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بر اساس موافقتنامه تريپس :تعارض يا تعامل منافع افراد و دولتها؟
علیرضا شیرمحمدی ، 1لیال رئیسی ، *1مسعود راعی دهقی
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 )1گروه حقوق بین الملل ،دانشکده حقوق ،الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد ،نجف اباد ،ایران
تاریخ پذیرش69/01/3:

تاریخ دریافت69/2/3 :

مقدمه :رعایت الزامات حقوق بشري به عنوان قواعد عامالشمول در انعقاد موافقتنامههاي بينالمللي از جمله موافقتنامههاي سازمان
تجارت جهاني امري الزم و ضروري است و بر این اساس ،تعهد تضمين حق دسترسي به داروهاي اساسي به عنوان یكي از استحقاقات و
مصادیق حق بر سالمتي كه ارتباط معناداري نيز با حق حيات دارد ،براي دولتها امري اجتنابناپذیر است.
مواد و روش ها :تحقيق حاضر با استفاده از روشي توصيفي – تحليلي مقررات ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي را
در خصوص حق دسترسي به داروهاي اساسي به عنوان حقي حقوق بشري كه ميتواند با بحث حمایت از ابداعات دارویي به عنوان یكي از
مصادیق حق ثبت اختراع كه در موافقتنامه تریپس سازمان تجارت جهاني به عنوان جنبهاي تجاري از حقوق مالكيت فكري با وصف
حقوق خصوصي مورد حمایت قرار گرفته ،را بررسي مي كند.
يافته هاي پژوهش :براساس مقررات موافقتنامه تریپس در خصوص حق ثبت اختراع ،از جمله مواد  22و  ،22دارنده حق مالكيت
فكري حقوقي انحصاري در خصوص ساخت ،استفاده ،عرضه براي فروش ،فروش یا واردات  ،پيدا ميكند كه مي تواند چالش دسترسي به
داروهاي اساسي و افزایش قيمت چنين داروهایي را به دنبال داشته باشد و این موضوع به طور خاصي كشورهاي در حال توسعه و كمتر
توسعهیافته را در خصوص تعهد احترام ،حمایت و اجراي حق دسترسي به داروهاي اساسي را با مشكل مواجه ميسازد.
بحث و نتيجه گيري :عالوه بر تمهيدات مندرج در متن موافقتنامه تریپس درباره استثناهاي محدود و مجوزهاي اجباري ،تصویب
اعالميه اجالس دوحه در خصوص موافقتنامه تریپس و سالمت عمومي و همچنين صدور تصميم شوراي تریپس در خصوص اجراي مفاد
بند  9این اعالميه ،به عنوان راهكارهاي در نظر گرفته شده كه عمال تعارض بين مقررات این موافقت نامه و الزامات حقوق بشري را حل
و فصل كرده است.
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مقدمه
بدون شك حقوق بينالملل با دامنه وسيع موضوعي و
رویكرد حقوق بشري اتخاذ شده از سوي سازمان ملل
متحد ( ) United Nationبا تعارضهاي بالفعل و
بالقوهاي مواجه است .یكي از موضوعات خيلي مهم در
این زمينه ،كه در سالهاي اخير ،هم در سازمان ملل
متحد وهم در سازمان تجارت جهاني ( World Trade
 ) Organizationتوجه ویژهاي را به خود معطوف
داشته ،بحث تعارض اجراي مقررات موافقتنامه مربوط
به جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري
( Agreement on Trade Related Aspect of
 )Intellectual Property Rightsو الزامات حقوق
بشري ميثاقين حقوق مدني و سياسي
( International Covenant on Economic,
 ) Social and Cultural Rightsو حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي ( International Covenant on
 ) Economic, Social and Cultural Rightsاست.
همانگونه كه ميدانيم اكثریت قریب به اتفاق
كشورهاي در حال توسعه كه چيزي حدود سه چهارم
كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و سازمان تجارت
جهاني را تشكيل ميدهند با مشكالت بهداشتي درماني
ناشي از عدم دسترسي به داروهاي اساسي (
 )Essential Medicinesو واكسنها  ،مواجه هستند.
در مارس سال  2112سازمان بهداشت جهاني ( World
 ) Health Organizationبرآورد كرده بود كه حدود
یك سوم جمعيت جهان و  %01از ساكنين آفریقا و آسيا
فاقد دسترسي به داروهاي اساسي هستند( .)0همين آمار
نيز در سال  2100از سوي كنفرانس ملل متحد در
خصوص توسعه و تجارت ( United Nation
)Conference on Trade and Development
مورد تأیيد قرار گرفته بود(.)2
از طرفي ،با وجود شناسایي رابطه ميان حقوق مالكيت
فكري و سالمت عمومي از سوي موافقتنامه تریپس،
بند  0ماده  2این موافقتنامه ،اتخاذ اقدامات الزم براي
حفظ بهداشت و تغذیه از سوي اعضاء را به شرط
مطابقت این اقدامات با مقررات موافقتنامه مقيد كرده
است( .)3به عبارتي ،اعضاي سازمان تجارت جهاني از
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جمله كشورهاي در حال توسعه براي دسترسي به
داروهاي اساسي ،باید تعهدات مندرج در مواد  22و 22
تریپس را در خصوص حمایت از محصوالت دارویي
داراي حق ثبت اختراع ،رعایت نمایند.
به جز در موارد خيلي استثنایي ،مقررات مواد  22و 22
تریپس در خصوص حمایت از محصوالت دارویي،
حقوقي را به دارندگان حق مالكيت فكري اعطا ميكند
كه مطابق با آن ،اعضاء از توليد ،فروش یا واردات چنين
محصوالتي بدون اجازه مالك حق مالكيت فكري منع
شدهاند(.)2
رعایت مقررات موافقتنامه تریپس در خصوص حمایت
از{ حقوق مخترعين} محصوالت دارویي ،عالوه بر
مشكالتي كه در مورد دسترسي كشورهاي در حال
توسعه به آنها ایجاد ميكند ،این داروها را با افزایش
قيمت مواجه ميسازد( )0كه به طور واضحي موجبات
نگراني كشورهاي در حال توسعه را در خصوص توليد،
فروش یا واردات آنها ،فراهم ميسازد.
سؤال اصلي كه تحقيق حاضر به دنبال پاسخگویي به
آن است ،این است كه با وجود اذعان به تعارض
الزامات حقوق بشري و مقررات موافقتنامه تریپس از
سوي اعضاي سازمان تجارت جهاني ،در شرایط
استثنایي و بروز بحران در سالمت عمومي
جامعه،تعارض مورد بحث چگونه قابل حل و فصل
است؟ در چه مواردي ميتوان از مقررات الزماالجراي
موافقتنامه تریپس عدول كرد ؟
براي پاسخ به سوال فوق ،باید چگونگي رابطه بين
مقررات موافقتنامه تریپس در خصوص حمایت از
محصوالت دارویي داراي حق ثبت و الزامات حقوق
بشري ،بخصوص حق بر سالمتي تبيين  ،توصيف و
مورد تحليل قرار گيرد .به همين منظور ،ابتدا با تشریح
و تحليل مقررات موافقت نامه تریپس در خصوص
موضوع ثبت اختراع و حقوق اعطایي ناشي از آن به
دارنده حق مالكيت فكري ،زمينه براي ورود به بحث
الزامات حقوق بشري فراهم شده و در ادامه مقررات
موافقتنامه تریپس در خصوص استثناهاي وارد بر ماده
 22تریپس و حق اعطاي مجوزهاي اجباري مورد
بررسي قرارگرفته است .در قسمت چهارم با رویكردي
حقوقي ،ماهيت الزامآور اعالميه دوحه در خصوص
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مواد و روش ها
 .1حق ثبت اختراع و حقوق ناشي از آن بر
اساس موافقتنامه تريپس
مقررات مربوط به حق ثبت اختراع در موافقتنامه
تریپس در مواد  22تا  32درج شده است .ماده  22به
موضوعات قابل ثبت اختراعات پرداخته و در بند اول
مقرر داشته كه" ،با رعایت مقررات بندهاي  2و  3ذیل،
حق ثبت براي هر گونه اختراعي ،اعم از محصوالت یا
فرآیندها ،در تمام رشتههاي فنآوري ،وجود دارد،
مشروط بر اینكه این اختراعات تازه بوده و متضمن
گامي ابداعي با كاربرد صنعتي باشد.بعالوه ،با رعایت بند
 2ماده  ،90بند  2ماده  21و بند  3این ماده ،ثبت و
برخورداري از حق ثبت بدون تبعيض از لحاظ محل
اختراع ،رشته فناوري و اینكه محصوالت وارد شدهاند
یا در محل توليد شدهاند ،وجود خواهد داشت".
براي درك بهتر مفهوم حق ثبت اختراع ،الزم است كه
تعریف دقيقي از حقوق مالكيت فكري ارائه شود.
جامعترین تعریف ،مالكيت فكري را به عنوان
مجموعهاي از محصوالت غيرملموس ناشي از
فعاليتهاي انساني تعریف كرده است( .)2برعكس
اموال واقعي و اموال شخصي كه اغلب به وسيله
ابزارهاي امنيتي ،فيزیكي و حقوقي حمایت ميشوند،
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موافقتنامه تریپس و سالمت عمومي بررسي مي شود
و در ادامه  ،كفایت مقررات موافقتنامه تریپس و
اعالميه دوحه براي پيشگيري از بروز تعارض كه به
نوعي این مقررات رااصالح و توسعه داده است مورد
توجه قرارگرفته و به عنوان نتيجه این یافته مورد تاكيد
قرار مي گيرد كه براي پرهيز از بروز چنين تعارضاتي و
حصول دسترسي به اهداف موافقتنامه تریپس سازمان
تجارت جهاني در خصوص رعایت الزامات حقوق
بشري ،عالوه بر درج مقررات الزماالجراي در متن خود
موافقتنامه به عنوان تمهيدي قانوني در جهت اعطاي
مجوزهاي اجباري (،) Compulsory Licenses
اعضاي سازمان در اجالس وزیران دوحه ،بر روش
تفسير و اجراي موافقتنامه تریپس در جهت حفظ
سالمت عمومي و دسترسي به داروهاي اساسي تأكيد
داشتهاند(.)9
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اموال معنوي یا مالكيت فكري عمدتاً به وسيله
مجموعهاي از حقوق قانوني قابل اجرا اعطا شده به
مالكين این حقوق ،مورد حمایت قرار ميگيرند.
به دليل غيرملموس بودن مالكيت فكري و سهولت
كپيبرداري یا انتقال این اموال ،هم موضوع تجارت و
هم حمایت از این اموال با مشكالت زیادي روبرو است.
در نتيجه ،در اجراي حقوق مالكيت فكري و براي غلبه
بر این مشكالت ناچار از به كار گيري تمهيدات ویژهاي
هستيم تا بتوانيم بر اختالفات ناشي از این حوزه از
حقوق بينالملل و بحث حمایت از آنها فائق آیيم.
حقوق مالكيت فكري معموالً به شكلي از حق اشاره
دارد كه به مالك یا دارنده فكر و اندیشه یا خالق روشي
براي توليد یا ارائه خدمات ،اعطا شده است ،براي مثال
حق ثبت اختراع ،حقوق قانوني است كه به مخترع براي
ثبت اختراعش اعطا ميشود.
مالكيت فكري اغلب و به طور برجستهاي در خصوص
بحثهاي مربوط به تجارت ،نوآوري ،انتقال تكنولوژي،
سالمت عمومي ،امنيت غذایي ،آموزش ،تغييرات آب و
هوایي ،اینترنت و صنایع تفریحي و سرگرمي به وجود
ميآید (.)2
به هر حال ،با وجود عدم ارائه تعریف مالكيت فكري در
موافقتنامه تریپس ،این موافقتنامه در بخشهاي  0تا
 2قسمت دوم به مواردي اشاره داشته ( حق
نسخهبرداري ،عالئم تجاري ،عالئم جغرافيایي،
طرحهاي صنعتي ،حق ثبت اختراع ،طرحهاي ساخت
مدارهاي یكپارچه و حفاظت از اطالعات افشا نشده )
كه زمينههاي تجاري حقوق مالكيت فكري را انعكاس
ميدهد.
حق ثبت اختراع به عنوان یكي از اقسام مالكيت فكري
حقوقي داخلي است ،بنابراین ميتوان تصور كرد كه
تنوع حيرتانگيزي از حقوق ثبت اختراع ملي وجود دارد
( )6كه هر كدام از آنها در حوزه صالحيتي خویش به
اجرا درميآید .اما چيزي كه در مورد بحث ما مهم
است ،الزامات موافقتنامه تریپس در خصوص حق ثبت
اختراع است كه ميتواند به طور بالفعل یا بالقوهاي با
دسترسي به داروهاي اساسي به عنوان یكي از مصادیق
حقوق بشري در تعارض باشد.
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عنوان يکي از استحقاقات حق حيات و حق بر
سالمتي
در خصوص موضوع دسترسي به داروهاي اساسي
ميتوان به دو نمونه از حقهاي حقوق بشري اشاره
داشته كه به نوعي دسترسي به داروهاي اساسي براي
حفظ این حقوق جنبه اساسي پيدا ميكند ،مورد اول
حق حيات است كه در ماده  9ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي درج شده و دوم حق بر سالمتي ،كه در
ماده  02ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي به طور دقيقي تبيين شده است.
البته ميتوان استدالل كرد كه این حقها به طور
ساختگي از هم مجزا شدهاند ،زیرا اوالً حق حيات به
طور گستردهاي به حق بر سالمتي وابسته است و ثانياً،
حق بر سالمتي تا حدود زیادي به حق دسترسي به غذا
و داروهاي اساسي وابسته است،بنابراین ،دسترسي به
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در این خصوص به طور ویژهاي ميتوان به مقررات بند
 0ماده  22و همچنين ماده  22تریپس كه حقوق
اعطایي ناشي از حق ثبت اختراع را بيان كرده ،اشاره
داشت كه مطابق با بند  0این ماده" ،حق ثبت اختراع"
حقوق انحصاري ذیل را به مالك آن اعطا مي كند:
"الف -در مواردي كه موضوع ،ثبت یك محصول
است ،چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالك اقدام
به ساخت ،استفاده ،عرضه براي فروش ،فروش یا وارد
كردن این محصول براي مقاصد یاد شده كرده باشند،
از اقدامات آنها جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ب -در مواردي كه موضوع ،ثبت یك فرآیند است،
چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالك اقدام به
استفاده از فرآیند كرده باشند ،از این اقدام و همينطور
استفاده از عرضه براي فروش ،فروش یا وارد كردن
دست كم محصولي كه مستقيماً از این فرآیند براي
مقاصد یاد شده به دست ميآید ،جلوگيري به عمل
خواهد آمد".
بند  2ماده  22نيز حق مالكان اختراعات ثبت شده را
براي انتقال یا واگذاري حق از طریق ارث و انعقاد
قرارداد اعطاي مجوز ،شناسایي كرده است .همچنين،
بند  0ماده  22عالوه بر اشاره به اصل عدم تبعيض
( ) Non-discrimination Principleبه عنوان یكي
از الزامات اصلي در خصوص حق ثبت اختراع ،با اشاره
به "همه زمينههاي فنآوري" ( All fields of
 ،) technologyحق ثبت اختراع در مورد محصوالت
دارویي و شيميایي -كشاورزي ( Agro- chemical
 ) productsرا نيز شامل ميشود (.)01
از یك طرف ،بند  2و  3ماده  ، 22مقررات بند  0همين
ماده و همچنين حقوق ناشي از حق ثبت اختراع مقرر
شده در ماده  22را از جهاتي مستثنا كرده است .براي
مثال ،بند  2ماده  22مقرر داشته كه" ،اعضاء ميتوانند
از اختراعات قابل ثبت ،اختراعاتي را مستثنا سازند كه
ممانعت از استفاده تجاري از آنها در قلمروشان براي
حفظ نظم عمومي یا اخالق ،از جمله حيات یا سالمتي
انسان ،حيوان یا گياه زنده یا براي اجتناب از لطمه
جدي به محيط زیست ضرورت دارد ".همچنين بر
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اساس بند  3ماده  22اعضا ميتوانند در مورد قابل ثبت
بودن اختراعات ،استثنائات ذیل را قائل شوند.
"الف -روشهاي تشخيص ،درمان و جراحي براي
انسان یا حيوان؛
ب -گياهان و حيوانات غير از ميكروارگانيسمها و
فرآیندهاي اساساً بيولوژیك براي توليد گياهان یا
حيوانات غير از فرآیندهاي غيربيولوژیك و
ميكروبيولوژیك .مفاد این شق چهار سال پس از
الزماالجرا شدن موافقتنامه سازمان تجارت جهاني،
مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت".
از طرف دیگر ،ماده  31موافقتنامه تریپس تحت عنوان
استثنائات محدود بر حقوق اعطا شده ( Exceptions to
 ،) rights conferredبا تجميع سه شرط حقوق
انحصاري ناشي از حق ثبت اختراع را محدود كرده
است .این موضوع در قسمت سوم به تفصيل شرح داده
خواهد شد.
بر اساس آنچه كه گفته شد ،تعارض واقعي بين
دسترسي به داروهاي اساسي و تعهدات حق ثبت اختراع
بر اساس موافقتنامه تریپس وجود دارد .به عبارت
بهتر ،این موضوع نشان دهنده تعارض بين حقوق
سازمان تجارت جهاني و حقوق بشر است (.)00
 -2حق دسترسي به داروهاي اساسي به
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داروهاي اساسي ميتواند یكي از زیربخشهاي حق
دسترسي به غذا یا حق بر سالمتي قرار گيرد.

 :2-2حق در سالمتي
همانگونه كه قبالً ذكر شد ،حق دسترسي به داروهاي
اساسي ميتواند در چارچوب كلي حق حيات و حق بر
سالمتي مطالبه شود.
حق بر سالمتي به طور دقيقي در ماده  02ميثاق
بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي تبيين
شده است .بند  0ماده  02این ميثاق مقرر داشته كه،
"كشورهاي عضو ميثاق حاضر ،حق هر شخص را براي
بهرهمندي از باالترین استاندارد قابل دسترسي در زمينه
سالمتي جسمي و رواني را شناسایي ميكنند".
بند  2ماده  02نيز به ماهيت و زمينههاي اجراي این
حق اشاره داشته و دولتها را براي برداشتن گام عملي
در جهت كاهش مرگ و مير جنين قبل از تولد و
نوزادان بعد از تولد و همچنين سالمتي كودكان ،متعهد
ساخته است .بعالوه شق (ب) و (ج) بند  2ماده  ،02به
موضوع ارتقاي تمام جنبههاي بهداشت محيطي و
صنعتي و نيز پيشگيري ،درمان و كنترل بيماريهاي
مسري و واگيردار و بيماريهاي حرفهاي و شغلي اشاره
داشته است .نهایتاً شق (د) بند  2ماده  ،02كشورها را
به ایجاد شرایطي كه همه خدمات و مراقبتهاي
پزشكي در حين بيماري را تضمين ميكند ،متعهد
ساخته است.
كميته حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در تفسير
عمومي شماره  02خود در خصوص ماده  02این ميثاق
بيان داشته كه حق بر سالمتي را نباید به عنوان حق بر
سالم بودن ( ) Right to be healthyتلقي كرد ،زیرا
حق بر سالمتي هم حاوي آزاديها و هم دربردارنده
استحقاقها است (.)03
در واقع مطابق این تفسير ،حق بر سالمتي هم حقي
منفي است كه الزمه آن آزادي از مداخله دیگران است
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 :1-2حق حيات
ماده  9ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي حق
حيات را در شش بند تبيين كرده است ،بند  0این ماده
مقرر داشته كه" ،حق حيات از حقوق ذاتي انسان است،
این حق باید به وسيله قانون مورد حمایت قرار گيرد.
هيچ كس را نميتوان بدون مجوز و به طور خودسرانه
از زندگياش محروم ساخت" .
همانگونه كه مي دانيم ،انسان از نظر اخالقي موجودي
غایت بالذات است كه نباید مورد استفاده ابزاري قرار
گيرد و حيات انسان در حيات بيولوژیك وي متجلي
است (.)02
بر همين اساس حق حيات را ميتوان هم حقي مثبت و
هم حقي منفي تلقي كرد ،زیرا اوالً بر اساس بند  0ماده
 9ميثاق حقوق مدني و سياسي ،حق حيات مورد حمایت
قانوني قرار گرفته و سلب حق حيات منع شده است.
بنابراین در خصوص حق حيات ميتوان گفت كه ذینفع
حق تكتك افراد بشري هستند كه در مقابل آنها سه
دسته مكلف و متعهد ميتوان تصور كرد كه عبارتند از
خود فرد ،افراد دیگر و دولتها كه باید این حق را
تضمين و محترم شمارند.
ثانياً ،تحليل حق حيات به عنوان حقي منفي نتيجه
حداقلي به دنبال خواهد داشت ،زیرا اگر حق حيات را
فقط حقي منفي تلقي كنيم ،به این نتيجه ميرسيم كه
دولتها ،خود فرد و دیگر افراد جامعه ،تكليفي و تعهدي
بر ارائه اقدامات حمایتي رفاهي و بهداشتي براي حمایت
از حق حيات ندارند .در حالي كه تحليل حق حيات به
عنوان حقي "مثبت" ،توجيه بهرهمندي افراد از
حداقلهاي معيشتي ،بهداشتي و آموزشي را به دنبال
خواهد داشت (.)02
مسئله مهم دیگر در خصوص حق حيات به عنوان
اولين و بنياديترین حق بشري این است كه دیگر
حقهاي حقوق بشري در پرتو این حق اهميت و نمود
پيدا ميكنند .از طرفي بر اساس تفسير موسعي كه
كميته حقوق بشر از حق حيات ارائه داده  ،حق حيات
داراي هر دو بعد منفي و مثبت است ،كه عالوه بر الزام
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به ترك و اجتناب از محروميت خودسرانه انسان از حق
حياتش ،بر تمام اقدامات مناسب براي كاهش مرگ و
مير و افزایش اميد به زندگي ،به ویژه اتخاذ اقداماتي
براي امحاي سوءتغذیه و بيماريهاي واگيردار تأكيد
شده است.
بنابراین ،ميتوان گفت كه حق دسترسي به داروهاي
اساسي یكي از استحقاقات اصلي حق حيات است.

الزامات حقوق بشري و تعهدات ناشی از حق ثبت ابداعات دارویی ...لیال رئیسی و همکاران

يافته هاي پژوهش
 -0تمهيدات موافقتنامه تريپس درمورد
استثناهاي محدود بر حق ثبت اختراع و
مجوزهاي اجباري
 :1-1استثناهاي محدود
حقوق ناشي از ثبت اختراع به طور كلي و حقوق ناشي
از ثبت ابداعات دارویي به طور خاص بر اساس مقررات
ماده  31موافقتنامه تریپس بنابر تحقق شرایطي
محدود شده است.
ماده  31موافقتنامه تریپس مقرر داشتته كته" ،اعضتاء
متتيتواننتتد استتتثنائات محتتدودي را در متتورد حقتتوق
انحصاري ناشي از ثبت اختراع قائل شوند ،مشتروط بتر
اینكه استثنائات مزبور مغتایرتي غيرمعقتول بتا استتفاده
معمولي از اختراع ثبت شده نداشتته باشتد و بته منتافع
مشروع مالك اختراع ثبتت شتده ،بتا توجته بته منتافع
مشروع اشخاص ثالث ،لطمهاي غيرمعقول وارد ننماید".
فرانكل معتقد است كه بر اساس رأي هيتأت رستيدگي
در پرونده داروهاي كانادا ،ميتتوان نتيجته گرفتت كته
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و هم حقي مثبت كه الزمه آن مداخله حمایتي دولت
است (.)02
بنابراین ميتوان گفت كه حق دسترسي به داروهاي
اساسي به عنوان یكي از استحقاقات و مصادیق حق بر
سالمتي ،دولتها را متعهد مينماید كه دسترسي و
تهيه داروهاي اساسي را براي همه تضمين نمایند (.)03
تعهد تضمين دسترسي به داروهاي اساسي براي همه،
تعهدي است كه دولتها را ملزم ميكند كه در این
خصوص مطابق با صدر بند  2ماده  02ميثاق ،گامهاي
عملي اتخاذ نمایند ،از جمله نظارت بر اقدامات
شركتهاي داروساز و جلوگيري از افزایش قيمت
داروهاي اساسي كه مانع مهمي در جهت دسترسي به
آنها ایجاد ميكند.
همچنين ،تعهد به اجراي حق بر سالمتي ،ميتواند
كشورها را از انعقاد موافقتنامههاي تجاري بينالمللي
كه تأثير منفي بر تضمين این حق دارد رامنع نماید یا
حداقل آنها باید در انعقاد این گونه موافقتنامهها توجه
خاصي به الزامات حقوق بشري مبذول دارند.
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مقرره ماده  22تریپس نسبت به همه جنبته هتاي حتق
ثبت اختراع از جمله ماده  31تریپس نيتز قابتل اعمتال
است ( .)02به عبارتي هيأت رسيدگي متاده  22تتریپس
را به طور موسعي تفسير كرده است كه ميتواند همانند
اصول عدم تبعيض گات و گاتس دامنه وستيعي داشتته
باشد.
در حالي كه ختود متاده  31تتریپس اعمتال استتثئانات
محدود در خصوص حقوق انحصاري ناشي از حق ثبتت
اختراع را به تحقق سته شترط مقيتد كترده استت ،كته
عبارتند از:
 عدم مغایرت غيرمعقول استثناء با استفاده معمتولي از
اختراع ثبت شده
 رعایت منافع مشروع مالك اختراع ثبت شده ()2
 رعایت منافع مشروع اشخاص ثالث
اختالف جامعه اروپا و كانادا در پرونده داروهاي كانادا به
تفسيرهاي متعارض از شروط ماده  31و بند  0متاده 22
كه بر مبناي اصل عدم تبعيض منتدرج در متاده  22در
خصوص حقوق انحصاري ناشي از ثبت به مالك اختراع
ثبت شده ،اعطا ميشد مرتبط است.
سارا دیلتون ( ) Sara Dillonمعتقتد استت كته ایتن
اختالف تأكيدي دوباره بر اهميت منافع صتنایع دارویتي
در خلق موافقت نامه تتریپس و بخصتوص روابتط بتين
توليد كنندگان اوليه محصوالت دارویي و صنایع دارویي
ژنریك ( ) Genericاست (.)00
در این اختالف جامعه اروپا ادعا داشت كه قوانين كانتادا
در خصوص حقوق انحصاري ناشي از حتق ثبتت ،شتق
(الف) بند  0ماده  22تریپس را نقض كرده استت (.)00
برعكس ،كانادا اعتقاد داشتت كته قتوانين ایتن كشتور
عالوه بر حسن توجه به شروط سه گانه مندرج در متاده
 31تتتریپس( ، )09الزامتتات متتواد  2و  2تتتریپس در
خصوص توجه به ارزشهاي اجتماعي را نيز مطمح نظر
قرار داده است .در ایتن اختتالف ،بتر مبنتاي ادعاهتاي
طرفين ،الزم بود كه هيأت رسيدگي عالوه بر توجه بته
اظهارات طرفين ،شتروط متاده  31و همچنتين تتوازن
ميان حقوق و تعهدات و اصول تریپس را در مطابقت بتا
ماده  22و حقوق ناشي از بند  0ماده  22تفسير نماید.
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دارنده حق (مجوزهاي اجباري)
متن موافقتنامه تریپس به طور صریح به مجوزهاي
اجباري اشاره نداشته است ،اما در عوض با اشاره به
"استفادههاي دیگر بدون كسب اجازه از دارنده حق"،
به طور ضمني با تجميع شرایطي خاص اجازه
مجوزهاي اجباري را داده است .صدر ماده 30
موافقتنامه تریپس مقرر داشته كه" ،در مواردي كه
قانون یك عضو اجازه استفادههاي دیگر ،از جمله
استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از
موضوع ثبت بدون كسب اجازه از دارنده حق را ميدهد،
مقررات ذیل رعایت خواهد شد".
صدر ماده  30براي استفاده از مجوزهاي اجباري دو
پيششرط قائل شده است ،بر اساس این مقررات اوالً،
استفاده از مجوزهاي اجباري باید مبناي قانوني داشته
باشد ،به این معني كه قانون كشور عضو باید بر اساس
شرایطي خاص این اجازه را داده باشد .ثانياً برخالف
عقيده برخي از محققين ( ، )02اجازه استفاده از
مجوزهاي اجباري فقط براي دولتها و یا شخص
حقيقي یا حقوقي كه از جانب دولت عمل ميكند مقدور
است.
كوتير ،اعتقاد دارد كه دولتها در خصوص استناد به
مجوزهاي اجباري اختيار صالحدیدي گستردهاي دارند،
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به همين منظور هيأت رسيدگي در ابتدا با تفسير شروط
ماده  31به این نتيجه رسيد كه استثنایي "انبتار كتردن
محصوالت" به دليل محدود كردن حقوق ناشي از حق
ثبت در تعارض با بند  0متاده  22قترار دارد( ، )09زیترا
حق انحصاري فروش یكي از حقوقي است كه در شتق
(التتف) بنتتد  0متتاده  22متتورد حمایتتت قتترار گرفتتته و
استثنایي انبار كردن محصوالت كه بر اساس قانون حق
ثبت كانتادا اعمتال شتده در شتمول استتثنایي محتدود
موردنظر ماده  31قرار نمتيگيترد( ، )00در نتيجته ایتن
استثناء ،حق انحصاري فروش ناشي از بند  0ماده  22را
نقض كرده و بر اساس شرط دوم (عدم لطمه به منتافع
مشروع مالك اختراع ثبت شده) قابل توجيه نيست و به
همين دليل هيأت رسيدگي دیدگاه جامعه اروپا را در این
خصوص تأیيد كرد.
 :2-1استفادههاي ديگر بدون كسب اجازه از
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چون متن ماده  30تریپس به انگيزههاي مشروع خاصي
اشاره نداشته است (.)01
اما برعكس مبناي اسناد به مجوزهاي اجباري ،در عمل
و در هنگام اقدام براي كسب اجازه مجوزهاي اجباري،
كشورها باید شرایط و مقررات ماده  30را مطمح نظر
قرار دهند .بنابراین اختيار صالحدیدي كشورها براي
استناد به مجوزهاي اجباري ،اختيار مطلقي نيست ،بلكه
در صورت مطابقت با مقررات ماده  ،30مبناي قانوني
پيدا خواهد كرد .شق (ب) ماده  ،30شرایط استفاده از
مجوزهاي اجباري را به شكست تالشهایي براي
كسب اجازه از دارنده حق مالكيت فكري بر اساس
شرایط و ترتيبات معقول تجاري ظرف مدتي معقول،
مقيد كرده است .البته بر اساس شرایط اضطراري ملي
یا شرایطي كه حائز فوریت فوقالعاده هستند و در مورد
استفادههاي عمومي غيرتجاري ،دولتها ميتوانند از
این شرط عدول نمایند.
سایر شرایطي كه ماده  30براي استفاده از مجوزهاي
اجباري مقرر داشته عبارتند از؛
 محدود بودن دامنه و مدت استفاده از مجوزهاياجباري
 غيرانحصاري بودن استفاده از چنين مجوزهایي شرط غيرقابل واگذاري شرط استفاده از محصوالت توليدي براي بازار داخلي شرط لغو مجوزهاي اجباري در صورت از ميان رفتناوضاع و احوالي كه موجب استناد به استفاده از
مجوزهاي اجباري شده است.
 شرط پرداخت "اجرت كافي" به دارنده حق مالكيتفكري
 شرط تجدیدنظرخواهي قضایي یا تجدیدنظر مستقلاز اعتبار قانوني تصميمي كه منجر به اجازه صدور مجوز
اجباري شده است.
 شرط تجدیدنظرخواهي قضایي در خصوص پرداختپيشبيني شده براي اخذ مجوزهاي اجباري
عالوه بر تحقق شرایط فوق براي استفاده از مجوزهاي
اجباري ،شق (الف) ماده  ،30شرط اوليه و مهمي مقرر
داشته كه مطابق با آن هر وضعيتي كه منجر به
درخواست صدور مجوز اجباري ميشود باید به صورت
موردي و جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
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موافقتنامه تريپس و سالمت عمومي
اعالميه اجالس دوحه در خصوص موافقتنامه تریپس
و سالمت عمومي ،پاسخ مناسبي به چالشهاي سياسي
و حقوقي رویه مجوزهاي اجباري داده است.
در این اجالس اعضاي سازمان تجارت جهاني" ،طي
بيانيهاي تأكيد كردند كه موافقتنامه تریپس ميتواند و
باید به نحوي تفسير و اجرا شود كه از حقوق اعضاي
سازمان تجارت جهاني در حفظ سالمت عمومي و
عليالخصوص افزایش دسترسي همگان به دارو را
حمایت كند(.)02
همچنين اعالميه دوحه در بند پنجم بر آزادي اعضاء در
تعيين شرایط اعطاي مجوزهاي اجباري تأكيد كرده و
بيان ميدارد كه" ،بحرانهاي مربوط به سالمت
عمومي ،خصوصاً در مورد بيماريهاي ایدز ،ماالریا و
سل و دیگر بيماريهاي واگير ،ميتوانند موجبات
شرایط فوقالعاده ملي یا اوضاع و احوال بسيار
اضطراري را فراهم سازد.)02(".
البته با وجود اینكه بند  0اعالميه دوحه ،حق آزادي
عمل دولتها را در خصوص ارائه دالیل براي صدور
مجوز اجباري پذیرفته است ،در عمل با ذكر موارد
تمثيلي مثل بيماريهاي ایدز ،ماالریا و سل ،چگونگي
احراز شرایط اضطراري ملي و وضعيتاي فوقالعاده را
تبيين كرده است.
اعالميه دوحه در دو جهت زمينه توسعه قواعد
موافقتنامه تریپس در خصوص دسترسي به داروهاي
اساسي را فراهم ساخته است.
اوالً بر اساس بند  0ماده  99تریپس ،كشورهاي كمتر
توسعه یافته تا پایان سال  2110اجازه داشتند كه
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الزم به ذكر است كه مقررات ماده  30تریپس در
خصوص مجوزهاي اجباري به طور جدي از سوي
اعضا در نظام حل و فصل اختالفات سازمان به چالش
كشيده نشده است ،هرچند بحثهاي سياسي
گستردهاي در مذاكرات مربوط به موضوع دسترسي به
داروهاي اساسي ،خصوصاً داروهاي مربوط به ایدز/
اچايوي و همچنين داروهاي مربوط به بيماريهاي
واگيرداري مثل ماالریا و سل صورت گرفته است (.)01
 -2اعالميه اجالس دوحه در خصوص
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مقررات موافقتنامه تریپس را به جز مواد  2 ،3و 0
اعمال ننمایند .به عبارت دیگر اعضاي كمتر توسعه
یافته سازمان تجارت جهاني تا سال  2110تعهدي در
خصوص حق اختراع مربوط به محصوالت دارویي
نداشتند .شوراي تریپس بر اساس اعالميه دوحه در 22
ژوئن  2112تصميم گرفت كه دوره گذار كشورهاي
كمتر توسعه یافته را در مورد تعهدات مربوط به حق
اختراع محصوالت دارویي ،تا اول ژانویه  2109تمدید
نماید ( .)06در واقع ميتوان گفت اعالميه دوحه
پاسخي مناسب به نگرانيهاي كشورهاي در حال
توسعه و كمتر توسعه یافته در خصوص تأثير منفي
موافقتنامه تریپس بر دسترسي به داروهاي اساسي
( )21داده است.
ثانياً ،بر اساس بند  9اعالميه دوحه كه در آن "بر
مشكالت اعضاي سازمان تجارت جهاني فاقد ظرفيت
كافي براي توليد محصوالت دارویي در استفاده از
مجوزهاي اجباري تأكيد شده بود ،اعضاي سازمان
تجارت جهاني توافق كردند كه از اجراي مقررات بند
) (Fماده  30صرفنظر كنند.
بر همين اساس شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني
در آگوست سال  2112در تصميمي چگونگي اجراي
توصيه بند  9اعالميه دوحه را در خصوص اسقاط
مقررات بند ) (Fماده  30اعالم كرد ( ، )20كه بعدها
این تصميم به عنوان اصالح مقررات موافقتنامه
تریپس با عنوان ماده  30مكرر به این موافقتنامه
اضافه شد.
مطابق با مقررات بند  0ماده  30مكرر موافقتنامه
تریپس ،تعهدات عضو صادر كننده طبق بند ) (Fماده
 30در مورد اعطاي مجوز اجباري تا حدودي كه به
منظور توليد محصوالت دارویي و صادرات آن به عضو
وارد كننده واجد شرایط طبق بند  2ضميمه این
موافقتنامه ضرورت دارد ،اجرا نخواهد شد".
همانگونه كه ميبينيم اعضاي سازمان تجارت جهاني
با تصميم اعراض ( ) Waiver Decisionاز حقي كه
طبق بند ) (Fماده  30داشتند ،زمينه دسترسي
كشورهاي كمتر توسعه یافته فاقد ظرفيت كافي براي
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(ماده  31مکرر تريپس)
با پيگيري كشورهاي در حال توسعه و مساعدت شوراي
تریپس ،تصميم به اعراض از مقرره بند ) (Fماده  30به
عنوان ماده  30مكرر موافقتنامه تریپس موارد موافقت
شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني قرار گرفت و از
آنجایي كه تصميمگيري در شوراي عمومي ،كنفرانس
وزیران و دیگر نهادهاي تصميمگير سازمان تجارت
جهاني به روش اجماع ( ) Consensusاتخاذ ميشود،
مقرره ماده  30مكرر و تصميمات شوراي عمومي
سازمان براي همه اعضاي سازمان تجارت الزامآور
است .البته الزم به ذكر است كه ماده  30مكرر تریپس
به عنوان اولين اصالحيه مقررات سازمان تجارت جهاني
باید از سوي كشورهاي عضو سازمان به تصویب رسد
تا قدرت اجرایي داشته باشد .بند  0ماده  30مكرر اشعار
ميدارد كه" ،تعهدات عضو صادر كننده طبق بند )(F
ماده  30در مورد اعطاي مجوز اجباري تا حدودي كه
به منظور توليد محصول دارویي و صادرات آن به عضو
وارد كننده واجد شرایط طبق بند  2ضميمه این
موافقتنامه ضرورت دارد ،اجرا نخواهد شد".
ماده  30مكرر تریپس در بند اول براي به اجرا درآوردن
توصيه بند  9اعالميه دوحه در خصوص اعضاي سازمان
تجارت جهاني فاقد ظرفيت كافي (برخي كشورهاي در
حال توسعه و كشورهاي كمتر توسعه یافته) براي توليد
محصوالت دارویي اساسي ،مقرره بند ) (Fماده  30را
لغو كرده است .به عبارت دیگر مقرره بند  0ماده 30
مكرر به اعضاي توسعه یافته یا كشورهاي در حال
توسعهاي كه ظرفيت توليد محصوالت دارویي را دارند،
اجازه داده كه عالوه بر تامين توليد محصوالت دارویي
براي بازار داخلي ،بخش از این توليد را بنابر درخواست
كشورهاي فاقد این ظرفيت به آن كشورها صادر كند.
سؤالي كه در اینجا مطرح ميشود این است كه كشور
توليد كننده محصوالت دارویي مشمول مجوز اجباري
كه اصوالً كشور صادر كننده نيز خواهد بود ،براي صدور
مجوز اجباري به كدام وضعيتهاي اضطراري ملي
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توليد محصوالت دارویي اساسي از طریق واردات را
فراهم ساختهاند.
با وجود توافق اعضا در خصوص اعراض از مقررات بند
) (Fماده  ،30موضوع مهمي كه الزم بود اعضاء در
خصوص آن نيز توافق كنند ،تعيين بيماريهاي
واگيرداري بود كه اعضاء ميخواستند مجوزهاي اجباري
را براي توليد محصوالت دارویي در مورد آنها صادر
كنند .ایاالت متحده نسبت به این موضوع رویكردي
مضيق در پيش گرفت و معتقد بود كه تصميم به
اعراض و استفاده از مجوزهاي اجباري طبق بند 9
اعالميه دوحه فقط باید در مورد بيماريهاي واگيري
مثل ایدز ،ماالریا ،سل و تعداد محدودي از بيماريهاي
واگيردار دیگر اجرا شود ( .)01برعكس ایاالت متحده،
اتحادیه اروپا رویكردي متعادل نسبت به این موضوع
اتخاذ كرد ،هرچند كه در این خصوص مثل اعالميه
دوحه رویكرد بسيار موسع موردنظر كشورهاي در حال
توسعه مورد پذیرش واقع شد (.)22
اولين كشور كمتر توسعه یافتهاي كه از تصميم اعراض
از مقررات بند ) (Fماده  30استفاده كرد ،كشور رواندا
بود كه داروي "تري آوریر"(  ) Tri Avrirرا كه در
درمان ایدز كاربرد دارد ،از كانادا وارد كرد ( .)23البته
دولت كانادا نيز این موضوع را در خصوص تصميم اقدام
به صدور مجوز اجباري توليد این محصول در كشورش،
براي صادرات به رواندا را به اطالع شوراي تریپس
رسانده بود(.)22
بنابر آنچه كه گفته شد ،عمدهترین نگراني حقوق بشري
كه در خصوص اجراي موافقتنامه تریپس در خصوص
اثر منفي این موافقتنامه بر دسترسي به داروهاي
اساسي وجود داشت ( ، )20تا حد زیادي مرتفع شده
است .این موضوع از سوي گزارشگر ویژه شوراي حقوق
بشر ملل متحد ( United Nation Human Rights
 ،) Councilدر خصوص حق بر سالمتي،آقاي آناند
گراور ( ) Anand Groverنيز مورد تأكيد قرار گرفته
است .ایشان معتقد است كه تعهدات موافقتنامه
تریپس با حق دسترسي به داروهاي اساسي تعارضي
ندارد ( .)20وي در این خصوص استدالل ميكند كه در
حال حاضر انعطافپذیريهاي موافقتنامه تریپس در
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خصوص تضمين دسترسي به داروهاي اساسي براي
كشورهاي در حال توسعه قابل دسترسي است (.)22
 -3توسعه قواعد مربوط به مجوزهاي اجباري
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استناد ميكند؟ به وضعيت اضطراري ملي در كشور خود
یا كشورهایي كه مطابق مقررات این ماده كشور وارد
كننده محسوب ميشود؟
ماده  30مكرر موافقتنامه تریپس در این خصوص
مقرره خاصي ندارد ،بند  2این ماده نيز با تفكيك صدور
مجوز اجباري از سوي كشور صادر كننده و وارد كننده
به طور صریحي به این موضوع نپرداخته است .اما
مطابق با تصميم شوراي تریپس هم كشورهاي وارد
كننده و هم كشورهاي صادر كننده ملزم هستند كه
قصد خود مبني بر استفاده از مجوز اجباري را به این
شورا اطالع دهند.
از طرفي ،كشور صادر كننده محصوالت دارویي كه ،بر
اساس نظام مجوزهاي اجباري توليد شده ،ملزم است
كه عالوه بر تعهدات ماده  30مكرر ،توصيههاي شوراي
تریپس را در این خصوص نيز رعایت نماید .بنابراین،
اوالً ،الزم است كه این كشورها نيز مجوز اجباري صادر
كنند ،ثانياً اگر قصد صدور محصوالت دارویي دارند،
فقط مجاز به توليد همان داروي موردنظر كشور وارد
كننده و به ميزاني كه آن كشور اعالم كرده ،مي تواند
مجوز اجباري براي توليد ،صدور نماید ،ثالثاً كشور صادر
كننده ملزم است با برچسبزني و عالمتگذاري،
داروهاي توليدي مطابق مجوز اجباري را از سایر
توليدات بر اساس مجوزهاي اختياري ( Voluntary
 ) Licenseتفكيك نماید .بعالوه الزم است كه كشور
صادر كننده ترتيباتي را براي عدم سوءاستفاده از
توليدات دارویي بر اساس مجوزهاي اجباري ،اتخاذ
نماید (.)22
از طرف دیگر ،كشورهاي وارد كننده نيز باید الزامات
ماده  30و توصيههاي شوراي تریپس را در خصوص
مجوزهاي اجباري رعایت كنند .مهمترین تعهدي كه
كشورهاي وارد كننده عالوه بر تعهد اطالع به شوراي
تریپس دارند ،اثبات فقدان ظرفيت كافي براي توليد
محصوالت دارویي است.
بر اساس آنچه كه گفته شد ،شوراي تریپس در
خصوص صدور مجوزهاي اجباري در وضعيت اضطرار
ملي یا وضعيتهاي فوقالعاده اضطراري ناشي از
بحرانهاي عمومي ،بيماريهایي مثل ایدز ،ماالریا ،سل
و دیگر موارد اپيدميك به دو روش عمل ميكند.

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 18:23 IRDT on Saturday August 18th 2018

بر اساس روش اول ،مطابق درخواست و اطالع كشور
وارد كننده (عموماً كشورهاي كمتر توسعه یافته) به
كشورهاي عضوي كه قبالً به شوراي تریپس قصد خود
را مبني بر صادرات محصوالت دارویي مشمول
مجوزهاي اجباري ،اطالع دادهاند ( ،)29سفارش توليد
داروهاي موردنظر كشورهاي وارد كننده را ميدهد .در
این روش كشور توليد كننده محصوالت دارویي كه
صادر كننده نيز محسوب ميشود ،بر اساس
وضعيتهاي اضطرار ملي و فوقالعاده كشور وارد كننده
اقدام به صدور مجوز اجباري ميكند.
در روش دوم ،كشور صادر كننده كه عموماً كشور توليد
كننده محصوالت دارویي است بر اساس وضعيت
اضطرار ملي یا فوقالعادهاي كه در سرزمينش رخ داده
است ،اقدام به صدور مجوز اجباري براي توليد
محصوالت دارویي ميكند .در این حالت الزم است كه
این كشور عالوه بر اطالع به شوراي تریپس ،قصد خود
را در مورد صادرات مازاد محصول فوق الذكر اعالم كند
و شوراي تریپس نيز بر اساس درخواست كشورهاي
وارد كننده ،در صورت مطابقت داروي توليدي با داروي
درخواست شده ،اجازه صادرات را براي كشور توليد
كننده صادر نماید.
بند  3ماده  30مكرر تریپس با اشاره به رفتارهاي ویژه
و متفاوت ( Special and differential treatment
) در موافقتنامههاي تجاري منطقهاي( regional
 ،) agreement tradeموضوع صادرات موازي
محصوالت دارویي تحت شمول مجوزهاي اجباري را
به طور ضمني مورد اشاره قرار داده و در صورتي كه
نيمي از اعضاي این موافقتنامهها ،كشورهاي كمتر
توسعه یافته باشند ،آنها مجاز هستند كه محصوالت
دارویي فوق را به كشورهاي دیگري كه با وضعيتهاي
اضطرار ملي و فوقالعاده مواجه هستند ،صادر نمایند.
همچنين بند  2ماده  30مكرر ،به طور صریحي به
موضوع غيرقابل شكایت بودن اقدامات متخذه بر اساس
مجوزهاي اجباري اشاره داشته ،كه البته الزم است
اعضایي كه از مجوزهاي اجباري براي توليد محصوالت
دارویي استفاده ميكنند ،عالوه بر رعایت مقررات ماده
 30مكرر تریپس ،توصيههاي شوراي تریپس را در
خصوص این موضوع نيز به اجرا گذارند.
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بحث و نتيجه گيري
بر اساس الزامات حقوق بشري" ،حق دسترسي به
داروهاي اساسي" به عنوان یكي از استحقاقات و
مصادیق "حق بر سالمتي" كه در بند 2ماده  02ميثاق
بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مورد
تأكيد واقع شده ارتباط نزدیكي با حق حيات دارد كه
نيازمند توجه شایستهاي از سوي دولتها است .زیرا این
حق همانگونه كه مالحضه شد داراي هر دو وجه مثبت
و منفي حقهاي بشري است ،كه مطابق آن دولتها
عالوه بر تعهد عدم تعرض و تبعيض ،تعهد به احترام،
حمایت و اجراي اقدامات الزم براي دسترسي افراد
جامعهشان به "عاليترین سطح ممكن بهداشت براي
همه" ،دارند .بنابراین حق دسترسي به داروهاي اساسي
ابزاري حياتي براي تحقق عاليترین سطح قابل حصول
سالمتي جسمي و رواني هر فرد خصوصاً در كشورهاي
در حال توسعه و كمتر توسعه یافته ،محسوب ميشود.
همچنين ،حق ثبت ابداعات و اختراعات دارویي به
عنوان یكي از مصادیق حق ثبت اختراع كه بخشي از
حقوق مالكيت فكري محسوب ميشود ،كه به عنوان
حقوقي خصوصي در مقدمه موافقتنامه تریپس بر آن
تأكيد شده و الزمه برخورداري از احترام و رعایت حقوق
ناشي از آن براي دارنده حق است ،كه باید از سوي
دولتها و افراد دیگر مورد تعرض و تبعيض واقع نشود.
بنابراین حق دسترسي به داروهاي اساسي و حق ثبت
اختراعات و ابداعات دارویي از یك طرف در اسناد و
موافقتنامههاي بينالمللي ،حقوقي خصوصي شمرده
شدهاند كه عالوه بر افراد ،دولتها نيز متعهد به تضمين
رعایت آنها هستند .از طرف دیگر در برخي شرایط
رعایت و تضمين احترام به یكي از این حقوق ميتواند
موجبات نقض دیگري را فراهم سازد ،به عبارت دیگر
در شرایطي این حقوق و تعهدات ناشي از آنها در
تعارض آشكاري با هم قرار ميگيرند.
در این حالت وضعيت بغرنجي براي كشورها ،خصوصاً
كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه یافته پيش
ميآید ،زیرا اصوالً توليد و عرضه داروهاي اساسي در
اختيار شركتهاي بزرگ داروسازي است كه مالكيت
اكثر آنها در كشورهاي توسعه یافته در اختيار بخش
خصوصي است و دولتها بدون كسب امتيازنامههاي
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دارویي نميتوانند در امر توليد ،عرضه و فروش این
داروها دخالت نمایند .همين موضوع باعث افزایش
قيمت داروهاي اساسي ميشود و در نتيجه اكثر
كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه یافته كه بر
اساس الزامات حقوق بشري متعهد به تأمين دسترسي
همه افراد جامعه خویش به داروهاي اساسي هستند با
مشكالت زیادي روبرو ميشوند كه از یك طرف،
ميتواند بحرانهاي اجتماعي را در زمينه سالمت
عمومي به دنبال داشته و از طرف دیگر ،ميتواند
موجبات متهم شدن به نقض تعهدات حقوق بشري را
فراهم سازد.
بنابراین ،همانگونه كه كشورهاي در حال توسعه در
جریان مذاكرات دور اروگوئه در خصوص موافقتنامه
تریپس نگراني خود را نشان دادند ،اجراي همزمان
مقررات تریپس در خصوص حمایت از مالكيت فكري از
جمله حق ثبت ابداعات و اختراعات دارویي و حق
دسترسي به داروهاي اساسي در تعارض با هم قرار
دارند .این نكته زماني نمود بيشتري پيدا ميكند كه به
ناتواني كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه یافته
در تأمين دسترسي به داروهاي اساسي واقفيم ،زیرا اكثر
این كشورها فاقد توانایي مالي ،اداري ،تقنيني ،اجرایي
و ...براي تضمين اجراي حداقل تعهداتي كه در ميثاق
بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
پذیرفتهاند ،هستند .در حالي كه همين كشورها از سوي
كشورهاي توسعه یافته براي تضمين و اجراي حداقل
استانداردهاي مندرج در موافقتنامه تریپس تحت فشار
قرار دارند.
در چنين مواردي كه با تعارض قوانين بينالمللي روبرو
ميشویم در صورت عدم وجود راهكاري در متن
موافقتنامههاي بينالمللي ،ميتوان به اصل تفوق
برخي از قواعد بينالمللي بر دیگر قواعد ،استناد كرد.
مثالً در این خصوص ميتوان با استناد به قواعد آمره و
قواعد عامالشمول تفوق الزامات حقوق بشري را بر
تعهدات موافقتنامه تریپس اثبات كرد و اولویت را بر
اجراي قواعد حقوق بشري داد.
اما ،همانگونه كه مالحضه شد ،متن موافقتنامه
تریپس حاوي تمهيداتي است كه اجراي دقيق آنها از
سوي اعضاي سازمان تجارت جهاني باعث ميشود كه
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همين امر باعث شد كه گزارشگر ویژه شوراي حقوق
"بشر سازمان ملل متحد در خصوص "حق بر سالمتي
بر عدم تعارض مقررات موافقتنامه تریپس و حق
دسترسي به داروهاي اساسي تأكيد كند و اظهار نماید
كه انعطافپذیري موافقتنامه تریپس براي كشورهاي
 زمينه دسترسي این،در حال توسعه و كمتر توسعه یافته
كشورها به داروهاي اساسي مورد نياز در بحرانهاي
ملي ناشي از بيماريهاي اپيدميك را فراهم ساخته
.است

در وضعيتهاي اضطرار ملي و فوقالعاده ناشي از
 اعضاء از اجراي مقررات،بحرانهاي سالمت عمومي
موافقتنامه تریپس عدول كرده و زمينه را براي اجراي
.الزامات حقوق بشري فراهم سازند
 تالشهاي كشورهاي در حال،قابل ذكر است كه
توسعه در مذاكرات اجالس دوحه نتيجه داد و موجبات
توسعه قواعد موافقتنامه تریپس در زمينه مجوزهاي
اجباري را فراهم ساخت تا جایي كه این امر منجر به
اصالح بخشي از قواعد موافقتنامه تریپس به عنوان
اولين اصالح در مقررات سازمان تجارت جهاني شد و
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Abstract
Introduction: The observance of human
rights requirements as a general rule in
concluding international agreements, such
as the WTO agreements, is necessary and,
accordingly, a commitment to guarantee the
right to access basic medicines as one of the
titles and examples of the right to health,
which has a meaningful relationship. It
also has the right to live which is inevitable
for governments.

manufacture, use, supply for sale, and sale
or import, which can challenge the access
to medicines. The underlying cause and the
increase in the cost of such drugs, and this
in particular, makes it difficult for
developed and less developed countries to
respect the commitment to support and
enforce access to essential medicines.
Discussion & Conclusions: In addition to
the provisions of the Trips Agreement on
limited exceptions and compulsory licenses,
the approval of the Doha Summit
Declaration on the Trips and Public Health
Agreements, as well as the issuance of the
Trips
Council
Decision
on
the
implementation of the provisions of
paragraph 6 of this Declaration, are
considered as solutions. It has been
considered that this Declaration has actually
resolved the conflict between the provisions
of this agreement and the human rights
requirements.

Materials & Methods: The present study
uses a descriptive-analytical method to
determine
the
provisions
of
the
International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights on the Right to
Access to Essential Medicines as Human
Rights, which can be considered as one of
the examples of support for pharmaceutical
innovations. The patent that is protected by
the World Trade Organization's Trips
agreement as a trade-mark of intellectual
property rights is protected by the definition
of private law.

Keywords: Human rights obligations,
TRIPS Agreement, Access to essential
drugs, Patent, Compulsory licenses

Findings: Based on the provisions of the
Trips Agreement on Patents, including
Articles 27 and 28, the holder holds the
exclusive intellectual property right to
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