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 پژوهشینوع مقاله: 

 چکیده
 از حمایت محور بر جامعه هر اقتصادی و اجتماعی و قضائی هایرویکرد و ساختارها بر مبتنی

 ،معیوب کاالی تولید قبال در محض مسئولیت اصل مختلف، حقوقی هاینظام در کنندهمصرف

 حقوقی نظام در .است شده پذیرفته باشد، کنندهتوزیع و تولید تقصیر اثبات به نیازی کهاین بدون

 با لیکن ،است مسلط و غالب قضائی رویکرد ،تقصیر بر مبتنی مسئولیت کماکان اگرچه ایران،

 بودنایحرفه و کاالها تولید فناورانۀ پیچیدگی و امروز صنعتی و مدرن عصر در کهاین لحاظ

 نظام تمایل لذا ؛است محض مسئولیت پذیرش مقتضی کنندهمصرف حقوق از حمایت مشاغل،

 ،مختلف قوانین در کنندهمصرف از حمایت ۀحوز در محض مسئولیت پذیرش به ایران حقوقی

 .است عمومی اعتماد یارتقا برای مهم گامی ،دارو توزیع و تولید به مربوط مقررات جملهاز

 دارو است ضروری دارو، ۀکنندتوزیع و تولید به محض مسئولیت تحمیل از اجتناب برای

 رهگذر از خطری کهآن بدون ،خاطراطمینان با کنندهمصرف که شود توزیع و تولید نحویهب

 و مسئولیت مستلزم امر این البته .نماید مصرف را آن کند، تهدید را وی دارو این از استفاده

 خسارتی شخصی به معیوب داروی از استفاده سبب به چنانچه این، وجود با .است قانونی تکلیف

 عیب و ضرر بین سببیت ۀرابط وجود اثبات مقتضی مربوطه مدنی مسئولیت تحمیل شود، وارد

 .است دارو

 عیتوز ،دیتول ،خسارت ،دارو ،تیمسئول :یدیکل واژگان
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 مقدمه
 سبب به که خسارتی هرگاه آن، تاریخی خاستگاه و حقوقی نظام هر نگرش اقتضای به

 تقصیر از ناشی ،بارزیان عمل هکاین احراز بر مبتنی ،دوش وارد دیگری بر شخص عمل
 سببت ۀرابط وارده زیان و عمل بین کهاین ِصرف او، تقصیر از فارغ کهاین یا بوده عامل
 کنند.می تحمیل خسارت عامل به را خسارت جبران و مدنی مسئولیت دارد، وجود

 حقوقی، هاینظام از هریک در مورد حسب است ممکن سنتی طورهب مسئولیت بنابراین،
 خسارت و بارزیان عمل سببیت ِصرف احراز یا و بارزیان عامل تقصیر اثبات به منوط
 مبانی ،حقوقی مفاهیم در تحول و فناوری پیشرفت موازاتهب امروزه لیکن .باشد وارده

 مجاز عمالا انجام رهگذر از چنانچه حتی که ایگونههب ،است شده متحول نیز مسئولیت
 در عامل یا نشود حادث هم مقرراتی نقض هیچ درحالیکه ،شود وارد خسارتی مشروع و

 شناخته مسئول عمالا آن خسارت بابت است ممکن باشد، کردهن تقصیری عمل انجام
  شود.

 توجه درخور و اساسی که موضوعی ،دارو کنندگانتوزیع و تولید مدنی ولیتئمس در
 کنندهمصرف اگر که است پرسش این به پاسخ و آن مبنای تعیین است، حقوقی تأمل و
 مسئولیت شود، معنوی و مادی خسارت دچار معیوب داروی از استفاده و خرید اثر بر

 احراز فرض در ،عبارتیهب .است چگونه خسارت این قبال در دارو ۀکنندتوزیع یا تولید
 دلیل چه به ،است شده دیگری به ضرر ایراد موجب دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید کهاین
 احراز ،وی به وارده ضرر ولیتئمس تحمیل شرط آیا .باشد خسارت جبران به مکلف باید

 احراز رفصِ به که دارد آنرا استعداد ایران یحقوق نظام کهاین یا است او تقصیر وقوع
 یا کنندهتولید بر راآن جبران بتوان خسارت، موجد عملِ و ضرر بین سببیت ۀرابط وجود
  ؟کرد تحمیل دارو ۀکنندتوزیع

 هاینظام رسدمی نظرهب که است استوار گزاره این بر تحقیقی جستار این ۀفرضی
 دو هر یا یک سنتی طورهب ،مربوط اقتصادی و اجتماعی تاریخی، منشأ به متکی حقوقی

 است، او عمل به منتسب خسارت که شخصی به مسئولیت تحمیل برای را مذکور یمبنا
 تدریجی تحول و تاریخی جریان لیکن اند؛داده قرار حوزه این در قانونگذاری مالک
 محض ولیتئمس پذیرش به ،فناوری پیشرفت و جوامع اقتصادی ۀتوسع اقتضای به قوانین
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 ارجح خطر و تقصیر و خطا بر مبتنی مسئولیت بر را آن و شده متمایل موضوع این در
 و جان از حمایت لزوم و جوامع صنعتی ۀتوسع واقع، در شمارد.می قدمم و است دانسته

 پیچیدگی و فناوری پیشرفت رهگذر از که خساراتی قبال در بشری زیستمحیط و مال
 در حقوقی، اندیشمندان آرای به التفات با قانونگذاران تا شد سبب شود،می وارد صنایع

 به جامعه، اقتصادی پیشرفت تسهیل برای الزم حقوقی بسترهای ایجاد به توجه عین
 خأل محض، ولیتئمس ۀنظری بر مبتنی و باشند داشته عنایت نیز وارده خسارات جبران
 یا و زیان عامل خطای یا تقصیر احراز عدم به معطوف که را ضرر جبران عدم از ناشی
 و بارزیان لمع بین سببیت ۀرابط وجود معیار بر و کنند جبران ،است بوده او عمالا خطر

 خسارت مسئولیت تحمیل برای الزم حقوقی بستر عدالت، تحقق مسیر در ،وارده خسارت
 .سازند فراهم را آن بروز عامل بر

 شئون در جوامع ۀتوسع و فناوری پیشرفت شرایط در و امروز مدرن عصر در
 مسئولیت قواعد عمالاِ  برای مختلف حقوقی هاینظام که است مطرح مسئله این مختلف،

 جبران برای رقابت حقوق و کنندهمصرف حقوق از حمایت قواعد نقض نگامه مدنی
 الزم قانونی شرایط تسهیل به توجه ضمن تا است داشته مدنظر را مبانی چه خسارت،

 نیز هدیدزیان اشخاص از حمایت تجاری، و تولیدی هایفعالیت و صنایع ۀتوسع برای
  باشد. مدنظر

 ۀنتیج با تقصیر بدون ولیتئمس مبنای اروپایی ۀاتحادی حقوق در که گونههمان
 قانونگذار نیز ایران حقوقی نظام در ،است ضدرقابتی هایویهر به مأخوذ محض، ولیتئمس
 ناشی مدنی مسئولیت به اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون 66 ۀماد در
 مواد ویژههب قانون، این دوم فصل مقررات در و است کرده توجه رقابت حقوق نقض از

 یا وجود از منصرف ،را ضدرقابتی هایرویه عمالاِ  از ناشی مدنی مسئولیت آن، 48 تا 44
 داند.می تحقق قابل سوءنیت، عدم

 مدنى مسئولیت مفهوم. 1
 است خسارتی جبران مقام در مسئولیت معنای به مدنی مسئولیت حقوقی، شناسیواژه در
 به (است یو حراست تحت یاشیا یا و او ۀادار یا مراقبت تحت که کسی یا) شخص که

 از ناشی تعهدات انجام از تخلف اثر بر شخص مسئولیت همچنین و کندمی وارد دیگری
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 ،یلنگرود ی)جعفر رودمی کاربه یفریک مسئولیت مقابل در مدنی مسئولیت .است قرارداد
  (645ص ،1396

 از ناشی مدنی مسئولیت که است معتقد آکسفورد حقوق یراهنما کتاب در وینفیلد
 مقابل در تکلیفی چنین ؛است شده مقرر قانون سوی از آغاز در که است تکلیفی نقض

 خسارات ۀمطالب برای دعوا ۀاقام طریق از آن نقض و است کلی طورهب اشخاص
 (.Tunc, 1981, p. 936) است جبران قابل نشدهیموتق

 اتالف ۀینظر بر یمبتن ،یفقه غالب نظر از تیتبع به ،رانیا حقوق در یمدن تیولئمس
 به توجه با ،رسدمی نظرهب همهاین با .(51-13 ص ،1387 ،نیآذ و یمی)کر است بیتسب و

 قانون که دانست تعهدی بتوان را مدنی مسئولیت مربوط، قضائی ۀروی و قانونی مبانی
 ناشی کهاین از اعم ؛کند جبران را دیگری به وارده زیان تا است داده قرار شخص ۀبرعهد

 همان واقع در مدنی مسئولیت لذا .یحقوق ۀواقع از ناشی یا باشد قوقیح عمل نقض از
 یاشیا یا افراد یا شخص یک عمل سبب به که است خسارتی قبال در شخص ضمان
 در اتالف، از یناش ضمان البته .است شده وارد دیگری به وی حراست و مراقبت تحت
 ضمان تا آورد وارد دیگری به خسارتی شخصی است کافی و دارد موضوعی ۀجنب فقه،
 آن، عدم و بلوغ و تمیز غیرعمد، و عمد تقصیر، و خطا .شود ثابت او ۀعهدبر حال هر در
 کاشف) است یسنّ و شیعه فقهای اتفاق مورد این، و ندارد نقشی تلفم بودننامض در

 حقوقی نویسندگان از برخی براین،عالوه (.م1998 الزحیلی، ؛87 ص ،1 ج ق،1359 الغطا،
 وارده خسارات جبران برای شخص که است الزامی و تعهد مدنی مسئولیت که نداآن بر
 شخص عمل از ناشی خسارت این کهاین از اعم ،(2ص ،1387 و،باریکل) دارد دیگری به

 فارغ خصوص، این در .باشد او تصرف یا مالکیت تحت اموال و اشیا از ناشی یا مسئول
 است ضروری وارده خسارت و بارزیان عمل بین سببیت ۀرابط وجود ،ضرر لماع نیت از
 عامل تقصیر ارتکاب به منوط است ممکن مسئولیت البته (.37 ص الف،1384 کاتوزیان،)

 کافی مسئولیت تحقق برای ضرر و بارزیان فعل بین سببیت ۀرابط رفصِ  یا ،باشد زیان
 ۀقاعد است ممکن شود، زیان وقوع مانع تواندمی زیان عامل که مواردی در .باشد

 و )طهماسبیکند  ترغیب احتیاط رعایت به را او و باشد داشته مطلوبی اثر محض مسئولیت

 .(1390، پورعلی
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 صحیحی انضباط و انسجام از مدنی مسئولیت به مربوط قوانین ،ایران حقوقی نظام در
 در که است شده مطرح 1339 مصوب مدنی مسئولیت قانون در بخشی .نیست برخوردار

 معنوی و جسمی خسارات و اموال بر خسارت ۀحوز در مدنی قانون مقررات مکمل واقع
 در هم مواردی و اسالمی مجازات قانون در دیه قالب در ضمان باب در بخشی و است
 وسایل دارندگان مدنی لیتمسئو اجباری ۀبیم قانون اصالح نونقا جملهاز مقررات سایر
  است. عمومی قواعد بر یاستثنائ که است شده بیان 1387 مصوب زمینی موتوری ۀنقلی

 کسی هر بر این است که ناظر مدنی مسئولیت مفهوم ایران، قانون نظر از ،هرحالهب
 حیثیت آزادی، یا مال سالمتی، یا جان به احتیاطیبی ۀنتیج در یا عمداً که عمالیا به نسبت

 ناشی خسارت و است مسئول کند وارد معنوی یا مادی ایلطمه دیگری تجاری شهرت یا
 با زیادی ۀفاصل هنوز مدنی، مسئولیت از مفهوم این .کند جبران باید نیز را خود عمل زا

 هایحوزه در حقوقی و حقیقی اشخاص بین تعامالت و امروز ۀجامع در آن مدرن مفهوم
  دارد. اقتصادی و اجتماعی مختلف

 مدنى مسئولیت مبناى. 2

 وارده خسارات قبال در مدنى مسئولیت ایجاد عدالت، به نیل و حق تضمین اقتضای 
 ،اساس این بر ؛است تقصیر بر مبتنی مدنی مسئولیت گاهی (.128 ص ،1369 کاتوزیان،) است

  .باشد شده خطائى یا تقصیر مرتکب خود عمالا انجام در که است مسئول وقتى ،شخص
 آن انجام بر قدرت داشتن وجود با عملی انجام از خودداری مفهومه ب که 1تقصیر

 و شود مرتکب نباید شخص که است عملی دادنانجام یا و (139ص ،1376 لنگرودی، )جعفری
 عمداً  قانونی، مجوز بدون عمل ارتکاب اثر در شخص که است اعتباری وضعیتی واقع در
 ،ایران حقوق در ،(309ص ،2 ج ،1386 )امامی، شودمی مرتکب احتیاطیبی ۀنتیج در یا

 شخصى هرگاه بنابراین، .است تفریط و تعدى شامل ،ایران مدنى قانون 953 ۀماد به متکی
 زیان موجب و کند تخلف مقررات از یا باشد نداشته الزم احتیاط خود رفتار و عمالا در

 خسارت وقوع مدعی .است هوارد زیان جبران هب ملزم و هشد یرقصت رتکبم شود، دیگرى
 قبول است. شده او به زیان سبب ،خطا و تقصیر ارتکاب با ،علیه مدعی که کند ثابت باید
 موجب کنونى، ۀپیچید زندگى شرایط و فناوری پیشرفت با مدرن عصر در نظریه این

                                                      
1. Fault, Negligence, Culpability 
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 جبران اجتماعىْ عدالت اقتضای کهآن حال ؛شودمی اهزیان از بسیارى ماندن جبراندونب
  .است هدیدزیان به هوارد خسارت

 فرایند بودنتخصصی و پیچیده و الزم امکانات و ابزارها فقدان سبب به ،امروزه 
 رفتار ات،تخلف اغلب در ضدرقابتی، عملیات از بسیاری بودنمخفی و کاالها تولید

 ،1386 ،یمیابراه) نیست اثباتقابل دادگاه در تولیدکنندگان غیرمتعادل و غیرمنطقی
 در آن ۀگسترد پذیرش با وجود ،تقصیر سنتی ۀنظری رسدمی نظرهب بنابراین، .(21ص
 در اقتصادی هایبنگاه مسئولیت شناسایی برای مناسب و کارآمد مبنایی حقوقی، هاینظام
 (.84 ص ،1395 ،یمیسل و یلمید) شودنمی محسوب خدمت یا کاال کنندگانمصرف قبال

 جبران تیولمسئ لیتحم یمبنا رسدیم نظرهب ،ینیتقن ۀحوز در گر،ید یسو از
 این،با وجود  .است خطر یتئور مقررات، و نیقوان از یبرخ در یگرید به وارده خسارت

 خطرهای مسئول اشخاصْ که جهت آن از نیست، مدنى مسئولیت شرط ریتقص چندهر
 ایجاد د.هستن آن جبران به ملزم ،دانآن از ناشی خسارت درنهایت و خود فعالیت از ناشی
 خسارت جبران مسئولیت تقبل جملهاز آن آثار پذیرش متضمن ،فعالیت هر از ناشی خطر

 دو بین ۀرابط نه است، دارایی دو بین ایرابطه مدنی لیتمسئو لذا است؛ دیگری به
 به هرکس خطر، یۀنظر بر مبتنی بنابراین، (.Gordley & Von Mehren, 2006, pp.404-405)شخص
 منتفع آن از و آوردمی وجودهب دیگران برای را خطرناکی محیط و پردازدمی فعالیتی

 .Genden Loos,1963, p )کند جبران را خود فعالیت از ناشی هایزیان باید شود،می

184 Van). 
 به توجه با امروزه، که هستند هاییتئوری حق تضمین یۀنظر همچنین و خطر یۀنظر
 عدم همچنین و زمان اقتضائات با متناسب و فناوری ۀحوز در حاصل هایپیشرفت
 قرار تقصیر بدون مسئولیت مبنای کالسیک، مبانی از حقوقی هاینظام کافی استقبال

  اند.گرفته
 ،کنندهنفی ۀجنب از .داد قرار توجه مورد یاثبات و نفی عدبُ دو از باید را خطر ۀنظری

 ۀرابط شود. حذف باید شرط این و ردندا ضرورتی تقصیر اثبات ،مسئولیت تحقق برای
 ناشی و شخص دو بین ۀرابط ،دارند اعتقاد تقصیر ۀنظری حامیان کهآنچنان مدنی، مسئولیت

 دارایی دو بین ۀرابط بلکه نیست، نیت و قصد و وجدان مانند روانی و باطنی عوامل از
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 جایگزین مبنای و مالک ،اثباتی ۀجنب از است. نوعی و غیرشخصی ایرابطه که است
 کهاین از اعم است؛ خویش عمالا قبال در شخص گوییپاسخ و التزام ،تقصیر اثبات

 احراز موجب بارزیان عمل انجام رفصِ  بنابراین .باشد نشده یا شده تقصیر مرتکب
 1ندارد. ضرورتی هیچ تقصیر اثبات و است زیان عامل مسئولیت

 مسئول خطرناک شیء ةدارند که است آن مبین تقصیر یا مسئولیت فرض هرحال،هب
 فرانسه کشور عالى دیوان معروف رأى در موضوع این .است دیگرى به هوارد زیان جبران

 شده تبیین روشنیهب فرانسه سابق مدنى قانون 1384 ۀماد از استنباط با 1930 سال در
 (.37، ص 1397 ،)عسگرزاده است

 مسئولیت این از رهایی برای او و است زیان عامل بودنمسئول بر اصل نظریه، این در
 مرتکب بارزیان عمل و وارده خسارت بین شد ثابت کههمین .کند ثابت را آن خالف باید
 نظریه این مطلق قبول اگرچه .است کافی مسئولیت تحمیل برای ،است برقرار علیت ۀرابط

 سنگینى هاىهزینه و کندمى محدود را اقتصادى هاىفعالیت صاحبان عمل آزادى و ابتکار
 و آن اجتماعى مفید آثار به توجه با لیکن ؛گذاردمى هاآن ۀعهدرب هاخسارت جبران براى
 صاحبان توسط مدنی مسئولیت و هافعالیت کردنبیمه لزوم و دیدگانزیان حمایت و تأمین

 .است رفع قابل ایراد این ،دیدگانزیان قبال در فرَحِ  و هافعالیت
 این در است. ذکرشده دکترین بر مضاف تئوری یک واقع در 2،حق تضمین ۀنظری

 و نیست خطر ۀنظری یا تقصیر ۀنظری به منحصر و محدود مدنى مسئولیت مبناى دیدگاه،
 و هدیدزیان حقوق و شود توجه زیان عامل عمل ارزیابى و آثار به فقط که است اشتباه

 مبناى آنجاکهاز .(Van Genden Loos,1963, p.208) شود فراموش قانونگذار تضمین
 به توجه اقتضای ،نیست خطر ۀنظری یا تقصیر ۀنظری به منحصر و محدود مدنى مسئولیت

                                                      
 ناشی مسئولیت فرانسه حقوق است. البته در های سالی و ژوسراندو تن از حقوقدانان فرانسوی بنام. این نظریات منتسب به 1

 بر حیوان فعل از ناشی مسئولیت قانون مدنی سابق( و 1384مادۀ  1 قانون مدنی )بند 1242مادۀ  1 بند بر اساس اشیاء فعل از

مدنی شامل  مسئولیت قانون مدنی فرانسه، 1044 تا 1042 مواد از شود. مستفادسابق( تعیین می 1385)مادۀ  1243مادۀ  اساس

 مسئولیت از است شده عبارتو مسئولیت بدون تقصیر است. مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شدهاثبات تقصیرِ بر مبتنی مسئولیت

 مسئولیت عبارت است از محض نیز مسئولیت همان تقصیر یا بدون مسئولیت ( و1241 و 1240 عمل شخصی )مواد از ناشی

 مسئولیت (1243حیوان )مادۀ  دارینگه ناشی از مسئولیت (،1242 مادۀ 1 غیر )بند فعل از ناشی مسئولیت اشیا، فعل ناشی از

 (.1244امالک )مادۀ  مالکان

 .است ،سیپار دانشگاه استاد استارک، سیبور حقوق دانشمند به منسوب هینظر نیا .2
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 است قانونگذار سوی از حق تضمین ،زیاندیده حقوق جبران و باریانز عمل ارزیابى و آثار
 مقتضیِ  جامعه، یک در سالم زندگی و سالمت بر حق (.128 ص ؛1369 )کاتوزیان،

 جان و جسم به مربوط حقوق تا است بخشاطمینان ایگونههب شخص حقوق تضمین
 و خدشه هرگونه و دگیرن قرار خطر معرض در دارد، برترى او حقوق سایر بر که ،انسان
 .شودمى اطالق مدنى مسئولیت آن به که شود جبران حق این در خللی

 برای که یمسئولیت همان است؛ تقصیر بر مبتنی گاهی مسئولیت فوق، موارد برعالوه
 نتواند اگر و 1است هدیدزیان سوی از اماره و دلیل ابراز محتاج مرتکب تقصیرِ اثبات

 ماند.می بالجبران خسارت کند، اثبات است کرده وارد خسارت او به که را شخصی خطای
 است مفروض ،زیان عامل تقصیر که مفهوم بدین است؛ تقصیر فرض بر مبتنی نیز گاهی

 باید تقصیر عدم بلکه برآید؛ علیهمدعی تقصیر اثبات مقام در هدیدزیان نیست نیازی و
 2شود. اثبات مسئولیت از رهایی برای

 عنوانهب که شودمی اطالق نیز محض مسئولیت نآ به که است نوعی مسئولیت هم گاهی

 تدبیر و مصلحت ۀپای بر و قانون حکم به که است مسئولیتی نمبیّ تقصیر، بدون مسئولیت اثر

 و ناروا فعل احراز مبنا، این بر نیست. مدنی مسئولیت عمومی قواعد تابع و است شده ایجاد

 یکاف تیمسئول جادیا یبرا مضر و ناگوار ۀجینت بلکه ؛نیست مالک مسئول به آن انتساب

 برخاسته آن از یضرر که داده انجام یضدرقابت عمل خوانده که کند ثابت خواهان اگر .است

 (.185ب، ص 1384 ،انی)کاتوز شودیم داده خسارت جبران به حکم است،

 لیدل به هاانیز از یاریبس اناًیاح ریتقص از یناش یمدن تیمسئول بر یمبتن آنجاکهاز
 ،ماندیم بالجبران مرتکب رِیتقص اثبات در یدشوار ای و هدیدزیان ییتوانا عدم
 نوعی مسئولیت یا محض مسئولیت ه،دیدزیان حقوق أمینت و نیتضم یبرا گذارانقانون

 ،مسئولیت این از هدف .نیست مدنی مسئولیت عمومی قواعد تابع که ندانموده معین را
                                                      

 به یاطیاحتیب جهینت در ای عمداً یقانون مجوز بدون کس هر» ،1339 بهشتیارد 7 مصوب یمدن تیمسئول قانون 1 ۀماد وفق .1

 دهیگرد جادیا افراد یبرا قانون بموجب که گرید حق هر به ای یتجارت شهرت ای تیثیح ای یآزاد ای مال ای یسالمت ای جان

 .«باشدیم خود عمل از یناش خسارت جبران مسئول شود، یگرید یمعنو ای یماد ضرر موجب که دینما وارد یالطمه

 متیق مسئول ونقلحمل یمتصد شود، گم ای تلف التجارهمال اگر» ،کرده مقرر تجارت قانون 386 ۀماد در قانونگذار کهچنان .2

کننده یا مرسلٌ الیه التجاره یا مستند به تقصیر ارسالالشدن مربوط به جنس خود منماید تلف یا گم ثابت کهنیا مگر بود؛ خواهد

اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن ها دادهو یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن

 «.جلوگیری نماید...
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 عملِ  وصفِ از فارغ دیگر، عبارته ب .آن کیفیت نه است فعل ۀنتیج به ضمان تحمیل
 است خسارت ضامن او ،شود منجر غیر به اضرار به شخص کار ۀنتیج چنانچه مرتکب،

 اگر حتی ،بنابراین .است علیه مدعی عمل معلول وارده ضرر که شود ثابت است کافی و
 خسارت وقوع علت کند ثابت کهآن مگر است؛ نماض باشد، نکرده هم تقصیری شخص

 1است. بوده دفع غیرقابل و بینیپیش غیرقابل خارجی ۀحادث و قاهره ۀقو
 موجب که یعمل و هدش مطرح غرر حدوث ضوعمو یپزشک امور باب در ،فقه در

 یک ترغیب واقع در اغراء .شودمی یابیارز «غرور ۀقاعد» یمبنا بر شده، یگرید اضرار
 هرچند .باشد ضرر این جاهل به کنندهترغیب هرچند است، زیانبار فعل ارتکاب به شخص

 را دیگری کسی که آنگاه اجماالً رسدمی نظربه ،ستین کسانی هبار نیا در فقها گاهدید
 حتی است، غرور ۀقاعد مشمول ،سازدمی وارد ضرر یو به و کندمی یعمل به ترغیب

 ق،1417 ای،مراغهحسینی ) باشد مغرور نفع تحقق درصدد و ناآگاه ضرر ورود به اگر
 اریبس تقصیر بدون و تقصیر فرض بر مبتنی هایولیتئمس ۀدامن امروزه البته (441 ص

 جبران ضرورت بر و است هدش کاسته مدنی ولیتئمس نظام بودنیاخالق از و گسترده
 وقوع از پزشک آگاهی اثبات یدشوار .شودمی بیشتری تأکید اضرار قربانیان خسارت
 و شود یابیارز مذکور اریمع با یو عمل تا شده سبب که است یدالئل از یکی ،خسارت

 ناآگاه بیمار به وارده خسارت جبران تیمسئول از خسارت، ایراد به خود علم انکار با فقط
 فرانسه، در .است همسو حقوقی مترقی هاینظام با غرور ۀقاعد از موسع تفسیر .شود رها
 احتیاطیبی یا مباالتیبی از یناش ضرر جبران یمبنا تقصیر بر مبتنی مدنی ولیتئمس بر که

 پذیرش به اخیر، هایسال در (،Penneau, 1996, pp.59-63است ) شده دیتأک بمرتک
 .(1387 ،نیآذ و یمی)کر اندشده لیمتما تقصیر بدون و تقصیر فرض با ولیتئمس

 فعالیتی به که جهت آن از اشخاص مدنی مسئولیت معموالً ست،یزطیمح ۀحوز در
 حالدرعین و است تنفعم متضمن هم و است مشروع و قانونی هم غالباً که کنندمی اقدام

 مطلق یا و محض مربوطه مسئولیت ،شودمی منجر زیستمحیط تخریب و آلودگی به
 بین سببیت ۀرابط احراز موارد، سایر همانند ،محض مدنی مسئولیت تحمیل شرط است.

                                                      
 1347 /23/10 مصوب ثالث شخص مقابل در ینیزم یموتور یۀنقل وسائل دارندگان یمدن تیمسئول یاجبار ۀمیب قانون 1 ۀماد .1

 .است موضوع نیا مصداق
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 پذیرش معاصر، جهان در حقوقی تتحوال اقتضای و است زیان ودور و فعل ترک یا فعل
 بهرامی) است زیستمحیط ۀحوز در خصوصهب خسارات جبران برای مطلق مسئولیت

 رد مرسوم هاینظریه سایر با محض مسئولیت تفاوت (.150-121ص ،1386 ،فهیمی و
 تقصیرِ  و شودمی داده نسبت تولید ۀپیچید سازمانِ به شخص بجای ،مباالتیبی که است آن

 جانشین مسئولیت، این و شودمی سازمانی و جمعی مسئولیت موجب ،خاص گروه یا فرد
 (.Komninos, 2008) گرددمی فردی و اخالقی مسئولیت
 میان اگر حتی ،است مسئول مطلقاً و االطالقعلی شخص ،مطلق مدنی مسئولیت در

 اساساً  وی که باشد محرز کهاین از فارغ یاباشد  نداشته وجود رابطه هوارد زیان و او عمل
 (؛1385 ،سماواتی) است بوده قاهرهۀ قو خسارت، ورود علت یا نشده یتقصیر مرتکب

 ،مال تلف که کند ثابت کهآن ولو ؛مغصوب مال تلف صورت در غاصب ضمان مانند
 داللت به حتی ،مطلق ضمان این 1.شودنمی مربوط او به کهاست  بوده حوادثی از ناشی

 تفریط و تعدی اثر در و است مشروع تصرفْ آغاز که موردی در ،مدنی قانون 493 ۀماد
 ،فرهمندفر و ایقبله) شودمی اجرا هم (غصب حکم در) شودمی منتهی ضمانی ید به

1389.) 
 ۀمطالب امکان عدم صورت در .است الضرر ۀقاعد به متکی فقه در مدنی مطلق مسئولیت

 الضرر ۀقاعد ضرر، جبران لزوم و غیر به اضرار عدم اقتضای ،اتالف ۀقاعد اساس بر خسارت

 بلکه نیست؛ یمسئولیت چنین احراز مبنای تقصیر وجود .است تسبیب نمبیّ هم بعضاً که است

 یا مطلق مسئولیت خسارت، بروز در متعدد هایواسطه وجود و سناداِ ۀرابط کشف علتهب

 (.14ص ،الف1384 ،کاتوزیان) شودمی عینم زیان عامل ایبر عینی

 هم تقصیر بدون کیفری مسئولیت آن به که کیفری حقوق در مطلق مسئولیت البته
 کیفری، حقوق ۀحوز در زیرا است؛ متفاوت مذکور موضوع با اندکی شود،می اطالق

 ،جامعه تتحوال از ناشی اجتماعی مالحظات برخی به توجه با مدرن عصر در قانونگذار
 در تسهیل و مراقبت استانداردهای سطح یارتقا منظورهب ،متهم دفاعی حقوق از فارغ

 منافع از حمایت و خطرناک رفتارهای بعضی ارتکاب از جلوگیری برای جرم، اثبات

                                                      
غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده »دارد: قانون مدنی مقرر می 315. مادۀ 1

 «باشد، هرچند مستند به فعل او نباشد.

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/133580/%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%87_%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/133580/%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%87_%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/185391/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1_%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/185391/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1_%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/231126/%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%85%d9%86%d8%af_%d9%81%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/231126/%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%85%d9%86%d8%af_%d9%81%d8%b1
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 زیاد، هایهزینه صرف سوءنیت، اثبات یا و عمل ارتکاب ۀنحو اثبات دشواری و عمومی
 به آنرا ارتکاب واست  کرده ممنوع مطلق طورهب را عمالا برخی انجام و... دادرسی ۀاطال
 عنصر فقدان یا وجود از منصرف ،آن ۀنتیج و مجرمانه رفتار بین سبیت ۀرابط اثبات رفصِ

 باشد قانون نقض ،مرتکب هدف کهاین از فارغ ؛داندمی مرتکب کیفر موجبِ ،الزم روانی
 پور)جانی شودمی تحمیل «تقصیر بدون» فردِ بر مجازات ،مواقعی در واقع، در .نباشد یا
  (.1392 عباسی، و

 آن انواع و دارو عیب مفهوم. 3

 ،است طرح قابل دارو توزیع و تولید با مرتبط مسئولیت مومفه تحلیل و تبیین در آنچه
 شناخت اساس بر و است قانون یاجرا و تقنینی ۀحوز در یردبکار انتزاعیِ  مفهوم متضمن
 به وارده خسارات قبال در مدنی مسئولیت تحقق شرایط و ارکان موضوع آن، از حاصل

 مفهومی دارو توزیع و تولید پس ؛دارد بحث قابلیت دارو از استفاده سبب به اشخاص
  .است حاضر بحث در اساسی

 ،شخص یک توسط آن از یقسمت یا کامل یدارو یک ۀاولی ساخت ،تولید از مراد
 و کشور پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجوز با ،یبیرکت یا بسیط صورتهب

 دارای درمانی مراکز و بیمارستان و داروخانه بین تولیدی یدارو پخش ،توزیع از منظور
 که ییدارو است؛ دارو توزیع، و تولید این موضوع و محور .است فعالیت قانونی مجوز

 چنانچه موضع، این در .باشد کنندهمصرف حاله ب ضرمُ نقصِ و عیب هرگونه از ریبَ باید
 مسئولیت موجب آن، بارزیان آثار لحاظه ب شود، عرضه و توزیع یا تولید یمعیوب داروی
 روحی و جسمی ضرر موجب که است ییدارو معیوب، داروی از منظور البته .شد خواهد

 شود.می کنندهمصرف به مالی و
 و فزونی هر» ،فقها مشهور نظر بر مبتنی جسمانی، ضرر مفهوم در نقصان یا عیب

 ساخت صوالتمح در و (36 ص ق،1377 حلی، )محقق «است خلقت اصل از کاستی
 ص ،1387 المحققین، )فخراست  یکاست یا فزونی با طبیعی مجرای از شدنخارج بشر،
 انتفاع یا کاال ارزش از که است نقصی واقع، در عیب، (.258 ص ،1362 ،نجفی ؛491

شود  ءیش در نقصان یا زیادتی سبب یا(279 ص ،الف1384 انیکاتوز) بکاهد آن متعارف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
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 یا چیزی در فزونی و زیادی یا یکاست و کمی موجب یا و (500ص ،1381 )امامی،
 (.267 ص ،1381 لنگرودی، )جعفری است متعارف و عادت برخالف که شود حیوانی
 و عرف حسب بر عیب تشخیص ،مدنی قانون 426 ۀماد مبنای بر ایران، قانونی ادبیات در

 ،1382 ،ییصفا) شود مختلف امکنه و ازمنه حسب بر است ممکن بنابراین ،پذیردمی صورت عادت

 مقرر شرحه ب شود،می مالی ضرر موجب که عیبی مفهوم ایران، قانونگذار نظر در .(278 ص ،2 ج

 اننقص ،یزیاد هرگونه از است عبارت ،کنندگانمصرف حقوق از حمایت قانون 1 ۀماد 4 بند در

 و دارو توزیع و تولید لذا .شود خدمات یا کاال اقتصادی ارزش کاهش موجب که حالتی تغییر یا

 بشود؛ آن از متعارف ۀاستفاد مانع که باشد نقصانی یا عیب واجد بایدن ه،کنندمصرف به آن ۀعرض

 ایمنی فقد احراز آن، ایجاد زمان ،عیب بودنمخفی جملهاز شرایطی لحاظ با صورت، این غیر در

 امکان باشد، آن تولید فرایند یاطراحی در عیب این منشأ هکاین از اعم ،دارو مصرف خطر وجود و

 داشت. خواهد وجود خسارت ۀمطالب

 موجود عیب به دارو ۀکنندمصرف آگاهی و علم عدم دارو، عیب بودنمخفی از منظور
 424 ۀماد در مقرر مالک به توجه با توانمی عیب، اخفای باب در عموماً  است. دارو در
 چنانچه آن، ظرف بر دارو یک مصرف یانقضا تاریخ درج رغمبه که داد نظر 1دنیم انونق

 رهگذر این از و کند مصرف و بخرد آنرا حالدرعین و باشد نشده آن متوجه شخصی
 از ناشی شده حادث که یضرر زیرا ؛کند خسارت ۀمطالب تواندمی ،برسد وی به زیانی
  است. دارو ۀفروشند بارزیان عمل

 حادث عیب که شود احراز باید قضایا نوع این در که شود مطرح است ممکن البته
 ضایتمق به تااست  شده حادث آن مصرف تا تولید ۀلحظ از زمانی مقطع هچ در دارو در
 عیبی هرگونه مسئول هدفروشن ،ایران یحقوق نظام در بشود. مترتب مربوطه مسئولیت آن،

 کاال در ،قبض از قبل واقع در و آن با زمانهم یا معاوضی ضمان انتقال از پیش که است
 را دارو که شخصی چنینهم و دهرک تولید را دارو که شخصی پس است. ودهب موجود
 .است مسئول خریدار توسط دارو قبض از قبل بعی به نسبت ،کرده است توزیع

                                                      
اعم از  ؛عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است»دارد: مقرر می قانون مدنی 424 ۀماد. 1

 «.که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده استواقعاً مستور بوده است یا اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب این

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA


 دارومدنی ناشی از عیب تولید و توزیع مسئولیت مبانی                       اهلل رحیمی و راضیه رسکتی    فتح

279 

 در که باشد پزشکی و بهداشتی هایمؤلفه و هاشاخصه واجد باید دارو رحال،هبه
 کنندگانتوزیع و کنندگانتولید رفتار معیار ،داور تولید و سالمت نظام در دارو آن ساخت

 در کنندهاستفاده اشخاص ایمنی برای الزم استاندارد با منطبق باید دارو ،واقع در .است
 نادرست صورتهب دارویی اگر که نیست آن مفهومهب امر این .باشد خطر هرگونه مقابل

 است؛ نبوده استاندارد داروی گردیده، دیگری به اضرار موجب و شده مصرف یا تجویز
 آنچنان دارای نظر مورد یدارو استفاده، متعارف شرایط در که است آن غرض بلکه

 عوارض بروز یا بیماری تشدید سبب بیمار، درمان بجای که باشد جانبی عوارض
 بشود. ایکنندهاستفاده هر در نامتعارفی

 لحاظ از کهاین است موضوع بیان در اهمیت حائز آنچه دارو، عیب انواع باب در
 تولید و طرح ۀمرحل سه در دارو، مورد در خاص طورهب و معامله موضوع در عیب نظری

 ۀمرحل در ،طرح در عیب منشأ (.46 صب، 1384، کاتوزیان) است طرح قابل آموزش و
 ؛است آن بندیفرمول و کشف و ابداع روند از ناشی و فنی و علمی لحاظ از دارو طراحی

 وجود جنس همان از تولیدشده و طراحی داروهای تمامی در عیب این رسدمی ظرهبن لذا
 و تولید در نامرغوب و معیوب مواد از استفاده بر اثر نیز تولید ۀمرحل در عیب .دارد

 و بندیبسته ۀنحو حتی و آن آوریعمل فرایند در الزم دقت عدم یا دارو ساخت
 آن استفاده و باشد معیوب تولیدشده داروی شودمی سبب که است دارو کردناسترلیزه
 ۀنحو به مربوط آموزش ۀمرحل در عیب .شود کنندهمصرف به خسارت ایراد موجب
 موجب دارو، مصرف ۀنحو در صحیح آموزش عدم فرض در که است دارو از استفاده

 .شود کنندهمصرف به خسارت ایراد

 دارو ۀکنندتوزیع و تولید مدنی مسئولیت ارکان. 4
 عام عنصر سه احراز شود، تحمیل دارو ۀکنندتوزیع و تولید بر مدنی مسئولیت کهآن برای

 دو، این بین سببیت ۀرابط وجود و بارزیان عمل وقوع ،خسارت حدوث شامل مربوطه،
 به مدنی، مسئولیت عمومات به ابتنای با باید الجرم عناصر، این تبیین در است. ضروری

  پرداخت. موضوع تحلیل
 آن حدوث و دارو توزیع و تولید از ناشی خسارت مفهوم. 1-4
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 این حدوث و دارو توزیع و تولید از ناشی خسارت مفهوم مورد، این در موضوع اولین

 والز یا مال در نقصان وزبر از عبارت ،ضرر یا خسارت حقوقی، لسان در است. خسارت

 از ناشی ضررِ صورت، این در .است شخصی عواطف و حیثیت به لطمه یا و مسلم منفعتی

 حالدرعین مکن استم دارو یک مصرف زیرا ؛نیست مقنن نظرِ مورد خسارت ،ارود مصرف

 شخص در نیز یآورزیان عوارض بروز سبب باشد، مفید مشخصی بیماری درمان ایرب که

داده  بیمار به فاسدی و معیوب داروی ،فروشنده اگر لیکن ؛شودنمی یتلق ضرر رفاًع که شود

 بروز یا بیماری تشدید سبب بلکه نشده، بیماری بهبود موجب تنهانه آن از استفاده که باشد

 مادی وارده ضرر کهآن از اعم مدنی، مسئولیت قانون 1ۀ ماد به مستند ،باشد شده یعوارض

لطمه  شخص زیبایی به احیاناً  و باشد معنوی یضرر یا شود وارد بیمار جسم بر صرفاً و باشد

 پرداخت به ملزم ،مورد حسب ،وی و شد خواهد تحمیل فروشنده بر مدنی مسئولیت ،بزند

 (.1392 ،عباسی و پور)جانی بود خواهد پزشکی ۀمعالج هایهزینه و دیه

 را جبران و مطالبه را دارو بودنمعیوب از ناشی خسارت بتوان کهآن برای ،هرحالهب
 هنوز کهدرحالی ،شده وارد یمسلم ضرر که شود اثبات اوالً  است الزم ،کرد درخواست

 فروشنده بارزیان عمل از یناش بالواسطه و اًمستقیم ادعا مورد ضرر ثانیاً .است نشده جبران
 بینیپیشقابل دارو از استفاده از ناشی ضرر ورود ثالثاً باشد. دارو ۀکنندتوزیع و تولید یا

 در پزشکی استانداردهای لحاظ از دارویی ۀعرض و تولید اگر که است آن منظور باشد.
 ایامی، شدنسپری با و متعاقباً  لیکن نداشته، یخطر و بوده مناسب مربوطه زمان

 و لطمه ایراد موجب آن از استفاده که کرده ثابت داروسازی و پزشکی علم هایپیشرفت
 این شود.می محسوب بینیپیش غیرقابل دارو آن تولید زمان در ضرر این ،شودمی یبآس
 دارو عیب به لماع باید که ،تولیدکننده و بوده معیوب دارو که ندارد آن به انصرافی امر
  کند. بینیپیش را آن نتوانسته مباالتیبی یا تخصص نداشتن علتهب ،بودهمی

 دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید بارزیان لمع .2-4
 و غیرقانونی عمل آن ،دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید بارزیان عمل از منظور

 بنابراین، شود؛می شخص مسئولیت موجب ضرر، ایراد صورت در که است ینامشروع
 فعل، ترک یا فعل از اعم ،عملی هر با آن ۀکنندتوزیع یا دارو کنندۀتولید واحد چنانچه

 و قانونی مراجع موردنظر الزم استاندارد از که داده کنندهمصرف تحویل را دارویی نهایتاً
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 چنین توزیع و تولید اساساً کهاین یا و نبوده برخوردار درمانی و بهداشتی دارصالحیت
 ایران، حقوقی نظام در یمدن مسئولیت اقتضائات بر مبتنی ،است بوده ممنوع مبنائاً دارویی

 عمل آن از ناشی ضرر لذا ،ودهب مجازغیر و مشروعنا عملْ اصل ازآنجاکه موارد، این در
 است محرز قضیه این در دارو ۀکنندتوزیع و تولید تقصیر زیرا شود؛می مسئولیت موجب

 مربوطه ۀحرف در مقرر الزامات رعایت در وی تقصیر و قانونی حدود از تعدی لحاظه ب و
 باید دتاًعقا ،است نبوده قانونی معیارهای با منطبق که محصولی توزیع و تولید باب از

 .بپذیرد آنرا مسئولیت
 دارو ۀکنندتوزیع و تولید عمل و وارده خسارت بین سببیت ۀرابط .3-4

 واسطهبی و مستقیم ارتباط ایران، حقوقی نظام در مدنی مسئولیت عمومات مطابق
 بار البته که است مدنی مسئولیت احراز ضروری شرط بارزیان لمع با وارده ضرر بین

 مصرف از ناشی خسارت است. مدعی ۀبرعهد قضیه این در سببیت ۀرابط وجود اثبات
 منقضی آن مصرف تاریخ که دارویی توزیع یا بوده غیرقانونی آن تولید اساساً که دارویی

 ممکن کهچنان .باشد دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید عمل به معطوف است ممکن شده،
 کند تالش داروخانه مسئول و کند تهیه داروخانه از را سربسته دارویی کنندهصرفم است

 نبوده، داروخانه در آن حد از بیش نگهداری ،مصرف تاریخ انقضای علت دنمای ثابت تا
 داشته، مصرف قابلیت دارو این که زمانی مدت داروخانه، به تحویل تا تولید زمان از بلکه

 صورت این در است؛ نشده آن متوجه نیز داروخانه در دارو توزیع مسئول و شده منقضی
 جمله از و فنی جوانب به دارو توزیع مسئول آگاهی و علم بر فرض کهاین لحاظ هب ،نیز

 اینتیجه وی تالش لذا نشود، آن متوجه توانستهنمی وی دتاًقاع و است دارو مصرف زمان
 صیرقت این از ناشی مدنی مسئولیت زا تواندنمی و است محرز وی تقصیر و داد نخواهد

 مصرف تاریخ کننده،مصرف به صدمه ورود علت که کند اثبات کهآن مگر ؛شود مبری
 در که بوده دارو آن تولید ترکیبات و تولیدی عناصر به مربوط بلکه نبوده، دارو از استفاده

 .است دارو ۀکنندلیدتو مسئولیت ۀحیط
 است ممکن بارزیان عمل و وارده ضرر بین سببیت ۀرابط مواردی، در حال،بااین

 عنوانهب و خسارت ایراد اسباب از یکی عنوانهب ،هدیدزیان تقصیر هرگاه مثالً .شود زائل
 لیکن شود؛نمی دیگر شخص متوجه مسئولیتی باشد، ضرر به اسباب آن ترینِنزدیک
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 توأمان صورتهب هدیدزیان تقصیر و عامل بارزیان عمل از ناشی وارده خسارت چنانچه
 خود، عمل تأثیر نسبت به ،هریک و شد خواهد رحمط مسئولیت تقسیم موضوع باشد،

 مقدار به توجه بدون و پزشک تجویز بدون شخصی چنانچه مثالً بود. خواهند مسئول
 ادعای دیگری شخص علیه تواندنمی ،باشد کرده آن مصرف به مبادرت ،دارو مصرف

 مقدار در الزم یهاهشدار دادن در دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید اگر ،لیکن ؛کند خسارت
 بررسی قابل ،مشترک خطای عنوان تحت ،تقصیر این ،باشد کرده تقصیر ودار مصرف
 قابلغیر و خارجی عامل یک از ناشی ضرر وقوع است ممکن همچنین، بود. خواهد

 مثل باشد، خسارت ورود تِلع تنها ثالث آن عمل هرگاه صورت، این در باشد؛ بینیپیش
 به آن فروش به ،آن فاسدشدن از پس و تولیدکننده از دارو سرقت با ،شخصی کهاین

  داشت. نخواهد سئولیتیم دکنندهتولی ،کند اقدام کنندهمصرف

 ،صورت این در .اشدب قاهره ۀقو حدوث شخص، به خسارت ایراد علت است ممکن
 کنندهمصرف به وارده خسارت شود ثابت چنانچه دنی،م انونق 229 ۀماد حکم به متکی

 وی ،ودهب تولیدکننده کنترل ۀحیط از خارج و بینیپیش غیرقابل ،دفع غیرقابل شرایط در
 در استفاده قابل ۀاولی مواد عیب تواننمی اما ؛شودمی قاهره ۀقو از ناشی عافیتم مشمول

 این بروز سبب، که دارو تولید ۀکارخان کارکنان تقصیر و توجهیبی از ناشی ،دارو تولید
 عناصر و اولیه مواد ۀتهی مسئولیت زیرا ؛انستد قاهره ۀقو را شده تولیدی داروی در عیب

، )کاتوزیاناست  تولیدکننده ۀعهد به انکنکار کار بر نظارت و دارو تولید برای ترکیبی
 .(46 ص ،، الف1384

 دارو ۀکنندتوزیع و تولید مدنی مسئولیت نیامب. 5
 تقصیر بر مبتنی مدنی مسئولیت. 1-5
 تناسب به و قراردادی وضعیت در تواندمی دارو ۀکنندتوزیع و تولید کهاین از فارغ

 یح،صح و معتبر قرارداد وجود احراز فرض با ،قرارداد طرف برابر در مربوط شرایط
 نقض این ۀنتیج در خسارت ورود متعاقباً و قرارداد طرف سوی از عهد نقض حدوث

 مسئولیت دارای ،قرارداد مفاد اجرای عدم و خسارت بین سببیت ۀرابط وجود و تعهد
 واقع در و مدنی مسئولیت تحلیلی و تحقیقی جستار این در بحث محور ازآنجاکه .باشد
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 ضرورتاً  شود،می اطالق قهری ضمان آن به ایران حقوقی نظام لسان در که است چیزی آن
  شد. خواهد پرداخته آن با رتبطم هایتئوری و مسئولیت این مبانی به

 مبانی به آن ابتنای برعالوه ،واقع در دارو ۀکنندتوزیع و تولید مدنی مسئولیت البته
 متضمن آن، مصرف ضمانت و دارو ایمنی تضمین و تقصیر شامل مسئولیت این عمومی

  است. دارو پنهانی عیوب به علم و دارو چنین تولید به نسبت او محض مسئولیت
 هر همانند دارو ۀتولیدکنند که است آن تولیدی داروی ایمنی تضمین از غرض

 از آن بودنعاری و تولیدی محصول یایمن تضمین به تعهدم اصوالً ،کاالیی ۀفروشند
 محصول در موجود عیب چنانچه فرض، این بر مبتنی و است نقض و عیب هرگونه
 به زمتمل و متعهد او شود، دیگری به معنوی و مادی خسارت ایراد سبب وی تولیدی
  است. ضمنی گاهی و صریح گاهی تضمین این است. خسارت جبران

 و تولید قراردادی تعهد دارو، ایمنی صریح تضمین مبنای کهاین از منصرف
 تولیدی، داروی بودننمای و المس و نقص و عیببی بر دائر وی غتبلی یا دارو ۀکنندتوزیع

 پی در خسارتی هرگونه جبران به را او التزام و 1است محصول فروش اساس عنوانهب
 مدنی مسئولیت اصلی بحث از و شودمی ایجاد دارو در عیب وجود سبب به که دارد

 منبعث ضمنی تعهد دارو، ایمنی ضمنی تضمین نشأم اساساً  ،است خارج )غیرقراردادی(
 سالم داروی تحویل و تولید به متعهد تولیدکننده آن، بموجب که است قانون یا عرف از
 مصوب کنندگانمصرف حقوق از حمایت قانون 2 ۀماد در کهچنان است؛ مشتری به

 کاال سالمت و صحت مسئول مشترکاً یا منفرداً خدمات و کاال دگاننکنعرضه ۀکلی ،1388
 دقراردا مندرجات یا و قوانین در مندرج شرایط و ضوابط با مطابق شدهعرضه خدمات یا

 در حتی و نیست قرارداد وجود به لزومی موارد، این در 2ند.امعامالت در عرف یا مربوطه
                                                      

اشتباه  ای بیاطالعات نادرست که موجب فر ۀخالف واقع و ارائ غاتیتبل گان،کنندمصرف حقوقاز  تیقانون حما 7 ۀماد وفق. 1

 .استممنوع  یغاتیتبل یهاو برگه یگروه یهارسانه ،یوسائل ارتباط جمع قیاز جمله از طر ،کننده شودمصرف

کنندگان کاال و خدمات، منفردًا عرضه هیکل»: داردیم مقرر 15/7/1388وب مصکنندگان از حقوق مصرف تیقانون حما 2 ۀماد. 2

مندرجات قرارداد  ایو  نیمندرج در قوان طیشده مطابق با ضوابط و شرامشترکاً مسؤول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه ای

شده، نییتع طیشرا عدم انطباق کاال با ای بیدر صورت وجود ع ،باشد یعرف در معامالت هستند. اگر موضوع معامله کل ایمربوطه 

 ،( باشدنیمع نی)ع یکند و اگر موضوع معامله جزئ نیآن را تأم دیحق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده با یمشتر

پرداخت کند. در  ،و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است وبیمع یارش کاال ایتواند معامله را فسخ کند یم یمشتر

 «.است یکننده منتفعرضه یپرداخت خسارت از سو ،یمشتر یصورت فسخ معامله از سو
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 تعهد این که است آن مفروض آن، در شرطی چنین درج عدم و قرارداد وجود فرض
  دارد. وجود ضمنی طورهب

 آن مصرف هنگامه ب کاال سالمت ضامن کنندهعرضه کاال، تضمین دکترین دیدگاه از
 آن ضمان کننده،مصرف به خسارت ایراد نتیجتاً و کاال در عیب وجود صورت در و است

 و دریافت رهگذر از که ایکنندهمصرف هر منظر، این از .است کنندهعرضه ۀعهد بر
 ؛کاالست ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید ۀعهد بر آن ضمان ،ودش متضرر تولیدی یکاال ۀاستفاد
 متکی و قرارداد وجود به وابسته موضوع این که شود ایراد است ممکن بااینحال، اگرچه

 سایر به تسری قابل ،قراردادها بودننسبی اصل اقتضای به و است قراردادی مسئولیت به
 لحاظه ب و یستن بشوند متضرر قراردادی ۀرابط از خارج است ممکن که اشخاصی

 قرارداد طرف ۀکنندتوزیع و تولید بر هاآن خسارت تحمیل امکان دکترین، این محدودیت
 ندارد. وجود

 جبران به تعهد و مسئولیت قانون در کهآن ولو مدنی، مسئولیت اصل بر مبتنی
 هر یا و دارو ۀکنندتوزیع و تولید باشد، نشده هم تصریح دارو عیب از ناشی خسارت
 شده کنندهمصرف به خسارت ایراد سبب و کرده تصرف و دخل آن در که دارو ۀفروشند

  .است وارده خسارت جبران نمضا باشد،
 عیب بودننپنهان و دارو متالس دارو، مصرف در خریدار فرض کهاین مقتضای به

 ۀنحو اعالن هب دارو ۀکنندتوزیع و تولید ضمنی تعهد وجود دیگر سوی از و است آن
 نادرست ۀاستفاد احتمالی هایخطر و عیوب به نسبت هشدار و دارو از صحیح ۀاستفاد

 قانونی هایمسئولیت ۀزمر در و سازیآگاه به تعهد در او مسئولیت اجرای واقع در آن، از
 تحمیل سبب شود، نجرم کنندهمصرف به خسارت ایراد به که تعهد این نقض لذا ،است

  .دشومی بارزیان عامل و مسبب بر وارده خسارت جبران مسئولیت
 حائز آنچه ایران، حقوقی نظام در مدنی مسئولیت مبنای عنوانهب ،تقصیر باب در
 و دارو ۀکنندتوزیع و تولید به منتسب عمل بر آن انطباق و موضوع مفهوم ،است اهمیت

 ،دارو ۀکنندتوزیع و تولید مسئولیت مبنای عنوانهب تقصیر انتساب است. آن اثبات همچنین
                                                      

بر جبران داشته باشند، عالوه یکنندگان به آن آگاهباشد و عرضه تیفیعدم ک ای بیاز ع یتبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناش 

باشد، مشمول همان  گرید ۀمجرمان نیچنانچه اقدام آنان واجد عناو .قانون محکوم خواهند شد نیبه مجازات مقرر در ا ،خسارت

 .قانون خواهند بود
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 رعایت جملهاز آنان الزم مراقبتی ۀوظیف و تکلیف تعهد، نقض اثبات با مالزمه
 سفیدگری رایب باید که آنگاه مثالً .اردد دارو فروش و توزیع و تولید در الزم استانداردهای

 برود، کارهب یتمّسَ بدون و خالص نوع از موادی ،دارویی و غذایی ظروف آمیزیرنگ و
 جبران مسئول شود،می کنندهمصرف به خسارت سبب و کندمی تقصیر تولیدکننده

 آن از ناشی خسارت ایراد و تقصیر وقوع مدعی بنابراین، 1بود. خواهد وارده هایزیان
 آن عیب و بوده معیوب ارود که کند ثابت باید ،بارزیان عامل به مسئولیت تحمیل برای

 .است دارو ۀکنندتوزیع یا تولید تقصیر از ناشی نیز
 وی که است آن مفروض ،دارو ۀکنندتوزیع و تولید به تقصیر انتساب علت حیث از

ه ب آن، از یاطالعبی ادعای و 2باشد آگاه ستبایمی یا است آگاه دارو پنهانی عیوب از
 دانش محتاج و 3است تخصصی و ایحرفه موضوعی دارو توزیع و تولید کهاین لحاظ
 عوارض بهراجع رااخط عدم بنابراین نیست؛ پذیرفته وی از ،است حوزه این در الزم

 و غفلت روی از چه و باشد عامدانه چه آن، عیوب اعالم عدم یا دارو مصرف خطرناک
 مسئول وی راستا، این در لذا است؛ او تقصیر متضمن متیقن، قدر به اکتفا با مباالتی،بی

 است. وارده خسارت ضامن و شودمی محسوب خودش عمل

                                                      
رنگهایی که در : »1334قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  19 ۀماد 1 ۀتبصر. 1

خواهد فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی شود، باید از نوع مخصوص مجاز باشد کهمواد خوردنی و آشامیدنی مصرف می

شود باید از نوع خالص و بدون کار برده میآمیزی ظروف غذایی و دارویی بهشد. همچنین موادی که برای سفیدگری و رنگ

 «.شوندماه تا یک سال محکوم می 6. متخلفین به حبس تأدیبی از سمیت باشد

ای، نسبت به کیفیت و صل آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در امور حرفههای حقوقی مختلف اکه در نظام. با آن2

اندیا باید آگاه باشند و ادعای عدم آگاهی آنان نسبت به عیب یا نقص کاال یا خدمت مربوطه کمیت کاال یا خدمت مربوطه آگاه

برخالف  15/7/1388وب مصکنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 2پذیرفته نیست؛ با وجود این، در تبصرۀ ذیل مادۀ 

 دارد: صراحت بیان متن ماده، قضیه را با چالش مواجه کرده است. این تبصره مقرر می

بر جبران کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، عالوهتبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه»   

چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان  .نون محکوم خواهند شدخسارت به مجازات مقرر در این قا

ای و متخصص نتواند یا نباید به عیب و نقص کاالی تولیدی خود آگاهی داشته در واقع اگر تولیدکنندۀ حرفه« .قانون خواهند بود

ای که غالباً کنندههم مصرفارض و عیوب مطلع سازد؟ آنکنندۀ آن کاال را از این عوباشد، پس چه کس دیگری باید مصرف

 های تخصصی ازجمله دارو و امور پزشکی ندارند.تخصص یا دانشی در حوزه

 .ای باشددارو باید حرفه ۀکنندتوزیع و تولید ،مقررات امور پزشکی و دارویی مفاد اساس بر. 3
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 فاعل تیمسئول باب در هآنچ با احتجاج نیا که شود مطرح است ممکن همه،نیباا
 ۀواسطهب ،هرگاه که مفهوم نیا به .است متفاوت شود،می مطرح غرور ۀقاعد بر یمبتن

 خوردنریبف زین ضرر لتع و شودمی وارد یضرر دیگری به شخص، کی عمل انجام
 خودش است ممکن حتی و نداشته را شخص نآ فریب قصد علفا کهآن ولو ،باشد متضرر

 بجنوردی،) است مسئول وارده ضرر قبال در ،باشد بوده ناآگاه یا خورده فریب نیز
 فاعل جهل حالت در غرور فهمید تواننمی که معتقدند یبرخ البته .(225 ص ق،1413
 اگر لذا ؛است شده (غار) فاعل ضمان به حکم عقال بنای برمبنای اما ؛نه یا شده محقق
 فاعل بودنعالم صورت در فقط ضمان اختصاص ظاهرْ بود، عقال بنای به مدلل غرور

 یئطباطبا ؛227-223 ص ق،1425 لنکرانی، موحدی) یو بودنجاهل نه است (غار)
 در فاعل ضمان در که معتقدند فقها از گرید یبرخ اگرچه ؛(269 ص ق،1426 ،کربالئی

 ۀمضر اثر و بیع به جاهل ای عالم یو که ندارد فرقى عقال، بنای بر یمبتن موارد نگونهیا
 ؛179 ص ،1423 یزدی،طباطبایی ) است تلف از یناش خسارت ضامن او بلکه ؛باشد آن

 جهل ای علم باب در فقها رسدمی نظرهب درهرحال .(323 ص ق،1417 ی،اهمراغحسینی 
 قدر اما .دارند نظراختالف شود،می یگرید به اضرار موجب یعمل انجام با که یشخص

 باشد، متضرر خوردنبیفر ضرر نیا علت هرگاه که است نیا آنان یجملگ نظر نقّیمت
 نداشته، را یقصد نیچن اساساً ای داشته را یگرید بیفر قصد عمل آن فاعل کهنیا از فارغ

است  یگرید به وارده خسارت ضامن بوده، بارزیان یو عمل نفس که جهت آن از
  .(10، ش 1376 ،یرحمان)

 دارو ۀکنندزیعوت و تولید محض مسئولیت. 2-5
 ایراد سبب زیان عامل هرگاه محض، مسئولیت ۀقاعد به ابتنای با شد، بیان کهآنچنان

 شده تقصیر مرتکب کهاین از نظرصرف ؛کند جبران را آن باید شود، دیگری به خسارت
 زیان عامل که هم مواردی در (.Posner, 2003, p.177) باشد نداشته تقصیری گونههیچ یا

 داشته مطلوبی اثر محض مسئولیت ۀقاعد است ممکن شود، زیان وقوع مانع تواندمی
 کنندهتولید لذا .(1390 ،پورعلی و )طهماسبیکند  ترغیب احتیاط رعایت به را او و باشد

 ،است شده کنندهمصرف به خسارت ایراد سبب معیوب یدارو با که دارو ۀکنندتوزیع یا
 از جلوگیری در کافی امکانات و شرایط و کرده رعایت را الزم استانداردهای کهآن ولو
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 احتمال نیز شرایط این در حتی که جهت آن از باشد، گرفته بکار را خسارت حدوث
 ،شود او برائت موجب تواندمی آنچه و دارد مسئولیت ،ستا محتمل بارزیان ۀحادث وقوع
 است. قاهره ۀقو وقوع از ناشی خسارت حدوث اثبات

 اقتصادی، متعدد مبانی توجیه با دانانحقوق فلسفی افکار حاصل محض، ولیتئمس
 اجتماعی روابط شدنپیچیده و بشری دانش هایپیشرفت با مواجهه در اخالقی و اجتماعی

 جبران تسهیل پی در سببیت، ۀرابط بر تأکید و مدنی ولیتئمس از تقصیر عنصر حذف با
 تأمین و ولیتئمس هایبیمه پیشرفت با همگام ،محض لیتئومس است. هدیدزیان خسارت
 حقوق در و یافته گسترش ،مدنی ولیتئمس کارکردهای و اهداف یدگرگون با اجتماعی

 از برخی و پزشک ولیتئمس اتالف، از ناشی ضمان به مربوط بحث در نیز اسالم و ایران
 ولیتئمس جملهاز ،جدید مقررات برخی در اگرچه است. شده متبلور دیه پرداختِ مواردِ
 مقاومت با ،مرسوم مبانی با یسازگارنا ۀشبه دلیل به خدمات و کاالها کنندگانعرضه

 نیز ایران حقوق ی،امروز ۀجامع اقتضائات ضرورتِ به حال، هر در است. شده روهروب
 به را غیرمتقابلی ضرر که دیگری خطرناک هایفعالیت به را ولیتئمس نوع این ۀدامن باید
 .(1391 ،شعبانی و بادینی) دهد تسری کندمی تحمیل جامعه اعضای سایر

 شده تحول دچار اکنون نیز ایران حقوقی نظام تفکر که داشت توجه باید حال،اینبا
 مسئولیت در است. گردیده متمایل هاحوزه این در محض مسئولیت پذیرش سمت به و

 نیست؛ هدیدزیان مدعیِ سوی از عامل مباالتیبی و تقصیر اثبات و احراز از بحثی 1،محض
 فقدان و کیفیت ،سالمت باید کاال ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید که است آن مفروض زیرا

 محصول از استفاده رهگذر از وارده خسارت مسئولیت و کند ینضمت را آن نقص و عیب
 حکم کنندگانمصرف حقوق از حمایت قانون 2 ۀماد وفق کهچنان د.بپذیر را خود تولیدی

 شود ثابت کهاین به است منوط دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید از خسارت ۀمطالب که هشد
 .است شده وارد خسارت شخص هب رهگذر همین از و بوده معیوب موردنظر یدارو

 فروش و تولید در ضمنی تعهد یک عنوانهب سازیآگاه به متعهد وی راستا، این در
 جانبی عوارض یا دارواز  صوابنا ۀاستفاد از ناشی خسارت بروز احتمال تا است دارو

 فرض صورت، این غیر در زیرا ؛کند اعالم کنندهمصرف به مطمئن و مقتضی نحوهب را آن

                                                      
1. Strict liability   / Absolute liability 

https://jcl.ut.ac.ir/?_action=article&au=164700&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=article&au=164700&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 این از که است خسارتی هر قبال در او یتمسئول درنهایت و قضیه این در وی تقصیر بر
 ایفای و سازیاهآگ عدم از ناشی مسئولیت حتی .است شده وارد کنندهمصرف به رهگذر

 ،قهری ضمان بر تنیمب نیز ایران حقوقی نظام در سنتی تفکر با انطباق در ضمنی، تعهد این
 بر منظر، این از و کرده وارد دیگری به را ضرر که شودمی تلقی سببی همان واقع در

 با آن تفاوتاما  (؛1393 ،دروی و مقصودی) است مسئول ،تسبیب و تقصیر مبنای
 اثبات مرتکب تقصیر باید اینجا در که است آن حقوقی هاینظام سایر در محض مسئولیت

 انتساب و ضرر ورود که قدر همین ،محض مسئولیت حقوقی رژیم بر مبتنی لیکن شود؛
 از ناصواب ۀاستفاد منفی عوارض و خطر سازیآگاه عدم علتهب موردنظر شخص به آن

 به نیازی و است مفروض مسئولیت سازی،آگاه به وی تعهد به اتکای با شد، احراز دارو
 .بود نخواهد تقصیر اثبات

 اقتصادی و اجتماعی تاریخی، منشأ به متکی حقوقی، هاینظام رسدمی نظرهب رحال،هبه

 این از ناشی خسارت و دارو توزیع و تولید ۀحوز در مدنی مسئولیت مبنای باب در مربوط،

 قرار تقصیر وقوع احراز بر را مدنی مسئولیت مبنای بعضاً شود،می وارد دیگری به که حرفه

 خسارت ایراد و بارزیان عمل وقوع صِرف بر هم و تقصیر بر هم مورد، حسب نیز بعضاً و داده

 اقتضای به قوانین تدریجی تحول و تاریخی جریان لیکن اند؛متکی تقصیر از فارغ آن از ناشی

 بر را آن و شده متمایل موضوع این در محض مسئولیت پذیرش به جوامع، اقتصادی ۀتوسع

 (. Faure, 2009, p.24اند )دانسته ارجح تقصیر بر مبتنی مسئولیت

 و محض مسئولیت خسارت، جبران به الزام مبنای اروپایی، حقوق در کهچنانهم
 کهآن رغمعلی ،نیز ایران حقوقی نظام در است، شده پذیرفته ضدرقابتی هایرویه از ناشی
 هایسیاست اجرای قانون 66 ۀماد در قانونگذار ،است دشوار تقصیر بدون مسئولیت فرض

 و کرده توجه رقابت حقوق نقض از ناشی مدنی مسئولیت به اساسی قانون 44 اصل کلی
 پرداخت ذهنیت با ،اقتصادی هایبنگاه تااست  کرده ایجاد وضعیتی گذاری،قاعده این با

 دوم فصل مقررات در شود. جلوگیری تخلف وقوع از کنند سعی ه،دیدزیان به خسارت
 ضدرقابتی هایرویه عمالاِ  از ناشی مدنی مسئولیت آن، 48 تا 44 مواد ویژههب قانون، این
 حتی و حق اتالف تقصیر، بر مبتنی مورد، حسب است، عمدی خطای از ناشی اصوالً که

 اجتماعی، مصلحت بر مبتنی آنجاکه تااست  گرفته قرار مدنظر حق، از سوءاستفاده گاهی

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/295338/%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7_%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/295338/%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7_%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c
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 .(1395 ،سلیمی و )دیلمی است تحقق قابل مسئولیت سوءنیت، عدم یا وجود از منصرف
 اهداف اساسی، قانون 44 اصل اجرای قانون و شدهتعیین کلی هایسیاست به توجه با البته

 غایی هدف و ضدرقابتی، هایرویه منع و انحصارات کنترل و حذف ایران رقابت حقوق
 ص ،1390 ،و غفاری فارسانی مقدم )صادقی است اقتصادی رفاه و کارایی افزایش نیز آن

 بند و ضدرقابتی اعمال مصادیق تعیین در قانون این 52 تا 44 مواد در هدف این (.134
 کنندگانمصرف رفاه و عموم به اضرار به رقابت در اخالل مصادیق عنوانهب 1 مادۀ 20

 به نظر کشور، در دارو توزیع و تولید هایشرکت وجود با بنابراین، است. تأکید مورد
 تقنینی تحول این در مقرر مالک با دتاًعقا مربوط، هایفعالیت در هاشرکت این بین رقابت

 به هاشرکت این تولیدی داروهای مصرف رهگذر از که آنجا باید ایران، حقوقی نظام در
 حمایت متقابالً و رقابت حقوق منویات اعتبار به ،شود وارد ایصدمه و ضرر اشخاص،

 آنان مسئولیت مبنای را تقصیر بدون یا محض مسئولیت باید کنندگان،مصرف حقوق از
 تجاری، رقابت ۀعرص در هاشرکت اینگونه آن، موجبهب که مسئولیتی همان داد؛ قرار

 کرده تقصیری کهآن بدون ،اندآورده وارد دیگری به که هستند خسارتی جبران به وظفم
 بر را مدنی مسئولیت مبنای عمالً که است ایگونههب ایران قضائی ۀروی اگرچه .دنباش

 تقصیر، اثبات توان یا امکان عدم علتهب ،کنندهمصرف و دهندمی قرار تقصیر وقوع احراز
 بود. نخواهد مربوطه خسارت دریافت به قادر

 گیرینتیجه
 مسئولیت مبانی صحیح تبیین ،دارو کنندگانمصرف از حمایت راستای در ،رسدمی نظرهب
 بین سببیت ۀرابط وجود است. ضروری روز اقتضائات با ناسبمت مدرن مقررات تنظیم و

 جملهاز مختلف هایمؤلفه بر مبتنی دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید عمل و وارده زیان
 مصرف عوارض سازیآگاه به ضمنی تعهد ایفای عدم یا تولیدی داروی در نقص و عیب

 حقوق حفظ درنهایت و دارو ۀکنندتوزیع یا کنندهتولید مسئولیت متضمن تواندمی دارو آن
 باشد. کنندهمصرف

 و اجتماعی تاریخی، منشأ به متکی حقوقی، هایظامن شد، مالحظه کهآنچنان
 ۀکنندمصرف به وارده خسارت که شخصی به مسئولیت تحمیل برای مربوط، اقتصادی

 هر یا و محض مسئولیت نیز بعضاً و تقصیر وقوع بعضاً است، او عمل به منتسب دارو
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 و تاریخی جریان لیکن اند؛داده قرار حوزه این در قانونگذاری مالکِ را مبانی این یدو
 محض مسئولیت پذیرش به جوامع، اقتصادی ۀتوسع اقتضای به قوانین تدریجی تحول

 مقدم و دانسته ارجح تقصیر بر مبتنی مسئولیت بر را آن و شده متمایل موضوع این در
 .ندشمارمی

 است ضروری ،دارو ۀکنندتوزیع و تولید به محض مسئولیت تحمیل از اجتناب برای
 از یخطر کهآن بدون ،خاطراطمینان با کنندهمصرف که شود توزیع و تولید نحویهب دارو

 امر این البته نماید. مصرف و استعمال آنرا ،کند تهدید را وی دارو این از استفاده رهگذر
 استفاده سبب به چنانچه با وجود این، .دارد نیقانو تکلیف و مسئولیت شناسائی با مالزمه

 مقتضی مربوطه مدنی مسئولیت تحمیل شود، وارد خسارتی شخصی به معیوب داروی از
 در عامل چند وجود فرض در و است دارو عیب و ضرر بین سببیت ۀرابط وجود تابثا

 ضرر، ایراد در مؤثر عامل هر اثرگذاری و نقش دقیق یاحصا امکان عدم و خسارت زبرو
 مفروض خسارت ایراد در مؤثر عوامل آن ۀهم برای را تضامنی محض مسئولیت توانمی

 وقوع زیرا ؛کرد فرض کنندهمصرف از حمایت حقوق ۀکنندتضمین نوعی آنرا و دانست
 خسارت، به منجر بارزیان عمل ارتکاب در مؤثر متعدد املوع و است محرز خسارت

 مبرهن عوامل این ارتکابی عمل و وارده ضرر آن بین سببیت ۀابطر و نداشدهتعرفه و معین
 و خطر بروز در عوامل این از هریک اثربخشی میزان دقیق یاحصا عدم پس است؛

 اشخاص مسئولیت به یتوجهبی و افراد به وارده ضرر ماندن بالجبران سبب نباید خسارت
 جان و جسم سالمت بر که دارو تولید جملهشود، از حساس هایموقعیت در ایحرفه
 .است مؤثر مردم آحاد

 یا کنندهتولید بارزیان لعم یا تقصیر ۀمؤلف از جدا امری ،دارو خطر و عیب معیار
 نقصان و عیب زیرا ؛شودمی منجر مسئولیت بروز و خسارت به که است دارو ۀکنندتوزیع
 در کنندهتوزیع یا کنندهتولید تقصیر و داشته وجود ودار تولید یا ابداع روند در دارو

 بتواند دارو ۀتولیدکنند اگر حال،ااینب .است آن جدا از توزیع یا تولید فرایند بر مراقبت
 سایر به نیز وی و است نقص و عیب هرگونه از عاری وی تولیدی داروی کند ثابت

 ،دباشن مؤثر خسارت بروز در توانندمی که ایحرفه و فنی و حقوقی تعهدات و تکالیف
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 به منتسب وارده خسارت واقع در و است کرده عمل ،غیره و سازیآگاه به تعهد نظیر
 داشت. خواهدن مسئولیتی ،است بوده هدیدزیان خود اقدام از ناشی یا یستن او عمل

 اروپا، ۀاتحادی حقوقی نظام در رقابت حقوق و کنندهمصرف حقوق از حمایت رژیم
 مصرف از ناشی ۀوارد خسارت جبران در محض مسئولیت بر را اصل ،اروپا و مریکاا

 و اجتماعی و قضائی هایرویکرد ،ساختارها بر مبتنی لذا ؛داندمی تولیدی کاالهای
 اصل مختلف، حقوقی هاینظام در کنندهمصرف از حمایت محور بر جامعه هر اقتصادی
 و تولید تقصیر اثبات به نیازی کهاین بدون معیوب کاالی تولید قبال در محض مسئولیت

 یا احتیاطیبی ،تقصیر نیست ملزم کنندهمصرف و است شده پذیرفته ،باشد کنندهتوزیع
 در درحالیکه .کند اثبات تولیدی یکاال در عیب وجود بر دائر را کنندهتولید انگاریسهل
 مادام و است مسلط و غالب رویکرد تقصیر بر مبتنی مسئولیت کماکان ایران، حقوقی نظام

 تقصیر از ناشی دارو، جملهاز ،کاال ۀکنندمصرف بر وارده زیان نشود محرز دادگاه برای که
 مصرف از ناشی خسارت و مربوطه تولیدی کاالی مسئول وی است، کنندهتوزیع و تولید
 پیچیدگی و امروز صنعتی و مدرن عصر در که است درحالی این بود. نخواهد کاال همان

 مقتضی کنندهمصرف حقوق از حمایت مشاغل، بودنایحرفه و کاالها تولید فناورانۀ
 مسئولیت شناختن به ایران حقوقی نظام تمایل بنابراین، است. محض مسئولیت پذیرش
 حقوق از حمایت راستای در و پسندیده یضرورت دارو ۀکنندتوزیع و تولید برای محض
 و جامعه بر گزاف هایهزینه تحمیل و اشخاص به ضرر ایراد از اجتناب و کنندهمصرف

  است. دارو ۀتولیدکنند به عمومی اعتماد کاهش از جلوگیری

  منابع
 کنندگانمصرف از تیحما و وبیمع یکاال دیتول تیمسئول»(. 1386) نصراهللدیس ،یمیابراه

 ۀشمار ،یاسیحقوق و علوم س ۀپژوهشنام .«(ایدن برتر یحقوق نظام سه در یحقوق لی)تحل
5. 

 .«مىسالنظریة الضمان أو احکام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة فى فقه اال»م(. 1998) الزحیلی، وهبة
 .دارالفکر :دمشق

 .اسالمیه نشر :تهران .1ج ،یمدن حقوق .(1386) حسن ی،امام
 .«مصادیق و مبانی محض؛ ولیتئمس» (.1391) سجاد ،رادپرور و هادی ،شعبانی ،حسن ی،نیباد

  .36-19، ص 1 ۀشمار ،3 ۀدور ،یقیتطب حقوق ۀفصلنام

https://jcl.ut.ac.ir/?_action=article&au=164700&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=article&au=164700&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=article&au=166918&_au=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C++%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://jcl.ut.ac.ir/issue_3086_4195.html
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 .دوم چاپ ،میزان :تهران .یمدن تیمسئول .(1387) ،علیرضاکلویبار

، اسماعیلیان مطبوعاتی ۀمؤسس . قم:1، جلد ةالفقهی القواعد ق(.1413) محمدحسن ،بجنوردی
 .دوم چاپ

 فقه در محیطی زیست مدنی مسئولیت مبنای» (.1386) عزیزاله فهیمی، و حمید ،احمدی یبهرام 
 .150-121ص، 2، شمارۀ 8، دورۀ یاسالم حقوق نامهپژوهش .«ایران حقوق و

 فقه و کیفری حقوق منظر از مطلق مسئولیت بررسی» (.1392) مراد عباسی، و مجتبی ،پوریجان
 ،6 ۀشمار ،4 ۀدور ،معاصر یحقوق مطالعات ۀفصلنام .«پزشک مسئولیت بر تأکید با امامیه
 .53-23ص 

  .دانش گنج تهران: .حقوق ینولوژیترم .(1396) رمحمدجعف ،لنگرودی یجعفر
. موازنه یتئور عمل، اصالت هیپا بر حقوق یعموم فلسفه .(1381) محمدجعفر لنگرودی، یجعفر

 .اول چاپ ،دانش گنج تهران:
 چاپ اول. ،نیمدرس قم: جامعۀ. 2 ج، نیعناو (.1417) رعبدالفتاحیم دیسای، حسینی مراغه

ضد  یهاهیاز اعمال رو یناش یمدن تیولئمس یمبان(. »1395) فضه ی،میسل و احمد ی،لمید
 .107-81، ص 4 ۀشمار، 20دورۀ  ،یقیحقوق تطب یهاپژوهش«. یرقابت

 .10شمارۀ  سوم، سال ،یفارس تیب اهل فقه فصلنامۀ «.غرور قاعده» (.1376) محمد ی،رحمان

 ۀفصلنام .«انگلستان حقوق در مطلق مسئولیت با جرایم بر ملیأت(. »1385) امیر پیروز، یسماوات
 .55، شمارۀ 5، دورۀ تیترب و حاصال

 برائت و ضمانت مبانی» (.1389) نحسی خدایار، و محمدحسن ،احمدی ،حسینعلی ،سعدی
 و 3 ۀشمار ،2دورۀ  ،پزشکی فقه ۀفصلنام «.امامیه فقه در خطا ارتکاب صورت در پزشک

 .127-87ص  ،4

 تطبیقی )مطالعه رقابت حقوق روح» (.1390و غفاری فارسانی، بهنام ) محمدحس مقدم، یصادق
 .146-113 ص ، 73، شمارۀ 75دورۀ  ،یدادگستر یحقوق ۀمجل .«رقابت( حقوق اهداف در

 .اول چاپ ،زانیم نشر .2 ج قراردادها، یعموم قواعد .(1382) نیحس ،ییصفا
 فی المسائل ریاض (.ق1418سیدعلی بن محمد علی )صاحب ریاض( ) ،یکربالئ طباطبائى

علی  کریم انصارى و قدیرى، محسن مند،محمد بهره: مصحح .بالدالئل االحکام تحقیق
  .اول چاپ ،آل البیت علیهم السالممؤسسة  قم: .مروارید

سسه نشر ؤم .6ج  ،العروه الوثقى(. 1423) یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیمطباطبائى 
 .چاپ اولاسالمی، 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/172180/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/172180/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/133580/%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%87_%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
https://law.tabrizu.ac.ir/issue_321_363_.html
https://www.hovalvakil.com/search/3/%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/185391/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1_%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/305112/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/437/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/437/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa


 دارومدنی ناشی از عیب تولید و توزیع مسئولیت مبانی                       اهلل رحیمی و راضیه رسکتی    فتح

293 

 عامل ترغیب در محض ولیتئمس و تقصیر اثر» (.1390) کوروش ،پورعلی و علی ،یطهماسب
ص  ،74ۀ شمار ،75، دورۀ یدادگستر یحقوق ۀمجل. «احتیاط رعایت به دیدهزیان و زیان

129-159. 
 ۀپژوهشکد. تهران: انتشارات خاص یهاو طرح تیمسئول های(. بیمه1397) علیرضا ،عسگرزاده

 . بیمه مرکزی
 علمیه. چاپخانۀقم:  .1ج القواعد، اشکاالت شرح یف الفوائد ضاحیا .(1387) المحققین فخر

 .«کیفری حقوق در مطلق مسئولیت بررسی» (.1389) حیدر فرهمندفر، و خلیل ای،قبله
 .136-123، ص 52 و 51 شمارۀسال پانزدهم،  ،یقضائ حقوق یهادگاهید ۀفصلنام

 :نجف اشرف .المجلة ریتحر .ق(1953) بن محمد رضا یبن عل نیمحمد حس، کاشف الغطاء
 .ةیالمکتبة المرتضو

، چاپ دانشگاه تهران :تهران .ضمان قهری؛ الزامات خارج از قرارداد الف(.1384) ناصرکاتوزیان، 
 چهارم.

 «.فرانسه کنننده در حقوقدیولیت تولئمس دیده واز زیان حمایت»(. ب1384) ناصر ان،یکاتوز
 .198-179، ص 68، شمارۀ مطالعات حقوق خصوصی

 مدنی ولیتئمس چارچوب در غرور ۀقاعد اعمال» .(1387) سیدمحمد ،آذین و عباس ،یمیکر
 .51-13 ص ،6 ش ،2 ۀدور ،یپزشک حقوق ۀفصلنام .«پزشکی

 العلمیة مکتبة چاپخانۀ . قم:2ج الحرام، و الحالل مسائل یف االسالم عیشرا .ق(1377) حلی محقق
 .االسالمیة
 حقوق در مطلق مسئولیت بر تقصیر رویکرد برتری» (.1393) مهسا دروی، و مقصودی،رضا

، ص 4 ۀشمار ،1دورۀ  ،یحقوق یهاشهیاند پژوهشنامه .«آمریکا متحده ایاالت قراردادهای
140-162. 

 .االطهار ائمه فقه قم: مرکز .ةالفقهی القواعد ق(.1425) لنکرانى، محمدفاضل موحدی

  .هفتم چاپ ،العربی التراث إحیاء دار . بیروت:23ج الکالم، جواهر .(1362) محمدحسن ی،جفن
Faure, M. (Editor) (2009). Tort Law & Economics. The UK, Edward Elgar 

Publishing, 2nd edition. 

Gordley, J., & Von Mehren, A. T. (2006). An Introduction to the Comparative 

Study of Private Law: Readings, Cases, Materials: Cambridge University 

Press. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/20015/%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84_%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%87_%d8%a7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/231126/%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%85%d9%86%d8%af_%d9%81%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/898960/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/136/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/136/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/47704
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234307/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/295338/%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7_%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074010/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074010/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/60325


 1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ 2دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

294 

Komninos, A. P. (2008). EC private antitrust enforcement. Hart Publishing, 

Oxford/Portland. 

Penneau, Jean.(1996). La responsabilite du medecin / Imprenta: Paris, Dalloz, 

2. ed.135 p  

Posner, R. A. (2003). Economic Analysis of Law. The USA, Aspen Publishers, 

Sixth edition.  

Tunc, A . (1981). La Responsabilite civil. economica. 

Van Genden Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen (1963). 



 دارومدنی ناشی از عیب تولید و توزیع مسئولیت مبانی                       اهلل رحیمی و راضیه رسکتی    فتح

295 

Civil Liability for Defects in the Production and Distribution 

of Medicines 

Fathollah Rahimi1, Razeyih Raskati2 

Abstract 

Based on each society's judicial, social and economic structures and 

approaches, the principle of strict liability for producing defective goods has 

been accepted, without the need to prove the fault of the producer and 

distributor. 

In the Iranian legal system, however, liability based on fault is still the 

dominant judicial approach. However, considering that in today's modern and 

industrial age and the technological complexity of production and professions, 

protection of consumer rights is appropriate to accept strict liability. So the 

tendency of the Iranian legal system to accept pure responsibility in the field 

of consumer protection in various laws, including regulations on the 

production and distribution of medicines, is an essential step in building public 

confidence. 

To avoid imposing strict liability on the manufacturers and distributors 

of the pharmaceuticals, they must be produced and distributed safely to 

consumers; hence, they use them without the fear of harm or danger.  

 Of course, this is associated with legal responsibility and obligation. 

However, suppose a person is harmed due to the use of a defective drug; in 

that case, it is necessary to prove the causal relationship between the harm and 

the defect of the drug. 

 

Keywords: Liability, Medicine, Damage, Production, Distribution, 

Consumer 
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