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 چکیده

تابع حقوق  و کشورهای در ایران مواد غذاییدارویی و  های فعالیتمدنی ناشی از  مسئولیتبررسی و مطالعه تطبیقی ارکان 

ارویی، تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دتوصیفی و تحلیلی اجرا شده است.  صورت به تحقیقین ا. باشد میکامن ال 

 تنها نهبایستی دقت الزم بشود. در کشور ما  ها آنمتفاوت از سایر کاالها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص 

قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کاالها بسیار اندک است که این امر از چند 

اما  شود میاین نوع کاال و دیگر پیچیدگی این کاال که موجب  کنندگان مصرف؛ یکی وضعیت و نیاز ردگی میحقیقت نشأت 

خالف این اصل محقق شود و مواد غذایی معیوب باشد در این صورت برای امکان مطالبه خسارت از  که درصورتی

در حقوق کامن ال . ایم پرداختهر این پژوهش به آن در مواد غذایی باید شرایطی را دارا باشد که د موردنظر، عیب کنندگان عرضه

عدم رعایت استاندار و اصول  طورکلی بهدر ایاالت مختلف قواعد متفاوتی را تصویب نموده است ولی  اگرچهآمریکا نیز و در 

مدنی و  های دادگاهو اقدامات انضباطی در  و مواد غذایی دارای تبعات ها داروخانهعملی ساخت داروها و نقض قوانین و مقررات 

معمول در نظر گرفته شده و توسط هیئت دولت  طور به ها داروخانه. تعدادی از این نقض قوانین و مقررات باشد میدادگاه جنایی 

  .شود میاقدامات انضباطی تعیین  عنوان بهداروسازی 
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