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Abstract 
Along with the expansion in human societies and technological advancement, 
new forms of disease, with high transmissibility rates, find chances to spread in 
societies. The attempts at controlling such diseases and protecting public health 
requires improving pharmaceutical industries and inventing new medicine. 
Nowadays, pharmaceutical inventions shape an inevitable portion of industrial 
productions. Accordingly, many companies tend to invest in such inventions, 
although the progress in pharmaceutical inventions has its obvious benefits for 
human communities, unconditional support and production of such inventions 
may put people’s health that is a fundamental human right in danger. In parallel, 
one of the major challenges facing legal systems is their dilemma over protecting 
the intellectual property rights arising from pharmaceutical inventions, or 
supporting the right to health in human societies. In order to resolve this conflict, 
it seems necessary to take a new approach to intellectual property rights that do 
not violate the right to health. Such a novel approach can simultaneously the 
rights of inventors and the right to health in societies. To do so, many 
governments have led attempts to adopt comprehensive legislative systems in 
order to protect not only pharmaceutical inventions, but also fundamental 
human rights. The internationally-accepted TRIPS Agreement, and diverse 
nationally-set agreements are the result of such attempts at resolving this 
conflict. However, these international and local agreements have not effectively 
contributed to the resolution of the given conflict yet. A more substantive 
approach is hence required to simultaneously protect the rights of inventors and 
the right to health. It is recommended that legal systems impose restrictions like 
exceptions on pharmaceutical products to maintain the public order of the 
society. 
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 چکیده
باال در بین افراد   انتقالی جدیدی با قدرت  های ماریببا گسترش جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی،  

و برقراری نظم سالمت عمومی در جامعه نیازمند   های ماریبیافته است که کنترل این    شیوعجامعه  
 مهمی   بخش  دارویی  اختراعات  امروزهکه    ی صنعت دارویی و اختراع داروهای جدید استروزرسانبه
 از   حمایت  خواهان،  گذاریسرمایه  بزرگ  یهاشرکت   وداده    اختصاص  خود  به  را  صنعتی  تولیدات  از

ً یق. یباشندی مگذاری  با انگیزه سرمایه  اختراعات  این پیشرفت در حوزه اختراعات دارویی، منافع   نا
 بر   حق  با  تعارض  در  اختراعات  این  از  شرط  و  قید  بدون  اما حمایت  ؛در پی دارد  نیزبشری بسیاری  

یک  افراد  سالمت عنوان  از    قراری،  بشر   بنیادین  حق  به  یکی  بنابراین  که هاچالشدارد؛  مهم  ی 
ناشی   تعارضات موجود در حمایت از حقوق مالکیت فکریی حقوقی با آن مواجه هستند،  هانظام

برای حل این تعارض، .  است در جوامع بشری    سالمتبر  اختراعات دارویی و دسترسی به حق    از
اعمال حقوق مالکیت فکری و تضمین حق بر سالمت، نگرشی متفاوت   در خصوصضروری است تا  

ی را در هنگام تصویب قوانین، در مبتنی بر رعایت حقوق مخترعین و حفظ سالمت جامعه بشر
ها با هدف حل تعارض، در جهت تصویب یک دستور کار قرار داده شود. به همین منظور، دولت

نظام تقنینی جامع که شامل حمایت از اختراعات دارویی و نیز حفظ حقوق بنیادین بشری شود، 
ً ات ماهوی  مقرر ه و  تریپس منجر گردید  نامهموافقت اقدام نمودند که به تصویب   کاملی را در    نسبتا

یی در این حوزه، هانامهموافقت اما با وجود    دارد.حقوق مالکیت فکری بیان می  راستای حمایت از
تاکنون برخی از در سطح بین المللی و برخی از قوانین مصوب داخلی،    تریپس  نامهموافقت   ازجمله

ت و حفظ منافع مخترعین و عدم تضییع  تعارضات مرتفع نگردیده است که الزمه ارتفاع این تعارضا
حقوق بنیادین بشری، اعمال یک نگرش ماهوی و اساسی بر محتوای این موضوعات و نیز اعمال 

 . باشدمیو حفظ نظم عمومی جامعه،   هایی از قبیل استثنائات بر اختراعات داروییمحدودیت

 کلیدواژه ها:
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Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

 مقدمه ١
حقوق مالکیت فکری حقوقی است که در زمینه توسعه  

سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای  دانش و فناوری، تجاری 
تکیه  یک  عنوان  به  فنی  و  حفظ   گاهعلمی  برای  مطمئن 

منافع قرار گرفته است. این موضوع یکی از مباحث مهم  
دولت حقوقی  نظام  میدر  مختلف  مراجع های  و  باشد 

گذاری را بر آن داشته تا با تمهید قوانین الزم در این قانون 
المللی  وکارهای مناسب برای تعامالت بینحوزه اقدام و ساز

 را فراهم سازند.

فکری مالکیت  ابتکارات    موضوع  و  هنر  از  ناشی  که 
شود و با پیدایش  انسان است، بحث نوینی محسوب نمی 

انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است؛ چراکه فکر 
به همیشه  انسان،  که  بوده  الینفکی  رفع  قدرت  منظور 

مالکیت  اصطالح  است.  گرفته  بهره  آن  از  خود  نیازهای 
پیکار   بار  نخستین  را  ب  – فکری  در سال  حقوقدان  لژیکی 

آن    ۱۸۹۹ جای  به  حقوقدانان  از  برخی  و  نموده  استفاده 
های غیرمادی، حقوق بر اموال غیرمادی و  اصطالح مالکیت

اند. این اصطالح معادل حقوق جلب مشتری را به کار برده
»intellectual property» واژة در  property» است.   «

وده و  زبان انگلیسی هم به معنای حق مالکیت و تصرف ب
گیرد، ء که مالکیت به آن تعلق میهم به معنای مال و شی 

» کلمه  بر  intellectualاست.  که  است  وصفی  نیز   «
توانایی فرد به فکر کردن در یک روش منطقی و شناخت 

به  یا  و  میاشیاء  داللت  توانایی  این  (بزرگی،  کارگیری  کند 
۱۳۸۲ ،۱۹۲ .( 

های  یتهمچنین در زبان فارسی، اصطالح حقوق مالک
فکری دو مفهوم دارد که یک مفهوم آن مربوط به یک رشته  
علمی است که اصول و قواعد حاکم بر مالکیت فکری را  

می قرار  بررسی  و  مطالعه  آن  مورد  دیگر  مفهوم  و  دهد 
فکری   مالکیت  از  که  است  حقوقی  مجموعه  به  مربوط 

 ).۱۷۶، ۱۳۹۲شود (انصاری، ناشی می 

دیدگا از  فکری  مالکیت  عبارت  حقوق  حقوقدانان  ه 
های فکری  ها و خالقیتاست از؛ حقوق ناشی از آفرینش

های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. این حقوق به  در زمینه 
های فکری و ابتکاری  وری از فعالیت صاحبان آن حق بهره

دهد و دارای ارزش اقتصادی است و قابلیت انسان را می 
نی مادی  شیء  آن  موضوع  اما  دارد  ست  دادوستد 

 ,Craghill, Watts, 2007: 205،  ۳۹۵،  ۱۳۸۰(کاتوزیان،
Huang, Li, 2019: 6 .( 

که در تعریف حقوق  الزم به ذکر است با توجه به این
دهنده تفاوت در مالکیت فکری، تعاریف متعددی که نشان 

توان یک تعریف  باشد، بیان شده است، نمیها می برداشت
همجامع کرد.  بیان  آن  برای  را  معاهدات  ومانع  در  چنین 

طور صریح و روشن به تعریف این حقوق  المللی نیز بهبین
پرداخته نشده است بلکه اغلب به ذکر مصادیق بسنده 

ماده یک کنوانسیون پاریس    ۳و    ۲گردیده؛ مثل بندهای  
ماده  ۸راجع به حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و یا بند  

فکر  ۲ مالکیت  جهانی  سازمان  تأسیس  با  کنوانسیون  ی، 
حقوق  پوشش  تحت  قلمرو  روزافزون  توسعه  به  توجه 

زیست حوزه  در  جمله  از  فکری  اخالق مالکیت  فناوری، 
نرم جنبش  تعریف زیستی،  یک  ارائه  و...عدم  افزاری 

توان نقطه مثبتی  مشخص از حقوق مالکیت فکری را می 
برای آن تلقی نمود؛ چراکه این وضعیت راه توسعه دامنه  

ده و از ورود مصادیق جدید به این قلمرو شمول را باز گذار 
 جلوگیری نخواهد کرد.

در ایران نیز با توجه به توسعه فناوری و دستاوردهای  
گذاری، نیاز به وضع قوانین در  علمی و فنی؛ مراجع قانون

ازپیش احساس  جهت حفظ حقوق این دستاوردها را بیش 
ا  نمودند. اقدام به وضع قوانین در حوزه مالکیت فکری ب

  ۱۳۰۴فروردین    ۹تصویب قانون ثبت عالئم تجاری ایران در  
شروع و با اصالحات بعدی به تصویب قانون ثبت عالئم و 

در   همراه   ۱۳۱۰تیرماه    ۲۹اختراعات  به  که  گردید؛  منجر 
نامه اصالحی آن تا زمان حاضر مورد استناد متقاضیان  آیین

و بر  عالوه  است.  گرفته  قرار  اختراعات  و  عالئم  ضع ثبت 
های فنی بین ایران و سایر  قوانین، در معاهدات و همکاری

ها نیز، حمایت از اختراعات و دستاوردهای فنی، از کشور
ای برخوردار بوده و همواره به آن اشاره شده  اهمیت ویژه

 است.

پزشکی،  به  امور  مقررات  قانون  قوانین،  این  موازات 
با    ۲۹/۳/۱۳۴۴داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

و  مؤلفان  حقوق  از  حمایت  قانون  و  آن  بعدی  اصالحات 
نامه اجرایی  و آیین  ۱۳۴۸مصنفان و هنرمندان مصوب سال  

آن و قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال 
تصویب رسیده    ۲۹/۴/۱۳۸۲مصوب   به  این حوزه  در  نیز 

 است.
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کنونی   جهان  گسترش  در  بسزایی  نقش  فکری  آثار 

دارایینموده  ایجاد از  حفاظت  دلیل  همین  به  های  اند. 
فکری و دستاوردهای فناورانه تبدیل به یک اصل اساسی  

نظام  ازایندر  است؛  شده  دنیا  مختلف  حقوقی  رو های 
می  فکری  مالکیت  حقوق  موفقیت  توسعه  ضامن  تواند 

شرکت همچنین  و  پژوهشگران  فناوری  و  های اقتصادی 
نی در راستای هدف یاد شده بنیان باشد. جوامع کنو دانش

ی حمایت از آفرینندگان  قوانین و مقررات بسیاری درزمینه 
اند. حقوق  آثار صنعتی، ادبی و هنری به تصویب رسانده

های اخیر با باال رفتن حجم تولیدات مالکیت فکری در سال 
و   ملی  سطوح  در  ارتباطات  گسترش  همچنین  و  آثار 

جبین شبکه  طریق  از  خاصه  و  و  المللی  اینترنت  هانی 
های مخترعین، با قابلیت دسترسی آسان و سریع اندیشه

آفرینندگان   حق  از  سوءاستفاده  حیث  از  جدی  تهدیدات 
 آثار مواجه شده است.

بحث از  فکری  مالکیت  مباحث حقوق  برانگیزترین 
آید. کشورهای  عصر کنونی در عرصه جهانی به شمار می 

درحالتوسعه و کشورهای  این توسعه،  یافته  با  مواجه  در 
داده قرار  توجه  مورد  را  مختلف  دیدگاه  دو  اند. حقوق 

توسعه، با توجه به این که به عنوان وارد  کشورهای درحال
کنندگان اصلی محصوالت فکری هستند خواستار  و مصرف 

باشند؛ اما  تعديل این حقوق انحصاری به نفع توسعه می
توسعه  کشورهای  مقابل  گدر  به  توجه  با  سترش  یافته 

تولیدات و اختراعات خود از حامیان اصلی حمایت گسترده  
شوند که این دو دیدگاه باعث  از این حقوق محسوب می 

-نمایان شدن تعارضات بسیاری در ثبت اختراعات و بهره
آن  از  پررنگ برداری  تعارض  این  زمانی  است.  شده  تر  ها 

خواهد بود که انحصارات ناشی از اعمال این حق با مباحث  
المتی از جمله حق بر سالمتی مرتبط شود؛ که در این س

صورت حق بشر و حمایت از آن نیز در مقابل حق مالکیت 
انحصارطلبی   و  حمایت  مهم  این  و  گرفته  قرار  فکری 
اختراعات دارویی را با مشکل مواجه خواهد نمود. حق بر 

بی  اما  است،  متعددی  مصادیق  دارای  تردید سالمتی، 
آن،مهم جنبه  بیماری   ترین  با  مرگمقابله  و  و ها  ومیرها 

کسب تندرستی از دست رفته است و در راه تحقق این  
مهم عنوان  به  دارو  سالمتی،  از  بشری  جنبه  ابزار  ترین 

می  انکارناپذیر  و  برجسته  یابد  نقشی 
(Salazar,op.cit,65,1999) 

 
1 patent 

به   با توجه  تولیدات دارویی  باید عنوان کرد که  البته 
می  باال  سوددهی  با  صنعتی  که  توجه این  مورد  باشند؛ 

)؛  ۱۳،  ۱۳۸۷اند (صادقی،  گذاران قرار گرفته جوامع و سرمایه
از یافته به بهرهبنابراین، گرایش کشورهای توسعه برداری 

کشورهای   تأکید  و  یکسو  از  دارو  اقتصادی  منافع 
توسعه بر نقش انسانی و حقوق بشری دارو از سوی  درحال

دیگر، سبب شده است تا اختراعات دارویی در میان سایر  
درعین  و  بوده  ممتاز  و  متمایز  عنوان اختراعات،  حال، 

به خود  چالش را  فکری  مالکیت  برانگیزترین حوزه حقوق 
) دهد  به  Ager,2002,1اختصاص  دارو  اساس؛  این  بر   .(
زترین نقاط پیوند مالکیت فکری و حقوق عنوان یکی از بار 

بشر، مطرح کننده مسائلی اساسی است که در این مقاله، 
سعی شده است تا با بررسی حق اختراعات دارویی و تبیین  
حق سالمتی به عنوان یک حق بشری، تعارضات موجود در  
تطبیق   با  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  حقوق  این  تحقق 

نامه تریپس و قوانین مطروحه قتتعهدات موجود در مواف
اولویت بیان  به  ایران  حقوقی  نظام  از  در  هریک  بندی 

 حقوق در تعارض با حقوق دیگر پرداخته شود.

 ١حق اختراع ۲
اختراع عبارت است از هر نوع آفریده فکری که منجر به 

می  تجارت  و  صنعت  در  مشکلی  نمودن  گردد برطرف 
حقی۱۳۸۱:  ۳۸(نوروزی،   اختراع،  حق  انحصاری    ).  است 

(Davies, 2011: 605, Dennis, 2014: 55, Pereira, 
انتقال، (176 :2011 استعمال،  جهت  مشروط  و  موقت   ،

برداری. این حق  فروش، عرضه، واردات و اعطای مجوز بهره
از حقوق مالکیت فکری است و به جهت اهمیت   تابعی 
واالی آن در توسعه و گسترش صنعت و در نتیجه پویایی 

رو اد کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ازایناقتص
روابط   و  داخلی  حقوق  در  صنعتی  مالکیت  از  حمایت 

نماید. در ابتدا کنوانسیون  المللی امری حیاتی جلوه می بین
زمینه در  سال  پاریس  در  صنعتی  مالکیت  از  حمایت  ي 

سال    ۱۸۸۳ در  نمود.  توجه  اختراعات  بحث    ۱۹۷۰به 
ت اختراع در واشنگتن به امضا رسید  معاهده همکاری ثب

کشور به این معاهده شرایط    ۱۵۰که با پیوستن بیش از  
المللی اختراعات را برای اعضای  استفاده از مزایای ثبت بین 

مالکیت   جهانی  سازمان  دوره،  همین  در  کرد.  فراهم  خود 
فکری نیز به این عرصه وارد شد، این سازمان به عنوان یکی  

 



 

107 

 117تا  103صفحات  – ۱۳۹۹  زمستان و زییپا - ۲ شماره ،۴ دوره

 

 

Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

آژانس تخاز  از های  حمایت  هدف  با  ملل  سازمان  صصی 
سال   در  است.  فعالیت  حال  در  فکری    ۱۹۹۵مالکیت 

معاهده  معاهده این  شد.  وضع  تریپس  عنوان  تحت  ای 
فکری،   مالکیت  بر  حاکم  عمومی  قواعد  برخی  بیان  ضمن 
اقدام به نشر قوانینی در خصوص حق اختراع نمود که از 

 ). ۱، ۱۳۹۳اهمیت خاصی برخوردار است (تقی زاده،

حمایت از اختراعات در حقوق ایران برای نخستین بار  
با تصویب قانون ثبت عالئم و اختراعات به   ۱۳۱۰در سال  

سال   در  ایران  کشور  ادامه  در  پیوست.  به    ۱۳۳۸وقوع 
بازنگری  به  الحاق  با  و  پیوست  پاریس  های  کنوانسیون 

، ۱۳۷۷موجود و تصویب مجلس شورای اسالمی در سال  
در اساسی  و    گامی  صنعتی  مالکیت  از  حمایت  راستای 

سال   در  شد.  برداشته  اختراع  حق  قانون  ۱۳۷۹خاصه   ،
ای به تصویب رسید  افزار رایانه حمایت از پدیدآورندگان نرم

نرم مخترعین  از  حمایت  سازوکار  گونه  بدین  افزارهای و 
  ۱۳۸۰در سال    عنوان یکی از مصادیق تعبیه شد.ای بهرایانه 

ایران به عضویت رسمی سازمان جهانی مالکیت فکری در  
آژانس  از  یکی  عنوان  به  سازمان  این  تخصصی  آمد.  های 

مالکیت سازمان ملل اقدام به مدیریت معاهدات بسیاری  
تبع آن حق اختراع نموده  های مالکیت فکری و بهدر زمینه 

نن  نیز مق  ۱۳۸۲است. در قانون تجارت الکترونیک مصوب  
صراحتاً حمایت خود را از حقوق مالکیت فکری در بستر  
مبادالت الکترونیک اعالم داشته است. نهایتاً قانون ثبت  

  ۱۳۸۶های صنعتی و عالئم تجاری در سال  اختراعات، طرح
المللی با هدف انطباق قوانین داخلی با استانداردهای بین 

تصویب  به  تجارت  جهانی  سازمان  به  الحاق  راستای  در 
زاده،   فتحی  (بزرگی،  توجه  ۵۹،  ۱۳۸۸رسید  قانون  این   .(

 خاصی به حق اختراع نموده است.

برای   حقوقی  چنین  شناسایی  در  صراحت  وجود  با 
از   جلوگیری  جهت  به  موارد  برخی  در  مخترعین؛ 
تعارض   موارد  در  و همچنین  یادشده  از حق  سوءاستفاده 

بدون حق اختراع با حقوق واالی انسانی، استفاده دیگران  
:  226پذیر است (کسب اجازه از دارندگان حق اختراع امکان 

2013 ,Khan  کنوانسیون در  ابتدا  مجوزی  چنین  اعطای   .(
مورد   کشورها  اکثر  قوانین  در  سپس  و  مطرح  پاریس 

, Correa  ,1999  ,4,2018  679  -699پذیرش قرار گرفت (
Liu قانون در  صراحتاً  موضوع  این  کشورها  برخی  در   .(

به اعطای مجوز اجباری مورد شناسایی قرار  خاصی راجع  
گرفته است و این در حالی است که در برخی کشورهای  

دیگر چنین حقی در قوانین مختلف پیش بینی شده است 
ولیکن قانون خاصی برای آن وضع نشده است (بختیاروند،  

۱۳۹۶ ،۸۰.( 

میثاق  اکثر  در  که  حقوقی  از  اقتصادی،  یکی  های 
اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان  اجتماعی و فرهنگی و  

اصلی اساسی مورد تأکید قرار گرفته، حق بر سالمت است؛ 
سالمت، ازاین بر  حق  و  اختراع  حق  مابین  تعارض  در  رو 

توانند در مواردی و با وجود شرایطی با عدول  ها می دولت
از حق مخترعین اقدامات الزم برای حفظ و برقراری سالمت 

فراهم را  جامعه  به    آحاد  مربوط  اختراعات  یقیناً  آورند. 
بیماری  معالجه  و  از تشخیص  یکی  حیوان  یا  انسان  های 

مواردی است که کمک شایانی در جهت شناسایی مناسب  
و به موقع بیماری و متعاقب آن اقدامات احتیاطی الزم و  

نماید. قوانین مالکیت فکری و ثبت  درمان شخص بیمار می 
روش را  اختراعات  درمان  مستثنی  های  حمایت  شمول  از 

قانون ثبت   ۲۸ماده    ۲وضوح در بند  نمودند و این امر به 
نامه  موافقت  ۲۷ماده    ۳و بند    ۱۳۱۰عالئم و اختراعات سال  

ماده   ج  بند  همچنین  و  اختراعات،    ۴تریپس  ثبت  قانون 
، قابل رؤیت  ۱۳۸۶های صنعتی و عالئم تجاری مصوب  طرح

وق مخترعین از  است چراکه حق بر سالمت نسبت به حق
 ). ۷۴۰۱۳۸۵اهمیت باالتری برخوردار است (شیخی، 

امکان بروز اختالف در مسائل مربوط به حق اختراع   
امری شایع است. در دعوایی که حداقل یک عنصر خارجی  

می  چشم  به  آن  حل  در  درصدد  باید  ابتدا  قاضی  خورد، 
مسئله تعارض قوانین برآید؛ بنابراین باید تعیین کند قانون  
حقوقی  رابطه  بر  دارد،  دعوی  با  ارتباط  که  کشوری  کدام 

می فی  آن  اساس  بر  و  داشته  حکومت  به مابین  توان 
حادث حل اختالفات  راستا  وفصل  این  در  پرداخت.  شده 

مندی از مجموعه قواعدی که بر اساس آن  قضات با بهره
صالحیتمی  قانون  به توان  اقدام  نمود،  انتخاب  را  دار 

دعوی   به  (الماسی،  می رسیدگی  ، صفایی، ۱۳۹۱،  ۴نمایند 
 ). ۲۱، ۱۳۹۱و امیر معزی، ۱۳۹۳، ۷۴

حق بر سالمت و بهداشت  ۳
 عمومی

مجموعه بهبهداشت  و  است  مختلف  علوم  از  طورکلی  ای 
منظور از آن، انجام کارهایی برای جلوگیری از ابتالی مردم  
به بیماری و رسیدن به سالمتی است. بهداشت؛ علم و هنر  
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ها و طوالنی کردن عمر و ارتقاء سالمتی  ز بیماری پیشگیری ا

کوششوسیلهبه  کوششی  است.  اجتماعی  های  های 
بهداشت  بهداشت،  آموزش  از؛  است  متشکل  اجتماعی 

بیماری  تشخیص  بیماری محیط،  علیه  پیشگیری  های  ها، 
عفونی و ایجاد یک سیستم اجتماعی که هر فرد بتواند از  

 حق طبیعی خود برخوردار باشد.

مفهوم حق بر سالمت در حوزه زندگی انسان گسترش  
می  شمار  به  جامعه  و  فرد  سالمت  ضامن  و  رود؛  یافته 

رسالت ازاین میدان  جهانی،  دیدگاه  از  و  رو  وظایف  ها، 
شمول گردیده و از فرد  های بهداشت عمومی، جهان فعالیت 

، ۱۳۸۷کند (شجاع،  به سمت جامعه جهانی پیشروی می 
۱۴۹ .( 

مت به عنوان یکی از ارکان اساسی در  بهداشت و سال 
حق  لذا  است،  گرفته  قرار  موردتوجه  بشر  حقوق  نظام 
معنوی  و  اجتماعی  روانی،  فیزیکی،  از سالمت  برخورداری 
باید به عنوان حقی بشری در دسترس همگان قرار گیرد  
هر  در  پیشرفت  مهم  ارکان  از  یکی  حق  این  تأمین  که 

 ). ۱۷۴، ۱۳۸۳گردد (جانوس، ای محسوب میجامعه

 

ها در تأمین بهداشت و وظایف دولت ٣٫١
 سالمتی

طور که در مبحث قبل بیان گردید، حق بر سالمت، همان
می یک حق جهان فقط مختص  شمول محسوب  که  شود 

افراد یک کشور نیست بلکه مخصوص تمام افراد جامعه  
شود و در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز؛ از حق بشری می 

ان (حق هرکس)، نام برده شده است؛  بر سالمت، به عنو
ها متعهد هستند که حق بر سالمت را  بنابراین تمام دولت

،  ۱۳۹۲برای تمامی آحاد جامعه تأمین نمایند (آل کجباف،  
۱۵۹ .( 

ازآنجایی است؛  توضیح  به  از الزم  بر سالمت  که حق 
و   قراردادی  جنبه  صرفاً  و  بوده  بشری  بنیادین  حقوق 

فقمعاهده که  ندارد  سایر  ای  یا  میثاق  عضو  کشورهای  ط 
ها شناسایی شده است، ملزم  معاهداتی که این حق در آن 

به تأمین آن باشند، بلکه تمام دولت موظف به تأمین آن 

 
1 Obligation to Respect 
2 Obligation to Protect 

ها در قبال حق بر  هستند؛ در ادامه به بیان تعهدات دولت
 سالمت، پرداخته خواهد شد.

ها در قبال حق بر سالمتی همانند هر  تعهدات دولت 
بشری دیگر دارای سه بعد تعهد به احترام، تعهد به حق  

 .(Eide,Asbyorn,2001,79)حمایت و تعهد به ایفا است 

احترام .۱ به  دولت١تعهد  تعهد،  این  در  ملزم ؛  ها 
یا غیرمستقیم  و  از مداخله مستقیم  هستند که 
در  و  نمایند  استنکاف  بر سالمت  اجرای حق  در 

مندی از این حق موانع موجود را مرتفع مسیر بهره
ازاین نباید نمایند؛  قوانین  برخی  تصویب  با  رو 

هایی در این مسیر شوند باعث ایجاد محدودیت
)1999 :661,Toebes.( 

حمایت .۲ به  دولت٢تعهد  تعهد  این  در  ملزم ؛  ها 
و  هستند که خصوصی بهداشت  در حوزه  سازی 

درمان را به نحوی اعمال نمایند تا دسترسی برابر  
و   بهداشتی  خدمات  به  شهروندان  همه  برای 
(راعی،  شود  تأمین  موردنیاز  داروهای  و  درمانی 

۱۳۸۶ ،۸۳ ( 
-ها متعهد می؛ در این تعهد دولت٣تعهد به ایفا .۳

تمام    وند که جهتش تحقق کامل حقوق بشری 
قانون از  اعم  ضروری  و  اقدامات  قضایی  گذاری 

(صادقی،   بدارند  معمول  را  )؛  ۲۰۵،  ۱۳۸۸اجرایی 
ها موظف هستند با تصویب دیگر دولتعبارتبه 

سایر   و  مؤثر  و  ضروری  تدابیر  اتخاذ  و  قوانین 
اقدامات نظارتی، حمایتی و نیز بازنگری و اصالح  

های نامتعارف  و مقررات و عرف  در برخی از قوانین
شوند در  که ناقض حق بر سالمت محسوب می 

بشری طی طریق  رعایت حقوق  و  تحقق  مسیر 
 نمایند. 

 اختراعات دارویی ۴
های تحقق حق ترین ابزارناگفته پیداست که یکی از مهم

غیرقابل  نقش  که  دارو است  ابعاد  بر سالمت،  در  انکاری 
ها ایفا  ه و درمان بیماریسالمتی از جمله پیشگیری، مقابل

ها، در اختراعات، جایگاه نماید. به همین منظور دولتمی
ای را برای اختراعات دارویی قائل هستند و در همین ویژه

مند نمودن قوانین مالکیت صنعتی  راستا، به منظور نظام

3 Obligation to Fulfill 
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را   اختراعات  خصوص  در  ثبت  قابل  اطالعات  خود، 
) سؤال ۱۰،  ۱۳۸۵ی،  اند (سبحانی/سپهربندی نمودهدسته 

می مطرح  حوزه  این  در  که  آیا  مهمی  که  است  این  شود 
به  که  دارویی  اختراعات  شامل  فکری،  مالکیت  حقوق 
صورت مستقیم با سالمت افراد جامعه در ارتباط است هم 

 شود یا خیر؟می

بند   به  توجه  در  موافقت  ۲۷ماده    ۱با  تریپس  نامه 
اختن آن بیان  ها و به رسمیت شن بندی خصوص این دسته 

کند؛ «حق ثبت اختراع برای هر نوع اختراع محصول و  می 
عرصه تمام  در  فرایند  تفاوت  یا  بدون  تکنولوژیکی  های 

این  یا  و  اختراع  عرصه  و  منشأ  به  نسبت  که گذاری 
ذی  تحصیل محصوالت  قابل  وارداتی،  یا  است  ملی  ربط 

صورت شود که اختراع به چنین برداشت می باشد» این می 
در    عام نیز  دارویی  اختراعات  لذا  است،  شده  بیان 

گونه محدودیتی در  بندی اختراعات قرار گرفته و هیچ دسته 
این   عضو  کشورهای  و  داشت  نخواهند  وجود  زمینه  این 

باشند  کنوانسیون مجاز به حمایت از اختراعات دارویی می 
 ). ۱۵۵،  ۱۳۹۴(منفرد، 

ت شود این اسسؤال مهمی که در این حوزه مطرح می
آیا حقوق مالکیت فکری، شامل اختراعات دارویی که   که 

صورت مستقیم با سالمت افراد جامعه در ارتباط است  به 
 شود یا خیر؟ هم می

در   که؛  کرد  عنوان  باید  فوق  سؤال  به  پاسخ  در 
دارویی  امکان اختراعات  بر  فکری  مالکیت  حق  سنجی 

اختراعات  اختالف بر  حق  موافق  برخی  و  دارد  وجود  نظر 
ارویی هستند و در مقابل برخی نیز مخالف این حق بر د

می (صادقی،  اختراع  به  ۲۱۵،  ۱۳۸۷باشند  ادامه  در  که   (
 بررسی دالیل موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت؛ 

اند که موافقان حق بر اختراعات دارویی بر این عقیده
ابداع انگیزه  افزایش  مالکیت فکری، سبب  کنندگان  نظام 

ها افزایش یابد طبعاً انگیزه  هرچه حمایت   شود و دارو می 
برای اختراع دارویی نیز افزایش خواهد یافت که این خود  
جامعه  بهداشت  و  سالمت  گسترش  در  مؤثری  نقش 

ها نیز غالباً به صورت اقتصادی  خواهد داشت. این حمایت
تولید  برای  دسترس  در  منابع  زیرا  گرفت:  خواهد  صورت 

های درمانی افراد بشر  یازمندی محصوالت دارویی و تأمین ن 

 
1 Opportunity-cost 

ناکافی بوده و تشویق افراد به ابداع دارو، مستلزم صرف 
 است. ١منابع از جمله هزینه فرصت

اما در مقابل، مخالفان حق بر اختراع بر این نظرند که  
دارویی،   ابداعات  از  مالی  حمایت  که  مبنا  این  به  استناد 

نیا دارد،  جامعه  یک  افراد  برای  بیشتری  اثبات  سود  زمند 
بیش احراز  که  کدام  است  اساس  بر  و  کجا  از  نفع  ترین 

 ). Ager,2002,1معیار و سنجش حاصل شده است(

می نظر  میبه  در  رسد  فکری  مالکیت  حق  توان 
اختراعات دارویی را اعمال نمود اما ضروری است تا این حق 
را با توجه به شرایط حاکم بر جوامع و میزان دسترسی افراد  

 ی، اعمال نمود. به سالمت 

حق بر سالمت و حق بر  ۵
اختراعات دارویی در اسناد 

 المللیبین
بهداشت دولت توسعه  و  سالمتی  تأمین  جهت  در  ها 

موظف  قبیل  عمومی  از  تمهیداتی  گرفتن  نظر  در  با  تا  اند 
و   بهداشت  بهبود  و  حفظ  هدف  با  نهادهایی  تأسیس 
(آل   نمایند  تأمین  را  بشری  حق  این  عمومی،  سالمت 

). اختراعات دارویی و حق دسترسی به ۱۴۱،  ۱۳۹۲اف،  کجب
عمومی  سالمت  و  بهداشت  با  آن  ارتباط  دلیل  به  دارو 

ای در نظام سالمت کشورها برخوردار جامعه از جایگاه ویژه
است و همین نقش اساسی و مهم در تأمین حق سالمت 

المللی نیز  افراد جامعه باعث شده است تا در مقررات بین
و  و    مورد بحث  به تشریح  ادامه  در  گیرد که  قرار  بررسی 

المللی که از حق بر سالمت و حق بیان برخی از اسناد بین
اند پرداخته خواهد  اختراعات دارویی سخن به میان آورده 

 شد؛

 منشور ملل متحد  ۵٫۱
در منشور سازمان ملل متحد هرچند به طور صریح از  

بند الف  حق بر سالمت سخنی به میان نیامده است اما در  
این منشور، آن سازمان ملزم به تشویق کشورها   ۵۵ماده  

دوره  ارتقای  راهبه  یافتن  و  زندگی  باالتر  مسائل  های  حل 
 مربوط به سالمتی شده است. 
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عالوه بر اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در اعالمیه  

بند    ۱۹۴۸جهانی حقوق بشر مصوب   در  ،  ۲۵ماده    ۱نیز 
ال حقوق  زمره  در  را  جهت سالمتی  در  فرد  هر  برای  زم 

 .مندی از استانداردهای مناسب زندگی قرار داده استبهره

اختراعات دارویی و حق دسترسی به دارو نیز به دلیل  
ارتباط آن با بهداشت و سالمت عمومی جامعه از جایگاه  

ای در نظام سالمت کشورها برخوردار است و در اسناد  ویژه
رو در ر گرفته است؛ ازاینالمللی مورد بحث بررسی قرابین

شده   ۲۷ماده    ۲بند   مقرر  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
است: «هر کس نسبت به حمایت از منافع معنوی و مادی  
آن   آفریننده  که  هنری  یا  ادبی  علمی،  تولید  هر  از  ناشی 
است، حق دارد». این ماده به حقوق مالکیت فکری تصریح  

در خصوص ضرورت کند، اما مفاد آن جای هیچ تردیدی  نمی 
دست فکری  مالکیت  از  و  حمایت  ادبی  آثار  مورد  در  کم 

گذارد؛ اما سؤال اینجاست که  رایت) باقی نمی هنری (کپی 
توان در خصوص اختراعات دارویی نیز به مفاد این  آیا می

 بند استناد جست؟

دارویی   اختراعات  از  هرچند  زیرا  است  مثبت  پاسخ 
در اما  نیامده است  میان  به  موردبررسی    اسمی  بند  متن 

عالوه بر تولید ادبی و هنری، به تولید علمی نیز اشاره شده  
و در برابر تولید ادبی و هنری قرار گرفته است که نشان از  
آوردن»،  وجود  «به  معنای  به  تولید  دارد.  دو  این  تفاوت 
«شکل دادن و ساختن» است که عنصری از ابتکار و نوع  

توان به معنای  علمی را نیز می   آوری در آن وجود دارد؛ تولید
مند دانش و معرفت دانست استفاده از اصول و آیین نظام 

که متضمن شناسایی یک مسئله و غالب بندی آن، آزمودن  
ها و سرانجام ایجاد چیزی جدید است. در این معنا، فرضیه

تولید علمی شامل اختراعات و از آن جمله اختراعات دارویی  
د عنوان کرد که تلقی اکثر نمایندگان در  گردد. مضافاً بایمی 

کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی نیز بر آن بوده است  
عالوه؛ عبارت که اختراعات نیز مشمول حمایت هستند؛ به 

«هر تولید»، به اندازه کافی موسع است تا ابداعات دارویی  
را نیز تحت شمول قرار دهد (امیر ارجمند/ حبیبی مجنده،  

۱۳۸۴ ،۱۳-۱۴( . 

 
1 WTO 

المللی حقوق اقتصادی، میثاق بین ۵٫۲
اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل 

 متحد 
یکی دیگر از اسنادی که به وضوح حق بر سالمت و حق بر  

بین  میثاق  است؛  کرده  بیان  را  دارویی  المللی اختراعات 
است    ۱۹۶۶حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب  

بند   داشته    ۱۲ماده    ۱که  اشعار  میثاق  است:  این 
های عضو میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین  «دولت

ممکن روحی  و  سالمتی  میحال  رسمیت  به  -الحصول 
بند   همچنین،  وظایف    ۱۲ماده    ۲شناسند».  شرح 

می دولت بیان  سالمتی  تحقق  در  را  عضو  بر  های  و  دارد 
ماده   اول  بند  ج  قسمت  بیان    ۱۵اساس  که  میثاق  این 

میثاق حاضر، حق هر کس    های طرفداشته است: «دولت
 شناسند:را نسبت به امور ذیل به رسمیت می 

ج) برخورداری از حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی  
 از هر تولید علمی، ادبی یا هنری که آفریننده آن هستند. 

که در بند مذکور بیان شد، در این میثاق نیز از  چنان 
مفهوم   عبارت حقوق مالکیت فکری استفاده نشده ولی از

به  غرض عبارت،  که  است  استنباط  قابل  راحتی 
کنندگان آن اشاره به این حقوق بوده است؛ اما یکی  تهیه 

از دالیل عدم استفاده از لفظ مالکیت فکری را باید متداول  
(کریون،   دانست  لفظ  این  کاربرد  ).  ۱۸،  ۱۳۸۷نبودن 

درهرحال، مفاد این قسمت از میثاق در حقیقت تکرار بند 
تفاسیر    ۲۷ه  ماد  ۲ و  است  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 

مذکور مطالب پیشین، در مورد این قسمت از میثاق نیز  
 باشد.اعمال می قابل 

های تجاری  نامه جنبهموافقت ۵٫۳
 مالکیت فکری (تریپس)

موافقت طریق  از  تجارت  جهانی  سازمان  تأسیس  نامه  با 
تریپس حداقل استانداردهایی در ارتباط با حقوق مالکیت  

موافقت گردید.  تصویب  تریپس، فکری  نامه 
بین نامه موافقت می ای  به المللی  که  سازمان  باشد  وسیله 

جهانی  می  ١تجارت  استانداردهای  مدیریت  حداقل  و  شود 
در   فکری  مالکیت  انواع  به  مربوط  قوانین  برای  را  جهانی 

عضو   می   WTOکشورهای  موافقتتعیین  نامه  کند. 
مالکجنبه حقوق  تجاری  تریپسهای  فکری  جزء  ٢یت  که 

2 TRIPS 
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االجرای سازمان تجارت جهانی است،  الینفک و اسناد الزم 
جامع  از  کامل یکی  و  حقوق  ترین  درباره  مقررات  ترین 

می  محسوب  فکری  سطح  مالکیت  در  تاکنون  که  گردد 
موافقتبین این  است.  داشته  وجود  ازنظر  المللی  نامه 

شام را  فکری  مالکیت  حقوق  مختلف  انواع  ل  پوشش، 
گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت  

مورد توافق عمومی   ۱۹۹۴دارد که در سال  ها بیان میاز آن
قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی 

 دار شد.آن را عهده

موافقت این  زمینه  در  در  مهمی  تعهدات  اعضاء  نامه 
نظر   دارند.  بر عهده  اختراع  فناوری،  حق  ارتقای  اینکه  به 

موافقت مبانی  عنوان  به  فناوری  ترویج  و  نامه  انتقال 
توان گفت  آن پذیرفته شده است، می   ۷تریپس در ماده  

موافقت میان  که  موازنه  برقراری  درصدد  تریپس  نامه 
منافع   و  اختراع  انحصاری  حق  دارندگان  حقوق 

 ). ۴۵،  ۱۳۸۳باشد (حبیبا، کنندگان می مصرف

دارد: ممکن نامه در این زمینه مقرر می وافقتم  ۸ماده  
از  حمایت  برای  ضروری  اقدامات  انجام  منظور  به  است 
تغذیه و سالمت عمومی و ارتقاء منافع عمومی در راستای  
اهمیت دادن به توسعه فنی، اجتماعی و اقتصادی، اقدام 
به وضع یا اصالح قوانین و مقررات خود نمایند که در این 

اقدامات این   صورت  مفاد  با  مطابق  باید  مذکور 
این موافقت طبق  بر  مقتضی  اقدامات  باشد.  نامه 
نامه ممکن است مستلزم جلوگیری از تعرض به موافقت

اجرای   یا  حقوق  دارندگان  توسط  فکری  مالکیت  حقوق 
طور نامعقول مانع تجارت است یا  هایی باشد که به رویه

بین انتقال  با  باشد.  معارض  فناوری  ترتیب اینبه المللی 
نامه تریپس منافع سالمت عمومی را مورد تفسیر موافقت

 دهد.توجه قرار می 

نامه تریپس در رابطه اختراع ترین تعهد موافقتعمده
های عضو را متعهد بیان شده است که دولت  ۲۷در ماده  

کند که در صورت وجود شرایط برخورداری از حق اختراع می 
موافقت طبق  تریپس،بر  را   نامه  حق  این  به  دسترسی 

که در طول چند دهه میان تسهیل نمایند. با توجه به این
اشاره کشورها  مختلف  شده، قوانین  احصاء  مفاد  به  ای 

موافقت لذا  است؛  ناکارآمد  نشده  جهت  به  مذکور  نامه 
های عضو، کردن استانداردهای مندرج در قوانین ملی دولت

 ) ۳۹، ۱۳۸۲مورد نقد است.( فتحی زاده، 

ماده   مفاد  طور  موافقت  ۲۷اما  به  که  تریپس  نامه 
 دارد: کند، مقرر میعمده حمایت از حق اختراع را بیان می

از  .۱ اعم  اختراعی  هر  خصوص  در  اختراع،  حق 
گردد، فراورده یا فرایند در زمینه فناوری اعمال می 

که دربردارنده یک اقدام مبتکرانه مشروط بر این
درخواست ثبت باشد و و دارای قابلیت الزم برای  

نامه، این موافقت  ۷۰و    ۶۵نیز در بر طبق مواد  
گونه تبعیض بر مبنای محل حق اختراع بدون هیچ

آن صرف  با  مرتبط  فناوری  زمینه  از  اختراع،  نظر 
به این یا  است  وارداتی  تولیدشده که  محلی  طور 

 باید اعمال گردد.
خصوص دولت .۲ در  است  ممکن  عضو  های 

تجاربهره برای  برداری  ضروری  کاالهای  از  ی 
حمایت از اخالق و نظم عمومی، حمایت از حیات  

انسان  سالمت  و  یا  گیاهان  یا  حیوانات  ها، 
به محیط  بروز آسیب جدی  از  زیست پیشگیری 

هایی  ی حق اختراع استثنائات و ممانعت در زمینه 
البته مشروط  را در قلمرو سرزمینی قائل شوند. 

این اقدام محدودکنندبه  این ه آن که  به  ها صرفاً 
بهره  که  نباشد  طبق دلیل  بر  کاال  آن  از  برداری 

 ها ممنوع است.قانون آن 
از دولت .۳ را  ذیل  موارد  است  ممکن  عضو  های 

 شمول حق اختراع مستثنا نمایند:
ها و ابزارهای تشخیص بیماری، درمان  الف: شیوه .۴

 ها و حیوانات؛ی انسانو جراحی برای معالجه 
شناختی ضروری برای تولید یستب: فرایندهای ز .۵

به  حیوانات  و  غیر  گیاهان  فرایندهای  غیراز 
بااینزیست میکروبیولوژی.  و  وجود شناختی 

کشورهای عضو ممکن است به منظور حمایت از 
انحصاری  گونه حق  اعمال  طریق  از  گیاهی  های 

 اختراع با یک سیستم مؤثر دیگر اقدام نمایند.

بیان مفاد  بررسی  به  توجه  موافقتبا  در  نامه  شده 
برداشت می  موافقتتریپس، چنین  این  نامه،  شود هدف 

به   نسبت  شخصی  مالکانه  حقوق  اجرای  و  حمایت 
از مبنای آن  این محصوالت و فرآیندها، فارغ  از  تا  هاست 

طریق رفاه اقتصادی و اجتماعی محقق شود. مالکیت در  
  ذات خود انحصار را به دنبال خواهد داشت و این انحصار 

می را  ابداعش  بر  کنترل  اختیار  مالک  علت  به  به  دهد. 
فکری،   مالکیت  قوانین  بر  بودن  اصل سرزمینی  حاکمیت 
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نظام حقوقی کشورها در مورد ثبت اختراع متنوع است، با  

المللی تصویب تریپس حداقلی از ضوابط و معیارهای بین
در زمینه حق اختراع شکل گرفته است. تریپس، اختراع و 

انحصا به  حق  تنها  بلکه  نکرده  تعریف  را  اختراع  ثبت  ری 
ذکر موضوعات موردحمایت نظام ثبت اختراع شرایط ثبت  

محدودیت و  و  است  پرداخته  آن  بر  وارد  استثنائات  و  ها 
با   حقوقی  قواعد  تالقی  نقطه  که  فکری  مالکیت  حقوق 

محیط حوزه اقتصادی،  حوزه  مانند  مختلفی  زیست،  های 
می و...  یکیبهداشت  بحث  باشد  مباحث از  برانگیزترین 

ساز  المللی است که زمینه عصر فعلی در سطح ملی و بین
نامه تریپس بوده است. زمانی که حقوق  تصویب موافقت

مالکیت فکری و انحصارات ناشی از آن با مباحث انسانی  
کند،  از جمله حق بر سالمتی و حق حیات تالقی پیدا می

نیز  چالش زمینه  این  در  موجود  حقوق های  بوی  و  رنگ 
بین اسناد  و  گرفته  خود  به  جمله بشری  از  المللی 

که کشاند و ازآنجایی نامه تریپس را به چالش میموافقت
مهم از  یکی  است،  دارو  بیماری  با  مقابله  ابزارهای  ترین 

 اختراعات دارویی نیز از این چالش مصون نخواهد ماند.

چالش میان حمایت از  ۶
موازین اختراعات دارویی و 

 حقوق بشر
حمایت از اختراعات دارویی و رعایت موازین حقوق بشر 

هایی روبرو بوده است  زمان، همواره با چالشصورت همبه 
 که در ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد.

هایی که اکثر کشور و مخصوصاً افراد با  یکی از چالش
به   دسترسی  هستند،  روبرو  آن  با  پایین  مالی  توانایی 

گران  آنداروهای  چراکه  است،  پرداخت  قیمت  توان  ها 
های داروسازی برای  شده از سوی شرکتهای تعیینقیمت

عنوان   باید  و همچنین  ندارند  را  تولیدات خود  جدیدترین 
کرد که در معرض خطر بودن مقررات حقوق مالکیت فکری  
تحقیق   آزادی  حق  مانند  بشر  اساسی  حقوق  به  نسبت 

ل یا پروتئین که حقوق مالکیت فکری  (نسبت به یک مولکو
آن را احاطه نموده است)، حق بر سالمت و حق بر غذا،  

به  که  نیست  قابلخطری  بلکه  وضوح  باشد.  مشاهده 
محدودیت آهسته  رشد  بر  مبنی  است  رشد  خطری  ها. 

ندرت قابل مشاهده است، چراکه در پس ای که بهپیوسته 
های حقوقی و  های فنی، رمزی کردن دکترینقاعده سازی 

(نیاورانی،   است  شده  مخفی  پیچیده  اداری  تشریفات 
 )۳۷، ۱۳۹۴جاوید، 

همچنین باید گفت، قدرتی که حقوق مالکیت فکری  
می  جانشینی  اعطا  قابلیت  درجه  و  تقاضا  میزان  به  کند 

به   راجع  اختراع  حق  یک  دارد.  بستگی  کاالها  به  نسبت 
تواند  ی می دهنده زندگی یا یک الگوریتم حیاتداروی نجات 

 قدرت بازاری شگرفی ایجاد نماید.

گذاران یکی از عواملی که سبب شده است تا سرمایه
گذاری در حوزه اختراعات دارویی امتناع نمایند،  از سرمایه

جدید،   داروهای  تولید  علم،  پیشرفت  با  که  است  این 
نماید، از این رو گذاران را متحمل هزینه گزافی میسرمایه
بهرهکارخانه  برای  داروسازی  از های  برداری 
های هنگفت خود مستلزم آن هستند که به  گذاریسرمایه 
طور که گفته شد  های تجاری بپردازند. پس همانفعالیت 

مالکیت   حقوق  و  بشر  حقوق  میان  تعارض  از  شواهدی 
به  دارد.  وجود  حقوق عبارتفکری  از  قوی  حمایت  دیگر، 

امدهای جدی در حوزه حقوق  مالکیت فکری ممکن است پی
با   نماید که  ایجاد  داروها  از جمله حق دسترسی به  بشر 

موافقت از   نامهتصویب  بخشی  عنوان  به  تریپس 
و با    ۱۹۹۴های سازمان جهانی تجارت در سال  نامه موافقت

تجارت،  اصلی سازمان جهانی  اعضای  تمام  زمان،  گذشت 
ت به  دارویی  اختراعات  برای  را  اختراعات  صویب  حقوق 

اند. تریپس برای اولین بار مقررات و الزامات بسیار  رسانده 
کردن   استثنا  در  «ممنوعیت  مانند  را  فراگیری  و  گسترده 
از  حمایت  عدم  ممنوعیت  دارویی،  اختراعات  از  حمایت 

تعیین حداقل   دارویی،  از    ۲۰فرآورده جدید  سال حمایت 
ات  همه اختراعات از جمله دارو» وضع نمود؛ اما این مصوب

تنها باعث کنترل قیمت دارو و بهبود وضعیت دسترسی  نه 
ای بر قیمت داروهای طور فزایندهافراد به دارو نشد بلکه به 

افزوده اختراع  حق  حمایت  از  تحت  زیادی،  افراد  و  شده 
دسترسی به داروهای حیاتی محروم شدند؛ که این مسئله  

به  زیادی  بهداشتی  معضالت  کشورهای  خود  در  خصوص 
توسعه به وجود آورده است  یافته و یا درحال توسعه   کمتر

 ). ۱۹۷و  ۲۰۱، ۱۳۸۶(صادقی، 

که در حوزه بهداشت لذا اختراعات دارویی عالوه بر این
بعد  از  دارد،  محوری  نقش  و  وظیفه  انسانی،  سالمت  و 
که  است  بوده  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  اقتصادی 

زمینه  دوگانه،  نقش  چالشهمین  برای    هایساز  بسیاری 
توسعه، شده است که این  یافته و درحالهای توسعهکشور
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ها نیازمند یک پیوند اساسی میان اختراعات دارویی  چالش
هایی که در زمینه تأثیر منفی  و حقوق بشری است. چالش

دسترسی   و  دارو  قیمت  افزایش  بر  اختراعات  از  حمایت 
اصول   از  برخی  با  مغایرت  نیز  و  دارو  به  حقوق  مناسب 

بشری مانند اصل منع سوءاستفاده از حق و اصل دسترسی  
 سالمتی متبلور خواهد شد.به 

نامه  تعارض موجود در موافقت ۶٫۱
 تریپس 

از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق  تریپس نامهموافقت
نسخه حق  مؤلف،  حق  قبیل  از  فکری  و  مالکیت  برداری 

آثار  تولیدکنندگان  اجراکنندگان،  (حقوق  جانبی  حقوق 
های پخش رادیو تلویزیونی)، عالئم تجاری،  صوتی و سازمان

  هایهای صنعتی، حق اختراع طرحعالئم جغرافیایی، طرح 
  شامل  را  نشده  افشاء  اطالعات  و  یکپارچه  مدارهای  ساخت

 گردد.ی م

نامه تریپس وجود دارد  تنها استثنایی که در موافقت
-می  نامه است که به امنیت ملی استناد موافقت  ۷۳ماده  

نامه دامنه وسیعی از استثنائات را در ند که این موافقتک
بهره رسمیت  خصوص  به  اختراع  از  انحصاری  برداری 

بند  نمی  صرفاً  موافقت  ۲۷ماده    ۳شناسد.  تریپس  نامه 
کند. از های معین را از حق اختراع مستثنا می برخی زمینه 

های تشخیص پزشکی، گیاهان و  توان بهروش آن جمله می 
  ۲). بند  ۱۸۷،۱۳۹۵انات اشاره نمود (مافی و همکاران،حیو

ماده  موافقت  ۲۷ماده   مشابه  استثنایی  تریپس    ۲۰نامه 
  هایگات؛ موارد استثناء که امکان تعدیل در اتخاذ سیاست 

  دینی  و  ارزشی  و  فرهنگی  شرایط  با  را  آن  تطبیق   تجاری،
کند؛ زیرا بر طبق را مقرر می  نمایدمی   میسر  کشور  خاص

های عضو که  برداری تجاری از سوی دولتآن هرگونه بهره
برای حمایت از نظم عمومی یا اخالق از جمله حمایت از 

به  یا  گیاه  و  حیوان  انسان،  حیات  یا  منظور سالمت 
محیط  به  آسیب جدی  از  باشد  جلوگیری  زیست ضروری 

ا امتیاز انحصاری مجاز دانسته شده است، حتی اگر مغایر ب
بهرهبهره از  ناشی  آثار  اختراعات برداری  از  تجاری  برداری 
نمیمی  دربر  را  مواردی  و  اختراع باشد  حق  خود  که  گیرد 
اینفی  آثاری  است  ممکن  داشته  نفسه  دنبال  به  چنین 

هایی را بر حق  نامه تریپس صرفاً محدودیت باشد. موافقت
می اعمال  به اختراع  و  مسکند  حق  طورکلی  از  نشدن  تثنا 

نمی مقرر  را  اختراع  (انحصاری  ).  Josephi,2011,248کند 

مقایسه با ماده  نامه مکانیسم قابل درنتیجه در این موافقت
باارزش   ۲۰ برتری  و  ارجحیت  آن  طبق  بر  که  های گات 

با   موجود  تعارضات  لذا  و  ندارد  وجود  است،  غیرتجاری 
اینموافقت دقيق  تفسير  طریق  از  تریپس   نامه 
ها وفصل نخواهد انجامید و محدودیتنامه به حلموافقت

و استثنائات مقرر در این سند برای تحقق حقوق بشر و  
طور حق برخورداری از سالمت و حمایت از آثار فکری، به 

که حق بر  کامل مناسب و کافی نیست؛ بنابراین ازآنجایی
سالمت و حمایت از حقوق مالکیت فکری، هر دو از حقوق 

کدام از این حقوق نباید به نفع ی هستند، لذا هیچاساس
این دو   بین  تا  باید تالش شود  بلکه  برود،  بین  از  دیگری 

 تعامل برقرار شود.

تعارض حق بهداشت عمومی و حق بر  ۶٫۲
 اختراع در حقوق ایران

شرط  از  یکی  عمومی  ثبت  نظم  در  اساسی  و  اصلی  های 
ه است.  اختراعات است که از آن تعریف دقیقی ارائه نشد

می  پایه لیکن  و  قواعد  مجموعه  را  آن  اساسی  توان  های 
اداره کشور و حفظ   به  امور راجع  با حسن جریان  مرتبط 
امنیت، اخالق، نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانست  

، ۱۳۹۶ها مسیر نیست (چلبی و همکاران،  که تجاوز به آن
۹۰.( 

مانع   جامعه،  حافظ  قواعد  عنوان  به  قواعد  این 
شوند که بر خالف  گیری یا اجرای اعمال حقوقی می شکل

ها باشد. در مورد اعطای حق اختراع به مخترع نیز به  آن
همین ترتیب است یعنی حمایت از حق خصوصی مخترع  

 های موجود در جامعه باشد. باید در راستای حفظ پایه

در بحث مالکیت فکری، زمانی که از عدم مغایرت یک  
اختر  مانند یک  میان مصداق  به  عمومی سخن  نظم  با  اع 

میمی  متبادر  ذهن  به  چنین  غالباً  مصداق آید  که  شود 
موردبحث نباید بر خالف اخالق حسنه باشد؛ اما در حوزه  

تواند  اختراعات دارویی مصادیق مغایرت با نظم عمومی می 
مغایرتوسیع این  باشد.  فرایند  تر  به  مربوط  گاهی  ها 

یک   ابداع  مانند  است،  شامل  دارویی  که  ژنتیکی  داروی 
خالف   که  است  انسانی  ژن  یک  در  مداخله  و  استخراج 

انسانی می با نظم اخالق  از مخالفت  اما زمانی که  باشد؛ 
آید، از آثاری که حاصل از ثبت عمومی سخن به میان می 

می  گفته  دارویی است سخن  و ممکن است اختراع  شود 
ند افزایش سالمت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد؛ مان
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تواند با توجه به حساس  نامتعارف بعث و نشر دارو که می 

و حیاتی بودن آن دارو مطابق با تنظیم عمومی ارزیابی شود  
و سالمت جامعه را با خطر مواجه کند. در این حالت مرجع  
مزبور  اختراع  ثبت  از  تقاضا  محل  کشور  اختراع  ثبت 

موضوعی غیر  خودداری کرده و این دارو حیاتی را به عنوان  
 ).۷۵، ۱۳۸۳دارد (وکیل، قابل حمایت محسوب می 

موافقت بر  عالوه  نیز،  ایران  حقوقی  نظام  نامه  در 
اختراعات   بر  استثنائات  از  یکی  نیز  نظم عمومی  تریپس، 
دارویی است که بر طبق این اصل، برای هر اختراعی که 

توان تقاضای ثبت  مخالف با نظم عمومی جامعه باشد، نمی
ماده    اختراع در  مهم   ۹۷۵نمود.  این  به  نیز  مدنی  قانون 

تواند دارد؛ «محکمه نمی اشاره شده است و مقنن بیان می
برخالف   که  را  خصوصی  قراردادهای  یا  و  خارجی  قوانین 

دار کردن احساسات  واسطه جریحه اخالق حسنه بوده و به 
محسوب   عمومی  نظم  مخالفت  دیگر  علت  به  یا  جامعه 

جرا گذارد اگرچه در اجرای قوانین مزبور شود به مواقع امی 
 اصوالً مجاز باشد».

با بررسی قوانین مصوب در این زمینه چنین به نظر  
از  می برخی  ثبت  در  خطر  وجود  صورت  در  که  رسد 

می  متولی  نهادهای  دارویی،  آن اختراعات  ثبت  از  توانند 
خودداری ورزند که این خود نیز استثنایی بر اختراعات و  

 راعات دارویی است.خاصه اخت

 نتیجه ۷
تأکید   مورد  که  سالمتی  بر  حق  محتوای  و  مفهوم  تبیین 

نمی صرفاً  را  است  مختلف  تکیه جوامع  با  معنای  توان  بر 
که   اسنادی  به  باید  بلکه  اثبات رساند؛  به  این حق  لغوی 

اند رجوع کنیم. در  سالمت را به عنوان حق شناسایی کرده 
قوانین دیگر این حق را   ایران، قانون اساسی و بسیاری از

اند و آن را  به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته 
کرده شناسایی  خود  حقوقی  نظام  راستا در  این  در  اند. 

دولت موظف است که یک برنامه جامع یا سیاست ملی  
برای تحقق آن همانند برنامه نظام جامع سالمت در نظر  

دسترسی همه بگیرد و در جهت ایجاد شرایط مناسب برای  
سالمتی   حصول  قابل  استاندارد  باالترین  به  ملت  افراد 

ریزی مناسب به  تالش کرده و با سیاست گزاری و برنامه 
حمایت کیفری از این حقوق بپردازد؛ اما باید عنوان کرد که  
اسناد   در  عمومی  سالمت  یا  عمومی  بهداشت  حق 

ن طور مستقل، به عنواالمللی حقوق بشری صریحاً و به بین

میثاق    ۱۲حق بشری ذکر نشده است، با اشاره بند (ج) ماده  
«با  بین فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  المللی 

بیماری  معالجه  به  توجه  و  پیکار  پیشگیری  و  فراگیر  های 
توان بیان کرد که دسترسی به دارو یکی  ها» می علیه بیماری 

ق رو حاز ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف است؛ ازاین
دسترسی به دارو به عنوان یکی از استحقاقات زیرمجموعه 

رود و در قالب این حق قابل حق بر سالمت به شمار می 
-ها موظفمنظور نیل به این هدف دولتمطالبه است. به

بهره همه اند  برای  تبعیض  بدون  را  حقوق  این  از  مندی 
تضمین کرده و حداکثر منابع تحت اختیار خود را به تحقیق  

ق مذکور در میثاق اختصاص دهند؛ اما یکی از موانع  حقو
های مخترع دارو  گذاری شرکتموجود در این مسیر قیمت

های مصرفی، قیمت  است که با در نظر گرفتن تمام هزینه 
باعث   و  گرفته  نظر  در  باال  بسیار  را  دارو  یک  تمام شده 

شود بسیاری از افراد با سطح درآمد پایین از این حق می
ش علی محروم  نمی وند.  عملی،  مشکل  این  از رغم  توان 

اهمیت ثبت اختراعات دارویی و حمایت از حقوق مالکیت  
های داروساز غافل شد؛ اما در این راستا گاهی  فکری شرکت 

حق ثبت اختراع و حق سالمتی و حق بهداشت که از حقوق 
می قرار  تعارض  در  هستند  چارچوب بشری  در  که  گیرد 

جهانی، تجارت  حل موافقت  سازمان  جهت  تریپس،  نامه 
کارهایی را مقرر نموده و تعهداتی را برای  این تعارضات راه

این  انعقاد  از  پس  است.  گرفته  نظر  در  عضو  کشورهای 
به موافقت و  یافته  ادامه  تعارضات همچنان  نیز  ویژه نامه 
حوزه فندر  انتقال  به  مربوط  و های  بهداشت  و  آوری 

هرحال هنوز است اما بهسالمت عمومی برجسته گردیده  
توسعه وجود یافته و درحالتعارض میان کشورهای توسعه

طورکلی، المللی ادامه دارد. به ها در عرصه بیندارد و تالش 
به نظر می برخی چالشچنین  بالقوه  رسد که وجود  های 

گر محدودیتی اليتغير نسبت به ثبت  تواند توجیه لزوماً نمی 
باشد چالش  موضوع  نحوه    اختراعات  یا  و  ضرورت  بلکه 

ها حسب مورد، نیازمند توجیهی  اعمال این قبیل محدودیت
اساسی  و  ماهوی  واقع  نگرش به  یک  وجود  بر  مبتنی  تر 

حال   در  جوامع  سالمت  وضعیت  سنجش  بر  محتوایی 
تحقق   برای  بنابراین،  یافته است.  توسعه  و کمتر  توسعه 

ت تا  عدالت در حوزه منافع جامعه بین المللی ضروری اس
از تسهیالت مندرج در موافقتنامه تریپس، از قبیل اعطای  
مجوزهای اجباری برای تولید و توزیع و نیز صدور دارو به  
استفاده   یافته  توسعه  کمتر  و  توسعه  در حال  کشورهای 

توان با تصویب معاهده بین المللی با نمود و همچنین می
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