , الثقة بھ وازالة العوائق امامھ 
الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود التجارة , الحظ االء یعقوب یوسف )١(

 .٧٦ص , ٢٠٠٥, ١٤العدد ,العراق , جامعة النھرین,مجلة كلیة الحقوق,ةااللكترونی
)٢( Michael Gisler , Katarina Stanoevska-Slabeva, Markus 

Greunz, Legal Aspects of Electronic Contracts, 
Infrastructures for Dynamic Business-to- Outsourcing 

(IDSO'٠٠) Stockholm, ٦ - ٥ June ٢٠٠٠,p٧.  
حمایة المستھلك واثره على النظریة العامة للعقد في القانون ,جمال النكاس , وكذلك الحظ

 .٤٨ص ,١٩٨٩, السنة الثالثة عشرة,٢العدد ,جامعة الكویت ,مجلة الحقوق, الكویتي
حمایة المستھلك اوالحمایة الخاصة لرضاء المستھلك ,الحظ حسن عبد الباسط جمیعي  )٣(

  .٤ص  ,١٩٩٦,القاھرة ,النھضة العربیة دار ,في عقود االستھالك 
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) ٢(حیث نصت المادة ,  ٢٠١٢لعام ) ٧٨(والمعامالت االلكترونیة رقم 
  -:منھ على انھ یھدف الى 

توفیر االطار القانوني الستعمال الوسائل االلكترونیة في اجراء المعامالت 
 .االلكترونیة 

یع االلكتروني وتنظیم منح الحجیة القانونیة للمعامالت االلكترونیة والتوق
 .احكامھا

 .تعزیز الثقة في صحة المعامالت االلكترونیة وسالمتھا 

  املبحث الثاني

ابرام عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة وااللتزامات 
قبل التطرق الى االلتزمات الناشئة عن عقد البیع االلكتروني  الناشئة عنھ

ینبغي ان نعرج على االحكام العامة المتعلقة ,ة لألدویة والمستلزمات الطبی
ولذلك نقسم ھذا المبحث الى ,بتكوین عقد البیع االلكتروني للدواء 

   -:وكاالتي , مطلبین

  اطب اول

طت ازوا دو روا د ا راما  

لذا ,نیة بما ان عقد البیع االلكتروني للدواء یعد من قبیل العقود االلكترو
االول تتمثل في القواعد ,فان نظامھ القانوني قائم على دعامتین اساسیتین 

العامة المستمدة من النظریة العامة في االلتزامات وتلك الواردة بصدد 
والثانیة تتمثل في االحكام الخاصة بذلك العقد والتي تتوأم ,العقود المسماة 

لذا , )١(رامھ وتنفیذه مع طبیعتھ ووسیلة ابرامھ وتتفق مع ظروف اب
   -:والجل بیان النظام القانوني لھذا النوع من العقود نورد مایلي

   االیجاب والقبول في عقد البیع االلكتروني للدواءوالمستلزمات الطبیة-:اوال
عرف المشرع العراقي في قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت 

ارتباط االیجاب ( بانھ ) ١/١٠(العقد االلكتروني في المادة ,االلكترونیة 
الصادر من احد المتعاقدین بقبول االخر على وجھ یثبت اثره في المعقود 

والتعبیر الذي یصدر اوال ھو ایجاب , )علیھ والذي یتم بوسلیة الكترونیة 
   -:ونبینھما مایلي ,الكتروني والذي یصدر ثانیا ھو قبول الكتروني

  ) الصيدلية االلكترونية الصادر من(  االيجاب االلكتروني -١
دة من یصدر االیجاب االلكتروني في عقد البیع االلكتروني لألدویة عا

  تعبیر جازم عن االرادة( والذي یمكن ان نعرفھ بانھ ,الصیدلیة الكترونیة
 الحدیثة یتم عن بعد عبر تقنیات االتصال,یصدر من الصیدلیات االلكترونیة

  بحیث,ساسیة للعقد المراد ابرامھ ویتضمن كافة الشروط  والعناصر اال
  
  

احكام البیع التقلیدیة وااللكترونیة والدولیة وحمایة ,محمد حسین منصور .الحظ د) ١ (
  .٨٨ص ,٢٠٠٦,االسكندریة , دارالفكر الجامعي,المستھلك 
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وھنا ینبغي التمییز بین االیجاب ) . ینعقد بھ العقد اذا ما تالقى مع القبول 
والفقھ غیر , ن الصادر من الصیدلیات االلكترونیة االلكتروني واالعال

فمنھم من یرى ان االعالن الیعتبر , متفق على راي موحد بھذا الصدد
  ).٢(والثاني یرى صعوبة التفرقة بینھما,)١(ایجابأ

حیث من الصعب ان تلقي وصفا ,ونجد ان الراي الثاني اكثر موضوعیة 
یات االلكترونیة للجمھور مجمال على كافة العروض الموجھة من الصیدل

حیث یمكن ان تتضح التفرقة بین االیجاب واالعالن بالنسبة للعقود التي ,
االانھا تصعب في التعاقد االلكتروني بصورة عامة ,تبرم بالوسائل التقلیدیة

نظرا لخصوصیتھ , وبالنسبة لعقد البیع االلكتروني للدواء بصورة خاصة
الیجاب االلكتروني بصورة عامة اما بخصوص شروط ا. من عدة جوانب 

تنطبق كذلك في شان االیجاب في عقد البیع االلكتروني للدواء فقد نصت , 
من قانون االستھالك الفرنسي ) ١٢١/١٨(,)١١٤/١(, ) ١١١/١(المواد 

بشأن التعاقد عن بعد ) ٨ /٩٨( والمادة العاشرة من التوجیھ االوربي رقم
بشأن ) ٢٠٠٠/٣١( االوربي رقم من التوجیھ) ٥(وكذلك نصت المادة ,

على جملة من الشروط ینبغي توافرھا في االیجاب ,التجارة االلكترونیة 
من حیث الوسیلة , ومنھا شروط تتعلق بالشكل , ) ٣(االلكتروني

المستخدمة واالسلوب المستخدم واللغة التي یصدر بھا االیجاب 
  مثل ,)٥(ترونيومنھا مایتعلق بمضمون  االیجاب االلك,)٤(االلكتروني

خالد ممدوح .ود, ١٠٥ص ,المصدر السابق ,سمیر حامد عبد العزیز.منھم د) ١ (
  .٢٠٤ص,٢٠١١,دار الفكر الجامعي ,ابرام العقد االلكتروني,ابراھیم 

)٢( Avery Wiener Katz,Is Electronic Contracting Different? Contract Law 
in the Information Age, This paper is a revised version of Avery W. 
Katz, the Travemünde Conference on the Economic Analysis of 
Law,Columbia University School of Law.p ٢٩. 

دار الجامعة ,البیع عبر شبكة االنترنیت,محمد حسن رفاعي . وكذلك من الفقة العربي د 
  .٧٤ص ,٢٠٠٧,االسكندریة , الجدید 

ود التراضي في العق,نور الھدى مرزوق,فاصیل وشروحات ھذه التشریعات الحظ في ت) ٣(
– تیزي –عمري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود م,رسالة ماجستیر ,االلكترونیة 

  ١١٦ص, ٢٠١٢,وزو
تقوم اغلب الصیدلیات االلكترونیة بترجمة صفحاتھا باكثر من لغة  وذلك لتمكین المشتري ) ٤(

 للدواء من دخول موقعھا وتصفحھا وفھم عروضھا واعالناتھا وایجابھ المتعلق ببیع االلكتروني
وتحرص  بعض التشریعات لحمایة مواطنیھا  على فرض شرط استخدام اللغة الوطنیة في ,الدواء

الحظ في تفصیل المتعلق بشرط الشروط الشكلیة ومن اللغة , التعبیر في االیجاب االلكترونیة
التعاقد عن طریق وسائل االتصال , عباس زبون العبودي . د, عقود االلكتروني المستعملة في ال

 ١٠٣ص ,١٩٩٧,االردن , عمان ,دار الثقافة للنشر والتوزیع , الفوري وحجیتھا في االثبات 
  .ومابعدھا

 یعتبر ایجابا اي عرض البرام عقد اذا( من اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع ) ١٤(نصت المادة ) ٥(
ویتبین منھ اتجاه قصد ,وكان محددا بشكل كاف ,كان موجھا لىشخص او عدة اشخاص معنیین

ویكون العرض محددا بشكل كاف اذا عین البضائع وتضمن , الموجب الى االلتزام بھ في حالة القبول
  .....).صراحة او داللة تحدید الكمیة والثمن اوبیانات یمكن بموجبھا تحدیدیھا 
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الیجاب االلكتروني دقیقا بحیث یتم تحدید المسائل ضرورة ان یكون ا
وكذلك , الجوھریة في التعاقد وان یضع تحدیدا دقیقا لمدة االیجاب 

حیث یقع على عاتق الصیدلیة االلكترونیة , ضرورة تحدید ھویة االطراف 
حتى  تزوید المشتري االلكتروني ببعض المعلومات العامة عن ھویتھا

ومن االمور , )١(في ھذا النوع من التعامالت یتحقق االمان والثقة 
الضروري  كذلك توافرھا في االیجاب االلكتروني الوصف الدقیق للمنتج 

بحیث یتضمن اسم الدواءوتركیبتھ ) الدواء او المستلزمات الطبیة(
الدوائیة وطریقة استعمالھ ودواعي االستعمال ومحاذیر االستعمال وان 

وعلى ,تعرض صفات الدواء بدقة ووضوح یكون مقرونا بالصورة  التي 
واخیر ینبغي تحدید ثمن الدواء ,)١(ان یتجنب االعالنات الخادعة

وبیان مدى شمولھ على نفقات النقل والرسوم الكمركیة او ,تحدیداصریحا 
  .الضرائب وبیان وسیلة الدفع 

  )الصادر من مشتري الدواء( القبول االلكتروني-٢
من قانون التوقیع االلكتروني و ) ١٨ (من المادة) ١( نصت الفقرة 

یجوز ان یتم االیجاب والقبول في (المعامالت الكترونیة العراقي على انھ 
ویتم ,) صریحا او ضمنیا(ویكون القبول اما ,)العقد بوسیلة الكترونیة 

وھذا االمر الذي ,االول بوسیلة مكتوبة عبر تقنیات االتصال الحدیثة 
ویتم غالبا ,لمتعاقدین حیث یمكن اثبات القبول یضفي الثقة والطمأنینھ ل

او عن ,النقر على زر الموافقة ,وھي ,القبول االلكتروني عبر ثالث طرق
اما الثاني فھو , )٢(او عن طریق المحادثة ,طریق البرید االلكتروني 

ونجد انھ الیتالئم مع طبیعة عقد , القبول االلكتروني  التعبیر الضمني عن
وذلك الن التعبیر عن االرادة  یكون الكترونیا عن ,ني للدواء البیع االلكترو

ولذلك یصعب استخالص او , طریق اجھزة وبرامج الكترونیة تعمل الیا
ویشترط في القبول االلكتروني ان یتطابق مع . استنتاج ارادة المتعاقد 

, ومن ناحیة المضمون ,االیجاب االلكتروني مطابقة تامة من ناحیة الشكل 
فانھ یجوز صدوره حتي نھایة مجلس ,عن وقت صدورالقبول اما 
نجد ان قانون ,اما بالنسبة لحق العدول عن القبول االلكتروني  ).٣(العقد

بنصھ  ) ١٢١/١٦(االستھالك الفرنسي تضمن ھذا الحق وذلك في المادة 
  یحق للمشتري في كل عملیة بیع عن بعد اعادة المنتج خالل ( على انھ 

ینبغي في كل ( من قانون االستھالك الفرنسي على انھ ) ١٢١/١٨(دة نصت الما) ١(
اسم ,ایجاب لبیع سلع او تقدیم خدمات عن بعد ان یلتزم المھني بان یوضح للمستھلك 

وعنوان مركز ادارتھ اذا كان مختلفا عن المنشاة المسؤولة ,ارقام ھواتفھ ,مشروعھ 
  ).عن االیجاب 

  .٧٩,ص,مصدر سابق , محمد حسن رفاعي .د,الحظ ) ٢(
البیع الدولي ,اصول قانون التجارة الدولیة ,احمد السعید الزقرد . الحظ د)٣(

  . ١٤٢ص  ,٢٠٠٦,القاھرة,المكتبة العصریة ,للبضائع
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 مدة سبعة ایام كاملة تبدا من تاریخ تسلمھ سواء الستبدالھ او           
اما ) ١)(لرداسترداد ثمنھ دون مسؤولیة او نفقات فیما عدا تكالیف ا

المشرع العراقي  في قانون  التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكترونیة  
وكان االجدر بالمشرع .وقانون حمایة المستھلك   لم ینص على ھذا الحق

  .ان یسلك مسلك التشریع الفرنسي بھذا الصدد
   مجلس عقد البیع الكتروني للدواء-٣

ھو ,عقد البیع الكتروني للدواء مجلس عقد البیع الكتروني بصورة عامة و
سارعت قوانین المعامالت االلكترونیة الى تحدیده وذلك , مكان افتراضي

وبخصوص مكان ابرام العقد تنص ,) مكان وزمان انعقاد العقد(بتحدید 
من قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت الكترونیة العراقي ) ٢١(المادة 

كترونیة قد ارسلت من المكان الذي یقع  تعد المستندات االل-١(على انھ 
فیھ مقر عمل الموقع وانھا استلمت في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل 
المرسل الیھ واذا لم یكن الي منھما مقر عمل یعد محل االقامة مقرا للعمل 

 اذا كان للموقع -٢مالم یكن الموقع والمرسل الیھ قد اتفقا على غیر ذلك 
من مقر للعمل فیعد بالمقر االقرب صلة بالمعاملة ھو او المرسل الیھ اكثر 

مكان االرسال او التسلم وعند تعذرالتحدید یعد مقر العمل الرئیس ھو 
فان المشرع الفرنسي ,اما عن زمان انعقاد العقد).مكان ارسال اوالتسلم 

) ٥(وفي القانون الخاص بالمعامالت الرقمیة والذي استرشد بنص المادة 
نص بانھ ) ١٣٦٩/٢(وفي المادة ) ٣١/٢٠٠٠(الوربي رقم من التوجیة ا

یعد العقد قد ابرم في اللحظة التي یستلم فیھا الموجب من مزود الخدمة (
  ) .اقرارا الكترونیا مؤكدا من القابل قبولھ 

من قانون التوقیع ) ١٩(اما المشرع العراقي  فقد نص في المادة  
 اذا طلب الموقع من -١( نھ والمعامالت الكترونیة على ا االلكتروني

المرسل الیھ بموجب مستند الكتروني اعالمھ بتسلم ذلك المستند او كان 
متفقا معھ على ذلك فان قیام المرسل الیھ باعالم الموقع بالوسائل 
االلكترونیة او بایة وسیلة اخرى او قیامھ باي تصرف او اجراء یشیر الى 

 اذا علق الموقع – ٢طلب او االتفاقانھ تسلم المستند یعد استجابة لذلك ال
المستند االلكتروني على تسلمھ اشعارا من المرسل الیھ بالتسلم فیعد  اثر

 یعد قیام المرسل الیھ -٤. .... مستلم لحین تسلم االشعار المستند غیر
على ان مضمون المستند مطابق لمضمون  باشعار الموقع بالتسلم دلیال

  ).ذلك الم یثبت خالفالمستند الذي ارسلھ الموقع م
الخاص بالبیع عن , ٢٠/٥/١٩٩٧ الصادر في ٧/٩٧اورد التوجیھ االوربي رقم ) ١(

( عدة استثناءات على حق العدول وذلك في الفصل الثاني والثالثین منھ وھي ,البعد 
 عند تزوید المستھلك منتجات حسب متطلباتھ الشخصیة او منتجات الیمكن اعادة -١

  .....) ,ة للتلف او الفسادالنتھاء مدة صالحیتھا او قابل,ارسالھا 
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المحل والسبب في عقد البیع اللكتروني للدواء والمستلزمات (-:ثانیا
  )الطبیة

یشترط في محل البیع االلكتروني للدواء نفس الشروط  الواردة في 
اما , ) ١(مع بعض الخصوصیة فیما یتعلق بشرط التعیین,القواعد العامة 
وذلك , ایضا  تتوجب فیھ نفس شروط في القواعد العامة عن السبب فھو

بان یكون السبب موجودا ومشروعا بحیث الیتعارض مع القانون والنظام 
  ) .٢(واالداب العامة 

ب اطا  

ازات ا ن د ا ارو دو وازت 

طا  

جملة من االلتزامات على عاتق عقد البیع االلكتروني لألدویة تنشأ عنھ 
لبیان ,) المشتري االلكتروني للدواء,الصیدلیة االلكترونیة ( طرفي العقد

  -:وكاالتي , ھذه االلتزامات نقسم ھذا المطلب الى فرعین
  الفرع االول 

  )الصیدلیة االلكترونیة ( التزامات البائع االلكتروني للدواء 
والصعوبات التي , دلیة االلكترونیة نشیر في ھذا الفرع الى التزامات الصی

  -:وفقا لما یلي,تواجھ تنفیذ ھذه االلتزامات 
  -:وھي متعددة وكاالتي,  التزامات الصیدلیة االلكترونیة -:اوال

   االلتزام بصرف الدواء بموجب وصفة طبیة -١
ان االدویة المباعة في الصیدلیات في اغلب دول العالم تصنف ضمن 

التي تصرف بدون وصفة طبیة مثل ,موعة االولى المج, مجموعتین وھي
وخافض الحرارة ,مضادات الحموضة ,الملینات,مسكنات االلم الخفیفة (

فھي التي تباع , اما المجموعة الثانیة , )وغیرھا من االدویة البسیطة 
وھنا ینبغي على الصیدلیة االلكترونیة االمتناع عن ,بموجب وصفة طبیة 

لمجموعة مالم یكن ذلك  بموجب وصفة طبیة صرف اي دواء ضمن ھذه ا
ولم یرد في التشریع الفرنسي والعراقي نص یحدد المقصود بالوصفة ,)٣(

   .الطبیة 
یشترط في المحل ان یكون معینا او قابال للتعین وان یكون مشروعا وان یكون ) ١

من قانون المدني ) ١٢٦،١٢٧،١٢٨،١٢٩،١٣٠(المواد , موجودا او قابال للوجود 
  .لعراقيا
 .من القانون المدني العراقي) ١٣٢(المادة ) ٢(
ففي مصر یطلق علیھا ,یختلف تسمیة الوصفة الطبیة من دولة الى اخرى ) ٣(

 La ,اما في فرنسا یعبر عنھ باسم , المشرع المصري اسم التذكرة الطبیة
prescription medical .  
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 التي یدون فیھا تلك الوثیقة(بانھا ,) ١(وقد عرفھا البعض من الفقھ
اوالوقایة من ,الطبیب المختص دواء او اكثر للمریض لغرض العالج 

ویعد التزام الصیدلیة بعدم بیع دواء بدون وصفة طبیة من ,)مرض ما 
ومنھا ,)٢(االلتزامات القانونیة والتي نصت علیھا اغلب التشریعات

ة بنصھ من قانون مزاولة مھنة الصیدل) ١٤(المشرع العراقي في المادة 
 ان یصرف وصفة مالم تكن صادرة من طبیب -١(انھ الیجوز للصیدلي 

وایضا المشرع الفرنسي ,....) او طبیب اسنان مجاز ,او طیبب بیطري ,
یحظر صرف الدواء (من تقنین الصحة العامة على انھ )L٥١١(نص في 

وبموجب ھذا النصوص یلتزم الصیدلیة ,) اال بناء على وصفة طبیة 
وكذلك یتوجب ,یة باالمتناع عن بیع الدواء بدون وصفة طبیةااللكترون

اسم (علیھ التحقق الشكلي من الوصفة الطبیة مثل احتواء الوصفة على 
وان ,وارقام اجازة ممارسة لمھنة, عنوانھ الدقیق,اختصاصھ,الطبیب 

وكذلك یلتزم الصیدلیة ) وعلیھا توقیع الطبیب,تكون الوصفة مؤرخة
مما اذا الدواء (وذلك بالتاكد , من الوصفةبالتحقق  الموضوعي 

وما اذا كان یتضمن كیفیة ,الموصوف یتالئم ویتناسب مع حالة المریض
وتلتزم الصیدلیة بعد التحقق من الوصفة ان بتسلیم المشتري ,)استعمالھ

  . دواء مطابق للوصفة
  .التزام الصیدلیة االلكترونیة بتسلیم دواء صالح لالستعمال -٢

وھذا االلتزام ھو ,دلیة بتسلیم المریض دواء صالحا لالستعمال یلتزم الصی
مالم یقم الدلیل على ,وتسال الصیدلیة عند االخالل بھ,التزام بتحقیق نتیجة 

وااللتزام بتسلیم دواء صالح لالستعمال یعني اال ,)٣(وجود سبب اجنبي
وقد یرجع سبب فساد الدواء الى انتھاء ,یكون الدواء فاسدا او ضارا 

او لعدم مراعاة اسالیب العلمیة والفنیة في ,التاریخ المحدد الستعمالھ 
وھذا ,تخزین الدواء وحفظھ او نقلھ او السباب تتعلق بعبوة الدواء 

االلتزام الیعني ان تكون الصیدلیة متلزمھ بنجاح الدواء بشفاء المریض او 
لكترونیة اذ یقتصر التزام الصیدلیة اال,بفعالیة الدواء في مقاومة المرض
  ).٤(على تسلیم دواء صالح لالستعمال

التذكرة الطبیة بین المفھوم القانوني والمسؤولیة ,الروشتھ ,احمد سعید الزقرد,د) ١(
  .١٥ص ,٢٠٠٧,االسكندریة ,دار الجامعة الجدیدة,المدنیة للصیدلي

منھ ) ٣٣(ومن تلك التشریعات قانون مزاولة مھنة الصیدلة المصري في المادة ) ٢(
  . المعدل١٩٥٥ لعام ١٢٧رقم 

القاھرة ,دار النھضة العربیة,مشكالت المسؤولیة المدنیة,جمال الدین زكي.د)  ٣(
  .١٧٦ص ,١٩٨٢،

, ١العدد,الجزائر,مجلة الندوة للدراسات القانونیة,العمل الصیدالني,بن سوسيخیرة)٤(
  .١٧٦ص ,٢٠١٣
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   التزام الصیدلیة باعطاء النصح والتوجیھ واالرشاد-٣
كافة ) المشتري االلكتروني للدواء(لتزم الصیدلیة االلكترونیة باعطاء ت

وكذلك بیان ,المعلومات الضروریة الخاصة بطریقة استعمال الدواء المبیع 
وھذا ,)١(االخطارواالثار الجانبیة التي یمكن ان تنشا عن استعمال الدواء

ء التي تباع االلتزام عام یشمل جمیع عقود البیع الدواء االلكتروني سوا
  .  بوصفة او بدونھ وذلك في الحاالت التي یجیز القانون  فیھا ذلك 

    التزام الصیدلة بتسلیم الدواء للمشتري االلكتروني -
یتم تسلیم الدواء الذي تم شراؤه من الصیدلیات االلكترونیة  في اغلب 

عن االحیان عبرمندوبي شبكات التوزیع الخاصة بالصیدلیة االلكترونیة او 
طریق شركات النقل الداخلي اذا كان الشراء تم داخل الحدود الوطنیة لبلد 

اذاما ,او قد یتم عبر شركات النقل البریدي العالمیة ,)٢(مشتري الدواء
كان الشراء  قد تم من صیدلیة الكترونیة خارج الحدود الوطنیة لبلد 

) الدواء( بیعوینتھي التزام الصیدلیة االلكترونیة بوضع الم). ٣(المشتري 
ویستولي علیھ استیالء ,بحیث یستلم الدواء بالفعل ,تحت تصرف المشتري

ویشمل التسلیم ملحقات  الدواء .مادیأ ویتمكن من حیازتھ واالنتفاع بھ
ویرجع في ذلك الى طبیعة ,وكل ما اعد بصفة دائمة الستعمال الدواء,

ق البائع ویقع على عات). ٤(وقصد المتعاقدین,وعرف الجھة ,الدواء 
الى المشتري ) الدواء(اثبات تسلیم المبیع ’ عب)الصیدلیة االلكترونیة(

ویستطیع البائع االلكتروني اثبات ,بشكل یتطابق مع الشروط المتفق علیھا
ویستطیع ,ذلك بكافة طرق االثبات على اعتبار ان التسلیم واقعة مادیة

لى فعل المشتري التخلص من المسؤولیة اذا اثبت ان عدم التسلیم راجع ا
االلكتروني او الستحالة التنفید لسبب اجنبي الدخل للبائع فیھ كقوة قاھرة 

  ).٥(او حادث فجائي
   صعوبات تنفیذ التزامات الصیدلیة االلكترونیة-:ثانیا

ھناك جملة من الصعوبات واشكالیات  التي تواجھ الصیدلیة االلكترونیة  
  نورد ,)٦(البیع االلكتروني للدواء في تنفیذ  التزاماتھا الناشئة عن عقد 

دار الجامعة ,المسؤولیة المدنیة الناشئة عن اضرار الدواء,محمد محمد القطب.د) ١(
  .٦٥ص ,٢٠١٤,الجدیدة

والذي یحدد للمشتري من ,الحظ مثال موقع صیدلیة الشیخ الكترونیة في السعودیة )٢(
 احدھا لكي تتم بواسطتھ داخل السعودیة عدة شركات للنقل الداخلي یختار المشتري

  .com.www.elshe٥ عملیة تسلیم الدواء
( توجد عدة شركات عالمیة تختص بعملیة نقل البضائع ومنھا الدواء عبر) ٣(

 الحظ الموقع االلكتروني للشركة, ) DHL(ومنھا مثال شركة ,)والجو,والبحر ,البر
www.dhl.com.  

  .من القانون المدني العراقي) ٥٣٧(و) ٥٣٦(و) ١٥٠(المواد ) ٤(
  .من القانون المدني العراقي ) ١٦٨(المادة ) ٥(
   ومابعدھا١٢٩,ص,المصدر السابق,صفاء فتوح جمعة .د,الحظ للتفصیل ) ٦(

http://www.elshe5.com/
http://www.dhl.com/
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  -:منھا مایلي 
   غیاب تاكید الجودة للدواء -١

ي البیع العادي على ان المنتج مطابق للمواصفات یعتمد شراء الدواء ف
ویتمتع بالجودة المطلوبة بمعنى ان المنتج یحتوي بالفعل على المادة 

وتم تصنیعھ وتعبئتھ ونقلھ وتخزینھ طبقا للشروط ,الفعالة المذكورة علیھ
ولكن عند شراء المنتجات الطبیة عبر ,الصحیة الالزمة لضمان جودتھ 

  .ه المنتجات االجراءات الالزمة للتاكد من جودتھا الشبكة قد تتخطى ھذ
   المنتج قد یتخطى االجراءات القانونیة -٢

قد تنجح الصیدلیة االلكترونیة في تخطي القوانین واالنظمة والتعلیمات 

وبالتالي قد الیستطیع ,الخاصة بتداول الدواء في بلد مشتري الدواء 

كذلك قد یتم , ضررلھ الحصول على التعویض المناسب في حالة حدوث

وتقوم بھذا  في ,اخفاء ھویة الصیدلیة االلكترونیة عن مشتري الدواء 

اغلب االحیان الصیدلیات االلكترونیة التي تبیع ادویة مقلدة وذلك لكي 

   .تفلت من العقاب والتعویض

   الدواء قد یكون مغشوشا ومضرا بصحة المستھلك او المریض-٣

لمعروضة للبیع على شبكة المعلومات الدولیة قد تكون المنتجات الطبیة ا
كما ان عدم فاعلیة ,وھذا مایعرض صحة المستھلك للخطر ,مغشوشة ,

  .الدواء قد یكون خطیرا في بعض االحیان
 قد یكون الدواء غیر مصرح بمروره عبر حدود بلد المشتري -٤

  االلكتروني
یة عبر تختلف قوانین الدول في ماتسمح او تمنع بھ من مرور االدو

وھذا یعني ان بعض المنتجات الطبیة قد الیتم التصریح بدخولھا ,حدودھا 
اویكون قد منع تداولھا لخطورتھا وبالتالي الیسمح بمرورھا عبر 

النھ یتم في ,وھذا ماقد یؤدي الى خسارة المشتري االلكتروني ,الحدود
  .اغلب االحوال دفع ثمن شراءالدواء مقدما

  الستخدام الخاصة بالدواء عدم توفر تعلیمات ا-٥
عند شراء المنتجات الطبیة عبر شبكة المعلومات الدولیة التوجد في غالب 
االحوال وسیلة للتأكد من احتواء الدواء على المعلومات المطلوبة عن 

كذلك قد تكون , والجرعة الواجبة واالحتیاطات الالزمة,االستخدام
  .ع المستھلك فھمھاالیستطی,التعلیمات متوفرة ولكن بلغة اجنبیة
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  الفرع الثاني
  التزامات المشتري االلكتروني للدواء

التزامھ ,وھي,یقع على عاتق المشتري االلكتروني للدواءعدة التزامات 
وتحمل نفقات االستالم اذما تم االتفاق مابین ,وتسلم المبیع,بدفع الثمن

 ونركز ھنا فقط على التزام االول الھمیتھ ,)١(الطرفین على ذلك
وخصوصیتھ كونھ یتم تنفیذه عبر الوسائل االلكترونیة ویتم دفع الثمن في 

والذي عرفھ ,عقد البیع االلكتروني للدواء عن طریق الدفع االلكتروني
عملیة تحویل االموال في االساس ثمنا لسلعة او خدمة ( بانھ ,) ٢(البعض 

بر خط بطریقة رقمیة باستخدام اجھزة الكومبیوتر وارسال البیانات ع,
ویتم الدفع االلكتروني ,)تلیفوني او شبكة ما او اي طریقة الرسال البیانات

االول شبكة خاصة یقتصر االتصال بھا , )٣(من خالل نوعین من الشبكات
( على اطراف التعاقد ویفترض ذلك وجود عملیات بیع وشراء مسبقة بین

ا النوع في وغالبا یتم اللجوء الى ھذ,)الصیدلیة االلكترونیة والمشتري
اما  النوع الثاني فیتمثل  في شبكة .شراء الدواء بالجملة ولمرات متكررة

عامة حیث یتم التعامل بھ بین العدید من االفراد والتوجد بینھم قبل ذلك 
ویتم استخدام ھذا النوع في حاالت البیع بالمفرد للدواء ,روابط معینة 

ل الكتروني لثمن من حساب التحوی, ووسائل الدفع االلكتروني عدیدة منھا,
اوعن طریق ,المشتري الى حساب الصیدلیة االلكترونیة عبر مصرف معین

او النقود , )٤(الوسائط االلكترونیة المصرفیة كالھاتف المصرفي
  ).٥(االلكترونیة

  
  
  
  
  

  
  .من القانون المدني العراقي) ٥٨٧(و)٥٨٦(المواد ) ١( .
كلیة القانون ,رسالة ماجستیر ,االلكترونيالنظام القانوني للدفع ,یوسف واقد ) ٢(

   .١٨ص ,٢٠١١٢,تیز وزو-جامعة مولود معمري,والعلوم السیاسیة
  .٤٠٨ص ,المصدر السابق,محمد حسین منصور .د,الحظ للتفصیل ) ٣(
نظم الدفع االلكتروني ,علي عبداهللا شاھین,الحظ للتفصیل في ھذه الوسائل)٤(

 ٥٢٥ص,٢٠١٠, ١العدد,ةجامعة االزھرة بغزةمجل,ومخاطرھا ووسائل الرقابة علیھا
  .ومابعدھا

النظام القانوني للنقود ,اسراء خصیر ,نھى خالد عبید,الحظ للتفصیل في ذلك )٥(
  . ومابعدھا٢٧١ص .٢٠١٤, ٢العدد ,مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانیة,االلكترونیة
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  املبحث الثالث

  ية واثارهااملسؤولية املدنية العقدية للصيدلية االلكرتون

نخصص ھذا المبحث للتعریف بالمسؤولیة المدنیة العقدیة للصیدلیة 
وكذلك للبحث في اثار ھذه المسؤولیة وذلك بتقسیمھ الى ,االلكترونیة 

  -:مطلبین وكاالتي

  اطب اول

روا د دا دا ؤو فرا  

یة الصیدلیة ھي انھا مسؤولیة الى ان االصل في مسؤول,)١(یتجھ الفقھ
ولتقریر المسؤولیة العقدیة ,) ٢(عقدیة مصدرھا احكام عقد بیع الدواء

ومخالفة الصیدلیة ,)٣(للصیدلیة االلكترونیة یلزم وجود عقد صحیح 
ووجود ضرر اصاب المشتري االلكتروني او ,االلكترونیة الحكام العقد 

 المعامالت االلكترونیة لم وبما ان المشرع العراقي في قانون, المریض 
لذلك یتوجب ,یفرد نصوصا خاصة بالمسؤولیة في العقود االلكترونیة 

الرجوع الى القواعد العامة المنظمة الحكام المسؤولیة لتطبیقھا على 
المنازعات الناشئة عن العقود االلكترونیة ومنھا ایضا عقد البیع 

في ھذا الصدد لم یكتفي في حین ان المشرع الفرنسي ,االلكتروني للدواء 
وذلك ,) ٤(بالقواعد العامة للمسؤولیة بل قام بتقریر نظام جدید للمسؤولیة

بتبني قواعد المسؤولیة الموضوعیة بخصوص افعال المنتجات المعیبة 
وذلك تلبیة , ١٩/٥/١٩٩٨في ) ٣٨٩(حیث تم اصدار قانون رقم ,

خال نصوص ھذا وقد تم اد,١٩٨٥/یولیو/٢٥للتوجیھ االوربي الصادر في 
  وبموجبھ یتمكن المتضرر ,القانون في نصوص القانون المدني الفرنسي 

رسالة ,المسؤولیة المدنیة للصیدلي ,زاھیة عیساوي,الحظ في تفصیل ھذا االتجاه )١( 
ص ,٢٠١٢,تیز وزو–جامعة مولود معمري ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,ماجستیر 

  . ومابعدھا١٢٢
صیدلي مسؤولیة غیر العقدیة اذا مااشارت ظروف الحال واكدت یمكن مساءلة ال)٢(

ویتحدد ذلك في جمیع الحاالت ,الدالئل على انتفاء العالقة التعاقدیة بینھ وبین المریض 
وذلك باالخالل بالواجب ,التي ینصب فیھا االخالل على التزام لم تكن مصدره االرداة

  .القانوني العام المتمثل بعدم االضرار بالغیر
 - ١( من القانون المدني العراقي على شروط صحة العقد بقولھا ) ١٣٣/١(المادة ) ٣(

العقد الصحیح ھو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان یكون صادرا من اھلھ مضافا الى 
  ).محل قابل لحكمھ ولھ سبب مشروع واوصافھ صحیحة سالمة من الخلل

خصوصیة المسؤولیة في ,شلقاميشحاتھ غریب .د, الحظ في تفاصیل ھذا النظام) ٤(
, وكذلك ایضا الحظ,١٤,ص,٢٠٠٨,االسكندریة,دار الجامعة الجدیدة,مجال الدواء 

مجلة ,مسؤولیة المحترف عن اضرار ومخاطر منتجاتھ المعیبة ,محمد حاج بن علي
الجزائر ,جامعة حسیبھ بن بو علي الشلف,االكادیمیة للدراسات االجتماعیة االنسانیة 

  . ومابعدھا٤٢,ص,٢،٢٠٠٩العدد ,
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من الدواء الذي اشتراه من الصیدلیة )المشتري االلكتروني او المریض( 
االلكترونیة من الحصول على تعویض دون ارھاقھ باحكام القواعد العامة 

فبموجب ھذا , )١(والتي تتطلب اثبات الخطا والضرر وعالقة السببیة
, جود عیب في الدواءالقانون الیلتزم المتضرر باثبات ان ضرره نتیجة و

الذي )االمان المشروع(الیتوافر فیھ ) الدواء(بل علیھ اثبات ان المنتوج
, وفي ھذا المجال خفف المشرع الفرنسي من عب االثبات,كان ینتظره منھ

بوضعھ قرینة تقتضي سبق وجود العیب في الدواء قبل طرحھ 
  ).٢(للتداول

 المجال تنص وبخصوص الضرر الذي یستحق التعویض عنھ في ھذا
من تقنین الصحة العامة الفرنسي على ضرورة تعویض ) ٥١٤٤/٤(المادة

واورد ,جمیع االضرار الجسدیة والمعنویة الناتجھ عن استعمال الدواء 
ایضا ان الضرر الیشمل فحسب مشتري الدواء بل یشمل كذلك الغیر ایضا 

  ).٣(الذي یتضرر من عیب الدواء

ب اطا  

ؤور ااروا د دا دا   

المحكمة المختصة بالنظر في منازعات عقد ,سنتناول في ھذا المطلب 
  -:وكیفیة تقدیر التعویض وكاالتي,البیع االلكتروني للدواء

  المحكمة المختصة بنظر منازعات عقد البیع االلكتروني لألدویة 
لعام ) ٨٣(نیة العراقي رقم حدد القواعد العامة في قانون المرافعات المد

 المعدل االختصاص بنظر االلتزامات التعاقدیة الى ثالث جھات ١٩٦٩
او المحكمة المتفق ,اما محكمة موطن المدعي علیھ او محل اقامتھ ,وھي

  ).٤(او محكمة ابرام العقد او مكان تنفیذه,علیھا 
ھ من واالصل ان المدعي یجب علیھ ان یسعى الى المدعي علیھ في محكمت

غیر ان تطبیق ھذه القواعد العامة في منازعات ,اجل توفیر الحمایة لھ
العقود االلكترونیة بصورة عامة ومنھا ایضا عقد البیع االلكتروني للدواء 

منھا صعوبة التحقق من شخصیة المدعي ,یواجھ العدید من الصعوبات , 
 وتزداد ھذه,ھ او تحدید المكان المتواجد فی,)الصیدلیة االلكترونیة (علیھ 

   الصعوبات في الحاالت التي الیقوم البائع االلكتروني فیھا باالدالء ببیاناتھ
المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء عن العیوب التي تظھر ,الحظ محمد رائد عبده ) ١(

جامعة الشرق االوسط ,كلیة الحقوق,رسالة ماجستیر ,في المنتجات الدوائیة
  .١٠٣ص ,٢٠١١,االردن,
  . ٦٢ص,المصدرالسابق,شحاتھ غریب شلقامي.الحظ د) ٢(
دار الكتب القانونیة ,التعویض عن االضرار الجسدیة ,طھ عبد المولى طھ .الحظ د)٣(
  .٤٥٧ص ,مصر ,٢٠٠٢,
 لعام ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) ٣٧(من المادة ) ١(الفقرة) ٤(

  . المعدل١٩٦٩
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  لذاینبغي ان تتضمن, )١(وان وغیرھاالشخصیة للمشتري كاالسم والعن

جمیع انواع العقود االلكترونیة جمیع البیانات الشخصیة عن اطراف 
وفي حالة االخالل بھذا الشرط فعلى الطرف االخرعند حدوث نزاع ,التعاقد

ونجد في , )١(ان یقوم برفع دعواه امام محاكم موطنھ او محل اقامتھ
دیلة لتسویة المنازعات في العقود ھذالصدد انھ من ضروري ایجاد الیات ب

لتفادي االصطدام بالطابع االقلیمي والمادي لمعاییر فض ,االلكترونیة 
وتتمثل ,التنازع القضائي وكفالة تسویة غیر مكلفة وسریعة وفعالة دولیا

  ).٢(الذي یقوم على االختیار الحر الطراف النزاع,ھذه االلیة في التحكیم
  كیفیة تقدیر التعویض -٣
 التعویض في المسؤولیة العقدیة  بصورة عامة وفي مجال عقد ینصب 

والذي یقصد بھ ,على الضرر المباشر,البیع االلكتروني للدواء ایضا 
ویعتبر كذلك اذا لم ,ماكان نتیجة طبیعیة لعدم قیام المدین بتنفیذه اللتزامھ (

واالصل ان المدین في ,) ٣)(یكن باستطاعتھ تجنبھ ببذل جھد معقول
اال اذا ارتكب ,ولیة العقدیة الیسال االعن الضرر المباشر المتوقع المسؤ

المتوقع وغیر ( فیسال عن الضرر المباشر كلھ , )٤(غشا او خطا جسیما
ویتضمن التعویض الخسارة الالحقة ,ویتم التعویض بمحو الضرر,)المتوقع

اال ان ذلك ,واالصل ان القاضي یتولى امر تقدیره ,) ٥(والكسب الفائت
اما عن مدة التقادم ) .٦(یمنع من تقدیره اتفاقا دون اللجوء الى القضاءال

, فنجد ان المشرع الفرنسي بخصوص المسؤولیة عن فعل المنتجات
سنوات تبدا من تاریخ علم المتضرر بالعیب والضرر ) ٣(حددھا ب
سنوات من تاریخ طرح ) ١٠(ووحدد مدة السقوط بمرور , )٧(والمسؤول

   .المنتوج للتداول
التوقیع االلكتروني وقانون التجارة االلكترونیة ,الحظ عمر حسن المومني )١(
  .٢١٦ص ,٢٠٠٣,عمان ,داروائل ,
مجلة ,النظام القانوني للتحكیم االلكتروني,اسعد فاضل مندیل .د,الحظ للتفصیل ) ٢(

 .ومابعدھا,١١,ص,العراق,جامعة القادسیة ,القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة
  .١٦٨ص ,المصدر السابق , عبد المجید الحكیم .ظ دالح)٣(
  .من القانون المدني العراقي ) ١٦٩(من المادة ) ٣(ھذا ما تنصى علیھ الفقرة ) ٤(
  .من القانون المدني العراقي ) ١٦٩(من المادة ) ٢(الفقرة ) ٥(

  .من القانون المدني العراقي ) ٢٠٧(من المادة ) ١(الفقرة )٦ (
حسن عبد الباسط .ل اتجاه المشرع الفرنسي في ھذا الصدد دالحظ في تفصی) ٧(

دراسة مقارنة ,مسؤولیة المنتج عن االضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة, المجمعي
وصدور القانون الفرنسي بشان مسؤولیة المنتج , في ضوء تطور القضاء الفرنسي

  . ٢٧٤ص,٢٠٠٠,القاھرة,دار النھضة العربیة ,عن عیوب المنتج 
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  الخاتمة
  -:وتتضمن اھم االستنتاجات والتوصیات

وھما الصیدلیات التقلیدیة الموجودة في ,یوجد نوعان من الصیدلیات  -١
والصیدلیات االلكترونیة والتي تمارس , )الصیدلیات العادیة(الواقع المادي

( ونقصد بالصیدلیة االلكترونیة , اعمالھا على شبكة المعلومات الدولیة
تي تستعین باالدوات والوسائل التقنیة والتكنلوجیة لتحقیق تلك الصیدلیة ال

اھدافھا وانجاز اعمالھا ببیع االدویة والمستلزمات الطبیة بقدر اعظم من 
  ).سرعة االداء والدقة في العمل 

,  الصیدلیات االلكترونیة منتشرة في فرنسا و اغلب دول االتحاد االوربي -٢
ضع  في نفس الوقت الى تنظیم  اال انھا  تخ,وھي تعد مجازة ومشروعة 

حیث یتوجب , نظرا لتعلق نشاطھا بصحة وسالمة االنسان ,قانوني صارم 
على الصیدلیات االلكترونیة ان تستحصل على تراخیص قانوني قبل 

 .مباشرتھا العمالھا
شروط عدة ,   تفرض التشریعات في فرنسا واغلب دول االتحاد االوربي  -٣

وبخصوص التاكد , )ي والصیدلیة االلكترونيالصیدل(ینبغي ان تتوفر في 
مستضیف (و) مزود الخدمة(من توافر ھذه الشروط تتوجب على كل من 

ان یتاكدوا من ان صاحب الموقع , ) متعھد وصول الخدمة(او ,) الموقع
على ھذه الشبكة ھو صاحب مؤسسة صیدلیة وكذلك التاكد من ان 

واال ستقوم ,قانونیة القائمیین علیھا متوافر فیھم كل الشروط ال
مسؤولیتھم  وفق تلك التشریعات بالتضامن مع صاحب الصیدلیة 

وذلك الرتضائھم بوجود موقع لشخص مدلس مع علمھم بانھ ,االلكترونیة 
 .والتتوافر فیھ الشروط القانونیة,لیس صاحب مؤسسسة صیدلیة 

د  لحد اال انھ الیوج, انتشرت في بعض الدول العربیة الصیدلیات الكترونیة -٤
وعدم توفر الغطاء القانوني یجعل , اطار قانوني ینظمھ, الوقت الحالي

التعاقدات التي تبرم لبیع الدواء عبر االنترنیت بالحمایة قانونیة فعالة قد 
مما ) المشتري االلكتروني (تلحق اضراركبیرة بالطرف الضعیف 

كترونیة یستوجب تدخل تشریعات تلك الدول لتنظیم اعمال الصیدلیات االل
 .وتعاقداتھا ایضا

ولعل ذلك , لم یتم لحد االن ظھور ھذا النوع من الصیدلیات في العراق -٥
راجع الى عدم توفر البنیة التحتیة االلكترونیة التي یتطلبھا ھكذا نوع من 

على الرغم من , وكذلك عدم انتشار ثقافة التعامل االلكتروني,العقود 
, ٢٠١٢معامالت الكترونیة في عام صدور قانون التوقیع االلكتروني وال

ونجد انھ من الضروري ان یتصدى المشرع العراقي لتنظیم الصیدلیات 
ویزید من ضرورة صدور ھذا , االلكترونیة وتشریع نظام قانوني لھا 

,  المعدل ١٩٧٠ لعام ٤٠التشریع ان قانون مزاولة مھنة الصیدلة  رقم 
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) لموجودة في الواقع المادي وا( وضع لكي یطبق على الصیدلیات العادیة 
  .ویصعب في العدید من النواحي ان یطبق على الصیدلیات االلكترونیة

 یندرج عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة ضمن العقود – ٦
یعقد وینفذ , االول , والعقد االلكتروني على نوعین, االلكترونیة بصورة عامة

والنوع الثاني یعقد ,االتصال ومنھا االنترنیت الكترونیا بوسیلة من وسائل 
ویعد عقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة من .الكترونیا وینفذ مادیا 

قبیل النوع الثاني من العقود االلكترونیة حیث یتم انعقاده الكترونیا مابین طرفین 
اما الثاني فھو , ) لكترونیة الصیدلیة اال( یتمثل بالبائع االلكتروني لألدویة , االول 

وینفذ ) المستھلك االلكتروني(المشتري االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة 
  .مادیا

ذلك  قانونا وة ومشروعة العراق جائزي عقود تجارة وبیع الدواء  الكترونیا ف- ٧
من قانون التوقیع االلكتروني )  ٣(استنادا الى الفقرة االولى من المادة 

تسري ( والتي تنص على انھ ) ٢٠١٢(لعام ) ٧٨(عامالت االلكترونیة رقموالم
احكام ھذا القانون على المعامالت االلكترونیة التي ینفذھا االشخاص الطبیعیون 

وھذا النص جاء بصورة مطلقة والمطلق یجري على اطالقھ مالم .) اوالمعنویون
عامالت والتصرفات من وكذلك فان المشرع عندما اخرج جملة من الت, یقیده نص

لم یكن عقد البیع , نطاق تطبیق قانون التوقیع االلكتروني و المعامالت الكترونیة 
وبھذا یستدل على مشروعیة ھذه العقود في ,االلكتروني لألدویة من ضمنھا 

ولكن تبقى مسالة تعلق ھذا النوع من العقود بصحة ,العراق من حیث المبدأ 
  .ستوجب ایجاد تشریع خاص بھكذا نوع من العقودوسالمة االنسان وھذا ما ی

)  قانون  التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكتروني(المشرع العراقي في  - ٨
وھذا , لم یوفر حمایة فعالة للمستھلك االلكتروني ) قانون حمایة المستھلك(و

قي لذا ندعو المشرع العرا, مایجعلھ ان یكون عرضة للغش واالحتیال واالستغالل
مراجعة كال القانونین والتصدي لحمایة المستھلك االلكتروني في تعاقداتھ 

  .  ومعامالتھ
ان المشرع العراقي في قانون التووقیع االلكتروني و المعامالت االلكترونیة لم  -٩

وھذا یعني  في ھذا , یفرد نصوصا خاصة بالمسؤولیة في العقود االلكترونیة 
واعد العامة المنظمة الحكام المسؤولیة لتطبیقھ في الشان  وجوب الرجوع الى الق

شان المنازعات الناشئة عن العقود الكترونیة وایضا عقد البیع االلكتروني للدواء 
في حین ان المشرع الفرنسي لم یكتف بالقواعد العامة للمسؤولیة بل قام بتقریر ,

وبموجب ھذا  ,وذلك بتبني قواعد المسؤولیة الموضوعیة, نظام جدید للمسؤولیة 
من الحصول على ) المشتري االلكتروني او المریض( النظام  یتمكن المتضرر

تعویض دون ارھاقھ باحكام القواعد العامة والتي تتطلب اثبات الخطا والضرر 
وندعو المشرع العراقي ان یسلك مسلك المشرع الفرنسي  في , وعالقة السببیة

  .ھذا الصدد
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قامت منظمة الشرطة الدولیة , االلكترونیة الوھمیة الجل التصدي للصیدلیات  -١٠
الجل تفكیك الصیدلیات االلكترونیة , دولة ١٠٠بحملة  شاركت فیھا ,) االنتربول(

الوھمیة والشبكات االجرامیة الضالعة في البیع غیر المشروع لألدویة عبر شبكة 
في مجال مراقبة والجل المتابعة الدائمة وایجاد تنسیق دولي , المعلومات الدولیة 

الصیدلیات االلكترونیة واالتجار غیر المشروع بالدواء عبر شبكات المعلومات 
  . ندعو الجھات المعنیة في العراق الى االنضمام الى ھذه الجھود, الدولیة
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  قائمة المصادر
   الكتب -:اوال

, مصر , انونیة دار الكتب الق, التعاقد عبر االنترنیت ,اسامة ابو الحسن مجاھد  -١
٢٠٠٢.  

وسیلة اثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري , العقد االلكتروني, مناني فراح  -٢
 .٢٠٠٩,الجزائر , دار الھدى ,

, بیروت , الطبعة االولى , مشكالت التعاقد عبر االنترنیت , د جلیل الساعدي  -٣
٢٠١١. 

دار الفكر والقانون , نیةالنظام القانوني للصیدلیات االلكترو,صفاء فتوح جمعة . د -٤
 .٢٠١٣,مصر,

الطبعة ,التعاقد عبر تقنیات االتصال الحدیثة , سمیر حامد عبد العزیزالجمال .د -٥
 .٢٠٠٦,مصر ,القاھرة ,االولى 

حمایة المستھلك اوالحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في ,حسن عبد الباسط جمیعي  -٦
 .١٩٩٦,القاھرة ,دار النھضة العربیة ,عقود االستھالك 
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  المستخلص
  

 یعدعقد البیع االلكتروني لألدویة والمستلزمات الطبیة من قبیل العقود 
االول  یتمثل بالبائع , ویتم انعقاده الكترونیا مابین طرفین , االلكتروني

اما الثاني یتمثل بالمشتري )نیة الصیدلیة االلكترو( االلكتروني لألدویة 
وانتشرت .  اما تنفیذه فیتم مادیا,) المستھلك االلكتروني(االلكتروني لألدویة 

, ھذا النوع من التعاقد في اغلب الدول االوربیة والبعض من الدول العربیة
وذلك , وقابلت ھذا النوع من التعاقد العدید من التشریعات في الدول االوربیة

عد امرة صارمة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وحقوق بتشریع قوا
نظر لما تحملھ ھذا النوع من التعاقد لمخاطر وتھدیدات على صحة ,المستھلك 

ولعل , ولم یتم لحد االن تداول ھذا النوع من الصیدلیات في العراق,  االنسان 
كذا انواع ذلك راجعا الى عدم توفر البنیة التحیتة االلكترونیة التي تتطلبھا ھ

وكذلك عدم انتشار الثقافة االلكترونیة في التعامالت والعقود في ,من العقود 
على رغم من صدور قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت الكترونیة , العراق

ونجد انھ من الضروري ان یتصدى المشرع العراقي , ٢٠١٠مؤخرا في عام 
ویزید من ضرورة , انوني لھا لمفھوم الصیدلیات االلكترونیة وتشرع نظام ق

 ١٩٧٠ لعام ٤٠ان قانون مزاولة مھنة الصیدلیة  رقم , صدور ھذا التشریع
والموجودة في الواقع ( وضع لكي تطبق على الصدلیات العادیة , المعدل 

ویصعب في العدید من النواحي ان یطبق على الصیدلیات ) المادي 
جائز ومشروع , للدواء فی العراق  وعقود تجارة وبیع االلكترونیھ.االلكترونیة

من قانون التوقیع )  ٣(ذلك استنادا على الفقرة االولى من المادة قانونا و
والذي نص على ) ٢٠١٢(لعام ) ٧٨(االلكتروني والمعامالت االلكترونیة رقم

المعامالت االلكترونیة التي ینفذھا االشخاص , تسري احكام ھذا القانون ( انھ 
وان ھذا نص جاء بصورة مطلقة والمطلق یجري .) معنویونالطبیعیون اوال

وكذلك ایضا تستند الى ان المشرع عندما اخرج , على اطالقھ مالم یقیده نص
لم , جملة من التعامالت والتصرفات من تطبیق قانون المعامالت الكترونیة 

بھذا یستدل على مشروعیة , یكن عقد البیع االلكتروني لألدویة من ضمنھا 
ولكن یبقى مسالة تعلق ھذا النوع من , العقود في العراق من حیث المبدء ھذه

العقود بالصحة وسالمة االنسان وھذ ما یستوجب ایجاد تشریع خاص بھكذا 
 .نوع من العقود

.  
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Abstract 

The electronic sales of medicines and medical 
supplies through electronic contracts, and is held 
electronically between the first parties, represents the 
seller of electronic drugs (electronic 
pharmaceuticals). But second is the buyer of 
pharmaceuticals (electronic consumer). Either are 
physically implemented. This type of contract has 
spread in most European countries and some Arab 
countries, and I have witnessed this kind of 
contracting in many of the legislations. That is 
through passing strict rules of command to ensure 
the preservation of public health and consumer rights, 
considering that this type of contract possesses risks 
and threats to human health. Until now this type of 
pharmacies in Iraq is not wide-spread, probably due 
to the lack of electronic and internet foundation which 
such types of contracts require as well as non-
proliferation of the electronic culture in the 
transactions and contracts in Iraq, despite the 
issuance of a recent Electronic Signature and 
Electronic Transactions Law in ٢٠١٠. We find it 
necessary to address the Iraqi legislature to the 
concept of e-pharmacies and proceed with a legal 
system and elevate the need for the issuance of this 
legislation of the Law of Pharmacy Profession No. ٨٧ 
of ١٩٧٠. This order should be applied to regular 
pharmacies (and in physical reality) and is hard in 
many aspects be applied to electronic pharmacies. 
For trade contracts and sale of medicines 
electronically in Iraq, there should be a law based on 
the first paragraph of Article ٣ of the Electronic 
Signature and Electronic Transactions Law No. ٧٨ for 
the year ٢٠١٢, which stipulates that “The provisions of 
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this law shall apply to electronic transactions carried 
out by living persons and relevant people” This text 
gave an absolute image unless constrained by the 
text, it is as well as based on the legislator when he 
took out a clause of transactions and dispositions of 
the application of Electronic Transactions law. The 
electronic pharmaceuticals contacts were not 
included, this inferred legality of these contracts in 
Iraq in terms of principles, but the question remains 
attached to this type of contracts on the human health 
and safety, and this is what requires of founding a 

specific legislation about such kind of contracts. 
  
  
 

  
  




