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Abstract
The spread of COVID-19 disease has now become the biggest health crisis
worldwide. Biotechnology research companies have begun a new era in overcoming
the disease by using genetic modification techniques. The findings of the present
study, which was performed by descriptive-analytical method, indicate that the
COVID-19 vaccine based on genetic modification technology faces two main
challenges: First, the relatively strict approach regulation to genetically modified
organisms that exists to protect the environment and human health, and compliance
with these requirements may make the vaccine production process a lengthy
evaluation process. Second, companies active in this field seek legal protection for
their intellectual achievements: Critics of intellectual property protection, however,
believe that this type of protection of the COVID vaccine could potentially affect
accessibility and cost-effectiveness. In the legal system of the European Union and
the America, special legal actions are prescribed to exit the above challenges.
However, due to the emergency situation caused by the spread of the disease in the
Iranian legal system, we still face Legal vacuum.
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چکیده
شیوع بیماری کووید 19-در حال حاضر به بزرگترین بحران بهداشتی در سراسر جهاان بدادل
شده است .شرکتهای تحقیقاتی فعال در حوزة زیستفنااوری باا بهارهگیاری از فناون احا
ژنتیک عصر جدیدی را در بدارزه با این بیماری آغاز کردهاند .یافتههای جساتار حاضار کاه باه
روش توحیفی-تحلیلی حورت گرفته ،حاکی از ایان اسات کاه واکسان کوویاد 19-بدتنای بار
فناوری اح ژنتیک با دو چالش اساسی روبهروست :اول ،رویکرد نسدتاً سختگیرانة بقررات در
زبینة ارگانیسمهای اح شدة ژنتیک که در راستای حمایت از بحیط زیست و س بتی انسان
وجود دارد و بمکن است رعایت این الزابات ،فرایند تولید واکسان را باا روناد ناوانی ارزیاابی
بواجه سازد؛ دوم ،شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکاری
خود هستند؛ حال آنکه بنتقدان حمایت نظام بالکیت فکری بر این باورند که این ناوع حمایات
از واکسن کووید 19-بهنور بالقوه بیتواند قابلیت دسترسی و بقرون باه حارفه باودن را تحات
تأثیر قرار دهد .در نظام حقوقی اتحادیة اروپا و آبریکا بارای بارونرفات از چاالشهاای باوکور
تدابیر حقوقی خاحی بقرر شده است .حال آنکاه نظار باه وضاعیت اضا راری ناشای از شایوع
بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خألهای قانونی بواجهیم.
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مقدمه
در ابتدای سال نو بی دی  2020سازبان جهانی بهداشت نوع جدیدی از کروناویروس را باهعناوان
عابل یک بیماری تنفسی بعرفی کرد .با گسترش بسیار سریع این بیمااری در چاین و پاز از آن
به سایر نقاط دنیا ،کروناویروس جدیاد باا ناام علمای  SARS-CoV-2و بیمااری حاحال از آن باه
نام کووید 119-نگرانی و وحشت زیادی را در بین باردم جهاان باهوجاود آورد و ساازبان جهاانی
بهداشت نیز نی ان عیهای ،شیوع این ویروس را عابل وضاعیت اضا راری بهداشات عماوبی در
سرتاسر جهان اع م کرد (توکلی و همکاران .)432 :1398 ،تااکنون بیازان سارایت و بارگوبیار
ناشی از آن به بیماری «آنفوانزای اسپانیایی» نرسیده است ،اباا پیابادهای اقتصاادی و اجتمااعی
شیوع آن بسیار جدیتر از یک قرن پیش است .ازاینرو بیماری همهگیر ضرورت تحقیق در باورد
روشهای بهتر تشخیص عفونتها ،پیشگیری از آنها توسط واکسنها و دربان بؤثرتر آنها را ایجااد
کرده است .این ضربالمثل که «یک اونز پیشگیری ارزش یک پوند دربان را دارد» در بورد ایان
بیماری کاب ً حدق بیکند .کاربردهای فراوان زیستفناوری حکایتگر قدرت آن در ارتقای زنادگی
انسان است و به یکی از شاخصهای بهم ارزیابی بیزان توسعهیافتگی کشورها تدادیل شاده اسات
(شهدازی ،برلیان .)39 :1397 ،پیشرفت در حی ة زیستفناوری به افزایش واکسنهای تولیدشادة
بدتنی بر فناوری اح ژنتیکی بنجار شاده اسات ( .)Folegatti PM, 2020: 467حاال آنکاه در
اتحادیة اروپا دستورالعملهای  EC/2001/18و EC/2009/41ضوابط سختگیرانهای را در خصاو
ارگانیسمهای اح شدة ژنتیکی وضع کردهاند .بنابراین رعایت قواعد بوکور در تهیة واکسانهاای
بدتنی بر فناوری اح ژنتیک نیز الزابی است .حال آنکاه نظار باه شارایط اضا راری بهداشات
عموبی ناشی از شیوع کووید19-در ژوئیة  2020پارلمان اروپاا و کمیسایون اتحادیاة اروپاا بارای
تسهیل تست بالینی واکسانهاای تهیاهشاده از فنااوری باوکور باهناور بوقات از ایان الزاباات
عقبنشینی کرده است .از نرف دیگر ،بؤسسات تحقیقاتی فعاال در ایان حاوزه خواهاان حمایات
نظام بالکیت فکری از دستاوردهای فکری خویش هستند .آنها بعتقدند که حمایات باوکور بارای
خلق دربانهای بدتکرانه ،آزبایشها و واکسنها حیاتی بهنظر بیرسد .برخای بنتقادان بعتقدناد
که حمایت بالکیت فکری بانع توسعه یا قابلیت دسترسی واکسنهاا بایشاود .باا وجاود دغدغاة
نظامهای حقوقی آبریکا و اتحادیة اروپا برای حل بسائل حقوقی ناشی از واکسنهای تولیدشده بار
بدنای اح ژنتیک در نظام حقوقی و تقنینای ایاران ،همچناان باا ساکوت قانونگاوار باواجهیم.
چهبسا بقررات حوزة زیستفناوری تشریفات نوانی و سختگیرانهای را در خصاو ارزیاابی ایان
تحقیقات ایجاد کند .با توجه به ب الب یادشده ،بقالة حاضر از دو قسمت بفاهیم و نظاام حقاوقی
واکسن تولیدشده بدتنی بر اح ژنتیک تشکیل شده است.
________________________________________________________________
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مفاهیم
 .1واکسن
واکسن در واقع بیکروارگانیسم (ریزاندابگان) کشته یا ضعیفشدة ویروس یا زهرآبه (توکساین)
یا آنتیبادی یا لنفوسیت 1آن است که برای پیشگیری از بیماری تجویز بایشاود .یاک واکسان
بیتواند با تحریک سیستم ایمنی بدن برای دفاع در برابر عابل بیماری ،ایمنی فعالی را در برابر
یک عابل بضر خا ایجاد کند (.)Brunson, 2020

 .2ویروس کرونا و کووید19
سازبان جهانی بهداشت در  11فوریة  ،2020نام رسمی را بارای بیمااری کرونااویروس جدیاد باا
عنوان کووید 19-انتخاب کرد ( .)Lai CC et al., 2020کروناویروسها خانواد Iبزرگی از ویروسهاا
هستند که بمکن است سدب ایجاد بیماری در حیوانات یا انسان شوند .کووید 19-ناوعی بیمااری
عفونی است که اخیراً کشف شده است (سازبان جهانی بهداشت .)1 :2020 ،از علل شیوع بیرویاه
و شگفتآور این بیماری بیتاوان باه دورة نهفتگای زیااد عابال آن و نحاوة انتقاال آن در هماین
دورههای بدون ع بت ،خفیف یا پیش از ظهور بیماری اشاره کرد ( ناهری.)87 :1399 ،

 .3زیستفناوری
ب ابق سند بلی زیستفناوری جمهوری اس بی ایاران « 1385باهناور کلای هار گوناه فعالیات
هوشمندانة بشر در خلق ،بهدود و تولید فراوردههای گوناگون با استفاده از بوجودات زنده بخصوحاً
از نریق دستورزی ژنتیکی آنها در س ح بولکولی در حی ة زیستفناوری ،قرار بیگیرد».

 .4موجودات (ارگانیسم) اصالحشدة ژنتیکی
در لغت گیاهان یا حیوانات اح شدة ژنتیکی بشتمل بار باواد ژنتیکایاناد کاه از گوناههاای
دیگری به آنها افزوده شده اسات ( .)Collins, 2018: 233در خصاو تعریاف احا حی بایاد
گفت که «بوجودات بهندسی ژنتیکشده ،به بوجوداتی ان ق بیشاود کاه دی.ان.ایآ آنهاا باا
استفاده از روشهای درونشیشهای تغییر یافته باشد؛ یعنی دی.ان.ای ،پاز از ایجااد تغییار در
خارج از بدن آن بوجود به درون سلولهای آن بنتقل شده بهنحوی که بتواناد جازد دی.ان.ایآ
آن بوجود شود» (رضایی .)19 :1394 ،ب ابق بناد  4-1باادة  1قاانون ایمنای زیساتی کشاور
________________________________________________________________
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بصوب «1388بوجود زندة تغییر شکلیافته به بعنای هر گونه بوجود زندهای اسات کاه دارای
ترکیب جدید بواد ژنتیکی است که از نریق استفاده از فناوری زیستی جدید بهدست بیآیاد».
در دستورالعمل  2001/1کمیسیون اروپایی آبده است....« :به بعنی بوجودی است به اساتثنای
انسان (که بواد ژنتیکی آن به شکلی تغییر یافته است که چنین تغییاری در شارایط عاادی در
ندیعت و با روشهای بعمول جفتگیری ایجاد نمیشود» (رحمانی بنشادی.)240 :1393 ،

ابعاد حقوقی واکسن تولیدشدة مبتنی بر اصالح ژنتیک
بیکروبها ،گیاهان و حیواناتی که بورد اح ژنتیک قرار گرفتهاند ،با ایجاد زبینة تولید واکسن
و داروهای ایمن و ارزانتر انق بی در حنعت داروسازی ایجاد کردهاند ( .)Diaz et al., 2020اغلب
شرکتهای فعال در حوزة زیستفناوری پروژههای تحقیقاتی عمدهای را برای کشف واکسن بؤثر
بر دربان کووید 19آغاز کردهاند .برخی از واکسنهای تحقیقاتی باا اساتفاده از فنااوری احا
ژنتیک در دسات تولیاد هساتند .پیشارفت در زیساتبولکاولی و زیساتفنااوری باه افازایش
ساختارهای واکسن بدتنی بر اح ژنتیک بنجر شده است .این ساختارها در حال حاضر برای
تولید واکسنهای جدید  SARS-CoV-2بهکار بیرود .واکسنهای تهیهشاده از فنااوری احا
ژنتیک برای  SARS-CoV-2اغلب از واکسنهای بدتنی بر وکتور ویروس تشکیل شادهاناد کاه
بهبنظور کاهش ضعف ،اح ژنتیکی شادهاناد ( .)Clin Pharmacol, 2020: 3در حاال حاضار،
اتحادیة اروپا و آبریکا تحقیقات و آزبایشهایی را در خصو واکسنهای بؤثر بر بهار و درباان
کرونا آغاز کردهاند .از آنجا که برخی از واکسنهای شرکتهای تحقیقاتی بدتنی بر اح ژنتیک
است ،تهیه و توسعة آنها باید ب ابق با الزابات قانونی خاحی باشد .حال آنکه بمکن است بررسی
و ارزیابی هر کدام از این الزابات و بقررات روند تهیه و تولیاد واکسان را باا فراینادی دشاوار و
نوانی بواجه سازد؛ ابری که به تأخیر در پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری بنجر بیشود.
از نرف دیگر ،عابل بهمی که بمکن است بر است اعت و قابلیت دسترسی واکسان کوویاد19-
تأثیر بگوارد ،تخصیص حقوق بالکیت فکری به یک واکسن تهیهشده از فناوری احا ژنتیاک
بانند حق اختراع است .اگرچه حقوق بالکیت فکری بانند حق اختراع بمکن است انگیزة بهمی
برای تولیدکنندگان و سربایهگواران در تولید واکسن کوویاد 19-باهشامار رود ،در عاین حاال
بمکاان اساات باار قابلیاات دسترساای و ارزان بااودن واکساان تااأثیر بگااوارد ( Médecins Sans
 .)Frontières, 2020بوافقان حمایت بالکیت فکری از واکسنها ،دربان ،آزبایشها و فناوریهای
بربوط به کووید19-بعتقدند قوانین بالکیت فکری نیازبند تقویت هستند تا بوجد انگیزههاایی
برای نوآوری و سربایهگواری در بحصواتی بانند واکسنها -که توسعة آنها پایشبینایناپاویر،
خ رناک و گران است -باشد .در برخی حوزهها احتمال بروز بشک ت یا اخت فهای بربوط باه
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بالکیت فکری برای جلوگیری از تولید یا توزیع واکسنهای کووید 19یاا درباان آن اباراز شاده
است ( .)ICC, 2020بنتقدان بر این باورند که بسائل یا اخت فها در زبینة بالکیت فکری بانع
از تولید یا توزیع واکسن یا درباان کوویاد 19-بایشاود ( .)Koons, 2020: 2بادینترتیاب ،در
نظامهای حقوقی بوکور برای برونرفت از بشک ت و چالشهای یادشده تدابیر قانونی و حقوقی
خاحی فراهم شده است که در ادابه هریک بررسی بیشود.

 .1مالحظات محیط زیستی
اتحادیة اروپا از سال 1990دارای قانون حدور بجاوز تولیاد و بصارف بحصاوات و بوجاودات
تولیدشده از نریق فناوری اح ژنتیک است 1.برجاع ایمنای غاوایی اتحادیاة اروپاا سا بت
بحصوات بوکور را که پز از ارزیابیهای ازم برای آنهاا بجاوز حاادر کارده ،پویرفتاه اسات.
براساس دستورالعمل  2001پز از نی فرایندهای حدور بجوز در برجع ایمنی غوایی اتحادیة
اروپا کشت این بحصوات در تمابی کشورهای عضو بجاز است و کشورهای عضو تنها به استناد
بستندات علمی بی توانند کشت یک رخداد بعین را بنع کنند .بقاررات اتحادیاة اروپاا درباارة
ارگانیسمهای اح شدة ژنتیکی ،براسااس احاول احتیاانی بنادرج در قاوانین باینالمللای و
اتحادیة اروپا برای جلوگیری از هر گونه آثار سود بار بحایطزیسات ،سا بتی ،ایمنای انساان و
حیوانات نراحی شده که نشاندهندة دغدغههای ابرازشده از سوی بصرفکنندگان ،کشاورزان و
دوستداران بحیط زیست است .بوجودات زندة اح شاده ،باواد غاوایی یاا خاوراک حیواناات
تولیدشده از این فناوری بیتوانند در بازار اتحادیة اروپا عرضه یا وارد شوند ،بهشرنی که براحل
بررسی دقیق و ارزیابی ایمنی بورد به بورد را نی کنند .بجوز عرضه یا واردات برای یاک دورة
دهساله بهحورت بتمرکز توسط کمیسایون اروپاا (دساتورالعمل  )EC 1829/2003یاا بقاباات
ذیح بلی ندق دستورالعمل  /EC 18/2001حادر بیشود که حاوی بقررات انتشار عمدی
چنین بحصواتی به بحیط زیسات اسات (براتای .)7 :1396 ،بحادودیتهاای اعماالشاده در
دستورالعمل اخیر اعضای اتحادیة اروپاا و کمیسایون را بلازم بایکناد تاا تحقیقاات در باورد
بوجودات و بحصوات اح شدة ژنتیکی را پیش از انتشار آنها در بحیط زیست یاا عرضاه باه
بازار انجام دهد .هر عضو اتحادیة اروپا باید بودجة بناسب برای چنین تحقیقاتی اختصا دهاد.
در نتیجه بحصوات دارویی تهیه شده از این نریق با ب حظة قوانین بحیط زیستی و داروهاای
انسانی در اتحادیة اروپا تولید بی شوند و باید تمام خ رهای احتمالی آن باا ارزیاابی بخاانراتی
که برای بحیط زیست دارند ،در نظر گرفته شود .برای انجام آزبایش بالینی بدتنای بار احا
ژنتیکی حابی بالی باید افزون بر کسب بجوزهای ازم از کمیتههای اخ قی و بقابات ذیح
________________________________________________________________
1. Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of
genetically modified organisms
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بهداشت بلی ،بجوزهاایی را نیاز در خصاو اساتفاده از داروی حاحال از ایان فنااوری بارای
آزبایش اخو کند .برای اخو بجوزهای ازم بخانرات بحیط زیستی باید توسط بقابات دولتای
هر کشور ارزیابی و تأیید شود .بدیهی است که الزام تولیدکنندگان و فعاان حوزة زیستفناوری
به رعایت بقررات بوکور بمکن است بشک ت عدیدهای را در خصو کشف واکسان باؤثر بار
این اپیدبی ایجاد کند .برای برونرفت از تأخیر ناشی از ب ابقات واکسانهاای باالقوة کروناا باا
بقررات بوکور ،اتحادیة اروپا به بهانة پاسخ به شرایط اض راری بهداشتی برتدط با کووید 19-از
ضمانتهای اخ قی و علمی که برای تضمین ایمنی واکسنهای در دست تولید ارائه بایشاود،
حرفنظر کرده است .ازاینرو ،واکسنهای بدتنی بر اح ژنتیکی ،بشمول بعافیات بوقات در
نظر گرفته بیشوند که نیازی به ارزیابی تأثیرات زیستبحی ی برای فاز آزبایشهاای باالینی و
استفادة بشردوستانه ندارند .افزونبر این ،واکسنهای ژنتیکی شابل واکسنهای اسید نوکلئیاک
(حاوی  DNAو  )mRNAو واکسنهای ناقال ویاروس غیربیمااریزا هساتند کاه هرگاز بارای
استفاده در انسان تأیید نشدهاند و هنوز هام آزبایشای و تجربایاناد ( European Parliament,
 .)2020این راهدرد بهنور بوقت و در بورد اح ژنتیکی اعماال بایشاود .ایان کمیسایون از
بواضع سختگیرانة خود در برابر فناوری بوکور برای جلوگیری از تنگناهای آزبایشهای باالینی
واکسن کروناویروس که شابل چندین کشور است ،عقبنشاینی کارده اسات .کمیسایون اروپاا
استدال بی کند که قانون فعلی در بورد اح ژنتیک شرایط اض راری را در نظر نمیگیرد ،در
نتیجه روشهای بسیار پیچیده و زبانبری اعمال بیشود .واکسنهای بالقوهای که اکنون توسط
شرکتهای دارویی آسترازنکا 1و 2 J & Jدر دست تولید هستند ،حاوی بحصوات ژنتیکیاند یاا
از آنها تشکیل شدهاند ( .)Fortuna, 2020در بقابل ،عدهای بعتقدند که اساتفادة باالینی از ایان
روش دربانی خ رناک است ،زیرا این بحصوات با رهاسازی غیرعمدی یا دفع توسط بیمار وارد
بحیط زیست بیشوند که بالقوه بیتواند بر افزایش بوجودات دستکاریشدة ژنتیکی دابن بزند؛
همچنین بمکن است ساایر بوجاودات را در بعارغ تغییارات ژنتیکای فناوتیپی 3قارار دهاد،
تولیدبثل کند ،به حورت نهفته باقی بماند ،با گونههای بوجود رقابت کند یا بواد ژنتیکای را باه
گونه های دیگر بنتقل کند یا اینکه س بتی انسان و بحیطزیست را تحت تاأثیر قارار دهاد .در
نتیجه بحصوات دارویی بدتنی بر اح ژنتیاک بایاد باا ب حظاة قاوانین زیساتبحی ای و
داروهای انسانی در اتحادیة اروپا تولید شوند و تمام خ رهای احتمالی آن با ارزیابی بخاانراتی
که برای بحیط زیست دارند ،در نظر گرفته شود .همچنین آنها اضافه کردهاند کاه بارای انجاام
________________________________________________________________
1. Astra Zeneca
2. Johnson & Johnson

 .3فنوتیپ ( )Phenotypeخصوحیات قابل بشاهده یا حفت یک جاندار است؛ بانند خصوحیات بیوشیمیایی یا
فیزیولوژیکی .فنوتیپ از بیان ژنهای یک ارگانیسم و تأثیر عوابل زیستبحی ی و تعابل بین این دو نتیجه
بیشود (ر.ک)Churchill F.B, 1974: 5-30. :
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آزبایش بالینی بدتنی بر اح ژنتیکی حاابی باالی بایاد افازونبار کساب بجوزهاای ازم از
کمیتههای اخ قی و بقابات ح حیتدار بهداشت بلی ،بجوزهایی را نیز در خصو استفاده از
داروی تهیه شده از این فناوری در آن آزبایش اخو کند .بارای اخاو بجوزهاای ازم بخاانرات
بحیط زیستی باید توسط بقابات دولتی هر کشور ارزیابی و تأیید شود .با وجاود بخالفاتهاای
بوکور به دلیل شیوع سریع این بیماری در قوانین زیستبحی ی تغییرات بوقتی توسط پارلمان
اروپا و کمیسیون اتحادیة اروپا به رسمیت شناخته شده است ( .)Lopez, 2020: 3آزبایشهاای
بالینی واکسنهای تهیه شده از نریق فناوری اح ژنتیکی برای دربان یا پیشگیری از کووید-
 19بی تواند در اسرع وقت بدون تأخیرهای در نظار گرفتاهشاده در دساتورالعملهاای بحایط
زیستی بوکور و بقررات بختلف شروع به کاار کنناد 1.اگرچاه دساتورالعملهاای یادشاده باه
تضمین حمایت از س بتی انسان و بحیط زیست از نریق ارزیابی بخانرات ناشی از رهاساازی
عمدی یا استفادة بحدود بوجودات دستکاریشدة ژنتیکی کمک بیکنند ،با وجود این ،تعجیل
در بوضعگیری در خصو واکسن کووید 19-بیسابقه است .بدینترتیب تا زباانیکاه کوویاد-
 19به عنوان یک وضعیت اض راری پابرجاست ،این بعافیتها نیز اعمالشدنی خواهد بود .ابا در
عین حال حابیان بالی باید اقدام های بناسدی را برای به حداقل رسااندن تاأثیرات بنفای ایان
بحصوات بر بحیط زیسات انجاام دهناد ( .)Lopez, 2020: 5بناابراین ،باا تصاویب چاارچوب
نظارتی اتحادیة اروپا بر تقاضاهای کنونی تولید ،حدور بجوز و دسترسی به واکسنهاا باا حفا
استانداردهای اتحادیاة اروپاا بارای کیفیات ،ایمنای و کاارایی تساریع بایشاود .بادینبنظاور
دستورالعمل  GMO COVID-19تضمین بیکناد کاه فعالیاتهاای تحقیقااتی بارای واکسان
کووید 19-از نریق بقررات پیچیدة قانونی یاا اساتانداردهای بختلاف بلای بمناوع نمایشاود
(.)Giesen & Kemmner, 2020: 2
آبریکا نیز تدابیر خاحی را در خصو تولید بحصوات اح شادة ژنتیکای اعماال کارده
است .دولت فدرال یک سیساتم هماهنا ،،بدتنای بار ریساک باهبنظاور انمیناان از ایمنای
بحصوات زیستفناوری بدرن برای بحیط زیست و سا بت انساان و حیواناات دارد .بقاررات
اح ژنتیک در آبریکا تحت چارچوب هماهن ،بقررات زیستفناوری است که در سال 1986
بنتشر شد و به بوجب آن ،تمرکز بر باهیت بحصوات باهجاای روناد تولیاد آن اساتوار اسات
( .) Giesen, Kemmner, 2020: 9باا بررسای قاوانین و بقاررات آبریکاا در خصاو وضاعیت
اض راری ناشی از کرونا ب حظه بی کنیم که در این نظام حقوقی در راساتای تساریع در روناد
________________________________________________________________
1 Communication from the Commission to the European Parliament the European Council the Council and
the European Investment Bank. EU Strategy for COVID-19 vaccines [Internet] 2020.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_en.pdf
AND
Official Journal of the European Union. Regulation (EU) 2020/1043 of the European Parliament and of
the Council of 15 July 2020 on the conduct of clinical trials with and supply of medicinal products for
]human use containing or consisting of genetically modified organisms intended to treat or p [Internet
2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=EN.
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آزبایش های بالینی و براحل آزبایشی واکسان بسائولیت حقاوقی در باورد حادبات ناشای از
واکسن کووید 19-بشمول قوانین خا آبادگی عموبی و بدیریت بحران 1خواهاد باود .وزارت
بهداشت و خدبات انسانی آبریکا 2اذعان کرده است که افراد فعال در زبینة واکسن کوویاد19-
از جمله تولیدکنندگان ،توسعهدهندگان ،توزیعکنندگان و بتخصصان براقدتهای بهداشتی کاه
واکسن تزریق بیکنند ،در قدال خسارات بربوط به تجویز یاا اساتفاده از واکسان کوویاد باورد
تأیید سازبان غوا و دارو از بعافیت برخوردارند ،بگر اینکه تقصیر عمدة آنها به برگ یاا آسایب
جدی جسمی بنجر شود .با این حال خسارت افرادی که با تزریاق واکسان کوویاد 19-آسایب
بیبینند ،بمکن است از نریق نر بلی جدران شود ( .)Hickey et al., 2020: 3ب ابق قاانون
کمک های کرونایی ،رفاه و ابنیت اقتصادی 3بیشتر نر های بیمة س بت خصوحی باید شاابل
واکسن کووید 19-و سایر خدبات پیشگیریکننده بدون هزینة خاحی باشد .با توجاه باه اینکاه
این بعافیت ب لق بوده و به واکسنهای خاحی بحدود نشده است ،واکسنهای ناشی از فناوری
اح ژنتیک را نیز در بربیگیرند و چنانچه در راستای آزبایش این واکسنها شخصای آسایب
بدیند ،خسارات وی به نریق بوکور جدرانپویر خواهد بود .از این بقرره بیتوان نتیجاه گرفات
که در نظام حقوقی آبریکا نیز تهیه و توزیع واکسن بقررات ب لق پیشتر را تا حدودی بنع اف
ساخته است و س بتی بردم و توسعة ایمنی جابعه را در اولویت اهداف خاود قارار داده اسات.
بنابراین ،حدبات ناشی از آزبایشها واکسنهای تهیه شده از فناوری اح ژنتیک نیز بشامول
نر های بوکور قرار گرفته و تسریع تحقیقات را در پی داشته است.
در نظام حقوقی ایران نیز «قانون بلی ایمنی زیستی»  ،1388قانون الحاق جمهوری اس بی
ایران به پروتکل کارتاهنا  1382و بصوبات شورای بلی ایمنی زیستی ،از بهمترین اسناد قانونی
در حوزة بحصوات و بوجودات اح شدة ژنتیکی بهشامار بایآیناد .براسااس باادة  5قاانون
ایمنی زیستی کشور ،تمابی اشخا حقیقی و حقوقی که پز از انجام آزباایشهاای بیادانی،
قصد ارائة بحصوات تغییرشکلیافتة ژنتیکی را دارند ،بوظاف باه اخاو بجوزناد .همااننورکاه
بشاهده بی شود ،در نظام حقوقی ایران نیز تولید و عرضة دستاوردهای ناشی از اح ژنتیک از
چارچوب ها و الزابات خاحی برخوردار است .افزونبر این ،ب ابق بادة ( 4الحااقی )1367/1/23
قانون بربوط به بقررات ابور پزشکی و دارویی و بواد خوردنی و آشابیدنی«ساخت هر ناوع دارو
یا فراوردة بیولوژیک و عرضه و فروش آنها در داخل کشاور و یاا حادور آن باه خاارج از کشاور
بستلزم اجازة قدلی از وزارت بهداشت ،دربان و آبوزش پزشکی و اخو پروانه و یا بجوز ازم بی
باشد» .همچنین سازبان غوا و دارو راهنمای ساخت واکسن کووید (19از تحقیاق و توساعه تاا
ورود به بازار؛ الزابات رگواتوری) در بهربااه  1399بنتشار کارده اسات .در راهنماای باوکور
________________________________________________________________
1. Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act
2. United States Department of Health and Human Services
3. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 2020
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فرایند و الزابات نظارتی واکسن کووید  19که بایاد از ساوی شارکت تولیدکنناده و در براحال
بختلف تحقیق و توسعه تا برحلة ورود فراورده به بازار انجام گیرد ،براحلی ب ر شاده کاه در
بجموع  15برحله را به خود اختصا داده است .هماننورکه ب حظه شاد ،در نظاام حقاوقی
ایران تدابیری بشابه آنچه در نظام اتحادیة اروپا بیان شد ،وجاود نادارد .حاال آنکاه باهبنظاور
تسریع فعالیت های بؤسسات تحقیقاتی فعال در حوزة زیستفناوری در نظر گرفتن استثنائات و
بعافیتهای قانونی ضروری بهنظر بیرسد.

 .2مالحظات ناشی از حقوق مالکیت فکری
حقوق بالکیت فکری حقوق انحصاری بحدودی را نسادت باه ارگانیسام بوجاود زناده ایجااد و
دسترسی به فناوری ترکیب حاحل از این فناوری را با بحادودیت بواجاه بایکناد ( Ramona,
 .)2001: 151نظر به اینکه دولت هاا از ثدات اختراعاات برباوط باه باواد ندیعای خاام ابتنااع
بیکنند ،دانشمندان قادر به ثدت اختراعات ژنتیک ساختة دست انساان هساتند ( Cockburn,
 .)2002: 80دیوان عالی آبریکا سالهای بتمادی براساس تفسیری کاه از قاانون ثدات اختاراع
آبریکا داشته« ،بحصوات ندیعی» بانند (توالیهاای جداشادة دیانای انساان) را قابال ثدات
بهعنوان اختراع ندانسته است ( .)Supreme Court, 1980: 303با این حال ،بوجودات بهندسای
ژنتیکی قابل ثدت هستند ،چراکه بهنور ندیعی بهدست نیابدهاند .بنابراین اگرچه بمکان اسات
آنتی ژن واکسن قابل اختراع باشد-بانند وکتور ویروس احا شادة ژنتیکای-اباا بمکان اسات
آنتی ژن واکسن با استفاده از نوعی ویروس که بهنور ندیعی وجود دارد ،قابال ثدات باه عناوان
اختراع نداشد .ولی این به بعنای غیرقابل ثدت بودن واکسنها بهعنوان اختراع نیساتند ،چراکاه
تولیدکنندة واکسن بیتواند بهدندال ثدت اختراع در بورد روش های تولید واکسن ،سایر اجازای
واکساان (باننااد بااواد افزودناای) و فربواساایونهااای خااا باشااد (.)Hickey, 2020: 12-13
بدینترتیب واکسنهایی که برای دربان کووید 19-کشف بیشوند ،بمکن اسات قابال حمایات
تحت نظام حقوق بالکیت فکری باشند .در بحدوحة رقابت شرکتهای زیستفناوری برای تولید
واکسن بؤثر ،رقابت دیگری نیز بشهود است و آن ت ش شارکتهاا بارای ثدات اختاراع اسات.
انگیزه های بادی و بعنوی ناشی از حمایت بالکیات فکاری بمکان اسات باه باوانعی در برابار
دسترسی همگانی به واکسن بنجر شود ( .)Koons, 2020با ادعای حقوق بالکیت فکاری بارای
واکسنهای کشفشده نیز در س ح جهانی نابرابریها در بین کشورهایی که ابکاناات اقتصاادی
کافی برای بقابله با بحرانها ندارند ،رو به افزایش خواهد بود .کارشناسان حقاوق بشار ساازبان
بلل بتحد تأکید کردهاند که همهگیری جهانی در این بقیاس و با این سا ح از هزیناة انساانی
بدون بازة زبانی بشخص ،نیاز به عکزالعملی بنسجم ،احولی و شجاعانه دارد .تماام تا شهاا
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برای جلوگیری ،دربان کووید  19باید براساس احول همدستگی ،همکاری و کماک باینالمللای
بدتنی بر حقوق بشر باشد .در تصمیمگیری دربارة دسترسی به واکسنها ،آزبایشها و بعالجات
اساسی و سایر تجهیزات پزشکی ،خدبات و بلزوباتی که در بحاور حاق دساتیابی باه باااترین
استاندارد بهداشتی برای همه قرار دارند ،جایی برای بلیگرایی یاا بنفعاتنلدای وجاود نادارد.
ازاین رو کمیساریای عالی حقوق بشر در ساازبان بلال بتحاد1و یونساکو 2و ساازبان بهداشات
جهانی با بشارکت سازبان اروپایی پژوهشهای هستهای 3اخیراً فراخوانی باا ناام «داناش بااز»
راهاندازی کرده است .این ابتکار اذعان بیکند که دانش علمی بیتواناد در کااهش ناابرابریهاا
نقش داشته باشد و به پاسخگویی در برابر چالشهای فاوری کوویاد 19-و تساریع پیشارفت در
جهت اجرای دستور کار  2030کمک کند .بتأسفانه بهنظر بیرسد که برخی دولاتهاا بتعهاد
شدهاند که واکسن را فقط برای شهروندان خود تهیه کنند .حال آنکه سیاستهاای بهداشاتی و
انزوانلدی با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر بغایرت دارد 4.در برخی بقررات بینالمللی باه
همکاری دولتها در بقابله با بیماریهاا تأکیاد شاده اسات .بارای بثاال بقاررات باینالمللای
بهداشت 5ابزار حقوقی بینالمللی است که  194کشور جهان از جمله کشاورهای عضاو ساازبان
جهانی بهداشت بتعهد اجرای آن هستند .هدف از این بقررات کمک به جابعاة باینالمللای در
ارتداط با پیشگیری و پاسخ به خ رهای حاد بهداشت عموبی است که دارای پتانسیل گساترش
از نریق برزها و تهدید بردم سراسر جهان است .همچنین بیثاق بینالمللی حقاوق اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی ،6در بند  2بادة  ،12به تعهد دول عضو برای «پیشگیری ،درباان و کنتارل
بیماریهای فراگیر ،بوبی و حرفهای و پیکار با این بیماریها» اشاره کارده اسات .هرچناد باادة
بوکور ،در خصو دسترسی به واکسن و دارو تصریح ندارد ،تعهد بندرج در قسامت «ج» بناد
 2بادة  ،12به بوضوع دسترسی به دارو بهعنوان ابزاری برای بدارزه با بیماری توجه کرده است،
چراکه یکی از راهحلهای اجرای این تعهد قابلیت دسترسی باه دارو و واکسان اسات .بناابراین،
ب ابق رویکرد دانش باز و همکاری کشورها در زبینة دسترسی به واکسن چنانچاه واکسانی باا
استفاده از فناوری اح ژنتیک کشف و تولید شود ،بایاد ان عاات آن بارای دسترسای ساایر
کشورها در دسترس باشد؛ بدون اینکه در این خصو انحصارنلدی یا بحدودیتی وجود داشاته
باشد .چیزی که با لحاظ سربایههای هنگفت حرفشاده در راساتای تحقیقاات کشاف واکسان
________________________________________________________________
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بیشتر شدیه یک کابوس برای شرکت ها و بؤسسات تحقیقاتی اح ژنتیک باهنظار بایرساد.
همزبان با ارائة ایدة دانش باز ،کشورهایی بانند هند و آفریقای جنوبی از سازبان تجارت جهانی
خواستهاند تا از اجرای برخی بقررات بوافقاتناباة تاریپز خاودداری کناد تاا از ایان نریاق
اقدامهای پیشگیری ،بهار و دربان بیماری همهگیر را تسریع بخشند .دو کشور بوکور بعتقدناد
که در حورت اعمال بقررات یادشده ،حمایت بوجود از حقوق بالکیت فکری بانند حق اختراع،
نر های حنعتی ،کپیرایت و حمایت از ان عات افشانشده (اسرار تجاری) بمکن است باوانعی
در دسترسی بهبوقع بحصوات پزشکی ارزانقیمت از جمله واکسنها و داروهاا ایجااد کناد .در
تاریخ  2اکتدر  2020کشورها نی بیانیة بشترکی از شورای تریپز خواستند که به کمیسایون
عموبی سازبان تجارت جهانی در خصو توقیاف اجارا و اعماال بخاشهاایی از بوافقاتناباة
تریپز به سدب پیشگیری ،بهار و دربان کووید 19-توحیه هایی داشته باشاد .حاق اختاراع باه
بخترع دارو این اجازه را بیدهد کاه از تولیاد ،اساتفاده ،عرضاه بارای فاروش ،فاروش ،واردات
بحصول حمایت شدة اختراع توسط دیگران جلوگیری کنند .حفاظت از ان عات افشانشدة تحت
تریپز کشورها را بلزم بی کند تا انمینان حاحال کنناد کاه از ان عاات و دادههاا (از جملاه
دادههای آزبایش بالینی) ارائهشده توسط دارندة ان عات در برابر استفادة غیربنصافانه حمایات
بهعمل بیآید .گزارش های بتعددی حاکی از این است که حقاوق بالکیات فکاری باانع تهیاة
به بوقع بحصوات پزشکی ارزان برای بیماران بی شود .همچنین گزارش شده است که برخی از
اعضای سازبان تجارت جهانی برای تسریع در روند حدور بجوز اجداری اح حات قانونی فاوری
در قوانین ثدت اختراع خود انجام دادهاند .فراتر از حق اختراع سایر حقاوق بالکیات فکاری نیاز
بیتواند بوجد این وضعیت باشد ،بهگونهای که گزینههای بحدودی بارای غلداه بار ایان بواناع
وجود دارد .افزون بر این ،بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه هنگام اساتفاده از
انع اف پویری بوجود در بوافقت نابة تریپز بمکن است با بشاک ت نهاادی و قاانونی بواجاه
شوند .هند و آفریقای جنوبی همچنین استدال کرده اند بارای کشاورهایی کاه ظرفیات تولیاد
کافی ندارند یا فاقد ظرفیت ازم هساتند ،الزاباات تاریپز و روناد ناوانی و دشاوار واردات و
حادرات بحصوات دارویی به نگرانای اساسای بدادل شاده اسات ( .)Mathew, 2020بخالفاان
حمایت بالکیت فکری از واکسنهای کشفشده بعتقدند که حقوق بالکیت فکری نداید تعهدات
دولتها را بدنی بر حمایت و تحقق حق بهداشت که شابل ایمنسازی و دربان همگانی و بدون
تدعیض بیماریهای عفونی است ،نادیده بگیرد .با این حال ،رویکرد بوافقتنابة تاریپز بمکان
است تأثیر ناب لوبی بر قیمت و در دسترس بودن داروها داشته باشد ،زیرا هماننورکه در بورد
حق بهداشت اشاره شده است ،این بوافقتنابه دسترسی کشورها (باهویاژه کشاورهای در حاال
توسعه و کمتر توسعهیافته) به داروها را دشوار بیسازد1.
________________________________________________________________
)1. A/HRC/11/12 (2009
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بوافقان حمایت نظام حقوق بالکیت فکری از داورها و واکسنهای کشفشده بارای درباان
کووید 19-استدال بی کنند که تحوات اخیر در زبینة بهداشت و سا بت همگاانی حااکی از
ضرورت تغییرات اساسی در نحوة استفاده و استناد به بالکیت فکری است .بدینبنظور هر گونه
تغییر باید پاسخگوی شرایط اض راری ناشی از این بیماری باشد و در عین حال زبینهای را برای
انمینان از کارایی نظام حق اختراع برای همة ذینفعان فراهم آورد .بهعداارت دیگار ،افازونبار
اینکه این تغییرات باید انمینان عموبی در زبینة دسترسی همگانی به داروها و واکسنها فراهم
آورد تا حدودی حق دارندگان اختراع نسدت به ابوال فکریشان را نیز تأبین کناد .بتخصصاان
بالکیت فکری این ایده را که بالکیت فکری بانعی در برابر تولید واکسن بهشامار بایرود ،زیار
سؤال بردند .بدیرکل سابق سازبان جهانی بالکیت بعنوی (وایپو) اذعان کرد کاه بواناع احالی
واکسن بشک ت علمی و فنی است و هیچ شواهدی بدنی بر بمانعت بالکیات فکاری از تولیاد
واکسان وجاود نادارد ( .)Fischer, 2020برخاای اشاخا یاا ساازبانهااایی کاه داونلداناه یااا
غیرداونلدانه به فعالیت در عرحة دربان ،آبوزش ،واکسن یا فناوری کووید 19-فراخوانده شدهاند،
خواستار جلوگیری از حمایت بالکیت فکری هستند .برای بثال در بهار  2020چندین دانشگاه و
شرکت در بخش فناوری پیشرفته پیشنهاد «تعهد دسترسی آزاد به ان عات راجع به کووید» 1را
ارائه دادند تا بالکیت فکری با به رایگان برای استفاده در پایان دادن باه بیمااری بساری و باه
حداقل رساندن تأثیر بیماری در دسترس باشد .تاکنون این تعهد و سایر ت شها برای جلوگیری
از حمایت بالکیت فکری از فناوری کووید از جلب حمایت و نظر دیگران بازبانده است .در واقع،
بدیرعابل شرکت فایزر 2به نام آلدرت بورا 3ایان تعهاد و پیشانهادهای بشاابه را «ناابعقول» و
«خ رناک» دانسته است و به نظر وی چنین عقیدهای به این بعناست کاه «اگار شاما کشافی
دارید ،با آن (بالکیت فکری) را از شما خواهیم گرفت» ) .)Silverman, 2O2Oپاسخ بورا بهنور
گسترده توسط بدیران حنایع دارویی ،رهدران دولتها ،سیاساتمداران کاه هزیناه و بشاک تی
ن اشی از تولید دارو برای آنها قابل درک اسات ،باورد توجاه قارار گرفتاه اسات .همااننورکاه
بدیرعابل بؤسسة تحقیقاتی دانشگاه ییل خانرنشان کرد ...« :هماکنون دهها شرکت و دانشاگاه
در حال بررسی واکسنهای کووید  19و بسیار دیگر در حال بررسی روشهای درباانی هساتند.
اگر حقوق بالکیت فکری سلب را کنیم سیستمهای تحقیقاتی از هم پاشیده بیشود و با دیگار
نمیتوانیم شاهد خاتمه این بیماری باشیم» ( .)Soderstrom, 2020با بررسی نظام حاق اختاراع
بیتوان گفت که بهبنظور ایجاد تعادل بین حق دارندة اختراع و جابعه برای دسترسی به واکسن
________________________________________________________________
 ,Open COVID Pledge .1این تعهد از سازبانهای سراسر جهان بیخواهد که حق اختراع و کپیرایت خود را در
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2. Pfizer
3. Albert Bourla

ابعاد حقوقی واکسن کووید 19-تولیدشده13 ...

راهحلهایی وجود دارد .یکی از بهمترین راهحلهای ارائهشده حفا نظاام حاق اختاراع اسات.
رؤسای برخی شرکتها بانند بدیرعابل شرکت روشه استدال کردهاند که چشمپوشای و کناار
گواشتن نظام حق اختراع به از بین رفتن انگیزههای ازم برای اختراع بنجار بایشاود .هزیناة
تحقیق و توسعه برای شرکتهای دارویی هزینة نسدتاً شایان توجهی است و احتمال دارد پز از
پایان همهگیری ویروس احیای نظام سابق و پویای بازار با بشکل بواجه شود .اگر در حال حاضر
از بالکیت فکری شرکتها ی دارویی باه انادازة کاافی حمایات نشاود ،تولیاد دارو در آیناده باا
بحدودیت بواجه بیشود.) Lay, 2020).
راهحل دیگر توسل به حدور بجوز اجداری حق اختراع است .در حقیقت ،بجوز اجداری بهبنزلة
راهکاری برای برقراری تعادل بین حقوق انحصاری دارنده و حق عموم بردم در برخورداری از رفااه
اجتماعی پیشبینی شده اسات .بجوز اجداری را بیتوان اینگونه تعریف کرد که «بجوز حادرشده
از نرف برجع ذیح برای یک ارگان دولتی یا شخص ثالث بأذون از سوی دولت ،بدنی بر بهره
برداری از حق اختراع بدون اذن دارندة آن» (بختیاروند .)81 :1396 ،در ایران بجاوز اجداااری در
قاانون ثدت اختراعات ،نر های حنعتی و ع ئم تجاری  1386و آییننابااة اجرایاای آن بصاوب
 1387پیشبینی شده است .ندق بادة  17این قانون ،بهرهبرداری به بوجب بجوز اجداری توساط
دولت یا شخص بجاز از نرف آن انجام بیگیرد .براساس بند «الف» این بااده ،هر گاااه بنااا بااه
تشاخیص وزیار یاا بااترین بقام دستگاه ذیربط حفا بناافع عمااوبی باننااد ابنیاات بلاای،
تغویاه ،بهداشات یاا توساعة ساایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشاور بار بهارهبارداری از اختاراع
بتوقف باشد؛ یا اینکه بهرهبارداری بالاک یاا شخص بجااز از نارف او باا رقابات آزاد بغاایر و باه
تشخیص بقام بوکور ،بهرهبرداری از اختراع رافع بشاکل باشاد ،بجاوز اجدااری حاادر بایشاود.
بدینترتیب چنانچه بحققان ایرانی بوفق به کشف واکسن کووید 19-شوند و این واکسن براسااس
الزابات حق اختراع بورد حمایت قانونگوار قرار گیرد ،در حورت تحقق شرایط بادة باوکور بجاوز
اجداری حادر خواهد شد .بسیاری از بازارهای بهم در سراسر جهان نیز پیش از این بجوز اجدااری
را اعمال بیکنند و برخی آن را برای بدارزه بهتر با این ویروس بعرفی کردهاند .این بادل باه ادارة
ثدت اختراعات بربونه یا وزارت بهداشت اجازه بیدهد تا به اشاخا ثالاث بارای ارتقاای تولیاد
بحصوات ژنتیکی ،با پرداخت هزینة بناسب بهعنوان جدران ،به دارندة ثدت اختراع بجوز دهد .در
چند باه گوشته بازارهای بزرگی بانند فرانسه بقررات قانونی را برای استناد به بجوزهاای اجدااری
در حورت لزوم در شرایط فعلی در نظر گرفتهاند .اگر شرایط کاب ً بحرانی تلقی شود ،این کار حتی
بدون رضایت دارندة حق اختراع نیز انجامشدنی است .شایان ذکر است کاه حادور افرانای بجاوز
اجداری توسط دولت بمکن است در آینده به ایجاد نوعی بحدودیت در سربایهگواری بنجر شاود
که این بحران فقط خا کووید  19نخواهد بود و اغلب بدلهای تجارت را نیز تحات تاأثیر قارار
خواهد داد ( .)Lay, 2020در آبریکا ،نگرانیها در زبیناة حمایات بالکیات فکاری از فنااوریهاای
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برتدط با کووید 19-با این واقعیت افزایش یافته است که دولت حق دارد که بجوز بهرهبرداری هار
اختراع یا حق فکری دانشگاهها را ب ابق قانون بایدال 1یا با استناد به بقررات لیسانز اجداری که
در نول جن ،جهانی دوم تصویب شده است ،حادر کند .بهبنظور جلوگیری از بداخلاة دولات در
خصو حق بهرهبرداری از ابداعات آنگونه که در قانون بایدال آبده است ،برخی اقدامها حاورت
گرفت؛ از جمله چندین دانشگاه از جمله استنفورد ،هااروارد ،بؤسساة باساچوسات و  14بؤسساة
تحقیقاتی دیگر چارچوب توسعة فناوری برباوط باه کوویاد 19-را ارائاه دادناد کاه حادور بجاوز
«غیرانحصاری و رایگان حقوق بالکیت فکری در دسترس برای فناوریهای برتدط با کوویاد را کاه
در نی همهگیر شدن بیماری است» ،تجویز بیکند ( .)Stanford University, 2020دادستانهای
کل بیش از  30ایالت آبریکا از دولت فدرال درخواست کردهاند که از حق شناساییشاده در قاانون
بای دال استفاده کنند و به تولیدکنندگان شخص ثالاث اجاازه دهناد کاه داروی درباانی شارکت
داروسازی گیلیاد 2ربدسیور(3تأییدشاده توساط ساازبان غاوا و دارو اکتدار  )2020تولیاد کنناد.
استدال آنها این است که هزینهها بسیار باا و تجهیزات ناکافی است .در پاسخ باه ایان اساتدال
شرکت گیلیاد ادعا کرد که به اندازة کافی بحصوات ربدسیور عرضه بیشود و این شرکت بیش از
یک بیلیارد دار سربایهگواری خواهد کرد تا ظرفیت تولید این دارو را افزایش دهد .همچنین این
شرکت استدال کرد که تدعیت از پیشنهادهای دادستانهای کل هایچ تاأثیری در تاأبین کااا و
قیمت نخواهد داشت ،چراکه شش تا دوازده باه نول بیکشد که رقدای عموبی بتوانناد دوزهاای
بیشتری از آنچه گیلیاد پیشنهاد بیدهد ،تولید و به بازار عرضه کنند4.
در برخی از نظام های حقوقی اتکا به خدبات اتاق پایاپای بهبنظور ایجااد تعاادل باین حاق
دارندة اختراع و جابعه برای دسترسی به واکسن ب ر شده است .در عصر حاضار ،همزباان باا
ضرورت تحوات نظام حق اختراع اشخاحی که بی توانناد ناوآوری را ارتقاا بخشاند ،از اهمیات
حیاتی برخوردار هستند .بؤسسات بختلفی به عنوان بکانیسمهای احتمالی برای دسترسای باه
حق اختراع ژنتیکی شناسایی شدهاند .یکی از ایان بؤسساات اتااقهاای پایاپاای 5اسات ( Van
 .)Overwalle et al., 2005: 122اتااق پایاپاای باا کساب بجاوز بهارهبارداری فرعای 6بارای
تولیدکنندگان بواد غوایی انع اف پویری بیشتری را برای دارندگان اختراع فراهم بیکند .بجوز
________________________________________________________________
 :Bayh-Dole Act of 1980 .1یکی از ویژگی های بهم قانون اختراعات آبریکا ،وجود قانون خا در بورد
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بهرهبرداری از بالکیت فکری بی تواند همراه با حق ابتیاز یا بدون آن باشد؛ ازاینرو بجوز بهنور
بالقوه بیتواند واکنش بؤثرتری را در بحرانهای جهانی ایجاد کند .یک اتاق پایاپاای جهاانی باا
اختیارات بین المللی و با بدیریت قراردادهای بیان داروساازها ،دولاتهاا ،بؤسساات پزشاکی و
بیماران بی توانند اعتماد بیشتری را ایجاد کنند و افراد بیشتری را تحت حمایت خدبات دربانی
قرار دهند .سرعت کُند نهادها و سازبانهای فعال در این حوزه اثربخشی این قسم از ت شهاای
بتقابل را با بانع بواجه ساخته است (.)Financial Times, 2020
برخی حاحبنظران ،انعقاد قرارداد ائت فی اختراع را باهبنظاور بارون رفات از چاالش عادم
دسترسی به واکسن ب ر کردهاند .این قرارداد در واقع یکای از ساازوکارهای بادیریت جمعای
اختراع است که برای بهینه سازی سیستم حمایتی از اختراع و رفع نواقص بوجود در آن باهکاار
بیرود (جعفری چالشتری .)235-236 :1395 ،قراردادهای «ائت ف» 1که در آن حاحدان ابوال
فکری ،حقوق خود را در یک نهاد واحد تجمیع بیکنند تا بتقاضیان اساتفاده بتوانناد باهجاای
براجعه به تکتک حاحدان ابوال فکری ،تنها به این نهاد براجعه کنناد (حاادقی و شمشایری،
 .)142 :1390اساس و ذات ائت ف در حق اختراع برباوط باه از باین باردن حاق انحصااری و
اع ای نوعی «بصونیت» به اعضای ائت ف در این جهت است ( .)Andewelt, 1985: 611در این
حالت دو یا چند واحد اقتصادی با انعقاد قراردادی بیان خود ،توافق بیکنند که هریاک از آنهاا
بجوز بهرهبرداری از فناوری بتعلق به خود را به نرف(های) دیگر قرارداد واگوار کند تاا تماابی
انراف قرارداد بتوانند از فناوریهای تحات ائات ف اساتفاده کنناد (ناوروزی .)199 :1386 ،در
حقوق ایران باید آن را با توجه به احل آزادی قراردادی تابع بادة  10قانون بدنی دانست (عادل
و جعفری چالشتری .)99 :1394 ،بدینترتیب ،ائت ف جهانی حق اختراع بار توساعة ناوآوری و
همچنین کشف دربان کووید 19-و سایر دربانها در آینده بتمرکز است .ائات ف حاق اختاراع
بمکن است به نهادهای بلی و باین المللای ایان اجاازه را دهاد کاه بالکیات فکاری کوویاد را
خریداری کرده و یک ائت ف حق اختراع بتعلق به بردم را ایجاد کرد .همچنین باهناور باالقوه
سرعت تولید واکسن در بازار و همچنین تولید آن را افزایش بیدهد و بایتواناد الگاویی بارای
سایر روشهای دربانی باشد که بمکن است در آینده به بازار عرضه شود (.)Lay, 2020
افزونبر راهحلهای بوکور ،در باه به  2020ادارة ثدت اختراع و ع بت تجاری آبریکا پروژة
آزبایشی به نام نر پایلوت را راهاندازی کرد که به بوجب آن نهادهای خرد 2یاا کاوچکی 3کاه
دارای فناوریهاای حاوزة واکسان باشاند ،بای توانناد از بزایاای ایان نار اساتفاده کنناد و
درخواستهای ثدت اختراع خود را بهحورت ویژه و با سرعتی بیشاتر ،در فراینادهای بررسای و
ارزیابی قرار دهند .نی اجرای این نر پروندههایی که حاوی ادعاهایی در خصو کوویاد19-
________________________________________________________________
1. Patent Pool
2. Micro Entity
3. Small Entity

 16فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

باشد و از سوی بتقاضیان و شرکتهاای حانعتی بازرگبقیااس ب ار نشاده باشاد ،1پاز از
اولویتبندی و احراز شرایط ،وارد فرایند ارزیابی بیشوند .باهنظار بایرساد کاه ایان نار  ،باا
تضمین حفاظت از داراییهای فکری در کوتاهترین باازة زباانی ،انگیازة بخترعاان و ناوآوران را
برای سربایهگواری بیشتر و تجاریسازی سریع فناوریهای توسعهیافته افزایش خواهد داد.

نتیجهگیری
بیماری کووید 19-در بدت زبان کوتاهی به بیماری همهگیر جهانی در سدة حاضر تددیل شاده
است .اغلب کشورهای جهان با تدعات اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و حقوقی آن دساتوپنجاه
نرم بیکنند .اغلب شرکتها و تیمهای تحقیقاتی فعاال در حاوزة زیساتفنااوری فعالیاتهاای
شایان توجهی را برای کشف واکسان باؤثر بار درباان و بهاار کروناا آغااز کاردهاناد .برخای از
واکسنهای تحقیقاتی با استفاده از فناوری اح ژنتیک در دست تولید هستند .حاال آنکاه در
اغلب نظام های حقوقی توسل به فناوری اح ژنتیک با رویکردهای نسدتاً سختگیرانه قوانین و
بقررات بواجه اند که تحقیقات در حوزة آنها را با تشریفات نسدتاً نوانی بواجه ساخته است .در
نظام های حقوقی همچون اتحادیة اروپا که قواعد و بقررات دستورالعملهای بحیط زیساتی بار
اح ژنتیک حاکم است با وجود بخالفتهای بکرر ،بهدلیال اضا رار ناشای از کوویاد 19-در
قوانین زیست بحی ی تغییرات بوقتی توسط پارلمان اروپا و کمیسیون اتحادیة اروپا به رسامیت
شناخته شده و آزبایشهای بالینی واکسنهای تهیهشده از نریق فناوری اح ژنتیکای بارای
دربان یا پیشگیری از کووید 19-بی تواند در اسرع وقت بدون تأخیرهای در نظر گرفتهشاده در
دستورالعملهای بوکور فعالیت کنند .اگرچه دستورالعملهاای باوکور باه تضامین حمایات از
س بتی انسان و بحیط زیست کمک بیکنند؛ با وجود این ،اتحادیاة اروپاا نسادت باه واکسان
کووید تغییر بوضع داده است .بنابراین تا زبانیکه کووید 19-بهعنوان یاک وضاعیت اضا راری
پابرجاست ،این بعافیتها نیز اعمالشدنی خواهد بود .از نرفی ،شارکتهاای باوکور خواساتار
حمایت بالکیت فکری از دستاوردهای تحقیقاتی خاود هساتند .برخای بنتقادان بعتقدناد کاه
حمایت بالکیت فکری از واکسنها و دربان کووید 19-بانع از توسعه یاا در دساترس باودن آن
بی شود .نرفداران حمایت بالکیت فکری بعتقدند کاه ایان حمایات بارای خلاق درباانهاای
بدتکرانه ،آزبایشها و واکسنها حیاتی اسات .در بیاان نظرهاای بوافقاان و بخالفاان حمایات
بالکیت فکری از واکسنهای کووید  19راهحلهای بختلفی برای ایجاد تعادل بین حاق جابعاه
برای دسترسی به واکسن و دارندة حق بالکیت فکری ب ر شده است کاه عداارتاناد از لازوم
حف حق اختراع ،بجوزهای اجداری ،قراردادهای ائت ف حق اختراع و نر پاایلوت .باا وجاود
________________________________________________________________
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تدابیر قانونی اتخاذشده در دو نظام آبریکا و اتحادیة اروپا ،در نظاام حقاوقی ایاران همچناان باا
سکوت قانونگوار و خأل قانونی بواجهیم .بهنظر بیرسد در راستای حال شارایط بحرانای حاضار
تجدیدنظر در بقررات قوانین در زبیناة بوجاودات و بحصاوات تهیاه شاده از احا ژنتیاک
ضروری بهنظر بیرسد .همچنین بیتوان نظر به شرایط بحرانی ناشای از بیمااری بعافیاتهاا و
استثنائات بوقتی را برای تسریع فعالیت تحقیقااتی بؤسساات زیسات فنااوری در نظار گرفات.
بضاف بر اینکه با در نظر گرفتن چتر حماایتی بالکیات فکاری بارای دارنادگان اباوال فکاری
بی توان انگیزة تحقیق و توسعه را برای شرکتهای تحقیقااتی فعاال در زبیناة کشاف واکسان
افزایش داد .ابید است با اعمال چنین تغییراتی ،شاهد گشوده شدن دریچة تحقیقاتی برتدط باا
حوزة تولید دارو و واکسن کووید 19-باشیم.

منابع
 .1فارسی
الف) مقاالت
 .1بختیاروند ،بص فی (« ،)1396بررسی فقهی حقوقی بجوزهای اجداری بهارهبارداری از حاق
اختراع» ،فقه و احول ،سال چهلونهم ،ش  ،3شمارۀ پیاپی .79-94 ،11
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