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حق دسترسی به بهداشت عمومی در پرتو تحول قواعد ضمانت 
 اجرای حقوق مالکیت فکری

 
 2نژادشیوا جمالی، *1مصطفی بختیاروند

 

 چکیده
المللی  کااییا ات ولی ل  دارنید ریز در تم ایت  یمانا        روندهای جدید در سطح ملی  و یی    

ر و یی ا سیتما   و انید د اجراهای کق ق مالا ا فاری در کال وق ع اسا. ایی  ولی ل می    
عم م  ج امع وأث رگیاار یادید. ویدای ر میرتی و گمرری  در ونیم   نقیق و انرقیال داروهیا و          

کدوکصیر ویدای ر  یمانا    جل گ ری ات جیق و قاچاق آنها نقش مهم  دارند، امیا گتیررب یی    
 رو ساتد. هید  ژیهوهش  و اند نقق و انرقال و دسررس  یز داروها را یا مشاتو  رویزاجرای ، م 

کا ر یررس  آثار ماف  ول ل ق اعد  مانا اجرای کق ق مالا ا فاری در ریاهش دسررسی    
نامیت  گ یری م افقیا  یز داروهاسا. ژ گ ری روند وریپس ژتس ات س ی یرخ  رشی رها و دیاق  

و اند دارای وأث رات ماف  در کی ت  یهدادیا عمی م  یادید.     وجاری مبارته یا جیق و وقلب، م 
ده ات مقیررات ویریپس، در تم ایت اعمیال  یمانا اجراهیا، در رایار سیایر         کفظ ویادل یا اسرفا

 و اند راهبرد مؤثری یرای یهب د دسررس  یز داروها یادد.ی، م فارهای کق ق مالا ا انیطا 
 

 کلیدواژگان
 نامت آررا.اقدامات گمرر ، وریپس ژتس، جیق و وقلب،  مانا اجرای مالا ا فاری، م افقا
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 مقدمه

 گیرفر   نظر دروری  کق ق هر انتان یدون دی ات یاالوری  اسرانداردهای ستما ات اساس مایهره»
 Constitution of)« نهاد، ماهب، اعرقادات س اس ، درایط اقرصادی یا م قی ا اجرمیاع  اوسیا  

WHO, 1946)  اب را ات ک ی   هر رس کق دارد سطح ستما و رفاه تنیدگ  خی د و خیان اده   »و
 Universal) ...«   رایید وییأمهییای ژکدییا  و خییدمات اجرمییاع   اقبییاخیی را ، متییا ، مر

Declaration of Human Rights, 1948, Art. 25.1).    عای ان یای  ات   کق یر سیتما و ک یات ییز
وم یر  ها، مرگوری  جابت ای  کق، مقایلز یا ی ماریکق ق یا ادی  یشر مصادیق مریددی دارد. مهم

رز در راه ولقق ای  جابز ات ستمر ، دسررس  ییز داروهیا و    رفرز اساو رتب وادرسر  اتدسا
 (.194: 1388وجه کات ژکدا  ژ شرفرز سهم یتکا و اناارناژایری دارد )صادق ، 

دسررس  یز داروهای اسراندارد )اصل  و ژنریک( در همت نقاط جهان عادالنز و یرایر ن تیا.  
 رگااری، روب اسیرفاده،  وأثما ، م کان داروی ژنریک داروی  اسا رز ات للاظ مقدار مصر ، ای

و ات  های عملارد، مشایز داروی م ج د دارای نام وجاری میربیر سیاخرز دیده   ر ف ا و داخصز
اسا. ای  داروها اغلب ژس ات خاومت کق اخرراع  م اد اول ت یاتان  در ساخا آنها اسرفاده دده

د ند و هکیات آنها رمرر ات داروهیای  های انلصاری نتخز دارای نام وجاری فروخرز م و کمایا
هیای ییاال،   یافریز ییز دالییق یتی اری ات جملیز ق میا      و سیزاصل  اسا. مردم رش رهای رمرر 

، دسررس  ملدودوری ییز داروهیا و   مؤثرهای درمان  نارارامد و فقدان ق ان   داروی  تیرساخا
اثیر یی دن    یی ال جیلی  و  ، اکرمی ذلیک مع. (Abbott, et al., 2014: 5)ملص الت ژکدا  دارند 

 در کیال خص ص در رشی رهای  د ند ن ک یزداروهای در دسررس رز یا ق ما مااسب عر ز م 
دی د، وجی د دارد    نمی یافرز رز اغلب نظارت دق ق  یر وجارت دارو اعمال و سیزو سیز و رمرر 

(Oxfam, 2011: 6)ی وقلبی   . جدیدوری  آمار ساتمان جهان  گمر  ی انگر ردد وجارت داروها
سیبب وهدیید اما یا    های قاچاق در یخش داروی  یز. فیال ا(WCO, 2016: 147 et seq)اسا 

د د و و ل د داروهای وقلبی  ییا اسیرفاده ات می اد منیر ییا        می ملت ب اعمدهعم م  نگران  
   (Blakeney, 2010: 12).مشال  اساس  اسا و سیز در کالاثر در رش رهای ی 

ت وریپس راالهای  رز عتما وجاری یر آنها نصب دده رز ناقض عتمیا  نامم افقایراساس 
 1. مفه م جیق و وقلب  (TRIPS, 1994: fn 14(a))د ند مدیگر اسا، جیل  و وقلب  ملت ب 

در کق ق مالا ا فاری یا یهدادا عم م  مرفاوت اسا. یز همی   ورو یب، هید  مبیارته ییا      
د  مانا اجرای کق ق مالا ا فاری یا ق ان   مریی ط  ملص الت غ راسراندارد و وقلب  در ق اع

یز اما ا و ر ف ا داروها مرفاوت اسا. ات دیدگاه یهدادا عم م ، اصطتح جییق و وقلیب در   
د د و نباید یا نقض عتما وجاری ادرباه د د. هد  اصل  مبارته وری اسرفاده م مفه م وس ع

                                                           
1. Counterfeit 
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دا و ستما، در خطر ی دن ستما عم م  و یا ملص الت غ راسراندارد و جیل  در ک ت  یهدا
ریز ات دییدگاه کقی ق مالا یا     راادگان اسیا  درکیال   های مری ط یز کمایا ات مصر نگران 

فاری، اسرفاده یدون اذن ات عتما وجاری دیگری، در مق اس وجیاری، م جیب جیلی  نام یدن     
 ,WTO)ری اسیا  د د. در ای  تم از هد ، کمایا ات ماافع صاکب عتمیا وجیا  ملص ل م 

WHO, WIPO, 2013: 70)های م رد اسرفاده ییرای مایع و ل ید، و تییع و     . در ع   کال، روب
های  دارند. جییق و  های گمرر  و ق ان   ر فری دباهاوجارت ای  ملص الت ات للاظ راررل

ای جهان  اسا رز آثیار مافی  آن دارنیدگان امی ال فایری و      نقض کق ق مالا ا فاری ژدیده
رو  مانا اجراهای ر فری و میدن  ییرای   گ رد. اتای ط ر یاتان در یرم راادگان را یزمصر 

ی ای  دیده اسیا.    کمایا ات دارندگان کق ق فاری و ژ شگ ری ات وق ع چا   اقیداماو  ژی ش  
و رشی رهای   ریرده اسیا  نامت وریپس  مانا اجراهای کق ق مالا ا فاری را وی ی    م افقا

 . (TRIPS, 1994: Part III)م ظف یز اجرای آنها هتراد  عن  ساتمان جهان  وجارت
رش رهای ژ شرفرز ات جملز آمریاا و رش رهای عن  اولادیت اروژای ،  یمانا اجراهیای  را   

نامت وریپس اند رز کمایا ات کق ق مالا ا فاری را فراور ات اسرانداردهای م افقاژ شاهاد داده
دی د و ات جملیز   نام ده م  1ب روندهای وریپس ژتسگ رد  م   ع  رز امروته گترر در یرم

 ,Li)دامق گتررب ودای ر مرتی و وتب رش رها یرای اک ای مجدد کیق ثبیا اخریراع اسیا    

های وجارت آتاد دوجانبیز و  نامزی مثال، رش رهای مار ر ات طریق انیقاد م افقایرا.  (3 :2008
 ,WTO)رااید   می جیرای م سیع ملیکم    ای، سایر رش رها را یز ژایرب ق اعد  یمانا ا ماطقز

WHO, WIPO, 2013: 84).2   دسیر ای  ییز سیط ک  ات کماییا      هیا نامیز م افقیا هد  ات ای
، ول  اندی دهدنبال آنها ت وریپس یزنامم افقامالا ا فاری اسا رز رش رهای  چ ن آمریاا در 

رل  دولا آمریاا، رز ییا    رطیز. (Lopert & Gleeson, 2013: 1)یز آنها دسا یایاد  اندنر انترز
مقاوما رش رهای در کال و سیز نتبا یز وشدید مقررات کمایر  مالا ا فاری م اجز ی ده، 

ی وجیارت  هیا نامیز م افقای هاطر وتب ررده اسا کمایا ات مالا ا فاری را ات طریق الکام 
ی جدید هاک تهج آتاد یز اجرای مقررات وریپس ژتس یز یا  ات طرق تیر وق یا راد: الف( در

کق ق مالا ا فاری  ب( اعمال سط ح ییا اسیرانداردهای م سیع کماییا مالا یا فایری در       
 ,Mercurioت وریپس  و ج( کا  کق انرخاب یا انیطا  م ج د در وریپس )نامم افقامقایتز یا 

دن متدود رر درصدد هانامزم افقاای  : »اندگفرزرز یرخ  ن یتادگان ط رهمان (.209 :2006
ت وریپس هتراد و ایی  امیر آثیار نیامطل ی  ییر کیق ییر        نامم افقایری در ژاانیطا ی هاروتنز

(. ییرای مثیال، می انی  را ییرای و ل ید و      51: 1394)کب ب  مجایده،  « نهد مستمر  یر جای 
راد و م جب راهش دسررس  و ات ی   رفر  رقایا داروهیای  وجارت داروهای ژنریک ایجاد م 

                                                           
1. TRIPs_ Plus 

2. https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements. accessed 27 February 2019. 
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د د. در واقع، اقداماو  ماناد ودای ر سخرگ رانت میرتی ییرای مبیارته ییا     یاز م هکرم یار ف ا و
الملل  را یا م انع جدی م اجز ررده   یداروهای جیل  و وقلب ، انرقال داروها ات طریق مرتهای 

(. نم نت عمل  اثر افکایش  مانا اجیرای کقی ق مالا یا فایری در     Forman, 2016: 19اسا )
دسررس  یز درمان، و ق ف داروهای  روری و سط مقامات گمرر  اروژا یی د ریز ات   ممانیا ات 

گتیررب   (UNAIDS, UNDP, 2012: 4).دید و سییز ورانکییا می     در کالهاد یز رش رهای 
راادگان دل ق آثار نامطل ی  رز یر و ل دراادگان و و تیع مانا اجرای کق ق مالا ا فاری یز

 هیای ژنرییک در رشی رهای در   ها و درراهای  را یرای دولاان گاارد، نگرداروهای ژنریک م 
اسیا. ییرای نم نیز ایی       گ رند، ایجیاد ریرده  ها قرار م وأث ر ای  داخص کال و سیز رز ولا

های وجیارت آتاد ییا   نامزنگران  ایرات دده اسا رز ویهدات وریپس ژتس رز رش رها در م افقا
در رس دگ  ییز متیا ق مریی ط ییز یهدادیا عمی م  در        ژایرند، مما  اسا آنها راآمریاا م 

کیدی اسیا ریز یرخی      هیا ییز  (. ایی  نگرانی   Tully, 2016: 403داخق یا مشاق م اجز راید ) 
داناید و  نظران یاتنگری در وریپس و وی    سقف کمایر  را یرای مالا ا فاری التم م صاکب

هیای وجیارت آتاد و   نامیز اد م افقیا میرقدند در غ ر ای  ص رت، رش رها سطح کمایا را یا انیق
 .(Cottier, 2017: 39)گاجاندن مقررات وریپس ژتس در آنها یاالور خ اهاد یرد 

هد  ای  مقالز یررس  آثار ماف  ول ل ق اعید  یمانا اجیرای کقی ق مالا یا فایری در       
میت  نارو، ایردا عااصر  یمانا اجیرا در م افقیا   راهش دسررس  یز یهدادا عم م  اسا. اتای 

اجراهیای کقی ق   الملل  در تم ایت  یمانا   ط ر مخرصر یررس  و سپس ول الت ی  وریپس یز
د د. در ادامز اسرانداردهای جدید  مانا اجرای ناد  ات روند وریپس مالا ا فاری مطرح م 

نامت مبیارته ییا   ژتس، در قالب دو ول ل عمده ییا  ول الت  مانا اجراهای گمرر  و م افقا
 ب )آررا( و وأث ر آنها یر یهدادا عم م  یررس  خ اهد دد.جیق و وقل

 

 نامۀ تریپسعناصر ضمانت اجرا در موافقت
وی ان ییز   نامت ویریپس می   ی کق ق مالا ا فاری در م افقااجراعااصر اصل   مانا  جملزات 

دام نامت وریپس در ق ان   داخل  یاید مقرراوی  ییرای اقی   ررد. یز م جب م افقا ادارهم ارد آو  
یراییر نقیض    درعل ز نقض کق ق مالا ا فاری وص یب د د رز هد  ات آنها انجام اعمال میؤثر  

های ال ق ع و ژ شگ ری ات وق ع نقضهای قریبجملز جل گ ری ات نقض اتکق ق مالا ا فاری، 
اجرا ات جملز ق ان   مبارته یا جیق و وقلب نباید مانع وجارت   مانا(  41. 1ییدی یادد )ماد  

ی ای   ها یاید ونم ااو  ژ شات ای  رویز س ءاسرفادهالملل  مشروع د د و یرای جل گ ری ات ی  
یادید   ونقیق کمیق آتادی  در خصی ص د د   مانا اجراها همچا   یاید مطایق یا ق ان   گات 

(   مانا اجراها یاید ماصفانز یاداد و نباید یدون  رورت ژ چ ده یاداد و یز وأخ ر 41. 1)ماد  
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(  در خص ص وصم مات نهای  نهادهای اداری یایید امایان وجدییدنظر    41. 2اجر د ند )ماد  م
(  رش رها م ظف یز ایجاد س ترم قنیای   62. 5قنای  یا دبز قنای  وج د دادرز یادد )ماد  

هیای  هیا و مجیاتات   دگ رسی    (41. 5 ا فاری ن تراد )ماد  مالاجداگانز یرای اجرای کق ق 
اید در م رد جیق عمدی عتما وجاری ییا سیرقا ادیی  در مق یاس وجیاری      ی رمدسار فری 

و اند و ق ف، مصادره ییا املیای راالهیای     م، در ص رت لکوم،  مانا اجرا عتوهیزاعمال د د. 
(  رشی رهای عنی  یایید    61یادد )میاد    _مرااسب یا ددت نقض_ناقض کق ق مالا ا فاری 

(. 51انید، میلیق رااید )میاد        را رز سرقا ادی  دیده واردات عت م وجاری جیل  یا ملص الو
ماظ ر جل گ ری ات اسا رز یز نامت وریپس یز مقامات قنای  ای  اخر ار را دادههمچا   م افقا

ویهه جل گ ری ات وارد ددن راالها ات جملز راالهای وق ع نقض هر گ نز کق مالا ا فاری و یز
های وجاری واقیع در قلمیرو قنیای  خی د،       یز رانالوارداو ، یتفاصلز ژس ات ورخ ص ات گمر

 .(50. 1(1دسر رهای  در م رد اقدامات م قر  ف ری و مؤثر صادر رااد )ماد  )

 

 اجراهای حقوق مالکیت فکریالمللی در زمینۀ ضمانتتحوالت بین
رز ی اخ ر، روند جدیدی در واظ م اسرانداردهای جهان  کق ق مالا ا فاری داق گرفهاسال در

کام ان ایی  رونید ریز اغلیب رشی رهای       ی ای  کق ق دارد.اجرااسا رز وأر د تیادی یر  مانا 
اجرای کقی ق    مانا و ات جملز، مقررات داده گتررب را کمایر  ق ان   اند،یافرز و صایر و سیز

 راهبرد ای  رش رها ایجاد  مانا اجرای هماهاگ مالا ا فاری دیامق  .اندرردهمار ر را وشدید 
 ریردن یرای اجرایی    و سیز در کالساتی در رش رهای  اظرفو جز یز وجارت راالهای وقلب  و 

یا و جز یز نقش مهم نظام مالا ا فاری در و سیز اقرصادی رشی رها   کق ق مالا ا فاری اسا.
(OECD, 2014) یافرز مقررات م ج د  مانا اجرای مالا یا فایری را ناریاف     و سیز، رش رهای

ور را التمت رتب ماافع اقرصادی ی شرر و ژ شرفا در یاتار جهان  و یجاد ق ان   گترردهدانترز و ا
در ایردا قی ان   مییدودی ایی      . (Singh, 2010)دانادهمچا   مبارته یا وجارت راالهای جیل  م 

هیا  م   ع را یز رسم ا دااخراد، اما در مدت ر واه  رش رها یا دامات وس ی  ات ق اعد و س اسا
هیای وجیارت   نامز ا فاری م اجز ددند. مقررات گمرر ، م افقامالای اجرا مانا  ر خص صد

المللی  ات جملیز   ، قی ان   داخلی ، میاهیدات یی      1نامت وجاری مبارته یا جیق و وقلبآتاد، م افقا
 اجرای کقی ق یا اول یا م   ع  مانا  2006نامت آمریاا و اولادیت اروژای  در سال انیقاد م افقا
، 3جیق ملص الت ژکدا  و سط دی رای اروژیا   در خص صو وص یب را انت  ن   2مالا ا فاری

                                                           
1. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). 

2. Trans‐Atlantic Agreement. 

3. The Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes 

involving threats to public health (MEDICRIME Convention). 
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گرفرز در نهادهای مخرلف ات جملز سیاتمان جهیان    های انجامها و نشتا، یل 2010در دسامبر 
 1المللی  مبیارته ییا جییق ملصی الت ژکدیا       وجارت، ساتمان جهان  گمر ، ایجاد رارگروه یی   

ی اجیرا  یمانا   در خص صایجاد رم رت مش رو   ،2006دادا جهان  در سال ساتمان یهو سط 
هیای مجمیع هشیا رشی ر     ی و سط ساتمان جهان  مالا یا فایری و ی ان یز   فارمالا ا  کق ق

 صایر  جهان د اهدی یر روند یاددده هتراد.
یی ده، وشیدید  یمانا     ریا  ات م   عاو  رز ران ن و جز رش رها در اجرای رونید میار   

وییهه در تم ایت   ی گمرر  و ودای ر مرتی، یزاجراهای گمرر  و ودای ر مرتی اسا.  مانا اجرا
و انید  ی ا  و وق ییا آنهیا می     شژژدید  تیانباری ن تا، یلاز  اص الًمبارته یا داروهای وقلب ، 

و جیز  البریز یایید   . یادید وأث ر تیادی یر دسررس  ی ماران یز داروهای سالم و اسراندارد دادیرز  
یر ژیا امایان سیه لا  الملل  ناظر یر  مانا اجیرا ییز  دا رز هاجارساتی در عرصت ق اعد ی  دا

یافرییز و و سیییز رمرییرو سیییز و  در کییالن تییا و در اییی  تم اییز دییرایط خییاص رشیی رهای 
، یاید می رد و جیز قیرار گ یرد،     درنظر گرفرز اسانامت وریپس یرای آنها های  رز م افقاانیطا 

ای، آمادگ  التم یرای ژیایرب ویهیدات ی شیرر در تم ایت     دل ق م انع و سیزتیرا ای  رش رها یز
 ا ی مالای کق ق اجراودای ر مرتی در تم ات  مانا  در خص ص  نگران مانا اجرا را ندارند. 

 در کیال ، ریز  2009و  2008 هایدده در هاد در سالفاری، یا و ق ف داروهای ژنریک ساخرز
، ددت گرفا. داروهای مار ر یز آفریقا و آمریاای جا ی  صادر می  عب ر ات اولادیت اروژا ی دند

 Dutchم   ع سبب اقامت دع ای میرو  هاد و یرتیق عل ز اولادیت اروژای ، یا عا ان  یاددند. 

Seizures  ، و سیز یز اقدام دولا هلاد در  در کالدد. در ای  ژرونده رش رهای  2010در سال
کمق در رووردام، ریز در متی ر هاید ییز یرتییق یی د،        در کال و ق ف ملم لت داروهای ژنریک

در و ل ید   دهادهق وشا مؤثرر ل گرم م اد  500اعرراض رردند. علا اول ز یرای و ق ف و  بط 
داروی  یرای فشار خ ن یاال نقض کق ق مالا ا فاری مری ط یز ثبا اخرراعات یا عت م وجاری 

خ اسا صاکبان کق ثبا اخرراع میاد  میار ر در هلاید،    در اولادیت اروژای  ی د و یز م جب در
ای  ماده در هاد و یرتیق دارای کق ثبا اخریراع نبی د و    آنازملم لت داروی  و ق ف دد، کال 

رردنید ریز اقیدامات رشی رهای اروژیای ، ق اعید       دد. هاد و یرتیق ادعا می  قان ن  ملت ب م 
راد و در ویارض یا ویهدات اولادییت  ض م ساتمان جهان  وجارت ات جملز مقررات وریپس را نق

انجام گرفا.  کقراه، ماارراو  یا هد  یافر  2010سال  دراروژا یز م جب اعتم ت دوکز اسا. 
. ژیس ات ایی     (WT/DS408)ملم لز و سط مقامات هلادی یز هاید یاتگردانیده دید    اینها در

 سیت دیگر، انرقادهای  را در تم ایت  واقیز، هاد و یرتیق یا کمایا ی ش ات ژانکده رش ر در کال و
ای ات ویتب ییرای   د رای عم م  ساتمان جهان  وجارت مطرح رردند، تییرا ایی  قنی ز نم نیز    

اجرای کقی ق مالا یا فایری یی د. یراسیاس        مانااعمال اقداماو  فراور ات وریپس در تم ات 

                                                           
1. International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT). 
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ات ورر یب   دیده سیاخرز  و انتراد و سط داروهایی مار م  300000یرآورد دولا یرتیق وقریباً 
، درمییان دید میار ر، ریز در یاییادر اروژیا رشیف و  ییبط و در نهاییا ییز هایید یاتگشیا داده        

 . (WHO, UNITAID, 2014: 73)د ند
نارت جالب و جز آناز ق ان   مبارته یا جیق و وقلب در رشی رهای اولادییت دیرق آفریقیا ن یک      

هیای ویریپس در ایی  رشی رها را ییا      نیطا . گتررب چا   ق ان ا  اسرفاده ات ااسا و سیز یافرز
را اسا. ویأث ر ایی     2008ت ای  ق ان  ، قان ن مبارته یا جیق و وقلب جمل اتراد.  مم اجز  خطر

، تییرا گتیررب قلمیرو جییق و وقلیب      ررده اسیا های  را ایجاد ق ان   یر یهدادا عم م  نگران 
رز ریز اغلیب داروهیا     درکالار گ رند  د د رز داروهای ژنریک ن ک ولا عا ان وقلب  قرسبب م 

دیدند، در   می وی رز ات ای  قیان ن مرنیرر   آیدر ای  رش رها ژنریک هتراد. ی ماران مبرت یز اچ
یز نفع ی ماران صادر ریرد و   2010یز آن اعرراض رردند. دادگاه کام اول ز را در سال  2009سال 

طی ر  . ییز  (Avafia, 2013: 8, 9) اعیتم ریرد   کام نهای  ن ک قان ن یاددده را مخالف قان ن اساس 
کال و سیز م رد انرقیاد   رل ، وتب یرای گتررب ق ان   مبارته یا جیق و وقلب در رش رهای در

کدوکصر ای  ق ان   فقط در ظیاهر نقیش کماییا ات یهدادیا     قرار گرفرز اسا، تیرا گتررب ی 
ند ق ان   خ د را یا دیرایط ویریپس ماطبیق    اعم م  را دارد و یرخ  ات ای  رش رها ها ت نر انترز

و انید ویأث ر متیرق م  ییر     یافریز ن یک می    رااد. البرز اجرای چا   مقرراو  در رش رهای و سییز 
یییر اییی  اسییاس متیی ر  .,UNITAID, 2014: 69)  (WHOکییال و سیییز یگییاارد رشیی رهای در

نامیت ویریپس،   رج در م افقیا گرای  یرای ودوی  ق اعد  مانا اجرا، فراور ات ویهدات مادچادجانبز
رای مثال، م  ی ع  یمانا اجیرا در سیاتمان جهیان  مالا یا فایری        ی. نب ده اساچادان م فق 

. م   عات مروبط یا  یمانا اجیرا، در دی رای ویریپس     ی ده اساملدود یز یک رم رت مش رو  
. دیاید  اساندادرز ژ شرفر   و سیز در کالدل ق مخالفا رش رهای ساتمان جهان  وجارت ن ک یز

سیرا    ییز المللی ،  یافرز یرای و سیت  مانا اجراها در عرصت یی   و سیز   دل ق رش رهای همیز 
 اند.نامت آررا رفرزهای دوجانبز و م افقانامزراهاارهای دیگر ات جملز م افقا

 

 استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پالس
ی ناد  ات روند وریپس ژیتس  اجراامت وریپس، مقررات  مانا نمقایق اسرانداردهای م افقا در

هیای  ای ات نظر م   ع، داماز و اقیدامات کمیایر ، روب  های عمدهقرار دارد رز نمایانگر وفاوت
آتاد رردن راال و در مجم ع کق ق و ویهدات اعناسا. ای  مقررات در یرخ  م ارد اسیرفاده ات  

 راید ، مشیاق می   اسیا وریپس یز رسیم ا دیااخرز دیده     نامتهای  را رز در م افقاانیطا 

((Oxfam, 2011: 7   ،در ادامز اسرانداردهای جدید  مانا اجرای ناد  ات روند ویریپس ژیتس .
نامت مبارته یا جیق و وقلیب )آرریا( و ویأث ر    در قالب ول الت  مانا اجراهای گمرر  و م افقا

 آنها یر یهدادا عم م  یررس  خ اهد دد.
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 در ضمانت اجراهای گمرکی و آثار آن بر بهداشت عمومیتحول  .1
اجرای کق ق   ماناهای وریپس ژتس در تم ات و جز یرای ولقق طرح یا  ات اقدامات دایان

 در خصی ص ی، انجام ماارراو  ییرای ایجیاد اسیرانداردهای مرلدالشیاق گمرری       فارمالا ا 
. یخش اول ساد راری مار ر، رز در ساتمان جهان  گمر  اسا 1 مانا اجرای مالا ا فاری

ویا   51م اد  -نامت وریپسدامق دواتده اسراندارد اسا، مامق قتما چهارم یخش س م م افقا
ودای ر مرتی اسا. ای  اسرانداردها دامات م   ع  مانا اجیرا را ات واردات ییز    در خص ص -60

 :SECURE, 2008)اداده اسی ، انبار، کمق دریای  و مااطق آتاد گتیررب  ونققکمقصادرات، 

Sec. I, Standard 1)  ، در م رد  صرفاًنامت وریپس صتک ا مقامات گمرر  را م افقا آنازکال
و و ق یف   س ءاسیرفاده ای  ق ان   اکرمیال   .(TRIPS, 1994: Art. 51)واردات، مقرر ررده اسا 

دی د  می  دهید و سیبب   ورانکییا را افیکایش می     در کیال ادرباه راالهای قان ن  صیادراو  ییا   
جدی در میرض خطر  ط ریزملص الت ژنریا  رز دب ز همرای دارای نام وجاری خ د هتراد، 

 یا فایری را ات عتمیا وجیاری و     مالا. مقررات گمرر  مکی ر قلمرو کقی ق  رند قرار گو ق ف 
 ,SECURE, 2008: Sec. I) داده اسیا ی و سییز  فایر رایا یز سایر ان اع کق ق مالا یا   رپ

Standard 2).   وجاری را  عت ماجرای چا   مقرراو  مما  اسا متا ق مری ط یز نقض کق ق
وجیاری در اقیدامات میرتی، خطرهیای  را ییرای       عت یم  رد. ادعیای نقیض کقی ق     یریگن ک در 

. همچای    ییردارد انید، در  اخرراع ثبا دده عا انیزهای  رز دسررس  یز داروهای مشایز نتخز
ریار گرفریز   ان اع کق ق مالا ا فاری ات جملز اخرراعات یز ر م ردداعمال اقدامات مرتی نباید 

راالهیای   در خصی ص  صیرفاً های مری ط یز ودای ر میرتی  وریپس، رویز 51د د. یز م جب ماد  
 م جییبدارای عتمییا وجییاری جیلیی  و راالهییای م  یی ع سییرقا ادییی  یاییید اجییرا دیی د. یییز 

هیای یاتدارنیده در تم ایت ناقنیان     ل مجیاتات گمرر  یرای اعما مقاماتاسرانداردهای مار ر یز 
. یز دیگر سخ ، اخر یاراو  همچی ن اعمیال    دده اسای اخر ار قان ن  اعطا فارکق ق مالا ا 

مجاتات ن ک در راار ویل ق ویرخ ص راالهیا در صیتک ا مقامیات گمرری  قیرار گرفریز اسیا         
(SECURE, 2008: Sec. I, Standard 3)   ان و ق یف راالهیای   . در نر جز مقامیات گمرری  امای

رز وشخ ص وق ع جیق و اعمال مجیاتات ات صیتک ا   رااد، درکال م   ع داایا را ژ دا م 
هیای  در تم ایت ویل یق    در نظر گرفر  رویز صرفاًوریپس،  51گمرر  خارج اسا. ماد   مأم ران

 .ررده اساصتح را ی ان ورخ ص راالها و سط مقامات ذی
 :Li, 2008)های یت اری داردوریپس وفاوت 57و  52یتز یا م اد اسراندارد چهارم ن ک در مقا

ماظی ر وشیخ ص   وریپس، صاکب کق م ظیف اسیا میدار  التم را ییز     52یز م جب ماد   .(7
رز یز م جب اسراندارد میار ر، وال یف   اکرمال جیق راال یز مقامات گمرر  ارا ز دهد. درکال 

                                                           
1. Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement (SECURE) 
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مقامیات   ریردن نقیض کیق، ییرای قیانع      صدر خصی  یر ارا ت دی اهد ریاف    صاکبان کق مبا 
 SECURE, 2008: Sec. I, Standard) دده اساصتح جها وشخ ص راالی جیل ، کا  ذی

چا   مقرراو  سبب وق یا م قی ا صاکبان کق اخرراع و گتررب وتلط آنهیا ییر ییاتار و    . (4
ایر نهادهیا ییرای   د د و در نر جز و انای  مقامات قنای  و س، ونی ف واردراادگان م مقایقدر 

هیای  ایجاد ویادل ی   ماافع عمی م  و  یمانا اجیرای مالا یا فایری و اسیرفاده ات انیطیا        
دی د هیر   ی مثال، وق یا اقدامات ژ شگ رانز سبب م یراراد. نامت وریپس را ملدود م م افقا

أم   گاه صاکب کق اخرراع و ق ف مرتی راالها را درخ اسا راد، مأم ران اما ر  مریهد یز وی 
 ,.Xavier, et al)و اند مانع رقاییا دی د  اما ا یاداد. عدم ن ات یز اثبات نقض کق ق فاری م 

. طبق اسراندارد ژاجم یک دفرر مررکی یا یک نقطت وماس واکد یرای رسی دگ  ییز   (13 :2010
  (SECURE, 2008: Sec. I, Standard 5).گمرری  یایید وی ی   دی د     مقامیات وقا اها و سیط  

وریپس، ویهدی در خص ص ایجیاد ییک نظیام قنیای  ییرای       41ماد  5مطایق یا یاد  رز درکال
ی کقی ق  اجیرا  ا فاری و ن ک و تیع مایایع ملیدود م یان  یمانا     مالااجرای کق ق   مانا
اجرای ق ان   عام وج د ندارد. در واقیع اعمیال نظیام قیان ن  واکید در        مانای و فارمالا ا 

 ژایر ن تا. یافرز یا و جز یز وفاوت سطح اسرانداردها اماانو سیز و و سیز در کالرش رهای 
اسراندارد هفرم ویهدات مقامات گمرر  را یز جبران اقیداماو  ریز ییدون کتی  ن یا انجیام       

د د رز ای  م   ع سبب م  .(SECURE, 2008: Sec. I, Standard 7)اند، کا  ررده اسا داده
صرفاً یراساس دیدگاه خ د در م رد نقض عتمیا وجیاری   مقام گمرر  یر اند یدون نظارت دادگاه، 

وریپس چارچ ب خاص  را ییرای ایی     58رز ماد  وصم م یز یاتدادا راالی وقلب  یگ رد. درکال 
اعنا اجات  و ق ف مرتی ریاال ییز اخر یار مقیام      اازییر او ه چ الکام  مبا  گرفرز اساامر در نظر 

، یراساس اسراندارد نهم ه چ وأم ا  در تم ات کق عتوهیز. دد  نم  را یدهاد، در آن دیده گمرر
 ,SECURE, 2008: Sec. I)اسااطتع ات ویل ق و یاتدادا یرای واردراادگان در نظر گرفرز نشده 

Standard 9)     کق مطالبت یاجانبت کام یاتدادا و سط صاکبان کق اخرراع ییا عتمیا وجیاری .
  یز دارند  کق یا دررر  رز یز نقیض  رساناطتعالها یدون های ژنریک و یاتدادا راعل ز دررا

، اماان س ءاسیرفاده و سیط صیاکبان داروهیای اصیل  را فیراهم و       دده اساعتما وجاری مرهم 
ویریپس، واردراایده و    54 میاد  ریز ییز م جیب     درکالراد، ور م دریافا چا   کام  را آسان

 د.مرقا   یاید ات ویل ق ورخ ص راالها مطلع د ن

دیده ات  نامت وریپس ریز وشیریفاو  را ییرای خیارج ریردن راالهیای نقیض       یرخت  م افقا
دهد، ق اعد  مانا اجرای یاددده وأر د تیادی یر وخرییب و نیای دی   های وجاری ارا ز م رانال

چا   راالهای  دارد. یرای مثال اسراندارد دهم صتک ا مقامات گمرر  را در تم ات وخرییب و  
اغلب م ارد همیت راالهیای    دررز  ررده اساراالها گتررب داده و مقرر  قرار دادنار  در اخریا 

ییز   (SECURE, 2008: Sec. I, Standard 10).ناقض کق مالا یا فایری یایید وخرییب دی ند     
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وجاری یافیا   عتماروی یرچتب وجاری یک دارو نقض جک    رز درص رو م جب ای  مقرره،
می   زیی رو، املا خ اهد دد. ایی   د دیاره یرچتب تده و فروخرز ی ایااز آن راال دوجایزد د، 

رو راید.  و اند عر ت داروهای قان ن  و مشروع در یاتارهای داخل  و خارج  را یا مشاتو  روییز 
های  را در نظر گرفرز اسا وا رش رهای عنی   رز مقررات  مانا اجرای وریپس انیطا درکال 

ها اسرفاده رااید. دارو ییا راالهیای دیگیر مرفیاوت اسیا، تییرا        یر اناد در درایط اسرثاای  ات آن
و ان داروها را صرفاً یا کیا   و اند سبب نجات تندگ  یا افکایش ط ل عمر د د. یاایرای  م م 

ریار ییرد. طبیق    هیای وجیاری ییرای درمیان ییز     عتما وجاری غ رقان ن  و ورود مجدد یز رانال
سب ی   جدیا نقیض، و ق یف و املیا و مایافع ی میاران      نامت وریپس در نظر گرفر  واام افقا

و اند ات و ق ف و وخریب داروها یا م اد و وسایق م رد اسرفاده یرای سیاخا آنهیا جلی گ ری    م 
. یراساس اسراندارد دواتدهم ن ک مقامیات گمرری  ییرای اعمیال     (TRIPS, 1994: Art. 46)راد 

انز در واردات و صادرات راالی  رز ناقض هیر  های یاتدارنده، نتبا یز ادخاص  رز آگاهمجاتات
. (SECURE, 2008: Sec. I, Standard 12)گ نز کق مالا ا فاری هتراد، اخر ار قان ن  دارند

اخرراع یا عتما وجاری، ممای    در خص صی  اساس، نقض کق ق  مالا ا فاری ن ک چز ا یر
گیاارد.  نریک ویأث ر مافی  می    اسا ر فری ملت ب د د و ای  امر یر واردراادگان داروهای ژ

های ر فری فقیط ییرای جییق    نامت وریپس رس دگ  و مجاتاتم افقا 61رز طبق ماد   درکال
  رمجات، در مق اس وجاری، الکام  اسا.غی یردارنتخزعتما وجاری و 

، در خصی ص اقیدامات گمرری  عل یز     2003ودوی  مقررات گمرر  د رای اروژیا در سیال   
راالهای ناقض ای   مقایقی و اقداماو  رز یاید در فارنقض کق ق مالا ا راالهای مشا   یز 

ی ی د ن ک در و ق ف فاری کق ق مالا ا اجراکق ق انجام گ رد، رز هد  آن گتررب  مانا 
کمیق یی      در کیال های داروی  وأث ر دایان  دادا و یز و ق ف یتی اری ات داروهیای   ملم لز

اخریراع   عای ان یزنز در رش ر مبدأ و نز در رش ر مقصد  و سیز ماجر دد رز در کالرش رهای 
 EC)ت جدیید دی رای اروژیا   نامی  یی  آ.  (EC Regulation, 2003: No. 1383)ددند نمکمایا 

Regulation, 2013: No. 608)  یا وعید  یرطیر  ریردن م انیع گمرری        2013ن ک رز در سال
ی و ق یف ایی  داروهیا و در نر جیز     داورهای ژنریک وص یب دد، همچاان راه را ییرا  ونققکمق

ملدود رردن دسررس  یز یهدادا عم م  یرای رش رهای در کال و سیز یات گاادرز اسیا. ات  
، ارا ت ویریف م سی  ات راالهای جیل  و وقلبی  در  دده وارد نامز ی آجملز ایراداو  رز یر ای  

 .(Acquah, 2017:36) در یرگداروهای ژنریک را ن ک در  و اند م( اسا رز 5()2)cماد  
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و بررسی آثار احتمالی آن  1نامۀ تجاری مبارزه با جعل و تقلب )آکتا(موافقت .2
 بر بهداشت عمومی

 مانا اجراهای سخرگ رانت مالا ا فاری یر یهدادا عم م  همکمیان   ر وأثانرقادها در تم ات 
راایدگان آرریا در   ا. میاارره نامت وجاری مبارته یا جیق و وقلب افکایش یافی یا مااررات م افقا

نامز را مایقید رردنید ریز مقیررات     فاری ای  م افقا ا مالاراسرای افکایش کمایا ات کق ق 
اسیا. در   ریرده در ای  تم از وبیدیق   اجرارا یز مقررات  مانا  آنهاکمایر  را گتررب داده و 

رأس آنها آمریاا آن  و در افرزیو سیزآررا مرنم  اقدامات وریپس ژتس اسا و رش رهای  واقع
نامت مار ر یا اوخیاذ اقیدامات سیخرگ رانز در می رد اخرتفیات      . اگرچز م افقااندرردهرا مطرح 

، اما هم   متیئلز ممای  اسیا ات    خ اهد ددمری ط یز عت م وجاری مانع ورود داروهای جیل  
آررا یرای مقایلیز  نامز میرقدند دسررس  یز داروهای ژنریک جل گ ری راد. مخالفان ای  م افقا

دارنید    هیای اثر طراک  نشده و هدفش کمایا ات ماافع وجیاری دیررا  یا داروهای وقلب  و ی 
ت مبیارته ییا داروهیای وقلبی  دارد، امیا      ای  تمی اسا و اگرچز ادرراراو  در فارکق ق مالا ا 

آسی ب   یک کفاظ در مقاییق داروهیای وقلبی  عمیق رااید،      عا انیزی ایااز ای  اقدامات جایز
 ,Medecins Sans Frontieres)رااید  ی شرری یز دسررس  یز داروهای ژنریک مشروع وارد می  

 و سییز  در کالات جملز مقررات آررا رز دسررس  یز داروهای  روری در رش رهای . (5 :2012
، ق اعید  ثالی  ی، دسر ر و ق ف، متئ ل ا ادیخاص  مرتات اقدامات  اندعبارتراد، را ملدود م 

ر فری و گتررب ق اعید مریی ط    ا متئ لیز ختارت، درط افشای اطتعات، گتررب مری ط 
 .د د میز  بط و وخریب رز در ادامز یررس  

 

 . افزایش تدابیر مرزی و ایجاد مانع در ترانزیت داروهای ژنریک1. 2
را وهدیدهای آررا در م رد دسررس  یز داروها، افکایش ودای ر میرتی اسیا  تیی     یورمهم  ات ای

 3. یراساس یاید  داند میز نقض را مجات « مظا ن»آررا اعمال اقدامات م قا نتبا یز راالهای 
گمرر  یز دباها  مأم رآررا، قلمرو و ق ف و  بط قان ن  یز هر م ردی رز در آن یک  12ماد  

دده و مقام گمرری  می    یت ار تیاد یرچتب دارو یا یک نام وجاری مظا ن د د، گتررب داده
  یز دارند  کق یا دررر  ریز ییز نقیض    رساناطتعگ نز نظارت دادگاه یا کر  ند یدون ه چو ا

، صرفاً طبق صتکدید خ د در تم ات نقض عتما وجاری و سط دده اساعتما وجاری مرهم 
. (Flynn & Madhani, 2011: 7) ملص الت مار ر وصم م ییز یاتدادیا ریاالی وقلبی  یگ یرد     

و اعمال ای  مقرره در خارج  اندف و قداروهای ژنریک مظا ن یز نقض قایق های یاایرای  ملم لز

                                                           
 رار رفرز اسا.نامز یزم اخرصاری انگل ت  ای  م افقادر ای  مقالز گاه نام رامق و گاه ولفظ نا .1
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هیای  ات ک ت  قنای  یک رش ر نتبا یز رش ر ثال  ن ک مما  اسا. ای  مقرره یا  ات وفیاوت 
نامت وریپس اسا و یز صاکبان کق اجات  داایا عل ز راالهای مظا ن یز نقیض  آررا یا م افقا

هد و قدرت مقامات گمرر  یرای و ق ف راالهای م   ع داایا را دکق ق مالا ا فاری را م 
ص رت یاجانبیز کایم   و اناد یزدهد. صاکبان کق اخرراع یا عتما وجاری کر  م افکایش م 

دل ق عدم اسرماع دفاع ات طیر  مقاییق،   های ژنریک مطالبز رااد، رز یزو ق ف را عل ز دررا
در ای  تم از کر  کام یدوی ن ک ات ورود داروهای  ور اسا.دک دریافا چا   کام  سادهی 

 . (WHO, UNITAID, 2014: 70-72)ررد ژنریک یز یاتار جل گ ری خ اهد
در رز  دهد موریپس نشان  58ماد   آررا یا 16دده در ماد   ا یش ژمقایتت ودای ر مرتی 
را یدهاد  1 گمرر ار مقام اعنا اجات  و ق ف مرتی راال یز اخر اازییر اوریپس ه چ الکام  مبا 

د د، در تم ات راالهای وارداو  اسا و و ق یف  م  دادهای وج د ندارد، کر  وقر  چا   اجاته
و ژیس ات   دی د سرعا یز واردرااده اطتع داده ن اتماد مدار  و د اهد مشه د اسا رز یاید یز

در آررا قلمیرو ایی     رز درکالراری اگر دارند  کق اقدام  نارد، راالها یاید آتاد د ند.  روتده 
یر لکوم ارا ز میدار  مشیه د وجی د    یافرز و کام  مبا اقدامات یز راالهای صادراو  گتررب 

 در کالهای دریای  رارگ ری ودای ر و ق ف مرتی را در خص ص ملم لزندارد. آررا همچا   یز
ادرباه راالهیای قیان ن  را   و و ق ف  س ءاسرفاده. ای  مقررات اکرمال اساکمق ن ک روا دانترز 

دهد و یراساس آنها ملص الت ژنریای  ریز دیب ز همریای دارای نیام وجیاری خی د        افکایش م 
دوت  76000، مییادل  2009، در سیال  مثیال . ییرای  انید ف و قدر میرض خطر  ددتیزهتراد، 

. دیده یی د  ت وان او  فرسراده افریو سیز رمررس ل  ، رز ات هاد یز رش ر داروی ژنریک آم رت 
م جیب اعمیال    ییز نقض مشا   عتمیا وجیاری،    ق دلای  ملم لز در فرودگاه فراناف رت یز

وصدی مقامات گمرر  آلمان، و ق ف دد. ادعا ای  ی د رز داروهای ژنریک دیباها تییادی ییز    
ییرای دیرح   « سی ل   آم رتی  »  المللی   یی همرای دارای عتما وجاری خ د دارنید و ات نیام   

، ییز  2. سز هفرز یید ات آناز صاکب کق ثبا اخریراع آم رتی ق  اساسرفاده دده ملر یاوشان ا
، ملم لیز  اساگ نز نقض عتما وجاری وج د ندادرز مقامات گمرر  آلمان اطتع داد رز ه چ

آتاد دیید. او یییز مقامییات آلمییان  اعییتم رییرد رییز وی دارنیید  سییایق کییق ثبییا اخرییراع یییرای 
دید ریز دل یق میربیری ییرای       ملیرت ل  ، اسا. یاایرای  س ، نام وجاری آم رت «3آم رت ق»

المللی  غ راخرصاصی    یک نام ی  « س ل  آم رت »، تیرا نام اساو ق ف داروها وج د ندادرز 
 4و اند عتما وجاری ملت ب د د.اسا رز نم 

                                                           
1. Ex officio. 

2. GlaxoSmithKline (GSK). 
3. Amoxil. 

4. http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2009/06/intervention-by-india- seizure-of-generic 
-drug -consignments-at-ec-ports.pdf, last. 
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 گسترش مقررات مربوط به دستور موقت، توقیف و امحا .2. 2
 50میاد    1 یادمقایتز یا  درم قا،  اقدامات م رددر  ،آررا 12ماد   1 یادقتما اول  یا یررس 
  ای  یش ژاند، اما آررا یا م قا را در نظر گرفرز اقداماتد د رز هر دو ساد مشاهده م وریپس 
. ایی  امیر   داده اسارارگ ری ای  اقدامات عل ز ادخاص ثال ، ای  ویهدات را گتررب اماان یز
راادگان م اد اول ت دارویی  و کمیق  ژنریک ات جملز وأم  های صایا د د رز واسطزسبب م 

هیای ژنرییک   جل گ ری ات اماان ولقق نقض، همایاری خی د را ییا دیررا     ماظ ریزراادگان، 
 د د.ناژایری یز یاتار ملص الت ژنریک وارد م ت آن  رر جبرانج نر درمر قف رااد رز 
ورنید. ییز م جیب    رات وریپس گترردهم رد دسر ر و ق ف ن ک نتبا یز مقر درمقررات آررا 

هیای وجیاری در   رانیال »ییز  « وارداو »وریپس اعنا کق دارند در م رد راالهای  44ماد   1 یاد
جل گ ری رااید. یایایرای  دسیر ر و ق یف و     کق ق مالا ا فاری ، ات نقض «ک ت  قنای  خ د

در او  ییا راالهیای    بط یز راالهای وارداو  یز یاتارهای رش ر ملدود اسیا و راالهیای صیادر   
آررا درایط و ق ف را گتررب  8ماد   1خص ص یاد   یاد د. اما در ورانکیا را دامق نم  کال

، را کیا   «در کی ت  قنیای   »رارگ ری ویدای ر التم  ز، و ی«راالهای وارددده»داده و دو عبارت 
، امیا آرریا   . صدور دسر ر و ق ف در هر رش ر ات اخر ارات مقامات همان رش ر اسیا ررده اسا

های داروی  را رز یز رشی ر  اماان انجام اقدامات م قا ات جانب یک رش ر یرای و ق ف ملم لز
، عیتوه ییز ، یدون ن ات یز یررس  نقض ق ان   رش ر اخ ر فراهم ررده اسیا.  د ند مثال  کمق 

اناد ریز  دافرادی را رز ات ماه ا عمق اطتع ندارند و نم  در خص صآررا وأم   دیگر وریپس، 
  ایی  متیئلز م جیب ییروت     ریرده اسیا  یادد، کا  م  مالا ا فاریاقدام در آن تم از نقض 

املیای   در خصی ص .  (TRIPS, 1994: Art. 44.1)د دمشاتو  در تم ات وفت ر قصد افراد م 
در م رد یررس  وااسب یی   جیدیا نقیض و     46راالها، یدون و جز یز انیطا  وریپس در ماد  

همیت  « جیک در دیرایط اسیرثاای    ییز »رز  داند مالتم  20ماد   1 یاددده، آررا در اقدام للاظ 
 در، گیر یدعبیارت  ییز های وجاری قیرار گ رنید.   راالهای ناقض کق مالا ا فاری، خارج ات رانال

وجاری یافا دی د،   عتماروی یرچتب وجاری یک دارو کر  نقض جک    یردرایط عادی اگر 
. ایی   خ اهد دید ، یدون غراما وخریب فروخرز د دیاره یرچتب تده و ی ایااز آن راال دوجایز

و اند عر ت داروهای قان ن  و مشروع را در یاتارهای داخل  و خارج  رش رهای عن  ها م رویز
 رو راد.یا مشاتو  رویز

 

 های اشخاص ثالثمقررات مربوط به مسئولیت .3. 2
هاسا. آررا ادیخاص   ل ا ی شرر نتبا یز واسطزیا  دیگر ات مقررات آررا در نظر گرفر  متئ

دهد. ای  ادیخاص    نقش دارند، در میرض اقامت دع ا قرار م ن عیزثال  را رز در تم ات داروها 
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های ددید دده، در میرض خطر مجاتاتدر تم ات اوهام نقض عتما وجاری و نقض اخرراع ثبا
ی عمید   هاغراماای ر فری دامق تندان و هات جملز یاتدادا، اقدامات م قر  و کر  مجاتات

. ای  اقدامات ناد  ات روند وریپس ژتس اسا و  (Flynn, Madhani, 2011: 9)اقرصادی هتراد
ع اقب یالق ه وس ی  دارد. ومه داو  ات ای  دسا یرای افیرادی ریز در تم ایت و ل ید، فیروب و      

. یرای مثیال ییک   د د مای ملت ب ده، عامق یاتدارناندفیال ما قارتانو تیع داروهای ژنریک 
و اند ات وه ت ای  م اد یرای ساتندگان دارو خی دداری راید ییا    و ل درااد  م اد اول ت داروی  م 

و اناد ات خرید یا و تیع دارو امرااع ورتند. در نر جز ای  م   ع یر ومام خریداران عمد  دارو م 
یی دن داروهیای    در دسیررس گاارد و م اثر  های س ترم و ل د و عر ت داروهای ژنریکقتما
 راد.را ملدود م  ما قارتانژنریک 

 

 افشای اطالعات. 4. 2
کق دسررس  یز اطتعات در ق ان   جدید  مانا اجرا ایکار ارتدمادی یرای مبارته ییا جییق و   

. راید  می های نقض کیق  وقلب اسا و صاکبان کق را قادر یز دااسای  افراد اثرگاار در فیال ا
راد رز یز صر  درخ اسا دارند  کق، اطتعات مری ط ییز  نامت آررا رش رها را ملکم م م افقا

دده، تمان و ماان مقصید راالهیای وقلبی ، ماه یا و م یکان      نقض، مرهم نقض، راالهای نقض
راادگان، نام و آدرس افرادی رز قرار اسا راالها را دریافا رااید و سیایر   راالها، تنج ر  و تیع

  کیق، رشیف   دارنید . ییرای  قیرار دهاید  دسیررس   دررای وجاری در روند و ل د ملصی ل را  در
جلی گ ری ات ورود   ماظ ریزهای ژنریک، راادگان داروهای درراجک  ات ی شرر در م رد و تیع

راید ریز   داروهای ژنریک یز یاتارهای اصل  اهم ا دارد و ایی  امایان را ییرای وی فیراهم می      
ی  تم از یا مشاتو  م اجز راد. یرای مثال، ای  اطتعات مما  اسیا ییرای   ژ مانااران را در ا

ونقیق ییا انبیارداران    راادگان، مرصیدیان کمیق  وهدید عامتن جک   در ای  تنج ره ماناد و تیع
وریپس، در م رد اطتعات مری ط یز نقض، کار   47آررا یا ماد   11اسرفاده د د. مقایتت ماد  

« انرتاب»وریپس ژتس آررا در ای  تم از، دامق افشای اطتعات در تمان ات آن اسا رز مفاد 
نامت میاا رز م افقا. یدی  (ACTA, Chapter II, Sec. 2, Art. 11)ی اثبات آن اساجایزنقض، 

انید، ویمی م داده   های  رز ها ت ثایا نشدهمار ر، مقرر  ارا ت اطتعات یز دارند  کق را یز نقض
، ملکم یز ی ان اطتعات در دده اساز وریپس فقط ناقنان  را رز عمق آنها ثایا ر درکال اسا.

ییر  داند. همچا   آرریا انیطیا  ویریپس را مبای     دده م خص ص و ل د و و تیع راالهای نقض
، التم ن تیا رشی رها اطتعیات را در    «ارا ت اطتعات مرااسب یا ددت نقض نبادید »یااز اگر ا

دیگر، آررا  عبارتیز.  (TRIPS, 1994: Art. 47)گرفرز اسادهاد، نادیده  اخر ار دارند  کق قرار
قرار نداده و افشای اطتعیات را ن یک    مدنظریررس  وااسب جدیا نقض یرای افشای اطتعات را 

هیر دخصی  ریز در یای  ات      در خصی ص اطیتع  »وری ات اطتعیات ات جملیز   یز دامات گتررده
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« دیده هیای و تییع راالهیای نقیض    رانیال  در خصی ص » ییا « ی ده اسیا های نقض سه م جابز
 . (ACTA, Chapter II, Sec. 2, Art. 11)اساگتررب داده 

 

 های کیفریگسترش مسئولیت. 5. 2
های ر فری یز م اردی اسا ریز و ل دراایده   نامت آررا گتررب متئ ل اات نرایج دیگر م افقا

و ل دراادگان ژنریک ات عت م مشایز، ییرای  یا  اساهای وقلب  اسرفاده نارده عمد ات یرچتبیز
نامیت میار ر اثیر    عبیارت دیگیر، م افقیا   انید. ییز  رااده اسرفاده ریرده ایجاد اطم اان در مصر 

افراط  یر واردراادگان و و ل دراایدگان داروهیای    ص رتیزیاتدارندگ  ق ان   عت م وجاری را 
ر فیری   جیرا م ت عت یم وجیاری را ییز    ژنریک افکایش و قلمرو وخلفات راییج و جک ی  در تم ای   

ی نفس عمیق  جایز. ویریف آررا ات یکه ر فری در م رد نقض عتما وجاری، داده اساگتررب 
جیق و وقلب، دامق واردات و اسرفاد  عمدی ات راالهای  اسا رز عتما جیل  دارند. یایایرای   

عمد رز د د  کر  اگر یزیک نفر مما  اسا یا واردات یک راال یا یرچتب وقلب  متئ ل دااخ
ات عت یم وجیاری ممای      هیا س ءاسیرفاده رو یت اری ات یادد. اتای  ناردهآن را ایجاد یا اسرفاده 

اسییا ر فییری ملتیی ب دیی ند  امییری رییز یییر واردرااییدگان داروهییای ژنریییک وییأث ر مافیی   
یپس و نامیت ویر  هیای م افقیا  . ای  م   ع ات وفیاوت  (Flynn & Madhani, 2011: 11)گااردم 

ر فیری را در می رد    جیرا م ، ویریف 23یر ایااز آررا در ماد  آررا در ای  تم از اسا، تیرا عتوه
دادرسی  ر فیری عت یم     در خص ص، 61 ماد وجاری و سیز داده، می ار وریپس در  عت منقض 

 وارد، ملدود یز جیق و وقلب نتبا یز عت م اسا، یز اسرفاده ات عتما اص الًوجاری را ن ک، رز 
نامت ویریپس، جییق عمیدی    م افقا 61. یز م جب ماد  اساو اسرفاده ات راال وغ  ر داده  رردن

در عتما وجاری در مق اس وجاری جرم ر فری اسا، اما نقض کقی ق  مالا یا فایری، چیز     
   یمانا  ای  یش ژی عمق ر فری ن تیا و رشی رها در    لکوماًاخرراع یا عتما وجاری  خص ص

و  1ای ای  اعمال مخرارند. ساتمان جهان  وجارت ن ک ی   جییق عت یم وجیاری   اجرای ر فری یر
. یز ای  میاا رز اخرتفات مری ط یز نقیض عتمیا   دده اسا، وفا ک قا ق 2نقض عت م وجاری

، نمی  دادرز یادیاد های مشایز یادیها یا یترزها مما  اسا نتبا یز ناموجاری را رز دررا
وجاری درنظر گرفا. نقیض کقی ق  میمی الً اخیرت  وجیاری یی          جیق عتما عا انیزو ان 

اجرای قان ن  انلصیاری  های قان ن  سار  وج د دارد.  مانا کقادخاص اسا رز یرای آن راه
ن ات ندارد و وشخ ص آن ن ک اص الً رار دد اری اسا رز یز ولل ق کق ق  ن ات دارد. یایایرای  ات  

آن مایی ط یییز نظییارت قنییای     وفصییقکییقو  گمرریی  خییارج ییی ده   مییأم رانصییتک ا 
 . (Maybarduk, 2010: 3)اسا

                                                           
1. Trademark counterfeiting. 

2. Trademark infringement. 
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دیده  افرد رز عتما ناقض، یت ار دب ز ییز عتمیا ثبیا   نقض عتما وجاری تمان  اوفاق م 
یادد و اکرمال ادرباه ی   عت م یرود. نقض عتما وجاری همراه یا جییق و وقلیب، جیرم اسیا و     

نقض عادی عتما وجاری صرفاً خطای مدن  اسا. ییا   رز درکالد د. عمق مرقلبانز ملت ب م 
دی د. ییرای   یرای نقض عادی عتما وجاری هم اسرفاده می  « راالهای جیل »کال، اصطتح ای  

یاتان یا نتیبراً   ص رتیزولقق جیق، اکرمال ادرباه ی   عت م راف  ن تا، یلاز دو عتما یاید 
و م رد کمایا یایید ویا کیدودی رپی       ددهثباراالهای عبارت دیگر، یاداد. یز ص وشخ رقایق غ

 . (Wipo, 2012: 498, 499)دده یادادد ند، و راالهای ناقض، رپ  مشایه  ات راالهای ثبا
خص ص گتررب دامات  یمانا اجیرا، ویرییف     دده درکق قا یا  ات م   عات مطرح در

ای ات رمق ییر ویرییف گتیررده   عبارت دیگر، ق ان   جدید مشمبت ط ات راالهای جیل  اسا. یز
 رند رز ناقض یرگ درجیق و وقلب اجرا هتراد و مما  اسا داروهای  ماناد داورهای ژنریک را 

ساتمان یهدادیا   1ژکدا  ملص الت جیق یا مبارته الملل ی  گ نز کق  ن تراد. رارگروه ه چ
ریز   ( ,IMPACT(51 :2011ای ات راالهیای ژکدیا  جیلی  ارا یز داده     جهان  ویریف گتیررده 

م جب ادرباه گرفر  داروهای جیل  و داروهای ژنریک قان ن  دده اسا. رارگروه همچای   در  
م رد داروهای غ راسراندارد، رز یز نقض ر فری عتما وجاری ریط  ندارند، اصیطتح جییق را   

لی   الملییر نیام یی     رار یرده اسا. یایایرای ، ییک داروی ژنرییک ییا نیام وجیاری ریز مبرای         یز
غ راخرصاص  اسا و در نر جیز دیب ز نیام ییک ملصی ل رق یب اسیا ییا رنیگ و دیاق آن           

و اند وقلبی  ملتی ب   های  یا ملص ل اصل  دارد، یر مباای ویریف رارگروه مار ر م مشایها
نامیت ویریپس   کیال  اسیا ریز م افقیا     . ای  در (Third World Network, 2010: 17,18)د د

عا ان راالهای  ویریف ررده رز ات عتما وجیاری یاتیان ییا مشیایز     راالهای جیل  را صرفاً یز
دده، یدون اجات  صاکب آن، یر روی آنها اسرفاده دده و آنهیا را ملصی الت   عتما وجاری ثبا

نامت آررا یر ای ، م افقا. عتوه (TRIPS, 1994: Fn. 14)دارای عتما وجاری جیل  نام ده اسا
داند رز های کق ق  ن تا و رش رها را ملکم م ال ر فری و نقض  قادر یز وفا ک اعمدرسریز

ی را یرای همت اخرتفات مری ط ییز عت یم وجیاری    ارانز سخرگاجرای  دق ق و اقدامات  مانا 
هیای مشیایز   یایدی و نیام  های کق ق ، در خص ص یتیرز اعمال رااد. اخرتفات در تم ات نقض

رااد رز مشایز های وجاری اسرفاده م داروی  اغلب ات نامهای داروها ن ک رایج اسا، تیرا دررا
نشیان  های مشایز کر  اغلیب ییرای   یادیها و یترزالملل  آنها یادد. نام  ی  راخرصاص غیا نام 
د ند و یز ای  میاا ن تا رز داروها غ راسیرانداردند ییا ایاایز    یرایری ژکدا  اسرفاده م  دادن

اجیرای سیخرگ رانز در ایی     ، اعمیال  یمانا   جیز  نر در. اسا زنقض عتما وجاری انجام گرفر
های ر فری، یر گتررب متئ ل اراد. عتوهتم از، در عر ت داروهای ژنریک اخرتل ایجاد م 

های مال  ی شرر را ن ک یز مقامیات قنیای    های اوخاذدد  صتک ا صدور کام یز ختارترویز

                                                           
1. International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT). 
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نل   ملاسبت ختارت یرای نقیض کقی ق مالا یا     اند. در واقع مباک  جدید  مانا اجراداده
م رد  های چاد یرایر درها و ختارتها را وغ  ر داده و سبب افکایش مجاتاتفاری و سط دادگاه

دیده   یا فایری هتیراد،    مالانقض کق ثبا اخرراع یرای و ل دراادگان  ریز نیاقض کقی ق    
 . (Merck & Co., Inc. V. Apotex Inc., 2013 FC 751)اسا

 

 محدود کردن اختیارات مقامات قضایی  .6 .2
یااز اراد. و   ح نامت آررا نقش مقامات قنای  را در کمایا ات کق ستما ونی ف م م افقا

آررا یا مجات دمردن وصر  و املای داروها کر  یدون اطتع دارند  آنها یا ییدون ایاایز ییرای    
هیای   دگ رسی م لکوم نظیارت قنیای ،   یا عد د دگرفرز  نظر دردارنده فرصر  یرای ژاسخگ ی  

 3و یاید   16راد )ماد  صل ح و ماظم را در م رد اخرتفات مری ط یز مالا ا فاری ملدود م 
نامت مار ر یرای جل گ ری ات و تیع . م افقا (Medecins Sans Frontieres, 2012: 4)(،12ماد  
( و در یرخی   12میاد    3)یاید   دهید کر  در مراکق اول ت اوهام نقض، دسر ر و ق ف م  راالها

، یرخت  ویریپس،  عتوهیز(. 20ماد   1 یادی ناقض را مقرر ررده اسا )راالهام ارد ن ک نای دی 
آررا التم ندانترز اسا رز مقامات قنای  وااسب ی   ددت وخلیف و مایافع ادیخاص ثالی  را     

(. در عمق ای  اقدامات 20ماد   1 یادکق یررس  رااد )گ ری یرای اوخاذ یک راههاگام وصم م
 خطر یادد.و ی  مؤثرو اند یز میاای و قف و ل د یا عدم کمایا ات داروهای م 

 

 گیرینتیجه
 مانا اجراهای ر فیری را ییرای نقیض عمیدی      اندمالف هادولات وریپس نامم افقایراساس 

ایجیاد   اظی ر مییز ی ا  رااد. در عی   کیال،    شژرایا در مق اس وجاری  رپعتما وجاری و 
انید و ن اتهیای   ویادل ی   ماافع دارندگان کق ق مالا ا فاری رز اغلیب رشی رهای ژ شیرفرز   

ی  ن ک در نظیر گرفریز دیده اسیا.     هاانیطا ت وریپس نامم افقاو سیز، در  در کالرش رهای 
رش رهای  چ ن آمریاا رز خ اسرار  مانا اجراهای سیخرگ رانز ییرای نقیض کقی ق مالا یا      

ه، ییز رودی  ریز ییز ویریپس ژیتس مییرو  اسیا، روی آورده و ات طرییق انیقیاد           فاری یی د 
ت نامم افقای وجارت آتاد یا وتب یرای ودوی   مانا اجراهای گمرر  افراط  و هانامزم افقا

اثیر و کماییا ات کقی ق مالا یا فایری را       یی م ج د در وریپس را هاانیطا اند  دهر دآررا 
ای ر مرتی و گمرر  در ونم   نقق و انرقال داروها و جل گ ری ات جییق و  وق یا رااد. البرز ود

در ژیتس  ای ات اقیدامات ویریپس   ری دامایت گتیررده  ریارگ یزقاچاق آنها نقش مهم  دارند، اما 
 مانا اجرای کق ق مالا ا فایری ماناید افیکایش ویدای ر میرتی، گتیررب قی ان           خص ص

یز افیکایش ملیدودیا    های ر فریگتررب متئ ل او مری ط یز دسر ر م قا، و ق ف و املا 
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قی ان   داخلی     در. همچا   ایی  اقیدامات سیبب وغ  یر     د د م یر وجارت مرتی داروها ماجر
گیااری، ولق یق و و سییز، واردات، صیادرات،     د د رز در نر جز یر و ل ید، سیرمایز  رش رها م 

عم م ، رفاه اجرماع  و سیایر   های یهدادر ، و ی ا ستمادسررس  و مصر  داروها، هکیاز
اجیرای کقی ق مالا یا      مانا. یک رویت مااسب یرای خ اهد گاادامرغ رهای مروبط وأث ر 

و اند دامق متا ل  ات جملز و سیت وجارب م ان مأم ران گمرری  در تم ایت واردات و   فاری م 
وشی یق دارنیدگان   ی خاص مبارته یا جیق و وقلیب،  واکدها لت وسیزصادرات، ایجاد می ار واکد 

های کق یرای همااری یا مأم ران گمرر  یرای دااسای  راالهای وقلب  و همااری و هماهاگ 
یادد. رش رها یایید دیرایط     اجراهای  مانا فیال ا هماهاگ رردنالملل  یا هد  مل  و ی  

ان ملیق  ای ساتمهای و سیزهای ساتمان یهدادا جهان  و یرنامزفراهم رااد رز اجرای س اسا
ژایر ساتد. البرز یاید یز ایی  م  ی ع   دسررس  یز داروها اماان در م ردیهدادا را  در خص ص

یی   ایافرگ  رش رها اروباط مترق م دارد. در و جز دادا رز م کان  مانا اجرا یا درجت و سیز
  صدر خصی رز  ددهاجراها و آثار ماف  آن یر داروها یل    مانام رد وشدید  درمقالز ی شرر 

یافرز. مبیارته  یافرز اسا و نز رش رهای و سیزو سیزو سیز و رمرر  در کالو ی ا رش رهای 
و اند راهاار مریادل  یرای مقایلیز  نامت وریپس، م یا راالهای جیل  در چارچ ب مقررات م افقا

نامیت میار ر اساسیاً    یا وریپس ژتس و ونم   دسررس  یز یهدادا عم م  یادد، تیرا م افقیا 
 راد.انی  یر سر انرقال داروهای ژنریک ایجاد نم م
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