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 ؛مقدمه

آبادی ی نرهنگی )عیسیز بیااهگونه (61: 8219)احادی، ای قدیایقاچاق کاال به عنوان پدید 

: 8262 هزمینا،) کنداقتصاد کشوهها ایجاد می ( ز ایرامینی، معضالتی ها برای14: 8263قلعه،ز شا 

: 8216م اقتصادی، مرتبط با نساد اداهی )توکلی، اجرای(. این پدید  ا893: 8217سی ،  ؛12

ض گارکی ز مقرهات محدزد یا یانته، نرامرای ز ضدّ حقوق ز عواه، ساامان(899

. آماه دقیقی اا (69: 8219 احادی،) زهزد ز خرزج کاال اا یک کشوه است یکنند مانوع

میلیاهد داله  3/86ها حدزد  میزان آن، اما برآزهدها (71: 8211بیابانی، ) قاچاق کاال زجود نداهد

آن )اتاق  ( یا کاتر اا888: 8269ااد  ز دیگران، قلی)( یا بیش اا این 84: 8268)منصوهی، 

ه هایی ها بکنند. قاچاق کاال عالز  بر خساهت اقتصادی، هزینهاعالم می (2ز  3: 8264بااهگانی، 

های اق گونهکند. قاچده حال توسعه تحایل می زیژ نرهنگی بر جوامع ِبه لحاظ امنیتی، بدداشتی ز

: 8217مختلفی داهد ز ده کشوه ما قاچاق داهز یکی اا اقسام قاچاق کاال، قلاداد شد  )سی ، 

میلیاهد یوهز  71( که آماه دقیقی اا آن زجود نداهد، زلی سود قاچاق داهز ده جدان حدزد 47

 ،8262 خبرگزاهی ساامان غذا ز داهز،؛ Iracm and Przyswa, 2013: 16) برآزهد شد  است

میلیاهد داله  7ده ایران برخی مقامات، میزان سالیانه قاچاق داهز ز سوخت ها  .(8911 کد خبر:

طوه کلی ساخت ز قاچاق داهزهای . به(47328کد خبر:  ،8264خبر آنالین، )انند تخاین می

کند یاهی ها نصیب قاچاق یان مهیسک پایین، سود سرش تقلّبی با شرایط تولید ز حال آسان ز

(Akunyili, 2004: 19). 

قاچاق داهز نراتر اا ابعاد اقتصادی، حیات ز سالمت شدرزندان ها نیز  باهپیامدهای خساهت

ر مساعدی بست کند؛ ایرا زهزد داهزهای تقلّبی ز غیرمجاا به باااه هسای داهزیی کشوه،تددید می

 Attaran at ;83ز  88: 8263ااد  ز دیگران، کنند )منجممیها برای آسیب به شدرزندان نراهم 

al,2011,1,5کندی اعالم مینفر ها به دلیل تقلّب داهزی 799999ها، مرگ ساالنه (. برخی تخاین 

(Ibid:8،ده پاکستان ده یک موهد به خاطر داهزی غیر استانداهد ،)  نفر اا شدرزندان  831بیش اا
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نفر به دلیل دهیانت زاکسن تقلّبی  3199یا ده نیجریه  (Attaran at al, 2012:3) نوت کردند

(. ده ایران هئیس دادگا  بدزی نظام پزشکی، حدزد 19: 8211قاسای ز دیگران، ) مننژیت مردند

 شوند ها تقلّبیپاکستان زاهد می زیژ  اا دبی، ترکیه زدهصد داهزهای قاچاق که به 11تا  19

ها برخی تخاین (.861399کد خبر:  ،8261هسانی سالمت نیوا،عکند )پایگا  اطالاهایابی می

یگا  خبری پا) کندحکایت داهد که ده هر پنج  انیه یک نفر ده کشوه داهزی تقلّبی مصرف می

های جسای برای ( ز این موضوع منجر به برزا آسیب43499کد خبر: 8264تحلیلی پویش،

 موهد نابینائی برخی اا بیااهان بستری ده بیااهستانشود، چنانکه ده یک شدرزندان ز بیااهان می

، کد 8264هسانی سالمت نیوا،به دلیل استفاد  اا داهزی تقلّبی گزاهش شد  است )پایگا  اطالع

هم اقتصاد حوا  سالمت ز هم سالمت  8ده مجاوع قاچاق داهزی تقلّبی (.831149 خبر:

 کند.کنندگان ها تددید میاستفاد 

دهصد داهزهای  19ها زن  برخی اهایابی دهد.ان هخ میتاام کشوههای جد قاچاق داهز ده

ت جدانی ده اهایابی ساامان بدداش توقیفی ده گارکات خازهمیانه ز آسیای شرقی تقلّبی هستند ز

آن  ای که آماهگونهقاچاق ز تقلّبی است، به دهصد داهزی کشوههای مختل  دنیا 79بین یک تا 

 Iracm and) نته، یک دهصد ز ده کشوههای ده حال توسعه اا د  دهصدیاده کشوههای توسعه

Przyswa, 2013: 17) تا سی دهصد است (Mackey & Liang, 2013: 2 ز به هاین نسبت ده )

ده ایران اکنون آماه داهزهای تقلّبی بیش اا یک دهصد ز ده  .یابدکشوههای دیگر انزایش می

کد خبر:  ،8262شود )خبرگزاهی ساامان غذا ز داهز،میدهصد گزاهش لواام آهایشی تا پنجا 

تا  89( زلی مطاب  تخاین برخی مقامات صالح، میزان آن قبل اا اجرای سامانه اصالت داهز 8911

(. 31818، شااه  خبر: 8216 هسانی زااهت بدداشت،اطالع -پایگا  خبری) دهصد بود  است 81

 ایینپهستند ز به دلیل حیاتی بودن این کاال، آماه  بیشتر قربانیان قاچاق داهز جوانان ز انان

 هیزی ز مباها  مؤ ر با آن است.قابل توجه ز نیاامند برنامه داهزهای قاچاق نیز

                                                           
1. Counterfeiting Medicine Trafficking 
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اا ایران به سات  ی قاچاق داهز ده ایران دز سویه ز اا خاهج به سات ایران )زاهداتی( زپدید 

با زجود مانوعیت  .شودانغانستان انجام میبه زیژ  عراق ز  صادهاتی( ز) سایر کشوهها

قاچاق داهز با استفاد  اا نضای  خریدزنرزش اینترنتی داهز ده برخی کشوهها اا جاله ایران،

 انزاید. مطاب  اهایابی ساامانآسیب داهزهای تقلّبی می گیرد ز این امر برمجاای نیز انجام می

 Iracm and)   اا طری  اینترنت تقلّبی هستندشددهصد داهزهای خریداهیبدداشت جدانی، پنجا 

Przyswa,2013: 21با  18 آده عالیات پانگِ 8268تا، ده سال (. بر اساس گزاهش پلیس ن

 اندشد هاکاهی اینترپل، بیش اا هزاه سایت اینترنتی توایع داهزهای غیر مجاا ز تقلّبی شناسایی

دهد چین، هندزستان ها نشان میبرهسی(. 81928کد خبر: ،8268هسانی پلیس نتا، پایگا  اطالع)

 Iracm and) ز به میزان کاتر هزسیه تولیدکنندگان اصلی داهزهای تقلّبی ده جدان هستند

Przyswa,2013: 17.) 

ن ها نقش مؤ ری ده مباها  با ایقاچاق داهز مبتنی بر عللی است که مالحظه ز خنثی کردن آن

حقوق گارکی باال؛  اند اا: عواهض زپدید  دزسویه، عباهتهای این علت برخی اا پدید  داهد.

سود سرشاه قاچاق داهز؛ قیات پائین برخی داهزها ده ایران برای حاایت اا بیااهان خاص 

(؛ تغییرات نرخ اها؛ نساد اداهی؛ زضعیت خاص هاسایگان؛ تطایع برخی 39، 8211)نصیحی، 

ده شرایط خاص مانند  ه تأمین داهزنظای دخاهجی؛ بی داهزییهای پزشکان توسط شرکت

تحریم؛ نقدان برخی اقالم داهزیی به دلیل عدم مداهت نیرزهای متخصّ، داخلی؛ عدم توایع 

مثالً  داهزییموهد برخی اقالم  یکنواخت داهز ده سراسر کشوه؛ حاکایت مالحظات نرهنگی ده

ع  ض خی اقالم داهزیی؛جنین؛ تبلیغ برخی داهزها ده نضای مجاای؛ قیات باالی بربرای سقط

نق، ز ناکاهآمدی برخی  ها ز اماکن توایع داهز؛عالکرد داهزخانه شدید نظاهت ز بااهسی اا

( 19: 8211؛ قاسای ز دیگران،84: 8263؛ منجم ااد  ز دیگران، 32قوانین مباها  با قاچاق )هاان: 

 شود.ی هسای ها موجب میهاحتی ده شبکه ز... که قاچاق ز توایع داهز خاهج اا شبکه داهزیی ز

                                                           
1. Operation Pangea V ( Dates: 25 September – 2 October 2012 ). 
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های مدم نظام سالمت عاومی ده قاچاق داهزهای تقلّبی ده آیند  نزدیک به یکی اا چالش

زهی ضر الاللی ده مباها  با این پدید  خطرناک هاهاکاهی بین شود ز این امرجدان تبدیل می

ای الاللی، مرحله تاا با برگزاهی یک کنفرانس بین 3997زیژ  اا سال سااد. ده هاین هاستا بهمی

الزام  تر زگذاهی مناسبکاههای متنوعی اا جاله قانونآغاا شد ز ها  ه مباها  با داهزهای تقلّبید

رنت. گ ده اجرای مجااات ز برخی تدابیر عالی برای کنترل این پدید  خطرناک، موهد توجه قراه

ن با ز قاچاق آن، ها نی داهزییلّب الاللی ضد پدید  تقبین ای زهیزی اقدامات منطقهنظر به پی

ده مجلس  8263ما  دی 2توجه به تصویب قانون جدید مباها  با قاچاق کاال ز اها ده تاهیخ 

ز  الاللیجایگا  آن ده اسناد بین انگاهی قاچاق داهزی تقلّبی زشوهای اسالمی، موضوع جرم

به  ز پژزهش حاضر با توجهتحلیل است  ایران، موضوع جدیدی است که نیاامند جناییسیاست 

ناد داهزی تقلّبی چیست؟  اس که ها پاسخ دهدزیژ  به این سؤالکند بهاهایت موضوع کوشش می

ز قاچاق آن، چه تدابیر ز هاهبردهایی ها موهد توجه  داهزییالاللی برای مباها  مؤ ر با تقلّب بین

الاللی ز حقوق ایران، مبتنی بر چه بینانگاهی قاچاق داهزی تقلّبی ده اسناد اند ز جرمداد  قراه

 هایی است؟دالیل ز متضان چه کاستی

دزم بر مبنای آن ه آمد، این مقاله ده بخش ازل ضان تبیین برخی مفاهیم، ده بخش 

ا ای زده بخش دیگر، االاللی ز منطقهل آن ها بر مبنای اسناد بینانگاهی قاچاق داهز ز دالیجرم

 شود.ها ز پیشندادهای مرتبط تحلیل میبرخی کاستی منظرحقوق ایران برهسی ز

 شناسیمفهوم .2

انگاهی قاچاق داهزی تقلّبی، قبل اا هر چیز نیاامند شناسایی دز مفدوم داهز تحلیل موضوع جرم

 ز داهزی تقلبی است:
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 دارو .2-2

دا، )دهخای که قطع بیااهی کند داهز ده لغت به معنای هر چیزی که با آن دهدی ها دهمان یا ماد 

 ،(8919: 3 ج ،8219( یا آن ه که پزشک برای معالجه بیااه تجویز کند )معین،89313: 7 ج ،8277

است. ده دانش   Medicineترکلیشکل  ز به  Drugانگلیسی معادل داهز ده ابان آمد  است.

 ده خود، تغییراتی های شیایائیکه با کنش شودای اطالق میبه هر ماد  داهزشناسی، داهز ماهیتاً

(. ده تعریفی دیگر، داهز به موادی گفته Katzung at al, 2012: 3) کندایجاد می ایستی کاهکرد

شود که قاده به تشخی،، پیشگیری، دهمان ز معالجه یا توق  بیااهی ز یا باعث هنع عالیم می

های انسان بخش دهد، بااساای، طبیعی کردن کاه اندامبیااهی ز حالت غیرطبیعی جساانی ز التیام

 هزد. یا حیوان به کاه می

ساامان غذا ز داهزی زااهت بدداشت، دهمان ز آمواش پزشکی، داهز  داهزییزن  ضوابط 

ت ها ز یا اصالح حاالای اطالق شد  که برای پیشگیری، تشخی، ز دهمان بیااهیبه نرآزهد 

هزد ز زااهت بدداشت، دهمان ز آمواش پزشکی مطاب  مقرهات ز نیزیولوژیک به کاه می

قانون  2ماد   2ها ده کشوه مجاا دانسته است. ها نین زن  تبصر  ضوابط قانونی، مصرف آن 

با  36/92/8224مربوط به مقرهات اموه پزشکی ز داهزیی ز مواد خوهدنی ز آشامیدنی مصوب 

کنند ، هاى تقویتى، تحریکاا این پس: ق.پ.د.خ.آ.( کلیه نرآزهد ) بعدیاصالحات ز الحاقات 

توسط زااهت بدداشت، دهمان ز آمواش پزشکى اعالم ز منتشر  هاکه ندرست آن ...ها ز زیتامین

 .گردد جزء اقالم داهزیى استمى

یا ژنریک ز داهزهای تجاهی ز اختصاصی یا  8اصوالً داهزها به دز دسته داهزهای عاومی

 ؛ود، تولید ز عرضه شایتولیدکنند ماکن است توسط هر شوند. داهزی عاومی، تقسیم می 3برند

ماد   3تبصر  (. به موجب Ibid:76) ی خاص هستندمخت، یک تولیدکنند برند، ی اما داهزها

که با نام شیایایی یا عاومی  شودمیداهزهایی اطالق  به ،داهزهای ژنریک عنوان آق.پ.د.خ. 82

                                                           
1. Generic Drugs 

2. Brand Name Drugs 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ماد   گردد ز زن می تأیید( یا توسط زااهت بدداشت، دهمان ز آمواش پزشکی غیراختصاصی)

ساد  ز یا اا اختالط یا  طوهبهکه  شودمیاختصاصی شامل داهزهایی  داهزیقانون مزبوه،  82

 ،رمولآمد  ز با ن دست بهترکیب چند داهز ده نتیجه ابداع شخ، یا شخصیت حقوقی معینی 

 ده کشوه ایران ز یا کشوههای خاهجی کنند ابداعصنعتی مخصوصی به نام  تاسم  ابت ز عالم

 .به  بت هسید  باشد

 لّبیداروی تق .2-1

زاقعی یا سالم، عباهت داهزی تقلّبی استفاد   مقابل داهزی اصلی، ده ابان ناهسی معاوالً ده

اصطالحات دیگری چون داهزی  8اصطالح داهزی تقلّبی شود ز ده ابان انگلیسی ده کناهمی

( که Clift, 2010,14,15) کاه هنته استنیز به 2یا داهزی غیراستانداهد 3شد تحری  جعلی یا

 اما مقصود اا داهزی تقلّبی چیست؟ ل حکم زاحدی با داهزی تقلّبی است.مشاو

داهز  موهد به نقض عادی عالئم تجاهی مربوط است، اما ده تقلّب ده حقوق مالکیت نکری،

شود ز شامل اهائه نادهست هویت/خصوصیات یا منبع داهز تری استفاد  میگاهی ده مفدوم زسیع

کشوهها مفدوم زاحدی برای  (.Ibid:1شود )ای غیر استانداهد میطوه ساد  داهزهیا حتی به

مواهد ایر  ،4اند، چنانکه ده نیجریه آژانس ملی اداه  ز کنترل غذا ز داهزداهزی تقلّبی اهائه نکرد 

عناصر مؤ ر ناکانی؛  داهزی با -3عناصر غیر مؤ ر؛  داهزی با -8ها شامل آن اعالم کرد  است: 

داهزی بدزن نام یا  -4مؤ ر متفازت اا آن ه بر هزی بسته اظداهشد  است؛ عناصر  داهزی با -2

جدید گذشته با تتاهیخ داهزی تاهیخ گذشته یا بدزن تاهیخ انقضاء یا -1آدهس کامل سااند ؛ 

باهند، اند، ایانتدیه داهزی گیاهی که ساّی -9برچسب به قصد انززدن تاهیخ اعتباهش؛ 

                                                           
1. Counterfeit Medicine 

2. Falsified Medicine 

3. Substandard Medicine 

4. NAFDAC 
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داهزهایی که تأیید ز  بت آژانس مزبوه  -7اند؛ مرسوم دهست ز زیغیرمؤ رند یا مخلوط با داه

 (.Akunyili, 2004: 19ها دهیانت نکرد  است )

است که به عاد  داهزییداهزی تقلّبی، » :8ساامان بدداشت جدانی 8669مطاب  تعری  سال 

هر دز  تواند ده موهدداه شود. تقلب میاش برچسبخصوصیات یا منبع ز متقلّبانه ده موهد

تواند شامل محصول با عناصر دهست کاه هزد ز محصول تقلّبی میمحصول عاومی ز تجاهی به

تعری  «. ی باشدبندی جعلیا عناصر نادهست، بدزن عناصر مؤ ر، با عناصر مؤ ر غیر کانی یا با بسته

وسط اً تمزبوه اگرچه هسااً موهد اقبال تاام کشوههای عضو ساامان مزبوه قراه نگرنت، اما بعد

موهد باابینی قراه گرنت  3الاللی ضد تقلّب محصوالت پزشکینیرزی ضربت بین

(Clift,2010:9 ز این نداد ده سال )یک محصول »آن مقره کرد:  یانته ااده تعری  تحول 3991

آن  1ز یا منبع 4ده موهد خصوصیات 2توان تقلّبی نامید که توصی  نادهستیپزشکی ها امانی می

ر بندی دیگده موهد خصوصیات این موضوع شامل محصول، ظرف محصول یا بسته زجود داهد.

شود... نقض یا انکاه ح  انحصاهی اختراع نباید با محصوالت پزشکی یا اطالعات برچسب می

محصوالت پزشکی )عاومی یا تجاهی( که اجاا  باااهیابی ده یک کشوه  .تقلّبی اشتبا  شود

 .«شوندمعین ها نداهند زلی این اجاا  برای کشوههای دیگر زجود داهد، تقلّبی محسوب نای

اس اس است که بر «بانهمتقلّ»ز  «عاداً»عباهات  های تعری  ساامان بدداشت جدانی،اا مزیت

ک بنابراین اگر کاهمند ی تباهی اا شاول تعری  خاهج است؛غیرعادی یا اش داهزییآن، تقلب 

ها نبندی کند یا قرص ها ده دمای اشتبا  که باعث نساد آبه اشتبا  قرصی ها بسته داهزییشرکت 

                                                           
1. WHO 

2. International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce(IMPACT) 
هسیدگی  لاحتیاطی باید ده طوگیرد. قصد جنایی ز یا هنتاه اا هزی بیزن  تعری ، تقلب اا هزی عاد ز متقلبانه انجام می .2

 منظوه تحایل مجااات، برهسی شود.به ز قضائی

 امل است.کاهایی یا سایر عو دهند ،اهتباط با نام، ترکیب مواد تشکیل کنند  دهتوصی  گارا . این موضوع شامل هرگونه 4

کنند  ده اهتباط با سااند ، کشوه سااند ، کشوه مبدأ داهند  اجاا  باااهیابی یا مراحل . این موضوع شامل هر توصی  گارا 1

 توایع است.
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طوه قطعی داهز برچسب نادهست دهیانت کرد  است، اما بر زن  تعری  شود، قراه دهد بهمی

(. این تعری  برخالف تعریفی است که Attaran at al, 2011, 12) مزبوه این داهز تقلّبی نیست

ددید مشابه متضان ت جرایمکنوانسیون شوهای اهزپا ده موهد محصوالت پزشکی تقلّبی ز »ده 

نصل ازل کنوانسیون مزبوه ده تعری  تقلب  .j.4، موهد توجه قراه گرنت. دهبند 8سالمت عاومی

مقره شد  است: اصطالح تقلّب به معنای یک ناایش نادهست مربوط به خصوصیات ز یا منبع 

دهد. توجدی هزی میتوسعه قابل است. به موجب تعری  اخیر ده مفدوم داهزی تقلّبی،

نه اعالم ادهست ها نیز مجرماز اهائه داهزی با ماهیت ن داهزییکنوانسیون مزبوه اشتبا  یک شرکت 

 (.Ibid:13) کندمی

هزد. مطاب  کاه مینیز به ده کناه اصطالح داهزی تقلّبی، اصطالح داهزی غیر استانداهد   

، داهزهای غیر استانداهد 3992ساامان بدداشت جدانی موهخ  371شااه   3برگگزاه 

ده  ی هعایت نشد  است زمحصوالتی هستند که ده عناصر ز ترکیب آن مشخصات صحیح علا

اند. محصول غیراستانداهد نتیجه غفلت، خطای نتیجه برای بیااهان غیر مؤ ر ز اغلب خطرناک

انسانی، منابع ناکانی مالی یا انسانی یا تقلب است. مطاب  تعری  مزبوه داهزهای تقلّبی هم بخشی 

ه ی غیر استانداهد این است کزلی تفازت آن با داهز ،اا مفدوم زسیع داهزهای غیر استانداهد است

طوه متقلّبانه ده موهد خصوصیات ز منبع آن برچسب دهیانت کرد  ده حالی که داهزی عاداً ز به

 ,WHOاست ) ی تولید ز توایعیا آسیب ده انجیر  هنتغیر استانداهد مبتنی بر قصوه یا نتیجه پس

2003: Factsheet N.275  زیژ  ده تاییز داهزی تقلّبی اا به (. با توجه به ابدامات این تعری

ری  قبلی، ده تعریفی متفازت اا تع 3996داهزی غیر استانداهد، ساامان بدداشت جدانی ده سال 

دانست که داهزی زاقعی است ز توسط  2داهزی غیر استانداهد ها محصولی خاهج اا مشخصات

                                                           
1. Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar 

crimes involving threats to public health (MEDICRIME) 

2. Fact sheet 

3. Out of Specification (OOS) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs275/en.WHO,2003:Factsheet
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs275/en.WHO,2003:Factsheet
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs275/en.WHO,2003:Factsheet
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، تولید شد  زلی مشخصات کیفی تنظیای 8داهزییتولیدکنندگان موهد تأیید مقامات ملی تنظیم 

 WHO, 2009, Counterfeit) ها توسط استانداهدهای ملی ها هعایت نکرد  استبرای آن

medicines: frequently asked questions)  ا که ب داهزییاین تعری  نیز مناسب نیست؛ ایرا

مجوا مقامات پزشکی تولید شد  است اگر غیر استانداهد است نباید ده باااه زجود داشته باشند. 

، ده تعریفی جدید، داهزی غیر استانداهد ها 3989 سرانجام ساامان مزبوه ده طرح پیشندادی سال

شود داند که ده موهد آن مشخصات ز استانداهدهای کیفی، هعایت نایمی زییداهمحصول 

(WHO, 2010, New Definition for Substandard Medicines.) 

، به اقسام گوناگونی اا 3989برگ ساامان بدداشت جدانی ده ژانویه ده آخرین گزاه 

 عنوان اختصاهی محصوالتباه ز خطرناک، اا جاله داهز، با ایان های پزشکینرآزهد 

SSFFC2اند اا: محصوالت پزشکی غیر استانداهد، بدلی، با برچسب تصریح شد  است که عباهت

مفدوم جدیدی برای هر یک اا عباهات مزبوه اهائه نکرد   نادهست، جعلی ز تقلّبی. سند مزبوه

ی ز اغلب ده شرایط خیلی ضعی  ز غیر بدداشت SSFFCآن، محصوالت  زلی مطاب  ،است

ی ازقات های ناشناخته ز گاهمحتوی ناخالصی شوند ززسیله کاهکنان ناقد صالحیت تولید میبه

اهان ضره توانند به بیااند. این محصوالت میها ماهیتاً سایآلود  به باکتری هستند ز برخی اا آن

 (.WHO, 2003: Factsheet N.275) ها ها با شکست مواجه کننددهمان بیااهی بزنند ز

قانون مربوط به اموه پزشکی، داهزیی، خوهدنی ز آشامیدنی زیژ  مقرهات کیفری ایران ز به

ذشته تاهیخ گ ، اا اصطالح نسبتاً مبدم داهزی تقلّبی یا ده مواهدی داهزی ناسد ز(آ خ. د. پ. ق.)

بندی نکردن داهزهای نااصل ز غیر سالم ز تعری  های قانون، دستهاا کاستی اند زاستفاد  کرد 

توجه  شد  موهدتواند با توجه به اسناد اشاه نکردن اصطالح داهزی تقلّبی است که این مدم می

ز  «تقلّبی»ی بینی دز اصطالح داهزهاتقنینی ایران قراه گیرد. پیش جناییکنشگران سیاست 

                                                           
1. National Medical Regulatory Authority(NMRA) 

2. Substandard, spurious, falsely labelled, falsified and counterfeit medical products 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs275/en.WHO,2003:Factsheet
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs275/en.WHO,2003:Factsheet
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اهیخ ت با برچسب نادهست، های مختلفی هاانند داهزهای غیر استانداهد،تواند گونه، می«غیرمجاا»

 ناسد ز... ها پوشش دهد. گذشته یا نزدیک به تاهیخ پایان اعتباه،

 انگاری قاچاق داروی تقلّبی؛جرم .1

 ایالمللی و منطقهدر سطح بين .1-2

هشد است که سالمت اشخاص ز بدداشت موضوعی هزبهساخت ز قاچاق داهزهای تقلّبی، 

شود، موجب مرگ، ناتوانی ز جراحت می کند زعاومی ها ده جامعه جدانی با تددید مواجه می

 Kelesidis) اندانسانی ز مالی ضره می برد ز به منابع اهاشانداعتباه نظام سالمت ها اا بین می

at al, 2007:214; Impact,2011:5.) ها هر هزا  انراد بسیاهی به علت داهزی هشحسب گزا

د. ده دهنجای اصلی، به آهامی آسیب دید  یا جانشان ها اا دست میغیر استانداهد به تقلّبی ز

ان داهزها شود ز متقلبباه ز حتی ساّی استفاد  میعناصر ایان مواهد بسیاهی ده داهزهای تقلّبی اا

ان کنند، ضبعدی، ساخته ز قاچاق میبا تصازیر سهحتی  ها تا حد نزدیک به داهزهای اصلی ز

که برای سالمت ز بقای کاهکرد دهست داهز  اینکه شرایط نامناسب ساخت یا نگدداهی داهز نیز

 &) تواند یک داهز ها ده لیست داهزهای غیرقانونی یا غیرمجاا قراه دهدمدم است، می

Santella,2005:307 Wertheimer; Neuberger & Neusuess,2015:70) اما تولید ز قاچاق ،

 &Mackeyیانته است )خطر ز ساامانداهزی تقلّبی یا غیراستانداهد تجاهتی پرسود، کم

Liang,2013:2,3) ،تقاضای ایاد ز که اهتاام برخی کشوهها بر تقدم صادهات بر بدداشت 

 ،یداهزیداهان مهای متفازت یا باالی برخی داهزها، هاکاهی ناکاهآمد بین کشوهها ز سداقیات

ری  تجاهت داهز اا ط ضع  ز نساد نظام نظاهتی ز اجرائی یا قوانین کیفری ناق، ز ناکاهآمد،

اق الاللی برای مباها  مؤ ر با تولید ز قاچمناط  یا بناده آااد ز ها نین نقدان یک سند جامع بین

-Beken &Balcaen, 2006: 314) موجبات انزایش آن ها نراهم کرد  است داهزهای تقلّبی،

319 ; World Health Organization, 1999: 15-17; World Health Organization 2013 

1-3 .) 
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یانته یا ده حال توسعه ها گرنتاه کرد  است، چنانکه ی کشوهها اعم اا توسعهاین پدید  هاه

ی هایاهیموهد بیامناط  آنریقا ده  ده کشوههای آمریکا ز انگلستان اا طری  اینترنت ز برخی

 Sugita) سل ز... قاچاق داهزهای تقلّبی یکی اا معضالت بدداشتی شد  است چون ایدا، ماالهیا،

& Miyakawa,2010:244,245). های ، ده ناونه3999تا  3999 هایده آمریکا بین سال

برخی ( ز ده Unicri.2012:19) است دهصد هشد زجود داشته 199شد  داهزهای تقلّبی گزاهش

 Newton)اند دهصد داهزهای برای نرزش، تقلّبی بود  29 ی بیش ااکشوههای آنریقایی ز آسیای

at al, 2010:100.) ه ک اصوالً اا مشکالت جدی نراهزی کشوهها این است که داهزهای تقلّبی

توجدی ها ده تجاهت مشرزع به خود ماکن است تأمین آن اا طری  قاچاق باشد، سدم قابل

 (.Attaran at al,2012,3) داد  استاختصاص 

ا ده مقابل هدهند، زلی زاکنشبسیاهی اا کشوهها ده مقابل پول تقلّبی نوهاً زاکنش نشان می

مقابله  پذیر با این پدید با آنکه کشوههای مسئولیت زی تقلّبی ز قاچاق آن هاگون نیست.داه

ود مباها  با قاچاق داهزی تقلّبی زجکنند زلی ده برخی کشوهها اصوالً قوانین مناسبی برای می

جرم نیست ز ده کشوههای دیگری مانند نیلیپین  داهزیینداهد ز ده برخی کشوهها اساساً تقلب 

ده برخی دیگر مانند چین مجااات سنگین ز  های منعطفی مثل اندان ز جزای نقدی زمجااات

 داهزییوهها مقرهات دهصد کش 39بینی شد  است. ده یک اهایابی کلی نقط حتی مرگ پیش

دهصد دیگر هم مقرهات محدزدی  19دهصد هم مقرهاتی نداهند ز  29پیشرنته داهند ز حدزد 

رت تقلّبی شداهند چنانکه ده برخی کشوهها، مجااات قاچاق داهزی تقلّبی با سایر کاالها مانند تی

 .(World Health Organization, 2013: 2;Iracm and Przyswa, 2013: 49 ) یکسان است

 های مدم نظام سالمت عاومیای نزدیک یکی اا چالشتواند ده آیند باه این پدید  میابعاد ایان 

( ز این امر Hussain Khan at al, 2011: 484 ;Mackey & Liang,2013: 1) ده جدان شود

کند؛ زاکنش مناسب جامعه جدانی علیه این پدید  ز هاکاهی کشوهها با یکدیگر ها ایجاب می

های نامهز قطع 8611ده سال  WHA41.16نامه به هاین دلیل ساامان بدداشت جدانی ده قطع
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 :Impact, 2011) این ضرزهت ها موهد توجه قراه داد 3994ز  8664،8663های ده سال دیگر

الاللی ینکنندگان ده کنفرانس بدنبال آن با توجه به مذاکرات ز تفاهم حاصل بین شرکت ( ز به9

 3999نوهیه سال  81 )ده مادهید(، ده ندایت بیانیه هزم ده 3994ده سال  داهزییامات تنظیم مق

انته ز این شبکه یگسترش داهزییبیانیه مزبوه تصریح کرد  که تقلّب  موهد توان  قراه گرنت.

الاللی ها نیاا داهد تا جدانی نرامرای به حدی هشد کرد  که هااهنگی ز هاکاهی مؤ ر بین

 ای برای مباها  با آن مؤ ر زاقع شوند.دهای ملی ز منطقههاهبر

راه زیژ  ده سند هزم، موهد توجه قبرای مباها  با این پدید  چند هاهبرد ز تدبیر پیشندادی، به

بینی چاهچوب حقوقی هزشن؛ تدزین قانون پیش -8اند اا: طوه خالصه عباهتگرنته است که به

اعاال نظاهت بر چرخه تولید ز توایع داهز  -3 ؛داهزی تقلّبیز مقره کردن مجااات برای قاچاق 

اا امان زهزد مواد ازلیه تا تولید، عرضه ز صادهات آن ز اینکه اعاال این نقش نظاهتی نقط بر 

اهاد  سیاسی ز  -2 ؛های خصوصی هم باید نظاهت کنندها نیست ز شرکتدزلت یعدد 

 ؛آن ز قاچاق داهزییمحاکم برای مباها  با تقلب  ی زیمیان قوا شامل پاهلاان، قو  اجراهااهنگی 

آمواش هاگانی اا ههبران سیاسی تا پزشکان ز بیااهان ده موهد خطرات این پدید  هز به  -4

گیری اا نظرات بدر  - 9 ؛اهتقای امکانات ز تجدیزات ننی برای مباها  با این پدید  -1هشد 

ضد  الاللی ضربتبر ایجاد یک گرز  بینتخصصی یک گرز  مرجع؛ به هاین جدت کشوهها 

 داهزییالاللی مقامات تنظیم کنفرانس بین ده اجالس 8.توان  کردند محصوالت تقلّبی پزشکی

سنگاپوه به این موضوع تصریح شد که گرز  ضربت  3989برن ز  3991سئول،  3999های ده سال

                                                           
1. IMPACT یانته ز دهحال توسعه ها اا کشوههای توسعهها ز انجانها، انستیتوها، آژانسها، ساامانشامل گرزهی اا دزلت

اه هزی ها ز کها، هااهنگی نعالیتزجوی ها   حلاست که با هدف به اشتراک گذاشتن تجاهب، شناسایی مشکالت، جست

یابد ز دبیر که توسط ساامان بدداشت جدانی سامان می گرز  مزبوه کند.با داهزهای تقلّبی، نعالیت می اهداف مشترک مباها 

هیزی ز کاه، های طرحهای عاومی داهد ز اا گرز تبریک گفت، نشست 3999آزهیل  1کل ساامان موجودیت آن ها ده 

 (.Impact,2011: 9, 10برخوهداه است )
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ها ده ایفای نقش برای مباها  با تقلب مزبوه مکانیسم مناسبی است برای مشاهکت هاه طرف

 (.Ibid:5) داهزیی

باه دیگری ها نیز شناسایی کرد  است که به استناد یک معاهد  جامعه جدانی هنتاههای ایان

ن است. مثال هزشن آن قاچاق انسا ها کرد  است؛باها  مؤ رتری با آنز ده پرتو هاکاهی، م

 یموهد داهزهای تقلّبی هنوا هیچ عددنامه کند ز دهنقدان معاهد  حکایت اا عدم توان  می

الاللی شکل نگرنته است. با نقدان یک عددنامه هیچ الزامی برای پلیس ده هاکاهی نرامرای بین

یا  کها الزامی به اشتراک گذاشتن مداهالاللی زجود نداهد ز دادستانده انجام تحقیقات بین

این امر موجبات سوءاستفاد  مرتکبین ها نراهم  های استرداد مجرمین نداهند زپاسخ به دهخواست

لی الالای بین، تدزین معاهد هزبنابراین ازلین ضرزهت پیشِ (؛Attaran et al, 2012, 4) کندمی

 داهد ز... تعری است که ده آن باید ازالً انواع داهزهای مجاا ز غیرمجاا شامل تقلّبی، غیراستان

ز هنتاههای مجرمانه مربوط اا جاله قاچاق  داهزییهاهبردهای مؤ ر مباها  با تقلب  شود ز  انیاً

انگاهی هنتاههای ترین این هاهبردها جرمبدزن شک اا مدم بینی شود.داهزی تقلّبی پیش

بین قراه وجه مرتکباهی است که ده انجیر  طوالنی ز پی ید  تأمین داهزهای تقلّبی، موهد تایان

 گیرد.می

نظران، یابی به متن یک معاهد ، برخی کشوهها ز صاحببرای طراحی، مذاکر  ز دست

 کنندالاللی برای پیگیری این موضوع قلاداد میترین نداد بینساامان بدداشت جدانی ها مناسب

( Clift, 2010: 2-3;Attaran et al, 2011, 27 ;Hoen & Pascual, 2015: 387-388 ).  ده

توان نادید  گرنت، اما این ساامان مقابل این دیدگا  برخی معتقدند نقش ساامان مزبوه ها نای

ساامان  8کایسیون پیشگیری اا جرم ز عدالت کیفری ترین مرجع برای این موهد نیست زمناسب

ذاه اصلی گعنوان سیاستبه ،3اقتصادی ساامان ملل متحد-ملل متحد ده کناه شوهای اجتااعی

محل مناسبی است برای برهسی متن چنین  ساامان ملل برای موضوعات عدالت کیفری،

                                                           
1. The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) 

2. United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) 
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 ,McGrady) الاللی هارا  است یرگذاه بینبا اهاد  سیاسی کشوههای مدم ز تأ ای کهعددنامه

2011: 948 Boister &). 

موهد توجه قراه ای که این هاهبرد ها انگاهی ز ضرزهت تدزین معاهد اهتاام به هاهبرد جرم

ز هنتاههای مرتبطی چون قاچاق داهزهای تقلّبی  داهزییکه تقلب  دهد، موجب طرح این اید  شد

الاللی است الاللی مطرح شود؛ ایرا زن  نظر برخی، یک جرم امانی بینتا سطح یک جنایت بین

 ت یا هراس الاللی ضرزهیالاللی است یا برای کنترل آن هاکاهی جامعه بینکه ضد جامعه بین

مرتبط مانند قاچاق داهزهای تقلّبی داهای  جرایمز  داهزیی( ز تقلب Bassiouni,1983: 28-29دز 

ز هنتاههای مرتبط به آن، جرمی  داهزییهایی هستند. ده این نگا ، باید تقلب چنین زیژگی

 Attaran et) نرامرای، ضد سالمت جدانی ز مواهد ناحش آن جرمی علیه بشریت معرنی شود

al, 2011: 9-15 )ی ده هر کشوهی قابل تعقیب است. هاهبرد که هاانند ترزهیزم یا هواپیااهبای

باه ده ها، شامل داهزی تقلّبی، برای ازلینهای پزشکی ز قاچاق آنجرم انگاهی تقلب ده نرآزهد 

مت د سالمشابه متضان تددی جرایمکنوانسیون شوهای اهزپا ده موهد محصوالت پزشکی تقلّبی ز 

کنوانسیون مزبوه، ناهغ اا  .، موهد توجه قراه گرنت 8(MEDICRIMEموسوم به )عاومی 

الاللی نهای بیموضوعات مربوط به حقوق مالکیت نکری، ضان احترام به سایر اسناد ز برنامه

 الاللی ضربت ضد محصوالت تقلّبی پزشکیکه توسط ساامان بدداشت جدانی ز گرز  بین

(IMPACTموهد توجه ) انگاهی قراه گرنته است، اا جاله اهداف خود ها تادید ز تداهک جرم

 این کنوانسیون، برای سامان دادن مباها  .شد  ده کنوانسیون، معرنی کرد  استهنتاههای معین

اا جاله داهز(، چند هاهبرد ها موهد توجه قراه داد  است ) مؤ ر با تقلّب ده محصوالت پزشکی

                                                           
نصل ازل شامل هدف،  ماد  است. 22شوهای اهزپا است که شامل یااد  نصل ز  3988اکتبر  31کنوانسیون مزبوه، مصوب . 1

 قوق دادهسی،تعقیب ز آیین یا ح فری ماهوی نصل سوم به تحقی ،اصل عدم تبعیض، قلارز ز تعاهی ، نصل دزم به حقوق کی

صل هفتم ن نصل چداهم به هاکاهی مقامات ز تبادل اطالعات، نصل پنجم به تدابیر پیشگیرانه، نصل ششم به تدابیر حاایتی،

صل دهم به اصالح لی، نالالالاللی، نصل هشتم به مکانیزم پیگیری، نصل ندم به اهتباط با سایر اسناد بینبه هاکاهی بین

 کنوانسیون ز نصل یاادهم به شرایط ز قیود ندایی اختصاص داهد.
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مربوط به تقلبات  جرایمدیدگان نگاهی )ده نصل دزم(، حاایت اا بز ااند اا: جرمکه عباهت

اهی نزدیک ده نصل پنجم( ز تشوی  هاک) ده نصل ششم(، استفاد  اا تدابیر پیشگیرانه) پزشکی

ای انگاهی که ده سند اشاه  شد  اا جایگا  برجستهجرم نصل هفتم(. هاهبرد ده) الاللیبین

ند که کهای متعدد به کنوانسیون ها ملزم میوها یا سایر دزلتبرخوهداه است، هر دزلت عضو ش

گذاهی ضرزهی، هنتاههای عادی ، مطاب  حقوق داخلی خود ز با قانون6ز  1، 7، 9، 1زن  مواد 

بینی عنوان جرم، پیشها )مانند قاچاق محصوالت پزشکی ز داهزهای تقلّبی( به مندهج ده این سند

 (. :Unicri, 2012 15) کند

قاچاق،  تواند عالز  برانگاهی میبا توجه به مواد مندهج ده نصل دزم سند مزبوه، جرم

اند اا: تولید های پزشکی تقلبی ها نیز پوشش دهد که عباهتهنتاههای مختل  مرتبط با نرآزهد 

عرضه، داللی، نگدداهی ده انباه، نراهم کردن یا نگدداهی تجدیزات، زسایل یا عناصر  تقلّبی،

بی زنقل داهزی تقلّاستفاد  ده ساخت داهزی تقلّبی، نرزش، پیشنداد نرزش، اهسال، حال موهد

یا تجدیزات یا عناصر موهد استفاد  ده ساخت داهزی تقلّبی، تحری  اسناد ز مداهک مربوط به 

داهزی تقلّبی یا عناصر آن، صادهات ز زاهدات داهز بدزن مجوا قانونی، شرزع به اهتکاب یا 

 ای اهتکاب هر یک اا هنتاههای مذکوه ز... .هاکاهی بر

ا نین ه خوهد  یا ناآگا  نباید مسئول باشد.این هنتاهها باید با سوءنیت انجام گیرند ز نریب

اچاق شد  نداهد؛ ایرا ساخت ز قمربوط به نقض مالکیت معنوی، اهتباطی با هنتاههای اشاه  جرایم

ز هنتاههای علیه مالکیت معنوی، ناهغ اا  داهزهای تقلّبی جرمی علیه سالمت عاومی است

جداگانه قابل برهسی است.  موضوع سالمت عاومی ز به دلیل نقض حقوق مالکیت معنوی،

ها شامل شود مثل آن ه که ده  -نه کوچک -ناحش جناییانگاهی باید هنتاههای ها نین جرم

 قابل ذکر است 8آه ایکس نوهثموهد قاچاق داهزهای تقلّبی به زسیله داهزخانه اینترنتی کانادایی 

زلی ده حقیقت داهزهای تقلّبی اا چین به  ،نرزختها مییکه داهزهای تقلّبی ها به آمریکای

                                                           
1. RxNorth 
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دهندایت  ز اا آنجا به کشوه اماهات متحد  عربی ز اا آنجا به باهاما سپس به بریتانیا کنگ زهنگ

دیگر عباهت(. بهIracm and Przyswa,2013:40) شداا طری  پست به آمریکا اهسال می

شود. طوه گسترد  ز ساختاهمند انجام میاقدامات تولیدکنندگان ز قاچاق یان داهزهای تقلّبی به

گستردگی به میزان ز مقیاس ز ساختاهمندی به هزش اشاه  داهد. تولید ز قاچاق داهزهای تقلّبی 

 گیرد.یانته انجام میده مقیاس ایاد ز به شکل ساامان

مانند تعیین  ،نصل دزم کنوانسیون مزبوه، به موضوعات دیگر مرتبط به حقوق کیفری ماهوی

 جرایمبر کند که ده براهای عضو توصیه میبه دزلت مجااات زکیفیات مشدد نیز پرداخته است ز

های مناسب مانند ضبط یا تخریب اقالم تقلّبی، اا مجااات گیری اا مجاااتمذکوه، ضان بدر 

استفاد  کنند تا امینه استرداد مجرمین تسدیل شود. مواهد تشدید مجااات ها نیز مرگ  حبس هم

دیدگان ز اقدام اا طری  نضای مجاای ز اینترنت یا یا آسیب به سالمت جساانی یا هزانی بز 

 یانته ز محکومیت قبلی معرنی کرد  است.ساامان جناییدخالت گرز  

 ای مستقیم ضدّجاعیت غیرنظامی است که یکیحاله ییداهزبه نظر برخی حقوقدانان، تقلب 

ز نیاای نیست این حاله گسترد  اا جانب دزلت یا ساامان  اا ملززمات جنایت علیه بشریت است

ها  -مانند قاچاق انسان-دزلتی ز ده تعقیب سیاست یک دزلت باشد. ماکن است این حاله

اایک  جاعیت غیر نظامی ز با پیرزی ساامانی خصوصی به شکل گسترد  ز ساختاهمند ز ضدّ یک

سیاست یا برنامه انجام دهد. این گرز  تقلب داهزیی ها جنایتی خاص علیه بشریت معرنی 

ای نزدیک است. به نظر این گرز ، هیچ ناونه 8کن کردن یا نابودساایکنندکه با عنوان هیشهمی

واند هزش تتاکنون جاعیتی ها نابود نکرد ، اما مانوعیت دسترسی به داهز می داهزییاا تقلب 

 :Attaran at al, 2011نظامی باشد که هاان هزش متقلبین داهز است )حاله به یک جاعیت غیر

18.) 

                                                           
.8 . “Extermination” کن کردن یا نابودساای، تحایل عادی زضعیت خاصی اا اندگی است اا جاله به معنی هیشه

 شود.هیزی میک جاعیت برنامهی منظوه منددم کردن بخشی اامحرزم کردن اا دسترسی به غذا ز داهز که به
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الاللی دهبرداهند  دسته دیگری اا جنایت علیه بشریت است: اعاال ها نین قوانین بین

ری که عامداً به قصد ایجاد هنج ایاد یا صدمه شدید به جسم یا به سالمت غیرانسانی مشابه دیگ

الاللی اا عباهت سایر اعاال غیرانسانی آاادانه های بین. دادگا 8شودهزانی یا جسای انجام می

استفاد  کرد  تا مرتکبین برخی جنایات ها محاکاه کنند اا جاله این مواهد ناپدید شدن اجباهی 

د ز عالی انی است. دهک این نکته مشکل نیست که جاعلین داهز داهای سوءنیتز نحشای اجباه

دهند که قاده به تحایل هنج ایاد یا آسیب شدید به سالمت اشخاص است ز این دناع ها انجام می

ها گذشته اما بعداً دهمان شدند یا اینکه هنج آن ،، بیااهداهزییقبول نیست که قربانیان تقلب قابل

الاللی یوگسالزی ساب  نیز هزشن کرد  که هنج کشیدن نیاای به تدازم نداهد ز گا  بیناست. داد

جنایت علیه بشریت است. اا حیث صالحیت هسیدگی نیز این  ینه تدازم، یک مشخصه شدت،

ه هر کشوهی صالح ب جرم هاانند هواپیااهبایی باید مشاول اصل صالحیت جدانی قراه گیرد ز

گر داهزی تقلّبی اا کشوه ال  به مقصد کشوه ب باهگیری شود زلی ده هسیدگی شود، مثالً ا

بین ها  ده کشوه ج توقی  شوند، این داهزها علیه سالمت شدرزندان آن نیست، زلی کشوه ج 

 (.Ibid:19-24) باید صالح به هسیدگی باشد

است  ضرزهیالاللی بین یهسد، ازالً زجود یک عددنامهبه نظر می مطرح شدبا توجه به آن ه 

یاهی تواند ده قالب یک پرزتکل اختهای پزشکی تقلّبی میمربوط به داهز یا نرآزهد  یز عددنامه

یون شوهای تواند اا کنوانسپرزتکل مزبوه می یانته نراملی منضم شود.به کنوانسیون جرم ساامان

الاللی، یناهزپا ده موهد محصوالت پزشکی تقلّبی بدر  گیرد زلی تا امان زضع یک سند ب

امینه  توانند با پذیرش آنی مزبوه ها داهند، میامکان الحاق به کنوانسیون اهزپای کشوههایی که

تری ها برای مباها  با قاچاق داهزهای تقلّبی نراهم کنند. کنوانسیون مزبوه که با هدف مناسب

اخت ز موضوع س شد ، تنظیم داهزییهای پزشکی تقلّبی اا جاله محصوالت مباها  با نرآزهد 

                                                           
 اساسنامه هم، به این موهد تصریح کرد  است: 7. بند ک ماد  8

“Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or 

serious injury to body or to mental or physical health”. 
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قاچاق محصوالت تقلّبی پزشکی ها به دهستی اا موضوع حقوق مالکیت معنوی جدا کرد  ز 

عم اا ا محصوالت پزشکی ها اعم اا اینکه تحت حاایت حقوق مالکیت نکری باشد یا نباشد ز

 باه زانگاهی هنتاههای ایانضان جرم اینکه عاومی یا اختصاصی باشد، موهد توجه قراه داد  ز

ضد سالمت عاومی مربوط اا جاله قاچاق محصوالت پزشکی تقلّبی، کیفرگذاهی مناسب 

الاللی دیدگان داهزی تقلّبی ز ترزیج هاکاهی بینهنتاههای مجرمانه ز هاهبردهای حاایت اا بز 

که هاهبردها، تدابیر ز ترتیبات  برای مباها  مؤ ر با این پدید  ها موهد توجه قراه داد  است

 الاللی مربوط موهد توجه قراه گیرد.تواند ده عددنامه بینمیذکرشد  

 در حقوق ملّی .1-1

کنکاش قراه  تعاهض آن با مبانی ز اصول اخالقی جامعه موهد ،انگاهی یک هنتاهده جرم

ی کند ز آن برای سالمتهز که امکان مصرف داهزی تقلّبی ها نراهم میگیرد. قاچاق داهز اا آنمی

های اخالقی جامعه است که اضراه به ، اا نظر عاوم ده تعاهض با اهاشباه استاشخاص ایان

 هزنتابد. اا ایباه نسبت سالمت اشخاص ها برنایداند ز هنتاه ایاندیگری ها پسندید  نای

های اخالقی ده پرتو اهاش انگاهی هنتاههای منطب  بر قاچاق کاال ز اا جاله قاچاق داهزجرم

 (.18ز 46، 31: 8262دیگران،  شود )زهزائی زتوجیه می

باه اقتصادی داهد مثالً پیامدهای ایان زیژ  اگر ده سطح زسیع انجام گیرد،قاچاق داهز، به

هیزی اقتصادی دزلت شود؛ نظام تولید، توایع ز مصرف ها با تواند موجب اختالل ده برنامهمی

امن به خرزج اها اا کشوه د ی ها موجب شود؛شویهزاج پول آشفتگی مواجه کند؛ انزایش نساد ز

اهت به کاهش تولید داخلی ز خس یکشوه ا ر منفی گذاشته، امینه داهزییاند؛ بر هقابت صنایع 

 ؛83-7: 8217پوه،ز... )زطن این صنایع ها نراهم کند ز هشد اقتصادی ها با چالش مواجه کند

با نگرش به پیامدهای  بنابراین (؛814-818: 8269؛ سبززاه،889: 8211ااد  ز دیگران، قلی

ل که اا طری  توسآنزیژ  به ،انگاهی آن قطعاً موجه استباه اقتصادی قاچاق داهز، جرمخساهت
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این هنتاه ز  انگاهیباه ها مداه کرد ز توسل به جرمتوان این هنتاه ایانبه تدابیر غیرکیفری نای

 دهی مناسب به آن ضرزهی است.پاسخ

 گیرد، منانعترین مصلحتی که ده مباها  با قاچاق داهز موهد حاایت ز توجه قراه میاما مدم   

ل انسانی ترین اصوعنوان بنیادیاقتصادی نیست، بلکه صیانت اا بدداشت ز سالمت عاومی به

عنوان است که هاواه  باید موهد توجه کنشگران سیاست جنایی قراه گرنته ز قاچاق داهز ها به

ق داهز ایرا مرتکبان قاچا ؛انگاهی کندانکند، جرمنتاهی که سالمت شدرزندان ها به مخاطر  میه

سود، معاوالً داهزهای خود ها خاهج اا شبکه معتبر ز بدزن هرگونه  با هدف تحصیل بیشینه

ضه نیستند ی عراعتباه ز حیثیت خود ده شبکه هز که نگرانکنند ز ااآنعرضه می ضاانت تدیه ز

ه تاهیخ گذشته یا نزدیک بی هرگونه داهزی تقلّبی ز جعلی، معیوب، غیراستانداهد، تاهیخا عرضها

ضان  ؛(38: 8211نصیحی، ) باه است، ابایی نداهندانقضاء که برای بدداشت ز سالمتی انراد ایان

که حتی  ایگونهکنند بهاینکه داهزهای قاچاق، شرایط نامناسب حال، انباه ز توایع ها تجربه می

 داهزی سالم ده جریان حال ز توایع، ماکن است معیوب، ناسد یابی خاصیت شود؛ بنابراین

طوه گذاه ایران با آگاهی به اهایت داهز ز اهتباط تنگاتنگ آن با جان ز سالمت مردم، بهقانون

کلی جریان زاهدات ز صادهات آن ها منوط به اخذ مجوا اا زااهت بدداشت، دهمان ز آمواش 

ا نراتر اا حیطه اقتصاد، سالمت جامعه ها ب اند تا پیامدهای منفی قاچاق داهززشکی کشوه کرد پ

شد  ده جریان زاهدات ز بینیتخطی اا ضوابط پیش تددید جدی مواجه نسااد ز بر این مبنا،

 8انگاهی ز مشاول ضاانت اجرا شد که تبلوه قانونی آن اصالحیه تبصر  صادهات داهز، جرم

 صادهات ز زاهدات ز»داهد: است. تبصر  مزبوه اشعاه می 8«ق. پ. د. خ. آ.» 8274موهخ  2ماد  

دهمان ز آمواش پزشکی جرم محسوب  خریدزنرزش داهز بدزن اخذ مجوا اا زااهت بدداشت،

داهزهای مکشونه به نفع دزلت ضبط خواهد  محکوم ز 2مجااات مقره ده ماد   شد  ز مرتکب به

شد ، بینیهای پیشی مجاااتگذاه با حذف مجااات حبس اا امر قانون 8276 ده سال«. شد

                                                           
 آشامیدنی ز خوهدنی ز داهزیی ز پزشکی اموه مقرهات به مربوط . قانون8
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ی صریحی به جرم قاچاق داهز نشد  بود، اما حکم مذکوه ها ابقاء ناود. ده متن قانون، اشاه 

اههای به عنوان هنت «ترانزیت»ز  «صادهات»، «زاهدات»مستفاد اا قانون مزبوه ز مستند به عباهات 

انگاهی قاچاق داهز قلاداد شد ز بر جرم گذاه،بینی قانون(، این پیش891: 8216قاچاق )نوهااد، 

خریدزنرزش بدزن مجوا »کش  ز زجود داهزهای بدزن مجوا ده مبادی عرضه، عنوان مجرمانه 

اشاه  صریح به  قانون جدید مباها  با قاچاق کاال ز اها با 37شد تا اینکه ماد  منطب  می« داهز

ق. پ. د. خ. آ.،  2ماد   8آن، تبصر   77این خالء ها مرتفع کرد ز طب  ماد  جرم قاچاق داهز 

ق. پ. د. خ.  2ماد   8نسخ صریح شد. شاید قانون مباها  با قاچاق کاال ز اها، ده قیاس با تبصر  

هسد آ. اا حیث خرید ز نرزش داهزی بدزن مجوا قانونی، ناق، اهایابی شود، اما به نظر می

بسیاهی اا هنتاهها اا جاله عرضه کاالهای  3با قاچاق کاال ز اها به زیژ  ده ماد  قانون مباها  

 82نرزشی ها با قاچاق منطب  دانسته است ز ده ماد  زاهداتی ناقد شناسه ز حتی ده سطح خرد 

نرزشی ها، کاالی قاچاق محسوب نیز توایع ز نرزش کاالی بدزن شناسه ز ده سطح باااه خرد 

عرضه ز نرزش داهز ها نیز  حال، نگدداهی، 37ن اینکه ده تبصر  یک ماد  کرد  است، ضا

که بدزن انجام  داهزییمشاول حکم قاچاق کرد  است؛ بنابراین زن  قانون مزبوه، نرزش 

نشد   بینیحکای پیش تشریفات قانونی زاهد شد ، جرم است ز اگرچه ده موهد خرید، صریحاً

 تواند هنتاه خریداه ها نیز قابل تعقیب کند.دداهی، میاست، زلی انطباق هنتاه حال یا نگ

انگاهی حقوق کیفری ایران، جرم قاچاق داهز به صراحت ده ،شد با نظر با توجه به مباحث بیان   

 محوه، هاانندعنوان یک کاالی سالمتگذاه ایران داهز ها بهشد ، اما کاستی آن اینکه، قانون

قانون مباها  با قاچاق کاال ز اها، قاچاق کاال  17مستند به ماد   ز سایر کاالها ده نظر گرنته است

نکه آیا شود ایده تاامی اقسام آن جرم اقتصادی معرنی شد  است؛ بنابراین سؤالی که مطرح می

انگاهی قاچاق داهز بیشتر تحت تأ یر مالحظات اقتصادی بود  یا ده این موهد سالمت عاومی جرم

طوه کلی، هنتاههای مجرمانه مرتبط با داهزهای تقلّبی، اه گرنته است؟ بهشدرزندان موهد نظر قر

ده  (، اماAkunyili, 2004: 19) باهندی ضد سالمت شدرزندان با ابعاد اقتصادی ایانجرایا

انگاهی قاچاق داهز، نقش اصلی ها ایفاء کرد  بدداشت ز ایران آن ه ده جرم جناییسیاست 
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 باه اقتصادی قاچاق داهز، اجرای احکام ز آ اهیامدهای خساهتسالمت عاومی نبود  است ز پ

تی کاس اقتصادی ها ده این موهد موجب شد  است که اصالح این هزیکرد ضرزهی است. جرایم

دیگر اینکه، مباها  با قاچاق داهز، اا جاله با هدف پیشگیری اا زهزد ز عرضه داهزهایی است 

باه نزیژ  ده مواهدی کودکان ایااسالم بودن، برای مردم ز بهزاسطه تقلّب، غیراستانداهد ز نکه به

گذاه (، لذا شایسته بود قانونAttaran et al, 2012:1) باه استهای خساهتز متضان زاکنش

بودن، بودن، جعلیکانون اصلی توجه خود ها ده موهد قاچاق داهز متوجه موضوعاتی چون تقلّبی

کرد ز زدیک به تاهیخ پایان اعتباه ز غیراستانداهد بودن داهز میگذشته ز یا تاهیخ نمصرفتاهیخ

ای مقره گونهحکم خود ها به یکاینه این مواهد ها اا جدات مباها  با قاچاق داهز معرنی یا

شد ، برخوهداه است آن ها مشاول مجااات کرد تا ده نرضی که قاچاق داهز اا ازصاف اشاه می

طوه کلی بینی قانون خاص مربوط به داهزها یا بهح قانون یا پیشبنابراین اصال شدیدتر کند؛

 د.ناایهای مزبوه باشد، موجه میای که متضان هنع کاستیگونههای پزشکی بهنرآزهد 

ده زضعیت حاضر ده موهد هنتاه مجرمانه قاچاق داهز که اصوالً مبتنی بر زاهدات یا صادهات   

 داهز است، باید بین دز حالت تفکیک کرد:

داه، سالم ز استانداهد است که با گواهی مراجع صالحیت ال ( حالتی که داهزهای قاچاق شد ، 

آن قابل  37اها ز مستند به ماد   چاق کاال زده این صوهت اقدامات مرتکب زن  قانون مباها  با قا

قانون الحاق یک تبصر   2ماد   8منسوخ 8آن، استناد به تبصر   77 است ز بر اساس ماد  برهسی

 مشرزعیت نداهد. 8276 ق.پ.د.خ.آ. مصوب 2ز اصالح ماد   8به ماد  

ش هسد ز مراجع حالتی که داهزهای قاچاق، برای نرزش آماد  یا عرضه شد  یا به نرز ده( ب 

ناسد ز تاهیخ گذشته بودن آن ها گواهی کنند، با علم مرتکب به موضوع، مستند  صالح، تقلّبی،

تقلّبی، ناسد ز  داهزییاقالم  -8هز قابل توجه است:ق.پ.د.خ.آ. هفت نرض هزبه 81به ماد  

                                                           
اها  که ظاهراً با غفلت اا تصویب قانون مباها  با قاچاق کاال ز 87/89/8263موهخ  3922/63/7بنگرید به نظریه شااه  . 1

 اهائه شد  است. 2/89/8263مصوب 
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مصرف بر ده نرض  -2اقالم موهد نظر مصرف نشد  است؛  -3تاهیخ گذشته استفاد  شد  است؛ 

نقدان یا نق، یکی اا حواس یا اعضای  شد  نوت، مرض دائم،اساس اینکه نتیجه حاصل

شد  کاتر یا بیشتر اا یک ما  معالجه ده نرض مصرف یا صدمه زاقع -4کنند  شد  است؛ مصرف

آن منجر به مرگ بیااه شود  مصرف موجب عدم استفاد  اا داهزی اصلی ز -1نیاا داشته باشد؛ 

 -9کنند  شود؛ نقدان یا نق، یکی اا حواس یا اعضاء مصرف نکه منجر به مرض دائم،ز یا ای

ک بیوتی، سرم، زاکسن یا آنتیداهزییاقالم تقلّبی  -7 مصرف آن چنین نتایجی ها ایجاد نکند ز

، مرتکب قاچاق داهزهای تقلّبی شد ، هنتاهبا توجه به نرزض اشاه  مخصوص کودکان باشد.

کی اا امان یکند ز همذشته که نسبت به نرزش یا عرضه این داهزها اقدام میگیا تاهیخناسد 

قابل  ق.پ.د.خ.آ. 81قانون مزبوه ز ماد   37شود، زن  ماد  نرزض باال بر هنتاهش، منطب  می

گذشته نرزش داهزی تقلبی، ناسد ز تاهیخ انطباق با دز عنوان قاچاق داهز ز حسب موهد عرضه یا

قانون  824تعزیری مستند به ماد   جرایمعدد مادی جرم است که ده قلارز ز مشاول عنوان ت

شود ز ماکن است هنتاههای مرتکب مشاول مجااات اشد، اجرا می 8263مجااات اسالمی 

 قراه گیرد. های سرکوبگرانه شدید مانند مجااات سالب حیات، حبس ابد ز...زاکنش

 کند که قاچاقسالمت شدرزندان ایجاب می گذاه به بدداشت عاومی زاهتاام مناسب قانون

ز... ها  گذشته، تاهیخ نزدیک به تاهیخ انقضاءغیراستانداهد، تاهیخ داهزهای تقلّبی، ناسد، ناسالم،

معرنی کند ز ده قانون  -نه جرم اقتصادی ز– ی که ضد سالمت عاومی استجرایااصوالً اا 

 های مناسب ز متنوع مانند منع اا اشتغالمجاااتبینی مربوط به اموه پزشکی جای دهد ز با پیش

گیری های متخص، زلی ناسدی که با بدر ، اا دخالت اشخاص ز گرز داهزیی به اموه پزشکی ز

 اندیشند، پیشگیری کند.نه سالمت شدرزندان می اا قاچاق داهز نقط به منفعت اقتصادی ز

سالمت شدرزندان،  عاومی زعنوان جرمی ضد بدداشت با زجود توصی  قاچاق داهز به

گذاه ایران با هزیکردی امنیتی، ده مواهدی قاچاق داهز ها جرمی ضد امنیت ملی معرنی قانون

گذاه ایران ده قانون مباها  با قاچاق کاال ز اها، به بازه قانون  28ز  29کرد، ایرا زن  مواد 

های معاند  ترزهیسم، تقویت گرز طوه مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالیمواهدی که قاچاق به
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ن ز امکان باه آگیرد، به لحاظ پیامدهای ایانبا نظام یا اخالل گسترد  ده نظام اقتصادی انجام می

ب هاانند مجااات سل) های سرکوبگرانه شدیدیایجاد چالش برای امنیت ملی، با آ اه ز پاسخ

 د  است، مواجه خواهد بود.بینی شعلیه امنیت پیش جرایمکه برای  (حیات ز حبس ابد

بینی شگذاه قراه گرنته، پیانگاهی موهد نظر قانونسیاست شایسته دیگری که ده کناه جرم

انگاهی برخی هنتاههای مرتبط به کاالی موضوع قاچاق است. ده این سیاست تخل  یا تخل 

 اسطه برخیگیرد به زم میی به موااین ز ضوابط دزلتی انجااعتنایکه با بی ای اا هنتاههاانجام پاه 

گذاه های هنتاهی مرتکب مثل مقاصد تجاهی از، با زاکنش شدیدی مواجه نشد  ز قانونزیژگی

شناسایی کرد  است. این  -نه جرم-ها ها اا قلارز کیفری خاهج ز ده قلارز یک تخل آن

پذیر ز ادایی اا برخی هنتاههایی است که اگرچه سرانشسیاست ده هااهنگی با سیاست جرم

قانون مباها   81ماد   4ها زجود نداهد؛ چنانکه تبصر  انگاهی آنباهند، زلی ضرزهتی به جرمایان

های داهزیی موضوع قاچاق ز حال یا نگدداهی نرآزهد  با قاچاق کاال ز اها، خرید، نرزش،

 خاهج اا ضوابط دزلتی ها یک تخل  مستح  ضبط کاال ز جزای نقدی معرنی کرد  است.

 برآمد و پيشنهاد؛

زهزد  یکه چون امینه استز نرامرای  یانتهسودآزه، ساامان ،نوظدوه ایپدید اچاق داهز ق 

اهد ها نراهم ز غیراستاند تقلّبی، تاهیخ گذشته یا نزدیک به تاهیخ پایان اعتباه داهزهای جعلی ز

د مت شدرزندان ها تددیباه اقتصادی آن, بدداشت عاومی ز سالعالز  بر پیامدهای ایانکند، می

ان یانته یا ده حال توسعه ها به میزکند. پدید  قاچاق داهزی تقلّبی هاه کشوهها اعم اا توسعهمی

متفازت نرا گرنته ز به قلارز تجاهت مشرزع نیز سرایت کرد  است، ها نین استفاد  اا نضای 

باه داد  است. پیامدهای ایان تر ز میزان ایان آن ها انزایشمجاای ز اینترنت، عرضه آن ها آسان

این پدید ، زاکنش جامعه جدانی ها برانگیخت ز زاکنش ضد داهزهای تقلّبی اا ساامان بدداشت 

کنوانسیون شوهای اهزپا ده  ز 3999های آن شرزع ز ندایتاً با بیانیه هم ده سال نامهبا قطع جدانی ز
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ادامه  3988ده سال  ید سالمت عاومیمشابه متضان تدد جرایمموهد محصوالت پزشکی تقلّبی ز 

 یانت.

الاللی هاهبردها ز تدابیر مختلفی برای مباها  مؤ ر با پدید  قاچاق داهزهای تقلّبی ده سطح بین 

 وهانگاهی هنتاه مزباند اا: جرمها عباهتترین آنموهد توجه قراه گرنته است که برخی اا مدم

تواند هنتاههای جنایی ناحش نه کوچک ز ده انگاهی میجرمکه به گونه عادی انجام شود؛ این 

رتبط م تواند هنتاههای عادی زیانته ها شامل شود، ها نین میمقیاس زسیع ز به شکل ساامان

دیگری ها نیز شامل شود: نراهم کردن تجدیزات یا عناصر موهد استفاد  ده ساخت داهزی تقلّبی، 

  مداهک مربوط به داهزی تقلّبی، شرزع به اهتکاب یا زنقل داهزی تقلّبی، تحرینرزش، حال

ای کنند که هنتاهههاکاهی برای اهتکاب هر یک اا هنتاههای مذکوه ز... . برخی پیشنداد می

اهزها بر باه این دمرتبط به تقلب داهزیی ها ون قاچاق داهزی تقلّبی، به دلیل آ اه ایان جنایی

داً اعاال غیرانسانی مشابه دیگری که عام»یا  «نابودساای»الاللی سالمت شدرزندان با جنایت بین

 ود.شود، منطب  شانجام می «به قصد ایجاد هنج ایاد یا صدمه شدید به جسم یا به سالمت هزانی

هاهبرد دیگر مقابله با این پدید ، هاکاهی ز هااهنگی داخلی ز خاهجی است؛ هاکاهی 

داخلی نیاا داهد ز هاکاهی خاهجی به هااهنگی قوا ده سطح ملی ز  یداخلی به هااهنگی هاه

یری اا نظرات گشود. بدر الاللی مربوط میالاللی کشوهها با یکدیگر ز با ندادهای صالح بینبین

الاللی ضد زیژ  گرز  ضربت بینالاللی ها ون ساامان بدداشت جدانی ز بهمراجع تخصصی بین

ا ها ده شناسایی موضوعات ز انتقال تجاهب کشوهه IMPACTمحصوالت تقلّبی پزشکی یا هاان 

 دیدگان هنتاههای جنایی مرتبطکند. هاهبرد دیگر، حاایت اا بز ها مدد میز هااهنگی نعالیت

 دیدگان خواهد کاست ز به کنترل ز سرکوبهای بز به تقلبات داهزیی است که اا میزان آسیب

کند ز ها  مؤ رتری ها برای الح کاک میدیدگان با مقامات صقاچاق داهز ده پرتو هاکاهی بز 

کند، اما با زجود اقبال به هاهبردهای مزبوه ز مقابله جامع با پدید  قاچاق داهزی تقلّبی نراهم می

الاللی برای مباها  با پدید  قاچاق داهزی تقلّبی زجود تدابیر مناسب دیگر، هنوا سند جامع بین

ای نزدیک به یک چالش مدم نظام سالمت د  ده آیند نداهد ز دزه اا انتظاه نیست که این پدی
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جدانی تبدیل شود؛ ایرا قاچاق داهزی تقلّبی مبتنی بر عللی است که نقدان یک سند جامع 

ن مباها  با آن یا ضع  ز ناکاهآمدی برخی قوانی ها دهترزیج هاکاهی دزلت الاللی مبتنی بربین

قاچاق داهزی تقلّبی بیش اا اهاد  کشوههای  کند. مباها  باکشوهها، به گسترش آن کاک می

یانته، نیاامند اهاد  ز اهتاام کشوههایی است که شدرزندان آنان اا این پدید  آسیب بیشتری توسعه

شوهها ز مباها  ک الاللی ده پرتو هاکاهی با سایربینند ز تاایل داهند تا با تصویب یک سند بینمی

 های بیشتر به سالمت شدرزندان خود پیشگیری کنند.زاقعی با این پدید ، اا زهزد آسیب

قانون مربوط به مقرهات اموه پزشکی ز داهزیی ز مواد خوهدنی » ده ایران ازلین قانون صالح  

با اصالحات ز الحاقات بعدی است. ده قانون مزبوه، اشاه   8224مصوب سال « ز آشامیدنی

قانون مباها  با قاچاق کاال ز اها مصوب  37  صریحی به جرم قاچاق داهز نشد  بود تا اینکه ماد

دی طوه کلی جرم اقتصابینی داهز به عنوان یک کاال، قاچاق آن ها بهزضع شد ز با پیش 8263

د. ده نظم انگاهی شومعرنی کرد، بدزن آنکه قاچاق داهزی تقلّبی آشکاها ز به گونه مستقل جرم

قاچاق داهزی تقلّبی  اها ز باها  با قاچاق کاال زقانون م 37کنونی، قاچاق داهزی سالم زن  ماد  

قانون مجااات  824ق. پ. د. خ. آ. با هعایت ماد   81قانون مزبوه ز ماد   37منطب  بر مواد 

گذاه موجب شد  است تا ده اسالمی قابل برهسی است. با زجود این، هزیکرد امنیتی قانون

با نظام یا اخالل گسترد  ده نظام اقتصادی، جرم های معاند گرز  مواهدی مانند تقویت ترزهیسم ز

 هایقاچاق کاال ز ااجاله قاچاق داهز، هنتاهی مضر به امنیت ملی تلقی شود که با پاسخ

 شود.سرکوبگرانه شدید مانند سلب حیات مواجه می

ها نین ده مقرهات ایران مفدوم داهزی تقلّبی ز ناسد مبدم بود  ز به هزشنی تعری  نشد  

ای یک نرآزهد  پزشکی مانند داهز امانی تقلّبی معرنی الاللی ز منطقهاست. ده برخی اسناد بین

شود که ناایش یا توصی  نادهستی ده موهد خصوصیات یا منبع آن زجود داهد. ساامان می

های پزشکی غیراستانداهد، بدلی، با برچسب نادهست، انی اخیراً اا اصطالح نرآزهد بدداشت جد
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تواند موهد توجه مقامات تقنینی گیرد که میبدر  می  SSFFCجعلی ز تقلّبی با عنوان اختصاهی 

 ایران نیز قراه گیرد.

ل توجه ای ایر قابپیشنداده با عنایت به آن ه آمد، برای مباها  مؤ ر با قاچاق داهزی تقلّبی،  

 است:

مفدوم داهزی تقلّبی ز ناسد مبدم بود  ز به هزشنی تعری  نشد   ده حقوق کیفری ایران، -8

توانند هااهنگ با عنازین پیشندادی ساامان بدداشت جدانی، با است. مقامات تقنینی ایران می

 قلّبی،د داهزهای تهای مختلفی هاانن، گونه«غیرمجاا»ز  «تقلّبی»بینی دز اصطالح داهزهای پیش

... ها شامل آن ز گذشته یا نزدیک به تاهیخ پایان اعتباهتاهیخ با برچسب نادهست، غیراستانداهد،

صصی گیری اا نظرات مراجع تخگذاه بدر کند. بدیدی است که بر حسب اقتضاء، با اجاا  قانون

 کند.هاانند زااهت بدداشت به هنع ابدام داهزهای غیرمجاا، کاک می

یری پذنون ز با اهتاام کشوههایی که ده مقابل قاچاق ز تجاهت داهزهای تقلّبی آسیباک -3

 الاللی متضان هاهبردهای مباها  عادالنه ز مؤ ر با قاچاق زبیشتری داهند، تدزین یک سند بین

برای تحق  این امر تنظیم یک پرزتکل الحاقی به  تجاهت داهزهای تقلّبی یک ضرزهت است ز

یانته نرامرای، هاانند آن ه ده موهد قاچاق انسان زجود داهد، با جرم ساامان کنوانسیون ضد

اند موهد توهای پزشکی / داهز، اقدام مناسبی است که میعنوان کنوانسیون ضد قاچاق نرآزهد 

رزتکل این پ توجه مقامات صالح ایران ز پیگیری شایسته آن ده ساامان ملل متحد قراه گیرد.

 انسیون شوهای اهزپا ده موهد محصوالت پزشکی تقلّبی، بدر  گیرد.تواند اا کنومی

ند زلی باهضد سالمت با ابعاد اقتصادی ایان جرایم هنتاههای مجرمانه مرتبط با قاچاق داهز، -2

انگاهی قاچاق داهز ده قانون مباها  با قاچاق کاال ز اها، بدداشت ز سالمت شدرزندان ده جرم

گاهانه سنجید  ز آ جناییست ز الام است ده تعقیب یک سیاست نقش اصلی ها ایفاء نکرد  ا

ای ونهگمحوهی هاانند داهز تفکیک شود بهبین دز مقوله قاچاق کاال ز قاچاق کاالهای سالمت

 کانون اصلی توجه بر هزی سالمت باه مرتبط به قاچاق داهز،که ده جرم انگاهی هنتاههای ایان

قراه گیرد ز قاچاق داهزی  غیرمجاا عرضه داهزی تقلّبی زشدرزندان ز پیشگیری اا زهزد ز 



 
   

 
  

    

731 

 

 1397 بهار، ودومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

انگاهی شد  ز ده دسته جرایم ضد بدداشت عاومی ز سالمت تقلّبی مستقل اا قاچاق داهز جرم

 جای گیرد. طوه کلی جرایم علیه سالمت،شدرزندان یا به

 منابع؛

 ،زضعیت قاچاق کاال گزاهش برهسی  (،8264کشازهای تدران ) معادن ز صنایع، اتاق بااهگانی
 تحلیل آماه. مرکز گردآزهی ز -های اقتصادیمعازنت برهسی ، تدران،ده ایران

 نصلنامه مطالعات پیشگیری اا جرم، «قاچاق کاال یا تجاهت جرم»(، 8219) احادی، عبداهلل ،

 .839-68: ص، 1شااه   ،3سال 

 ا ، ، نشریه کاهآگ«اد کشوهصدا علیه اقتصقاچاق کاال نبردی بی» (،8211) بیابانی، غالمحسین

 .71-11: ص، 1دزه  دزم، سال دزم، شااه  

 نرزش داهزی غیرمجاا ز  سایتزبشناسایی هزاه  (،8268) هسانی پلیس نتاپایگا  اطالع

 ش. 92/91/8268تاهیخ انتشاه: ،81928کد خبر: ،تقلّبی

 به  داهزی تقلّبی نابینا شدندپرزند  بیااهانی که بر ا ر  (،8264) هسانی سالمت نیواپایگا  اطالع

 ش. 34/91/8264تاهیخ انتشاه: ،897117کجا هسید؟، کد خبر: 

 --------------(8261)، «861399کد خبر:  ،«هد پای داهزی قاچاق ده باااه سالمت ،

 ش. 34/97/8261تاهیخ انتشاه: 

 ه اصالت سامان (،8216اطالع هسانی زااهت بدداشت، دهمان ز آمواش پزشکی )-پایگا  خبری

 .39/989/8216، تاهیخ انتشاه: 31818، شااه  خبر: داهز

 هر پنج  انیه یک نفر ده کشوه داهزی تقلّبی مصرف »(، 8264) پایگا  خبری تحلیلی پویش

 ش. 31/91/8264، تاهیخ انتشاه:43499کد خبر:  ،«کندمی

 اهکاههای نظام اداهی ز قاچاق کاال؛ اا علت شناسی تا ه» (،8216) توکلّی، کیاندخت

 .816-813: ص، 84، شااه  1سال  ، نصلنامه مطالعات پیشگیری اا جرم،«پیشگیرانه
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 ( ،8264خبرآنالین«)کد «های هئیس تعزیرات حکومتی اا قاچاق ده ایرانهزایت ،

 ش. 84/91/8264، تاهیخ انتشاه:47328خبر:

 ( 8262خبرگزاهی ساامان غذا ز داهز،) « 8911کد خبر: ،«اهزمیلیاهد یوهزیی قاچاق د 71سود ،

 ش. 39/94/8262تاهیخ انتشاه: 

 چاپ دزم اا دزه  جدید، تدران، مؤسسه انتشاهات 7 جلد نامه،(، لغت8277) اکبردهخدا، علی ،

 دانشگا  تدران.

 تبیین نظری قاچاق کاالی زهزدی ز مدیریت آن ده کشوهها» (،8262) هزمینا، ابراهیم» ،

 .12-891شااه  ازل: ص،  نصلنامه ژئوپلیتیک، سال دهم،

 اجتااعی پدید  قاچاق -نرهنگی سیاسی، ترین علل اقتصادی،عاد » (،8269) سبززاه، میترا» ،

 .892-861: ص، 8 های حقوقی، شااه برهسی

  مجلس شوهای اسالمی.تدران قاچاق کاال ده ایران، (،8217) اهلل، مرادسی ، 

 ژئو پلیتیک ایران ز تأ یر آن بر قاچاق » (،8263) آبادی، ابوالفضل ز شا  قلعه، صفی اهللعیسی

 .46-91: ص، 3، شااه  31، نصلنامه تحقیقات جغرانیایی، سال «کاال

 ،تحلیلی اقتصاد پندان،  -، دز ماهنامه پژزهشی«قاچاق داهز ده ایران» (،8211) اهللحبیب نصیحی

 .81-32: ص، 89شااه  

 قاچاق داهز ز داهزهای » (،8211) شاداب داهبوی، ناطای قای سیّد  مریم؛ قاسای، ملیحه؛

 .12-98: ص، 6، شااه  39 هاای، سال ،«تقلّبی

 ،قاچاق پیامدهای ز علل» (،8269) کاظم قلی ااد ، سیّد ابراهیم؛ علی پوه، عباس؛ ذزقی باهانی 

-843: ص، 4 شااه  ،83 ، نصلنامه دانش انتظامی، سال«اسالمی انقالب اا پس ایران ده کاال

896. 

 ،تدران، نشر هاهکاههای جدانی مقابله با آن یانته زجرم ساامان (،8214شدال ) معظای ،

 دادگستر.

 ،انتشاهات نامن. تدران، چاپ دزم، جلد دزم، ،نرهنگ ناهسی (،8219) محاد معین 
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 (،8263) علوی، میرزحید ااد ، نرناا؛ سیاهی شادباد، محادهضا؛ آقاجانی، حسن؛منجم 

نامه ، دز نصل«ده استان آذهبایجان شرقی 16-11های تقلّبی ز قاچاق طی سال برهسی داهزهای»

 .88-33مجله تخصصی حقوق اقتصادی(، سال سوم، دزه  جدید: ص، ) های حقوقیبرهسی

 ،ال س ، اقتصاد پندان،«نقش بازههای دینی ده کنترل قاچاق کاال ز اها» (،8268) علی منصوهی

 .82-42: ص، 84 ز 82 ، شااه 4

 ( 8216نوهااد، مجتبی ،)تدران، انتشاهات جنگل جرایم اقتصادی ده حقوق کیفری ایران ،

 جازدانه.

 ( 8262زهزائی، اکبر؛ سعادتی، هضا؛ هاشای، حاید ،)«انگاهی ز تأ یر اخالق ده جرم

 های حقوق کیفری، سال سوم، شااه ، پژزهش«ادائی ده نظام حقوق کیفری اسالمی ایرانجرم

 .22-93: ص، 1

 های بااهگانی، ، برهسی«قاچاق کاال ز تأ یر آن بر اقتصاد ملی»(، 8217علیرضا ) پوه،زطن

 .9-34: ص، 31شااه  
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Abstract 
Counterfeit medicine trafficking threatens public health regardless of its harmful 

economic consequences and has made the international community determined to 

effectively fight against it. The criminalization of counterfeit medicine trafficking 

and similar behaviors, according to an international instrument, is one of the most 

important strategies to fight against this phenomenon. However, at the regional 

level, the Council of Europe Convention (MEDICRIME) has proposed the 

criminalization of counterfeit medicine trafficking and similar behaviors and 

provided an appropriate response to it by the Member States. In the Iranian law, 

“the Act relating to medical and pharmaceutical regulations” ratified in 1955 with 

subsequent adhesions, without reference to medicine trafficking, attempted to 

organize medicine importation and exportation and fight against the medicine 

counterfeiting. However, the law on Fighting against Smuggling of Goods and 

Currency ratified in 2014 has clearly criminalized medicine trafficking, regarded 

trafficking medicine –like other goods – as an economic crime and in the 

criminalization. It has considered no prominent role for public health. The article 

suggests defining the concept of counterfeit and illegal medicines and independent 

criminalization of trafficking counterfeit and illegal medicines such as 

substandard medicines which falls into the category of crimes against health, due 

to its harmful consequences on people’s health. 
 

 

Keyword: Counterfeit medicine trafficking, Illegal medicine, Criminalization, 

Public health crimes.
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