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 دارو کنندگان توزیع و  تولیدکنندگان مدنی مسؤلیت

 2داریوش باباییدکتر ،1احسان بخشغفار

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج:1
 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج: 2

 

 چکیده
متفاوت از سایر کاالها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، 

در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط . آنها بایستی دقت الزم بشود

وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کاال و با این کاالها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشأت می گیرد؛ یکی 

دیگر پیچیدگی این کاال که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن 

نیز می  این واقعیات  فوق و دیگر حقایق از دالیل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع  آن ها. دچار اشتباه شوند

بودن فرآورده  در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی، تقصیر است که البته با توجه به تخصصی.باشد

های دارویی اثبات آن برای بیمار که در برابر تولید کننده دارو از قدرت و اطالعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می 

در این مورد جهت حمایت از مصرف کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در داروها از . باشد

ر کاست همانطور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشواریها مسئولتی محض در خصوص دشواری اثبات تقصی

های دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در زمره کشورهایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ خسارات ناشی از فرآورده

مفاهیم، ماهیت و منابع مسئولیت مدنی ناشی از  در این پژوهش به.مسئولیت محض در خصوص فرآورده های دارویی دارد

فعالیت های دارویی اختصاص دارد که در آن اصطالحات اختصاصی در مورد داروها تشریح شده است و مسئولیت مدنی 

قراردادی و قهری و مبانی متعدد آن در خصوص فرآورده های دارویی اختصاص یافته که در تکمیل سایر ارکان، مفهوم ضرر و 

طه سببیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است بخش سوم بدنیال شناساندن مسئول اصلی جبران خسارت در سلسله ایادی راب

متعدد تولید تا مصرف این کاال یعنی تولید کننده، عرضه کننده  فروشنده و به دفاعیات و عوامل رافع مسئولیت این اشخاص 

 .نیز نظر دارد

 .دارویی فعالیتهای ،،دارو،فرآورده های داروییدارو  توزیعدارو ، مسؤلیت مدنی،تولید:کلمات کلیدی

 مقدمه.1
و صنعتى شدن جوامع و تولید انبوه   پیشرفت  اگر چه

کننده را  کاالهاى پیچیده،با رفاه همراه بوده؛ ولى مـصرف

تفاوت سطوح .رو ساخته است نـیز با مخاطراتى روبه

کننده و تولیدکننده نسبت به کاالى  شناخت مصرف

  خطر هرکاال مستلزم دخالت دولت  میزان  و فهم  تولیدى

هاى  در این باره گام.کننده است ز مصرفا  حمایت  در

مؤثرى توسط قانونگذار در جـهت حـمایت از 

  ،تحمیل کنندگان برداشته شده است؛از جمله آن مصرف

حقوقى از جمله جبران خسارت ناشى از   مسئولیت

باشد  کننده مى شده برتولیدکننده یا عرضه  تولید  کاالهاى

توجه قرار گرفته  که در قوانین بسیارى از کشورها مورد

 لیگـسترده انواع و اقسام کاال و تسه دیتول .است

به  یا ونقل کاال و سرعت مبادالت کاال از نقطه حمل

به  یازمندیمصرف و ن شیو متقابال افزا گرینقطهء د

  یا ستهیشا  یحقوق  نظام کند یم جابیا  گوناگون یکاالها

  نجـبرا  و  کنندگان مصرف  از حقوق تیدر جهت حما

در .گردد جادیا بیمع یاز مصرف کاالها یخـسارت ناش

مطرح شده از جانب  یدور دعاو  نه چندان یا گذشته

  یقرارداد  تیمسئول یبر مبنا دهید انیکنندهء ز مصرف

نگذشت که نقاط  یرید گرفت،اما یقرار م  یدگیرس  مورد

مذکور و  یگـذر از مـبنا  ساز نهیزمـ  یمبنائ  نیضعف چن
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 یکـسان غالبا .شد یرقراردادیغـ یمـبان یسو حرکت به

  یقرارداد  رابطهء  چیه شوند یکه از مصرف کاال متضرر م

خسارت وارد شده  زانیم یندارند و از طرف دکنندهیبا تول

 یقرارداد یاز بها شیدر اکثر موارد ب  زین

به سود  یقرارداد یاعـمال مـبنا نیبنابرا.کـاالست

  ـنیدر اول.کنندگان بـود مصرف انیو به ز  دکنندگانیتول

بر  یمبتن تیمسئول ،یرقراردادیغ یاعمال مبنائ  در  گام

که   یا عنده  مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل ریتقص

 دکنندهیتـول ریاثبات تـقص یمبنا بود،دشوار نیا  متوجه

با  کننده ل،مصرفیدل  نیبه هم یبـود که در غالب دعاو

  محض به عنوان تیمـسئول  یمبان.شد یم  مواجه  شکست

توانسته است  یادیحدود ز ،تاین دستاورد بشریآخر

که امروزه  یبه نحو  کند  مرتفع  را  مشکالت مذکور

  مـبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح ـنیبـه ا شیگرا

 .(23، 1831،بزرگممهر)شود یم  دهید

 کاالهـایى بودند که  جـمله  از  هاى دارویى نـیز فرآورده

  کنندگان قـرار مشمول قوانین حمایت از حـقوق مـصرف

هرچند به خاطر ماهیت دارو که در غالب موارد .اند گرفته

  وجود  با ضررهایى همراه است،تردیدهایى در این باره

 .است  داشته

هاى دارویى،کاالهایى هستند که به سـالمت و  فرآورده

ویز آن و تولید،عرضه و تج  بوده  حـیات انـسان مربوط

بدون ارائه اطالعات،عـمل خـطرناکى است؛زیرا پزشکان 

  براى  کافى  ها،تجهیزات و فرصت و متصدیان داروخانه

بررسى و آزمایش داروها ندارند تا خود به عنوان 

  و خـطرات  و مـعایب  اى از چـیستى کننده حرفه عرضه

بیمار نیز به جهت تخصصى .احتمالى داروها آگاه شوند

الزم در   اطالعات  از  ارو،امکان آگاهى یافتنبـودن د

خصوص دارو ندارند؛پس ضرورت ارائه اطالعات در این 

توان عدم ارائه اطالعات و  که مى  است  اى باره به اندازه

  البته. نـمود  هشدار الزم در این موارد را تـقصیر تـلقى

مسئله ارائه اطالعات و هشدار،داراى دو جنبه منفى و 

اطالعات و یا   ارائهـ  عـدم.ا بازدارنده و مشوق استمثبت ی

تواند منفى و بازدارنده  دادن اطالعات زیاد مى

،بسیار مهم است  اطالعات  ارائه  باشد؛بنابراین قید لزوم در

و اطالعاتى باید ارائه گـردد که بـیان آنـها الزم بوده،دارو 

 نایکاتوز)شود کاالیى خطرناک تبدیل مى  به  بدون آن

،1831 ،83). 

 یدگیتوجه و رسـ ازمندیکه ن یگرید  مهم موضوع

  در  بیمفهوم ع زیتفاوت و تما  خـاص بوده است مسئله

 تیمسئول  با مفهوم آن در نظام یقرارداد تینظام مسئول

  ارائه  بـه  انـجام شـده یتالشها جهءینت.است یمدن

منجر  بیمع یو کاال بیمتفاوت از مفهوم ع یفیتعر

در   محصول  ـکیکـه  رتصـو نیبه ا.شده است

است که  وبیمع یزمان دیاز تول یناش تیمسئول

  .داشت  انتظار توان یم باشد که قانونا یا«یمنیا»فاقد

  یتیمحصول،اهم یـمنیا یـابیو ارز یبـررس  در  نیبنابرا

 ایاند و  رابطه چه خواسته نیدر ا نیندارد که طرف

داشته اسـت،به  یانتظارات  متعارف چه  طور  دار،بهیخر

  یمشروع  انتظار  بر یو متک یمفهوم نوع کی نیا یعـبارت

 ینیب ـشیپ یقـرارداداحتراز از رابطهء  یکه برا  است

 تیفیازکاالوخدمات سالم ،باک یبرخوردار .شـده است

حقوق  نیتر ییوخطرات از ابتدا وبیاز ع یمناسب وعار

د،به خصوص در مورد فرآورده باش یمصرف کننده م

 یافراد در ارتباط م یکه با جان وسالمت ییدارو یها

 وبیمع ایاشتباه  یدارو کیباشد وممکن است مصرف 

وارد  داروبه مصرف کننده  یریصدمات جبران نا پذ

 .(41، 1831، تبار یجعفر)سازد 

 نیبه ا انیداروخانه ها ومتصد تیبه مسئول یسنت نگاه

هر  تیافراد درهر حال مسئول نیگونه بوده است که ا

 نیکه چن یدانستند درحال یگونه خسارت وارده م

 میبا وجود تحول عظ.از ذهن زدود  دیرا با یتصور

 یمحصور نم داریرابطه به فروشنده وخر گریصنعت د

 یکه اگر دارو شود یپرسش مطرح م نیحال ا. گردد

 یکننده مسئول م دیتول ایفروخته شودآ ماریبه ب یوبیمع

 ایداروخانه  اریکه دارو رادراخت یکننده ا عیتوز ایباشد 

که  نیا ایگذارد؟ یم مارستانیمراکز مجاز مانند ب

باشد؟به لحاظ  یآن مسئول م یداروخانه ومسئول فن

 صرفکنندگان با م دیرابطه داروسازان و تول یخیتار

 یشدول یشناخته م یقراردا یرابطه  کیکنندگان 

بودن قراردادها فقط فروشنده مسئول  یمطابق اصل نسب

کننده  دیکه شرکت تول نیشدباتوجه به ا یشناخته م

 یکم با مصرف کنندگان در ارتباط م یلیدارو خ یها

حقوق افراد  عییباعث تض یا هینظر نیچن زشیباشند پذ

قواعد  نیداده شده است که ا نشودوباگذر زمان نشا یم

 یحقوق ینظامها شتریباشدوب ینم اازهین نیا یدپاسخگو
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 انیکاتوز)رفته اند شیمحض پ تیبه سمت مسئول

،1831 ،12) . 

 یدارو هیخسارت و ضرر وارده به مصرف کننده از ناح

در خصوص . باشد یو بدن یممکن است جسمان وبیمع

 یمعالجه پزشک یها نهیو هز هیاعم از د یخسارت بدن

 یمصرف کننده امثال چنانچه .دامنه بحث گسترده است

خود رابه طور  یینایب یدر اثر استفاده از قطره چشم

چشمش کور شود در  ای داز دست بده یقابل توجه

کور  هیاز د شیب یا نهیکه مصرف کننده هز یصورت

 ایمعالجه چشم خود صرف کده باشد آ یشدن چشم برا

خسارت  ایخواهد داد  هیدادگاه تنها حکم به پرداخت د

با مداقه در  ؟داند یرا هم قابل مطالبه م هیمازاد بر د

  در  و هـشدار  هدف اصلى  از ارائه اطـالعاتموارد فوق و  

، پیشگیرى از ضرر بیمار است،نه  هاى دارویى فـرآورده

 ، کننده ایجاد مانعى براى مسئولیت تولیدکننده یا عرضه

 لی، تحلآنچه که در این تحقیق بررسی خواهد شد

 و  دکنندگانیتول یمدن  تیمسئول  و آثار ،ارکانیمبان

  مسئولیت  کنندگان دارو با لحاظ مـبانى،جـایگاه عیتوز

  .می باشد، مدنى در قوانین ایران

 تعاریف و مفاهیم-2

 مفهوم مسئولیت مدنی -2-1

در ترمینولوژی حقوقی، مسئولیت مدنی به معنای 

یا کسیکه )مسئولیت در مقام خسارتی که شخص و 

ه شخص است یا اشیاء تحت حراست مراقبت یا ادارتحت 

کند و همچنین مسئولیت شخص  به دیگری وارد می(وی

بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت 

مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال 

وینفیلد . (411ص  ،1831،جعفری لنگرودی)شود می

مبریج که استاد دانشگاه ک, حقوقدان مکتب کامن ال

ی مسئولیت مدنی بسیار مشهور است  کتب وی در زمینه

: نویسد در کتاب راهنمای حقوق آکسفورد می,

مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً »

چنین تکلیفی در مقابل : توسط قانون مقرر شده است

ی  اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه

ارات تقدیم نشده قابل جبران سی خ دعوا برای مطالبه

مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیتی که بر . است

ی ناشی  گیرد تا خسارت وارد شده عهده شخص قرار می

از عمل خود به دیگری یا عمل اشخاص یا اشیای تحت 

 «ی وی را جبران کند سلطه

ی هنری کاپیتان،  ی حقوقی مؤسسه نامه در واژه

بطور ». مسئولیت مدنی به این صورت تعریف شده است

یا )کلی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار 

آید تا ضرر  بوجود می( اشخاص تعیین شده توسط قانون

وارد شده به زیاندیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی 

غالباً ( دارای جنبه کیفری باشد یا نه اعم از اینکه)است 

به شکل پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت جبران 

ی مسئولیت  یکی از حقوقدانان نیز در کتاب فلسفه. کند

های  مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش»: گوید مدنی می

مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخالقی 

مدنی متعدد وی معتقد است اهداف مسئولیت « است

است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن 

های زیانبار، توزیع ضرر،  های خارجی فعالیت هزینه

ایجاد صلح و امنیت در  -تسلی خاطر زیاندیده –مجازات 

باشند بنابراین  همگی در زمره این اهداف می–جامعه 

پذیرش اینکه مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت 

ابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و صوری در ر

شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران 

خسارت و بازدارندگی است منطبق با واقع نیست به 

نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد 

 (.14 ص ،1831 بادینی، حسن)ددار

 تولید دارو-2-2
متاسفانه جرایم مرتبط با دارو در ایران در بخش      

های مختلف این صنعت به ویژه در تولید دارو نیز دیده 

 ،مواد خوردنیدر این باره باید تصریح شود که . می شود

آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که  ،آشامیدنی

از آن جا . گیرند مصرف روزانه عامه مردم قرار می مورد

انسان ضروری است و ادامه  د برای ادامه حیاتکه این موا

 درستی او به سالم بودن و حیات انسان و سالمتی و تن

لذا رعایت  ،بهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد

تهیه و تولید این مواد از   مقررات و ضوابط مربوط به

از سوی دیگر هر انسانی .  ای برخوردار است اهمیت ویژه

تر  ود به کسب منافع بیشطبق میل طبیعی خ

زمینه سوء  ،دارد و نیاز عمومی به مواد فوق گرایش

برخی از  ،از این رو .سازد استفاده برخی افراد را فراهم می

های مختلف از فرصت  کنندگان این مواد با شیوه تهیه
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 ،در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی و  بهره جسته

گیری از  پیش برای. کنند آرایشی و بهداشتی تخلف می

که  در تولید دارو و سایر مواد خوراکی این تخلفات

، در نظام حقوقی ایران مصادیق مختلفی دارد

که به ترتیب به بیان آن  هایی پیش بینی شده مجازات

 : پردازیم می

آرایشی و  ،آشامیدنی ،مواد خوردنی تولید تقلب در -

ی به لغت به معنای برگشتن از حال تقلب در: بهداشتی

سود خود و زیان  در کاری به ،دگرگون شدن ،حالی

در   . نادرستی و دغلی آمده است، دیگری تصرف کردن

اصطالح حقوقی نیز عملی است که مقصود فاعل آن 

منافع دیگران یا نقض یک قانون  لطمه زدن به حقوق یا

هر وسیله مادی یا معنوی که در زمینه .  است

 .وسیله متقلبانه نام دارد، تقلب به کار رود اجرای

در قوانین جزایی ایران تعریفی از جرم  (1831شهیدی، )

از این جرم  تقلب ارائه نشده و صرفأ به بیان مصادیقی

اما بادر نظر گرفتن مصادیق مزبور , اکتفا شده است

در مواد غذایی آرایشی و بهداشتی  توان گفت تقلب می

عمدأ و یا به  نعملی مجرمانه که فاعل آ: عبارت است از

صورت غیر عمد با دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا 

کاری در تهیه مواد مزبور  نادرستی و فریب ماهیت و یا

. قصد لطمه زدن به سالمت و منافع افرادجامعه را دارد

 ،اولین قانونی که به جرم تقلب در مواد خوردنی

ر قانون مربوط به مقررات امو، آشامیدنی اشاره کرده است

 23مصوب   پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

: این قانون آمده است 13در ماده  .است 1881خرداد 

تهیه و فروش  های آن در مورد و تبصره 13مقررات ماده 

مواد خوردنی و آشامیدنی و تقلبی یا فاسد با یک درجه 

عمومی   ها و با رعایت مقررات مجازات  تخفیف دراصل

این قانون  13ماده .  ازداشت متهم جاری استمربوط به ب

تهیه مواد دارویی چنین  تولید در مورد جرم تقلب در

اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر :  دارد مقرر می

جنسی رابه  از قبیل آن که ،کیفیتی مرتکب تقلب شوند

یا آن را با مواد دیگر  جای جنس دیگر قلمداد نمایند و

چنین با علم به فاسد و تقلب ی  هم مخلوط سازند و

برای فروش آماده یا عرضه بدارند ویا به  ،بودن آن مواد

فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر 

همان . محکوم خواهند شد های ذیل به مجازات ،بدهند

هرگونه عملی که  ،شود گونه که از این ماده استفاده می

جرم  ،ی شمرده شودداروی مواد و تولید تقلب در تهیه

 با یک درجه 13بوده و مستلزم مجازات مقرر در ماده 

قانون ، پس از این قانون.  هاست تخفیف در اصل مجازات 

مصوب  مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

با تصریح به جرم تقلب در  ،ماده یک 4نیز در بند  1814

 ،آرایشی و بهداشتی ،آشامیدنی ،ساختن موادخوردنی

 . بینی کرد پیش های خاصی را برای آن مجازات

 فعالیتهای دارویی -2-3
به طورکلی منظور از فعالیتهای دارویی کلیه شیوه های 

ارائه و عرضه فرآورده های دارویی به صمرف کننده است 

که عمدتاً از سه طریق تولید، عرضه و تجویز فرآورده 

بنابراین برای بررسی  .های دارویی صورت می گیرد

مسئولیت ناشی از فعالیتهای دارویی شرح این عناوین 

 .  ضروری است

 فرآورده هایی دارویی -2-3-1
منظور از تولید فرآورده های دارویی گذراندن کلیه 

مراحل مربوط به طراحی، ساخت، اصالح، پردازش و 

. بسته بندی نهایی محصول یا اجزاء و ترکیبات آن است

وم دقیق تولید، مستلزم تبیین و ارائه تعریفی درک مفه

. جامع از تولید کننده می باشد که در ذیل آمده است

هدف اصلی در مسئولیت ناشی از فرآورده های دارویی، 

تحمیل مسئولیت جبران خسارت بر تولید کننده است؛ 

تولید کننده ای که به لحاظ توان مالی بهترین فرد برای 

ده گان متعدد می باشد و با جبران خسارت زیان دی

لذا . جبران خسارت، دچار اعسار و ورشکستگی نمی شود

از این جهت، تبیین اصطالح تولید کننده یا سازنده الزم 

می آید، مضافاً اینکه ارائه تعریفی دقیق از تولید کننده 

براساس بند الف . در تشریح مفهوم تولید نیز مؤثر است

شخصی اتالق می شود  ، تولید کننده به1DPLAماده 

که محصول نهایی یا بخش اعظم و اساسی یکی محصول 

یا جزء تشکیل دهنده آن را ساخته است و اشخاصی که 

کاالیی را با نام خود عرضه می کنند یا وارد اروپا می 

نمایند مشمول این عنوان هستند و دارای مسئولیت 

محض ندارد مگر تولید کننده بخش اساسی و اصلی 

در بند . ا عیب موجود در کاال نتسب به او باشدباشد ی

شامل : قانون دارویی آلمان نیز تولید کننده 1ماده  11

سازنده، آماده کننده، شکل دهنده، به عمل آورنده یا 
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پردازش کننده فرآورده های دارویی می شود و منتشر 

کننده، عرضه کننده کاالی بسته بندی شده و مارک 

 .ه تلقی می گردندزننده نیز تولید کنند

اصطالح تولید کننده براساس دستورالعمل جامعه اروپا 

تولید کننده کاال یا اجزاء، تولید کننده مواد خام، : شامل

. صاحب مارک و شخص وارد کننده به اتحادیه اروپاست

در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف 

ه کننده نیز معموالً سازنده محصول نهایی کسی است ک

اما . به عنوان تولید کننده متحمل مسئولیت می شود

سازنده اجزاء متشکله معیوب، پاسخگوی خسارت ناشی 

از محصول نهایی معیوب است و همچنین فرد ترکیب 

کننده مواد، تولید کننده تلقی می شود اگرچه سازنده 

نیست و پردازشگر نیز برحسب شرایط می تواند داخل 

رار گیرد اگر صرفاً بسته بندی در تعریف تولید کننده ق

البته ترکیب کننده اجزاء اگر محصول   .کننده نباشد

فقط در نتیجه طراحی محصول نهایی معیوب شود، 

 (.Ibid, P 781)مسئولیتی ندارد

 عرضه کننده: بند اول
قانون حمایت از حقوق  1ماده  2قانون گذار ما در بند 

مؤسسه انتشارات : ناصر کاتوزیان، تهران)مصرف کنندگان

در ارائه تعریفی (. 233، ص8، پیوست ش1831و چاپ، 

عرضه کنندگان کاال و »: از عرضه کننده بیان می دارد

به کلیه تولید کنندگان، واردکنندگان، توزیع : خدمات

کنندگان؛ فروشندگان کاال و ارائه کنندگان خدمات اعم 

 از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات

و شرکتهایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 

یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به 

صورت کلی یا جزئی کاال یا خدمت را به مصرف کننده 

همان طور که « .ارائه می نمایند، اطالق می شود

مشاهده می شود قانونگذار در این ماده در پی ارائه 

نع از عرضه کننده نیست و کلیه افراد تعریفی جامع و ما

دخیل در ارائه کاال و خدمات را عرضه کننده نامیده 

است در حالی که به نظر می رسد که این تعریف عام 

است و منظور از عرضه کننده در مفهوم خاص، شخصی 

است که کاال را در سطح کالن و به صورت کلی میان 

کاالیی را به سایر ایادی توزیع، پخش می نماید و یا 

صورت جزئی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می 

: قانون دارویی آلمان 1ماده  13براساس بند  .دهد

عرضه کننده کسی است که فرآودره های دارویی را »

برای فروش یا سایر انواع عرضه، ذخیره کرده، ارائه داده 

می کند و پخش می ( ایجاب )و فروش آن را پیشنهاد 

 .نماید

 مسئولیت ناشی از عرضه: بند دوم
مسئولیت ناشی از عرضه، مسئولیت کسانی است که  

فرآورده های دارویی را توزیع می نمایند اعم از شخصی 

که کاال را به صورت عمده از تولید کننده خریداری و در 

بازار توزیع می نماید و یا شخصی که کاالی توزیع شده 

قیم و به صورت جزئی توسط ایادی متعدد را به طور مست

در . به دست مصرف کننده یا سایر اشخاص می رساند

مسئولیت تولید، مسئولیت عرضه کننده زمانی اهمیت 

می یابد که تولید کننده مشخص نباشد یا دسترسی 

بدان ممکن نباشد و در زمانی که دارو، وارداتی است 

طرح دعوا علیه عرضه کننده خواهان متضرر را از 

در . مه دعوا در کشور دیگر معاف می کنددشواری اقا

زمانی که عرضه کننده همان فروشنده نهایی است، 

تحمیل مسئولیت بر او براساس قواعد عام مسئولیتی در 

در تبیین مسئولیت . حقوق قراردادها صورت می پذیرد

مدنی ناشی از عرضه فرآورده های دارویی بیشتر به 

وان عرضه مسئولیت متصدیان داروخانه ها به عن

کنندگان متخصص و حرفه ای این نوع کاال توجه شده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            است

 :تجویز فرآورده های دارویی-2 -2-3
منظور از تجویز، دستور تهیه و مصرف فرآورده دارویی 

است که در کشور ما بنا بر اختیارات اعطایی از سوی 

پزشک صورت می گیرد و آنچه از طرح مسئولیت پزشک 

موردنظر است تنها پرداختن به مسئولیت وی به لحاظ 

ی باشد و ضرورت طرح تجویز و دستور مصرف دارو م

چنین مسئله ای نیز از آمارهای موجود در این مورد 

در واقع یکی از خدمات و اعمالی که . نشأت می گیرد

براساس قرارداد فی ما بین پزشک و بیمار صورت می 

اهمیت و . گیرد تجویز یا استفاده و تزریق داروست

کثرت مسائل مطروحه در زمینه تجویز داروها و نسخه 

ان، مسئولیت پزشک در خصوص ارائه اطالعات پزشک

تخصصی به پزشکان به حدی است که مبحثی جداگانه 

  .در رابطه با مسئولیت پزشک را می طلبد

 توزیع و عرضه دارو-2-4
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جرایم مرتبط با دارو از ابعاد مختلفی دغدغه های 

جدی را برای فرایند های بهداشت و سالمتی ایران ایجاد 

ز عرصه های وقوع مکرر جرایم و یکی ا. نموده است

تخلفات دارویی کشور به سیستم توزیع دارو باز می 

, توزیعدر واقع، قانون گذار مقرر کرده است که در . گردد

نیز باید ضوابط و  و دارویی عرضه و فروش مواد غذایی

عدم رعایت این مقررات . شود مقررات مربوطه رعایت

مربوط به  اهم جرایم. موجب مجازات مرتکب خواهد بود

 :به شرح زیر است توزیع دارو 

عرضه یا فروش جنسی به جای جنس  -2-4-1

 دیگر

, ه موجب اولین بند از ماده یک قانون مواد خوردنیب

عرضه یا , 1814مصوب بهداشتی  آرایشی و, آشامیدنی

مرتکب  فروش جنسی به جای جنس دیگر جرم بوده و

همین قانون محکوم  8و  2های مقرر در مواد  به مجازات

جرم ممکن است فروشنده به جای عرضه  در این. شود می

, کاالی خواسته شده با مارک مشخص و باکیفیت معین

با کیفیت نامرغوب و , کاالی دیگری از همان جنس

عرضه کند و حتی ممکن است جنس عرضه  قلبیمارک ت

مثال  ؛خواسته شده باشد شده به کلی چیزی غیر از جنس

مقداری , به جای روغن نباتی, عرضه کننده روغن نباتی

ازپیه و سیب زمینی استفاده کرده و آن را به جای روغن 

یا شامپوی تهیه شده در  نباتی به مشتری عرضه کند و

با مارک , پروانه و مجوز است کارگاه خود را که فاقد

این نکته را نباید . به مصرف کننده بفروشد  خارجی

فراموش کرد که صرف عرضه جنسی به جای جنس 

جرم بوده و , این که به مرحله فروش نرسد دیگر ولو

فروشنده مواد   چه چنان ،بنابراین.  موجب پیگرد است

و  بهداشتی و آرایشی یا مواد خوردنی و آشامیدنی

مرتکب جرم , فروش قرار دهد کاال را در معرض, ارویید

 . شده است

 

 

فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد  -2-4-2

 گذشته

به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و 

فروش و : 1814بهداشتی مصوب  آشامیدنی و آرایشی و

که موعد  عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی

به مجازات مقرر در , جرم بوده و مرتکب ،گذشته باشد

به عقیده بعضی از . شود محکوم می8و  2مواد 

المنفعه  مسلوب  جنس فاسد جنسی است که, نویسندگان

در بعضی . توان از آن برد شده و هیچ گونه انتفاعی نمی

از موادغذایی خصوصیتی وجود دارد که تا مدت زمان 

, نقضای مدت آناز ا معینی قابلیت مصرف دارند و بعد

, اگر چه ممکن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد

  .ها رسانید توان آن را به مصرف انسان  دیگر نمی ولی

تغییراتی شود و یا این  زمانی که یک ماده غذایی دچار

های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع  که واکنش

 طوری که ارزش مصرفی آن کامال پایین آمده به, پیوندد

ماده غذایی را فاسد  در این صورت چنین, یا از بین برود

فساد یا توسط عوامل خارجی و یا در اثر مواد . نامند می

رسد  به نظر می .شود موجوددر خود ماده غذایی ایجاد می

المنفعه شدن  از مسلوب معنای فساد جنس چیزی فراتر

زیرا ممکن است یک ماده غذایی یا بهداشتی  ؛ آن است

اما , اثر خاص خود را از دست بدهد, یل مختلفدال به

کلمه فاسد بر , ازنظر عرفی. فاسد و خراب نشده باشد

های اساسی و کیفیت  شود که ویژگی جنسی اطالق می

ای تغییر یافته باشد که مصرف آن نه تنها  به گونه  آن

اما عرضه , آسیب است بلکه باعث ضرر و, نفعی ندارد

منوط به فاسد شدن آن  ,کاالی موعد مصرف گذشته

همان تاریخی است که بر روی کاالی , بلکه معیار  نیست

 . شده است درج, بندی آن تولید شده یا بسته

عرضه و فروش کاالی فاقد پروانه  -2-4-3

 ساخت یا مجوز ورود
قانون تعزیرات حکومتی امور  » 84به موجب ماده 

, های پخش شرکت،  1843مصوب«  بهداشتی و درمانی

وقتی   ها و سایر اماکن تعاونی, ها سوپر مارکت, ها روشگاهف

آرایشی , آشامیدنی, حق فروش یا توزیع کاالی خوردنی

مجاز به عرضه و فروش آن دسته که  و بهداشتی را دارند

, قانون مواد خوردنی  از کاالهای مشمول

آرایشی و بهداشتی که دارای پروانه ساخت  ،آشامیدنی

درمان و , بهداشت  ود از وزارتمعتبر و یا مجوز ور

تخلف از این امر جرم بوده و . آموزش پزشکی باشند

( الف. شود های زیر محکوم می مجازات  متخلف به

: ـ مرتبه اول: های بزرگ های پخش و تعاونی شرکت

عالوه بر : ـ مرتبه دوم؛ اخطار و ضبط کاال به نفع دولت
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یک  جریمه نقدی تا مبلغ, های مرتبه اول مجازات

عالوه بر : ریال با توجه به حجم کاالـ مرتبه سوم  میلیون

محکومیت مدیر عامل شرکت , های مرتبه دوم مجازات

ها و سوپر  فروشگاه(  ب.  زندان از یک تا شش ماه به

اخطار و ضبط کاال : ـ مرتبه اول: ها و سایر اماکن مارکت

مرتبه های  عالوه بر مجازات: ـ مرتبه دوم؛  به نفع دولت

: ـ مرتبه سوم؛  جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال, اول

جریمه نقدی تا پانصد , های مرتبه دوم عالوه بر مجازات

تعطیل واحد از یک تا شش : در صورت تکرار،  هزار ریال

هایی که در این ماده مقرر شده به تناسب  مجازات.  ماه

زیرا برای  ؛متفاوت است  شخصیت و موقعیت مرتکب

های بزرگ مجازات شدیدتر  های پخش و تعاونی شرکت

ها و سایر اماکن نیز  ها و سوپر مارکت رای فروشگاه وب

ای  به گونه . مجازات خفیفتری در نظرگرفته شده است

 که میزان مجازات جریمه نقدی در مرتبه دوم برای گروه

تر از میزان جریمه نقدی است که برای  اخیر کم 

 .بزرگ معین شده است  ایه های پخش و تعاونی شرکت

مجازات مرتبه سوم این جرم برای , عالوه بر این

حبس از یک تا , های بزرگ پخش و تعاونی  های شرکت

ها  و سوپرمارکت ها شش ماه است که برای سایر فروشگاه

 .  همان جزای نقدی معین شده است

 عرضه و تحویل کاالی غیر بهداشتی -2-4-4

تعزیرات حکومتی امور قانون  » 83براساس ماده 

سوپر , ها فروشگاه، 1843مصوب«  بهداشتی و درمانی

تحویل  ها و سایر اماکن باید از عرضه و تعاونی, ها مارکت

عرضه و تحویل . کاالی غیر بهداشتی خودداری نمایند

کاال با علم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده 

ـ مرتبه : شود می های زیر محکوم و متخلف به مجازات

 ، اخطار کتبی و ضبط کاال به نفع دولت: اول

جریمه , های مرتبه اول عالوه بر مجازات: ـ مرتبه دوم

 ؛تناسب حجم کاال تا مبلغ یک میلیون ریال به

, های مرتبه دوم عالوه بر مجازات: ـ مرتبه سوم

ا توجه به متن البته ب.   تعطیل واحد از یک تا شش ماه

عبارت ( الف: کاتی ضرورت داردذکر ن, ماده مورد بحث

مطلق است و تمام کاالها اعم از «  کاالی غیر بهداشتی»

آرایشی و بهداشتی و غیره را شامل , آشامیدنی خوردنی

کودکان یا ظروف  اسباب بازی, به طور مثال؛شود می

شوند  مالمین که از مواد کهنه و غیر بهداشتی ساخته می

جایگاه نزولی و  شایسته است مواد قانونی در هرچند

تفسیر قرار گیرند و  مقام تصویب آنها مورد اظهارنظر و

, مقام قانون مورد بحث در ارتباط با مواد خوردنی

باشد اما منطقی بود که  آرایشی و بهداشتی می آشامیدنی

, آشامیدنی, گذار در این ماده نیز به موادخوردنی قانون

عرضه »بارت ع(  ب. نمود ای می آرایشی و بهداشتی اشاره

اعم است از عرضه کاال و فروش آن و تحویل «  و تحویل

علم به , شرایط تحقق جرم مورد بحث(  ج.  به مشتری  آن

برای مرجع   باشد که غیر بهداشتی بودن کاال می

لیکن صرف عرضه و . رسیدگی کننده باید احراز شود

تحقق جرم کافی است و مشروط بر   برای, تحویل کاال

خریدار یا  آسیب جانی و یا خسارت مالی به وارد آمدن

کاالی غیر بهداشتی دارای ( د. باشد مصرف کننده نمی

تعریف  ,باشد و در قوانین بهداشتی معنای وسیعی می

اما برای تقریب ذهن , مشخصی از آن وجود ندارد

کاالی تاریخ  -:توان مصادیقی از آن رابیان نمود می

وری که در غیر گوشت حیوان و طی - ; مصرف گذشته

اند و فاقد مهر کشتار مجاز  کشتار شده  کشتارگاه

مراجع ذی  کاالیی که مصرف آن توسط  - ;باشند می

کاالیی که در  - ; غیربهداشتی اعالم شده است, صالح

مقررات , حمل و نقل و عرضه آن, داری نگه ,مراحل تولید

 . نشده باشد  بهداشتی و بهداشت محیط رعایت

الزم به ذکر است که به دلیل حساسیت و  به هر روی، 

بازرسان وزارت بهداشت و   اهمیت موضوع ممکن است

 درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک اقدام احتیاطی و

به منظور جلوگیری از عرضه و فروش کاالی غیر 

ای کاال را توقیف  جلسه بهداشتی طی تنظیم صورت

عنوان لیکن ضبط کاال به نفع دولت که به , نمایند

گیرد حتمأ باید به حکم مرجع  صورت می  مجازات

سؤالی که در این جا البته . رسیدگی کننده انجام شود

شود این است که چگونه ممکن است  مطرح می

که عرضه و تحویل آن غیربهداشتی است به نفع  کاالیی

در جواب بایدگفت که ممکن است از  ؟دولت ضبط شود

 ورت عمومی ممنوع باشدعرضه کاالیی به ص, نظر قانون

مانند , ولی نوعأ جهت مصرف شخصی یا محیط بسته

و غیره مورد     لمندانسا  داری ها یا مراکز نگه  پادگان

ممکن است , به عبارت دیگر ؛استفاده قرار گیرد

کاالیی را که , گذارجهت مصلحت عمومی و جامعه قانون
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طور به  ;غیربهداشتی فرض نماید باشد واقعأ بهداشتی می

در   ممکن است کاالی بدون پروانه ساخت که, مثال

یا گوشتی که فاقد مهر , شرایط بهداشتی تهیه شده باشد

یا این که تاریخ مصرف ( کشتارغیر مجاز)کشتارگاه باشد 

آثار فساد و  ولی, کاالی دارای پروانه ساخت منقضی شده

, غیر بهداشتی بودن در آن ظاهر نشده باشد

به هر روی، جرایم مربوط به .  شود غیربهداشتی اعالم

توزیع و عرضه دارو یکی از مهمترین حوزه های تخلف 

دارویی بوده و نیاز است جهت گیری های قانونی و 

 .حقوقی موثر تری در این زمینه در دستور کار قرار گیرد

مسولین های دارو فروش و مصادیق تخلف  -3

 فرآورده های دارویی
فروشنده حرفه ای و  اماره علم و سوءنیت-8-1

مسئولیت داروفروش در زمینه عرضه فرآورده های 

 دارویی

یکی از دالیل توجیهی تحمیل مسئولیت قراردادی بر 

تولید کننده یا توزیع کننده کاال علی الخصوص کاالهایی 

نظیر فرآورده های دارویی، اماره علم و سوءنیت فروشنده 

ما مانند  بدیهی می باشد که در کشور. حرفه ای است

بسیاری از کشورها، فرآورده های دارویی غالباً از سوی 

مراکز متخصص و فنی نظیر داروخانه ها توزیع می 

لذا تولید کننده و عرضه کننده یا فروشنده دارو، . شوند

افراد متخصصی هستند که انتساب مسئولیت ناشی از 

 .عیب کاال به علم آنان آسان تر است

در خصوص فرآورده های هدف از طرح این مبحث 

دارویی، نقل مطلبی جدید در رابطه با مسئولیت 

واضح است که مسئول فنی داروخانه . داروخانه هاست

که دارای مجوز عرضه و فروش دارو می باشد، فردی 

دارای تخصص است ولیکن آیا در برابر کاالیی چون دارو 

می توان تخصص وی را به منزله ی آگاهی وی از عیوب 

ی مبیع دانست و با پذیرش این انر برای جبران پنهان

خسارت به او مراجعه کرد؟ اهمیت بحث در جایی نمایان 

می شود که بدانیم بسیاری از عیوب دارو به جهت وضع 

خاص بیمار که متصدی داروخانه از آن اطالعی ندارد 

فروشنده : به طور کلی می توان گفت .بروز می نماید

او خرید و فروش کاالیی  حرفه ای کسی است که شغل

از همان نوع کاالیی می باشد که موجب ورود خسارت 

فروشنده حرفه ای به مقتضای شغل خود . شده است

بایستی از تمام عیوب کاالیش آگاهی داشته بادش و 

اما در خصوص . نمی تواند مدعی جهل به عیب شود

فروشنده غیر حرفه ای مثل مغازه سوپرمارکتی که 

ن می فروشد، فرض بر این است که از عیب داروی آسپری

زیرا تخصص و وسایل فنی و امکان . کاالیش آگاه نیست

بنابراین اگر فروشنده کسی  .عملی کشف عیب را ندارد

باشد که پیشه خود را ساختن مبیع قرار داده و 

متخصص در این راه متخصص است، بر مبنای ظاهر 

ی دور نمی چننی تعبیر می شود که عیب کاال از نظر و

ماند و همین تخصص و ممارست او در ساختن کاالهایی 

از نوع مبیع، اماره بر آگاهی او از عیوب ساخته های 

و  144صص: 1831ناصر کاتوزیان، چاپ . )خویش است

213.) 

در دفاع از این اماره، دالیل توجیهی متعددی مطرح 

شده از جمله اینکه فروشنده ی متخصص و حرفه ای به 

شتن اطالع از کیفیت و کمیت کاالی عرضه جهت دا

شده، ملزم به بازرسی کاال و کشف عیب آن است و لذا 

بر مبنای تعهد و تضمین ایمنی کاال، مسئول عیوب 

زیرا او در . پنهانی می باشد و اماره بر آگاهی وی است

برخی اماره علم . همه حال، ضامن ایمنی کاالست

قصد فریب و اضرار  فروشنده حرفه ای را داللت بر وجود

عمدی دانسته لذا او را به خاطر سوء نیت در فروش 

به عبارتی در غالب . کاالی تخصصی مسئول می دانند

داد و ستدهای حرفه ای، فروشنده از عیوب پنهانی 

کاالی فروخته شده آگاه بوده پس اگر در این باره سخن 

. نگوید، خریدار را فریب داده و مرتکب تقصیر شده است

ر فرض هم که قصد فریب و اضرار نداشته باشد، کاهلی ب

البته . او در کشف و بیان عیوب کاال، تقصیر است

ایراداتی نیز بر این نظریه وارد شده بدین شرح که این 

اماره در صورت اثبات خالف بی اثر می شود و فروشنده 

حرفه ای می تواند با قید شرط تبری از عیوب یا عدم 

بات جهل نسبت به وجود عیب از مسئولیت و یا اث

مسئولیت شانه خالی کند و نتیجتاً خسارت بالجبران 

حسن )بماند آنچه که مسئولیت تولید از آن می گریزد

 (.24، ص1831جعفری تبار، 

مضافاً اینکه این نظریه تنها در برابر فروشندگان حرفه 

ای قابل استناد است نه سایرین و همان ایرادات وارده بر 

تضمین ایمنی مبیع بر این نظریه نیز وارد می  نظریه
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باشد چرا که هدف اصلی در مباحث مسئولیت ناشی از 

عیب کاالها همان ظور که گفته شده تحمیل مسئولیت 

بر تولید کننده است اما مصرف کننده یا ثالثی که رابطه 

قراردادی مستقیم با تولید کننده ندارد یا اصالً رابطه 

ونه می تواند به اماره علم و سوء نیت قراردادی ندارد چگ

 فروشنده حرفه ای استناد نماید؟

در پاسخ به ایراد اخیر می توان گفت که به لحاظ 

منطقی، تولید کننده ی فرآورده های دارویی، متخصص 

ترین فروشنده آن نیز هست چرا که کلیه وسایل و 

تجهیزات بررسی دقیق و آزمایشی دارو تنها در اختیار 

ار دارد و جز او هیچ یک از کمپانی های واسطه و وی قر

یا داروفروش و یا پزشک تجویز کننده که تنها داروی 

نهایی و بسته بندی شده به دست آنها می رسد، توان 

کشف و بررسی و نتیجتاً حصول علم به عیب کاال را 

لذا . نداشته و این اماره علیه  آنها قابل استناد نمی باشد

ه دارویی معیوب است فرض بر این می اگر ثابت شود ک

باشد که تولید کننده به عنوان فروشنده ای حرفه ای و 

متخصص آگاه بر عیب کاال بوده است و شرط بر خالف 

این اماره را نیز می توان به استناد مخالفت با نظم 

اثر استناد به  .عمومی و اخالق حسنه مردود تلقی نمود

حرفه ای بالشک تسهیل اماره علم و سوء نیت فروشنده 

در ثبوت تقصیر فروشنده و لزوم جبران خسارت از سوی 

زیرا اگر ثابت شود که فروشنده از عیب . او می باشد

پنهانی کاال و خطر احتمالی ورود ضرر آگاه بوده این بی 

مباالتی تقصیری است که مسئولیت زیانهای ناشی از آن 

یده بر این است عیب را به دنبال دارد و در این راستا، عق

که اثبات این اطالع با استفاده از همه دالیل از جمله 

اماره قضایی امکان پذیر می باشد و دادرسی می تواند به 

اتکای ظاهر و قرائن، فروشنده را آگاه بر عیب تلقی نماید 

  (.213، ص 1831ناصر کاتوزیان، چاپ )

در کشورهای پذیرنده مسئولیت محض و بدون تقصیر 

انگلیس نیز فروشندگان و تولید کنندگان هنگامی  مانند

مسئولیت محض دارند که عملیات خرید و فروش از 

به عبارتی )طرق معمول تجاری صورت گرفته باشد 

و بیعهای خصوصی مشمول ( فروشنده، حرفه ای باشد

بنابراین، خانم خانه . مسئولیت محض قرار نمی گیرند

اقی به همسایه اش داری که مربای فاسدی را به طور اتف

می فروشد از باب مسئولیت محض مسئول شناخته نمی 

میلر و )شود بلکه اثبات تقصیر و علم او ضروری است

 (.31الول، ص

مسئولیت دارو فروش استثناء بر اماره علم و  -3-2

 سوء نیت فروشنده حرفه ای
همان طور که گفته شد، دارو فروش نیز فروشنده ای   

حرفه ای و دارای تخصص تلقی می شود لذا اماره علم و 

سوء نیت فروشنده حرفه ای در عیب ناشی از فرآورده 

ولیکن در طرح . های دارویی شامل او نیز می شود

مسئولیت متصدیان داروخانه ها، مسائلی مطرح می 

هستند، هرچند برخی بر این شوند که نیازمند دقت نظر 

باورند که در اماره علم فروشنده حرفه ای، فرقی میان 

فروشنده ای که سازنده کاالست با کسی که فقط 

حق این است که بین  (.همان)فروشنده است وجود ندارد

های ای نظیر فرآوردهاین دو حداقل در کاالهای پیچیده

به صورت  دارویی تفاوت بگذاریم زیرا در داروهایی که

بسته بندی به داروخانه ها تحویل داده می شوند امکان 

بازرسی و آزمایش وجود ندارد و حتی فروشنده از مفاد 

لذا . بروشور همراه دارو اگر ظاهر نباشد بی اطالع است

بایستی میان فرضی که داروی ساخته شده در خود 

داروخانه، معیوب بوده و این عیب منجر به خسارت می 

فرضی که داروی تولیدی و عرضه شده توسط شود و 

کمپانی های بزرگ، دارای عیب است قائل به تفکیک 

 .شویم

 مسئولیت داروفروش غیر داروساز( الف
در فرضی که داروفروش خود دارو را نساخته بلکه 

خدمت حرفه ای را با محصول تولیدی دیگران ارائه می 

 درست است که داروفروش یک فد: دهد بایستی گفت

متخصص تلقی می شود ولی در مواردی که فروشنده 

کاال سازنده آن نیست و نقش واسطه بین تولید کننده و 

مصرف کننده را دارد به ویژه در جایی که کاال را 

سربسته می فروشد نمی توان او را ضامن همه عیوب 

، 1831ناصر کاتوزیان، چاپ )پنهانی کاال به حساب آورد

اماره و : ن مورد نمی توان گفتدر واقع در ای (.211ص 

فرض بر علم و آگاهی داروفروش بر عیب پنهانی دارو 

است چرا که مسئولیت ناشی از عیب کاالیی که 

داروفروش توان بررسی و بازرسی آن را ندارد، نمی تواند 

بر عهده ی او قرار گیرد و مسئولیت او تنها با اثبات علم 

توجه در این نکته جالب . و قصور وی محقق می شود
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مورد که تفاوت فرآورده های دارویی با سایر کاالها را 

بیش از پیش نمایان می سازد این است که در سایر 

کاالها چنانچه عیب آشکار باشد فروشنده مسئولیتی 

. ندارد و خریدار آگاه، حق مراجعه به فروشنده را ندارد

ولی در خصوص فرآورده های دارویی حتی عیب آشکار 

ی تواند موجب مسئولیت داروفروش شود زیرا نیز م

احتمال می رود به جهت پیچیدگی این نوع کاال حتی 

در  .عیوب ظاهری آن ینز برای بیماران قابل کشف نباشد

حقوق انگلیس نیز علی رغم پذیرش مسئولیت بدون 

تقصیر، یک دارو فروش براساس قرارداد، فقط مسئول 

یا داروهای بدون  صدمات حاصل از تجویز مخفیانه دارو

نسخه ای شناخته می شود که روی پیشخوان فروخته 

می شود و تولید کننده تنها اگر ثابت کند داروفروش در 

کشف عیوب آشکار مالزم با روند تولید یا عرضه دارو 

مانند زوال یا فقدان مفید بودن کاالیی که به نحو 

ز مناسبی بسته بندی یا انبار نشده است قصور ورزیده، ا

 Jan Kennedy, Andrew)مسئولیت معاف می شود

Grubb, Op. cit, PP. 752, 755,756). 

 مسئولیت داروفروش داروساز( ب
داروخانه ها عالوه بر توزیع دارو در موارد بسیاری مجاز 

 3براساس تبصره . به تولید داروهای خاصی نیز هستند

داروساز مسئول » 28/1/1843د الحاقی .پ.ا.ق 11ماده 

ی داروخانه، می تواند داروهای دستوری تجویز شده فن

در نسخه پزشک را بسازد و نیز داروهایی که ساخت آنها 

از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

در این موارد اگر ثابت شود « .داروخانه مجاز است، بسازد

که داروی تولید شده دارای عیب است از آنجا که امکان 

ش بر عیوب پنهانی وجود دارد می توان آگاهی داروفرو

 .گفت که اماره بر علم و سوء نیت او است

بدیهی است که وقتی پزشک در نسخه خود، ترکیب 

چند مواد خطرناک و کشنده را تجویز نموده باشد و 

داروفروش نیز از این امر آگاه است یا آگاه باشد که 

رد حاصل این ترکیبات، کاالی معیوبی است که امکان دا

منجر به ورود خسارت یا سلب حیات بیمار گردد، ملزم 

به پذیرش نسخه پزشک نیست و بایستی از ساخت دارو 

اما در . امتناع نماید و اال مرتکب قصور فاحش شده است

مواردی که داروی ساخته شده براساس دانش علمی و 

فنی و تخصصی داروساز، فاقد عیب تشخیص داده شود 

خاص بیمار، خطرناک و معیوب  اما به تناسب وضعیت

تلقی گردد او مسئولیتی ندارد چرا که تشخیص این 

در واقع پزشک است که . مورد با پزشک است نه داروساز

براساس وضعیت خاص بیمار، دارویی را برای وی مفید 

می داند و دستور ساخت آن را می دهد و داروسازها 

 .غالباً از وضعیت بیماران اطالعی ندارند

داروهایی که بدون تجویز پزشک و تنها براساس علم در 

داروساز ساخته می شوند هرگونه مسئولیت ناشی از 

اگرجه در این مورد نیز . عیب بر عهده او قرار می گیرد

به نظر می رسد که یک داروساز شاغل در داروخانه ای 

کوچک و با امکانات آزمایشگاهی بسیار محدود یا بدون 

مواد اولیه تولیدی دیگران که اقدام به امکانات و نیز با 

ساخت دارو می نماید را نباید با کمپانی های عظیم 

تولید دارو که دارای برترین متخصصان فنی و علمی و 

آزمایشگاههای مجهز می باشند به لحاظ مسئولیتی 

اعمال اماره علم و سوء نیت فروشنده . یکسان دانست

ذکور، برخالف حرفه ای به نحو مساوی در دو مورد م

اصول مسلم حقوقی و عدالت اجتماعی است چرا که 

هدف از طرح مسئولیت تولید نیز تحمیل مسئولیت 

جبران خسارت بر سرمایه داران حرفه ای است که به 

راحتی می توانند مبلغ پرداختی بابت خسارت را در 

قیمت کل کاالها سرشکن نموده و به عبارتی به خاطر 

تحمل شکست و اعسار نشوند ولی جبران یک اشتباه، م

 .یک داروساز از چنین توانی برخوردار نیست

به نظر می رسد که مسئولیت داروسازان به عنوان عرضه 

کنندگان فرآورده های دارویی بنابر دالیل فوق در کلیه 

موارد بایستی استثناء بر اماره علم و سوء نیت فروشنده 

به عبارتی . اشدحرفه ای تلقی و تنها مبتنی بر تقصیر ب

فقط می توان جبران خسارات ناشی از قصور فاحش را از 

( 1334مصوب )در قانون دارویی آلمان. آنها انتظار داست

نی زکه برپایه نظریه مسئولیت محض استوار می باشد 

برای داروهای تجویزی ساخته شده در داروخانه ها، 

این امر نشانگر آن . مسئولیتی پیش بینی نشده است

ت که در حقوق آلمان، به لحاظ مسئولیتی میان اس

داروهای تولید شده در داروخانه و داروهای تولید شده 

در حقوق . صنعتی قائل به تفکیک و تفاوت شده اند

انگلیس هم مسئولیت داروسازها مبتنی بر تقصیر می 

نمونه این مورد وقتی است که داروساز به خاطر . باشد
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ی اشتباهی یا میزان ناصحیح عرضه مبتنی بر تقصیر دارو

 Jan)از دارو موجب خسارت و صدمه می شود

Kennedy, Andrew Grubb, Op. cit, P. 758 
). 

 مصادیق تقصیر و تخلف داروفروش -3-3
به طورکلی بایستی گفت که داروفروش در کلیه مواردی 

که عدول از وظیفه قانونی و قراردادی موجب ورود 

در . شود مسئول استخسارت به مصرف کننده می 

خسارت ناشی از فرآورده های دارویی نیز وقتی تخلف 

داروساز موجب بروز عیب یا خسارت شود او مسئول 

است و چنانچه قراردادی در بین باشد می توان براساس 

آن یا براساس مسئولیت قهری، طرح دعوای مطالبه 

لذا عمده مصادیق مسئولیت فروشندگان . خسارت نمود

تصدیان داروخانه ها مبتنی بر تقصیر و تخلف از دارو و م

مقررات و وظایف قانونی بوده که ذیالً مواردی از آن 

 .احصاء شده است

تحویل دارو بدون نسخه یا دخل و تصرف در ( الف

 نسخه پزشک
اگر میان تحویل دارو بدون نسخه و یا دخل و تصرف در 

 نسخه پزشک و بروز خسارت، رابطه سببیت برقرار شود

د، .ب.ا.ت.ق13براساس ماده . داروفروش مسئول است

دارو بایستی در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن 

بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و موجب مجازات 

لیست اقالمی که ارائه »: تبصره این ماده می افزاید. است

آن بدون نسخه پزشک مجاز می باشد از سوی وزارت 

« .وزش پزشکی اعالم می گرددبهداشت، درمان و ام

مستفاد از ماده فوق اگر دارو فروش، دارویی خارج از 

نسخه پزشک بفروشد آن هم دارویی که جزء اقالم 

اعالمی فروش بدون نسخه نباشد و خساراتی از این بابت 

متوجه بیمار یا مصرف کننده یا ثالث شود او براساس 

تلقی می تخلف از قانون و ارتکاب تقصیر فاحش مسئول 

شود؛ البته در صورت اثبات این امر که خسارت ایجاد 

 .شده ناشی از تخلف از این مقرره قانونی بوده است

مسئولیت نظارت بر فروش دارو و تطابق ان با نسخه 

پزشک نیز بر عهده مسئول فنی داروخانه گذارده شده و 

: قانون صدراالشعار در این مقرر می دارد 11ماده 

دارو باید با حضور مسئول فنی انجام  عرضه و فروش»

گیرد و تخلف از آن جرم محسوب و محل مذکور 

هرگونه مسئولیت ناشی از « .بالفاصله تعطیل می گردد

قصور زیردستان غیر متخصص داروخانه متوجه مسئول 

فنی می باشد و نیز مدیر داروخانه که با علم به فساد 

ی دهد و دارو به کارگران خود دستور فروش آن را م

موجب صدمه بدنی مریض می شود خود شخصاً مسئول 

محسن )است نه شاگرد او که دارو را فروخته است

 (.8، ص1834، 1/4شفائی، 

 تحویل داروی مشابه( ب
در مواردی که داروی تجویزی پزشک تغییر داده شده و 

: داروی دیگری به بیمار داده می شود بایستی گفت

عایت مفاد نسخه پزشک اگرچه دارو فروش ملزم به ر

است ولیکن چنانچه داروی فروخته شده از نظر مواد 

تشکیل دهنده و عوارض و آثار، مشابه داروی تجویزی 

باشد و تنها مثالً شرکت تولید کننده متفاوت باشد یا 

اینکه دارو بهتر از داروی قبلی باشد، متصدی داروخانه 

هده ی البته تشخیص این موارد بر ع. مسئولیتی ندارد

 8در همین راستا تبصره . کارشناسان متخصص امر است

ارائه داروی »: تصریح دارد 1843الحاقی . د.پ.ا.ق 1ماده 

هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جای داروی تجویز شده 

در نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه 

پزشکی محسوب نمی شود لیکن ارائه داروی غیر هم 

واد مؤثره به جای داروی تجویز شده در فرمول از نظر م

نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی 

مرجع تشخیص مواد مؤثره . محسوب و قابل تعقیب است

داروهای فوق الذکر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 «.پزشکی می باشد

دخل و تصرف در تاریخ مصرف فرآورده های ( ج

 دارویی

ری شدن مهلت مصرف آن، تقصیر توزیع دارو پس از سپ

تلقی شده و در صورت بروز خسارت توزیع کننده 

مسئول است زیرا دارویی که تاریخ مصرف آن مقتضی 

 2همچنین براساس تبصره . شده معیوب تلقی می گردد

، تبدیل تاریخ مصرف 1843د، اصالحی .پ.ا.ق 1ماده 

رم دارو از سوی متصدیان امور دارویی و یا داروخانه ها ج

ماده  1در تبصره  .تبقی شده و قابل مجازات می باشد

: قانون فوق الذکر نیز در این رابطه چنین آمده است 11

چنانچه شرکت های توزیع کننده، داروهای فاسد یا »

داروهای با تاریخ مصرف کوتاه یا منقضی شده که مخالف 
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آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

یع نمایند یا دارویی را بیش از قیمت پزشکی باشد، توز

رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات 

خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب شرکت 

... عالوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی و 

 «.محکوم می شود

در تفسیر این ماده گفته شده که از نظر مبنا ممکن 

قانون فرض کرده که توزیع است چنین توجیه شود که 

کننده حرفه ای از تاریخ مصرف و بهای رسمی دارو 

اطالع دارد و نیز محتمل است چنین تعبیر شود که 

مسئولیت توزیع کننده، محض است و ارتباطی با تقصیر 

احتمال سوم این است که گفته . او به مفهوم سنتی ندارد

در  شود فروش چنین دارویی، تقصیر اقتصادی است ولی

هر حال، اثبات جهل توزیع کننده به تاریخ مصرف و 

بهای رسمی دارو او را از مسئولیت نمی رهاند و همین 

. نتیجه طبیعت محض مسئولیت را به ذهن می آورد

نگته دیگر قابل استنباط از مفاد حکم این است که 

توزیع کننده در این مورد همانند تولید کننده کاالی 

ای ناشی از مصرف کاالیش مسئول معیوب، درباره زیانه

الزم به  (.212، ص 1831ناصر کاتوزیان، چاپ )است

ذکر است که قید اصطالح شرکت توزیع کننده در این 

ماده غیر ضروری به نظر می رسد چرا که هر توزیع 

کننده ای حتی دارو فروش نیز در صورت ارتکاب جرم 

فوق، مسئول تلقی می شود و قید عبارت شرکت نیز 

 .اید ناظر به حالت عمده و غالب این موارد باشدش

 شرط عدم مسئولیت -3-4
اگرچه با قراردادی دانستن مسئولیت جبران خسارت 

ناشی از عیب کاال، زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر 

رهایی یافته و جبران خسارت تسهیل می گردد ولیکن از 

ه عیوب مهم مسئولیت قراردادی این است که می توان ب

راحتی با درج شرط عدم مسئولیت، زیان دیده را از 

همین امر و دشواری . جبران خسارت محروم ساخت

استناد به رابطه قراردادی در برابر تولید کننده، در 

مواردی که زیان دیده کاال را از ایادی واسطه دریافت 

نموده است سبب شد تا بیشتر تمایل بر این باشد که در 

از کاال به مسئولیت قهری توجه  جبران خسارت ناشی

اما این حقیقت مانع از تعدیل این شرط و . شود

محدودیت اعمال آن در مسئولیت ناشی از عیب کاال 

به همین خاطر این شرط در مسئولیت تولید، . نگردید

 .چهره ای خاص به خود می گیرد

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که در متن قرارداد 

ن از بین بردن مسئولیتی است گنجانده شده و هدف آ

که در صورت عدم اجرای قرارداد، متوجه متعهد می 

 (.1، ص1834محمد اشتری،)گردد

تردید مطروحه در نفوذ شروط عدم مسئولیت از این 

مسئله نشأت می گیرد که چنین شروطی، موجبات 

سهل انگاری طرفین و ارتکاب قصور سنگین و اضرار 

مخالف نظم عمومی و  عمدی را فراهم می آورند لذا

همچنین اگر شرط عدم . اخالق حسنه می باشند

مسئولیت پس از ایجاد مسئولیت و تعهد، درج گردد 

صحیح می باشد ولی چون معموالً قبل از وقوع ضرر و 

در ابتدای قرارداد مطرح می شود، اسقاط ما لم یجب 

از نظر اخالقی و اجتماعی نیز نمی . تلقی و باطل است

ثر چنین قراردادی، مرتکب را مبرا دانست زیرا توان در ا

قرارداد مزبور مجوز رفتار با سوء نیت و یا بی احتیاطی 

در عمل ارتکابی می باشد و امید دارد که شخص در 

اعمال خود رعایت احتیاطات الزم را ننماید و اهمال و 

سهل انگاری پیشه کند و متقابالً طرف دیگر، ضرر و 

یزان آن معلوم نیست و نمی داند، خسارتی را که هنوز م

سید )اسقاط می کند و این امر دور از عقل سلیم است

 (.2، ص1814حسن امامی، 

البته با پذیرش و مالک قرار دادن میزان متعارف ضرر و 

خسارت، می توان ایراد اخیر را برطرف نمود و این شرط 

از . را در خصوص خسارات فاحش و دور از ذهن نپذیرفت

رادات وارده بر این شرط این است که تولید دیگر ای

کنندگان با توجه به نفوذ و قدرت خود به راحتی می 

توانند علی رغم میل و رضای باطنی طرف مقابل، این 

شرط را بر مصرف کننده تحمیل نمایند خصوصاً اگر کاال 

 .یا خدمت در انحصار شخص یا اشخاص معدودی باشد

شروط عدم به طور کلی بنای پذیرش و صحت 

است و . م.ق11مسئولیت، اصل آزادی قراردادی و ماده 

نیز اصل بر صحت شروط قراردادی می باشد مگر در 

. مواری که بطالن آنها در قانون پیش بینی شده است

م .ق184شرط تبری از عیوب که صراحتاً براساس ماده 

صحیح دانسته شده یک نمونه شرط عدم مسئولیت است 

البته اگرچه . پنهانی مبیع می باشدکه ناظر به عیوب 
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شرط تبری از عیوب در حقوق اسالم و قانون کشور ما 

بالاشکال است اما در حقوق فرانسه و اروپا و آمریکا در 

روابط بین بایع حرفه ای و خریداری که خود مصرف 

کننده کاالست این شروط باطل تلقی می گردد 

 (.111، ص8، ش34عبدالرسول دیانی، پاییز )

گاه نظم عمومی ایجاب می کند که : برخی معتقدند

تبری از عیوب از مسئولیت فروشنده نکاهد و او در هر 

حال، ضامن سالمت مبیع باشد چنان که در مورد فروش 

مواد غذایی و دارویی و بهداشتی، قانون عذر تبری از 

عیوب را از فروشنده نمی پذیرد و دادگاه می تواند چنین 

ظم عمومی و اخالق حسنه اعالم شرطی را مخالف ن

 (.213، ص 1831ناصر کاتوزیان، چاپ )کند

مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به -3-5

 منظور سوءاستفاده

قانون مواد خوردنی و »ماده یک  2ین جرم در بند ا

ذکر  1814مصوب «  بهداشتی آشامیدنی و آرایشی و

 در این جرم مرتکب معموال بدون تغییرظاهر.  شده است

کیفیت آن  ،ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن

مثال در  ؛کند راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می

تهیه سوسیس و کالباس به جای استفاده از 

و یا (  پروتئین گیاهی)از سویا  ،( پروتئین حیوانی) گوشت

کند و بدین ترتیب با  می  گوشت فاسد و غیره استفاده

غذای مورد نظررا تهیه و سود الزم ،تر انتر و ارز مواد کم

موادی است که  ،منظور از مواد زاید ،بنابراین. برد رامی

ممنوع است و مجرم  ،مورد نظر  اضافه کردن آن به ماده

کاهد و  می از حجم مواد اصلی ،با اضافه کردن مواد زاید

 .آورد بدین ترتیب سود و منفعت زیادی به دست می

این جرم از جرایم مقید است  ،شود میچنان که مالحظه 

و اضافه کردن مواد زایدباید با قصد سوء استفاده صورت 

و قصد   عالوه بر لزوم سوءنیت عام ،به عبارت دیگر ؛گیرد

 -که الزمه جرم بودن این عمل است  -عام مجرمانه 

. باشد قصد خاص نیز نیاز داردو آن قصد سوء استفاده می

یک  سایر بندهای مقرر در مادهمجازات این عمل و نیز 

 1818که در سال  -همین قانون  2در ماده ،قانون فوق

ارتکاب هر  بر اساس این ماده . آمده است -اصالح شده 

 یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب مورد

در  (الف: های زیر خواهد بود مستوجب یکی از مجازات

 رفمواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مص

که مصرف آن موجب بیماری یا  کننده نرسیده یا این

حبس  سه ماه تا یک سال ،مجازات مرتکب، آسیب نگردد

ولی در هر حال سازنده یا تهیه  ،ای خواهد بود جنحه

مواد تقلبی به حبس جنایی   کننده یا مخلوط کننده

در  (ب. درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد

بیماری مصرف  مذکور موجبصورتی که مصرف مواد 

آسیبی به او شود که مدت معالجه آن  کننده یا ورود

 ماه تا دو شش ،ماه باشد مجازات مرتکب تر از یک کم

ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه  سال حبس جنحه

مجازات مرتکب یک تا سه سال  ،باشد ماه تر از یک بیش

تهیه  سازنده یا، و در هر دو مورد.  ای است حبس جنحه

کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی 

در (ج. تا ده سال محکوم خواهد شد از سه ،درجه یک

صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از 

مجازات مرتکب با توجه به  ،گردد کننده اعضای مصرف

یک   سه تا ده سال حبس جنایی درجه ،میزان نقص

تهیه کننده یا مخلوط  سازنده یا ،است و در این مورد

جنایی درجه یک از پنج سال  کننده مواد تقلبی به حبس

در صورتی که مصرف  (د. شود تا پانزده سال محکوم می

مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یاکراهت 

مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا  ،منظر شود

در  ای خواهد بود و سال حبس جنحه  یک تا سه ،کراهت

کننده آن  سازنده یا تهیه کننده و یا مخلوط, این مورد

به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا , با مواد خارجی

جوانمرد ،  و نیا، آقایی. )خواهد شد ده سال محکوم

1831) 

 عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده-3-6

قانون مواد خوردنی و »ماده یک 8بر اساس بند 

 عدم 1814مصوب «  آرایشی و بهداشتیآشامیدنی و 

رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که  

چنین تعیین استاندارد و  هم تعیین فرمول و رعایت آن و

  جرم بوده و مرتکب به, باشد رعایت آن الزامی می

مجازات مقرر در مواد بعدی همین قانون محکوم 

و مقیاس بوده و  اصل, استاندارد به معنای نمونه. شود می

تولیدات خود را در مواردی ، تولیدکنندگان ملزم هستند

فرمول  رعایت کنند و, که رعایت استاندارد الزامی است

به معنای دستور و اسلوب و در اصطالح علم شیمی به 

منظور از رعایت .  معنای عالمات موادشیمیایی است
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 رعایت دستورهای شیمیایی و, فرمول در این ماده

در .  آرایشی و بهداشتی است, یبات خاص مواد غذاییترک

فرمول و ترکیب اصلی مواد  ،صورتی که تولیدکننده

آرایشی و بهداشتی یا استاندارد  آشامیدنی و ،خوردنی

ای  در نتیجه ماده ،تعیین شده را مراعات نکند

تولیدخواهد شد که ماهیتأ با جنس اصلی متفاوت بوده و 

کننده به دنبال خواهد  رفنتایج وخیمی را برای مص

 به ویژه در مورد مواد بهداشتی و ،این موضوع.  داشت

که مستقیمأ با سالمتی افراد جامعه سر و کار  دارویی

فرمول  استاندارد و  گیرتر بوده و عدم رعایت چشم, دارد

 ،کند نه تنها نظم عمومی جامعه را مختل می ،ثبت شده

های  ز زیانممکن است به مصرف کنندگان نی  بلکه

, الوه بر ماده یک قانون فوقع. جبران ناپذیری وارد کند

و  قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی» 81ماده 

تولیدکنندگان : دارد نیز مقرر می 1843مصوب «  درمانی

آرایشی و بهداشتی ملزم به , آشامیدنی,مواد خوردنی

.) «باشند می رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت

 .(1832روش، به

ها و سایر مواد  ها و اسانس کار بردن رنگ هب-8-4

, آشامیدنی, موادخوردنیتولید  اضافی غیر مجاز در

 بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان، آرایشی

این جرم در حقیقت یکی از مصادیق بارز تغییر در 

آرایشی و , آشامیدنی,فرمول ساخت مواد خوردنی

اسانس و سایر , هرگونه رنگبه کار بردن .  بهداشتی است

خواه , مواداضافی غیر مجاز در مواد یاد شده ممنوع است

جذب مشتری و , هدف از به کار بردن این مواداضافی

جلب توجه وی به ظاهر فریبنده کاال باشد یا به 

رنگ مورد نظر در ماده  وجودآوردن طعم مخصوص یا

ایی های شیمی رنگ استفاده از, عنوان مثاله ب ؛تولیدی

مواد غذایی که ممکن است سبب  غیرمجاز در تولید

ممنوع است و , به مصرف کننده شود  ورود آسیب

مجازا ت   تولیدکننده در صورت استفاده از این مواد به

البته . شود می همین قانون محکوم 8و  2مقرر در مادتین 

ها و  به استفاده از بعضی رنگ تولیدکنندگان مجاز

, بهداشت ات خود هستند که وزارتها در تولید اسانس

درمان و آموزش پزشکی فهرست آنها را منتشر ساخته 

 .  است

, آشامیدنی, ساختن مواد تقلبی خوردنی-8-3

 آرایشی و بهداشتی

وسعه صنایع و استفاده از مواد مختلف شیمیایی در ت

به طور کلی پیشرفت علوم و  ها و ها و کارگاه کارخانه

 آرایشی و بهداشتی و, اد غذاییفنون تهیه و تولید مو

این امکان را برای , گوناگونی مواد به کار رفته در آنها

های جدیدی  از شیوه  سازد که تولیدکنندگان فراهم می

برای تقلب در این مواد استفاده کنند و بر این اساس در 

به ماده یک افزوده شد تا جلو هرگونه  4بند  1818سال

 رحیمی و. )گرفته شودتقلب در ساختن مواد مذکور

 (1831همکاران،

آمیزی ظروف  استفاده از مواد سمی در رنگ-3-8

آشامیدنی و , خوردنی غذایی یا بسته بندی مواد

 و بهداشتی  آرایشی
های غیرمجاز  ها و اسانس ستفاده از مواد سمی و رنگا

آرایشی و بهداشتی , آشامیدنی ,در تهیه مواد خوردنی

به آن   که در مباحث گذشتهجرم و موجب مجازات است 

بندی آنها نیز  ظروف و مواد بسته, عالوه بر این. اشاره شد

 مجاز ساخته شده باشد و در رنگ باید از مواد سالم و

بسته  آمیزی و شفاف و سفید کردن آن و نیز پوشش یا

ماده . بندی این مواد نباید از مواد غیر مجاز استفاده شود

آرایشی و  شامیدنی وخوردنی و آ قانون مواد» 12

وزارت بهداری »:دارد مقرر می 1814مصوب «  بهداشتی

 ها و  مکلف است فهرست رنگ

قابل افزودن به مواد خوردنی  ها و سایر مواد مجاز اسانس

  چنین نوع یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و هم

جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا 

مصرف در اسباب بازی را د ای موره آشامیدنی و یا رنگ

 (همان.  )«آگهی نماید

تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد -3-9

 آرایشی و بهداشتی, آشامیدنی, خوردنی
, عالوه بر جرایمی که درباره تقلب در مواد خوردنی

بهداشتی و به کار بردن مواد غیر  آشامیدنی آرایشی و

 مقامات و, در قانون پیش بینی شده, مجاز در آن

آشامیدنی , موسسات مسئول در امر تولید مواد خوردنی

مقرراتی را برای تولید وضع  آرایشی و بهداشتی نیز

جرایم  این.  اند که تخلف از آن موجب مجازات است کرده

 :به شرح زیر است
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: ها بر روی بسته بندی عدم درج مشخصات فراورده( الف

آرایشی و آشامیدنی , قانون مواد خوردنی 11ماده 

در موسسات » :دارد مقرر می1814بهداشتی مصوب 

داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و 

صاحبان آنها مکلفند طبق , گردد منتشر می  صورت آن

دستور وزارت بهداری مشخصات الزم رادر مورد هر نوع 

فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف 

در مواردی که فرمول . یندجنس قید نما  محتوی

 محصول با مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول

باید فرمول را قبال به وزارت , بایستی محفوظ بماند 

بندی ذکر  آن را روی بسته بهداری تسلیم و شماره پروانه

ماده در    این, شود چنان که مالحظه می. «نمایند

نندگان تولیدک  که است حقیقت بیان کننده این نکته

باید بر اساس ضوابط و مقرراتی که از سوی مؤسسات و 

درمان و آموزش , مانند وزارت بهداری, مسئول  نهادهای

کلیه , شود می پزشکی یا موسسه استاندارد تعیین

اطالعات الزم و مشخص را بر روی تولیدات و 

درج نمایند و تخلف از این تکلیف  های خود فرآورده

 .اهد بودموجب مجازات مرتکب خو

 بهداشتی و  آرایشی ,آشامیدنی ,موادخوردنی تولید( ب

قانون تعزیرات  81اده م: ساخت  پروانه اخذ  بدون 

 1843حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 

آرایشی و , آشامیدنی, تولید مواد خوردنی: دارد مقررمی

بندی مشخص به صورت  بسته بهداشتی که با عالمت و

 طبق فهرست ماده یک, گردد بازرگانی عرضه می

, قانون مواد خوردنی 3و  3نامه اجرایی ماده  آیین

منوط به اخذ پروانه   آرایشی و بهداشتی ،آشامیدنی

درمان و آموزش پزشکی , ساخت از وزارت بهداشت

و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به  باشد می

 . شود محکوم می مندرجهای  مجازات

به هر روی، مشخص است که جرایم مرتبط به             

بخش تولید دارو از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و قانون 

گذار ایران نیز این دغدغه را داشته و بر آن تمرکز نموده 

چرا که تولید داروی غیر استاندارد می تواند . است

در . عواقب جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل نماید

ع، سر چشمه بخش مهمی از جرایم و تخلفات مرتبط واق

با دارو به فرایند تولید غیر مجاز و غیر استاندارد باز می 

گردد و اگر این بخش کنترل شود، می توان جرایم 

 .دارویی را به شدت محدود نمود

 مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی-4

 مسئولین دعوای مطالبه خسارت-4-1

اصلی ترین مسائل مطروحه در خصوص  بی شک یکی از

جبران خسارت ناشی از فرآورده های دارویی، تعیین 

لذا تبیین این . مسئول اصلی برای جبران خسارت است

مسئله اهمیت می یابد که آیا مصرف کننده ی زیان 

دیده بایستی علیه هر یک از سازنده، توزیع کننده، 

ح دعوی داروفروش و یا پزشک تجویز کننده دارو، طر

نماید و یا اینکه ناظر را طرف دعوا قرار دهد و یا می 

تواند علیه همگی دعوی مطالبه خسارت مطرح نماید و 

. دادگاه است که بایستی به تعیین مسئول اصلی بپردازد

در کشورهای پذیرنده مسئولتی محض مانند انگلیس، 

مسئولیت می تواند متوجه تولید کننده، صاحب مارک و 

باشد که کاالیی را وارد جامعه اروپایی می هر شخصی 

کند و یا هر شخصی در سلسله توزیع دارای این 

مسئولیت باشد، مشروط بر اینکه نتواند ظرف مهلت 

معین، تولید کننده یا عرضه کنندگان به خودش را 

 ,Jan Kennedy, Andrew Grubb)معرفی کند

Op. cit, P 776). 

 تولید کننده -4-2
الزم به ذکر است که در تحوالت اخیر دنیای غرب و در 

طرح مبنای مسئولیت محض در جبران خسارت ناشی از 

کاال، طرف اصلی دعوی مطالبه خسارت، تولید کننده 

می باشد و وی نیز در مقام دفاع از خود می تواند تقصیر 

و دخالت هر یک از ایادی پس از خود را به اثبات برساند 

ولیکن در برخی موارد، . متوجه آنها کند و مسئولیت را

تفکری وجود دارد مبنی بر اینکه تولید کننده در هر 

حال مسئول است و در صورت وجود تقصیر سایر 

اشخاص، پس از جبران خسارت می تواند به  مقصر 

در هیمن راستا در دستورالعمل جامعه . مراجعه کند

پیش بینی اروپا در رابطه با مسئولیت ناشی از تولید، 

شده که در صورت مسئول شناختن تولید کننده و 

اشخاص ثالث حتی اگر همه مقصر باشند، زیان دیده می 

تواند تنها برای کل خسارت به تولید کننده مراجعه 

نماید و او نیز می تواند به تناسب سهم تعیین شده به 

شخص ثالث مراجعه کند که البته این دعوا دارای مرور 
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خوانده می تواند با فرستادن اخطار به زمان است و 

شخص ثالث در حین دعوای اصلی، مرور زمان دعوا علیه 

، ص 1831ناصر کاتوزیان، چاپ )ثالث را به تعویق اندازد 

212.) 

به عبارتی در کشورهای پذیرنده دستورالعمل جامعه 

اروپا مانند انگلیس و آلمان، با یک اصل غیر قابل رئ و 

روبرو هستیم مبنی بر اینکه در برخالف اصل عدم، 

صورت اثبات برخی شرایط، تولید کننده در هر حال 

البته همان طور که آمد،  .مسئول جبران خسارت است

واژه تولید کننده در این موارد تنها شامل فردی که کاال 

را می سازد نمی شود بلکه گاهی وارد کننده و مارک 

 1بر اساس ماده . زننده نیز تولید کننده تلقی می شوند

DPLA اشخاصی که کاالیی را با نام خود عرضه می ،

کنند یا وارد اروپا می نمایند، مشمول عنوان تولید 

 .کننده هستند و دارای مسئولیت محض می باشند

همچنین براساس دستورالعمل جامعه اروپا، اصطالح 

تولید کننده شامل تولید کننده کاال یا اجزاء، تولید 

خام، صاحب مارک و شخص وارد کننده به کننده مواد 

 .اتحادیه اروپاست

که به . د.اپ.ق 11در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده 

توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی 

بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده و توزیع 

کننده و تمام دست اندرکاران تولید و عرضه محصول 

ناصر )برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند معیوب در 

براساس ماده (. 212، ص 1831کاتوزیان، چاپ 

د، مسئولیت ناشی از برچشب اطالعاتی و .ب.ا.ت.ق81

شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف بر عهده تولید کننده 

این قانون نیز تولید کنندگان  81نهاده شده و در ماده 

بهداشتی ملزم به رعایت موارد خوارکی، آشامیدنی و 

 .فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند

در بسیاری از موارد، تولید کننده شخصی است که 

اجزای ساخته شده سایر تولید کنندگان را ترکیب نموده 

لذا در صورت بروز . و محصول نهایی را عرضه می کند

عیب، این مسئله مطرح می شود که آیا سازنده محصول 

مسئول است یا در صورت تشکیل کاال از اجزای  نهایی

مختلف، یکی از تولید کنندگان اجزاء مسئول می باشد؟ 

مسئولیت ناشی از عیب تولید : به طور کلی بایستی گفت

متوجه سازنده نهایی است مگر اینکه ثابت شود که 

عیب، ناشی از یکی از اجزای ساخته شده ی دیگران 

آن برای تولید کننده بوده و پیش بینی و پیشگیری 

 .نهایی نیز ممکن نبوده و بر آن آگاهی نداشته است

نیز معموالً سازنده محصول  CPAدر حقوق انگلیس و 

نهایی، کسی است که به عنوان تولید کننده متحمل 

اما سازنده اجزای متشکله معیوب، . مسئولیت می شود

. پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است

فرد ترکیب کننده مواد، تولید کننده تلقی می  همچنین

شود اگر چه سازنده نیست و پردازشگر نیز بر حسب 

شرایط می تواند داخل در تعریف تولید کننده قرار گیرد 

جان و )اگر صرفاً بسته بندی کننده نباشد

البته ترکیب کننده اجزا اگر محصول (.1،2111همکاران

معیوب باشد،  تنها در نتیجه طراحی محصول نهایی

 (.Ibid, P 781)مسئولیتی ندارد 

قانون مسئولیت ناشی از عیب  1مستفاد از بند الف ماده 

تولید آلمان، صرف تولید کننده اجزا دارای مسئولیت 

محض نیست مگر تولید کننده بخش اساسی و اصلی 

 .باشد یا عیب موجود در کاال منتسب به او باشد

 عرضه کننده -4-3
ت بر تولید کننده به عنوان مسئول اولیه تحمیل مسئولی

در جبران خسارت ناشی از کاال به معنای عدم امکان 

طرح دعوا علیه سایر ایادی از جمله توزیع کنندگان 

این مسئله بخصوص زمانی که تولید کننده . نیست

مشخص نمی باشد یا کاال وارداتی است بسیار اهمیت 

که کاال را در  عرضه کننده اعم است از فردی. می یابد

سطح کالن و به صورت کلی میان سایر ایادی توزیع 

کننده، پخش می نماید و یا کسی است که کاالیی را به 

صورت جزئی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می 

دهد و یکی از عمده ترین عرضه کنندگان فرآورده های 

دارویی، متصدیان داروخانه ها هستند که قبالً به تشریح 

به همین . ک.ر)وه و میزان مسئولیت آنها پرداخته ایم نح

 .(منبع

کالً بایستی گفت که در حقوق کشورهای پذیرنده 

دستورالعمل جامعه اروپا مسئولیت ناشی از عیب کاال بر 

عهده تولید کننده کاال یا اجزاء، تولید کننده مواد خام و 

نیز مالک مارک و شخص وارد کننده به اتحادیه اروپاست 

و عرضه کننده زمانی مسئول است که تولید کننده قابل 
                                                             

1 : Jan Kennedy, Andrew Grubb 
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عرضه کننده هم در صورت توجه دعوا . شناسایی نباشد

به او می تواند با معرفی تولید کننده یا هر شخص باالتر 

از خود در سلسله عرضه کاال ظرف مدت یک ماه، خود را 

الزم به ذکر اینکه در تعیین . از مسئولیت معاف نماید

ئولیت توزیع کنندگان بایستیاال و نیز نوع میزان مس

کاالی عرضه شده توجه داشت عرضه کننده در خصوص 

کاالی سربسته اصوالً مسئولیتی ندارند زیرا نمی تواند 

آنها را بررسی و آزمایش نماید و به عبارتی، مسئولیتی 

حسن جعفری تبار، )نسبت به عیب مخفی کاال ندارند

 (.18پیشین، ص

 یت عرضه کننده در حقوق ایرانمسئول -4-3-1

د، اصالحی .پ.ا.ق 8ماده  2در حقوق ایران، تبصره 

در ارتباط با امکان انتساب جبران خسارت به  1833

این تبصرهع . توزیع کننده، قابل بهره برداری می باشد

متصدیان امور پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی، 

سئولین و یا م... آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و 

مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزت و 

ملزومات پزشکی را در خصوص خرید و فروش غیر 

در . مسئول می داند... قانونی یا عدم ارائه خدمت و 

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز کلیه عرضه 

کنندگان کاال و خدمات، مسئول جبران خسارت تلقی 

یز از نظر این قانون به کلیه شده و عرضه کنندگان ن

تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، 

فروشندگان کاال و عرضه کنندگان خدما اعم از فنی و 

حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و 

شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا 

که نحوه . تصریح نام است و موارد مشابه اطالق می شود

یعنی مصرف . مسئولیت آنها نیز منفرداً یا متضامناً است

کننده ی زیان دیده می تواند به هر یک از آنها برای 

 1ماده  1ـ2بند )دریافت کل خسارت خود مراجعه کند 

 (.2و ماده

مسئولیت عرضه کننده در حقوق  -4-3-2

 انگلیس و آلمان
در حقوق انگلیس نیز اگر چه اصطالح مسئولیت تولید با 

طرح دعاوی علیه تولید کنندگان یا سازندگان همراهمی 

باشد ولی عقیده بر این است که می بایست به مسئولیت 

سایرین نیز توجه کرد و در محصوالت پزشکی امکان 

دارد که خرده فروش ها، داروسازان و پزشکان نیز 

یا دعوی علیه مقام ناظر مطرح مسئول شناخته شوند 

 (.2111جان و همکاران،)گردد

اگرچه شرکتهای توزیع فرآورده های دارویی، 

بیمارستانها، داروسازان حقیقی، پزشکان، دندان پزشکان 

و سایر پرسنل حافظ سالمت که داروها را برای تجویز یا 

تزریق ترکیب نموده یا تغییر می دهند، ممکن است 

ی شوند ولی این اشخاص در واقع عرضه تولید کننده تلق

کننده محسوب می شوند و تنها در صورتی مسئول 

هستند که نتوانند تولید کننده یا عرضه کننده به 

به همین خاطر، این افراد . خودشان را معرفی نمایند

ملزم هستند برای اجتناب از مسئولیت برای یازده سال 

 (.Ibid, P 777)سوابق را در نزد خود نگهداری نمایند

وقتی سازنده محصول  DPLAدر حقوق آلمان براساس 

مشخص نباشد هر شخصی که توزیع کننده آن محصول 

است به عنوان تولید کننده شناخته می شود مگر اینکه 

ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ( توزیع کننده)شخص اخیر 

درخواست جبران خسارت، تولید کننده ی محصول 

ناصر کاتوزیان، )دیده معرفی نماید  مورد نظر را به زیان

قانون دارویی  31براساس ماده  (.31، ص 1831چاپ 

آلمان، مؤسسه دارویی که داروی موضوع این قانون را در 

برای مرگ یا صدمه ناشی از . بازار عرضه می کند

استعمال آن دارو مسئول است اگر دارو هنگام استفاده 

مضری بوده که این براساس قصد مورد نظر، دارای اثرات 

ضررها از آنچه بر اساس دانش پزشکی موجود قابل 

تحمل است و یا آنچه که در ابتدای روند تولید وجود 

در واقع براساس قانون دارویی . داشته، متجاوز باشد

آلمان، مسئولیت متوجه هر شخصی است که به نام 

البته طبق . خود، داروها را در آلمان عرضه نموده است

ت مدنی می توان علیه همه افرادی که در تولید مسئولی

و عرضه کاال دخالت دارند طرح شکایت نمود که در این 

صورت عرضه کننده ممکن است مسئول باشد بدون 

توجه به اینکه تولید کننده قابل شناسایی 

 .lovells inaBrock, Stefa Lenza, OP)است

cit, P2.) 

و مواد  قانون مقررات امور پزشکی و دارویی -5

 1334مصوب سال  خوردنی و آشامیدنی
 23تبصره بوده و در  21ماده و  21این قانون مشتمل بر 

به تصویب مجلس شورای ملی  1881خرداد ماه سال 
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رسیده و اولین قانون منسجم پیرامون مسایل دارویی و 

ت در واقع، این قانون مقررا. پزشکی در ایران می باشد

حوزه تولید، توزیع و کاربرد  پایه و ضروری خوبی را در

برخی از مواد . دارو و ملزومات وابسته تدوین کرده است

این قانون را که مستقیما به جرایم دارویی مربوط می 

 :شود را می توان به شرح زیر مورد توجه قرارداد

 -هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی : 8ماده   -

مزبور اشتغال ورزد و  به فنون -دندانپزشکی  -داروسازی 

بهداری اقدام به تأسیس  یا بدون اخذ پروانه از وزارت

مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا  یکی از

یا پروانه دیگری  پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و

استفاده قرار دهد بالفاصله محل کار او از طرف  را مورد

ی از شش ماه تا بهداری تعطیل و به حبس تأدیب وزارت

پنجاه هزار  ریال تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار

 . ریال محکوم خواهد شد

 -مواد غذایی  -واکسن  -ورود هر نوع سرم : 11ماده  -

از خارج ( بیوتیک آنتی)داروهای اختصاصی -شیرخواران 

ترخیص آن از گمرک و   کشور به منظور بازرگانی و

اروی اختصاصی در داخل هر نوع د همچنین ساختن

 کشور و عرضه و فروش آن در بازار مستلزم اجازه قبلی

هر قلم از  اخذ پروانه الزم در مورد  وزارت بهداری و

 .باشد داروهای مزبور می

پروانه ورود داروهای اختصاصی که به استناد این : تبصره

سه سال از تاریخ صدور  قانون صادر خواهد شد فقط

واردکننده بخواهد پس از   صورتی کهمعتبر بوده و در 

مدت باز هم اقدام به ورود آن نماید باید سه  انقضای این

تجدید پروانه  ماه به پایان مدت اعتبار مانده تقاضای

 .بکند

کسانی که بدون اجازه وزارت بهداری مواد : 11ماده  -

را وارد نمایند و یا 11 دارویی و غذایی مندرجه در ماده

نفع وزارت بهداری  بسازند مواد مزبور بهدر داخل کشور 

و در صورت لزوم معدوم خواهد شد و به عالوه  ضبط

ریال جزای  مرتکبین به پرداخت ده هزار تا یکصد هزار

 .دشون می  نقدی محکوم

سازندگان داروهای اختصاصی پس از :  14ماده   -

شیمیایی یا  تحصیل پروانه حق ندارند فرمول یا ترکیب

خود را قبل   و یا شکل تجارتی محصوالت شکل دارویی

وزارت بهداری تغییر داده و دخل و  از کسب اجازه مجدد

 در صورت ارتکاب به مجازات ؛تصرفی در آن نمایند

 .خواهند شد محکوم 11مذکور در ماده 

اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر : 13ماده   -

را به آن که جنسی  کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل

مواد   جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با

سازند و همچنین با علم به فساد و  خارجی مخلوط

بدارند  تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه

جای داروی دیگر  و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به

 . محکوم خواهند شد  مجازات بدهند به

مقررات امور مربوط به قانون شد،  همانگونه که مالحظه

مصوب  پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

، توجه قابل تقدیری را بر تخلفات دارویی 1881سال 

معطوف داشته و قانون گذار تالش کرده است تا جرایم 

مختلف مربوط به تولید، توزیع و ورود دارو در کشور را 

ل با توجه به اینکه به هر حا. مورد عنایت جدی قرار دهد

این قانون سال ها قبل به تصویب رسیده است، می توان 

برخی نواقص و کاستی های آن را نیز کامال طبیعی 

در مجموع، قانون مزبور به رغم برخی نواقص و . دانست

کاستی ها، مقررات و ضوابط پایه ای مربوط به دارو و 

ایه ملزومات وابسته به آن را در نظام حقوقی ایران پ

ریزی کرده و بسیاری از مسایل این حوزه را مورد توجه 

 . قرار داده است

 و پیشنهاداتگیری  نتیجه.6

 نتیجه گیری-6-1
پژوهش حاضر نشان داد که در پهنه نظام حقوقی ایران، 

توجه قابل تقدیری به جرایم و تخلفات مرتبط با دارو 

معطوف گردیده و قانون گذار موارد متعددی را در این 

در این راستا، رویکردهای . باره جرم انگاری نموده است

به گونه ای . جنایی گوناگونی پیش بینی گردیده است

تصریح کرد که نظام حقوقی ایران در توجه که می توان 

. به جرایم دارویی گام های اولیه خوبی را برداشته است

قانون از جمله این تالش های قابل تقدیر می توان به 

مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی 

و   قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، و آشامیدنی

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قانون ، قانون جدید درمانی

... اصالح ماده سه قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و 

در این قوانین، رویکرد جنایی نسبتا خوبی در . اشاره کرد

اما باید . برخورد با جرایم دارویی اتخاذ گردیده است
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اذعان شود که نظام حقوقی ایران آنگونه که ضرورت 

اخته و بسیاری از جرایم و تخلفات بوده به این مهم نپرد

دارویی در سایه کاستی های ناشی از فقدان قوانین به 

به هر روی و با وجود . روز و موثر روی داده و می دهد

ضعف های موجود، نباید از دقت نظر قانون گذار در 

توجه به دارو و ابعاد مختلف اثر گذاری آن بر سالمت 

انگونه که از نظر به هر حال، هم. جامعه غفلت نمود

گذرانیده شد، نظام حقوقی ایران از گذشته تاکنون، 

حساسیت قابل توجهی در قبال جرایم و تخلفات مرتبط 

با دارو داشته و در این حوزه رویکردهای جنایی قابل 

اما به دلیل به روز نبودن . تقدیری نیز اتخاذ نموده است

این سیاست ها و عدم همخوانی برخی مجازات های 

پیش بینی شده با جرایم ارتکابی، متاسفانه شاهد وقوع 

جرایم و تخلفات دارویی متعددی در کشور به ویژه در 

به گونه ای که می توان تصریح . سال های اخیر بوده ایم

کرد که جرایم و تخلفات دارویی در ایران در ابعاد 

مختلفی از تولید، توزیع، واردات و صادرات گرفته تا 

دارو و ملزومات وابسته به آن روی داده و  خرید و فروش

می دهد و در این راستا، ضرورت دارد تا قانون گذار 

در مجموع،  .عزمی جدی تر را در این حوزه دنبال نماید

می توان تصریح کرد که جرایم و تخلفات مرتبط با دارو 

در نظام حقوقی ایران مورد توجه بوده و سیاست جنایی 

اما . مون آن تدارک دیده شده استقابل توجهی نیز پیرا

این سیاست ها با واقعیت های مربوط با تخلفات و جرایم 

دارویی سازگار نبوده و نیاز است تا با بازنگری های 

متعدد به روز رسانی شده و احتمال و انگیزه خطا در این 

به هر روی، گام های . حوزه حیاتی را به حداقل رساند

رزه با تخلفات و جرایم دارویی اولیه بسیار موثری در مبا

در پهنه نظام حقوقی کشور برداشته شده که با ارزیابی و 

به روز رسانی و اجرای درست می تواند بسیار موثر و کارا 

 .باشد

 از و جنایی ای پدیده هر بر ناظر اتخاذی جنایی سیاست

 شود می کارآمد زمانی دارو قاچاق مجرمانه پدیده جمله

 های سیاست سایر که سازد می ظاهر را اش کارآمدی و

 او همگام جامعه در موجود سیاسی و اجتماعی اقتصادی،

. رود پیش به بنیادین و واحد اهدافی راستای در و بوده

 دوگانه قوای در متولی حکومتی نهادهای عالوه، به

 برنامه بر منطبق و واحد سیاستی وفق اجرایی و قضایی

 سیاست این در و کنند اقدام وظیفه انجام به واحد های

 مناسب وضعی و اجتماعی پیشگیرانه تدابیر ها،

 اجرایی واحد ضوابط و تعیین اجتماعی های نیازمندی

 .باشد شده مشخص و مقرر متولی نهادهای برای آن

 و کنشی مقابله این در نیز شهروندان دیگر، سوی از

 حتی و نیستند تکلیف بی دارو قاچاق به نسبت واکنشی

 مساعدت به تمایلی یا نیاز کشورمان سیاسی نظام اگر

 تکلیف باز نبیند پدیده این با مقابله در مدنی جامعه

 به یک هر ما و نشده مرتفع خصوص این در شهروندان

 داریم وظیفه راستا این در ایرانی جامعه از عضوی مثابه

 پیکار این در و داریم مصروف را خویش تالش بیشترین

 و شویم ظاهر سیاسی نظام برای وزین بازویی مثابه به

 در مجرمانه پدیده این ارتکاب حداقل به منجر کم دست

 مخرب و ناخوشایند وقایع به نسبت باید. شویم جامعه

 در هم برای هم با همه و کنیم مسئولیت احساس جامعه

 . ببندیم همت کمر مبارزاتی هنگامه این

زیان در جبران خسارت ناشی از فرآورده های دارویی، 

دیده می تواند به هر یک از مسئولیت مدنی قراردادی و 

در دنیای : قهری توسط جوید و همان طور که گفته شد

صنعتی امروز دیگر قواعد سنتی این دو گونه از 

مسئولیت، متحول شده و مبانی جدید جایگزین حقوق 

سنتی شده است و آنچه در درجه اهمیت قرار گرفته، 

ه از ساده ترین راه ممکن می جبران خسارت زیان دید

البته حقوقدانان کشورهای غربی در تحول مبانی . باشد

مسئولیت ناشی از عیب کاال بیشتر به مسئولیت محض و 

 .بدون تقصیر توجه داشته اند

با این حال در جمع مسائل مطروحه می توان گفت که 

هنوز استناد به مسئولیت قراردادی جهت جبران 

وها کارایی کامل خود را از دست خسارت در خصوص دار

نداده است زیرا به جز داروهایی که در بیمارستان ها، 

مستقیماً به بیمار عرضه می شوند یا توسط پزشک به 

وی تزیق می گردند، سایر فراورده های دارویی غالباً در 

داروخانه ها یا توسط پزشک به وی تزریق می گردند، 

در داروخانه ها یا توسط  سایر فرآورده های دارویی غالباً

فروشندگان حرفه ای به بیمار یا مصرف کننده فروخته 

لذا هنوز هم می توان مسئولیت قراردادی را . می شوند

یکی از مبانی اصلی طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از 

فرآورده های دارویی دانست و در کشوری مانند ایران که 
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ی دارد، اثبات تقصیر در مسئولیت قهری نقش اساس

توسل جستن به مسئولیت قراردادی به جهت معافیت از 

. اثبات تقصیر در این رابطه می تواند دارای فایده باشد

البته نباید از نظر دور داشت که با تحمیل مسئولیت 

قراردادی بر تجویز کننده و داروفروش نمی توان به 

چرا که . جبران خسارت واقعی زیان دیده نائل آمد

ولیت شدید جبران خسارت ناشی از فرآورده تحمیل مسئ

های دارویی بر این افراد، نتیجه ای جز اعسار آنها را به 

مضافاً اینکه این افراد، کاالهای تولید شده . دنبال ندارد

دیگران را عرضه و تجویز می نمایند؛ کاالهایی که غالباً 

به صورت بسته بندی به دست آنها می رسد و بدون 

ا امکانات محدود آزمایشگاهی قابل بررسی امکانات یا ب

مثالً اگر نام دارویی اشتباهاً روی شیشه آن قید . نیستند

گردد پزشک یا داروفروش به سختی می تواند از این 

اشتباه آگاهی یابد و نتیجتاً اگاهی و علم این افراد تنها 

به اطالعات داده شده از سوی تولید کننده محدود می 

طر، گفته شد که مسئولیت دارو فروش به همین خا. شود

در غالب موارد، استثناء بر اماره علم و سوء نیت فروشنده 

لذا پزشک تجویز کننده و داروفروش . حرفه ای است

تنها در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول جبران خسارت 

البته همان . ناشی از فرآورده های دارویی می باشند

اد دارای مسئولیت دالیلی که اقتضا دارد که این افر

مبتنی بر تقصیر باشند نشانگر آن است که تقصیر 

بایستی فاحش باشد و خطاهای کوچک؛ مسئولیت آور 

گرچه این حقیقت مانع طرح دعوای اولیه علیه . نیستند

 .آنها نمی شود

اما استناد به رابطه قراردادی برای تحمیل مسئولتی 

جبران خسارت بر تولید کننده فرآورده های دارویی، 

. معایب تحمیل مسئولیت بر پزشک و داروفروش را ندارد

البته مسئله اخیر یعنی تحمیل مسئولیت بر تولید 

کننده، هدف عمده در جبران خسارت ناشی از کاال در 

لذا . آلمان و انگلیس نیز هست کشورهای غربی از جمله

در پاسخ به این مسئله که اصل نسبیت رابطه قراردادی 

اقتضا دارد که قرارداد منعقده میان مصرف کننده با 

تجویز کننده یا فروشنده نتواند تعهدی را برای سایرین 

یا تولید کننده ایجاد نماید، باید گفت که این رابطه 

ه نیست که تولید قراردادی مصرف کننده با فروشند

کننده را ملزم به جبران خسارت می نماید بلکه رابطه 

تولید کننده با عرضه کننده ی اولیه که غالباً قراردادی 

چرا که . است وی را مسئول جبران خسارت می نماید

هر تولید کننده ای با عرضه کاال، خود این تعهد را در 

بوده و برابر عموم بر عهده می گیرد که کاالیش ایمن 

این نظریه به تضمین ایمنی . موجب ضرر ناروا نگردد

نهاد تضمین ایمنی کاال را . مبیع شهرت یافته است

بایستی یک تعهد قراردادی ناشی از ضرورت و نظم 

عمومی دانست که همراه کاال و به تبع آن، به مصرف 

کننده منتقل می شود و او حق می یابد بر اساس آن، 

لذا . ی فاقد ایمنی را مطالبه نمایدخسارات ناشی از کاال

با قانونی دانستن این تعهد هر گونه شرط محدود کننده 

در حقوق ما، سابقه پذیرش . یا مخالف آن باطل است

البته . تعهد در برابر عموم را می توان در عقد جعاله یافت

یکی دیگر از مبانی توجیه کننده تضمین، اصل حسن 

دیگر، حسن نیت اقتضا دارد  به بیانی. نیت نیز می باشد

که تولید کننده، کاالیی را عرضه کند که سالمت مصرف 

 .کننده و دیگران را تهدید نکند

با پذیرش و تحمیل تعهد قراردادی تضمین ایمنی مبیع 

بر تولید کننده، نه تنها جبران خسارت زیان دیده 

تسهیل می شود بلکه اشخاص ثالث که مصرف کننده 

رویی نیستند ولیکن از عیب آن دچار فرآورده های دا

خسارت شده اند، می توانند بر مبنای تعهد قراردادی از 

به طور مثال اگر شخصی . تولید کننده خسارت بخواهند

در اثر استعمال داروی معیوب دچار اختالل در قوای 

ارادی شود و به اموال شخصی ثالثی خسارت برساند، با 

تواند علیه تولید کننده احراز عیب کاال، شخص ثالث می 

بر مبنای مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهد و 

تضمین ایمن بودن کاال برای افراد جامعه، مطالبه 

 .خسارت نماید

بدیهی است که در غیر فرض وجود رابطه قراردادی به 

استناد قواعد عام مسئولیت مدنی، هر شخص متضرر از 

یا وارد کننده یا  کاالی معیوب می تواند به تولید کننده

توزیع کننده آن کاال مراجعه و خسارت خود را دریافت 

 .نماید که در این صورت، اثبات تقصیر الزامی است

برای جلوگیری از این امر که تحمیل مسئولیت شدید بر 

تولید کننده موجب کاهش یا توقف تولید این کاالی 

اساسی شود می توان عالوه بر تعیین سقف و سر حد 

ی خسارت قابل جبران به نهاد بیمه روی آورد و با در برا
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نظر گرفتن بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان، منبعی 

برای جبران خسارات وارده بر مصرف کنندگان فرآورده 

هزینه بیمه . های دارویی و اشخاص ثالث به وجود آورد

را نیز می توان بر تک تک تولیدات دارویی سرشکن 

البته بیمه نمودن . نده متضرر نگرددنمود تا تولید کن

کاال تنها راه جبران خسارت زیان دیده نیست بلکه دولت 

بایستی برای جلوگیری از گران شدن این کاال در اثر 

سرشکن کردن بهای بیمه و از باب تضمین و تأمین 

سالمت عمومی، اعتباری را برای جبران این گونه 

بسیاری از خسارات در نظر گیرد، همان طور که در 

کشورها در وهله اول، این نوع مسئولیت بر دولت تحمیل 

 .می شود

نکته جالب توجه در خصوص فرآورده های دارویی این 

است که صرف وجود ضرر و عوارض ناشی از دارو به 

معنای معیوب بودن آن و نتیجتاً تحمیل مسئولیت بر 

تولید کننده نیست بلکه ضرری در دارو موجب مسئولیت 

که بیشتر از منافع دارو باشد و به عبارتی، دارو را  است

تشخیص . تبدیل به کاالیی غیر مفید و خطرناک نماید

این امر در فرآورده های دارویی به جهت پیچیدگی و 

وجود عوارض ناشناخته در آن، دشوار است اما می توان 

برای تشخیص این موارد به نظر متخصصان توسل 

ضع مقررات جامع و کامل، تولید مضافاً اینکه با و. جست

کننده را ملزم به اعمال دقت الزم و استفاده از کلیه 

فنون و دانش زمان تولید کاال که در دسترس وی است 

البته مسئولیت تولید کننده تنها با کشف عیب در . نمود

خود کاال بر او تحمیل نمی شود بلکه چنانچه دارو به 

رای اطالعات و هشدار ظاهر سالم و ایمن باشد ولیکن دا

کافی نباشد و به خاطر عدم اطالع، بیمار دچار صدمه 

در واقع می توان یکی . شود، تولید کننده مسئول است

از عمده ترین موارد مسئولیت تولید کنندگان فرآورده 

های دارویی را نقص در هشدار و ارائه اطالعات همراه با 

تولید  دارو دانست و بدیهی است که صرف توسل جستن

کننده به تخصص ایادی واسطه نظیر پزشک تجویز 

کننده، مانع تحمیل مسئولیت بر او در خصوص نقص 

اطالعات نمی شود و دارو در هر حال بایستی دارای 

اطالعات ضروری و متعارف باشد حتی اگر در زمره ی 

لذا . داروهای غیر تجویزی و داروهای بی اهمیت باشد

یت میان این امر که دارو دارای تنها با احراز رابطه سبب

اطالعات اندکی بوده و یا هشدار، کافی نبوده است و در 

نتیجه ی نقص اطالعات، بیمار یا ثالث دچار صدمه شده 

البته نباید . است می توان تولید کننده را مسئول دانست

از نظر دور داشت که اطالعات و هشدارهایی که به جهت 

مار ضرورت می یابد وضعیت خاص جسمی یا روحی بی

بر عهده کسی است که امکان اطالع و آگاهی از وضعیت 

بیمار برای او میسر باشد که در این مورد غالباً پزشک 

 .بایستی پاسخگو باشد

 پیشنهادهای پژوهش -6-2
ـ قانون جامع و کاملی در خصوص فرآورده های 1

دارویی ، تعریفی قانونی آنها، صالحیت تولید کنندگان، 

کنندگان، عرضه کنندگان و تجویز این نوع کاال و وارد

نحوه جبران جبران خسارت ناشی از فرآورده های 

دارویی، تدوین و کلیه قوانی ناقص و پراکنده موجود 

این راستا می توان از حقوق کشورهای  در. ابطال گردند

دیگر نیز که توجهات خاصی به فرآورده های دارویی 

 .بهره جستدارند مانند کشور آلمان 

ـ استاندارهای جدید و مختص فرآورده های دارویی 2

متناسب با پیشرفتها و ابداعات علمی تهیه و اعمال آن 

 .مورد نظارت متخصصان قرار گیرد

ـ تأسیس نهاد بیمه ی مسئولیت مدنی تولید کنندگان 8

فرآورده های دارویی با جلب حمایت مالی از دولت مورد 

 .توجه قرار گیرد

اد تشکالت خاص نظارت بر طرح و تولید و توزیع ـ ایج1

فرآورده های دارویی که عالوه بر اعمال قوانین و مقررات 

مصوب، خود نیز پاسخگوی نقص در نظارت باشند و 

 .صرفاً نظارت آنها به لحاظ شکلی نباشد

ـ مراجع قضایی اختصاصی در خصوص فرآورده های 1

ر کمیته ای از دارویی اعم از کیفری و حقوقی با جلب نظ

 .متخصصان امر تشکیل گردد

ـ اطالع رسانی عمومی در خصوص عوارض و عالم 4

داروهای معیوب از طریق انتشار کتب و مقاالت و رسانه 

 .های صوتی و تصویری عمومی در نظر گرفته شود

ـ نظارت بر اطالعات منتشره در خصوص بیماریها و 3

ت عمومی و غیر درمان دارویی آنها در روزنامه ها و مجال

تخصصی و جلوگیری از گزافه گویی های تبلیغاتی در 

زمینه فرآورده های دارویی به جهت تفاوت اساسی این 

 .نوع تولیدات با سایر کاالها
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ـ تأسیس مرکز اطالع رسانی شبانه روزی در خصوص 3

داروها، عوارض و اطالعات و هشدار الزم در رابطه با آنها 

عات در خصوص مراکز تهیه و و به منظور ارائه اطال

 .توزیع مجاز اقالم خاص دارویی

ـ نظارت بر واردات داروها و نیز نظارت بر توزیع 3

داروهای تجویزی بدون نسخه پزشک در داروخانه ها به 

 .عنوان اصلی ترین عرضه کنندگان فرآورده های دارویی

ـ از آنجا که در حقوق بسیاری از کشورها علی 11

روپایی، مسئولیت تولید کنندگان الخصوص جوامع ا

فرآورده های دارویی مبتنی بر مسئولیت محض است لذا 

تأسیس مراجع خاص جهت پیگیری دعاوی خارجی که 

علیه تولید کنندگان داروهای وارداتی مطرح می شود 

 .ضروری به نظر می رسد

 منابع و مأخذ .7

 کتاب های فارسی( الف
ظرات مشورتی ـ اباذری فومشی، منصور، مجموعه ن1

، تهران، خط سوم، (قوه قضائیه)اداره حقوقی دادگستری 

1831. 

نشر سمت، : ـ امامی، اسداهلل، قواعد فقه مدنی، تهران2

1831. 

ـ جعفری تبار، حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و 8

 .1831نشر دادگستر، : فروشندگان کاال، تهران

امامیه ـ حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه 1

دفتر تبلیغات اسالمی، پژوهشگاه : ، قم(مبانی و ساختار)

 .1834علوم و فرهنگ اسالمی، 

ـ دانشور، پویا، قدوسی، آرش، و قشالقی، فرزاد، قانون 1

و حرفه ی پزشکی، توضیح و تشریح قانون تعزیرات 

فردوسی، : حکومتی جرائم پزشکی و دارویی ـ تهران

1833. 

دانشگاه : نامه فارسی، تهران ـ دهخدا، علی اکبر، لغت4

 .1833تهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا، 

ـ شجاعپوریان، سیاوش، مسئولیت مدنی ناشی از 3

 .1838فردوسی، : خطای شغلی پزشک، تهران

ـ شهری، غالمرضا، جهرمی، ستوده، نظریات اداره 3

 1813حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری سال 

 .1838نامه رسمی، بهار روز: ، نشر1، ج1831تا 

ـ صادقی، محسن، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق 3

 .1833به سازمان تجارت جهانی، تهران؛ میزان، 

مسئولیت ناشی از عیب تولید ــ  کاتوزیان، ناصر، ـ 11

مطالعه انتقادی، تطبیقی در تعادل حقوق تولید کننده و 

نتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه ا: مصرف کننده ـ تهران

 .1831و چاپ، 

ـ کاظمی، محمد، آذی، سهیال، مجموعه قوانین 11

بهداشتی، درمانی، دارویی، مواد غذایی و آرایشی، تهران؛ 

 .1833راه دانش، 

حقوق مدنی )ـ نوین، پرویز، انعقاد و انحالل قراردادها 13

 .1831تدریس، : ، تهران(8

ـ وحدتی شبیری، سید حسن، مبانی مسئولیت مدنی 13

: ، قم(مطالعه تطبیقی در حقوق وفقه)قراردادی 

 .1831پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

 پایان نامه ها، مقاالت، روزنامه ها( ب
بررسی عنصر خطا در حقوق »ـ بابایی، ایرج، 28

، مجله پژوهشی حقوق و سیاست، «مسئولیت مدنی ایران

[Cd-Rom  ،بانک اطالعات مقاالت حقوقی، علی مکرم

1/4 ،1834.] 

مسئولیت مدنی تولید کنندگان »ـ بزرگمهر، داوود،21

، 1831، بهار 11، مجله حقوقی دادگستری، ش«کاال

 .83ـ13صص 

تأثیر اضطرار در »ـ توسلی جهرمی، منوچهر، 21

، مجله دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، «مسئولیت مدنی

 .41ـ31، صص1832، 41ش

قولی در : از آستین طبیان»ـ جعفری تبار، حسن، 24

، مجله دانشکده حقوق و علوم «مسئولیت مدنی پزشکان

 .11ـ34، صص1833، پاییز 11سیاسی، ش

، مجله «هدف مسئولیت مدنی»ـ جمالی، محمود، 23

، 1838، 44دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش

 .11ـ 111صص

، مجله دانشکده «تقصیر زیان دیده»ـ جنیدی، لعیا، 23

 .41ـ31، صص1833، 14حقوق و علوم سیاسی، ش

اعمال پزشکی از دیدگاه »ـ خلعت بری، منصور، 281

، مجله «قانون، سازمان نظام پزشی عمومی انگلستان

بانک اطالعات  Cd-Rom]حقوقی وزارت دادگستری، 

 [.1834، 1/4مقاالت حقوقی، علی مکرم، 

اخذ برائت برای خسارات ناشی »ـ داراب پور، مهراب، 81

افع ضمان یا اعتمادی خالف از درمان یا عمل جراحی، ر
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، مجله «احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان

 .238ـ 813، صص1831، 11تحقیقات حقوقی، ش

 

، مجله حقوقی «مسئولیت مدنی»ـ شفائی، محسن، 81

بانک اطالعات مقاالت حقوقی،  Cd-Rom]دادگستری، 

 [.1834، 1/4علی مکرم، 

و  مسئولیت مدنی سازندگان»ـ صفائی، سید حسین، 83

، مجله دانشکده حقوق و «فروشندگان کاالهای معیوب

 .81ـ13، صص1813، 1علوم سیاسی، ش

، «(سبب مجمل)مسئولیت مدنی »ـ صفری، محسن، 83

، 1831، 13مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش

 .11ـ31صص

نقش اضطرار در مسئولیت »ـ غفوریان، احمد، 11

، 22ش، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، «مدنی

 .121ـ 111، صص1841

ضرر جبران پذیر از دیدگاه رویه »ـ غمامی، مجید، 11

، 31، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش«قضایی

 .241ـ 233، صص1831

مسئولیت مدنی ناشی از »ـ قاسم زاده، سید مرتضی، 12

، «(تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)ترک فعل 

، 1833، 11ی، شمجله دانشکده حقوق و علوم سیاس

 .11ـ41صص

تقصیر و رابطه سببیت در »ـ قربان پور، امیر مهدی، 18

، مجله حقوقی دادگستری، «نظام مسئولیت مدنی

 .11ـ84، صص1831، بهار 11ش

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال »ـ کاتوزیان، ناصر، 11

، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، «خون آالوده

 .213ـ211، صص1834، پاییز8ش

حمایت از زیان دیده و مسئولیت »ـ کاظمی، محمود، 14

، مجله دانشکده حقوق و «تولید کننده در حقوق فرانسه

 .133ـ133، صص1831، 43علوم سیاسی، ش

نظریه از دست دادن فرصت د »ـ ـــــــــــ، 13

، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، «مسئولیت مدنی

 .141ـ131، صص1831، 18ش

 


