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 چکیده 

بخش  طور صریح به حق دسترسی به داروهاي اساسی و حیات المللی حقوق بشري به اگرچه در اسناد بین
رود که در نظام  اشاره نشده است، این حق، یکی از حقوق بنیادینی به شمار می» حقی بشري«عنوان  به

طلوب، ضرورت دارد. مندي از سالمت جسمی و روانی م المللی حقوق بشر براي تحقق حق بر بهره بین
المللی از ابداعات دارویی و تعارض  ترین مسائل مرتبط با دسترسی به دارو، بحث حمایت بین یکی از مهم

نامه تریپس براي حل این تعارض،  المللی حقوق بشر است. در موافقت احتمالی میان این نظام با نظام بین
ها از بروز این تعارضات جلوگیري  با توسل به آن توانند ها می بینی شده است که دولت هایی پیش انعطاف

این اعالمیه،  6کنند. با تصویب اعالمیه دوحه و صدور تصمیم شوراي تریپس درمورد اجراي مفاد بند 
چارچوب جدیدي براي مجوزهاي اجباري ایجاد شده است. محور اصلی این پژوهش این است که آیا 

ها جهت عدول از رعایت مقررات  تواند عذري موجه براي دولت ملی می ةالعاد هاي فوق وجود وضعیت
بینی امکان  نامه تریپس با پیش المللی راجع به حمایت از ابداعات دارویی باشد یا خیر. موافقت بین

صورتی غیرمستقیم،  هاي ثبت ابداعات دارویی بدون رضایت صاحب آن، به هاي دیگر از امتیازنامه استفاده
نامه در موارد  راي اعضاي سازمان جهانی تجارت، جهت عدول از رعایت مقررات این موافقتراه را ب
 شدن وضعیت بحرانی و اضطراري در حوزه بهداشت عمومی باز گذاشته است.  حادث

 
 واژگان کلیدي
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 مقدمه
جسمی و روانی اشاره سالمت اعالي  ي از حدمند بهرهبه حق هر انسان در سالمت بشر بر  حق

را به اي  هالمللی حقوق بشر، مسائل گسترد ادعا در نظام بین ـ حق عنوان بهسالمت دارد. حق بر 
کند. موضوعاتی  می کدام در نیل به این استاندارد متعالی نقشی اساسی ایفاهم پیوند زده که هر

زیست  ي از محیطمند بهرهنظیر حق برخورداري از آب آشامیدنی سالم، غذاي کافی و مقوي، 
ي از بهداشت عمومی و مراقبت و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، در مند بهرهسالم و پاك و 

 تلقیمت سال ترین استاندارد قابل حصول عالیکنار حق دسترسی به دارو، به مثابه تاروپود حق بر 
المللی حقوق بشري  منصرف از اینکه در اسناد بین 2،حق بر دسترسی به دارو ،واقع به 1شود. می
، حقی بنیادین و یکی از عناصر اصلی در صریح مورد اشاره قرار نگرفته استمستقل و  طور به

به در مواقع ابتال  شود که بر اساس آن، هر فردي حق دارد می قلمدادسالمت تحقق حق بر 
هاي تزریقی  ها و محلول ها، کپسول بیوتیک ، آنتیها از قبیل واکسن 3به داروهاي اساسی بیماري،

و خوراکی در هر زمان و مکان دسترسی داشته باشد. قابل توجه است که دارو در پیشگیري، 
نقش  6و شغلیاي  ههاي حرف و بیماري 5محلی بومی ـ 4،هاي فراگیر درمان و کنترل بیماري

 رود.  می شمار بهسالمت ، عاملی مهم در تحقق حق بر و از این حیث دارد يچشمگیر
خود در میان اقداماتی که  12ماده  2در بند  ،المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین

، به تعهد دول عضو جهت جام دهندانسالمت خواهد تا براي تحقق حق بر  می ي عضوها دولتاز 
اشاره کرده » ها این بیماري باو پیکار اي  هحرف هاي فراگیر، بومی و پیشگیري، درمان و کنترل بیماري«

صریحی به مسئله دسترسی به دارو نشده است، تعهد مندرج در اشاره  ،میثاق 12است. هرچند در ماده 
رزه با بیماري توجه ابزاري براي مبا عنوان بهموضوع دسترسی به دارو به ، 12ماده  2بند  )ج(قسمت 

این توانند با توسل به آن،  می ي عضوها دولتبسیار مهمی که هاي  راه، چرا که یکی از کرده است
رو، وجود دارو و دسترسی به آن، عنصري حیاتی  ند، تعمیم دسترسی به دارو است. ازاینکنتعهد را اجرا 

که درمان بسیاري از  يطور به«آید،  می ها به حساب درمان و کنترل بیماري پیشگیري،فرایند در 
ها  بیوتیک بدون کاربرد آنتی 8هاي ویروسی و عفونت 7هاي قارچی هاي شدید همچون عفونت عفونت

شماره  ،پژوهش حقوق و سیاست، »الملل بشر در قلمرو حقوق بینسالمتی سازي درمانی و حق بر  شبیه« ؛سیدقاسم زمانی،. 1
 .33و  32، صص 1385 ،19

2. Access to Medicine 
3. Essential Drugs 
4. Epidemic 
5. Endemic 
6. Occupational Diseases 
7. Fungal Infection 
8. Viral Infection 
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 14کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز در تفسیر عمومی شماره  9.»تصور است غیرقابل
حقی بشري توصیف کرده که از عناصر اصلی تحقق  عنوان بهخود، دسترسی به داروهاي اساسی را 

بر این، کمیسیون  عالوه 10رود. می جسمی و روانی به شمارسالمت ترین سطح قابل حصول  عالی
هاي فراگیر مثل  (سابق) حقوق بشر ملل متحد نیز اشاره داشته که دسترسی به دارو درمورد بیماري

HIV/AIDSترین سطح  ي از عالیمند بهرهمل حق بر ، عنصري حیاتی براي تحقق تدریجی و کا
  11رود. می شمار بهسالمت قابل حصول 

ساختن حق دسترسی به دارو نیز  در زمینه محقق ها دولتدر کنار این مسئله باید به تعهدات 
هستند. در این نظام،  ها دولتالمللی حقوق بشر،  االصول، متعهد اولیه در نظام بین د. علیکره اشار

گیرند و مسئولیت اجرا و رعایت  می المللی حقوق بشري قرار مستقیماً مخاطب اسناد بین ها دولت
شود.  می بر دوش این بازیگران نهاده ،شده در این اسناد شناخته رسمیت به المللیِ هنجارهاي بین

شر، در المللی حقوق ب هاي خود در نظام بین رود تا در پرتو مسئولیت می انتظار ها دولترو، از  ازاین
اعم و  طور بهسالمت  راستاي تحقق استانداردهاي موردنظر این نظام گام بردارند. در زمینه حق بر

انتظار دارد که در  ها دولتاز  المللی حقوق بشر اخص نیز نظام بین طور بهحق دسترسی به دارو 
خود در این کارگیري و تخصیص حداکثر امکانات  هراستاي تحقق تدریجی و کامل این حق، با ب

در  12.»نندککمک سالمت  به حصول کامل حق بر ،با اتخاذ اقدامات مشترك و جداگانه«زمینه و 
: تعهد به احترام و رعایت، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا. وجود دارد سه دسته تعهد ،این ارتباط

گرانه و  اي مداخلهسازد تا از رفتاره می را متعهد ها دولتکلی  طور به 13تعهد به احترام و رعایت
ي از این مند بهرهنباید در « ها دولتنند. منظور این است که کآمیز خودداري  عملکردهاي تبعیض

از افراد ایجاد کنند. یکی از مصادیق این تعهد اي  هبراي افراد یا دست هایی حق، موانع و محدودیت
بیماران به داروها را تحدید آن است که کشورها با اقدامات حقوقی یا اقتصادي خود، دسترسی 

بنابراین در حوزه دسترسی به دارو، تعهد به احترام و رعایت، مستلزم الزام دولت به  14.»نکنند
. باالبودن قیمت دارو، است تأمین دسترسی برابر و بدون تبعیض همه بیماران به داروهاي اساسی

االخص عدم تخصیص منابع ارزي و یارانه براي پرداخت قیمت دارو و باي  هبیمهاي  ود پوششنب

9. Holger Hstermeyer, Human Rights and the WTO; the Case of Patents and Access to Medicines, Oxford 
University Press, 2007, p.104 
10. Committee on Economic, Social & Cultural Rights (CESCR), 2000, “The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health”, (article 12 of the ICESR), General Comment No. 14. para. 12(a). 
11. UN Commission on Human Rights, Report of the Secretary-General, “Access to Medication in the 
Context of Pandemics Such as HIV/AIDS”, E/CN.4/Res.2003/48,16 January 2003, para. 2.  
12. CESCR, General Comment No. 14, para.38. 
13. Obligation to Respect 

، مجله دانشکده فصلنامه حقوق، »هاي حقوق بشري آن ی و چالشحمایت از اختراعات داروی« ؛محسن صادقی، .14
 . 208، ص 1388یز ی، پا3، شماره 39سیاسی دانشگاه تهران، دوره وعلوم حقوق
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از  15را به لحاظ اقتصادي با مانع مواجه سازد. تواند دسترسی به داروها می الزم براي واردات دارو
هم مستلزم اتخاذ اقدامات قانونی الزم جهت تنظیم و  16،سوي دیگر، تعهد به حمایت

زد تا از مداخله طرفین سا می را متعهد ها دولتهاي حمایتی است و هم  ارچوبمندساختن چ قاعده
ند. کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز نک جلوگیري ،ي از این حقمند بهرهثالث در 

از طریق  باید ها دولت«که  کند می خود با اشاره به این تعهد اشاره 14در تفسیر عمومی شماره 
هاي بهداشتی و درمانی و  مراقبتاقدامات تقنینی و دیگر اقدامات الزم، دسترسی برابر به خدمات 

 17.»ت بهداشتی و پزشکی را تضمین کنندداروي با کیفیت و سالم و ... و سایر کاالها و خدما
 . دراست ی متناسبیی و قضایمستلزم اتخاذ اقدامات قانونی، اجرا ،کل در 18تعهد به اجرا نهایتاً

باید  ها دولتتعهد به حمایت است، بدین معنا که در این مرحله  تعهد به اجرا، روي دیگرِ ،واقع 
 بخشی از حق بر عنوان بهنند. اجراي حق دسترسی به دارو کقوانین حمایتی خود را عملیاتی 

سو  یندي تدریجی محقق خواهد شد. از یکا، نیازمند صرف منابع بوده و الزاماً طی فرسالمت
هاي  د داروها براي همه از طریق وضع و اجراي پوششو تعمیم قابلیت خریها  تأمین هزینه

دولتی و خصوصی و از سوي دیگر، استقرار سازوکارهاي مناسب جهت توزیع داروها و اي  هبیم
 .است توجه قابلنظارت مقتضی بر آن، در رابطه با اجراي حق دسترسی به دارو 

المللی حقوق  رود، وجود تعارض میان نظام بین می شمار اما آنچه ماده نزاع در بحث حاضر به
سو و حمایت از حقوق مالکیت فکري  از یک داروییبشر و باالخص حق دسترسی به ابداعات 

 ،الملل بشر بخش جدید از سوي دیگر است. قواعد حقوق بین مخترعین داروهاي اساسی و حیات
 ترسیم ها دولتولیه انسانی براي با حمایت و تضمین حقوق ا  رابطه تعهداتی سلبی و ایجابی در

کند تا به حقوق  می را متعهد ها دولتالملل مالکیت فکري نیز  . درمقابل، قواعد حقوق بینکند می
انحصاري صاحبان محصوالت فکري و صنعتی بدیع احترام گذارده و از نقض این حقوق انحصاري 

ناچار باشند به  ها دولتی است که یند. لیکن مسئله اصلی در جاکنتوسط طرفین ثالث جلوگیري 
المللی حقوق بشر، الزامات ناشی از حقوق مالکیت  جهت اجراي تعهدات خود در چارچوب نظام بین

اتخاذ کنند.  19انحصاريهاي  فکري را نادیده گرفته و اقداماتی مغایر با حقوق دارندگان امتیازنامه
 رو است، هر بهداشت و سالمت جامعه روبمثال، در فرضی که کشوري با بحران عمومی د عنوان به

تواند بدون اخذ مجوز از شرکت صاحب امتیازنامه انحصاري، داروهاي داراي امتیازنامه انحصاري  می
تواند عذري  می العاده ي فوقها وضعیت. حال سؤال این است که وجود چنین کندرا تولید یا وارد 

15. Holger Hestermeyer, op. cit., p. 104. 
16. Obligation to Protect 
17. CESCR, General Comment No. 14, para. 35. 
18. Obligation to Fulfillment 
19. Patent Holder's Rights 
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 داروییالمللی راجع به حمایت از ابداعات  ینجهت عدول از رعایت مقررات ب ها دولتموجه براي 
دیگر اینکه در موارد بروز تعارض هنجاري میان این دو نظام حقوقی، تقدم و تأخر در  باشد یا خیر.

رعایت قواعد این دو نظام به چه ترتیب خواهد بود. در این مقاله به بررسی ماهیت و جایگاه حق 
ق بشر، اهمیت حقوق مالکیت فکري و حمایت از ابداعات المللی حقو دسترسی به دارو در نظام بین

تریپس، نامه  موافقتمقررات  در صنعت داروسازي، تعارضات احتمالی میان نظام حقوق بشر و
پرداخته  تریپس و رویه جدید صدور مجوزهاي اجبارينامه  موافقتهاي موجود در  پذیري انعطاف

 .شود می
 

 المللی حقوق بشر به دارو به مثابه حقی بنیادین در نظام بین دسترسیحق  .1
به دلیل تأثیري که مستقیماً بر روي  داروییاعمال مقررات مربوط به حقوق انحصاري ابداعات 

هم از منظر حقوق مالکیت فکري و هم از منظر باید میزان و کیفیت دسترسی به دارو دارد، 
پذیر بوده و نوعی تعادل میان منافع متعارض نظام  عد توجیهالملل بشر، اجراي این قوا حقوق بین

حقی  ،. دسترسی به داروهاي اساسیشودالملل بشر برقرار  حقوق مالکیت فکري و نظام حقوق بین
قابل مطالبه است. در کنار این حق،  ،و حق بر حیاتسالمت است که در چارچوب کلی حق بر 

انسان سالمت م اتفاق، مقو اشاره کرد که بهسالمت بر همچنین باید به دیگر حقوق مرتبط با حق 
حق بر منع تبعیض در دسترسی به امکانات، تسهیالت و خدمات بهداشتی، حق ازجمله هستند، 

دسترسی به غذا، مسکن و سرپناه مناسب، آب آشامیدنی سالم و توزیع عادالنه کلیه امکانات و 
دسترسی به دارو و دیگر امکانات و خدمات  واقع،  خدمات بهداشتی و درمانی براي همه. در

  20یکی از استحقاقات بنیادین حقوق بشري به شمار آورد. عنوان بهتوان  می حداقلی را بهداشتیِ
را  ها دولت ،اخص طور بهاعم و حق دسترسی به داروهاي اساسی  طور بهسالمت  بر حق
نند و از وجود کتضمین  سازند که دسترسی و امکان تهیه داروها را براي همه می موظف

. در راستاي ایجاد تعادل و ندکنها یا موانع در دسترسی به داروهاي اساسی پیشگیري  محدودیت
نامه  موافقتو دسترسی به داروهاي اساسی، سالمت  توازن بین حقوق مالکیت فکري و حق بر

ها،  این انعطافتوانند با استفاده از  می ي عضوها دولتاست که  هایی تریپس داراي انعطاف
المللی منبعث از میثاق  تعهدات بینبه را فراهم ساخته و بخش  حیاتدسترسی به داروهاي 

 جامه عمل بپوشانند.  ،المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بین
 الملل بشر از حق بر ین و معتبرترین تعریفی که در نظام حقوق بینتر مهمکه  کرداشاره  دبای

کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی  14در تفسیر عمومی شماره  مندرجارائه شده است، تعریفی سالمت 

20. Forman, Lisa, “Trade Rules, Intellectual Property and the Right to Health”, Ethics & International 
Affairs, Fall 2007, p. 5. 
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 عناصر و قلمرو حق بر ،است. کمیته در تفسیر خود از یک طرف 2000و فرهنگی ملل متحد در سال 
به . کند می در قبال این حق را تبیین ها دولتو از طرف دیگر، ماهیت تعهدات را بیان کرده سالمت 

دسترس بوده و  هاي بهداشتی کافی و در دربرگیرنده حق بر مراقبت ،سالمت ، حق بردیگربارت ع
کند. تعهدات حداقلی از نظر  می ي عضو میثاق تحمیلها دولترا بر  21»تعهدات محوري حداقلی«

ست، به این معنی که اجراي دقیق و مطلق این تعهدات از اجزو تعهدات به نتیجه فوري  ،کمیته
، حق دیگربه عبارت گونه عذري براي عدم اجرا پذیرفتنی نیست.  رود و هیچ می ي عضو انتظارها دولت

در قبال این  ها دولتو تعهد  است داراي آستانه حداقلی است که مستلزم تحقق فوري ،سالمت بر
توان به تدوین  می این تعهدات حداقلی بنیادینازجمله فوري است. نتیجۀ از نوع تعهد به ها  حداقل

، تضمین دسترسی به خدمات بهداشتی براي سالمتبرنامه جامع در زمینه توسعه و اعتالي حق بر 
 22همه و بدون تبعیض و توزیع عادالنه خدمات و تسهیالت مربوط به بهداشت و درمان اشاره کرد.

انات موجود خود، ست که هر دولت عضو میثاق باید منصرف از میزان منابع و امکاهایی  اینها حداقل
ست. االزمه حیثیت ذاتی انسان  ،آموزشی شتی، بهداشتی ویهاي مع حداقل«، چرا که کندرا تضمین   آن

منزله  به  ي از آنمند بهرهست که عدم اهاي رفاهی  سري حداقل یکها  رسد که این حداقل می به نظر
  23.»رود می شمار نقض صریح کرامت ذاتی و حیثیت انسانی به

و تضمین دسترسی به داروهاي سالمت  در زمینه حق بر ها دولتقلمرو تعهدات  ،کمیتهتفسیر 
مداخله  ،ي از این حقمند بهرهکه در ند اموظف ها دولتنمونه،  عنوان بهتوسعه داده است. نیز اساسی را 

21. Minimum Core Obligations 
22. Hunt, Paul, “Report of the Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of 
Mental and Physical Health”, Human Rights Council, Resolution 7/11, 31 January 2008, para. 
15(a),(b),(c). 

دانش،  ، دفتر دوم، شهرها ها و آزادي حقوق بشر در جهان معاصر؛ جستارهایی تحلیلی از حق ؛سیدمحمدقاري ،فاطمی سید .23
 .259-262، صص 1388

باید  ها دولتاست، یعنی  تعهد به نتیجه، رو به افزایشعد دیگر آن منحصر به این سطح حداقلی نیست، بلکه ب، اما این تعهد
مندي از  به تناسب منابع تحت اختیار خود، میزان بهره و در وهله بعد تالش کنند ها را تأمین و تضمین کنند ابتدائاً این حداقل

ها را به حداکثر برسانند. بنابراین تعهدات مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  و حداقلداده ها را افزایش  این حق
 فقط از نوع تعهد به وسیله نیست. 

Potts, Helen, “Accountability and the Right to the Highest Attainable Standard of Health”, University of 
Essex, Human Rights Centre, 2007, p. 12. 

کند که هرگونه کوتاهی، مسئولیت دولت قاصر را در پی داشته باشد. به  بودن تعهدات حداقلی مزبور ایجاب می نتیجه به ماهیت
ساختن  هاي بهداشتی، منصرف از تعهد آنان به محقق میثاق در اجابت فوري حداقل ي عضوها دولتتر، تعهد  بیانی ساده

 کارگیري حداکثر تعهد به«تحت عنوان  ،آنچه در میثاق در واقعترین سطح قابل حصول بهداشت جسمی و روانی است.  عالی
ترین سطح قابل حصول در  عالیه است، ناظر بر تحقق ذکر شدحقوق مندرج در آن » تحقق تدریجی«و » امکانات موجود

هاي بنیادین  ، لیکن تعهد بر تحقق حداقلاستوسیله   حقق این سطح، ماهیتاً تعهد بهتبراي  ها دولتسالمت است. تعهد 
را برشمرده است. براي  ها طور تمثیلی برخی از این حداقل همیثاق ب 12ست. ماده جزو تعهدات منتج به نتیجه فوري اسالمت، 

  . 296ـ304صص  ،همان ؛سیدفاطمی :ك.تر در این زمینه، نمطالعه بیش
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به ننموده (تعهد به رعایت)، از مداخالت طرفین ثالث جلوگیري کنند (تعهد به حمایت) و دسترسی 
نند (تعهد به اجرا). این کفراهم و تضمین  ،خدمات بهداشتی و داروهاي اساسی را براي تمام افراد

گانه حاکی از آن است که تعهد به تأمین داروها و تضمین دسترسی کافی به داروهاي  تعهدات سه
گذاري گران  یمتقهاي  ي داروساز، مانند رویهها شرکتد که بر اقدامات کن  می را ملزم ها دولت ،اساسی

تواند مانعی عمده در دسترسی اقتصادي به این محصوالت باشد، نظارت کافی  می داروهاي نوظهور که
دارد که هدف از ترسیم این تعهدات، تضمین   ضمنی اشاره طور بهبه این ترتیب، کمیته  24داشته باشند.

داشته سالمت  ي از حق برمند بهرهبر  المللی نباید تأثیر منفی بینهاي   نامه موافقتاین مسئله است که 
که برخورداري از این حق و باالخص دسترسی به داروهاي اساسی در اثر انعقاد  صورتی باشند و در

یا در اثر  شودمحدود  25)تجارت آزاد فراتریپسهاي  نامه موافقتتجاري دوجانبه (مانند هاي  نامه موافقت
ي از این حقوق به وجود آید، چنین وضعیتی به مثابه نقض مند بهرهمانعی در ها  نامه موافقتاجراي این 

باید تالش  ها دولت ،دوجانبههاي  نامه موافقتقلمداد خواهد شد. بنابراین، در انعقاد این سالمت  حق بر
تریپس، الزامات ناشی از نظام نامه  موافقتشده در  بینی پیشهاي  کارگیري انعطاف هکنند از طریق ب

ست، چرا که ها شرکتباید توجه داشت که مسئله عمده در اینجا چگونگی اعمال کنترل و نظارت از سوي دولت بر این  .24
قانونی علیه ربط را نقض نکرده باشند، امکان اعمال نفوذ و ضمانت اجراهاي  قوانین داخلی کشور ذي ها شرکتمادامی که 

، مؤسساتی تجاري و انتفاعی هستند و هدف ها شرکتها مقدور نخواهد بود. همچنین نباید از این نکته غافل شد که این  آن
 ،االشعار در چارچوب عرف تجاري ي فوقها شرکتها عملیات تجاري و کسب سود هرچه بیشتر است. لذا اقدامات  مؤسسین آن

بر و پرهزینه  ي زمانفرایندالخصوص که ابداع و تولید داروهاي نوظهور،  شود، علی نمی خود عملی مغایر با قانون محسوب
)، research & developmentهاي سنگین تحقیق و توسعه ( براي جبران هزینه ها شرکترو طبیعی است که  است. ازاین

هاي  ان اندازه که براي جبران هزینههم ،هاي باال گذاري قیمت محصوالت خود را باال ببرند. افزایش قیمت دارو و قیمت
کیفیت داروهاي تولیدي بسیار حیاتی  يي داروساز به ارتقاها شرکتتحقیق و توسعه در بخش دارو و ترغیب هرچه بیشتر 

توسعه  درحالدر کشورهاي ویژه  بخش، به به داروهاي اساسی و حیات درآمد هاي کم در دسترسی گروه ئیتواند آثار سو است، می
به  ها شرکتد، ترغیب کنحدودي این آثار منفی را تعدیل  تواند تا ی که میییافته داشته باشد. یکی از راهکارها رتوسعهو کمت

طور  ) که قیمت دارو نه بهdifferential and preferential pricingگذاري متفاوت و ترجیحی است ( هاي قیمت اتخاذ رویه
توانند با  می ها دولترسد که  شود. به نظر می اقتصادي و بازار کشور محل فروش تعیین میهاي  بلکه با توجه به ویژگی ،یکسان

هاي دارویی بیماران و توسل به راهکارهاي  هاي بیمه درمانی دولتی و خصوصی کامل و جامع براي تأمین هزینه ارائه پوشش
اخذ مجوزهاي اختیاري و صدور مجوزهاي اجباري ازجمله تریپس (نامه  موافقتربط مانند  المللی ذي شده در اسناد بین بینی پیش

 نند. کموردي) دسترسی بهتر به داروهاي اساسی را تضمین 
25. TRIPs-Plus Free Trade Agreements  

صورت دوجانبه میان کشورها منعقد  هاي تجاري است که به نامه موافقت ،هاي فراتر از تریپس یا فراتریپس نامه موافقت منظور از
رویکردي نوین در خصوص  ،در طی چند سال اخیر«از حقوق مالکیت فکري است.   هدف از آن تشدید حمایت شود و می

) و TRIPS Plusهاي تجاري دوجانبه در جهت تقویت حمایت از مالکیت معنوي با نام تعهدات فراتر از تریپس ( نامه موافقت
گونه  صدد تحمیل این پیش گرفته شده است که کشورهاي پیشرفته در) در TRIPS Plus Plusتعهدات بسیار فراتر از تریپس (

شامل اقدامات بخش خصوصی بر علیه دولت  ،باشند توسعه می تعهدات در قراردادهاي دوجانبه خود با کشورهاي درحال
ین دارو: حقوق و تأم ؛نگار نامی پارسا، .»هندتوانند دولت را مورد تعقیب قانونی قرار د ي خصوصی میها شرکتکه  طوري هب

  .152، ص 1393، شهر دانش، المللی ها در نظام بین تکالیف دولت
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و دسترسی به داروهاي اساسی سالمت  ی حقوق بشر در کل و تعهدات ناظر بر تحقق حق برالملل بین
 ند.کناخص را رعایت و اجرا  طور به

 
 حقوق مالکیت فکري در صنایع داروسازي اهمیت .2

ی برخوردار یاز اهمیت بسزا داروییحقوق انحصاري ناشی از ثبت اختراعات  ،در صنعت داروسازي
ي بزرگ داروسازي بر ها شرکت هاي تریپس هم به دلیل فشارنامه  موافقتاست. درحقیقت، وجود 

کردند که موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکري  میأکید ت ها بود. آنیافته  کشورهاي توسعه
اعات ثبت اختر ،به چند دلیل 26نجانده شود.گکار مذاکرات دور اروگوئه  ابداعات باید در دستور

تحقیق و توسعه در بخش هاي  : اول اینکه هزینهداردي داروساز اهمیت ها شرکتبراي  دارویی
محل اختالف است، قدر متیقن اینکه ها  هرچند که میزان دقیق هزینه .دارو بسیار باال است

، داروییثبت اختراعات فرایند . دوم اینکه در است فوق در هر مورد بسیار چشمگیرهاي  هزینه
سازي و  الزم است. سوم اینکه معموالً شبیه خصوص محصول ابداعی  در 27ییگو افشا و صریح

ي مند بهرهنسبتاً آسان است. بنابراین ثبت اختراع و دریافت ورقه اختراع و  ،جعل محصول نوظهور
. چهارم اینکه ثبت است مهم ،از حقوق انحصاري ناشی از آن، براي حمایت از حقوق صاحب ابداع

  28دست آورد. اي به العاده دهد که سود و منافع فوق می اع به شرکت امکاناختر
 ،کند، شرکت می ، به دلیل امتیاز انحصاري که ثبت اختراع به صاحب آن اعطادیگربه عبارت 

تواند در برابر اشخاصی که  می آورد و می دست حق مالکیتی عینی نسبت محصول ابداعی خود به
اند به مراجع قانونی متوسل شود. همچنین در مواردي که  را زیر پا گذاشته اش حقوق انحصاري

تواند براي صدور مجوز تولید، قیمت باالتري  می تقاضا نسبت به داروي نوظهور وجود داشته باشد،
عمومی نامه  موافقتتریپس با کنفرانس وزراي کشورهاي عضو نامه  موافقتالزم به یادآوري است که مذاکرات مربوط به  .26

نامه  موافقتکنفرانس، انعقاد این اروگوئه شروع شد. یکی از اهداف  پونتادل استهدر  1986تعرفه و تجارت (گات) در سپتامبر 
یافته مدعی بودند که حوزه  بسیاري از کشورهاي کمترتوسعه ،چندجانبه جدید در زمینه مالکیت فکري بود. در شروع مذاکرات

ها هند و برزیل  در رأس آنتواند شامل مسائل ماهوي راجع به حقوق مالکیت فکري باشد. این کشورها که  موضوعی گات نمی
بحث در این  ) به لحاظ سازمانی، داراي صالحیتWIPOکردند که تنها سازمان جهانی مالکیت فکري ( قرار داشتند، تأکید می

کنندگان  کنندگان در کنفرانس وجود داشت، اکثر قریب به اتفاق شرکت ی که میان شرکتینظرها اختالف با وجودزمینه است. 
نظر رسیدند که شمول استانداردهاي حداقلی براي حمایت و اجراي حقوق مالکیت فکري  وي این نقطه به اتفاقر ،در مذاکرات

 ك:راي بحث تفصیلی در این زمینه، ن.ناپذیر است. ب اجتناب ،در چارچوب نظام گات
Pete K. Yu, “The Objectives and Principles of the TRIPS Agreement”, Houston Law Review, 2009, vol. 46.  

 :نامه تریپس، ن.ك ینه تصویب موافقتبراي مطالعه درمورد پیش
، مجله دانشکده فصلنامه حقوق ،»هاي حقوق بشري آن ی و چالشحمایت از اختراعات داروی« ؛صادقی محسن 

  . 200ـ204، صص  1388یز ی، پا3، شماره 39سیاسی دانشگاه تهران، دوره  وعلوم حقوق
27. Disclosure 
28. The TRIPS Agreement & Pharmaceuticals, report of an ASEAN workshop on the TRIPS agreement 
and its impact on Pharmaceuticals, Jakarta, 2-4 May 2000, p. 17.  
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سودي بیش از آنچه در رقابت آزاد و غیرانحصاري قابل حصول است، به  ،و درنتیجهکند  مطالبه 
شرکت  هاي هزینهصاري محصول ابداعی، فروش انحدرآمد ترتیب از رهگذر   دست آورد. بدین

  شود. می جبران براي تحقیق و توسعه
ي سازنده، باید توجه داشت که ثبت ابداعات ها شرکتبراي  داروییآثار ثبت ابداعات  کناردر 

 گذارثرایافتگی هم  تواند بر روي سطح توسعه می ي سازندهها شرکتو حمایت از مالکیت فکري 
یافتگی و  یافتگی را متمایز ساخت: ابعاد اقتصادي توسعه باشد. در این رابطه باید دو جنبه از توسعه

حقوق رو  ازاینلیکن اهمیت ابعاد اجتماعی و بشري بسیار بیشتر است و  29ابعاد اجتماعی و بشري.
 که صادر داروییثبت ابداعات هاي  واقع، گواهی  مالکیت فکري باید از این زاویه دیده شود. در

شود، گواه روشنی بر آثار مستقیم و بالقوه منفی حقوق مالکیت فکري بر ابعاد اجتماعی و  می
سو باعث باالتررفتن قیمت  انحصاري از یکهاي  ست، چرا که این امتیازنامهایافتگی  بشري توسعه

با دهد.  می ادي به داروها را کاهششود و از سوي دیگر، میزان دسترسی فیزیکی و اقتص می دارو
و اعطاي حقوق انحصاري به مخترعین  داروییاین، نباید فراموش کرد که ثبت ابداعات  وجود

بودن و حمایت از حقوق مالکانه  نیز در پی دارد، چرا که انحصارياي  همالحظ آثار مثبت قابل ،آن
شود و انگیزه صنایع داروسازي  میدارویی فناوري  باعث رشد و توسعه دانش و داروییمخترعین 

 دهد. می را افزایش داروییگذاري در بخش تحقیق و توسعه  براي سرمایه
در کنار آثار مثبتی که از حیث  دارویی، حمایت از حقوق مالکیت فکري مخترعین درنتیجه

تواند تأثیر منفی بر حمایت  می پیشرفت کیفی داروها و ظهور داروهاي جدید در پی دارد،
 ها دولتشمول از حقوق بشر بر جاي بگذارد. در این خصوص امکان دارد که میان تعهدات  جهان

لکیت فکري المللی ما سو و تعهدات ناشی از اسناد بین الملل بشر از یک موجب حقوق بین به
دنبال برقراري توازنی  تعارض پدید آید. لذا باید به ،تریپس) از سوي دیگرنامه  موافقت ویژه به(

 بود. ها دولتالمللی  بینمنطقی میان این دو دسته از تعهدات 
 

 تریپسنامه  موافقتالمللی حقوق بشر و مقررات  میان نظام بین تعارضات .3
 تریپس از حقوق مالکیت فکري مخترعین داروهاي جدید و نوظهور حمایتنامه  وافقتممقررات 

، با ثبت اختراع داروي جدید، حقوقی انحصاري براي مخترع آن شدطور که اشاره   کند. همان می

از منظرهاي مختلف اقتصادي و اجتماعی به طرح  ،ی، موافقان و مخالفان حمایتیدر زمینه حمایت از ابداعات دارو .29
 یی، ن.ك:اند. براي مطالعه تفصیلی مبانی اقتصادي و اجتماعی موافقان و مخالفان حمایت از ابداعات دارو نظرات خود پرداخته

ن.ك:  ،. همچنین214ـ273، صص 1387میزان،  ،حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانیصادقی؛  محسن
  .66و  65، صص 1385، بهار 20، شماره رفاه اجتماعی ،»هاي حقوق مالکیت فکري در حوزه سالمت چالش«شیخی؛  مریم
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مستلزم کسب  ،برداري از محصول ابداعی هرگونه بهره 30،یجز مواقع استثنای شود و به می ایجاد
. حقوق حمایتی براي دارنده برگه ثبت اختراع است از دارنده امتیازنامه 31)مجوز (قرارداد لیسانس

برداري  سال است و تا قبل از انقضاي این مدت، هرگونه بهره 20 ،تریپسنامه  موافقت 33طبق ماده 
البته این مدت بیست ساله،  32.است مستلزم کسب مجوز از دارنده امتیازنامه ،و تولید داروي جدید

مدتی  ،حداقل مدت حقوق انحصاري است و این امکان وجود دارد که کشورها در قوانین داخلی خود
خصوص ثبت  تریپس درنامه  موافقترسد که مقررات  می نند. به نظرک بینی شپیفراتر از این را 

بیست ساله براي داروهاي جدید، محدودیتی براي دسترسی به هاي  اختراع و صدور امتیازنامه
و سالمت  المللی بشر بر آورد. بنابراین بروز تعارض میان حق بین می وجود  داروهاي اساسی به

 امري واضح ،جدید داروییتریپس در زمینه حمایت از مالکیت فکري ابداعات نامه  موافقتمقررات 
نخستین گام در این  شود.د تا تعادلی میان این منافع متعارض برقرار کرکه باید تالش  است

المللی حقوق بشر و  چارچوب براي حل این مشکل این است که میان تعهدات ناشی از نظام بین
حقوقی اي  هتریپس، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظري، رابطامه ن موافقتتعهدات منبعث از 

 .شودبرقرار 

استفاده  بینی حق صدور مجوزهاي اجباري، منع صاحب حق انحصاري از سوء توان گفت که یکی از مبانی اصلی اعطا و پیش می .30
دلیل ارتباطی که با سالمت و حیات بشري دارد، از جایگاهی برجسته در میان سایر ابداعات از حق خود است. ابداعات دارویی به 

آورد، در موارد بروز وضعیت بحرانی،  وجود می رو، هرچند ثبت این ابداعات، حقوقی انحصاري براي صاحب ابداع به  برخوردار است. ازاین
تواند بر حقوق انحصاري خود  اندازد، صاحب امتیازنامه نمی خطر می  مانند فراگیرشدن بیماري مسري که سالمت یک ملت را به

ها در مواقع  بودن امتیازنامه ، خصلت خصوصیدر واقعمندي عمومی از محصول ابداعی خود شود.  پافشاري کند و مانع استفاده و بهره
از رعایت حق انحصاري صاحب ابداع و صدور مجوز تواند با عدول  بروز بحران انسانی و بشردوستانه، زائل شده و کشورِ دچار بحران می
 المنفعه استفاده کند.  اجباري براي تولید، از داروي جدید در راستاي هدفی اجتماعی و عام

برداري از محصول ابداعی از سوي شخص مخترع به  )، اعطاي حق استفاده و بهرهLicenseموضوع قرارداد لیسانس ( .31
ست و چون عنوان قرارداد را دارد، الزاماً مدت این استفاده هم باید در قرارداد، مشخص و معین اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ا

برداري براي مدتی محدود به ثالث اعطا  برداري، تنها حق بهره شود. بنابراین با عقد قرارداد لیسانس بین مخترع و متقاضی بهره
  کند. حق خود را بر محصول دارویی نوظهور، براي خود حفظ میشود نه حق مالکیت. لذا صاحب اختراع حقوق مالکانه،  می
هاي تجاري حقوق مالکیت فکري، مدت حمایت نباید کمتر از بیست سال از تاریخ  نامه جنبه موافقت 33با استناد به ماده « .32

رفته مربوط به بازاریابی کاالهاي  رغم بحث درباره جبران زمان ازدست ثبت درخواست اختراع باشد. نکته حائز توجه این است که به
کند. توضیح اینکه مدت خاصی از دوره  باره عنوان نمی گونه مقرراتی را در این نامه هیچ دارویی در مذاکرات دور اروگوئه، موافقت

الزم براي  منظور انجام امور بازاریابی و اخذ مجوزهاي بهداشتی حمایت بیست ساله از حقوق اختراعی درمورد کاالهاي دارویی به
طور محسوس مورد استفاده قرار بگیرد. در این راستا، کشورهاي  شود، بدون اینکه اختراع موردنظر به ربط سپري می مراجع ذي

پیشرفته در مذاکرات دور اروگوئه، پیشنهادهایی براي جبران آن ارائه کردند که درنهایت مورد موافقت قرار نگرفت و وارد 
 خصوص اعضاي بدون  نامه مقرر شده است که در در پاورقی موافقت 33ایان ذکر است که در ذیل ماده نامه نیز نشد. ش موافقت
شود که حق اختراع در نظام اصلی مورد ثبت  خصوص حقوق اعطایی، این تاریخ از زمانی محاسبه می  نظام اعطاي حق در [فاقد]

هاي تجاري حقوق مالکیت فکري:  نامه جنبه در مقررات موافقت بررسی حق اختراع«زاده، امیرهوشنگ؛  فتحی». قرار گرفته باشد
 .41، ص 1382، آذر و دي 3، شماره هاي بازرگانی  بررسی ،»مطالعه موردي حق اختراع محصول دارویی
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توجه است که  وجود آورد. قابل  تواند چارچوب توجیهی مناسبی به می ایجاد این رابطه حقوقی
ند: هست ملتزم ،سالمت المللی حقوق بشر بر نسبت به نظام بین ،اکثریت اعضاي سازمان جهانی تجارت

المللی حقوق اقتصادي،  درصد) میثاق بین 81کشور عضو سازمان جهانی تجارت ( 149از کشور  122
درصد) نیز حداقل یک معاهده  97کشور عضو ( 145اند و  اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرده

(مانند کنوانسیون حقوق کودك، کنوانسیون امحاء سالمت  المللی حقوق بشري متضمن حق بر بین
  33اند. نژادي و کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) را تصویب کرده کلیه اشکال تبعیض

المللی ناشی از  المللی ناشی از معاهدات حقوق بشري بر تعهدات بین بین تعهداتآیا 
مراتبی  از منظر اصل سلسله ؟جانبه و چندجانبه برتري دارد یا خیر تجاري دوهاي  نامه موافقت

الشمول بر تعهدات خاص  حقوق بشري عام الملل، باید گفت که تعهدات بینهنجاري قواعد حقوق 
المللی حقوق  ، تعهدات بیندیگربه عبارت المللی تفوق دارد.  تجاري بینهاي  نامه موافقتناشی از 

رود که در صورت تعارض  می الملل به شمار تعهدات ناشی از قواعد عام حقوق بین عنوان بهبشر 
خاص و قراردادي دوجانبه و چندجانبه، تقدم اجرا با هاي  نامه موافقتهنجاري با تعهدات ناشی از 

المللی حقوق بشري خواهد بود. [به لحاظ ارزش اخالقی] اولویت و غلبه ارزش حیات  تعهدات بین
. دنمای  می کامالً بدیهی ،تجاريهاي  نامه موافقتو سالمت بشري بر تعهدات متعارض ناشی از 

صورت تعارض میان تعهدات حقوق بشري با تعهدات ناشی از  آل این است که در وضعیت ایده
 34اولویت با حقوق بشر باشد.باید نظام حقوق مالکیت فکري، 

33. Lisa Forman, op. cit., p. 7. 
چهار عضو در هیچ معاهده حقوق بشري عضو نیستند: جوامع  ،الزم به اشاره است که از میان اعضاي سازمان جهانی تجارت

یک از کشورهاي عضو  ها شود، هرچند که هر تواند معاهدات حقوق بشري را تصویب و عضو آن االصول نمی ی که علییاروپا
تایپه (تایوان) و  کنگ، چین هنگ اند از: عبارت ند. سه عضو دیگرا ربط را تصویب کرده ی، معاهدات حقوق بشري ذيیجوامع اروپا

 . ماکائو
معاهده  ،وجود ندارد که بنابر آن اي قاعده آمره الملل، بیندر حوزه مسائل مربوط به تعارض معاهدات، هنوز در حقوق « .34

با یکدیگر برابرند و تعارض  ،، معاهدات معارضکلسنو  گوگنهایمبه اعتقاد تعارض با معاهده سابق باطل باشد. الحق به علت 
کردن این  خورد، غیرمشروع اعالم باره به چشم می حلی که در این تنها راه ... ها نیست یک از آن با هم موجب بطالن هیچها  آن

شود که میان قواعد مختلف ناشی  وقتی پیچیده می ،تعارض معاهدات ... قبیل معاهدات و جبران خسارت دولت زیاندیده است
منشور ملل متحد با ایجاد  103. ماده شودها برتر از سایر قواعد قلمداد  اي از آن دستهو  دمراتب به وجود آی سلسله ،از معاهدات
براي مطالعه  .»ی تصریح کرده استالملل بینمراتب، به اولویت و نفوذ معاهده اساسی ملل متحد بر سایر تعهدات  این سلسله

 . 292ص ، 1383، چاپ دوم، فرهنگ نشر نو، الملل معاهدات حقوق بین فلسفی؛ اهللا هدایت :ن.ك ،بیشتر
کند و هرگونه  عام اشاره می الملل بینصریحاً به هنجارهاي آمره حقوق  1969 وینکنوانسیون حقوق معاهدات  53ماده 

ق بشري ی حقوالملل بینداند. اگر قائل بر این باشیم که قواعد ناشی از معاهدات  معاهده مغایر با آن در زمان انعقاد را باطل می
شود، باید باطل قلمداد شود. اما  ست، هرگونه معاهده بعدي که در تعارض با معاهده حقوق بشري منعقد میاواجد خصلت آمره 

در تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات  الملل بینقدر متیقن اینکه کمیسیون حقوق  .ادعاي فوق با تردیدهاي جدي مواجه است
 بندي نکرده است.  بشر را در زمره هنجارهاي واجد خصلت آمره طبقههنجارهاي حقوق  1966وین در سال 
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همیشه غالب بر  ،سالمت حق بشر بر کند می آیا این رجحان مطلق است؟ یعنی اینکه ایجاب
پاسخ مثبت باشد،  ،باشد؟ ممکن است در بدو امر داروییحقوق انحصاري ناشی از ثبت ابداعات 

لیکن باید توجه داشت که حقوق انحصاري مخترعین داروهاي اساسی، خود جزئی از یک حق کلی 
المللی  بشري به نام حق بر مالکیت است که هم در اعالمیه جهانی حقوق بشر و هم در میثاق بین

هرچند در خود  35یکی از مصادیق حقوق بشري به رسمیت شناخته شده است. عنوان بهحقوق بشر 
محصوالت  کار نرفته است، ناگفته پیداست که مالکیت بر به» حقوق مالکیت فکري«لفظ  ،این اسناد

و  آید. پس دامنه تعهد به رعایت می شمار ق بشري بهحفکري، بخشی از حق بر مالکیت بوده و 
گیرد.  می را نیز در بر داروییشمول از حقوق بشر، احترام به حق مالکیت بر ابداعات  حمایت جهان

اکثر مصادیق حقوق بشري به دالیلی موجه و در  ممکن است که کردنباید فراموش  این با وجود
 36. .به دلیل امنیت ملی، بهداشت عمومی و ..ازجمله راستاي حمایت از منافع جمعی محدود شود، 

به  37شود، تناسب داشته باشد. می بایست ضرورت داشته و با هدفی که دنبال می ها این محدودیت
ها باید آخرین راهکار براي رفع بحران بوده و تا حدي که براي این  ، وضع محدودیتدیگرعبارت 

توانند از  می . مثالً کشورهاشودي از برخی مصادیق حقوق بشري محدود مند بهرهمنظور الزم است، 
 طور بهصدور روادید براي مسافرت شهروندان از کشوري که درگیر یک بیماري فراگیر است، 

Bianchi, Andrea, “Human Rights and the Magic of Jus Cogens”, European Journal of International Law, 
2008, vol. 19, no. 3, p. 492. 

عام از رهگذر حقوق عرفی و اتکا بر  الملل بینعنوان قواعد حقوق  ها به درمورد هنجارهاي حقوق بشري گفته شده که تلقی آن
را  الملل بینبخشی از قواعد عام حقوق  ،عنوان اصول کلی دهد، بلکه هنجارهاي بنیادین حقوق بشري به رخ نمی ها دولترویه 

تفاوت نیست، چرا  چندان هم بی ند،فراییابد، اما این  ي مشابه با عرف استقرار میفراینددهد. اصول کلی تقریباً با  تشکیل می
 ،مبتنی باشد، در خصوص اصول کلی الزم نیست بلکه این اصول ها دولتی و پذیرش عام که بر رویه یکه شرط الزم شناسا

 گیرد. ی منشأ میالملل بینها و منافع مشترك جامعه  بیشتر از مالحظات اخالقی و بشردوستانه و ارزش
Simma and Alston, “The Sources of Human Rights Law: Customs, Jus Cogens and General Principles”, 
Australian Yearbook of International Law, 1988-1989, vol. 12, pp. 82 and 105.  

هر فردي نسبت به حمایت از منافع مادي و معنوي ناشی از هرگونه تولید « :اعالمیه جهانی حقوق بشر 27ماده  2بند  .35
میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی  15بند اول ماده  )ج(همچنین قسمت  .»علمی، ادبی یا هنري که خالق آن است، محق است

» ی یا هنري که خالق آن هستندتولید علمی، ادب برخورداري از حمایت از منافع مادي و معنوي ناشی از هر «...و فرهنگی به 
 کند. می اشاره
امنیت ملی، بهداشت ازجمله المللی حقوق مدنی و سیاسی در راستاي حمایت از منافع جمع ( عنوان نمونه، میثاق بین به .36

تردد، زادي آدهد که برخی حقوق مندرج در میثاق (مانند  عمومی، نظم عمومی، اخالق حسنه، اضطرار عمومی و ...) اجازه می
دهد که  این اجازه را می ،آمیز و آزادي مطبوعات) محدود شود. همچنین میثاق به کشورهاي عضو مذهب، اجتماعات مسالمت

طور رسمی اعالم شده است)،  کند (و وجود این وضعیت نیز به در مواقع وجود حالت اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید می
تواند باعث  یی نمیها وضعیتند. البته وجود چنین کنطور موقت تخطی  اشی از میثاق بهبتوانند از رعایت برخی از تعهدات ن

 حیات شود. ) مثل حق بر منع شکنجه و اقدامات غیرانسانی و تحقیرآمیز و حق برabsolute rightsتخطی از حقوق مطلق (
37. For more details, See: UN Economic & Social Council, UN Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination & Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of 
Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc.E/CN.4/1984/4(1984).  
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 محدود خودداري کنند یا ترتیبات مربوط به قرنطینه در مرزها را به اجرا بگذارند. 
نوظهور  داروییتوان گفت که حق مالکیت انحصاري بر محصوالت  می به این ترتیب

ی و در راستاي منافع جمعی و با رعایت یحقی بشري، در مواردي استثنا عنوان بهشده، خود  ثبت
بودن قواعد حقوق  . درحقیقت، ماهیت آمرانهاست موردي قابل تخطی طور بههاي الزم،  شرط پیش

. از طرفی، است گر اعطاي چنین رجحانی به قواعد حقوق بشري الملل، توجیه بشري در حقوق بین
و تفوق آن بر » غایت« عنوان بهبودن ارزش حیات و سالمت بشري  قاین تفسیر با مطل

اجتماعی و  ،دارد. کمیته حقوق اقتصادي یهایی چون حقوق مالکیت فکري نیز هماهنگ روش
هاست،  حقوقی بنیادین و ذاتی انسان ،دارد که حقوق بشر می فرهنگی در این ارتباط اشعار

 تالش ها دولت ،وسیله آن نخست، روشی است که بهکه حقوق مالکیت فکري در درجه  درحالی
را براي ابتکار و خالقیت بیشتر ایجاد کنند، توزیع و انتشار محصوالت  هایی کنند تا مشوق می

ابداعی را ترویج و تشویق و از تمامیت محصوالت علمی، ادبی و هنري در راستاي منافع جامعه 
 ،کنداه حفظ حیات و سالمت ملت ایجاب لذا هرگ 38حمایت و صیانت نمایند. ،در کلیت آن

 المللی حمایت از حقوق مالکیت فکري عدول کرد.  توان از رعایت الزامات ناشی از نظام بین می
نحو مناسبی  دارد که اگر بتوان میان حقوق مالکیت فکري با حقوق دیگر به می کمیته اظهار

هاي ضروري و متناسبی قرار گیرد  محدودیتتواند تحت  می توازن برقرار کرد، حقوق مالکیت فکري
ها نباشد، بلکه توجهی مقتضی  تا صرفاً در راستاي منافع خصوصی سازندگان و حمایت از حقوق آن

شده نیز داشته  ابداع داروییبه منافع عمومی در برخورداري از دسترسی گسترده به محصوالت 
این تضمین را بدهند که نظام حقوقی این بدان معناست که کشورهاي عضو میثاق باید  39باشد.

شان در رابطه با حق  المللی ممانعتی براي اجراي تعهدات بین ،هاي فکري ها از مالکیت حمایتی آن
مالکیت «وجود نخواهد آورد. درنهایت به نقل از کمیته حقوق اقتصادي باید گفت که  بهسالمت  بر

رد. بنابراین کشورهاي عضو میثاق یک محصول اجتماعی است و کارکردي اجتماعی دا ،فکري
  40.»ر به داروهاي اساسی جلوگیري کنندهاي باالي داروها جهت دسترسی بهت متعهدند که از قیمت

 
چوبی ناکافی براي هاي ثبت اختراع؛ چار تریپس و امتیازنامهنامه  موافقت .4

 ؟دسترسی به دارو
، حیات و سالمت بشري برترین ارزش است و هرگاه شدطور که در قسمت قبلی اشاره  همان

38. CESCR, “The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests 
resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author, (article 
15(1)(c) of the ICESR), General Comment No. 17, 2006, para. 1. 
39. Ibid., paras. 22-24 and 35. 
40. Ibid., para. 35. 
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صورت موردي و تحت  همتاي بشري ایجاب کند، به ی بییضرورت حمایت از این ارزش و دارا
جدید  داروییتوان از رعایت مقررات حقوق انحصاري ناشی از ثبت ابداعات  می شرایطی معین

المللی براي حمایت از حقوق انحصاري  استقرار سیستم بین ،نامه موافقت. هدف این کردعدول 
معیارها و استانداردهاي حمایتی مؤثرتري را نسبت به گذشته  ،مزبورنامه  موافقت. است مخترعین

براي حقوق مالکیت معنوي صاحبان آثار و اختراعات فراهم آورده و خألهاي موجود در نظام 
ده است. اما با وجود تأثیرات مثبتی هاي فکري و معنوي را پوشش دا المللی حمایت از مالکیت بین
توسعه داشته  تریپس به ارمغان آورده است، آثاري منفی براي کشورهاي درحالنامه  موافقتکه 

 ،ی رقابت تکنولوژیکی با کشورهاي پیشرفته را نداشته و این امریزیرا این کشورها توانا«است 
حیاتی مانند دارو که هاي  وردهاختراع بر فرسازد. اعمال حق انحصاري ا می تر اقتصاد آنان را وابسته

ها نفر انسان را در مخاطره قرار داده  شود، زندگی میلیون می ها منجر نتیجتاً به افزایش قیمت آن
پیروي محض از مقررات حقوق مالکیت فکري و  ،به اعتقاد سازمان جهانی بهداشت 41است.

 ویژه بهو دسترسی به دارو  داروییتواند مانعی براي تحقیق و توسعه  می انحصاريهاي  امتیازنامه
تریپس نامه  موافقتشده در  بینی پیشمقررات  رسد می به نظر 42در کشورهاي فقیر به وجود آورد.

همچون امکان زوال حقوق انحصاري، مجوزهاي اجباري و قید استثنائات با هدف حمایت از 
موجب  اعطاشده به ۀسال بیستحق انحصاري  ،واقع  . درستا  وضع شده توسعه درحالکشورهاي 

فاقد مجوز از  تریپس به دارنده امتیازنامه جهت ممانعت اشخاص ثالثنامه  موافقت 33ماده 
مشمول امتیازنامه، حقی مطلق و فرایند یا فراورده ساخت، تولید، استفاده، فروش یا واردات 

هایی بر این حق  مزبور، محدودیتنامه  موافقت 31و  30قیدوحصر نیست بلکه در مواد  بی
به مسئله  31و ماده » ییاستثنائات وارده بر حقوق اعطا«به بیان  30شده است. ماده  بینی پیش

صدور مجوزهاي اجباري پرداخته است. اما نباید این واقعیت را هم فراموش کرد که شرایط الزم 
کننده  تأمین ،و درعمل این مقررات ستا سخت ها بسیار براي اعمال این استثنائات و محدودیت

کننده حق دسترسی به دارو براي  المللی و فراملی داروساز است تا تضمین ي بینها شرکتمنافع 
 نفسه فینامه  موافقتتوسعه. از همین رو باید گفت که این  بیماران نیازمند در کشورهاي درحال

که بخش  حیاتسترسی به داروهاي اساسی و تواند چارچوب حمایتی مناسبی براي تضمین د نمی
شده هستند، فراهم آورد. البته الزم به اشاره است که  صورت تجاري و داراي عالئم ثبت اغلب به

صریحاً  31است، بلکه ماده  ذکر نشدهصریحاً  43»مجوز اجباري«واژه  ،تریپسنامه  موافقتدر 
استفاده دیگر بدون «شده بدون رضایت صاحب امتیازنامه را با عنوان  استفاده از محصوالت ثبت

 . 146، ص همان ؛نامی پارسا .41
42. WHO, International Working Group on Public Health, Innovation & Intellectual Property, “Status of 
Implementation of Resolution WHA59/24”, 4 December 2006, p. 2.  
43. Compulsory License 
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 مقرر داشته است. 44»اجازه صاحب امتیازنامه
ی یتریپس و محدودیت قابلیت اجرانامه  موافقت» هاي پذیري انعطاف«ابتدا به  ،این قسمت

 31ماده ی یو قلمرو اجرا 45و سپس اعالمیه دوحه دپرداز مینامه  موافقتاین  31و  30مواد 
 . دکن می تریپس در چارچوب این اعالمیه را بررسی

 
 31و  30تریپس؛ قابلیت اجراي محدود مواد نامه  موافقت پذیري انعطاف .1ـ4

 30بر حقوق انحصاري اعطایی در ماده  »محدود ياستثنا«تفسیر قید  .الف
حقوق  محدودي را بر توانند استثنائات می اعضا«دارد که  می تریپس مقررنامه  موافقت 30ماده 

کنند، مشروط بر اینکه قید چنین  بینی پیشموجب برگه ثبت اختراع  شده به انحصاري اعطا
برداري عادي از امتیازنامه در تعارض نبوده و با درنظرگرفتن  غیرمنطقی با بهره طور بهاستثنائاتی 

وارد اي  هلطم ،گه اختراعصورتی نامعقول به منافع مشروع دارنده بر منافع مشروع طرفین ثالث، به
نامه  موافقترسد. انعطافی که در این ماده از  می پردازي این ماده بسیار کلی به نظر عبارت .»نکند

نظر میان اعضاي سازمان جهانی تجارت بود، تا  تریپس مجاز دانسته شده است، محل اختالف
ی در سال یکانادا و جوامع اروپااختالف سازمان در تصمیم خود در اختالف بین   اینکه رکن حل

اختالف سازمان با اعمال قواعد عرفی   رکن حل 47د.کرقلمرو این ماده را تفسیر  46 2000
به  1969المللی مقرر در کنوانسیون حقوق معاهدات وین  المللی ناظر بر تفسیر معاهدات بین بین

 : است 48جمعی ،حال عین داراي سه شرط مجزا و در 30این نتیجه رسید که ماده 
» محدود ياستثنا«د که شرط کرنخست و بسیار مهم اینکه رکن حل اختالف احراز  شرط

صورت بسیار  تجزیه و تحلیل شده و به ،تریپس باید جدا و مستقل از مابقی ماده 30مقرر در ماده 
 . مادهشودتفسیر نامه  موافقتاین  28محدود و مضیق و با لحاظ حقوق انحصاري موضوع ماده 

به ازجمله برخی حقوق انحصاري را براي دارنده برگه ثبت اختراع دارو مقرر کرده است،  28
فرایند یا فراورده حق جلوگیري از ساخت، استفاده، عرضه براي فروش، فروش  ،صاحب امتیازنامه

44. “Other Use without Authorization of the Right Holder” 
45. World Trade Organization, Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WTO Ministerial 
Conference, Doha, Adopted on 14 November 2001. 
46. World Trade Organization, Panel Report, “Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products”, 
WT/DS114/R, March 17, 2000. 
47. Mor Bakhoum, “TRIPS, Patent Rights and Right to Health: Price or Prize for Better Access to 
Medicine?”, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law Research Paper 
Series no. 10-07, 2008, p. 9. 
48. Cumulative 
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ها براي اهداف مذکور از سوي اشخاص ثالثی که رضایت دارنده امتیازنامه  یا واردات آن 49دارویی
 است.  اعطا کردهاند،  را کسب نکرده

 30پردازي ماده  شرط دوم اینکه رکن حل اختالف سازمان با تأیید و تأکید مجدد بر عبارت
نامعقولی با  طور به«صورت محدود، نباید  تریپس، اظهار داشته که این استثنا، هرچند به

 در تضاد باشد؛» برداري متعارف از امتیازنامه بهره
منافع « تریپس، با درنظرگرفتننامه  موافقت 30در ماده » محدود ياستثنا«نکه قید و نهایتاً ای

  50.»لطمه وارد کند ،منافع مشروع دارنده امتیازنامه«صورت نامعقولی بر  نباید به» مشروع طرفین ثالث
کند  می پیشنهاد ،با تفسیر تصمیم رکن حل اختالف سازمان 51سینتیا هوخانم  ،در این ارتباط

مطابقت داشته باشد،  30در ماده  »محدود ياستثنا«تواند با شرط  می پردازي متفاوت عبارت«که 
جایگزین محدودیت تولید بر اساس دوره  ،به این صورت که محدودیت تولید بر اساس کمیت

صورت خیلی جزئی اشاره کرده که  رکن حل اختالف سازمان به« ،به اعتقاد ایشان 52.»زمانی شود
 دارویییابند که از ابداعات  می که بر اساس آن، محققین این امکان راـ  اده آزمایشیدکترین استف

 53.»مجاز خواهد بود 30تحت ماده  ده کنند ـشده در مدت تحقیق استفا ثبت
طور  کنندگان، این مصرفویژه  بهگرفتن منافع مشروع اشخاص ثالث خصوص ضرورت درنظر در

 يدرست پس از انقضا ،کنندگان با قیمت قابل خرید دسترس مصرفآید که قراردادن داروها در  می بر
 برداري متعارف از امتیازنامه تعارض ندارد.  تاریخ اعتبار امتیازنامه انحصاري، ضرورتاً با بهره

 این ،توان از تصمیم رکن حل اختالف سازمان میسالمت نظر مسائل راجع به  از نقطه ،کل در
تریپس، در راستاي منافع دارنده  30در ماده » محدود ياستثنا«طور برداشت کرد که قید  

خصوص این قید از  رویکردي بسیار محدود در ،صورت مضیق تفسیر شده و بنابراین امتیازنامه به
 سوي رکن حل اختالف سازمان اتخاذ شده است.

 

ها فرایند) و Productها ( وردهامیان حقوق انحصاري مربوط به فر 28تریپس در ماده نامه  موافقتتوجه است که   قابل .49
)Process ها حقوق فرایندبراي اختراعات راجع به نامه  موافقت«) قائل به تفکیک شده است. علت این تفکیک این است که

را از هر طریقی فراورده اجازه ساخت غیرمجاز آن  ،ییداروفراورده ورقه اختراع یک  ،مادي کمتري قائل شده است زیرا اوالً
از  ی، دیگران رایداروفرایند گونه نیست و اعطاي ورقه اختراع به مخترع یک  ها اینفرایندکه درمورد  کند، درحالی منع می
ی است که مستقیماً منتهی یهافرایندها محدود به فرایندحقوق مادي  ،ثانیاً و دارد نمی ها بازفرایندی از سایر یداروفراورده ساخت 

شوند، مشمول  ی منجر مییداروفراورده هایی که غیرمستقیم به ساخت یک فرایندگردد. درنتیجه،  ی مییداروفراورده به تولید 
 . 40، ص همان ؛زاده فتحی :ك. همچنین ن.481، ص همان ؛صادقی .»حمایت نیستند

50. Mor Bakhoum, op. cit., p. 10.  
51. Cynthia M. Ho.  
52. Cynthia M. Ho, “A New World for Addressing Patent Rights and Public Health”, Chicago-Kent Law 
Review, 2007, vol. 1469, No. 82, p. 1481. 
53. Ibid.  
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در ماده » مجوزهاي اجباري«مقررات ناظر بر رویه صدور  اجمالی بر نگرشی .ب
 تریپسنامه  موافقت 31

دهد  می شود که به شخص ثالث اجازه می توصیف هایی مجوز عنوان بهمجوزهاي اجباري عموماً 
به یا کند استفاده  یا شده را بدون رضایت صاحب برگه اختراع، تولید تا محصول ابداعی ثبت

اه در اغلب کشورها مقرراتی در زمینه اعطاي مجوزهاي اجباري دارند، خو 54د.برسانفروش 
تریپس اگرچه نامه  موافقت 31چارچوب مقررات حقوق مالکیت فکري یا قوانین ضدتراست. ماده 

کلی به این مجوزها اشاره  طور به آنمفاد  ،کند نمی اشاره» مجوز اجباري«صریحاً به اصطالح 
اجازه استفاده از محصول ابداعی بدون مجوز قبلی  ،تحت شرایطی خاص 30کرده است. ماده 

وارده بر  ياستفاده از این استثنا منظور اجتناب از هرگونه سوء دهد ولی به می دارنده برگه اختراع را
 شرایط معینی قبل از اقدام نسبت به صدور مجوز اجباري رعایت شود. باید حقوق انحصاري، 

صورت تلویحی دامنه صالحیت موسعی را براي  هپس بترینامه  موافقت 31کلی ماده  طور به
براي ممنوعیت کلی صدور  55گونه دلیلی هیچ ،ی کرده است، چرا که در این مادهیکشورها شناسا

از سوي دیگر،  56ها اشاره شده است. مجوز اجباري بیان نشده و صرفاً به وجود برخی محدودیت
ده است، کشورهاي کردالئل اعطاي مجوزهاي اجباري را احصا ن ،تریپسنامه  موافقتاگرچه 

شان مجاز دانسته  توانند بنا به دالیلی که در قوانین داخلی می تنها ،عضو سازمان جهانی تجارت
عهده خود   رو تشخیص موارد صدور این مجوزها بر کنند. ازاین را صادر مجوزهااین شده است، 

طور که در باال نیز اشاره   ست، چرا که هماننی مطلق ،اختیار کشورها گذاشته شده است ولی این
صورت پذیرد. هرگونه مجوز  31شد، صدور این مجوزها باید با رعایت شرایط مندرج در ماده 

دهد، در صورت انطباق با شرایط  می صادره در هر موردي که کشور صادرکننده ضروري تشخیص
  57واجد اعتبار قانونی خواهد بود. ،ربط ذي

با دالئل صدور مجوزهاي اجباري باید گفت که کشورها در قوانین داخلی خود  رابطهدر 
تواند شامل  می اند. این دالئل دالئل متفاوت زیادي را براي صدور مجوزهاي اجباري مقرر داشته

غیرتجاري،  عمومیهاي  ها، استفاده ي اضطراري فوري، اپیدمیها وضعیتبهداشت عمومی، 
 زیست باشد.  ضدرقابتی یا در جهت حمایت از محیطهاي  جبران رویه

کند اما این حقوق را  می مجوزهاي اجباري اساساً حقوق انحصاري دارنده برگه اختراع را محدود
کند. شرط اولیه و حائز اهمیت در صدور این مجوزها این است که هر وضعیت باید  نمی سلب

54. Rojina Thapa, “Waiver Solution in Public Health and Pharmaceutical Domain under TRIPS Agreement”, 
Journal of Intellectual Property Rights, 2011, vol. 16, p. 470. 
55. Ground 
56. Ibid., p. 472. 
57. The TRIPS Agreement & Pharmaceuticals, report of an ASEAN workshop on the TRIPS agreement 
and its impact on Pharmaceuticals, Jakarta, 2-4 May 2000, p. 32. 
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واقع معیاري کلی براي احراز وضعیت مستوجب صدور   صورت موردي و جداگانه بررسی شود. در به
ی به یصورت مجزا بررسی کرد که آیا وضعیت ادعا مجوز اجباري وجود ندارد و در هر مورد باید به

یا خیر. شرط دوم این  کند آن درجه از اهمیت رسیده است که بتواند صدور مجوز اجباري را توجیه 
ابتدا با  کند باید قبل از هر اقدامی تالش  است ر مجوزاست که در مواقعی که کشوري خواهان صدو

کسب موافقت دارنده امتیازنامه، از خود وي مجوز کسب کند که به این مجوزها، مجوز اختیاري یا 
تریپس الزم دانسته که قبل از صدور مجوز اجباري، با دارنده حق  31شود. ماده  می گفته 58داوطلبانه

در  59مذاکره شود.» شرایط و ضوابط تجاري منصفانه«درمورد » ظرف مدت معقول« ،حق انحصاري
صورت امتناع صاحب امتیازنامه از اعطاي مجوز و سوءاستفاده وي از حقوق انحصاري خود، دولت 

حالت اضطرار ملی یا دیگر «صورت وجود    حال، درکرد. بااینصادر خواهد  اجباري مجوز ،متقاضی
ربط از تعهد به مذاکره قبلی با صاحب حق انحصاري  دولت ذي ،»لعاده اضطراريا ي فوقها وضعیت

  60.شود می و تالش براي کسب مجوز اختیاري معاف
از اي  هنظر باشد، این است که وضعیت خاص باید به چه آستان تواند محل اختالف می کهاي  همسئل

تلقی کرد. » العاده اضطراري ي فوقها وضعیتحالت اضطرار ملی یا دیگر «شدت برسد تا بتوان آن را 
تا حدي این اختالف را تعدیل کرده است، چرا که این اعالمیه به هر دولت عضو  دوحهاعالمیه 
حالت اضطرار ملی یا «این اختیار و صالحیت را اعطا کرده است که بتواند آنچه را که موجد  ،سازمان
 61در قوانین داخلی خود تعریف کند.است، » العاده اضطراري ي فوقها وضعیتدیگر 

 غرامتی ،، در هر مورد»گرفتن ارزش اقتصادي مجوزبا درنظر«شرط سوم این است که باید 
  63به صاحب امتیازنامه پرداخت شود. 62کافی

نامه  موافقت ،شرط چهارم، به مورد استفاده عمومی غیرتجاري مربوط است. در این مورد
هدف از صدور مجوز اجباري، اصالح یا جبران رویه ضدرقابتی تریپس مقرر داشته است که اگر 

ربط از تعهد به مذاکره قبلی و کسب مجوز از دارنده حق انحصاري معاف  موجود باشد، کشور ذي
کند. در این موارد فقط تعهد به پرداخت غرامت به صادر  تواند مجوز اجباري می خواهد بود و رأساً

کل، در موارد مصرف عمومی و غیرتجاري از یک داروي نوظهور  در 64قوت خود باقی خواهد بود.
داراي برگه اختراع، امکان طرح شکایت علیه دولت به دلیل نقض امتیازنامه وجود ندارد و فقط 

58. Voluntary License 
59. TRIPS Agreement, Art.31(b). 
60. Ibid. 
61. World Trade Organization, Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WTO Ministerial 
Conference, Doha, Adopted on 14 November 2001, point 5(c).  
62. Adequate Remuneration 
63. TRIPS Agreement, Art.31(h).  
64. TRIPS Agreement, Art.31(k). 
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 تواند مورد ادعا قرار گیرد.  می مقدار غرامت پرداختی
طور  است. همانشده بسیار حائز اهمیت  باالخص از نظر قیمت داروي نوظهور ثبت مورداین 

ضدرقابتی هاي  تواند با اهدافی مثل جبران و مقابله با رویه می مجوز اجباري صدورکه اشاره شد، 
و انحصاري مرتبط با تثبیت قیمت یا محدودیت تولید اتخاذ شود. در رابطه با کنترل و نظارت بر 

 ،سازمان جهانی تجارترقابت از طریق دادن مجوز اجباري باید اشاره کرد که اعضاي فرایند 
اغلب قیمت دارو را در سطح ملی تحت کنترل خود دارند و اعطاي مجوز اجباري نیز یکی از 

انحصاري و هاي  گذاري و پرهیز از ایجاد رویه است که جهت کنترل قیمت هایی سازوکار
  65.استاستفاده  قابل غیررقابتی در این زمینه

است، اما این  66وز اجباري نیازمند انجام بررسیشرط پنجم این است که تصمیم به صدور مج
تریپس فقط الزم دانسته که بررسی مستقل باشد. نامه  موافقتی نیست. یبررسی الزاماً بررسی قضا

ی ید و در فرایندي اداري و اجرااشی بیدر بیشتر کشورها تمایل بر این است که بررسی، غیرقضا
 ،ییهاي قضا تر. استفاده از رسیدگی ست و هم سریعاتر  هزینه هم کم ،ها صورت بگیرد. این بررسی

تواند استفاده از مجوز اجباري را با مانع مواجه سازد،  می هم مستلزم صرف زمان زیادي است و هم
شود که دارنده امتیازنامه بتواند با طرح شکایت، استفاده  می ی باعثیچرا که لزوم انجام بررسی قضا

ند. البته این مربوط به موردي است که شرایط الزم براي صدور مجوز از مجوز اجباري را بلوکه ک
وز خودداري کند. بنابراین به جوجود این شرایط، صاحب امتیازنامه از دادن م اجباري مهیا باشد و با

  67تواند از بروز این موانع جلوگیري کند. می صرفاً اداري یند بررسیِافر بینی پیشرسد که  می نظر
عموماً براي تأمین نیازهاي بازار داخلی و مصرف داخلی  ،است که مجوز اجباري صادره شرط آخر این

گذاري سنگین جلوگیري کند.  قیمتهاي  تواند از بروز رویه می مجوز اجباري ،به همین خاطر 68است.
 69صرفاً داخلی، امکان برخی صادرات نیز وجود دارد.استفادة رغم شرط لزوم صدور مجوز براي  علی

لذا  .صدور مجوزهاي اجباري موردي است شد،طور که اشاره   نکته پایانی این است که همان
صدور این مجوزها زائل شده باشد، مجوز صادره باید  ۀموجهاحوال  و که شرایط و اوضاع درصورتی

برداري  دلیل این مسئله این است که با صدور این مجوزها فقط امکان بهره .شودباطل و لغو 
آید. بنابراین وقتی شرایطی که صدور این مجوز را ضروري  می از داروي مربوطه فراهمموردي 

ساخته است، از بین رفته باشد، دلیلی وجود ندارد که این مجوز کماکان حفظ شود. به این ترتیب 
 این مجوزها دائمی نیست.

65. ASEAN, op. cit., p. 33. 
66. Review 
67. Mor Bakhoum, op. cit., p. 14. 
68. TRIPS Agreement, Art.31(f). 

 .42 ، صهمان ؛زاده فتحی :كدر زمینه شرایط اعطاي مجوزها، ن.براي مطالعه بیشتر  .69
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 تریپس در اعالمیه دوحهنامه  موافقت 31ی ماده یقلمرو اجرا تبیین .2ـ4
 14معروف به اعالمیه دوحه در  »تریپس و بهداشت عمومینامه  موافقتاعالمیه مربوط به «

در طول کنفرانس وزراي کشورهاي عضو سازمان جهانی تجارت در دوحه تصویب  2001نوامبر 
خصوص تأثیر منفی   بود که درهایی  واقع پاسخ به نگرانی  شد. تصویب این اعالمیه در

هاي مذاکرات دوحه با ابتکار  بحث 70دسترسی به دارو وجود داشت.تریپس بر نامه  موافقت
مباحثی را پیرامون تفسیر و اجراي مقررات «ی و با این هدف اولیه آغاز شد که یهاي آفریقا گروه
ها  ي عضو از آنها دولتهایی که  پذیري تریپس با عطف توجه به انعطافنامه  موافقتربط  ذي

دسترسی به داروها برقرار  ارتباطی را میان حقوق مالکیت فکري ویژه و بهبرخوردار هستند، آغاز و 
تریپس که نامه  موافقتها در  پذیري این اعالمیه با یادآوري وجود برخی انعطاف در واقع 71.»سازند
کند تا به مسئله ارتباط  می ها را در سطح ملی به اجرا بگذارند، تالش توانند آن می سازمان ياعضا

 میان حقوق مالکیت فکري و بهداشت عمومی پاسخ دهد. 
تردید به وجود آید که این  و تریپس ممکن است این شکنامه  موافقتاگرچه درمورد 

الزامات عملی درمورد دسترسی بهتر به دارو را مقرر نکرده است، اعالمیه دوحه تصریح نامه  موافقت
 ،توجه به مسئله بهداشت عمومی است. در این ارتباط ،تریپسنامه  موافقتکرده که یکی از اهداف 

شدت و وخامت مشکالت بهداشت عمومی، بسیاري از کشورهاي «دارد که  می اعالمیه صریحاً بیان
 عنوان بهباید تریپس نامه  موافقتو » یافته را با بحران مواجه ساخته سعه و کمترتوسعهتو درحال

  72قلمداد شود.» فصل این معضالت و تر جهت حل المللی وسیع بخشی از اقدام ملی و بین«
 ،تریپسنامه  موافقت«دارد که  می ی اهمیت بهداشت عمومی بیانیپس از شناسا اعالمیه

 73.»دارد و نباید بازدارد اعضا را از اتخاذ اقدامات [الزم] براي حمایت از بهداشت عمومی بازنمی
جهت حمایت از  تواند و باید در راستاي حق اعضا می تریپسنامه  موافقت«دارد که  اعالمیه تأکید

  74.»شودرا دسترسی به دارو براي همه تفسیر شده و اج يارتقا ویژه بهبهداشت عمومی و 
ی کرده که یاین حق را شناسا ،، اعالمیه دوحه براي اعضاي سازمان31با ماده  رابطهدر 

هر دولت «تواند صادر شود. در اعالمیه اشاره شده که  می تعیین کنند به چه دالئلی مجوز اجباري
عضو حق دارد مجوزهاي اجباري اعطا کند و از این آزادي عمل برخوردار است تا مشخص سازد 

توان گفت  می بنابراین از دیدگاه اعالمیه، 75.»شود می اعطا هایی چه دالئلی چنین مجوزکه به 

70. Sun, Haochen, “The Road to Doha and Beyond: Some Reflections on the TRIPS Agreement and 
Public Health”, European Journal of International Law, 2004, p. 1. 
71. Ibid., p. 9. 
72. Doha Declaration, point 1-2. 
73. Ibid., Doha Declaration, point 4. 
74. Ibid. 
75. Ibid., point 4(b). 
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تریپس براي صدور مجوزهاي اجباري  31که شرایط شکلی و تشریفات مقرر در ماده  مادامی
شود، موارد صدور این مجوزها محدود نخواهد شد. لذا صالحیت تشخیص موارد و  می رعایت

ي عضو سازمان واگذار شده است، لیکن در هر ها دولتاجباري به خود دالئل اعطاي مجوزهاي 
، دیگربه عبارت احوال و دالئل موجهی براي صدور مجوز وجود داشته باشد.  و مورد باید اوضاع

هاي  شرط کننده باید ضرورت صدور مجوز اجباري را ثابت کند و نشان دهد که پیش دولت اقدام
  76آمیز نبوده است. را طی کرده ولی موفقیتالزم براي اخذ مجوز اختیاري 

ي عضو براي تعریف ها دولتاین است که اعالمیه از حق  31دیگر در ارتباط با ماده  مسئله
، حمایت کرده است العاده اضطراري ي فوقها وضعیتاینکه چه چیز موجد وضعیت اضطرار ملی یا 

تریپس اشاره شده که در موارد وجود نامه  موافقت 31ماده  )ب(و به رسمیت شناخته است. در بند 
العاده اضطراري یا در موارد استفاده عمومی  ي فوقها وضعیتوضعیت اضطرار ملی یا دیگر «

این،  با وجود 78دولت عضو از رعایت شرط مندرج در این ماده معاف خواهد بود. 77،»غیرتجاري
صورت مقتضی  لین فرصت ممکن و بهبایست در او می االشعار، دولت متقاضی در موارد فوق

 تصمیم خود را به صاحب حق انحصاري اطالع دهد. 
در  لزامی نیست:کسب اجازه قبلی از دارنده امتیازنامه انحصاري ا ،، در سه حالتدرمجموع

العاده اضطراري، استفاده عمومی غیرتجاري و نیز  ي فوقها وضعیتوضعیت اضطرار ملی یا دیگر 
ی یا ییندهاي قضااباشد که پس از طی فراي  هچنین مجوزي جهت جبران رویی که صدور یدر جا

 79اداري، ضدرقابتی تشخیص داده شده است.
کلی بوده و دامنه تفسیري » العاده اضطراري ي فوقها وضعیت«یا » اضطرار ملی«عبارات 

جاي تعریف یا ارائه معیار براي تشخیص وجود چنین  اعالمیه دوحه به در موسعی دارند.
یی، صرفاً اعالم شده که هر دولت عضو در تعیین اینکه چه چیز موجد چنین وضعیتی ها وضعیت

، چرا که داردی به این مسئله یگو سعی در پاسخ ،. البته اعالمیه با ارائه مصداقاست است، محق
هاي ایدز، سل، ماالریا و دیگر  از قبیل بیماريهاي بهداشت عمومی  صورت تمثیلی به بحران به

العاده اضطراري اشاره کرده است.  ي فوقها وضعیتاز اضطرار ملی یا  هایی عنوان نمونه ها به اپیدمی
براي  ها وضعیتی حق بر تعریف این یگونه که قبالً هم اشاره شد، با توجه به شناسا  رو، همان ازاین
گیري درمورد  دار براي تشخیص و تصمیم اعالمیه، مرجع صالحیتي عضو سازمان در ها دولت

76. Haochen Sun, op. cit., p. 11. 
77. TRIPS Agreement, Art. 31(b): “…in the case of a national emergency or other circumstances of extreme 
urgency or in cases of public noncommercial use…”. 

اي تنها در صورتی ممکن است اجازه داده شود که قبل از  ب) چنین استفاده«... اشاره شده که  31ماده  )ب(در صدر بند  .78
مجوز  ،انحصارياین استفاده، کاربر متقاضی تالش کرده باشد تا بر اساس شرایط و ضوابط تجاري متعارف از دارنده حق 

 .»آمیز نبوده باشد... موفقیت ،ها در مدت معقول کسب کند و این تالش
79. TRIPS Agreement, Art. 31(b), (f) and (k). 
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، دولت مربوطه است، اما چون اعطاي مجوزهاي اجباري در ها وضعیتاحوال موجد این  و وجود اوضاع
 صورت مضیق تفسیر کرد.  ی است، باید این عبارات کلی را بهیامري استثنا ،این موارد

 
 د مجوزهاي اجباريیرویه جد .5
 ها جامع نسبت به بیماري رویکرد .1ـ 5
حل عاجل و ضروري براي مشکالت و  یافتن راهبر مبنی که در اعالمیه دوحه اي  هدنبال توصی به

ناکافی جهت استفاده هاي  ي فاقد ظرفیت تولید یا داراي ظرفیتها دولتهاي پیش روي  دشواري
شوراي تریپس  80،گرفته بودتریپس صورت نامه  موافقتبهینه و مؤثر از مجوزهاي اجباري طبق 

موجب آن، نظام  د که بهکراتخاذ  81»سازي تصمیم معاف«طرحی معروف به  2003در سال 
ي عضو واجد ها دولتجدیدي از مجوزهاي اجباري به وجود آمده است. در این نظام جدید، 

استفاده داخلی لزوم بر مبنی ) 31ماده  fتریپس (بند نامه  موافقتشرایط از رعایت شرط مقرر در 
 شوند.  می از مجوزهاي اجباري معاف

باید  هایی یکی از مسائلی که در مباحث شوراي تریپس مطرح شد، این بود که چه بیماري
قرار گیرند. دولت ایاالت متحده با اتخاذ موضعی بسیار » سازي تصمیم معاف«تحت پوشش 

یا، سل و گروه کوچکی از دیگر مضیق، معتقد بود که فقط در موارد فراگیرشدن ایدز، ماالر
امکان صدور تصمیم معافیت و اعراض از رعایت حقوق انحصاري وجود دارد.  ،هاي مسري بیماري

این در حالی بود که  82الذکر محدود شود. این تصمیم باید به موارد خاص فوق ،خاطر  به همین
حاد و «بهداشت عمومی کرد که موضوع این تصمیم باید به بحران  می اتحادیه اروپا پیشنهاد

نظراتی که در این خصوص وجود داشت و برخالف مواضع  رغم اختالف محدود شود. علی» وخیم
شده در اعالمیه دوحه، کشورهاي  یافته و همسو با رهیافت بسیار موسع پذیرفته کشورهاي توسعه

رویکردي ، »سازي تصمیم معاف«هاي مشمول نظام  درمورد محدوده بیماري توسعه درحال
نتیجه این شد که در  83نامحدود در پیش گرفتند و درنهایت نیز رویکرد همین کشورها غلبه یافت.

 ویژه بههاي بهداشت عمومی،  شدت و وخامت بحران«... د که شدر اعالمیه دوحه مقرر 
هاي فراگیر، بسیاري از کشورهاي  هاي ناشی از ایدز، ماالریا، سل و سایر بیماري بحران

هاي تولیدي ناکافی در  فاقد ظرفیت یا داراي ظرفیت اعضاي سازمان جهانی تجارت «... :اعالمیه دوحه 6بند مطابق  .80
 .»ند...شوتریپس با مشکالتی مواجه نامه  موافقتی، ممکن است در استفاده مؤثر از مجوزهاي اجباري تحت یبخش دارو

81. Waiver Decision 
82. Frederick M. Abbott & Jerome H. Reichmann, “The Doha Round's Public Health Legacy: Strategies 
for the Production and Diffusion of Patented Medicines under the Amended TRIPS Provisions”, Journal 
of International Economic Law, vol. 921, No. 10 2007, p. 12. 
83. Ibid. 
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بنابراین موارد مذکور در بند  84.»تأثیر خود قرار داده است یافته را تحت توسعه و کمترتوسعه درحال
اعراض از بر مبنی توان گفت که تصمیم شوراي تریپس  می ست واتمثیلی  ،اعالمیه دوحه 1

اعالمیه  1) محدود به موارد مطروح در بند ) ح(و  )و(تریپس (بندهاي  31رعایت مقررات ماده 
بود، بلکه اعالمیه در مقام بیان تمثیل از موارد مشکالت حاد و وخیم سالمت عمومی  نخواهد

 بوده است.
 

 لزوم اعالم قبلی .2ـ 5
یافته، بر اساس نظام  استثناي کشورهاي کمترتوسعهکشورهاي عضو سازمان جهانی تجارت، به

کشور  عنوان بهاستفاده از این سیستم  ايبر را که تصمیم خود  ندانوین مجوزهاي اجباري ملزم
عضو سازمان جهانی تجارت  ۀیافت ند. کشورهاي کمترتوسعهکنکننده به شوراي تریپس اعالم  وارد

هاي تولید داخلی خود را به اثبات برسانند، بلکه این  ظرفیت کفایتملزم نیستند که فقدان یا عدم 
 روند که از رعایت این شرایط معاف می اعضاي واجد شرایطی به شمار عنوان بهقبیل کشورها 

یافته به دلیل وضعیت خاص اقتصادي و فنی، از رعایت  ند. درحقیقت کشورهاي کمترتوسعههست
اعضاي  عنوان به خودکارصورت  رو این کشورها به اند. ازاین تعهدات در قبال این نظام معاف شده

 واجد شرایط هستند. ،واردکننده
استفاده کامل یا محدود از این نظام بر مبنی اعضاي سازمان باید تصمیم خود را  دیگراما 
این اعضا باید با اثبات عدم کفایت ظرفیت تولید داخلی و احتیاجات خود،  در واقع 85ند.کناعالم 

تقریباً کلیه کشورهاي  86نند.کاقدام به واردات داروهاي تولیدشده با استفاده از مجوزهاي اجباري 
ند، تصمیم برخوردار هاي تولیدي کافی ظرفیت ازکه  87سازمان همکاري و توسعه اقتصاديعضو 
اند. در اعالم قبلی، شوراي تریپس  کردهاستفاده کامل یا محدود از این نظام را اعالم بر مبنی خود 

کند و صرف بیان  نمی ند، اطالعات خاصی را درخواستکنمی ی که تصمیم خود را اعالمیاز اعضا
  88.است کافی ،ربط قصد کشور ذي کلی
 

 هاي تولید داخلی احراز فقدان یا عدم کفایت ظرفیت .3ـ  5
هاي تولیدي کافی  ی که فاقد ظرفیتیدر نظام جدید استفاده از مجوزهاي اجباري، تنها اعضا

84. Doha Declaration, point 1. 
85. Decision of the TRIPS General Council, 2003, “Implementation of Paragraph 6 of the Doha 
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health”, WT/L/540, General Council, 30 August 2003, 
para. 1(b). 
86. Mor Bakhoum, op. cit., p. 20. 
87. Organization of Economic Cooperation and Development 
88. Frederick M. Abbott & Jerome H. Reichmann, op. cit., p. 12. 
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روند. جهت احراز فقدان یا عدم  می واجد شرایط به شمار ،کشورهاي واردکننده عنوان بههستند، 
هاي تولید داخلی، الزم است که دولت مدعی با ارائه ادله و مدارك کافی، فقد یا  کفایت ظرفیت

تشخیص  89.کندهاي تولیدي داخلی خود درمورد داروي مورد تقاضا را اثبات  عدم کفایت ظرفیت
 هاي ملی کشور متقاضی انجام هاي تولیدي با استناد به ظرفیت کفایت یا عدم کفایت ظرفیت

صاحب امتیازنامه از آن برخوردار  ممکن است لیکن تجهیزات و امکانات تولیدي که شود، می
د. به بیانی رگی نمی ها مدنظر قرار ، در این بررسی جهت احراز کفایت یا عدم کفایت ظرفیتباشد
ربط از جمیع جهات انجام  هاي ملی کشور ذي تر، این بررسی با لحاظ امکانات و ظرفیت دقیق

د. درنهایت، اگر امکانات داخلی به ورآ می عمل شوراي تریپس به رایري الزم گ شده و نتیجه
که بتواند نیازهاي داخلی کشور مورد بحث را فراهم آورد، دیگر دلیلی وجود  کافی باشداي  هانداز

  90.کندندارد که این کشور بخواهد محصول مورد نیاز را از جاي دیگر تأمین 
ي این قبیل کشورها از امتیازات نظام جدید مند بهرهتوجه است که  قابل ،از سوي دیگر

تواند به این واقعیت برگردد که در  می یافته،مجوزهاي اجباري، باالخص کشورهاي کمترتوسعه
آنچه در معرض خطر قرار دارد، حیات و سالمت عمومی شهروندان کشوري است که  ،این میان

هاي بهداشت  لیدي مواجه بوده و از سوي دیگر، با بحرانسو با ضعف یا فقد امکانات تو از یک
که  کند می شهروندان ایجابسالمت . بنابراین حمایت از حق بر است عمومی دست به گریبان

هاي بیشتري نسبت به سایر اعضاي سازمان جهانی  این قبیل کشورها از امتیازات و معافیت
 تجارت در دسترسی به داروهاي جدید برخوردار باشند. 

 
 تعهدات کشورهاي عضو واردکننده .4ـ 5

بر تعهد به اثبات فقد یا  یافته، عالوه کشورهاي کمترتوسعه ياستثنا کشورهاي عضو واردکننده به
 استفاده از این نظام،بر مبنی هاي تولیدي داخلی خود و اعالم تصمیم خود  عدم کفایت ظرفیت

بایست برخی تشریفات را نیز رعایت کنند. طبق تصمیم شوراي تریپس، هر کشور عضو  می
به اطالع شوراي تریپس  ،براي انجام این کاررا واردکننده باید صدور مجوز اجباري یا قصد خود 

ها را به شوراي  مقدار مورد نیاز آن و که اسامی داروها است ملزماین کشور همچنین  91برساند.
از بیماران در اي  همقدار مورد نیاز براي درمان گروه تقریباً برآوردشد« انندتریپس اعالم کند، م

این تعهد براي کشورهاي عضو واردکننده وجود دارد که اگر  92.»طول یک دوره زمانی تقریبی
 کنند. صادر ها به ثبت رسیده است، مجوز اجباري داروي جدید در کشور آن

89. Decision of the TRIPS General Council, para. 2(a)(ii). 
90. Frederick M. Abbott & Jerome H. Reichmann, 2007, p. 12. 
91. Decision of the TRIPS Council, para. 2(a)(ii). 
92. Mor Bakhoum, op. cit., p. 21. 
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 کشورهاي عضو صادرکننده  تعهدات .5 ـ 5

همانند کشورهاي عضو واردکننده، اعضاي صادرکننده نیز ملزم به صدور مجوز اجباري هستند. البته در 
به االصول تعهدي  العاده اضطراري، کشور صادرکننده علی ي فوقها وضعیتموارد اضطرار ملی یا 

 ،توجه است که مجوزي که در این موارد اعالم قصد خود به صاحب امتیازنامه و مذاکره با او ندارد. قابل
ها را به  اسامی آن ،است که کشور واردکننده هایی د با هدف تولید همان داروکننمی این کشورها صادر

کننده باید براي تولید همان دارو و به همان  کشور صادررو  ازاینشوراي تریپس اعالم کرده است. 
الزم است که  ،این بر ده است، مجوز اجباري صادر کند. عالوهکرمقدار که کشور واردکننده اعالم نیاز 

ترتیبات نظارتی مؤثري از سوي باید کل حجم محصول تولیدشده به کشور واردکننده صادر شود و 
تولیدي به  داروییاستفاده نشده و محصوالت  وزها سوءصادرکننده اتخاذ شود تا از این مج کشور

غرامت کافی با باید در این میان ناگفته پیداست که کشور صادرکننده  93کشوري دیگر صادر نشود.
. تعهدات دیگري که متوجه کنداز مجوز، به صاحب امتیازنامه پرداخت  هتوجه به ارزش اقتصادي استفاد

گذاري داروهاست. این کشور باید داروهاي  زنی و عالمت برچسبکشور صادرکننده است، ناظر بر 
گذاري کند،  بندي و عالمت آمیزي، بسته صورت مناسب رنگ اساس این مجوزها را به تولیدشده بر

راحتی از سایر تولیدات بر اساس همین امتیازنامه قابل تفکیک باشد. اما این  که بهاي  هگون به
  94ممیزه نباید تأثیري در افزایش قیمت داروهاي صادره داشته باشد.ها و درج عالئم  بندي بسته

 
 نتیجه 

حق دسترسی به دارو رغم اینکه  علیگیري کرد که  گونه نتیجه توان این می با توجه به آنچه ذکر شد،
است، با  هشدن ذکرحق بشري  عنوان بهطور مستقل، و بهالمللی حقوق بشري صریحاً  در اسناد بین

پیشگیري و «المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به  میثاق بین 12ماده  )ج( اشاره بنده ب توجه
توان گفت که یکی از ابزارهاي اصلی  می» ها یکار علیه بیماريهاي فراگیر و ... پ معالجه بیماري

یکی از  عنوان بهحق دسترسی به دارو رو  ازاین. است  رسیدن به این هدف، تعمیم دسترسی به دارو
. است رود و در قالب این حق قابل مطالبه و ادعا به شمار میسالمت  استحقاقات زیرمجموعه حق بر

جسمی و روانی براي هر فرد، سالمت ترین سطح قابل حصول  حقق عالیتسان، یکی از طرق  بدین
. طبق میثاق، استبخش  حیاتتأمین نیازهاي اولیه بیماران براي دسترسی به داروهاي اساسی و 

ي از این حقوق را بدون تبعیض براي مند بهرهاند که  ي عضو موظف شدهها دولتتعهد عام،  عنوان به
ده و حداکثر منابع تحت اختیار خود را به تحقیق حقوق مذکور در میثاق اختصاص کرهمه تضمین 

93. Frederick M. Abbott & Jerome H. Reichmann, 2007, p. 14. 
94. Decision of the TRIPS Council, para. 2(b)(ii). 
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 دهند. 
 وق بشر به شمارحقی بنیادین در نظام حق ،تعمیم حق دسترسی همگانی به داروهاي اساسی

کامل سالمت ي از مند بهرهشرطی براي  پیش عنوان بهآید، چرا که برخورداري از این حق  می
انحصار تولید و عرضه  ،حال، در غالب موارد جسمی و روانی، ضرورتی انکارناپذیر است. بااین

داروهاي اساسی در اختیار بخش خصوصی است و مداخله دولت در زمینه تولید و عرضه داروها 
زیرپانهادن حق مالکیت دارندگان منزله  بهي صاحب امتیاز، خود ها شرکتبدون رضایت قبلی 

مستلزم صرف  ،دارویی جدیدفراورده . دانستیم که ابداع محصول یا استهاي دارویی  امتیازنامه
بالینی و  هاي پیش توسعه، تحقیقات ژنتیکی، آزمایش و بسیار براي مراحل مختلف تحقیقهاي  هزینه

. است حاصل از تحقیقات، ثبت اختراع و کسب امتیازنامه انحصاري و تولیدهاي  بالینی، انتشار یافته
 وضع قیمت کند، به خواهد محصول ابداعی خود را روانه بازار می درنتیجه وقتی شرکت سازنده

شده در مراحل قبلی را  صرفهاي  توانند هزینه ها می شرکتکه  هایی پردازد. یکی از راهکار می
. با توجه به اینکه امتیاز است جدید داروییهاي باال براي تولیدات  جبران کنند، وضع قیمت

هاي باال  قیمتکننده است، وضع  انحصاري تولید و عرضه محصول ابداعی، متعلق به شرکت ثبت
بخصوص در  ،تواند دسترسی به این داروها را با مشکل مواجه سازد. این مشکل می توسط شرکت

بودن قدرت خرید مردم و  ینیحداقل سطح توسعه به دلیل پا توسعه و کشورهاي با کشورهاي درحال
 . کند می کافی، نمود بیشتري پیدااي  هبیمهاي  نیز فقدان پوشش ضعف اقتصادي مفرط و

و حمایت از حقوق  داروییتوان از اهمیت ثبت اختراعات  نمی رغم این مشکل عملی، علی
 ها شرکتحمایت از حقوق مالکیت فکري  در واقعي داروساز غافل شد. ها شرکتمالکیت فکري 

ساز رشد و  تواند زمینه می و اعطاي حقوق انحصاري به آنان داروییدر قالب ثبت ابداعات 
به . شودهاي ناشناخته  زمینه ابداع و بهبود داروهاي جدیدتر براي بیماريپیشرفت علمی در 

کند. نتیجه این  می عمل ها شرکتمانند مشوقی قوي براي  ،هاي مزبور ، حمایتدیگرعبارت 
است که منافع آن در بلندمدت عاید جامعه خواهد  داروییهاي جدید  توسعه فناوريها،  حمایت

 حق برازجمله مدت ممکن است با موازین و استانداردهاي حقوق بشري،  شد، ولی در کوتاه
برانگیز میان نظام حقوق مالکیت فکري و  ، در تعارض باشد. این تعارض، نقطه چالشسالمت

طرف داراي منافعی هستند که ضرورت حمایت از آن را  است. هر دوسالمت  حقوق بشر بر
در  ها دولتزمان تعهدات  که اجراي هم شود می باعثاین تعارض  گاه که کند، اما آن می توجیه

 لمللی حقوق مالکیت فکري ـا المللی حقوق بشر با تعهدات ناشی از اسناد بین چارچوب نظام بین
غیرممکن شود، ناگزیر باید اولویت را به تعهدات حقوق بشري داد.  ـ تریپسنامه  موافقتهمانند 

 نوعی حمایت از یک حق بشري به نام حق بر هرچند که حمایت از حقوق مالکیت فکري، به
توان  می در معرض خطر باشد،سالمت  ی که حقی بنیادین همچون حق بریمالکیت است، در جا
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عدول و تخطی کرد. به همین خاطر است که در اسناد  صورت موردي بهها  از رعایت سایر حق
سالمت بشري را  حق بر ، اگردر واقعشود.  می استفاده» شرط تخطی«حقوق بشري معموالً از 

الملل مالکیت  ، حقوق بینشودالمللی حقوق بشر قلمداد  و هدف نظام بین» ارزش غائی« عنوان به
فقط داراي طریقیت است، نه موضوعیت. پس  قلمداد کرد که» روشی« عنوان بهباید  فکري را

 ها خواهد بود.  تعارض پدید آید، یقیناً اولویت با ارزش» ها روش«و » ها ارزش«هرگاه میان 
تریپس هم صریحاً به این مسئله که ممکن است در اثر اجراي مقررات نامه  موافقتهرچند 

دیگر هاي  امکان استفاده بینی پیشپرداخته است، با ن، شودهاي فکري، حقوق بشر نقض  مالکیت
راه را براي  ،صورتی غیرمستقیم بدون رضایت صاحب آن، به داروییثبت ابداعات هاي  از امتیازنامه

در موارد نامه  موافقتاعضاي سازمان جهانی تجارت جهت عدول از رعایت مقررات این 
شته است. به این گذا شدن وضعیت بحرانی و اضطراري در حوزه بهداشت عمومی باز حادث
نامه  موافقتتوانند بدون رعایت مقررات  می اعضا تحت شرایطی که قبالً توضیح داده شد، ،ترتیب

براي  ها دولتصورت محدود و موقت برخوردار شوند. تعهد اولیه  به هاي دارویی از منافع امتیازنامه
ابتدا با مذاکره با صاحب شده این است که باید تالش کنند ثبت داروییِاستفاده از محصوالت 

امتیازنامه از او مجوز اختیاري اخذ کنند. لیکن چون احتمال دارد صاحب امتیازنامه از اعطاي مجوز 
) امکان 31تریپس (ماده نامه  موافقتبرداري بدون وجود عذر موجه خودداري کند، در  و حق بهره

در  در واقعشده است.  بینی پیشاستفاده از موضوع امتیازنامه انحصاري بدون اجازه صاحب آن 
اساس شرایط و ضوابط تجاري متعارف با دارنده امتیازنامه در طی  مواردي که مذاکره قبلی بر

اختیار خواهد  ،مدت زمانی معقول به نتیجه نرسد، دولت یا شخص ثالث مجاز از طرف دولت
ین استفاده با صدور داشت که از امتیازنامه مورد بحث بدون رضایت صاحب آن استفاده کند. ا

 در سرزمین او به ثبت رسیده است، انجام داروییمجوز اجباري از سوي دولتی که اختراع 
ها خواهد  شرط بدون رعایت این پیش ،صدور مجوز اجباري ،ییگیرد. اما در سه وضعیت استثنا می
ر موارد د ـ2العاده اضطراري،  ي فوقها وضعیتي اضطرار ملی و دیگر ها وضعیتدر  ـ1: بود

 در موارد استفاده براي اصالح یک رویه ضدرقابتی.  ـ3استفاده غیرتجاري عمومی و 
که با تصویب اعالمیه دوحه و صدور تصمیم شوراي تریپس درمورد  کرددرنهایت باید اشاره 

چوب راین اعالمیه، نظام صدور مجوزهاي اجباري دچار تغییراتی شده است. در چا 6اجراي بند 
از رفتاري ترجیحی نسبت به سایر  ،سازمان جهانی تجارت ۀیافت کشورهاي کمترتوسعه نظام جدید،

اند، به این صورت که این کشورها از تعهد به اثبات نیازهاي داخلی خود به  اعضا برخوردار شده
هاي داخلی خود  انحصاري و فقدان یا عدم کفایت ظرفیتهاي  امتیازنامهداروهاي اساسی موضوع 

صرف اعالم  توانند به می واجد شرایط، رأساً ةداروها معاف هستند. این اعضاي واردکنند براي تولید
اسامی و مقادیر داروهاي مورد نیاز خود، از کشوري که مجوز اجباري براي آن داروها صادر کرده 
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احتمالی، هاي  منظور جلوگیري از سوءاستفاده است، درخواست واردات دارویی خاص را بکنند. به
متناسب با  بایدکشور صادرکننده  ،ثانیاً .شود باید مجوز براي تولید به میزان مورد تقاضا صادر ،اوالً

داروهاي  ،و ثالثاًکند  کافی به دارنده امتیازنامه پرداخت اي  هالزحم ارزش اقتصادي مجوز، حق
گذاري شود تا از  بندي و عالمت صورت مقتضی رنگ تولیدشده تحت این مجوزهاي ویژه باید به
 د.شودیگر داروهاي تولیدي از همان نوع متمایز 

تأکیدي بر اهمیت  صدور این تصمیم شوراي تریپس و همچنین تصویب اعالمیه دوحه که باز
واقع در راستاي نیازهاي جهان  سالمت عمومی و دسترسی به داروهاي اساسی بود، به

ن کشورها با داشتن بیشترین میزان شیوع یافته بود، چرا که ای توسعه و کمترتوسعه درحال
بخش  حیات، از کمترین میزان دسترسی به داروهاي هاي فراگیر همچون ایدز و سل بیماري

که عموماً  داروییهاي جدید  برخوردارند. بنابراین این الزام براي کشورهاي دارنده فناوري
بهداشت عمومی در سایر هاي  انحصاري هستند، ایجاد شده که نسبت به مشکالت و بحران

یافته، با صدور مجوزهاي  توجه نبوده و در موارد تقاضا از سوي کشورهاي کمترتوسعه کشورها بی
 ند.کنها را تأمین  اجباري ویژه، داروهاي مورد نیاز آن
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